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طراحی و شبیه سازی نانو حسگر تنظیم پذیر مبتنی بر ساختار جاذب شدید
پالزمونیکی
1

 و علی فرمانی1 علی میر،1عباس حموله علیپور

 گروه الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه لرستان1
، در واقع هدف.فلز با حساسیت باال و تنظیم پذیر ارائه شده است-دی الکتریک- یک نانو حسگر فلز،چکیده – در این مقاله
 حساسیت و تنظیم پذیر بودن حسگرهای تمام.پیشنهاد یک نانو حسگر با استفاده از خصوصیت جذب کنندگی شدید است
.نوری از پارامترهای مهم در طراحی آنها هستند که در این طرح با استفاده از حل عددی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند
 به ازای تغییرات ضریب شکست396/8 nm/RIU نتایج نشان میدهد که حسگر پیشنهادی دارای بیشینه حساسیتی برابر با
 همچنین نانو حسگر پیشنهادی میتواند بعنوان کنترل کننده. است9/8  و ضریب شایستگی برابر با،n=0/1Δ دی الکتریک
، ضریب افزایش سرعت نور و کاهش آن، با به کارگیری فلز نقره در ساختار حسگر.انتشار نور به صورت نور تند و کند عمل کند
. است02  و222 به ترتیب
. نور تند و کند، ضریب شایستگی، حسگر، جاذب شدید-کلید واژه

Design and Simulation of a Tunable Nano-Sensor based on
Plasmonic Perfect Absorber
Abbas Hamooleh Alipour1, Ali Mir1, and Ali Farmani1
1

Department of Electrical Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran

Abstract- In this paper, a highly sensitive and tunable nano-sensor based on metal-dielectric-metal structure is
presented. Actually, the goal is to propose a nano-sensor by using perfect absorbing. Sensitivity and tunability of all
optical sensors are important parameters in their design, which are investigated by using numerical and analytical
methods. Results show that the proposed sensor has Max sensitivity of 693/8 nm/RIU with refractive index change
of Δn=0/05, and Figure of Merit (FoM) equal to 9/8. Also, the proposed nano-scale sensor can operate as a light
propagation controlling with slow and fast light. By using of silver metal in the sensor structure, the fast and slow
light coefficient is obtained of 220 and 70, respectively.
Keywords: perfect absorber, sensor, figure of merit, slow and fast light.
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- 1مقدمه

- 2ساختار نانو حسگر پیشنهادی

حسگرهای مبتنی بر ساختارهای جاذب پالزمونیکی فلز-دی
الکتریک-فلز با توجه به گستردگی عملکرد آنها در
سامانههای مخابرات نوری پیشرفته مورد توجه بسیاری از
محققان علم نانو الکترونیک قرار گرفته اند [ .]1جاذبها به
طورکلی در دو دسته پهن باند و باند باریک برای کاربردهای
مختلف ارائه شده اند .از جمله جاذبهای باند باریک میتوان
به خنک سازی تابش حرارتی و کابردهای حسگری همراه با
ساخت جاذب مورد نظر اشاره کرد [ .]2-9حسگرهای
پالزمونیکی و فوتونیکی از دیگر تقسیمبندی ها محسوب
میشوند [ .]4-5ساختارهای پالزمونیکی دارای هزینه کمتر،
ساخت آسانتر و اندازه کوچکتر نسبت به ساختارهای
فوتونیکی هستند .اخیراً ،جاذبهای پالزمونیکی بسیاری
براساس ساختار فلز-دی الکتریک-فلز بصورت نظری و عملی
با پیکربندیهای مختلف پیشنهاد شدهاند .به عنوان مثال،
یک جاذب پالسمونیکی براساس ساختار فلز-دی الکتریک-
فلز در ناحیه طول موج مرئی بیان شده است [ .]6همچنین
در [ ،]1یک جاذب شدید براساس ساختار چند الیه در ناحیه
فروسرخ به صورت نظری و آزمایشگاهی معرفی گردید .اغلب
کارهای پیشنهادی دارای حساسیت پایین هستند که
عملکرد حسگر طراحی شده را محدود میکند .همچنین
بیشتر جاذب های شدید تک بانده در حوزه فرکانسی تراهرتز
( 0/1تا  )10شبیهسازی شده اند که با محدودیت افزایش
ابعاد ساختار مواجه میشوند .اگرچه بررسی جاذبهای
پالسمونیکی در ناحیه فروسرخ مورد مطالعه قرار گرفته اند،
اما طراحی یک جاذب شدید از نظر حساسیت باال و اندازه
کوچک کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .بنابراین در این
مقاله یک نانو-حسگر حساس و تنظیم پذیر براساس ساختار
جاذب پالزمونیکی در ناحیه طول موجی فروسرخ پیشنهاد
شده است.

پیکربندی سلول واحد حسگر پیشنهادی بهصورت سه بعدی
در شکل شماره  1نشان داده شده است .ساختار حسگر به
صورت سه الیه متشکل از نقره ،دی الکتریک ( )SiO2و نقره
است .الیه نقره زمینه دارای ضخامت  50nmبا طول و عرض
 100×100nmاست .همچنین از دی اکسید سیلیکون
( )SiO2با ضخامت  250nmبه عنوان الیه عایق با ثابت دی
الکتریک  ɛ=2/25استفاده شده است .دو نوار فلزی  Iشکل با
ضخامت  5nmبا طول و عرض  w=100nmو l = 600nm
که با فاصله  g =400nmاز یکدیگر ،بر روی سطح عایق قرار
دارند .هر کدام از این دو نوار فلزی عمودی ،تشکیل یک
دوقطبی می دهند .نـور بـه طـور عمـود بـر صفحه نوارها
تابش میکند و میدان الکتریکی در راستای محـور  xنوسان
میکند .برای تعیین ضرایب جذب و بازتاب باید معـادالت
ماکسـول در ساختار مورد نظر حل شوند .برای این منظور از
نـرم افـزار  CSTاستفاده میشود .همانطور که گفته شد فلز
مورد استفاده در این طرح نقره است ،که ضریب گذردهی با
استفاده از مدل درود از دو قسمت حقیقی و موهومی به
صورت زیر تشکیل شده است:

)(1

که در آن  ،wpبسامد پالسمای الکتریکی و  γcبسامد برخورد
است .با تابیدن نور ورودی با فرکانس  ωو زاویه ورودی  θبه
ساختار حسگر ،جفتشدگی شدید بین نور ورودی و
پالسمونهای سطحی ساختار ایجاد شده و یک سری از طول
موجهای تحریک شده بین الیه عایق و نقره جذب میشوند.

شکل  :2نمودار طیفی جذب و بازتاب ساختار فلز-دی الکتریک-فلز نانو
حسگر پیشنهادی

شکل  :1شمای سه بعدی از پیکربندی سلول واحد نانوحسگر
پیشنهادی ( ) nm 700=Ly=Lx
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در این بخش از مقاله ،عملکرد حسگر پیشنهادی با در
نظرگرفتن پارامترهایی از جمله حساسیت ،ضریب شایستگی
و ضریب کیفیت بررسی شده است .شکل شماره ( 4الف)
نمودار طیفی جذب را به ازای مقادیر مختلف ضریب
گذردهی (ضریب شکست) را نشان میدهد .همانگونه که از
پاسخ طیفی مشاهده میشود ،با افزایش مقدار ضریب
گذردهی دی الکتریک ،جابجایی قرمز و با کاهش ضریب
شکست دی الکتریک جابجایی آبی برای بسامد تشدید
حاصل میشود .براساس تغییرات ضریب شکست دی
الکتریک حساسیت حسگر بصورت زیر بدست میآید:

- 6نتایج شبیه سازی و محاسبات
شکل شماره  2نمودار طیفی جذب و بازتاب را برای ساختار
معرفی شده در بازه طول موجی  1/15 µmتا  1/5 µmنشان
میدهد .همانطور که مشاهده می شود ،وقتی نوارهای فلزی
افقی در معرض تابش نور فرودی خارجی قرار میگیرند
تشدید شدیدی در نمودار جذب و بازتاب مشاهده به وجود
میآید که نشانگر جفت شدگی قوی با نور تابش شده از
فضای آزاد است .بنابراین نوارهای فلزی میتوانند بعنوان مد
روشن شناخته شوند .شکل( 9الف) جریان سطحی برانگیخته
در قله جذب  ω0را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده
میشود جریان سطحی مدوری در اطراف دو نوار فلزی I
شکل ایجاد شده است .همچنین برای نشان دادن پدیده
جذب در بسامد تشدید ،توزیع میدان مغناطیسی نانو ساختار
بیان شده است .شکل شماره ( 9ب) توزیع میدان مغناطیسی
مماسی را نشان میدهد .همان گونه که انتظار میرود
برهمکنش نوارهای فلزی افقی با نور تابشی خارجی بسیار
قوی است و باعث بوجود آمدن دوقطبی در نوارهای فلزی
میشود .این ساختار دارای ضریب جذب باالیی برابر  0/95در
بسامد  226/4 THzو ضریب کیفیت خوب در حدود 19
است.

)(2

که در آن  Δλو  Δnبه ترتیب تغییرات طول موج و تغییرات
ضریب شکست مؤثر است .پارامتر مهم در طراحی حسگر
ضریب شایستگی است که با به کارگیری رابطه زیر محاسبه
میشود:

)(3

که در آن  SSحساسیت و  FWHMمعادل با عرض کامل در
نصف مقدار بیشینه است.

شــکل ( :4الف) نمودار طیفی جذب به ازای ضرایب مختلف گذردهی( ،ب)
نمودار حساسیت و ضریب شایستگی به ازای تغییرات ضریب شکست.

شــکل ( :9الف) توزیع جریان سطحی برانگیخته (ب) توزیع میدان
مغناطیسی مماسی (در بسامد تشدید) ساختار فلز-دی الکتریک-فلز
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نمودار حساسیت و ضریب شایستگی نانو حسگر طراحی شده
براساس تغییرات ضریب شکست در شکل شماره ( 4ب)
نشان داده شده است .یکی دیگر از ویژگیهای بسیار
کاربردی نانو ساختار پیشنهادی دارا بودن قابلیت کنترل
انتشار نور است .برای تحقق این امر با استفاده از پیکربندی
حسگر به کاهش و افزایش سرعت گروه میپردازیم .ابتدا
سرعت گروه را با استفاده از رابطه زیر محاسبه میکنیم:

- 4نتیجه گیری
در این مقاله یک نانو حسگر حساس و تنظیم پذیر در
ساختار پالزمونیکی فلز-دی الکتریک-فلز بررسی و شبیه
سازی شد .طیفهای جذب و بازتاب براساس برهمکنش
شدید نور فرودی و پالسمونهای سطحی مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج محاسبات نشان میدهد که نانو حسگر
پیشنهادی در بسامد  226/4 THzدارای ضریب جذب 0/95
با ضریب کیفیت  19است .همچنین با تغییر ضریب شکست
دیالکتریک نانو حسگر ،بیشینه حساسیتی برابر با  699/8و
ضریب شایستگی  9/8بدست آمد .عالوه بر این ،جاذب شدید
معرفی شده توانایی استفاده در نور کند و تند را با ضرایب
 10و  220داراست.

)(4

که در آن  c0سرعت گروه در خأل L ،ضخامت زیر الیه و τg
تأخیر گروه است .سپس با استفاده از رابطه زیر ،ضریب گروه،
 ngرا تعیین میکنیم:
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در رابطه باال به ازای مقادیر ضریب گروه باالتر از یک ،انتشار
نور کند و به ازای ضریب گروه کمتر از یک ،انتشار نور تند
حاصل میشود .شکل شماره  5نمودار ضریب گروه به ازای
بسامد را نشان میدهد .همانطور که در شکل مشخص است،
ساختار پیشنهادی دارای ضریب نور تند و کندی به ترتیب
 220و  10است؛ بدین معنی که سرعت نور را به  220و 10
برابر تندتر و کندتر از سرعت نور در خأل میرساند .این
ویژگی مناسب نانو ساختار پیشنهادی ،میتواند در
سوئیچهای نوری که توسط نور کند کنترل میشوند مورد
استفاده قرار گیرد.

شکل  :5نمودار ضریب گروه ( )ngبه ازای تغییرات بسامد
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بررسی مدهای انتشاری و رفتار دوپایداری نوری در موجبر نانومشدد پالسمونیک
غیرخطی با مواد چلکوجناید
فاطمه دهمرده ،محسن حاتمی
2014dahmardeh02@gmail.com
چکیده در اینمقاله مدهای انتشااری و رفتاار دوپایاداری را در یاک نانومشادد پالسامونیک غیرخطای باا سااختار فلا _دی-
الکتریک_فل ) (MDMبا طولموج مخاابراتی باه راورد یاددی باا رو

تکارار بررسای مایکنای  .در ایان سیسات یاک

موجبر ) (MDMبه رورد یمودی به یک استب که با شیشاههاای چلکوجنایاد پار شاده اسا

جا

مایشاود و یاک ناانو

رزناتور پالسمونیک غیرخطی ساخته میشود .این نتایج میتواند برای کلیدزنی تمام نوری و حافظه به کار برود.
کلید واژه -استب ،دوپایداری نوری ،نانومشدد پالسمونیک ،نانوپالسمونیک غیرخطی

Study of distribution modes and optical bistability in nonlinear
plasmonic nanoresonator fill with Chalcogenide
Fatemeh Dahmardeh, and Mohsen Hatami
2014dahmardeh02@gmail.com
Abstract-In this paper we study numerically With repeat method distribution modes and the bistable
behavior of a nonlinear metal-dielectric-metal (MDM) plasmonic nanoresonator at telecom wavelength. In
this system a MDM waveguide, vertically coupled to stub filled with highly nonlinear coefficient
chalcogenide glasses to make a nonlinear plasmonic nanoresonator. The result of this research can be used
for all optical switching and memory
Keywords:Stub, optical bistability, plasmonic nanoresonator, Nanoplasmonic nonlinear
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مقدمه
نخستین تحقیقات انجام شده بر روی پالسمونیک به
ابتدای قرن بیستم باز میگردد .ساختارهای پالسمونیک،
متشکل از فلز و دیالکتریک بوده و ابعاد آنها زیرِ طول
موج تحریکی ،طول موج پرتویی که باعث تحریک امواج
پالسمونیک میشود ،قرار دارد [ .]1از آنجا که اثرات
غیرخطی در آزمایشگاه فقط با لیزرهایی با توان بسیار باال
قابل دیدن بود ،از لحاظ آزمایشگاهی کاری بسیار سخت و
ناممکن به حساب میآمد تا اینکه با تولید مواد جدیدی با
ضریب شکستهای  111تا  1111برابر نسبت به ضریب
شکستهای غیرخطی مرسوم که از جنس سیلیکا بودند،
این مواد با نام شیشههای چلکوجناید شناخته میشوند
[ .]2در اینجا هدف ما بررسی رفتار دوپایداری نوری در
این موجبر نانوپالسمونیک است .برای این کار ابتدا مدهای
انتشاری در موجبر پالسمونیک را محاسبه میکنیم.

شکل  :1ساختار مشدد موجبر پالسمونیک  MDMبا پهنای  hو یک استب
باپهنای  wو طول  dاست.]4[ .

ساختار شکل 2متشکل از دو خط گذار است که به
موجبرهای اصلی و فرعی مربوط میشود .امپدانس مشخصه
این خطوط عبارتند از )  Z0 (h,  d )   (h,  d )h /(0 dو
)  ZS (w,  l )   (w,  l ) w/ ( 0 lکه  فرکانس
زاویه ای است  0 ،ثابت گذردهی خال و )   (h,  dثابت
انتشار مد  SPPدر موجبری با پهنای  hاست که میتواند
از رابطه زیر بدست آورد:

طراحی هندسی

k 
h
) m d
2
kd  m

()1

شکل 1یک دستگاه نانو مشدد پالسمونیک را نشان می-

tanh( k d

که  ) x  m, d ( k x   (h,  d ) 2  k 2 xو  dبردار موج

دهد که از یک موجبر فلز-دیالکتریک-فلز که به طور

فضای آزاد است [.]4

عمودی با یک استب که با محیط غیر خطی کر پر میشود
جفت میشود ،تشکیل شده است .این نوع خاص از موجبر
به دلیل متمرکز کردن باالی نور مورد بررسی قرار می-
گیرد .ما ابتدا مشخصه های عبوری این موجبر را بررسی

میکنیم .پهنا و طول موجبر(استب) به ترتیب  hو w ( L
و  ) dمیباشد .ثابت گذر دهی دیالکتریک ساختارهای
دیالکتریک ،فلز و استب توسط

،

و

شکل  :2مدار معادل مشدد پالسمونیک شکل ( )1که به  9درگاه تقسیم

مشخص

میشود[.]4

میشود .ثابت گذردهی الکتریکی غیرخطی میتواند به

رابطه بین شدت ورودی وخروجی اینن سناختار بنه شنکل
پارامتریک به صورت زیر میباشد [:]5

میانگین شدت میدان الکتریکی داخل استب به عنوان
  nl   l   (3) E s 2مربوط شود ،با توجه به اینکه ) (3

(2الف)

ضریب غیرخطی است [.]9

(2ب)

2

2

) Ein (E S )  E1 (E S ) exp(L1 / L SPP
2

2

) Eout (E S )  E2 (E S ) exp( L 2 / L SPP
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 Einو  Eoutبه ترتیب میدان های الکتریکی ورودی و
خروجی از استب است .متوسط شدت میدان الکتریکی دراستب
1

به صورت انتگرال  Es2   E s (vd ) 2 dvبیان میشود.
0

محاسبات عددی
ابتدا میدان الکتریکی داخل استب را در حالتهای خطی و
غیرخطی محاسبه کرده و سپس دوپایدرای را بدست می-
شکل  :4نسبت شدت میدان داخل استب به شدت میدان ورودی در

آوریم .در حالت خطی گذردهی الکتریکی چلکوجناید در

اصطالحاتی از  dو w

داخل استب مستقل از میدان الکتریکی است بنابراین

بدون در نظر گرفتن اثرات غیرخطی.

شکل ،5نتایج شبیه سازی برای حالت غیر خطی و

میدان الکتریکی در استب به طور معمولی محاسبه می-
شود .در حالت غیرخطی ،گذردهی چلکوجناید در داخل

بدون هیچ تغییری از پارامترهای شکل 4را نشان میدهد.

استب به میدان الکتریکی داخل استب و میدان الکتریکی
داخل استب به گذردهی وابسته است.

شکل  :5نسبت شدت میدان داخل استب به شدت میدان ورودی برای
)(3
  ( 3 )  100 sillicaبا در نظر گرفتن اثرات غیرخطی.

ما عالقهمندیم که رفتار دوپایداری برای توان ورودی و
شکل  :9فلوچارت ثابت انتشار و میدان الکتریکی داخل استب

خروجی را بررسی کنیم .به همین دلیل ما دو نقطه در

2

شکل 4شدت میدان الکتریکی داخل استب  Esپهنای

شکل 5را انتخاب میکنیم اولین نقطه  Aاست که میدان

موجبر  h  30nmو برای مقدارهای مختلف از پارامترهای

داخلی شدیدتری با  w  40/ 8 nmو  d  462 nmرا

 dو  wاستب و دیگر پارامترهای ,  1.55m
 L  300nmرا در حالت خطی نشان میدهیم.

دارد و دومین نقطه  Bاست که توان خروجی آن رفتار غیر
عادی دارد و تغییرات میدان خروجی آن شدید است.
شکل( 6الف) رفتار غیرخطی و دوپایداری ندارد اما در
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شکل  :1نسبت شدت میدان داخل استب به شدت میدان ورودی برای

شکل (6ب) رفتارغیرخطی دارد ولی به دوپایداری نرسیده

)(3
sillica

 100

)(3

 با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی.

است.

الف
شکل  :8رفتار دوپایداری نوری در

)(3
sillica

 100

)(3

 با در نظر گرفتن

اثرات غیرخطی

نتيجه گيری
رفتار دوپایداری نوری برای یک موجبر استب دار با استفاده از
روش عددی تکرار به ازای شدتهایمختلف شبیه سازی
کردیم .با افزایش شدت اثرات غیرخطی به وضوح دیده میشود
و تغییرات ناگهانی در میدان الکتریکی مشاهده میشود که در
آن نقاط دوپایداری شکل میگیرد رفتار دوپایداری مقدمه
طراحی حافظههای تمام نوری با دستیابی تصادفی است.

ب
شکل  :6رفتار دوپایداری نوری (الف) برای پارامترهای در نقطه . A
(ب) برای پارامترهای در نقطه . B
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تولید و تبادل درهمتنیدگی حالتهای همدوس برای دستیابی به پروتکل
تکرارگر کوانتومی
 توسلی، قاسمی و محمّدکاظم،مهناز
 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک،گروه اتمی و مولکولی
mktavassoly@yazd.ac.ir
m.ghasemi@stu.yazd.ac.ir
چکیده – در این مقاله به بررسی تولید حالتهای درهمتنیده همدوس با استفاده از شکافنده پرتو و نیز تبادل درهمتنیدگی باا باه
 با استفاده، ابتدا. با فواصل معین را در نظر میگیریمD  وC ،B ،A  چهار موقعیت.کارگیری روش اندازهگیری یک حالت بِل میپردازیم
 با اساتفاده از روش، سپس.( به طور جداگانه ایجاد میشودC,D) ( وA,B)  حالتهای درهمتنیده برای موقعیتهای،از شکافنده پرتو
 تعداد موقعیتهاا.( منتقل میشودA,D) ( به جفتC,D) ( وA,B)  درهمتنیدگی از حالتهای درهمتنیده،اندازهگیری یک حالت بِل
 است تعمیم یابد و لذا این مدل را میتوانیم به عنوان یک تکرارگار کوانتاومیN  3,4,...  موقعیت که2 N میتواند به سهولت به
.معرفی کنیم
. حالتهای شبهبِل، روش اندازهگیری حالت بِل، تکرارگر کوانتومی، تبادل درهمتنیدگی-کلید واژه

Producing and swapping of the entanglement of coherent states
towards the quantum repeater protocol
Mahnaz, Ghasemi, Mohammad Kazem, Tavassoly
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd

Abstract- In this paper we consider the entangled coherent states production using beam splitter as well as the
entanglement swapping via the Bell state measurement method. We consider four locations A, B, C and D with
specified distance. At first, the entangled states for locations (A, B) and (C, D) have been produced separately by using
beam splitter. Finally, the entanglement from the entangled states (A, B) and (C, D) is swapped to the pair (A, D) using
Bell state measurement method. The locations can be easily generalized to
can introduce this model as a quantum repeater.

2 N locations where N  3,4, and so one

Keywords: Entanglement Swapping, Quantum Repeater, Bell State Measurement Method, Quasi Bell States.
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مربوط به موقعیت  Aاست .شکافنده پرتو با ماتریس
انتقال یکانی زیر توصیف میشود ]:[8

مقدمه
حالتهای همدوس درهمتنیده میتوانند با استفاده از
شکافنده پرتو تولید شوند .حالت اولیه را میتوان به صورت
برهمنهی خاصی از حالتهای همدوس در نظر گرفت که
به حالتهای گربه شرودینگر مشهور هستند و پس از عبور
از شکافنده پرتو ،حالتهای همدوس درهمتنیده بین دو
نقطه برقرار خواهند شد ] .[1پس از آن میتوان حالت
درهمتنیده همدوس تولید شده را بین دو نقطه با فاصله
زیاد منتقل کرد ،امّا به دلیل وجود انکارناپذیر اتالف
فوتونی در کانالهای اپتیکی نمیتوان حالتهای (شکننده)
غیرکالسیکی را بهطور مستقیم بین دو نقطه دور از هم
منتقل کرد .برای غلبه بر این مشکل از تکرارگر کوانتومی
استفاده میشود ]2و .[9در این روش ،فاصله طوالنی بین
دو نقطه هدف به چندین بخش کوچکتر تقسیم میشود.
سپس با روشهایی مانند اندازهگیری یک حالت بِل
]4و ،[5برهمکنش بین اجزاء غیردرهمتنیده ]6و [1و با
استفاده از سازوکار شکافنده پرتو ]8و [9درهمتنیدگی بین
بخشهای جداپذیر ایجاد میشود.

()2

شکل :1تولید حالتهای درهمتنیده همدوس بین دو موقعیت
 Aو  Bبا استفاده از یک شکافنده پرتوی  .51-51حالت فرد از
موقعیت  Aو حالت خالء از موقعیت  Bبه سمت شکافنده پرتو
فرستاده میشوند .حالت درهمتنیده مربوط به دو موقعیت  Aو
 Bنتیجه ترکیب این دو حالت ،بعد از شکافنده پرتو است.

مُدهای ̂ aو ̂ bبه ترتیب از موقعیتهای  Aو  Bتوسط
شکافنده پرتو با هم ترکیب میشوند .بنابراین ،مُدها بعد از
عبور از این شکافنده پرتو به صورت زیر تبدیل میشوند

مدل و روابط پایه

] : [1

دو موقعیت  Aو  Bرا در نظر بگیرید که از موقعیت A
حالت فرد (مُد ̂ ) aبه صورت:
()1



A

A

 



A

†

1

N

 e aˆ 0

e

† ˆa


/2

2



N

1
Daˆ ( )  Daˆ ( )  0 A ,
N
),

2  2

A

e

 sin  
.
cos 

 cos
U BS ( )  
 sin 

() 9

 aˆ ( ) 
 aˆ   cos aˆ  sin  bˆ 
.
 ˆ   U BS ( ) ˆ   

 b( ) 
 b   sin  aˆ  cos bˆ 

بدیهی است که داریم:



) dbˆ(
 aˆ ( ).
d

() 4


) daˆ (
 bˆ( ),
d

حال ،از مقایسه رابطه ( )4با معادله هایزنبرگگونه







ˆ
ˆ dc( )  1 cˆ( ), Hکه در آن ) cˆ( )  aˆ ( ), bˆ(
d
i

است ،هامیلتونی شکافنده پرتو به صورت زیر به دست

N   2(1  e

میآید:
و از موقعیت  Bحالت خالء (مُد ̂ ) bبه سمت شکافنده
پرتو فرستاده میشوند (شکل  .)1در رابطه ( â ،)1عملگر

() 5

Hˆ  i (aˆbˆ †  aˆ †bˆ).

اکنون ،عملگر یکانی )  uˆ BS (مربوط به شکافنده پرتو با
11
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اگر عملیات باال برای دو موقعیت  Cو  Dتکرار شود (شکل

استفاده از هامیلتونی ( )5با رابطه زیر (این عملگر در رابطه
 aˆ ( ) 
 aˆ 
†
 ˆ   uˆ BS
) ( ) ˆ uˆ BS (
 b( ) 
b

()6

روی حالت اولیه

نیز صدق میکند ]:)[11

( )8برای این دو موقعیت به دست میآید:
ˆH



ˆ †  aˆ † bˆ )

 e( aˆb

,

0

B

 )2حالت درهمتنیده مشابه با حالت شبهبِلی مانند رابطه

i

uˆ BS ( )  e


.

2 D 



()9


C

( حالت ورودی به شکافنده

A

†
( ) Daˆ ( )uˆ BS
) (

()1

B

0

A

BS

ˆu


1



N

B

0



 

2

D

C



CD



تبادل درهمتنیدگی

پرتو) اثر میکند و خروجی زیر حاصل میشود:
A

2

1  

N  2

اکنون به تبادل درهمتنیدگی به روش اندازهگیری یک

uˆ BS ( ) 

حالت بِل میپردازیم تا درهمتنیدگی را از حالتهای

†
 uˆ BS ( ) Daˆ ( )uˆ BS
( ) uˆ BS ( ) 0

درهمتنیده ) (A,Bو ) (C,Dبه حالت جداپذیر )(A,D



منتقل کنیم .سامانۀ شامل چهار موقعیت  C ،B ،Aو ،D

   cos

  را میتواند اشغال کند

B

 sin 

.


B

A

  cos

  sin 

A

1
N

حالت جداپذیر

CD

 

AB

که در ادامه به بررسی این حالت میپردازیم.

برای ( شکافنده پرتوی

اکنون با انتخاب مقدار
4
موجود در شکل  1را  51-51در نظر میگیریم) ،حالت

صورت

( )1به صورت حالت شبهبِل 1زیر حاصل میشود ]:[11

از حالتهای درهمتنیده ) (A,Bو ) (C,Dبه حالت

()8


.
2 B 






A

2

1  


N  2



 
B

2

A



AB

حالت کلی سامانه شامل موقعیتهای  C ،B ،Aو  Dبه
CD

 

AB

  است .برای تبادل درهمتنیدگی

جداپذیر ) (A,Dاز حالت شبهبِل زیر استفاده میکنیم:





.

()11

C



B

 

C





B

1
2

)

در رابطه ( )11حالتهای همدوس
) B (C

0

BC

qB

2 

2(1  e

 به صورت

) B (C

) ˆˆ † ( aˆ † )   *bˆ ( a

 e bهستند که برای موقعیتهای

 Bو  Cتعریف شدهاند .اکنون با اعمال اندازهگیری حالت
 

،

شکل :2تکرارگر کوانتومی :تعمیم مدل ارائه شده به 2 N
موقعیت که  N  3,4,...است .در وهله اول ،درهمتنیدگی

حالت درهمتنیده زیر برای دو موقعیت  Aو  Dبه دست

با استفاده از شکافنده پرتو بین اجزاء ،تولید و در حافظه

میآید:

شبهبِل ( )11روی حالت جداپذیر

کوانتومی ذخیره میشود .سپس با اندازهگیریهای متوالی



حالتهای بِل مناسب به تعداد  2 N 1  1بار ،این ویژگی بین

()11

دو موقعیت اولیه و نهایی برقرار میشود.

Quasi-Bell (qB) state

D

2

A

CD
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.
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همچنین اگر حالت شبهبِل به صورت زیر:


()12

,

C



B

 

C



B



BC

اندازهگیری یک حالت بِل برای تبادل درهمتنیدگی
استفاده کردیم .حالت درهمتنیده تولید شده از هر دو
موقعیت که از یکدیگر جداپذیر بودند با اندازهگیری یک
حالت بِل (با استفاده از یک حالت شبهبِل مناسب)
درهمتنیده شدند .این فرآیند با حالتهای شبهبِل متفاوت
بررسی شد .همچنین ،نتایج نشان داد که میتوان

qB 

1
2

)

2 

2(1  e

برای اعمال اندازهگیری یک حالت بِل روی حالت
     انتخاب شود ،موقعیتهای  Aو  Dبه
CD

موقعیتها را به تعداد  2موقعیت که N  3,4,...
است تعمیم داد و با اعمال اندازهگیریهای متوالی
حالتهای بِل متشکل از یک حالت شبهبِل مناسب به
N

AB

حالت شبهبِل زیر منتقل میشوند:
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2

تعداد  2 N 1  1بار ،دو موقعیت ابتدایی و انتهایی را
درهمتنیده کرد .به نظر میرسد که میتوانیم این مدل را
به عنوان طرحوارهای برای بنای تکرارگر کوانتومی معرفی
کنیم که توسط آن حالتهای همدوس درهمتنیده
میتوانند بین فواصل طوالنی منتقل شوند.


 

حالتهای شبهبِل تولید شده در ( )11و ( )19با رهیافت
اندازهگیری حالت بِل ،با فرض این که  و  حقیقی
هستند حاصل شدهاند .با توجه به شباهت حالتهای
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طراحی و بهینهسازی سیستم طیفسنجی رامان تقویتشده با تیپ
مریم بحرینی
Bahreini_mm@yahoo.com : رایانامه، قم،)دانشگاه حضرت معصومه (س
-

) با ترکیب حساسیت شیمیایی روش طیفسننجی رامنان و تیکینTERS(  روش طیفسنجی رامان تقویتشده با تیپ- چکیده

 در این مقالنه. تصاویر شیمیایی در مقیاس نانومتری از سطوح فراهم میکند،)SPM( پذیری باالی روش میکروسکپی پروب روبشی
 بهمنظور طراحی و سناتت.) بهینه بهصورت تئوری انجام گرفته استTERS( طراحی سیستم طیفسنجی رامان تقویتشده با تیپ
. نیاز به شناتت و شبیهسازی پارامترهای موثر میباشد، با راندمان باال و بهدستآوردن بهترین تقویت سیگنالTERS سیستم
TERS پیکربندی

ی

 زیرالیه و همچنین زاویه تابش لیزر به تیپ از مهمترین عوامل برای بدستآوردن ی،پارامترهای ساتتاری تیپ

 با اسنتیاده ازTERS  سیستم. با دو جنس تیپ سیلیکون و طال طراحی و ارائه شده استTERS بهینه و شناسائی شدهاند و سیستم
 امیند اسنت کنه.تیپ سیلیکونی سادهتر و کمهزینهتر است در حالیکه در سیستم با تیپ طال تقویتهای بیشتری بدست میآیند
. در پیکربندی تجربی بکار گرفته شوند، با ضریب تقویت باال که در این مقاله طراحی و ارائه شدهاندTERS سیستمهای
. طیفسنجی رامان تقویتشده با تیپ، طال، سیلیکون، زیرالیه، بهینهسازی-کلید واژه

Design and optimization of tip-enhanced Raman spectroscopy system
Maryam Bahreini
Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Email: Bahreini_mm@yahoo.com
Abstract- Tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS) method provides chemical images on a nanometer scale from
different surfaces by combining the chemical sensitivity of Raman spectroscopy and high resolution of the scanning
probe microscopy (SPM) techniques. In this paper, an optimization of tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS)
system has been studied theoretically. In order to design and to construct a high efficiency TERS system as well as to
achieve the best signal enhancement, it is necessary to recognize and simulate effective parameters. The tip and
substrate structural parameters as well as the angle of laser radiation to tip are the most important factors for obtaining
an optimal TERS configuration and the TERS system with two material of silicon and gold has been designed. The
TERS system with the silicon tip is simpler and less costly, while the system with gold tip brings more enhancement.
Hope that the high-gain TERS systems designed and presented in this paper will be used in empirical configuration.
Keywords: Gold, Optimization, Silicon, Substrate, Tip-enhanced Raman spectroscopy.
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شبیهسازی

مقدمه
1

برای شبیهسازی از روش  3D-FDTDکه معادالت
دیفرانسیل ماکسول را بهصورت عددی حل میکند،
استفاده شده است .در این روش ،میدان الکترومغناطیسی
و مواد ساختاری موردنظر در یک مشبندی گسسته
متشکل از سلولهایی به نام سلول یی توصیف میشوند.
معادالت ماکسول مستقیماً در زمان حل میشوند و گام
زمانی با استفاده از معیار پایداری 1به اندازه مش وابسته
است .روش مش  FDTDغیریکنواخت و شرایط مرزی الیه
کامالً همسان در تمام مرزها برای شبیهسازیها استفاده
شدهاند که مرزهای باز (بدون انعکاس) را مدل میکند.
ثوابت اپتیکی برای سیلیکون ،آلومینیوم ،طال و نقره از
مراجع مرتبط گرفته شدهاند [ و  .]9تیپ بهصورت یک
مخروطی که نوک آن را دایرهای به شعاع  rتشکیل
میدهد با طول  Lو شعاع باالی  ،Dکه در فاصله  dاز
سطح زیرالیه با ضخامت  tقرارگرفته ،مدلسازی میشود
(شکل  .)1از یک موج تخت با قطبش  pکه از کنار با زاویه
 θبر نانوکاواک تشکیل شده بین تیپ و زیرالیه فرود می-
آید ،برای تحریک رامان استفاده میشود .دامنه میدان
الکتریکی موج فرودی  1 V/mانتخاب میشود.

طیفسنجی رامان تقویتشده با تیپ ( )TERSیک روش
اپتیکی میدان-نزدیک است که بهطور گسترده برای
تجزیه و تحلیل شیمیایی نمونههای مختلف در مقیاس
نانومتری بهکار میرود .این روش ،با ترکیب حساسیت
شیمیایی روش طیفسنجی رامان و تفکیکپذیری باالی
روشهای مختلف میکروسکوپی پروب روبشی 9از جمله
میکروسکوپ تونلزنی روبشی 1و میکروسکوپ نیروی
اتمی  ،تصاویر شیمیایی از سطوح در مقیاس نانو فراهم
میکند .تابش نور لیزر متمرکزشده به نوک یک تیپ باعث
افزایش میدان الکتریکی موضعی میشود .این افزایش
میدان باعث افزایش شدت رامان از سطح نمونه در
مجاورت تیپ می شود .این روش میتواند اطالعات
شیمیایی در سطح تک مولکول با قدرت تفکیک مکانی از
مرتبه چند نانومتر (زیر حد پراش) فراهم کند [ .]1در این
مقاله به طراحی سیستم طیفسنجی رامان تقویتشده با
تیپ ( )TERSبهینه بهصورت تئوری میپردازیم .برای
طراحی یک سیستم  TERSبهینه ،تمام فاکتورهای موثر
بر افزایش سیگنال باید مورد توجه قرار گیرند .پارامترهای
ساختاری تیپ (جنس و ابعاد) و زیرالیه (جنس و
ضخامت) ،بههمراه هندسه تابش لیزر به تیپ مهمترین
عوامل برای بدستآوردن یک پیکربندی  TERSبهینه
هستند .در این مقاله ،ما دو سیستم  TERSمختلف با
استفاده از تیپهای از جنس سیلیکون و طال را معرفی و
بهینه میکنیم .سیلیکون مادهای است که برای ساخت
تیپهای  AFMتجاری استفاده میشود .در تمام اندازه-
گیریهای  ،TERSنمونهها باید بر روی یک زیرالیه قرار
بگیرند که حضور زیرالیه باعث افزایش سیگنال میشود.
هدف نهایی از انجام این شبیهسازیها ،طراحی سیستم
 TERSبهینه میباشد تا یک مرجع خوب برای ساخت و
چگونگی بکارگیری تیپهای  TERSدر پیکربندی تجربی
باشد.

نتایج و بحث
پارامترهای موثر بر عملکرد سیستم  TERSشامل جنس و
ابعاد تیپ ،جنس و ضخامت زیرالیه ،زاویه تابش لیزر به
تیپ و  ...میباشند .در این قسمت اثر جنس تیپ و زاویه
تابش لیزر بررسی میشود .درنهایت با بهینهسازی کل
پارامترها ،دو سیستم  TERSبا بیشینه تقویت میدان
معرفی میشود.

شکل  :1هندسه شبیهسازی

1

)Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS
Near-field
3
)Scanning Probe Microscopy (SPM
4
)Scanning Tunneling Microscopy (STM

5

2

Atomic Force Microscopy
6
Yee cell
7
Stability Criterion
8
)Perfectly Matched Layer (PML

11
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

 .2بررسی زاویه تابش لیزر
نتایج مربوط به وابستگی تقویت میدان ( )M2به زاویه
تابش نور فرودی ( )θبا قطبش  pاز کنار به تیپ طال با
زاویه رأس تیپ مخروطی  93درجه ،طول تیپ مخروطی
 ، 33شعاع نوک تیپ  ، 3شعاع باالی تیپ  33و اندازه
سلول یی  1نانومتر در شکل  9نشان داده شده است .از
آنجا که مؤلفه عمودی میدان در راستای محور تیپ،
نقش غالب در اثر جفتشدگی تیپ-زیرالیه را دارد ،انتظار
میرفت که بیشینه تقویت میدان در زاویه فرودی 93
درجه رخ دهد .ولی با توجه به نمودار ،بیشینه تقویت
میدان برای یک تیپ طال در فاصله نانومتری از زیرالیه
طال تحت تابش نور با قطبش  pاز کنار ،در زاویه تابش 13
درجه رخ میدهد .این مقدار بهینه در تابش قطری بهدلیل
وجود زیرالیه و بازتاب از سطح آن رخ میدهد .میدان
عمودی کل در فاصله بین تیپ و زیرالیه ،حاصل تداخل
نور بازتابی و فرودی است .وقتی زاویه تابش به سمت 93
درجه میرود ،با اینکه دامنه میدان عمودی بازتابی بیشینه
میشود ،ولی فاز آن مخالف میدان فرودی است و شدت
نور تداخلی در سطح زیرالیه کاهش مییابد [.]1

 .1بررسی اثر جنس تیپ
در این قسمت به مقایسه تیپ سیلیکون با سه فلز
آلومینیوم ،طال و نقره میپردازیم .نتایج مربوط به محاسبه
مربع مؤلفه  zمیدان الکتریکی در صفحه زیر تیپهای با
جنسهای مختلف در شکل آورده شده است .زاویه
مخروطی تیپ  93درجه و شعاع آن نانومتر تنظیم شده
است .طول مخروطی تیپ  33نانومتر و شعاع باالی تیپ
 33نانومتر ،اندازه سلول یی  1نانومتر و زاویه تابش لیزر
 3در محاسبه مورد استفاده قرارگرفته است .با توجه به
نتایج ،میدان الکتریکی توسط تیپهای سیلیکونی
نمیتواند زیاد تقویت شود .تقویت ناچیز صورت گرفته به-
دلیل اثر رعد و برق میلهای است .دلیل آن این است که با
پایین بودن غلظت بار آزاد ( )131 ~1319cm-9در
سیلیکون خالص ،رزونانس پالسمون سطحی 9بهسختی
میتواند در ناحیه مرئی برانگیخته شود .از بین تمام فلزات،
طال و نقره به دلیل دارا بودن چگالی الکترونی آزاد باال و
اثر  LSPRقوی در ناحیه مرئی ،بهعنوان بهترین مواد برای
ساخت تیپهای  TERSمحسوب میشوند .بیثباتی نقره
در هوا تا حدی کاربرد آن را محدود میکند .در نتیجه،
تیپهای طال کاربرد فزایندهای در  TERSپیداکردهاند.

(الف)

 .3طراحی سیستم  TERSبهینه
از دو تیپ با جنس سیلیکون و طال بههمراه زیرالیه طال
برای طراحی دو سیستم بهینه استفاده میکنیم.
پارامترهای مهم مربوطه شامل شعاع تیپ ) ، (rزاویه تابش
لیزر از کنار) ، (θزاویه رأس تیپ ) (αو ضخامت زیرالیه
طال ) (tرا بهینه میکنیم .ابتدا شعاع تیپ بهینه را با ثابت
بودن بقیه پارامترها (طول تیپ  33نانومتر ،شعاع باالیی
تیپ 33

(ب)

(د )
(ج )
شکل  :مربع مؤلفه  zمیدان الکتریکی در صفحه زیر تیپهای از
جنس :الف) سیلیکون ،ب) آلومینیوم ،ج) نقره و د) طال

شکل  :9وابستگی تقویت میدان ) (M2به زاویه تابش لیزر فرودی
) (θبا موج تخت و قطبش  pبرای تیپ طال
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جدول  :1نتایج بهینهسازی سیستم  TERSبا استفاده از تیپ با جنس الف) سیلیکون و ب) طال
الف)

ب)

آمده برای تیپ سیلیکون با شعاع  93نانومتر ،زاویه راس
 3درجه ،زاویه تابش  3درجه و ضخامت زیرالیه 33
نانومتر از مرتبه  13و برای تیپ طال با شعاع نانومتر،
زاویه راس  13درجه ،زاویه تابش  13درجه و ضخامت
زیرالیه  33نانومتر از مرتبه  13میباشد .امید است که
این سیستمها در پیکربندی تجربی بکار گرفته شوند.

نانومتر ،زاویه رأس تیپ  93درجه ،زاویه تابش لیزر 13
درجه و ضخامت زیرالیه  133نانومتر) بدست آوردیم .بعد
از آن به سراغ بهینه کردن زاویه رأس تیپ رفتیم .بعد از
بدست آوردن زاویه رأس بهینه دوباره شعاع را بهینه
کردیم .نتایج بهینهسازی سیستم  TERSدر جدول 1
آورده شده است .در هر خانه عدد باال مربوط به مقدار
متغیر مورد بررسی و عدد پائین مربوط به  M2و در ستون
آخر هم ماکزیمم  M2برای هر متغیر نوشته شده است .در
تیپ سیلیکونی بیشینه سیگنال  TERSاز مرتبه بزرگی
حدود  13و در تیپ طال ،بیشینه سیگنال  TERSاز
مرتبه بزرگی حدود  13میباشد که دو مرتبه بزرگی
بهبود یافته است.
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طراحی مدوالتور الکترو اپتیکی پالسمونیکی جذبی بر پایه دو الیه فعال باریم
تیتانات و ایندیوم تین اکسید
 ابوالفضل صفایی بزگ آبادی و محمدآقا بلوریزاده،پوریا اسحاقی
)mabolori@uk.ac.ir(  ایران، یزد، دانشگاه یزد،دانشکده فیزیک
چکیده – در این مقاله یک مدوالتور الکترو اپتیکی پالسمونیکی جذبی چند الیه با دو محیط فعال ایندیوم تیناکسید و باریم تیتانات معرفی شده
 در. در الیه ایندیوم تین اکسید اثر پاشندگی حاملهای آزاد و در الیه باریم تیتانات که دوشکستی بوده اثر پاکلز در نظر گرفته شده است.است
 با اعمال ولتاژ به مدوالتور میدان الکتریکی در دو الیه فعال.اینجا اثر ضخامت الیههای فعال بر روی عملکرد مدوالتور مورد بررسی قرار میگیرد
 معادله پاشندگی بهدست آمده برای ساختار چند الیه، برای شبیهسازی این مدوالتور.ایجاد میگردد و ضرائب شکست الیههای فعال تغییر مییابند
 نتایج بهدست آمده نشان میدهند که ساختار ارائه شده قابلیت استفاده. میکرومتر حل شده است1/55 مید در طول موج-پیشنهادی با روش نلدر
.بهعنوان مدوالتور الکترو اپتیکی جذبی را دارا میباشد
.آزاد

 اثر پاشندگی حاملهای، اثر پاکلز، مدوالتور، پالسمونیک-کلید واژه

Design of a Plasmonic Electro-Optical Absorption Modulator Based
on Two Active Layers of Barium Titanate and Indium Tin Oxide
P. Es'haghi, A. Safaei Bezgabadi, and M. A. Bolorizadeh
Physics Department, Yazd University, Iran (mabolori@uk.ac.ir)
Abstract- In this paper, a multilayer plasmonic electro-optical absorption modulator is introduced based on two
active layers of barium titanate (BaTiO 3) and Indium tin oxide (ITO). It is assumed that the BaTiO 3 layer is a
birefringent crystal and the Pockels effect occurs in this layer while the free carrier dispersion effect takes place
in the ITO layer. Here, we study the effects of the thicknesses of the active layers on the modulator performance.
By applying voltage to the silver layers, therefore, an electrical field is formed in the two active layers and the
refractive indices of the layers are changed. In order to simulate this modulator, the Nelder-Mead method is
implemented to solve the obtained dispersion equation for the proposed multilayer structure at the wavelength
of 1.55 µm. Our simulation results indicate that the proposed structure can be used as a plasmonic electrooptical modulator.
Keywords: Plasmonic, Modulator, Pockels effect, free carrier dispersion effect.
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مدوالتور الیه ایندیومتین اکسید به ده قسمت تقسیم شده
است .برای حل معادله پاشندگی از روش نلدر -مید و برای حل
معادله پواسون از روش تفاضالت محدود استفاده و معادله
الپالس به صورت تحلیلی حل شده است .فرض را بر این
میگیریم که موج ورودی به مدوالتور موج تخت و قطبش آن
 TMباشد و جهت انتشار را در راستای  xدرنظر میگیریم.
وابستگی زمانی و وابستگی مکانی  xموج تخت بهصورت

 -1معرفی
قطعات فوتونیکی بهدلیل محدودیت پراش قابلیت مجتمع شدن
با قطعات الکترونیکی را ندارند ،از اینرو دانشمندان برای رفع
این مشکل رو به قطعات مبتنی بر موجبرهای پالسمونیکی
آوردهاند [ .]1در مدوالتورهای الکترواپتیک پالسمونیکی از
اثرهای ترمواپتیک ،پاشندگی حاملهای آزاد ،پاکلز ،تغییر فاز و
اثر آبکاری الکتروشیمیایی استفاده میشود [ .]2بهعالوه
مدوالتورهای الکترواپتیک پالسمونیکی برای آن که کارایی
مناسبی داشته باشند میبایست برهمکنش قویای بین نور و
ناحیه فعال داشته باشند .برای نیل به این هدف موجبرهای
متفاوتی از جمله کانال پالسمون پالریتون ،موجبر پالسمونیک
شکافی ،فلز-عایق-فلز ،عایق-فلز-عایق ،پالسمون پالریتون
سطحی دیالکتریک بار شده و پالسمون پالریتون ترکیبی
طراحی شدهاند [ .]9در این مقاله مدوالتور جذبی الکترواپتیک
پالسمونیکی بر پایه دو محیط فعال باریم تیتانات ( )BaTiO3و
ایندیوم تین اکسید ( )ITOمعرفی شده است که شامل ساختار
چندالیه سیلیکای گداخته شده  /نقره  /ایندیوم تین اکسید /
باریم تیتانات  /نقره /هوا میشود .ساختار مورد نظر در شکل
( )1نمایش داده شده است.

i  t - x 
 eمیباشد .با فرض این شرایط ،مولفه وابسته به مکان
میدان الکتریکی و مغناطیسی این موج در روابط:

()1
()2
()9

2H y  2
 
  k 0 x 2 x  H y  0
2
z 
z

H y
E x  i
0x z

Ez 
H
0z y

صدق میکند [ .]5در روابط ( )1تا ( x ،)9و  zگذردهی
الکتریکی نسبی بهترتیب در راستای  xو  zهستند .همچنین
 0ضریب گذردهی الکتریکی خالء و  k0عدد موج میباشند.
مولفه وابسته به مکان  zمیدان مغناطیسی این موج در الیههای
مختلف به شکل
) A1e ik 1 ( z  z 1
  z  z1

) ik 2 ( z  z 2
)  ik 2 ( z  z 2
 A 3e
z1  z  z 2
A 2e


M
()4

) ik 13 ( z  z 13
)  ik 13 ( z  z 13
 A 25e
z 13  z  z 14
A 24e
) A e ik 14 ( z  z 14
z 14  z  
 26

-2تئوری
در این مقاله دو اثر الکترواپتیک پاکلز و پاشندگی حاملهای
آزاد همزمان مورد مطالعه قرار گرفته است .در ساختار مورد
مطالعه ،ایندیوم تین اکسید و باریم تیتانات بین دو الیه نقره
محصور شده که بر روی بستری از سیلیکای گداخته شده قرار
گرفته است .الیه باریم تیتانات دوشکستی است و اثر پاکلز در
این الیه اتفاق میافتد و در الیه ایندیوم تین اکسید اثر
پاشندگی حاملهای آزاد به وقوع میپیوندد .پیکربندی
پیشنهادی موجبر تختی است که در راستای  xو  yتا بینهایت
ادامه دارد .برای بررسی این دو اثر بر روی مدوالتور ،ابتدا معادله
پاشندگی ساختار مورد بررسی بهدست آورده شده و سپس
معادله الپالس برای بهدست آوردن میدان الکتریکی در الیه
باریم تیتانات و معادله پواسون برای بهدست آوردن میدان
الکتریکی در الیه ایندیومتیناکسید حل شده است .برای حل
معادله پواسون از تئوری استتار توماس-فرمی[ ]4استفاده شده
است .برای بررسی دقیقتر اثر پاشندگی حاملهای آزاد بر

y

H

است .در رابطه ( k14 ،... ،k2 ،k1 )4ثابت انتشار عرضی در
الیههای مختلف و  z14 ،... ،z2 ،z1مختصات سطح مشترک
مرجع هستند .با جایگذاری رابطه ( )4در روابط ( )1تا ()9
مولفه وابسته به مکان میدان الکتریکی در راستای  xو  zنیز
بدست میآید .با درنظر گرفتن شرایط مرزی برای مولفههای
مماسی میدان الکتریکی و مغناطیسی که از روابط ( )1تا ()9
پیروی میکنند ،معادله ماتریسی
M2626 (, )  A261  0

()5
حاصل میشود .در معادله ( A2 6 1 ،)5ماتریس ستونی ضرایب
پشت عبارتهای نمایی در رابطه ( )4هستند .با صفر قرار دادن
دترمینان ماتریس ) M2626 (, معادله پاشندگی به شکل
11
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M2626 (, )  0

برای بررسی اثر اعمال ولتاژ بر ساختار پیشنهادی ،ابتدا معادله
پاشندگی را برای حالتی که ولتاژ اعمال نشده (حالت خاموش)
حل و سپس این معادله برای حالتی را که ولتاژ اعمال شده
(حالت روشن) حل میگردد .با اعمال ولتاژ ،ضریب شکست الیه
باریم تیتانات زیاد میشود و چگالی بار در الیه ایندیوم تین-
اکسید افزایش مییابد .افزایش چگالی بار در این الیه باعث
تغییر در فرکانس پالسما و تغییر در قسمت حقیقی و موهومی
ضریب شکست ایندیوم تیناکسید میشود .با حل معادله
پاشندگی برای حالت روشن و خاموش ثابت انتشار ( )βبرای
ساختار بهدست میآید .قسمت موهومی ثابت انتشار میزان
اتالف مد را نمایش میدهد ،به این ترتیب دو برابر قسمت
موهومی ثابت انتشار ،بهعنوان ضریب جذب مدوالتور ( ) 
تعریف میشود [ .]4با داشتن ضریب جذب برای حالت روشن و
خاموش پارامتر شایستگی ( )FoMبه شکل:

()6
به دست میآید .معادله الپالس در الیه باریم تیتانات بهصورت

شکل  -1پیکربندی مدوالتور پیشنهادی.

()1
  s    0
بوده که  sتانسور ضریب دیالکتریک نسبی استاتیک باریم
تیتانات است .معادله پواسون در الیه ایندیم تیناکسید به
شکل:
2  e  N i  N 0  0s , ITO
()1
نوشته میشود که  s ,ITOضریب دیالکتریک استاتیک نسبی
ایندیوم تیناکسید است .همچنین  eبار الکتریکی الکترون و Ni
و  N0بهترتیب چگالی بار القاء شده و چگالی تودهای بار آزاد
هستند .با توجه به تقارن پتانسیل معادالت ( )1و ( )1صرفا در
راستای  zحل می شود .رابطه پتانسیل الکتریکی و چگالی بار
القاء شده به صورت
* 1 82 m
(
)) )(E f  e (z
32
h2

()9

off  on
()19
on
تعریف میشود .هرچه پارامتر شایستگی بیشتر باشد کارایی
FoM   log10 e 

مدوالتور باالتر میرود.

-3نتایج و بحث

N i (z ) 

با بهدست آوردن ضریب جذب برای ضخامتهای مختلف باریم
تیتانات و ایندیوم تین اکسید در طول موج  1/55میکرومتر،
پارامتر شایستگی محاسبه شده برای ضخامتهای مختلف در
شکل ( )2رسم شده است .در اینجا ضخامت دو الیه نقره برابر با
 111نانومتر فرض شده است.
با توجه به شکل ( )2بیشترین میزان پارامتر شایستگی در
ساختار چندالیه ،سیلیکای گداخته شده /نقره(/ )111nm
ایندیوم تیناکسید( /)6nmباریم تیتانات (/)91nm
نقره( / )111nmهوا ،حاصل میشود و مقدار آن برابر با 6/91
میباشد (ساختاری که باالترین مقدار پارامتر شایستگی را
داشته باشد ،ساختار بهینه گوئیم) .با اعمال ولتاژ به دو الیه
نقره ،بار الکتریکی در الیه ایندیوم تیناکسید القاء میشود.
شکل ( )9چگالی بار الکتریکی القاء شده برحسب مکان را در
الیه ایندیوم تیناکسید برای ساختار بهینه نشان میدهد .شکل
( )4توزیع قدر مطلق بردار پوئینتینگ را نشان میدهد .این
نمودار تحدید توان در مدوالتور را بیان میکند.

است که  m* ، Efو  hبه ترتیب انرژی فرمی ،جرم موثر الکترون
و ثابت پالنک هستند .با اعمال ولتاژ به دو الیه نقره ،میدان
الکتریکی در الیه باریم تیتانات و الیه ایندیوم تیناکسید ایجاد
میشود و برای بهدست آوردن این میدان شرایط مرزی
(z )  0 for z  hAg
()11

((z ) U for z  hAg  hITO  hBaTiO )11
3
 
z  z  (h

)  hITO

()12
)  hITO

Ag

 
z  z (h

Ag



U

 s .z



3

hBaTiO

 s .ITO


اعمال میشود .در روابط ( )11تا ( hITO ،hAg ،)12و  hBaTiO3به
ترتیب ضخامت الیههای نقره ،ایندیوم تیناکسید و باریم
تیتانات را نشان میدهند و  s , zو  Uنیز بهترتیب بیانگر ثابت
دیالکتریک استاتیک نسبی باریم تیتانات در راستای  zو اندازه
ولتاژ اعمال شده برابر با  5Vبوده و به ساختار اعمال می شود.
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-4نتیجهگیری
در این مقاله مدوالتور الکترواپتیکی پالسمونیکی جذبی بر پایه
دو محیط فعال ایندیوم تیناکسید و باریم تیتانات معرفی شده
است .ضریب شکست باالی باریم تیتانات باعث میشود تحدید
توان در الیه باریم تیتانات افزایش یابد همچنین با اعمال ولتاژ
ضریب شکست باریم تیتانات افزایش مییابد و بر تحدید توان
در خودش و الیه ایندیوم تیناکسید افزوده میشود .در ساختار
بهینه ضریب جذب مدوالتور از  12/11µm-1به 4/91µm-1
تغییر میکند و پارامتر شایستگی برابر با  6/91ایجاد میکند.
این مقدار از پارامتر شایستگی از تحقیقات پیشین در این زمینه
از جمله [ ]6،4بیشتر است که صالحیت این ساختار را برای
استفاده به عنوان مدوالتور الکترواپتیکی جذبی نشان میدهد.

شکل -2پارامتر شایستگی ساختار پیشنهادی در ضخامتهای
مختلف باریم تیتانات و ایندیوم تین اکسید و طول موج 1/55
میکرومتر.
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شکل  -4توزیع قدرمطلق بردار پوئینتینگ در مدوالتور بهینه در
طول موج  1/55میکرومتر.
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ساخت انبرک های پالسمونی نانو ساختار بر اساس لیتوگرافی کلوییدی
 سارا درباری،محمد علی خسروی
 گروه الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر،دانشگاه تربیت مدرس
Alikh6868@yahoo.com-s.darbari@modares.ac.ir
 که نسبت به مابقی روشهای لیتوگرافی کمهزینهترر و سسرا ترر،[1]چکیده – در این مقاله با استفاده از روش لیتوگرافی کلوییدی
 که میتوا با استفاده از تحریک پالسمو های سطحی این سراختارها از، ساختارهایی از جنس طال در ابعاد مختلف را ساخته،است
 دو مزیت مهم این.س ها به عنوا انبرکهای پالسمونی برای به داماندازی ذرات و در مرحله بعد سزمایشگاه روی تراشه استفاده کرد
 سادگی نسبی فرسیند ساخت س ها و استفاده از لیزر با طول موج دلخواه، نسبت به انبرک های پالسمونی دیگر،انبرکهای پالسمونی
.(با استفاده از تغییر پارامترهای ساخت) برای تحریک پالسمو های سطحی است
. لیتوگرافیکلوییدی، تلهاندازی، پالسمونیک، انبرک-کلید واژه

Fabrication of nano-structured plasmonic tweezers based on colloidal
lithography
Mohammad Ali Khosravi, Sara Darbari*

Department of Electronic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Alikh6868@yahoo.com-s.darbari@modares.ac.ir

Abstract- In this paper, we fabricate gold structures in different dimensions using the colloidal lithography
method, which is less costly and easier than other lithography methods, Then, using the surface plasmonic
stimulation of these structures, they can be used as plasmonic tweezers for particle trapping, and lab on chip
devices. Two of the important advantages of these plasmonic tweezers Compared with other plasmonic
tweezers are: The relative simplicity of their fabricating process and the use of a desired wavelength laser
(using the change of fabricating parameters) to stimulate surface plasmons.
Keywords: colloidal lithography, plasmonic, tweezer, trapping.
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ساختار خاص نیروهای گرادیانی و عمق پتانسیل را شبیه

-1مقدمه

سازی میکنیم.

مدت هاست از انبرکها (نوری و غیرنوری) برای به

-2فرسیند ساخت

داماندازی و دستکاری ذرهها استفاده میشود.

شمای کلی فرآیند ساخت افزاره طراحیشده برای بهدام-

انبرکهای نانومتری (غیرنوری) مشکالتی مانند :اثرهای

اندازی ذرهها مطابق شکل ( )1است.

مخرب روی نمونههای زیستی ،کنترلپذیری کم ذرهها و

مرحلههای ساخت :

جداسازی مشکلتر به دلیل نیروهای واندروالسی ،را دارند.

-1تمیز کردن بستر(شیشه الم) :شیشه المها را با استفاده

اما با انبرکهای نوری میتوان کنترلپذیری بهتری روی

از ترکیبی از آب و هیدوژن پرواکسید و آمونیاک تمیز

نمونهها داشته و بعد از به داماندازی ،ذره را بدون اثرهای

میکنیم.

مخرب روی آن رها کرد .همچنین انبرکهای نوری منجر

-1الیه نشانی تک الیه ذرههای پلیاستایرن :ما در این

به ظهور حوزه کنترل میکرومتری و نانومتری نوری شده

مرحله ذرههای تولید شده پلیاستایرن طبق روش

که در آن میتوان ذرهها را جابهجا کرد ،به دام انداخت و یا

بسپارش امولسیونی ] [6را روی شیشه الم ریخته و خشک

تفکیک نمود .از دیگر مزیتهای این روش توانایی مجتمع

کردیم (شکل -1الف).

سازی واستفاده به عنوان آزمایشگاه روی تراشه است.

-9الیه نشانی طال  :در طی دو مرحله و هر مرحله با زاویه

نور می تواند حرکت ذرههایی به ابعاد یک تک سلول تا

 54درجه و به ضخامت  54نانومتر طال به روش تبخیر

ابعاد کوچکتری مانند یک تک اتم را تحت تاثیر قرار دهد.

حرارتی ) )PVDروی ذرات پلیاستایرن تک الیه و خشک

در  90سال گذشته این حوزه بسیار گسترش یافته و در

شده مینشانیم (شکل -1ب).

بسیاری از مطالعات علوم زیستی پیشرو است .کنترل

-5ریختن فتورزیست :در این مرحله فتورزیست را پس از

میکرومتری نوری امکان مطالعه ساختار  ،DNAدینامیک

ریختن روی ساختار با دستگاه اسپین کوتر به طور

کلوئیدها ،حرکت براونی  ،به داماندازی اجسام بدون

یکنواخت پخش میکنیم (شکل -1ج).

اثرهای تخریبی ،مطالعات زیستی و شیمیایی جدید،

-4زدایش فتورزیست تا اندازه دلخواه :با استفاده از دستگاه

جداسازی ذرات و ساخت سامانههای اتمی را فراهم

 DRIEو پالسمای گاز اکسیژن رزیست را تا اندازه الزم

نمودهاست .همچنین انبرک های نوری ابزاری با ارزش به

برای ساختار میزداییم.

منظور کنترل مکان اشیا کوچک میباشند که کاربردهای

-6زدایش طال :با استفاده از محلول زدایش طال ،نوک

شگفتآوری در حوزه زیستی دارند ] .[6-1از میان انبرک

ساختار های طال را که طی مرحله قبل از رزیست بیرون

های نوری ،انبرکهای پالسمونی به دلیلهایی همچون:

زده اند ،برمیداریم (شکل -1د).

نداشتن مشکل حد پراش ،به داماندازی همزمان چندین

-1خارج کردن ذرههای پلیاستایرن از ساختار :در آخر،

ذره و مصرف توان کمتر برای تحریک پالسمونهای

ساختار را به مدت  10دقیقه درون دستگاه  ، DRIEبا

سطحی ،طی این چند سال توجه زیادی را به خود جلب

پالسمای گاز اکسیژن قرار میدهیم (شکل -1ه).

کرده اند.

1-lab on a chip
2- Physical vapor deposition

در ادامه روش ساخت افزاره را بر اساس لیتوگرافیکلوییدی

3-Deep reactive-ion etching

توضیح میدهیم  .سپس افزاره را مشخصهیابی و برای یک
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Add polystyrene

Substrate: lam glass
45°

a.u.

الف

Photoresist
Spin coating

a.u.

شکل  :1شمای کلی فرآیند ساخت

ج

ج

a.u.

الف

د

شکل  :9تغیرات پیک طول موج با استفاده از تغییرات سایز دهانه ها .الف -سایز
دهانه  400نانومتر-طول موج تحریک 1000نانومتر .ب -سایز دهانه  140نانومتر-
طول موج تحریک  1100نانومتر .ج -سایز دهانه  1000نانومتر-طول موج تحریک
 1540نانومتر.

-4شبیهسازی

و

با استفاده از تنسور تنش ماکسول در نرمافزار لومریکال،
نیروهای گرادیانی وارد بر ذره پلیاستایرنی با ضریب
شکست  114111و به شعاع  100نانومتر را در راستای، X
و به فاصله  4نانومتری باالی دهانه ساختار شکل (-9الف)
محاسبه کردیم .در این شبیه سازی موقعیت مکانی ذره
نسبت به محور  Yصفر در نظر گرفته شده است .نتایج این
محاسبات در شکل ( )5آورده شده است.

شکل  :1تصاویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به هر مرحله از ساخت ساختار ها.
الف -ریختن ذرات پلی استایرن و خشک کرده آن .ب -الیه نشانی زاویه دار طال و
به اندازه  54نانومتر .ج -الیه نشانی فتورزیست .د -زدایش طال .ه -ساختار نهایی.

-3مشخصه یابی
پس از ساخت ،به منظور مشخصه یابی نوری ساختار مورد
نظر ،از آن طیفسنجی میکنیم .شکل ( )9طیف جذبی
ساختار را نشان می دهد .همانطور که در شکل (-9الف تا
ج) مشخص است هر چه قدر دهانه ساختار بزرگتر شده
است طول موج متناسب با آن به سمت طول موجهای
باالتری میروند.
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[5] Lei, H., et al., Bidirectional optical transportation
and controllable positioning of nanoparticles using an
optical nanofiber. Nanoscale, 2012. 4(21): p. 67076709.

الف

[6] Zhang, Y. and B. Li, Particle sorting using a
subwavelength optical fiber. Laser & Photonics
Reviews, 2013. 7(2): p. 289-296.

ب

[6] J.Hong C.Kook Hong“Synthesis of polystyrene
microspheres by dispersion polymerization using
poly(vinyl alcohol) as a steric stabilizer in aqueous
alcohol media”, (COLLOID SURFACE A) 302(1):225233 · July 2007

 نانومتر برای ساختار شکل100  شبیه سازی به دام اندازی ذره پلی استایرن به شعاع:5 شکل
 نانومتری باالی دهانه ساختار4  تصویر دو بعدی میدان گرفته شده از فاصله- الف.)الف-9(
 به شدتX محاسبه نیروهای گرادیانی وارد بر ذره پلی استایرن در راستای- .)الف-9(
)منبع(محور سمت چپ )و محاسبه عمق پتانسیل به شدت منبع (محور سمت راست

نتیجهگیری-5
با استفاده از تغییر فاصله بین ساختارها و دهانههای آن ها
میتوانیم انبرکهای پالسمونی که در طول موج های
 اگر لیزر با طول موج.مختلف تحریک میشوند را بسازیم
مشخص داریم و میخواهیم از این لیزر برای به دام اندازی
 می توان با شبیهسازی دقیقا فاصله،ذرات استفاده کنیم
بین ساختارها و دهانههای آنها را پیدا کنیم و سپس
.انبرک پالسمونی را بر مبنای این مشخصهها بسازیم
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063016
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 نانوفیبرهای حاصل از کیتوساان و مشاتقاآ ن پلیمرهاای مهمای بارای. در این مقاله یکی از کاربردهای مهم طرح پیسه اپتیکی مورد بررسی قرار گرفته است-چکیده
 به تازگی ترکیب کیتوسان با یک سری پلیمر دیگر امکان. ترمیم زخم و تزریق دارو از جمله کاربردهای مورد توجه این پلیمرها هستند.استفاده در پزشکی زیستی هستند
 ساده و غیرتماسی تحلیل طرحهای پیسه هم بعلت قابلیت ثبت تغییراآ جزئی با گذر، روش غیرمخرب.بهبود خواص ن از جمله افزایش حلپذیری ن را فراهم کرده است
 در دو نوع غشایی و نانوفیبری را مورد تحلیل وCSD  ترکیب نوینی از کیتوسان با نام تجاری.زمان کاربردهای متعددی در کشاورزی و علوم زیستپزشکی پیدا کرده است
.بررسی قرار دادهایم و از طرح پیسه برای تشخیص و دسته بندی نمونههای فوق استفاده کردهایم

. نانوفیبر،، کیتوسان، غشا، طرح پیسه-کلیدواژه
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Abstract- In this paper an important application of speckle pattern analysis is investigated. Nano-fibrous Chitosan and its derivatives are
important polymers for biomedicine and medical sciences. Wound healing and drug delivery are two of the most considerable applications
of these polymers. Recently, combination of Chitosan with some synthetic polymers has improved their properties, i.e. their solubility. Biospeckle analysis is a simple, nondestructive and non-contact method and has been extensively applied in biomedicine, agriculture and
biology. A new synthesis of Chitosan with the commercial name of CSD in two forms of nano-fiber and membrane is investigated and
classified by the use of speckle analysis.
Keywords- Bio-speckle patterns, Chitosan, Membrane, Nano-fiber.
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تحلیل طرحهای بایوپیسهای نور لیزر ( )BSLمعروف است.

مقدمه

از جمله استفادههای  BSLمیتوان به تصویر کردن رگ-

مواد نانوفیبری کاربردهای متعددی در زیستپزشکی ،از

های خونی که از اهمیت باالیی در تشخیص گرفتگی،

جمله در تزریق دارو ،پانسمان زخم ،متوقف کردن آنزیمها،

سختی و پاسخ عروق به محرکهای خارجی برخوردار

پزشکی ترمیمی و درمانهای پوستی دارند [ .]1برای

است ،تشخیص محصوالت سالم از ناسالم ،آفات گیاهان و

تولید نانوفبیبر ،کیتوسان و مشتقات آن ،در ترکیب با دیگر

قارچها و  ...اشاره کرد [.]3

پلیمرها ،به دلیل طبیعت غیرسمّی و سازگاری به لحاظ

مبانی نظری

زیستی ،اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کردهاند [. ]5
اما حلپذیری ناچیز این پلیمر مصنوعی در حاللهای آبی

 BSLروشی مبتنی بر پدیده تداخلسنجی است و به

و ارگانیک کاربرد آن را در حوزههای مختلف بیوپزشکی

عنوان روشی حساس برای بررسی و مشاهدهی تغییرات

محدود میکند .بدین منظور در پژوهش هایی تالش

ظریف در نمونه های زیستی استفاده میشود .طرح پیسه

گردیده با ایجاد تغییرات شیمیایی در کیتوسان حلپذیری

به دلیل تداخل ایستای نور پراکنده شده از ناصافی سطوح

ارگانیک اش را بهبود بخشند و به آن خواص زیستی

بازتابی یا ضخامت نمونهی عبوری ایجاد میشود .وقتی

بهبودیافتهای دهند .از جمله خواص زیستی بهبودیافته در

باریکهای همدوس از سطحی ناصاف پراکنده میشود ،نور

این مواد میتوان به حلپذیری باالتر ،ویژگی آنتیاکسیدان

پراکنده شده از هر نقطه از سطح به هر پیکسل آشکارساز

و آنتیباکتریال ،قابلیت حمل ژن ،ترمیم زخم و چسبندگی

میرسد .طرح پیسه حاصل از پراکندگی نور از نمونه

سلولی اشاره کرد .از پلیمرهای مصنوعی ترکیبشده با

ساختار خاصی دارد .فرآیند تشخیص از روش  BSLبه

کیتوسان میتوان به پلیکپروالستون ( )PCLاشاره کرد.

توصیف کمّی چنین ساختارهایی منجر میشود .اگر نمونه

پلیمر  PCLبا خاصیت حلپذیری باال قابلیت ترکیب با

متحرک باشد ،ساختارها با زمان تغییر میکنند.

انواع پلیمرها را دارد [ . ]9در این مقاله دو نوع مشتق

پارامترهای مختلفی برای بررسی طرح پیسه بکار میروند.

کیتوسان در ترکیب با  PCLبه دو صورت فیلم (غشا) و

تاریخچه زمانی طرح پیسه ) (THSPماتریسی دوبعدی

نانوفیبری مورد بررسی قرار گرفتهاند[ .]7در این مقاله

است که تغییرات  Mنقطه طرح پیسه را در گذر زمان بین

برای تشخیص و دستهبندی نمونههای غشایی و

 Nطرح متوالی بررسی میکند و بطور گرافیکی سطح

نانوفیبرهای پلیمری روش طرح پیسه اپتیکی مورد

فعالیت نمونه را نشان میدهد [ .]1برای ایجاد THSP

استفاده قرار گرفته است .این روش غیرمخرب و غیرتماسی

تعداد  Mنقطه تصادفی از طرح اولیه انتخاب میشوند.

است و بر نور لیزر پراکنده شده از نمونهها مبتنی است

 THSPو کمیتهای گرافیکی مشابه اساس خروجیهای

[ ،]2و چون بیشتر برای نمونههای زیستی استفاده شده به

عددی مثل خودهمبستگی ( ،)ACممان اینرسی (،)IM

53
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

قدر مطلق اختالفات ( ،)AVDکنتراست ... ،است [.]1

گرفته است .برای تهیه نانوفیبرها محلولهای آماده از دو

ماتریس همرخدادی ( )COMماتریسی گرافیکی برای

نمونه با کلروفرم و  PCLترکیب و به روش اسپین الکترونی

ارزیابی پرش شدتی نقاط متوالی در یک  THSPشامل M

به شکل فیبر آماده شدند ( .)CSD-NFبخش دیگری از

نقطه از  Nنمونه ،و نشاندهندهی منحنی فراوانی گذار

همین ترکیب در ظرف آزمایشگاهی خشک شده و بصورت

شدتهاست [:]8

غشا آماده شدند (.)CSD-M

()1
ممان اینرسی ( )IMیک شاخص عددی آماری است که
بصورت زیر تعریف میشود [:]9
() 5
که در آن بهنجارش برای کاهش ناهمگنیها در تصاویر

شکل .1چیدمان تجربی طرح پیسه

انجام میشود ،به نحوی که جمع مقادیر در هر سطر از

در شکل ( 5الف)(-د) نمایش سهبعدی تابع  COMبه

 COMمساوی یک باشد .قدر مطلق اختالفات ()AVD

ترتیب برای نمونههای فیلم و نانوفیبر  CSD-Iو برای غشا

مدوله شده ممان اینرسی است و میزان تغییرات را در

و نانوفیبر  CSD-IIدیده میشوند .برای انواع مختلف

سطح شدت پیکسلها میان تصویرهای متوالی نشان می-

نمونهها نمودار  COMبصورت سهبعدی و دوبعدی رسم

دهد.

میشود .بسته به میزان زبری و ناهمواری نمونه میزان

()9

پخش تابع  COMحول قطر اصلی منحنی متفاوت است.
اگر نمونه ناصافیهای فراوان داشته و زبر باشد ،تابع COM

زمایش و نتایج تجربی

حول قطر اصلی با وسعت بیشتری پخش میشود و ارتفاع

چیدمان آزمایش در شکل  1نشان داده شده است .سطح

آن نشاندهنده میزان همگنی است .همانطور که از این

نمونهها با باریکهی یکنواخت لیزر قطبیده روشن میشود و

شکلها نمایان است تیزی نمودار  COMدر نانوفیبرهای

نور پراکنده شده توسط عدسی جمعکننده ( )f= 10cmبر

این دو نمونه پلیمری بیشتر است که همگنی نمونههای

دوربین آشکارساز ( )ThorLabs 1654 CMOS Cameraثبت

نانوفیبری را نشان میدهد و پخششدگی آن حول قطر در

میشود .محیط تصویربرداری عاری از هر گونه نور اضافی

مورد غشاها بیشتر است که نماینده افت و خیزهای

است .نمونههای مورد استفاده سطوح  CSD-Iو CSD-II

شدیدتر در نمونههای غشایی است .در شکل ( 9الف)

هستند .همچنین روش  BSLبرای تشخیص فرمهای

میانگین تابع دوبعدی ممان اینرسی و در شکل ( 9ب)

نانوفیبری و غشایی از این دو نمونه مورد استفاده قرار

میانگین تابع قدر مطلق اختالفات  7نمونه دیده میشوند.
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در این مقاله مروری بر روش تحلیل پیسهای صورت گرفت
و کاربرد آن در تشخیص زبری سطوح غشایی و نانوفیبر
نمونههای  CDS-Iو  CDS-IIنشان داده شد .توابع
گرافیکی

 COMو  IMناهمواری باالتر شکلهای

نانوفیبری از هر دو نمونه  CDSرا در مقایسه با شکل
غشایی آنها نشان میدهد .در نتیجه با دنبال کردن نحوه-
ی تغییرات چنین پارامترهایی میتوان نمونههای
نانوفیبری را به صورت کیفی دستهبندی کرد .مقادیر

شکل ( . 5الف)(-د) :نمایش سههبعهدی تهابع  COMبهرای
(الههف) غشههای ( ،CSD-Iب) نههانوفیبر ( ،CSD-Iج) غشههای
 CSD-IIو (د) نانوفیبر . CSD-II
(الف)

عددی  AVDدر این موارد بخودی خود معنی خاصی
ندارند ،اما میزان انحراف معیارشان را میتوان به عنوان
معیاری از میزان زبری سطح آنها در نظر گرفت.

(ب)
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Entanglement of Photon-Added Coherent States Under Amplitude
Damping
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Abstract- In optical communications, amplitude damping due to the absorption of transmitted photons is the

main source of decoherence. In this paper, the entanglement properties of photon-added coherent states
under amplitude damping are investigated using concurrence criterion. The results show that as the
difference between photons added in the two modes increases, the entanglement increases.
Keywords: Photon-added coherent states, Amplitude damping, Entanglement, Concurrence.
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مقدمه

حالتهایهمدوسفوتون-افزوده


حالتهای همدوس استاندارد در مکانیک کوانتومی نوع

ازحالتهای کوانتومی تابشی هستند کهدینامیک

خاصی 

حالتهای همدوس فوتون-افزوده بهصورت زیر تعریف

میشوند[:]9


آنشبیه بهرفتارنوسانی یک نوسانگرهماهنگکالسیک

  , m


a †m 

()1



1
2  2

m!  Lm    

 

است .این حالتها که بهعنوان مبنایی برای بررسی و
توصیف میدان تابشی توسط اروین شرودینگر در خالل

چندجملهایالگر

حالت همدوسو  Lm x 
کهدرآن   

ازمرتبه mاست a †m  .عملگرآفرینشاستکه mمرتبه
مورد استفاده قرار گرفته است .تحت میرایی دامنه،
صورتزیرگسترشمییابند:


ایهمدوسبه
حالته


مطالعه نوسانگر هماهنگ کوانتومی معرفی شدند [.]1
حالتهای
حالتهایهمدوسفوتون-افزودهکهحالتیبین 

همدوس  (شبیهترین حالت کوانتومی به  کالسیک) و
حالتهای عددی  (حالت کوانتومی خالص) به شمار می


()9

روند ،با بهکارگیری مکرر عملگر آفرینش روی حالت

  t 

1
  t 
e 2





که در آن   t ضریب انتقال است و از رابطهی زیر
دستمیآید[:]1


به

حالتهانخستین بارتوسط
یآیند.این  
همدوسبهدستم 

آگروالوتارامعرفی شدند [.]9حالتهای همدوسفوتون-
افزوده بسیار مورد توجه هستند زیرا آمار زیرپواسونی و

c ct
e
(sin 0t ] )9
0

آنها را در دسته
یها  
تابع ویگنر منفی دارند و این ویژگ 

کهدرآن   cفرکانس قطع 0  ،فرکانساولیهو    M

یدهد که برای کاربردهای
حالتهای غیرکالسیکی قرار م 


ضریبفروپاشیآستانهاست.

 t    M [1  ect cos 0t 

اطالعات کوانتومی بسیار مناسب هستند [ .]9پدیده
دستگاههای کالسیک و

درهمتنیدگی به همبستگی بین 


درهمتنیدگی


یگردد و این پدیده را اولین بار انیشتین،
کوانتومی برم 

حالتهای
برهمنهی 
درهمتنیدگی  
دراینبخشبهبررسی 
فزوده تحت میرایی دامنه بهعنوان
همدوس فوتون-ا 
صورتزیرمیپردازیم:


هایدوقسمتیبه

حالت

درمقالهی  EPRبیان

پودولسکی وروزندرسال 1991
ازمهمترینویژگیکوانتومی

درهمتنیدگییکی
کردند[ .]4
درهمتنیدگی  به عنوان یک منبع مهم و
است و از  

()4

ارزشمند در انجام رایانش و مبادله اطالعات کوانتومی
یکنند[.]1
استفادهم 
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حالتهای همدوس فوتون-افزوده
مقالهدرهمتنیدگی  

ای ن 
( )1

تعدادفوتونهایافزودهمختلف

تحتمیراییدامنهرابرای

1
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بررسیخواهیمکرد.
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که در آن   uو  vضرایب برهمنهی هستند و از رابطهی
 u  v  1پیروی میکند.ماتریس چگالی برای این
2

2
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خود میگیرد بهنحوی که صفر نشان دهنده نبود
تنیدگیویکنشاندهندهدرهمتنیدگیکاملاست.


درهم
این معیار برای ماتریس چگالی( )9به صورت زیر بیان
میشود[6و:]9


دستمیآید:


هابعدازمیراییدامنهبهصورتزیربه

حالت


 t   N 2[  t , m  t , m  t , m  t , m

()6

   t , n   (t ), n   (t ), n   t , n 
2
)   (t
)
e 4 (1e
(  t , m  (t ), m   (t ), n   (t ), n

(bc , f  ad } )11

])    (t ), n   (t ), n  t , m  (t ), m

نتایجوبحث

حالتهای همدوس فوتون افزوده را می توان بر حسب


نهیحالتهای

دراینقسمتبهبررسیدرهمتنیدگی 
برهم

فزودهتحتمیراییدامنهمیپردازیم.
همدوس فوتون-ا 

حالتهایمتعامدوبهنجار  hو  kبهصورتزیربسط
داد[6و:]8
()1

t, m   h   k

درشکل،1ضریبتالقیبهازای  m  1و  n  1برحسب
تابعی از  و   tرسم شده است .همانطور که مشاهده
میکنیم در     0به ازای   tهای مختلف ضریب تالفی

صفراستکهبهمعنایجداییکاملحالتهااست.امابه

مروروباافزایش  در  t  0ضریبتالقیافزایشپیدا
میکند به طوری که در     0.7به سمت یک میل

میکند که بیانگر درهمتنیدگی کامل حالتها است .اما

برایحالتهاییکهمیراییدامنهداشتهباشیم،باافزایش

 tضریب تالقی کاهش مییابد .در بازهی     0.3تا
شمییابداما

   0.8ضریبتالقیباافزایش زمانکاه
بهسمتصفرمیلنمیکندکهبیانگرایناستکهدراین

بازه حالتها به جدایی کامل نمیرسند و مقداری
همانطور که
درهمتنیدگی دارند .در سایر بازههای    

مشاهدهمیکنیمباافزایشزمان،ضریب تالقیبهسمت

حالتها
نشاندهنده جدایی کامل  
صفر میل میکند که  
است.

  t  , n   h   k

کهدرآن
1

()8

2




 1    t  , m   t  , n


2


1
2

 1    t  , m   t  , n


2









هادررابطهی ( )6ماتریسچگالی


باجایگذاریاینحالت
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که در آن  ، b  c  f  1  X  2 2  ، a  1  X  4
 d  1  X  4و  z  1  X  2 2است X  .نیز با رابطه
زیردادهمیشود:
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درهمتنیدگی از معیار توافق یا تالقی
برای تعیین میزان  
استفادهمیکنیم[.]1اینمعیارمقادیربینصفرتایکبه


بهازای  n  1و . m  1
شکل:1ضریبتوافقبرحسبتابعیاز  و   t
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در شکل  ،9تالقی به ازای   n  1و   m  10بر حسب
تابعیاز   و  tشدهاست .در  t  0ضریبتالقییک
است که بیانگر در همتنیدگی کامل حالتها است .در
یزمانهایکاستکهبه


نیزضریبتالقیدرهمه
  0
دربازهی    0

تنیدگیکاملحالتهااست .


معنایدرهم
تا   ،   1تحت میرایی دامنه ضریب تالقی مقداری
درهمتنیدگی است.
غیرصفر دارد که بیانگر مقدار اندکی  
در بازهی     1تا     2همانطور که مشاهده میکنیم
تحت میرایی دامنه ،ضریب تالقی به سمت صفر میل
معنایجداییکاملحالتهااست.


کندکهبه

می

تنیدگیبرایحالتهایهمدوسفوتون-افزودهتحت


درهم
میراییدامنههنگامیرخمیدهدکه  m  nباشد،یعنی

هایکوانتومیحالتها


هایزیرسیستم

تعدادفوتونافزوده
متفاوت باشد .به طور کلی نیز میتوان نتیجه گرفت که
سامانههای کوانتومی را

هرچه تعداد فوتون افزودههای 
پیدامیکند.

بیشترکنیم،ضریبتالقیمقادیرافزونتری
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طراحی و شبیهسازی رمزگذار تمامنوری مبتنی برتزویجگرهای بلور فوتونی
3

 محمدرضا رخشانی،2 علیرضا طاوسی،1نوید اعتمادیفر

)navid.etemadi88@gmail.com(  گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی،موسسه آموزش عالی هاتف
)a.tavousi@velayat.ac.ir(  گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه والیت
)mrakhshani@uoz.ac.ir(

1

2

 گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه زابل3

 در این مقاله یک رمزگذار بلور فوتونی متشکل از دو تزویجگر شش ضلعی در شبکه مربعی از میلههای دیالکتریک در هوا- چکیده
 موجبرها با حذف میلههای دیالکتریک در ساختار ایجاد شده اند و برای دستیابی به تزویجگرها با عملکرد مناسب.ارایه شده است
 ساختار ارایه شده میتواند بدون استفاده از اثرات خطی یک کد.از میله های دیالکتریک با شعاع کوچکتر استفاده شده است
، طراحی شدهOR  برای تحقق این ساختار یک دروازه.دودویی دو بیتی را با توجه به ترتیب ورودیهای فعال در خروجی تولید کند
 بهترین زمان تاخیر بدست آمده و ابعاد ساختار. با یکدیگر ترکیب شده استOR سپس برای تحکیم رمزگذار مورد نظر دو دروازه
. میباشد1THz  است و نرخ سوییچینگ393μm2  و111fs ارایه شده به ترتیب حدود
 نرخ سوییپچینگ، تزویجگر، رمزگذار، زمان تاخیر، بلور فوتونی-کلید واژه

Design and Simulation of All Optical Encoder Based on Photonic
Crystal Couplers
Navid Etemadifar 1, Alireza Tavousi2, and Mohammad Reza Rakhshani3
1

Faculty of Engineering, Hatef Higher Education Institute, Zahedan
2
Faculty of Engineering, Velayat University, Iranshahr
3
Faculty of Engineering, University of Zabol, Zabol

Abstract - In this paper, a photonic crystal based encoder consisting of two hexagonal shaped couplers in 2D
square lattice of dielectric rods in air is proposed. Waveguides have been created by removing dielectric rods
in the structure, and rods with smaller radii have been used to achieve the proper couplers operations. The
proposed structure can generate a two-bit binary code in the output, according to the order of active inputs,
without the use of nonlinear effects. To realize this structure, an OR gate is designed, then the two OR gates
are combined to consolidate the desired encoder. Best delay time and the dimensions of the proposed
structure are about 166 fs and 390 μm2, respectively, and the switching rate is 6THz.
Keywords: Photonic crystals, Delay time, Encoder, Coupler, Switching rate
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موج خروجی با عبور از حقلهها از موجبرهای  Yشکل خارج
میگردد.

مقدمه
تقاضای انتقال اطالعات دیجیتالی در باند های وسیع رو به رشد
است ،اما محدودیتهای ذاتی افزارههای الکترونیکی نسبت به
شبکههای نوری در پردازش سریع دادهها مانعی جدی بر سر
تحقق این امر بوده و منجر به محدودیت در انتقال دادهها می-
گردید .در سالهای اخیر روش پردازش سیگنال به صورت تمام
نوری توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است
] .[9-1دروازههای منطقی تمام نوری ] [3با عملکرد بسیار
سریع نقش مهمی در سیستم پردازش سیگنال و شبکه نوری
برعهده خواهند داشت .در همین راستا ساختارهای مختلفی
برای تحقق دروازههای منطقی ارایه شده که این ساختارها
براساس بلورهای فوتونی خطی و غیرخطی مورد توجه ویژهای
قرار گرفتهاند و به شکل چشمگیری گسترش یافتهاند] .[5-2در
این مقاله طراحی افزاره رمزگذار تمام نوری به وسیله بلورهای
فوتونی دو بعدی ارایه شده است .ساختار بلور فوتونی از شبکه
مربعی با میلههای دیالکتریک در بستر هوا تشکیل شده است.
در این پایاننامه از روش بسط امواج تخت ) [6] (PWEبرای
محاسبه ی شکاف نوار در بلور فوتونی بدون نقص ،مدهای انرژی
در موجبر ] [8 ،1و حفره استفاده شده است و همچنین برای
محاسبهی منحنیهای طیفی در ساختارهای ارائه شده ،از روش
تفاضل محدود در حوزهی زمان ) [9] (FDTDاستفاده شده
است.

شکل  :1نمودار مدار منطقی رمزگذار پیشنهادی

شکل  :2ساختار بلور فوتونی رمزگذار تمام نوری
پیشنهادی

طراحی و بررسی ساختار رمزگذار
شکل  :3نمودار شکاف نوار ساختار شبکه مربعی با میله-

در این مقاله برای طراحی افزاره رمزگذار تمام نوری از بلورهای
فوتونی دو بعدی با آرایش مربعی و در ابعاد  31 91عدد از
میلههای دیالکتریک در بستر هوا تشکیل شده است .نمای
مدار منطقی این طرحواره در شکل  1نمایش داده شده است و
در شکل  2نیز طرح ایجاد شده پیشنهادی در بستر بلور
فوتونی آمده است .موجبرهای این ساختار با حذف برخی میله-
های دی الکتریک بلورهای فوتونی دو بعدی ایجاد شده اند با
این فرض که میلههای دیالکتریک از جنس سیلیکون
( )n1=9/35با شعاع  r1=0/2aساخته شده و  aثابت شبکه بلور
فوتونی برابر  553nmمیباشد .بر اساس ساختار ارایه شده در
شکل  ، 2موجبرهای بازوی باال و پایین به همراه موجبر میانی،
فرکانس موج ورودی را به حلقههای شش ضلعی انتقال داده و

های دیالکتریک از جنس سیلیکون

شکل  :3ساختار بلور فوتونی دروازه  ORپیشنهادی

با استفاده از روش بسط امواج تخت نوار ممنوعه فوتونی
محاسبه گردید که نوار باند ساختار در مد  TMو  TEدر شکل
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 9نشان داده شده است .با توجه به ساختار نواری مشخص می-
گردد که نوار ممنوعه در بازه فرکانسی نرمال شده ()a/λ
 0/282تا  0/311و برای مود  TMدارای شکاف نواری ممنوعه
است .با انتخاب ثابت شبکه مناسب ،فرکانس کاری این رمزگذار
 λ =1539nmمیباشد .جهت دستیابی به بهترین عملکرد
دستگاه و باالترین نرخ توان خروجی در ناحیه اتصال بین دو
تزویجگر با موجبرهای ورودی  I0و ( I1ناحیه آبی) ،از میلههای
شبه دایره با ضریب شکست n2=9/35-0/1و دارای دو شعاع
 r1=0/2aو  r2=0/1aمیباشد .همچنین در قسمت زرد رنگ
شکل 2از میلههایی با ضریب شکست  n2و شعاع  r2استفاده
شده است .در طراحی این رمزگذار از دو طبقه دروازه OR
استفاده شده که ساختار این دروازه در شکل  3به نمایش در
آمده است.

ج)
شکل  :5حالتهای کاری مختلف در رمزگذار پیشنهادی
الف)زمانی که  I0=1و  I1=I2=0ب)زمانی که  I1=1و
 I0=I2=0ج)زمانی که  I2=1و  I0=I1=0است.

حالت  :1هنگامی که ورودی  I0فعال است ،درگاههای ورودی
 I1و  I2غیرفعال است .با فعال شدن ورودی  I0تداخل سازنده
بین پرتوهای موجبر در حلقه تزویجگر رخ میدهد و از این رو

شبیه سازی و نتایج

خروجی  O0فعال میشود .با توجه به شکل (5الف) .حالت :2

به منظور طراحی ساختار رمزگذار پیشنهادی از پرتو نوری با
فرکانس  λ =1539 nmدر هر ورودی استفاده شده است .در
این بخش به بررسی حالتهای کاری ساختار ارایه شده
پرداخته شده است.

وقتی ورودی  I1فعال است ،درگاههای  I0و  I2غیرفعال میباشد.
در نتیجه درگاه خروجی  O1فعال خواهد شد .این فرایند در
شکل (5ب) نمایش داده شده است.
حالت  :3زمانی که ورودی  I2فعال شود ،در اثر تشدید حلقه،
تداخل ساختاری پرتو تمایل دارد با عبور از موجبرهای  Y1و
 Y2به درگاههای خروجی  O0و  O1انتقال یابد .بنابراین هر دو
خروجی فعال میشود ،با توجه به شکل (5ج).
همانطور که گفته شد یک پرتو نور به صورت جداگانه در
ورودیهای  I1 ،I0و  I2منتشر شد ،بر این اساس سه توان مجزا
در خروجیهای  O0و  O1شناسایی گردید .توان انتقالی
خروجی بهنجار شده ) (Pout/Pinبرای ورودیهای فعال در
شکل 6به ترتیب برابر  %19برای ورودی  %82 ،I0برای ورودی
 I1و  %58در مجموع دو خروجی ،برای ورودی  I2بدست آمد.

الف)

بر اساس نتایج بدست آمده ،نسبت توان انتقالی بهنجار شده
) (Pout/Pinکمتر از  %13و بیش از  %28است که به ترتیب
برای تعریف منطق ""0و" "1تعیین میگردد .همچنین شکل
(6ج) نشان میدهد تفاضل بین دو توان خروجی ،نرخ تبدیل
توان به منطق ""0و" "1را بیان میکند که مهمترین پارامتر

ب)
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 بصورت، با استفاده از تشدیدگرهای شش ضلعیOR منطقی
خطی عمل میکند که این امر سبب افزایش سرعت عملکرد
 در مدل ارایه شده برای افزایش نرخ.ساختار میگردد
سوییچینگ از یک ردیف سیلیکون با شعاع و ضریب شکست
 در محل،کمتر نسبت به سایر بلورهای تشکیل دهنده
قرارگیری موجبر ورودی و مجاورت با تزویجگر استفاده شده
 جهت عملکرد مناسب از دو نمونه دیالکتریک جهت.است
 حداکثر زمان تاخیر این.تزویج و انسداد نور استفاده شده است
6THz  و نرخ سوییچینگ در حدود166fs دستگاه در حدود
.خواهد بود

 خروجی این- رابطه منطقی ورودی.این ساختار به شمار میرود
. آمده است1 رمزگذار تمام نوری در جدول

)الف
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 نمودار خروجی رمزگذار پیشنهادی الف)زمانیکه:6 شکل
 وI2=0  وI1=1(  ) ب)زمانیکهI0=1  وI2=0  وI1=0(
)I0=0  وI2=1  وI1=0( ) ج)زمانیکهI0=0
 رابطه بین ورودیها و سطوح مختلف توان:1 جدول
خروجی
ورودیها
I0
1
0
0

I1
0
1
0

سطح توان
I2
0
0
1

O1
0.01Pin
0.82Pin
0.28Pin

O0
0.79Pin
0.01Pin
0.30Pin

سطح منطقی
O1
0
1
1

O0
1
0
1
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تقویت توان خروجی آنتن های نوررسانشی تراهرتز بر پایه آرایه های منظم از
ساختارهای نانو ذرات فلزی مس
 مجید ناظری و احمد ساجدی،امیر علیزاده
 ایران، کاشان، دانشگان کاشان،گروه لیزر و فوتونیک دانشکده فیزیک
amiralizadeh@grad.kashanu.ac.ir
 مشکل عمده در. طرح آنتن های نوررسانشی تراهرتز بر پایه آرایههای منظم از نانو ذرات فلزی مس ارائه شده است، در این مقاله:چکیده
 استفاده از نانو ذرات فلزی مس، برای غلبه بر این محدودیت، کم بودن توان خروجی آنها می باشد،توسعه آنتن های نوررسانشی تراهرتز
 می توانیم توان خروجی پالس، با بهینه سازی اندازه و فاصله نانو ذرات فلزی مس. پیشنهاد و پیادهسازی شده است،در ناحیه گپ آنتن
 با طراحی و شبیه سازی یک آنتن نوررسانشی تراهرتز مدل پروانه ای بر پایه.تراهرتز را بدون تغییر در قله فرکانسی آنتن افزایش دهیم
 بازده آنتن و توان خروجی پالس تراهرتز، در شرایط کامال یکسان، خواهیم دید،نانو ذرات فلزی مس و مقایسه آن با آنتن حالت ساده
.تقویت می شود
. نوررسانشی، نانو ذرات، خروجی پالس تراهرتز:کلید واژه

Enhancement of Terahertz Photoconductive Antenna Output Power
Based on Regular Arrays of Copper Metal Nanoparticles
Amir Alizadeh, Majid Nazeri and Ahmad Sajedi
Department of Laser & Photonics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran
Abstract- In this paper, the design of terahertz (THz) photoconductive (PC) antenna based on regular arrays of copper
metal nanoparticles is proposed. The major problem in development of THz PC antennas is their low output power. To
overcome this limitation, the THz PC antenna based on copper metal nanoparticles is proposed and implemented. By
optimizing the size and space of copper nanoparticles, we can enhance the output power and increase efficiency of the
antenna without change in the peak frequency of antenna. By designing and simulating a bow-tie THz PC antenna based
on copper metal nanoparticles and compare with simple state, in absolutely same conditions, we will see, the antenna
efficiency and output power of THz pulse is amplified.
Keywords: terahertz pulse output, nanoparticles, photoconductive.
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روی سح زیرالیه ،باعث افزای

 -1مقدمه

شدت جریان نوری در

زپ ننتن شده و در نهایت توان خروجی و بازده ننتن را

در چند سال اخیر ،تحقیق و توسعه تکنولوویی تراهرتوز
بوووه دلیووول کاربردهوووای زونوووازون از قبیووول ارتبا وووات،
اسپکتروسکوپی ،پزشکی ،امنیتی ،تصویربرداری ،کنتورل از
راه دور و  ...مورد توجه بسیاری از محققوان قورار زرفتوه و
رشد وسیعی را تجربه کرده است .بازه فرکانسی بین نواحی
فرکانسوووی موووادون قرموووز دور و موووایکروویو از یو و
الکترومغنا یسی ( 1.1توا  11تراهرتوز) را ناحیوه تراهرتوز
مینامند .رایج ترین منبع در تولیود امووات تراهرتوز ،ننوتن
هووای نوررسانشووی تراهرتووز هسووتند ک وه در در دهووه 31
میالدی ارائه شد ] .[1ننتنهوای نوررسانشوی تراهرتوز بوه
دلیل ویژزیهای برتری که نسبت بوه دیگور منوابع تراهرتوز
دارند ،از قبیل :ساختار چیدمان ساده ،ارزان بوودن ،نسوبت
سیگنال بوه نوویز بهتور ،پهنوای بانود پیوسوته ،زسوترده و
عملکرد در دمای اتاق ،رشد چشمگیری داشته انود .ضوع
عمده این ننتنها ،پایین بوودن بوازده ننوتن اسوت ،عموموا
بازده این ننتنها کمتر از  1.1%است .بورای افوزای بوازده
ننتن و تقویوت تووان پوالس تراهرتوز خروجوی  ،تحقیقوات
بسیاری مانند بررسوی پارامترهوای تاریرزو ار بور عملکورد
ننتنهای نوررسانشی تراهرتز با استفاده از روشهای عددی،
ننتن روزنه بزرگ ] ،[2استفاده از فینگرهای در هم تنیوده
ذوزنقه ای در ناحیه زپ ننتن ] ،[9انجام شده است .یکوی
از روشهایی که می تواند عملکورد ننوتن هوای نوررسانشوی
تراهرتز را بهبود بخشد ،استفاده از ماده ای است که بتوانود
میزان جریان نوری در سوح ننوتن را افوزای دهود ،نوانو
ساختارهای فلزی بوا تولیود میودان هوای الکتریکوی قووی
محلی در ا راف خود ،می توانند شودت جریوان در سوح
ننووتن را افووزای دهنوود ،اسووتفاده کوواتوره ای از نووانو
سواختارهای نقوره در ننوتن نوررسانشوی تراهرتوز در سووال
 2111ارائه شد ].[4
در این مقاله ،در ادامه کار فوق ،رح استفاده از

افزای

می دهد .عالوه بر این با مدلسازی های مختل

از

رفتار ننتن ،ابعاد و فاصله بهینه نانو ذرات برای دستیابی به
باالترین توان خروجی پالس تراهرتز استخرات شد.

 -2مکانیزم تابش
ننووتنهووای نوررسانشووی تراهرتووز هماننوود شووکل 1از دو
الکترود فلزی که بر روی یک زیرالیوه از مواده نیموه رسوانا
قرار دارند ،تشکیل می شوند .ماده نیمه رسانا دارای حامول
هایی با ول عمور بسویار کوتواه (حودود  911فمتورانیوه)
هستند .نحوه عملکرد این ننتنها به این صورت اسوت کوه
یک پالس لیزر که انریی نن از انریی باند زوپ مواده نیموه
رسانا بیشتر است ،به ناحیه فعال ننتن تابیده می شوود ،در
ارر این تاب  ،جفتهای الکترون حفره تولید میشوود و بوا
اعمال یک میدان الکتریکی رابوت بوین دو الکتورود فلوزی،
الکترون حفرهها شتاب زرفته و یوک جریوان نووری تولیود
میکنند.

شکل  – 1مکانیزم تاب

پالس تراهرتز

از ننجا که ول عمر الکترونها و حفرههوا بسویار کوتواه
اسووت ،از تغییوورات زمووانی سوورعت حاموولهووا ،یووک پووالس
الکترومغنا یسی در فرکوانس تراهرتوز تولیود موی شوود.
چگالی جریان ایجاد شده در زپ ننتن ،به مشخصات پالس
لیزر فرودی و ماده نیمه رسانا بستگی دارد ،محابق با مودل
درود ،جریان نوری ایجواد شوده در زوپ ننوتن بوه صوورت
رابحه زیر است ]:[2
eVb e L PL

نرایههای منظم از نانو ذرات فلزی مس در ننتنهای
نوررسانشی تراهرتز پیشنهاد و پیاده سازی شده است،
استفاده از نانو ساختارهای فلزی مس در ناحیه زپ ننتن،

hf Ll 2
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که در نن

بار الکترون،

دقیقا دارای مشخصات ابعادی ننتن ساده است .با این
تفاوت که ساختارهای نرایهای از نانو ذرات فلزی در زپ
ننتن به صورت منظم قرار زرفته اند.

ولتای بایاس اعمال شده،

تحرکپ یری حاملهای بار 𝜏 ،زمان واهل جریان نوری،
توان لیزر فرودی ،رابت پالنک،
بازده نوری،
ول زپ ننتن می باشد .از ننجا که
فرکانس لیزر و
چگالی جریان نوری در زپ ننتن ،ارتباط مستقیم با میدان
الکتریکی دارد ،استفاده از نانو ذرات مس در ناحیه زپ
ننتن ،باعث تشدید الکترونهای رسان و تولید میدان های
الکتریکی محلی در ا راف هر کدام از نانو ذرات فلزی مس
می نماید .بنابراین با تاب پالس لیزر روی ماده نیمه
رسانای زالیم نرسناید و اعمال میدان الکتریکی رابت بین
دو الکترود و تشکیل میدانهای الکتریکی محلی در ا راف
هر کدام از ذرات مس ،جریان نوری در زپ ننتن ،نسبت
به ننتن ساده ،تقویت می شود.

شکل -2ننتن نوررسانشی تراهرتز بر پایه نانو ذرات مس

پارامترهای مختلفی از جمله ابعاد ،فاصله و نحوه
چیدمان نانو ذرات می توانند در نتایج خروجی و عملکرد
ننتن در محدوده فرکانسی مورد نظر تاریرز ار باشند .قحر
نانو ذرات از  51تا  251نانومتر ،ضخامت از  5تا 21
نانومتر و فاصله ننها از یکدیگر ،از  1/6تا  2میکرومتر شبیه
سازی شد .براساس راحی و شبیه سازی انجام شده،
بهینه ترین حالت ،برای دستیابی به ماکزیمم توان خروجی
ننتن پیاده سازی شد .بر همین اساس ،قحر هر کدام از نانو
ذرات مس  111نانومتر ،ضخامت ننها  11نانومتر و فاصله
ذرات از یکدیگر  1/4میکرومتر انتخاب شده است.

تاب پالس تراهرتز مستقیما با مشتق زمانی مرتبه اول
چگالی جریان نوری ننتن نسبت دارد ].[2
) dI (t
dt

ETHZ 

محابق رابحه زیر ،بازده ننتن با افزای چگالی جریان در
سح ننتن ،افزای می یابد .افزای بازده ننتن ،منجر به
تقویت توان پالس تراهرتز خروجی ننتن می شود ].[9
eVb2 e 2 L PL
hf Ll 2

 LE 

 -4نتایج شبیه سازی

 -3طراحی ساختار

در این بخ  ،ننتن نوررسانشی تراهرتز در دو حالت
ساده و بر پایه نانو ذرات فلزی مس ،مورد تحلیل و شبیه
سازی قرار می زیرد .نتایج تمامی شبیه سازی ها با
استفاده از نرم افزار  CST Microwave Studioو در
حوزه زمان انجام شده است .خواهیم دید ،ننتن نوررسانشی
تراهرتز ساده که قله فرکانسی نن در  1/3تراهرتز قرار
دارد ،با اضافه کردن نانو ذرات فلزی مس به صورت نرایه
های منظم ،در شرایط کامال یکسان ،شدت و توان خروجی
پالس تراهرتز ،نه تنها در قله فرکانسی ننتن ،بلکه در تمام
بازه فرکانسی صفر تا  5تراهرتز نیز افزای می یابد .این

ننتن نوررسانشی تراهرتز شامل دو الکترود فلزی به
شکل پروانهای به ضخامت  1/1میکرومتر است که روی
ماده نیمه رسانای زالیم نرسناید قرار زرفته است .همانحور
که در شکل  2نشان داده شده است ،ول و عرض ننتن به
است ،زپ بین
و
ترتیب
دو الکترود که همان ناحیه فعال ننتن را تشکیل میدهد به
ترتیب دارای ول و عرض  11و  5میکرومتر می باشد.
جنس الکترودها از فلز رسانای کامل انتخاب شده است.
ننتن نوررسانشی تراهرتز بر پایه نانو ذرات فلزی مس،
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ایده برای ننتنهای نوررسانشی تراهرتز که توان خروجی
پایینی دارند ،می تواند کمک شایانی در تقویت توان
خروجی و بهبود بازده تبدیل اپتیک به تراهرتز ننها باشد.
شکل  9چگالی جریان نوری وابسته به زمان تولید شده در
ناحیه زپ ننتن در بازه زمانی  2پیکو رانیه را نشان می
دهد .ماکزیمم شدت جریان نوری تولید شده در ننتن
نوررسانشی تراهرتز بر پایه نانو ذرات فلزی مس برابر با
 1/29میلی نمپر  ،در حالی که شدت جریان نوری تولید
شده در زپ ننتن ساده  1/24میلی نمپر است ،که نشان
می دهد استفاده از نانو ذرات فلزی مس در زپ ننتن
تراهرتز می تواند در تقویت و افزای شدت جریان نوری
مورر باشد .شکل 4ی پالس تراهرتز سا ع شده از هر دو
ننتن را در بازه فرکانسی بین صفر تا  5تراهرتز نشان می
دهد ،قله فرکانسی در هر دو ننتن در  1/3تراهرتز بدست
نمده است ،در حالی که در ننتن نورسانشی تراهرتز بر پایه
نانو ذرات مس ،عالوه بر اینکه شدت و توان خروجی پالس
تراهرتز در قله فرکانسی ننتن افزای داشته است ،در تمام
بازه فرکانسی بین صفر تا  5تراهرتز نیز افزای شدت و
توان خروجی پالس تراهرتز را نشان می دهد.

شکل -5نمودار زمانی پالس تراهرتز سا ع شده از ننتن

شکل  5نمودار زمانی پالس تراهرتز سا ع شده از هر دو
ننتن را نشان می دهد ،نکته حائز اهمیت در این نمودار
این است که در ننتن نوررسانشی تراهرتز بر پایه نانو ذرات
مس ،شدت و توان خروجی در هر دو قله مثبت و قله
منفی بهبود داشته و تقویت پالس تراهرتز خروجی را نشان
می دهد.

 -5جمع بندی
در این مقاله عملکرد ننتن های نوررسانشی تراهرتز بر
پایه نانو ذرات فلزی مس مورد بررسی قرار زرفت .بر
اساس راحی و شبیه سازی انجام شده ،نشان دادیم که
استفاده از نانو ذرات فلزی مس در ناحیه زپ ننتن به دلیل
تشدید الکترون های رسان مس و ایجاد میدان های
الکتریکی محلی ،باعث افزای شدت جریان نوری در
ناحیه زپ ننتن و در نهایت افزای بازده و تقویت توان
خروجی پالس تراهرتز ننتن نوررسانشی می شود.
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طراحی و شبیه سازی سلول واحد فراموادی در باند تراهرتز و بازیابی پارامترهای
الکترومغناطیسی
امیر علیزاده ،مجید ناظری و احمد ساجدی
گروه لیزر و فوتونیک دانشکده فیزیک ،دانشگان کاشان ،کاشان ،ایران
amiralizadeh@grad.kashanu.ac.ir
چکیده :در این مقاله ،یک سلول واحد فراموادی در باند فرکانسی تراهرتز طراحی و شبیه سازی شده است و پارامترهای الکترومغناطیسی
آن از قبیل گذردهی الکتریکی ،نفوذپذیری مغناطیسی ،ضریب شکست و امپدانس به صورت همزمان بازیابی میشود .استفاده از ساختار
دوره ای فرامواد در آنتن های نوررسانشی تراهرتز به دلیل تاثیرگذاری روی پارامترهای الکترومغناطیسی آنتن در برخورد موج
الکترومغناطیسی با آنتن ،می تواند منجر به افزایش توان خروجی و بهبود جهت دهی آنتن شود .ساختار سلول واحد فراموادی از دو رینگ
دایره ای شکافدار و میله که بر روی زیرالیه ای از ماده نیمه رسانا قرار گرفته اند ،تشکیل شده است.
کلید واژه :سلول واحد ،رینگ حلقه ای شکافدار ،نوررسانشی ،فرامواد.

Design and Simulation of Metamaterial Unit Cell in Terahertz Band
and Electromagnetic Parameters Retrieval
Amir Alizadeh, Majid Nazeri and Ahmad Sajedi
Department of Laser & Photonics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran
Abstract- In this paper, a metamaterial unit cell in terahertz band is designed and simulated and it’s electromagnetic
parameters such as permittivity, permeability, impedance and refractive index is retrieved. Use of the periodic structure
of the metamaterial in terahertz photoconductive antennas due to the influence on electromagnetic parameters of
antenna in contact with electromagnetic waves, can improve output power and directivity of antenna. Unit cell structure
is composed of two split circle rings and wire placed on a substrate of semiconductor material.
Keywords: Unit cell, Split circle ring, Photoconductive, Metamaterial.
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 - 1مقدمه

الکتریکی در آن می شود ،حلقه فلوزی مروادل یوک سولف
است ،بر اسوا قوانون لنوز ،حلقوه بوا میودان منناییسوی
اعمالی ،مخالفت می کند ،در نتیجه خاصیت دیامننواییس
که همان کاهش نفوذپریری است ،از خود نشان می دهود.
در حالت عادی این کاهش نفوذپریری بسیار نواچیز اسوت،
اما در تشدیدیر حلقه ای شکافدار ،به دلیل وجود خاصویت
خازنی بین دو حلقه ،ایون کواهش نفوذپوریری بوه صوورت
تشدید (حاصل از تشدید سلف و خازن) میتواند رخ دهد و
مقدار نفوذپریری منناییسی را منفی کند ] .[1فراموواد را
میتوان از دو جنبه میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک موورد
بررسی قرار داد ،در بررسی میکروسوکوپیک ،سولول واحود
سازنده فراموواد کوه از میلوه و حلقوه تشوکیل شوده اسوت
تحلیل می شوود و در بررسوی ماکروسوکوپیک ا ور نهوایی
سلولهوا در کنوار یکودیگر ،از نظور یورردهی الکتریکوی و
نفوذپریری منناییسی مورد بررسی قرار می ییرد .در سال
 4002سلول های واحد فرامووادی در ابرواد میلیمتور و در
سه حالت مختلف در محدوده فرکانسوی ییگواهرتز ،موورد
تحلیل و شبیه سازی قرار یرفتنود ] .[2در ایون مقالوه ،در
ادامووه کووار فووو  ،یووک سوولول واحوود فراموووادی در ابروواد
میکرومتر و در بازه فرکانسی تراهرتز یراحی و شبیه سازی
شووده و پارامترهووای الکترومنناییسووی از قیبوول ضووریع
یرردهی الکتریکوی ،نفوذپوریری منناییسوی ،امپودانس و
ضریع شکست بازیابی می شود .خواهیب دیود کوه ضورایع
عبوردهی الکتریکوی و نفوذپوریری منناییسوی در برضوی
محدوده های فرکانسی تراهرتز منفی موی شووند ،بنوابراین
فرامواد یراحی شده ،در صورت اسوتفاده در انوواع مختلوف
آنتن ها در بازه فرکانسی تراهرتز می توانند جهوت کنتورل
فاز ،دامنه و قطبش موج فرودی کاربرد داشته باشند.

فرامووواد بووه موووادی یفتووه مووی شوووند کووه در ماهیووت
ساختاری خود ،دارای خووا الکترومنناییسوی نامتروار
هستند .از منظر الکترومنناییسی مواد موجود در یبیروت
به دو دسته یبیری و فراموواد تقسویب بنودی موی شووند.
فرامواد به یور مستقیب و عادی در یبیرت وجود نداشته و
بایستی به صورت مصنوعی و مهندسی شده ساخته شووند.
فرامواد برای اولین بار در سال  1991با مطالروه روی مواده
𝜀 است ،مررفی شد.
ای که به یور همزمان دارای
ساختارهای فراموادی ،به دلیل آنکه قوادر بوه کنتورل فواز،
دامنه و قطبش امواج فرودی هسوتند ،بسویار موورد توجوه
قرار یرفته اند ] .[1در سالهوای اخیور ،اسوتفاده و کواربرد
فرامواد در انواع مختلف آنتن ها ،سنسورها و فیلترها بسیار
یسترش یافته و مورد توجه قرار یرفته است ،که در همین
راسووتا یوورا اسووتفاده از فرامووواد در زیرایووه آنووتن ه وای
نوررسانشی تراهرتز را برای افزایش توان خروجوی و بهبوود
جهتمندی آنتن پیشونهاد دادیوب ] .[4فراموواد متشوکل از
سلول های واحد در ابراد کوچکتر از یول موج نور فورودی
هستند ،از آنجا که ضرب خارجی میدان هوای الکتریکوی و
منناییسی در این مواد از قانون دست چپ پیروی میکند،
این مواد را اصطالحا "مواد چپگرد" نیز می نامند .در سوال
 1999با استفاده از میله های فلزی ،توانستند مواده ای بوا
ضووریع عبوووردهی الکتریکووی منفووی را بسووازند .عووالوه بوور
عبوووردهی الکتریکووی سوواخت موووادی بووا نفوذپووریری
منناییسی منفی نیز ضروری بود .این مهب ،بوا اسوتفاده از
آرایه هایی از تشدیدیرهای حلقه ای شکافدار ،در محودوده
فرکانسی مایکروویو و تراهرتز بدست آمد ] .[9خصوصویات
الکترومنناییسی سواختارهای همگون بوا اسوتفاده از حول
مرادات ماکسول و مشخص شدن ارتباط بین میدان هوای
الکتریکی و منناییسی محلی ،با جریان و چگالی بار تریین
می یردد .یورردهی الکتریکوی و نفوذپوریری منناییسوی،
نشان دهنده پاسخ ماکروسکوپیک محیط همگن به میودان
های محلی اعمال شده است .مطابق قانون فوارادی ،اعموال
میدان منناییسی بوه حلقوه فلوزی ،سوبع القوای جریوان

 -2طراحی ساختار
یک سلول واحود ،متشوکل از دو حلقوه شوکافدار بسویار
نزدیک به هب هستند که در جهوت هوای مخوالف یکودیگر
قرار یرفتوه انود ،حلقوه هوا از موواد فلوزی ریرمنناییسوی
ساخته می شوند ،حلقه ها مرموا به صوورت دایوره ای یوا
مربری بوده و هب مرکز می باشند.
14
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از نرم افزار  CST Microwave Studioدر حوزه زمان
انجام شده است .برای تمامی پارامترهای الکترومنناییسی،
نمودار حقیقی (خط ابت) و موهومی (نقطهچین) آورده
شده است .شکل 4نمودار حقیقی و موهومی یرردهی
الکتریکی را نشان می دهد ،در نمودار حقیقی ،در بازه
فرکانسی زیر  1تراهرتز و در بازه فرکانسی  4تا  9تراهرتز،
ضریع یرردهی الکتریکی مقدار منفی را نشان میدهد .در
نمودار موهومی نیز در بازه بین  0/1تا  0/9تراهرتز ،مقدار
یرردهی الکتریکی منفی می باشد .در نزدیکی فرکانس
 0/1تراهرتز نیز یک حالت تشدید بین نمودار حقیقی و
نمودار موهومی بوجود آمده است .شکل 9نمودار
نفوذپریری منناییسی در حالت موهومی و حقیقی را
نشان می دهد ،نفوذپریری منناییسی در نمودار حقیقی
در بازه فرکانسی بین  0/1تا  1تراهرتز منفی است و در
نمودار موهومی ،زیر فرکانس  0/2تراهرتز و بین  4تا 9
تراهرتز نیز نفوذپریری منناییسی منفی شده است.
همانند نمودار یرردهی الکتریکی ،در فرکانس  0/1تراهرتز
تشدید وجود دارد.

ب) نمای جلو

ج) نمای پشت

الف) نمای کلی
شکل  -1سلول واحد متشکل از حلقه های دایره ای شکافدار و سیب نازک
الف) نمای کلی سلول ب) تصویر از جلو ج) تصویر از پشت

در شکل  1تصویر سلول واحد فراموادی یراحی شده،
نشان داده شده است .سلول واحد یراحی شده به صورت
مکربی می باشد ،اندازه سلول  40میکرومتر است .زیرایه
از جنس ماده نیمه رسانای یالیب آرسناید است .در یک
یر زیرایه ،یک تشدیدیر که از دو حلقه شکافدار هب
مرکز از جنس مس می باشند ،تربیه شده است .در یر
دیگر زیرایه ،یک میله از جنس همان حلقه ها با فاصله
یکسان از شکا حلقه ها و دقیقا در وسط زیرایه یالیب
آرسناید قرار میییرد .ضخامت میله و هر کدام از حلقه ها
برابر با  0/1میکرومتر ،پهنای هر دو دایره کوچک و بزرگ
برابر با  4میکرومتر در نظر یرفته شده است .شراع داخلی
دایره کوچکتر  9/2میکرومتر و شراع داخلی دایره بزریتر
 1/2میکرومتر و یپ حلقه کوچک و بزرگ به صورت
یکسان برابر با  4/1میکرومتر یراحی شده است.
پارامترهای بسیاری از جمله ضخامت حلقه ها و میله ،یپ
حلقه ها ،شراع حلقه ها می توانند در نتایج خروجی
تا یریرار باشند ،برای دستیابی به بهینه ترین خروجی
ممکن ،ضخامت حلقه ها از  0/04میکرومتر تا 0/2
میکرومتر ،یپ حلقه ها از  1/4میکرومتر تا  9/9میکرومتر
و شراع حلقه ها از  1/2میکرومتر تا  14/2میکرومتر شبیه
سازی و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه یردید.

شکل -4نمودار حقیقی و موهومی یرردهی الکتریکی

 -3نتایج شبیه سازی
در این بخش ،سلول واحد فراموادی یراحی شده ،مورد
تحلیل و شبیه سازی قرار میییرد .شبیه سازیها با استفاده

شکل -9نمودار حقیقی و موهومی نفوذپریری
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تطبیق مناسبی بین ساختار یراحی شده وجود دارد و
بیانگر این موضوع است که قرار ییری سلول واحد
فراموادی یراحی شده در کنار مواد دیگر ،خصوصا بر روی
زیرایه آنتن ها ،با تنییر در مقدار امپدانس آنتن ،قابلیت
تنظیبپریری فرکانسی را برای آنتن مهیا می کند.

 -4جمع بندی
در سال های اخیر استفاده از فرامواد به دلیل ویژیی
های منحصر بفردی که دارند مانند ایجاد ضریع شکست
منفی ،تنظیب پریری فرکانسی و  ...بسیار مورد توجه و
توسره قرار یرفته است .در این مقاله ،یک سلول واحد
فراموادی در ناحیه فرکانسی تراهرتز ،یراحی و شبیه
سازی شد و پارامترهای الکترومنناییسی آن از جنبه
میکروسکوپیک استخراج شد .همانطور که انتظار داشتیب،
پارامترهای الکترومنناییسی سلول واحد فراموادی شامل
عبوردهی الکتریکی ،نفوذپریری منناییسی و ضریع
شکست در برضی از بازه های فرکانسی باند تراهرتز،
مقادیر منفی از خود نشان می دهند ،همین موضوع می-
تواند یام مهمی در یراحی و پیاده سازی بسیاری از
ساختارهای فراموادی در انواع مختلف فیلترها ،سنسورها،
آنتن ها و دیگر ادوات الکترواپتیکی و فوتونیکی در بازه
فرکانسی تراهرتز باشد.

شکل -1نمودار حقیقی و موهومی ضریع شکست

شکل -2نمودار حقیقی و موهومی امپدانس

شکل 1نمودار ضریع شکست را نشان می دهد .قسمت
حقیقی نمودار در بازه فرکانسی  0/1تا  1/4تراهرتز ،ضریع
شکست منفی شده است ،که نشان می دهد سلول واحد
فراموادی یراحی شده ،خاصیت چپگردی داشته و می
تواند روی فاز ،دامنه و قطبش موج فرودی به سلول واحد
فراموادی تا یر یراشته و منجر به تنییر در برهمنکش بین
موج و ماده شود .از آنجا هیچ ماده ای به یور یبیری
دارای ضریع شکست منفی نمی باشد ،استفاده از سلول
واحد فراموادی یراحی شده میتواند در بسیاری از
کاربردهای اپتیکی ناحیه تراهرتز ،در تنییر ضریع شکست
ماده مورد استفاده ،تا یریرار باشد .شکل 2نمودار حقیقی
و موهومی امپدانس را نشان می دهد .در نمودار حقیقی
امپدانس ،در بازه فرکانسی زیر  0/1تراهرتز و بین 1/9
تراهرتز تا  9تراهرتز مقدار امپدانس سلول واحد فراموادی
در پایین ترین مقدار خود قرار دارد .ارتباط بین امپدانس و
ضریع شکست سلول واحد فراموادی ،نشان می دهد
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) بر خواص ساختاری و اپتیکی الیههای نازکFTO تأثیر نوع زیرالیه (شیشه و
)CBD(  تهیه شده به روش رسوبگذاری حمام شیمیاییCdS
 عشقی، معقولی ؛ حسین،ملیحه
 دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده فیزیک
malihe_maghouli@yahoo.com
h_eshghi@shahroodut.ac.ir
. به روش حمام شیمیایی الیه نشانی شدندFTO  بر روی زیرالیههای شیشه وCdS  الیههای نانوساختار، در این تحقیق-چکیده
، نشانگر تاثیر نوع زیرالیه بر مورفولوژی و تغییر اندازه دانهها بوده به طوری که ابعاد میانگین آنها در این نمونههاFESEM تصاویر
CdS  حاکی از تأثیر زیرالیه بر بهبود بلورینگی الیهXRD  نتایج حاصل از الگوی. تغییر یافته است077 nm  به07  از حدود،به ترتیب
2/63 eV  به2/10  تحلیل خواص اپتیکی نشان داد که با تغییر نوع زیرالیه گاف نواری الیهها از حدود. استFTO رشد یافته بر روی
.کاهش یافته است
 نانوساختار، الیه نازک، حمام شیمیایی-کلید واژه

Influence of substrate on structural and optical properties of CdS thin
films growth using chemical bath deposition (CBD)
Malihe, Maghouli; Hosein, Eshghi
Faculty of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

Abstract- In this study, cadmium sulphide (CdS) thin layers are deposited on glass and FTO substrates by chemical bath
deposition technique. The FESEM images showed the influence of substrate on morphology and variations of nanograin sizes in such a way that their average sizes are changed from about 70 to 100 nm, respectively. The results of
XRD spectra indicated the effect of substrate on the improvement of the crystallinity of the CdS layer grown on FTO.
Analysis of optical properties revealed that with variation in substrate, the optical band gaps of the layers are reduced
from about 2.41 to 2.36 eV.
Keywords: chemical bath deposition, thin film, nanostructure
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الگوهای پراش پرتو  Xبا استفاده از پرتاو  CuKαباا واول
موج  3/145344 nmو زاویه  2θدر گستره  23تا 13درجه
ثبت شد .از دساتگاه  FESEMمادل HITACHI S-4160
جهاات بررساای مورفولااوژی ساانه نمونااههااا و از دسااتگاه
اسااپکتروفوتومتر  UV.Vis., Shimadzo – 1800باارای
سنجش ویفهای عبور و جذب نوری نمونههاا در گساتره
وول موجی  933-033 nmاستفاده شده است.

مقدمه
 CdSیک نیمرسانای ترکیبی از گروه دوم و ششم جدول
تناوبی است که دارای گاف نواری مستقیم با پهنای eV
 2/5است .اهمیت این الیه به خواص اپتوالکترونیکی آن
بهویژه در کاربردهای فتوولتاییک مربوط میشود [.]1
روشهای مختلفی جهت ساخت این الیه وجود دارد که از
میان آنها میتوان به رسوبگذاری حمام شیمیایی
( ،)CBDتبخیر حرارتی ،اسپری پایرولیز و کندوپاش اشاره
نمود [ 2و  .]9از میان این روشها  CBDبه عنوان یک
روش آسان و کمهزینه شناخته شده که قابلیت ساخت
الیه با کیفیت مناسب را دارد [ .]5الیه  CdSبا توجه به
نوع کاربرد میتواند بر روی زیرالیههای مختلف الیهنشانی
شود .گزارشاتی از بررسی الیهنشانی  CdSبر روی زیرالیه-
های مختلف وجود دارد .محققین اثر زیرالیههای مختلف
از جمله  ITOرا بر روی الیه  CdSبررسی کرده و مشاهده
کردند که خواص اپتیکی الیه بهبود یافته است [ 4و .]4ما
در این تحقیق الیه نازک سولفید کادمیم را به روش حمام
شیمیایی بر روی زیرالیههای شیشه و  )SnO2:F( FTOبا
مقاومت ویژه  14 Ω.cmتهیه نموده و خواص ساختاری و
اپتیکی آنها را با هم مقایسه کردهایم.

نتایج و بحث
مورفولوژی سطح
تصاویر ( FESEMشکل  )1نشانگر رشد دانهای الیهها می-
باشد .چنانچه پیداست سنه نمونه  S2از ضخامت بیشتر و
تراکم یکنواختتری در مقایسه با نمونه  S1برخوردار است.
ابعاد دانهها در نمونه ی  S1در گستره  43تا  133 nmو در
نمونه ی  S2در گستره  13تا  123 nmهستند ،به ووری
که این افزایش میتواند ناشی از حضور یک زیرالیه بلورین
در نمونهی  S2با الیه واسط  ،FTOکه در بخش "خواص
ساختاری" بدان پرداختهایم ،در مقایسه با زیرالیه شیشه
با ساختار آمورف باشد.

روش انجام آزمایش
برای تهیه الیه نازک  CdSاز یک محلول حماام شایمیایی
شااااااااااامل 3/ 399Mکااااااااااادمیم اسااااااااااتا
) 3/1 M ،(Cd(OOCCH3)2.2H2Oآمونیاااااوم اساااااتا
) 3/341 M ،(CH3CO2NH4تیااااااوره ) (H2NCSNH2و
آمونیااوم هیدروکسااید ) (NH4OHاسااتفاده شااده اساات.
زیرالیهها در دمای  93 °Cو  pH= 11در محلول باه واور
عمودی و به مد  03minغووهور بودهاند .در این تحقیق
به بررسی تأثیر نوع زیرالیههای مختلاف شاامل :شیشاه و
( FTOبترتیب نمونه های  S1و  )S2به عنوان پارامتر متغیر
پرداختهایم .ویاف  XRDالیاههاا باا اساتفاده از دساتگاه
پراش پرتو  Xمادل  ، Bruker/d8advancedتهیاه شادند.

شکل  :1تصاویر  FESEMنمونههای مورد منالعه.
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 βنیم پهنا در شد

ویژگیهای ساختاری

براگ و  λوول موج پرتو  Xاست .نتایج حاصل از این

برای بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها از الگوهای

محاسبا

پراش پرتو  Xاستفاده شده است .شکل  2ویف XRD

بزرگتر و همچنین از میزان کرنش و دررفتگی بلوری

و  FTOرا نشان میدهد .قله واقع در موقعیت ˚2θ=24/1

کمتری برخوردار می باشد.

متناظر با جهتگیری بلوری ( )111وابسته به ساختار

جدول  :1اندازه بلورک ها ،میکروکرنش ها  ،چگالی دررفتگی ها و فاصله بین

مکعبی  CdSمیباشد .چنانچه پیداست در ویف XRD

صفحا بلوری در الیههای نازک  CdSسنتز شده.

نمونهی  S2عالوه بر این قله ،قلههای دیگری نیز مشاهده
میشوند که با عالمت ستاره (*) مشخص شدهاند .این قله
ها تماما وابسته به جهتگیریهای بلوری مختلف در زیرالیه
 FTOمی باشد.
* FTO
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در ناحیه مرئی ( )133nm -533نمونهی  S2از جذب
بیشتری نسبت به نمونهی  S1برخوردار است.

شکل :2الگوی پراش  XRDنمونههای مورد منالعه.

به منظور بررسی دقیقتر خواص ساختاری به محاسبهی
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شکل  :9ویف جذب نمونههای مورد منالعه.

این موضوع میتواند متاثر از ضخامت بیشتر الیه در

  1/ D 2

نمونهی  S2در مقایسه با نمونهی  S1باشد.

که در آن  dفاصله بین صفحا بلوری a ،ثابت شبکه،
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S2 اپتیکی نمونهها بیانگر کاهش گاف نواری در نمونه

) الیههایEg( به منظور محاسبهی گاف نواری مستقیم

.)2/94 eV  به2/51(  استS1 نسبت به

( استفاده شدهah)2= A)h-Eg( :نازک از رابنه تاک
hϑ  انرژی گاف نواریEg ، جذب نورa است که در آن

مرجعها
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 نشانگر رشد دانهای الیههاFESEM  تصاویر.نشانی شدند
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بررسی افزایش بهره در موجبرهای لیتیوم نیوبات آالئیده به تیتانیوم و اربیوم با
استفاده از الیه چلکوجناید
کیوان احمدی، عبدالناصر ذاکری،حسن دهقان
بخش فیزیک دانشگاه شیراز
ابزاری مناسب و کاربردی برای انتقال و پردازش سیگنال هاای

(چلکوجناید) و موجبر کانالی

ترکیبی از موجبر

 ادغام.) در موجبرها باعث تقویت و افزایش ضریب کیفیت موجبرها میشودEr( نوری را ارائه می دهد عالوه بر این استفاده از اربیوم
 در این.این موجبرها امکان توسعه یک گروه کامل از دستگاههای موجبر جدید را فراهم می کند که قابلیت و پیچیدگی باالتری دارند
مقاله ما نشان داده ایم که چلکوجناید باعث بهبود همپوشانی بین پروفایل مد و پروفایل توزیع اربیوم در لیتیوم نیوباات شاده و در
سعی شده تا با

بر روی موجبر

 ما توانستیم همپوشانی پروفایل مد و.بدست آید

 در این ساختارها با افزایش ضخامت الیه.نتیجه باعث افزایش بهره نوری میشود
بررسی کشیدگی مد و داده های همپوشانی بهترین بهره با توجه به ضخامت
. افزایش دهیم%48  و بهره نوری را%053 پروفایل توزیع اربیوم در لیتیوم نیوبات را
 اربیوم،  چلکوجناید،  موجبرهای تیتانیومی،  موجبرهای هیبریدی-کلید واژه

An investigation of gain enhancement in
waveguides doped by
Ti and Er using an
chalcogenide layer
Hassan Dehghan, Abdolnaser Zakery, Keyvan Ahmadi
Department of Physics, Shiraz University, Iran
A combination of an
chalcogenide waveguide and a channel
waveguide presents a suitable and
practical device for transmission and processing of signals. Moreover using Er in these waveguides enhances the gain
and increases the quality factor. Putting these waveguides together provides development of a new group of waveguide
systems having higher potential and complexity. We have shown in this work that the presence of a chalcogenide layer
facilitates the overlap between the mode profile and Er concentration distribution profile in Lithium Niobate
waveguides and hence enhances the optical gain. By increasing the
layer thickness it is tried to achieve the
optimum gain by investigating the mode pulling and the overlap data. We could increase the overlap between the mode
profile and Er concentration distribution profile in Lithium Niobate waveguides by 350 % and the optical gain by 84 %.
Key word- Hybrid waveguides, Titanium waveguides, Chalcogenide, Erbium
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در این شبیه سازی برای محاسبه مدهای موجبر و محاسبه
همپوشانی مد با پروفایل اربیوم از ماژول موج اپتیکی نرم

مقدمه

افزار کامسول استفاده شده است .محاسبات ضریب بهره در

فوتونیک مجتمع در دو دهه گذشته با پیشرفت بسیار

ساختار دوترازی تقویت کننده اربیوم در طول موج پمپ

گسترده سیستم های مخابراتی توسعه چشمگیری داشته

 1945نانومتر و سیگنال  1091به کمک نرم افزار متلب

است .این تحوالت باعث ایجاد توجه زیادی به دستگاه های

انجام شده است.

نوری پسیو مانند تقسیم کنندهها ،کوپلرها ،چندگانهها،
سویچها ،فیلترها ،مدوالتورها و غیره یا اجزای فعال مانند

انگیزهها

منابع نوری ،آشکارسازها و تقویت کنندههای نوری شده

ترکیب الیه چلکوجناید و موجبر حاصل از تزریق تیتانیوم

است .فیلترهای مجتمع بازتاب کننده دارای خصوصیات

در لیتیوم نیوبات تکنیک جالبی برای افزایش ضریب بهره

ذاتی هستند که توسط محققان در زمینه اپتیک مجتمع

در ساختارهای تقویت کننده و حتی انتقال و پردازش

دنبال میشود :اندازه کوچک ،هزینه کم ،وسعت عملکرد و

سیگنال های نوری ارائه میدهد که از اختالف ضریب

انعطاف پذیری در طراحی .این کار متمرکز بر بهبود بهره

شکست باال بین این دو ماده و خواص الکترواپتیکی موجبر

تقویت کنندهها با کم کردن افت در مسیر انتشار در

تیتانیومی سود میبرد .همچنین اربیوم میتواند بدون در

فیلترهای تمام گذر است .افزایش بهره نوری می تواند با

نظر گرفتن خواص الکترو اپتیکی و غیر خطی لیتیوم

بهبود طراحی موجبر ،روش ساخت و ارتقاء تجهیزات به
دست

نیوبات باعث بهره

آید].[1

شود].[3

همپوشانی سیگنال های نوری و پروفایل یون اربیوم که با

ساختار تقویت کننده

افزایش ضریب بهره مرتبط است در ساختارهای متداول

در این بخش نحوه شبیه سازی تقویت کنندههای موجبری

موجبر کانالی نفوذ_تیتانیوم حداکثر در حدود 25درصد
است که در توانهای پمپ حدود 105میلی وات این

 Er:Ti:LiNbO3مورد بررسی قرار می گیرد.

ضریب بهره کمتر از  1dB/cmاست بنابراین افزایش

لیتیوم نیوبات یک کریستال قطبیده است و به سیلیکن

ضریب بهره برای غلبه بر افت انتشار در موجبرها و حتی

فوتونیک معروف است که شامل ترکیبی از نایوبیوم ،

ایجاد لیزرهای مجتمع یک ضرورت است.

لیتیوم و اکسیژن است .لیتیوم نیوبات شفافیت نوری
گسترده ای در بازه طیفی  925 nmتا

 0.2دارد .و

مدل سازی موجبر تیتانیومی در لیتیوم نیوبات

دارای خواص الکترواپتیکی و غیرخطی عالی است .خواص

ضریب شکست کلی ساختار موجبر تیتانیومی ایجادشده

الکترواپتیکی عالی  ،افت انتشار کم و افت تزویج پایین

در لیتیوم نیوبات برابر با ضریب شکست عادی یا غیرعادی

فیبرهای مخابراتی به این نوع موجبرها از خصوصیات بارز

لیتیوم نیوبات و تغییرات ضریب شکست ناشی از پخش

آنهاست].[2

تیتانیوم در لیتیوم نیوبات است.

ساختار شامل بستری از لیتیوم نیوبات است که موجبر
تیتانیومی درون آن پخش شده و الیه ای از چلکوجناید به
منظور تقویت بهره بر روی آن قرار گرفته است.
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ضریب شکست عادی و غیر عادی لیتیوم نیوبات با معادله

مدل سازی بهره اربیوم

پاشندگی سلمیر توصیف میشود.

بهره یک تابع از همپوشانی بین پروفایل توزیع  Erو مد
نوری است .با توجه به توان سیگنال ورودی].[5,6

تغییرات ضریب شکست ناشی از پخش تیتانیوم در لیتیوم
نیوبات تابعی از ضریب پاشندگی و تابع توزیع تیتانیوم در

که در آن

لیتیوم نیوبات است].[3

پروفایل توزیع اربیوم و پروفایل مد ،

همپوشانی

چگالی یون های اربیوم ،

کسری از یون

های اربیوم که در حالت برانگیخته قرار دارد ،

و

سطح مقطع های جذب و پراکندگی هستند.

ضریب پاشندگی تابعی از طول موج است.

شبیه سازی
با توجه به روابط توصیف شده سه ساختار متفاوت از
موجبر تیتانیومی در لیتیوم نیوبات شبیه سازی شده و
بهره آن در طول موج  1530nmبدست آمده است.

تابع توزیع تیتانیوم وابسته به غلظت تیتانیوم است.

ساختار اول شامل یک موجبر تیتانیومی به پهنای 1
ایجاد شده در بستری از لیتیوم نیوبات است که الیه ای از
که در آن  Fثابت توزیع است و برابر است با:

چلکوجناید بر روی آن و به فاصله 9.0

از مرکز آن

قرار دارد.

و

ضریب توزیع است که برابر است با
و

و

تابع غلظت تیتانیوم است]. [4

شکل :1نمایی از سطح مقطع ساختار تقویت کننده ،رنگ نارنجی الیه
چلکوجناید ،رنگ آبی سطح مقطع موجبر کانالی ،رنگ بنفش کریستال

توزیع اربیوم در لیتیوم نیوبات به عنوان توزیع سطحی در

لیتیم نیوبایت را نشان می دهد ) (aالیه چلکوجناید در دوطرف موجبر

نظر گرفته می شود:

) (bالیه چلکوجناید در یک طرف موجبر ) (cالیه چلکوجناید روی موجبر

بهره برای این ساختار بدست آمده است .و در شکل()2
نمایش داده شده است.
که در آن

مشاهده میشود که بیشترین بهره در ضخامت 410nm

غلظت سطحی  D ،ضریب پخش یا توزیع و

برابر  2.1dB/cmاست .دلیل آن این است که

 tزمان پخش است].[4

چلکوجناید باعث کشیدگی مد به سمت سطح ،جایی که
توزیع یون های اربیوم زیاد است شده و باعث میشود که
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شکل :2بهره به ازاء ضخامت متفاوت از چلکوجناید.

شکل :9بهره به ازاء ضخامت متفاوت از چلکوجناید.

همپوشانی بهتری بین پروفایل مد نوری و پروفایل توزیع

مشاهده میشود که بیشترین بهره در ضخامت 370nm

یونهای اربیوم ایجاد شود و در نتیجه باعث افزایش ضریب

و برابر  2.05dB/cmاست .که به میزان  %94افزایش

بهره تا  %05نسبت به موجبر کانالی بدون الیه چلکوجناید

داشته است.

میشود .و بعد از  915نانومتر دارای افت شدیدی است

نتیجهگیری

چون در آن ضخامت مد نوری به درون چلکوجناید منتقل
میشود جایی که اربیوم وجود ندارد و باعث کاهش

مشاهده میشود که با استفاده از الیه ای از چلکوجناید

همپوشانی و در نتیجه ضریب بهره میشود.

بهره موجبر تیتانیومی تا حد زیادی افزایش پیدا کرده و در
بهترین حالت بهره تا  %49افزایش پیدا کرده است.

ساختار دوم شامل الیه ای از چلکوجناید بر روی موجبر
تیتانیومی و دقیقا در مرکز آن است .بهره این ساختار در

مرجعها
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ساختار سوم شامل دو الیه از چلکوجناید است که بر روی
موجبر تیتانیومی و به فاصله

 3.5از دو طرف آن قرار

دارد .بهره این ساختار در شکل( )9نمایش داده شده است.
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طراحی یک موجبر سیلیکونی برای تبدیل طول موجی کوکپذیر براساس
ناپایداری مدوالسیون
 سید مهدی حسینی، حسن پاکارزاده،شهرزاد حسین آبادی
 ایران، شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک
pakarzadeh@sutech.ac.ir
 به طراحی یک موجبر سیلیکونی پرداخته میشود که با تغییر هندسه آن مییتیوان منننیی پاشیندری را،چکیده – در این مقاله
 تبدیل طول موجی،  با استفاده از ناپایداری مدوالسیون بر پایهی فرآیند ترکیب چهارموج در ناحیه پاشندری غیرعادی. کنترل کرد
 برای انتشار امواج در مندودهی1 dBcm-1  این نوع موجبر دارای افت کمتر از.کوک پذیر در مندوده فروسرخ شبیه سازی می شود
.طول موجی فروسرخ میباشد که نسبت به تارهای نوری مرسوم تلفات عبوری بسیار کمتر را نشان می دهد
. ناپایداری مدوالسیون، موجبر سیلیکونی، ضریب بهره، رژیم پاشندگی غیرعادی، تبدیل طول موجی تنظیم پذیر-کلید واژه

Designing a silicon waveguide for tunable wavelength conversion
based on modulation instability
Shahrzad Hosseinabadi, Hassan Pakarzadeh, Seyyed Mehdi Hosseini
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran,
pakarzadeh@sutech.ac.ir
Abstract- In this paper, a silicon waveguide is designed so that by changing its geometry the dispersion curve is
controlled. Using the modulation instability based on the four-wave mixing in the anomalous dispersion regime, the
tunable wavelength conversion in the infrared region is simulated. This type of waveguide has transmission losses less
than 1 dBcm-1 for waves propagated in the infrared region which is much less than those of conventional optical fibers.
Keywords: Tunable wavelength conversion, gain coefficient, silicon waveguide, anomalous dispersion regime,
modulation instability.
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که با تغییر قطر حفرهها ) ،(dمیتوان منحنی پاشندگی را

 -1مقدمه

کنترل نمود .شکل ( )1طرح کلی این موجبر را نشان می-

در سالهای اخیر ،فوتونیک سیلیکون به عنوان یک فناوری

دهد.

در حال ظهور برای ارتباطات و اتصاالت نوری در
میکروالکترونیک توجهها را به خود جلب کرده است.
براساس فناوری متکامل شدهی نیمه هادی سیلیکون،
فوتونیک سیلیکون یک بستر بسیار یکپارچه الکترونیکی-
فوتونیکی ارزان قیمت را فراهم میکند که در آن ادوات
فوتونیکی بسیار کم حجم با مدارهای الکترونیکی بطور

شکل  :1موجبر سیلیکونی شامل حفرههای هوا در اطراف مغزی.

یکجا جمع میشوند [ .]1موجبرهای سیلیکون بر روی

در شکل ( )۲پروفایل پاشندگی و همچنین ضریب

عایق ) (SOIطیف گستردهای از ویژگیهای کلیدی برای

پاشندگی مرتبه دوم برای قطرهای مختلف حفره بدست

سیستمهای ارتباطات تمام اپتیکی مانند تبدیل فرکانسی

آمده است .تمام شبیه سازی ها به کمک نرم افزار

[ ]۲و تولد ابرپیوستار [ ]9را فراهم میسازند .ترکیب

لومریکال و با شرایط مرزی  PMLو در طول موج پمپ

چهارموج ( ]5[ )FWMیک اثر غیرخطی مهم است که

 ۶/۶03 μmانجام شده که در آن برای تمامی قطرها رژیم

مسئول بسیاری از این پدیدهها میباشد .به دلیل خاصیت

پاشندگی غیرعادی و در نتیجه ضریب پاشندگی مرتبه

غیرخطی موجبرهای  SOIقدرت  FWMمیتواند بسیار

دوم ،منفی است.

زیاد باشد[.]3
در این مقاله ،تبدیل طول موجی در ناحیه پاشندگی
غیرعادی برای یک موجبر سیلیکونی شامل حفرههای هوا
برای اولین بار شبیه سازی میشود .تبدیل طول موجی به
شدت به منحنی پاشندگی و بخصوص

(ضریب

پاشندگی مرتبه دوم) بستگی دارد .این تبدیل طول موجی
میتواند برای کاربردهای تراهرتز مورد استفاده قرار گیرد.
در اینجا با تغییر قطر حفرههای هوای اطراف مغزی خواص
پاشندگی و

را در رژیم پاشندگی غیرعادی تغییر می-

دهیم و به این ترتیب جا به جایی طول موجی را کنترل
میکنیم.

 -2مبانی نظری و نتایج شبیه سازی

شکل  :۲الف) مقایسه پروفایل پاشندگی برای قطرهای مختلف
حفره .ب) مقایسه ضریب پاشندگی مرتبه دوم برای قطرهای حفره
متفاوت.

موجبر طراحی شده در این مقاله شامل حفرههای هوای
دایرهای با گام ثابت 5/8 μm

 Λدر یک ماده زمینه

سیلیکونی ،که از رابطهی سلمیر پیروی میکند[ ،]۶است
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ناپایداری مدوالسیون یک طرح کلی انتشار نور در یک

که در اینجا رابطه

محیط نوری غیرخطی پاشنده میباشد که با توجه به

میباشد که برای محاسبهی

شکل ( )9فرکانس باندهای جانبی (استوکس و آنتی

شده است و در آن

استوکس) به طور متقارن نسبت به فرکانس پمپ (واکوکی
شده است؛ یعنی
و

آورده

طول موج پمپ و  cسرعت نور

است .با جایگذاری  Dاز نقاط روی نمودار شکل (-۲الف)

صفر) به گونهای قرار گرفتهاند که شرط بقاء انرژی برآورده
که در اینجا

با پاشندگی  Dبه صورت

در طولموجی نزدیک به طولموج صفر پاشندگی و بزرگتر

و

از آن (

به ترتیب فرکانس زاویهای امواج پمپ ،استوکس

محاسبه میگردد .ضریب

)

غیرخطی مربوط به موجبر سیلیکونی

و آنتی استوکس میباشند.

طبق رابطهی
که

با سطح مقطع مؤثر مد

از نرم افزار لومریکال آن را بدست آوردیم ،رابطهی معکوس
دارد .در اینجا

که مقدار آن برابر با:

شکل  :9مؤلفههای فرکانسی تولید شده توسط  SMIبر پایهی
ترکیب چهار موج.

Ω

و

و

میشود
و

در

بدست آوردیم [:]1

آن

Ω

جدول ( )1پارامترهای پاشندگی و غیرخطی و همچنین

استوکس و آنتی استوکس و  Ωفرکانس زاویهای باندهای

جابهجایی طولموجی که به کمک روابط باال و شبیه

 Ωدر رژیم

سازی برای این موجبر بدست آمدهاند را نشان میدهد.

پاشندگی غیرعادی نیاز به شرط جورشدگی فاز [ ]1داریم
که برابر است با:

Ω

() ۲

به ترتیب طول موج

جانبی میباشند .برای بدست آوردن

 .در

آخر شدت بهره را که توسط رابطهی زیر داده میشود،

واکوکی فرکانسی نسبت به فرکانس پمپ به کمک رابطه
که

ضریب شکست غیرخطی سیلیکون است

جدول ( : )1پارامترهای پاشندگی و غیرخطی مربوط به موجبر
طراحی شده و جابهجایی طول موجی برای قطرهای مختلف حفره
در رژیم پاشندگی غیرعادی در طول موج  ۶/۶03میکرون.

 ،که در آن

 P0توان ورودی لیزر پمپ  γ ،ضریب غیرخطی موجبر و
ضریب پاشندگی مرتبه دوم و  Ωفرکانس جابهجایی


) ( m

استوکس و آنتیاستوکس است .جملهی اول در معادله


) (W 1.m 1

Aeff

2

) ( m 2

) (s 2 .m 1

d
) ( m

نشان دهنده اختالف فاز خطی و جملهی دوم نشان دهنده
اختالف فاز غیرخطی است .الزم به ذکر است که در رژیم
پاشندگی غیرعادی فقط ثابت انتشار مد مرتبه دوم ،
مورد نیاز است و

،

تقریباً صفر است.

با توجه به شرط جورشدگی فاز،

 Ωبرای ناحیه

0/۶9

0/0۶8

۶9/15

-0/19

5/۶0

0/18

0/03۶

85/99

-0/1۲

۲/00

0/99

0/031

99/99

-0/015

1/۲0

1/99

0/051

100/11

-0/099

0/95

9/۲8

0/053

103/۶۲

-0/010

0/80

با کاهش قطر حفرهها ،میزان تفاوت ضریبشکست مغزی-

پاشندگی غیرعادی به صورت زیر بدست میآید [:]1

غشاء کم و حبسشدگی کاهش مییابد در نتیجه
() 1

Ω

زیاد میشود .با توجه به معادلهی ( )1هرچه
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باشد  بیشتر میشود .بنابراین جابجایی فرکانسی بیشتر

همان طور که در شکل ( )3مشخص است با افزایش توان

میشود .همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود

قله پمپ ،میزان ضریب بهره افزایش مییابد ،به گونهای که

مربوط به حفرههایی با قطر 0/80

برای توان قله پمپ  ، ۲000 Wضریب بهره دارای

کمترین مقدار

بیشترین مقدار است.

میکرون است .همچنین مشخص میشود که بیشترین
جابهجایی طول موجی برای حالتی است که قطر حفرهها
کمترین مقدار یعنی  0/80میکرون را دارا میباشد .در این

 -3نتیجهریری

حالت. 𝛌 9/۲8 μm :

در این مقاله ،یک موجبر سیلیکونی برای کاربردهای
تبدیل طول موجی کوک پذیر طراحی و سپس در ناحیه

شکل ( )5نمودار بهره برحسب واکوکی فرکانسی ( )Ωرا

پاشندگی غیرعادی ضریب بهره بر حسب واکوکی فرکانسی

برای ناحیه پاشندگی غیرعادی ،به ازای قطرهای مختلف

شبیه سازی شد .با توجه به نتایج بدستآمده از شبیه-

حفرهها نشان میدهد .با توجه به شکل به ازای قطر 0/80

سازیها مشخص گردید که در رژیم پاشندگی غیرعادی

میکرون قلهی فرکانسی باندهای جانبی به بیشترین مقدار
میرسد که این عامل به سبب کوچکی مقدار

بیشترین جابه جایی طول موجی یعنی مقدار

برای این

λ= 9/۲8 μm

قطر میباشد که در جدول ( )1هم به آن اشاره شد.

برای حالتی ایجاد میشود که قطر حفره-

ها  0/80میکرون است .همچنین در این حالت می توان با
افزایش توان قله پمپ max ،را افزایش داد.
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شکل ( )3نمودار بهره بر حسب واکوکی فرکانسی را برای
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شبیهسازی انتشار پرتو گاوسی در یک سیستم پنهانساز اپتیکی با استفاده از
قانون ABCD
کاوش برمومنش ،علیرضا کشاورز ،محسن حاتمی
دانشکده فیزیک ،دانشگاه صنعتی شیراز Keshavarz@sutech.ac.ir
دانشکده فیزیک ،دانشگاه صنعتی شیراز K.Barmoumanesh@sutech.ac.ir
در این مقاله پنهان سااازی به روش اپتیک پیرامحوری با اسااتفاده از قانون  ABCDمعرفی خواهد شاادب برای اجرایی کردن پنهان
سازی به روش اپتیک پیرامحوری از یک سی ستم پنهان ساز که شامل چهار عدد عد سی با چینش خطی ا ست ،ا ستفاده می شودب به
طوری که مرکز تمامی عدسی ها روی یک محور اپتیکی قرار میگیرندب هدف از اجرای این طرح ،شبیه سازی انتشار پرتو گاو سی در
این سی ستم پنهان ساز به منظور شناسایی نواحی نامرئی کننده استب نتایج نشان میدهند که نواحی نامرئی کننده در اطراف محور
اپتیکی مرکزی به مانند یک حلقه شکل میگیرندب
کلید واژه  -اپتیک،پنهانسازی،پیرامحوری،ردیابیپرتو

Simulation of Gaussian Beam Propagation in an Optical Cloaking
System by ABCD Law
Kavosh Barmoumanesh, Alireza Keshavarz, Mohsen Hatami
Department of Physics, Shiraz University of Technology – Keshavarz@sutech.ac.ir
Department of Physics, Shiraz University of Technology – K.Barmoumanesh@sutech.ac.ir
In this paper, Cloaking will be introduced by using the paraxial optics method and ABCD law. In this way a cloaking
system consists of four thin alignment lenses is used, so that the center of all the lenses are placed on an optical axis. The
purpose of this project is to simulate Gaussian beam in this cloaking system to identify cloaking regions. Results show
that cloaking regions around the central optical axis form as a ring.
Keywords: Optic,Cloaking,Paraxial,Ray_tracing
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مقدمه

در این مقاله از تحقیقات جوزف چوئی الهام گرفته شده با

پنهان سازی تخیل عامه مردم و همچنین جوامع علمی را

این تفاوت که پرتو ورودی به نامرئی ساز گاوسی در نظر

در تالش برای پنهان کردن آنچه که قابل مشاهده است ،به

گرفته شده و همچنین برای اجرای شبیه سازی از قانون

تسخیر درآورده است[ .]1جدا از حس کنجکاوی کاربردهای

 ABCDبه جای حل انتگرال پراش استفاده شده است.

علمی زیادی برای پنهان سازی وجود دارد که برخی از آنها

مبانی نظری

شامل )1 :غیر قابل آشکار کردن اشیاء یا قسمتی از فضا

ماتریس  ABCDدر اپتیک هندسی یک ماتریس  2×2است

برای مشاهده کننده که اهداف مخفی کاری دارد )2 ،فراهم

که بیانگر و توصیف کننده مسیری است که پرتو نوری در

کردن شرایطی که امواج (صوتی -اقیانوسی -لرزه ای) از

آن محیط به خصوص میپیماید و به وسیله آن میتوان

اطراف یک محیط عبور کنند بدون اینکه در آن محیط

عاملهای پرتو خروجی از قبیل ارتفاع و زاویه خروج از

اختالل ایجاد کنند )9 .غیر قابل مشاهده کردن اجسام و

محیط را بدست آورد .هر پرتو یا موج ورودی به یک سیستم

اجزاء برای اهدافی مانند افزایش زیبایی یک اثر یا وسیله و

و خروجی از آن سیستم دربردارندهی اطالعاتی از همین قبیل

حتی طراحی یک اثر یا وسیله .از طرفی ،نامرئی سازی را

میباشند که از عامل  qبرای معرفی آنها استفاده میشود .اگر

می توان برای مرئی کردن اشیاء و یا فضاهای مختلف که

 q1را معرف پرتو ورودی و  q2را معرف پرتو خروجی در نظر

ممکن است مبهم باشند و یا مانعی برای دیدن آن ها وجود

بگیریم ،قانون  ABCDرابطهی میان این دو را معرفی میکند و

دارد به کار گرفت[ .]2پیشرفت های علمی زیادی از زمان

به ما کمک میکند تا از روی مشخصات پرتو ورودی به یک

کارهای بنیادی لئون هارد[ ]9پندری ،شورینگ و

سیستم مشخص با ماتریس  ABCDمخصوص به خود ،بتوانیم

اسمیت[ ]4در زمینه نامرئی سازی صورت گرفته است .در

مشخصات پرتو خروجی از سیستم را نیز به دست آوریم .قانون

مسیر همین تحوالت برای اجرای کاربردی نامرئی سازی،

 ABCDبه صورت زیر معرفی میشود[:]6

ژانگ یک تغییر جهت از مواد سنتی به پلیمرها و مواد

1
𝐶 𝐷 (𝑞1) +

1
=
𝐴 𝑞2 𝐵 ( 1 ) +
𝑞1

طبیعی مشاهده میکند و پیشنهاد میکند که به جای

() 1

توسعه دادن فناوری های نامرئی سازی برای کاربردیتر

سیستم پنهان ساز مورد بحث در این تحقیق (مطابق

شدن و ورود به بازار کمک کند[.]5

شکل )1از چهار عدد عدسی نازک و سه فضای آزاد بین آنها

به همین منظور کار بر روی نامرئی سازی بر پایه روشهایی

تشکیل شده است]:[2

استفاده از فرامواد ،استفاده از " اپتیک هندسی" میتواند به

مبتنی بر اپتیک هندسی و ساده آغاز شد که در آنها از
تقریب ها چینش های مختلفی استفاده شد .در نهایت در
سال  2014جوزف چوئی دانشجوی دانشگاه روچستر موفق
به طراحی سیستمی شد که در آن از تقریب پیرامحوری
شکل  :1سیستم پنهان ساز طراحی شده توسط جوزف چوئی.
متشکل از چهار عدسی نازک و سه فضای آزاد بین آنها][2

استفاده میشود و تنها نیاز به چهار عدد عدسی دارد تا بتواند
نامرئی سازی کامل و ایدهآل را عملی کند].[2
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برای اینکه این سیستم بتواند پنهان سازی را به صورت

سیستم پنهانساز است و  n = 1که بیانگر احاطه شدن

صحیح و کامل اجرا کند باید در انتخاب عدسی ها و طول

سیستم پنهانساز توسط هوا است.

فضاهای آزاد شرایط زیر رعایت شوند:

شبیه سازی

() 2

𝑓1 = 𝑓4

() 9

𝑓2 = 𝑓3

() 4

𝑡1 = 𝑡3 = 𝑓1 + 𝑓2

() 5

)𝑡2 = 2 × 𝑓2(𝑓1 + 𝑓2) ÷ (𝑓1 − 𝑓2

برای انجام شبیه سازی در این مقاله از نرمافزار متلب
استفاده شده است .همچنین پرتو گاوسی ورودی به سیستم
پنهانساز در شبیهسازی دارای رابطهای به شکل زیر است:
()9

𝑥 2 +𝑦 2
(−
) 2
𝑒𝑥𝑝 𝑤0

=𝐸

هر المان اپتیکی دارای ماتریس  ABCDمخصوص به خود

که در آن  w0اندازه کمر پرتو را مشخص میکند

است .ماتریس  ABCDهر کدام از اجزای این سیتم پنهانساز

در ابتدا با استفاده از قانون  ABCDو کمک ماتریسهای

به صورت زیر تعریف میشوند:

مربوطه ،انتشار پرتو گاوسی به قطر  2میلیمتر در فضای

( )6عدسی نازک:
( )1فضای آزاد:

0
]
1

1
𝐵
[=]
𝑓−1/
𝐷
𝑡
]
1

𝐵
1
[=]
𝐷
0

𝐴
𝐶
𝐴
𝐶

آزاد و سپس انتشار و عبور از یک عدسی نازک (همگی در

[

طول انتشاری به مقدار  4000میلیمتر) اجرا و شکلهای

[

مورد نظر رسم شدند .سپس با قرار دادن ماتریس ABCD

با قرار دادن ماتریس  ABCDمربوطه به جای هر کدام از

نهایی سیستم پنهان ساز در برنامه ابتدا موج گاوسی ورودی

عدسیها و فضاهای آزاد بین آنها و اعمال ضرب ماتریسی،

به پنهان ساز مطابق شکل (2الف) و همچنین موج خروجی

در نهایت به یک ماتریس  2×2 ABCDنهایی دست مییابیم

از پنهان ساز در شکل (2ب) رسم شدند:

که معرف کل سیستم پنهان ساز ما میباشد که با استفاده
از آن و به کمک شبیهسازی میتوان رفتار پرتو گاوسی عبور
کننده از سیستم پنهان ساز را مورد مطالعه قرار داد و نواحی
نامرئی کننده را مشخص کرد .ماتریس  ABCDمعرفی شده
برای سیستم پنهان ساز ایدهآل به صورت زیر است[:]2
( )8سیستم پنهان ساز:

𝑛𝐿/
]
1

𝐵
1
[=]
𝐷
0

𝐴
𝐶

[

که در آن  Lطول کل سیستم پنهان ساز و  nضریب شکست
محیط دربرگیرنده سیستم (هوا) میباشند .دلیل معرفی این
ماتریس این است که از آنجایی که یک پنهانساز ایدهآل
باید محیط دربرگیرندهی اطرافش را در حجم خود
جایگذاری کند [ ،]2این ماتریس دقیقا ماتریس ABCD

شکل (2الف) :موج گاوسی ورودی به سیستم پنهان ساز

فضای آزاد (رابطه  )1است .به این صورت که  L = tمیباشد
که مشخص کننده طول فضای آزاد که در اینجا همان طول
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شکل  :9تغییرات اندازه کمر پرتو در طول سیستم پنهان ساز
(محور  – )zخط چینها نمایانگر مکان عدسیهای نازک میباشند،
قسمتهای رنگی نمایانگر نواحی نامرئی کننده میباشند.

الزم به ذکر است که تمامی نتایج با نتایج مرجع شماره 2

شکل (2ب) :موج خروجی از سیستم پنهان ساز

همخوانی کامل دارد.

همانطور که مشاهده میشود موج خروجی دقیقا با همان
ابعاد و اندازه لکهای که به سیستم پنهان ساز وارد شده بود،

نتیجه گیری

( 2میلیمتر) خارج شده است .بدین ترتیب به نظر میرسد

نظر به نتایج حاصل از این تحقیق میتوان اینگونه نتیجه

موج گاوسی در طول این مسیر در فضای آزاد حرکت کرده

گرفت که اگر تحت یک زاویه پیرامحوری نسبت محور

و با هیچ المان اپتیکی خاصی برخورد نداشته است .البته

اپتیکی عبوری از چهار عدسی به پنهان ساز بنگریم ،نواحی

الزم به ذکر است که اندازه لکه خروجی از شبیهسازی همین

نامرئی کننده مانند حلقهای اطراف محور اپتیکی را در بر

پرتو در فضای آزاد دقیقا مطابق با لکه ورودی نبوده و به

گرفته است و نور به این نواحی نمیرسد .بنابراین هر جسمی

مقدار بسیار کمی در حدود  0/9میلیمتر افزایش داشت که

که در این نواحی قرار بگیرد از دیده پنهان خواهد ماند.

این نیز به دلیل واگرایی حاصل از حرکت در فضای آزاد
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بهبود پهنای باند آنتن پچ مایکرواستریپ با استفاده از ساختار بلور فوتونی
حمیده کندری
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان
چکیده  -استفاده از ساختارهای بلور فوتونی ،جذابیت زیادی در مخابرات ،الکترومغناطیس و آنتن پیدا کرده است .در این مقاله ما از
یک ساختار متناوب بلور فوتونی روی سطح زمین آنتن پچ مایکرواستریپ استفاده کردهایم .نتایج شبیه سازی ،بهبوود مشخاواتی
همچون پهنای باند ،تلفات برگشتی و اندازهی آنتن را با اضافه نمودن ساختار بلور فوتونی در ساختار آنتن نشان میدهد.
کلید واژه -آنتن پچ مایکرواستریپ ،اندازه آنتن ،بلور فوتونی ،پهنای باند ،تلفات

برگشتی.

Improvement Microstrip Patch Antenna Bandwidth Using Photonic
Crystal Structure
Hamideh Kondori
Faculty Member of Zahedan Payame Noor University, kondori_h@yahoo.com
Abstract- The use of photonic crystal structures have been of high interest in telecommunication, electromagnetic and
antennas. In this paper, we have used a photonic crystal periodic structure on the ground surface of the microstrip patch
antenna. Simulation results show improvements in characteristics such as bandwidth, return loss, and antenna size by
adding the photonic crystal in the antenna structure.
Keywords: microstrip patch antenna, antenna size, photonic crystal, bandwidth, return loss.
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مقدمه

گذردهی  4/4و تانژانت تلفات  0/06طراحی شده است .در

آنتنهای مایکرواستریپ کاربردهای فراوانی در مخابرات

این مقاله ،طول و عرض پچ بهترتیب  16mmو10mm

بیسیم مانند مخابرات سیار ،رادار،WAN ،LAN ،RFID ،

میباشد و آنتن در فرکانس  5GHzرزونانس میکند .در

مخابرات ماهوارهای و زمینههای پزشکی و  ...پیدا کرده

شکل  1ساختار آنتن معمولی نشان داده شده است.

است .این به واسطه وزن کم ،انعطافپذیری باال ،وزن

ساختار بلور فوتونی

سبک و پایین بودن هزینه ساخت آنها میباشد .اما در

ابعاد یک سلول واحد از ساختار متناوب بلور فوتونی که

مقابل معایبی همچون پهنای باند پایین ،بهره پایین و

روی سطح زمین و زیر زیرالیه قرار گرفته است در شکل 6

وجود امواج سطحی را به همراه دارد [ .]1به منظور غلبه

مشاهده میشود.

بر مشکالت موجود ،تاکنون راهحلهای زیادی مانند
استفاده از ساختارهای مصنوعی پیشنهاد شده است.
خاصیت مهم این مواد ،جلوگیری از انتشار امواج سطحی
در باندهای فرکانسی خاص ،به نام باند ممنوعهی فرکانسی
یا باند توقف است .اگر فرکانس مرکزی آنتن ها در این
محدوده قرار گیرد ،امواج سطحی انتشار نمییابد و
مشخصات آنتن بهبود مییابد [.]6
در مطالعات مختلف ،روشهای متفاوتی همچون ایجاد

شکل  :1آنتن پچ مایکرواستریپ معمولی

نقص روی زمین [ ،]4-9استفاده از ساختارهای باند
ممنوعهی فوتونی در زیرالیه و یا سطح زمین [ ]1-5و به-
کارگیری ساختارهای متناوب بلوررفوتونی در ساختار آنتن
[ ]19-8را جهت بهبود و افزایش مشخصات آنتن استفاده
کردهاند.
در این مقاله ،ما از ساختار متناوب بلور فوتونی روی سطح
زمین و زیر زیرالیه استفاده کردهایم .نتایج شبیهسازی
براساس المان محدود ،نشان میدهد که به کارگیری

شکل  :6سلول واحد ساختار پریودیک بلور فوتونی

ساختار متناوب بلور فوتونی در ساختار آنتن ،باعث بهبود
پهنای باند ،کاهش اندازه آنتن و تلفات برگشتی میشود.

ساختار نهایی آنتن طراحی شده با  PBGدر شکل  9نشان

طراحی آنتن

داده شده است .یکی از ویژگیهای این ساختار ،ساده بودن
آن است.

آنتن معمولی با ابعاد  60mm ×65mmدر شکل  1نشان
داده شده است .آنتن فوق ،روی زیرالیه  FR-4با ثابت
16
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شکل  :5تلفات برگشتی آنتن بلور فوتونی
شکل  :9آنتن مایکرواستریپ بلور فوتونی

جدول  :1مقایسهی ابعاد آنتنهای معمولی و بلور فوتونی

نتایج شبیه سازی

مشخصات

آنتن معمولی
()mm

آنتن بلور
فوتونی ( )mm

نتایج شبیهسازی شدهی تلفات برگشتی برای آنتن

طول زیرالیه

65

60

معمولی و آنتن بلور فوتونی با استفاده از نرم افزار ،HFSS

عرض زیرالیه

60

15

بهترتیب در شکلهای 4و  5نشان داده شده است .همان-

ضخامت زیرالیه

1/65

1/6

طول پچ

16

10

عرض پچ

10

9

افزایش پهنای باند شده است؛ بهگونهای که مقدار آن در

طول خط تغذیه

5

5

آنتن معمولی  4/99GHzو در حالت دوم  15/48GHzدر

عرض خط تغذیه

1/5

1/5

طور که مشاهده میشود ،اضافه نمودن بلور فوتونی باعث

فرکانس  5GHzاست ،که این بهدلیل خواص منحصر به
فردی است که بلور فوتونی دارد .بهبود بعدی در مشخصات

نتیجهگیری

آنتن ،مربوط به اندازهی آن است که اندازههای مربوط به

در این مقاله ،یک آنتن بلور فوتونی طراحی و پیشنهاد

آنتن معمولی و آنتن بلور فوتونی جهت مقایسه در جدول

شده است که در فرکانس  5GHzرزونانس میکند .در

 1نشان داده شده است .عالوه براین ،مقدار تلفات برگشتی

آنتن پچ مایکرواستریپ از یک ساختار متناوب  9×9بلور

با اضافه نمودن ساختار بلور فوتونی به میزان 11dB

فوتونی روی سطح زمین استفاده شده است.نتایج بیانگر

کاهش یافته است.

این است که اضافه نمودن ساختار فوق باعث بهبود تلفات
برگشتی ،پهنای باند و اندازهی آنتن در مقایسه با آنتن
معمولی شده است.
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چکیده -از بلور پالسمای پیچیده به عنوان ویگلر الکتروستاتیک در لیزر الکترون آزاد استفاده شده است .مزیت طرح ،فاصله کم دانههای بلور نسبت
به آهنرباهای معمول است که منجر به کاهش طول موج لیزر میشود .تعداد ردیفها و در واقع اندازه بلورهای پالسمایی تغییر داده شده و مسیر و
سرعت حرکت الکترون نسبیتی در حال عبور از چنین ویگلرهای پالسمایی به دست آمده است .حرکت الکترون نوسانی است و افزایش سرعت اولیه
الکترون فرودی یعنی افزایش انرژی ،منجر به کاهش دامنه مسیر و همچنین کاهش دامنه سرعت عرضی الکترون میشود.
کلید واژه -پالسمای پیچیده ،مسیر و سرعت الکترون ،ویگلر پالسمایی

Trajectory and velocity of electron in plasma wiggler
R. Mohazabyeh; B. Bahadory
Atomic and Molecular Department, Physics Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
Abstract- Complex plasma crystal is used as electrostatic wiggler in the free electron laser (FEL). Distances between
grains are smaller relative to distances between usual magnets, so laser wavelength reduces with plasma wigglers.
Trajectory and velocity of relativistic electron passing through the plasma crystal is obtained. The electron oscillates
and increasing of the initial energy of injected electron leads to decreasing of amplitude of both trajectory and
transverse velocity of the electron.
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Keywords:

کم مشاهده شد [1و .]6تشکیل شبکههای منظم در دمای

مقدمه

اتاق و قابل مشاهده با چشم غیر مسلح ،از ویژگیهای

پالسما گاز شبه خنثیای از ذرات باردار و خنثی است که

منحصر به فرد بلور پالسمای پیچیده است .ویژگی

رفتار جمعی از خود نشان میدهند [ .]1پالسمای پیچیده

میانذرهای بودن سیستم هم مزید بر علت شده و اغلب از

یا پالسمای غباری،گاز یونیزه شده حاوی دانهها یا ذرات

بلور پالسمایی ،عالوه بر پالسما برای مطالعههای بنیادین

غبار با اندازههایی از مرتبه میکرومتر است .البته

در زمینههای مختلفی چون شکلگیری و ذوب بلور ،تعیین

پالسماهای فضایی متفاوتند و دانههای بزرگتر هم دارند

نیروی برهمکنشی بین ذرهها ،بهبود عملکرد دستگاههای

[2و .]9شکلگیری بلور درون محیط پالسمایی برای اولین

همجوشی هستهای ،فیزیک فضا ،انتشار موج و سالیتون،

بار در سال  1991توسط دو گروه مستقل و با فاصله زمانی
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ترمودینامیک سیستمهای غیر تعادلی و اتالفی و ...

خروجی را به طور قابل مالحظهای کاهش میدهد .دلیل

استفاده میشود [.]5-11

این مطلب فاصله دانهها است که از مرتبه میلیمتر یا

به نظر ،بار بنیادیترین و اصلیترین خاصیت دانهها است.

کمتر هستند در حالی که فاصله آهنرباهای موجود در

دانهها بر اثر عوامل گوناگونی از قبیل جذب الکترون ،جذب

بهترین حالت از مرتبه سانتیمتر است [.]16

یون ،گسیل الکترون ثانویه ،فتوالکتریک و رادیواکتیویته

بلورهای پالسمایی در نوعهای مختلفی شکل میگیرند .در

باردار میشوند .در محیطهای آزمایشگاهی که ما آنها را در

مرجع [ ]16عبور الکترون از بلور پالسمایی ششگوشه

نظر میگیریم ،دو پدیده اول یعنی جذب الکترون و یون

بررسی شده است .در کار حاضر بلور با فاصلههای طولی و

فرایندهای غالب هستند .دانهها به سبب سرعت بیشتر

عرضی مساوی را بررسی میکنیم .بلورهای مختلف و

الکترونها نسبت به یونها ،به صورت منفی باردار می-

خواص آنها به خصوص میدان الکتریکیشان مفصال در

شوند .سپس اطراف آنها ذرات مثبت قرار میگیرند و مانند

مرجعهای [ ]15-11تولید و آنالیز شدهاند .بلورهای مورد

پالسماهای معمولی ،حفاظ دبای رخ میدهد .دانهها به

استفاده در مقاله حاضر هم از جمله بلورهای بررسی و

خاطر تعادل بین نیروی رو به پایین گرانش و نیروی رو به

شبیهسازی شده در کارهای گذشته هست.

باالی میدان الکتریکی قوی ناشی از الکترود درون محفظه
به حالت تعلیق در میآیند و معموال شبکه دو بعدی شکل

معادله نیرو

میگیرد [2و .]9ما در کارمان از بلورهای دو بعدی استفاده

شرط تشکیل بلور با

کردهایم.

Γ

() 1
بیان میشود که در آن

بلور پالسمایی به عنوان ویگلر

فاصله بین دانهها،

در لیزر الکترون آزاد ،آهنرباهای با قطب مخالف به نحوی

ثابت بولتزمن،
بار دانه و

دمای دانهها،

طول دبای سیستم

است [ .]9صورت کسر انرژی پتانسیل و مخرج آن انرژی

در کنار یکدیگر چیده میشوند که میدان متناوبی معروف

گرمایی است؛ Γی بیشتر یعنی همبستگی بیشتر دانهها و

به ویگلر را شکل میدهند .ویگلرهای الکتروستاتیک نیز

هرچه مقدار Γزیادتر باشد ،بلور مستحکمتر است.

وجود دارند و گرچه کمتر به کار برده شدهاند ،هدف همان
حرکت تناوبی الکترون عبوری از درون ویگلر است .این امر

در حالت تعادل ،باری که به دانهها میرسد ثابت است لذا

اساس کار لیزر الکترون آزاد است و طول موج لیزر

 .Σدر این رابطه جمعبندی روی

خروجی با فاصله تناوب حرکت نوسانی الکترون یعنی طول

گونههای مختلف -در اینجا الکترونها و یونها -انجام

موج ویگلر رابطه مستقیم دارد .در اینجا دانههای باردار

میشود .با مشخص شدن بار ،پتانسیل الکتریکی که خارج

بلور طوری هستند که میدان الکتریکی متناوب تولید

از طول دبای به صورت کولنی استتار شده است ،مشخص

میکنند .در ویگلرهای مرسوم فاصله آهنرباها تعیین کننده

میشود.

طول موج ویگلر است و در ویگلر پالسمایی ،فاصله دانهها

مقدار میدان الکتریکی یک دانه (با محاسبه منفی گرادیان

این نقش را برعهده دارد .مزیت اصلی استفاده از بلور

پتانسیل) به شکل زیر است [:]2

پالسمایی به عنوان ویگلر این است که طول موج لیزر
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آنها را سنجیدهایم .ابتدا بلور پالسمایی با ده ردیف که هر
است را انتخاب
ردیف شامل ده دانه با بار
کردیم .سپس بلور دو ردیفی با همین مشخصات تشکیل
داده و میدان های الکتریکی طولی و عرضی بلور و مکان و
سرعت عرضی الکترون را محاسبه کردیم .تا دقت
محاسباتی ما یعنی ده رقم با معنا ،جوابها برای هر دو
بلور یکسان است .این موضوع غیر منطقی نیست و با توجه
به رابطه میدان الکتریکی ( )2که افت نمایی و کولنی دارد،
قابل درک است .لذا نتایج زیر که برای بلور با اندازههای
مختلف قابل استفاده است.

()2

با برهمنهی ،اثر نیروهای همه دانهها روی الکترون به این

صورت در میآید:
()9
که در آن

تعداد دانهها و

() 1
فاصله هر دانه از الکترون است.

مطابق انتظار ،ویگلر پالسمایی موجب شد حرکت الکترون
منظم و سینوسی شود .بسته به شرایط تزریق الکترون
مشخصا مکان اولیه ،گاهی حرکت یک حرکت عرضی هم
به حرکت اصلی سینوسی اضافه میشود .مشاهده شد که
تزریق قبل از بلور و بعد از بلور مهم نیست و صرفا وجود
یک دانه (که بار منفی دارد) درست در زیر الکترون یا
نزدیکی آن موجب حرکت عرضی رو به باال و وجود یک
دانه درست باالی الکترون یا نزدیکی آن موجب حرکت رو
به پایین میشود .برای داشتن لیزر خوب ،نوسان یکدست
نیاز است که در همه حالتها برقرار است.

نیروی فوق در دو بعد روی الکترون نسبیتی اعمال
میشود .شکل نسبیتی قانون دوم نیوتن در مساله ما
عبارتست از:

()6
سرعت الکترون و عامل
جرم سکون الکترون،
نسبیتی است .معادلههای فوق را با کامپیوتر حل کردیم تا
حرکت الکترون شبیهسازی شود .الزم به ذکر است اثر
الکترون روی شبکه ناچیز و قابل صرفنظر است .این مطلب
که در برنامه دیده شده ،از جرم زیاد دانهها نسبت به
الکترون قابل درک است.
در شبیهسازی جرمها به جرم الکترون ،بارها به بار
الکترون ،فاصلهها به طول دبای و سرعتها به سرعت نور
بهنجار شدهاند.

عبور الکترون از بلور
چندین عامل در لیزر الکترون آزاد وجود دارند که بهره
لیزر به آنها بستگی دارد .از جمله این پارامترها باید انرژی
الکترون ،شکل و نوع میدان مغناطیسی یا الکتریکی ،طول
موج ویگلر و سرعت عرضی الکترون را نام برد .انرژی بیشتر
الکترون ،طول موج ویگلر کمتر و سرعت عرضی بیشتر
مطلوبتر است چون به بهره بیشتر میانجامد[.]16
در شبیهسازی به بررسی موقعیت مکانی و سرعت عرضی
الکترون پرداختهایم و اثر سرعت اولیه الکترون فرودی روی

شکل  :1نمودار تغییرات دامنه حرکت الکترون با سرعتهای اولیه متفاوت.

دامنه حرکت الکترون به ازای سرعتهای اولیه متفاوت،
محاسبه و در شکل  1رسم شده است .دیده میشود که در
سرعتهای باالتر ،دامنه حرکت الکترون محدودتر میشود.
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افزایش بازدهی سلول خورشیدی الیهنازک سیلیکونی با بهرهگیری از خواص
پالسمونی فلزات
3

 و محمدعلی منصوری بیرجندی2 محمدرضا رخشانی،1فاطمه جعفری

)fateme.jaafari@gmail.com(  گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی،موسسه آموزش عالی هاتف1
)mrakhshani@uoz.ac.ir(  گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه زابل2
)mansouri@ece.usb.ac.ir(  گروه مهندسی برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان3

 ولی این امر منجرر بره کراهش جرور نرور. به دلیل کاهش قیمت سلول خورشیدی ضخامت الیه فعال آن را کم میکنند- چکیده
 استفاده از نانوذرات فلزی و، یکی از روشهای افزایش جور و بازدهی سلول خورشیدی.مخصوصاً در طول موجهای بلند خواهد شد
 در این مقاله سعی شده است با قرار دادن آرایه نرانوذرات نقرره روی.بهره بردن از اثر تشدید پالسمون سطحی جایگزیده میباشد
 جرور و درنتیجره برازدهی سرلول،(a-Si) ( در سلول خورشیدی الیهنازک با الیه فعال سریلیکون بریشرکلZnO) اکسید زینک
 نشان داده خواهد شد نانوذرات، مثلثی و نیم استوانه، همچنین ضمن مقایسه با سایر آرایههای مستطیلی.خورشیدی را افزایش داد
 در آخر پارامترهای اساسی سلول خورشیدی طراحی شده مورد بررسی قرار خواهد.نقره باعث افزایش بازدهی بیشتری خواهند شد
.گرفت
. بازدهی، تشدید پالسمون سطحی جایگزیده، نانوذرات فلزی، سلول خورشیدی الیهنازک-کلید واژه

Efficiency Enhancement in Thin Film Silicon Solar Cell Using the
Plasmonic Properties of Metals
Fatemeh Jaafari1, Mohammad Reza Rakhshani2 and Mohammad Ali Mansouri-Birjandi3
1

Faculty of Engineering, Hatef Higher Education Institute, Zahedan
2
Faculty of Engineering, University of Zabol, Zabol
3
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan
Abstract- In order to reduce the solar cell price, the active layer thickness has been decreased, but this reduces the
absorption of light, especially at high wavelengths. One of the ways to increase the absorption and efficiency of solar
cells is to use metal nanoparticles and to benefit from the effect of surface plasmon resonance. In this paper, we have
tried to increase the absorption and efficiency of the solar cell by placing the silver nanoparticles on zinc oxide (ZnO)
layer in a solar cell with an activate layer of amorphous silicon (a-Si). Also, compared to rectangular, triangular and
semi-cylindrical arrays, it is shown that silver nanoparticles will increase the efficiency further. Finally, the basic
parameters of the proposed solar cell are examined.
Keywords: Thin film solar cell, Metallic nanoparticle, Localized surface plasmon resonance, Efficiency
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 1177نانومتر میباشد .نتایج شبیهسازی با استفاده از

مقدمه

نرمافزار لومریکال نشان داده خواهد شد.

به دلیل اهمیت مسائل زیستمحیطی و کاهش وابستگی
به سوختهای فسیلی ،توجه جامعه جهانی به سمت
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ازجمله انرژی خورشیدی
جلب شده است .با استفاده از سلول خورشیدی میتوان
انرژی خورشیدی را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل
کرد [ .]1با کاهش ضخامت الیه فعال و استفاده از
نانوذرات فلزی جهت افزایش بازدهی ،میتوان هزینه
ساخت سلول خورشیدی را کاهش داد [2و .]9هدف ما در
این تحقیق استفاده از نانوذرات فلزی برای ایجاد پالسمون

شکل :1نمای سه بعدی ساختار سلول خورشیدی الیهنازک
طراحیشده

سطحی جایگزیده در سلول خورشیدی الیه نازک و در
نتیجه افزایش بازدهی آن میباشد.

شبیهسازی نوری و تحلیل نتایج

طراحی ساختار و شبیهسازی

ابتدا به بررسی مقدار جذب سلول خورشیدی قبل و بعد از

در شکل ،1نمایی از ساختار سلول خورشیدی الیهنازک

قرار دادن نانوذرات میپردازیم .همانطور که در شکل2

سیلیکونی که طراحی کردهایم نشان داده شده است .در

نشان داده شده است جذب سلول خورشیدی با قرار دادن

این طراحی الیه فعال از جنس سیلیکون بیشکل )(a-Si

نانوذرات نقره در طول موجهای بلند افزایش یافته است و

[ ]4باضخامت  077nmانتخاب شده است .اتصال پشتی از

حداکثر مقدار آن برای نانوذرات با شعاع  97و  47نانومتر

جنس نقره است و در قسمت باالی سیلیکون ،اکسید

میباشد .چگالی جریان اتصال کوتاه بهدستآمده در حالت

سیلیکون ) ]4[ (SiO2با ضخامت  50nmبهعنوان الیه ضد

پایه

بازتاب و زیر سیلیکون اکسید زینک ) ]0[ (ZnOبه عنوان

سلول

(بدون

خورشیدی

آرایه

نانوذرات)

2

 20/9mA/cmو پس از قرار دادن نانوذرات نقره با شعاع

الیه پراکننده نور با ضخامت  177nmقرار گرفته است.

2

2

 97و  47نانومتر به ترتیب  92/57 mA/cmو mA/cm

نانوذرات نیمکره نقره[ ]9در دو ردیف منظم بدون فاصله از

 99/11میباشد.

یکدیگر و با دوره تناوب  277nmروی  Znoقرارداده
شدهاند .در این مقاله به بررسی جذب سلول خورشیدی

با بررسی شکل میدان الکتریکی در حالت پایه مطابق

پس از قرار دادن آرایه نانوذرات نقره به شعاع ،97 ،27 ،17

شکل 9مشاهده میشود میدان الکتریکی بیشتر در سطح

 47و  07نانومتر میپردازیم و نتایج حاصل را با آرایههای

الیه جاذب میباشد ولی پس از اضافه کردن نانوذرات

مستطیلی ،مثلثی و نیماستوانه مقایسه میکنیم .منبع

همانطور که در شکل 4نشان داده شده است به دلیل

مورد استفاده یک منبع موج تخت با فرکانس  477تا

تشدید پالسمون سطحی جایگزیده ،میدان مغناطیسی
17
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اطراف نانوذرات افزایش یافته و باعث افزایش تولید جفت

شده مشابه آرایه نانوذرات نقره است .در شکل 0طیف

الکترون–حفره و در نتیجه افزایش چگالی جریان اتصال

جذب سلول خورشیدی با آرایههای مختلف نشان داده

کوتاه میشود.

شده است .همانطور که مشاهده میشود ،هیچکدام از
آرایههایی که در سطح زیرین سلول خورشیدی قرار
گرفتهاند مانند نانوذرات نقره افزایش چشمگیری در جذب
فوتون مخصوصاً در طولموجهای بلند نداشتهاند.

شکل :2نمودار جذب سلول خورشیدی با آرایه نانوذرات نقره

شکل :0طیف جذب سلول خورشیدی با آرایههای مختلف

چگالی جریان اتصال کوتاه که با آرایههای مختلف
بدستآمده ،در جدول  1بیان شده است.
شکل :9میدان مغناطیسی درسلول خورشیدی حالت پایه

جدول :1چگالی جریان اتصال کوتاه با آرایههای مختلف

شکل :4میدان مغناطیسی در سلول خورشیدی پس از قرار
دادن آرایه نانوذرات با شعاع  47نانومتر

نوع آرایه

چگالی جریان)(mA/cm2

حالت پایه(بدون آرایه)

20/9

نانوذرات نقره

99/11

مستطیلی

29/21

نیم استوانه

29/4

مثلثی

29/49

شبیهسازی الکتریکی و تحلیل نتایج

یک روش افزایش جذب نور ،استفاده از آرایههای مختلف

پس شبیهسازی نوری و بدست آوردن نرخ تولید الکترون

در سطح زیرین سلول خورشیدی میباشد تا فوتونها پس

–حفره در سلول میتوان به شبیهسازی الکتریکی پرداخت.

از برخورد به آنها در جهات مختلف پراکندهشده و مسیر
طوالنیتری را در سلول طی کنند .این عمل باعث افزایش

شکل  9منحنی ولتاژ-جریان و شکل  1منحنی توان

جذب فوتونها در سلول خورشیدی میشود[ .]1برای

خروجی سلول در حالت پایه و پس از قرار دادن آرایه

مقایسه طیف جذب بهدستآمده ،آرایههای نیماستوانه،

نانوذرات نقره با شعاع  47نانومتر را نشان میدهد.

مستطیلی و مثلثی را بهجای نانوذرات نقره با شعاع

همانطور که مشاهده میشود با افزایش چگالی جریان

47نانومتر که حداکثر چگالی جریان اتصال کوتاه را تولید

اتصال کوتاه از  14/09به  ،11/99 mA/cm2توان تولیدی

کرده است ،قرار میدهیم .مشخصات آرایههای انتخاب

افزایش داشته است .در جدول  2سایر

سلول نیز
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 درصدی بازدهی شده21 جریان اتصال کوتاه و افزایش

پارامترهای اصلی سلول طراحی شده پس از تحلیل

است زیرا تشدید پالسمون سطحی جایگزیده ایجاد شده

.الکتریکی را نشان داده شده است

در نانوذرات باعث افزایش تولید حاملها و در نتیجه جریان
 پس میتوان نتیجه.تولید شده سلول خورشیدی می شود
گرفت نانوذرات ساختارهای مناسبی جهت افزایش بازدهی
.مخصوصاً در سلولهای الیهنازک میباشند
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مطالعه دقت اندازهگیری و تعیین مشخصات زبری سطح با استفاده از روشهای فوریه و
جابجایی فازی
یزدان رشیدی ،محمد حسین مهدیه،محمدرضا جعفر فرد،
دانشکده فیزیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،نارمک ،تهران ،ایران
در این مقاله با استفاده از روشهای جابجایی فازی و تبدیل فوریه ،مشخصات سطوح با ناهمواریهای مشخص تعیین شدده اسدت و
خطای اندازهگیری هر یک از روشها تعیین و مقایسه شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهندد کده بدرای سدطوح بدا ترییدرات
ناهمواری کند  ،روش تبدیل فوریه و برای سطوح با ترییرات ناهمواری سریع  ،روش جابجایی فازی (الگوریتم هاریهاران) مناسبترین
روش است.
کلید واژه-ناهمواری سطح ،تداخل سنجی،تبدیل فوریه،جابهجایی فاز

Investigation of accuracy in characterization of rough surfaces by
Fourier and Phase shifting techniques
Yazdan Rashidi, Mohammad Hossein Mahdieh and Mohammad Reza Jafarfard
Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran
Abstract- In this paper, the measurement error of the Phase-shifting and Fast Fourier Transform (FFT) methods are
obtained for different surface samples. According to the results, for surfaces in which the roughness changes are slow,
FFT method is more accurate and for other roughness surfaces Phase-shifting technique is more appropriate.
Keywords: surface roughness, interferometry, Phase-shifting, Fast Fourier Transform
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زاویه  به صورت رابطه زیر است[.]5

مقدمه

2

اندازهگیری ناهمواری و داشتن اطالعاتی از صافی سطح،

()1

همواره یکی از موارد مهم در بخشی از فعالیتهای صنعتی
است .مطالعات گستردهای در این زمینه صورت گرفته

I  Er  Es  Er  Es
2

2

] 2 Er . Es cos[qx x   ( x, y )  0

که در رابطه (  ( x ,y ) ،)1مربوط به اطالعات فازی

است و روشهای مختلفی برای اندازهگیری ناهمواری

نمونه q x ،فرکانس فضایی الگوی تداخلی ثبت شده و  0

سطح ابداع شده ،که در دو بخش روشهای

اختالف فاز مربوط به پس زمینه است که باید به صورت

غیرتماسی(اپتیکی) و تماسی تقسیم شدهاند [ .]1در

جداگانه محاسبه شود .با اجرای تبدیل فوریه از رابطه ()1

مقایسه با روشهای تماسی ،روشهای اپتیکی دارای

در فضای فرکانسی سه طیف مشاهده میشود .با توجه به

مزیتهای بینظیر ،ازجمله عدم تخریب نمونه (بدلیل غیر

فرکانس فضایی این سه طیف از یکدیگر جدا شدهاند .حال

تماسی بودن) ،کمهزینه بودن و سرعت باال در اندازهگیری

اگر یکی از طیفهای تصاویر مزدوج ،با فیلترگذاری مناسب

میباشند .تداخلسنجی یک روش مناسب و قدرتمند در

جدا شود و سپس از آن تبدیل فوریه معکوس گرفته شود

بین روشهای اپتیکی ،برای اندازهگیری ناهمواری سطح،

رابطه زیر نتیجه میشود[.]5

محسوب میگردد[ .]9 ,2اندازهگیری ناهمواری سطح با

()2

روش تداخلسنجی در دو مرحله اجرا میگردد .مرحله اول
به دست آوردن یک یا چند طرح تداخلی مناسب و مرحله

}] i  2 Er . Es .exp{i[qx x   ( x, y )  0

اگر مراحل باال را بدون نمونه انجام دهیم اختالف فاز

دوم آنالیز طرحهای تداخلی ثبت شده (در مرحله اول) با

مربوط به پس زمینه بهصورت رابطهی زیر به دست

توجه به روشها و الگوریتمهای مختلف است .در این مقاله

میآید[.]5

از روشهای تبدیل فوریه و جابهجایی فازی با الگوریتم

()9

سهتایی ،چهارتایی و هاریهاران ) ]7[ (Hariharanاستفاده

}] i0  2 Er . Es .exp{i[qx x  0

شده است و دقت این روشها با توجه به نوع ناهمواری

با توجه به روابط بدست آمده و با استفاده از رابطه زیر

سطح  ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.

میتوان اطالعات فازی که همان اطالعات ناهمواری سطح
نمونه است را بدست آورد[.]5

مبانی نظری

()7

i
) ( ( x, y)  arg
i0

در این قسمت ریاضیات روشهای تبدیل فوریه و جابجایی
 -2جابجایی فازی

فازی و نحوهی استخراج اطالعات فازی شرح داده میشود.

در این روش برای بدست آوردن اطالعات فازی حداقل نیاز
به سه الگوی تداخلی با اختالف فاز مشخص است.که

 -1تبدیل فوریه

معموالً این اخالف فاز از نظر تجربی با پیزو الکتریک ایجاد

رابطهی ریاضی الگوی تداخلی ثبت شده حاصل از

میشود[ .]6با توجه به تعداد الگوهای تداخلی ثبت شده،

برهمنهی دو موج مرجع (  ) Erو موج شئی (  ) Esتحت

این روش دارای الگوریتمهای مختلفی است .به عنوان
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مربع با اندازه ضلع ( 3 mبصورت نوعی) است .محور Z

مثال در الگوریتم سهتایی نیاز به سه طرح تداخلی است.
اگر

اختالف

فاز

طرحهای

تداخلی

مربوط به ارتفاع ناهمواری نمونه است.

بصورت

)  (1   ,  2  0, 3  باشد روابط ریاضی الگوهای
تداخلی بهصورت زیر خواهد بود[:]1
(I1 ( x, y)  I ( x, y)  I ( x, y)cos[ ( x, y)   ] )5
()6

])I1 ( x, y)  I ( x, y)  I ( x, y)cos[ ( x, y
شکل :1نمونههای شبیه سازی شده.

(I1 ( x, y)  I ( x, y)  I ( x, y)cos[ ( x, y)   ] )1

در روابط باال ) I ( x, y)  I s ( x, y)  I r ( x, yشدت

 -2محاسبه نسبت سیگنال به نویز و خطای اندازهگیری

میانگین (جمع شدت موج شئی و موج مرجع) و

به دلیل وجود همیشگی نویز در کارهای آزمایشگاهی ،از

)  I ( x, y )  2 I s ( x , y )I r (x , yاست .حال با استفاده

تابع توزیع پواسون برای شبیه سازی مقدار نویز استفاده

از رابطه زیر میتوان اطالعات فازی را محاسبه کرد[.]1

کردهایم .در محاسبات این مقدار نویز را به الگوهای

()8

I1  I 3
) 1  cos(
[{ ( x, y )  tan 1
]
}
sin( ) 2 I 2  I1  I 3

تداخلی ثبت شده که بهصورت ماتریسهای n  n

هستند ،را اضافه کردهایم .با توجه به این نکته ،میتوان
مقدار نسبت سیگنال به نویز سیستم را بهصورت رابطه زیر

روابط ریاضی دیگر الگوریتمهای روش جابجایی فازی

تعریف کنیم.

مشابه همین الگوریتم هستند.

I
SNR 
N

ij

شبیه سازی

i, j

()9
ij

-1نمونه

i, j

عوامل بسیاری در دقت روشهای اپتیکی تأثیر گذار

که در رابطه ( I ij ،)9و  N ijبه ترتیب ماتریس مربوط به

هستند .نوع ناهمواری سطح یکی از مهمترین عوامل در

الگوهای تداخلی و نویز هستند.

دقت روشهای اپتیکی است که میتوان با انتخاب

برای بدست آوردن بهترین روش اندازهگیری ،محاسبه

مناسبترین روش ،دقت اندازهگیری را باال برد .با توجه به

خطای اندازهگیری بهترین راه است .با توجه به رابطه زیر

این نکته دو سطح مختلف با شکل و نوع ناهمواری متفاوت

میتوان خطای اندازهگیری هر کدام از روشهای

مورد بررسی قرا گرفته و شبیه سازی شده است .در شکل

اندازهگیری را محاسبه کرد .در رابطهی زیر  Zijو  Zijبه

( )1-aنوع ناهمواری با تغییرات ناهمواری کند و در شکل

ترتیب ماتریسهای سطح شبیه سازی شده و سطح

( )1-bنوع ناهمواری با تغییرات تند(آنی) یا پلهای نشان

اندازهگیری شده هستند.

داده شدهاند .در شکل ( )1صفحه  xyمربوط به صفحه

 Z  Z
ERROR 
Z

ij

نمایش است که اعداد روی محور  xو  yتعداد

()11

پیکسلهای صفحه نمایش است .هر پیکسل بهصورت یک

ij

i, j

ij

i, j
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با توجه به شکل ( )2که مربوط به سطوحی با تغییرات
ناهمواری کند است ،میتوان نتیجه گرفت که دقیقترین
روش برای این نوع ناهمواریها روش تبدیل فوریه است.
همچنین با توجه به شکل ( )9که مربوط به سطوحی با
تغییرات ناهمواری تند میباشد مالحظه میشود که روش
جابهجایی فازی الگوریتم هاریهاران و چهارتایی دارای دقت
بیشتری نسبت به روش تبدیل فوریه است.

شکل  :2مقدار خطای اندازهگیری بر حسب نسبت سیگنال به نویز برای
سطح شکل (.)1-a
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زیست حسگر نوری بدون برچسب مبتنی بر تشدید پالسمون های سطحی
1

نرجس عموسلطانی ،1علی فرمانی2و عباس ظریفکار

1دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،بخش مخابرات و الکترونیک
2دانشگاه لرستان ،دانشکده مهندسی ،گروه برق
na.amoosoltani@shirazu.ac.ir , farmani.a@lu.ac.ir , zarifkar@shirazu.ac.ir

چکیده -در این مقاله یک زیست حسگر نوری تشدید پالسمون سطحی ،ارائه و شبیه سازی شده است .ویژگی اصلی زیست حسگر
پیشنهادی عدم نیاز به برچسب گذاری می باشد .توانایی این زیست حسگر در شناسایی چهار زیست ماده ی متان،گلیسیرول ،اسید
استیک و اتیل سالیسیالت بررسی و نشان داده شده است که با تغییر زیست ماده ،زاویه ی متناظر با کمترین میزان شدت پرتو نور
منعکس شده از زیست حسگر ،تغییر می کند .به عالوه نتایج شبیه سازی زیست حسگر در دماهای مختلف حاکی از تغییرات ناچیز
در عملکرد حسگری با تغییرات دما می باشد.
کلید واژه -زیست حسگر ،تشدید پالسمون سطحی ،بدون برچسب

A label-free optical biosensor based on surface plasmon resonance
Zarifkar1. Farmani2 and A. Amoosoltani1, A.N
School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz
School of Electrical and Computer Engineering, Lorestan University, Khoramabad

1

2

na.amoosoltani@shirazu.ac.ir , farmani.a@lu.ac.ir , zarifkar@shirazu.ac.ir

Abstract- In this paper, a label free surface plasmon resonance optical biosensor is presented and
analyzed.The ability of the proposed biosensor in identifying four biomaterials including methan, glycerol,
acetic acid and ethyl salicylate is investigated. Simulation results show that the temperature changes do not
have significant effect on the characteristics of the biosensor.
Keywords: Biosensor, surface plasmon resonance, label free
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مختلف با ضریب شکست های متفاوت از آنها استفاده کرد

 -1مقدمه
زیست حسگرها ،1ادواتی برای تشخیص و اندازه گیری
غلظت مولکول های زیستی مانندگلوکز ،پروتئین ها،
نوکلئیدها و  DNAها هستند و در مطالعات بیولوژیکی،
کشف داروها و تشخیص دقیق و زودهنگام بیماریهایی
مانند سرطان نقش بسزایی دارند .همین مسئله در سال
های اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به زیست حسگرها
جلب کرده است] .[1روش های شناسایی در زیست
حسگرها به دو دسته بدون برچسب 2نظیر اسپکتروسکوپی
جرمی ،میکروکانتیلیور9و تشدید پالسمون های سطحی و
با برچسب مانند لومینسانس شیمیایی ،الکترودهای فعال
الکتروشیمیایی و فلوئورسنت تقسیم بندی می شوند .در
روش های بدون برچسب از ویژگی های بیوفیزیکی
مولکول مانند وزن و یا ضریب شکست جهت شناسایی
مولکول مورد نظر استفاده می گردد در حالی که در روش
های با برچسب ،مولکول دیگری جهت شناسایی به صورت

و محدود به شناسایی ماده ی خاصی نمی شود .اگرچه در
بسیاری از زیست حسگرها از ساختارهای فوتونی استفاده
شده است اما اینگونه ساختارها ابعاد بزرگی دارند که
مجتمع کردن آنها با ادوات دیگر در ابعاد زیر طول موج را
مشکل می سازد] .[5علت این امر ،کم بودن میزان برهم
کنش نور ورودی با ساختار فوتونی است که نیاز به ساختار
با طول بلند را سبب خواهد شد .برای برطرف کردن
مشکل اخیر ،ساختارهای پالسمونی با هزینه کمتر ،ساخت
آسانتر و ابعاد کوچکتر نسبت به ساختارهای فوتونی ،مورد
استفاده قرار می گیرند] .[6با توجه به مطالب پیش گفته،
در این مقاله ،یک زیست حسگر مبتنی بر تشدید پالسمون
سطحی و بدون نیاز به برچسب گذاری و با قابلیت
تشخیص چندین ماده ارائه می شود و ضمن شبیه سازی و
تحلیل رفتار آن ،به بررسی تاثیر تغییرات دمایی بر عملکرد
حسگر پرداخته می شود.

شیمیایی یا اتصال موقت به مولکول مورد نظر متصل می

 -2تئوری و شبیه سازی ساختار

گردد و این می تواند باعث تغییر در ویژگی های ذاتی

ساختار زیست حسگر پیشنهادی در شکل  1نشان داده

مولکول خارجی شود] .[2روش های با برچسب اغلب کند،

شده است .این ساختار از یک منشور دی الکتریک به

مخرب و دارای حساسیت پایین بوده و ادوات مربوطه

عنوان تزویج گر نور ورودی تشکیل شده که بر روی آن

دارای ابعاد بزرگی هستند .از طرفی استفاده از این روشها

یک الیه از طال قرار داده شده است .در زیست حسگر

باعث کاهش طول عمر زیست حسگر ،ایجاد محدودیت و

پالسمونی پیشنهادی با تابش نور به مرز فلز و دی

تک منظوره شدن آنها می شود] .[9در مقابل ،روش های

الکتریک (منشور) ،فوتون ها انرژی خود را به نوسانات

بدون برچسب دارای مزایایی مثل قابلیت اطمینان،

الکترون های فلز داده و این الکترون ها درطول موج

حساسیت باال ،ارزان بودن و سهولت در مجتمع سازی می

مشخصی رزونانس می کنند و باعث تولید میدان پالسمون

باشند ،ضمن آنکه آسیب به آنالیت

های سطحی با شدت زیاد در فصل مشترک می شوند .از

موردنظر به حداقل مقدار می رسد] .[4مهم ترین و اصلی

طرفی تغییر در نوع ماده ی زیستی در سطح حسگر ،باعث

ترین مزیت زیست حسگرهای بدون برچسب ،چند منظوره

تغییر ضریب شکست شده و تغییرات ضریب شکست نیز

بودن آن ها می باشد که می توان برای شناسایی مواد

باعث تغییر در زاویه ی تزویج نور ورودی می گردد که
1

Biosensor
Label free

2

9

microcontiliver
4
Surface plasmon resonane
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همین مسئله اساس کار زیست حسگر پیشنهادی برای
تشخیص انواع مواد زیستی است.

(الف)

شکل :1ساختار زیست حسگر پیشنهادی

شایان ذکر است که انتخاب نوع فلز و ضخامت آن جهت
برانگیختن پالسمون های سطحی حائز اهمیت می باشد و

(ب)

بدین منظور از فلز طال در مرز بین ماده ی زیستی و
منشور به صورت الیه ای به ضخامت  44نانومتر استفاده
شده است .ضریب شکست طال و منشور که جنس آن از
دی اکسید سیلیکون( )SiO2است ،به ترتیب  43191و
 13455در دمای  T=300kمی باشد 3هم چنین منبع نور
ورودی تک رنگ با طول موج  700nmمی باشد .برای

(ج )
شکل : 2پروفایل انتشار نور در ساختار قبل از تزویج(ستون سمت چپ)
و پس از تشدید پالسمونهای سطحی(ستون سمت راست)
الف)  - Exب)  - Eyج) Hz

میگردد]:[1

زیست ماده های بررسی شده ،متان) ،(CH4اسید استیک

شبیه سازی از روش  FDTDدر نرم افزار لومریکال استفاده
شده است .رابطه حساسیت به صورت زیر بیان

) ،(C2H4O2گلیسیرول ) (C3H5(OH)3اتیل سالیسیالت
تغییرات

) (C9H10O3می باشند که در طول موج 700nmبه ترتیب

ضریب شکست ماده ی زیستی نسبت به هوا ( )n=1می

دارای ضرایب شکست 1.4687 ،1.3628 ،1.29و

باشد .شکل  2نتایج شبیه سازی پروفایل میدان الکتریکی

 1.5123هستند] .[7شکل 9میزان انعکاس از مرز فلز و

قبل از تزویج (ستون سمت چپ) و پس از تشدید

نیمه هادی را برحسب زاویه ی تزویج نشان می دهد.

پالریتون های سطح (ستون سمت راست) را نشان می

مشاهده می شود به ازای مواد مختلف زاویه ی تزویج نور

دهد که فوتون های تابشی به مرز فلز طال و منشور در

تغییر کرده و برای چهار زیست ماده ی معرفی شده به

که در آن

تغییرات زاویه ی تزویج ماده و

زاویه هایی غیر از زاویه ی تزویج 3بازتاب شده اما در زاویه

◦

◦

◦

◦

ترتیب  51.28 ،49.8 ،48.86و  52.08می باشد.

ی تزویج 3فوتون ها جذب می گردند و باعث تشدید
پالسمون های سطحی میشوند.
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 نتیجهگیری-3
در این مقاله یک زیست حسگر بدون برچسب مبتنی بر
تشدید پالسمون سطحی ارائه شد و رفتار حسگری آن
 اسید،نسبت به زیست ماده های مختلف مانند متان
 گلیسیرول و اتیل سالیسیالت مورد بررسی قرار،استیک
 بمنظور شناسایی مواد از نمودار بازتاب مربوط به.گرفت

S=12
(deg/RIU)

 همچنین اثر تغییرات.هریک از آنها استفاده شده است
 نتایج.دمایی بر روی عملکرد زیست حسگر بررسی گردید
به دست آمده نشان می دهند که زیست حسگر پیشنهادی

. برای چهار ماده زیستی300k  نمودار میزان بازتابش در دمای:9شکل

می تواند بسادگی برای تشخیص زیست مواد مختلف در
.شرایط دمایی متنوع بکار رود
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 تاثیر تغییرات دمایی بر میزان بازتابش و زاویه ی تزویج:4شکل

به منظور بررسی اثر تغییرات دمایی بر رفتار زیست حسگر
 عملکرد زیست حسگر در سه دمای مختلف،پیشنهادی
 برای زیست مادهیT=3K  وT=600K ،T=300K
گلیسیرول شبیه سازی شده است که نتیجه ی حاصل در
 از قسمت3 جهت مدلسازی دما. دیده می شود4 شکل
 لومریکال استفاده شده است کهindex perturbation
 مقدارSiO2 ( برایdn/dT)(1/K)ضریب ترمواپتیکی
 همانطور که.[9] در نظر گرفته شده است8.8e-6
مشاهده می شود میزان تغییرات در زاویه تزویج بسیار
ناچیز است که نشان دهنده ی پایداری دمایی ساختار
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ساخت رنگدانه سرامیکی زرد بر پایه سیلیکات زیرکونیوم
حاجی علیزاده ،فریبا؛ خواجه امینیان ،محسن؛شهسواری،فاطمه ؛واصل نیا،سید یوسف؛مطهری،حمید
چکیده
در این مقاله رنگدانه های سرامیکی زرد بر پایه ورود ناخالصی انتیموان و کروم درون ساختار سیلیکات زیرکونیووم بوا رو

حالوت

جامد با شیوه ترکیب مختلف سنتز شدهاند .با توجه به انالیز  XRDمشخص شده است که هر دو ساختار سنتز شده سه فوازی موی
باشند .بررسی تصاویر  SEMنشان میدهد نمونه سنتز شده رو

اول دارای میانگین اندازه ذرات  451نوانومتر و نمونوه دوم دارای

میانگین اندازه ذرات  209نانومتر میباشد .آزمون رنگ سنجی رنگ زرد نمونهها را تایید مینماید .پارامتر * bمثبت که بیانگر رنگ
زرد است برای نمونه اول 50و برای نمونه دوم  63/41میباشد.
کلید واژه -رنگدانه  ،سیلیکات زیرکونیوم  ،رنگ سنجی  ،زرد

Fabrication of a yellow ceramic pigment based on zirconium Silicate
Hajializadeh Fariba, Khajeh aminian Mohsen, Shahsavari Fatemeh,Vaselnia yoosof,Motahari
Hamid
Fariba.hajializadeh@yahoo.com
Abstract:
In this paper, yellow ceramic pigmens were synthesized based on doping of antimony and chromium into the
structure of zirconium silicate using a solid state method with a combination of different methods. According to
the XRD analysis both samples own three different compounds. SEM images show that the synthesized sample of
the first method has an average particle size of 154 nano mater, and the second sample has an average particle
size of 902 nano mater. The colorimetric anaiysis indicates that sampies are yellow. The b * parameter for the
samples is 50 and 36/14 respectively, which indicates they are yellow.
Keywords: Pigment, zirconium silicate, Colorimetric, yellow

پرکههاربردترین روه هههای سههنتا رنگدانههههههای سههرامیکی

مقدمه

عبارتند از :حالت جامد ،سل ژل  ،ترسیب شیمیایی و ...کهه

رنگدانه های بر پایه زیرکون ( )ZrSiO4بهه علهت پایهداری

روه حالت جامد به دلیل کم هاینه بودن  ،پرکهاربردترین

شیمیایی باال و مقاومت در برابر انحالل هنگام قرار گهرفتن
روی سطح کاشی ،معموال در سرامیک اسهتفاده مهی شهود.

روه است  . 2عالوه بر روه ساخت رنگدانه و اندازه ذرات

رنگدانه های دارای ترکیب زیرکون را نمیتوان از زیرکونیها

آن ،نههوچ پهها آن روی سههطح نیهها مهههم اسههت .در پهها

معدنی تولیدکرد .زیرکونیا) (ZrO2از طریه فرایندتفهفیه

دیجیتال بررسی خواص ژئولوژیکی جوهر ،کشه

پیچیده ای به دست می آید .]1[ .

پتانسیل زتا ذرات جوهر ،تهنشینی ،انهدازه و شهکل قطهره،
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سهطحی
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انرژی جنبشی نفوذ ،اندازه ذرات ،کنترل خواص الکتریکهی

در نمونه ب بر خالف نمونه الهف ZrSiO4 ،و NaOHماننهد

و مغناطیسی ،ثبات در محیطهای آلهی و بهبهود اسهتحکام

بقیه مواد بدون پخت و مسهتقیم وارد محلهول مهی شهوند.

رنگ مورد نیاز است [9و .]4تولید رنگدانه با روه ترسهیب

وزن مواد با نمونه الهف یکهی اسهت .روه انجهام آزمهای

شیمیایی و حالت جامد برای انواچ پا مناسب مهیباشهد.

مانند نمونه قبلی است .بعد از خشک شهدن ،پهودر حاصهل

در این تحقی رنگدانه زرد با استفاده از روه حالت جامد

درون کوره به مدت  2ساعت در دمای  1000درجه سانتی

و مواد با سمیت کمتر و سهازگاری بهتهر بها سهطح کاشهی

گراد قرار گرفته است.

نسبت به سایر روهها ساخته می شود .ایهن روه از نرهر

هر کدام از این نمونهها بها اسهتفاده ازمشخفهه یهابیههای

اقتفههادی و زیسههت محیطههی (اسههتفاده از حههاللهههای

(SEMمیکروسهههههکو

غیرسمی) بسیار مناسب است.

رو

الکترونهههههی روبشهههههیKYKY ،

مدل(XRD، )EM3200دستگاه )X’Pert (40KV,30mA

تجربی :

و تههاب

) )CuKα (λ=1.54Ǻو آزمههون رنههگ سههنجی

نمونه الف

*(CIE L*a*bدستگاهXrite sp-64 Spectrophotometer

ابتدا مقدار0/39گرم سهیلیکات زیرکونیهوم  ZrSiO4و0/55

)مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

گرم  NaOHرو به نسبت مولی یک به پهار با هم مخلهو
و به مدت  5ساعت در دمای  950درجهه سهانتیگراد درون
کوره قرارداده می شود .این کار صرفا به این دلیل میباشد
کههه سههیلیکات زیرکونیههوم دمههای واکههن

الف

ب

الف

الف

بههاالیی دارد و

 NaOHبههه عنههوان گههداز آور بههرای پههایین آوردن دمههای
واکهن

و شکسههتن سههاختار سههیلیکات زیرکونیههوم بههه آن

شکل  1رنگدانه های سنتا شده به روه الف و ب

اضافه می شود .سپس 0/039گرم  Sbcl3را بها  10میلهی
لیتر آب مقطر مخلهو کهرده و بهه مهدت  20دقیقهه روی

بحث و نتیجه گیری :

اسههتیرر قههرار داده مههیشههود .بعههد از آن  0/112گههرم

بههه کمههک تفههویر  SEMمیتههوان شههکل ،انههدازه ،نحههوه

 Cr(NO3)3.9H2Oبه آن افهاوده شهد .زمهانی کهه محلهول

قرارگیری ذرات در سطح جسم وخفوصیات سطح نمونه را

 NaOHو  ZrSiO4که از قبل در کوره

بررسی کرد .شهکل 2تفهویر  SEMههر دو نمونهه مهورد

پخت شده به آن اضافه میشود. .به مهدت  90دقیقهه روی

آزمای

را نشان می دهد .تفویر  SEMنمونه الهف نشهان

استیرر هم زده می شود تا محلول یکدست شود.بعهد از آن

میدهد اندازه ذرات نسهبت بهه نمونهه ب کهوپکتر اسهت.

محلول در دمای  150درجه سانتی گهراد قهرار داده مهی

میانگین اندازه ذرات در نمونه الف 154نهانومتر و نمونهه ب

شود تا خشک شود .پودر به دست آمده به مدت  2سهاعت

902نههانومتر اسههت .نمونههه الههف نسههبت بههه ب سههاختار

در دمای  1000درجه سانتی گراد دورن کوره قهرار گرفتهه

یکنواخهتتهری دارد و ناخالفهی نفهوذ بهتهری در سهاختار

است.

داشته و ساختار بهتر شکل گرفته اسهت و انترهار مهی رود

نمونه ب:

بازتاب بهتری روی سطح سرامیک داشته باشد.

همگن شد مخلو
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روش
شکل  39طیف  XRDپودر رنگدانه زرد تولید شده به روه
الف و ب

روش الف وب
تصویر  SEMاز پودر زرد تولید شده به روه
شکل  2تفویر
شکل

شکل 9طیف اشعه ایکس XRDنمونهههای سهنتا شهده در

برای تشخیص رنگ رنگدانه  ،از آزمون رنگ سهنجی CIE

دمای 1000درجه سانتی گراد را نشان میدهد نمونه الهف

*L*a*bاستفاده شده است .در ایهن آزمهون *  Lبهین  0تها

از سه فهاز ( Na2ZrSiO5و NaSbO3و  )SiO2و نمونهه ب از

 100می باشد و میاان روشنایی را نشان میدهد .هر په

سه فاز( Na2ZrSi2O7و  NaSbO3و  )SiO2تشکیل شدهاند.

*

دو فاز  NaSbO3و  SiO2در هر دو ساختار یکسان میباشد.

نادیکتر باشد نمونه تیهره تهر اسهت .همچنهین *  bمثبهت

وجود و یا تغییر ارتفاچ بعضی از قلههها مهیتوانهد ناشهی از

نشان دهنده رنگ زرد و منفی آن رنگ آبهی رانشهان مهی-

 Lبه  100نادیکتر باشد نمونه روشن تر و هر په به صفر

*

دهد a .مثبت نشان دهنده رنگ قرمها و منفهی آن رنهگ

ورود ناخالفی به ساختار باشد.

سبا را نشان میدهد .با توجه به نتایج آزمون رنگ سهنجی
که در جدول  1آمده است ،مشاهده شهد کهه نمونهه الهف
نسبت به ب زردی بیشتری دارد .میاان سبای رنگدانهه ب
19
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نسبت به الف بیشتر است.هر دو نمونه از روشهنایی بهاالیی

توجه به آنالیا  SEMمشخص میشود که نمونه الهف دارای

برخوردار می باشند .تغییر رنگ در نمونههها ناشهی از ورود

ذرات ریاتری نسبت به نمونه ب است .آزمون رنگ سهنجی

ناخالفهههی انتیمهههوان وکهههروم درون سهههاختار سهههیلیکات

نیا نشان داد که نمونهه الهف بهه دلیهل داشهتن مقهدار *b

زیرکونیوم می باشد که باعث تغییر در ترازهها و گهافههای

بیشتر زردی بیشتری را داراست .بها بررسهی آزمهون رنهگ

انرژی شده و طول موج جذبی آن را تغییر می دهد.

سنجی و مقایسه آن با نمونههای مشابه در مراجع مشخص
شد روشنایی و بازتاب و زردی نمونهه تولیهد شهده بها ایهن

وب
جدول
جدولlab11
الفوب
روهالف
شدهبهبهروش
تولیدشده
زردتولید
پودرزرد
labپودر

روه بیشتر است [3و.]5

نمونه

*b

*a

*L

الف

50

-10/49

90

ب

93/14

-11/51

90/41
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ب تهیه شدهاند .با توجه به طیف  XRDمشاهده مهیشهود
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طراحی و شبیه سازی تک الیه ضدبازتاب پهن باند بر زیرالیه سیلیکون با
استفاده از بلور فوتونی
 محمد ملک محمد،پریسا حسینیزاده
 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم،گروه فیزیک
 بررای طراحری. روش ساختاردهی به سطح مانند ایجاد ساختار چشم پروانهای است،چکیده – یکی از روشهای مؤثر کاهش بازتاب
 طبق این روش مریتروان ترک الیره. یکی از این روشها استفاده از بلور فوتونی است.این ساختارها روشهای مختلفی وجود دارد
 با زاویه فرود زیاد و مسرتلل از، به طوری که این الیه در پهنای طیف وسیع.ضدبازتاب با ساختاری منظم و قابل کنترل طراحی کرد
 ترک الیره،(FDTD)  در این پژوهش به کمک روش تفاضل متناهی در حوزه زمان.قطبش نور فرودی منجر به کاهش بازتاب میشود
 و عبور%1  میکرومتر با ملدار میانگین بازتاب حدود3-5 ضدبازتاب بر زیرالیه سیلیکون به کمک بلور فوتونی دو بعدی در بازه طیفی
 تک الیه ضدبازتاب سیلیکونی در بسیاری از سامانههای اپتیکی و صنایع نظام به خصوص در بازه طیفی. شبیه سازی شده است99%
. میکرومتر کاربرد دارد3-5
FDTD ، ساختار چشم پروانهای، تک الیه ضدبازتاب، بلور فوتونی-کلید واژه
.

Design and simulation of single broadband anti-reflection layer on
silicon substrate by photonic crystals
Parisa Hosseinizadeh, Mohammad Malekmohammad
Physics department, Science faculty, Isfahan University
Abstract- One of the effective methods to reduce the reflection is surface structuring (such as moth-eye structures).
There are different techniques for designing structures, one of them is the use of the photonic crystals. In this way, a
single anti-reflection layer can be designed with controllable structure. This layer reduces the reflection in both
polarization, and large range of wavelength and incident angles. In this study, with the finite difference time domain
(FDTD) method a single anti-reflection layer on silicon substrate by two-dimensional photonic crystals in a spectral
range of 3-5 μm with an average reflection about 1% and transmission about 99% was simulated. This silicon antireflection layer is used in many optical and industrial systems, especially in the range of 3-5 μm.
Keywords: FDTD, Moth-eye structure, Photonic crystals, Single anti-reflection layer
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که در آن ) ε(xتابع مکانی گذردهی الکتریکی است .در
شکل  1بلور فوتونی دو بعدی نشان داده شده است a .ثابت
شبکه و یا دوره تناوب نامیده میشود و نمایانگر حداقل
طول فضایی است که ساختار شبکه در آن تکرار میشود
[.]1

 -1ملدمه
در بسیاری از سامانههای اپتیکی ،بازتاب از سطوح عناصر
باعث کاهش کارایی سامانه میشود .معموالً برای کاهش
بازتاب از ساختارهای چند الیه استفاده میکنند .در این
روش یک تک الیه ضدبازتاب میتواند تنها در یک بازه
طول موجی محدود ،زاویه فرودی و قطبش مشخص بازتاب
را کمینه کند [ .]1برای افزایش پهنای باند میتوان از یک
ساختار چند الیه استفاده کرد .ولی در این صورت معموالً
کارکرد آن در زوایای فرود و قطبشهای مشخص مناسب
نخواهد بود و در محیطهای سخت و خشن طول عمر
کوتاهی خواهد داشت [ 2و .]9

شکل  :1بلور فوتونی دو بعدی ( :aثابت شبکه).

در طبیعت سطح چشم بعضی از حشرات مانند پروانه صاف
نیست ،بلکه شامل آرایههای نانوساختار است و خاصیت
ضدبازتابی دارد [ .]4محققان با الهام گرفتن از ساختار
چشم پروانه توانستند الیههای ضدبازتاب در پهنای طیف
وسیع ،با زاویه فرود زیاد نسبت به الیههای ضدبازتاب
معمولی و مستقل از قطبش نور فرودی تولید کنند [.]8

 -2اصول کار شبیه سازی
الگوهای ارائه شده برای توصیف انواع بلور فوتونی بر اساس
حل معادالت ماکسول در محیط بلور بنا شدهاند .روش
تفاضل متناهی در حوزه زمان یکی از رایجترین ابزارهای
تحلیل ساختارهای بلور فوتونی است .در این روش

برای ساخت آرایهها روشهای مختلفی وجود دارد .یکی از
این روشها استفاده از بلور فوتونی دو بعدی است .الیه
ضدبازتاب که طبق این روش طراحی میشود دارای
ساختار منظم و قابل کنترل است و ابعاد آرایهها در حد
طول موج میباشد .در این ساختار پراکندگی نور در هر
نقطه با نقاط دیگر به صورت تداخل ویرانگر جمع میشود
و باعث کاهش بازتاب میشود .در این روش آرایهها روی
خود زیرالیه تشکیل میشوند ،بنابراین مشخصات ضریب
شکست در تمام بازه طول موج با زیرالیه یکسان است و
کاهش بازتاب در پهنای طیف وسیع رخ میدهد .همچنین
مشخصات مکانیکی و گرمایی الیه ضدبازتاب و زیر الیه
تقریباً یکسان خواهد بود ،در نتیجه در محیطهای سخت و
خشن مقاومت و طول عمر بیشتری خواهد داشت [.]8

معادلههای ماکسول به صورت عددی حل میشوند .برای
این کار ،فضا و زمان را در بازههای کوچک شبکهبندی
نموده و مشتقهای مکانی و زمانی در معادلههای ماکسول
به صورت گسسته نوشته میشوند .با حل این معادلهها،
میدانهای الکترومغناطیسی بر حسب فضا و زمان در تمام
ناحیه مورد نظر به دست میآید .با ذخیره سازی میدان در
تمام پلههای زمانی در نقاط شبکه میتوان با استفاده از
تبدیل فوریه پاسخ را در حوزه بسامد به دست آورد و با
بهنجار کردن نسبت به انرژی ورودی میتوان ضرایب عبور
و بازتاب را به دست آورد [ 9و .]5
کاهش بازتاب در بلور فوتونی به ابعاد دوره تناوب ،ارتفاع
ساختار و ضریب پرشدگی (ضریب پرشدگی ،میزان حجم
نسبی مواد بلوکهای ساختمانی بلور به حجم کل را نشان

بلور فوتونی را به طور ساده میتوان یک محیط با خواص
اپتیکی متناوب تعریف کرد .به بیان دیگر )ε(x) =ε(x +a
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در شکل  ،9نمودار بازتاب و عبور در عمق  9/8mبا دوره
تناوبهای مختلف شبیه سازی شده است .با افزایش دوره
تناوب در بازه بازه  0/1-5/1mمقدار بازتاب کاهش پیدا
میکند؛ اما با دوره تناوب  2mمقدار بازتاب افزایش پیدا
میکند؛ بنابراین ساختار با دوره تناوب  1/1میکرومتر در
بازه طیفی  9-8میکرومتر کمترین بازتاب را خواهد داشت.

میدهد) بستگی دارد .در این شبیه سازی ضریب پرشدگی
 0/218در نظر گرفته شده است و مقدار بازتاب و عبور با
تغییر ارتفاع و دوره تناوب ساختار در محدوده طیفی 9-8
میکرومتر مورد بررسی قرار گرفته است.

 -3تحلیل نتایج
برای سیلیکون ضریب شکست ثابت  9/44در نظر گرفته
شده و طیف بازتاب و عبور در بازه  8-9mبرای سطح
سیلیکون خام به ترتیب  %90و  %10شبیه سازی شده
است.
در نمودار شکل -2الف ،با افزایش عمق آرایهها در بازه m

 8-9بازتاب کاهش پیدا میکند و در عمق 9/8m
میانگین بازتاب به حدود  %1میرسد .از طرفی با افزایش
عمق ساختار بیش از  9/8mتغییر قابل مالحظهای در
مقدار میانگین بازتاب دیده نمیشود.

شکل  :9نمودار طیف بازتاب و عبور با عمق  3/5mو دوره تناوبهای
مختلف.

با توجه به شکل  2و  ، 9جمع مقدار بازتاب و عبور در هر
طول موج برابر مقدار واحد است که نشانگر این نکته است
که در این محدوده ،پراکندگی و یا جذب وجود ندارد.
در شکل  ، 4نشان داده شده است که با افزایش زاویه نور از
 90-0درجه مقدار بازتاب در حدود  %2و در زاویه 80
درجه کمتر از  %10میباشد؛ بنابراین مقدار بازتاب در این
ساختار حساسیت زیادی به زوایه فرود از  0-90درجه

شکل  :2نمودار طیف بازتاب و عبور با دوره تناوب  1/1mو عمقهای
مختلف.
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موج با زیرالیه یکسان است و بنابراین الیه ضدبازتاب
میتواند بسیار پهن باند باشد .همچنین ضریب گرمایی و
مکانیکی الیه ضدبازتاب و زیرالیه یکسان است ،بنابراین
این الیه در محیطهایی با شرایط متفاوت ،طول عمر
بیشتری خواهد داشت.

ندارد .همچنین در شکل  8نشان داده شده است که مقدار
بازتاب در  20-0درجه مستقل از قطبش نور فرودی است
و در محدوده  20-80درجه ،اختالف مقدار بازتاب در دو
مد  TEو  TMحدود  1%است.
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شبیه سازی نشان میدهد که به کمک بلور فوتونی با ابعاد
در حد طول موج میتوان تک الیه ضدبازتاب مستقل از
زاویه و قطبش نور فرودی با مقدار میانگین بازتاب حدود
 %1و عبور  %99در طیف  9-8میکرومتر تولید کرد .چون
در این روش از خود زیرالیه برای تولید آرایهها استفاده
میشود  ،مشخصات ضریب شکست آن در تمام بازه طول
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طراحی و مدل سازی مدوالتور تمام نوری گرافنی
بر اساس فیبر نوری با روکش پلیمری
 غالمرضا کیانی، حامد باغبان، هادی صوفی،امین نیکدل اسکویی
 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی فناوری های نوین
 مدوالتورهای گرافنی نسل جدیدی از مدوالتورهای تمام نوری هستند که با توجه به ویژگیهای جالب توجه گررافن بررای- چکیده
 در این مقاله یک مدوالتور تمرام نروری.بهبود عملکرد و افزایش سرعت و کاهش توان مصرفی مدوالتورهای نوری طراحی شده اند
 برای تحلیل یک فیبر نوری تک مد.گرافنی به روش عددی مدل سازی شده است و نقش گرافن نیز در این آنالیز بررسی شده است
 سپس بر روی قسمت باریک شده گرافن کشیده. از طرفین کشیده شده و باریک شده است،را در نظر گرفته و به روش مشخص شده
 در. در نهایت یک الیه پلیمر نیز بر روی گرافن کشیده شده و بهبود عملکرد آن نشان داده شده است.شده و نتایج بررسی می شود
 تا1  کاهش شعاع قسمت باریک شده از.این تحقیق تاثیر میزان کشیدگی فیبر به عمق مدوالسیون و توان مصرفی بررسی شده است
با اضافه کردن یک الیه پلیمر اضافی برر روی گررافن. میکرومتر باعث بهبود چشمگیر عمق مدوالسیون و کاهش توان می شود0/4
.مصرف توان کاهش داده شده است
 عمق مدوالسیون، سیگنال سوویچ، تراز فرمی، مدوالتور گرافنی، گرافن-کلید واژه

Design and modeling of an all-optical graphene modulator based on a
polymer-coated optical fiber
Amin Nikdel Oskuyi, Hadi Soofi, Hamed Baghban, and Gholamreza Kiani
School of Engineering-Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract- All optical-modulator is a new generation of modulators designed in conjunction with electroabsorbing modulators to improve performance, increase speed and reduce the power of these modulators.
Graphene has also been used for this kind of modulator because of its unique optical properties. In this paper, an
all optical graphene modulator is modeled numerically and the uniqe role of graphene has also been shown in
this analysis. For the analysis , a single-mode optical fiber is considered and drawned from it’s two sides and
narrowed, Then on the narrowed portion a graphene layer was coverd and the results are checked. Finally, a
layer of polymer is also coverd on graphene and it’s Performance improvements is shown. In this research, the
effect of fiber stretching on modulation depth and power consumption has been investigated. Reducing the
radius of the narrowed section from 1 to 0.4 μm will significantly improve the depth of modulation and reduce
power. Adding an extra polymer layer to graphene has reduced power consumption.
Keywords- Graphene, Graphene Modulator, Fermi Level, Switch Signal, Depth Modulation
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-1مقدمه
قرن بیستم به خاطر کشف پالستیک به عنوان قرن پالستیک
شناخته می شود.همچنین قرن بیست و یک را به خاطر کشف
گرافن  ،عصر گرافن نامیده اند.گرافن یک ماده ی منحصر به
فرد است که به خاطر ساختار ساده و منظم شش ضلعی ویژگی
های قابل توجه و بینظیری را از خود نشان می دهد.ویژگی
هایی که هر یک می تواند در حوزه های مختلف علمی تحول
شگرفی ایجاد کند..گرافن دارای ضریب شکست حقیقی و
موهومی است اما وابستگی این دو پارامتر به انرژی فرمی آن
باعث کاربرد گرافن در مدوالتورهای نوری شده است .یعنی
تغییر چگالی حامل های بار در گرافن  ،باعث تغییر تراز فرمی
شده و به طبع آن باعث تغییر ضریب جذب گرافن می شود که
همین ویژگی در مدوالتور های نوری استفاده میشود].[1
اساس عملکرد مدوالتورهای الکتروجذبی گرافنی به این صورت
است که گرافن را در ساختاری شبیه ترانزیستور  FETقرار
داده و با اعمال ولتاژ به آند و کاتد و ایجاد اختالف ولتاژ  ،باعث
ایجاد بارهای حامل در گرافن می شوند.تحریک الکترون ها و
انتقال آنها به باند هدایت و پر شدن الیه باال باعث می شود که
فوتونهای با انرژی کمتر قابلیت جذب و تحریک الکترون را
نداشته و از گرافن عبور کنند (یک منطقی) و هنگامی که ولتاژ
اعمال نشود نور در گرافن جذب شده و خروجی نخواهیم داشت
(صفر منطقی)] 2و.[ 9

شکل  )1ساختار یک مدوالتور تمام نوری گرافنی – الف ) ساختار یک فیبر
نوری است که از دو طرف کشیده شده و در قسمت باریک یک یا چند الیه
گرافن به صورت سطح یک استوانه کشیده می شود .ب) نحوه عملکرد
ساختار  ،نور قرمز نور سویچینگ است که دارای فرکانس بیشتر از ورودی
است و باعث به اشباع رساندن گرافن شده است و نور آبی که سیگنال
ورودی است از ساختار عبور می کند ].[5

در مقابل برای حالت صفر نور سویچینگ خاموش می شود که
در این حالت نور ورودی جذب شده و خروجی صفر تشخیص
داده می شود.
 -1-2رابطه ضریب شکست با تراز فرمی گرافن

 – 1-1مدوالتور تمام نوری

همان طور که گفته شد تغییر تراز فرمی گرافن باعث تغییر
ضریب شکست گرافن می شود .در گرافن دو بعدی رابطه زیر
بین هدایت و ضریب شکست با تراز فرمی حکم فرماست.

محدودیت های ساخت و سرعت پایین مدوالتورهای
الکتروجذب و چند محدودیت دیگر باعث تغییر نگرش نسبت
به مدوالتورهای تمام جذب شده است .در یکی از این نوع
مدوالتورها از یک فیبر نوری تک مد از جنس سلیکا استفاده
شده است .توسط یک روش حرارتی از دو طرف فیبر نوری
کشیده می شود] ،[4سپس بر روی قسمت باریک شده یک تا
چند الیه گرافن کشیده می شود .اساس عملکرد نیز مشابه
روش الکتروجذب است .برای فرستادن یک منطقی ،ابتدا یک
نور با فرکانس بیشتر به فیبر وارد می شود .این نور باعث
تحریک الکترون های گرافن شده و به الیه هدایت فرستاده می
شوند .این باعث ایجاد به اصطالح "پائولی بالکینگ گرافن "
می شود  .در چنین شرایطی با وارد شدن نور ورودی  ،نور کمتر
جذب می شود و خروجی یک تشخیص داده می شود.
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در روابط باال  nضریب شکست گرافن است که از دو بخش
حقیقی و موهومی تشکیل شده است.

 هدایت و

G

d

ضخامت گرافن هستند .هدایت گرافن از سه پارمتر تشکیل
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گرافن h ،ثابت پالنک و
شده است  .تراز فرمی
 هم  2  fکه  fهم فرکانس نور ورودی است .زمان های
بازگشت است که به ترتیب  1پیکو و  1فمتو ثانیه در نظر
گرفته شده است.

 -2روش انجام تحقیق
ابتدا با توجه به روابط بیان شده نمودار ضریب شکست گرافن با
تراز فرمی را در نرم افزار متلب کد نویسی و بدست می آوریم
( شکل .)2
همانطور که در قسمت  1-2ذکر شد ،در مدوالتور تمام نوری ،
دو نوع سیگنال ارسال می شود .سیگنال با فرکانس بیشتر که
سیگنال سوویچ گفته می شود و سیگنال با فرکانس کمتر که
سیگنال ورودی گفته می شود .در اینجا سیگنال سوویچ با طول
موج  1964نانومتر و سیگنال ورودی با طول موج  1559نانو
متر فرستاده می شود .برای فرستادن یک منطقی باید سیگنال
ورودی در خروجی وجود داشته باشد یا به عبارتی کمترین
جذب را داشته باشد .یعنی سیگنال ورودی با کمترین جذب
ممکن از ساختار عبور کند.پس باید گرافن را با فرکانس بیشتر
از ورودی به اشباع برسانیم تا سیگنال ورودی کمترین جذب را
داشته باشد.
برای کاهش ضریب جذب ساختار باید تراز فرمی گرافن را به
نحوی جابه جا کنیم تا کمترین ضریب شکست موهومی را
داشته باشد .به عبارتی یک سیگنال با طول موج  1964نانومتر
به فیبر نوری وارد می شود  .با توجه به شکل  ، 2بازه 9/99 ev
تا  9/49تراز فرمی کمترین ضریب جذب را خواهد داشت .پس
بایستی توان سیگنال سوویچ به اندازه ای باشد تا تراز فرمی
گرافن از  9/49بیشتر نشود .در غیر این صورت ضریب شکست
موهومی گرافن به شدت افزایش یافته و در نتیجه ضریب جذب
ساختار افزایش می یابد .با توجه به روابط زیر و حل معادله ها
توان مورد نیاز بدست می آید.
() 1

شکل  – 2ضریب شکست حقیقی (قرمز) و موهومی (آبی) گرافن

همانطور که گفته شد در قسمت باریک شده فیبر روکش
گرافنی به صورت یک سطح استوانه کامل کشیده شده که در
اینجا از  2تا  199میکرومتر طول گرافن را در نظر گرفته ایم و
بهترین طول را بدست می آوریم .برای محاسبه ی عمق
مدوالسیون باید میزان تغییر جذب نور ورودی قبل و بعد اعمال
سیگنال سوویچ بدست آید.شدت سیگنال ورودی در طول
ساختار با رابطه زیر تلف می شود.
() 9

I
 I
z

که  ضریب جذب ساختار و  Iشدت نور ورودی است که
در طول ساختار افت می شود .افت شدت سیگنال طبق رابطه
ی  1باعث کاهش ضریب جذب و به طبع آن باعث کاهش تراز
فرمی می شود .رابطه 1و  9با همدیگر حل می شوند و تا
همگرایی و رسیدن به حداقل اختالف ممکن در جواب ،این حل
ادامه پیدا خواهد کرد .برای محاسبه ی ضریب جذب ساختار از
نرم افزار کامسول استفاده شده است .ساختار کلی در شکل 9
نشان داده شده است.

 -3نتایج

N
I N


t
h 

2 
C

ما در این مقاله تاثیر میزان کشیدگی فیبر نوری را در عمق
مدوالسیون و توان مورد نیاز برای اشباع را نشان می دهیم و از
شعاع های  1و  9/4میکرومتر فیبر نوری برای این منظور
استفاده کرده ایم .پس از کشیدگی فیبر ،شعاع قسمت باریک
شده  1و  9/4میکرومتر در نظر گرفته شده است .مدهای
بدست آمده در نرم افزار کامسول در دو شعاع  1و 9/4
میکرومتر بدست آمده است.

() 9
 Nحامل های بار تولید شده در گرافن و  Iشدت نور ورودی
است c .سرعت نور و ضریب جذب هستند  .هم زمان
استراحت گرافن که  19فمتو ثانیه در نظر گرفته شده است .
نیز ضریب جذب موهومی گرافن است که توسط رابطه  9به
ضریب جذب مرتبط شده است.
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در مد  TMبعد از محاسبات در شعاع  9/4میکرومتر به عمق
مدوالسیون  9/14 dB/mو در شعاع  1میکرومتر عمق
مدوالسیون  9/922 dB/mبدست آمد .همچنین توان مورد

بدست آوردیم  .هم چنین تاثیر یک روکش پلیمری را نیز

 9/99و برای شعاع

نشان دادیم که این برای اولین بار است که با این روش و

 1میکرومتر  2/9 G W / c m2است که این نشان دهنده ی
کاهش چشمگیر توان مورد نیاز در کشیدگی بیشتر فیبر است.

با این روابط جدید مدل سازی ریاضی این کار را انجام

نیاز برای شعاع 9/4میکرومتر

2

GW / cm

را بدست آوردیم .از همه مهم تر اینکه تاثیر میزان
کشیدگی بیشتر را در عمق مدوالسیون و توان مورد نیاز

دایدم که گام بسیار مهمی در کاهش مدل سازی و هزینه
ها خواهد بود.

شکل  -9ساختار مدوالتور تمام نوری از دو جهت مختلف

گام بعدی اضافه کردن یک الیه پلیمر بر روی گرافن است که
نتایج بدست آمده ارائه شده است .در این حالت نیز در دو شعاع
کشیدگی  9/4و  1میکرومتر نتایج بدست آمده است .مد بدست
آمده برای این دو شعاع به صورت زیر است .در مد  TMبعد از
محاسبات در شعاع  9/4میکرومتر با روکش پلیمری با ضریب
شکست حدود 1/5به عمق مدوالسیون 9 /15 dB/mو در
شعاع  1میکرومتر عمق مدوالسیون  9/924 dB/mبدست
آمد .تاثیر میزان کشیدگی بیشتر فیبر در عمق مدوالسیون در
حالت روکش پلیمری چشمگیر است .هم چنین توان مورد نیاز
برای شعاع 9/4میکرومتر

2

GW / cm

 9/29و برای شعاع 1

میکرومتر  2/1 GW / cm 2است که این نشان دهنده ی
کاهش توان در هنگام اضافه کردن روکش پلیمری هست .پس
نتیجه گیری کلی به این صورت است که می توان با کاهش
شعاع قسمت باریک یا به عبارتی کشیدگی بیشتر فیبر ،توان
مصرفی و عمق مدوالسیون را بهبود بخشید .همچنین با اضافه
کردن یک الیه پلیمری به صورت پوششی به دور گرافن توان
مورد استفاده کاهش پیدا می کند . .مقاالت منتشر شده

شکل -4عمق مدوالسیون در دو شعاع  9/4و  1میکرومتر با و بدون روکش
پلیمری در طول های مختلف گرافن
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غیرفعالسازی باکتری اشریشیا کلی و تصفیه آب آشامیدنی با استفاده از
پالسمای هوا به روش تخلیه گالیدینگ آرک
4
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 به غیرفعالساازی بااکتری اشریشایاکلای، در تحقیق حاضر با استفاده از پالسمای حاصل از روش تخلیه گالیدینگ آرک- چکیده
،7 ) را در زمانهاای17 ml  حاوی باکتری اشریشیاکلی (هر نمونه با حجمLB  محیط کشت07 ml ، بدین منظور.پرداخته شده است
 تحات تیماار، سانتیمتری از سطح نمونه0  ثانیه با پالسمای گالیدینگ آرک با توان یک کیلووات و با فاصله07  و07 ،47 ،27 ،17 ،5
- نتایج نشان داد که بعلت باالبودن توان دستگاه نسبت به نمونههاای مشاابه در روشهاای پالساماجت و تخلیاه ساد.قرار دادیم
 تغییرات غلظت محیط، ثانیه به بعد17  ثانیه کاهش یافته و از17  زمان غیرفعالسازی باکتریها بطور قابل توجهی به زیر،دیالکتریک
 به دلیل عدم نیاز سیستم حاضر به گازهای. کاهش مییابدpH ،همچنین با افزایش زمان تیمار. روند تقریباً ثابتی داشت،کشت مایع
 این سیستم از نظر اقتصادی بعلت عملکرد باا پالسامای هاوا مقارون باه، هلیوم و نیتروژن جهت تولید پالسما،حامل نظیر آرگون
.صرفهتر است
. تصفیه آب، غیرفعالسازی، پالسمای گالیدینگ آرک، باکتری اشریشیا کلی-کلید واژه

Inactivation of Escherichia coli bacteria and water treatment using the
air plasma with gliding arc discharge
Fatemeh Marzdashti1, Maryam Nilkar2, Saed Jafari3, Hossein Ghafouri4
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Abstract-The aim of this research gliding arch is to inactivate the Escherichia coli bacteria by the use of
gliding arc plasma. For this purpose, 70 ml of LB media containing the Escherichia coli bacteria (each
sample contains 10 ml) are treated in times of 0, 5, 10, 20,40, 60, and 90 seconds by using a1 kilowatt
gliding arc plasma with distance of 6 cm from the surface of sample. The results showed that because of the
high power of device, the inactivation time deceases to below than 10 seconds considerably compared with
the other methods like the plasma jet and the dielectric barrier discharge and after this time, the variation of
optical density becomes negligible. Furthermore, the pH of sample reduces by increasing the treatment time.
The utilized system is more economical compared with the other systems because it doesn’t need to career
gases such as helium, argon, and nitrogen to generate the plasma and operate by the air plasma.
Keywords: Escherichia coli bacteria, Gliding arc plasma, Inactivation, Water treatment.
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نظر دما به سه صورت داغ ،گرم و سرد است ].[2پالسمای
سرد عمدتاً جهت میکروبزدایی و درمان تومورها در
پزشکی به کار میرود.
در سالهای اخیر استفاده از دستگاه گالیدینگ آرک
پالسمایی جهت تصفیه آب و نیز غیرفعالسازی باکتریایی
مورد مطالعه قرار گرفته است .اخیرا درانیان و همکاران
] [9با استفاده از گالیدینگ آرک هوا نشان دادند که نرخ
باکترهای گرم مثبت و گرم منفی موجود در آب وقتی
تحت تیمار با پالسما قرار می گیرند به شدت کاهش یافته
و از بین میروند .بورلیکا و همکاران ] 4و  [5در چندین
مقاله متفاوت به بررسی غیرفعالسازی باکتری اشریشیاکلی
تحت پالسمای گالیدینگ آرک که با گازهای آرگون،
نیتروژن و اکسیژن عمل می نمود ،پرداختند و نرخ
تغییرات نیترات ،پراکسید هیدروژن pH ،آب را قبل و بعد
از اعمال پالسما بررسی کردند .نتایج حاکی از تایید
غیرفعالسازی باکتری های موجود در آب بود.
با توجه به مروری بر کارهای انجام شده مشاهده میشود
که زمان غیرفعالسازی باکتریها نسبتا باال بوده است .به
این منظور در تحقیق حاضر با استفاده از پالسمای سرد
فشار اتمسفری به روش تخلیه الکتریکی گالیدینگ آرک با
توان باالی  1کیلووات ،به غیرفعالسازی باکتری
اشریشیاکلی از آب در زمان کوتاهتر (در حد چند ثانیه)
پرداخته شده است .در این آزمایش با توان ثابت و تغییر
متغیرهای زمان ،پالسما از باال به سطح محیط مایع تابانده
شده و منجر به غیرفعالسازی باکتریها میشود.

مقدمه
امروزه با توجه به اهمیت باکتریزدایی و استرالیزاسیون
آب به دلیل شیوع عفونتها و بیماریها ،یافتن روشهای
جدید و کارآمد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
روشهای گوناگونی برای کاهش آلودگی آب وجود دارند
که از جمله آنها میتوان به افزودن مواد شیمیایی
همچون کلر ،کلرامین ،دی اکسید کلر ،آهک کلرینه شده،
برم ،ید ،نقره و همچنین استفاده از اشعه ماوراءبنفش و
امواج مافوق صوت و فرآیندهای غشایی اشاره کرد.
اگرچه روشهای رایج در تصفیه آب آشامیدنی میتوانند به
نحو موثری عوامل میکروبی را کنترل نمایند ،استفاده از
این روشهای فیزیکی و شیمیایی معایب زیادی را به
همراه دارند .برای مثال ،میتوان به کلرزنی اشاره کرد که
یکی از متداولترین روشهای میکروبزدایی آب است و
بدلیل معایب و مضراتش ،توصیه میشود که روشهای
دیگری را جایگزین کلرزنی کنیم یا حداالمکان کلر
باقیمانده در آب شهری ،در نقطه مصرف و درست قبل از
آشامیدن ،از آب حذف شود .همچنین استفاده از اشعه
ماوراءبنفش ،امواج مافوق صوت و فرآیندهای غشایی،
علی رغم اینکه بسیاری از معیارهای گندزدایی خوب را دارا
میباشند ،اما نمیتوانند باقیمانده کافی را برای
سیستمهای با شبکه توزیع گسترده یا زمان ماندهای
طوالنی ،فراهم کنند .استفاده از کلرامین ،دی اکسید کلر و
برم نیز بدلیل کارائی کم ،قیمت باال ،و تولید محصوالت
جانبی سمی محدود شده است ].[1
یکی از جدیدترین و کارآمدترین روشهای حذف باکتری
از آب ،روش پالسمایی است .از مهمترین مزایای این روش
عدم نیازبه مواد افزودنی و عدم تولید پسماند سمی است.
بعالوه این روش از نظر اقتصادی نسبت به روشهای دیگر
مقرون به صرفهتر است.
پالسما گازی از ذرات باردار ،گونههای برانگیخته،
رادیکالهای آزاد و تابشهای مرئی و فرابنفش است.
ویژگی مهم پالسما توانایی آن در تولید غلظت باالیی از
گونههای شیمیایی فعال پرانرژی است که این گونهها تاثیر
بسزایی در نابودسازی میکروارگانیسمها دارند .پالسما از

مواد و روشها
 -1آمادهسازی میکروارگانیسم
جهت کشت باکتری از محیط کشت ( LB brothحاوی 11
گرم پپتون 11 ،گرم سدیم کلرید 5 ،گرم عصاره مخمر به
ازای هر لیتر) استفاده کردیم .سپس باکتری اشریشیاکلی
را در محیط کشت  LB brothبه مدت  11ساعت در دمای
 91درجه سانتیگراد کشت دادیم .در نهایت  11mlمحیط
کشت  LBحاوی باکتری اشریشیا کلی فراهم شد .کدورت
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محیط  LBحاوی باکتری  OD600nm= 1/898تقریباً

نتایج و تجزیه و تحلیل آنها

متناظر با  1×118CFU/mlبرای اشریشیاکلی است.

غلظت تمامی نمونههایی که در زمانهای مختلف تحت
تیمار قرار گرفته بودند را بطور جداگانه به روش

 -2دستگاه پالسمای تخلیه الکتریکی گالیدینگ

کدورتسنجی سنجیدیم.

آرک
توان دستگاه مورد استفاده برابر  1کیلووات است .به دلیل

شکل  2نمودار تغییرات تعداد باکتری نسبت به زمان

باال بودن توان نسبت به موارد مشابه ،عمل استریلیزاسیون

وجدول  1تغییرات غلظت محیط کشت حاوی باکتری

در کمتر از یک دقیقه و در این مورد در کمتر از  11ثانیه

اشریشیاکلی نسبت به زمان را نشان میدهند.

بخوبی انجام میپذیرد .در این آزمایش فاصله خروجی
دستگاه تا سطح نمونه برابر  6سانتیمتر تنظیم شده است
و پهنای خروجی پالسما  5سانتیمتر میباشد که در
مقایسه با روش پالسماجت (پهنای نقطهای شکل و
سوزنی) مقدار بسیار بیشتری از سطح نمونه را تحت تاثیر
قرار میدهد .در ضمن ،در روش موردنظر ما ،بجای استفاده
از گازهای پرهزینه رایج ،از تخلیه الکتریکی هوا استفاده
میشود].[6
شکل  : 2نمودار تغییرات تعداد باکتریهای تحت تیمار نسبت به زمان تابش
پالسما
جدول  : 1تغییرات غلظت (چگالی نوری) محیط کشت حاوی باکتری نسبت
به زمان اعمال پالسما

شکل  : 1محیط مایع تحت تیمار با پالسمای گالیدینگ آرک (با گاز هوا)

 -3پاکسازی محیط مایع
جهت پاکسازی محیط مایع ابتدا یک بشر  1لیتری را در

زمان ()s

چگالی نوری ()OD

1

1/898

5

1/918

11

1/981

21

1/489

41

1/519

61

1/468

91

1/596

اوتوکالو استریل میکنیم .سپس  LB 11 mlحاوی

همانطور که از شکل  2مشاهده میشود ،تعداد باکتریهای

باکتری را درون بشر ریخته و به مدت  5ثانیه تحت تیمار

اشریشیاکلی بعد از  5ثانیه اعمال پالسما به محلول آب

با پالسما قرار میدهیم (طبق شکل  .)1این عمل را برای

حاوی باکتری ،به حدود  91درصد رسیده که به معنای

حجمهای مشابه در زمانهای  61 ،41 ،21 ،11و  91ثانیه

کاهش  11درصدی از مقدار باکتریهای زنده است .حال

تکرار میکنیم.

اگر زمان اعمال تابش پالسما به آب حاوی باکتری را
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افزایش دهیم ،مشاهده میشود که بعد از گذشت  21ثانیه،

 -با توجه به عدم نیاز سیستم مورد استفاده در این

تقریباً مقدار یکنواختی از تعداد باکتریهای زنده که در

آزمایش به گازهای حامل نظیر نیتروژن ،آرگون ،هلیوم

حدود  51درصد است ،وجود خواهند داشت و یعنی یک

جهت تولید پالسما ،استفاده از این سیستم از نظر

کاهش  51درصدی در مقدار باکتریها داریم .البته افزایش

اقتصادی مقرون به صرفهتر است ،زیرا با تخلیه الکتریکی

ناچیز غلظت باکتری در زمانهای باالتر از  11ثانیه را

هوا کار میکند.

میتوان به افزایش انرژی جنبشی مولکولهای نمونه در اثر

 -به دلیل باال بودن توان دستگاه در حدود یک کیلووات،

اعمال پالسمای گالیدینگ آرک با توان باال نسبت داد .در

زمان اثرگذاری پالسمای حاصل از این سیستم بر حیات

واقع بدلیل جذب انرژی بیشتر ،مولکولهای حالل انرژی

باکتریها به زیر  11ثانیه کاهش چشمگیری مییابد.

الزم برای تبخیر سطحی را بدست میآورند و این امر

 pH -محیط کشت حاوی باکتری اشریشیاکلی پس از

سبب افزایش غلظت محلول و نه غلظت باکتری میشود.

تیمار با پالسما با گذشت زمان تاثیر پالسما کاهش

نتایج شکل  2در توافق با جدول  1بوده و نشان میدهد

مییابد.

که اعمال پالسما بر محلول آب باعث کاهش غلظت
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باکتریها میشود.
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شکل  : 9تغییرات  pHبا گذشت زمان تابش پالسما

شکل  9تغییرات  pHمحیط کشت حاوی باکتری قبل و
پس از تیمار با پالسمای گالیدینگ آرک را نشان میدهد.
طبق شکل مشاهده میشود که با گذشت زمانpH ،

محلول حاوی باکتری کاهش مییابد ،که این کاهش به
معنای اسیدی شدن محیط آب و کاهش نرخ باکتریهای
موجود در آب است.

خواص اپتیکی ،ساختاری و ترشوندگی فیلم نازک پلیمری پلی وینیل
پیرولیدون ،ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پالسما ،ص -991

نتیجهگیری

.1991 ،994

در این مقاله به مطالعه کاهش بار میکروبی از آب با
استفاده از پالسمای تخلیه الکتریکی گالیدینگ آرک
پرداختیم .نتایج بصورت زیر خالصه میشوند:
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 مایکروویوفوتونیک با قابلیت تنظیم بازه و دقت اندازهگیری برIFM گیرنده
 مدوالتور شدت نورChirp اساس پارامتر
2

 سید اسماعیل حسینی،1محسن گنجعلی

)m.ganjali@shirazu.ac.ir(  دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشجوی کارشناسی ارشد1
)se.hosseini@shirazu.ac.ir(  دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،عضو هیئتعلمی2
لحظ های س یگنال م ایکروویو ب ا اس تداده از فن اوری ن وین

 در این مقاله ساختار جدیدی برای اندازهگی ری فرک ان- چکیده

Continuous wave laser (  نور خروج ی ی ک لی مر م وو پیوس ته، در این ساختار.مایکروویوفوتونیک پیشنهاد و تحلیل میشود

 شدت نور خروج ی ای ن دو م دوالتور. اعمال میشود، آنها قابل تنظیم استChirp  که پارامتر،() به دو مدوالتور شدت نورCWL)
از

 دو سیگنال نوری با شدت نور مدوله شده پ.آن باید اندازهگیری شود مدوله می شود

توسط سیگنال مایکروویوی که فرکان

- توان سیگنال. آشکار می شود، توسط دو آشکارساز نوری،) متداوتDispersion( عبور ازدو المان دارای طول و مشخصات پاشندگی
س یگنال

 فرک ان،سیگنال مایکروویو است که با اندازهگیری آنها و پردازش ثانویه

های خروجی دو آشکارساز نوری تابع فرکان

 میتوان بازه و دقت ان دازهگی ری، دو مدوالتور شدت نورChirp  در ساختار پیشنهادی با تغییر پارامتر.مایکروویو به دست می آید
.مایکروویو را تنظیم کرد که از ممیت های این ساختار به شمار می رود

فرکان

 مایکروویوفوتونیک،IFM  گیرنده،Chirp  پارامتر، بازه و دقت اندازهگیری-کلید واژه

Microwave Photonic IFM Receiver with Tunable Measurement Range
and Resolution Based on Intensity Modulator Chirp Parameter
Mohsen Ganjali1, S. Esmail Hosseini2
1
2

School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran (m.ganjali@shirazu.ac.ir)
School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran (se.hosseini@shirazu.ac.ir)

Abstract- In this paper, a novel scheme for measuring instantaneous frequency of a microwave signal based on
microwave photonics technology is proposed and theoretically investigated. In the proposed structure, a microwave
signal with its frequency to be measured is applied to two optical intensity modulators with adjustable chirp parameters
and modulated on a continuous wave light. Then these two intensity modulated optical signals sent to two dispersive
elements with different lengths and dispersion characteristics which leading to two different optical power penalties.
There is a relationship between the ratio of the optical power penalties and microwave frequency. Therefore, by
measuring the powers of the two signals at the output of the two photodetectors, the microwave frequency can be
estimated. One of the main advantages of the proposed IFM is that its measurement range and resolution can be tuned
by adjusting the chirp parameters of the two intensity modulators.
Keywords: Chirp parameter, IFM receiver, Measurement range and resolution, Microwave photonic

91
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

مقدمه

RF
P
R
O
C
E
S
S
I
N
G

اندازهگیری فرکانس لحظهای سیگنالهای مایکروویو
کاربردهای زیادی در سیستمهای تجاری و نظامی دارد.
گیرندههای

frequency

(Instantaneous

IFM

D1 , L1

PD1

Intensity
modulator 1
CWL

D2 , L2

PD2

Intensity
modulator 2

) measurementکه برای این کار استفاده میشوند در

شکل  :1ساختار گیرنده  IFMپیشنهادی

بسیاری از زمینهها مثل علوم پزشکی ،دستگاههای

تکنیک سیگنال نوری مدولهشده توسط سیگنال مایکروویو

اندازهگیری ،زلزلهشناسی و بهخصوص در جنگ الکترونیک

از دو محیط دارای پاشندگی عبور میکند .میتوان نشان

به کار میروند .گیرندههای  IFMاولیه بهصورت

داد توان سیگنالهای آشکارشده تابعی از فرکانس سیگنال

الکترونیکی و در دو نوع آنالوگ و دیجیتال بودند که در

مایکروویو است .با اندازهگیری توانهای دو مسیر توسط

مانند

توان متر  ،RFمیتوان فرکانس سیگنال مایکروویو را

آنها

از

الکترونیکی

المانهای

و

RF

تقسیمکنندههای توان ،میکسر ،خط تأخیر و  . . .استفاده

اندازهگیری کرد.

میشد .بنابراین دارای عیبهایی مانند مصرف توان باال،

در این مقاله روش جدیدی برای اندازهگیری فرکانس

حجیم بودن ساختارها و همچنین دارای پهنای باند

لحظهای سیگنال مایکروویو با استفاده از فناوری نوین

پایینی بودند اما با پیشرفت روزافزون علم و همچین با به

مایکروویوفوتونیک و بر اساس تکنیک نگاشت فرکانس به

خدمت گرفتن نور و ادوات نوری در سیستمهای
الکترونیکی

که

منجر

به

پدید

آمدن

توان پیشنهاد شده است که نشان میدهیم با تغییر پارامتر

فناوری

 Chirpمدوالتور شدت نور ،میتوان بازه و دقت

مایکروویوفوتونیک شده ،بسیاری از عیوب سیستمهای

اندازهگیری فرکانس مایکروویو را تنظیم کرد که از

قبلی برطرف شده است [ .]2 ,1از مزایای علم

مزیتهای این ساختار به شمار میرود.

مایکروویوفوتونیک میتوان به تلفات پایین ،مقاوم در برابر
تداخل الکترومغناطیسی ،وزن سبک و از همه مهمتر

معرفی ساختار  IFMپیشنهادی و تحلیل آن

میتوان به پهنای باند باال اشاره کرد[ .]9در سالهای اخیر

ساختار پیشنهادی برای اندازهگیری فرکانس سیگنال

روشهای مختلفی برای اندازهگیری فرکانس سیگنال

مایکروویو در شکل  1نشان داده شده است .در ایده

مایکروویو به روش نوری پیشنهاد و استفاده شده است .از

پیشنهادی ،یک بیم نوری با میدان الکتریکی

تکنیکهایی که توانست نظر شمار زیادی از محققان را به

) 2 E0e j (0t

خود جلب کند تکنیک  Mappingیا نگاشت فرکانس

میشود و به دو سیگنال نوری با توانهای یکسان در

هست .این تکنیک جامع به سه دسته اصلی نگاشت

خروجی کوپلر تقسیم میشود .این دو سیگنال نوری وارد

فرکانس به توان [ ،]4نگاشت فرکانس به زمان [ ]5و

دو مدوالتور شدت نور با chirpهای قابل تنظیم میشوند.

نگاشت فرکانس به فضا [ ]6تقسیم میشود .در این

ساختار این مدوالتورها میتوانند بر اساس ساختارهای

 ، Ei وارد یک کوپلر نوری به شکل ،Y
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اشارهشده در [ ]9 ,1باشند که نکته مهم در این دو

و از محیط دارای پاشندگی عبور کرده است) به

ساختار ،امکان تنظیم پارامتر  Chirpدر آنها هست.

آشکارسازی نوری ،یک جریان الکتریکی تولید میشود که

سپس شدت دو سیگنال نوری توسط سیگنال RF

توان آن در فرکانس  mبهصورت زیر است [،]9

) V  2Vm cos(mt

مدوله میشود .با توجه به اینکه دو

() 9

مدوالتور از یک نوع هستند رفتار و خروجی یکی از
مدوالتورها را بررسی میکنیم .با فرض آنکه مدوالتورهای

که در این رابطه R1 ،تلفات کل مسیر شامل تلفات محیط

شدت نور از نوع ماخ-زندر هستند ،میدان الکتریکی

دارای پاشندگی ،مدوالتور و آشکارساز نوری و  1پارامتر

خروجی مدوالتور شماره یک ،بهصورت زیر قابل بیان

 Chirpمدوالتور شماره یک است .با توجه به آن هر دو

است،

مدوالتور از یک نوع هستند توان خروجی آشکارساز نوری

E1  E0 cos 0t  

شماره دو هم بهصورت زیر است،



V
V
cos  0t  DC1  m cos(mt )   / 2
V 1
V 1

 

() 1

که در رابطه باال  mو

 D L 2 f 2

P1  R1 cos 2  1 1 m  1 
c



() 4

  D L  2 fm2

P2  R2 cos  2 2
 2 
c


2

به ترتیب فرکانس و دامنه

با کالیبره کردن دو مسیر R1 ،و  R2معلوم میشوند که

ولتاژ بایاس اعمالی به مدوالتور

بدون از دست دادن کلیت مسئله و برای ساده شدن

ولتاژ نیم موج مدوالتور شدت نور شماره یک

روابط ،آنها یکسان فرض میکنیم .تابع مقایسه توان

میباشند .با استفاده از رابطه ( )1و بسط Jacobi-Anger

() )Amplitude comparison function (ACFبهصورت

[ ،]11میتوان میدان نوری را در خروجی مدوالتور

نسبت توان مسیر شماره یک به توان مسیر شماره دو

بهصورت زیر بازنویسی کرد،

تعریف میشود،

سیگنال مایکروویو،
و

V 1

E1 (t ) 

 

J n (1 )cos  (0  nm )t   01  n  
2 


که در رابطه باال
V 1

VDC1

E0
) cos(0t
2

() 2

 Vm

Vm

1 

)J n (1





() 5





 D L 2 f 2

cos 2  1 1 m  1 
c
P


ACF  1 
2 2
P2



D
L

f
m 
cos 2  2 2
2
c



مرتبه nام تابع بسل نوع اول،

همانطور که در رابطه ( )5مشاهده میشود  ACFتابع

تغییر فاز

فرکانس سیگنال مایکروویو است که باید اندازهگیری شود.

اندیس مدوالسیون و

VDC
V

01 

همچنین با تعریف  ACFبهصورت باال ،اثر اغتشاشات توان

ناشی از بایاس  DCمدوالتور است .اکنون سیگنال نوری با

نور لیزر حذف میشود و دقت اندازهگیری را افزایش

میدان الکتریکی ذکرشده در رابطه ( )2از یک محیط

میدهد .با اندازهگیری توان سیگنالهای  RFخروجی دو

دارای پاشندگی با طول  L1و پاشندگی  D1عبور کند و

آشکارساز نوری (  P1و  ) P2و محاسبه  ،ACFفرکانس

به اندازه   (0  nm )L1را در فرکانس حامل و باندهای

سیگنال مایکروویو به دست میآید .برای اثبات ایده ،از دو

کناری  0  nmتغییر فاز مییابد .با اعمال سیگنال

فیبر نوری با طولهای  L1=20kmو  L2=15kmکه دارای

نوری (که شدت آنها توسط سیگنال مایکروویو مدولهشده
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ps
ps
 و17
پاشندگیهای به ترتیب
nm.km
nm.km

 در1 4 . 4

 همچنین برای سه حالت.شبیهسازی استفاده شده است
 متفاوت هستندChirp مختلف که مدوالتورها دارای
 و1  5 )1 :شبیهسازی انجام شده است (سه حالت
 و1  0 )9  و 2  0  و1  1 )2 ،  2  1
 نتایج شبیهسازی این سه حالت مختلف در.)  2  1
 همانطور که در این شکل. نشان داده شده است2 شکل
 مدوالتورهایchirp  بر اساس تغییرات پارامترACF  تغییرات تابع: 2 شکل

 یک یا هر دوChirp مشاهده میشود با تغییر پارامتر

شدت نور

 بازه و دقت اندازهگیری تنظیم،مدوالتور شدت نور
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ارتباطسنجی طیف هموگلوبین در حالت شفافسازی اپتیکی مکانیکی پوست با
طیف حاصل از نمونه خونگیری شده
3

 افشان شیرکوند،2 عزالدین مهاجرانی،1پریسا منشاری
 دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و پالسما

parisa_menshari@yahoo.com 1, e-mohajerani@sbu.ac.ir 2, a_shirkavand@sbu.ac.ir 3
 طیفسنجی بازتابی پخشی از بافت پوستی و،چکیده – در این مقاله با هدف اجرای طیفسنجی هموگلوبین به روش غیرتهاجمی
 فرد سالم با شرایط فیزیولوژی5  در این طرح تعداد.مقایسه اطالعات اپتیکی حاصل با اطالعات طیفسنجی نمونه خون انجام گردید
 دو طیف بازتابی از منطقه آناتومیکی.مشابه و در شرایط آزمایشگاهی یکسان برای انجام طیفسنجی مورد مطالعه قرار گرفتند
 سپس.انگشت سوم دست این افراد در حالت بدون شفافسازی اپتیکی مکانیکی و حالت با شفافسازی اپتیکی مکانیکی ثبت شد
طیف نمونه خونی گرفته شده از ناحیه ورید اصلی دست آنها در چیدمان عبوری ثبت گردید و ارتباطسنجی این طیفها مورد آنالیز
 با ارزیابی طیفهای مذکور مشخص گردید که مقادیر ضریب جذب هموگلوبین حاصل از روش غیرتهاجمی طیف پوست به.قرار گرفت
.نتایج حاصل از طیف نمونه خون گرفته شده نزدیک میباشد
.هموگلوبین

 طیف، شفافسازی اپتیکی مکانیکی، طیفسنجی بازتابی پخشی-کلید واژه

Comparison of Hemoglobin Spectrum in Mechanical Optical
Transparency of the Skin with the Spectrum of the Blood Sample
Parisa Menshari1, Dr. Ezeddin Mohajerani2, and Afshan Shirkavand3
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University
parisa_menshari@yahoo.com 1, e-mohajerani@sbu.ac.ir 2, a_shirkavand@sbu.ac.ir 3
Abstract- This research has been conducted with goal to hemoglobin spectroscopy with non-invasive skin diffuse
reflectance spectroscopy in compare to blood sample spectroscopy. For this, five normal cases in similar physiological
and testing condition, was included. Two reflectance spectra with and without clearing from distal finger was acquired
and then blood samples was tested invasively and the blood sample spectra were tested in transmission optical
spectroscopy. Analytical quantification was run and it was found that the optical absorption coefficient in both noninvasive skin spectroscopy and blood sample optical spectroscopy were approximately equal. This might be beneficial
to substitute non-invasive methods instead of invasive blood tests.
Keywords: Reflective Spectroscopy, Mechanical Optical Transparency, Hemoglobin Spectrometry
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عوامل تداخلکننده و نیز افزایش جذب نور توسط

مقدمه

کروموفورهای بافت ،به عنوان روشی کارآمد در مطالعات

طی چند دهه اخیر ،استفاده از ویژگیهای نور در شاخهی

بالینی معرفی شده است [.]4

پزشکی جایگاه ویژهای پیدا کرده است .نقش نور در
سیستمهای اپتیکی برای تشخیص و درمان بیماریها قابل
توجه است .طیفسنجی نوری به عنوان یک تکنیک

بخش تجربی و چگونگی انجام کار

غیرتهاجمی ،از فناوریهای مورد توجه در زمینه تحقیقات

از آنجاکه بدست آوردن طیف جذبی پوست انسان کار

بالینی به شمار میآید .اساس طیفسنجی بر پایه میزان

دشوار و پیچیدهای است ،روش طیفسنجی بازتابی پخشی

جذب ،بازتاب ،عبور و پراکندگی نور توسط اجزای تشکیل

جایگزین مناسبی برای بدست آوردن اطالعات طیفی بافت

دهندهی محیط در طول موجهای مختلف استوار است.

پوست انسان به شمار میرود [ .]5این تکنیک از آن جهت

در تکنیک طیفسنجی بازتابی پخشی ،نور در حین انتشار

مورد توجه است که روشی کامال غیرتهاجمی بوده و در

درون بافت با برخورد به ذرات موجود دچار پراکندگیهای

عین حال رفتار طیفی بافت را در بر دارد.

متوالی شده و در نهایت به صورت بازتاب از بافت خارج

در این مقاله به شیوه مطالعه موردی از دستگاه

میشود .در این روش طیفسنجی ،میزان راهی که نور

اسپکترومتر مدل Ocean Optics, Inc. ( USB2000

بازتابی پخشی طی میکند به ویژگیهای اپتیکی اجزای

 )USAو المپ هالوژن تنگستن با ناحیه طول موجی 400

سازندهی بافت وابسته است [ .]1در واقع طیف حاصل از

تا  100نانومتر ،استفاده شده است .با هدف مطالعه رفتار

این نوع بازتاب ،حاوی اطالعات بیولوژیکی و بیوشیمی

طیفی 5 ،فرد سالم با شرایط فیزیولوژی مشابه و در شرایط

بافت و اجزای سازندهی آن میباشد.

آزمایشگاهی یکسان برای انجام طیفسنجی مورد مطالعه

هدف از این مطالعه ،بررسی رفتار طیف جذبی کروموفور

قرار گرفتند .برای تعیین بهترین نقطه طیفسنجی ،نواحی

هموگلوبین موجود در بافت پوستی در تکنیک طیفسنجی

مختلفی از دست افراد مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت

بازتابی پخشی و مقایسه آن با طیف حاصل از نمونه

که از طریق مقایسه طیفهای بدست آمده با طیف جذبی

خونگیری شده میباشد.

هموگلوبین ،ناحیه داخلی بند اول انگشت سوم دست به
عنوان بهترین موضع برای طیفسنجی انتخاب گردید.

شفافسازی اپتیکی مکانیکی بافت

بدین منظور از ناحیه مورد نظر دست راست هر یک از

شفافسازی اپتیکی بافت روشی است که سبب کاهش

افراد مورد آزمایش ،ابتدا در چیدمان بازتابی پخشی و در

پراکندگی و شفافیت بیشتر بافت میشود [ .]1شفافسازی

دو مرحله ،یک طیف در حالت شفافسازی اپتیکی

اپتیکی بافت به دو روش شیمیایی و مکانیکی انجام

مکانیکی بافت با اعمال نیرویی در حدود  5نیوتن بر

میپذیرد .در شفافسازی اپتیکی مکانیکی ،در اثر اعمال

سانتیمتر مربع بر موضع مورد نظر و طیف دیگر در حالت

فشار به موضع و جابجایی ذرات به همراه مایعات میان

نرمال (بدون شفافسازی اپتیکی بافت) ثبت گردید .سپس

بافتی ،ویژگیهای اپتیکی بافت دچار تغییر میشوند [.]9

برای ارتباطسنجی طیفهای بدست آمده با طیفهای

بر این اساس شفاف سازی نوری در روشهای طیفسنجی

خونی ،طیف سوم با استفاده از چیدمان عبوری و

با هدف افزایش عمق نفوذ نور درون بافت ،کاهش تأثیر

خونگیری از ورید آرنج هریک از افراد ،ثبت گردید .الزم به
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ذکر است به منظور افزایش اعتبار نتایج ،مراحل

نتایج و بحث

طیفسنجی مذکور برای هر فرد سه مرتبه تکرار و طیف

در طیفهای جذب نشان داده شده در شکل ( ،)1در

میانگین حاصل ،در ارزیابی نهایی لحاظ شده است.

حالت نرمال (بدون شفافسازی اپتیکی مکانیکی) دو پیک

در شکل ( )1رفتار طیفی یکی از نمونهها در حالت

جذب هموگلوبین در طول موجهای حدود  550و 510

شفافسازی اپتیکی (خط چین) ،حالت بدون شفافسازی

نانومتر قابل مشاهده میباشند .در حالت شفافسازی

اپتیکی (خط پیوسته) نشان داده شده است .همچنین در

مکانیکی اپتیکی ،هموگلوبین بر اثر اعمال نیرو کنار رفته و

این شکل ،به منظور اعتبارسنجی نتایج ،تفاضل طیفها در

پیکهای مذکور محو میشوند که این امر در طیف رسم

دو حالت به صورت نقطه چین رسم شده است .طیف خون

شده به صورت خطچین (حالت شفافسازی مکانیکی

نمونه موردنظر ،در شکل ( )1نشان داده شده است.

اپتیکی) مشهود است .برای نشان دادن این موضوع ،تفاضل
دو حالت با فشار و بدون فشار در منحنی سوم به صورت
نقطهچین رسم شده است .ظاهر شدن پیکهای جذب
هموگلوبین در طیف تفاضل ،بیانگر کنار رفتن هموگلوبین
در حالت شفافسازی نوری مکانیکی میباشد.
با استفاده از چیدمان عبوری ،طیف خون فرد مورد نظر در
شکل ( )1نشان داده شده است .از مقایسه این طیف با
طیف تفاضلی ترسیم شده در شکل ( ،)1ارتباط بین طیف-
ها در دو روش تهاجمی و غیرتهاجمی قابل استنتاج می-
باشد.
هر ماده یک ضریب اپتیکی به نام ضریب میرایی دارد که

شکل  :1طیف پوست یکی از نمونهها در حالت شفافسازی اپتیکی (خط
چین) ،حالت نرمال (پیوسته) ،تفاضل دو حالت (نقطهچین).

معیاری برای سنجش میزان تضعیف ایجاد شده در نور بر
اثر پدیدههای شکست ،پراکندگی ،بازتاب و جذب توسط
اجزای تشکیلدهنده محیط در طول موجهای مختلف،
میباشد .ضریب میرایی برای هر ماده منحصر به فرد است
و اصطالحا اثر انگشت آن ماده نامیده میشود .در این
مقاله ،ضرایب میرایی کروموفورهای موجود در بافت
پوستی و خون از جمله بیلیروبین ،مالنین ،اکسی
هموگلوبین و دی اکسی هموگلوبین ،از مقادیر گزارش
شده توسط محققان در وبسایت دانشگاه واترلو [،]6
استخراج شده است .با داشتن ضرایب میرایی مذکور ،طبق
روش و معادالت ذکر شده در مراجع [ ]1و [ ،]1ضرایب
جذب اکسی هموگلوبین و دیاکسی هموگلوبین در 4

شکل  :1طیف خون فرد مورد آزمایش در شکل (.)1
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حالت نرمال (روش غیرتهاجمی) ،حالت شفافسازی

( ،)1ضرایب جذب کروموفورهای اکسی و دیاکسی-

اپتیکی ،تفاضل طیف حالت شفافسازی شده از حالت

هموگلوبین حاصل از طیف تفاضلی حالت نرمال و حالت

نرمال و طیف حاصل از نمونهی خونگیری شده (روش

شفافسازی ،نزدیک به ضرایب جذب محاسبه شده از

تهاجمی) ،به کمک نرمافزار متلب محاسبه و در جدول ()1

طیف خون میباشد .توجه به این نکته حائز اهمیت است

گزارش شده است .از مقایسه مقادیر به دست آمده در

که طیف حاصل از نمونه خونگیری شده ،شرایط بافت

چهار حالت مشاهده میشود که ضرایب جذب در حالت

زندهی انسان را ندارد .این در حالی است که ضرایب جذب

شفافسازی شده کمتر از حالت نرمال میباشد .این امر

هموگلوبین محاسبه شده در روش غیرتهاجمی ،علیرغم

ناشی از کاهش ضخامت بافت پوستی و کنار رفتن

بدست آمدن از طیفسنجی پوست با شرایط بافت زنده

هموگلوبین به همراه آب میان بافتی در اثر نیروی مکانیکی

(دمای  91درجه سانتیگراد بدن انسان و نبض نرمال) ،در

اعمال شده ،میباشد .همچنین از نزدیکی ضرایب جذب

مقایسه با روش تهاجمی نتایج قابل قبولی را ارائه میدهند.

حاصل از نمونه خونی و ضرایب جذب تفاضل دو حالت

سپاسگزاری

نرمال و شفافسازی شده ،اعتبار نتایج حاصل از طیف-

از راهنماییهای جناب آقای دکتر حامد نعمتیان و خانم

گیری به روش غیرتهاجمی استنتاج میشود.
شماره حالت 1
نمونه نرمال

حالت 4
حالت 9
حالت 1
شفاف سازی طیف تفاضلی طیف خون

شادی معصومی به جهت راهنماییهای دلسوزانه ایشان در

اختالف
9و4

راستای پیشبرد اهداف این تحقیق ،سپاسگزاری میگردد.
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جدول  :1ضرایب جذب کروموفورهای اکسیهموگلوبین و دیاکسی
هموگلوبین در چهار حالت :نرمال ،شفافسازی ،تفاضل حالتهای نرمال و
شفافسازی و طیف خون با ذکر اختالف نتایج حالتهای  9و .4
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بازتابی پخشی در دو حالت شفافسازی اپتیکی مکانیکی و
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هااستفادهازروشهایعددیبرایحلمسائلبسیارگسترشیافته


درعصرحاضربهعلتپیچیدهبودنمسائلوهندسه
-چکیده
)برایFEM(دراینتحقیقازروشالمانمحدود.میباشد
محاسباتعددیابزارکارآمدیبرایمهندسیافزارههاینیمرسانا .است
 برای محاسبه عملکررد، از معادالت پایه نیمرسانا و الکترومغناطیس.پالسمونیاستفادهشدهاستMSMشبیهسازیآشکارساز

چگالیجریانتاریکبدستآمدهازسراتتارشربیهسرازیشرده11V درولتاژبایاس.این افزاره الکترونیکی استفادهشدهاست
بااستفادهازیکشبکهپالسمونیبررویسطحآشکارسازجریاننوری.میباشد8×11-5A/cm2وجریاننوریآن5×11-12A/cm2
رسیدولیتغییردرجریانتاریکقابلاغماض1/5×11-4A/cm2بهمقدار11Vآشکارسازباافزایشقابلمالحظهایدرولتاژبایاس
.است
 روش المان محدود،GaN  نیمرسانای، پالسمونیMSM  آشکارساز-کلید واژه

Simulation of a MSM Ultraviolet Photodetector Based on GaN
Mohammad MohammadRezaee1, Naser Hatefi Kargan2
Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Sistan and Baluchestan
1

mohammadmohammadrezai@gmail.com , 2n.hatefi@phys.usb.ac.ir

Abstract- Nowadays, numerical methods are widely used for the solution of problems due to the complexity of systems
and geometries. Numerical computation is an effective tool for engineering semiconductor devices. In this research
finite element method (FEM) has been used for simulation of a plasmonic MSM ultraviolet photodetector. For
simulating the operation of this electronic device basic electromagnetic and semiconductor equations have been used.
The results show that at a bias voltage of 10 V the dark current of the device is 5×10-12 A/cm2 and the photocurrent is
1.5×10-4 A/cm2. By using a plasmonic grid on the surface of the photodetector the photocurrent increased considerably,
with a value of 1.5×10-4 A/cm2 at a bias voltage of 10 V while the variation on the dark current is negligible.
Keywords: Plasmonic MSM photodetector, GaN semiconductor, Finite element method
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مقدمه
در گروه نیمرساناهای -ΙΙΙنیترید  GaNبه علت داشتن
گاف انرژی مستقیم و عریض در دهه گذشته مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است [ .]1گاف نواری 9/4 eV ،GaN
بوده و به دلیل دارا بودن پایداری حرارتی و شیمیایی باال

شکل  .1ساختار معمولی ( )aو پالسمونی ( )bآشکارساز .MSM

یک انتخاب مناسب برای آشکارسازی امواج  UVاست [.]2
آشکارسازهای  UVدر گستره وسیعی از برنامههای

شبیهسازی

روش

کاربردی مانند نظارت بر الیه ازون ،تشخیص شعله،

روش المان محدود یک روش محاسباتی برای یافتن حل

مخابرات نوری و ستاره شناسی  UVمورد استفاده قرار

عددی تقریبی معادالت دیفرانسیل جزئی میباشد .در این

گرفته اند .در میان معماریهای متفاوتی که برای ساختار

تحقیق معادالت حاکم بر اصول کار فیزیک افزارههای

آشکارسازها وجود دارد ساختار مسطح فلز-نیمرسانا-فلز

نیمرسانا با توجه به تابع توزیع ماکسول-بولتزمن جهت

( )MSMدر مقایسه با سایر معماریها دارای مزیتهایی

شبیهسازی آشکارساز  MSMبه روش المان محدود حل

مانند ساخت ساده ،ظرفیت خازنی پایین ،منطقه حساس

شدند .معادالت اساسی که برای شبیهسازی فیزیک

به نور بزرگ و سرعت پاسخ باال است [ .]9با ایجاد یک

نیمرسانا در آشکارساز استفاده شده است عبارت اند از

شبکه از نانوساختارهای فلزی بر روی سطح آشکارساز و به

معادله پواسون و معادالت پیوستگی:

دام انداختن نور در نزدیکی سطح فلز-نیمرسانا میتوان
جریان تولیدی آشکارساز را افزایش داد .افزایش عملکرد

) .( V )  q( p  n  N
)  .J n  q( Rn  G

() 1

)  .J p  q( R p  G

آشکارساز با استفاده از نانوساختارهای فلزی و بهره گیری
از اثرات پراکندگی پالسمونی قبال توسط چانگ و

در این معادالت  Vپتانسیل الکترواستاتیک q ،بار

همکارانش در یک ساختار  MSMمبتنی بر  GaNگزارش

الکتریکی n ،و  pچگالی حجمی الکترونهای آزاد و

شده است [ .]4در این تحقیق یک آشکارساز MSM

حفرهها و  Nچگالی اتمهای ناخالصی میباشد Rn,p .نرخ

پالسمونی با استفاده از نرم افزار کامسول شبیهسازی شد.

بازترکیب حاملها و  Gنرخ تولید حاملها است .از آنجا که
نیمرسانای  GaNدارای گاف نواری مستقیم است نرخ

ساتتارآشکارساز MSM

بازترکیب به صورت زیر تعریف میشود:

مساحت سطح فعال آشکارساز شبیهسازی شده90 μm2

) R n  R p  C(np  n
2
i

است و ضخامت الیه فعال  2/1 μmاز جنس  GaNنوع  nبا

() 2

چگالی ناخالصی  1014 cm-9میباشد ،طول اتصاالت فلزی
و فاصله بین آنها  10 μmمیباشد و از فلز طال با تابع کار

)

 E g  E g
2Vth

(n   n  p N c0N v0 exp
2
i

در این معادله   nو   pفاکتور تبهگنی Nv0 ،و Nc0

 1/1 eVبرای اتصاالت فلزی استفاده شده است .شکل 1

چگالی حاالت موثر برای الکترون-حفرهها E g ،مقدار

ساختار آشکارساز پالسمونی و معمولی شبیهسازی شده را

باریک شدن گاف نواری بدلیل آالییده شدن نیمرساناVth ،

نمایش میدهد.
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سرعت حرارتی و  Cفاکتور متوسط نرخ بازترکیب ماده

q

h

() 9

 GaNاست که مقدار آن  ]1[ 1 / 1108 cm3s1میباشد.

R

در این رابطه  qبار الکتریکی h ،ثابت پالنک و  بازده

نتایجشبیهسازی


کوانتومی میباشد .پاسخدهی آشکارساز در ولتاژ بایاس

شکل  2چگالی جریان تاریک محاسبه شده برای آشکارساز

 2 Vو ناحیه طول موجی  280 nmتا  400 nmدر شکل

معمولی را نمایش میدهد.

 4نمایش داده شده است.
0.024

1.5E-12
)Dark Current (A/cm^2

)Responsivity (A/W

0
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)Current density (A/cm^2
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0
0.28

شکل  .4پاسخدهی آشکارساز معمولی تحت ولتاژ بایاس .2 V

شکل  .2چگالی جریان تاریک آشکارساز  MSMمعمولی.

همانطور که در شکل  4مشخص است بیشترین

از آنجا که نیمرسانای  GaNدارای گاف نواری عریض است

پاسخدهی آشکارساز مربوط به محدوده طول موجی لبه

آشکارسازهای مبتنی بر  GaNدارای جریان تاریک پایینی

گاف نواری است و علت آن بیشتر بودن چگالی حاالت در

خواهند بود که این نتیجه در شکل  2مشخص است .برای

لبه گاف نواری است .با استفاده از نانو میلههای فلزی تعبیه

اندازه گیری جریان نوری آشکارساز ،تحت تابش نور با

شده در سطح نیمرسانا میتوان جذب نور را با تحریک

توان 9 mWو طول موج  949 nmقرار گرفت.

پالسمون سطحی موضعی ( )LSPRافزایش داد.
8.0E-5
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شکل  .9چگالی جریان نوری آشکارساز  MSMمعمولی.

در شکل  9مشخص است با تابش نور به آشکارساز جریان

شکل  .1اندازه میدان الکتریکی آشکارساز پالسمونی.

تولید شده توسط آشکارساز افزایش مییابد .برای محاسبه

همانطور که در شکل  1مشخص است نانومیلههای طال با

پاسخدهی آشکارساز تحت طول موجهای مختلف از رابطه

شعاع  40 nmو فاصله  400 nmباعث تشدید میدان نور

( )9استفاده شد.
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فرودی بر روی سطح شده اند .شکل  1چگالی جریان

نسبت به آشکارساز معمولی افزایش پیدا کرده است .رفتار

تاریک آشکارساز پالسمونی و معمولی را مقایسه میکند.

بیشینه و کمینه آشکارساز پالسمونی ناشی از پدیده
تداخل نور است.
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شکل  .1چگالی جریان تاریک آشکارساز  MSMپالسمونی.
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نانو میلههای طالی روی سطح به دلیل سطح مقطع اتصال

شکل  .8پاسخدهی آشکارساز پالسمونی تحت ولتاژ بایاس .2 V

کوچک با الیه نیمرسانا رسانندگی را تغییر نداده در نتیجه

نتیجهگیری


تغییر اندکی در جریان تاریک آشکارساز مشاهده شد.

در این تحقیق یک آشکارساز  MSMبا روش المان محدود

شکل  1جریان نوری آشکارساز معمولی و پالسمونی را با

شبیهسازی شد و مشخص شد با استفاده از اثر پدیده

توان نور فرودی  9 mWدر طول موج  949 nmمقایسه

تحریک پالسمون سطحی موضعی ( )LSPRجریان و

میکند.
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شکل  .1مقایسه جریان نوری آشکارساز معمولی و پالسمونی.

در شکل  1مشخص است با ایجاد یک شبکه از
نانومیلههای فلزی بر روی سطح نیمرسانا و افزایش جذب
آشکارساز جریان نوری افزایش پیدا میکند .پاسخدهی
یکی از کمیتهای مهم در آشکارسازها است و همانطور که
در شکل  8مشخص است پاسخدهی آشکارساز پالسمونی
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بهبود بازدهی سلولهای خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی کربنی به
وسیله آالیش نقاط کوانتومی کربنی با نیتروژن
1

الهام حاجی ماهانی ،1وحید صاحب ،2حسین روح االمینی نژاد ،1مرجان سعید
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چکیده – اخیرا نقاط کوانتومی کربنی به علت داشتن ویژگیهای بینظیرشان به عنوان جایگزینی مناسب برای نقاط کوانتومی
نیمهرسانای غیرارگانیک مطرح شدهاند .برای بهبود خواص این نقاط کوانتومی ،آنها را با عناصری چون نیتروژن میآالیند .به منظور
بررسی اثر آالیش نیتروژن بر عملکرد سلولهای خورشیدی ،نخست نقاط کوانتومی کربنی و نقاط کوانتومی کربنی آالییده با نیتروژن
سنتز شدند ،سپس در ساخت سلول خورشیدی به کار گرفته شدند .مشخص شد آالیش نیتروژن اثری مثبت بر بازده سلول
خورشیدی داشته است.
کلید واژه -سلول خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی کربنی ،نقاط کوانتومی کربنی آالییده شده با نیتروژن

Improving the efficiency of carbon quantum dot sensitized solar cells
by doping of carbon quantum dots with nitrogen
Elham Hajimahani1, Vahid Saheb2, Hossein Rooholamini Nejad1, Marjan Saeed1
1-Faculty of Physics, Shahid Bahonar University, Kerman
2-Department of Chemistry, Shahid Bahonar University, Kerman
Abstract- Carbon quantum dots have recently emerged as alternatives to traditional semiconductor
quantum dots because of their unique properties. Doping of carbon quantum dots with nitrogen can
improve their properties. In order to investigate the effect of nitrogen doping on the performance of
solar cells, first carbon quantum dots and nitrogen doped carbon quantum dots were synthesized
then used to construct solar cells. It was determined that nitrogen doping has a positive effect on the
solar cell efficiency.
Keywords: carbon quantum dot solar cell, nitrogen-doped carbon quantum dots
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 -1مقدمه

 -2بخش تجربی

در سالهای اخیر سلولهای خورشیدی حساس شده به

برای سنتز نقاط کوانتومی کربنی 4 ،گرم اسید سیتریک

نقاط کوانتومی به علت ویژگیهای خاص نقاط کوانتومی

(پیشماده کربنی) در  10میلی لیتر آب دیونیزه حل شد.

مورد توجه قرار گرفتهاند .تاکنون نقاط کوانتومی به کار

بعد از  90دقیقه هم زدن ،محلول به دست آمده در دمای

گرفته شده در سلولهای خورشیدی ،به طور عمده بر پایه

 200درجه سانتیگراد حرارت داده شد .محلول در ابتدا بی

فلزات سنگین و سمی سرب و کادمیوم بوده است که عالوه

رنگ است اما پس از مدتی زرد میگردد که معنای به

بر دارا بودن خطرات زیست محیطی ،پرهزینه نیز هستند

وجود آمدن نقاط کوانتومی کربنی است .در این مرحله

[9و .]1یکی از مواد نانو ساختاری که معرفی شده است،

ماده به شکل ژلهای است که با افزودن آب میتوان آن را

نقاط کوانتومی کربنی ( )CQDsاست که دارای خاصیت

به شکل مایع درآورد .برای سنتز نقاط کواننتومی کربنی

فلورسانسی عالی هستند .این نانو ذرات شبه کروی ،در

آالییده شده با نیتروژن ( ،)N-CQDsهمان مراحل قبلی

اندازه زیر  10نانومتر میباشند .برخی از ویژگیهای نقاط

طی شد تنها به مقدار  4گرم اسید سیتریک 1 ،گرم

کوانتومی کربنی عبارتاند از :گاف انرژی وابسته به اندازه،

آمونیاک (پیشماده نیتروژنی) اضافه شد ،هنگامی که ماده

پایداری کلوییدی باال ،سمیت بسیار پایین ،جذب گسترده

زرد رنگ ژلهای پدید آمد و خنک شد ،به آن  40میلی

در سرتاسر طیف خورشید ،فرآیند ساخت آسان و کم

لیتر استون اضافه شد .به تدریج ذراتی معلق درون استون

هزینه و غیره .نقاط کوانتومی کربنی به روشهایی چون

مشاهده میشود که به کمک سانتریفیوژ جمعآوری شدند.

پیرولیز،

با تبخیر استون نقاط کوانتومی کربنی آالییده شده با

هیدروترمال و غیره سنتز میشوند .به طور کلی نقاط

نیتروژن به شکل پودر به دست آمدند [ .]4میتوان پودر را

کوانتومی کربنی با یک هسته کربنی که سطح آن توسط

در آب نیز حل کرد و محلول کلوییدی شفاف زرد رنگی به

گروههای عاملی (کربوکسیل ،هیدروکسیل و غیره) پوشیده

دست آورد .برای ساخت سلول خورشیدی حساس شده با

شده است ،توصیف میگردند .معموال هسته کربنی با

نقاط کوانتومی سنتز شده ،نخست قطعات شیشههای

ساختار هیبریدی  sp2تشکیل شده است و با بخشها و

رسانای شفاف  ،FTOشستشو داده شدند .سپس خمیر

ترکیبهای اکسیژندار بر روی سطحش ،محدود میشود

 TiO2که ترکیبی از  0/5گرم نانو ذرات اکسید تیتانیوم ( P

[.]2

 )25و  1میلی لیتر اسید استیک است به روش دکتر بلید

آالییدن نقاط کوانتومی کربنی با اتمهای ناهمجنس

بر روی  FTOالیه نشانی شد .سپس  FTO/TiO2در

میتواند ویژگیهای اپتیکی و الکترونیکی آنها را بهبود

دمای 450درجه سانتیگراد به مدت  90دقیقه پخت

بخشد که به علت پوششدهی مؤثر سطح و یکی شدن این

میگردد .بدین ترتیب فوتوآند آماده میشود .فوتوآند به

عناصر با هسته کربنی است .در این میان نیتروژن ()N

مدت  2ساعت در محلول آبی نقاط کوانتومی سنتز شده

بیشترین توجه را به خود جلب کرده است چرا که آثار

قرار داده شد .سپس از محلول بیرون آورده و شسته شد.

بسیار مطلوب و قابل توجهی بر خصوصیات نقاط کوانتومی

برای ساخت الکترود کاتد از الیه نشانی نانو ذرات حاصل از

سایش

لیزری،

اکسایش

الکتروشیمیایی،

دوده شمع

کربنی به ویژه ویژگیهای اپتیکی آنان داشته است [.]9

بر روی شیشه  FTOاستفاده شد .برای

مونتاژکردن سلول ،فوتوآند و الکترود کاتد بین دو گیره
110
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

ساندویچ میگردند .سپس چند قطره از محلول الکترولیت

فرابنفش توجیه میگردد ( .بنا بر قضیه حد کوانتومی،

بر (پایه ید) ،بین دو الکترود ریخته میشود.

هرچه اندازه نقاط کوانتومی کوچکتر شود گاف انرژی
بزرگتر میشود).
شکل ،9مشخصهیابی  FTIRنمونه  N-CQDsسنتز شده
میباشد .گروههای عاملی  O-Hنشان دهنده آبدوستی
نقاط کوانتومی سنتز شده است که جذب واقع در 9164
این موضوع را نشان میدهد .پیک بلند در  1121جذب

شکل  :1طرح شماتیک سلول خورشیدی ساخته شده []1

ناشی از ارتعاش پیوند  C=Oاست .به طور کلی جذبهای

 -3بحث و نتایج

پایینتر از ناحیه  1500 cm-1مربوط به ارتعاش پیوندهای

طیف جذبی فرابنفش -مرئی نقاط کوانتومی سنتز شده در

 C-Oو  C-Cو  C-Nمیباشد که جذب واقع در 1199

شکل  2مشاهده میشود که توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

مربوط به ارتعاش پیوند قوی  C-Nاست که آالییده شدن

و یک سل کوارتزی به دست آمده است .پیداست ،میزان

 Nرا تایید میکند.

جذب این نقاط کوانتومی بر روی ناحیه فرابنفش تمرکز
دارد و به صورت ضعیفی تا ناحیه مرئی کشیده شده است.
همچنین نشاندهنده اثر داشتن آالیش بر میزان جذب
است .نه تنها قله جذب  N-CQDsباالتر است بلکه
گستردگی جذب نیز بیشتر میباشد.
شکل  :9نمودار  FTIRمربوط به  N-CQDsسنتز شده

مهمترین آنالیزی که در سلولهای خورشیدی وجود دارد،
بررسی منحنی جریان -ولتاژ میباشد .سلولهای ساخته
شده با نقاط کوانتومی سنتز شده به طور جداگانه ،در برابر
نور خورشید با شدت  100میلی وات بر سانتیمتر مربع
قرار داده شدند .با ثبت ولتاژها و جریانهای به دست آمده

شکل  :2نمودار طیف جذبی نقاط کوانتومی سنتز شده

این منحنی برای هرکدام به دست آمد.

اندازه ابعاد هر دو نوع نقاط کوانتومی سنتز شده به کمک
روش پراکندگی نور دینامیکی ( )DLSبه دست آمده است.
اندازه میانگین برای ذرات  4 ،N-CQDsنانومتر و برای
 6 ،CQDsنانومتر بود .ابعاد به دست آمده زیر 10نانومتر
میباشد همان طور که انتظار میرفت .با توجه وابستگی
گاف انرژی نقاط کوانتومی به ابعادشان و اینکه نقاط
کوانتومی سنتز شده بسیار کوچک هستند ،جذب در ناحیه

شکل  :4منحنی چگالی جریان -ولتاژ مربوط به سلول خورشیدی
حساس شده به  CQDsسنتز شده
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کوانتومی سنتز شده 2/1 ،الکترون ولت به دست آمد که
با نتایج تجربی دیگر همخوانی دارد.

شکل :5منحنی چگالی جریان -ولتاژ مربوط به سلول خورشیدی حساس
شده به  N-CQDsسنتز شده

شکل :6نمایی از همخوانی ترازهای انرژی الیههای سلول []9

پارامترهای فوتوولتاییک سلولهای خورشیدی ساخته شده

 -4نتیجه گیری

از جمله :چگالی جریان در حالت اتصال کوتاه ( ، (Jscولتاژ

در این مقاله اثر آالیش نقاط کوانتومی کربنی با نیتروژن بر

در حالت مدار باز ( ،)Vocفاکتور پرشدگی ( )FFو بازده

عملکرد سلول خورشیدی بررسی شد .پس از سنتز نقاط

تبدیل توان ( )PCEدر جدول زیر مشاهده میشود.

کوانتومی کربنی و آالییده شده آن با نیتروژن از آنها در

جدول  :1پارامترهای فوتوولتاییک سلولهای خورشیدی ساخته
شده

ساخت سلول خورشیدی استفاده شد .نتایج حاکی از آن
است که آالیش نقاط کوانتومی کربنی موجب افزایش
رسانایی و به وجود آمدن حاالت و ترازهای جدید انرژی
میشود که منجر به کارایی بهتر سلول میگردد.
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) با فرکانسهای مختلفx تولید میدان عقبه لیزری توسط موج غیرعادی (موج
در پالسمای مغناطیده
1

 حسین آکو،2 حامد مویدی،1 زهرا غالمی رستم،1یگانه حیدرزاده

 ایران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک1
 استرالیا، دانشگاه ولنگانگ،گروه آموزشی فیزیک پرتوپزشکی2
 انتشار موج غیرعادی (پالس لیزر قطبیده بیضوی) در یک پالسمای مغناطیده و تولید میدان عقبهه ناشهی از،چکیده – در این مقاله
 در شرایط گوناگون، رفتار و تغییرات سرعت گروه این موج، با توجه به رابطهی پاشندگی موج غیرعادی. در نظر گرفته شده است،آن
 در فرکانسهای مختلف لیزری و فرکانس، دامنه و همچنین پتانسیل میدان عقبه،مورد بررسی قرار گرفته و با نوشتن معادالت حاکم
. مطالعه شده است،سیکلوترونی
 میدان عقبه، موج غیرعادی، پالسمای مغناطیده-کلید واژه

Laser wakefield generation by extra-ordinary wave (x-wave) with
various frequencies in magnetized plasma
Y. Heydarzadeh1*, Z. Gholami rostam1, H. Moayyedi2, H.Akou1
1

Department of Physics, Faculty of Basic Science, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2
Centre for Medical Radiation Physics, University of Wollongong, NSW 2522, Australia
*

E_mail: y.ph994@gmail.com

Abstract- In this paper, the propagation of extra-ordinary wave (elliptically polarized laser pulse) in a
magnetized plasma and wakefield generation caused by it, is considered. According to the dispersion relation
of extra-ordinary wave, the behavior and the group velocity variations of this wave, has been investigated in
various conditions and by writing the governing equations, wakefield amplitude and also wakefield potential,
in various laser and gyrofrequencies, has been studied.
Keywords: Magnetized Plasma, Extra-Ordinary Wave, Wakefield
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برانگیزش میدان عقبه از این مُد لیزر استفاده کرده و

 -1مقدمه

دامنهی میدان عقبه را در شرایط مختلف بررسی میکنیم.

امروزه مطالعات گستردهای در حوزهی شتاب ذرات باردار

 -2معادله پاشندگی و سرعت گروه موج

انجام شده است [ .]2-1از جمله پژوهشهای انجام شده

غیرعادی

در این حوزه ،بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی

با توجه به توضیحات بخش قبلی ،میدان الکتریکی موج به

پرقدرت در محیط پالسما میباشد [ .]9شتابدهندههای

شکل

E  ( Ex xˆ  E y yˆ )exp(ikx  it )  c.c.

میدان عقبه لیزری ،با انتشار پالس پرقدرت و کوتاه در

رابطهی پاشندگی برای انتشار این موج بهصورت زیر

محیط پالسما ،میدانهای عقبه الکترواستاتیکی را

میباشد []5

برانگیخته میکنند .پالسمای یون -الکترون سردی را در

1
2

است.

1
2
2 2 2
4(k c UH  P4 )]1/2

 2  (k 2 c 2  2P2  C2 )  [(k 2 c 2  2P2  C2 )2

نظر گرفته که تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی خارجی

()1

( ˆ ،) B  B0 zمغناطیده شده است .پالس لیزر در محیط

در این رابطه P  4 ne 2 m ،فرکانس پالسما،

پالسما ،با توجه به راستای انتشاری که با میدان

 C  eB mcفرکانس سیکلوترونی و UH    
2
P

مغناطیسی خارجی دارد ،تحت بررسی قرار میگیرد .در

2
C

فرکانس تشدید آمیختهی باال 9میباشد .بدین ترتیب

حالتیکه موج لیزر در طول میدان مغناطیسی خارجی

سرعت

منتشر شود ،یعنی  ، k B0که  kبردار انتشار موج و B0

فاز

غیرعادی

موج

برابر

با

])  ، v  [c  c  (   )  (  میباشد.

12

میدان مغناطیسی خارجی باشد ،دو مُد مختلف در امتداد

2
P

2
l

2
P

2
UH

2
l

2
l

2

2

 B0قابلیت انتشار دارند .این مُدها امواج با قطبش دایرهای
راستگرد (  ) Rو چپگرد (  ) Lمیباشند که در مقاله []1
بررسی شده است .با بررسی انتشار مُدهای  Rو ، L
مشاهده شد که میدان عقبه تولیدی ،در حالت مُد ، R
دارای دامنهی بزرگتری میباشد .اکنون اگر موج در عرض

شکل ( :)1منحنی پاشندگی موج غیرعادی

میدان مغناطیسی خارجی (  ) k  B0منتشر شود ،دو

برای تفسیر رابطهی ( ،)1منحنی پاشندگی موج غیرعادی،

امکان به وجود میآید؛ حالت اول؛ میدان الکتریکی موج

برحسب فرکانس لیزر در شکل ( )1رسم شده است .موج

الکترومغناطیس ،موازی با میدان مغناطیسی خارجی

غیرعادی در دو نقطه قطع میشود و  vبه سمت

(  ) E B0باشد .در این حالت ،موج دارای قطبش خطی

بینهایت میل میکند .فرکانس قطع سمت چپ و راست،

است و حضور میدان مغناطیسی خارجی تاثیری روی موج

به ترتیب با روابط زیر مشخص میشوند

ندارد ،از این رو موج عادی( 1موج  )Oنامیده میشود.

()2

حالت دوم؛ میدان الکتریکی موج ،عمود بر میدان
مغناطیسی خارجی است (  .) E  B0در اینجا حرکت
الکترون تحت تاثیر میدان مغناطیسی خارجی قرار گرفته و
تمایل به قطبیدگی بیضوی دارد .به چنین موجی ،موج

1
2
1
] R  [C  C2  4P2
2

] L  [C  C2  4P2

1

Ordinary wave
2
Extra-ordinary wave
3
Upper hybrid resonance frequency

غیرعادی( 2موج  )Xگفته میشود .در این مقاله ،برای
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با صفر شدن مقدار  vدر نقطهی  ، l  UHتشدید موج

سرد قابل توصیف است .با تعریف  پتانسیل میدان عقبه

غیرعادی رخ میدهد .که  lفرکانس لیزر است در

شده A ،پتانسیل برداری لیزر m ،جرم سکون و  vسرعت

ناحیهی انتشاری  ، L  l  UHبا توجه به اینکه

الکترون ،معادالت به شکل زیر نوشته میشوند

فرکانس موج بزرگتر یا کوچکتر از فرکانس پالسما باشد،

()1

سرعت فاز لیزر به ترتیب کوچکتر یا بزرگتر از سرعت نور

v
A v
 (v  )v ]  e( 
)    A
t
ct c

[m

در خالء و در  l  Pبا سرعت نور برابر است .ناحیهی

()5

ne
   (ne  v )  0
t

انتشار دوم l  R ،میباشد .نواحی هاشور خورده ،نواحی

()6

) 2  4 e(ne  n0

عدم انتشار پالس لیزر را را نشان میدهند که در آن v2

با ترکیب معادالت باال و تغییر متغیر  ،   z   g tروابط

منفی است.با استفاده از معادله پاشندگی ( ،)1سرعت گروه

زیر بهدست میآیند

بی بعد پالس لیزر با رابطهی زیر داده میشود

()1

2
2
UHl
1  Pl2 (1  Pl2 ) (1  UHl
)
()9
2
2
2
2
(1  Pl (1  Pl ) (1  UHl ))  2Pl  Cl2  2

که

در

آن

،HPl  l P l

U


  Ew


g 

U H l 

()8

و

Ew
 2
C2 P2
1
  2 UH2 
{1

[1

]
2

P  g 2P4  g2
(1  UH
)
2

 Cl  C lمیباشد .در شکل ( ،  g2 ،)2برحسب Pl

(1  UH ) 2

} Ex
(1  C2 )C2

و  Clبه ترتیب برای مقادیر مختلف  Clو  Plرسم

در اینجا کمیتهای زمانی با  lو میدانهای الکتریکی و

شده است .نواحی هاشورخورده ،نواحی عدم انتشار موج را

مغناطیسی با  e mcبدون بعد شدهاند .پالس لیزر با

نشان میدهند .در ( ،)aبا افزایش   g2 ، Plکاهش یافته و

پروفایل زمانی گوسی )  a  a0 exp( 2 L2در نظر

در ( ،)bهر چه  Plکمتر باشد ،  g2 ،مقدار بیشتری دارد.

گرفته شده که  Lطول پالس لیزر و  a0دامنهی بدون بعد
میدان الکتریکی لیزر میباشد.

)(a

 -4نتایج محاسبات عددی
با حل همزمان معادالت ( )1و ( ،)8به روش رانگ-کوتای
مرتبه چهار ،دامنهی میدان عقبه برای حاالت مختلف
)(b

بررسی شده است .پارامترها عبارتند از، L  11.94 m ،
 l  1 m ، a0  0.3و  . P  30mپتانسیل عقبه در
شکل ( )9برای مقادیر مختلف  Cدر مقدار ثابت
 l  1.003Pرسم شده است .پتانسیل هنگامی که

شکل ( :)2سرعت گروه موج غیرعادی .تغییرات   g2بر حسب (Pl )a

 C  0.1Pاست ،کمترین نوسان را دارد .دامنهی میدان

(Cl )b

 -3انتشار پالس لیزر قطبیده بیضوی در پالسما
با استفاده از مجموعه معادالت سیال شامل معادالت
حرکت ،پیوستگی و پوآسون ،برهمکنش لیزر و پالسمای
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 GV m 0.091میباشد .واضح است که با افزایش ، C

شکل ( :)9تغییرات پتانسیل میدان عقبه برای مقادیر مختلف C

عقبه برای سه حالت C  P ، C  P ،و C  P

در شکلهای ( )1تا ( ،)6بررسی شدهاند .در شکل ( ،)1با
افزایش  ، lدامنهی میدان عقبه برای هر دو مقدار ، C
کاهش مییابد و با افزایش  Cاز  0.4Pبه ، 0.8P

شکل ( :)6دامنه میدان عقبه در سه مقدار  ، lبرای دو حالت ()a
 C  1.4Pو (C  1.8P )b

مقدار دامنه کاهش یافته است.
شکل ( :)1دامنهی میدان عقبه در سه مقدار  lبرای دوحالت ()a
 C  0.4Pو (C  0.8P )b

 -5نتیجهگیری
میدان عقبه تولید شده در برهمکنش پالس لیزر قطبیده

دامنهی میدان عقبه ،افزایش یافته است .شکل ( ،)5رفتار

بیضوی و پالسمای مغناطیده ،در سه حالت مورد بررسی

نوسانی میدان عقبه را نشان میدهد .وقتی  lاز مقدار

قرار گرفته است ،با توجه به این بررسی هر چه  cبه
مقدار   pنزدیک شود (افزایش میدان مغناطیسی)،
دامنهی میدان عقبه افزایش مییابد ،درواقع بطور کلی
نتیجه شده است که افزایش میدان مغناطیسی تا زمانی که
مقداری کوچکتر از  ،  pداشته باشد ،سبب افزایش

شکل ( :)5دامنهی میدان عقبه در سه مقدار  ، lدر حالت C  P

دامنهی میدان عقبه خواهد شد .آنچه که مسلم است در

 0.97Pبه مقدار  Pمیرسد ،دامنهی میدان کاهش و

این حالت ،نوسانات الکترون تحت تاثیر میدان مغناطیسی

سپس تا  ، l  1.03Pافزایش مییابد .شکل ( )6رفتاری

به کمک نوسانات الکتروستاتیک آمده و دامنه نوسان رشد

برخالف حالت اول را نشان میدهد .چنانچه بیشترین

میکند.

دامنهی میدان تولید شده برای

 C  1.4Pو

 -6مرجعها

 C  1.8Pبه ترتیب دارای مقادیر  GV m 0.111و

[1] T. André and et al, Nature communications 9, 1334 (2018).
[2] J. McNeur and et al, Optica 5, 687 (2018).
[3] N. Wadhwani, P. Kumar and P. Jha, Phys. Plasmas 9, 263 (2002).

[ ]1حیدرزاده ،یگانه؛ آکو ،حسین؛ «بررسی انتشار امواج  Lو  Rدر پالسمای کم چگال و
برانگیزش میدان عقبه»؛ مقاله نامه ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پالسما،
دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،قزوین.1991 ،
[5] P. Shukla, Phys. Plasmas 6, 1363 (1999).

116
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

ساخت دیود انتشار دهنده نور مبتنی بر نقاط کوانتومی
2

 محبوبه دولتیاری،2،1 علی رستمی،1فرشته وهاب زاد
 دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر1
2

ASEPE کمپانی

چکیده – امروزه نقاط کوانتومی و ادوات مبتنی برآن از جمله دیود های نورگسیل به دلیل ویژگی های منحصربفردی چوون اابلیوت
 کیفت نور خروجی باال و از همه مهمتر اابلیت مهندسی گاف انرژی به شدت مورد توجه دانشمندان حوزه، ارزان بودن،ساخت راحت
 وCdSe/ZnS  در این پژوهش با ساخت دیودهای نورگسیل با الیوه گسویل نوور نقکوه کوانتوومی.اپتو الکترونیک ارار گرفته است
 پهنای بانود،  هم چنین اکعات ساخته شده. رسیده ایم55 lux/mm  ولت به شدت نور خروجی2/5  با ولتاژ روشن شدنCdSe/ZnO
. برای انتقال دیتا مناسب می باشدVLC  مگا هرتز از خود نشان داده اند که برای استفاده در کاربردهای8
پاسخ فرکانسی- بازترکیب الکترون و حفره- نقطه کوانتومی- دیود انتشاردهنده نور-کلید واژه

The fabrication of Quantum Dot based Light Emitting Diode
Fereshte Vahabzad1, Ali Rostami1,2, Mahboube Dolatyari2
1

Faculty of electrical and computer engineering, Tabriz university,
f.vahabzad@gmail.com; rostami@tabrizu.ac.ir
2
ASPE Company m.dolatyari@gmail.com

Abstract- Recently, light emitting diodes based on quantum dots (QD-LED) are significantly appealing due to their
unique features in optoelectronic fields. Narrow emission spectra, the simple synthesis methods, the high output light
quality and the most importantly, the ability of controlling the wavelength of the emitting photon with the size of QDs,
are some of the unique properties of these devices. In this study, presented structures are based on CdSe/ZnS and
CdSe/ZnO QDs. The fabricated structures have the 2.5V turn-on voltage and the output light intensity of 59 lux/mm.
Also the devices have the bandwidth of 8 MhZ that can be used in the visible light communication (VLC) to transfer the
data.
Keywords: light emitting diode- quantum dot- electron hole recombination-bandwidth
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مقدمه

است .دو الیه  QDهر کدام به ضخامت  50نانومتر نقاط

نقاط کوانتومی دسته ای از نانوذرات هستند که به دلیل

کوانتومی  CdSeبا پوسته  ZnOو یا  ZnSبه عنوان الیه

ویژگی هایی نظیر روش ساخت راحت و ارزان و بازده

گسیل نور ایجاد شده است .برای ساخت این دیود یک

ل ومینسانس باال ،قابلیت تولید نور در رنگ های مختلف

پوسته نسبتا ضخیم برای محدود کردن الکترون ها و حفره

بسته به سایز نانوذرات ،در دیود های نور گسیل مورد

ها داخل الیه  QDالزم است این در حالی است که

استفاده قرار گرفته اند .ساز و کار تولید نور در این ادوات

ضخامت زیاد نیز مانع از بازده باال می شود لذا پوسته با

به این صورت است که با اعمال ولتاژ مناسب الکترون ها از

ابعاد متوسط حدود  1نانومتر سنتز شد ] .[9برای الیه

کاتد به الیه انتقال دهنده الکترون ( )ETLوارد شده و

انتقال دهنده الکترون ( )ETLاز ماده  ZnOبه ضخامت 05

حفره ها نیز به همان طریق مشابه از طریق آند وارد الیه

نانومتر استفاده شده است و در نهایت یک الیه  Agبرای

انتقال دهنده حفره ( )HTLمی شوند .حامل های بار از

کانتکت کاتد روی الیه  ETLایجاد شده است .حامل های

طریق الیه های انتقالی وارد ناحیه نقطه کوانتومی شده و

بار از طریق آند و کاتد وارد الیه  ETLو  HTLشده و از

در آن جا بازترکیب می شوند که منجر به تولید فوتون و

طریق آنها به الیه  QDرسیده و در آنجا بازترکیب می

گسیل نور می شود .مهمترین ویژگی نقاط کوانتومی در

شوند .بازترکیب الکترون ها و حفره ها منجر به تولید

کنار روش تهیه ساده و کیفیت باالی نور ،قابلیت تولید نور

فوتون و گسیل نور می شود.

در طول موج ها و رنگ های مختلف با استفاده از یک ماده
در ابعاد مختلف می باشد ].[1-9
در این پژوهش ما ساختار هایی ارائه داده ایم که مبتنی بر
نقاط کوانتومی هسته/پوسته  CdSe/ZnOو CdSe/ZnS

میباشد .دو قطعه تولیدی کامال از نظر ساختار یکسان بوده

شکل  .1ساختار کلی قطعات تولید شده

و فقط از نظر همگن بودن نقاط کوانتومی متفاوت می

نتایج تجربی

باشند .لذا از این منظر می توان به بررسی خواص ناشی از

نمودار فوتولومینسانس  PLقطعات تولید شده در شکل

تغییر همگن بودن نانوذرات پرداخت .قطعه سوم از نظر

( )5مشاهده می شود .همان طور که مشاهده می شود

ساختار کمی متفاوت با دو قطعه قبلی بوده لذا می توان با

پیک تمامی قطعات در حدود  045نانومتر می باشد.

مشخصه سنجی هایی نظیر جریان-ولتاژ ،اندازه گیری
پاسخ فرکانسی مدوالسیون و ...به بررسی خواص پرداخت.

روش تولید
شماتیک کلی ساختار قطعات تولید شده در شکل ()1
آمده است .همانطور که مشخص است از  ITOبه عنوان
آند استفاده شده است .یک الیه به ضخامت  05نانومتر از
 PEDOT:PSSبه عنوان الیه انتقال دهنده حفره ()HTL
به روش پوشش دهی چرخشی روی  ITOالیه نشانی شده

شکل  .5نمودار فوتولومینسانس قطعات
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تصاویر مربوط به گسیل نور قطعات تولید شده در شکل
( )9آمده است .چنان چه مشاهده می شود LED ،های
تولید شده همگی دارای درخشندگی باال می باشند به
طوریکه بیشترین میزان درخشندگی اندازه گرفته شده
 09 lux/mmمی باشد.

شکل  .9نور خروجی ناشی از قطعات

قطعه ( )aمربوط به ساختار با نقاط کوانتومی
 CdSe/ZnSو ابعاد نقاط کوانتومی  11/15نانومتر و
قطعه ( )bنیز با همان ساختار و ابعاد  11نانومتر می باشد.
تفاوت دو ساختار با چشم پوشی از تفاوت بسیار اندک در
سایز نانوذرات ،در یکنواختی و توزیع همگن ذرات می
باشد .این تفاوت و همچنین اندازه ابعاد از شکل ( )4که
مربوط به میکروسکوپ الکترونی  SEMمی باشد بدست
آمده است.

شکل  .0مشخصه جریان ولتاژ

پاسخ فرکانسی
برای اندازه گیری پاسخ فرکانسی و پهنای باند مداری
مطابق شکل ( )1آماده کردیم .ولتاژ  DCاعمالی برای هر
قطعه مربوط به نقطه کار آن می باشد .برای منبع  ACنیز
فرکانس اولیه روی  055 KHzو دامنه ولتاژ پیک تو پیک
 955 mVتنظیم شده است.

شکل  .4شکل  SEMبرای الیه های کوانتومی

قطعه ( )cنیز مربوط به ساختار با الیه نقاط کوانتومی به
ضخامت  55/05نانومتر و ساختار  CdSe/ZnOمی
باشد.
مشخصه های جریان ولتاژ در شکل ( )0قابل مشاهده می
باشد .ولتاژ روشن شدن و نقطه کار تمام قطعات تولید
شده بین  5/5تا  5/1ولت می باشد .همچنین مشاهده می
شود که در یک ولتاژ برابر به طور مثال در ولتاژ  5/1ولت
برای قطعات  aو  bو  cمیزان تقریبی جریان به ترتیب
 105 ،155و  1055میکرو آمپر می باشد .که این اختالف
به دلیل تفاوت در ساختار نانوذرات می باشد.
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یکنواخت تر دارد .همچنین منحنی ( )cکه مربوط به
ساختار  CdSe/ZnOمی باشد پهنای باند  4 MHzرا
نشان می دهد .مقادیر بدست آمده برای پهنای باند پاسخ
فرکانسی قطعات ما نسبت به مقادیر گزارش شده ،اعداد به
نسبت بزرگتری هستند که حاکی از آن است که قطعات ما
می توانند در حوزه انتقال نور مرئی ( )VLCبرای انتقال
داده با پهنای باند و سرعت باالتر بکار آیند.

نتیجهگیری

شکل  .1مدار جهت اندازه گیری پاسخ فرکانسی

دراین پروزه ما دیود های مبتنی بر نقاط کوانتومی (QD-

با اعمال ولتاژ  DCدیود ها روشن شده و هدایت آغاز می
شود .با اعمال ولتاژ  ACبا دامنه ثابت به تدریج فرکانس
آن را افزایش می دهیم .در هر افزایش یک بار ولتاژ
خروجی و یکبار هم ولتاژ ورودی را اندازه گرفته و با
تقسیم ولتاژ خروجی به ورودی مقدار نرمالیزه آن را بدست
می آوریم .فرکانسی که در آن مقدار این نسبت برابر
 5/151برابر مقدار اولیه شود پهنای باند قطعه نامیده می
شود .منحنی مشخصه فرکانسی قطعات ما در شکل ()1
قابل مشاهده می باشد.

 )LEDارائه داده ایم که مبتنی بر الیه گسیل نور نقطه
کوانتومی  CdSe/ZnSو  CdSe/ZnOمی باشند .نور
گسیلی با طول موج  045نانومتر دارای درخشندگی
 09 lux/mmو ولتاژ روشن شدن  5/0ولت می باشد.
همچنین قطعات دارای پهنای باند بزرگ به مقدار 1 MHz
از خود نشان داده اند که برای انتقال داده در حوزه VLC

کارآمد می باشد.

سپاسگزاري
از شرکت  ASEPEجهت همکاری در ساخت قطعات
سپاسگزاریم.
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همانطور که مشاهده می شود قطعه ( )aپهنای باند MHz
 5و قطعه( )bبا همان ساختار ( )CdSe/ZnSپهنای باند
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کمتر و توزیع یکنواخت و همگن تر پهنای باند باالتری از
خود نشان می دهند] .[9این توزیع یکنواخت را می توان
از شکل ( )5که مربوط به  PLمی باشد مشاهده کرد که
ساختار ( )bپیک تیزتر و در نتیجه توزیع همگن تر و

[2] X. Dai, Z. Zhang, Y. Jin, Y. Niu, H. Cao, X.
Liang, et al., "Solution-processed, highperformance light-emitting diodes based on
quantum dots," Nature, vol. 515, p. 96, 2014.

[3] Y. Yang, Y. Zheng, W. Cao, A. Titov, J.
Hyvonen, J. R. Manders, et al., "Highefficiency light-emitting devices based on
"quantum dots with tailored nanostructures,
Nature Photonics, vol. 9, p. nphoton. 2015.36,
2015.

155
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

تأثیر دما بر تابش تراهرتز از محیط های ابررسانا
الدن شیخ حسین پور ،مهدی حسینی* ،مهدی بهادران
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز ،بلوار مدرس ،شیراز
* نویسنده مسئولhosseini@sutech.ac.ir :

چکیده – در این مقاله تاثیر دما بر تابش تراهرتز از محیط های ابررسانا مورد بررسی قرار گرفته است .معاادال الکترممنناییسای
گردشارها به صور تحلیلی حل شده م توان تابشی بر حسب پارامترهای ابررسانایی محاسبه شده است .نتایج نشان میدهند توان
تابشی در دماهای دمر از دمای بحرانی مابستگی اندکی به دما دارد ،اما با نزدیک شدن دما به دمای بحرانی تاثیر دما قابل توجه است.
بررسی قلهی توان تابشی بر حسب دما نشان میدهد که قبل از دمای بحرانی ابتدا بیشینه شده م سپس به شد کاهش مییابد.
کلید واژه-تابش تراهرتز ،دما ،عمق نفوذ ،طول همدوسی

The Effect of THz Radiation in Superconductor Media
Ladan SheikhHosseinPour, Mehdi Hosseini, Mehdi Bahadoran
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Modares Blvd., Shiraz
In this paper, the effect of temperature on THz radiation in superconductors media is investigated.
Electromagnetic equations for vortices have been solved and the radiated power versus superconductors
parameters is calculated. Results show that radiated power is slightly dependent on temperature for those
much lower than critical temperature (Tc), but an effect of temperature is significant near Tc. The results also
reveal that the peak of radiated power gets its maximum just before Tc and then decreases sharply.
Keywords: coherence length, penetration depth, temperature, THz radiation
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مقدمه

nامین گردشار در شبکهی گردشارها xn ،مکان nامین

در سال  1911اونز 1و همکارانش در آزمایشگاه به خاصیت

گردشار روی محور  Lx ،xطول ابررسانا در راستای محور x

ابررسانایی جیوه در دمای پایین پیبردند[ .]1پس از آن به

و  a  0 B  فاصله بین خطوط شار است[ .]9در

دنبال تحقیقات دانشمندان آلیاژهایی از کوپراتها یافت شد

صورتی که طول همدوسی بزرگ شود     از تابع

که در دماهای باال تا  101کلوین خاصیت ابررسانایی خود

توزیع گاوسی بهجای دلتای دیراک استفاده میکنیم.

را حفظ کنند[ .]9-1نخستین بار فیوری 2مشاهده کرد

معادالت حرکت خطوط شار در محیط ابررسانا به صورت

زمانی که ابررساناهای دما باال تحت جریان و میدان

زیر است[:]9

خارجی قرار می گیرند از خود امواج الکترومغناطیسی

x n  an  vt , y p  z   ap   p  z 

() 2

تابش میکنند که فرکانس آنها در محدودهی تراهرتز

که در اینجا  nو  pاعداد صحیح و ) δp(zناجابجایی مکان

است[ .]4تابش تراهرتز کاربردهای بسیاری در زمینه های

در جهت محور  yاست.

مختلف از جمله پزشکی ،سیستم های امنیتی و  ...دارد.

برای پیدا کردن میدان مغناطیسی ناشی از حضور

برای تولید تابش تراهرتز منابع مختلفی وجود دارد[.]5

گردشارها در محیط ابررسانا معادلهی ( )2را در معادلهی

یکی این منابع اتصاالت ذاتی جوزفسون است[6و.]1

اول ( )1جایگذاری کرده و تبدیل فوریه روی آن اعمال

الیههایی که در این دستگاه استفاده میشود شامل بلور

میشود:

 BSCCOو  YBCOاست .توان تابشی اتصاالت جوزفسون
dt

در حدود چند میکرووات بوده است که در سالهای اخیر

 i t

  dz  e

1

1  

B z   , K    K 2  2  02
  


 an

d 3r     t 
 v


به چند میلی وات افزایش یافته است[ .]1دما میتواند

R2

2



e

 ik .r

 e

پارامترهای ابررسانایی را تغییر دهد .در این مقاله تاثیر دما

()9

بر تابش تراهرتز در محیطهای ابررسانا مطالعه میشود.

با تبدیل فوریهی معکوس گرفتن از معادلهی ( )9در فضای

جزییا محاسبه

 kxمیدان مغناطیسی در مرز ابررسانا ( )x=0را پیدا کرده و

میدان مغناطیسی میتواند به صورت گردشار به درون

با استفاده از حساب ماندهها رابطهی میدان در مرز قطعهی

ابررسانا نفوذ کنند .این میدان از روابط زیر تبعیت میکنند

ابررسانا به صورت زیر خواهد بود:
2

[ 1و : ]9

4

  dz  r  r t , z 
n

n
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 0ez
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 2 ik y
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B z   , x  0, k y , z  



e 
i   i bv   
 i  bv  an v

B
    x n t     L x  x n t   , c   E   
t

در این معادله ez ،بردار واحد در راستای محور


2

()4

0.5

  x  ،z

که در رابطهی فوق

ik z z

 dze





b  an  4  2

2
2
b  1   k y y    k z z  



e

است.

میدان مغناطیسی کل برابر است با:

تابع پله λ ،عمق نفوذ φ0 ،کوانتوم شار rn(t,z) ،مکان مرکز

() 5

B z t , r   B zv t , r   B z 0 t , r 

که  B z 0 t , r جواب معادلهی اول ( )1است زمانی که
طرف دوم آن صفر باشد.

Onnes
Fiory
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پارامتر  ζکه نسبت میدان مغناطیسی به میدان الکتریکی

نتایج مبحث

است را [9و ]10به صورت زیر تعریف میکنیم:



 k 2
2

() 6

2



  ik   k


k   k
2



| k  |  k  2  k 2
2

k  k 
2

در شکل 1توان تابشی بهنجار شده بر حسب فرکانس برای
دمای بهنجار شدهی  t=1/5نشان داده شده است .در این

  , k   

شکل تنها ده قلهی اول آورده شده است زیرا برای

بنابراین توان تابشی ابررسانا در فرکانس  ωرا به شکل زیر

فرکانسهای نزدیک به شکاف انرژی و یا باالتر از آن تابش

قابل محاسبه است[:]9

مختل شده و یا به کلی از بین میرود .همانطور که دیده

() 1

2
c
dk 
 1  , k   B z  , 0, k  

2 Re 
8  2 

میشود با افزایش فرکانس شدت تابش بیشتر میشود.

Prad   

2
ck  dk 
1

 2k 2 B zv  , 0, k  

8 (2 ) 2 k 2  k 2

و نهایتاً توان تابشی از جایگذاری معادلهی ( )4در عبارت
( )1به صورت زیر بدست میآید:
S k  

()1

1
k   k 2
2

k 0 2 dk 
32 c   2

e i an v e iban 

i   ibv   

 4 

Prad    L y L z

1 b  an  2b

e
b
شکل  :1نمودار توان تابشی بهنجار شده بر حسب فرکانس برای دمای
بهنجار شدهی t=1/5

)  S( k تابع ساختار شبکه گردشارها است که برابر است
با:
 2  ik y y p   y p4  4  k y2 y p2 4

()9

dz ik z z  y p2
e
a

S k     
p

توان تابشی در اینجا برای تقریب بینظمی قوی
( )kωaly,z<<kωLy,z<<1محاسبه شده است .با این تقریب
میتوان نشان داد   dk  2  S  k   1 aو برای توان
خواهیم داشت[9و:]10
2

()10

L y L z l y l z  Ba 2 2 
2
Prad   

   
32 c  c 
1 b  an  2b  4   e i an v e iban 
   
e
b
i   ibv   

شکل  :2نمودار طول همدوسی و عمق نفوذ بر حسب دما

در شکل  2نمودار طول همدوسی و عمق نفوذ بر حسب
دما به نمایش درآمده است .در شکل دیده میشود که تا

به دلیل اینکه (  ) k  1است بنابراین میتوان b≈1در

قبل از دمای بحرانی طول همدوسی تقریباً صفر است و

نظر گرفت .رابطهی عمق نفوذ و طول همدوسی با دما به

خاصیت ابررسانایی به شدت وجود دارد .اما با نزدیک شدن

صورت زیر است[1و:]11

دما به دمای بحرانی ،طول همدوسی افزایش یافته تا جایی

()11

, t T Tc

1 2

,    0 1  t 

1 2

  0 1  t 2 

که در دمای بحرانی طول همدوسی بسیار زیاد شده و
خاصیت ابررسانایی از بین میرود .همچنین ،در دماهای
دور از دمای بحرانی ،عمق نفوذ تقریباً ثابت است و با
129
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نزدیک شدن به دمای بحرانی عمق نفوذ به سمت بی

نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد که با افزایش دما برای دماهای خیلی

.نهایت میل میکند

کمتر از دمای بحرانی توان تابشی با شیب اندک افزایش

 نمودار توان تابشی بهنجار شده بر حسب را نشان9 شکل

مییابد تا در نزدیکی دمای بحرانی به بیشینه خود میرسد

 این شکل نشان میدهد که در دماهای دور از.میدهد

و سپس به سرعت کاهش مییابد به طوری که در دمای

دمای بحرانی نرخ تغییر شدت توان ثابت است تا اینکه در

 نقطهی بیشینه میتواند در.بحرانی به صفر میرسد

دماهای نزدیک به دمای بحرانی شدت ماکزیمم میشود و

کاربردهای عملی مهم باشد چرا که با تنظیم دما در این

قبل از دمای بحرانی به شدت افت میکند و در دمای

.نقطه بیشنهی توان تابشی بدست میآید

.بحرانی به صفر میرسد
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 نمودار توان تابشی بهنجارشده بر حسب دما:9 شکل

 نشان دهندهی توان تابشی بهنجار شده بر حسب4 شکل
 همانطور که در.فرکانس برای دماهای مختلف میباشد
شکل مشاهده میشود قلههای توان در دماهای پایین پهن
 اما در نزدیکی.هستند و تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند
دمای بحرانی قلهی تابش کوچک شده و همینطور در
.دامنههای آن نوساناتی ظاهر میشود

 نمودار توان تابشی بهنجار شده بر حسب فرکانس برای دماهای:4 شکل
مختلف
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3x3 تاثیر قدرت جفت شدگی بر رفتار نوری یک جفتگر
1

 محسن حاتمی،1* مهدی بهادران،1آمنه شفیعی

شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک1
 مهدی بهادران:*نویسنده رابط
 مورد بررسی قرار می گیرد3×3 در این مقاله به طور تئوری ویژگی های اتصال یک موجبر و دو میکرو حلقه در یک جفتگر- چکیده
 روش تحلیلی که ارایه دادیم. بدست می آید3×3 و به کمک تئوری مد جفت شده تابع انتقال نوری برای یک گرد زنشگر با جفتگر
 اثرات ضریب جفت شدگی در. مناسب است،برای امواج عبوری در اتصاالت موجبری که به صورت خطی و دایره ای توزیع شده اند
،3×3  همچنین با توجه به تابع انتقال اپتیکی یک جفتگر. با جزییات مورد بررسی قرار داده ایم،3×3 طیف عبوری یک جفتگر

.نشان می دهیم انتقال نوری بر حسب طول موج را با تغییر توان جفت شدگی بین موجبر و میکرو حلقه ها میتوان تنظیم کرد
 جفتگر دایره ای، جفتگر خطی، تئوری مد جفت شده،9×9 جفتگر، گرد زنشگر-کلیدواژه

Effect of Coupling Strength on the Light Behavior through a 3×3 Coupler
Amene Shafiee1, Mahdi Bahadoran2, Mohsen Hatami3
1

Department of Physics, Shiraz University of Technology, 31371555, Shiraz, Fars, Iran A.
A.shafiee@sutech.ac.ir
2
Department of Physics, Shiraz University of Technology, 31371555, Shiraz, Fars, Iran
bahadoran@sutech.ac.ir
3
Department of Physics, Shiraz University of Technology, 31371555, Shiraz, Fars, Iran
hatami@sutech.ac.ir

Abstract-We theoretically study the transmission characteristics of 3 × 3 optical coupler
including a waveguide and two ring resonators using coupled mode theory. Our analytical
approach is suitable for either linearly distributed couplers or circularly symmetric
distributed coupler. Effect of coupling strength on the transmittance of a 3×3 coupler is
investigated in detail. Based on optical transfer function of a 3×3 coupler, we show that the
optical transmittance versus wavelength can be calibrated based on the coupling strengths of
side couplers.
Keywords: coupled resonators; analytical solution; transmittance; coupled mode theory
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مقدمه
گرد زنشگرها دارای کاربردهای علمی مهمی در سیستم های
ارتباط نوری هستند  .بدست آوردن تابع تبدیل اپتیک در
سیستمهای اپتیکی و فوتونیکی از اهمیت ویژهای بر خوردار
است .تا کنون مطالعات زیادی بر روی محاسبه تابع انتقال نوری
در سیستمهای شامل جفتگرهای  2×2انجام شده است []4-1
ولی مطالعه روی جفتگرهای  9×9بهعلت پیچیدگی محاسباتی
کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .در سال  2004منگ و
همکاران معادلهای ویژه مقداری بر اساس چند جملهای

شکل :1پیکر بندی سیستمی شامل دو گرد زنشگر و یک موجبر
ب)دایره ای
دارای جفتگر  9 ×9با توزیع الف)خطی K13=0
K13≠0

چیبشف 1برای جفتگر های  9×9حل کردند که مناسب برای

مطابق شکل -1الف هنگامی که یک سیگنال نوری که از سمت
چپ موجبر وارد سیستم میشود به دو قسمت تقسیم میشود.

توزیعهای خطی و دایرهای بود[ .]1محدودیت روش آنها این
است که بایستی ضریبهای جفت شدگی دو حلقه با هم برابر
باشند .در سال  2001توتسوکا و همکارانش ماتریس انتقال
جفتگر  2×2را برای شفافیت القاییده در نورکند بدست
آوردند[.]1
در این مقاله ابتدا به کمک روش تئوری مد جفت شده به حل
تحلیلی معادالت برای جفتگر  9×9می پردازیم و سپس تابع
انتقال اپتیکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

قسمتی از مسیر موج ورودی از جفتگر باالیی K12 ،عبور کرده و
به حلقه باال میرسد و قسمتی نیز به کمک جفتگر پایین،
 K 23به حلقه پایین میرسد .موج ورودی در حلقهها پس از

یک دور چرخش اختالف فازی به اندازه   iپیدا خواهد کرد.
در این مقاله ،ابتدا یک حالت کلی را بررسی میکنیم که در آن
ضریب جفتشدگی بین موجبرها و میکروحلقه متفاوت باشد.
با استفاده از تئوری حالت اتصال ،9تغییرات دامنه میدانهای
موجبرهای موجود در جفتگر ، ai ،توسط مجموعهای از معادالت
دیفرانسیل به صورت زیر بدست میآید

تئوری مد جفت شده برای جفتگر3x3
محل اتصال بین موجبرها را جفتگر مینامیم .مطابق شکل  1دو
نوع جفتگر 9×9وجود دارد که ناحیه جفت شدگی بین
موجبرها میتوانند دارای توزیع خطی (شکل -1الف) یا دارای
توزیع مثلثی/دایرهای (شکل-1ب) باشند .برای سیستمهای با

()1

در اینجا  kعدد موج و  zتغییرات طول جفتگر میباشند .در
حالت انتقال ضعیف 4می توان فاز وابسته به زمان را حذف کرد
و دامنه موج را به صورت زیر نشان داد:

توزیع خطی دو جفتگر قوی (  ) K12 , K13و یک جفتگر بسیار

ضعیف )  ) K13  0و در سیستمهای با توزیع دایرهای ،سه

()2

ناحیه جفتگری مجزا با مقادیر مختلف (  ) K12 , K13 , K 23در
نظر میگیریم.

chebyshev

0
i K12 k / 2 i K13 k / 2   a1   a1 / z 



  
0
i K 23 k / 2   a2    a2 / z 
 i k K12 / 2
ik K / 2 i K k / 2
 a   a / z 
0
13
23

 3   3


Coupling coefficient

2

Coupled-mode theory

3

Weak-guide approximation

4

1
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am  m ( xi )ei Z , m  1, 2, 3
که  mتابعی از ویژه مقدار  xi   / kاست و  ثابت انتشار

پیکر بندی خطی و دایره ای متقارن:
از آنجاکه در پیکر بندی خطی  K13  0است ،با کمک روابط
باال ماتریس تبدیل برای جفتگر 9x9با توزیع خطی به صورت
زیر بدست می آید از تعریف اختالف فاز ایجاد شده در گرد
زنشگرها(  a3  3b3و ) a1   b1 1نسبت دامنه میدان
خروجی به ورودی به شکل زیر خواهد بود

است .با قرار دادن معادله ( )1در معادله ( ،)2دستگاه معادالت
به صورت همگن تبدیل میشود .با قرار دادن دترمینال ضرایب
برابر با صفر داریم:
()9

(2 xi )3  p (2 xi )  q  0

2
2
2
 p  K13  K 23  K12
q  2 K K K
12
13
23


()1

با کمک رابطه  12 ( xi )  12 ( xi )  32 ( xi )  1ضریب
بهنجارش بدست میآید .از آنجا که )  m ( xi ),n ( xiمجموعه
کاملی را تشکیل میدهند ،برای بدست آوردن مقادیر ویژه
 x1 , x2 , x3الزم است معادله ویژه مقداری را حل کنیم .این
4 p
معادله جوابی به صورت ) cos(
3


1
 ( K122 A  K 232 ) 3   1 3
p
p
T


1  ( K122 A  K 232 ) 1  ( K 232 A  K122 ) 3  A 1 3
p
p
) A  ( K 232 A  K122

که در آن )  A  cos(0.5 pاست.
شبیه سازی

 1 خواهد داشت با

در اینجا برای گرد زنشگرهای شکل-1الف ،موجبری از جنس

توجه به این که موجبرها در سه راس مثلث متساویاالضالع
قرار دارد ،ویژه مقادیر دارای اختالف  2 / 3خواهند بود .با در
نظر گرفتن  i  2 xiمی توان ویژه مقادیر  x1 , x2 , x3را به
صورت زیر نوشت.

می بریم .شعاع گرد زنشگر باال  ، R1  99.1  mعدد مد

 Geo  Sio2با ضریب شکست گروه ]  [1 ng  1.46بکار

زنشگر باال  ، N1  3ضریب جذب خطی موجبر
،   10 dB / mفاز  ،  / 2  10و شعاع گرد زنشگر پایین
 ، R3  26.2  mعدد مد زنشگر پایین N 3  2 ،می باشند.
در شکل  ، 2نمودار انتقال نوری برای میزان جفت شدگی
متغیر از صفر تا  100درصد رسم شده است .نمودار برای میزان
مختلف جفت شدگی دارای افت و خیز های زیادی است.
مختصات  1نقطه را به طور تصادفی از نمودار شکل 2انتخاب
شد به گونه ای که مختصات  2نقطه در کمترین  2،نقطه در
میانگین و 2نقطه در بیشترین مقدار انتقال نوری از سیستم
شکل -1الف باشد.


4p
) cos(

3
 x1 
()4
2


)   cos(
3


) sin 
(  x2 
2
2
2


)  cos(
3

) sin 
(  x3 
2
2
2


میتوانیم با استفاده تعریف  xiو تعریف  amو رابطه متعامد

ماتریس زیر را تشکیل دهیم.
()1

 1 ( x1 )eix1 1 ( x2 )eix2 1 ( x3 )eix3 


x( )   2 ( x1 )eix1 2 ( x2 )eix2 2 ( x3 )eix3 
 3 ( x1 )eix1 3 ( x2 )eix2 3 ( x3 )e ix3 



در اینجا    kzنشان دهنده قدرت بر هم کنش بین موجبر و
میکرو حلقه است .نقطه  z=0شروع ناحیه جفتگری و z=L
نشاندهنده انتهای جفتگر است .پس اگر فرض کنیم ماتریس
)  R(ارتباط دهنده بین دامنه سیگنالهای خروجی و دامنه
سیگنالهای ورودی باشد ،در نقطه انتهایی جفتگر ماتریس
تبدیل به صورت زیر خواهد بود.
()1

شکل  :2نمودار عبور ازجفتگر  9×9خطی بر حسب دو جفتگر

K12 ,

K23

با در نظر گرفتن این مقادیر  K12و  K 23نسبت میدانهای
عبوری به ورودی در جفتگر  9×9خطی بر حسب طول موج در
شکل  9شبیه سازی شده اند که کمترین مقادیر جفتگری در

)R( )  x( ) x1 (0
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. و افزایش غلظت الکترون را به صورت تابعی از زمان نشان میدهدNO2  کاهش غلظت، مدل یکبعدی.دیالکتریک ارائه شده است
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Abstract- In this paper a theoretical study on NOx removal by non-thermal plasma technology specifically a
dielectric barrier discharge, is presented. The one-dimensional model showed a reduction of NO2 concentration and
increase in electron concentration as a function of time. Air pollutants such as oxides of nitrogen are commonly
found in areas where vehicles and factories using fossil fuels are operating.
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روش بررسی

مقدمه
در سال های اخیرتکنیک های مختلفی همچون ،کاهش

بخشهای مختلف راکتور طراحی شده در شکل ( )1نشان داده

کاتالیستی انتخابی ،سایش مرطوب ،تابش های پرتو الکترونی،

شده است.

تخلیه ی سد دی الکتریک ،و تخلیه ی کرونای پالسی ،به
منظور حذف آالینده های خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی ،با
درجات مختلف موفقیت ،وارد شده اند .نگرانی عمده ی بسیاری
ازتکنیک ها ،انرژی مورد نیازبرای حذف آالینده ها بوده است،
که این مطلب منجر به پیشرفت فناوری قوی یعنی پالسمای
غیر حرارتی شد.در پالسمای غیر حرارتی ،انرژی متوسط
الکترون ها،به طور قابل توجهی باالتر از یون ها و ذرات خنثی
است ،که این یک مزیت بزرگ در کاهش انرژی مورد نیاز برای

شکل ( : )1راکتور تخلیهی سد دی الکتریکی )(DBD

حذف آالینده ها است[.]1پالسما حالت چهارم ماده است ،وگاز
یونیزه شدهای است که انرژی کافی برای جداسازی الکترونها

راکتور  DBDبه شکل یک سیلندر استوانهای ،به طول 111

از اتمها و مولکولها را فراهم میکند.انواع مختلفی از

میلیمتر میباشد ،که یک الکترود سوزنی درمیانهی آن متصل

اکسیدهای نیتروژن در طبیعت وجود دارند .از جمله،N2O :

شده است .سطح داخلی الکترود خارجی با الیهی 1.9

.N2O4 ،NO3 ،N2O5 ،NO ،NO2عمدهترین اکسیدهای

میلیمتری از آلومینا به عنوان سد دیالکتریک پوشیده شده

نیتروژن موجود در جو  NO ،NO2 ،N2Oاست .اختصار ناکس

است .فاصلهی سد و الکترود داخلی که محل تخلیه است 2

به نیتریک اکسید ،یا نیتروژن مونواکسید ،و نیتروژن دیاکسید،

میلیمتر میباشد .به دلیل حضور سد دیالکتریک بین

اطالق میشود.که از نقطه نظر فوتوشیمیایی ،نیتروژن اکسید

الکترودها ،انجام عمل تخلیه نیاز به منبع تغذیهی ولتاژ باال

جدید نامیده میشود.نیتروژن اکسید هنگامی که سوخت در

دارد.با عبور گاز از سطح دیالکتریک ،الکترودها میدان

درجه حرارت باال می سوزد ،به وجود میآید.در میان شکلهای

الکتریکی کافی را برای تولید پالسما بین خود ایجاد میکنند.

مختلف  ،NOxنیتریک اکسید و نیتروژن دیاکسید سمی

آند و کاتد هر دو به منبع تغذیه ولتاژ باال متصل

هستند .حدود  %99از  NOxمنتشرشده از فرآیندهای

میگردند.طراحی پایه راکتور ،شامل یک ورودی گاز به داخل

سوختن ،NOو NO2 %9است .غلظت باالی  NO2در فضاهای

راکتور است .الکترودها هر دو از جنس فوالد میباشند .در این

باز ،بیماریهای تنفسی و قلبی و،اثرات منفی دیگر  NOxاز

آزمایش دمای واکنشها  911کلوین و فشار  1اتمسفر در نظر

جمله :مهدود فوتوشیمیایی ،بارانهای اسیدی ،گرمای جهانی،

گرفته شده است .در حین حرکت گاز در امتداد محور دودکش،

تشکیل فرآوردههای سمی و ...است .تکنیک پالسمای

عملکرد منبع تغذیه ولتاژ باال ،منجر به تخلیه درخشان

غیرحرارتی ،رویکرد خالقانهای برای این مشکالت ارائه داده

الکتریکی شده و تشکیل پالسمای غیرحرارتی را سبب میشود.

است .برای بسیاری از برنامههای کاربردی به خصوص حذف

عالوه برشکل گیری آسان پالسما های پایدار و تخلیه ی

غلظتهای بسیار رقیق آلودگی هوا ،رویکرد پالسمای

یکنواخت در راکتورتخلیه ی سد دی الکتریک ،مزایای دیگری

غیرحرارتی ،به علت انتخاب انرژی و قابلیت آن برای حذف

از قبیل مقیاس پذیری ،اثر بخشی و هزینه ی عملیاتی پایین،

همزمان آالیندههای مختلف و همچنین مصرف کم انرژی و

منجر شده است ،محققان استفاده ازاین نوع راکتور را به

مقرون به صرفه بودن بسیار مناسب است.

راکتورهای دیگر ترجیح دهند[ .]2معادالت تعادلی برای
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Re   K1ne nNO   K 2 nO nNO  K 4 ne nO   K 6 nN2 ne   Vd ne

گونههای مختلف ،همچون ذرات خنثی ،رادیکالها ،یونها و ...

2

توسط رابطهی ( )1نوشته میشود[.]9

2

2

2

RNO  K1ne nNO   K 2 nO nNO  K 3nO nNO2

n i
 D  2 n i  R i
t

()1

2

RNO    K1ne nNO   K 5nN  nNO2
2

RO   K 3nO nNO2  K 4 ne nO2  K1ne nNO 
2

RO   K 2 nO nNO  K 4 ne nO2
RNO2   K 3nO nNO2  K 5nN  nNO2  K 2 nO nNO

 Dضریب پخش دوقطبی است ،و  Riسرعت واکنش برای

2

RO2   K 4 ne nO2  K 3nO nNO2

iمین گونه است .شکلگیری  NO2در سه مسیر ممکن رخ

RN    K 5 nN  nNO2  K 6 ne nN2

میدهد .در ابتدا الکترون از تخلیهی الکتریکی در محیط راکتور

RN   K 6 nN ne  K 5nNO2 nN 

2

2

2

2

2

تولید میشود .در مرحلهی دوم نیتروژن اتمی تولید میشود .و

الکترودها ،به منظور تغییر جهت سریع میدان الکتریکی

در آخر اکسیژن اتمی از تجزیهی تولید میشود .بنابراین بر

شعاعی ،به فرکانس منبع تغذیه متصل شدهاند .پتانسیل اعمالی

اساس واکنشهای شیمیایی ارائه شده ،معادالت پیوستگی برای

به صورت )  V  V0 (2 tاست ،که در آن V0  60 kV

الکترون و سایر گونههای باردار به صورت زیر می باشد،

دامنه پتانسیل است .و    60 Hzفرکانس منبع تغذیه
میباشد .عملکرد میدان الکتریکی خارجی بین دو الکترود

جدول( - )1واکنش های گاز  NO2در حضور پالسمای غیرحرارتی

K1  5.49 1036

K1
e  NO2 
 NO  O

K2  8.3 1040

K2
O  NO 
 NO2  e

K3  9.6 1018

K3
O  NO2 
 NO  O2

K4  5.27 1017

K4
e  O2 
 O  O

K5  0.55 1039

K5
N2  NO2 
 NO2  N2

K6  6.66 1017

K6
e  N2 
 N2  e  e

داخلی و خارجی ،منجر به یونیزاسیون در داخل راکتور و
شکلگیری تخلیه پالسما میشود .بنابراین ضریب اولیهی

 

تاونسند   E Pو سرعت سوق الکترونها در معادلهای به
صورت زیر تعریف میشود.


)  A exp( BP
E
P

که  Aو  Bکمیتهای ثابت میباشند e .تحرکپذیری

که  Kثابت واکنش میباشد و یکای آن  m3 .s 1است.
 RNO2
 RN2

dnNO2
dt
dnN2
dt

dne
 Re   Vd ne
dt

dnO
 RO
dt

 RNO 

dnNO
 RNO
dt
dnO
 RO
dt

 RN 

2

2

 RO2

الکترون و  Viپتانسیل یونیزاسیون میباشد ،که در جدول ()2

dnNO 

ارائه شدهاند.

2

dt
dnN 

جدول ( - )2دادههای مدل شبیهسازی شده

2

dt
dnO2
dt

معادلهی  ، R  Ki n nکه درآن چگالی الکترون به صورت
معادلهی ( )2نوشته میشود.
() 2

Vd  e E

dne
 Re   Vd ne
dt

 Vdسرعت سوق و  ضریب یونیزاسیون اولیه می باشد.

تحرک پذیری الکترون ) (e

0.134 m /V .s

کمیت ثابت )(A

2.311

کمیت ثابت )(B

119.2

دما )(T

300 K

فرکانس منبع تغذیه ) (

60 Hz

دامنه پتانسیل ) (V0

60 kV

چگالی اولیه گونهها

108 m3

چگالی اولیه الکترونها

106 m3

191
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

2

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

آنها نشان دادند که با استفاده از این روش میتوان گاز
نیتروژن دیاکسید را به دو گاز بیضرر اکسیژن و نیتروژن
تبدیلکرد و به این طریق این آالینده را از چرخهی طبیعت
حذف کرد .نتایج به دست آمده صحت روش استفاده شده را
نشان میدهد که با یافتهی این محققان مطابقت دارد .همچنین
افزودن کاتالیست یا جاذب کاهش نهایی را افزایش می دهد.
[]2

شکل ( : )2نمودار تغییرات زمانی چگالی الکترون
درمحیط راکتور نسبت به زمان.

نتایج

این نمودار نشان میدهد هنگامی که میدان الکتریکی خارجی

مشاهده شده است هنگامی که ولتاژ باال به الکترود خارجی

را در راستای شعاعی بین دو الکترود خارجی و داخلی اعمال

اعمال میشود ،و گاف تخلیهی کوچک برای راکتور انتخاب

میکنیم ،به سبب یونیزاسیون گاز پسزمینه و تشکیل پالسما،

میشود ،ولتاژ شکست کوچکتر موردنیاز است .بنابراین با همان

چگالی الکترون افزایش پیدا میکند .این افزایش در لحظهی

ولتاژ باال حذف  NO2بهتری صورت میگیرد .به عالوه با

 1.2نانوثانیه به اوج میرسد .و از آن پس رشد الکترون به

افزایش قطر الکترود داخلی ،به سبب کوچکشدن گاف تخلیه،

سبب واکنش با  NO2و  ، O2کاهش پیدا میکند.در این

راندمان حذف  NO2افزایش مییابد.همچنین با آغاز تخلیهی

سیستم گاز یونیزه میشود و پالسما تشکیل میگردد.

الکتریکی در داخل راکتور ،غلظت مولکولهای  NO2بعد از

رامامیورتاهی و همکارش،با شبیه سازی راکتور پالسمایی توان

یک افزایش شدید ،کاهش پیدا میکند.این نتایج طبق بررسی

پالسی،تغییرات چگالی الکترون را به دست آوردند که دست

های جامع ونگ و همکارانش در خصوص اثرات ساختاری

آورد آن ها با نتیجه ی کار ما مطابقت دارد[.]4

راکتور تخلیه ی سد دی الکتریک بر روی حذف  NOحاصل
شده است]9[.
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شکل ( : )9نمودار تغییرات چگالی  NO2نسبت به زمان.

نیتروژن دیاکسید  NO2گازی سمی با بویی تند است  .این
گاز در دمای معمولی زرد و در دماهای باالتر ،به رنگ قهوهای
در میآید .نیتروژن دیاکسید از مهمترین آالینده های هوا
است ،و بر رشد گیاهان اثر منفی گلخانهای دارد .با توجه به
شکل ( ،)9چگالی این گاز با گذشت زمان کاهش ،و مطابق با
هدف اصلی این راکتور ،یعنی کاهش آالیندهی سمی NO2

است .اکوامارو و همکارانش ،با استفاده از تخلیهی تابان ،در
فشار کم به تجزیهی گاز نیتروژن دیاکسید در هوا پرداختند.
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اثر هندسه برهمکنش در پراکندگی القایی بریلوئن
9

 اکبرنظری گلشن،9 پگاه جمشیدی،*،2 ، 1محمد جابری

 پژوهشکده پالسما و گداخت هستهای،تهران انتهای کارگر شمالی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای1
 پژوهشکده فوتونیک و فنآوریهای کوانتومی،تهران انتهای کارگر شمالی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای2
 گروه فزیک، دانشکده علوم پایه،تهران دانشگاه شاهد9
 جهت،در این مقاله به مطالعه اثر تغییرات هندسه برهمکنش در فرایند پراکندگی القایی بریلوئن برای ساختار تک سلولی- چکیده
 میزان تغییرات انرژی بازتابی از آینه متزدج فتاز ج پایتداری انترژی خرججتی در.  پرداخته شده اس،دس یابی به ساختار بهینه
 نتایج نشان میدهد با تغییر در هندسته بترهنکنش. محدجدسازی اپتیکی از سلول پراکننده بریلوئن مورد بررسی قرار گرفته اس
میتوان عالجه بر بهینه سازی انرژی بازتابی از آینه مزدج فاز به انرژی پایدار ج قابل کنترل در خرججی به عنوان محدجد ساز اپتیکی
. یاف

 دس،هنراه با سایر مشخصههای محدجد سازی اپتیکی

 هندسه برهمکنش، محدود سازی اپتیکی، آینه مزدوج فاز، پراکندگی القایی بریلوئن-کلید واژه

Effect of Interaction Geometry on the Stimulated Brillouin Scattering
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Abstract- In this paper, the effect of changes in the interaction geometry on the stimulated Brillouin Scattering process
in a single-cell setup to achieve the optimized configuration is studied. The energy reflectivity variations of the phase
conjugate mirror and energy stability in optical limiting of SBS cell have been investigated. Our results show that the
energy reflectivity of phase conjugation mirror can be optimized and the output energy of the SBS cell as a SBS- optical
limiter can be controlled by changing the interaction geometry.
Keywords: Stimulated Brillouin Scattering, Phase conjugate mirror, Optical limiting, Interaction geometry
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مقدمه

فاصله عدسی تا پنجره ورودی سلول  ) SBSبه منظور

پراکندگی القایی بریلوئن  ،SBS،به واسطه کاربردهای آن

تغییر در شدت باریکه و تغییر در طول برهمکنش در

به عنوان آینه مزدوج فاز اپتیکی و جبران انحراف های به

آرایش تک سلولی با طولهای مختلف به صورت تجربی

وجود آمده در باریکه فرودی و همچنین تولید تپ های

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .از استون خالص

فشرده تا دهها مرتبه کوتاهتر از طول عمر فونون

 %99,99با ضریب بهره بریلوئن

به

آکوستیکی بسیار مورد توجه دانشمندان بوده است[.]2 ,1

عنوان ماده پراکننده استفاده شده است.

از دیگر کاربردهای مهم پراکندگی القایی بریلوئن میتوان

چیدمان آزمایش

به ایجاد محدود سازی اپتیکی ( )SBS-OLاشاره نمود[]9
که تکنیکی برای عبور باریکه های کم شدت و انحراف

در طی فرایند انجام تحقیقات از یک نوسانگر حلقوی تک

بخشی دیگر از باریکه پرتوان لیزری میباشد .از محدود

جهتی برای تولید تپهای لیزری تک مد طولی و تک مد

سازی اپتیکی برای محافظت قطعات اپتیکی و بهینه سازی

عرضی  TEM00استفاده شده است[.]5

پایداری سیستم لیزری در لیزرهای پرتوان و یا ساختارهای

OSC

AMP1

PLate

AMP2

هندسی بزرگ ،بکار گرفته میشود .در بسیاری از

M
HWP

روشهای مرسوم برای محدود سازی اپتیکی مانند جذب

FPD2

دو فوتونی ،رسانندگی نوری و جاذب اشباع پذیر ،به واسطه

GT1

GT2

FPD1

آسیبهای ناشی از القای گرما و یا شکستهای برگشت

JM
SBS-Cell

ناپذیر در دی-الکتریک که در ذات فرایند محدود سازی

QWP

f
M

اپتیکی وجود دارد ،کنترل توان نوری لیزرهای پر قدرت

شکل -1-چیدمان اپتیکی آزمایش : OSC :نوسانگر حلقوی تک مد طولی
و تک مد عرضی  :Plate ،تیغه شیشه ای پولیش شده :AMP ،تقویت
کننده: M ،آینه تمام بازتابان :HWP ،تیغه نیم موج :GT ،قطبشگر گلن
تامسون :QWP ،تیغه ربع موج :JM ،کالریمتر : FPD،فوتودیود سریع f ،
عدسی مثبت و :SBS-cellسلول پراکننده حاوی استن خالص.

کامال برآورده نمیشود .با توجه به اینکه در فرایند SBS

آستانه تخریب بیشتر مواد مورد استفاده باالتر از
میباشد ،لذا  SBSبه عنوان یک فرایند
خود پایدار (فعال) کننده با توانایی کنترل توانهای باالی

قطبش باریکه خروجی لیزر بعد از عبور از دو تقویت کننده

لیزری ،روشی بسیار مناسب برای محدود سازی نوری

با محیط فعال  ،Nd:YAGتوسط دو قطبشگر گلن-

میباشد[.]1

تامسون ( )GTخطی و به کمک یک تیغه ربع موج با

در پژوهش حاضر رفتار آینه مزدوج فاز و پدیده محدود

قطبش دایروی توسط یک عدسی مثبت درون سلول SBS

سازی اپتیکی با کمک پراکندگی القایی بریلوئن را بر

کانونی میگردد چیدمان آزمایش در شکل ( )1نشان داده

حسب ساختار هندسی سلول ( SBSتغییر طول سلول و

شده است.

استفاده از عدسیها با فاصله کانونی متناسب و تغییر

1

Stimulated Brillouin Scattering Optical Limiting
Irreversible Dielectric Breakdown

2
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رفتار انرژی بازتابی از تک سلول  SBSبا طول 969

(الف)

میلیمتر -قطر دهانه ورودی  11میلیمتر -با استفاده از
عدسی با فاصله کانونی  144میلیمتر در فاصله
تا پنجره ورودی سلول ،در شکل شماره
( )2ترسیم شده است .و مطابق با تئوری و نتایج دیگران
میباشد[ ]2 ,1و به منظور مقایسه و صحت نتایج بدست
آمده ،آورده شده است.

(ب)

شکل  -2رفتار انرژی بازتابی از سلول  SBSبه طول . 969 mm

شکل  -9رفتار انرژی بازتابی از سلول  SBSدر فواص متفاوت بین عدسی و
سلول برای سلول به طول الف)  969 mmو ب) .154 mm

الزم به ذکر است که مقدار انرژی بازتابی به صورت نسبت
انرژی بازگشتی بر انرژی ورودی به سلول تعریف میشود.
همچنین مقدار انرژی استوکس با احتساب ضرایب
عبوردهی قطعات اپتیکی (تیغه شیشهای و تیغه ربع موج
)
و قطبشگرگلن-تامسون
در نظر گرفته شده لذا ضریب عبور دهی برابر با:

فاصله وجود دارد .افزایش بیشتر فاصله

بدلیل تشکیل

کمر باریکه در نزدیکی پنجره ورودی و شکست پنجره،
امکان پذیر نبود .همچنین در فواصل کوچک

انرژی

استوکس بازتابی به شدت کاهش مییابد .نتایج بدست
آمده همچنین نشان از کاهش مقدار انرژی آستانه بریلوئن
و در نتیجه کاهش مقدار

𝑇 = 𝑇1 × 𝑇𝐺𝑇 × 𝑇1 = 62.5%

با کاهش طول برهمکنش و

افزایش شدت باریکه ،دارد.

می شود .رفتار ضریب بازتابش انرژی به صورت نمایی با

در شکل(9ب) رفتار انرژی بازتابی برای سلولی به طول

افزایش انرژی فرودی به سلول تا مقدار مجانبی حدود

 154mmو عدسی با فاصله کانونی  644mmدر فواصل

 %54افزایش مییابد .رفتار ضریب بازدهی این سلول SBS

متفاوت

به ازای تغییر در فاصله عدسی تا ورودی سلول از  154تا

در

بازه

انرژی

ترسیم شده است .با افزایش

 214میلیمتر برحسب انرژی فرودی ( 9الی  25میلیژول)

فاصله ،مقدار انرژی آستانه بریلوئن برای تشکیل موج

در شکل (9الف) نشان داده شده است .با افزایش فاصله،

استوکس از  16 mJبه  9mJکاهش یافته و همچنین

افزایش انرژی بازتابی مشهود می باشد .این فرایند در

افزایش انرژی بازتابی از  %9تا  %54در انرژی فرودی

حقیقت با افزایش شدت باریکه لیزر و کاهش طول

مشاهده میشود .این روند در سلولی

برهمکنش ،رخ داده است ،لذا با توجه به معادالت حاکم بر

به طول  151 mmنیز مشاهده گردید .لذا با توجه به طول

پراکندکی القایی بریلوئن انتظار وجود یک نقطه بهینه برای
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سلول و فاصله بین عدسی تا سلول میتوان مقادیر انرژی

نشان میدهد با افزایش فاصله عدسی تا سلول مقدار انرژی

بازتابی و انرژی آستانه را تعیین نمود .با توجه به فرایند

محدودشده اپتیکی کمی متفاوت می باشد لذا با تغییر در

پراکندگی القایی بریلوئن هنگامی که انرژی ورودی بازتاب

طول سلول و فاصله بین عدسی و سلول میتوان انرژی

پیدا می کند و بخشی از انرژی باریکه لیزر از سلول خارج

اپتیکی عبوری پایدار و قابل کنترل بدست آورد .از دیگر

می شود که ویژگیهای محدود سازی نوری را دارد .در

اثرات محدود سازی اپتیکی میتوان به تولید باریکه با

شکل (1الف و ب) رفتار انرژی عبوری از سلول به ترتیب

توزیع 1,2فضایی تقریبا تخت و همچنین رفتار زمانی با قله

برای طولهای  969و  154میلیمتر نشان داده شده است.

تخت اشاره داشت که در این مقاله مجال بررسی آن یافت
نشد و درمقاالت بعدی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
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اثر میدان الکتریکی بر ساختار الکترونی و خواص اپتیکی نقطه کوانتومی شبه
نیم کروی با الیه خیس
معصومه دژکام
dezh@miau.ac.ir ، ایران، مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت،گروه فیزیک
 ساختار.الیه خیس با اعمال میدان الکتریکی خارجی در نظر گرفته شده است-چکیده – در این مقاله نقطه کوانتومی شبه نیم کروی
 به دلیل اثر الیه خیس بر ساختار الکترونیی بایید آن را بیه.الکترونی سیستم بطور عددی به روش المان محدود حساب شده است
 نتایج نشان می دهد که اعمال میدان الکتریکی باعث تغییر ترازهای انرژی سیستم میی شیود و بیا افیزاید مییدان.حساب آورد
 دو میدان لییزری کتتیرل ییوی و، برای بررسی خواص اپتیکی. برانگیخته اول و دوم کاهد می یابد،الکتریکی انرژی ترازهای پایه
 طبق نتیایج بیا.کاوشگر ضعیف به سیستم اعمال شد و جذب و پاشتدگی خطی و غیر خطی مرتبه سوم پالس کاوشگر به دست آمد
. جذب و پاشتدگی خطی و غیرخطی مرتبه سوم پالس کاوشگر جابجایی آبی دارد،افزاید میدان الکتریکی
 نقطه کوانتومی شبه نیم کروی، میدان الکتریکی، ساختار الکترونی، خواص اپتیکی خطی و غیرخطی-کلید واژه

Electric Field Effect on Electronic Structure and Optical Properties of
Hemispherical Quantum Dot with Wetting Layer
Masoomeh Dezhkam
Department of Physics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
dezh@miau.ac.ir
Abstract- In this paper a hemispherical quantum dot-wetting layer under an external electric field has been
considered. The electronic structure of the system has been calculated numerically by finite element method. The
wetting layer has been accounted because of its effect on electronic structure. Results show that applying the
electric field changes the energy levels of the system and the ground, first and second excited state energies
decrease by increasing the electric field. To investigate the optical properties, two strong control and weak probe
laser fields have been applied to the system and the linear and third-order nonlinear absorptions and dispersions
of the probe pulse have been obtained. According to results the linear and third-order nonlinear absorptions and
dispersions of the probe pulse exhibit blue shifts as the electric field increases.
Keywords: Electric field, Electronic structure, Hemispherical quantum dots, Linear and nonlinear optical properties
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مقدمه

با فرض اعمال میدان الکتریکی خارجی در جهت z

ˆ ، Eext  Eext kساختار الکترونی سیستم در میدان

نقطه های کوانتومی در سال های اخیر مورد توجه محققان

الکتریکی به دست آمد .بدین منظور معادله شرودینگر در

بوده است .ساختار الکترونی و خواص اپتیکی نقطه های

تقریب جرم مؤثر برای الکترون محدود در نقطه کوانتومی-

کوانتومی با شکلهای مختلف از جمله شبه نیم کروی با

الیه خیس حل شد:



الیه خیس بررسی شده که این شکل در اندازه گیری

()1

میکروسکوپ نیروی اتمی توسط  Leonardمشاهده شده



2 
1 
.( * u (r ))  V (r )u (r )  eEext zu(r )  Eu (r ),
2
) m (r



است[ .]1همچنین اثر میدان الکتریکی بر ترازهای انرژی

که  E ، e ، V (r) ، m* (r) ، و ) u(rبه ترتیب ثابت

نقطه کوانتومی [ ]2-4مطالعه شده است .در این مقاله

پالنک تقسیم بر  ، 2جرم مؤثر الکترون وابسته به مکان،

ترازهای الکترونی نقطه شبه نیم کروی-الیه خیس با

پتانسیل محدود کننده وابسته به مکان ،بار الکترون ،ویژه

اعمال میدان الکتریکی بطور عددی به روش المان محدود

تابع انرژی و ویژه تابع سیستم هستند .جرم مؤثر الکترون

محاسبه شده است .برای بررسی خواص اپتیکی ،دو میدان

و

سیستم

لیزری کنترل قوی و کاوشگر ضعیف به سیستم اعمال

*
*
(r, z)  0.067m0 ، mInAs
(r, z)  0.023m0
m0 ( mGaAs

شد  ،جذب و پاشندگی خطی و غیرخطی مرتبه سوم پالس

جرم الکترون) VInAs (r , z)  0 ،و VGaAs (r, z)  0.697eV

کاوشگر در حضور میدان الکتریکی به دست آمد.

است .معادله ( )1بطور سمتی جداپذیر است پس

پتانسیل

محدود

کننده

برای

این

 N  ( u(r,  , z)  N f (r, z)eilثابت بهنجارش) .با

اثر میدان الکتریکی بر ساختار الکترونی

جایگذاری در معادله (:)1

یک نقطه کوانتومی شبه نیم کروی با الیه خیس از جنس

f l
2 1 
r
 2l 2

* (
)
) f l (r , z
2 r r m (r , z ) r
2m* ( r , z ) r 2

ایندیوم آرسناید در سد گالیوم آرسناید در نظر گرفته شد.

f l
2 
1
* (
) )  V (r , z ) f l (r , z
2 z m (r , z ) z
 eEext zfl (r , z )  Ef l (r , z ).

شعاع قاعده و ارتفاع این نقطه کوانتومی به ترتیب



 R  10nmو ( h  5nmمانند [ )]1است که مطابق با
مشاهدات تجربی است (شکل.)1

()2
 lعدد صحیح است .معادله ( )2بطور عددی با استفاده از
روش المان محدود حل شد و ساختار الکترونی سیستم به
دست آمد .برای مرزهای بین نقطه کوانتومی-الیه خیس و
سد شرایط مرزی



((1 m* (r , z))n.f l (r , z)) InAs  ((1 m* (r, z))n.f l (r, z))GaAs

و   fl (r, z)InAs   fl (r, z)GaAsاعمال شد که  nبردار

شکل  :1نقطه کوانتومی شبه نیم کروی با الیه خیس.
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نرمال است .شرایط مرزی برای مرزهای خارجی مانند

و در جهت  zانتشار مییابند .میدان اعمال شده به سیستم

مرجع [ ]1اعمال شده است .ناحیه شبیه سازی به المان

به صورت زیر است:

های مثلثی تقسیم شد.

E  xˆ E p exp( i p t  ik p .r ) 

()9

سه تراز اول الکترونی سیستم با اعمال میدان الکتریکی به
دست آمد .شکل  2انرژی ترازهای پایه ،برانگیخته اول و

xˆ Ec exp(ic t  ik c .r )  c.c.,

که  E p,cو  k p,cدامنه کندتغییر و بردار موج میدانها
هستند .میدان کاوشگر پالسی ضعیف با فرکانس   pبه
گذار  1  2و میدان کنترل پیوسته قوی با فرکانس
 cبه گذار  2  3اعمال می شود .در تصویر
برهمکنش با استفاده از تقریب موج چرخان و تقریب
دوقطبی الکتریکی ،هامیلتونی سیستم بصورت زیر نوشته
می شود]:[5

دوم را بر حسب میدان الکتریکی اعمال شده  Eextنشان
می دهد .همانطور که در شکل  2دیده می شود با افزایش
میدان الکتریکی ،انرژی هر سه تراز کاهش می یابد.

H   p 2 2  ( p   c ) 3 3

()4

 ( c 3 2   p 2 1  H .c.),

  p   p  21و  c  c  32ناکوکی میدان های
کاوشگر و کنترل 21 ،و  32فرکانس گذار و
 21E p


 2 p و

32 Ec


 2 c فرکانس رابی گذارهای

 2  1و  3  2هستند .با استفاده از معادله
شرودینگر وابسته به زمان و نوشتن معادالت حرکت برای

شکل  :2ترازهای انرژی  )aپایه  )bبرانگیخته اول  )cبرانگیخته دوم سیستم

دامنه احتمال توابع موج الکترونی و حل آنها مانند [،]1

بر حسب میدان الکتریکی . Eext

پذیرفتاری خطی و غیرخطی میدان کاوشگر بدست میآید.

اثر میدان الکتریکی بر خواص اپتیکی

جذب و پاشندگی خطی متناسب است با[:]1

برای بررسی خواص اپتیکی سیستم ،فرض شد که سیستم

N 12

2

با میدان الکترومغناطیسی پالریزه در جهت  xبرانگیخته

2 0 

()5

شود و گذار بین دو زیرنوار رسانش را القا کند .المان

2

,

 2 (  p   c )   2   3  c
2
3

توجه به آن

2

2

ماتریس ممان دوقطبی  e(  ij  ui exˆ u jبار الکترون و
2

 uiویژه تابع زیرنوار iام) بطور عددی محاسبه شد که با

Im(  ( p )) 
)(1

B

N 12
Re(  ( p )) 
2 0 
)(1

 1  2و ،) 1  3 ( 2  3

()6

گذارهای مجاز (ممنوع) دو قطبی الکتریکی هستند .پس

,

2
3

 c ( p   c )   p ( p   c )   p
2

2

شکل سه تراز از نوع آبشاری است .خواص اپتیکی سیستم

2

B

جذب و پاشندگی غیرخطی مرتبه سوم متناسب است با:

در حضور میدان الکتریکی در برهم کنش با دو میدان
لیزری به دست آمد .دو میدان در جهت  xقطبیده شده اند
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N 12
2
Im(  ( p ))  
]  [  c  ( p   c ) 2   32
3
24 0 
4

اعمال شده ،جذب و پاشندگی خطی و غیرخطی مرتبه

)( 3

] [ 2 ( p   c ) 2   2 32   3  c

سوم پالس کاوشگر جابجایی آبی داردکه به دلیل افزایش

2

,

4

B

انرژی گذار بین ترازهای1و 2است.



() 1

نتیجهگیری

N 12
2
]  [  c  ( p   c ) 2   32
3
24 0 
4

Re(  ( 3) ( p ))  

] [( p   c )  c   p ( p   c ) 2   p 32

ساختار الکترونی نقطه شبه نیم کروی با الیه خیس با
اعمال میدان الکتریکی به روش المان محدود بدست آمد.
در واقع نقطه کوانتومی با الیه خیس همراه است که باعث
تغییر ساختار الکترونی آن می شود پس باید در محاسبات
الیه خیس در نظر گرفته شود .طبق نتایج اعمال میدان
الکتریکی باعث تغییر ساختار الکترونی سیستم می شود و
با افزایش میدان الکتریکی انرژی ترازهای پایه ،برانگیخته
اول و دوم کاهش می یابد .همچنین نتایج مربوط به
خواص اپتیکی سیستم در برهم کنش با دو میدان لیزری
نشان می دهد که با افزایش میدان الکتریکی اعمال شده،
جذب و پاشندگی خطی و غیرخطی مرتبه سوم پالس
کاوشگر جابجایی آبی دارد که به دلیل افزایش انرژی گذار
سیستم در اثر افزایش میدان الکتریکی می باشد.

2

.

4

B



() 1
)   i ، B   c  (i 3   p   c )(i 2   pآهنگ فروافت
2

زیرنوار  iو  Nچگالی الکترون است.
در نهایت خواص اپتیکی نقطه کوانتومی شبه نیم کروی-
الیه خیس در حضور میدان الکتریکی  Eextبررسی شد.
شکل  9جذب و پاشندگی خطی و غیر خطی مرتبه سوم
پالس کاوشگر بر حسب فرکانس کاوشگر   pبا اعمال
مقادیر مختلف میدان الکتریکی را نشان می دهد.
پارامترها ی مورد استفاده در محاسبات عبارتند از:
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معرفی یک مدوالتور جدید الکتروجذبی پربازده و غیرحساس به قطبش بر پایه گرافن
 محمود حسینی فرزاد،محمد نجفی حاجیور
 دانشگاه شیراز، دانشکده علوم،بخش فیزیک
 اینن.چکیده – در این مقاله یک ساختار جدید برای از بین بردن حساسیت عملکرد مدوالتورهای گرافنی به قطبش نور فرودی معرفی شده است
 هر کدام از دیوارههای عمودی موجبر با یک الیه گرافن پوشیده شنده اسنت و در.ساختار شامل یک موجبر مدفون شده با مقطع مربعی میباشد
های گرافن دارند و بنابراین عملکرد مدوالتور برای هنرکنش یکسانی با الیه مدهای قطبشی مختلف برهم.کف موجبر هم دو الیه گرافن وجود دارد
 و اختالف آنها به صورت تنابعی از ابعناد منوجبر آوردهTM  وTE سازی برای عمق مدوالسیون برای دو مد نتایج شبیه.دو مد تقریبا یکسان است
 بر حسب ابعاد مورد بررسی قرار گرفتنه، که می توان آن را بخشی از اتالف ورودی مدوالتور در نظر گرفت،شدهاند و نیز اتالف ساختار برای دو مد
 به عالوه عمق مدوالسیون میانگین و نیز اتالف میانگین نیز بررسی شدهاند که نتایج حاصل نشان میدهند ساختار پیشنهادی نشان دهننده.است
.یک مدوالتور غیر حساس به قطبش قابل توجه بر پایه گرافن میباشد
 موجبر مدفون شده، مدوالتور گرافنی، عمق مدوالسیون، غیر حساس به قطبش، اتالف:کلید واژهها

Introducing a new high-performance, polarization insensitive graphenebased modulator
Mohamad Najafi Hajivar*1 and Mahmood Hosseini- Farzad**1
1

Department of Physics, College of Science, Shiraz University
* m.najafi984@gmail.com
** hosseinif@shirazu.ac.ir

Abstract- In this paper, a new structure is proposed in order to eliminate the sensitivity of the graphene modulators to the
incident light polarization. This structure consists of a square cross section buried waveguide. Each vertical wall of the
waveguide is covered by a graphene layer and there are two graphene layers underneath the waveguide. Different
polarization modes have the same interaction with graphene layers and so the modulator performance is almost the same for
both modes. The simulation results for modulation depth of TE and TM modes and their differences, as a function of
waveguide’s dimension are presented, also, loss of the structure for two modes (which can be considered as a part of the
insertion loss of the modulator) with respect to dimensions is investigated. Also, the average modulation depth and also
average loss are also studied. The results show that the proposed structure demonstrate a remarkable polarization
independent graphene-based modulator.
Keywords: Buried waveguide, Graphene modulator, Loss, Polarization insensitive, Modulation depth,
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است[ .]9یکی از ویژگیهای اصلی گرافن ناهمسانگرد بودن آن

مقدمه

است به طوری که گذردهی الکتریکی آن در صفحه گرافن

مدوالتورهای گرافنی معرفی شده علی رغم داشتن مزایایی

کامال با همسان خود در جهت عمود بر صفحه گرافن تفاوت

چون سرعت باال ،توان مصرفی کم ،سایز کوچک و عمق

دارد[.]4

مدوالسیون زیاد ،دارای یک نقص بسیار مهم هستند و آن
وابستگی عملکرد این مدوالتورها به قطبش نور فرودی میباشد.

گذردهی الکتریکی گرافن

بدین معنی که بسته به نوع قطبش نور فرودی ،عمق

گذردهی در راستای صفحه را با

مدوالسیون دستخوش تغییر میشود[ .]1از طرفی اتالف ذاتی

بر صفحه را با

خود موجبر ،که می توان آن را بخشی از اتالف ورودی مدوالتور

و مولفه آن در راستای عمود

نمایش میدهیم[.]4

()1

در نظر گرفت ،نیز به قطبش نور بستگی دارد و مقدار آن برای
دو قطبش عمود بر هم کامال با هم متفاوت است[ .]1نتیجه
وابستگی اخیر این است که با فرض یکسان بودن سهم دو

()1

قطبش در نور فرودی ،به دلیل اتالف متفاوت برای دو مد
قطبش ،سهم دو قطبش در نور مدوله شده یکسان نخواهد بود،
و نور خروجی دارای قطبشی متفاوت از نور فرودی خواهد بود.

()9

عالوه بر این اتالف بیشتر برای یک مولفه قطبش باعث میشود

0

2+1 2

همانطور که مشخص است،

که اگر این مدوالتورهای رایج در یک ساختار اپتیک مجتمع به

+ 2

+2

قسمت حقیقی و

قسمت

موهومی گذردهی میباشند که با رهیافت کرامرز-کرونیگ به

کار گرفته شوند ،برای آشکارسازی مولفه با اتالف بیشتر ،باید

دست آمدهاند که در آنها

توان بیشتری از آن را وارد مدوالتور کرد و این خود به معنی

انرژی فوتون فرودی،

فرمی یا همان پتانسیل شیمیایی،

افزایش توان مصرفی کل میباشد .ساختار مدوالتورهای گرافنی

معموال آن را در عمل برابر

رایج از یک موجبر مستطیلی تشکیل شده است که یک یا چند

انرژی

ضخامت الیه گرافن که
اختیار میکنند،

پهنشدگی گذار بین نواری در طیف بازتابی گرافن است که

الیه گرافن بر روی یا زیر آن قرار گرفته است .با اتصال گرافن

مقدار آن برابر

به الکترودهای فلزی مانند طال ،سیگنال الکتریکی از طریق این

( 111میلیالکترونولت) میباشد و

نرخ پراکندگی حاملها است که به خاطر تاثیر ناچیز آن

الکترودها به گرافن اعمال میشود[ .]9سیگنال الکتریکی اعمال

روی ثابت دیالکتریک غالبا مقدار آن را برابر صفر قرار

شده به گرافن باعث تغییر چگالی حاملهای بار در گرافن و در

میدهند .الزم به ذکر است که در روابط باال هم سهم گذارهای

نتیجه تغییر پتانسیل شیمیایی آن میشود .با تغییر پتانسیل

بین-نواری هم سهم گذارهای درون-نواری به حساب آمده

شیمیایی گرافن قسمت حقیقی و موهومی گذردهی الکتریکی

است .معموال مقدار

گرافن تغییر میکند .از آنجا موضوع اصلی این مقاله مدوالتور

را برابر  2.5در نظر میگیرند[.]4

الکتروجذبی است ،تغییرات قسمت موهومی گذردهی الکتریکی

موجبر مدفون شده با دو الیه گرافن در کف و یک

گرافن از اهمیت بیشتری برخوردار است .اگر پتانسیل شیمیایی

الیه روی هر کدام ازدیوارههای جانبی

گرافن را طوری تغییر دهیم که از نصف انرژی فوتون نور فرودی

در این مقاله یک ساختار جدید به منظور از کاهش حساسیت

عبور کند ،پدیدهای به نام انسداد پاولی رخ میدهد و باعث

عملکرد مدوالتورهای گرافنی به قطبش معرفی شده است .در

میشود که الکترونهای موجود در نوار ظرفیت نتوانند

این ساختار یک موجبر مدفون شده با مقطع مربعی از جنس

فوتونهای نور فرودی را جذب نمایند ،که این به معنای کاهش

سیلیکون ،که الیههای گرافن بر روی دیوارههای جانبی و کف

جذب به میزان قابل توجهی و بنابراین کوکپذیری گرافن

آن قرار داده شدهاند ،به عنوان مدوالتور مورد استفاده قرار
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گرفته شده است .در عمل این ساختار بدین صورت ساخته

در شکل  1توزیع میدان را برای دو مد قطبشی  TMو  TEمی

میشود :ابتدا یک شیار مربعی با سایز مورد نظر در بستره ،که

توان مشاهده کرد .در این شکل میتوان دید که شدت میدان

در اینجا شیشه است ،ایجاد میشود ،سپس یک الیه گرافن بر

برای مد  TMبر روی کف موجبر تقریبا با شدت میدان برای مد

روی کف و یکی از دیوارههای جانبی نشانده میشود .در مرحله

 TEبر روی دیوارههای جانبی یکسان است.

بعد یک الیه نازک با ضخامت چند نانومتر از یک ماده
دیالکتریک مانند اکسید آلومینیوم بر روی گرافن نشانده
میشود .مرحله بعدی شامل الیهنشانی گرافن بر روی کف شیار
و دیواره جانبی دیگر آن و نیز نشاندن الیه نازک اکسید
آلومینیوم بر روی آن میباشد .بنابراین بر روی هر یک از
شکل  -1توزیع میدان در موجبر ،مد
راست (واحد میدان دلخواه است).

دیوارههای جانبی یک الیه گرافن و بر روی کف شیار دو الیه
گرافن قرار داده شده است .در نهایت شیار توسط یک ماده با
ضریب شکست بیشتر از بستره پر میشود .میتوان با قرار دادن

TE

سمت چپ و مد

TM

سمت
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)MD TE (dB/µm
)MD TM (dB/µm
)MD diff (dB/µm

دو الکترود بر روی الیههای گرافن ،سیگنال الکتریکی مورد نظر
را به گرافن اعمال کرد (شکل  .)1ساختار متقارن است و دو
الیه گرافن عمودی و دو الیه گرافن افقی ،موجبر را احاطه
کردهاند (شکل  ،)1که مد قطبش  TMبا دو الیه گرافن
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برهمکنش میکند و مد قطبش  TEنیز با دو الیه گرافن
برهمکنش دارد .توجه داشته باشید که در شکل  ،1راستای

شکل  -9نمودار عمق مدوالسیون برای دو قطبش مختلف بر حسب طول
ضلع مقطع مربعی موجبر

انتشار ،که عمود بر صفحه است ،محور  zاختیار شده است.
تانسور دیالکتریک برای الیههای گرافن افقی به این صورت

نتایج شبیهسازی

است[:]5

نتایج شبیهسازی برای این ساختار در شکلهای  9تا  6آمده

ε

()4

است .در شکل  9عمق مدوالسیون برای دو مد قطبش و
اختالف آنها بر حسب طول ضلع مقطع مربعی موجبر آمده

همچنین تانسور دیالکتریک برای الیههای گرافن عمودی به

است .در این نمودار مشاهده میشود که عمق مدوالسیون برای

این شکل است[:]5

هر دو مد قطبشی اختالف چندانی با هم ندارند .در شکل 4
ε

()5

نمودار اتالف برای دو مد قطبش نور فرودی و اختالف آنها
آورده شده است .این نمودار نشاندهنده آن است که اتالف
ذاتی موجبر نیز برای دو مد اختالف کمی با هم دارند .در شکل
 5اختالف عمق مدوالسیون و اختالف اتالف به طور همزمان
آورده شده است .نمودار شکل  5نشان میدهد که این ساختار
کامال با هدف این مقاله تناسب دارد ،زیرا کمینههای نسبی هر
دو کمیت به طرز جالبی کامال بر هم منطبق شدهاند .باید بین
اتالف میانگین و عمق مدوالسیون میانگین یک سازش برقرار

شکل -1نمای عرضی ساختار موجبر مدفون شده با الیههای گرافن بر
روی دیوارههای جانبی و کف آن به عنوان مدوالتور غیر حساس به قطبش

کنیم ،بدیهی است که ترجیح بر آن است که اولی باید کم باشد
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و دومی ب اید زیاد باشد ،تا توان مصرفی مدوالتور کمتر شود و

کرد این است که عمق مدوالسیون میانگین مقدار مناسبی

همچنین سایز کلی مدوالتور نیز کوچک شود.

دارد ،به طوری که مثال برای موجبری با طول ضلع 911
نانومتر ،این کمیت برابر
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شکل  -4نمودار اتالف برای هر دو مد قطبش و اختالف آنها برحسب
طول ضلع مقطع مربعی موجبر

0.04
0.03

)MD diff (dB/µm

0.02
0.01

)averag MD (dB/µm

شکل  -6اتالف میانگین و عمق مدوالسیون میانگین به صورت تابعی از
طول ضلع مقطع مربعی موجبر ،محور سمت چپ مربوط به میانگین اتالف
و محور سمت راست مربوط به عمق مدوالسیون می باشد.

نتیجهگیری
یهسازی در این مقاله نشان می دهند که ساختار پیشنهادی حاضر
نتایج شب 
یک گزینه بسیار مناسب برای طراحی و ساخت مدوالتورهای گرافنی
غیرحساس به قطبش میباشد .به عالوه نتایج فوق نشان میدهند که با
میتوان به عمق مدوالسیون نسبتا باالیی
انتخاب سایز مناسب برای موجبر ،
دست پیدا کرد که این خود باعث کاهش طول مدوالسیون به میزان قابل
توجهی خواهد شد.
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از موجبر به عمق مدوالسیون  3 dBدست پیدا
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500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300

)Loss diff (dB/µm

میباشد ،که میتوان
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است ،که به نظر میرسد که اختالف عمق مدوالسیون به
کمترین مقدار خود در بازه  911تا  511نانومتر برای طول ضلع
موجبر رسیده است و اختالف اتالف نیز در این نقطه یک
کمینه موضعی با در نمودار شکل  6میانگین اتالف دو مد و
میانگین عمق مدوالسیون دو مد قطبش به صورت همزمان
آورده شدهاند .این نمودار نشان میدهد که بیشینههای موضعی
عمق مدوالسیون میانگین تقریبا با کمینههای موضعی اتالف
میانگین تالقی دارند ،با توجه به این نمودار انتخاب طول ضلع
موجبر برابر با  911نانومتر به نظر میرسد انتخاب مناسبی
باشد زیرا که هم عمق مدوالسیون میانگین بیشینه موضعی
است و هم اتالف تقریبا کمینه موضعی است .مقدار مناسب
است .نکته مهم دیگری که میتوان از نمودار شکل  6استخراج
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( ميکروسکوپ اپتيکي توسطPSF)بازيابي تابع نقطه گستر
تصوير برداري از اجسام بزرگ
 حميد لطيفي، امير حسين برادران قاسمي،مهديه چرتاب جباري
 ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي،دانشکده فيزيک
و بفا

 با استفاده از الگوريتم براورد بيشينه اميد رياضي در دو چيدمان اپتيکي مختلفPSF چکيده – در اين مقاله تابع نقطه گستر

 يفک سيسفتم تصفويرPSF  هدف در اين آزمايش بررسي امکان براورد.استفاده از ذرات کروي در دو اندازه متفاوت بازيابي ميشود
برداري اپتيکي با استفاده از تصوير برداري از اجسامي است که اندازه آنها بسيار بزرگتر از حد پراش رايلي در سيستم مفورد نرفر
 سيسفتمPSF ، نشان خواهيم داد که حتي با وجود نويز در تصوير حاصل از جسمي با بزرگي بيش از دو برابر حد پراش اپتيکي.باشد
.قابل بازيابي است
 ذرات پلی استایرن، الگوریتم براورد بیشینه امید ریاضی، میکروسکوپ اپتیکی،PSF ، تابع نقطه گستر-کلید واژه

Point Spread Function reconstruction of an optical microscope
using large object imaging
Mahdieh Chartab Jabbari, Amir H. Baradaran Ghasemi, Hamid Latifi
Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract- In this paper, by using expectation–maximization for maximum likelihood estimation algorithm and
by using spherical beads with two different sizes, the point spread function (PSF) is calculated in two different
optical setups. The purpose of this experiment is to investigate the possibility of PSF reconstruction in an optical
microscope through very large objects compared to that of the diffraction limit in the optical systems. We show
that the PSF of an optical microscope can be estimated even through objects with size at least two times larger
than the diffraction limit and with a noisy image.
Keywords: Point spread function, PSF, optical microscope, maximum likelihood estimation algorithm, Polystyrene
beads
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نقطهای تصویر ایجاد شده روی  CCDسیستم ،تعداد
پیکسلهای کمی را در بر میگیرد و عمال خطای زیادی
در استخراج ابعاد تصویر بوجود میآید .روشهای سنجش
 PSFمعموال به دو دسته غیر آگاهانه ) (Blindو
آگاهانه ) (Non-Blindطبقهبندی میشوند ]2و .[9در
روش آگاهانه جهت عمل واپیچش و بازیابی  PSFاز تصویر
یک جسم از پیش طراحی شده استفاده میشود .به عنوان
مثال جسم مفروض میتواند از یک صفحه شطرنجی با
لبههای مشخص و تباین زیاد آماده شود .همچنین در این
روش میتواند از یک روزنه بسیار کوچک روی منبع نوری
بعنوان جسم نقطهای جهت استخراج  PSFاستفاده شود.
ولی در روش غیر-آگاهانه جسم مورد استفاده جهت
بازیابی  PSFسیستم کامال اختیاری است و معموال از
ناحیهای اختیاری از تصویر جسم برای عمل واپیچش
استفاده میگردد .از مزیتهای این روش میتواند به کوتاه
بودن زمان اجرای الگوریتم محاسباتی توسط رایانه اشاره
گردد .ولی این روش تنها برای تصاویری با سیگنال به نویز
باال مناسب است و تخمین  ،PSFحساسیت باالیی نسبت
به خطای آزمایش خواهد داشت ] . [2یکی از روشهای
مطرح برای انجام عمل واپیچش روشی تکرار شونده به نام
الگوریتم برآورد بیشینه درستنمایی با بیشینهسازی امید
ریاضی میباشد ،بصورتی که در هر بار تکرار تصویر بازیابی
شده بهبود مییابد]4و .[9هدف پژوهش حاضر محاسبه
دقیق  PSFدر یک میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی زیاد
توسط روش آگاهانه میباشد .محاسبه عمل واپیچش در
آن توسط برآورد بیشینه امید ریاضی در پردازش تصویر
انجام میگردد .در این مقاله تالش شده است که از تصویر
ذرات کروی نقطهگونه با قطر مشخص در الگوریتم برآورد
بیشینه امید ریاضی برای محاسبه  PSFاستفاده شود .این
امر باعث میگردد که حدس اولیه معتبرتری برای حل
الگوریتم براورد بیشینه امید ریاضی در نظر گرفته شود .در
ادامه بعد از بیان الگوریتم محاسباتی عمل واپیچش ،به دو
چیدمان اپتیکی مناسب برای سیستم تصویربرداری

مقدمه
در یک میکروسکوپ نوری در دست داشتن یک شیئ با
کیفیت باال تاثیر بسزایی در دریافت تصویری با کیفیت
مطلوب خواهد داشت .با این وجود یک سیستم
تصویربرداری متعارف حتی با داشتن اجزاء اپتیکی
بینقص ،قادر به ایجاد تصویر ایدهآل نخواهد بود .به دلیل
وجود حد پراش اپتیکی ،تصویر تولید شده توسط سیستم
از یک جسم نقطهگونه هیچگاه نقطه نخواهد شد بلکه ابعاد
آن پهن میگردد .لذا تصویر جسم همواره درجهای از تاری
و بهم ریختگی خواهد داشت .این فرایند تخریب در یک
سیستم تصویربرداری توسط تابعی به نام تابع نقطه گستر
 PSFبیان میشود .در علم اپتیک PSF ،تابعی است که
پاسخ سیستم تصویربرداری به یک جسم نقطهای (الگوی
پراش نور از یک منبع نقطهای) را توضیح میدهد و بعنوان
معیاری از کیفیت سیستم در نظر گرفته میشود .در یک
سیستم ایدهآل ،شکل  PSFتابع ایری با پهنای بسیار
کوچک است .در صورت معلوم بودن  PSFسیستم
تصویربرداری ،تصویر حاصل از سیستم توسط عمل پیچش
) (Convolutionتابع نقطه گستر با تابع جسم بدست
میآید .بنابراین با استخراج  PSFسیستم و تصویر حاصل
شده از جسم توسط سیستم ،پروفایل شدت جسم با عمل
واپیچش) (Deconvolutionقابل محاسبه خواهد بود .لذا
عمل واپیچش ،فرایند تخریب در کیفیت تصویر را جبران
میکند و تصویری با وضوح بیشتر بازیابی میگردد.
بنابراین استخراج PSFیک سیستم تصویربرداری از اهمیت
زیادی برخوردار است و روشهای مختلفی برای
اندازهگیری آن توسعه یافتهاند ] .[1چالش اصلی در
استخراج  PSFاین است که جسم مورد استفاده باید
نقطهای باشد .لذا از آنجایی که جسم نقطهای ابعادش از
حد پراش بسیار کوچکتر میباشد لذا سیستم تصویربرداری
توان تفکیک مناسب برای تشکیل تصویر واضح نخواهد
داشت و مرزهای تصویر حاصل شده تار و غیر قابل
تشخیص خواهد بود .از طرفی دیگر بدلیل کوچکی جسم
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فاصله کانونی برابر با  921cmذخیره میگردد .فاصله کاری
عدسی مرکب برابر با  21cmو  F/#آن تا  124قابل تغییر
میباشد .بزرگنمایی حاصل از این چیدمان 9949
بدستآمد .در چیدمان اپتیکی شکل( )2از یک عدد
میکروسکوپ تجاری استفاده شده است .شیئ مورد
استفاده در چیدمان شکل( )1در این آزمایش نیز استفاده
میشود .همچنین از یک  CMOSبا توانایی تصویربرداری
 11مگاپیکسل برای ذخیره تصویر حاصل از این
میکروسکوپ استفاده شد .بزرگنمایی حاصل  1991بدست
آمد.

پرداخته میشود .سپس نتایج حاصل در استخراج PSF

آنها ،بیان میگردند.
تئوري
الگوریتم برآورد بیشینه امید ریاضی یک روش تکرارشونده
است که به دنبال یافتن برآوردی با بیشترین درست نمایی
برای یک توزیع پارامتری است .با استفاده از این الگوریتم
و عمل واپیچش ،تابع نقطه گستری که سیستم
تصویربرداری برای ایجاد تصویر بر روی جسم اعمال
میکند ،قابل بازیابی میشود ] .[4در یک سیستم
میکروسکوپی ،اگر جسمی که از آن تصویر برداری میشود،
نقطهای باشد ،معادله زیر برای تصویر حاصل ،مطرح
میباشد،

شکل ( )1چیدمان اپتیکی اول :1 .منبع نوری :2 ،نمونه :9 ،شیئ :4 ،عدسی اول،
 :1عدسی دومCCD :1 ،

) hm (r )  p(r )  ho (r

()1

بدین صورت که  pتابع جسم نقطهای ho ،تابع نقطه
گستر و  hmتصویر حاصل از جسم نقطهای است .با پیاده
سازی الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی برای ) p(rو
همچنین معادله ( )2برآورد دقیقی از تابع نقطه گستر یک
سیستم تصویربرداری بدست میآید،
]hm ( y )dy

) p( x. y
( x)  b)dx

 ( p( y  x)h

شکل ( )2چیدمان اپتیکی دوم 1 .منبع نوری 2 ،نمونه :9 ،شیئ 4 ،گیرنده نوری

در این آزمایش از کرههای پلی استایرن به عنوان جسم
نقطهگونه در دو اندازه  1111نانومتر و  912نانومتر
استفاده شده است .با در نظر داشتن اندازه پیکسلها برای
هر کدام از عناصر معادله ،یعنی  pو  ،ho,kپروفایل شدت
مربوطه به دست میآیند .حل معادله فوق به روش تکرار
انجام میگیرد .برای شروع محاسبات  ho,kاولیه با استفاده
تابع حد پراش رایلی محاسبه میگردد .بنابراین با استفاده
از تصاویر تجربی حاصل از ذرات کروی و به کمک انتگرال
حاصل از روش بیشینه سازی امید ریاضی PSF ،چیدمان
اپتیکی محاسبه میشود.

[ ho,k 1 ( x)  ho,k ( x) 

o ,k

()2
بطوریکه ho,k ،تابع نقطه گستر تخمینزده شده kام برای
سیستم تصویربرداری است .همچنین  xو  yبترتیب
مختصات صفحه جسم و تصویر میباشند و  bمیانگین
شدت پسزمینه است ].[9
روش انجام آزمايش

نتايج

در چیدمان اپتیکی شکل( ،)1نور ناهمدوس با استفاده از
یک منبع نور هالوژن به یک شیئ  111x–oilبا روزنه
عددی ) (NAبرابر با  1221تابانده میشود .بعد از شیئ
یک عدسی نازک با فاصله کنونی  121cmو با  NAبرابر
با  121و در فاصله  1cmاز آبجکتیو ،قرار داده میشود.
تصویر نمونه توسط یک  CCDو یک عدسی مرکب با

پروفایلهای شدت تابع نقطه گستر و تصاویر گرفته شده
بترتیب برای چیدمان شکلهای( )1و ( )2با استفاده از دو
نوع جسم کروی در شکلهای ( )9و ( )4قابل مشاهده
هستند .همچنین در شکل ( )1پروفایل شدت در امتداد
خط گذرنده از وسط تصاویر شکلهای ( )9و ( )4رسم
شدهاند .با مقایسه تصاویر شکل (9ج و د) و همچنین شکل
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(4ج و د) مشخص است که با بزرگ شدن اجسام هر چند
که همچنان اجسام نقطهگونه به حساب میآیند ولی اندازه
تصاویر آنها نیز بزرگ میشوند.
ال
ف

ب

ج

د

الف

شکل ( )1شدت پروفایلهای  PSFالف) در امتداد خط گذرنده از میانه شکل ( )9و ب) در
امتداد خط گذرنده از میانه شکل ( .)4در هر دو تصویر منحنی آبی PSF ،حاصل از کره
1111nmو منحنی سبز PSF ،حاصل از کره  912nmو منحنی قرمز ،تصویر کره
1111nmو همچنین منحنی سیاه ،تصویر کره  912nmمیباشند.

نتيجهگيري

شکل ( PSF )9اندازهگیری شده برای چیدمان شکل( )1با ذرات پلی استایرن در اندازه های
(الف) 1111nmو (ب)  .912nmتصاویر گرفته شده از ذرات پلی استایرن (ج) 1111nmو (د)
 912nmتوسط چیدمان شکل()1

ال
ف

ب

ج

د

ب

در این پژوهش بطور تجربی با تصویربرداری از کرههای هم اندازه در
دو اندازه ( 912nmحدود حد پراش رایلی) و  1111nmنانومتر
(بیش از دو برابر حد پراش) به بازیابی  PSFیک میکروسکوپ
آزمایشگاهی و یک میکروسکوپ تجاری توسط حل عددی معادله
واپیچش بروش الگوریتم برآورد بیشینه امید ریاضی ،پرداخته شد.
نتیجه مهم اینکه با استفاده از این روش حتی با تصویربرداری از
اجسام خیلی بزرگتر از حد پراش سیستم اپتیکی PSF ،سیستم قابل
بازیابی میباشد.

سپاسگزاري

شکل ( PSF )4اندازهگیری شده برای چیدمان شکل( )2با ذرات در اندازه های (الف)
 1111nmو (ب)  .912nmتصاویر گرفته شده از ذرات (ج) 1111 nmو (د)  912nmتوسط
چیدمان شکل()2

این پژوهش بر اساس قرارداد شماره 19پ  91توسط ستاد

لذا با اطمینان نمیتوان گفت چه اندازهای از جسم نقطهگونه

توسعه علوم و فناوریهای شناختی ایران مورد حمایت قرار

برای تخمین مستقیم  PSFبرای یک میکروسکوپ مناسب

گرفته است.

است .ولی همانطور که در شکل (9الف و ب) و همچنین (4الف
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سیستم میکروسکوپی موجود باشد (رنگهای سیاه و قرمز در
سیستم همچنان امکانپذیر است( ،رنگهای سبز و آبی در
شکل ( )1که تقریبا با خطای قابل قبول روی هم افتادهاند).
پهنا در نصف بیشینه تابع نقطه گستر در چیدمانهای شکل
( )1و ( )2به ترتیب  199nmو  444nmمحاسبه میشوند.
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کاهش تاثیر توزیع حرارتی روی بازده تولید هماهنگ دوم در داخل کریستال
 با استفاده از طراحی کریستال با دوره تناوب بطور پیوسته متغیرMgO:PPLN
 رضا مسعودی، آتوسا سادات عربانیان،حمید امراللهی
 تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و پالسما
 اثرات توزیع حرارتی و همچنین اثرات پروفایل گو، در این مقاله با حل معادالت جفت شده انت شار امواج غیر خطی و معادله گرما- چکیده
نانومتر داخل کری ستال های شبه تطبیق فازی متناوبا قطبیده۱۰۶۴ سی بر روی بازده تولید هماهنگ دوم تو سط لیزر پیو سته با طول موج
 توزیع نا متقارن حرارتی در طول کری ستال منجر به،وات۱۰  برر سی شده و اثبات می شود که به ازای توان های فرودی باالیMgO:PPLN
عدم تطابق فازی و کاهش قابل مالحظه بازده هارمونیک دوم خواهد شدددر روپ پیشددنهادی برای باال بردن بازده هماهنگ دوم و کاهش اثر
 اسددتفاده از دوره ی تناوب متغیر در طول کریسددتال می باشددد که با اسددتفاده از این روپ میتوان تاثیر توزیع حرارتی را به،توزیع حرارتی
 نزدیک به مقداری باشد که تاثیرات توزیع حرارتی صرف نظر شده استر،حداقل رسانده و بازده هماهنگ دوم
. دوره تناوب بطور پیوسته متغیر، توزیع حرارتی، پرتو گوسی، شبه تطبیق فازی، تولید هارمونیک دوم-کلید واژه

Reducing the effect of thermal distribution on the second harmonic
generation efficiency inside a MgO:PPLN crystal using a design of
crystal with continuously variable period
Hamid Amrollahi, Atoosa Sadat Arabanian, and Reza Massudi
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran
Abstract- In this paper, by solving coupled equations of nonlinear propagation of waves and heat equation, the
effects of thermal distribution and also the effects of Gaussian profiles on the second harmonic generation
efficiency by continuous laser with a wavelength of 1064 nm inside a periodically poled quasi phase-mached
MgO:PPLN crystal has been investigated and it has been proved that for the incident powers above 10 watts, the
asymmetric thermal distributions along the crystal will result a phase mismatching and a significant reduction in
the second harmonic efficiency. The proposed method for increasing the second harmonic efficiency and reducing
the thermal distribution effect is the use of the continuously varying period along the crystal so that which by this
method one can minimize the effect of thermal distribution and enhance the second harmonic efficiency is close to
the value that the effects of thermal distribution has been discarded.
Keywords: Second Harmonic Generation, Quasi Phase Matching, Gaussian Beam, Thermal Distribution, continuously
variable period.
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بوده و پروفایل عرضی هماهنگ دوم تولیدی تغییر می یابد .در
این مقاله با پیشنهاد طراحی خاصی از این نوع کریستالها ،با تغییر
پیوسته دوره تناوب ،نشان داده می شود که می توان اثر توزیع
حرارتی را کاهش و بازده هماهنگ دوم را افزایش داده و اثبات
می شود که می توان بدون کاهش کیفیت باریکه به مقدار بازده
بدون در نظر گرفتن تاثیر توزیع حرارتی ،دست یافت.

مقدمه
لیزرهای پیوسته ی توان باال در محدوده ی طول موجی مرئی،
کاربرد های فراوانی در حوزه نمایشگر های لیزری ،طیف سنجی،
پردازش مواد ،تحقیقات زیست شناسی ،جراحیهای لیزری [ ]1و
منابع دمش برای لیزر های تیتانیوم سفایر [ ،]2لیزرهای رنگینه
و یا نوسانگر های پارامتریک نوری[ ]3دارند .تبدیل غیرخطی
فرکانس لیزری به خصوص تولید هماهنگ دوم از لیزرهای
فروسرخ نزدیک با استفاده از بلورهای غیرخطی ،رایج ترین روش
برای دستیابی به محدوده طول موج مرئی بوده است و باعث
گسترش منابع نور همدوس به محدوده های طیفی ای میشود
که با استفاده از لیزرهای متداول قابل دستیابی نیست .آرایش
تولید هماهنگ دوم تک گذر خارجی ،آسان ترین روش تولید
هماهنگ دوم است .در این آرایش پرتوی لیزر مستقیماً به بلور
تابانده میشود .برای لیزرهای پیوسته به علت کوچک بودن ضریب
غیرخطی مرتبه دوم بلورهای غیرخطی ،بازده تبدیل هماهنگ
دوم ناچیز است با این وجود با گسترش تکنولوژی ساخت
بلورهای متناوبا قطبیده با ضریب غیر خطی باال و استفاده از روش
شبه تطبیق فازی ،امکان تولید هماهنگ دوم با بازده باال برای
لیزرهای پیوسته توسط آرایش تک گذر از این کریستالها فراهم
شده است .مشکلی که در این سیستم ها وجود دارد این است که
توان تولیدی هماهنگ دوم توسط بلورهای متناوب ًا قطبیده ،اغلب
با جذب سبز و گرم شدن کریستال و همچنین پدیده ی
فوتوشکست محدود می شود .اخیرا شبیه سازی آرایش های
مختلف کوره برای کاهش اثرات جذب نور سبز و کم شدن
تاثیرات گرما در توان های باال ،و افزایش بازده تولید هماهنگ
دوم ،انجام شده است که به جای استفاده از کوره های متداول،
فرض شده ا ست که سطح پایینی کریستال با کوره در تماس
است و سطح باالی کریستال با هوا تبادل گرما میکند و با انتقال
گرمای کریستال به محیط بیرون ،بازده هماهنگ دوم مقداری
افزایش پیدا کند .ولی از معایب این کار کاهش کیفیت باریکه
خروجی میباشد .زیرا توزیع حرارتی در عرض کریستال متفاوت

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  1.57 m 1و برای
طول موج  10۶4نانومتر برابر  0.17 m 1است [ .]4برای تعیین
بازده تولید هارمونیک دوم ،معادالت جفت شده( )1با 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[.]4
()1

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 :
()2
])d z  d eff sign [cos(2 z / 
همچنین عدم تطبیق فازی  kبرابر است با :
()3

2n f (T ) ns (T ) 1

) 
f
s


( k (T )  2

 دوره تناوب کریستال شبه تطبیق فازی ()QPM

است که در آن
میباشد .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 ( )4برای بدست
آوردن توزیع دمایی در طول کریستال بصورت جفت شده با معادالت
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کریستال برای نیمه دوم برابر با    7umدر نظر گرفته می شود.
سپس معادالت جفت شده انتشار و گرما برای این آرایش جدید با
دو دوره تناوب متفاوت ،مجددا حل شده تا توزیع میدان هماهنگ
دوم بدست آید .شکل  3توزیع دامنه میدان هماهنگ دوم داخل
کریستال  MgO:PPLNرا برای الف) یک دوره تناوب ثابت در
طول کریستال و ب) دو دوره تناوب متفاوت در دو نیمه کریستال
نشان
میدهد .همان طور که مشاهده میشود در شکل ب تولید هماهنگ
دوم در انتهای کریستال بواسطه تاثیر توزیع حرارتی کاهش پیدا
نکرده است .بازده هماهنگ دوم در این روش  2برابر بیشتر از زمانی
است که مقدار دوره تناوب در طول کریستال ثابت است(شکل الف).

( )1باید حل شوند ،تا تغییرات دامنه میدان های اصلی و هارمونیک
دوم با درنظر گرفتن توزیع حرارتی داخل کریستال بدست آیند.
)  2T  r   Q (r

()4

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.

نتایج شبیه سازی
ابتدا با حل معادالت جفت شده انتشار امواج غیر خطی و معادله
گرما ،توسط نرم افزار کامسول ،اثرات توزیع حرارتی بر روی بازده
تولید هماهنگ دوم برای لیزر پیوسته فرودی یا پروفایل گوسی با
طول موج 10۶4نانومتر داخل کریستال های شبه تطبیق فازی
متناوبا قطبیده  MgO:PPLNبررسی می شود .شکل  1توزیع
حرارتی در طول کریستال را به ازای توان فرودی  30وات نشان می
دهد.

شکل  :2شمایی از کریستال شبیه سازی شده با دو نیمه با دوره
تناوب متفاوت

شکل:1توزیع حرارتی داخل کریستال  PPLNبه ازای توان فرودی  30وات

به علت اینکه ابتدای کریستال از مکان کانونی موج فرودی دور بوده
و تولید هماهنگ دوم کم است دمای ابتدای کریستال از دمای
تطبیق فازی تفاوت چندانی ندارد .در صورتی که با رشد توان
هماهنگ دوم هر چه به سمت انتهای کریستال حرکت میکنیم
دمای کریستال از تطبیق فازی بیشتر فاصله میگیرد .به عنوان طرح
ابتدایی کریستال با دو نیمه با دوره تناوب متفاوت مطابق شکل  2را
شبیه سازی می کنیم .دوره تناوب کریستال در نیمه دوم آن بر
اساس دمای بدست آمده در مرکز کریستال حاصل از حل معادالت
جفت شده انتشار و گرما به ازای دوره تناوب نیمه اول محاسبه
میشود .نیمه اول کریستال دارای دوره تناوب برابر با 6.98um
معادل با دمای تطبیق فازی بدون تاثیرات حرارتی برابر با  57درجه
سانتی گراد می باشد ،با این فرض در مرکز کریستال دمای تطبیق
فازی حدود 1درجه تغییر میکند .به ازای این دما دوره تناوب بهینه

شکل  :3توزیع دامنه میدان هماهنگ دوم برای الف) یک دوره تناوب ثابت
در طول کریستال وب) دو دوره تناوب متفاوت در دو نیمه کریستال

محا سبات ن شان می دهد که هر چه تعداد تغییرات دوره تناوب
در طول کری ستال افزایش پیدا کند ،بازده هماهنگ دوم میتواند
بیشتتتر شتتده و به مقدار بدون تاثیرات حرارتی نزدیک تر شتتود.
بنابراین میتوان کریستتتتال را به جای دو بخش به بخش های
بیشتتتتری با دوره ت ناوب های مت فاوت تقستتتیم کرد در این
شرایط میتوان کری ستالی با دوره تناوب به طور پیو سته متغیر
در طول کری ستال ساخت .شکل  4شمایی از یک کری ستال با
دوره تناوب متغیر را نشان میدهد که دوره آن به صورت پیوسته
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ناچیز بوده و نزدیک به حالتی است که تاثیر توزیع حرارتی در
نظر گرفته نمی شد.

خطی از اب تدا تا انت های کریستتت تال بزرگتر میشتتتود( .چنین
کریستال هایی بطور تجاری در دسترس هستند).

شکل  :4شمایی از کریستال شبیه سازی شده با دوره تناوب بطور
پیوسته متغیر.

برای چنین آرایشی سوال اساسی این است که مقدار دوره تناوب
کمینه و بیشینه به ترتیب در ابتدا و انتهای کریستال چه مقدار باشد
تا بیشترین بازده تولید هماهنگ دوم بدست آید .بر خالف حالت
قبل که در آنجا دوره تناوب کریستال برای نیمه دوم با توجه به
دمای وسط کریستال (که پس از آن افت بازده را داشتیم) بدست
می آمد .در اینجا دوره تناوب در دو انتهای کریستال طوری تعیین
می شود که دامنه میدان هماهنگ دوم ،مشابه با حالت بدون تاثیر
توزیع حرارتی بوده و تا انتهای کریستال افزایش یابد .بنابراین برای
بدست آوردن این دوره های تناوب ،ابتدا معادالت امواج پایه و
هماهنگ دوم بدون در نظر گرفتن تاثیر گرما در کریستال
MgO:PPLNحل شده و سپس با در نظر گرفتن جذب این میدان
ها دمای ابتدا و انتهای کریستال با استفاده از معادله گرما به ترتیب
برابر  330/15کلوین (دمای تطبیق فازی) و  332/47کلوین بدست
آمده است (شکل )5

شکل  :۶توزیع دامنه میدان هماهنگ دوم داخل کریستال
 MgO:PPLNبا دوره تناوب بطور پیوسته متغیر

نتیجه گیری
با حل معادالت جفت شده انتشار امواج غیر خطی و معادله گرما،
اثرات توزیع حرارتی و همچنین اثرات پروفایل گوسی بر روی بازده
تولید هماهنگ دوم توسطط لیزر پیوسته با طول موج  10۶4نانومتر
داخل کریستال های شبه تطبیق فازی متناوبا قطبیده MgO:PPLN
بررسی شد و مشاهده شد که به ازای توان های فرودی باالی 10وات،
توزیع نا متقارن حرارتی در طول کریستال منجر به عدم تطبیق
فازی و کاهش قابل مالحظه بازده هارمونیک دوم خواهد شد .روش
پیشنهادی برای باال بردن بازده هماهنگ دوم با وجود اثرات گرما
استفاده از دوره ی تناوب متفاوت در طول کریستال میباشد که با
استفاده از این روش میتوان تاثیر توزیع حرارتی را به حداقل رسانده
و بازده هماهنگ دوم ،نزدیک به مقداری باشد که تاثیرات توزیع
حرارتی صرف نظر شده است.
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شکل  :5توزیع حرارتی داخل کریستال به ازای توان فرودی  30وات بدون نظر
گرفتن تاثیر توزیع حرارتی بر دامنه های میدان

سپس دوره تناوب معادل این دو دما محاسبه شده و به عنوان دوره
تناوب در ابتدا و انتهای کریستال در نظر گرفته میشود .در نتیجه
مقدار تناوب ابتدای کریستال برابر با  ۶/9۸میکرومتر و در انتهای
کریستال برابر با  7/0۶میباشد و در طول کریستال این تناوب به
طور پیوسته خطی تغییر پیدا میکند .سپس معادالت جفت شده
انتشار و گرما مجددا برای کریستال با آرایش جدید با دوره تناوب
بطور پیوسته متغیر فوق حل میشوند .شکل  ،۶توزیع دامنه میدان
هماهنگ دوم داخل کریستال  MgO:PPLNبا دوره تناوب بطور
پیوسته متغیر را نشان می دهد .همانطور که دیده می شود با این
آرایش پیشنهادی کاهش دامنه میدان در انتهای کریستال بسیار
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Abstract- In this paper, the effect of the presence of Ag nanoparticles in an organic medium on stimulated
Brillouin scattering stokes pulse duration and pulse compression has been investigated experimentally. Presence
of the nanoparticles in the scattering medium can be resulted in stimulated Mie-Bragg scattering and changes in
the Brillouin scattering response of the medium. The results show that the backward stokes pulse duration
decreases and pulse compression increases by increasing the concentration of Ag nanoparticles. Also, pulse
compression can be controlled by changing the nanoparticles concentration.
Keywords: Stimulated Brillouin Scattering, Mie-Bragg scattering, Pulse compression, Ag nanoparticles.
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مقدمه
پراکندگی القایی بریلوئن )SBS(1از اواسط قرن گذشته در
سیستمهای نوری به منظور بهبود کیفیت فضایی
باریکههای لیزری ،جبران اثرات غیرخطی و اصالح
ابیراهی های نوری در اثر عبور از قطعات و تقویت
کنندههای نوری و همچنین فشردهسازی تپهای لیزری
بسیار مورد توجه دانشمندان قرار داشته است[ .]2 ,1در
سالهای اخیر با توسعه نانو فناوری ،مطالعه در زمینهی

شکل  :1طرح شماتیک چیدمان اپتیکی مورد استفاده

تاثیر حضور نانو ذرات بر پراکندگی نور ،با توجه به

قطبشگر ) (GT2و تیغه ربع موج 1با قطبش دایروی
توسط یک عدسی مثبت (میلیمتر )f=133به درون سلول
حاوی استون (مِرک با درجه خلوص  ،) %99/99کانونی
میگردد .پراکندگی القایی بریلوئن با رسیدن به شدت
آستانهی بریلوئن ،تشکیل و پرتو پراکنده بازگشتی از سلول
از مسیر انتشار باریکه خارج میگردد .تپ
توسط
استوکس به کمک فتودیود سریع 5و یک دستگاه
اسیلوسکوپ آشکار سازی میشود .در این آزمایش از
بهره گرفته شد .برای
سلولی به طول
تولید نانو ذرات نقره ازطریق روش احیاء شیمیایی با
قابلیت کنترل پایداری و اندازه ذرات در حضور آب استفاده
شد .تصویر  TEMنانو ذرات نقره با ابعاد حدودی از 13تا
 13نانومتر در شکل 2آورده شده است.

کاربردها و تنوع ناشی از جنس ،شکل و ابعاد نانو ذرات،
مورد اقبال قرار گرفته است[ .]1 ,9تاکنون در مورد تپ
بازتابی از محیط حاوی نانوذرات به واسطه پراکندگی
القایی مای-براگ مطلبی ارایه نگردیده است و مطالعات در
این زمینه از پراکندگی القایی ،بیشتر در جهت تغییر در
میزان بازتابش انرژی و ایجاد اثرات گرمایی در محیط
همراه با انواع پراکندگیهای دیگر ،مطرح شده است[,9
 .]1در مقاله پیش رو به مطالعه و بررسی تجربی تغییرات
پهنای زمانی تپ بازگشتی استوکس از سلول  SBSدر
حضور نانو ذرات نقره و مقایسه نتایج با پراکندگی ناشی از
محیط خالص در ساختار تک سلولی پرداخته شده است.
چیدمان آزمایش
از یک سیستم نوسانگر -تقویت کننده با محیط فعال
 Nd:YAGکه به صورت تک مد طولی و عرضی کار
میکند ،استفاده شده است انرژی خروجی از نوسانگر
حدودا  11/5میلیژول و پهنای تپ نوسانگر حدودا 93
نانوثانیه میباشد[ .]5قطبش باریکه ورودی به تقویت
کننده به کمک یک تیغه نیم موج (HWP) 2و قطبشگر
گلن-تامسون  (GT1)9خطی شده و پس از تقویت توسط

شکل  2تصویر  TEMنانو ذرات تهیه شده به روش احیای
شیمیایی با مقیاس  53نانو متر.

1

4

2

5
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یافتههای تجربی

علت این رفتار به انتخاب ساختار هندسی برهمکنش و

حضور نانو ذرات درون سلول  SBSو اندرکنش با میدان
لیزری منجر به تولید پراکندگی القایی مای-براگ ،بدون
جابجایی فرکانسی ،درون سلول میگردد[]1
و با توجه به غلظت و اندازه نانوذرات با تاثیر بر پراکندگی
القایی بریلوئن نتایج متفاوتی را بدست میدهد .با توجه به
ماده پراکننده تغییر در غلظت نانوذرات منجر به تغییر در
نوع پراکندگی القایی غالب میگردد .در شکل-9الف رفتار
پهنای زمانی و در شکل -9ب میزان ضریب فشردگی تپ
استوکس نسبت به تپ نوسانگر برحسب انرژی فرودی به
سلول ترسیم شده است .نتایج نشان میدهد با افزایش
انرژی ورودی میزان فشردگی کاهش و پهنای پالس
افزایش مییابد.

بهره بریلوئن ماده مورد استفاده بستگی دارد .از طرف دیگر
حضور نانوذرات در محیط برهمکنش ،منجر به کاهش
پهنای زمانی و افزایش میزان فشردگی تپ میشود .در
شکل 1روند افزایشی ضریب فشردگی با افزایش غلظت نانو
ذرات معلق در سلول به ازای انرژیهای ورودی متفاوت،
نشان داده شده است .یکی از علتهای فشردگی بیشتر
پهنای زمانی تپ استوکس با افزایش غلظت نانو ذرات را
میتوان در تغییر ضریب شکست محیط مرکب جستجو
نمود .تغییرات پهنای زمانی تپ لیزر در فرایند پراکندگی
القایی بریلوئن به صورت
و

میباشد که در آن

به ترتیب پهنای زمانی تپ استوکس و تپ لیزر،

ضریب بهره بریلوئن،

شدت ورودی لیزر و

طول برهم

کنش میباشد .به واسطهی حضور نانو ذرات فلزی با توجه
به معادالت ماکسول گارنت[ ] ضریب شکست محیط
افزایش مییابد .با توجه به وابستگی ضریب بهره بریلوئن به
ضریب شکست محیط
و

که در آن

شاهد افزایش ضریب بهرهی بریلوئن خواهیم

بود .لذا پهنای زمانی تپ کاهش مییابد.

شکل  -1میزان فشردگی تپ بر حسب غلظت نانو ذرات نقره به
ازای مقادیر متفاوت انرژیهای ورودی به سلول .SBS
شکل  -9الف) تغییرات پهنای زمانی تپ ب) میزان فشردگی تپ بر
حسب انرژی ورودی با غلظتهای  93 ،15 ،3و  3میکروموالر نانو
ذرات نقره.
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رفتار زمانی تپ بازگشتی و تبدیل فوریه آن به ازای انرژی

نتیجهگیری

ورودی حدود  9میلی ژول در شکل 5به عنوان نمونه،

در این مقاله اثر حضور نانو ذرات در محیط استون بر روی
فرایند پراکندگی القایی بریلوئن و ویژگیهای زمانی پالس
لیزر به طور تجربی مطالعه و بررسی شد .به منظور فشرده
سازی تپ لیزری با استفاده از پراکندگی القایی بریلوئن
معموالً از سلول با طول بلند ( از مرتبه طول عمر فونون)
استفاده می گردد اما در این مقاله از سلولی با طول کوتاه
به منظور مشاهده رفتار نانوذرات استفاده گردید .نتایج
بدست آمده در این تحقیق نشان داد حضور نانو ذرات
منجر به کاهش پهنای زمانی و در نتیجه افزایش میزان
فشردگی نیز میگردد .لذا حتی هنگامی طول سلول کوتاه
باشد میتوان به تپ های کوتاه دست یافت .همچنین به
کمک تغییر غلظت نانو ذرات درون سلول و تغییر در شدت
باریکه لیزری میتوان پهنای تپ استوکس را کنترل و
تنظیم نمود .عالوه بر آن رفتار زمانی تپ بازگشتی به دلیل
عدم جابجایی فرکانسی تپ بازتابی نسبت به تپ لیزر در
پراگندگی القایی مای-براگ ،تغییرات ساختاری در شکل
تپ خروجی و تبدیل فوریه آن نمایان نمیگردد.
در هنگام استفاده از لیزرهکای پرانکرژی حضکور نکانو ذرات

جهت مقایسه نشان داده شده است.

Pure

15 µM

30 µM

به عنوان تضعیف کننکده جهکت جلکوگیری از ایجکاد اثکرات
غیرخطی مخرب در استفاده از آینههکای مکزدوج فکازی بکا
حفظ کیفیت زمانی پالس مفید خواهد بود.
60 µM

شکککل  :5رفتککار زمککانی تککپ هککای ثبککت شککده توسککط اسیلوسکککوپ در
غلظتهای متفاوت نانوذرات نقره درون سلول حاوی استن خالص
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مطالعه و بررسی ژالتین با استفاده از حسگر زیستی مبتنی بر طیفسنجی رامان ارتقاء یافتهی
سطحی ()SERS
2
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*

چکیده -در این پژوهش ،با استفاده از روش شیمیایی با عامل کاهندهی ساکاروز ،نانوذرات نقره در دمای  5۰درجه سانتیگراد ساخته شد .در ادامه،
با استفاده از روش قطرهافشان ،نانوذرات نقره روی زیرالیههای شیشهای الیهنشانی شد تا زیرالیههای فعال  SERSساخته شود .با استفاده از آنالیزهای
مختلف طیفسنجی فرابنفش-مرئی ( ،)UV-Visپراش اشعهایکس ) ،(XRDتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMو
طیفسنجی انرژی پخشی اشعه ایکس ( ،)EDSمشخصههای نانوذرات نقره روی زیرالیهها که به روش قطرهافشان ساخته شدند ،بررسی شد .از آنجا
که طیف رامان مولکولهایی که بر روی نانوساختارهای نقرهای جذب سطحی شدهاند؛ به طور قابل مالحظهای افزایش مییابد؛ میتوان از حسگرهای
مبتنی بر طیف سنجی رامان ارتقاء یافتهی سطحی ) (SERSساخته شده بر پایه این نانوساختارها برای آشکارسازی مقادیر بسیارکم مولکولها و مواد
زیستی استفاده کرد .سپس این زیرالیهها به عنوان زیرالیه فعال  SERSبرای آشکارسازی ژالتین با غلظت  1۰-2موالر استفاده شد .در این مقاله با
حکاکی ژالتین بر روی زیرالیه نقره اندود به روش فیزیکی در غلظت  1۰-2موالر به دلیل تشدید پالسمونی نانوذرات نقره باعث افزایش شدت سیگنال
 SERSشد .در مقایسه با طیف  FT-IRزیرالیه  SERSیک روش آسان برای تشخیص مولکول ژالتین محسوب میشود.
کلید واژه -حسگر زیستی  ،SERSنانوذرات نقره ،ژالتین ،طیف

FT-IR

Investigation of Gelatine Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
)(SERS
Nafiseh Sharifi1,* and Vahid Eskandari2
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2
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Abstract- In this study, silver nanoparticles were synthesized using a chemical method with a reducing agent of sucrose
at a temperature of 50°C. Subsequently, the silver nanoparticles were deposited on glass substrates using drop-coating to
build active SERS substrates. Different analyses including UV-Vis spectroscopy (UV-Vis), X-ray diffraction (XRD),
field emission scanning electron microscopy (FESEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) were obtained
to investigate the characterizations of silver nanoparticles. Since silvery substrates could enhance the Raman signal of
molecules, these silvery substrates were used to investigate the molecular and biological detection. The active SERS
substrates were obtained to detect 10-2 M of gelatine. In this paper, by carving gelatine in 10-2 M on silvery substrates by
a physical method. The silver nanoparticles plasmonic resonance cause of an increase of SERS intensity. In compare with
FT-IR spectrum, SERS substrates is an easy way to obtain gelatine.
Keywords: SERS Biological Sensor, Silver Nanoparticles, gelatine, FT-IR spectrum.
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مقدمه

تجزیه و تحلیل مولکولی تشکلیل دهندهی یک نمونهی زیستی
و پزشکی تبدیل شده است ] .[4درنتیجه آشکارسازی این ماده
در مقادیر کم و تشخیص زود هنگام این ماده از اهمیت زیادی
برخوردار است روشهای مختلفی برای آشکارسازی این ماده
وجود دارد که نیازمند هزینه باالی تجهیزات و نیاز به تکنسین
های متخصص از معایب این روش است ] .[5در این پژوهش
سعی بر ساخت بستر فعال  SERSبا روشی ساده و ارزان شده
که با استفاده از آن میتوان مولکول ژالتین را به راحتی و با صرف
هزینهی کمتر آشکارسازی کرد.

در صنایع غذایی ژالتین ،در تهیه ژلهها ،پاستیلها ،شیرینیجات
و بستنیها به کار می رود .ژالتین در بدن به آسانی جذب شده
و با تشکیل امولسیون با چربیها به هضم سایر مواد غذایی کمک
مینماید .از آنجا که ژالتین یک پروتئین میباشد و میزان بعضی
اسیدهای آمینه ضروری آن مثل لیزین باالست ،بر اساس قوانین
اتحادیه اروپا ،ژالتین به عنوان یک ماده غذایی محسوب می
شود ،اما به دلیل فقدان تریپتوفان ،یک منبع پروتئینی کامل
نیست .ژالتین با پروتئین شیر سازگار است و یک تثبیت کننده
عالی برای محصوالت لبنی به حساب میآید .ژالتین به علت
جذب دائمی آب و عدم وجود چربی و کربوهیدرات ،از نظر کالری
نسبتاً ضعیف است و بنابراین در رژیم غذایی نیز تجویز میشود.
همچنین به علت جایگزین شدن ژالتین به بیمارانی که نباید
نمک مصرف کنند ،کمک شایانی میکند .ژالتین همچنین به
علت ایجاد لخته مصنوعی و قدرت جذب خون ،از خونریزی
جلوگیری میکند .عالوه بر کاربردهای غذایی ژالتین ،میتوان
به کاربردهای غیرغذایی آن در ریز کپسول کردن مواد دارویی،
ایفای نقش به عنوان یک عامل اتصال دهندهی اجزاء مختلف در
تهیه قرص ،ساخت چسبهای پزشکی ،ساخت دستکشهای
جراحی و همچنین در صنایعی نظیر صنایع عکاسی و نساجی
اشاره کرد ] .[1طال و نقره به دلیل رزونانس پالسمون سطحی
زیاد ( )SPRو ویژگیهای منحصربهفردی در صنعت بسیار مورد
استفاده واقع میشوند [ .]2یکی از کاربردهای اساسی نانوذرات
طال و نقره ساخت زیرالیهی فعال  SERSو استفاده از آنها به
عنوان حسگر زیستی است .منظور از حسگر زیستی ،SERS

روش ساخت

المهای شیشهای با ابعاد  2/5 cm×1 cmبه عنوان زیرالیه برش
داده شد .برای ساخت نانوذرات نقره از روش شیمیایی استفاده
شد .در این روش یونهای نقره به روش کاهندهی ضعیف احیاء
میشوند .در ادامه بر روی زیرالیهی شیشهای مقداری از محلول
ساخته شده را با قطره چکان میریزیم و نمونه را در دمای 8۰
درجهی سانتیگراد در آون قرار میدهیم تا آب موجود در محلول
الیهنشانی شده و تبخیر شود .برای آشکارسازی ماده هدف
مولکول ژالتین را با غلظت  1۰-2موالر استفاده شد .در ادامه،
مقداری از غلظت تهیه شده به صورت جداگانه بر روی زیرالیه-
های نقرهاندود شده قرار گرفت و در معرض هوا خشک شد.
نتایج و نمودارها

شکل  ،1طیف جذب نانوذرات نقرهی ساخته شده در دمای 5۰
درجهی سانتیگراد با گذشت  4دقیقه را نشان میدهد .شکل ،1
طیف جذب نانوذرات نقره با قله تشدید پالسمونی  439نانومتر
است که در آن به وضوح حضور فلز نقره بر روی زیرالیهی

حسگر ساخته شده بر پایه اثر پراکندگی رامان که با استفاده
از پوششدهی نانوذرات نقره بر روی بستر شیشهای ساخته شده
که باعث بهبود سیگنال رامان ضعیف هدف زیستی جذب شده
بر روی بستر میشود ] .[3روش پراکندگی رامان ارتقاء یافتۀ
سطحی به علت حساسیت باال و قدرت تفکیک طیفی مناسب به
عنوان یک روش غیرمخرب ،اخیراً به یک روش بسیار جذاب در

شیشهای مشخص است.
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به وقوع میپیوندد .از آنجا که در این حالت از روش قطرهافشان
استفاده شده است سطح شیشه پوشیده از نانوساختارهای
جزیره ای نقره است و به علت فرآیند تبخیر سطح دارای پستی
بلندی یا خلع وفرج هایی است .شکل -3ب ،مربوط به نانوذرات
نقره بر روی زیرالیه شیشهای و ملکول ژالتین حکاکی شده روی
آن است که در این تصویر نانوذرات نقره به صورت کروی و
بیضوی شکل مشاهده میشوند و ملکول ژالتین به صورت
الیههای ابرگونه روی نانوذرات نقره مشاهده میشود .شکل -3ج،
طیف  EDSزیرالیهی شیشهای پوشیده شده از نانوذرات نقره را
نشان میدهد که به وضوح حضور نقره را تایید میکند.

شکل  :1طیف جذب نانوذرات نقرهی ساخته شده با قلهی تشدید
پالسمونی  428نانومتر.

شکل  ،2الگوی پراش اشعهایکس مربوط به نانوذرات نقره حکاکی
شده روی زیرالیه شیشهای با ساختار  FCCرا نشان میدهد.
اصلیترین قلهها در زاویهی 44/38 ،38/2و  64/8درجه و
صفحات بلوری تشکیل شدهی صفحات به ترتیب ()2۰۰( ،)111
و ( )22۰واقع شده است ،صفحات بلوری ظاهر شده روی بستر
شیشهای حضور نانوذرات نقره را تائید میکند .اکسیدنقره ظاهر
شده در نمودار  XRDبه خاطر قرارگیری زیرالیهها در دمای 8۰
درجهی سانتیگراد است.
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شکل  :3الف) نانوذرات نقره ساخته شده در دمای ساخت  5۰درجه-
ی سانتیگراد و عامل کاهندهی ساکاروز و روی زیرالیهی شیشهای،
ب) نانوذرات نقره و ملکول ژالتین ،ج) طیف  EDXنانوذرات حکاکی
شده رو زیرالیهی شیشهای.

شکل -4الف طیف عبور  FTIRاز مولکول ژالتین جامد را نشان
میدهد که ارتعاشات ظاهر شده در جدول 1-آمده است .شکل
-4ب طیف  SERSمحلولی از مولکول ژالتین ساخته شده در
غلظت 1۰-2موالر را نشان میدهد که ارتعاشات ظاهر شده در
جدول 1-آمده است .که ارتعاشات ظاهر شده در هر دو طیف

0
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شکل  :2الگوی  XRDاز نانوذرات نقره در دمای ساخت  5۰درجهی
سانتیگراد و عامل کاهندهی ساکاروز حکاکی شده روی زیرالیه
شیشهای.

شباهت نزدیکی بههم دارند .پس از استفاده از نانوذرات نقره
تهیه شده به عنوان زیرالیه  SERSو ثبت طیف رامان ارتقاء
یافته ،افزایش در شدت قلهها به وضوح دیده میشود که با
محاسبه فاکتور ارتقاء ( )EFاز طریق رابطهی زیر میتوان به
مقدار آن دست یافت.

شکل -3الف ،تصویر  FESEMریخت یا مورفولوژی نانوذرات
نقره ،شکل -3ب ،نانوذرات نقره و مولکول ژالتین حکاکی شده
روی زیرالیه شیشهای پوشش داده شده با نانوذرات نقره مشاهده
میشود .شکل -3الف ،نشان میدهد که نانوذرات نقره بههم
چسبیده و تشکیل جزیره را دادهاند که در اثر فرآیند حرارتدهی

𝑓𝑟𝑢𝑠𝐼 × 𝑙𝑜𝑣𝑁
𝑙𝑜𝑣𝐼 × 𝑓𝑟𝑢𝑠𝑁

= 𝐹𝐸
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در این رابطه  Nvolو  Nsurfبه ترتیب تعداد مولکولهای،
مولکول ژالتین و بروی زیرالیهی  SERSاست Ivol .و Isurf
نیز شدت طیف رامان و طیف ارتقاء یافته رامان ()SERS
است .با جایگذاری دادههای مربوطه در این رابطه ،مقدار
 9/74×1۰4بدست میآید.

نتیجهگیری

ربا توجه به دادههای ارائه شده در این تحقیق ،میتوان ادعا نمود
که به علت ساخت سریع نانوذرات نقره و استفاده در ساخت
حسگر زیستی  SERSساخته شده از نانوذرات نقره رشد یافته
بر روی زیرالیههای شیشهای با روش قطرهافشان به علت سادگی
فرایند ساخت ،کمهزینه بودن و قابلیت آشکارسازی مواد با
غلظتهای کم روش نوینی برای تشخیص زود هنگام مولکول
ژالتین است .استفاده از سیگنالهای  SERSدر مقایسه با سایر
روشها از جمله روش  FT-IRسریعتر و کم هزینهتر است .پیش-
بینی میگردد که روش ارائه شده میتواند برای شناسایی ،تجزیه
و تحلیل نمونهها و بیماریهای دیگر زیستی و پزشکی که
مولکولهایی در غلظتهای کم و با حساسیت زیاد به کار گرفته
شود.

شکل :4الف) طیف  FTIRژالتین جامد ،ب) طیف رامان ( منحنی
آبی -خط ممتد) شیشهی نقرهاند شده ( ،منحنی سبز-خطچین)
شیشهی حکاکی شده با ژالتین( ،منحنی قرمز -نقطهچین) ژالتین
حکاکی شده روی شیشهی نقرهاندود جذب شده بر روی زیرالیه
فعال .SERS
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مدوالتور الکترواپتیکی چند بانده مبتنی برگرافن در بازه تراهرتز
1

 علی اکبر شوقی،1 حمید واحد،1 هادی صوفی،1بهنام جعفری

 ایران،5166616471  تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی فناوریهای نوین1
 در این مقاله یک مدوالتور الکترواپتیکی چندبانده مبتنی بر گرافن تکالیه طراحی و مدلسازی شده است که در ساختار- چکیده
 با یکپارچه کردن گرافن با ساختار ساندویچی.  نانو آنتنهای فلزی برای افزایش جذب و بهبود مشخصات مدوالتور قرار گرفته است،آن
 تحریک شده و با انتشار در جهتMDG گرافن امواج پالسمونی شدیدا حبس شده در سطح گرافن در داخل ساختار/دیالکتریک/فلز
 با اعمال ولتاژ.متضاد آنها در سطح گرافن باعث ایجاد رزونانس فابری_پرو شده که باعث افزایش جذب مولتی باند در گرافن میشود
 در طول موج.بایاس طیف عبور مدوالتور شیفت پیدا میکند و بیشینه مقدار عبور از سیستم دستخوش تغییرات زیادی میشود
 برخالف دیگر مدوالتورهای مبتنی برگرافن که اساس مدوالسیون. دست یافت18dB  می توان به عمق مدوالسیون در حدود31/7µm
از طریق اعمال تغییرات در جذب آن صورت میگیرد در این ساختار عمل مدوالسیون از طریق شیفت یافتن فرکانس پیکهای عبور
.پرو اتفاق میافتد-فابری
. رزونانس فابری پرو، گرافن پالسمونیک، مدوالتورهای الکترواپتیکی-کلید واژه

Graphene based multiband THz electro-optic modulator
Behnam jafari1, Hadi soofi1, Hamid Vahed1, Ali Akbar Shoghi1
1

School of Engineering- Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz 5166616471, Iran

Abstract- In this article a multiband electro-optic modulator based on single layer graphene is designed and
numerically investigated. The designed modulator incorporates metallic Nano-antennas to enhance the absorption
and hence the modulator parameters. Due to integrating graphene into a metal-dielectric-graphene (MDG)
sandwich structure, highly confined graphene plasmons (GPs) are excited in the MDG structure and multiple
order Fabry-Perot (FP) resonances are formed by interference of oppositely propagating GPs waves that account
for the multiband absorption enhancement. The applied bias voltage shifts the transmission spectra which in turn
shifts the maximum transmission through the structure. At 31.7m, the modulation depth is as high as 18dB.
Unlike other graphene-based modulators that modulation is based on changes in graphene absorption, in this case
modulation is based on frequency shifting of FP resonances.
Keywords: Electro optical modulator, Graphene plasmonic, Fabry-Perot resonance.
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مقدمه

است .در پژوهش حاضر با استفاده گرفتن از مزایای گرافن،

بدلیل کاربردهای فراوان و روبه گسترش مدوالتورهای نوری

تحریک امواج پالسمونی در آن و تداخل فابری پرو بین امواج

مانند لیزرهای مدرن ،مخابرات نوری و ارتباطات تراهرتز

پالسمونی قطبیده شده توانستیم به طیف عبور چند بانده

تحقیقات و پژوهشهای مختلفی بر روی آنها انجام شده

دست بیابیم بطوریکه با تنطیم ولتاژ گیت اعمالی به

است[ .]1به لطف پیشرفت های اخیر و چشمگیر در علم

مدوالتور در هر طول موج دلخواه عمل مدوالسیون با بیشینه

نانو ،تکنولوژی و دانش مواد ،موادی با کاربردها و خصوصیات

عمق مدوالسیون اتفاق میافتد .اساس مدوالسیون در این

ویژه بصورت گسترده در ساخت و طراحی مدوالتورهایی با

ساختار شیفت طیف عبوری از سیستم است برای مثال با

کاربردهای جدید و پارامترهای بهبود یافته ،مورد استفاده

اعمال پالس الکتریکی با ولتاژ پایین  0/7ولت و ولتاژ باالی

قرار گرفتهاند .به عنوان مثال مواد گروه ،]2[ III-V

 1/5ولت در طول موج  31میکرومتر عمل مدوالسیون با

ژرمانیوم[ ،]3پلیمرها و گرافن[ ]4جای مناسبی در

بیشترین عمق مدوالسیون اتفاق میافتد بطوریکه طیف

مدوالتورهای مبتنی بر سیلیکون برای بهبود پارامترهای

عبور سیستم در حدود  70درصد تغییر میکند .با افزایش

کلیدی مانند عمق مدوالسیون ،سرعت مدوالسیون ،کاهش

ولتاژ گیت طولموج عملیاتی مدوالتور به سمت طول

دادن اندازهی مدوالتور ،بهبود بازهی طولموجی و دیگر

موجهای پایین شیفت پیدا میکند در حالیکه عمق

پارامترهای مهم مدوالتورها کسب کردهاند .یکی از معایب

مدوالسیون بیشترین مقدار خود را خواهد داشت.

مدوالتورهای ابتدایی مبتنی بر سیلیکون کم بودن عمق

طراحی مدوالتور

مدوالسیون در آنها بود برای غلبه بر این مشکل این

شکل 1ساختار مدوالتور پیشنهادی در سه و دو بعد را نشان

مدوالتورها در اندازه بزرگی طراحی و ساخته میشدند و

میدهد .همانطور که دیده میشود نانو آنتنها در هر دو

دلیل آن نسبتا ضعیف بودن اثر الکترو_اپتیک آنها است .در

طرف باال و پایین گرافن قرار داده شدهاند .نانو آنتنهای

مقابل استفاده از گرافن در مدوالتورهای نوری میتواند به

باالیی توسط دیالکتریکی با ضخامت  5nmاز گرافن جدا

محدودیتهای سرعت ،اندازه و عمق مدوالسیون غلبه کند .از

شدهاند .عرض هریک از نانو آنتن ها ( )Wt=Wb=1µmاست

ویژگیهای منحصر بفرد گرافن میتوان به دینامیک بسیار

و فرض شده است که طول آنها  Lدر مقابل عرضشان به

سریع حاملها  ،جذب مستقل از طول موج[ ،]5مشخصات

اندازهی کافی بزرگ باشد .بستر سیلیکونی به ضخامت 3

نوری قابل تنظیم با استفاده از دوپینگ الکترواستاتیکی ،

میکرومتر که به عنوان گیت برای کنترل پتانسیل

نرخ تلفات کم ،قابلیت تحرک باال و توانایی حبس انرژی

الکتروشیمیایی گرافن عمل عمل می کند بطور مستقیم به

الکترومغناطیسی در حجم بسیار کوچک[ ]6اشاره کرد .از

نانو آنتن های پایینی متصل شده است .یک موج تخت با

طرف دیگر ،میزان جذب نوری گرافن تک الیه برای یک

قطبش عمود بر نانوآنتنها در راستای  –zو واقع در نقطهی

موج الکترومغناطیسی که به صورت عمود بر آن بتابد ،تقریبا

 z=4µmبه سیستم تابانیده میشود با گذر از مدوالتور موج

مستقل از فرکانس نور و برابر با    2.3%است .یکی از

نوری مدوله شده از پایین ساختار خارج میشود.

روشهای نوین پیشنهاد شده در سالیان اخیر برای افزایش
اندرکنش موج الکترومغناطیسی با گرافن ،استفاده از

تحلیل نوری ساختار به روش  FDTDانجام شده است که

نانوساختارهایهای فلزی و استفاده از اثرات پالسمونیک

در آن طال به عنوان مادهای از جنس فلز با قابلیت گذردهی
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بدست آمده از آزمایشات تجربی مدل شده است .گرافن

عبور از سیستم بیشترین مقدار خود را خواهد داشت و در

بصورت مادهی دو بعدی با استفاده از هدایت سطحی آن

فرکانس هایی که امواج پالسمونی رونده در سطح گرافن

مدلسازی شده است .معادالت هدایت سطحی گرافن از دو

تداخل ناسازگار دارند ،مولفهی میدان الکتریکی نور در سطح

قسمت هدایت نوری مربوط به گذارهای بین باندی و هدایت

گرافن تلف می شود یا به عبارت دیگر در این فرکانس ها

نوری متناسب با گذارهای درون باندی تشکیل شده است.

جذب گرافن بیشترین مقدار را خواهد داشت.

در بازه ی تراهرتز هدایت نوری گرافن بطور عمده توسط
گذارهای درون باندی آن مشخص میشود لذا میتوان
هدایت نوری گرافن را بصورت مدل شبه درود برای گذارهای
درون باندی بصورت رابطه  1بازنویسی کرد:
شکل  :2توزیع میدان الکتریکی در سطح گرافن در فرکانس 10
تراهرتر ،رزونانس فابری پرو امواج پالسمونی در سطح گرافن به
وضوح قابل مشاهده است .مرتبه ب رزونانس در این فرکانس  7است.

نتایج و بحث

طیف عبوری از مدوالتور در شکل  3برای دو مقدار تراز
فرمی نشان داده شده است .تعداد نقاط روشن و تاریک در

شکل  :1ساختار مدوالتور .ناحیهی مستطیلی مشخص شده در
برش عرضی محدوده ی رزوناتور فابری-پرو را نشان می دهد.

توزیع میدان الکتریکی نشان داده شده است .الزم به ذکر
است که بدلیل متقارن بودن ساختار مرتبهی رزونانس فابری

)  ( )   dc ( E f ) (1   2 2

()1

پرو همواره فرد خواهد بود .اگر  Mمرتبه ی رزونانس باشد
در معادلهی باال )  dc ( E f

بیانگر هدایت الکتریکی dc

در آنصورت طول موج امواج پالسمونی از رابطهی

گرافن است که وابسته به موقعیت تراز فرمی است.

 GP  2W Mمحاسبه میشود ،که در آن  Wعرض

همانطوری که از معادله پیدا است ،در این بازه جذب

نانوآنتنها است .با افزایش فرکانس نور فرودی مرتبهی

تراهرتزی گرافن میتواند بوسیلهی تنظیم تراز فرمی یا به

رزونانس افزایش پیدا میکند.

عبارت دیگر دوپینگ گرافن مدوله شود .شکل  2توزیع
میدان الکتریکی در سطح گرافن در فرکانس  10THzرا
نشان میدهد .بدلیل تقارن ساختار امواج پالسمونی در هردو
سمت کانال گرافنی تحریک می شوند .این امواج پالسمونی
در سطح گرافن در جهت مخالف شروع به حرکت می کنند

شکل  :3طیف عبوری مدوالتور برحسب فرکانس .دیده می شود که
با تغییر اندک در تراز فرمی مقدار عبور در بعضی از فرکانس ها به
مقدار قابل توجهی تغییر می کند.

به عبارت دیگر گوشه های نانوآنتن طال بصورت دو قطبی
عمل میکند .با حرکت امواج پالسمونی در سطح گرافن و
تداخل آنها با یکدیگر باعث ایجاد تداخل فابری پرو در

تغییرات تراز فرمی گرافن بر حسب غلظت حاملها در آن

ساختار فلز/دی الکتریک/گرافن می شود .در فرکانس هایی

از رابطهی  E f  h f  nمشخص میشود و ولتاژ گیت

که در آن تداخل امواج پالسمونی باهم سازگار هستند طیف
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طبق رابطهی

 0 rVg
dox

 n باعث تغییر غلظت حاملها در

گرافن میشود .بنابراین طبق مدل صفحات خازنی:
Vg  Vdirac

()2

  0 r
e dox

E f  h f
شکل  : 6نمودار عمق مدوالسیون برحسب ولتاژ گیت اعمالی .عمق
مدوالسیون در  1/67ولت بیشترین مقدار را دارد.

در رابطه ی باال   0ضریب گذردهی خالء  r ،ضریب گذردهی
m
دی الکتریک dox ،ضخامت دیالکتریک و
s

 f  106

نتیجهگیری

سرعت فرمی گرافن است .در شکل  4تغییرات تراز فرمی

در این مقاله ،یک مدوالتور تراهرتز مبتنی بر گرافن مورد

بر اثر اعمال ولتاژ بایاس نشان داده شده است.

طراحی و مدل سازی قرار گرفت .بر خالف مدوالتورهای
گرافنی مرسوم ،در این ساختار از شیفت در فرکانسهای
رزونانس در ساختار فابری-پیرو در اثر تغییر در هدایت
سطحی گرافن برای عمل مدوالسیون استفاده شده است.
مدوالتور طراحی شده ،دارای عمق مدوالسیون بسیار زیاد و
ولتاژی عملکرد بسیار پایین است .برای مثال در طول موج
 31/7mبرای داشتن عمق مدوالسیون  %70تنها نیاز به

شکل  :4تغییرات سطح فرمی برحسب ولتاژ بایاس

تغییر ولتاژ اعمالی به گرافن به اندازه  0/67 Vاست.

برای یک بازهی طولموجی محدودتر طیف عبور مدوالتور
در شکل  5آورده شده است .وقتی که سطح پایین پالس
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طراحی و شبیه سازی سیستم اپتیکی حسگر ردیاب ستاره با استفاده از نرم افزار
ZEMAX
 بهروز رئیسی، حامد قامت، حامد آریان فرد
 پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده مکانیک،گروه حسگرهای فضایی
 تعداد قطعات اپتیکی به کار رفته باید برای، بخش مهمی از فناوری ردیاب های ستاره است، سیستم اپتیکی- چکیده
 جرم و حجم ردیاب ستاره را می توان با کاهش ابعاد، عالوه بر این.تسهیل پردازش و مونتاژ با حفظ کارایی به حداقل برسد
 در این مقاله به تبعیت از سیستم های اپتیکی نانوحسگرهای ستاره مانند.محوری و شعاعی سیستم اپتیکی کوچک کرد
)MT9P031  انتخابی (مدلCMOS  )و حسگر تصویر پیکسل فعالSinclair Interplanetary  (ساخت شرکتST-16
. شبیه سازی و بهینه سازی شده است، طراحی، سیستم اپتیکی مورد نظر،

. ارزیابی کیفیت تصویر، بهینه سازی، ابیراهی، سیستم اپتیکی کامپکت، ردیاب ستاره-کلید واژه

Designing and Simulation of the Optical System of the Star Tracker
Sensor, Using the ZEMAX Software
Hamed Arianfard (h.arianfard@isrc.ac.ir), Hamed Ghamat (hamedghamat@gmail.com)
Behrooz Raeisy (b.raeisy@isrc.ir)

Space Sensor Group, Institute of Mechanics Iranian Space Research Center
Abstract- optical system is an important part of star tracker technology, the number of optical components used must be
minimized to facilitate processing and assembly, while maintaining efficiency. Additionally, the mass and volume of the
star tracker can be reduced by reducing the axial and radial dimensions of the optical system . In this paper, following the
use of Star nano-sensor optical systems such as ST-16 (manufactured by Sinclair Interplanetary) and selected CMOS
active pixel image sensor (MT9P031 model), the desired optical system, is designed, simulated and optimized.
Keywords: Star Tracker, Compact Optical System, aberration, Optimization, Image quality evaluation
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مقدمه

()1

فناوری ردیاب ستاره شامل توسعه سیستم اپتیکی ،پردازش
تصویر و تطبیق الگوی ستاره ها می باشد .در این بین ،طراحی
سیستم اپتیکی بخش مهمی از آن را شامل می شود .هر سیستم
اپتیکی دارای پارامترهای عملکردی مختلفی است که کیفیت آن
با استفاده از این پارامترها ،قابل ارزیابی هستند .میدان دید
وسیع ،جرم پایین ،حجم کم و دقت باال اهمیت بسزایی را در
تحقیق و توسعه ردیاب های ستاره دارند [ .]1طراحان اولیه
براساس تئوری زایدل پی بردند که سیستم اپتیکی با تقارن جلو
به عقب می تواند ابیراهی های کما ،اعوجاج و رنگ جانبی را
حذف کند [ .]2در سال  1980والتر ماندلر 1فرایندی را برای
طراحی لنزهای گوسی دوگانه ارائه داد ،که اغلب به عنوان ساختار
پایه و مدرن برای طراحی لنزهای گوسی دوگانه درنظر گرفته
می شود[ ،]3که اساس طراحی سیتم اپتیکی مدنظر ما می باشد.
در این مقاله ،بر اساس الزامات سیستم اپتیکی مربوط به حسگر
ستاره ،ساختار اولیه و مواد سیستم اپتیکی ،و سپس بهینه سازی
ساختار سیستم اپتیکی انجام شده است .عملکرد تصویربرداری
س یستم اپتیکی با استفاده از منحنی های نمودار لکه ،نمودار
غلظت انرژی ،نمودار تابع انتقال مدوالسیونو منحنی های ابیراهی
ارزیابی شده اند.

()2

های
که  fبیان کننده طول کانونی و
دید عمودی و افقی هستند .از آنجا که میدان دید به قدر ستاره
ها هم وابسته است ،برای اینکه حداقل سه ستاره در میدان دید
ردیاب ستاره وجود داشته باشد (قدر آستانه  )+6ما میدان دید
 20o  15oرا انتخاب کردیم] .[5بنابراین طبق روابط2و ،1طول
کانونی موثر سیستم اپتیکی در حدود  16میلی متر بدست می
آید .از طرفی عدد )F#( Fسیستم های اپتیکی مربوط به ردیاب
ستاره نیز بایستی بین  1تا  2باشد [ .]6بنابراین با توجه به مقادیر
مربوط به دو پارامتر کلیدی سیستم و اینکه طیف انتقال سیستم
 400تا  700نانومتر باشد طراحی و بهینه سازی سیستم اپتیکی
را انجام دادیم.

پارامتر های عملکردی سیستم اپتیکی

شکل  :1شماتیک میدان دید افقی و عمودی سیستم اپتیکی ردیاب
ستاره.

از آنجایی که پارامترهای عملکردی سیستم اپتیکی بایستی
برای کاربردهای مورد نظر تعیین شوند ،بنابراین بایستی مقدار
طول کانونی سیستم اپتیکی را با توجه به ابعاد حسگر تصویر و
میدان دید انتخاب شده بدست آورد.
ابتدا مقادیر پارامترهای عملکردی سیستم اپتیکی هدف را بدست
آوردیم .اندازه پیکسل حسگر تصویر انتخابی (مدل )MT9P031
برای حسگر ستاره مورد نظر  2.2  m  2.2  mاست [.]2
زیرا ویژگی های این حسگر کامال سازگار با کاربردهای فضایی
است .بنابراین بایستی مقدار طول کانونی سیستم اپتیکی را با
توجه به ابعاد حسگر تصویر و میدان دید انتخاب شده(،) FOV
بدست آورد .اگر پهنا و ارتفاع مانیتور به ترتیب  t hو  t vدر نظر
گرفته شوند ،آنگاه داریم:

Walter Mandler

𝑣𝑉𝑂𝐹
𝑣𝑡
( tan
=)
2
𝑓2
𝐹𝑂𝑉ℎ
𝑡ℎ
( tan
=)
2
𝑓2
𝑣𝑉𝑂𝐹  𝐹𝑂𝑉ℎ ،میدان

طراحی سیستم اپتیکی
برای طراحی سیستم اپتیکی مدنظر ،برخی ساختارهای
اپتیکی موجود به عنوان ساختار اولیه بررسی شدند [ .]8-6در
سیستم اپتیکی ردیاب ستاره ،ما باید ابیراهی های کروی،
آستیگماتیسم ،و رنگی را به حداقل برسانیم .همچنین ابیراهی
محور عمودی اثر بزرگی را در موقعیت مرکزی تصویر دارد.
برای مواد با ضریب شکست باال ،ابیراهی کروی کوچکتر است.
همچنین ،لنزهای اپتیکی با ضریب شکست باال نیاز به ضخامت
کمتری دارند و کوچک سازی سیستم اپتیکی را برآورده می
کنند .به همین دلیل از شیشه ی فلینت که دارای ضریب شکست
باال است استفاده شد .از طرفی برای کاهش ابیراهی رنگی از

1
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باشد[ .]8همچنین اختالف شعاع لکه ( )rmsدر میدان دیدهای
مختلف نباید بیش از حد بزرگ باشد .همان طور که در شکل 3
نشان داده شده ،شعاع  rmsنمودار لکه برای میدان دید اول و
دوم در حدود 0/7میکرومتر ،میدان دید سوم در حدود 1
میکرومتر و میدان دید چهارم در حدود  3/2میکرومتر است .از
آنجایی که سایز پیکسل حسگر تصویر  2/2میکرومتر است،
بنابراین اندازه لکه الزامات سیستم اپتیکی ردیاب ستاره را برآورده
می کند.

شیشه کراون که دارای ضریب شکست پایین است استفاده
کردیم .با توجه به شکل  ،2در سیستم اپتیکی شش لنز ،که از
سمت چپ ،شیشه کراون  ،ULTRAN30شیشه فلینت
 ،BAFN6شیشه فلینت  ،SF3شیشه فلینت  ،N-LAF2شیشه
فلینت  N15و شیشه کراون  KDPبه ترتیب قرار دارند .مقادیر
پارامترهای عملکردی سیستم اپتیکی در جدول  1آورده شده.

شکل  :3نمودار لکه سیستم اپتیکی

-2منحنی توزیع انرژی
انرژی محصور شده  ،درصدی از انرژی ،به عنوان تابعی از قطر
تصویر ،برای بررسی کیفیت تصویر می باشد .برای سیستم اپتیکی
ردیاب ستاره ،بایستی  80درصد انرژی محصور در قطر کمتر از
دو تا سه پیکسل باشد [ .]8مطابق شکل  4برای میدان دید کامل
 80درصد توزیع غلظت انرژی در قطر کمتر از  6/8میکرومتر قرار
گرفته است .بنابراین سیستم اپتیکی ارائه شده الزامات ردیاب
ستاره را برآورده می کند.

شکل  :2پیکربندی ساختار سیستم اپتیکی ارائه شده.

جدول  :1عملکرد سیستم اپتیکی اولیه
میدان دید

20o  15o

طول کانونی موثر

 16میلی متر

F#

1/88

بازه طیفی

 700- 400میکرومتر

طول موج مرکزی

 550نانومتر

بررسی عملکرد سیستم اپتیکی
برای ارزیابی کیفیت تصویر و عملکرد سیستم اپتیکی مورد نظر،
نمودار نقطه ای ،غلظت انرژی ،تابع انتقال مدوالسیون و منحنی
های ابیراهی در نقاط محور )  (0o ,50 , 7.5o ,100بررسی شده اند.
-1نمودار لکه

شکل  :4منحنی توزیع غلظت انرژی سیستم اپتیکی

نمودار لکه ،تصویر هندسی شکل گرفته ،در هنگام تصویربرداری
از یک جسم نقطه ای می باشد .دقت اندازه لکه تصویر ستاره باید
کمتر از  2یا  3برابر اندازه پیکسل حسگر تصویر مورد نیاز

-3تابع انتقال مدوالسیون ()MTF
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تابع انتقال مدوالسیون ( )MTFبه عنوان بهترین شاخص
ارزیابی کیفیت تصویر سیستم اپتیکی در طراحی اپتیکی مدرن
شناخته شده است MTF .انتقال مدوالسیون از شی به تصویر
توسط لنز را به عنوان تابعی از فرکانس فضایی ارائه می دهد .یک
معیار برای عملکرد عالی (معیاری که اغلب به عنوان یک هدف
طراحی برای لنزهای دوربین فیلمبرداری حرفه ای استفاده می
شود) این است که  50درصد  MTFرا در مقدار فرکانس فضایی
 50جستجو کنید .همان طور که در شکل  5نشان داده شده،
برای سیستم فوق باالی  77درصد  MTFتمام میدان در فرکانس

نتیجهگیری
ساختار سیستم اپتیکی ارائه شده ،از شش لنز مثبت و منفی
تشکیل شده است  .سیستم اپتیکی فوق دارای میدان دید وسیع
 ، 20o  15oطول کانونی مؤثر  16میلی متر F# ،برابر  1/88می
باشد .طول کلی سیستم اپتیکی برابر  30/1میلی متر است.
سیستم فوق دارای ساختار ساده و تعداد لنزهای کمتری نسبت
به سیستم های اپتیکی مشابه می باشد .بنابراین سیستم فوق
دارای جرم وحجم مناسبی برای استفاده در حسگرهای ردیاب
ستاره کوچک است .مقادیر پارامترهای عملکردی سیستم اپتیکی
ارائه شده الزامات کاربردی مربوط به حسگر ستاره را برآورده می
کند.

 50 cyclesوجود دارد .بنابراین سیستم اپتیکی ارائه شده
mm
الزامات ردیاب ستاره را برآورده می کند.
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شکل  :5نمودارهای  MTFسیستم اپتیکی ارائه شده.

-4نمودارهای ابیراهی پرتو
شکل منحنی ابیراهی پرتو می تواند نشان دهد که چه نوع
ابیراهی در سیستم اپتیکی برای میدان دید وجود دارد.
نمودارهای ابیراهی چهار میدان دید در طول موج های مختلف
سیستم اپتیکی ارائه شده در شکل  5نشان داده شده است .محور
افقی شعاع پرتو و محور عمودی ابیراهی رنگی جانبی را نشان می
دهد .سمت چپ مربوط منحنی های ابیراهی مماسی و سمت
راست مربوط به منحنی های ابیراهی ساجیتال است .طبق شکل
 5ابیراهی های سیستم اپتیکی مورد نظر به صورت بهینه برطرف
شده است.

شکل  :6منحنی های ابیراهی پرتو سیستم اپتیکی بهینه شده
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بررسی آستانه تخریب ناشی از لیزر فوق کوتاه در پوشش های اکسید فلزی
 رضا مسعودی، فاضل جهانگیری،مهدی رحیمی
پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی

 تحت تابش تک پالسSiO2  وSc2O3 ،Al2O3 ،ZrO2 در این مقاله آستانه تخریب لیزری در پوششهای اپتیکی متشکل از اکسیدهای-چکیده
 نتایج شبیه سازی با به کارگیری معادالت نرخ و درنظر گرفتن تحول زمانی یونیزاسیون بهمنی و.لیزری فوق کوتاه مورد محاسبه قرار گرفته است
.چند فوتونی نشان میدهد که شار لیزری آستانه تخریب لیزری با افزایش طول پالس افزایش مییابد
 یونیزاسیون بهمنی و چند فوتونی، معادالت نرخ، ، تابش تک پالس لیزری فوق کوتاه، پوششهای اپتیکی،کلید واژه – آستانه تخریب لیزری

Investigation of ultrashort laser induced damage threshold in metal oxide coatings
Mehdi Rahimi, Fazel Jahangiri, Reza Massudi
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University
Abstract-In this paper, the laser damage threshold induced by interaction of single ultrashort pulse with
optical coatings including metal oxides of ZrO2, Al2O3, Sc2O3 and SiO2 is calculated. Simulation results
using the rate equations and taking into consideration the avalanche and multiphoton ionization reveal that
the laser fluence of damage threshold increases with increasing pulse duration.
Keywords: Laser Damage Threshold, Optical Coatings, Single Ultrashort Pulse, Rate Equations, avalanche
and multiphoton ionization
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 .2تئوری و معادالت حاکم

 .1مقدمه

تخریب ایجاد شده توسط لیزر در دی الکتریکها در رژیم
پالسهای فوق کوتاه مبتنی بر برانگیختگی غیر خطی،
یونیزاسیون چند فوتونی و یونیزاسیون تونلی زنی
الکترونها از باند ظرفیت به باند رسانش توضیح داده می-
شود .این فرآیندهای غیر خطی در واقع الکترون اولیه برای
شروع یونیزاسیون برخوردی و به دنبال آن یونیزاسیون
بهمنی را فراهم میآورند] .[1هنگامی که چگالی الکترونها
در باند رسانش از مقدار بحرانی تجاوز کند ماده بسیار
جاذب شده و انرژی جذب شده پس از زمانی در حدود 1
پیکوثانیه به شبکه منتقل میشود و این باعث ایجاد
تخریب میگردد] .[9از اینرو محاسبه شار لیزری مورد نیاز
برای آنکه چگالی الکترونی در باند رسانش از حد بحرانی
خود تجاوز کند معیار مناسبی برای آستانه تخریب لیزری
محسوب میشود .برای محاسبه چگالی الکترونها در باند
رسانش از معادله نرخ استفاده میکنیم ]: [1

با اختراع لیزر و توسعه لیزرهای توان باال ،مطالعه آستانه
تخریب ناشی از لیزر که عامل محدود کننده در ساخت
تجهیزات اپتیکی و لیزری است مورد توجه قرار گرفت].[1
تخریب ناشی از لیزر معموال از طریق دو مکانیزم حرارتی و
الکتریکی توصیف میشود .برای لیزرهای پیوسته و یا
پالسهای لیزری با طول پالس بلندتر از  01پیکوثانیه
مکانیزم حرارتی برقرار است و به صورت ذوب شدگی
موضعی و شکستگی ظاهر میشود .ولی برای پالسهای
لیزری فوق کوتاه کمتر از ده پیکوثانیه مکانیزم حاکم بر
تخریب الکتریکی است که به صورت کندو سوز ظاهر می-
شود ][2و] .[9در کنار مطالعات آستانه تخریب در حجم
مواد اپتیکی ،بررسی تخریب پوششهای اپتیکی نیز که
معموال از دیگر المانهای اپتیکی آستانه تخریب پایینتری
دارند مورد توجه قرار داشته است] .[4در سال  1990مدل
تئوری بر پایه حل معادالت نرخ ،برای محاسبه آستانه
تخریب پیشنهاد شد که مطابقت خوبی با دادههای تجربی
داشت] .[0در سال  2111آستانه تخریب سطحی فیوز
سیلیکا را در رژیم فمتوثانیه به صورت تجربی و تئوری
بررسی و نشان داده شد که فرآیند بهمنی برای پالسهای
کوچکتر از  01فمتوثانیه میتواند نقش مؤثری داشته
باشد].[6در این مقاله ابتدا تئوری حاکم بر تخریب در رژیم
پالسهای فوق کوتاه را برای الیههایی از جنس اکسیدهای
 SiO2 ،Sc2O3 ،Al2O3 ،ZrO2که آینههای دیالکتریک
لیزرهای توان باال را میسازند بررسی میکنیم .سپس با
استخراج معادالت حاکم بر دینامیک تخریب و حل عددی
آنها با استفاده از الگوریتم رانگ-کوتا ،وابستگی آستانه
تخریب به طول پالس و شدت لیزری را محاسبه و تحول
زمانی فرایندهای یونیزاسیون حاکم بر پدیده تخریب را
استخراج میکنیم .نتایج ما نشان داد که با افزایش طول
پالس لیزری آستانه تخریب ماده افزایش و با افزایش
چگالی الکترونی ،ضریب جذب نیز افزایش پیدا میکند.

n
W PI W AV W R
t

() 1

که  W A V ، W PIو  W Rبه ترتیب نرخ یونیزاسیون چند
فوتونی ،یونیزاسیون بهمنی و نرخ واهلش الکترونها از باند
رسانش به باند ظرفیت هستند .نرخ فوتویونیزاسیون به
صورت زیر تعریف میشود ]: [8
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 پارامتر کلدیش  ،انتگرال داوسون  E g ،پهنای باند،
 Kانتگرال بیضوی نوع اول E ،انتگرال بیضوی نوع دوم و
ثابت پالنک است و پارامترهای   1و   2به صورت زیر
تعریف میشوند :
111

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

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

1
1  2

( )9

2
1  2

2 

1 

 .9نتایج و بحث:

اگر    1باشد نرخ فوتویونیزاسیون برابر نرخ یونیزاسیون
چند فوتونی است و برای    1نرخ فوتویونیزاسیون برابر
نرخ یونیزاسیون تونلی زنی است که از تقریبهای رابطه
( )2بدست میآیند ] .[8نرخ یونیزاسیون بهمنی از مدل
درود بدست میآید ]:[4
() 4

) I (t

که در آن


Eg

با توجه به معادالت ( )2و ( ،)9نرخ فوتویونیزاسیون به
صورت شکل ( )1برای سیلیکا بدست آمد .این شکل نرخ
فوتویونیزاسیون و تقریبهای آن در شدتهای مختلف را
نشان میدهد .با توجه به شکل ،نرخ فوتویونیزاسیون کل
در بازه شدت  1114ـ  1112وات بر سانتیمتر مربع با نرخ
یونیزاسیون چند فوتونی و به ازای شدتهای باالتر از
1114وات بر سانتیمتر مربع با نرخ یونیزاسیون تونل زنی
تقریب زده میشود ].[8
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 سطح مقطع جذب و به صورت
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 Iشدت پالس لیزری است که به صورت
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 I  I 0 exp  4 ln(2)( t )2 در نظر گرفته می شود.

شکل  :1تغییرات نرخ فوتویونیزاسیون کل ،یونیزاسیون چند فوتونی و
یونیزاسیون تونل زنی بر حسب شدت میدان لیزری برای سیلیکا در
طول موج  811نانومتر

عالوه بر این ،نرخ واهلش از باند رسانش به باند ظرفیت
برابر است با :
) n (t

()0

r

تخریب برای سیلیکا در شدت های کوچکتر از  1114وات
بر سانتیمتر مربع رخ میدهد پس میتوان فوتویونیزاسیون
کل را برای این ماده با یونیزاسیون چند فوتونی تقریب زد.
برای مواد دیگر نیز نرخ یونیزاسیون چند فوتونی با نرخ
فوتویونیزاسیون کل منطبق است بنابر این نرخ
فوتویونیزاسیون کل با نرخ یونیزاسیون چند فوتونی برابر
گرفته می شود.

WR 

که در آن   rزمان متوسط واهلش الکترونها از باند
رسانش به باند ظرفیت است .با توجه به ثابت دی الکتریک
ماده و تغییرات آن با افزایش چگالی الکترونی میتوان
میزان جذب ماده را مشخص کرد .ثابت دی الکتریک در
این شرایط به صورت زیر تعریف میشود :
() 6
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1   opt 

بنابراین با حل معادله ( )1با استفاده از الگوریتم رانگ-کوتا
برای اکسیدهای  SiO2 ،Sc2O3 ،Al2O3 ،ZrO2به استخراج
نتایج میپردازیم.
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با پالس مقایسه میکند .مشاهده میشود که یونیزاسیون
بهمنی مکانیزم غالب در تولید الکترون های باند رسانش
میباشد.

شکل  :2آستانه تخریب بر حسب طول پالس

شکل  2نشان میدهد که آستانه شار لیزری مورد نیاز
برای ایجاد تخریب در مواد مورد بررسی با افزایش طول
پالس لیزری افزایش مییابد  .آستانه تخریب به صورت

شکل  :4تغییرات یونیزاسیون بهمنی و یونیزاسیون چند فوتونی
با زمان برای سیلیکا

 Fcr   Kبا طول پالس رابطه دارد و  Kبرای مواد مورد
بررسی به صورت زیر بدست میآید.
8208.0 8207.0 820700 820...

K

SiO2

ماده

ZrO2

SC2O3

Al2O3

نتیجهگیری
در این مقاله عالوه بر محاسبه آستانه تخریب برای پوشش
های Sc2O3 ،Al2O3 ،ZrO2و  ، SiO2نشان دادیم با
افزایش طول پالس آستانه تخریب افزایش مییابد.
همچنین نشان دادیم با افزایش چگالی الکترونی ضریب
جذب افزایش مییابد .در نهایت نرخ یونیزاسیون بهمنی و
فوتویونیزاسیون را برای سیلیکا محاسبه کردیم و نشان
دادیم نرخ یونیزاسیون بهمنی فرآیند غالب در ایجاد
الکترون های باند رسانش است.

دادههای بدست آمده در شکل  2برای سیلیکا و سفایر
مطابقت خوبی با نتایج تجربی در مرجع ] [9دارند .دلیل
افزایش آستانه تخریب با افزایش طول پالس را میتوان
کاهش شدت پالس لیزری الزمه برای تخریب در طول
پالسهای بلندتر و به دنبال آن کاهش نرخ یونیزاسیون-
های بهمنی و چند فوتونی دانست.
همچنین بررسی ما نشان میدهد که ضریب جذب با
افزایش چگالی الکترونی مطابق معادله ( )6افزایش می-
یابد .این تغییرات در شکل  9به عنوان نمونه برای سیلیکا،
به ازای طول پالس لیزری  40فمتوثانیه ارائه شده است.
مطابق شکل هنگامی که چگالی الکترونی ( )nافزایش می-
یابد  ،نیز افزایش مییابد.

مراجع
Ristau, Detlev, ed. Laser-induced damage in optical materials.
CRC Press, 2014.
Stuart, B. C, et al. "Nanosecond-to-femtosecond laser-induced
breakdown in dielectrics." Physical review B 53.4 (1996):
1749.Stuart, Brent C., et al. "Optical ablation by high-power
short-pulse lasers." JOSA B 13.2 (1996): 459-468.
Stuart, Brent C., et al. "Optical ablation by high-power shortpulse lasers." JOSA B 13.2 (1996): 459-468.

شکل  :9افزایش ضریب میرایی با افزایش چگالی الکترونی در سیلیکا.

][2

][3

Jing, Xufeng, et al. "Calculation of femtosecond pulse laser
induced damage threshold for broadband antireflective
microstructure arrays." Optics express 17.26 (2009): 2413724152.

][4

BC Stuart, MD Feit, AM Rubenchik, BW Shore… - Physical
review …, 1995 - APS

][5

Chimier, B., et al. "Damage and ablation thresholds of fusedsilica in femtosecond regime." Physical Review B 84.9 (2011):
094104.

][6

Lenzner, Matthias. "Femtosecond laser-induced damage of
dielectrics." International Journal of Modern Physics B 13.13
(1999): 1559-1578.
Keldysh, L. V. "Ionization in the field of a strong
electromagnetic wave." Sov. Phys. JETP 20.5 (1965): 13071314.

][7

Mero, M., et al. "Scaling laws of femtosecond laser pulse
induced breakdown in oxide films." Physical Review B 71.11
(2005): 115109.

شکل  4تغییرات زمانی یونیزاسیونها برای سیلیکا در طول
پالس  40فمتوثانیه را نشان میدهد و روند تغییرات آن را

][1

112
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

][8
][9

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

بررسی و محاسبه اثر نقص جابجایی اتم های سیلیکونی ناشی از تابش بر روی
قطعات فوتودیودی با استفاده از تغییرات طول عمر حاملها
1

سارا شوریان ، 1حمید جعفری ، 1سید امیرحسین فقهی

 1گروه کاربرد پرتوها ،دانشکده مهندسی هسته ای ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
چکیده – فوتودیودها بعنوان ساختار پایه بسیاری از قطعات مورد استفاده در ارتباطات نوری ممکن است تحت تابش یوونیاان قورار
گیرند .در این کار تاثیر PKAهایی با انرژیهای مختلف(  155 eV ،05 eVو  055 eV ،055 eVو  ) 1555 eVبر ساختار سویلیکونی یو
فوتودیود بررسی شده است .تاثیرات میکروسکوپی  PKAها بر ساختار سیلیکونی که با عث ایجاد نقص های فرنکل و ایجاد سوطو
جدید انرژی در باند ممنوعه این نیمههادی می شود ،توسط نرم افاار دینامی

مولکولی  LAMMPSبررسی شوده اسوت .تغییورات

ماکروسکوپی این قطعه که ناشی از گیراندازی حاملهای بار در تلههای بوجود آمده می باشد ،منجر به کاهش جریان کاتد و به دنبال
آن بهره کوانتومی فوتودیود می شود که توسط نرم افاار  SILVACOشبیه سازی و محاسوبه شوده اسوت .بنوابراین بوا توجوه بوه
تاثیرگذاری بر ضریب اطمینان دادههای حاصل شده از این قطعات ،می بایستی این افت ناشی از تابش در هنگام طراحوی مودارات و
همچنین تحلیل نتایج در نظر گرفته شود.
کلید واژه -تابش یونیزان  ،فوتودیود سیلیکونی ،نقص جابجایی،

PKA

Investigating and Calculating of Silicon Displacement defect due to
irradiation on Photodiodes Using Carrier Lifetime Changes
S. Shoorian1; H. Jafari1; S. A. H. Feghhi1
Radiation Application Department, Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN
Abstract- Photodiodes as the base structure of many optical components may be exposed to ionizing radiation. In this
paper, the effect of PKAs with different energies ( 50 eV, 100 eV and 200 eV, 500 eV and 1000 eV) have been
investigated on a silicon photodiode. PKAs microscopic effects on the silicon structure, which cause Frenkel defects
formation and the creation of new energy levels in the semiconductor band gap, The device’s macroscopic changes due
to the trapping of charge carriers in the created traps, lead to the reduction of the photodiode cathode current and,
consequently, the quantum efficiency, which is simulated and calculated by SILVACO. This affects the reliability of the
data obtained from these components, which should be considered when designing the circuits and analyzing the
results.
Keywords: Displacement defect, Silicon Photodiode, PKA, Ionizing radiation
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بعد را دارا میباشد .با این شبیهساز میتوان خواص الکتریکی مترتبط
با ساختار فیزیکی و شرایط بایتاس معتین را بتا معتادالن برگرفتته از
قوانین ماکسول پیشبینی نمود].[51

مقدمه
فوتودیودها به عنوان آشکارسازهای نوری دارای کاربردهای فراوانی در
زمینههای مختلف از جمله ستتارهشناستی ،ارتبااتان نتوری ،تس-
گرهتتای زیستتتی و نظتتامی هستتتند.امتتروزه ،فوتودیودهتتای بهمنتتی
) (1APDsکه در الت گایگر کار می-کننتد بته ایتن منظتور بکتار
گرفته میشوند] .[1فوتودیود ها معموال از جتنس ستیلیکون و دارای
ساختار پیوندی  PINمی باشتند .برختورد تتابش هتای یتونیزان بته
کریستال سیلیکونی این ساختارها در محیطهایی مانند فضا ،شتتا -
دهندهها و  ...باعث بروز نقصهایی در آنها میشود .آسیب پرتویی در
فوتودیودها هنگامی رخ میدهد که درون جم ساس ایتن قععتان
انرژی  ،بیشتر بته شتکل یتونیزان یتا جابجتایی اتمتی ،بجتا گ اشتته
شود] .[2این اندرکنشها به نوع ذره و انترژی آن بستتگی دارنتد .در
انرژیهای پایینتر قسمت بزرگتری از انرژی ذره صرف یونیزاستیون
اتمهای سیلیکون در شبکه میشتود .ایتن یونیزاستیون بعتور کامتل
برگشتپ یر است.
2
اتالف انرژی غیریونیزان ) ( NIELممکن است باعث جابجایی اتم-
های سیلیکون از جای خود در شبکه و تولید یک اتم بیننشین و یک
تهیجا (جفت فرنکل) شود .به اتمی که به دلیل تابش از جتای ختود
در شبکه جابجا شده است 9 PKA ،گفته میشود .اگر انرژی PKA
به اندازه کافی بزرگ باشد ،باعث جابجایی اتمهای سیلیکون دیگتری
از جایگاه خود در شبکه میشود و آبشاری از نقصها تولید متیکنتد.
این نقصها سبب تولید سعوح جدید انترژی در بانتد ممنوعته متی-
شوند] .[9این اثران بته صتورن تيییتران پارامترهتای میکروستکوپی
شناخته می شوند که توسط ن رم افزار های دینامیک مولکولی و مونت
کارلویی قابل بررسی هستند .اثران ماکروسکوپی ناشی از تتابش نیتز
باعث تيییر خواص الکتریکی فوتودیتود ستیلیکونی متی شتود کته از
مهمترین آنها تيییران بهره کوانتومی و جریان نشتی آن میباشد .این
تيییران را می توان در نرم افزار های شبیه ساز قععان نیمه هادی از
جمله  SILVACOمحاسبه و بررستی نمتود] .[1علتیرغتم دقتت
بیشتر روش تجربی ،از آنجا که آزمایش عملی هزینه زیادی داشتته و
زمانی اوالنی برای اجرا نیاز دارند ،با استفاده از شبیهسازی میتتوان
در زمان و هزینه صرفهجویی نمود .همچنتین از آنجتا کته مشتاهدان
تجربی شکلگیری نقصهای نقعهای ناشی از برخوردها بخاار زمتان
بستتیار کوتتتاه و مقیتتاس فضتتایی بستتیار کو تتک ( )ps,nmتقریبتتا
غیرممکن است ،مدلسازی شکلگیری نقص و شبیهسازی قععه برای
درک مکانیزمهای پیچیده شکلگیری نقتص و عملکترد ستاختارهای
تابش دیده ضتروری استت].[5نترمافتزار  SILVACOیتک برنامته
کامپیوتری است که توانایی شبیهسازی قععان الکتریکی در دو و سه

روش کار
در این کار به منظور بدست آوردن تعداد جفت فرنکلهای ایجاد شده
توسط  PKAدر ساختار فوتودیود از نرم افزار  LAMMPSاستفاده
شده است] .[6به این منظور  PKAبا انرژی-
های 555 eV،255 eV،155eV،55eVو 1555eVبه جعبهی
3

سیلیکونی با ابعاد  acm 21 a  21 a  21است که  aدر آن
ثابت شبکه بوده و مقدار آن برای سیلیکون برابر  53191آنگستروم
میباشد ،تابانده شده است .این ابعاد با توجه به انرژیهای انتخا
شده برای PKAها و محاسبان برد آنها در سیلیکون با استفاده از
نرمافزار  SRIMانتخا شده است] .[1تعداد اتمهای جابجا شده از
جایگاه خود در شبکه کریستالی در نتیجه اندرکنش PKAها با اتم-
های سیلیکون را میتوان با فراخوانی فایل تولید شده از
 LAMMPSدر نرمافزار  OVITOمشاهده نمود .تعداد جفت
فرنکلهای تولید شده در ابتدا با ورود  PKAبه شبکه افزایش یافته
تا به بیشینه مقدار خود برسد ،اما پس از مدتی بدلیل بازترکیب تعداد
آنها کاهش یافته تا به مقدار نهایی خود در اول مدن زمان 65ns
برسد .جفت فرنکلها برای  PKAبا انرژی  555 eVدر گام هارم
محاسبان ( )1 nsدر شکل  1نشان داده شده است .از آنجاییکه
جریان یک نیمههادی مجموع جریان ناشی از املهای اقلیت و
اکثریت میباشد .پس با توجه به به اول عمر املها که قبل از
بازترکیب شدن توسط پایانههای الکتریکی نیمههادی جمعآوری
شوند ،جریان خروجی قععه متفاون خواهد بود .اولعمر الکترونها
و فرهها خود تابع سه کمیت گالی دامها ،1سعح مقعع گیراندازی
امل 5و سرعت رارتی 6است .گالی دامها از اریق محاسبان روی
دادههای گرفته شده از ( LAMMPSتعداد جفت فرنکلهای تولید
شده در وا د جم) بدست آمده است .سایر این مقادیر نیز از مدل
هار ترازی با انتقال بار مستقیم استخراج شدهاند].[8

شکل  :1جفت فرنکلهای تولید شده در کریستال سیلیکونی در
اثر برخورد  PKAبا انرژی  555 eVدر گام هارم محاسبان (ns
)1
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این تيییر اول عمر املها در ساختار فوتودیود نیز توسط دستور
 TRAPدر نرم افزار  SILVACOوارد می گردد .مدل یک
فوتودیود سیلیکونی با ابعاد سعح مقععی  15×15 μm2تعریف شده
است که ابتدا مشخصههای الکتریکی آن قبل از پرتودهی استخراج
شدهاند .سپس با اعمال تيییران اول عمر املها ناشی از تابش
 ،PKAاین مشخصهها مجدد اندازهگیری شدهاند تا تاثیر تابش بر
عملکرد الکتریکی قععه مورد بررسی قرار گیرد .این مشخصه ها
شامل جریان کاتد و بهره کوانتومی فوتودیودها می باشد که بر سب
پارامترهای اپتیکی قععه یعنی اول موج ها و شدن های نور تابیده
شده محاسبه شده اند.

شکل  :2تيییران جریان کاتد بر سب اول موج فوتون فرودی
برای PKAهای متفاون

این کاهش جریان کاتد را میتوان با گیراندازی املها توسط نقص-
های ایجاد شده که سبب شکلگیری سعوح انرژی جدید در باند
ممنوعه میشوند ،توجیه نمود.

نتایج و جمعبندی
برای بررسی تيییران جریان کاتد فوتودیود بر سب اول موج نور
فرودی با استفاده از دستور  beamدر نرم افزار سیلواکو ،یک باریکه
نوری با شدن نوری ثابت  0/23×0-01 W/cm2با اول موجهای
متفاون  5/1 µmتا  1 µmو گامهای  5/55 µmعمود به قععه
تابانده شده است.
تيییران جریان کاتد فوتودیود بر سب اول موج نور فرودی برای
انرژیهای مختلف  ،PKAدر ولتاژ  532 Vدر شکل  2رسم شده
است .همانعور که مشاهده میشود با افزایش انرژی  ،PKAتيییران
جریان کاتد بر سب اول موج ناگهانیتر میشود که کو کتر شدن
پهنای نمودارهای مربوط به تابش  PKAگواه این موضوع است.
مقدار جریان کاتد کاهش میابد بعوریکه بعنوان مثال این جریان برای
فوتودیود تابش ندیده در اول موج  5/15 µmبرابر 1/91×9-15 A
و برای فوتودیود تحت تابش  PKAبا انرژی  155 eVبرابر 15 A
 1/11×9است .با افزایش انرژی  PKAاین افت جریان ادامه پیدا
میکند بگونهای که این مقدار برای  PKAبا انرژی  1555 eVدر
همین اول موج برابر با  1/85×9-15 Aمیشود که دود % 66/9
این مقدار در فوتودیود قبل تابش است.
همچنین تيییران بهره کوانتومی بر سب اول موج نور فرودی
بصورن نسبت جریان خروجی به تعداد فوتونهای نوری فرودی در
نظر گرفته شده است .بنابراین این کاهش جریان کاتد برای قععان
پرتودیده در انرژیهای مختلف  ، PKAهمانعور که در شکل 9
نمایش داده شده است منجر به کاهش بهره کوانتومی فوتودیود در
اول موجهای نوری مختلف میشود که این کاهش در بین اول
موجهای  5/5-5/6 µmدود نصف بهره فوتودیود تابش ندیده ،و در
اول موجهای بیشتر تا دود  5/1است .همانگونه که مشاهده می-
شود در اول موجهای کو کتر ،در این نمونه دود ،5/95 µm
 PKAتاثیر بهسزایی در جریان کاتد ندارد .کاهش بهره کوانتومی هم
همانگونه که مشاهده میشود برای PKAهایی با انرژی کمتر از eV
 ،1555تقریبا تا اول موج  5/1 µmشمگیر نمیباشد.

شکل  :9تيییران بهره کوانتومی بر سب اول موج فوتون
فرودی برای PKAهای متفاون

تيییران جریان کاتد و همچنین بهره کوانتومی نسبت به شدنهای
متفاون یک منبع نوری از  5/51916 W/cm2تا 5/1916 W/cm2
نیز بررسی شد .در اینجا از اول موج ثابت  5/629 µmاستفاده شده
است .همانگونه که در شکل  1نشان داده است ،هر ه شدن فوتون
نوری فرودی افزایش میابد ،اختالف جریان کاتد فوتودیود پرتودیده
با الت پایه آن بیشتر میشود و این مقدار در بیشینه شدن موج
فرودی به کمتر از  ، % 11/1زیر  6/81×15-1آمپر ،مقدار قبل از
پرتودهی میرسد.

شکل  :1تيییران جریان کاتد بر سب شدن فوتون فرودی برای
PKAهای متفاون در ولتاژ 2 V
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عالوه بر این ،با توجه به شکل  ،5برخورد  PKAبا فوتودیود سبب
کاهش بهره کوانتومی آن بر سب شدن فوتون فرودی تا دود
نصف مقدار قبل از تابش ،برای پرانرژیترین ،)1555 eV( PKA
میشود.

های تابشی بر ضریب اامینان دادههای اصل شده از قععان
الکترونیکی از قبیل فوتودیود ،می بایستی این افت ناشی از تابش در
هنگام ارا ی مداران و همچنین تحلیل نتایج در نظر گرفته شود.
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حسگر اپتیکی بر پایه شفافیت القایی پالسمونی در فراماده گرافنی
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2

یشود که در آن دو میله گرافنی برر روی یرك
  در این کار به حل عددی یك ساختار فرامواد متشکل از گرافن پرداخته م- چکیده
تاریك در این ساختار ایجاد میشود منجر بره- درواقع برهمکنش مخربی که بین دو مد پالسمونی روشن.دیالکتریك قرارگرفتهاند
 عالوه. برای مشاهده پنجره روشن از شکست تقارن در ساختار استفاده شده است.ایجاد شفافیت القایی در پاسخهای طیفی میشود
بر این با تغییر ولتاژ ورودی گرافن یا تغییر در آالیش شیمیایی گرافن میتوان محدوده این روزنه روشن را کنترل کرد کره محردوده
 بنابراین از دو طریق شکست تقارن در ساختار و پتانسیل شیمیایی کنتررل محردوده رزونانسری.مادونقرمز دور را پوشش میدهد
. محاسبه شده است22um/RIU  است و حساسیت این ساختار برابر با361/3  ضریب شکست نور در این ساختار برابر با.یشود
 ایجاد م
. حسگرهای زیستی است، کند سازی نور،کاربردهای که از این نوع ساختار ایجاد میشود در کلیدهای نوری
 کنترل پذیری، گرافن، حسگر، شفافیت القایی الکترومغناطیسی، شفافیت القایی پالسمونی-کلید واژه

Optical sensor based on plasmon induced transparency in
metamaterial graphene
1

Abdolrasoul Gheraati1, Jamal Izadshenas Jahromy2
Professor of Department of Physics, Tehran, agharaati@pnu.ac.ir
2
Student of physics, Tehran, vahidizadshenas@gmail.com

Abstract- In this work, considers the numerical solution of a metamaterials structure consisting of graphene in
which two graphene bars are on a dielectric. Actually, the destructive interaction occurred in this structure
between the two bright-dark plasmonic modes leads to stimulated transparence in spectral responses. In fact,
observe induced transparency by symmetry breaking in structure. Furthermore, controls the scope of this clear
aperture by changing the graphene input voltage and changes in the chemical doping of graphene covered the
far infrared range. So, in two ways, resonance range controls which are that symmetry breaking in structure and
chemical potential. Reduce of group velocity is order of 361.3 and sensitivity of this structure calculated as 20
um/RIU. Results show that graphene metamaterials may offer new possibilities for applications in optical
switches, light slowing and biosensors.
Keywords: Plasmon Induced Transparency (PIT), Electromagnetically Induced Transparency (EIT), Sensors, Graphene,
Tunablity.
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الکتریکی گرافن شامل دو قسمت درون باندی و میان

مقدمه

باندی است که در محدوده تراهرتزی سهم برهمکنشهای

شفافیت القایی الکترومغناطیسی( )EITیک اثر کوانتومی

درون باندی غالب است که در زیر رسانندگی الکتریکی

است که در سیستمهای اتمی رخ میدهد و باعث کاهش

گرافن را مشاهده میکنیم[.]9

جذب در محیط میشود .روشهای متفاوتی برای ایجاد
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 EITمعرفیشده است که از سیستمهای نوسانی کالسیک

() 1

استفادهشده است همانند :استفاده از تشدیدکنندههای

که در آن  آهنگ واهلش برای گذارها است c ،پتانسیل

میکرو و جریانهای الکتریکی است[ .]1شفافیت القایی

2



 j

شیمیایی T ،دما برحسب درجه کلوین  ،فرکانس زاویهای

پالسمونی روشی جدید برای ایجاد پدیده شبه  EITاست

است .برای محاسبه تابع دیالکتریک گرافن از

که بهتازگی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و

   1  i استفاده میکنیم که در آن  dضخامت

 0d

کاربردهای همچون طراحی حسگرها ،ذخیرهسازی
اطالعات ،مبدل قطبش ،کلیدهای اپتیکی و مدوالتورها

گرافن استفادهشده در ساختار است.

دارد .شفافیت القایی پالسمونی با در کنار هم قرار گرفتن

هندسه و ساختار

مدهای تاریک روشن پالسمونی صورت میگیرد .درواقع
برهمکنش مخربی که از این دو مد تاریک و روشن ایجاد

در این ساختار پیشنهادی از دو میله از جنس گرافن

میشود پدیده شفافیت القایی پالسمونی( )PITرا ایجاد

استفادهشده است که بر روی یک بستر از جنس شیشه

میکند که باعث کاهش جذب و ایجاد نور کند در نانو

قرار دارد که ضخامت دو میله گرافنی  1 nmو ضخامت زیر

ساختارها میشود[.]2

الیه  111 nmاست که در شکل( )1مشاهده میشود .این
ساختار بهصورت دورهای بوده و نور در راستای  zبر آن

توانایی کنترل محدوده فرکانسی در ساختارهای فراموادی

میتابد[.]4

از اهمیت ویژهای برخوردار است .تابهحال ساختارهای
زیادی برای روش  PITپیشنهادشده است که در بیشتر این
ساختارها از فلزات نجیب همچون طال و نقره استفادهشده
است .روشهای متفاوتی برای ایجاد کنترلپذیری فرکانس
تشدید وجود دارد که میتوان به مواد غیرخطی و

شکل  :1شماتیک نانوساختار پالسمونی

کریستالهای مایع اشاره کرد .در کار حاضر ساختاری
معرفی میشود که از گرافن بهجای فلزات نجیب

همانطور که از شکل( )1مشخص است میله افقی با رنگ

استفادهشده است .رفتار رسانندگی الکتریکی گرافن در

قرمز ،مد روشن است و میله عمودی با رنگ زرد مد تاریک

محدوده تراهرتزی همانند فلزات نجیب است .یکی از

ساختار است .همانطور که قبالً بحث شد برای تولید PIT

مهمترین ویژگیهای گرافن رسانندگی قابلکنترل آن است

اصلیترین نقش را بر هم زدن تقارن در ساختار ایفا

که توسط پتانسیل شیمیایی یا تغییر ولتاژ قابلکنترل

میکند .در این ساختار برای بر هم زدن تقارن از جابهجا

است .رسانندگی گرافن در غیاب میدان مغناطیسی از

کردن میله عمودی به سمت راست استفاده میکنیم.

طریق فرمول کوبو تخمین زده میشود .رسانندگی

بهاینترتیب که میله عمودی را با گامهای  5 nmبه سمت
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راست حرکت میدهیم و اثر بر هم زدن تقارن را در

میکنند پدیده  PITرا در پاسخهای طیفی ایجاد میکند

پاسخهای طیفی ساختار بررسی میکنیم .در ابتدا میله

که باعث کاهش شدید جذب میشود .میتوان نتیجه

عمودی در مرکز میله افقی قرار دارد که تنها یک تک

گرفت که برهم زدن تقارن در هندسه ساختار سبب تغییر

رزونانس در پاسخ طیفی آنها مشاهده میکنیم که نشان

در توزیعهای میدانی الکتریکی و تولید  PITمیشود.

از جفتشدگی ضعیف بین دو میله گرافنی است اما در
مرحله بعد میله عمودی را جابهجا میکنیم و اثر آن را در
پاسخهای طیفی بررسی میکنیم.
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یکی از ویژگیهای فوقالعاده گرافن تغییرپذیر بودن
رسانندگی الکتریکی گرافن است .در بازه تراهرتزی

0
4

)Frequency (THz

تغییرات پتانسیل شیمیایی بسیار چشمگیر است .درواقع

شکل  :2نمودارهای (الف)عبور (ب)جذب برای دو حالت متقارن و
همراه با شکست تقارن در هندسه ساختار

تغییرات پتانسیل شیمیایی بهوسیله تغییر در ولتاژ ورودی
یا تغییر در آالیشهای شیمیایی امکانپذیر است[.]5

همانطور که در شکل( )2مشاهده میکنیم زمانی که میله

1
c=0.3eV
c=0.5eV

رزونانس مشاهده میشود اما با جابجا کردن میله عمودی

0.6

c=0.7eV

0.4

c=0.9eV

یا به عبارتی بر هم زدن تقارن در هندسه ساختار مشاهده

12

میشود که پدیده  PITدر پاسخهای طیفی ظاهر میشود.
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عمودی در مرکز میله افقی قرار دارد تنها یک تک
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شکل  :4نمودار عبور بر حسب فرکانس با تغییر پتانسیل شیمیایی

همانطور که در شکل( )2مشاهده میشود با شکست
تقارن در ساختار جذب بهشدت کاهش پیدا میکند که

در شکل( )4با تغییر در پتانسیل شیمیایی یک انتقال

یکی از ویژگیهای پدیده  EITاست .برای توجیه این

فرکانسی در محدوده تراهرتزی مشاهده میشود چرا که با

پدیده به بررسی توزیع میدانی الکتریکی در این ساختار

تغییر پتانسیل شیمیایی ،چگالی حاملهای بار در گرافن

میپردازیم .در ابتدا میله عمودی در مرکز میله افقی قرار

تغییر میکند .این کاربرد بسیار مهمی برای گرافن

دارد که همانطوری که در شکل( )9قسمت (الف) مشاهده

محسوب میشود چون با یک ساختار گرافنی میتوانیم

میکنیم ،در ابتدا میله افقی به یک دوقطبی الکتریکی

طیف وسیعی از محدوده فرکانسی را پوشش دهیم.

تبدیلشده است که دلیل بر وجود یک تک فرکانس در

بررسی اثر کاهش سرعت گروه

حالت  S=0است .شکل( )9قسمت (ب) توزیعهای میدانی
را برای حالت عدم تقارن نمایش میدهد که دو میله

یکی از ویژگیهای پدیده  EITکاهش سرعت گروه

تشکیل یک چهار قطبی الکتریکی دادهاند .بنابراین

است[ .]1کاهش سرعت گروه نقش مهمی در ذخیرهسازی

برهمکنش مخربی که این دو مد روشن و تاریک ایجاد

اطالعات اپتیکی دارد .مثبت و منفی بودن ضریب گروه به
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معنای کندی و تندی سرعت گروه است[ .]6سرعت گروه
c
Ng

از طریق رابطه

نسبت به[ ]1که مقدار  92169 nm/RIUمحاسبه شده
است بسیار باالتر است.

 V g محاسبه میشود که در آن Vg

سرعت گروه و  cسرعت نور و  Ngضریب گروه است.

نتیجهگیری

500

Group Index

0

s=0
s=30nm

در کار حاضر یک ساختار فراموادی مبتنی بر گرافن معرفی

-500

شده است که با برهم زدن تقارن در هندسه ساختار،
میزان جذب در فرکانس تشدید را به شدت کاهش داده و

-1000
11

12

10

7
8
9
)Frequency(THz

6

5

4

مقدار ان به کمتر از یک درصد رسیده است .همچنین با

شکل  :5نمودار ضریب گروه برای حالت متقارن و شکست تقارن

تهای شگفت انگیز گرافن ،محدوده
استفاده از قابلی 

در شکل( )5در حالتی که ساختار در تقارن کامل است

تراهرتزی پوشش داده شده است .در مرحله بعد به بررسی

هیچ کاهش سرعت گروهی مشاهده نمیشود درصورتیکه

سرعت گروه پرداخته شد که کاهش سرعت گروه از مرتبه

با از بین بردن تقارن در ساختار کاهش سرعت گروه از

 96169محاسبهشده است .در آخر به بررسی پارامتر

مرتبه  96169مشاهده میشود که نسبت به [ ]2که سرعت

حساسیت حسگر پرداخته شد که مقدار حساسیت آن

گروه از مرتبه  111کاهش می یابد بسیار قویتر است.

برابر با  21 um/RIUمحاسبه شد.
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همانطور که در شکل( )6مشاهده میشود ساختار را درون
آب و گلوکز با ضریب شکستهای مشخص قرار دادهایم و
نمودار عبور و حساسیت این نانو ساختار را محاسبه کردیم
که حساسیت این نانوساختار برابر با 21 um/RIUاست که
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فاز هندسی یک اتم دو ترازی در مجاورت یک نانوکرهی جاذب و پاشنده
سمیه محمدی عبدهوند ،1احسان عموقربان ،1،2،1علی مهدیفر

4

1دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
 2گروه پژوهشی فوتونیک ،دانشگاه شهرکرد
9مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی ،دانشگاه شهرکرد
 4گروه فیزیک ،دانشگاه اصفهان
چکیده -در این مقاله به مطالعه ی فاز هندسی یک اتم دو ترازی در مجاورت یک نانوکرهی جاذب می پردازیم .بدین منظور ،باا باه
کاربردن معادلهی تحول زمانی فون-نویمن ،عملگر چگالی کاهش یافته سامانه اتمی را در تقریبهای مارکوف و امواج چرخان بدست
میآوریم .سپس با تعیین ویژه مقادیر و ویژه بردارهای عملگر چگالی کاهش یافتهی سامانه اتمی ،باه محاسابهی جابجاایی لماب و
آهنگ های گذار برحسب تانسور گرین الکترومغناطیسی سامانه میپردازیم .در نهایت با محاسبه تانساور گارین الکترومغناطیسای
سامانه و استفاده از رهیافت سینماتیک ،فاز هندسی بدست میآید .مشاهده میکنیم که فاز هندسی در نزدیکی بسامد برانگیختگی
پالریتون-فونون در کره به شدت تغییر خواهد کرد.
کلید واژه -فاز هندسی ،عملگر چگالی کاهش یافته ،معادله فون -نویمن ،رهیافت سینماتیک فاز هندسی

Geometric phase of a two-level atom near a dissipative and dispersive
nano-sphere
Somaye Mohamadi Abdhvand, Ehsan Amooghorban, Ali Mahdifar
Somaye.mah1993@gmail.com, amoghorban@gmail.com, ali.mahdifar@gmail.com
Abstract- In this paper, we study the geometric phase of a two-level atom near a dissipative nano-sphere. For this
purpose, by applying the Von-Neumann equation, we obtain the reduced density operator of the atomic system in the
Markov and the rotating-wave approximations. Then, by specifying the eigenvalues and the eigenvectors of the reduced
density operator, the Lamb shift and transition rates in terms of the Green tensor of system are obtained. Finally, by
calculating the Green tensor of system and making use of the kinematic approach, the geometric phase is calculated. We
observe that the geometric phase near the excitation frequency of the polariton-phonons in the sphere will be drastically
changed.

Keywords: Geometric phase, Reduced density operator, Von Neumann equation, Kinematic approach
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 .1مقدمه
زمانیکه یک بردار روی یک سطح تخت یا خمیده طوری
انتقال داده شود که طول آن ثابت و راستای آن نسبت به
بردار عمود بر سطح تغییر نکند ،انتقال موازی داده شده
است[ .]1اگر این انتقال روی یک منحنی بسته که بر یک
سطح تخت قرار دارد انجام شود ،بردار بدون هیچ تغییری
به نقطه اولیه باز میگردد .ولی اگر این انتقال روی سطح
خمیده انجام شود ،زمانی که بردار به نقطه اولیه میرسد،
به اندازه زاویه  برابر با زاویهای که توسط منحنی محاط
شده ،چرخیده است .در مکانیک کالسیک به این زاویه که
در فرآیند انتقال موازی بدست میآید فاز هندسی گفته
میشود .فاز هندسی در مکانیک کالسیک اولین بار توسط
پانکاراتنام حین مطالعهی چرخش قطبش نور در سال
 1991مطرح شد [.[2
در مکانیک کوانتومی حالت هر سامانه در هر لحظه از زمان
توسط بردار حالت توصیف مییشیود .تحیول زمیانی بیردار
حالت سامانه توسط معادله شرودینگر و ییا عملگیر یکیانی
 U(t)  eiHt /توصیف میشود .حال اگر این تحیول ییک
تحول چرخهای باشید ،بیردار حالیت اولییهی  و نهیایی
 |  توسییط رابطییهی  |    e i  |  بییه یکییدیگر مییرتبط
میشوند که در آن  یک عدد حقیقی اسیت .در مکانییک
کوانتومی فاز حاوی اطالعاتی راجی بیه حافظیه ی سیامانه
است .در سال  1984بری نشان داد زمیانیکیه هیامیلتونی
یک سامانه کوانتومی تحول چرخهای پیدا کند ،عامل فازی
ایجاد شده در بردار حالت سامانه شیامل دو بخیش خواهید
بییود :بخییش اول وابسییته بییه دینامیییک سییامانه بییوده ،در
حالی که بخش دوم کامال مستقل از دینامیک است و فقیط
به هندسیهی فضیای حالیت بسیتگی دارد [ .]9آهیارنوف و
آناندن در سال  1981فاز هندسیی مزبیور را بیرای تحیول
سامانه های غیر بیدررو تعمیم دادند .در حیال حاریر ،فیاز
هندسی برای سامانههای غیرچرخهای مخلوط ،سامانه های

اپتومکانیک و سامانههای اتمی که در خال در برهمکنش بیا
میدان الکترومغناطیسی هستند محاسبه شده است [.]4-1
در این مقالیه قصید دارییم تیا فیاز هندسیی را بیرای ییک
سامانهی اتمی که در مجاورت یک نانو کرهی دیالکترییک
جاذب است مطالعه کنیم.

 .2دینامیک سامانه
سامانهای متشکل از یک اتیم دو تیرازی در مجیاورت ییک
نییانوکره دی الکتریییک در نظییر میییگیییریم کییه بییا میییدان
الکترومغنییاطیس در بییرهم کیینش اسییت .هییامیلتونی اییین
سامانه به صورت زیر نوشته می شود:
Htot  H A  H F  H I ,

2

که در آن  H A   m m mهامیلتونی اتم آزاد،
m 1

HF

هامیلتونی میدان الکترومغناطیسی ،ماده و بر هم بین آنها
و  H Iهامیلتونی برهمکنشی بین اتم و میدان است .در
اینجا هامیلتونی بر همکنشی به صورت
 H I  D t   E r,t نوشته میشود که در آن
 D t   d21 2 1 e i  t  d21 1 2 e i  tگشتاور دو قطبی
0

0

الکتریکی القایی بین ترازپایه  1و تراز برانگیخته  2و
 E  r ,t میدان الکتریکی است.
به منظور توصیف دینامیک سامانه از معادلیه فیون-نیویمن
زیر در تصویر برهمکنش استفاده میکنیم:
()1

d
i
tot t     H , tot t   .
dt

با به کار بردن تقریب های مارکوف و امواج چرخان و فرض
برهمکنش رعیف بین اتم و میدان ،رابطیه ( )1بیه صیورت
زیر نوشته میشود:
d
i
1


 t     H LS ,  t     0    22 1 1   2 2 ,  t 
dt
2


1


  0   11 2 2   1 1 ,  t  
2
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فییرض مییی کنیییم کییه سییامانه اتمییی در حالییت اولیییه

()9

 cos  2   sin  2 است .با ییافتن پاسی هیای
رابطهی باال ،ماتریس چگالی کاهش یافته سامانه اتمیی بیه
صورت زیر نوشته میشود:



.




  
   t 2    0    t
1  2 0 t it
cos 
e
1
e
sin 
e
2  0 
2

 t   
  
1  2 0 t  it
   0   0 t
  t

e
sin 
1  e  0  cos 2 
e
1

2
2  0 










() 2
در اینجا    0    d 21 i d 21  j  ij  0 بوده که در آن
i, j

1  N  ,    Im G ij  rA , rA , 0  ,
N  ,   Im G ij  rA , rA , 0  ,

2

2  0

2  0 2

 ij 0  

 ij  0  

آهنگهای گذار به سمت باال و پایین هستند .عالوه بر این،
 0بسامد گذار بین دو تراز،

1
1

 k BT

e

Gij  rA , rA ,  

میانگین تعداد فوتونها و

N  ,   

تانسور گرین

الکترومغناطیسی سامانه است .جابجایی لمب سامانه با
استفاده از تواب همبستگی میدان الکتریکی به صورت زیر
بدست میآید:

Re G ij  rA , rA ,   .

 d  d 

21 i

21 j

1

 0   

! )2 n  1 ( n  m
! )n(n  1) (n  m

n

)

0
m



 (2  
n 0 m0

ik1
4

G11es (r, r) 

 BM 11M mn (1) (k1 )Mmn(1)(k1 )  BN 11N mn (1) (k1 )Nmn(1)(k1 )  .

که در آن عالمت پرایم نشان دهندهی مختصات چشمه و
11
عبارت های بدون پرایم بیانگر نقاط میدان ،ررایب  B Mو
11

 M nmو

 B Nررایب بازتاب تعمیم یافته و ویژه تواب

 N nmتواب موج کروی هستند که جزییات آن در مرج
[ ]1آمده است .به منظور سادهسازی محاسبات ،فرض
میکنیم که اتم مزبوز در جهت مثبت محور  zو در فاصله

r

از مرکز کره است .با انجام محاسبات طوالنی نشان

داده میشود که مولفه های شعاعی و مماسی تانسور گرین
پراکننده ( )9به ترتیب به صورت زیر ساده میشوند:
ik 1  2n  1 n (n  1) 1
Z n  kr  .Z n  kr  

4 n 0 kr
kr
2
)ik 1  2n  1 n (n  1
 Z n  kr    B M11 ,N  ,

4 n 0 kr
kr 
ik 1  2n  1 1
G11
Z n  kr   Z n  kr 

tt  rA , rA ,   
4 n 0 2





G11
rr  rA , rA ,   





1


ik 1  2n  1  1 d  rZ n  kr   1 d  rZ n  kr   



4 n 0 2  kr
kr
kr
kr



 d  rZ 1  kr    
2
ik 1  2n  1  11 1
 n
  .
11  1
B
Z
kr

B



M
N
n
 kr

4 n 0 2 
kr










i,j

که در آن  Z n  kr تاب

 .1تانسور گرین سامانه

بسل کروی j n   

و

1
1
 Z n   kr تاب هنکل مرتبه اول  h   n   هستند.

با به کاربردن روش برهمنهی پراکننده ،تانسور گرین

 .4فاز هندسی

سامانه به صورت زیر تفکیک میشود [:]1
G efs (r, r)  G 0e (r, r) fs  G es ( fs ) (r, r),

در ادامه ،با استفاده از رهیافت سینماتیک که یک روش



)G (fs
که در آن )  G 0e (r , rتانسور گرین خال و ) es (r , r

مناسب برای محاسبه فاز هندسی سامانههای مخلوط

تانسور گرین پراکنده است .برای ورعیتی که نقاط چشمه

آماری است ،به محاسبه فاز هندسی سامانهی اتمی

و میدان هر دو در ناحیه ( 1بیرون از کره) هستند،

میپردازیم .با توجه به اینکه سامانه مورد مطالعه در

تانسورهای باال به صورت زیر نوشته میشوند:

اینجا یک سامانه اتالفی است ،بنابراین این سامانه در

! ) 2n  1 ( n  m
! ) n (n  1) (n  m

n

)

0
m



  (2  
n 0 m 0

ˆˆ
ik
rr
  r  r   s
ks2
4

G 0e (r, r) 

حالت مخلوط آماری بهسر میبرد .از اینرو با به کاربردن

(M mn (1) (k s )Mmn (k s )  N mn (1) (k s )Nmn (k s )),
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رهیافت سینماتیک ،فاز هندسی به صورت زیر تعریف
میشود [: ]8
) (4
,


k t  k t  dt

T

0



 k  0  k T  e

N
 g  arg   k  0  k T
 k 1

که در آن  kویژه مقادیر T  2  ،و  kویژه
بردارهای ماتریس چگالی کاهش یافته ( )2هستند .با انجام
محاسبات ساده ولی طوالنی میتوان نشان داد که ویژه
مقادیر و ویژه بردارهای ماتریس چگالی کاهش یافته اتمی
به صورت زیر نوشته میشوند:
1
1    ,
2
e i t  .

در

t
2

  cos

t
2

اینجا

 t   sin
0

) tan t 2     (  





 r  0.02  mو     2در نظر میگیریم [ .]9اکنون
با جایگذاری این روابط در رابطه ( ،)9فاز هندسی برحسب
بسامد بدون بعد   rبرای ورعیتی که گشتاور دو
قطبی اتم در راستای شعاعی (عمود بر سطح کره) و
مماسی ( به موازات سطح کره) است ،در شکلهای زیر
رسم شده است.
 g ,tt

 g ,rr

  t  

4     t
 2  e      sin 2 
0

0، l 0r  1.08
9

.

،  r  0

،    11

، 
و

4     t
4     t
  e      cos   Q e       1

به سادگی میتوان نشان داد که در غیاب نانو کره ،فاز
هندسی ( )9برابر  است .در حالیکه نمودارهای باال
نشان میدهند که فاز هندسی در حضور نانو کره و در
نزدیکی بسامد برانگیخته شدن پالریتون-فونونهای

است.

سطحی   r  1.09به شدت تغییر میکند .به عالوه،

اکنون با جایگذاری روابط باال در رابطه ( )4و انجام

اگرچه در این مقاله نشان داده نشده است ،همانطور که

محاسبات طوالنی خواهیم داشت:

انتظار داریم فاز هندسی با افزایش فاصله اتم از کره به

)(9

0

0

0

0

1
Q  Qe  0   cos 
(1

)dt ,
  t
  t
2 0
) e  0  sin 2   (Q  Qe  0   sin 
  t

T

g  

که در آن  Q   0     0 است.
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 ویژگیهای غیرکالسیکی:حالتهای همدوس گرمایی متناظر با گروههای لی
2

 و حمیدرضا باغشاهی1؛ محمّدجواد فقیهی1فتانه زهتابزاده

 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

 حالتهای همدوس گرمایی رده مهمی از حالتهای تابشی هستند که از ترکیب حالت همدوس استاندارد و حالت گرمایی پدید-چکیده
 در این. عملگرهای نابودی و آفرینش جای خود را به همتای غیرخطّی خود میدهند، در رویکرد غیرخطّی این رده از حالتها.میآیند
 ویژگیهای غیرکالسیکی آنها مورد ارزیابی، SU (2)  وSU (1,1) مقاله پس از معرّفی حالتهای همدوس گرمایی متناظر با گروههای
.قرار میگیرد
. تابع توزیع هوسیمی، SU (2)  حالت همدوس، SU (1,1)  حالت همدوس، حالت گرمایی-کلید واژه

Thermal coherent states associated with Lie groups: Nonclassical
properties
Fataneh Zehtabzadeh1, 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 states are important classes of radiation fields composed of standard coherent state and
thermal state. In nonlinear treatment, annihilation and creation operators are replaced by their nonlinear counterparts. In
this paper, after introducing thermal coherent states corresponding to SU (1,1) and SU (2) Lie groups, their nonclassical
properties are studied.
Keywords: Thermal state, SU (1,1) Coherent state, SU (2) Coherent state, Husimi distribution function.
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مقدّمه

n ,   exp 

نظر به این که اثرات گرمایی غیر قابل اجتناب هستند تابش
گرمایی میتواند به عنوان نوفه در سیگنالهای همدوس به

 m ,
2

(m  n )5

حساب آید .این تابش با دمای تعادلی  Tاز چشمه
m n

فوتونهای گرمایی توصیف میشود .اولین بار در سال 1965

(   ) n  m Lnm m 

  m ,
2

m n
n

L

m n



!m
!n
!n
!m



m 0


 
m 0


حالتهای گرمایی جابجاشده توسط گالوبر و الخس مطرح

در این مقاله ،با تعمیم گروهی حالتهای همدوس استاندارد،

شدند .عملگر چگالی مربوط حالتهای گرمایی در فضای

حالتهای همدوس گرمایی مربوط به گروههای )SU (1,1

حالتهای عددی برای میدان تک مد با رابطه زیر مشخص

و ) SU (2معرّفی میشوند و ویژگیهای غیرکالسیکی

میشود ]: [1

آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
n



 n 


 n n
n 0  1  n 

()1

1
ˆt 
1 n

 nمیانگین تعداد فوتونهای گرمایی است .حالت همدوس
استاندارد به عنوان حالت خأل جابجاشده با عملگر جابجایی
 Dˆ ( )  exp  aˆ†   *aˆ تعریف میشود که در آن ̂ aو
† ̂ aعملگرهای نابودی و آفرینش بوزونی هستند .میدان
تابشی در حالت همدوس استاندارد در فضای عددی با رابطه
زیر توصیف میشود:
) (2

  n

n  Dˆ   0
!  n 0 n


2


  exp 
 2


حالت همدوس :تعمیم گروهی
اهمیّت حالتهای همدوس به خاطر تعمیمهایی از آنها که
ویژگیهای غیرکالسیکی از خود بروز میدهند دو چندان
میشود .حالت همدوس غیرخطّی یکی از مهمترین
تعمیمهای حالت همدوس استاندارد است که در آن
عملگرهای نابودی و آفرینش بوزونی با همتای تعمیمیافته
خود جایگزین میشوند .این حالتها رابطه ویژه مقداری
  , f

Aˆ  , f

را برآورده میکنند که در آن

) ˆ Aˆ  aˆ f (nو ) ˆ f (nنشاندهنده یک تابع عملگر -مقدار

که درآن  یک عدد مختلط است .از تأثیر عملگر جابجایی

وابسته به شدّت است .نمایش حالتهای همدوس غیرخطّی

از سمت چپ و همیوغ مختلط آن از سمت راست روی

در فضای حالتهای عددی به شکل زیر است ]:[2

عملگر چگالی  ، ˆtحالت همدوس گرمایی به صورت زیر
پدید میآید:
) ˆd  Dˆ ( ) ˆt Dˆ † (

()3

n ,

() 6

2

با قرار دادن رابطه ( )1در ( )3برای حالت همدوس گرمایی
به صورت زیر داریم:

که
n

( )4



 n 


 n , n ,
n 0  1  n 

1
1 n

ˆd 

که در آن  n , حالت عددی جابجاشده هستند و با رابطه
زیر نشان داده میشود:

در

آن

1






n

!n



! f (n )
n 0

2
 

 
 n 0 n ! f (n ) !2


, f  N f

Nf

)(n ) !  f (n ) f (n  1) ... f (1

f

و

 .  f (0)!  1با توجّه به رابطه ( )2که الگویی را بهصورت
خأل جابجاشده برای حالتهای همدوس معرّفی میکند،
طی نیز به صورت
تالش میشود حالتهای همدوس غیرخ ّ
خأل جابجاشده با عملگر جابجایی تعمیمیافته بیان گردد.
ازآنجا که رابطه جابجایی عملگرهای تعمیمیافته بوزونی

186
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 9-11 ،بهمن 1397

مربوط به نوسانگر غیرخطّی رابطه جابجایی مشابهی با

حالتهای همدوس )SU (2

عملگرهای خطّی ندارد ،در نتیجه تأثیر عملگر جابجایی

بهطور مشابه با حالتهای همدوس ) ، SU (1,1با

غیرخطّی که از تعمیم جبری عملگرهای نابودی و آفرینش

درنظرگرفتن پتانسیل پوشل-تلر تصحیحشده به صورت

حاصل میشود ،روی حالت خأل نمیتواند به بسط صریحی

)  ،V (x )  U 0 tanh 2 (bxتابع غیرخطّی متناظر با طیف

در فضای عددی منجر شود .برای غلبه بر این مشکل

تابشی این پتانسیل به صورت زیر است ]:[4

سازوکارهایی وجود دارد که یکی از آنها پیش از این گزارش

hb 2
 2  n  1
2

شده است ] .[3راهکار مناسب در اینجا مبتنی بر رهیافت
گروهی است .به منظور دستیابی به سامانههای تابشی
غیرخطّی مبتنی بر نظریه گروه ،حالتهای همدوس

() 8

که این تابع غیرخطّی با حالتهای همدوس ) SU (2در
ارتباط است .عملگر جابجایی مربوط به گروه )SU (2



بهصورت

) SU (1,1و ) SU (2مورد توّجه هستند.

بود

حالتهای همدوس )SU (1,1

با استناد به رهیافت مانکو ،تابع غیرخطّی متناظر با طیف

(n ) 

)SU (2

f

که



 Dˆ f SU (2)    exp  kˆ   *kˆخواهد
در

آنkˆ  2 hb 2 Aˆ †SU (2) ،

و

). kˆ  2 hb 2 Aˆ SU (2

تابشی مربوط به پتانسیل مثلثاتی ) ،V (x )  U 0 tan 2 (bx

حالتهای همدوس گرمایی گروهی

که در آن  U 0شدت پتانسیل و  bدامنه میدان است

حالتهای همدوس گرمایی گروهی از ترکیب عملگرهای

بهصورت زیر خواهد بود ]:[4

جابجایی گروهی و عملگر چگالی حالتهای گرمایی بهدست

hb 2
 n  2  1
2

()7

(n ) 

)SU (1,1

f

در این تابع  ،بیانگر بسامد میدان  ،مشخص کننده
جرم کاهشیافته ذره و  پارامتر مربوط به قدرت پتانسیل
است که میتوان مقادیر صحیح و نیمهصحیح اختیار کند
بهطوری که  .     1  2U 0 h 2 b 2از نقطهنظر

میآیند .با توجه به مع ّرفی عملگرهای جابجایی گروههای
) SU (1,1و ) ، SU (2دو رده مختلف از حالتهای
همدوس گرمایی غیرخطّی به صورت زیر معرّفی میشوند:
()9

حالتهای همدوس غیرخطّی تابع وابسته بهشدّت رابطه ()7
با حالتهای همدوس ) SU (1,1در ارتباط است .با توجّه
به جبر لی ) ، su (1,1حالتهای همدوس ) SU (1,1را
میتوان با تأثیر عملگر جابجایی متناظر با این گروه در حالت
خأل بهدست آورد (مشابه با حالتهای همدوس استاندارد).
بنابراین

عملگر

جابجایی

)SU (1,1

بهصورت

 Dˆ f su (1,1)    exp  Kˆ    *Kˆ  بهدست میآید که

در آن

hb 2 2 

، 

)Kˆ   2 hb 2 Aˆ SU (1,1

)Kˆ   2 hb 2 Aˆ †SU (1,1

].[5

و

) ˆd SU (1,1)  Dˆ f SU (1,1) ( ) ˆt Dˆ †f SU (1,1) (
) ˆd SU (2)  Dˆ f SU (2) ( ) ˆt Dˆ †f SU (2) (

بررسی ویژگی غیرکالسیکی
تابع توزیع هوسیمی ابزاری برای توصیف سامانههای تابشی
کوانتومی است که به صورت زیر تعریف میشود ]:[6
()10

 ˆ 

1



Q ( ,  * ) 

در رابطه باال  حالت همدوس استاندارد و ̂ عملگر
چگالی متناظر با سامانه تابشی است .از تابع توزیع هوسیمی
به عنوان ابزاری برای بررسی چالندگی سامانه تابشی
استفاده میشود ] .[7یادآوری میشود ،در اپتیک کوانتومی،
چالندگی به معنی کاهش افتوخیزهای یکی از
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کوادراتورهای میدان (کمتر از حالت همدوس یا خالء) به

است .همچنین نمودار کنتور متناظر با هر حالت نیز به

بهای افزایش افتوخیزهای کوادراتور دیگر است .در اینجا

تصویر کشیده شده است .نمودار کنتور شکل ( )1که برای

با قراردادن عملگر چگالی مربوط به حالت همدوس گرمایی

حالت  n  1است بهروشنی نشان میدهد ،سامانه تابشی

غیرخطّی ) SU (2داریم:

در کوادراتور ˆ yچالنده است .همچنین با توجّه به افزایش
تعداد میانگین فوتونهای گرمایی در شکلهای ( )2و (،)3
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دیده میشود که رفتهرفته چالندگی سامانه از بین میرود و
رفتار سامانهی تابشی به سمت رفتار کالسیکی میل میکند،
آن طور که مورد انتظار است.
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در این مقاله ،با تعمیم جبری عملگر جابجایی و با توجّه به
حالتهای گرمایی مع ّرفی شده توسط گالوبر-الخس،
حالتهای همدوس گرمایی ) SU (1,1و ) SU (2معرّفی
شدند .نتایج عددی نشان دادند که با افزایش تعداد میانگین
فوتونهای گرمایی رفتار سامانه تابشی از غیرکالسیکی
(چالندگی در راستای ˆ ) yبه سمت کالسیکی میل میکند.

شکل :1تابع توزیع هوسیمی و نمودار کنتور متناظر با آن به ازای
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طراحی و راهاندازی یک سیستم تصویر برداری طیفی بر پایهی فلورسانس القایی
لیزری جهت بررسی و تشخیص بافت سرطانی پستان
زهرا امیدی ،1زهرا خدابخشی ،2محمدامین بصام،3مرتضی موحد ،4بتول سجاد

1

-1گروه فیزیک ،دانشکده فیزیک شیمی ،دانشگاه الزهرا
-2گروه فیزیک ،دانشگاه شاهرود
-3دانشکده الکترونیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
-4دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)
چکیده – در این پژوهش به منظور دستتیابی به تصتاویر طیفی مربوب به نمونههای ستالم و سترطانی بافت پستتان ،یک ستیستتم
ت صویربرداری طیفی فلور سانس القایی لیزری( )LIFSIمبتنی بر جاروب نقطهای سطح نمونه طراحی و راهاندازی شده ا ست .روش
تصویربرداری طیفی ترکیبی از علم طیفسنجی و تصویربرداری است .اطالعات طیفی مربوب به مجموعه نقاب سطحی نمونهی آغشته
به محلول رنگینه در دو راستای  Xو Yجمعآوری شده و پس از پردازش ،تصویر نقاب تشکیل دهندهی سطح بر حسب شدت ترسیم
می شود .هر پیکسل از تصویر خاکستری -مقیاس

به دست آمده حاوی طیف یک نقطهی معین روی نمونه است که توسط یک CCD

خطی جمعآوری شده است.
کلید واژه -تصویر برداری طیفی ،فلورسانس القایی لیزری  ،طیف سنجی CCD ،خطی

Design and Operation of a Laser Induce Fluorescence-Based Spectral Imaging
System to Investigate and Diagnose of Cancerous Breast Tissue
Zahra Omidi1, Zahra Khodabakhsi2, Mohammad Amin Bassam3, Morteza Movahed4, Batool
Sajad1
1- Physics Department, Alzahra University
2- Physics Department, Shahrood University

3- Electronics Department, Malek Ashtar University
4- Baqiyat allah University of medical sciences
Abstract- In this study, a Laser induced Fluorescence spectral imaging (LIF-SI) point-scanning based system
is designed to achieve spectral images of cancerous and healthy breast tissues. The spectral imaging combines
spectroscopy and imaging science. The Spectrum at each point of sample collected in the X and Y directions
to process and get a picture. Any pixel at the gray-scale image contains spectrum of a definite point on the
sample that is collected by a linear CCD array.
Keywords: Spectral Imaging, Laser Induced Fluorescence, Spectroscopy, CCD Array
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روشی نوین در علوم پزشکی بهویژه تشخیص غیر تهاجمی
بیماریها و کنترل کیفیت مواد غذایی مورد اسوووتفاده قرار

-1مقدمه

گرف ته اسوووت .از این رو ،تصوووویربرداری طیفی امکان

روش های تصوووویربرداری و طیفسووونجی منجر به ایجاد

برر سی کاملتر برهم کنشهای نور با بافت شنا سی را

گسوووترهای از کاربردها در بسووویاری از علوم به ویژه علوم

فراهم میکند[.]4

زیسووتی و پاتولوژی شووده اسووت .مطتوای طیفی یک نمونه

در روش تصویربرداری طیفی فلورسانس در صورتی که

اطالعات مهمی به دست میدهد که توسط چشم انسان یا
با استفاده از دوربینهای معمولی قابل آشکارسازی نیست.
بهطور معمول طیف یک ماده ،شووورایط مطیطی ،فاز و
ه ندسووووهی آن را ب یان میک ند[ .]1ترکیبی از ف ناوری
ت صویربرداری و طیف سنجی منجر به ایجاد شیوهی نوینی

نمونهی خود دارای فلوروفورهای ذاتی باشد ،میتوان با
تکیه بر فلورسووانس ذاتی نمونه تصووویربرداری را انجام
داد .این عمل به سوویسووتم های تصووویربرداری با توان
تفکیک باال نیاز دارد .در غیر این صوووورت ،از یک ماده

شده ا ست که تطت عنوان ت صویر برداری طیفی شناخته

رنگینووهی معین بووه عنوان فلوروفور بیرونی جهووت

میشووود .این روش برتریهایی دارد که تصووویر برداری یا

دستیابی به وضوح طیفی باال استفاده میشود.

طیف سنجی به تنهایی قادر به ک سب آن نی ستند .ت صویر

در این پژوهش ،برای اولین بار (در داخل کشور) یک سیستم
تصویربرداری طیفی فلورسانس القایی لیزری( )LIFSIمبتنی
بر جاروب نقطهای سطح نمونه طراحی ،راهاندازی و بهینه
سازی شده است .سپس این سیستم برای تصویربرداری
طیفی بر پایهی جاروب نقطهای سطح نمونههای سالم و
سرطانی بافت پستان به کار گرفته شده است .مقاطع بافتی
با ضخامت یک تا دو میلی متر از قسمت های نمونهبرداری
شده توسط آسیب شناس  ،تهیه و در این آزمایش مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج به دست آمده توسط آسیبشناس
تایید شده است.

برداری طیفی به طور نوعی به دو روش تصوووویر برداری
میدان گسترده (تصویر لطظهای) و تصویربرداری مبتنی بر
جوواروب نمونووه تقسووویم بنوودی میشوووود[ .]2یکی از
توانمنوودیهووای این روش تهیووهی تصوووواویری بزرگ از
نمونههای میکروسکوپی است ،حتی اگر نمونه قابل مشاهده
در یک میدان دید نباشد .در این رویکرد در حالی که نمونه
به طور پیوسوووته جاروب میشوووود ،اطالعات طیفی بطور
همزمان بههمراه مختصووات فیزیکی هر نقطه از نمونه ثبت
میشوووود[ .]3تصوووویر طیفی یک نمونه میتواند مربوط به
بازتاب ،پراکندگی ،گسووویل و عبور باشووود .زیرا ویژگیهای

-2چیدمان آزمایشگاهی و روش کار

جذب ،فلورسوووانس و پراکندگی بافت با ایجاد بیمارهایی

چیدمان آزمایشگاهی برپا شده در شکل ( )1نشان داده

مانند سرطان تغییر میکنند .نوری که به بافت زیستی وارد

شده ا ست .نمونهی بافت سالم و سرطانی آغ شته به

میشود تطت تأثیر فرآیندهای پراکندگی ناشی از ناهمگنی

مطلول سدیم فلور سین  1میلی موالر بین دو الم قرار

سوواختار بافت و نیز فرآیند جذب توسووط برخی مطتویات

گرفته و روی سوووکوی متطرک یک میکروسوووکو دو

با فت قرار میگیرد .روش تصوووویربرداری امروزه به عنوان

چ شمی ثابت می شود .الزم ا ست فا صله ی شیئی و
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نمونه در حالتی که بهترین وضووووح و شووودت طیفی

داده شده است .نمونهی مورد نظر به مدت  30دقیقه درون

حاصوول شووود ،تنظیم شووود .لیزر دیودی  405nmبر

مطلول  1میلی موالر ماده رنگینه قرار داده شده و سپس با

روی یکی از چشوومیهای میکروسووکو قرار گرفته و

آب مقطر شستشو شده است .پس از این مراحل ،نمونه بین

پرتو آن از طریق عد سی شیئی  10Xبر سطح نمونه

دو الم قرار گرفته و برای آزمایش تصویربرداری طیفی روی

متمرکز می شود .تابش فلورسانس نمونه از همان مسیر

سکوی میکروسکو ثابت میگردد .با توجه به گام تنظیم

تابش فرودی ،توسوووط تار نوری به قطر داخلی μm

شده برای موتورهای  Xو  Yناحیهای از نمونه به

 400که روی چ شمی دوم میکرو سکو قرار دارد و با

اندازهی  1mm ×1/4mmتوسط لیزر جاروب میشود .این

عبور از یک فیلتر عبوری م یان گذر ،به طیفسووونج

ناحیه در شکل -2الف مشخص شده است .در نهایت طیف-

آرا یهای مدل  Avantes 3648منت قل میشوووود.

های جمع آوری شده از ناحیهی مورد نظر پردازش شده و

عملکرد طیفسووونج و حر کت میکرومتری سوووکوی

تصویر طیفی آن ترسیم میشود.

میکروسووکو توسووط یک برد کنترل بطور سوونکرون
کنترل می شود .سکوی میکرو سکو تو سط دو موتور
متصوول به آن در دو راسووتای  Xو  Yبا دقت ~3μm
حرکت میکند .در نهایت طیفهای جمع آوری شده از
نقاط مختلف سووطح نمونه پردازش شووده و تصووویر آن
ترسیم میشود.

برای بررسی میزان تطبیق تصاویر بدست آمده با نتایج
آسیبشناسی ،پس از پایان آزمایش و ثبت اطالعات،
نمونهها به بخش آسیبشناسی ارسال شده و با تهیه الم و
بررسی تصویر میکروسکوپی آن نواحی بدخیم ،خوشخیم و
چربی مشخص شده با تصاویر طیفی ،توسط پزشک آسیب-
شناس مورد تایید قرار گرفته است .در شکل -2ب تصویر
میکروسکوپی الم رنگی تهیه شده از نمونه نمایش داده شده
است .در این تصویر به ترتیب سه بخش بدخیم ،خوشخیم
و چربی قابل تشخیص است .تصویر حاصل از پردازش طیف
های جمعآوری شده از سطح نمونه در شکل - 2ج نمایش
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،میزان شدت
در بخش های مختلف نمونه متفاوت است .بیشترین شدت
مربوط به ناحیهی خوشخیم و کمترین شدت متعلق به
بخش چربی تعیین شده است .میزان شدت در ناحیهی
بدخیم بین شدتهای بخشهای خوشخیم و چربی قرار

شکل -1چیدمان آزمایشگاهی تصویربرداری طیفی

گرفته است .درشکل( )3نمونه دیگری شامل یک بخش
بدخیم (سمت چپ) و یک بخش خوشخیم (سمت راست)

-3بحث و نتایج
یک نمونه بافت پستان در اندازهی  1cm×1/2cmشامل سه
ناحیهی بدخیم ،خوشخیم و چربی در شکل  -2الف نشان

نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود این
نمونه نیز نتایج قبلی را تکرار کرده و شدت بیشتری را در
ناحیهی خوشخیم نشان میدهد.
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بافت باشد .از آنجایی که از آب به عنوان حالل استفاده شده
است و آب در چربی نفوذ نمیکند ،انتظار میرود نفوذ ماده
رنگینه در بخش چربی بسیار اندک باشد .بنابراین شدت
فلورسانس گسیلی از بخش چربی ضعیف است .یکی از
ویژگی های بافت های سرطانی(بدخیم) تراکم سلولی باالی
آنها است بگونهای که فضای بین سلولی کمتری نسبت به
بافت های سالم و خوشخیم دارند .از این رو انتظار میرود
که نفوذ مادهی رنگینه در بافت خوشخیم که فضای بین
سلولی بیشتری نسبت به بافت بدخیم دارد بیشتر باشد و به
تبع آن شدت فلورسانس بیشتری در این ناحیه حاصل شود.
البته این نتیجه برای تمامی بافتهای سرطانی قابل تعمیم
نیست .زیرا مطتوی و ساختار بافتهای مختلف با یکدیگر
تفاوتهای اساسی دارند و لذا برای بافتهایی همچون کبد،
شکل ( -2الف)نمایش سه ناحیه ی بدخیم( ،)1خوشخیم ( )2و چربی( )3یک
نمونه بافت ( ،ب)تصویرمیکروسکوپی و (ج)تصویر طیفی

غده آدرنال ،لوزالمعده و غدد بزاقی که در حالت طبیعی
تراکم سلولی باالیی دارند ،الزم است بطور جداگانه و با
روشهای متفاوتی مورد بررسی و تطقیق قرار گیرند.
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دینامیک آشوبی در مشدد حلقوی غیرخطی دارای ثابتهای انتشار متفاوت
1

حسن پاکارزاده،1 شهرزاد حسین آبادی،1* مهدی بهادران،1زهرا توحیدی نیا
 ایران، شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک1

) برای دو موجبر غیرهمسان بصورت تئوری بدست آمد و نتایج2×2( چکیده – رابطهای بین میدانهای عبوری از جفتگر نوری
 سپس این جفتگر در یک مشدد حلقوی بکار برده شد و اثرات ضریب شکست غیر.بصورت تحلیلی و عددی با یکدیگر مقایسه شد
 نتایج نشان میدهد با انتخاب مواد موجبری متفاوت میتوان به دوپایداری با.خطی بر روی میدان خروجی مورد بررسی قرار گرفت
 توان خروجی در سیستم با موجبرهای همسان بسیار کمتر، همچنین به ازای توان ورودی یکسان.توان ورودی کمتری دست یافت
.از سیستم با موجبرهای ناهمسان است
 چند پایداری، مد جفت شده،2×2 جفتگر، آشوب، مشدد حلقوی-کلید واژه

Chaotic Dynamics in a Nonlinear Ring Resonator with Different
Propagation Constants
Zahra Tohidinia1, Mahdi Bahadoran1*, Shahrzad Hosseinabadi1, Hassan Pakarzadeh1
1

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

Abstract- A transfer function for a 2×2 optical coupler which connecting two different waveguides is derived.
The simulated results were compared analytically and numerically. The coupler was then used in a ring
resonator and the effects of nonlinear refractive index in the output filed were investigated. The results show that
by choosing different waveguide materials bistability can be obtained with less input power. Moreover, for the
same input power, the output power from system with identical waveguides is much less than that of from
different waveguide.
Keywords: Micro ring resonators; Chaos; Coupled mode theory; 2×2 coupler; multi stability
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میدانهای ورودی و خروجی به یک جفتگر نوری2×2

 -1مقدمه

بصورت زیر داده می شود:

سیستم های غیر خطی و آشوبی نسبت به شرایط اولیه
بسیار حساس هستند .دو پایداری نوری در سیستمهای

() 1

da1
  a  a
11
2
dz

); a ( z  o )  a (o
1
1

غیر خطی پدیده ای است که در آن به ازاء یک توان نور
()2

ورودی  ،دو توان پایدار در خروجی سیستم مشاهده

i

da
i 2   a  a
2 2
1
dz

); a ( z  o )  a (o
2
2

میشود .دو پایداری در کلید زنی نوری[ ،]1فشرده سازی

در اینجا  a2,a1دامنه میدان های خروجی و a2(o) ,

پالس نوری و قفل شدگی مد کاربرد دارد[ .]2در این مقاله

) a1(oدامنه میدان های ورودی به جفتگر میباشند.

رابطهی بین میدانهای عبوری از جفتگر  2×2رابط بین

 1و  2

دو موجبر غیرهمسان بر اساس تئوری مد جفت شده اثبات

هستند  K .ضریب جفت شدگی بین موجبرها میباشد.

شد سپس این جفتگر برای یک مشدد حلقوی بکار برده

به ترتیب ثابتهای انتشار موجبرهای اول و دوم

با مشتق گیری از رابطه ( )1نسبت به  zخواهیم داشت:

شد .اثرات ضریب شکست غیرخطی بر روی کنترل چند
پایداری در میدان خروجی از سامانه مشدد حلقوی شامل

d 2a1
da
da
 1 1  K 2
2
dz
dz
dz

()9

دو موجبر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

i

z

جوابی برای معادله  9به صورت  a1  Aeحدس می

 -2اصول تئوری یک جفتگر 2×2

زنیم با جایگذاری در رابطه  9به معادله درجه دوم
  2  i ( 1   2 )  (K 2  1 2 )  0میرسیم.
جواب معادالت  1و  2با استفاده از شرایط
و

اولیه
به صورت زیر خواهد بود :

شکل  )1الف) پیکربندی جفتگر  2×2برای دو موجبر مختلف ب )
یک مشدد حلقوی و میدانهای خروجی و ورودی

()1

محل اتصال بین موجبرها را جفتگر مینامیم .شکل ()1
پیکربندی جفتگر  2×2را برای دو موجبر مختلف نشان

A12  a1 (0) 


A 22  a 2 (0) 

i
 ( 1   2 ) z

 a1 (z)  e 2
 A11



a
)(z
i
(



)
 2 
2
1  A 21

که عناصر ماتریس  Aبه صورت زیر میباشند:

میدهد .در شکل دامنه میدانهای ورودی و خروجی
مشخص شدهاند .در حالت کلی دو معادله دینامیکی برای
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( 1   2 ) 2  4K 2 z
)
2

()1

( 1   2 ) 2  4K 2 z
)
2

(A11  (  2  1 ) i sin

(( 1   2 ) 2  4K 2 cos

() 6

( 1   2 ) 2  4K 2 z
)
2

(A12  2iK sin

()1

( 1   2 )2  4K 2 z
)
2

(A 21  2iK sin

( 1   2 ) 2  4K 2 z
)
2

()8

( 1   2 ) 2  4K 2 z
)
2

 -3بکارگیری جفتگر 2×2در مشدد حلقوی
در مرحله بعد (مطابق شکل  -1ب) جفتگر 2×2در سامانه
ای بکار گرفته شد که یک موجبر را به یک مشدد حلقوی
جفت کند .در این حالت با توجه به روش ماتریس
پراکندگی رابطه بین میدانهای ورودی و خروجی از
مشدد حلقوی به صورت زیر خواهد بود:

(A 22  (  2  1 ) i sin

(( 1   2 ) 2  4K 2 cos

عددی رانگ_کوتا حل شد .نتایج با حل تحلیلی مقایسه

موج ورودی در حلقه پس از یک دور چرخش اختالف

شد .نتایج در شکل  2برای ، a1(0) = 0.1 ، K=0.1

] [ i ( L NL )  L
 eپیدا خواهد کرد .در اینجا
فازی به اندازه

شبیه سازی شده است .در حالت اول

 αضریب جذب خطی محیط  L ،محیط حلقه ،

(شکل -2الف) دو جفتگر دو موجبر یکسان را به یکدیگر
متصل میکنند (

و

) .حالت دوم (شکل -2ب)

[ ،]1به ترتیب

اختالف فاز خطی و غیر خطی میباشند.

جفتگر اتصال دهنده موجبرهایی با ثابتهای انتشار
متفاوت است (

 E out  e
 A11 A12  E in 



 
A 22  E 2 
E
i
(



)
 1 
2
1  A 21

()9

برای تایید درستی معادله  ،1معادالت ( )1و ( )2به روش

a2(0) = 0.2

i
 ( 1   2 )z
2

و

به

ترتیب ضرایب شکست خطی و غیر خطی موجبر هستند و

) .با توجه به توافق بین روش

 Aeffسطح مقطع موثر و

عددی و تحلیلی  ،می توان نتیجه گرفت که جواب بدست

0

طول موج مرکز پالس

آمده از روش تئوری مد جفت شده دقیق و روش بکار برده

ورودی است [ .]9میدان  E1با هر دور چرخش دچار تغییر

شده روشی صحیح میباشد.

فاز می شود و به  E2تبدیل میشود که بصورت زیر
تعریف میشود:
] E 2  E 1 e [i (  L  NL )  L

()11

در اینصورت پس از  Mدور چرخش میدانها بصورت
)  NL

N

 E M 1  CA 21E in  C A 22 E M e i ( خواهند بود

درنتیجه میدان خروجی از مشدد حلقوی به صورت زیر در
i
 ( 1   2 ) z

2
 C  eرا به
میآید ،که برای سادگی در نوشتار
) i ( 2  1

این صورت تعریف کردهایم.
در اینجا برای مشدد حلقوی با ضریب شکست های
 n0  3.34و )  n 2  2.2 1020 (1m 2W  1است انتخاب

شکل  )2نمودار حل به روش عددی و تحلیلی معادالت  1و .2
جفتگر موجبرهای ثابتهای انتشار الف) یکسان  1   2  oب)

شد .شعاع  ، R1  637  mضریب جذب خطی ماده

متفاوت , 2  0.9 1  0.3
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dB
موجبر )
cm

(   230و

توانهای ورودی 11و 261وات رسید .نتایج نشان میدهد

)  Aeff  102 (  m 2در نظر

با انتخاب مواد موجبری متفاوت میتوان به دوپایداری با

گرفتیم .طول موج مرکزی موج ورودی  o  1.55 mو

توان ورودی کمتری دست یافت .همچنین به ازای توان

تعداد دورهای گردش  211111دور انتخاب شد .دو حالت

ورودی یکسان ،توان خروجی در سیستم با ثابتهای انتشار

مورد بررسی قرار گرفت .الف -حالتی که موجبر ها دارای
ثابت انتشار یکسان باشند

یکسان بسیار کمتر از حالتی است که ثابتهای انتشار

(شکل -الف .) 9ب)

متفاوتی داشته باشیم.

حالتی که  2  3و 1  1باشد (شکل -9ب ).
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ایجاد پالس فوق کوتاه آتو ثانیه در حضور میدان استاتیک
سعیدباطبی،فروغ حسینزاده،شهاب رحیمی،مریم سادات فتاحی
رشت،  خیابان نامجو، دانشکده فیزیک دانشگاه گیالن
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Eng.rahimi91@gmail.com
Forouq.hosseinzadeh@gmail.com
S_batebi@yahoo.com
 معادله ی شرودینگر وابسته به زمان را به صورت یکبعدی برای اتم هیدروژن حل نمودهایم، در راستای تولید پالس آتو ثانیه-چکیده
 طیف هماهنگهای مرتبه باال را برای دو حالت میدان لیزر، و سپس با محاسبه تبدیل فوریهی شتاب دوقطبی القایی تشکیلشده
 تولید پالس آتو ثانیه از برهم نهی تعدادی. تکرنگ و میدان لیزر دو رنگ در حضور و عدم حضور میدان الکترواستاتیک رسم نمودهایم
 در نتیجه پالس تولید شده از میدان لیزر تکرنگ. از هماهنگهای مرتبه باال در ناحیه قطع را برای دو حالت فوق مقایسه کردهایم
 در حالت میدان لیزر.  آتو ثانیه کاهش یافته است105  آتو ثانیه بوده است در حضور میدان استاتیک به مقدارپهنای158 که با پهنای
 آتو ثانیه کوتاهتر شده52  پهنای آن تا مقدار،  آتو ثانیه تولید شده است که در حضور میدان استاتیک66  پالسی به پهنای، دو رنگ
. است
. هماهنگهای مرتبه باال،  میدان الکترواستاتیک،  پالس آتو ثانیه-کلیدواژه

Ultra short attosecond pulse generation in the presence of static field
Maryam Sadat Fattahi , Shahab Rahimi , Forouq Hosseinzadeh , Saeed Batebi
Department of Physics, University of Guilan
Maryam.fattahi1994@gmail.com
Eng.rahimi91@gmail.com
Forouq.hosseinzadeh@gmail.com
S_batebi@yahoo.com
Abstract-In order to generate attosecond pulse, we’ve solved the time dependent Schrodinger equation in 1
dimensional case for Hydrogen atom. Thus, by calculating the Fourier transformation of the induced dipole
acceleration, we’ve depicted the high harmonics spectra for both one color and two color laser fields with and
without the presence of a static field. We’ve also compared generated attosecond pulses by superposing some of
the harmonics for the above two cases. As a result, the generated pulse for the monochromatic field, which was
158 attosecond wide, shortens to 105 attosecond in the presence of a static field. in bichromatic laser field case, a
66 attosecond pulse is generated. In presence of a static field, its width shrinks to 52 attosecond.
Keywords: Attosecond pulse , High harmonic , Static field
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در رابطه ( fi (t) ، 𝜔 ، EL ، ES ، E(t) )3بهترتیب میدان
فرودی  ،میدان استاتیک  ،دامنه میدان لیزر  ،فرکانس لیزر و
پوش میباشند  .با حل معادله شرودینگر وابسته به زمان
یکبعدی مقدار تابع موج بهدست میآید  ،رابطه (. )4

مقدمه
برای شبیهسازی هماهنگهای مرتبه باال به روش نیمه
کالسیک  ،میدان لیزر فرودی را به صورت کالسیک و محیط
مادی را به صورت کوانتومی در نظر می گیریم ] ،[1میتوان از
حل معادله شرودینگر وابسته به زمان یک بعدی استفاده نمود .
در این مقاله به مقایسه و شبیهسازی تولید هماهنگ مرتبه باال
به دو حالت (حالت اول  :تولید هماهنگ مرتبه باال با استفاده از
میدان لیزر تکرنگ و دو رنگ  ،حالت دوم :تولید هماهنگ
مرتبه باال با استفاده از میدان لیزر تکرنگ و دو رنگ در حضور
میدان استاتیک) میپردازیم.

∂
1 ∂2
i ψ(x, t) = [−
)+ V(x
∂t
2 ∂x 2
)(4
)(5

روشهای محاسباتی

در روابط ( R )8( ، )7( ، )6مرتبه هماهنگها است  .در پایان
از برهم نهی چندین مرتبه از هماهنگهای مرتبه باال یک پالس
آتوثانیه منفرد حاصل میشود  ،نکته مهم در چگونگی انتخاب
مرتبه هماهنگ جفت شدگی فازی است که در نزدیکی فرکانس
قطع رخ میدهد  ،رابطه ( )7و (. )8

2

) 𝑖𝜑 E(t) = ∑ E𝑖 f𝑖 (𝑡) cos(𝜔𝑖 𝑡 +

2

𝑖=1

)(2

t
τ

)(7

|𝑡𝑑 𝑡𝜔𝑅𝑖I(t) = |∑ 𝐷𝑅 𝑒 −
𝑅

fi (t) = sech2
)(8

در روابط ( )1و ( 𝜏𝑖 ، 𝜑𝑖 ،𝜔𝑖 ، f𝑖 (𝑡)، E𝑖 )2بهترتیب دامنه،
پوش] ،[3فرکانس  ،فاز  ،مدت تپش میدان لیزری برای میدان
لیزر اصلی (پایه) و میدان لیزر کنترلی میباشند  .میدان فرودی
در حالت دوم به صورت مجموع میدان لیزر (تکرنگ یا دو رنگ)
و میدان استاتیک است که دامنه آن حدود 2%دامنه میدان لیزر
میباشد]: [5,4
)(3

⟩)d(t) = ⟨ψ(x, t)|V(x) − exE(t)|ψ(x, t

برای محاسبه شتاب دو قطبی القایی از رابطه ( )5استفاده
میکنیم  .با محاسبه تبدیل فوریه شتاب دو قطبی القایی
میتوان طیف هماهنگهای مرتبه باال بهدست آورد  ،رابطه (.)6
𝜏
1
𝑡𝜔𝑖∫ 𝑑 (𝑡 )𝑒 −
= )𝜔( 𝑅P
)(6
√2 𝜋 0

مبنای کار ما محاسبه معادله شرودینگر وابسته به زمان یک
بعدی است و از تقریب تک الکترون فعال استفاده نمودهایم  .بر
اساس مدل سه مرحلهای تک الکترون از چاه پتانسیل کولنی
که توسط میدان لیزر فرودی تغییر شکل میدهد  ،تونل زنی
می کند  ،سپس در میدان لیزر شتاب میگیرد و با تغییر جهت
میدان به سمت هسته والد بازمیگردد و درتقریب دو قطبی
القایی با گسیل فوتون تابش میکند که این تابش میتواند در
مقیاس آتو ثانیه باشد] . [2میدان فرودی در حالت اول به
صورت میدان لیزر تک رنگ و میدان لیزر دو رنگ است .
)(1

)− exE(t)] ψ(x, t

DR = ∫ dt d(t)e−iRωt

تحلیل نتایج
طیف هماهنگهای حاصل از این دو میدان را میتوان در شکل1
مشاهده نمود که منحنی1مربوط به لیزر تکرنگ و منحنی2
مربوط به لیزر دو رنگ است  .پارامترهای میدان لیزر تکرنگ
و میدان لیزر دو رنگ در جدول  1نمایش داده شدهاند].[1

E(t) = ES + fi (t)EL cos ωt
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جدول : 1پارامترهای میدان لیزر
φi
π
2
π
−
8

Ii w⁄ 2
Cm
1 × 1014

λi nm

I

800

1

2 × 1014

1600

2

نمودار طیف هماهنگها در حالتی که میدان لیزر دو رنگ است
(یک میدان پایه به همراه یک میدان کنترلی) دارای طول ناحیه
تخت بیشتری میباشد و نسبت به طیف میدان لیزر تکرنگ
هموارتر است  .در شکل  1منحنی  1در واقع دو ناحیه تخت
داریم که با افت و خیزی که در هارمونیک حدود  100اتفاق
افتاده این دو ناحیه از هم تفکیک شده اند  .همچنین در منحنی
 2در هارمونیک حدود 150این اتفاق رخ داده است.

شکل(:2الف)-تک پالس آتو ثانیه بسیار کوتاه حاصل از میدان لیزر تکرنگ
(ب) -تک پالس آتو ثانیه بسیار کوتاه حاصل از میدان لیزر دو رنگ

در مرحله بعد با اعمال یک میدان استاتیک  ،تاثیرات این میدان
را بررسی خواهیم نمود  .در شکل 3منحنی 1مربوط به میدان
لیزر تکرنگ و منحنی 2مربوط به میدان لیزر تکرنگ در
حضور میدان استاتیک میباشد  ،در شکل 4منحنی 1مربوط به
شکل :1طیف هماهنگها حاصل از میدان لیزر تکرنگ و دو رنگ

در شکل 2پالس تولید شده از برهم نهی حدود  40هماهنگ در
نزدیکی نقطه قطع (هارمونیک 100ام تا 140ام) را نمایش
دادهایم  ،که در آنها جفتشدگی فازی رخ داده است ( ،برای
دستیابی به پالس آتوثانیه منفرد نیاز به برقراری شرط جفت
شدگی فازی است  .به همین دلیل تعدادی از هماهنگها که
در این شرط صدق میکنند جمع میشوند و سایر هماهنگها
که باعث ایجاد نویز و یا کاهش شدت پالس میشوند  ،با اعمال
فیلتر حذف شده و در محاسبات منظور نمیشوند)  ،در حالت
میدان لیزر تکرنگ (شکل  -2الف) موفق به ایجاد پالس با
پهنای  158آتو ثانیه شدیم که در حالت دوم با اعمال میدان
کنترلی (میدان لیزر دو رنگ) توانستیم پهنای پالس را تا مرتبه
66آتوثانیهکاهشدهیم(شکل-2ب)

شکل :3طیف هماهنگها حاصل از میدان لیزر تکرنگ در حضور و عدم حضور
میدان استاتیک

میدان لیزر دو رنگ و منحنی2مربوط به میدان لیزر دو رنگ
درحضور میدان استاتیک است  .درشکل  4در هارمونیک حدود
 100دو ناحیه تخت از هم جدا شده اند .از بررسی طیف
هارمونیک در شکلهای  3و 4مشاهده میشود که حضور میدان
استاتیک نرخ تولید هماهنگهای مرتبه باال را درسمت راست
ناحیه تخت و در نزدیکی نقطه قطع افزایش داده است.
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نتیجه گیری

شکل :4طیف هماهنگ ها حاصل از میدان لیزر دو رنگ در حضور و عدم حضور
میدان استاتیک.

در شکل 5پالس تولید شده از برهم نهی حدود  40هماهنگ در
نزدیکی نقطه قطع که جفت شدگی فازی در آنها رخ دادهاست
را نمایش میدهد ،در حالت میدان لیزر تکرنگ در حضور
میدان استاتیک )شکل  -5الف) موفق به ایجاد پالس با پهنای
زمانی  105آتو ثانیه شدیم که در حالت دوم با اعمال میدان
کنترلی (میدان لیزر به صورت دو رنگ ) و در حضور میدان
استاتیک توانستیم پهنای پالس را تا  52آتو ثانیه کاهش دهیم
(شکل-5ب) .

هدف ما در این مقاله  ،بررسی اثر حضور میدان استاتیک در
تولید هماهنگهای مرتبه باال و تولید تک پالس فوق کوتاه آتو
ثانیه بودهاست  .با بررسی تاثیرات میدان استاتیک به این نتیجه
رسیدیم که با اعمال میدان استاتیک تابع موج الکترون فعال
قطبیده میشود بنابراین دامنه دو قطبی القایی را افزایش
میدهد  ،این امر باعث افزایش احتمال بازترکیب الکترون
خواهد شد  .از اینرو نرخ تولید هماهنگهای مرتبه باال در ناحیه
تخت طیف هماهنگها افزایش مییابد و این امر برای دامنه
میدان استاتیک که حدود  % 2دامنه میدان لیزر پایه میباشد
به خوبی قابل مشاهدهاست  .از طرفی میدان استاتیک کمک
شایانی در کاهش پهنای پالس منفرد فوق کوتاه آتو ثانیه می-
کند که منجر به دستیابی پالسی با پهنای  52آتو ثانیه شده
است .به طور کل میدان استاتیک ابزار حساسی برای کنترل
تولید هماهنگهای مرتبه باال است که به صورت ویژه بر نرخ
انتشار هماهنگها اثر میگذارد که به دنبال آن میتوان به
پالسهای فوق کوتاه آتو ثانیه دست یافت.
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اثر مورفولوژی کریستالی بر خواص نوری الیههای نازک پروسکایت هالوژنی
1

 ماندانا سادات حسینی،1 احمد مشاعی،1* الناز یزدانی،1سیروس بازیره

ایران- تهران، دانشگاه تربیت مدرس،  گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه
elnaz.yazdani@modares.ac.ir*
چکیده –الیه جاذب پروسکایتهای هالوژنی به دلیل داشتن ساختار نواری مستقیم و خصوصیات اپتیکی خوب مانند ضریب جذب
 این مواد به عنوان محیط فعال در دیودهای. از مواد بسیار جذاب در کاربردهای اپتوالکترونیک هستند،باال در محدوده مرئی
 خواص نوری الیههای نازک پروسکایت هالوژنی با، در این مقاله.نورگسیل و لیزرهای نیمه رسانا میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند
تغییر نسبت پیش مادههای به کار رفته در سنتز و تغییر مورفولوژی کریستالهای ایجاد شده به طور تجربی بررسی و مطالعه شده
. امکان تقویت نور در الیههای سنتز شده بسته به سایز و ساختار کریستالی توضیح داده شده است، در نهایت.است
 ساختار کریستالی، الیه نازک، خواص اپتیکی، پروسکایت-کلید واژه

Crystal morphology effect on optical properties of halide Perovskite
thin films
Sirous Bazire1, Elnaz Yazdani*1, Ahmad Moshaii1,Mandana Sadat Hosseini1
Departmentof physics, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran
Abstract- The halide Perovskite absorber layer due to their direct band gap and proper optical properties such as high
absorption coefficient in the visible domain are an attractive material for optoelectronics applications. They can be used,
as an active medium in light emission diodes and semiconductor lasers. In this paper, the optical properties of halide
perovskite thin films by altering the ratio of the employed precursors and the changingof the synthesized crystals
morphology has been investigated experimentally. Finally, the optical amplification possibility in synthesized films
versus to the crystal size and structure have been explained.
Keywords: Perovskite, optical properties, thin film, crystal structure
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-1مقدمه

 -3بحث و نتایج

پروسکایتها دسته وسیعی از مواد با فرمول شیمیایی
 ABX3با ویژگیهای فیزیکی  ،شیمیایی و اپتیکی
منحصر به فرد هستند .اولین بار در سال 2009
پروسکایتهای هالوژنی در ساخت سلولهای خورشیدی
مورد استفاده قرار گرفتند[ .]1در سال  2014آقای تان و
همکارانش پروسکایتهای هالوژنی را به عنوان محیط فعال
در دیود های نور گسیل مورد استفاده قرار دادند[ .]2و در
همین سال  ،آقای ژینگ و همکارانش گزارشی از
گسیلهای القایی از الیههای نازک پروسکایتهای هالوژنی
را در دمای اتاق ارائه کردند[.]3سپس میکروساختارها ،نانو
ساختارهای پروسکایتی و نانو کریستالهای پروسکایت

در این پژوهش ،با توجه به نتایج مطالعات ارائه شده از
روشهای سنتز و نسبتهای متفاوت بین دو پیش ماده
پروسکایت  ، CH3NH3PbBr3با انتخاب دو نسبت
 1:1و 2/5 :1

بترتیب برای ، CH3NH3Br :PbBr2

مورفولوژیهای متفاوتی از این پروسکایت سنتز و مشخصه
یابی الیههای نازک توسط تصویر میکروسوپ الکترون
روبشی و طیف پراش اشعه ایکس انجام شده است .در
نهایت مشخصه یابی و پاسخ اپتیکی الیه های نازک با
استفاده از طیفهای جذبی و فوتولومینسانس با جزئیات
بیشتر بررسی شده است.

کلوئیدی [ ]4به عنوان محیط بهره در لیزرهای تصادفی به

شکل ( ،)1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با مقیاس

کار برده شدند  .در این پژوهش ،اثر مورفولوژی

 10میکرومتر از الیه نازک با نسبت  1:1را نشان می دهد

کریستالهای سنتز شده برروی تقویت نور با تغییر نسبت-

که کریستالهای تشکیل شده مجزا از یکدیگر و اندازه

های پیش مادهها به طور تجربی مطالعه شده است.

آنها تقریبا  2میکرومتر است .با توجه به توزیع تصادفی

-2روش انجام آزمایش

کریستالهای تشکیل شده در الیه پروسکایت ،میتوان
امکان رخ دادن پدیده پراکندگی چندگانه نور (به ویژه در

برای الیه نشانی پروسکایت هالوژنی از روش الیه نشانی

محل حلقه ق رمز داخل تصویر) با هدف گیراندازی نور

چرخشی تک مرحله ای استفاده شده است .مرحله اول

جهت تقویت آن را پیش بینی کرد.

شامل آماده سازی  ،شستشو و آبدوس کردن شیشههای

شکل ( ،) 2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با مقیاس

الم به قطر  1/3سانتی متر و مرحله دوم آماده سازی پیش
مادهها در نسبتهای مختلف است .عمل الیه نشانی
چرخشی در همه نمونهها  60ثانیه با سرعت چرخش
 4000دور بر دقیقه است و جهت تشکیل کریستالها ،ضد
حالل در ثانیه  15بعد از شروع چرخش اضافه میگردد.
پس از مرحله الیه نشانی ،عمل باز پخت به مدت  5دقیقه
در دمای  100درجه سانتیگراد صورت میگیرد .بالفاصله
بعد از اتمام مراحل باال ،همه تستهای مشخصه یابی انجام
میگردد.

 10میکرومتر از الیه نازک با نسبت  2/5 : 1را نشان
می دهد که با افزایش مقدار پیش ماده CH3 NH3Br
،کریستالهای تشکیل شده به هم چسب یده و در فواصل
بین کریستالی ذراتی از مرتبه نانو حضور دارند که فرصت
کافی برای رشد کردن را پیدا نکرده اند .در این مورفولوژی
پیش

بینی

می شود

عالو ه

بر

فضای

بین

کریستالی ،حفرههای ایجاد شده در سطح کریستالها نیز
بتوانند شرایط ایجاد پراکندگی چندگانه نور را فراهم کنند.
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شکل : 3طیف ) A( ، XRDنسبت  ) B( ، 2/5 :1نسبت 1:1
شکل: 1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از الیه نازک با نسبت 1:1

شکل()4طیف جذب را نشان میدهد که هر دو نسبت در
ناحیه  400تا 600نانومتر جذب دارند  .در این ناحیه
نسبت  2/5 :1جذب باالتری در مقایسه با نسبت  1:1دارد
که طبق قانون بیر ˗المبرت به ضخامت بیشتر این الیه
مرتبط است.

شکل :2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از الیه نازک با نسبت 2/5 :1

در شکل ( )3طیف پراش اشعه ایکس برای هر دو نسبت
دارای پیکهایی مشترک در زاویههای 53/8 ،35/1 ،17/4
هستند اما در نسبت  2/5 : 1سه پیک دیگر در زوایای
 23/5، 11/6و  34/3نیز مشاهده میشود که این تفاوت به
افزایش مقدار  CH3NH3Brمربوط میگردد .بزرگنمایی

شکل  : 4طیف جذب ) A( ،نسبت ) B( ، 2/5 :1نسبت 1:1

پیکهای هر دو نسبت در زاویه  35/1نشان میدهد که

شکل( ، )5طیف فوتولومینسانس از هر دو نسبت که با

مقدار پهنای نیم بیشینه طیف برای نسبت  2/5 :1بیشتر

طول موج  450نانومتر تحریک شده اند  ،به ترتیب در

است .طبق رابطه دبای˗ شرر که پهنای نیم بیشینه طیف

طول موجهای  549و  555نانومتر برای نسبت های2/5 :1

با اندازه کریستال رابطه معکوس دارد  ،کوچک تر بودن

و  1:1دارای پیک ماکزیمم بوده اند وپهنای نیم بیشینه

اندازه ذرات در سنتز  2/5 : 1قابل توجیه می نماید و با

طیف برای نسبتهای  2/5 :1و  1:1به ترتیب  16و 25

نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی مطابقت دارد.

نانومتر است که کاهش پهنای نیم بیشینه طیف نسبت :1
 ،2/5به کاهش فاصله بین کریستالها و بهبود ساختار
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کریستالی بر میگردد و بیانگر کاهش اثرات فونونی در
پروسکایت با نسبت  2/5 :1است .

نتیجه گیری

شکل:5مقایسه شیفت قرمز و پهنای طیف فوتولومینسانس نرمالیزه شده ،

در این پژوهش اثر مورفولوژی ،ساختار کریستالی و سایز
آنها از طریق طیف سنجی فوتولومینسانس و جذب و پراش
اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان دادند که
با تغییر نسبت بین پیش مادهها و ثابت نگه داشتن سایر
شرایط الیه نشانی منجر به تغییر مورفولوژی و ساختار
کریستالی الیههای نازک شد و این به نوبه خود منجر به
رفتارهای نوری متفاوت در الیههای نازک پروسکایتی
شدند به طوریکه با افزایش میزان  CH3NH3Brبه
 ، PbBr2منجر به افزایش شدت فوتولومینسانس  ،کوچکتر
شدن پهنای نیم بیشینه طیف  ,و همچنین باعث کاهش
شیفت قرمز در آن می شود .می توان با انتخاب مناسب
بین پیش مادهها و کنترل مورفولوژی ،تقویت نور را
افزایش داده و امکان استفاده از این الیهها به عنوان
محیطهای بهره لیزر و حتی لیزرهای تصادفی بدون کاواک
را فراهم آورد.

( ) Aنسبت  2/5 :1و ( ) Bنسبت 1:1

شکل ( ، )6شدت طیف فوتولومینسانس برای دو نسبت
 1:1و  2/5 :1را نشان میدهد .در نسبت  2/5 :1به دلیل
افزایش نرخ بازترکیب الکترون – حفره در اثر کاهش
فواصل بین کریستالی و کوچک شدن اندازه کریستالها
شدت طیف فوتولومینسانس در مقایسه با نسبت 1:1
بیشتر است.
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حسگر زاویه سنج دو فیبری نوری مبتنی بر شدتسنجی
 علیرضا حکیمیفرد، محمد داود طالبزاده،فاطمه سالمی
. ایران،  دانشگاه دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک
fateme.salemi2015@gmail.com; Davoud.Talebzadeh@gmail.com; Ahakimyfard@jsu.ac.ir
 به، این ح سگرها اجزای ارزانتری دارند.چکیده در این تحقیق از ح سگرهای جابجایی بر ا ساس شدت سنجی ا ستفاده شده ا ست
-

سادگی ساخته میشوند و پهنای باند خیلی باالتری دارند این پژوهش بر روی حسگرهای دو فیبری به عنوان فیبر فرستنده و گیرنده
 همچنین دو فیبر ن سبت به هدف بازتابنده قابلیت جابجایی. انجام شده ا ست،به همراه یک هدف بازتابنده که قابلیت جابجایی دارد
 همچنین میزان همپو شانی بین فیبر فر ستنده و گیرنده به صورت، توان خروجی و ورودی، در این تحقیق سعی شده.زاویه ای دارند
 عوامل مختلفی در، در حسگرهای شدتسنجی فیبرنوری مبتنی بر جابجایی زاویه ای.عددی محاسبه و حالتهای بهینه شناسایی شود
 توان خروجی، مشاهده شد که با کمشدن قطر فیبر فرستنده،حسگری موثر هستند که بعد از شبیهسازی حسگر و بررسی این عوامل
 با کاهش قطر مغزی فیبر فر ستنده ناحیه مرگ کاهش. زیادتر می شود و محدوده ح سگری افزایش مییابد،دریافتی تو سط گیرنده
. با افزایش قطر مغزی فیبر گیرنده توان خروجی دریافتی توسط فیبر گیرنده افزایش مییابد و ناحیه مرگ کاهش مییابد.می یابد
. ناحیه مرگ، شدت سنجی، فیبر نوری، حسگر جابجایی، جابجایی زاویهای-کلید واژه

Intensity-based Opto-Pair Fiber Angular Displacement Sensor
Fatemeh Salemi, Mohammad Davoud Talebzadeh, Alireza Hakimifard
Department of Basic Sciences, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
fateme.salemi2015@gmail.com ; Davoud.Talebzadeh@gmail.com; Ahakimyfard@jsu.ac.ir
Abstract- In this study, sensors are used based on intensity measurements. These sensors have cheaper components, are simply fabricated and have a much higher
bandwidth. The study focuses on two fiber sensors as transmitter and receiver fibers, with a reflective target, also two fibers have angular displacement flexibility
relative to the reflector. In this research, we tried to calculate numerically the output and the input powers, and the amount of the overlap area between sending
and receiving fibers, then some optimal states are recognized. In intensity-based a ngular f iber optic displacement sensors, various factors affect the sensitivity.
After simulating the sensor and checking these factors, it was found that by decreasing the diameter of the transmitter fiber, the receiver output power is increased,
also the sensing range increases. By decreasing the core diameter of the sending fiber, the dead band region of the sensor is decreased. When the receiver core
diameter increases, the power output of the receiver fiber increases, and the dead band region decreases.
-

Keywords: angular displacement, dead band region, displacement sensor, intensity measurement, Optical fiber.
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گیرنده مجاور یکدیگر است ،مستقیماً روی مقطع جسم در حال
چرخش ثابت شده و با تنظیم پایه قابل چرخش نسبت صفحه
بازتابان ،جابجایی محوری قابل تنظیم است.

مقدمه
حسگرهای جابجایی فیبرنوری به دلیل فشرده بودن ،سبک وزنی،
حساسیت باال و سازگاری با محیط زیست ،توجه بسیاری از
محققین را جلب کردهاند .شان و همکارانش دو نوع از حسگرهای
جابجایی فیبر نوری را مورد بررسی قرار دادند[ :]1حسگرهای
جابجایی فیبر نوری مبتنی بر شدتسنجی ( Intensity-based
 )Fiber Optics Displacement Sensors: ISFODو حسگرهای
جابجایی فیبر نوری مبتنی بر تداخل سنجی (Interferometry-
.)based Fiber Optics Displacement Sensors: IFFOD
ISFODها برای ساختن سادهتر هستند .اجزای ارزانتر و پهنای
باند خیلی باالیی دارند .در جاهایی که برای اندازهگیری جابجایی
زاویهای ،باید دقت و سرعت نمونهبرداری باال و هزینه پایین باشد،
کاربردیتر هستند .ژو و همکارانش طراحی و عملکرد یک
سیستم دو فیبری را توصیف کردند که میزان چرخش زاویهای
پروب حسگر را به دست میدهد[ .]2این حسگر پاسخ خطی
عالی ،اثر پسماند مغناطیسی کوچک و بازتولید مجدد خوبی
داشت .بهطور مشابه ساختارهای تفاضلی برای بهبود پایداری و
ترکیب بازتابندههای چندتایی در یک حسگر جابجایی فیبر نوری
مورد مطالعه قرار گرفت [ .]3 ,1جعفری و گلنبی برای اندازه-
گیری جابجایی دو روش زیر را بررسی کردند .یک بار دو فیبر
نوری با پوشش حائل محافظ در کنار یکدیگر قرار گرفتند و بار
دیگر ،پوشش حائل محافظ برداشته شده و دو فیبر در تماس با
غالف با همراهی فاصله مرکز -مرکز کوچکتر قرار گرفتند[.]4
لییر و کُربر عملکرد حسگر جابجایی فیبر نوری بر پایه بسامد
اپتیکی حوزه بازتابسنجی بررسی کردند [ .]5ساگراریو ترکیب
خاصی را برای اندازهگیری جابجایی زاویهای متشکل از یک فیبر
نوری فرستنده و چهار فیبر نوری گیرنده ،به کار گرفت [ .]6در
مورد تحلیل سایر خواص حسگری فاصله میتوان کارهای دیگری
را در مراجع [ ]9-7مطالعه کرد .در این پژوهش سعی کردهایم با
شبیه سازی عددی ،عناصر مهم چنین حسگرهایی را بازشناسی
و به ازای پارامترهای فیزیکی و به منظور طراحی حسگر ،مقادیر
مناسبی را پیشنهاد کنیم.

شکل  :1نمای کلی برای فیبرها بر پایهی جابجایی زاویه ای

اگر  𝑃0توان کل نور تابیده شده به درون فیبر توسط لیزر باشد،
می توان فرض کرد که شدت نور خارج شده از فیبر فرستنده
دارای توزیعی گاوسی به صورت زیر است.
()1

)

𝜌2
𝑤2

exp (−

𝑃0
𝜋 w2

= )𝑧 𝐼(𝜌,

که در آن 𝑤 = 𝑤(𝑧) ،شعاع موثر در مکان خاص 𝑧 در امتداد
انتهای خروجی فیبر فرستنده است.
() 2

3

𝑤(𝑧) = 𝑎𝐸𝐹 + ƞ tan(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑁𝐴) 𝑧 2

𝐹𝐸𝑎 شعاع مغزی فیبر فرستنده 𝑁𝐴 ،گشودگی عددی فیبر
فرستنده ƞ ،ضریب کوپلینگ نوری میباشد که مربوط به
خصوصیات منبع نور و تاثیر فیبر فرستنده روی شدت نور مربوطه
است که از طریق آزمایش اندازهگیری میشود.
به منظور بررسی هندسی حسگر طراحی شده ،مطابق شکل  2از
نقطهی تقاطع چرخش تا انتهای فیبر را با  Rو فاصله انتهای
فیبر تا بازتابنده را با  hنمایش میدهیم.

شکل  :2دیاگرام جابجایی زاویهای []2

همچنین فاصله مرکز تا مرکز دو فیبر فرستنده و گیرنده را که
در مجاور یکدیگر واقع شدهاند را با 𝑝 نمایش میدهیم .اگر 𝐸 𝑑𝑓
قطر فیبر فرستنده 𝑓𝑑 𝑅 ،قطر فیبر گیرنده و 𝜃 زاویه چرخش
فیبرها نسبت به مبدا مختصات باشد ،با توجه به روابط هندسی
شکل  2میتوان عبارات زیر را نوشت[:]2

روش تحقیق
پیکربندی حسگر شبیهسازی شده در شکل  1نشان داده شده
است .پروب حسگر که شامل یک فیبر فرستنده و یک فیبر
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1
1
̅̅̅̅ ;𝑅 = ̅̅̅̅
= ̅̅̅̅
𝐴𝑂
̅̅̅̅̅ ; 𝑅 𝑑𝑓 𝐴𝐵 = 𝑝 = 𝑓𝑑 𝐸 +
𝐸𝐴 ;𝑂𝐴′ = 𝑅 cosθ
2
2
′
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅
;𝐴 𝐺 = ℎ + 𝑅 (1 − cosθ); 𝐴𝐶 = 2𝐴𝐸 ; 𝐹𝐶 = 𝐴𝐶 cosθ
𝐶𝐴 = ̅̅̅̅
̅̅̅̅ ;𝜃 ̅̅̅̅ sin
̅̅̅̅ ̅̅̅̅ 2 +
= ̅̅̅̅
𝐹𝐴
𝐹𝐴√ = 𝐹𝐵
; 𝐴𝐵 2
𝐹𝐴 = 𝐹𝐸𝜌
̅̅̅̅ = 2{ℎ +
𝐶𝐹 = 𝐹𝑅𝑧 = 𝐹𝐸𝑧 ;2(ℎ + 𝑅(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)) sinθ
;𝑅(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)} cosθ
̅̅̅̅ = 𝐹𝑅𝜌
= 𝐹𝐵

فواصل دورتری نسبت به صفحه بازتابان توسط گیرنده دریافت
میشود.
2.0
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) 𝑑𝑓 √4(ℎ + 𝑅(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)) sin2 𝜃 + (1 𝑓𝑑 + 1
𝐸
𝑅
2

2

0.0

بنابراین مساحت دریافتی موثر به صورت زیر است.

distance mm

شکل  :3میزان توان خروجی برحسب جابجایی محوری در حسگر جابجایی برای قطر
فیبر گیرنده مختلف بر حسب میلیمتر.

𝑓𝑑 𝑅 𝑐𝑜𝑠2𝜃 2
)
2

( 𝜋 = 𝑓𝑓𝑒𝑆

به طور مشابهی ،مطابق با نمودار شکل  4با کاهش قطر فیبر
فرستنده ناحیهی مرگ کاهش و حساسیت و محدوده دینامیکی
افزایش مییابد .همچنین با کم شدن فاصله صفحه بازتابان از سر
فیبرها ،قله شدت دریافتی توسط گیرنده ،افزایش مییابد.

پس توان خروجی رسیده به فیبر گیرنده عبارت است از:
= 𝐾 × 𝑓𝑓𝑒𝑆 × ) 𝐹𝑅𝑧 𝑃𝑅 = 𝐼(𝜌𝑅𝐹 ,
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اتالف توان ایجاد شده در فیبر گیرنده با 𝐾 نمایش داده شده و
نسبت شعاع فیبر گیرنده به فرستنده به صورت زیر است:
()6
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0.370
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fd
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0.4
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نور از فیبر فرستنده ارسال میشود و پس از برخورد به صفحه
بازتابان توسط تصویر مجازی که پشت صفحه بازتابان تشکیل
میشود به فیبر گیرنده میرسد .به این ترتیب توان خروجی با
توجه به توان ورودی قابل محاسبه است.
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شکل  :4میزان توان خروجی برحسب جابجایی محوری در حسگر جابجایی برای قطر
فیبر فرستندهی مختلف بر حسب میلیمتر.

با تغییر گشودگی عددی در حاالت مختلف سمت گیری زاویه
صفحه بازتابان نمودارهای شکل  5حاصل میشود که نشان می-
دهند هرچه گشودگی عددی بیشتر شود سطح همپوشانی بیشتر
و در نتیجه توان خروجی دریافتی و حساسیت حسگر بیشتر ولی
محدوده دینامیکی و ناحیه مرگ کوچکتر خواهد شد .با افزایش
زاویه ،بیشینه توان دریافتی در فواصل کمتر و به ازای گشودگی-
های عددی بزرگتر قابل حصول است ،به طوری که با کم شدن
گشودگی عددی ،توان ماگزیمم رفته رفته کوچک و در فواصل
دورتری نسبت به صفحه بازتابان مشاهده میشود.

شبیه سازی و بحث
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0

RF power W

با تغییر دادن عوامل مختلفی از جمله گشودگی عددی ،شعاع
مغزی فیبر فرستنده ،قطر فیبر فرستنده ،قطر فیبر گیرنده،
جابجایی زاویهای و جابجایی محوری تاثیرشان را در میزان توان
دریافتی توسط فیبر گیرنده و با کمک نرم افزار ولفرام متمتیکا،
بررسی کردیم .توانهای خروجی برای حالتی که جابجایی
محوری نسبت به صفحه بازتابان در حال تغییر است ،مطابق
نمودار شکل  3شامل یک ناحیه مرگ است یعنی محدودهای از
ورودی که به ازای آن ،اندازهگیر فاقد خروجی است .هرچقدر
آستانه تحریک اندازهگیر کمتر باشد ،دارای ناحیه مرگ
کوچکتری است .هرچه قطر فیبر گیرنده بیشتر شود ناحیه مرگ
بزرگتر ،همچنین حداکثر توان خروجی گزارش شده توسط
پاورمتر و محدودهی دینامیکی بزرگتر میشود و بیشینه در
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 بازدهی مناسبی دارند و با افزایش قدر مطلق زاویه،دینامیکی
 توان گیرنده،سمتگیریِ صفحه بازتابان نسبت به محور دوفیبر
.کاهش مییابد

1.2

NA 0.14

RF power mW
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NA 0.22
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NA 0.38
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مرجعها
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[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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 میزان توان خروجی برحسب جابجایی محوری در حسگر جابجایی دارای:5 شکل
- درجه؛ (پایین) جابجایی زاویه0 گشودگیهای عددی مختلف (باال) جابجایی زاویهای
. درجه7 ای

M. Shan, R. Min, Z. Zhong, Y. Wang, and Y. Zhang,
"Differential reflective fiber-optic angular displacement
sensor," Optics & Laser Technology, vol. 68, pp. 124-128,
2015.
R. Zhu, R. Jing, and Y. Cheng, "Simulation and
experimental studies of a double-fiber angular
displacement sensor," Optics & Laser Technology, vol.
89, pp. 168-172, 2017.
N. Arora, L. Petit, M. Khan, F. Lamarque, and C. Prelle,
"Algorithm for signal processing of long-range fiber optic
displacement
sensor,"
in
Mechatronics
(MECATRONICS), 2012 9th France-Japan & 7th
Europe-Asia Congress on and Research and Education in
Mechatronics (REM), 2012 13th Int'l Workshop on, 2012,
pp. 397-402.
R. Jafari and H. Golnabi, "Fibre position effects on the
operation of opto-pair fibre displacement sensors," Optics
& Laser Technology, vol. 43, pp. 814-819, 2011.
S. Liehr and K. Krebber, "A novel quasi-distributed fibre
optic displacement sensor for dynamic measurement,"
Measurement Science and Technology, vol. 21, p.
075205, 2010.
D. Sagrario and P. Mead, "Axial and angular
displacement fiber-optic sensor," Applied optics, vol. 37,
pp. 6748-6754, 1998.
P. Buchade and A. Shaligram, "Simulation and
experimental studies of inclined two fiber displacement
sensor," Sensors and Actuators A: Physical, vol. 128, pp.
312-316, 2006.
P. Buchade and A. Shaligram, "Influence of fiber
geometry on the performance of two-fiber displacement
sensor," Sensors and Actuators A: Physical, vol. 136, pp.
199-204, 2007.
H. Golnabi and P. Azimi, "Design and operation of a
double-fiber
displacement
sensor,"
Optics
Communications, vol. 281, pp. 614-620, 2008.

-7  در محدوده زاویه حدود،6 همچنین با توجه به نمودار شکل
 توان فیبر، با افزایش قدرمطلق زاویه چرخش از صفر، درجه+7 تا
- توان ایدهآل دریافتی در فیبر گیرنده به.گیرنده افزایش مییابد
 افزایش مییابد که این به معنای،ازای جابجایی محوری بیشتر
.ایجاد سطح همپوشانی مؤثر بیشتر است

0.12
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 درجه برای+7  تا-7  میزان توان خروجی برحسب جابجایی زاویهای از حدود:6 شکل
)]؛ (پایین2[جابجاییهای خطی مختلف بر حسب میلیمتر (باال) آزمایش و نظری
.شبیهسازی

نتیجه گیری
حسگر مناسب برای سیستمهای میکرومکانیکال در محدوده
 میلیمتر) و جابجایی زاویهای10 جابجایی محوری (کمتر از
 برای دسترسی به محدوده. درجه) بررسی شد7 کوچک (تا حدود
 بهتر است به ازای گشودگیهای عددی کوچکتر،دینامیکی بیشتر
 قطر فیبر فرستنده را نسبت به قطر فیبر گیرنده،) 0,2 (حدود
 در این حالت عموماً فواصل خطی بیش از.کوچکتر انتخاب کرد
یک میلیمتر نسبت به صفحه بازتابان و واقع در محدوده
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شبیه سازی دینامیکی توزیع دما در عمق هدف فلزی در اثر تابش لیزر پالسی
 فرشاد مرادی و امیرحسین ساری، مهدی نظرعلی زاده
تهران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک
 امروزه انتقال حرارت و شبیه سازی دینامیکی توزیع دما کاربرد های فراوانی در شاخه های مختلف علوم به ویژه در صنعت- چکیده
 در اثر تابش لیزر پال سی را به صورت واب سته به زمان شبیه سازی،لذا بر آن شدیم تا نحوه توزیع دما در سطح هدف فلز مس.دارد
 ضریب هدایت حرارتی و چگالی ماده به صورت واب سته به دما در، در این تحقیق پارامترهای مختلفی مانند ظرفیت گرمایی.نماییم
. شبیه سازی در دو بعد انجام گرفته است. همچنین گرمای نهان ذوب در محاسبات لحاظ شده است.نظر گرفته شده است
. گرمای نهان، رسانندگی حرارتی، توزیع دما، لیزر پالسی، شبیه سازی-کلید واژه

Dynamic Simulation of Temperature Distribution in Depth of a
Metallic Target Irradiated by a Pulsed Laser
Mehdi Nazaralizadeh, Farshad Moradi,Amir Hossein Sari
Department of Physics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
mehdinazaralizadeh1991@gmail.com, sari@srbiau.ac.ir
Abstract- In this paper, the temperature distribution in the depth of Cu target after pulsed laser impact has been
simulated. This calculation was done by taking the latent melting heat into account. The specific heat capacity,
thermal conductivity and density were taken as temperature dependent. The simulation performed mode is a
condition in which the thermo-physical properties such as thermal conductivity material are temperature
dependent and specific heat capacity at constant pressure, in the new initiative, a mixture of specific heat capacity
depends on temperature and latent melting heat is considered. The effect of different laser powers at various
impact time are considered and calculated.
Keywords: Simulation, pulsed laser, temperature distribution, latent heat.
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که در آن ) F(Tبه صورت تابع دلتای دیراک است:

-1مقدمه
در دو دهه ی اخیر کارهای تجربی متعددی در زمینه ی

(3

کاربرد بر هم کنش باریکه های پر انرژی پالسی همانند تابش
لیزری با سطح یک هدف جامد انجام گرفته است]. [1-5
شبیه سازی این فرآیند و استخراج نحوه توزیع پارامترهای

در رابطه باال  Tmدمای نقطه ذوب ماده هدف است .اطالعات
مربوط به ) K(Tو ) Cp(Tو ) (Tمواد مورد نظر از جداول،

مختلف (مانند دما) در طول زمان نقش تعیین کننده ای در

توابع و نمودارهای موجود در کتابهای مرجع جمع آوری و

تحلیل نتایج آزمایش ها و بهینه سازی آنها دارند .در این

استفاده شده است] .[6-7چگالی توانی پالس لیزر را (با واحد

تحقیق از لیزر تنها به عنوان یک منبع حرارتی استفاده و از

2

پارامترهای لیزر نظیر اثر طول موج،ضریب جذب و بازتاب
آن چشم پوشی شده است .این شبیه سازی در فضای دو

 )W/mبه صورت زیر تعریف می کنیم:

(4

بعدی صورت گرفته شده است که در آن خواص ترموفیزیکی

که در آن  Pتوان لیزر و  tزمان بر حسب ثانیه است.

ماده نظیر رسانندگی حرارتی به دما وابسته بوده و ظرفیت

لیزر نئودیمیم یگ با طول موج 1064نانومتر و پهنای پالس

گرمایی ویژه در فشار ثابت در ابتکاری جدید به صورت

7نانوثانیه و شعاع  5میلی متررا به نمونه دو بعدی خود که

تلفیقی از ظرفیت گرمای ویژه وابسته به دما و گرمای نهان

مربعی به ابعاد  10میلی متر که از مس تشکیل شده است

ذوب در نظر گرفته شده است .هدف از انجام این پروژه این

می تابانیم (.لیزر را به سطحی معادل با اندازه شعاع لیزر بر

است که ببینیم با اعمال چگالی توان لیزر با مدت زمان

روی دیواره آن می تابانیم نه به تمام دیواره) .شرایط مرزی

پالس  7نانوثانیه ،در هر لحظه از زمان نحوه توزیع دما و

را نیز به صورت زیر تعریف می نماییم که در آن  𝑇0دمای

میزان نفوذ آن در عمق ماده چگونه است .همچنین بفهمیم

اولیه می باشد.

هر بار چه مقدار از سطح ماده مس ذوب می شود.

(5
(6

-2مدل مسئله

(7

𝑇(𝑥, 𝑡 = 0) = 𝑇0
𝑇(𝑥 = ∞, 𝑡) = 𝑇0
𝑇𝜕
│
=0
𝜕𝑥 𝑥=0

فرم کلی معادله انتقال حرارت در جامدات از طریق رسانش
به صورت زیر می باشد:
𝜕 )𝜕T(x, t
)𝑡 𝜕𝑇(𝑥,
)𝑇(𝑘⌈ −
⌉ = 𝑄 (1
𝜕t
𝑡𝜕
𝑥𝜕

)ρ(T)∁Pe (T

-3نتایج و بحث
با استفاده از الگوریتم المان محدود ،معادله انتقال حرارت به

که در آن چگالی بوده k ،رسانایی حرارتی و 𝑒𝑝𝐶 ظرفیت

روش عددی حل و نتایج آن در شرایط مختلف به دست آمد.

گرمایی ویژه در فشار ثابت می باشد .در این رابطه  Qرا به

شکل ( )1نحوه توزیع دما در عمق ماده را در زمانهای

عنوان منبع گرما معرفی می کنیم و ظرفیت گرمایی ویژه را

مختلف برای هدف مس در حالتی نشان می دهد که چگالی

به صورت زیر ،برحسب گرمای نهان ذوب ماده تعریف می

توان اعمال شده توسط لیزر  1e12 𝑚𝑊2می باشد.با آغاز به

کنیم:
(2

کار لیزر در هر لحظه دما رفته رفته افزایش یافته و مجدد
(Cpe (x,T)= Cp (x,T)+L(x) F(T

به دمای  293باز می گردد که نشان از انتخاب درست
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شرایط مرزی در این شبیه سازی دارد .در ادامه خواهیم دید
چگونه می توان به کمک شبیه سازی نتایج حاصل از بر هم
کنش میان لیزر و سطح مواد و آنچه در واقعیت رخ می
دهد را با دقت بسیار باال پیش بینی نمود.

شکل; 3میزان توزیع حرارت و نفوذ آن در عمق ماده در

لحظه 4ns

شکل  :1نحوه توزیع دما در عمق فلز مس در زمان های مختلف

در شکل فوق با رسیدن دمای نمونه هدف به دمای نقطه

ذوب ( 𝑚𝑇( بخشی از سطح ماده هدف ذوب می شود.همان

شکل :4میزان توزیع حرارت و نفوذ آن در عمق ماده در لحظه 8ns

گونه که از شکل پیداست با گذر از دمای نقطه ذوب (دمای
نقطه ذوب برای مس  1358درجه کلوین می باشد) بخشی
از سطح(به طور تقریبی کمتر از  1میلی متر)ذوب خواهد
شد.

شکل :5میزان توزیع حرارت و نفوذ آن در عمق ماده در لحظه 12ns

شکل: 2میزان توزیع حرارت و نفوذ آن در عمق ماده در

لحظه 2ns

در شکل  2لیزر تازه شروع به کار نموده و دمای نمونه هدف تقریبا
برابر است با دمای اتاق اما با گذشت زمان دمای نمونه افزایش خواهد
یافت که در ادامه خواهید دید.
شکل:6میزان توزیع حرارت و نفوذ آن در عمق ماده در
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استحکام و سختی باالتر و  ...است که با توجه به نوع کاربرد
آنها مورد نیاز است که یکی از این گزینه ها برای رسیدن
به این اهداف استفاده از لیزر در اصالح سطح است.

مرجعها
[]1

چهرقانی ،علی  .1391 .آزمایشگاه فرآوری مواد با لیزر ،مرکز علوم

و فنون لیزر ایران .برگرفته از مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی
شکل:7میزان توزیع حرارت و دفوذ آن در عمق

ماده در لحظه 20ns

از گذشته تا کنون روش های متعددی برای بررسی انتقال
حرارت مورد استفاده قرار گرفته است که اغلب زمان بر ،غیر
پاک و پرهزینه هستند لذا به دلیل اهمیت موضوع و جدید
بودن آن ،تصمیم گرفتیم تا مدل جامع تئوری فوق را ارائه
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اندازهگیری ویژگیهای غیرخطی نوری محلول کلروفیل
3

 و عزیزاله شفیع خانی2 فاطمه شهشهانی،1مهدیه رضایی

m.rezaie1372@yahoo.com ، تهران،) دانشگاه الزهرا (س، گروه فیزیک1
f_shahshahani@alzahra.ac.ir ، تهران،) دانشگاه الزهرا (س، گروه فیزیک2
azshafie@gmail.com ، تهران،) دانشگاه الزهرا (س، گروه فیزیک3
چکیده – در این مقاله نتایج اندازهگیری ضریب جذب غیرخطی و ضریب شکست غیرخطی نمونههای محلول کلروفیل باغلظتهاای
 نانومتر به عنوان منبع۵32  با طول موجNd-YAG  و با استفاده از هارمونیک دوم لیزر موج پیوسته،Z مختلف به کمک روش روبش
cm/watt  و1۰ -8 cm2 /watt  مقدار ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی به ترتیب از مرتباهی. گزارش شده است،نور
. به دست آمده است1۰ -3
 کلروفیل، ضریب شکست غیرخطی، ضریب جذب غیرخطی، Z  روش روبش-کلید واژه

Nonlinear Optical Properties Measurement for Solution of Chlorophyll
Mahdiyeh Rezaie 1, Fatemeh Shahshahani 2, and Azizollah Shafikhani 3
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Abstract- In this paper nonlinear absorption coefficient and nonlinear refractive index of samples with different
concentration of chlorophyll measured with Z-scan technique by using second harmonic of continuous wave
Nd:YAG laser at the wavelength of 532 nm. The value of nonlinear refractive index and nonlinear absorption
coefficient are obtained in the order of 10-8 cm2 /watt and 10-3 cm/watt, respectively.
Keywords: Z-scan technique, nonlinear absorption coefficient, nonlinear refractive index, chlorophyll
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تعیین شده ،ارائه شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد

مقدمه

که کلروفیل ضریب شکست و جذب غیرخطی باالیی دارد .از
ضریب شکست و ضریب جذب نوری بسیاری از مواد با شدت

اینرو میتواند به عنوان یک ماده مؤثر در ابزارهایی مانند

نور تغییر میکند .این مواد کاربردهای زیادی مانند کلیدزنی،

کلیدهای نوری و محدودکنندههای نوری مورد توجه قرار گیرد.

محدودکنندگی و دوپایداری نوری دارند .بسیاری از مواد آلی
 )2روش آزمایش

دارای خاصیت غیرخطی باالیی هستند ،ولی معموالً این مواد
سمّی بوده و تهیهی آنها نیز پرهزینه و مشکل است .اخیراً

کلروفیلها ترکیبات هتروسیکلیک آروماتیک و متعلّق به

پژوهشگران به شناخت خواص نوری غیرخطی دستهای از مواد

خانوادهی مولکولهای پورفیرین هستند ]2[.ساختار پایهی

طبیعی مانند رنگدانههای طبیعی که در طبیعت یافت میشوند،

مولکول کلروفیل ،حلقهی پورفیرین که در مرکز آن اتم منیزیم

روی آوردهاند که تهیهی آن سادهتر و کم هزینهتر است.

قرار دارد ،میباشد ]1[.نمونههای کلروفیل مورد آزمایش در

کلروفیل از جمله رنگدانههای طبیعی است .در سال2۰13

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه الزهرا(س) تهیه شد .رقیق

ویژگیهای غیرخطی رنگدانههای طبیعی استخراج شده از

کردن محلول کلروفیل با استفاده از پتاس الکلی انجام شد.

اسفناج بررسی شده است .برای کلروفیل نوع  aو  bمحلول در
دیکلرواتان در طول موج  ۵32نانومتر ،ضریب جذب خطی به

طیف فوتولومینسانس کلروفیل با طول موج برانگیختگی در

ترتیـب  24/42 cm-1و ،7/49 cm-1ضریب جذب دوفوتون به

 444نانومتر در شکل 1نشان داده شده است.

ترتیـب  11/47 cm/GWو  4/۰۸ cm/GWگزارش شدهاند.
بخش موهومی پذیرفتاری غیرخطی مرتبهی سوم محلولهای
نـوع  aو  ،bبه ترتیب  2/۸۵×1۰-19و  1/۰1×1۰-19و بخش
حقیقی آن  2/73×1۰-19و ۰/93×1۰-19اندازهگیری شده
است ]1[.در سال  2۰1۶اثر غیرخطی کلروفیل نوع  aحل شده
در استون ،با استفاده از لیزر پیوسته  Nd:YAGبا طول موج
 ۵32نانومتر و توان ورودی9۰میلیوات بررسی و ضرایب
شکست و جذب غیرخطی از مرتبهی1۰-12و1۰-2گزارش
شد]2[.

شکل :1طیف فوتولومینسانس کلروفیل

یکی از روشهای اندازهگیری و تعیین عالمت ضریب شکست

برای اندازهگیری ضریب شکست و ضریب جذب غیرخطی در

غیرخطی مواد شفاف به نور و ضریب جذب نوری غیرخطی ،که

روش روبش Zبه ترتیب از دو چیدمان دریچه بسته و دریچه باز

روشی نسبتاً ساده و با حسّاسیت باالست ،توسط شیخ بهایی و

استفاده شد ]2[.درشکل 2طرح سادهای از چیدمان دریچه

همکارانش در سال 19۸9معرفی شد .این روش که به روش

بسته نشان داده شده است .در چیدمان دریچه باز ،دریچهی

روبش Zشناخته شده است ،براساس انحراف باریکه فضایی نور

جلوی آشکارساز برداشته میشود .مطابق شکل 2نمونه در

عمل میکند]3[.

فاصلهی بین عدسی و آشکارساز در راستای  Zجابجا شده و

شدت نور عبوری از نمونه توسط آشکارساز اندازهگیری میشود.

در این مقاله نتایج تجربی حاصل از اندازهگیری ضریب شکست
و ضریب جذب غیرخطی محلول کلروفیل که به روش روبش،Z
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و (-4ب) نشان داده شده است .ضریب جذب غیرخطی نمونهها
از برازش نمودارتجربی با رابطهی زیر به دست میآید:
))𝑧( 𝐿𝑛 (1+𝑞0

()2

)𝑧( 𝑞0

= )T(z

شکل :2طرح سادهی چیدمان دریچه بسته

که در آن)𝑧(  𝑞0با رابطهی 3تعریف میشود:

در این آزمایش ،از هارمونیک دوم لیزر  Nd:YAGبا طول موج
 ۵32نانومتر و توان ورودی 4۰میلیوات استفاده شد .فاصلهی

𝑓𝑓𝑒𝐿 𝛽 𝐼0
= )𝑧( 𝑞0
𝑧2
1+ 2
𝑧0

()3

کانونی عدسی  ۵سانتیمتر بوده و نمونه با گامهای مساوی و
کوچک (1۰۰میکرومتر) در اطراف کانون جابجا میشود.

در این رابطه β ،ضریب جذب غیرخطی برحسب سانتیمتر بر

 )3بررسی نتیجههای تجربی

وات است Leff ]3[ .طول مؤثر نمونه و با رابطهی ( )4تعریف

شدت نور خروجی از دو نمونه با غلظت مختلف و در شرایطی

میشود:

که شدت نور ورودی کم و اثرات غیرخطی ظاهر نمیشوند،
اندازهگیری و در شکل 3نشان داده شده است .ضریب جذب

L eff = (1- e-αL)/α

()4

𝐼

خطی نمونهها ،با محاسبهی شیب این دو نمودار) ( و
𝐼0

جایگذاری آن در رابطهی ،1به دست میآید .در این رابطه 𝐿

 Z0طول پراش و برحسب مشخصههای باریکهی نوری از رابطه-

ضخامت سل شامل نمونهی آزمایش و برابر با 1میلیمتر است.

ی ( )۵به دست میآید:

ضریب جذب خطی غلظتهای۰/3و  ۰/۵به ترتیب7/۶3 cm-1
و  1۶/۸۰cm-1به دست آمد.

()۵
1
𝐼
) ( 𝑛𝐿 𝛼 = −
𝐿
𝐼0

()1

x + 0.0886

 ω0اندازه ی لکه در کمر باریکه است که با استفاده از آزمایش

0.196
0.194 y = 0.4661

 ω0در رابطهی ،۵طول پراش برابر با  2/۵۸۸۰میلیمتر

0.192

باندازهگیری شد .همچنین با استفاده از آزمایش لبه تیغ،

y = 0.1864 x + 0.1484

α = 16.7986
-1
0.228
cm0.226

 Kبردار موج و برابر است با  K=2𝜋/λو λطول موج نور است.
لبه تیغ ،برابر با  ۰/۰2۰94میلیمتر به دست آمد .با جایگذاری

α = 7.6335

0.19

2

پارامتر کیفیت باریکه (  )Mکه با رابطهی

0.188
0.224

)Z0= K (ω02 /2

0.222

0.22

𝜋 𝜔0
𝜆 𝑧0

2

≡ 𝑀

تعریف میشود ،برابر با  1/۰4449بوده که نشان میدهد
باریکهی نوری با تقریب خوبی دارای پروفایل گوسی است.

شکل :3نمودار شدت خروجی برحسب ورودی در شرایط خطی

تغییرات شدت بهنجار نورعبوری از دو نمونه با غلظتهای ۰/3

بنابراین مقدار ضریب جذب غیرخطی برای غلظتهای  ۰/3و

و  ،۰/۵در چیدمان دریچه باز ،به ترتیب در شکلهای (-4الف)

 ۰/۵به ترتیب 1/۰۶×1۰-3cm/wattو 2/19×1۰-3cm/watt
تعیین گردید.
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تغییرات شدت بهنجار نور عبوری از نمونهها با استفاده از

برای محاسبهی ضریب شکست غیرخطی از رابطهی ۶میتوان

چیدمان دریچه بسته نیز در شکلهای (-۵الف) و (-۵ب)

استفاده کرد:

مشاهده میشود.
()۶

𝑘n2 𝐼0(𝑡) 𝐿eff

0.25

)𝑆Δ𝑇p-v ≃ 0.406 (1−

 Δ𝑇p-vفاصلهی بین قلّه و درّهی عبور بهنجار استS ]3[.
پارامتر گذرخطی دریچه است که برابر ۰/37تعیین و جایگذاری
شده است 𝐼0 .شدت پرتو لیزر در کانون عدسی است.

الف

ضریب شکست غیرخطی برای دو نمونه با غلظت  ۰/3و  ۰/۵به
ترتیب  -4/1۶×1۰-۸ cm2 /wattو -4/4۵×1۰-۸ cm2 /watt
به دست آمدهاند .همانطور که در نمودارهای شکل (-۵الف) و
(-۵ب) مشاهده میشود ،ضریب شکست غیرخطی محلول
کلروفیل بنابر ترتیب قلّه-درّه ،منفی میباشد.
ب

نتیجهگیری
در این مقاله ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی

شکل :4نمودار شدت بهنجار نورعبوری از نمونه در چیدمان دریچه
باز .الف :غلظت ،۰/3ب :غلظت۰/۵

کلروفیل اندازهگیری شد .ضریب شکست غیرخطی منفی و از
مرتبهی 1۰-۸سانتیمترمربع بر وات و ضریب جذب غیرخطی از
مرتبهی 1۰-3سانتیمتر بر وات به دست آمد که مقدار نسبت ًا
باالیی است .بنابراین از این ماده میتوان به عنوان
محدودکنندهی نوری استفاده کرد.

الف
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ساخت و بررسی خواص اپتیکی نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبدن به روش
گرمابی
 اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد* وامیر بیات،فرشته مصطفوی مرشت
 تهران، گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم پایه
fereshteh.mostafavi1993@gmail.com, saievare@modares.ac.ir, amirbayat80@yahoo.com
 در این پژوهش نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبدن پایدار و حالل در آب به وسیله روش ساده پایین به باالی گرماابی باا- چکیده
 نقاط کوانتومی ساخته شده با استفاده از آزمون هاای پاراش پرتاو. سیستئین ساخته شدند-پیش ماده های سدیم مولیبدات و ال
 بر اساس طیف فوتولومینساانس. طیف گسیل فلورسانس و میکروسکوپ نیروی اتمی مورد بررسی قرار گرفتند، طیف جذبی،ایکس
 الکترون ولت است به3.1 مشخص شد که محدودیت کوانتومی باعث شده است که گاف نواری دی سولفید مولیبدن از حالت توده که
 طبق نتایج حاصل از آزمون هاا انادازه ایان. الکترون ولت که مربوط به نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبدن است افزایش یابد1.3
 گسیل آبی رنگ باروز، نقاط کوانتومی ساخته شده تحت تحریک نور فرابنفش. نانومتر به دست آمد31 نانوبلورها به طور متوسط زیر
. این نقاط کوانتومی از شدت و پایداری فلورسانس باالیی برخوردارند.می دهند
 پایداری، نقاط کوانتومی، نانو بلور، فلورسانس، دی سولفید مولیبدن-کلید واژه

Synthesis and investigation of optical properties of Molybdenum
Disulfide quantum dots via hydrothermal method
Fereshteh Mostafavi Meresht, Esmaiel Saievar Iranizad*, and Amir Bayat
Department of physics, Tarbiat Modares University, Tehran, Islamic Republic of Iran
fereshteh.mostafavi1993@gmail.com, saievare@modares.ac.ir, amirbayat80@yahoo.com
Abstract- In this study, stable and water-soluble quantum dots of Molybdenum Disulfide were synthesized via a
simple bottom-up hydrothermal method by Sodium Molybdate and L-cysteine precursors. The synthesized
quantum dots were investigated using the X-Ray diffraction, absorption spectrum, emission spectrum, and
atomic force microscopy. Based on photoluminescence spectra, it was shown that the quantum confinement leads
to an increase in the band gap of molybdenum disulfide from 1.3 eV for bulk to 3.5 eV for quantum dots.
According to the analysis results, the size of these nanocrystals was obtained on average less than 10 nm. The
produced quantum dots exhibit blue emission under ultraviolet irradiation. These quantum dots show high
intensity and stable fluorescence.
Keywords: Molybdenum Disulfide, Fluorescence, Nano crystal, Quantum dots, Stability
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هیهدروکلریک اسهید ( )HCl 37%در  75میلهی لیتهر آن

مقدمه

دیونیزه توسط همزن مغناطیسی حل شدند .سپس محلهول

نقاط کوانتومی دسته ای از نانوساختارها هستند کهه اباهاد و

حاصل به مدپ  9ساعت تحت دمای  772درجه سلسهیوس

تاداد اتم های آن ها ما بین حالت اتمی -مولکولی و حالهت

درون کههوره قههرار داده شههد .محلههول نهههایی حههاوی نقههاط

توده ای اسهت .پهنهای گها انهرژی ایهن مهواد بهه عوامهل

کوانتومی دی سولفید مولیبدن به مهدپ  12دقیقهه بها دور

متاههددی از جملههه نههو پیونههد ،قههدرپ پیونههد ،نزدیکتههرین

 2222rpmسانتریفیوژ شد.

همسایه ها و اندازه ذراپ بستگی دارد .پدیده محدودشهدگی
کوانتومی موجب بروز ویژگی های متمایز و گسهتره وسهیای

نتایج و بحث

از کاربردها در این نانوذراپ می شود .نقاط کوانتهومی دارای

به منظور شناسایی ساختار ماده ساخته شده آزمهون پهراش

خههواج ج ه ن و نشههر متفههاوتی وابسههته بههه انههدازه شههان

اشاه ایکس به عمل آمد .شکل  1الگوی پراش پرتهو ایکهس

هستند[ .]9-1دی سولفید مولیبهدن بهه دلیهل خهواج بهی

نمونه نقاط کوانتومی ساخته شده بهه همهراه الگهوی پهراش

نظیری که از خود بروز می دهد توجه پژوهشگران زیادی را

حالت توده ای دی سولفید مولیبدن را نشهان مهی دههد .بها

در سال های اخیر جلب کرده است .پژوهشگران با اسهتفاده

توجه به این الگو قله های مشفصه دی سولفیدن بها شهماره

از روش های متاددی از جمله روش ههای بها بهه پهایین و

کارپ  JCPDSشهماره  37-1492همفهوانی دارد .شهدپ

پایین به با برای ساخت نقاط کوانتومی این مهاده پرداختهه

قله ها در نقاط کوانتومی ساخته شده پایین اسهت و پهنهای

اند[ .]2-4در این مقاله نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبدن

قله ها بیشتر شده است .همچنین برخی از قله هها بهه طهور

به روش گرمابی ساخته شهدند .نهوآوری ایهن مقالهه در ایهن

کامل از بهین مهی رونهد .ایهن نشهانگر پهایین بهودن میهزان

است که نقاط کوانتومی ساخته شده پایدار هسهتند و پاسه

بلورینگی و تاییدی بر تشکیل نقهاط کوانتهومی دی سهولفید

فلورسانس شان پس از چند ماه تست شد و نتایج پایداری و

مولیبدن است.

شدپ با ی این نانوذراپ را اثباپ نمود .همچنین این نقهاط
کوانتومی در مدپ زمان کمتر و با غلظت متفاوپ پیش ماده
ها سنتز شده اند که این موجب منحصر به فرد بودن انهدازه
این نقاط کوانتهومی بهرای کاربردههای مفتله

مهی شهود.

نانوذراپ ساخته شده به صرفه و مناسب برای تولید انبهوه و
استفاده در کاربردهای گوناگون هستند.

روش تجربی

شکل  :1الگوی پراش پرتو ایکس نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبدن
ساخته شده در مقایسه با حالت توده ای آن

مقدار مناسبی از نمک های سدیم مولیبداپ ()Na2MoO4
بهههه عنهههوان پهههیش مهههاده مولیبهههدن و ال -سیسهههت ین

شکل 7طی ج ن نقهاط کوانتهومی دی سهولفید مولیبهدن

( )C3H7NO2Sبه عنوان پیش ماده سولفور) ،نسبت مهولی

ساخته شده را نشان می دهد .به منظور مقایسه طی ج ن

عنصر سولفور به عنصر مولیبدن ،)5به همراه یک میلی لیتهر

حالت توده ای دی سولفید مولیبدن نیهز آورده شهده اسهت.
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جایگاه قله های ج ن در نمونهه نقهاط کوانتهومی بهه طهور

طی فوتولومینسانس با افزایش میزان طهول مهوج اعمهالی،

چشمگیری تغییر می کند .قله ههای اکسهایتونی موجهود در

شیفت قرمز نشان می دهند .طبق این شیفت پاسه هها بهه

طی جه ن حالهت تهوده ای ( )A, B, C, Dرا در طیه

سمت طهول مهوج ههای بها تر مهی رونهد (  462الهی 522

ج ن نمونه نقاط کوانتهومی نهداریم .در ایهن نمونهه لبهه ی

نانومتر) .این امر نشان دهنده توزیهع غیهر یکنواخهت انهدازه

ج ن به سمت طول موج های کوتاه تر تغییر می یابد .عمل

ذراپ و بروز اثراپ محدودیت کوانتومی می باشهد .در واقهع

ج ن حدودا از  492نانومتر شهرو مهی شهود .زیهرا در اثهر

طول موج های تحریک کوتاه ،ذراپ با اندازه کوچک تهر کهه

کوچک شدن اندازه ذراپ ،پهنای گا نواری آن ها افهزایش

دارای گا انرژی بزرگ تری هستند را تحریک می کننهد و

می یابد .بنابراین الکترون برای انتقال از نوار ظرفیت به نهوار

این امر موجب گسیل در طول موج ههای بلنهد مهی شهود و

رسانش مقدار انرژی با تری نیاز دارد .به بیهان دیگهر اثهراپ

با عکس تحریک در طول مهوج ههای بلنهد ذراپ بها انهدازه

محدودشدگی کوانتومی رخ می دهد .بر اساس روش تها -

بزرگ تهر کهه دارای گها انهرژی کوچهک تهری هسهتند را

پالپ[ ]9با رسم مربع انرژی ج ن بر حسب انهرژی فوتهون

تحریک می کنند و موجب گسیل هایی با طهول مهوج بلنهد

مطابق تصویر ضمیمه شکل  ،7پهنای گا نواری این نقهاط

می شوند[ .]1با افزایش طول مهوج تحریهک ،شهدپ پاسه

کوانتومی حدودا  3.5الکترون ولت به دست مهی آیهد .ایهن

افزایش می یابد و در  922نانومتر به بیشینه خود می رسهد

مقدار در مقایسه با گا نواری حالت تهوده ای دی سهولفید

و پس از آن کاهش می یابد .بنابراین بیشهینه شهدپ پاسه

مولیبدن که حدودا برابر با  1279الکترون ولت است ،افزایش

درتحریک فرابنفش  922نهانومتر کهه پاسه برابهر بها 412

چشمگیری داشته است .این امرکوچک شدن انهدازه ذراپ را

نانومتر آبی رنگ دارد صورپ می پ یرد .نمونه ساخته شهده

تایید می کند[.]12

دارای شدپ با است .پهس از چنهد مهاه طیه گسهیل آن
مجددا اندازه گیری شد و همین نتایج به دست آمد .بنابراین
نقههاط کوانتههومی سههاخته شههده پایههدار هسههتند و خههواج
فوتولومینسانس خود را از دست نمی دهند.

شکل  :7طی ج ن نقاط کوانتومی ساخته شده دی سولفید مولیبدن در
مقایسه با حالت توده ای آن و محاسبه گا انرژی نمونه نقاط کوانتومی
ساخته شده به روش تا پالپ

طی فوتولومینسانس محلول نقهاط کوانتهومی دی سهولفید

شکل  :9طی فوتولومینسانس نقاط کوانتومی ساخته شده دی سولفید
مولیبدن در تحریک های مفتل

مولیبدن با تحریک در طول موج های  962تا  492نهانومتر
و در بازه ی  12نانومتری به دست آمد .این نتیجه بها طیه

تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMنقهاط کوانتهومی

ج ن به دست آمده در شکل 7همفهوانی دارد .در شهکل 3
این طی

ساخته شده در شکل  4نشان داده شهده اسهت .طبهق ایهن

نشان داده شده است .قله های پاسه مربهوط بهه
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.آزمون می توان اندازه نقاط کوانتومی نمونه را تایهین نمهود
نتایج حاکی از آن است که نقاط کوانتومی ساخته شهده بهه
 ایهن. نانومتر توزیع شهده انهد12 طور متوسط در اندازه زیر
نتیجه با نتیجه حاصل از محاسبه گا انرژی از طریق روش
 با توجه به این کهه پهنهای گها.پالپ در تطابق است

تا

، الکترون ولت بهه دسهت آمهد925 نواری این ذراپ درحدود
.]11[پس اندازه ذراپ خیلی کوچک می باشد

 تصویر نقاط کوانتومی ساخته شده دی سولفید مولیبدن تحت:4 شکل
میکروسکوپ نیروی اتمی

نتیجه گیری
در این پژوهش نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبهدن پایهدار
و حالل در آن با طی گسیل آبی رنگ بهه روش پهایین بهه
 اندازه متوسط ذراپ زیر ده نانومتر بها گها.با ساخته شد
 از این نقاط کوانتومی. الکترون ولت به دست آمد3.5 انرژی
مهی تهوان بههه طهور گسهترده ای در علههوپ پزشهکی و سههایر
. اپتیکی استفاده نمود-کاربردهای الکترونیکی

سپاس گزاری
از دانشگاه تربیت مدرس به دلیل حمایت های مهالی از ایهن
.پژوهش سپاسگزاریم
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Simulation and Analysis the properties sensing of plasmonic switch in
ring resonators
Maryam Khaki, Ayda Aray, Hossein Saghafifar
mahtab.khk@gmail.com, a.aray38@gmail.com, saghafifar1@yahoo.com
Abstract- In this paper the simulation of a two-dimensional nanoscale Structure of Plasmonic switch in ring
resonators which consist of two Metal-Insulator-Metal (MIM) waveguides coupled to each other by a ring
resonator is proposed. In This structure we use silver for substrate and the differential refractive index dielectric
for waveguides and ring resonator. The length of each waveguide is 595nanometers and their distance between
ring is 10nanometer and finally radius of ring consider of 195nanomaters.The variation of several resonance
modes in the transmission spectrum study with variations of ring radius and refractive index. The transmission
properties are numerically simulated by finite element method (FEM) and COMSOL Multiphysic software.
Keywords: Plasmonic Switch, Plasmonic Waveguide, Ring Resonator, Sensing Refractive index.
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نانو ساختارهای پالسمونیک در کلید زنی و مدوالسیون
دامنه با بهرهگیری از اپتیک غیرخطی ،تشدیدگرهای
حلقوی پالسمونیک ،با توجه به میدان میرای بزرگ،
ضریب کیفیت باال و پهنای باند تشدیدی کم گزینههای
مناسبی خواهند بود .برای دستیابی به یک تشدیدگر
باکیفیت باال و تزویج مؤثر با بخش مجاور ،طراحی
تشدیدگر به طریقی انجام میشود که حداقل اتالف تابشی
را داشته باشد[2] .
در این تحقیق نشان خواهیم داد که با استفاده از ترکیب

در امتداد مرز فلز-دی الکتریک و در صورت برآورده شدن
شرایط تشدید خاص ،امواجی پشتیبانی میشوند که
شدتشان در مرز بیشینه است و در دو محیط بهصورت
نمایی افت میکند .این امواج که به نام امواج پالسمون
سطحی شناخته میشوند ،برای توسعه ساختارها و
موجبرهای اپتیکی کوچکتر از حد پراش ،بینابنمایی
رامان سطحی افزایشیافته و دستیابی به حسگرهای دقیق
زیستی و شیمیایی مناسب هستند .در دهههای گذشته،
انواع حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی
بهخصوص حسگرهای ضریب شکست و بیوحسگرها بهطور
گسترده موردبحث و بررسی قرارگرفتهاند و با توجه به
حساسیت باال ،ویژگیهای بسیار جالبی را برای کاربرد
حسگری نمایش میدهند .حساسیت یک مشخصهی
کلیدی برای تشخیص عملکرد حسگر محسوب میشود و
افزایش حساسیت میتواند حد تشخیص را بهبود ببخشد.
ابعاد کوچکتر و استفاده راحتتر از حسگرهای
پالسمونیک نسبت به حسگرهای فیبر نوری یک مزیت
مهم محسوب میشود اما حساسیت گزارششده برای این
حسگرها برابر  nm/RIU1101است که در مقایسه با
مقدار  nm/RIU91111برای حسگرهای فیبر نوری
مقدار زیادی نیست؛ بنابراین چگونگی ارتقاء حساسیت،
یک مسئله کلیدی در طراحی حسگر پالسمونیک
محسوب میشود .از طرفی تشدیدگرهای حلقوی
موجبرهای اپتیکی ( )WRRنیز اجزای مهمی در
سامانههای اپتوالکترونیکی هستند .این تشدیدگرها
کاربردهای فراوانی را درزمینهی حسگرهای شیمیایی و
زیستی ،پاالیهها ،خطوط تأخیر و نیز در سامانههای
اپتوالکترونیکی مانند پاالیههای قابل تنظیم و
تفکیککننده فرکانس ،کلید زنی و مدوالسیون فراهم
کردهاند.بهکارگیری امواج پالسمونیک در این ساختارها
منجر به افزایش اثرات غیرخطی و درنتیجه افزایش
عملکرد این ادوات خواهد شد .بهمنظور مطالعه و بررسی

امواج پالسمونیک با تشدیدگرهای حلقوی میتوان به
حسگر ضریب شکست با حساسیتی حدود  ۸.۴بار بیشتر
نسبت به حسگرهای پالسمونیک رایج دستیافت .با
استفاده از روش المان محدود و نرمافزار کامسول ،کلید
پالسمونیک در تشدیدگرهای حلقوی طراحیشده است
که بهعنوان حسگر ضریب شکست مورداستفاده قرار گیرد.
ساختارشبیهسازیوبحثتئوری:


در این شبیه سازی یک ساختار دوبعدی کلید پالسمونیک
در تشدیدگرهای حلقوی ارائهشدده کده در آن دو مدوجبدر
دیالکتریدک بده طدول  090nmو ضدخامت  01nmبده
فاصله  11nmاز یک حلقه تشددیدگر بدا شدعاع 190nm
قرارگرفتهاند .به دلیل جذب پایین از نقدره بدهعندوان زیدر
الیددهی فلددزی اسددتفادهشددده اسددت و ضددریب شکسددت
دیالکتریک بین  1تدا  101۸بدا گدام  101۴متغیدر اسدت.
طولموج نور ورودی  161nmانتخابشده و با اسدتفاده از
روش المان محدود در نرمافزار کامسول جابهجدایی طید
عبوری برحسب طول موج بده ازای ضدریب شکسدت هدای
مختل و به ازای ضخامت  01nmحلقه ترسیمشده است.
در شکل  1طرحوارهی دوبعدی ساختار شدبیهسدازیشدده
قابلمشاهده است .موج فرودی از ورودی باال وارد سداختار
شده و در مرزهای فلدز-دیالکتریدک امدواج پالسدمونیک
پشتیبانی میشوند و با ارضا کدردن شدرط تشددید حلقده
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میتوانند درون حلقه تشدیدگر تدزویج شدده و از مدوجبدر

k z22   m k 02   2

() 0

پایین خارج شوند.

با استفاده از فرمول درود میتوانیم ثابت گذردهی نسبی
فلز را محاسبه میشود[1 ]:
 p2

() 6

 2  i

که در آن مقادیر ،    3.7

 m ( )    
 p  9.1ev

و

 =18برای فلز نقره هستند و درنهایت با توجه به

شکل  :1طرحوارهی دوبعدی کلید پالسمونیک با تشدیدگر حلقوی

با حل معدادالت ماکسدول و اعمدال شدرایط مدرزی بدرای

2
روابط   D  nو  k 0  2 0ضریب شکست مؤثر

قطبش  TMخواهیم داشت[1]:

بهصورت زیر محاسبه میشود:
m  m  D  D

()1

() 1

) neff  real (  k 0

که در آن   mو   Dثابت انتشارهای فلز و دیالکتریدک
هستند و   mو   Dثابدت گدذردهی نسدبی بدرای فلدز و
دیالکتریک خواهند بود[9] .
با اعمال شرط جور شدگی فاز ،طولموج تشدید که در آن
بردار موج نور به بردار موج پالریتدون پالسدمون سدطحی

شکل  :2نمودار ضریب شکست مؤثر برحسب ضریب شکست دیالکتریک به ازای

تزویج میشود ،بهصورت زیر به دست میآید:

طولموجهای مختل .

با توجه به رابطهی خطی میان ضریب شکست

res    m  D  m   D

()2

دیالکتریک و ضریب شکست مؤثر و با محاسبه

با اسدتفاده از رابطده پاشدندگی مدد اصدلی  TMدر یدک

زیر محاسبه میشود[9]:

شکست مؤثر حلقه محاسبه میشود:

() ۸

 D k z 2   m k z1 coth(ik z1  2)  0

2rn eff  m

که در آن  mشمارنده مد r ،شعاع حلقه و  طولموج

که در آن  k1zو  k 2 zبه ترتیب مؤلفه  zام بردار موج در

تشدید خواهد بود .بدینصورت با توجه به معلوم بودن

محیط دیالکتریک و فلز هستند و بهصورت زیر محاسبه

پارامترهای سمت چپ معادله میتوان با دانستن شمارهی

میشوند:
() ۴

و با

استفاده تئوری تشدید ،طولموج تشدید حلقه بهصورت

موج بر فلز-دیالکتریدک-فلدز و حدل ایدن رابطده ضدریب

()9

neff

مد ،طولموج تشدید و با معلوم بودن طولموج تشدید

k z21   D k 02   2

شماره مد را محاسبه کرد.
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شکل ۴توزیع دوبعدی میدان الکتریکی را برای مد سوم و
میزان حدود  %۴0عبور را نشان میدهد.

نتایجوبحث:

در این مقاله با استفاده از روابط حاکم بر امواج پالریتون
پالسمون سطحی و تشدیدگرهای حلقوی و با استفاده از
روش المان محدود در نرمافزار کامسول ،کلید پالسمونیک
در تشدیدگرهای حلقوی شبیهسازیشده است که
میتواند بهعنوان حسگر ضریب شکست هم مورداستفاده
قرار بگیرد .تزویج مؤثر بین موجبرها و حلقه ،به ضریب
شکست دیالکتریک و فاصله موجبرها با حلقه و شعاع و
شکل :۴توزیع دوبعدی میدان برای مد سوم

ضخامت حلقه بستگی دارد .نتایج بهدستآمده با افزایش
شعاع حلقه به نتایج تئوری نزدیکتر میشوند .با کاهش

شکل  0جابهجایی طولموج نسبت به ضریب شکست را

فاصله میان موجبرها و حلقه ،میزان تزویج موج عبوری

برای ساختاری باضخامت حلقهی  ۴1nmو  01nmنشان

افزایش مییابد .با توجه به اینکه با تغییر شعاع حلقه

میدهد بهطوریکه با استفاده از شیب نمودار میتوان

میتوان قلههای عبوری را مدوله کرد و بازه طولموجهای

میزان حساسیت حسگر به دست آورد.

تشدید متفاوتی به دست آورد و با توجه به اینکه
طولموجهای پالریتون پالسمون سطحی معادل قلههای
عبوری هستند از این ساختار میتوان بهعنوان پاالینده
قابل تنظیم نوار-گذر نیز استفاده کرد.
در شکل  9میزان عبور مد سوم تشدید  m= 9برحسب
طولموج به ازای ضریب شکستهای ()101۸،1،101۴

شکل  :۴نمودار جابهجایی طولموج تشدید مد سوم به ازای ضخامتهای  ۴1nmو

برای ضخامت  01nmحلقه قابلمشاهده است .جابهجایی

01nm

قلههای عبوری به ازای تغییرات ضریب شکست در شکل،

مرجعها:


کارکرد حسگر ضریب شکست را تائید میکند.

[1] B.D. Gupta, S.K. Sirvastava, R.Verma “Fiber Optic Sensores
Based on Plasmonics”, World Scientific, New Jersey 2015.
[2] T. Wu, Y. Liu, Z. Yu, Y. Peng, C. Shu, H. Ye, “The sensing
characteristics of plasmonic waveguide with a ring resonator”, Optics
Express, Vol. 22, No. 7, pp. 7669-7677,2014.
[3] T.B. Wang, X.W. Wen, C.P. Yin, H.Z. Wang “The transmission
characteristics of surface plasmon polaritons in ring resonator”,
Optics Express, Vol. 17, No. 26, pp.24096-24101,2009.

شکل  :9میزان عبور برحسب طولموج به ازای ضریب شکستهای متفاوت
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رنگ بری متیلن بلو به کمک خواص اپتیکی و فوتوکاتالیستی منگنایت آالییده
شده با باریم
2

 محمد حسین احسانی،1شادی اسماعیلی باغ ابریشمی
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 خواص فیزیکی این نانوذرات به کمک. به کمک تابش امواج مایکروویو تهیه گردیدندLa0.7Ba0.3MnO3 (LBMO) نانوذرات- چکیده
 نتایج نشان داد که نمونه ها به لحاظ ساختاری به صوورت رومووهودرار رشود کورده و در.روشهای مرسوم مورد مطالعه قرار گرفت
 نتایج تحلیل طیف. خواص اپتیکی نانوذرات به کمک طیف سنج نور مرئی مورد مطالعه قرار گرفت.مقیاس نانومتری بلورینه شده اند
 همچنوین بررسوی خوواص. الکترون ولت) است24.1 ( جذب نمونه نشان داد که این ترکیب دارای گاف نواری در محدوده نور مرئی
فوتوکاتالیستی نمونه های تهیه شده برای رنگ بری رنگزای متیلن بلو نشان داده که این ترکیب می تواند ماده مناسوی بوه منووور
.حذف این آالینده پایدار در پسآبهای صنعتی باشد
 منگنایت و نانوذرات، گاف نواری، فوتوکاتالیست، خواص اپتیکی-کلید واژه

Methelen Blue degredation by optical properties and
photocatalytic activity of Ba- doped Manganite
Esmaeili Baghabrishami, Shadi1 , Ehsani, Mohammad Hossein2
1. Student, Department of Physics, University of Semnan, shadi.esmaeili72@yahoo.com

2. Assistant professor, Department of Physics, University of Semnan, ehsani@semnan.ac.ir
Abstract- Nanoparticles La0.7Ba0.3MnO3 (LBMO) were prepared by microwave radiation. The physical
properties of these nanoparticles were studied by conventional methods. The results showed that the specimens
were grown in rhombohedral and crystallized in nanometer scale. Optical properties of nanoparticles were
studied by a visible light spectrophotometer. Absorption analysis results showed that this compound has a band
gap in the visible light range (2.41 eV). Also, the study of the photocatalytic properties of samples prepared for
methylene decolorization showed that this compound could be a suitable material for the removal of this
persistent pollutant in industrial effluents.
Keywords: Optical properties, Photocatalyst, Band gap,Manganites, Nanoparticles
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این محلول درون مایکروویو به مدت  2دقیقه تحت امواج

مقدمه

مایکروویو قرار داده شد  .پودر خاکستری رنگی بدست

افزایش تقاضا و کمبود منابع آب تمیز به علت رشد سریع

آمده به مدت  2ساعت در دمای  011درجه سانتی گراد

صنعتی سازی و خشکسالی های بلند مدت به یک معضل

قرار داده شد .سپس برای بررسی خواص فتوکاتالیستی

در سراسر جهان تبدیل شده است .به منظور جلوگیری از

نانوذره بدست آمده ،محلول آماده شده را با حضور

کاهش آب آشامیدنی ،فناوری های پیشرفته با هزینه کم و

کاتالیست به مدت  9ساعت تحت تابش نور مرئی قرار داده

با کارایی باال برای تصفیه فاضالب های صنایع توسعه

و هر  11دقیقه یک بار از آن تست  uvگرفته شد .در این

یافتند .بنیاد و اساس این روش براساس تولید موضعی از

آزمایش  pHمحلول  11در نظر گرفته شده است.

گونه های بسیار واکنش پذیر (به عنوان مثال
, ,H2O2,

) برای کانی سازی ترکیبات آلی

بحث و نتایج

مقاوم و محصوالت جانبی ضدعفونی هستند[ .]1منگنایت

شکل  1الگوی پراش اشعه ایکس نانوپودر ساخته شده را

ها که شامل اکسیدهای منگنز می باشند می توانند در

نشان میدهد .این الگوی توسط دستگاه پرتو اشعه ایکس

این حوزه نیز مورد توجه باشند .این دسته مواد دارای

مدل  Bruker D8ساخت آلمان اندازه گیری شده است.

فرمول عمومی  A1-xBxMnO3بوده که در آن  Aاز

قله های مشاهده شده در این نمونه مطابق با ساختار

عناصر گروه خاکی نادر مانند  ،Nd ،Laو...و  Bاز عناصر

پروسکایتی اندیس گذاری شده اند .اندازه ی بلورکها با

گروه آلکالین ها مانند  Sr ،Caو ..یا یون های دوظرفیتی

استفاده از فرمول دبای شرر و مطابق با معادله ی زیر

می باشد[ .]2منگنایتها به کمک روشهای متعددی

حدود 11نانومتر بدست آمد[.]9

همچون روش حالت جامد ،سل ژل ،و هیدورترمال ساخته

() 1

می شوند .در این مقاله از روش مایکروویو برای ساخت
نانوذرات استفاده گردیده است .از مزایای این روش میتوان

kλ
βcosθ

=D

داده ها به کمک نرم افراز  fullprofبرازش داده شده و

به ارزان بودن ،کوتاه بودن زمان ساخت نمونه اشاره کرد.

نتایج حاصل از برازش در جدول شماره ی  1گزارش شده
است.

روش انجام آزمایش
جهت تهیه نانوذرات منگنایت آالییده با باریم به روش
مایکروویو از مواد اولیه با خلوص باال شامل نیترات
النتانیوم

(،)La(NO3)3.6H2O

نیترات

باریوم

( )Ba(NO3)2.3H2Oو نیترات منگنز ()Mn(NO3)3.4H2O

استفاده شده است .مواد اولیه مطابق استیوکیومتری مورد
نظر در  11سی سی آب مقطر دی یونیزه شده حل گردید.

شکل  :1الگوی پراش پرتو ایکس نمونه ی  LBMOبه همراه برازش

 pHاندازه گیری شده در این مرحله عدد  2بود .در ادامه

ریتویلد
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نتایج نشان میدهد نمونه دارای ساختار لوزی رخ با گروه

برای بررسی خواص اپتیکی ،طیف جذب نمونه با غلظت

فضایی  R-3cمیباشد .برای بررسی بهتر ساختار نانوذرات

 60ppmماده در آب دوباریونیزه در طول موج مرئی-

از آن آنالیز  FESEMگرفته شد و تصویر بدست آمده در

فرابنفش توسط دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی

ابعاد  211نانومتری را در شکل  2مشاهده می کنیم .در

مدل  UV 1650شرکت شیمادزو ساخت ژاپن ،اندازه

این مقاله از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل

گیری شده و نتیجه ی آن در شکل 9نمایش داده شده

میدانی ،مدل  MIRA3TESCAN-XMUاستفاده شده

است .همانطور که در شکل میبینید طبق قله مشاهده

است.

شده بیشترین جذب نمونه در طول موج حدود 991
نانومتر میباشد.

شکل :2تصویر  FESEMنمونه ی  LBMOتهیه شده به روش ماکروویو

شکل :9طیف جذب نمونه LBMO

به منظور بررسی دقیق تر اندازه ی نانوذرات از نرم افزار

به کمک رابطهی تاک میتوان گاف نواری ترکیب را بدست

 Digimizerکمک گرفته و داده های جمع آوری شده را

آورد[.]2

با تابع  log-normalبرازش میدهیم .طبق نتایج حاصل

) (αhν) 2 = A(hν - E g

()2

از برازش اندازه ذرات و انحراف معیار آن را بدست می
آوریم[ .]4نتایج بدست آمده در جدول شماره ی  1گزارش

که در این رابطه  Aمقدار ثابت α ،ضریب جذب h ،ثابت

و  σبه ترتیب قطر متوسط و

پالنک و  Egانرژی گاف نواری می باشد .برای محاسبه ی

شده است به طوریکه

D

گاف نواری همانطور که در شکل  4مشاهده میکنید باید

پراکندگی نمونه ها را نشان میدهد.

نمودار  (αhν)2بر حسب  hνرسم گردد .مقدار گاف نواری

جدول  :1ثابتهای شبکه ،اندازه ذرات و انحراف معیار
LBMO

پارامترها

2/21

)a=b (Å

19/21

)c (Å

922/22

)V(Å^3

11/12

)DXRD (nm

92/19 2/90

)DSEM (nm
) (

از برخورد خط راست مماس بر منحنی با محور )x (α = 0

(محل قطع آن با نمودار) 2/41 eV ،تخمین زده شد.

2

شکل  :4نمودار ) (αhνبرحسب  hνدر نمونه LBMO
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مشاهده جذب باال در طول موج محدوده ناحیه مرئی و

نتیجهگیری

همچنین تخمین گاف نواری ،این ترکیب می تواند کاندید

دراین پژوهش نمونه منگنایت  LBMOبه روش مایکروویو

مناسب در استفاده به عنوان جاذب در فعالیت های

تهیه شد .بررسی الگوی پراش پرتو ایکس تشکیل ساختار

فوتوکاتالیستی حائز اهمیت باشد.

پروسکایتی نمونه را نشان میدهد .مطالعه ی آنالیز

به منظور بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی این آزمایش بر

 FESEMرشد ذرات به صورت همگن و در ابعاد حدود

روی رنگزای متیلن بلو در  pH=01تحت تابش نور مرئی

 99نانومتری را نشان می دهد .همچنین بررسی خواص

قرار گرفت .طیف جذب نمونه بعد از گذشت زمان مشخص

اپتیکی نمونه جذب اپتیکی باالی آن در بازه طول موج

شده در شکل  2نشان داده شده است.

مرئی را نشان داده که این ویژگی استفاده از این نانو ذره
در کاربردهایی نظیرخواص فوتو کاتالیسیتی را امکان پذیر
میسازد .طبق نتایج فوتوکاتالیستی بدست آمده که بر
روی رنگزای متیلن بلو تحت تابش نور مرئی در مدت زمان
 101دقیقه انجام شده است ،تخریب  %92/41را نشان
میدهد.
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پیشگیری از سکته مغزی در موش صحرائی با استفاده از تکنیک اپتوژنتیک
 سارا چاوشی،3 احمد قربانی،3 سید میرحسین نظری،2لیال درگاهی،1 محمد رضا بیگدلی،1اندیشه بلوچی
3

 محمد اسماعیل زیبائی،3حمید لطیفی،2نژاد

 تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری زیستی1
 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب2
 تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما3
 این عار ضه دومین عامل مرگ بیماران و نخ سین. سکته مغزی یکی از خطرناک ترین بیماری های د ستگاه ع صبی می با شد- چکیده
 جهت درمان این بیماری روشهای مختلفی پیشنهاد شده که در این مقاله اثرات.عامل ایجاد فلجی و نقص حرکتی در جهان میباشد
 برای این منظور.پی شگیرانه تحریکی اپتوژنتیک در مدل حیوانی سکته مغزی ای سکمی مورد برر سی و آزمایش قرار گرفته ا ست
 کا شت فیبرهای نوری و تابش نور لیزر آبی در ناحیه ا ستریاتوم، Channelrhodopsin(CHR)منظور با کمک تزریق اپ سینهای
 نتایج بد ست آمده ن شان می دهد که تحریک نوری منجر به.موش صحرایی نورونهای گلوتاماتارژیک تحریک نوری شده ا ست
. افزایش نورون زایی در ناحیه زیربطنی و در نتیجه منجر به کاهش نواحی صدمه دیده پس از القای سکته مغزی ایسکمی می شود
 نورون زایی، سکته مغزی،  تحریک نوری،  اپسین، اُپتوژنتیک-کلید واژه

Prevention of Stroke in Rats Using Optogenetic Technique
Andisheh Balouchi1, Mohammad Reza Bigdeli1, Leila Dargahi2, Seyed Mirhossein Nazari3,
Ahmad Ghorbani3, Sara Chavoshi Nejad2, Hamid Latifi3, Mohammad Ismail Zibaii3
1

Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran
Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
3Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

2 Neuroscience

Abstract-Brain Stroke is one of the most dangerous diseases of the nervous system. This complication is the second
leading cause of death in the world. Different methods have been suggested for the treatment of this disease. In this study,
we study the preventive effects of optogenetics stimulation in the animal model of ischemic stroke. For this purpose, by
injection of Channelrhodopsin (CHR) opsin, implantation of optical fibers and laser blue light irradiation in the rat
striatum, glutamateuric neurons were stimulated. Obtained results show optical stimulation leads to increasing of
neurogenesis in the SVZ region and thereby reducing the infract volume after induction of ischemic stroke.
Keywords: Optogenetics, opsin, optical stimulation, brain stroke, neurogenesis
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در روش اپتوژنتیک ،با دسبببتکاریهای ژنتیکی سبببلولهای
ع صبی ح ساس به نور می شوند و با ا ستفاده از نور با طول

 -1مقدمه

موج خاص می توان کانالهای یونی خاصی را با نور کنترل

سکته مغزی یکی از خطرناک ترین بیماری های د ستگاه
عصببببی برای تمامی موامش بشبببریت بحسبببا میآید و
صببدماب بسببیار زیادی را به مردر وارد میکند .طبق آمار
منتشر شده ،این عارضه دومین عامل مرگ ومیر و نخسین
عامل ایجاد فلجی و نقص حرکتی در مهان می باشبببد].[1
گمان میرود از هر 6نفر حداقل 1نفر در طول عمر خو به
این بیماری دچار شده و ساالنه حدود 6میلیون نفر در اثر
ا ین مشببببکببل مببان خود را از دسببببت مید هنببد.

شکل  :1دیاگرار آماده سازی حیوان برای تحریک اپتوژنتیکی

عارضببه سببکته مغزی به دو نو ایسببکمی نواحی مغزی و

کرد .مطابق دیاگرار شبببکل  1بطور مرال وکتور ویروسبببی

خون ریزی دورن مغزی و تخریب سد خونی مغزی تق سیم

پروتئین اپسبببینی Channelrhodopsin( ChR2ی که

میشببود .آمار نشببان میدهد که بطور میانگین حدود 85%

فعال کننده کانال یونی سدیمی در طول موج آبی می باشد

موارد گزارش شبببده به دلیل ایسبببکمی و  15 %مربوط به

در داخل ویروس بسته بندی می شود .سکس ویروسها در

خون ریزی میباشببد .در مدل ایسببکمی ،سببرخرگ اصببلی

ناحیه مغزی مورد نظر تزریق شبببده و با گذشبببت  2الی 3

مغزی (که معموال سببرخرگ میانی اسببتی و یا شبباخههای

هفته ژن اپ سینی در ناحیه هدف بیان می شود و پروتئین

مانبی آن در اثر لخته خون مسببدود میشببوند .در نتیجه

های اپسینی بر روی سطح نورون ها تولید می شود .سکس

مریان خون بطور موقت کاهش یافته (در صببورب گرفتگی

برای تابش دهی فیبر های نوری از سبببطح ممج مه تا

بیش از حد ،قطش میشودی که باعث کاهش اکسیژن رسانی

ناحیهای که ویروس تزریق شده هدایت می شود و با کمک

به نورونها و ایجاد شببرایه هیکوکسببی میشببود .در این

تابش نور گیرنده های نوری فعال می شبببود .بدین ترتیب

وضبعیت صبدماب شبدیدی به سبلولها وارد شبده و اکرر

میتوان فعالیت سلولهای خاصی را با نور مورد کنترل قرار

نورون هایی که در هسبببته بخش ایسبببکمی قرار گرفتهاند

داده و با تحریک یا مهار آنها ،فرآیندهای فیزیولوژیک یا

میمیرند[1] .

پاتولوژیک مورد نظر را بدون اثر بر فعالیت دیگر سلولهای

در سببالهای اخیر روشهای متفاوتی مهت درمان سببکته

مومود در ناحیه بررسی کرد[2] .

مغزی بکار گرفته شببده اسببت که مهمترین آنها عبارتند از:

 -2بخش تجربی

سببلول درمانی ،اسببتفاده از عصببارههای گیاهی ،روشهای

 -2-1آماده سازی حیوان برای بکارگیری تکنیک

الکتروفیزیولوژی و اپتوژنتیک .در این مقاله اثراب پیشگیرانه

اپتوژنتیک

تحریکیِ اپتوژنتیک در ناحیه ا ستریاتورِ موشهای مبتال به

ابتدا موشهای آزمایشگاهی نر در محدوده وزنی  220±5با

سکته مغزی ایسکمی مورد بررسی و آزمایش قرارمی گیرد.

ا ستفاده از مواد بیهو شی کتامین و زایالزین بیهوش شده و
در د ستگاه ا ستریوتاک سی قرار میگیرد .پس از مراحی با
اسبببتفاده از اطلس مغزی پاکسبببینوس مختصببباب ناحیه
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ا ستریانور بر روی ممجمه حیوان م شخص می شود و با

متصل می شود .در این مطالعه تابش دهی در فرکانس 10

مته دندانکزشببکی ناحیه هدف سببورام میشببود تا حیوان

هرتز به مدب  20دقیقه طی  6روز انجار شده است.

آمبباده تزریق و یروس شبببود .سبببکس  3میکرو لیتر
ویروس) (LVکه حاوی ژن اپسبببین  ChR2و پروموتور
ویژه نورونهای گلوتاماتی (CaMKIIی به ناحیه مورد نظر
تزریق میشود.
 2-2تحریک نوری سی ستم ع صبی حیوان در حال
حرکت

شکل  :3تصویر شماتیک تحریک نوری حیوان در حال حرکت با استفاده از

برای تحریک نوری حیوان در حال حرکت پس از گذشبببت

تکنیک اپتوژنتیک

 3هفته از بیان ژن اپسببینی نیاز اسببت تا فیبرنوری بر روی

 2-3القاء سکته مغزی در حیوان تابش دهی شده با

سبببر حیوان کاشبببته شبببود .طبق بخش  2-2ناحیه هدف

تکنیک اپتوژنتیک و تهیه نمونه های بافتی

شناسایی و سورام می شود .پس کانول فیبرنوری که برای

حیواناب مورد بررسبببی  24سببباعت پس از تابش دهی 6

این منظور در آزمایشگاه ساخته شده با استفاده از دستگاه

روزه ،آماده مراحی سکته مغزی ای سکمی می شوند .بدین

ا ستریوتاک سی در ناحیه هدف کا شته می شود و با سیمان

منظور با ماده بیهوشبببی کلرال هیدراب بیهوش شبببده و

دندانکزشببکی بر روی ممجه محکم می شببود .تصببویر یک

سبببرخرگ کاروتید اصبببلی در سبببمت چ را با کمک بخ

نمونه از کانول فیبرنوری کاشبببته شبببده بر روی ممجمه

ابریشببمی و سببرخرگ کاروتید داخلی با کمک گیرههای

حیوان در شکل  2نشان داده شده است.

مخصببوص مسببدود می شببود .سببکس کاروتید اصببلی را با
قیچی مراحی سورام کرده و نخ بخیه به مدب یک ساعت
داخل آن قرار داده می شبببود تا لختگی خون در این محل
بومود آمده و نواحی مغزی حیوان در سببمت راسببت دچار
ای سکمی شود 24 .ساعت پس از سکته مغزی با در نظر
گرفتن دسبببتورالعملهای کار با حیواناب نمونه های بافت
مغزی ا ستخراج می شود .بافت مغزی خارج شده به مدب

شکل  :2تصویر کانول فیبرنوری کاشته شده بر روی ممجمه حیوان در حال

 5دقیقه در محلول نرمال سبببالین در داخل یخچال قرار

حرکت

گرفته و سببکس در داخل ماتریکس مغزی (شببکل.5الف ی

شماتیک چیدمان تاب شی دهی سی ستم ع صبی حیوان در

مهت برش گیری قرار میگیرد.

حال حرکت در شکل  3ن شان داده شده ا ست .نور لیزر با

از هر بافت مغزی  6برش تهیه می شود و برای ثابت سازی

اسبببت فاده از یک مو لد پالس با فر کانس و ت عداد پالس

سببباختار بافتی نمونه ها در محلول تری فنیل تترا زولیور

م شخص که با ا ستفاده از یک کامکیوتر کنترل می شود از

کلراید غوطه ور و بمدب  15دقیقه در داخل بن ماری قرار

طریق یک فیبرنوری دوار به کانول فیبرنوری کاشببته شببده

داده می شود .در برشهای حاصل شده نواحی سفید رنگ
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و کورتکس معنی دار می باشبببد ).(p<0.005

ن شان دهنده ای سکمی و نواحی صورتی رنگ ن شان دهنده

هیکوکم

نواحی سالم هستند .مطابق شکل  4با قراردادن نمونه های

فر ضیاب مطرح شده بر ا ساس پژوهشهای پی شین بیان

بافتی بر روی کاغذ شطرنجی می توان میزان حجم سکته

می کنببد کببه تحریکبباب اپتوژنتیکی در نواحی کنبباری

را در حیوان تعیین کرد.

ا ستریاتور سبب می شود که ناحیه زیر بطنی که از نواحی
نورونزایی مغز بشببب مار میرود را ف عال کرده و در نتی جه
نوروبالستها بیشتر تقسیم شده و نورونهای بیشتری را به
دیگر نواحی ار سال کند و در نتیجه حجم سکته در نواحی
مذکور کاهش بیابد]. [3

-3

نتیجه گیری

در مقاله اثراب پی شگیرانه تحریک اپتوژنتیکی بر روی مدل
سکته مغزی ایسکمی در موش های صحرایی مورد بررسی

الف
شکل :4الفیماتریکس مغزی یبرش بافتی .نواحی سفید دچار ایسکمی

قرار گرفته اسببت .نتایج بدسببت آمده نشببان می دهد که

شدهاند ولی نواحی صورتی رنگ سالم باقی ماندهاند.

تحریکاب اپتوژنتیکی منجر به فعال سبببازی نواحی نورون
زایی مغز می شود و در نتیجه نوروبال ستها بی شتر تق سیم
شده و نورونهای بی شتری را به دیگر نواحی ار سال کند و
در نتیجه حجم سکته در نواحی هدف کاهش می یابد.

 -4سپاسگزاری
این مقاله با حمایت مالی ستاد علور و فناوریهای شناختی
در راستای امرای طرح کنترل مدار بسته اپتوژنتیکی
سیستمهای عصبی انجار شده است.
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2- O. Yizhar, L. E. Fenno, T. J. Davidson, M.Mogri
and K.Deisseroth. Optogenetics in Neural Systems.
10.1016/j.neuron.2011.06.004.

شکل  :5تغییراب معنی دار کاهش حجم سکته در کورتکس و هیکبوکم
بین دو گروه شاهد و اپتوژنتیک

3- M. Song, and et.al , “Optogenetic stimulation of
glutamatergic neuronal activity in the striatum
enhances neurogenesis in the subventricular zone of
normal and stroke mice. Neurobiology of Disease
98 (2017) 9–24. 0.1016/j.nbd.2016.11.0

ن تایج بدسبببت آ مده از م قایسبببه حیوا ناتی که تحر یک
اپتوژنتیکی را دریافت کرده بودند با حیواناب شبباهد نشببان
داد که در ناحیه اسبببتریاتور و کل مغز میزان کل حجم
سبببک ته کاهش یافته اسبببت ،ولی این کاهش در نواحی
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Fe  آالئیده شده باCdS بررسی خواص نوری الیههای نازک
2

 مهدی تقوی، 1قلعه- کاظم جمشدی،2 توکل توحیدی،1نسیم یوسفپور نوینی
 ایران، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه فیزیک1

، مجتمع پژوهشی شمالغرب کشور، پژوهشکده کاربرد پرتوها،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای2
 ایران،بناب
، تیاواوره، آالئیده شده با آهن با استفاده از محلولهای کلرید کاادمیومCdS  دراین تحقیق الیههای نازک نانوساختاری: چکیده
( بر روی زیرالیههای شیشهای تهیه شده و تااییر غلتتهاایCBD) ( و آمونیاک به روش الیه نشانی حمام شیمیاییII) کلرید آهن
 گاا انار ی و، عبور، چگونگی تغییرات میزان جذب. بررسی شدCdS متفاوت آهن بر ریخت شناسی و خواص نوری الیههای نازک
.فوتولومینسانس بررسی شد
 الیه نازک نانوساختاری، فوتولومینسانس، خواص نوری، آالئیده شده با آهن، سولفید کادمیم:کلید وا ه

Optical properties of CdS thin films doped with Fe
Nasim Yousefpour Novini1, Tavakkol Tohidi2, Kazem Jamshidi-Ghaleh 1, Mahdi Tagavi2
1

2

Department of Physics, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
Northwest Research Complex, Radiation Application Research School, NSTRI, Bonab, Iran

Abstract- In this work, Fe-doped CdS nanostructured thin films have been deposited on glass substrates successfully by
the chemical bath deposition method using cadmium chloride, thiourea, iron(II) chloride and ammonia. The effect of
different iron concentrations on morphological and optical properties of CdS thin films has been investigated. Optical
properties including absorption coefficient, band gap, photoluminescence, refractive index and extinction coefficient of
the samples were investigated.
Keywords: Cadmium sulfide, Fe doped, Optical properties, Photoluminescence, Nanostructured thin films
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-1مقدمه

کادمیو اضافه کرده و با هرم مللرو فردیرد (توسر مگنتری

اخیررران نیمررهرسرراناهای مغناطیسرری رقیر برره خرراطر خررواص

داخل بشر مللو فردید) و سیس کلرید آهن  1/3میلی مروالر

مغناطیسی و نوری قابل توجه و کاربرد آنها در قطعات اسریین-

نیا به محلول اضافه شد و بعد از این فرآینرد محلرول آمونیراک

ترونیک بسیار مورد توجره قررار فرفترهانرد ،کرادمیو سرولفید

 1/52موالر به اندازهای به این محلرول اضرافه فردیرده کره

) )CdSیکی از مهمترین نیمهرساناهای با اهمیت از فروه

pH

II-VI

محلول به حدود  11رسید ،سیس زیرالیههرای آمراده شرده بره

به خراطر داشرتن فراو نرواری مسرتقیم و نسربتان پهرن (3/23

صورت عمودی در داخل این حما شیمیایی قرار داده شرد ،در

الکترون ولت) به عنوان یک ماده قابل اعتماد در ساخت قطعات

حالی که توس یک درپو

یا فویل آلومینیومی سر بشر حاوی

اپتوالکترونیک شناخته شده اسرت .تحقیقرات اخیرر روی مراده

محلولهای شیمیایی پوشانده شده بود ،بعد از مردت  3سراعت

 ،CdSبا آالئیده کردن این ماده با فلراات فررار ملتلرا ماننرد

نهایترران زیرالیررههررا را از داخررل حمررا خررار کرررده و توسرر

 Mn ،Cr ،Feو  Niکه به عنوان یرک نیمرهرسرانای مغناطیسری

اسیدکلریدریک رقی یک طرو زیرالیهها پاک فردید .همچنین

رقی شناخته میشود انجا میفیرد [.]1

این فرایند برای غلظتهرای کلریرد آهرن 1/32میلری مروالر 1/9

روشهای ملتلفی برای تهیه الیههای نازک  CdSآالئیرده شرده

میلی موالر و نمونه آالئیده نشده تکررار فردیرد .بردین ترتیر

با ناخالصیهای فلاات فرار از جمله  Feارائه شده است .در سال

نمونههایی با سطح یکنواخت و چسبندفی خوک بدست آمد.

 Al-Zahrani ،3112و همکرراران

[ ]3اثررر ترراب

فامررا روی
-9نتایج و بحث

خواص نوری الیه نازک  CdSآالئیده شده با  Feرا کره برا رو

اشعه X

تبلیر با پرتو الکترونی تهیه شده بود بررسری کردنرد .بره رو

-9-1پرا

کاشت یون Fe ،در الیه نرازک  CdSتوسر  Chandramohanو

شکل  1پرا پرتو ایکس مربو به الیه نازک  CdSخالص و
آالئیده شده را نشان میدهد .در هر دو طیا چهار پیک عمده
در زاویههای 2θ = 24.745°, 26.770°, 28.707° and
47.652به ترتی متناظر با اندیسهای میلر (،)113( ،)111
( )111و ( )119وجود دارد که بنا بر کارت استاندارد شماره
 59-3922مربو به ساختار ش فوشی سولفید کادمیم می-
باشد [.]2

[ ]1آالئیده شد و اثرر آن روی خرواص سراختاری و

همکاران

نوری بررسی فردید .تهیه الیهی نازک به رو

حما شریمیایی

) ،(CBDدارای خصوصیات بهترری از لحرار ریلرت شناسری و
ترافسیلندفی نوری میباشرند و از لحرار سرادفی و اقتصرادی
بودن آن از دیر باز مورد توجه قرار فرفته است ] .[9در این کرار
از رو

 CBDبرای تهیه الیههای نازک  CdSآالئیرده شرده برا

 ،Feاستفاده شده و خواص نوری آن بررسی شده است.
-3مواد و روشها

الیههای نازک  CdSآالئیده شده با آهن با اسرتفاده از محلرول-
های کادمیو کلرید ،تیواوره و کلرید آهن و آمونیراک بره رو
الیهنشانی حما شیمیایی ) (CBDبر روی زیرالیههای شیشهای
تمیا پوش

شکل  :1طیا پرا اشعه ( Xالا)  CdSخالص و (ک) آالئیده شده
با  Feدر غلظت  1/3میلی موالر FeCl2

داده شده و سه غلظت متفاوت آهن مورد اسرتفاده

قرار فرفت .ابتدا بشرر برار

را پرر از آک کررده و روی همران

مغناطیسی قرار داده و دمرای آک داخرل آن در روی  80درجره

-9-3میکروسکوک الکترونی روبشی )(SEM

سانتی فراد تنظیم شد .در بشری دیگر کره داخرل بشرر برار

تصاویر مربو به میکروسکوک الکترونی روبشری ) (SEMالیره-

قرار داده شد ،کادمیو کلرید  1/111موالر را در  21میلی لیتر

های نازک  CdSآالئیده نشده و آالئیده شرده برا کلریرد آهرن

آک حل شده و تیواوره  1/1112مروالر را بره محلرول سرولفات
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 0.2میلرری مرروالر ،برره مرردت  3سرراعت در دمررای  51درجرره
سانتیگراد به ترتی در شکل  3نمای

دهندهی آالئیده شدن  CdSبا آهن میباشد .قله بلند در هرر دو
نمونه به خاطر وجود زیرالیه شیشهای ) (Siمیباشد.

داده شده است.

به (الا)  CdSخالص ک)Fe:CdS :

شکل  EDAX :9مربو
در غلظت  1/3میلی موالر FeCl2
-9-9

خواص نوری الیههای نازک CdS

طیا جرک نوری یکی از پارامترهرای مهرم در مطالعره خرواص
نوری نانوساختارها است .شکل  2طیا جرک الیرههرای نرازک
 CdSآالئیده نشده و آالئیده شده را نشان میدهند .با توجره بره
شکل  2مشاهده میشود که میاان جرک بعد از آالئیرده شردن
آهن افاای

یافته است و بیشترین جرک مربو به غلظت 1/3

میلی موالر میباشد.
شکل  SEM :3مربو به (الا):
در غلظت 1/3

 CdSخالص (ک)Fe:CdS :

میلی موالر FeCl2

با توجه به تصاویر  SEMمشاهده میشود کره نانوکریسرتالها در
سطح فیلم دارای شکلی کروی بوده و قطر متوسر آنهرا بررای
نمونه آالئیده نشده در حدود  51نانومتر و برای نمونره آالئیرده
شده در حدود  99نرانومتر مریباشرد .بنرابراین انردازه ارات در
حالت آالئیده شده افاای
شکل  9به ترتی

پیدا کرده است.

آنالیا  ،EDAXمربو به الیههای نازک

شکل  :2طیا جرک مربو

CdS

بره  CdSآالئیرده نشرده و Fe:CdS

در غلظتهای ملتلا FeCl2

آالئیده نشده و آالئیده شده را نشان میدهد .در نمونره آالئیرده

با استفاده از رابطه    2.303 A dمریتروان ضرری جررک را

شده عالوه بر عناصر  Cdو  Sعنصر  Feهم وجود دارد که نشران

محاسبه کرد که درآن  dضلامت الیه و  Aمقادیر جررک مری-
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باشررررند .فرررراو نررررواری را مرررریترررروان از فرمررررول
  h   Bh  E g n cm 1محاسبه کرد کره در آن

با توجه به شکل  ،2افاای

نسبی در شدت فوتولومینسانس بعد

n=1/2

از آالئیده شدن با آهن مشاهده میشود که این را میتوان ناشی

برای فرارهای مستقیم B ،ثابت و  Egفراو انررزی هسرتند .برا

از ایجاد ترازهای تابشی و نقصهای سطحی بعد از حضور آالینده

رسم  h 2بر حس

 h و برونیابی بل

دانست [.]2

خطی نمودار با

محور انرژی ،فاو انرژی محاسبه فردید کره در شرکل  2بررای

نتیجهگیری

نمونهها نشان داده شده است .فاو انررژی نمونرههرا تقریبران در

نمونههای  CdSبا رو

محدوده  3/99الکترون ولت برای  CdSخالص تا  3/91الکترون
ولت برای نمونه آالئیده شده میباشد .دلیل این کاه

آسان و ساده  CBDتهیه فردید و تاثیر

ناخالصی آهن بر روی خواص نوری نمونهها مرورد بررسری قررار

را می-

فرفت .نتایج نشان داد کره آالئیرده کرردن آهرن باعرث تغییرر

توان به ایجاد ترازهای دهنده در حضور یونهای آهن دانست.

خواص نوری میشود.
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فوتولومینسانس یکی از معرووترین انواع لومینسانس است که
درآن تحریک به وسیله فوتونهرا صرورت مریفیررد از دیردفاه
مکانیک کوانتومی این فراینرد شرامل برانگیلتگری بره سرطو
انرژی باالتر و سیس بازفشت به سطح انرژی پایینتر با جرک و
نشر فوتون است.

شکل  :2طیا فوتولومینسانس بر حس طول مو
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بررسی وضوح تصویر در زوایای مختلف با استفاده از بلور فوتونی دو بعدی مدرج
با سطح مقطع بیضی و ضریب شکست منفی
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چکیده – در این مقاله برای طراحی ساختاری با ضریب شکست موثر منفی از بلور فوتونی دو بعدی متشکل از شبکه مربعی با سطح
 میدانهای الکتریکی و مغناطیسی منتشره در ساختار با استفاده از روش تفاضل محدود درحوزه زمان.مقطع بیضی استفاده میشود
 نتاای. ساختار نواری و منحنیهای هم فرکانس مربوط به این بلور با استفاده از روش بسط موج تخت رسم میشود.محاسبه میشود
.به دست آمده نشان میدهد که تغییر زاویه میلههای با سطح مقطع بیضوی بر وضوح تصویر تاثیر قابل توجهی دارد
 منحنی هم فرکانس، سطح مقطع بیضی، روش تفاضل محدود حوزه زمان، بلور فوتونی مدرج-کلید واژه

Investigation of image resolution in different angles by using twodimensional Graded Photonic Crystals with elliptical Cross-Section
and negative index
1

Abdolrasol, Gharaati; 2Najmeh, Fathi.

Department of Physics, Payame Noor University,Tehran, Iran.
Abstract- In this paper, we use two dimensional graded photonic crystal consisting of square lattice with
elliptical cross-section for designing negative effective index structures. The propagation of electric and magnetic
fields is calculated by the finite-difference time-domain method. For calculation of photonic band structure and
equal frequency contours we have used plan wave expansion method. According to the results, change angles of
elements with elliptical Cross-Section have significant impact on the resolution.
Keywords: Graded Photonic Crystal, Finite-Difference Time-Domain method, elliptical cross-section, equal frequency
contour
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در هر حال به علت گسسته سازی فضا مقداری بازتاب غیر
فیزیکی از مرزهای ناحیه محاسباتی وجود دارد .که برای
شبیه سازی نامحدود بایستی از شرایط مرزی جذبی PML
برای مرزهای خارجی شبکه استفاده کرد .در یک PML
ایدهآل هیچ موج بازتابیدهای باقی نمیماند].[5

مقدمه
در سالهای اخیر ،برای باال بردن کنترل انتشار نور ،بلور-
های فوتونی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .بلورهای
فوتونی دوبعدی ساختار هایی هستند که ثابت دی
الکتریک آنها در دو بعد تغییر میکند ] .[1در مطالعات
قبلی که انجام میشد الزم بود که از نقص داخل ساختار
استفاده شود .اما با تغییر پارامترهای بلورهای فوتونی می-
توان یک بلور فوتونی مدرج ایجاد کرد که یک محیط
ناهمگن دارد که ضریب شکست از یک نقطه به نقطه دیگر
تغییر میکند ] [7و نور بدون نیاز به ایجاد نقص داخل
ساختار منحرف میشود .بلورهای فوتونی مدرج به منظور
کنترل ،تغییر جهت ،تقسیم ،تشدید ،جایگزیدگی و
قطبیده کردن نور مورد توجه قرار گرفته است] .[9در واقع
میتوان تصور کرد که در بلورهای فوتونی مدرج در هر الیه
جهت انتشار نور با توجه به تغییر سرعت گروه تغییر می-
کند .تغییر سرعت گروه را میتوان از طریق مطالعه
منحنیهای هم فرکانس مشاهده کرد.

اولین قدم در شرط جداسازی میدانها در معادالت
ماکسول بدین صورت است که هر مولفهی برداری به دو
مولفهی عمود بر هم طبق رابطهی زیر تبدیل میشود.
Ez  Ezx  Ezy

() 1

و در طی مرحله زمانی تابش نباید بیشتر از یک سلول
مش محاسباتی را طی کند ،که منجر به شرط پایداری به
فرم زیر است ].[1
1
2

( )7



 1
1
1 

ct  


2
2
2 
 (x) (y) (z ) 

معرفی ساختار

روش محاسبات شبیهسازی

بلور فوتونی مدرج مورد بررسی در اینجا شبکه مربعی دو
بعدی متشکل از استوانههای دی الکتریک با سطح مقطع
بیضوی با ثابت دی الکتریک    12در زمینه هوا که
ثابت شبکه  a  1mبوده و شامل  1الیه در جهت  xو
 11الیه در جهت  yاست .برای دستیابی به گرادیان ثابت
پرشدگی ،قطرهای بیضی را در هر ردیف تغییر دادهایم.
ساختار به طور نمادین در شکل  1نشان داده شده است و
نسبت به محور xها متقارن است .مقادیر نیم قطر بزرگ و
کوچک بیضی در جدول  1نمایش داده شده است.

تفاضل محدود در حوزه زمان که به صورت خالصه از آن
با نام 1 FDTDیاد میکنند ،یکی از پیشرفتهترین روش-
های عددی است که در این کار از آن استفاده میکنیم.
روش تفاضل محدود که برای محاسبه توزیع میدان داخل
ساختار اپتیکی با ضریب شکست غیر یکنواخت به کار می-
رود ،اولین بار توسط یی7در سال  1911ارائه گشت] .[4در
این روش فضای پیوسته با مجموعه گسسته از گرهها
جایگزیین میشود .مشتقات جزئی در معادالت ماکسول
بوسیله تفاضلهای محدود جایگزین میشود که یک
سیستم از معادالت جبری که نسبت به مختصات خطی
است ایجاد میشود و معادالت ماکسول مرحله به مرحله و
با شروع از شرایط اولیه مرزی حل میشود.

1Finite-Difference Time-Domain

Yee

2
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a
)
2c
ساختار پهنایش کاهش می یابد و به سمت قسمت مرکزی

( 0.07838شکل دایره دارد که موج با ورود به

منحرف شده و بعد از خروج در یک نقطه متمرکز میشود
و یک نقطه کانونی واقعی تشکیل میدهد.

شکل ( :1الف) ساختار نمادین بلور فوتونی مدرج (ب)
المانهای بلور فوتونی (ج) نمایش زاویه 
جدول  : 1مقادیر نیم قطر بزرگ و کوچک بلور فوتونی
r
0.36a
0.34a
0.32a
0.29a
0.26a

 Rشماره ردیف  xها
1
0.48a
2
0.45a
3
0.42a
4
0.38a
5
0.35a

شکل :7منحنی هم فرکانس نوار اول بلور فوتونی مدرج
و اما در نوار دوم در شکل( ،)9با افزایش فرکانس بردار موج
کاهش مییابد و نشان دهنده سرعت گروه منفی است.
پس در این ناحیه بلور فوتونی ضریب شکست منفی دارد.

تئوری

a
و فرکانس نرمالیزه )
2c
لنز کامل است و در این فرکانس ضریب شکست بلور

( 0.5337بهترین فرکانس برای

انتشار امواج الکترومغناطیسی در راستای سرعت گروه
است و سرعت گروه طبق رابطه

فوتونی مدرج  neff  1است.

) Vg   k (k

() 9

در جهت عمود بر منحنیهای هم فرکانس میباشد.
منحنیهای همفرکانس شکلهای متفاوتی دارند اما هرکاه
منحنیها دایرهای باشند بلورهای فوتونی به عنوان محیط
همگن موثر در نظر گرفته میشوند .منحنیها زمانی که
شیفت فرکانسی به سمت فرکانسهای باالتر باشد ضریب
شکست موثر مثبت ،و زمانی که شیفت فرکانسی به سمت
فرکانسهای پایینتر است محیط همگن دارای ضریب
شکست موثر منفی است].[7

شکل :9منحنی هم فرکانس نوار دوم بلور فوتونی مدرج

  
حال با تغییر زاویه  و در نظر گرفتن مقادیر ، ،

نتای شبیه سازی



منحنی هم فرکانس نوار برای قطبش  TMبلور فوتونی
مدرج مورد مطالعه در شکل ( )7رسم شده است .همان
طور که مشخص است منحنی در فرکانس نرمالیزه

2

3 4 6

،

 ،در شکلهای  4مشاهده میکنیم که با افزایش زاویه،

فرکانس نرمالیزه برای لنز کامل تغییر میکند و مقدار آن
بیشتر میشود.
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 شدت عبور میدان در لنز طراحی شده توسط بلور فوتونی مدرج با:5 شکل
میلههای بیضوی در زوایای متفاوت

نتیجهگیری
)ب

-در این مقاله بلور فوتونی دو بعدی مدرج متشکل از میله
هایی با سطح مقطع بیضی در زمینه هوا توسط منحنی
. های هم فرکانس با ضریب شکست منفی بررسی شد
همچنین زاویه سطح مقطع بیضی بلور فوتونی در کیفیت
 با تغییر زاویه میلههای.تصویر تاثیر قابل توجهی دارد
بیضوی میزان وضوح تصویر تغییر میکند به طوری که
. کیفیت تصویر باالتر میرود،هرچه زاویه بیشتر شود

)ج
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بررسی انتشار باریکه چرخان در حضور مانع کدر
۱،۲

 احسان احدی اخالقی،۲،۲ احد صابر،۲ سمیرا رضایی،۱سیدمحمدعلی حسینیصابر
۳۳۷۲۱-۷۳۱۲۷  زنجان کد پستی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان،دانشکده فیزیک۱
۳۳۱۵۵-۱۱۲۳۷  کد پستی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده علوم۲

۳۳۷۲۱-۷۳۱۲۷  زنجان کد پستی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان،مرکز پژوهشی اپتیک۲
 توزیع شدت پراشیده از لبه مانع با استفاده. در این مقاله انتشار باریکههای چرخان در حضور مانع کدر بررسی شده است- چکیده
 نشان داده شده است که باریکههای چرخان خاص یت.از روشهای انتشار همگشت هویگنس و طیفزاویهای شبیهسازی شده است
 ای ن. به طوری که توزیع شدت پراشی آنها از یک مانع کدر براثر انتشار به طور نامتقارن ترمیم میش ود،خودترمیمی نسبی دارند
 همچنین نشان داده شده است که جه ت.ویژگی برای باریکههای با بار توپولوژیک بزرگتر در فاصله انتشار نزدیکتر اتفاق میافتد
 روشی آسان و سریع برای،رفتار خودترمیمی با عالمت بار توپولوژیک مرتبط است و بنابراین استفاده از الگوی پراش از لبه مانع کدر
.تعیین عالمت بار توپولوژیک است
 انتشار طیفزاویهای، خودترمیمی، پراش، باریکه چرخان-کلید واژه

Investigating the propagation of vortex beams
in the presence of an opaque obstacle
S. Mohammad-Ali Hosseini-Saber1, Samira Rezaie2, Ahad Saber2,3, Ehsan A. Aghlaghi1,3
1

Department of 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
Abstract- In this article, the propagation of vortex beams in the presence of an opaque obstacle is investigated.
The intensity distribution of the diffracted beam due to the edge of the opaque obstacle is simulated using the
angular spectrum and Huygens convolution propagation methods. It has been shown that the vortex beams have
a relative self-healing property so that the diffracted intensity distribution of these beams are healed
asymmetrically through propagation. This phenomenon occurs for a larger topological charge at shorter
propagation distances. It has also been shown that the direction of self-healing is related to the topological charge
sign, and therefore the use of the diffraction pattern from the edge of the opaque obstacle is a simple and fast
way to determine the topological charge sign.
Keywords: vortex beam, diffraction, self-healing, angular spectrum propagation
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مقدمه

در این مقاله ،انتشار باریکهی چرخان ایدهآل با بار

یکی از این خواص فوتون ،حمل "تکانه زاویهای" است.

توپولوژیک مشخص ،از لبه یک مانع کدر را بررسی کرده و

تکانه زاویهای به دو نوع "تکانه زاویهای اسپینی" و "تکانه

نشان میدهیم که باریکهی چرخان خاصیت خودترمیمی

زاویهای مداری" تقسیم میشود .تکانه زاویهای اسپینی

نسبی دارد .همچنین نشان خواهیم داد که با عبور باریکه-

همواره در باریکههای نور مشهود بوده است .این پارامتر در

ی چرخان از لبهی مانع کدر میتوان به راحتی عالمت بار

واقع همان قطبش نور است که جزو پارامترهای شناخته

توپولوژیک باریکه (راستگرد یا چپگرد بودن بودن

شده برای باریکههای مختلف از جمله باریکهی گاوسی

باریکه) را تشخیص داد.

بوده است .اما تا حدود سه دههی قبل وجود تکانه زاویهای

توصیف نظری

مداری برای باریکههای نور ناشناخته بود و دست یافتن به

رابطهی توصیف کننده توزیع میدان باریکه چرخان دارای

باریکهی چرخان نقطهی شروع دوبارهای برای فیزیک

یک جمله فازی

باریکهها بود .باریکههای الگر-گاوسی به عنوان یکی از

است ،که در آن

زاویهی سمتی در

صفحهی عمود بر راستای انتشار و عددی صحیح و نشان

باریکههای ساختار یافته عالوه بر تکانه زاویهای اسپینی،

دهندهی بار توپولوژیک باریکهی چرخان است .همانطور

تکانه زاویهای مداری نیز حمل میکنند و جبهه موج آنها

که در شکل  1نمایش داده شده است ،در باریکههای

بستگی زاویهای دارد .در سال  1991میالدی ،تام و ویس

چرخان ،بردار شار انرژی باریکه (بردار پوئینتینگ) مانند

توانستند به وسیله نوسان پایدار بین دو مد تبهگن TEM10

چرخش آب در یک گرداب ،حول محور اپتیکی میچرخد.

و  TEM01یک مد ترکیبی با ساختار مارپیچی با مشخصه

با فرود باریکهی چرخان به مانع کدر قسمتی از باریکه

فاز چرخان تولید کنند [ .]1این باریکهها در سال 1991

مسدود میشود و در نتیجه طرح پراش در فاصلهی

توسط آلن و همکاران برای بررسی تجربی تکانه زاویهای

مشخصی بعد از مانع شکل میگیرد .از آنجا که باریکهی

مداری بهطور مستقل بهکار برده شدند [ .]1دو سال بعد

چرخان دارای اندازه حرکت زاویهای مداری است ،انتظار

هریس و همکارانش موفق به تولید باریکهی لیزری

میرود الگوی پراش باریکه حامل بخشی از اطالعات اندازه

مشابهی با سطح فاز چرخان شدند .باریکههای چرخان

حرکت زاویهای مداری باشد .چرخشی بودن فاز باریکه

تولیدی توسط این افراد که مربوط به مد چرخان بود

باعث میشود که باریکه در برخورد با لبهی مانع کدر اثری

دارای حلقههای هم مرکز و مهمتر از آن دارای فاز چرخان

مشابه اثر خودترمیمی داشته باشد .اگر لبهی مانع کدر،

بود [ .]1با در نظر گرفتن چنین باریکههایی تجربیات
جدیدی در مکانیک کوانتومی و روشهای نوینی برای
دستکاری ریز ذرهها به وجود آمده است .از جمله مواردی
که از باریکههای حامل تکانه زاویهای مداری استفاده
میشود میتوان به اندازهگیریهای اپتیکی [،]9

شکل  :1چرخش بردار پوئینتیگ حول محور اپتیکی باریکهی
چرخان [.]8

میکروسکوپی[ ،]4اپتیک کوانتومی [ ،]5انبرک نوری و
میکرومکانیک [ ]6و ارتباطات اپتیکی [ ]1اشاره کرد.
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() 1
فاز چرخشی باریکه با بار توپولوژیک و

میشود که

میدان گاوسی قبل از برخورد به

است که با

رابطهی
() 1
شکل  :1چیدمان مفروض برای شبیهسازی آزمایش .باریکهی گاوسی لیزر
تولید باریکهی چرخان می-
پس از پهن و موازی شدن ،با برخورد به
کند .در اینجا و (عدسی) و (دیافراگم) مرتبهی اول پراش از
را از سایر مراتب جدا می کنند.

و

داده میشود، ، ، .

به ترتیب فاصله انتشار از

کمر باریکه ،مختصات عرضی ،عدد موج ،فاز گوی و پهنای
نیمهی پایین باریکه را مسدود کرده باشد (شکل  ،)1در

کمر باریکه و نیز

این صورت با انتشار باریکه پس از مانع ،بخشی از سطح

در

موج نیمهی باالیی باریکه که جهت بردار پوئینتیگ آن به

به ترتیب شعاع انحنا و قطر باریکه

و

را نشان میدهند .بعد از جداسازی مرتبه مورد نظر

پراش

توسط دو عدسی

و

و نیز دیافراگم ،

سمت پایین است ،خود را به سمت پایین کشانده و

طرح شدت باریکه چرخان حاصل ،بعد از عبور از لبه تیغه-

قسمتی از نیمهی پایینی حذف شدهی باریکه را ترمیم

از تیغه ثبت می-

ی کدر و انتشار به اندازهی فاصلهی

میکند .این حالت نوعی خاصیت خودترمیمی در باریکه-

شود .در شکل  9اثر خودترمیمی نسبی باریکهی چرخان با

های چرخان ایجاد میکند .از آنجا که بیشینه زاویه بردار
پوئینتینگ باریکه با لبه مانع،

بار توپولوژیک 15

است ،بیشینه حالت

خودترمیمی باریکه نیز بعد از مانع به اندازه

در اثر انتشار بعد از مانع در های

مختلف نمایش داده شده است .اثر خودترمیمی بعد از مانع

یعنی ربع

به مرور شکل گرفته و زیاد میشود تا به بیشینه حالت

صفحه خواهد بود.

خود برسد .همچنین هرچه بار توپولوژیک باریکه بیشتر

شبیهسازی

باشد ،اثر خودترمیمی نسبی قویتری در اثر انتشار ایجاد

شبیهسازی انتشار باریکهها در این مقاله توسط نرم افزار

خواهد کرد.

انجام شده است .برای اطمینان از درستی نتایج،
شبیهسازیهای انجام گرفته ،انتشار باریکه چرخان بر

(ب)

(الف)

اساس هر دو روش شبیهسازی انتشار طیفزاویهای و
همگشت هویگنس انجام گرفته است ] ،[9که در نهایت
جهی هر دو روش شبیهسازی کامال با یکدیگر تطابق
نتی 
داشت .شبیهسازی براساس چیدمان مفروض آزمایش

(د)

شکل 1انجام شده است .باریکهی گاوسی لیزر
(

691٫8

(

1٫5

(ج)

) بعد از عبور از پهن کننده باریکه
) ،با برخورد به

 ،تبدیل به باریکهی
شکل  :9اثر خودترمیمی نسبی باریکه چرخان با بار توپولوژیک 15
فواصل (الف) ( ،1ب) ( ،11ج)  11و (د)  51سانتی متر از لبه مانع کدر.

چرخان با میدانی به صورت
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

پایین تر از مرز لبه مانع کدر دیده میشود .بنابراین
مشاهده میشود که با قرار دادن یک مانع کدر (لبه مانع
کدر) در مقابل باریکههای چرخان ،میتوان به راحتی
عالمت بار توپولوژیک باریکه ،یعنی جهت چرخش سطح
موج باریکه را تعیین کرد.

نتیجهگیری
در این مقاله انتشار باریکهی چرخان در حضور مانع کدر
(لبه مانع کدر) بررسی شد .نشان داده شد که باریکهی

سانتی
شکل  :4اثر خودترمیمی نسبی باریکه چرخان در فاصلهی 15
متر از لبه مانع کدر با بار توپولوژیک (الف) ( ،1ب) ( ،11ج)  15و (د) .51

شکل  4اثر خودترمیمی را برای

چرخان دارای خاصیت خودترمیمی نسبی است .همچنین
روشی بسیار ساده و در عین حال کاربردی برای تعیین

های مختلف نشان

عالمت بار توپولوژیک باریکه معرفی شد.

میدهد .هر چه بار توپولوژیک باریکه بیشتر باشد ،باریکه تا
زوایای بیشتری از قسمت حذف شده را میتواند ترمیم
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ایزوالتور پالسمونی با ساختار موجبر گرافنی بر اساس پدیده تداخل مولتی مد
 وحید احمدی* و بابک جانجان،محسن حیدری
 ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده برق و کامپیوتر
mh.heidari@modares.ac.ir, v_ahmadi@modares.ac.ir*, b.janjan@modares.ac.ir
 ما به بررسی مشخصات موجبر مولتی مد پالسمونی مبتنی بر ساختار مووجبر گرافنوی بارگویاری وده بوا،چکیده – در این مقاله
 ایزوالتوور،اپتیوک- و همچنوین بکوارگیری زیرالیوه مگنتوو، سپس با استفاده از پدیده تداخل مولتی مد.دیالکتریک میپردازیم
 ساختار ایزوالتور از سه قسمت موجبر توک.پالسمونی بسیار فشرده را طراحی و بر اساس روش المان محدود بیه سازی میکنیم
دوطرفه بودن می ود کوه بوه-اپتیک زیرالیه باعث ایجاد خاصیت غیر- خاصیت مگنتو. مولتی مد و تک مد تشکیل ده است،مد
11.11  متفاوت میبا ود و ایزوالسویون نووری در حودود، پارامترهای موجبر در دو حالت انتشار رو به جلو و رو به عقب،موجب آن
.دسیبل را در یک جهت انتشاری فراهم کند
اپتیک- مگنتو، گرافن، تداخل مولتی مد، پالسمونیک، ایزوالتور-کلید واژه

A plasmonic isolator with graphene waveguide based on multimode
interference
Mohsen Heidari, Vahid Ahmadi*, and Babak Janjan

mh.heidari@modares.ac.ir, v_ahmadi@modares.ac.ir*, b.janjan@modares.ac.ir
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Abstract- In this paper, we investigate the multimode interference of a dielectric-loaded graphene waveguide. By
utilizing a magneto-optic substrate and the multimode interference phenomenon, we design a very compact
plasmonic isolator, based on finite element method (FEM) simulation. The isolator structure consists of three
sections, single-mode/multimode/single-mode waveguides. The magneto-optic substrate leads to a non-reciprocal
property in the structure. Therefore, the forward and backward propagating waves experience different
propagation constants, which leads to an optical isolation of about 11.13 dB.
Keywords: graphene, isolator, magneto-optic, multimode interference, plasmonic
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 -1مقدمه

 -2تئوری

گرافن با توجه به ویژگی های الکترونیکی و نوری منحصربه

در شکل ( 1الف) ساختار ایزوالتور پالسمونی نشان داده

فردی که دارد ،پژوهشهای گسترده ای را در سالهای

شده است .ساختار متشکل از سه موجبر است که به

اخیر به خود اختصاص داده است .گرافن بیشترین تحرک

ترتیب تک مد ،مولتی مد و تک مد میباشند .همچنین در

حامل ها را در بین نیمه هادی ها داراست و به بیش از

شکل ( 1ب) سطح مقطع موجبر گرافنی بارگذاری شده با

 522222cm2v-1s-1میرسد .همچنین خواص پالسمونی

دیالکتریک نشان داده شده است.

گرافن و تنظیم پذیر بودن آن ،که از طریق آالیش
شیمیایی و یا اعمال ولتاژ گیت قابل حصول است ،مزیتی
بزرگ برای گرافن نسبت به دیگر مواد ،محسوب
میشود[.]1
انتشار و خواص پالسمون-پالریتونهای سطحی گرافن در
بسیاری از کارهای سالهای اخیر مورد بررسی قرار
گرفتهاند و با توجه به محصور شدگی بسیار زیاد موج،
حتی کوچکتر از حد پراش ،منجر به ساخت ادوات نوری
بسیار فشرده شده است که ابعاد آن تنها کسری از طول
موج است[.]5
از پدیده تداخل مولتی مد در طراحی و ساخت بسیاری از

شکل ( 1الف) :ساختار ایزوالتور مبتنی بر موجبر بارگذاری شده با
دیالکتریک( .ب) :سطح مقطع ساختار.

فیلترهای حذف و اضافه ،جدا کنندههای نوری و

در این ساختار L ،w2 ،w1 ،و  hبه ترتیب عرض موجبر

مولتیپلکسرها استفاده میشود[9و.]4

تک مد ،عرض موجبر مولتی مد ،طول ناحیه مولتی مد و

مدارهای مجتمع نوری متداول ،مانند سوئیچهای نوری،

ضخامت دیالکتریک .در این مقاله جنس دیالکتریک

ما در این مقاله ،ایزوالتور نوری مبتنی بر ساختار موجبر

 SiO2انتخاب شده است .همچنین زیرالیه مگنتو-اپتیک

بارگذاری شده با دیالکتریک ارائه میدهیم که بر اساس

نیز از جنس  InSbانتخاب شده است .اگر میدان

پدیده تداخل مولتی مد ارائه شده است .ایزوالتور ارائه

مغناطیسی  Bدر راستای محور  yبه زیرالیه اعمال شود،

شده ،در بازه طول موجی مادون قرمز در حدود 9

تانسور ضریب دیالکتریک آن به صورت رابطه ( )1در

میکرومتر طراحی شده است .ساختار این مقاله به ترتیب

میآید[.]2

زیر است .در بخش  5تئوری حاکم بر ایزوالتور ،در بخش

xz 

0 

zz 

 9نتایج حاصل از شبیه سازی و نهایتا نتیجه بحث در
بخش  4ارائه میگردد.

()1

که در آن مقدار

i

0
yy

0

 xx


subs
 0
 i xz

با توجه به شدت میدان مغناطیسی

اعمال شده تغییر میکند.
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هدایت الکتریکی گرافن را میتوان با اعمال میدان

انتشاری رو به جلو و رو به عقب ،ضریب شکست موثر

الکتریکی و تغییر پتانسیل شیمیایی آن ،تنظیم کرد.

متفاوتی را احساس میکند که از رابطه زیر بدست میآید:
 forward

هدایت الکتریکی گرافن با استفاده از رابطه کوبو بصورت
زیر است [:]2

() 5

 

 
e 2 k bT

 2ln exp(
)  1 

2
 (  i /  )  k bT
k bT

 
 2 |  |  (  i /  ) 
ln 

 2 |  |  (  i /  ) 

()5

که در آن

 ، ، ، ، ،و

g  i
e2

2

4

که در آن،

i

با استفاده از نرم کامسول انجام گرفته است .مقادیر ،w1
 L ،w2و  hبه ترتیب برابر با  22نانومتر 522 ،نانومتر،

فرکانس زاویهای هستند.

 022نانومتر و  122نانومتر در نظر گرفته شده است.

با استفاده از روابط ( )1و ( )5و اعمال شرایط مرزی ،با حل
ماکسول،

همچنین ضریب نفوذ پذیری الکتریکی ، 9995 ،SiO2

پالسمون-

و

پالریتونهای سطحی در موجبر گرافنی به صورت رابطه

گرافن،

بدست میآید:
i
 2 xz
 g 0
  xz  0

()9

xx

1



SiO 2

که در آن،
متناسب با

است و با توجه به جهت انتشار مثبت یا

منفی می شود.



2

)

xz

موجبر تک مد و مدهای موجبر مولتی مد رسم شده است.

2
xx

( 1   2 

xx

2
c2

()4

SiO 2

شکل  :5مد موجبر تک مد و مدهای موجبر مولتی مد.

2   2 

هنگامی که موج ورودی از موجبر تک مد وارد ناحیه

با استفاده از معادالت ( )5الی ( ،)4رابطهای بین ثابت

مولتی مد میشود ،به مد اصلی و مدهای مرتبه باالتر

انتشار و فرکانس زاویهای به صورت رابطه ( )2بدست

کوپل میشود .هر مد موجبر مولتی مد ،ثابت انتشار

میآید:

xz

m

2

در معادله ( )2مشاهده میشود که اگر



xx

e 2
 h2 0

متفاوتی دارد که منجر به پدیده تداخل مولتی مد میشود.



بسته به فاز هر مد ،در یک مکان مشخص ،تداخل سازنده
رخ میدهد و شکل موج وروی ،باز تولید میشود .در اثر

 ،انگاه به

برهمکنش مد پالسمونی با زیرالیه مگنتو-اپتیک ،ثابت

ازای مقدار معین  ،دو مقدار با اندازه نامساوی و مختلف
العالمت برای

میباشد .در شکل  5مد

نیز به ترتیب برابرند با:
2
c2

()2

و زمان پراکندگی آن

جهت محور  ،yبرابر با

2

ثابت انتشار است .مخرج ترم دوم معادله،
و

میباشد .پتانسیل شیمیایی

است .شدت میدان مغناطیسی اعمال شده به زیرالیه در

2
xx

ثابت انتشار موج در خالء میباشد.

در این مقاله ،شبیه سازیها بر اساس روش المان محدود و

کلوین ،ثابت زمانی پراکندگی ،پتانسیل شیمیایی و

منحنی

nebackward

ff

 -3شبیه سازی و نتایج

به ترتیب ،ثابت بولتزمن،

پاشندگی

 backward
k0

ثابت کاهش یافته پالنک ،بار الکترون ،دما بر حسب

معادالت

k0

neffforward 

انتشار مدها در دو حالت انتشار رو به جلو (تحریک از

بدست میآید .بنابراین موج ،در دو مسیر

سمت چپ) و انتشار رو به عقب (تحریک از سمت راست)
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متفاوت میشود .با انتخاب طول و عرض مناسب ناحیه

 -4نتیجهگیری

مولتی مد ،میتوان تداخل مولتی مد را طوری کنترل کرد

در این مقاله ،ایزوالتور پالسمونی مبتنی بر ساختار موجبر

تا در انتشار رو به جلو ،در خروجی تداخل سازنده رخ دهد

گرافنی بارگذاری شده با دیالکتریک ،بر اساس پدیده

و موج ورودی در خروجی باز تولید شود ،اما در انتشار رو

تداخل مولتی مد ،ارائه و طراحی شد .با اعمال میدان

به عقب ،تداخل مخرب صورت گیرد و در خروجی ظاهر

مغناطیسی یک تسال به زیرالیه مگنتو-اپتیک که منجر به

نشود.

خاصیت غیردوطرفه افزاره شده است ،مشاهده شد که با

شکل ( 9الف) ،شدت توان در حالت انتشار رو به جلو

استفاده از پدیده تداخل مولتی مد ،میتوان به ایزوالسیونی

(تداخل سازنده) را نشان میدهد .موج از موجبر تک مد

در حدود  ،11.13 dBو تلفات الحاقی در حدود 0.61 dB

سمت چپ وارد ناحیه مولتی مد شده ،و پس از تداخل

دست یافت ،در حالی که ابعاد ایزوالتور ،تنها کسری از

مولتی مد ،در خروجی ،ظاهر میشود .تلفات الحاقی

طول موج در حدود  0.1λاست .نتایج بدست آمده ،نوید

ناچیزی در حدود  0.61dBدر توان خروجی مشاهده شده

بخش ساخت افزارههای فشرده نوری میباشد.

است.

سپاسگزاري
همکاران این پژوهش از حمایت مالی دانشگاه تربیت
مدرس (هسته پژوهشی نانوپالسمافتونیک )IG-39704
تشکر و قدردانی میکنند.

مرجعها
[1] Q. Bao and K. P. Loh, “Graphene Photonics,
Plasmonics and Broadband Optoelectronic
Devices”, ACS Nano, vol. 6, pp. 3677-3694, 2012.

[2] Q. Zhang, X. Li, M. M. Hossain, Y. Xue, J. Zhang,
J. Song, J. Liu, M. D. Turner, S. Fan, Q. Bao, and
M. Gu, "Graphene surface plasmons at the nearinfrared optical regime," Sci. Rep. 4, 1–6 (2014).

[3] Y. K. Wang, X. R. Hong, T. Sang, and G. F. Yang,
"Tunable 1 x 2 plasmonic splitter of dielectricloaded graphene waveguide based on multimode
interference," Appl. Phys. Express 9, 2–4 (2016).

شکل  :9شدت توان (الف) انتشار رو به جلو (تحریک از سمت
چپ)( .ب) انتشار رو به عقب (تحریک از سمت راست) در حضور
میدان مغناطیسی اعمال شده به زیرالیه در جهت محور ،y
.

[4] Z. Qi, Z. Zhu, W. Xu, J. Zhang, C. Guo, K. Liu, X.
Yuan, and S. Qin, "Electrically tuneable directional
coupling and switching based on multimode
interference effect in dielectric loaded graphene
)plasmon waveguides," J. Opt. (United Kingdom
18, 1–5 (2016).

همانطور که در شکل ( 9ب) مشاهده میشود ،در انتشار

[5] A. Dolatabady and N. Granpayeh, "Plasmonic

رو به عقب ،تداخل مولتی مد مخرب ،مانع از عبور قسمت

Magnetic Sensor Based on Graphene Mounted on a
Magneto-Optic Grating," IEEE Trans. Magn. 54,
1–5 (2018).

بزرگی از توان موج میشود و ایزوالسیونی در حدود 11.13

 dBرا فراهم میکند.

[6] F. Liu, C. Qian, and Y. D. Chong, "Directional
excitation of graphene surface plasmons," Opt.
Express 23, 2383–2391 (2014).

540
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

بررسی خواص نوری غیرخطی اکسید گرافن کاهش یافته آالییده شده با
Z-مس با استفاده از روش جاروب
2و1

 محمد حسین مجلس آرا،2و1 سلمان مهاجر مازندرانی،1محمدرضا کریمی
 کرج، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک،آزمایشگاه فوتونیک1
 کرج، دانشگاه خوارزمی،پژوهشکده علوم کاربردی2

( با استفاده از روشCu/rGO)  ضریب شکست غیر خطی اکسید گرافن کاهش یافته آالییده شده با مس،چکیده – در این مقاله
 نانومتر انجام232 یاگ با طول موج- آزمایشها با استفاده از لیزر نئودیم. در سه غلظت متفاوت اندازه گیری شدهاستZ-جاروب
 برای تهیه اکسید گرافن از روش اصالح شده هامرز. ضریب جذب غیر خطی نیز افزایش یافت، با افزایش غلظت نانوذرات.شده است
.استفاده شده است
. نانوکامپوزیت، گرافن اکسید کاهش یافته، ، ضریب شکست غیرخطی،Z- روش روبش-کلید واژه

Nonlinear Optical Investigation of Cu/rGO Using Z-Scan Technique
Mohammad Reza Karimi1, Salman Mohajer Mazandarani1,2, M.H Majles Ara1,2
1

Photonic lab, Departmebt of physics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2

Applied Sciences Research Center, Kharazmi University, Karaj, Iran

Abstract- A simple optical method to measure the nonlinear refractive index of reduced
Graphene Oxide doped Cu (Cu/rGO) is released in this research. Samples prepared in three
different concentrations. In a simple optical setup by using simple optical relation samples
refraction calculated in 532 nm wavelength that supportad by Nd;YAG laser. Results show
that the nonlinear refraction of samples in this wavelength increases due to increasing of
concentration.
Keywords: Cu/rGO, Nanocomposite, Nonlinear refraction index, Z-Scan technique
.
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شود تا به رنگ زرد روشن درآید .تا اینجا محلول گرافن

مقدمه

اکسید را بدست آورده ایم .در این مرحله برای اضافه کردن

از سال  9222تاکنون ،خواص متعددی از گرافن ناب
( )Pristine Grapheneآشکار شدهاست .خواص گرافن
شامل تحرک باالی بار (تحرک الکترونها و حفرهها حدود
 )99222 cm2 V-1 s-1به همراه جذب نور مرئی حداکثر
تا  ،% 9/9هدایت حرارتی عالی ( ،)9222W/mKاستحکام
باال ( )192GPaو مساحت سطح ویژهی زیاد به لحاظ
تئوری ( )9222 m2g-1میباشد [1و9و .]9گرافن خواص
نوری غیرخطی خوبی از خود نشان میدهد .برای مثال در
لیزرهای فوق سریع بهعنوان جاذبهای اشباعپذیر بهکار
برده میشود[ .]4شیخ بهایی و همکارانش در سال 1999
روش جاروب Z-که روشی بسیار ساده و در عین حال
حساس برای اندازهگیری ضریب جذب و ضریب شکست
غیرخطی است را معرفی کردند[ .]5از اینرو این روش به
دلیل سادگی در چیدمان و تفسیر دادهها ،بسیار سریع
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت .در این مقاله از این
روش برای تعیین ضرایب جذب خطی و ضریب شکست
غیرخطی برای نمونه  Cu/rGOاستفاده شدهاست.

ناخالصی مس بدینترتیب عمل میکنیم 92 .میلیلیتر
محلول  %9حجمی  CuSO4آماده کرده و در حالی که
محلول به شدت در حال همخوردن است  12میلیلیتر
گرافن اکسید را بهآرامی به آن اضافه میشود .در آخر92
میلی لیتر هیدرازین هیدرات و  22میلیلیتر آمونیاک به
مخلوط اضافه میشود .مخلوط برای مدت  9ساعت در
دمای  92درجه سانتیگراد بههم زده میشود تا واکنش
کامل شود [ .]2در شکل ( )1تصویر میکروسکوپ الکترونی
( )SEMنانوذرات مس نشان داده شده است .با توجه به
شکل اندازه نانوذرات  42نانومتر تخمین زده شدهاست.

سنتز Cu/rGO
ابتدا گرافن اکسید طبق روش هامرز سنتز میشود [2و.]1
بدینترتیب  4گرم پودر گرافن و  4گرم  NaNO3به 922
میلیلیتر  H2SO4غلیظ در دمای صفر درجه سانتیگراد
اضافه میشود .باید توجه داشت که این کار به آرامی و در
حالی که اسید در حال هم خوردن است در یک ظرف
 1222میلی لیتری صورت میپذیرد .سپس  92گرم

شکل  :1تصویر  SEMنانوذرات مس بر روی صفحات گرافن.

 KMnO4به آرامی به مخلوط در حال هم خوردن اضافه

چیدمان جاروب  Z -با دریچه بسته

میشود؛ آنگاه  92دقیقه طول میکشد تا واکنش کامل
شود .در این مرحله مخلوط تا دمای اتاق سرد میشود و

روش جاروب Z-روشی ساده و حساس برای مشخص

بعد به آرامی آب دوبار یونیزه صفر درجه سانتیگراد ،به آن

کردن ضریب شکست غیر خطی است[ .]5همانطور که در

اضافه میشود .در نهایت  %92 H2O2به محلول اضافه می-

شکل  9نشان داده شدهاست ،در این روش پرتو لیزر در
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یک چیدمان خطی توسط یک عدسی با فاصله کانونی

برای قرار دادن نمونه در مسیر پرتو لیزر از کووت کوارتزی

مشخص (در اینجا  9سانتی متر) متمرکز میشود .یک

به ضخامت داخلی 1میلیمتر استفاده شدهاست .برای

روزنه در نزدیکی آشکارساز قرار گرفته و توان عبوری را

بدستآوردن طول موثر از رابطه زیر استفاده میکنیم.

محدود میکند .نمونه توسط یک جابجاگر با گامهای

) (1  e  L

()4

مساوی و کوچک اطراف کانون جابجا شده و با جابجایی



نمونه شدت عبوری برای هر گام و برحسب موقعیت نمونه

Leff 

نتایج آزمایش

نسبت به کانون ثبت میگردد.

پس از انجام محاسبات و همچنین اندازه گیری
های تجربی در شکل  9نمودار تراگسیلندگی
بهنجار شده برای نمونه ها با سه غلظت متفاوت
رسم شدهاست.

شکل  :9چیدمان روبش  Z-با دریچه بسته.

در این مقاله از لیزر پیوسته نئودیم-یاگ با طول موج 599
نانومتر استفاده شدهاست .نمودار تراگسیلندگی بهنجار
شده بر حسب  Zبرای حالت دریچه بسته نشان داده شده-
است .معادله ( )1و ( )9رابطه بین شیفت فاز و اختالف

گذردهی بهنجار شده بین قله و دره را نشان میدهد[.]5
() 1
() 9

n 2 I 0 Leff

2



شکل  :9نمودار تراگسیلندگی بهنجار شده برای سه غلظت ،./2
 2/5و ( 2/4میلیگرم بر میلیلیتر) از . Cu/rGO

0 

همچنین جذب خطی نمونه ها محاسبه شده است.
که در جدول ( )1مقادیر  Leff ،αو  ΔTpvبرای
نمونه ها گزارش گردیدهاست.

T pv  0.406(1  S )0.25 

که در آن  λطول موج لیزر I0 ،شدت روی محور در کانون
عدسی Leff ،طول موثر نمونه S ،گذردهی خطی روزنه و

جدول :1مقادیر  Leff ،αو  ΔTpvبرای غلظت های مختلف .Cu/rGO

 ΔTpvاختالف گذردهی بین قله و دره میباشد .نکته قابل

ΔTpv

Leff

)α (mm-1

توجه در این روش قابلیت تعیین عالمت ضریب شکست

غلظتCu/rGO
)(mg/ml

غیر خطی است .همچنین ضریب جذب خطی از طریق

1/52

2/299

4/19

2/2

قانون بیر-المبرت بدست میآید.

1/94

2/294

9/24

2/5

1/19

2/295

9/99

2/4

() 9

I
 L
I0

log
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) و معادلههای1( با استفاده از مقادیر داده شده در جدول
) ضریب شکست غیرخطی برای نمونهها محاسبه9( ) و1(
،) نشان داده شدهاست9( شده و همانطور که در جدول
بازه تغیرات ضریب شکست غیرخطی برای سه غلظت از
. میباشد1/99  تا2/29  12-1 cm2/W
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 نمونهها با غلظت متفاوت وضریب شکست غیر خطی:9 جدول
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(mg/ml)

ضریب شکست10-7
)cm2/W( غیرخطی

2/2

1/99

2/5

2/92

2/4

2/29

Cu/rGOغلظت

نتیجهگیری
اگرچه این روش برای اندازه گیری ضرایب غیرخطی دقت
 اما دو نکته حائز اهمیت است؛ اول،بسیار باالیی ندارد

of

اینکه عالمت ضریب شکست غیر خطی برای این نمونه ها
منفی میباشد و دوم اینکه تغییر غلظت نمونهها متناسب
 مالحظه.با نغییر مقادیر ضریب شکست غیر خطی میباشد
، در محلولCu/rGO میشود که با افزایش نانوذرات
 که این.مقادیر ضریب شکست غیرخطی افزایش مییابد
امر به دلیل افزایش تعداد نانوذرات در سطح مقطع برخورد
.با پرتو لیزر میباشد
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اثر دمای غوطهوری در روش الیهنشانی دو مرحلهای بر مرفولوژی پروسکایت و
عملکرد سلولخورشیدی پروسکایتی
2و1

 مهدی شریفی اردانی،2و1 ناصرجهانبخشی زاده،2و1 عباس بهجت،2و1 محمود برهانی زرندی،2و1 فریده کیوانی هفشجانی
 دانشگاه یزد،گروه پژوهشی فوتونیک1
 دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک،گروه اتمی مولکولی2

 گاف انررژی، به دلیل خواص منحصربفردی همچون طول انتشار باالی حامل های بارCH3NH3PbI3 معدنی-چکیده – پروسکایت آلی
.قابل تنظیم و فرایند ساخت آسان بعنوان الیه جاذب نور در سلول های خورشریدی پروسرکایتی مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد
مورفولوژی الیه پروسکایت که تاثیری مستقیم بر عملکرد سلول خورشیدی دارد متاثر از پارامتر های مختلفی می باشد که از جمله
 در این مقاله الیه پروسکایت به روش دو مرحلهای ایجاد شده و اثر تغییر دمای مرحلره.آنها شرایط الیه نشانی الیه پروسکایت است
- مشخصه.غوطه وری بر مورفولوژی الیه پروسکایت و همچنین عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی مورد بررسی قرار گرفته است
 همچنین.یابی سلولهای خورشیدی پروسکایتی ساخته شده نشان میدهد که دمای غوطهوری تاثیر بسزایی بر عملکرد سلول دارد
- درجه سانتیگراد) عملکرد بهتری را نشان می20  و0(  نسبت به سایر دماها22 °C سلول ساخته شده با فرایند غوطهوری در دمای
.دهد
 مورفولوژی، دمای غوطهوری، الیهنشانی، سلول خورشیدی پروسکایتی:کلیدواژه

The effect of immersion temperature in two step deposition method on
morphology of perovskite and performance of perovskite solar cell
F. Keyvani Hafshejania,b, M. Borhani Zarandia,b, A. Behjat a,b, N. Jahanbakhshi Zadeha,b, M. Sharifi
Ardania,b
a

Photonics Research Group, Engineering Research Center, Yazd University, Yazd, Iran
b

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

Abstract- Organic-inorganic perovskite CH3NH3PbI3 due to their particular properties such as high diffusion lengths of
charge carriers, tunable band-gap and easy construction method, use as absorbing layer in perovskite solar cells. Morphology
of perovskite layer which has a direct impact on performance of solar cell, influenced by various parameters, including the
conditions of deposition of perovskite layer. In this paper perovskite layer created by two step method and the effect of the
immersion temperature variation on the morphology of the perovskite layer as well as the performance of perovskite solar
cell investigated. Characterization of constructed solar cells showed that the immersion temperature has a significant effect
on performance of perovskite solar cells. Also, constructed solar cell by immersion temperature of 25 °C has a better
performance than other temperatures (0 and 50 °C).
Keywords: Immersion temperature, Deposition, Morphology, Perovskite Solar Cells.
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انتقال دهنده حفره مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن

 _1مقدمه

شرح داده شدهاست .شکل ( )1ساختار شماتیک سلول

در سلولهای مزوپروس پروسکایتی ،اکسید تیتانیوم 1و

خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده در این پژوهش را نشان

ماده ی انتقالدهندهی حفره به ترتیب ،وظیفه انتقال الکترون

میدهد.

و حفره را بر عهده دارند .اسنیت 3و همکارانش با جایگزین
کردن الیهی اکسیدتیتانیوم با الیهی متخلخل اکسید
آلومینیوم 9متوجه شدند که پروسکایت میتواند عالوه بر
جذب نور ،وظیفهی انتقال الکترون و حفره را نیز بر عهده
بگیرد [ .]1از طرف دیگر تحقیقات صورت گرفته ،نشان داد
که سلولهای خورشیدی پروسکایتی به دلیل بازده باال،

شکل  :1طرح شماتیک از سلول خورشیدی پروسکایتی

انعطافپذیری ذاتی ،تنوع در روش ساخت توانستهاند توجه

 _2روش آزمایش

زیادی را جلب کردهاند ،بطوریکه اخیراً توانستهاند به بازدهای
بیش از  %33دست یابند .در سالهای اخیر توانستهاند با

 -1-2مواد مورد نیاز

بهینه سازی ترکیبات مواد تشکیلدهنده و ساختار سلول و

شیشهی الیهنشانی شده با اکسید رسانای فلزی ،اتانول ،دی

همچنین با جستجو برای یافتن مواد جدید ،توانستهاند

متیل فرمآمید ،2ایزوپروپانول ،5پودر سرب یدید و پودر متیل

بهروری وانعطافپذیری زیرساختهای این سلوها را بهبود

آمونیوم یدید (مای) .1این مواد از شرکتهای ادوات نوری

ببخشند [ .]3با توجه به ساختار الیهالیه بودن سلولهای

نانوساختاری ایساتیس ،شریف سوالر و سیگما خریداری شده

خورشیدی پروسکایتی ،مورفولوژی این سلولها نه تنها نقش

است .اندازهگیری مشخصات فوتوولتائیک سلول خورشیدی

مهمی در عملکرد سلول دارد ،بلکه پایداری سلول را نیز در

نیز توسط دستگاه  Keithley2400صورت گرفته است.

عملکرد این نوع از سلول های خورشیدی مورفولوژی الیه

 -2-2روش ساخت سلول خورشیدی

درازمدت تحت تاثیر قرار میدهد ] .[9یکی از عوامل موثر بر
پروسکایت میباشد .از عوامل موثر بر مورفولوژی الیه

شیشهی الیهنشانی شده با اکسید رسانای آالییده با فلورین

پروسکایت میتوان به مواردی همچون غلظت پیش مادهها،

( )FTOبا مقاومت

روش الیهنشانی و دمای الیهنشانی اشاره کرد ] .[2در این

قرار گرفت .الیهی  FTOبه روش شیمیایی (با استفاده از

مقاله اثر تغییر دمای الیهنشانی غوطهوری بر مورفولوژی الیه

پودر روی و هیدروکلریک اسید) با توجه به مدل مورد نیاز

 15به عنوان زیرالیه مورد استفاده

پروسکایت و عملکرد سلولخورشیدی پروسکایتی بدون

4

DMF
C3H8O
6
PbI2
7
CH3NH3I
5

1

TiO2
Snaith
3
Al2O3
2
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الگودهی شد .سپس توسط مایع صابون ،آب مقطر ،استون و

مربوط به آزمایش اول ،دوم و سوم به ترتیب در شکلهای ،9

اتانول تحت اولتراسونیک قرار داده تا هرگونه آلودگی سطحی

 2و  5نشان داده شده است .و مشخصات فوتوولتاییکی آنها

آن از بین رود .الیهی سدکنندهی حفره با ضخامتی در حدود

در جدول  1نشان داده شده است.

 111نانومتر با روش الیهنشانی چرخشی ،الیهنشانی و سپس
تا دمای  511 °Cبه مدت  1دقیقه پخت داده شد .بعد از
آن الیهای از محلول رقیق شده خمیر اکسید تیتانیوم با روش
الیهنشانی چرخشی با سرعت  2111دور بر دقیقه ،به مدت
 1ثانیه الیهنشانی شد .زیرالیه به مدت  15دقیقه در دمای
 111 °Cخشک و سپس به مدت یک ساعت ،تحت دمای
 511 °Cپخت داده شد .برای الیهنشانی پروسکایت بر روی
الیهی متخلخل از روش دو مرحلهای غوطهوری استفاده شد.
در این روش ،ابتدا  2 1میلی گرم پودر سرب یدید در 1

شکل  :3نمودار جریان ولتاژ سلولهای ساخته شده

میلیلیتر دیمتیل فرمآمید در دمای  11 °Cبه مدت 13

جدول : 1مشخصه های فتوولتائیکی سلول های ساخته شده

ساعت هم خورد و بعد به روش الیه نشانی چرخشی ،الیه
نشانی شد .سپس به مدت  15دقیقه در دمای  11 °Cپخت

Eff.

FF

داده شد .در مرحله بعدی هر کدام از نمونهها به مدت 5

)(%

)(%

شماره
)(V
)

(mA/

آزمایش

دقیقه در محلول مای در دماهای صفر( 35 ،دمای محیط) و
 51درجه سانتیگراد غوطهور شده و سپس به مدت 15

0/43

0/22

0/22

3/32

1

دقیقه داخل دسیکاتور قرارگرفت و بعد به مدت  15دقیقه

2/72

0/70

0/88

10/81

2

در دمای  11 °Cپخت داده شده و در نهایت الیه نازک طال

2/20

0/20

0/80

2/83

4

با ضخامت  551نانومتر با روش اسپاترینگ در خأل بر روی
الیه پروسکایت قرار گرفت.
در این تحقیق به منظور کنترل مورفولوژی الیه پروسکایت
الیهنشانی پروسکایت در مرحله غوطهوری در سه دمای
مختلف انجام گرفت .در آزمایش اول زیرالیه (FTO/B-
 )TiO2/Mp-TiO2/PbI2را درون محلول مای که در
دمای صفر درجه سانتیگراد قرار داشت به مدت  5دقیقه
غوطهور کردیم ،در آزمایش دوم زیرالیه را در محلول مای که
در دمای اتاق ( 35درجه سانتیگراد ) قرار داشت غوطهور
کردیم و در نهایت در آزمایش سوم سلول را درون محلول

شکل  :9تصویر  SEMمربوط به دمای غوطه وری 0°C

مای  51درجه سانتیگراد غوطهور کردیم ،که نمودار جریان-
ولتاژ سلولهای خورشیدی پروسکایتی ساخته شده مربوط
به شرایط فوق الذکر در شکل  ،3همچنین تصویر SEM
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به دمای صفر درجه و همینطور دمای  51درجه داشت.
همچنین کریستالهای مربوط به الیه پروسکایت که در
دمای اتاق تشکیل شد ،اندازهی بزرگتری نسبت به کریستال-
های دمای صفر درجه و  51درجه داشت که این باعث می-
شود احتمال به دام افتادگی الکترون به حداقل رسیده و
انتقال بار به سمت فوتوآند افزایش یافته و باعث افزایش
جریان و در نتیجه افزایش عملکرد سلولخورشیدی خواهد-
شد .این موضوع نشاندهنده این است که دمای مرحله

شکل  :2تصویر  SEMمربوط به دمای غوطه وری 25°C

غوطهوری درون محلول مای پارامتری مهم و موثر بر عملکرد
سلولهای خورشیدی پروسکایتی بر پایه سرب یدید میباشد.
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 N719
غلظتهایمختلفاسیتونیتریلموردمقایسهقرارگرفتهشدهاست.

کلید واژه -رزینه استاندارد  ، N719سلول خورشیدی رنگدانه ای ،ضریب شکست غیرخطی ،جاروبz

Measurement of non-linear refractive index of Standard N719 in
Acetonitrile solution
Samane Raji 1 , Mohammad Ali Haddad 1,2 , Masoud Dehghanipour 1
1

Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran, PO Box 89195-741.
Photonic Research Group, Laser Spectroscopy Research Laboratory, Yazd University, Yazd, Iran,
PO Box 89195-741

2

Abstract - Standard N719 dye is well known dye in synthesis of SDDC solar cells. This dye is
frequently used for fabrication and characterizing of a laboratorial SDDC solar cells. In this paper
non–linear refractive index of standard N719 dye is measured by using z-scan technique. Different
deduced values have been compared in different concentrations of N719 in Acetonitrile solution.
Keywords: Standard N719 dye, Non-linear refractive index, SDDC solar cell, Z-scan
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مطالعه قرارگیرد .بدین منظور با استفاده از تکنیک جاروب

مقدمه

 zضریب شکست غیر خطی این ماده اندازهگیری شده

امروزه یکی از مشکالت بشر تولید انرژی است و محققان

است.

به دنبال انرژیهای تجدیدپذیر هستند تا بحران انرژی را
حل نمایند .بنابراین دانشمندان در حال مطالعه و بررسی

روشآزمایشگاهی

تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر همچون سلولهای

تکنیک جاروب  zدر سال  19۵9توسط شیخ بهایی و

خورشیدی هستند .برای تبدیل نیروی خورشید به نیروی

همکاران بیان شد ]9و .[۴جاروب  zروشی بسیار حساس

الکتریکی نیاز به سیستمهای فوتوولتاییک داریم .دو قطعه

و دقیق برای محاسبه ضرایب جذب و شکست غیر خطی

مهم در سیستم های فوتوولتاییک سلول خورشیدی و

مواد میباشد .شکل ( )1آرایه اپتیکی فابل استفاده در

آشکارساز نوری است .سلول خورشیدی به  9دسته تقسیم

غیر خطی مواد را نشان

اندازهگیری ضریب شکست

میشود :نسل اول شامل ویفرهای سیلیکونی ،نسل دوم

میدهد .در این پرتو لیزر در راستای محور اپتیکی و پس از

شامل آلیاژ مس و کادمیوم تلوراید و نسل سوم شامل

عبور از عدسی به سلول حاوی نمونه با مشخصات اپتیکی

سلول های کوانتوم دات ،سلول های پلیمری و سلول های

غیرخطی تابیده شده و پس از عبور از آن و روزنه به

رنگ دانه ای میباشد.

آشکارساز میرسد .با جابهجا کردن نمونه در راستای  zو

تولید سلولهای خورشیدی رنگدانهای توسط ریگان و

ثبت تراگسیلندگی عبوری در آشکارساز و رسم نمودار

گرتزل در سال  1991صورت گرفت ][ 1و در ابتدا بازدهای

تراگسیلندگی عبوری بهنجارشده برحسب جابجایی ،اندازه

حدود  ۶درصد داشت .سپس در اواخر دهه  1991به

و عالمت ضریب شکست  n2قابل تعیین است .در این

سرعت به مقدار  1۱درصد رسید و پس از آن ،با رشد

روش تغییرات شدت ثبتشده پرتو به پاسخ غیرخطی

نسبتاً کند به بیشینه بازده  11۱5رسید .راندمان این دسته

محیط مادی وابسته است5] .و[۶

از سلولها تا سال  ۵.19 ، 7۱19گرارش شده است ]7
ماده  Di-tetrabutylammonium cis-bis-ruthenium  II یا
به

اختصار

N719

با

فرمول

شیمیایی

 C58 H86 N8O8 RuS2یکی از رنگدانههای قابل استفاده در
تولید سلول های خورشیدی رنگدانهای است که به عنوان

شکل :1شماتیک چیدمان جاروب  zروزنه بسته

جاذب نور مورد استفاده قرار میگیرد.

در این آرایه تغییرات تراگسیلندگی عبوری لیزر ،با طول

در این پژوهش با توجه به نیاز تعریف شده در مشخصه-

موج  597نانومتر با توان اولیه  17میلیوات ،با جابجایی

یابی سلولهای رنگدانهای ،سعی برآن شده است که ضریب

سلول حاوی  N719توسط یک توانسنج (Thoarlab-

شکست غیرخطی رزینه استاندارد  N719مورد بررسی و

 )PM100Dثبت میشود.
75۵

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

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک
ایران ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

برای تهیه نمونه از سه محلول با غلظتهای مختلف رزینه

به جاروب  zنمونه های مورد نظر را نشان میدهد .برای

 N719در حالل اسیتونیتریل استفاده شده است .غلظت

محاسبه ضریب شکست غیرخطی از رابطه زیر استفاده

( mg ml ۱۱۶نمونه  ،) Іغلظت (۱۱۴۶ mg mlنمونه ) ІІ

میشود.

و غلظت (۱۱9۵ mg mlنمونه  ) ІІІتهیه و در محفظه
ای با ضخامت  1میلیمتر در مسیر پرتوی لیزر قرار داده

() 1

شد.

() 7

40
)( x  9)( x 2  1
2

T ( z)  1 

0  kn2 I 0 Leff

انتخاب طول موج مناسب لیزری  ،با مطالعه بیناب نگاری

z
که ) T ( zتراگسیلندگی عبوری بهنجار شده،
z0

جذبی ثبت شده از محلول  N719انجام شده است .شکل

 z0  k02 / 2است که  z 0طول پراکندگی رایلی و 0

( )7بیناب جذبی رزینه  N719محلول در اسیتونیتریل را

کمره پرتو n2 ،ضریب شکست غیرخطی k ،بردار موج و I 0

نشان میدهد .همانگونه که در شکل نشان داده شدهاست

شدت پرتو لیزر در کانون است Leff .طول موثر نمونه است

محلول  N719دارای قله جذبی در محدوده  597نانومتر

که با رابطه ( )9بدست میآید .

میباشد .از اینرو برای مطالعه ضریب شکست غیرخطی

Leff  (1  e  l ) / 

()9

نمونه مورد نظر ،پرتوی لیزری با طول موج  597نانومتر

 xو

 ضریب جذب خطی نمونه است.

انتخاب شده است.

2.5
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شکل :9منحنی های آزمایش جاروب  zروزنه بسته A .نمونه  B ، Іنمونه

)Wavelength (nm

شکل :7طیف  UV  VISنمونه
اسیتونیتریل

1.5

Normalized Transmittiance

)Exp (B
Fitted curve

2.5

uv-vis Spectrum of N719

2.0

 ІІو  Cنمونه ІІІ

N 719

حل شده در

در شکل  9خطوط ممتد ،منحنی برازش جاروب  zبا

نتایجودادهها

استفاده از رابطه  1و نقاط مربعی دادههای آزمایشگاهی

محاسبهضریبشکستغیرخطی :با استفاده از داده های

می باشند .همانطور که در شکل مشخص است با تغییر

آشکار ساز نمودار تراگسیلندگی بر حسب جابجایی برای

غلظت نمونهها ،منحنی های تراگسیلندگی تغییر یافته

هر سه غلظت رسم شده است .شکل ( )9داده های مربوط
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ضریب شکست غیرخطی از مرتبه ) 1014 (m2 / wمی-
باشد .با توجه به نمودارهای بدست آمده و اختالف قله و
دره ،خاصیت غیر خطی در غلظت های باالتر ،بیشتر بوده
و ضریب شکست غیرخطی بزرگتری داشته است .نمودار
تغییرات ضریب شکست غیرخطی رزینه  N719محلول در
اسیتونیتریل برحسب تغییر غلظت ،در شکل ( )۴نشان
شده است.

است که این نشان دهنده وابستگی ضریب شکست
غیرخطی محلول آزمایشگاهی به غلظت نمونه است.
در نمودار بدست آمده مشاهده ترتیب دره-قله ،نشانه
ضریب شکست مثبت و مشاهده ترتیب قله-دره نشانه
ضریب شکست منفی خواهد بود .با توجه به نمودارهای
بدست آمده و ترتیب قرارگیری قله -دره در هر سه نمونه،
ضریب شکست غیرخطی این نمونه منفی است.

1.8

اندازهگیریضریبجذبخطی :محاسبه ضریب جذب

1.6

خطی ،شدت لیزر در حضور نمونه  Iو شدت لیزر در غیاب
نمونه  I 0اندازه گیری شد .با تغییر شدت لیزر و اندازه
گیری مجدد شدت  Iو  I 0و با رسم نمودار  Iبر حسب
 I 0ضریب جذب خطی محاسبه شد .شیب نمودار طبق
رابطه ( )۴با ضریب جذب خطی متناسب است.

1.5
1.4
1.3
1.2

0.60

شکل ( )۴نمودار تغییرات ضریب شکست غیرخطی رزینه  N719محلول در
اسیتونیتریل برحسب تغییر غلظت

مقدار ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب خطی ماده
در سه غلظت مختلف در شدت

m2

1.1
0.35

)Concentration (mg/ml

I  I 0 e  l

() ۴

0.55

0.50

0.45

0.40

)Nonlinear refractive index (m^2/w

Nonlinear refractive index
Linear fit

1.7

I 0  21103 w

ترتیب قرارگیری قله-دره در نمودارهای تراگسیلندگی
حاکی از ضریب شکست غیرخطی منفی است که نشان

جدول( )1گزارش شده است.

دهنده اثر خود-واکانونی است .همچنین جذب خطی نمونه
جدول  :1مقادیر ضریب شکست غیرخطی محلول  N719با
غلظت های مختلف
ضریب شکست غیر
خطی )
w

2

(m

0

ضریب جذب
خطی

ها با افزایش غلظت افزایش یافته است.
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 معدنی پروسکایتی برای کاربرد بعنوان آشکارساز پرتو-افزاره هیبریدی آلی
ایکس
1،1

 فرزانه عربپور رقآبادی،*،1  وحید احمدی،1امین محمدپورفرد
 گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران1
نانوفوتونیک
 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران1
V_ahmadi@modares.ac.ir :*نویسنده مسئول
 هرچند این فناوری. آشکارسازهای پرتو ایکس ساخته شده بر پایه سیلیکون کاربرد عمده ای در تشخیص پزشکی دارند- چکیده
- تحرک و طول عمر بزرگ حامل ها در مواد آلی.در ازای هزینه ساخت باال دارای حساسیت قابل قبولی برای مصارف پزشکی نیست
 در این. این مواد را برای آشکارسازی پرتو ایکس مناسب می کند،غیر آلی پروسکایتی و عدد اتمی بزرگ عنصر سرب در ترکیب
) و استفاده ازCH3NH3PbI3( مقاله ساخت آشکارسازهای پرتو ایکس با ناحیه فعال از جنس متیل آمونیوم تری یدید سرب
 کیلو3  عملکرد افزاره ساخته شده تحت پرتو ایکس با انرژی.الیه های پلیمری انتقال دهنده حفره و الکترون بررسی میشوند
.الکترونولت بررسی شد که جریان نانوآمپری در خروجی افزاره مشاهده شد
 یدید سرب، متیل آمونیوم یدید سرب، پروسکایت، آشکارساز، پرتو ایکس-کلید واژه

Organic –Inorgainc Hybrid Perovskite Device as an X-ray Detector
Amin Mohammad Pourfard1, Vahid Ahmadi1,*, Farzaneh Arabpour Roghabadi1,2,
1

Optoelectronic and Nanophotonic Research Group, Faculty of Electrical and Computer
Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2

Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
*Corresponding author: v_ahmadi@modares.ac.ir

Abstract- X-ray detectors made from crystalline silicon or amorphous are widely used in medical diagnosis.
However, this technology does not have acceptable sensitivity for medical purposes due to the high cost of the
fabrication. The large charge carrier mobilitiy and charge carrier lifetimes of hybrid perovskite materials and
the presence of Pb in the compound as a high atomic number element make them promising candidates for Xray detection. In this paper, we demonstrate the development of X-ray detectors with an active area of
methylammonium lead iodide (CH3NH3PbI3) and polymeric layer of electron and hole transporting layer. The
performance of device was measured under 3 KeV x-ray radiation that showed a current in the range of nano
ampere.
Keywords: Detectors, Perovskite, Methylammounium lead iodide, Lead iodide
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 - 1مقدمه

طول عمر بزرگ ( )µτحاملهای تولید شده که نتیجه

آشکارسازهای پرتو ایکس حساس و ارزان قیمت در زمینه-

جرم موثر کوچک الکترون و چگالی کم نقصها است،

های امنیتی ،دفاعی ،عکسبرداری پزشکی ،نیروگاههای

وجود عنصر سرب ( )Pbبا عدد اتمی بزرگ در ترکیب

هستهای و تحقیقات علمی کاربرد وسیعی دارند .در همه

پروسکایت و چگالی زیاد آن که سبب جذب فوتونهای پر-

این کاربردها حساسیت باال دارای اهمیت زیادی است ].[1

انرژی پرتو ایکس (حدود  10کیلو الکترونولت تا 1

نیاز عمده برای آشکارسازهای پرتو ایکس در زمینه

مگا الکترونولت) است ] .[9استفاده از پروسکایت در

پرتونگاری پزشکی بوجود آمده که آشکارسازهای نقطه

ساخت آشکارسازهای پرتو ایکس ،اولین بار در سال 1012

آرایهای بر پایه نیمه رساناهای حالت جامد هستند که در

گزارش شد که در آن  ،افزاره با الیه فعال پروسکایتی از

حال پیشرفتند و جایگزین فیلمهای پرتونگاری شدهاند

جنس متیل آمونیوم تری یدید سرب با ضخامت 60

مشابه

میکرومتر ساخته شده و تحت پرتو ایکس بررسی شده

آشکارسازهای نور مرئی است ،با توجه به قابلیت نفوذ باالی

است ] .[1در سال  1016افزاره با الیه فعال پروسکایتی از

فوتونهای پرتو ایکس ضخامت بیشتری از الیه فعال الزم

جنس متیل آمونیوم تری برمید سرب تک بلوره ساخته

است تا پرتو ایکس را متوقف کند و بارهای الکتریکی در

شده و تحت تابش پرتو ایکس بررسی شده است ] .[1با

داخل ضخامت نیمه رسانا تولید شوند .برای جمعآوری این

توجه به مشخصات ذاتی مواد پروسکایتی و روشهای

بارها به تحرک ( )µبزرگ و نیمه عمر ( )τباالی حاملهای

ساخت ارزان قیمت و در دسترس ،این مواد گزینه مناسبی

الکتریکی تولید شده نیاز است ] .[1برای آشکارسازی

برای ساخت آشکارسازهای با حساسیت باال است ].[1

] . [1

عملکرد

آشکارسازهای

پرتو ایکس

پرتو ایکس تنها خواص مواد نیمهرسانای ناحیه فعال مهم
نیستد بلکه ماهیت اجزای اتمی تشکیل دهنده آن اهمیت
زیادی دارد ] .[1به این دلیل که جذب پرتو ایکس با عدد
اتمی ( )Zبه صورت

∝  αرابطه دارد که در آن

 Aجرم اتمی و  Eانرژی فوتون پرتو ایکس است ]1و.[1

شکل  :1طرح کلی و نوار انرژی افزاره پروسکایتی

اخیرا با معرفی مواد آلی -غیر آلی موسوم به پروسکایت که

در اینجا ساخت اولین نمونه آشکارساز پرتو ایکس

دارای خواص اپتو الکترونیک خوبی برای سلولهای

پروسکایتی را در کشور گزارش میکنیم و به بررسی میزان

خورشیدی ،آشکارسازهای نوری ،دیودهای نورگسیل و

جذب و ضخامت ناحیه فعال میپردازیم .در شکل 1

لیزرها بوده است ،احتمال آنکه نیمهرسانای مناسبی برای

طرحی کلی از ساختار آشکارساز نشان داده شده است .در

ساخت آشکارسازهای پرتو ایکس باشند بوجود آمد .این

ساخت این نمونه از الیههای آلی برای انتقال حفره و

مواد خواص ذاتی بسیاری برای آشکارسازی پرتو ایکس

الکترون و از الیه پروسکایت سنتز شده به روش تک

دارند ،از جمله شکاف انرژی ( )Egبزرگ حدود 9.0 -1.6

مرحلهای از جنس  CH3NH3PbI3استفاده شده است.

الکترونولت که نوفه گرمایی را کاهش میدهد ،تحرک و
161
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 - 2روش انجام آزمایش

محلول  PCBMبه روش چرخشی و با سرعت چرخش

 - -1 2مواد مورد نیاز

 1200دور در زمان  20ثانیه الیهنشانی شد .در آخر100 ،

شیشه رسانای (،Indium Tin Oxid )ITO

نانومتر نقره به روش تبخیر حرارتی به عنوان الکترودهای
نمونه آشکارساز الیهنشانی شد.

هیدروکلریکاسید ،اتانول ،ایزوپروپانول ،محلول پلیمری
 ،PCBM ،PEDOT:PSSدیمتیلفرمامید ،پودر

- 3- 2مشخصه یابی

متیلآمونیومیدید ،پودر سربیدید.

در بررسی جریان-ولتاژ افزاره از دستگاه شبیهساز نور

 - -2 2روش ساخت

خورشید شریف سوالر به همراه پتانسیواستات استفاده شد.
برای مطالعه مورفولوژی سطوح الیهنشانی شده از

برای ساخت نمونه اولیه آشکارساز اشعه ایکس ،با توجه به

میکروسکوپ روبشی الکترونی ( )SEMو برای بررسی

ساختار مورد نظر ابتدا بخشی از الیه  ITOبر روی زیرالیه

عملکرد افزاره در برابر پرتو  Xاز دستگاه  XRDبا آند از

شیشه  ITOرا با استفاده از هیدروکلریکاسید در دمای

جنس کبالت ( )Kα = 1.79استفاده شد.

 60درجهی سانتیگراد به روش شیمیایی الیهبرداری شد.
با استفاده از آب و صابون ،آب دیونیزه ،ایزوپروپانول به

 - 4- 2نتایج

مدت  12دقیقه در دستگاه التراسونیک زیرالیهها شسته

اصلیترین تفاوت این ساختار برای عملکرد به عنوان

شد و به مدت  10دقیقه در دمای  100درجهی سانتی-

آشکارساز پرتو ایکس با سلول خورشیدی ،استفاده از

گراد قرار گرفت تا خشک شود .برای الیه انتقالدهنده

ضخامت میکرومتری الیه پروسکایت است .با استفاده از

حفره ( )HTLاز محلول پلیمری PEDOT:PSS

پوششدهی چرخشی که روش مرسوم برای الیهنشانی الیه

استفاده شد .این الیه به روش چرخشی و با سرعت

پروسکایت است ،رسیدن به الیه ضخیم با ضخامت چند ده

چرخش  9000دور در زمان  20ثانیه الیهنشانی شد.

میکرومتر به سهولت انجام نمیشود .از اینرو ،برای ضخیم

سپس در دمای  110درجهی سانتیگراد به مدت 10

کردن الیه از روش پاششی استفاده شده است .تصویر

دقیقه حرارتدهی شد .برای الیه ناحیه فعال پروسکایتی،

سطح مقطع این الیه در شکل  1مشاهده میشود که

یک محلول  1موالر از پودر سربیدید ( )PbI2در حالل

ضخامتی در حدود  19میکرومتر حاصل شده است.

دیمتیلفرمامید و یک محلول  1موالر از پودر متیل-
آمونیومیدید ( )MAIدر حالل دیمتیلفرمامید تهیه شد.
سپس این دو محلول با نسبت ( 1.2 :1سرب یدید:متیل-
امونیومیدید) ترکیب شد و محلول تک مرحلهای برای
الیهنشانی آماده شد .محلول تک مرحلهای به روش
پاششی (اسپری) الیهنشانی شد .عملیات حرارتی این الیه
در دمای  90درجه سانتیگراد به مدت  90دقیقه انجام
شد .الیه عبور دهنده الکترون ( )ETLبا استفاده از

شکل  :1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی )(SEM
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در ابتدا ،مشخصات فتوولتائیکی افزاره ساخته شده با این
الیه  19میکرومتری پروسکایت به عنوان سلول خورشیدی
بررسی شد و از عملکرد صحیح نمونهها اطمینان حاصل
شد .شکل  9منحنی مربوط به جریان بر حسب ولتاژ را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود این افزاره
ولتاژ مدار باز در حد  0/9ولت و جریان مدار کوتاه در
حدود  60نانوآمپر را نشان میدهد .افت عملکرد افزاره به
شکل  :2منحنی زمان قطع و تابش اشعه ایکس

عنوان سلول خورشیدی به دلیل ضخامت باالی الیه

- 3نتیجه گیری

پروسکایت است.

افزاره پروسکایتی با الیه  19میکرومتری فعال ساخته و
مشخصهیابی شد .الیه ضخیم با استفاده از روش پاششی
الیهنشانی شد .این افزاره در برابر پرتو ایکس جریانی در
محدوده نانوآمپر نتیجه داد.

سپاسگزاری
همکاران این پژوهش از حمایت مالی دانشگاه تربیت
مدرس (هسته پژوهشی نانوپالسما فوتونیک )IG-39704
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ایکس در زمانهای مختلف بررسی شد ،شکل  ،2منحنی
مربوط به زمانهای قطع و تابش پرتو ایکس را نشان می-
دهد.
این نمونهها با ضخامت  19میکرومتر الیه فعال تحت
پرتو ایکس با انرژی  9کیلو الکترونولت دارای جذب است.
شکل  2جریان از مرتبه نانوآمپر را برای این افزاره نشان
میدهد.
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مطالعه و بهینهسازی نمایه پرتو در سلول جذبی چندعبوری چندضلعی و
حلقوی
۲و۱

؛ محمدعلی حداد۱پدرام آشفته اردکانی
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چکیده – بینابن گاری جذبی با استفاده از پرتوی لیزر یکی از روشهای بسیار حساس و دقیق در آشکارسازی و شناسایی مولکولهای گازی مختلف
 به کار گیری سلولهای چندعبوری گوناگون منجر به افزایش طول مسیر پرتو (عمق اپتیکی) در محیط نمونه و نیز بهبود دقت ثبت بینابهای.است
 در این مقاله سه هندسه از سلول چندعبوری انتخاب و شکل نمایه پرتو لیزری و همچنین نسبت شدت پرتوی خروجی به پرتوی.جذبی خواهد شد
 نشان داده شده است که سلول چندعبوری چندضلعی نسبت به نمونههای حلقوی از.فرودی در این سه هندسه مورد بررسی قرار گرفته شده است
.مزیتهای ویژه خود برخوردار است
 سلول چندعبوری، سلول بازتابی حلقوی، ردیابی پرتو، بینابنگاری جذبی لیزری-كلید واژه

Beam profile study and optimization in polygonal and circular
Multipass absorption cell
Pedram Ashofteh Ardakani1; Mohammad Ali Haddad1,2
1. Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran. PO Box 89195-74
2. Photonic Research Group, Laser Spectroscopy Research Laboratory, Yazd University, Yazd, Iran.
ashofte@stu.yazd.ac.ir | mahaddad@yazd.ac.ir
Abstract- Laser -based absorption spectroscopy is an elegant method for identifying and detection of molecular
gases in different environments. Utilizing various Multipass cells provides longer absorption length (absorption
depth) and consequently improves the sensitivity of this method. In this article we present ray tracing simulations for
beam profile optimization and the optical design of three polygons and circular Multipass reflection cells. It is found
the polygon geometry has its own significant advantages compared to other geometries.
Keywords: Circular Reflection Cell, Geometric optical design, Laser Absorption Spectroscopy, Multipass Cells
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مقدمه
در بسیاری از کاربردهای بینابنگاری جذبی ،اندازهگیری
تغییرات شدت نور جذبی (و یا لیزری) پس از برهمکنش با محیط
گازی به عنوان سنجه مورد توجه است [ .]1کاهش شدت نور
جذبی درون سلول اپتیکی حاوی گاز نمونه بطور عمده تحت تأثیر
دو فرآیند جذب و پراکندگی نور قرار دارد .اگر توزیع
مولکولهای گاز در مسیر نوری یکنواخت و اثر پراکندگی ناچیز
باشد ،کاهش شدت نور پس از طی مسیر  dدر نمونه ،با دانستن
عمق اپتیکی محیط با توجه به قانون معروف بیرلمبرت (Beer-
 )Lambertقابل تخمین است.
یکی از عوامل بسیار مهم محدودکننده در آشکارسازی و تخمین
تراکم مولکولهای گازی در بینابنگاری جذبی ،مقدار نرخ
سیگنال به نوفه شدت نور در اندازهگیری است .نشان داده شده
است با توجه به قانون بیرلمبرت و بکارگیری برخی از
مالحظات تجربی با افزایش مسیر نوری پرتو ،دقت و حساسیت
اندازهگیری گازهایی با غلظت بسیار کم ،با ثبت بینابهایی با نرخ
سیگنال به نوفه بیشتر ،بهبود چشمگیری خواهد داشت [.]3
با توجه به آنچه اشاره شده است ،طراحی و بکارگیری سلولهای
جذبی چند عبوری پرتو همواره مورد توجه بوده است .معایب و
مزایای متوجه تعدادی از این سلولهای جذبی در مرجع [ ]4آمده
است .در میان انواع طراحیهای ارائه شده ،سلولهای جذبی
حلقوی دارای ابعاد کوچک و وزن کم هستند [ .]5این نسل از
سلولهای جذبی ،به عنوان یکی از ابزارهای جدید بینابنگارهای
جذبی مورد توجه قرار گرفتهاند .در این مقاله ،با توجه به نیاز
آزمایشگاهی تعریف شده در بینابنگاری جذبی لیزری رادیکالهای
آزاد و با توجه به پارامترهای مرتبط و نیز امکانات فنی و
آزمایشگاهی قابل دسترس ،یک هندسه از سلول چندضلعی و دو
هندسه از سلول حلقوی طراحی و سپس نمایه و انتشار موجی
پرتوی لیزر در نمونههای طراحی شده مورد مطالعه قرار گرفته
است .برای انجام این مطالعه ،از رهیافت اپتیک موجی تعریف
شده در نرمافزار تخصصی مهندسی اپتیک زیمکس) (ZEMAX
استفاده شد.

شکل :2طول مسير اپتيکی به ازای زوایای معين ورود پرتو

مالحضات اولیه طراحی
C

D

B

A

A: P = 90, Q = 43, θ = 04.0○, L ≈ 90.0 × Unit
B: P = 45, Q = 22, θ = 02.0○, L ≈ 45.0 × Unit
C: P = 30, Q = 13, θ = 12.0○, L ≈ 29.4 × Unit
D: P = 08, Q = 03, θ = 22.5○, L ≈ 07.4 × Unit
شکل :1نمای چند نمونه از حالتهای ممکن به ازای زاویههای ورودی متفاوت پرتوی لیزر به
سلول حلقوی.

پارامترهای اصلی تعیین کننده مسیر نوری در سلولهای چندبار
عبوری از قاعده هندسی چندضلعی ستارهای استخراج میشوند.
به منظور محاسبه زاویه ورود ( )θو طول مسیر نوری ()lopt
کافیست پارامترهای مناسب در معادله ( )2و ( )3جایگذاری
شوند.

 

2q 
 1  
2 
p 
) lopt =2  n pass .rcircle .cos(



)(2
در صورتی که  pو  qنسبت به تقسیمپذیر نباشند p ،معادل با
تعداد بازتاب نور خواهد بود .در این معادالت npass ،تعداد عبور
و  ،rcircleشعاع سلول است .نمونه مسیرهای منظم شکل گرفته به
ازای زوایای مختلف ورود نور به سلول حلقوی در شکل 1قابل
مشاهده و مقایسه است.
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در شکل  ،2طول مسیر نوری حاصل از بازتاب پرتو در سلول
حلقوی به شعاع معین به ازای مقادیر مختلف زوایای فرودی
نشان داده شده است که هر یک از زوایا متناظر با مقدار معینی
از زوج  pو  qاست .با کاهش زاویه ورودی ،طول مسیر
بیشتری از پرتوهای بازتابی در نواحی مرکزی سلول حلقوی
قرار میگیرد .از سوی دیگر نمایه پرتو کمتر دچار اثرات ناشی
از ابیراهی آستیگماتیسم میشود [.]5
مالحظه دیگری که در طراحی مورد توجه واقع شده است
محدودیت در تعداد بازتابهای پرتو به واسطه مقدار نوفه اپتیکی
( )Optical noiseمیباشد .این قید در طراحی به تفصیل در []6
شرح داده شده است .به عبارت دیگر ،نشان داده شده است که اگر
ضریب بازتاب دیواره داخلی سلول مقدار  Rrefباشد ،بیشینیه تعداد
بازتابها مقدار Pmaxخواهد بود .این مقدار عبارت است از:
)(3

 1

Pmax  2  
 1
 ln(R ref ) 

انتخاب پارامترهای مناسب در طراحی
با توجه به آنچه که در باال اشاره شد در طراحی سلول چندضلعی
و نیز حلقوی ،تعداد بازتاب  p = 45و  q= 22و زاویه ورودی
 2درجه انتخاب شد .انتخاب این مقادیر برای
سلولی به شعاع  215میلیمتر ،طول اپتیکی تقریبی  19متر
(معادل  88برابر شعاع سلول) را فراهم مینماید .همچنین با
استفاده از رهیافت اپتیک موجی ،پرتوی لیزری با طولموج ۵32
نانومتر ،با شدت اولیه  2۴۰میلی وات ،واگرایی  1میلیرادیان،
قطبش عمودی  98درصد و مد TEM00به عنوان پرتوی
فرودی انتخاب ،و تغییرات نمایه پرتو پس از بازتابهای متوالی
مورد مطالعه قرار گرفت .در این مطالعه ماده الیه نشانی سطوح
بازتاب کننده ،نقره با ضریب بازتاب  98درصد در طولموج
 532نانومتر در نظر گرفته شده است .با انتخاب  p = 45در
طراحی و مقدار ضریب بازتاب  98درصد ،شرط محدودیت نوفه
اپتیکی مورد توجه قرار گرفته شده است.
به منظور مطالعه نمایه پرتو ،با بهرهگیری از تئوری تشدیدگرها
سه هندسه شامل یک چندضلعی با  45ضلع و نیز دو حالت
هندسه حلقوی ،با رعایت نکات اشاره شده در
باال در مطالعه نمایه پرتو طراحی و انتخاب شدهاند .شکل 3این
سه هندسه را نشان میدهد .در این شکل ،هندسه  1Gشامل 43
آینه تخت با ابعاد  3۰میلیمتر در  3۰میلیمتر است .هندسه 2G
شامل یک استوانه بازتاب کننده به شعاع  215میلیمتر است.
همچنین هندسه  3Gنشان داده شده در شکل شامل یک سطح
بازتابی حلقوی با دو انحنای  215میلیمتر در راستای افقی و
 43۰میلیمتر در راستای عمودی با ساختار همکانونی میباشد.

شکل :3ترسيم سه هندسه  G2 ،G1و

G3

به داخل سلول مشخصهیابی شدهاند .شکل-4الف نمایه پرتو عادی
در ابتدای ورود به سلول ،پس از  22بازتاب و هنگام خروج از
سلول را نشان میدهد.
 .2شکل-4ب نشاندهنده نمایههای مشابه در زمانی است که پیش
از ورود پرتو از یک لنز به منظور کانونی کردن پرتو استفاده
شده است .مقدار فاصله کانونی لنز انتخاب شده در حالت اخیر با
بهینهسازی نسبت شدت پرتوی خروجی از سلول به شدت پرتوی
فرودی بهینهسازی شده است .مقدار بهینه این مقدار برای حالت
هندسی چندضلعی (هندسه G1) f ≈ 85 cmو برای حالت هندسه
حلقوی  2Gو  3Gمقدار  f ≈ 300 cmبدست آمده است.
 .3با توجه به امکان خطا و انحراف جزئی پرتوی فرودی،
بررسی تأثیر انحراف پرتو از زاویه ورودی بر شدت پرتوی
خروجی به منظور امکانسنجی پیادهسازی آزمایشگاهی دستگاه
مطالعه شد .بنابراین با منحرف کردن پرتو پیش از ورود به سلول
در هر سه حالت هندسی بررسی شده و میزان حساسیت هرکدام
در شکل 5به تصویر کشیده شده است .با توجه به بررسیهای
صورت گرفته در صورتی که دقت تنظیم پرتوی ورودی به
اندازه  ۰.۰۵درجه در دسترس باشد ،حالت  1Gبه دلیل سهولت
ساخت ،سادگی هندسه و قطعات اپتیکی مورد نیاز و باال بودن

نتایج
 .1نمایه پرتو پس از انتخاب پارامترهای مربوطه در هر یک از
هندسههای انتخاب شده شکل 3با در نظر گرفتن پرتو لیزری با
مشخصههای ذکر شده در دو حالت با تابش عادی و کانونی شده
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،بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
1991  بهمن11-9 ، ایران، شیراز،دانشگاه شیراز
 با توجه به، در ضمن.شدت پرتوی خروجی عملکرد مناسبی دارد
اینکه در سلولهای کوچکتر احتمال همپوشانی لکههای نور روی
 پیشنهاد میشود تأثیر برهمکنش اختالف فاز،آینهها وجود دارد
.پرتوهای خروجی در شدت خروجی پرتو در نظر گرفته شود

)(الف
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گرما-طراحی نانو ذرات طال با هدف استفاده از خواص پالسمونیکی آنها جهت نور
درمانی
 دانشکده فناوریهای نوین- دانشگاه تبریز- فرزام بهمنی و هادی صوفی،سعید گل محمدی
sgolmohammadi@tabrizu.ac.ir farzam.bahmani@ms.tabrizu.ac.ir h.soofi@tabrizu.ac.ir
 و درنهایت ایجاد یک یا چند، که بر اساس القای حرارت در یک ساختار در ابعاد نانو از طریق طیفی از نور تابشی،گرمایی-چکیده – پدیده نور
 ما با درنظر گرفتن یک ساختار مرجع از جنس. مورد توجه تحقیقات گوناگونی از جمله پزشکی قرار گرفته است،نقطه داغ در این ساختار هاست
 و با افزایش مقادیر میدان های الکتریکی و مغناطیسی القایی از یک منبع، دست به بهبود و ارائه ساختار های جایگزین زده، طال به شکل پاپیون
 و تالش در حبس هرچه بیشتر توان جذب شدهAl2O3  و همچنین کاهش توان پراکنده شده در نانوساختار طال و زیرالیه،موج ساده در ساختار ها
) برابر ساختار مرجع01(  توان جذبی را در واحد حجم به مقدار یک درجه بزرگی، توانستیم در ساختار های پیشنهادی،)(در طول موج پالسمونیک
 همچنین. در ساختار نهایی افزایش یافت1/45  به میزان، در ساختار مرجع1/2  میزان توان کل جذبی هم از میزان به هنجار شده.افزایش دهیم
 میدان های الکتریکی و.توان های پراکنده شده در نانو ساختار و زیر الیه در ساختارهای مبتنی بر هشت وجهی کاهش قابل توجهی داشتند
. بهبودهای قابل قبولی از خود نشان دادند،مغناطیسی هم در ساختار های مشخصی
گرما درمانی- نور، نانو ذرات طال، تولید حرارت، ترموپالسمونیک، -کلید واژه

Designing gold nanoparticles to exploit their plasmonic characteristics
in photo-thermal therapy
Saeed Golmohammadi, Farzam Bahmani, and Hadi Soofi-Tabriz University, faculty of
emerging technologies
sgolmohammadi@tabrizu.ac.ir farzam.bahmani@ms.tabrizu.ac.ir h.soofi@tabrizu.ac.ir
Abstract- photo-thermal phenomena, which is defined as heat generated in nanostructures by a given spectrum of light, has
drawn a large attention to itself, especially in medical researches. In this study, we considered a gold diabolo structure as
reference, and then developed new structures in order to improve their electrical and magnetic fields, generated by a planewave source, and also to reduce the scattered power in these structures and Al2O3 substrate By these intentions we managed
to confine the absorbed power (at the plasmonic wavelength), and to increase the power per unit volume as large as one order
of magnitude (10 times as reference). This leads to an increase in the total power absorption from 0.2 normalized in the
reference, to 0.45 normalized in the latter structure. We observed an acceptable reduction in scattering power within
bipyramid structures and an increase in electric and magnetic fields in other structures as well.
Keywords: gold nanoparticles, photo-thermal therapy, thermo-plasmonic, heat generation
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نانوساختار طال توانی را القا کند و سپس با روش  TGPتوانسته

مقدمه

همزمان دمای ساختار را اندازه بگیرد که به دمایی حدود ℃42

نور-گرما درمانی ،به فرآیندی اطالق میشود که در آن با تابش نور از

دست یافته است .این دما بنابه تعریف هوآنگ و سعید[ ]1و تعریف

یک منبع به نانوحاملی که از پیش در بافت بیمار جاگذاری شده و

های دیگر از نور-گرما درمانی ،دمای تقریبی تخریب بافت سلولی

تولید حرارت موضعی ،نهایتا بافت هدف نابود میشود .مطالعاتی که

بیمار موجود زنده را تامین میکند.

با بهره گیری از خاصیت پالسمونیکی نانو ذرات ،خصوصا نانو ذرات

با شبیه سازی ساختار مرجع و بدست آوردن طول موج جذب

طال جهت تولید نقاط داغ حرارتی انجام شده ،این نانو ذرات را نامزد

پالسمونیک ،میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ساختار،توان پراکنده

اصلی این شیوه درمانی معرفی میکند .پیک جذب پالسمونیکی

شده و توانهای جذبی کل و در واحد حجم ،همگی به صورت بهنجار

باالی این ذرات دلیل این معرفی ذکر میشود [ .]1-4همچنین با

شده با منبع نور ورودی از طریق تحلیل  FDTDو تحقیق درستی

ارائه ساختار هایی کمی پیچیده تر از ساختار های مطالعات قبلی،

یافته های والنتاین ،به ارائه ساختارهایی جایگزین پرداختهایم که در

میتوان توان جذب شده را در واحد حجم ساختار و توان جذب شده

آنها این متغیرها بهبود قابل توجهی از خود نشان دادهاند .تولید

کلی را افزایش داد .بهره گیری از زیرالیه در شبیه سازی این

حرارت در ساختارهای ترموپالسمونیک از قانون ژول پیروی میکند:

مطالعات ،برای این است که در حد توان نتایج و محیط مورد مطالعه
قابل انطباق با مطالعات بیولوژیک و پزشکی باشد[.]6-5

()1

نانوذرات طال در مطالعات پالسمونیکی و جذب موثر نور همواره اولین

در این معادله

فلز نجیبی بودهاند که توجهات به آنها معطوف شده است .این فلزات

برخوردی و

پس از قرار گرفتن در معرض تابش نور ،در طول موجهای مشخصی از

چگالی حرارتی منبع،

میدان الکتریکی نور

چگالی جریان است.

معادله ( )1غالبا به صورت زیر نوشته میشود:

خود جذب قابل مالحظهای را نشان میدهند که در ایچاد نقاط
متمرکز حرارتی میتوانند مورد توجه مصارف درمانی باشند .نانوذرات

( )9

طال همچنین قابلیتهای منحصر به فرد دیگری نسبت به سایر فلزات

گذردهی فلز
که در آن گذردهی محیط ،فرکانس زوایهای،
و فاصله منبع از جسم (یا هر نقطه دیگری که میدان در آن
محاسبه خواهد شد) ،هستند .اگر چه باید دانست که در ساختارهای
پالسمونیک که میدان هایی بسیار متمرکز شده دارند ،شدت میدان
الکتریکی حداکثری خارج از سطح فلز در محیط پیرامون آن رخ می
دهد .در این صورت ،اگر محیط اطراف شفاف باشد ،دیگر طراحی نانو
ذره طال با میدان الکتریکی لوکالیزه شده باال ،لزوما به معنای تولید
چگالی حرارت باال نیز نمی باشد .به همین خاطر ،ما می توانیم
چگالی حرارت تولیدی در فلز را وابسته به چگالی جریان ،با توجه به
قانون اهم تعریف کنیم:

نجیب دارند ،که آنها را از هر لحاظ مناسب مطالعات نور-گرما درمانی
و ترمو-پالسمونیک میسازد .تواناییهایی از قبیل روشهای سنتز
ارزان و زیست تطبیقپذیری قابل قبول این ماده را در رأس مطالعات
قرار میدهد ]9-1[ .میتوان با بهرهگیری از این توانایی جذب قوی ،و
قابلیتهای سنتز نانو ذرات طال ،به ساختارهای پیچیدهتری رسید که
توان نور برخوردی را با بازدهی باالتر و تمرکز بیشتری جذب
کنند]5[.
در این پژوهش سعی بر این بوده با استفاده از خاصیت جذب
پالسمونیکی طال و بهرهگیری از ساختاری که والنتاین و تیمش[]5

() 9

پیشنهاد دادهاند ،توان جذبی را در نانوساختارهای طال افزایش دهیم.

که

و در این راه از تئوری افزایش میدان مغناطیسی و الکتریکی نور

بنویسیم:

برخوردی ،و کاهش توان پراکنده شده بهره جستهایم.

()4

روش شبیهسازی

میدان مغناطیسی است .بعد از جاگذاری رابطه ( )4در رابطه ()9

والنتاین و تیمش در سال  9219با ارائه ساختاری به شکل پاپیون ،با

داریم:

توجه به تاثیر میدان الکتریکی نور برخوردی و میدان مغناطیسی
حول ساختار ،نتایجش را در ارتقای توان جذبی و افزایش حرارت

()5

القایی در ساختار به صورت تجربی گزارش کرده است .او در حضور
لیزری با شدت

که چگالی حرارتی را مستقیما به میدان مغناطیسی مرتبط می سازد.

 2/49در طول موجی که ادعا کرده طول موج

پالسمونیک ساختار پاپیونی است (،)1264 nm

رسانایی الکتریکی فلز است .اگر قانون آمپر را به صورت زیر

توانسته در

912
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

نتایج
در شبیه سازیها ،منبع موج ساده در فاصلهی  52 nmباالی ساختار
قرار میگیرد .ساختار پاپیونی در سلول واحدهای  942×942نانومتر
در آرایه های  9×9چیده شده است[ .]5تمامی نتایج با منبع بهنجار
شده اند .در شکل  1نمودار انتقال ساختار معادله آینهای با مرجع
مقایسه شده است .در این ساختار که شباهت زیادی به ساختار
پاپیونی دارد ،در قسمت اضالع جانبی به جای خطوط مستقیم برای
شکل  :9الف) ساختار ستاره پنج شاخه ب) ساختار معادله آینهای ج)
ساختار مرجع د) ساختار هشتوجهی با لنز پالسمونیک ه) ساختار
هشتوجهی ساده و) ساختار ستاره چهار شاخه

حبس شار مغناطیسی بین دو قطب از ساختار انحنای پیوسته
استفاده شده است که در شکل  9تمامی این ساختارها نمایش داده
شده اند.
زیرالیه همان طور که از شکل  1ب مشخص است ،میتواند در نقش

در ساختار هشتوجهی ساده و لنز پالسمونیک که به آن اضافه

جذب حداکثری سامانه حتی پس از عبور طیف موج ظاهر شود.

میشود ،سلول واحد به علت نسبت اندازه ساختار922×922 ،

زیرالیه باید از مواد با سمیت پایین که حتی در صورت تجزیه هم

نانومتر در نظرگرفته شده ،و چون در دیاگرام انتقال ساختار پیک

رادیکال آزاد ایجاد نمیکند ،انتخاب شوند .میدان الکتریکی ساختار

محسوسی دیده نشد ،به صورت آزمون و خطا طول موج

ستارهی پنجپر (شکل  9ب) با افزایش بیش از دو برابری نتوانست به

پالسمونیک  489/99 nmانتخاب شد .در شکل  4کاهش محسوس

علت تمرکز میدان در خارج از ساختار ،موجب افزایش توان جذبی

توان پراکندگی نسبت به مرجع در ساختارهای ستاره چهارپر و

شود.

هشتوجهی ساده مشهود است .همانطور که در شکل4و 5مشاهده
میشود کاهش توان پراکنده شده در طول موج پالسمونیک آزمایش
شده ،سبب افزایش توان جذبی شده که بیشترین مقدار ممکن در
این ساختار و حدود  12برابر ساختار مرجع است .نتایج توان جذبی
در ساختارهای هشت وجهی ساده و همراه با لنز پالسمونیک ،که
پیشنهاد والنتاین نیز هست ،ارتقای قابل توجهی از خود نشان دادند
که در شبیهسازیهای دمایی و عملی میتوانند جایگزین های خوبی
برای ساختار مرجع باشند .و مزیت آنها نسبت به مرجع را میتوان
تمرکز بسیار باالی نقطه جذب توان دانست.

شکل  :1الف) نمودار انتقال ساختار مرجع است که با طول موج
پیشنهادی  1264 nmهمخوانی باالیی دارد .ب) نمودار انتقال ساختار
جایگزین معادله آینهای است که نسبت به مرجع تقریبا بزرگی یکسانی
دارد ،اما عرض پیک باریکتر از مرجع شده که ساختار را به تک مد بودن
و گسستگی عملکرد سوق میدهد .مانیتور در سطح زیرالیه است.

شکل  :9الف) میدان الکتریکی بهنجار مرجع ب) میدان الکتریکی
بهنجارساختار ستاره  5شاخه
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 الف) توان جذب شده در واحد حجم مرجع ب) توان جذب شده:5 شکل
12 در واحد حجم ساختار هشت وجهی با لنز پالسمونیک که افزایش
برابری را نشان میدهد ج) توان جذبی کل بهنجار مرجع د) توان جذبی
کل بهنجار س اختار هشت وجهی با لنز پالسمونیک که در تک طول موج
.بررسی شد

نتیجه گیری
 جهت مصارف بیولوژیک به،ساختار هشت وجهی ساده و مرکب با لنز
.دلیل تمرکز توان جذبی باالتر و شدت جذب بیشتر مناسب تر است
 کاهش عرض،همچنین ارتقای میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

) توانهای خروجی در ساختار الف) مرجع ب)ستارهی چهارپر ج:4 شکل
هشتوجهی ساده

،پیک پالسمونیک در عین حفظ شدت و کاهش توان پراکنده شده
همگی میتوانند بنیان تحقیقات بعدی جهت هرچه بیشتر کردن
.جذب توان و تولید حرارت باشند
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تاثیر نانوذرات طال بر رفتار خطی و غیر خطی سلول های بدخیم پستان رده ی
mda-mb-231 سلولی
،2و1 محمد حسین مجلس آرا،2و1 سمیه سلمانی شیک،1 بهاره خاکسار جاللی،1سیده سبا موسوی فرد
3

محمد نبیونی

 کرج، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک، آزمایشگاه فوتونیک1
 کرج، دانشگاه خوارزمی،پژوهشکده علوم کاربردی3
 تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست سلولی مولکولی9

 بررس یmda -mb-391 چکیده –در این مقاله خواص اپتیک خطی و غیر خطی سلول های سرطان سینه ی انسان رده ی سلولی
 نتایج، اسکن قرار گرفتند- در ابتدا سلول ها با سه غلظت متفاوت نانوذرات کروی طال تیمار شدند سپس در چیدمان زد.شده است
.نشان داد که جذب خطی و ضریب شکست غیرخطی آن ها در حضور نانو ذرات طال افزایش می یابد
 نانوذره طال، ضریب جذب، ضریب شکست غیر خطی،Z-Scan  روش، سرطان سینه-کلید واژه

The effect of gold nanoparticles on the linear and nonlinear behavior
of malignant breast cancer of mda-mb-231 cell line
Seyedeh Saba Mousavifard1, Bahareh Khaksar Jalali1, Somayeh Salmani Shik1,2, Mohammad
Hossein Majles Ara1,2, Mohammad Nabiuni3
1 Photonic lab, Department of Physics, Kharazmi University, Karaj, Iran
2 Applied Sciences Research Center, Kharazmi University, Karaj, Iran
3 Department of Cell and Molecular, Faculty of Biological Scinces, Kharazmi University, Tehran, Iran
Abstract- In this paper, the linear and nonlinear optical characteristics of human breast cells of the mda-mb-231
cell line, have been investigated. At first, the cells were treated by three different concentrations with spherical
gold nanoparticles, then they were placed in a Z-Scan Setup. The results showed that their linear absorption and
nonlinear refractive index increased in the presence of gold nanoparticles.
Keywords: Absorption coefficient, Breast cancer, Gold nanoparticle, Nonlinear refractive index, Z-Scan Technique
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مقدمه

استفاده از این تکنیک ویژگی های اپتیکی سلول های

سرطان پستان رایج ترین سرطان در میان زنان است و

سرطان رده ی سلولی  ، mda -mb-391شامل ( 1کنترل)،

تقریبا  1/9ازکل سرطان های موجود در زنان را تشکیل

 11 ،31و  111 µg/mlاز نانو ذرات طال مورد مطالعه قرار

می دهد و بعد از سرطان ریه نیز شایع ترین سرطان در

گرفته است.

جهان می باشد ] .[1بر اساس آمار های ایران ،در کشور ما

مواد و روش ها

از هر  11-11زن ،احتمال ابتالی یک زن به سرطان

آماده سازی نمونه های سلولی:

پستان وجود دارد و سن بروز این سرطان در زنان ایران
یک دهه کمتر از زنان کشور های توسعه یافته است ].[3

در این مقاله از سلول های سرطانی پستان نمونه ی انسانی
در رده ی سلولی  mda -mb-391استفاده شده است .رده
ی سلولی  mda -mb-391از بانک سلولی مرکز انستیتو
پاستور خریداری شد .سلول های سرطانی در محیط کشت
کامل شده ی ( DMEMمحیط مغذی و مناسب برای
رشد سلول ها) در انکوباتور با دمای 91درجه ی سانتیگراد

در سال های گذشته شاهد پیشرفت سریع فناوری نانو در
حوزه ی پزشکی بوده ایم .و در این میان نانوذرات طال
باخواص نوری منحصر به فرد ،و با اندازه ی مناسب در
زیست شناسی مولکولی و پزشکی بسیار مورد توجه و
استفاده بوده اند .از طرفی در مقیاس نانو ،مواد ویژگی های

و شرایط  %91اکسیژن و  %1دی اکسید کربن نگهداری

نوری ،الکترونیکی و خواص مغناطیسی ویژه ای از خود

شدند .پس از آن از یک پلیت شش خانه مناسب تیمار
کردن استفاده کردیم و در داخل هر چاهک از ظرف

نشان می دهند که در مقیاس بزرگ دیده نمی شود.
ترکیب این ویژگی های منحصر به فرد با اندازه ی مناسب

(پلیت) شش خانه تیغه های شیشه ای ضد عفونی شده

علت ورود نانوساختارها به زیست شناسی است .نانوذرات

(المل استریل) قرار دادیم .سپس سلول ها شمارش شدند
و به تعداد  3/2×112سلول در هر چاهک قرار داده شد .در
ادامه پلیت به مدت  32ساعت جهت رسیدن به تراکم
سلولی مناسب در داخل انکوباتور نگهداری شد (شکل:1
الف) .پس از این مرحله مایع روی سلولی برداشته شد
و  1 mlمحیط کشت کامل ،شامل( 1کنترل) 11 ،31 ،و
 111 µg/mlاز نانوذرات طال ( )AuNPsبه هر چاهک
اضافه شد (شکل  : 1ب ،ج و د) .پس از  32ساعت انکوبه
کردن ،سلول ها با الکل  ٪111روی المل ها تثبیت شدند.

کروی طال به دلیل سمی نبودن ،پایداری شیمیایی ،زیست
سازگار بودن و قابلیت سنتز آسان نسبت به سایر اشکال
نانو ذرات طال (قفسه ای ،میله ای ،هسته پوسته و ) ...
بیشترین بررسی ها را در این زمینه به خود اختصاص
داده اند ]9و.[2
از این رو در این مقاله از نانوذره ی کروی طال با اندازه ی
 nm 20استفاده نموده ایم ،الزم به ذکر است که هدف
نهایی از انجام این کار درمان سرطان سینه با استفاده از
نانوذرات طال می باشد لذا در این راستا نیازمند دانستن
اطالعات اپتیکی نظیر میزان جذب نور و اندازه گیری
ضریب شکست غیر خطی در سلول سرطانی در حضور
نانو ذرات طال هستیم.

شکل ( :1الف) سلول های سرطانی پس از  32ساعت نگهداری در انکوباتور،
بزرگنمایی ،111xسلول های سرطانی تیمار شده با نانو ذرات طال در غلظت:

یکی از روش های متداول برای تشخیص خواص اپتیکی
مواد استفاده از روش  Z-Scanاست که در این مقاله با

(ب) ( ، 31ج) ( ، 11د)  ،111 µg/mlبزرگنمایی .311x
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دریچه و  waشعاع پرتو گاوسی در صفحه ی دریچه می

روش های اپتیکی

باشد ].[1

برای آزمایش نمونه ها از یک لیزر پیوسته ()CW
 Nd:YAGبا طول موج  193 nmاستفاده شد .که در
ابتدا سلولهای سرطانی با نانو ذرات طال و بدون آن توسط
نور لیزر  011 mWدر یک رژیم خطی با استفاده از یک
تنظیم ساده اپتیکی مورد بررسی قرار گرفتند و مطابق با

شکل : 3چیدمان زد-اسکن برای ارزیابی رفتار غیرخطی سلول های سرطانی

معادله ی ( ،)1قانون بیر المبرت ،مقدار جذب خطی یا

رده ی .mda -mb-391

چگالی نوری نمونه ها محاسبه شد.

نتایج تجربی

I  I 0 e L

() 1

که در آن  I0شدت اولیه α ،ضریب جذب خطی نمونه و

با توجه به آنچه که در شکل  9نشان داده شده است ،توان

 Lطول نمونه می باشد.

عبوری از نمونه های تیمار شده با نانوذره در برابر نمونه ی

سپس با استفاده از چیدمان اپتیکی جاروب محوری ( زد

کنترل کمتر است ،بنابر این جذب خطی با افزایش غلظت

– اسکن) دریچه بسته رفتار غیرخطی نمونه ها مورد

نانوذرات در نمونه های سلولی به ترتیب نسبت به نمونه ی

بررسی قرار گرفت .همانطور که در شکل  3مشاهده می

کنترل افزایش می یابد که این مقادیر در جدول  1آمده

شود ،یک باریکه ی لیزر پر شدت از میان یک عدسی با

است.

فاصله کانونی بزرگ عبور کرده و کانونی می شود ،سپس
نمونه ی مورد آزمون در محدوده ی کانونی باریکه ی
کانونی شده حرکت می کند و با جابجایی نمونه حول نقطه
کانونی ،میزان شدت پالس های رسیده به نمونه بصورت
تابعی از  zتغییر می کند .در نهایت توان عبوری از نمونه
برحسب مکان قرارگیری نمونه ثبت می گردد .ضریب
شکست غیرخطی از معادله ی ( )3بدست می آید ] 1و:[6
TP V

()3

2Leff (0.406)(1  S ) 0.25 I 0

شکل: : 9توان خروجی بر حسب توان ورودی برای نمونه های سلولی با

n2 

غلظت های مختلف ( 1کنترل)  11 ،31 ،و  111 µg/mlاز نانو ذرات طال .

که در آن  λطول موج لیزر ∆TP-V ،اختالف بیشینه

از طرفی با حرکت نمونه اطراف کانون توان عبوری از نمونه

کمینه ی توان عبوری بهنجار شده I0 ،شدت در نقطه ی

ها آشکارسازی شده و نمودار آن در شکل  2گزارش شده

کانونی،

) (1  e L



است .با کمک داده های این نمودار و همچنین معادله ی

 Leff طول موثر نمونه می باشد .از

( )3ضریب شکست غیر خطی نمونه ها محاسبه خواهد

 2ra2
طرفی )  S  1  exp( 2کسری از شدت نور ورودی
wa

شد ،که داده های حاصل از آن در جدول  1گزارش
گردیده است.

در غیاب نمونه است که از دریچه عبور می نماید ra .شعاع
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نتیجهگیری
در این مقاله پس از ورود نانوذرات کروی طال  31 nmبه
سلول های سرطانی رده ی  ،mda -mb-391نمونه هایی
با غلظت های مختلف ( 1کنترل)  11 ،31 ،و µg/ml
 111از نانو ذرات طال تهیه شدند و سپس مقادیر جذب
خطی و ضریب شکست غیرخطی نمونه ها محاسبه گردید.
محدوده ی تغییرات جذب خطی از  3232تا () 1/cm
 2213و تغییرات ضریب شکست غیرخطی از  1229تا
( 1212 × 01 -1 )cm2/Wمی باشد و هر دو روندی
افزایشی را نشان می دهند ،که به دلیل نزدیکی طول موج
پیک طیف جذب نانوذرات طال در  131 nmو لیزر سبز
رنگ  193 nmاستفاده شده می باشد.

شکل  :2نمودار جاروب محوری (زد -اسکن) دریچه بسته برای نمونه های
سلولی با غلظت های مختلف ( 1کنترل)  11 ،31 ،و  111 µg/mlاز نانو
ذرات طال.
جدول : 1مقایسه ی ضریب جذب خطی و نیز ضریب شکست غیر
خطی در غلظت های مختلف.
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افزایش غلظت نانوذرات در نمونه های سلولی ،ضریب
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نانوذرات  31 nmطال با طول موج لیزر  193 nmبه کار
برده شده در تست های اپتیکی می باشد .طیف جذب

[4] Arvizo, R., Bhattacharya, R., & Mukherjee, P.
(2010). Gold nanoparticles: opportunities and
challenges in nanomedicine. Expert opinion on drug
delivery, 7(6), 753-763.
[5] Van Stryland, E. W., & Sheik-Bahae, M. (1998).
Characterization techniques and tabulations for organic
nonlinear materials,(eds.): MG Kuzyk, CW Dirk.
[6] Sheik-Bahae, M., Said, A. A., & Van Stryland, E.
W. (1989). High-sensitivity, single-beam n 2
measurements. Optics letters, 14(17), 955-957.
[7] Sheik-Bahae, M., Said, A. A., Wei, T. H., Hagan, D.
J., & Van Stryland, E. W. (1990). Sensitive
measurement of optical nonlinearities using a single
beam. IEEE journal of quantum electronics, 26(4), 760769.

نانوذرات  31 nmطال در شکل  1آمده است.

شکل  :1نمودار پیک جذب نانوذرات  31 nmطال با غلظت
.111 µg/ml
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Classical entanglement of spatial-radial degrees of freedom of a light
beam as a resource of quantum teleportation in weak atmospheric
turbulence
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1

Abstract- Classical entanglement between radial and orbital angular momentum degrees of freedom of a light beam is
investigated as a resource of free space quantum communications in a weak atmospheric turbulence. It is observed that
as the atmospheric turbulence rises, the entanglement loss would be higher. However, the greater orbital angular
momentum, the greater resistance of the entangled state would be against atmospheric turbulence destructive effects.
Thus, entangled states with higher orbital angular momentum are better resources for implementation of free space
quantum communications.
Keywords: weak atmospheric turbulence, free-space quantum teleportation, classical entanglement, quantum
entanglement.
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ﺑﺮاي ﺗﺮاﺑﺮد ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻓﻀﺎي آزاد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده و ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ،
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ .درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﯿﻦ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ
] .[1ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي زﯾﺎدي ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
ﯾﮏ اﺛﺮ ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮي در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي
ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﺧﯿﺮاً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را در ﺣﻮزة اﭘﺘﯿﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد
] .[2اﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮِ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽِ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ )ﻣﺜﻼً ﻧﻘﺾ ﻧﺎﻣﺴﺎوي
ﺑﻞ( را داراﺳﺖ ،درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
] .[3اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1998اﯾﻦ ﻧﻮع درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﯿﻦ درﺟﺎت آزادي ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﮏ ذره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ].[4
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﯿﺎن درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ و
ﻫﻤﺘﺎي ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽاش ،از اﯾﻦ ﻧﻮع درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮاي
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ] [2,5,6از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪة ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮاﺑﺮد ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ] .[7ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﯾﻨﺪه،
ﺗﺮاﺑﺮد ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻓﻀﺎي آزاد اﺳﺖ .درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﺑﻌﺎد
ﺑﺎﻻ ﺑﺎ درﺟﺎت آزادي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻮر ،ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
ﺑﺮﻗﺮاري اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﺳﺘﻔﺎده از
درﺟﺎت آزادي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻮر ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﺎت
آزادي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
داد ،اﻧﺪازهﺣﺮﮐﺖ زاوﯾﻪاي ﻣﺪاري ) (OAMاﺳﺖ ].[8
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽِ درﺟﺎت آزادي
ﺷﻌﺎﻋﯽ ـ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽِ درﺟﺎت آزادي

ﻓﻀﺎﯾﯽ ـ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﺮاﺑﺮد ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻓﻀﺎي آزاد

در ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖﻫﺎ در ﻧﻤﺎدﮔﺬاري دﯾﺮاك ،ﺑﺮدار ﺣﺎﻟﺖ
در ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﻫﯿﻠﺒﺮت ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ،ﺳﺒﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺒﯿﺖﻫﺎ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎدﮔﺬاري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎدﮔﺬاري دﯾﺮاك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﺎم دارد
)| ( ﭘﺮان و ) | ﺗﺰ( ] .[4درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن درﺟﺎت
آزادي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮري را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺣﺎﻟﺖ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪة ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﺑﻞ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد
]:[6
|) | | ) = | )| ) +
)
)(1
ﮐﻪ در آن  ,و )  |±ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺒﯿﺖﻫﺎي درﺟﺎت
آزادي ﺷﻌﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ از ﺣﺎﻟﺖ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪة
ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ-ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽِ
ﻓﻀﺎي آزاد ،در ﺟﻮي ﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺛﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮي روي ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ و
ﺧﯿﺰﻫﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو
ﮔﺬار ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ  OAMاز ﻣﯿﺎن ﺟﻮ آﺷﻔﺘﻪ
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺟﺒﻬﻪﻫﺎي ﻣﻮج ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﺪﮔﺬاري ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽروﻧﺪ ].[9
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺣﺎﻟﺖ ) (1در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي
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 Tr    1ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻨﺠﮥ ﺗﻼﻗﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮي ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ ) (6را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.



ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه از ﻣﯿﺎن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮي
ﺿﻌﯿﻒ ،درﺟﮥ آزادي  OAMﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از اﺛﺮات ﭘﺮاش در آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ،درﺟﮥ آزادي ﺷﻌﺎﻋﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮي ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮ  OAMاز ﻣﺪل ﺗﮏ
ﺻﻔﺤﮥ ﻓﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ] .[9در اﯾﻦ ﻣﺪل ،اﺛﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﺟﻮي روي ﻫﺮ ﻓﻮﺗﻮن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺧﻄﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ] .[10در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭼﮕﺎﻟﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
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0

 0

ﻧﺘﺎﯾﺞ
وﻓﺎداري ﺳﻨﺠﻪاي ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
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در اﯾﻦﺟﺎ  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻤﻞ آن،
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎي زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ:
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از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﮕﺎﺷﺖ  ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮﺻﻔﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ]:[10
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a
b 

ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺿﺮﯾﺐ

1

 w0ﺷﻌﺎع ﭘﺮﺗﻮ اﭘﺘﯿﮑﯽCn2 ،

ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺑﺮﺣﺴﺐ  Wﺑﻪ ازاء دو ﻣﻘﺪار  l 0  1, 2رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
 l 0  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  l 0  1در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺟﻮ
آﺷﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎومﺗﺮ اﺳﺖ.

b

1 0 a a 0
 
2 0 a a 0
0 0 0 b 



ab 

2



W 

 10ﺑﺮاي
 10ﺑﺮاي آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻗﻮي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ] z ( [11ﻓﺎﺻﻠﮥ اﻧﺘﺸﺎر و 
ﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﺖ ] .[10در )ﺷﮑﻞ (2ﮐﺎﻧﮑﺮﻧﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﻌﺮف ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮي ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
 = 1و  = 0ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺳﺖ و
 = 1و  = 0ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ].[10
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭼﮕﺎﻟﯽ ) (2را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﻪﺻﻮرت زﯾﺮ
ﻧﻮﺷﺖ:
)(6

z 2C n 2W 0

ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ )ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي از ﺷﺪت ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و از ﻣﻘﺎدﯾﺮي در ﺣﺪود

ﮐﻪ در آن  aداﻣﻨﮥ ﺑﻘﺎء و  bداﻣﻨﮥ اﺧﺘﻼل اﺳﺖ a .و b

0 0 0





,



F

در )ﺷﮑﻞ (1وﻓﺎداري ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ) (2و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
) (6را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  aو  bرﺳﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ داﻣﻨﮥ ﺑﻘﺎء ) (aﺑﺰرگﺗﺮ و داﻣﻨﮥ اﺧﺘﻼل
) (bﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻓﺎداري ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﺪل ﺗﮏ ﺻﻔﺤﮥ ﻓﺎز ﻣﯿﺰان آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮي ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺑﺪون ﺑﻌﺪ  Wﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ]:[10
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 وa  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيF
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،ﺑﻪ ازاء
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,

0

 ﻧﻤﻮدار.1ﺷﮑﻞ

=1

 ﻧﻤﻮدار ﮐﺎﻧﮑﺮﻧﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ.2ﺷﮑﻞ

.()ﺧﻂ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

=2

)ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ( و

=1

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

 ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪة ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ را ﺑﻪ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 از.ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮاﺑﺮد در ﻓﻀﺎي آزاد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ
 اﻧﺪازهﺣﺮﮐﺖ زاوﯾﻪاي،آنﺟﺎﮐﻪ ﯾﮑﯽ از درﺟﺎت آزادي
 ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ،ﻣﺪاري اﺳﺖ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻮي
 ﺑﺎ اﺗﻼف درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ،ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﮑﻞ
 ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازهﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاري.ﺑﻮد
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و در
.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزده ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻮآﻧﺘﻮﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد
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بررسی اثر دمای پخت الیه پروسکایت الیه نشانی شده به روش دو مرحله ای بر
عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی
،2و1 فریده کیوانی هفشجانی،2و1 ناصر جهانبخشی زاده،2و1 محمود برهانی زرندی،2و1 مهدی شریفی اردانی
2و1

حجت امراللهی بیوکی

 دانشگاه یزد،گروه پژوهشی فوتونیک مرکز تحقیقات مهندسی1
 دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک،گروه اتمی مولکولی2
 سلول های پروسکایتی به دلیل بازدهی باال و روش های ساخت ارزان قیمت توجهات زیادی،در بین سلول های خورشیدی نسل سوم
 از جمله عوامل موثر بر عملکرد این نوع از سلول های خورشیدی می توان به مورفولوژی الیهه پروسهکایت.را معطوف خود کرده اند
 یکی از عوامل موثر بر مورفولوژی الیه پروسکایت و نهایتا عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی دمای پخت الیه جهاب.اشاره کرد
 در این مقاله اثر تغییر دمای پخت الیه پروسکایت ایجاد شده به روش دو مرحلهه.نور در این نوع از سلول های خورشیدی می باشد
شهده

 مشهخ.ای بر مورفولوژی الیه پروسکایت و همچنین عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی مورد بررسی قرار گرفته اسهت

 درجه سانتی گراد دارای مورفولوژی مناسب بها سهطحی یکنواخهت تهر و سهلول07 است که پروسکایت ایجاد شده در دمای پخت
 و9972 ،.9.4=) نسبت به سایر دماهای پخهت (بهازدهی9955%=خورشیدی ساخته شده مربوط به آن عملکرد مناسب تری (بازدهی
. دارد،) درجه سانتی گراد127  و57 ،97  به ترتیب برای دماهای1922%
 مورفولوژی، سلول خورشیدی، دمای پخت، پروسکایت: کلید واژه

Investigate on effect of annealing temperature of perovskite layer
deposited by two step method on performance of perovskite solar cells
Mehdi Sharifi Ardani1,2, Mahmood Borhani Zarandi1,2, Naser Jahanbakhshi Zadeh1,2,
Farideh Keivani Hafshejani1,2, Hojat Amrollahi1,2
1
Photonics Research Group, Engineering Research Center, Yazd University, Yazd, Iran
2
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd, Iran
Abstract- Among the third generation solar cells, perovskite cells have attracted a lot of attention due to their
high efficiency and low cost construction methods. Amongst the factors affecting the performance of these types
of solar cells is the morphology of perovskite layer. One of the factors influencing the morphology of perovskite
layer and ultimately the performance of the perovskite solar cell is the annealing temperature of the absorbing
layer in this type of solar cell. In this paper, the effect of annealing temperature variation of the perovskite layer
created by two step method on morphology of perovskite layer and performance of the perovskite solar cell
investigated. It has been determined that the created perovskite at annealing temperature of 70 ° C has a
morphology with a more uniform surface and the resulting solar cell has a better performance (Eff.=5.99%)
than the other annealing temperatures (Eff.=4.46, 5.02 and 1.22% for T=50, 90 and 120 °C).
Keywords: Perovskite, Annealing Temperature, Solar Cell, Morphology.
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مقدمه
الیه های تشکیل دهنده ی سلول های خورشیدی
مزوپروس پروسکایتی بدون انتقال دهنده حفره در شکل
( )1مشاهده میشود .این ساختار یکی از انواع ساختار
سلولهای خورشیدی پروسکایتی است .در حالت کلی
شیشه پوشش داده شده با اکسید رسانا ) ،(FTOبه عنوان
زیرالیه به کاربرده میشود .سپس جهت کاهش بازترکیب
الکترون و حفره ،یک الیه ی سدکننده ی حفره بر روی
زیرالیه پوشش داده میشود .بعد از آن یک الیه نازک از

شکل  -1ساختار سلول های خورشیدی پروسکایتی مزوپروس

نانوکریستال های انتقال دهنده الکترون ،جهت تسهیل در

عوامل زیادی بر مورفولوژی الیه پروسکایت موثر هستند

انتقال الکترون به مدار خارجی استفاده میشود .الیه

که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد [:]3

پروسکایت که وظیفه جذب نور و تولید الکترون حفره را بر
عهده دارد بر روی الیه انتقال دهنده ی الکترون الیه

رطوبت ،روش مورد استفاده برای الیه نشانی ،دمای پخت

نشانی میشود .سپس الیه انتقال دهنده ی حفره بر روی

پروسکایت و پیش ماده های مورد استفاده برای ایجاد الیه

پروسکایت جهت انتقال حفره به الکترود مقابل ،قرار

پروسکایت .دمای پخت یکی از عواملی است که باعث

میگیرد و در نهایت از فلزاتی همچون طال و نقره به عنوان

میشود ساختار بلور های پروسکایت با نظم بیشتری رشد

الکترود مقابل استفاده میشود .مورفولوژی سطح الیه

داده شوند و تاثیر مستقیم بر اندازه کریستال های

پروسکایت نقش مهمی در عملکرد مناسب سلول

پروسکایت دارد[ .]9در این مقاله اثر دمای پخت الیه

خورشیدی پروسکایتی ایفا می کند] .[1هر چه الیه

پروسکایت ایجاد شده به روش دو مرحله ای بر مورفولوژی

پروسکایت ایجاد شده دارای یکنواختی بیشتر و سطحی با

آن مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین اثر این تغییر دما

حفره های کمتر باشد انتقال بار در آن بهتر و سریعتر

بر پارامتر های فوتوولتائیکی سلول های خورشیدی

انجام می گیرد].[2

پروسکایتی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش آزمایش

که تاثیر مستقیم بر عملکرد مناسب سلول خورشیدی
پروسکایتی دارد.

مواد مورد نیاز :
شیشه ی الیه نشانی شده با اکسید رسانای فلزی ،خمیر
دی اکسید تیتانیوم  ،اتانول ،تیتانیوم ایزو پروپوکسید ،دی
متیل فرمآمید ،ایزوپروپانول ،پودر سرب یدید و پودر متیل
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آمونیوم یدید(مای) .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.
روش ساخت سلول خورشیدی :

شکل  :1تصویر  SEMالیه پروسکایت ایجاد شده در دمای

05 °C

شیشه های  FTOپس از الگو دهی با پودر روی و
هیدروکلریک اسید به ترتیب توسط مایع صابون ،آب
مقطر ،استون و اتانول تحت اولتراسونیک قرار داده تا
هرگونه آلودگی سطحی آن از بین رود .الیه های
سدکنندهی حفره و انتقال دهنده الکترون با روش الیه-
نشانی چرخشی الیهنشانی و سپس در دمای  055 °Cبه
شکل  : 8تصویر  SEMالیه پروسکایت ایجاد شده در دمای

مدت  05دقیقه پخت داده شد .برای الیهنشانی پروسکایت

70 °C

از روش غوطهوری استفاده شد .ابتدا  005میلی گرم پودر
سرب یدید در  1میلیلیتر  DMFدر دمای  15 °Cبه
مدت  18ساعت هم خورد و بعد به روش الیه نشانی
چرخشی ،الیه نشانی شد .سپس به مدت  10دقیقه در
دمای  15 °Cپخت داده شد .در مرحله بعدی هر کدام از
نمونه ها به مدت  0دقیقه در محلول متیل آمونیوم یدید

شکل  : 9تصویر  SEMالیه پروسکایت ایجاد شده در دمای

غوطه ور شده و بعد از آن یک نمونه از سلولها به مدت 10

90 °C

دقیقه در دمای ،15 °Cنمونه دیگر به مدت  10دقیقه در
دمای ،05 °Cنمونه دیگر به مدت  10دقیقه در دمای°C
 95و یک نمونه دیگر سلولها نیز به مدت  10دقیقه در
دمای 185 °Cپخت داده شدند و در نهایت الیه نازک طال
با ضخامت  05نانومتر با روش اسپاترینگ در خالً بر روی
الیه پروسکایت قرار گرفت.

شکل  : 0تصویر  SEMالیه پروسکایت ایجاد شده در دمای185 °C

تصاویر  SEMالیه پروسکایت ایجاد شده در دماهای ،05

شکل ( )0و جدول ( )1به ترتیب نمودار جریان-ولتاژ و

 95 ،15و  185درجه سانتی گراد در زیر نشان داده شده

پارامترهای فوتوولتائیکی مربوط به سلول های خورشیدی

است .سطح الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای15 °C

پروسکایتی ساخته شده با شرایط فوق الذکر را نشان می

نسبت به سایر دماها دارای یکنواختی بیشتر و حفره های

دهد .برای هر دما  0سلول ساخته شده و پارامترهای

سطحی کمتری میباشد.

فوتولتائیکی مربوط به آنها میانگین گیری شده است.
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همچنین عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی متناظر با
آن مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که از تصاویر SEM

مشاهده شد الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای15 °C
نسبت به دمای 05 °Cدارای یکنواختی بیشتری می باشد.
همچنین الیه پروسکایت ایجاد شده در دماهای  95و 185
درجه سانتیگراد نسبت به دمای 15 °Cدارای حفره های
سطحی بیشتری هستند .مشخصه یابی سلولهای ساخته
شده نشان میدهد که پارامتر چگالی جریان مهمترین
عامل متفاوت بودن عملکرد سلولهای ساخته شده در
دماهای فوقالذکر میباشد .یکنواخت تر بودن و حفره های

شکل  : 0نمودار جریان ولتاژ سلول های ساخته شده در دماهای
پخت مختلف برای ایجاد الیه پروسکایت

سطحی کمتر داشتن برای پروسکایت ایجاد شده در
دمای 15 °Cباعث کاهش باز ترکیب حامل های بار

جدول  : 1پارامتر های مربوط به مشخصه یابی سلول های
خورشیدی پروسکایتی ساخته شده در دماهای پخت مختلف برای
ایجاد الیه پروسکایت

Eff.
)(%

FF

4.46±
0.47

0.56±
0.01

10.93±1.08

)Jsc (mA/cm2

)Voc (V
0.74±0.04

(الکترون-حفره) و در نتیجه افزایش جریان و بازدهی
سلول های خورشیدی ساخته شده در این دما می شود.

دمای
پخت

مرجع ها :

50
°C

5.99±
0.35

0.58±
0.01

13.75±0.92

0.76±0.02

70
°C

5.02±
0.23

0.55±
0.01

12.66±1.16

0.74±0. 01

90
°C

1.22±
0.12

0.37±
0.03

9.02±0.08

0.38±0.02

120
°C

[1] Y.Ch. Zheng, Sh. Yang,Thermal-induced volmerweber growth behavior for planar heterojunction
perovskites solar cells, Chem. Mater voll.27,pp.51165121, 2015
[2] H.B. Kim, H. Choi, J. Jeong, Mixed solvents for the
optimization of morphology in solution-processed,
inverted-type perovskite/fullerene hybrid solar cells,
Nanoscale voll. 6,pp.6679-6683, 2014 .
[3] N. J. Zadeh, M. Borhani, Effect of crystallization
strategies on CH3NH3PbI3 perovskite layer deposited by
spin coating method Dependence of photovoltaic
performance on morphology evolution, Thin Solid
Films vol. 663, pp. 65-74, 2018.

همانطور که مشاهده می شود چگالی جریان و در نتیجه
بازدهی سلول خورشیدی پروسکایتی ساخته شده در دمای
 15 °Cنسبت به سایر دماها بیشتر می باشد .این موضوع
به دلیل یکنواختی بیشتر و همچنین حفره های سطحی
کمتر در پروسکایت ایجاد شده در دمای  15 °Cنسبت به
سایر دماها می باشد.

نتیجه گیری :
در این مقاله اثر تغییر دمای پخت الیه پروسکایت ایجاد
شده به روش دو مرحله ای بر مورفولوژی الیه پروسکایت و
820
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اندازهگیری پراکندگی دینامیکی نور نانوذرات درون مایع
 سید حسن توسلی،محمد امین امیری رشخوار
 پژوهشکدۀ لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک،تهران
 با،چکیده –پراکندگی دینامیکی نور یکی از متداولترین روشها جهت تعیین توزیع اندازۀ نانوذرات درون مایع استتت در این روش
 چیدمان آزمایشگاهی، قطر ذرات محاسبه میشود در این مقاله،مشاهدۀ افت و خیزهای شدت نور پراکنده شده از نانوذرات در زمان
 راهاندازی و نتایج عملی حاصل از این چیدمانPMT  نانومتر و آشکارساز532 روش پراکندگی دینامیکی نور با استفاده از یک لیزر
برای نمونه نانوذرات نقره ارائه شده ا ست بافتنگا شت توزیع اندازۀ حا صل از این آزمایش با نتایج د ستگاه آزمای شگاهی ا ستاندارد
مقایسه شده که تطبیق بسیار خوبی را نشان میدهد
 توزیع اندازۀ نانوذرات، بافتنگاشت توزیع اندازه، پراکندگی دینامیکی نور-کلید واژه

Dynamic Light Scattering Measurement of Nanoparticles in Liquids
Mohammad Amin Amiri Roshkhar, Seyed Hasan Tavassoli
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Velenjak, Tehran, Iran
Abstract- Dynamic light scattering is one of the most commonly used methods for determining the size distribution
of nanoparticles in liquids. In this method, the particle diameter is calculated by monitoring the time fluctuations in
the intensity of the scattered light from the nanoparticles. In this paper, the experimental setup of the
dynamic light scattering method using a 532 nm laser and a PMT detector has been installed and the practical results
of this setup for samples of silver nanoparticles are presented. The size distribution histogram obtained from this
experiment has been compared with the results of a standard laboratory device, which indicates an excellent match.
Keywords: Dynamic light scattering, the size distribution histogram, the size distribution of nanoparticles
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مقدمه

تئوری و روش آزمایش

روش پراکندگی دینامیکی نور روشی غیر تصویری برای

روش پراکندگی دینامیکی نور بر پایۀ ارتباط میان اندازۀ

تعیین اندازۀ متوسط و توزیع اندازۀ ذرات موجود در

ذرات و الگوی حرکت بروانی (حرارتی) آنها میباشد .این

سوسپانسیون و یا پلیمرهای موجود در محلول میباشد .از

ارتباط بوسیلۀ رابطۀ استوکس-انیشتین تعریف میشود:

این روش میتوان برای تعیین اندازۀ ذرات کوچکتر از یک

k BT
3d

D

نانومتر تا چند میکرومتر استفاده کرد ].[1

()1

وقتی یک باریکۀ نور همدوس مانند لیزر به یک محیط

بر اساس این رابطه هر چه اندازۀ ذرات (  ) dکوچکتر باشد،

محلول حاوی ذرات میتابد ،ذرات نور را در جهات مختلف

ضریب پخش آنها (  ) Dبزرگتر است یعنی حرکت آنها در

پراکنده میکنند .چون قطر نانوذرات (ابعاد  1تا 100

محلول سریعتر است و بلعکس .در این معادله d ،قطر

نانومتر) خیلی کوچکتر از طولموج لیزر (در اینجا 532

هیدرودینامیک ذرات  ،ویسکوزیتۀ محلول و  k BTانرژی

نانومتر) است این پراکندگی برای نانوذرات از نوع پراکندگی

حرارتی است.

ریلی است و برای ذرات بزرگتر به ترتیب از الگوی پراکندگی
می و پراش فرانهوفر پیروی میکند] .[3بدلیل حرکت

در این روش ،باریکۀ یک لیزر به عنوان چشمۀ همدوس به

حرارتی (براونی) ذرات در داخل محلول ،شدت نور پراکنده

نمونه ذرات موجود در یک محلول که دارای حرکت براونی

شده با افت و خیزهایی در زمان همراه میشود .از آنجا که

هستند تابانده میشود .ذرات در مسیر پرتو لیزر ،نور را در

سرعت حرکت ذرات بزرگتر در محلول کندتر است ،فرکانس

جهات مختلف پراکنده میکنند .در یک زاویۀ مشخص

تغییرات شدت نور پراکنده شده توسط آنها نیز کمتر است

نسبت به راستای انتشار باریکۀ فرودی ،تغییرات شدت نور

و بلعکس .با محاسبه تابع خودهمبستگی ( )ACFشدت ،یک

پراکنده شده در زمان بوسیله آشکارساز ثبت میشود.

نمودار نمایی کاهشی بدست میآید که نرخ کاهش آن

نور پراکنده شده از ذرات در حال حرکت ،حاوی اطالعاتی

وابسته به اندازه ذرات است.

از الگوی حرکتی آنها است .بدین ترتیب که هر چه افت و

به کمک محاسبات آماری برروی دادههای حاصل از روش

خیزهای شدت نور پراکنده شده در زمان سریعتر باشد،

پراکندگی دینامیکی نور میتوان اطالعات مفیدی از

یعنی ضریب پخش بزرگتر است و بلعکس.

مشخصات ذرات استخراج نمود .از جمله میتوان بافت-

برای استخراج رابطۀ کمی بین تغییرات شدت و ضریب

نگاشتی از توزیع اندازۀ ذرات ترسیم کرد .در این پژوهش،

پخش ،ابتدا باید تابع خودهمبستگی ( )ACFسیگنال

ایده مذکور در محیط آزمایشگاهی اجرا و نتایج تجربی

پیوستۀ ناشی از آشکارساز را محاسبه کرد .این کار اغلب

اندازهگیری پراکندگی دینامیکی نور بر روی نمونه نانوذرات

بوسیله دستگاه کروالتور انجام میگیرد] .[2برازش تابع

نقره با نتایج دستگاه آزمایشگاهی استاندارد مقایسه و

محاسبه شده ،یک نمایی کاهشی است:

گزارش شده است که تطبیق خوبی را نشان میدهد.

()2
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نرخ کاهش این تابع (  ) بوسیلۀ معادلۀ زیر به ضریب پخش
ذرات در محلول مرتبط میشود:
q2
D


()3

در این معادله  qبردار پراکندگی است که به صورت زیر
تعریف میشود:


) (sin
2

()4

4n0

0

q
شکل  : 1نمایی از چیدمان آزمایش

که  0طولموج لیزر در خالء n0 ،ضریب شکست محلول

پاسخ طیفی  532نانومتر مدل  ،Hamamatsu R6355ثبت

و  زاویۀ مشاهدۀ پراکندگی نسبت به راستای انتشار است

میشود .به منظور اطمینان از ایجاد مساحت همدوسی

]2و .[3بدین ترتیب بوسیله  بدست آمده از رابطۀ ( )2و

مناسب برروی صفحۀ آشکارساز ،یک روزنه به قطر  1میلی-

استفاده از روابط ( )3و ( )4و در نهایت جایگذاری  Dدر

متر قبل از آن قرار داده شده است.

رابطۀ ( ،)1قطر هیدرودینامیک ذره (  ) dبدست میآید .این
فرایند تنها برای نمونههای دارای اندازۀ واحد معتبر است.

در نهایت سیگنال حاصل از  PMTبا کمک اسیلوسکوپ

برای تحلیل نمونههای دارای توزیع اندازه (اغلب نمونهها)،

دیجیتال  Tektronix 2024Bدر فرکانس 100 kHz

از روشهای ریاضی مختلفی استفاده میشود .از جمله روش

استخراج و برای محاسبۀ تابع خودهمبستگی ( )ACFو سایر

 ،Cumulantsروش  CONTINو روش کمترین مربعات

تجزیه و تحلیلها به رایانه ارسال میشود .از آنجا که پرتو

نامنفی ( )NNLSاست ].[4

لیزر قطبیدۀ عمودی است ،نور پراکنده شده توسط ذرات
نیز دارای قطبش عمودی بوده و قطبندۀ خطی مانند یک

چیدمان آزمایش

فیلتر از ورود پرتوهای مزاحم جلوگیری میکند.

در چیدمان این آزمایش (شکل  ،)1از یک لیزر  532نانومتر

نتایج

با قطبش عمودی برای تحریک نانوذرات استفاده شده است.
باریکۀ لیزر پس از عبور از کاهنده شدت و روزنه ،بوسیلۀ

با استفاده از چیدمان پراکندگی دینامیکی نور توصیف شده

عدسی  L1درون ظرف نمونه حاوی نانوذرات نقرۀ معلق در

در باال ،مشخصات دو نمونه نانوذرۀ نقره در اندازههای

آب کانونی میشود .نور پراکنده شده در زاویۀ  90درجه

متوسط  60و 120نانومتر و یک نمونه با توزیع وسیعتر حول

نسبت به راستای انتشار باریکه ،پس از عبور از یک قطبندۀ

اندازۀ متوسط  70نانومتر مطالعه شد.

خطی با محور عبور عمودی ،بوسیله عدسی همگرای  L2با

تغییرات شدت ثبت شده بوسیلۀ  PMTاز طریق

فاصلۀ کانونی  75میلیمتر جمعآوری میشود .افت و خیزها

اسیلوسکوپ دیجیتال استخراج و به رایانه ارسال شده است.

در شدت نور جمعآوری شده ،بوسیلۀ یک آشکارساز از نوع

به کمک نرمافزار متلب ( )MATLABخودهمبستگی زمانی

افزایندۀ فوتونی ( )PMTبا بهرۀ  104و بیشینه طولمـوج
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شکل  :3نمودار توزیع اندازۀ نانوذرات نقره با اندازۀ متوسط تقریبی  70 ،60و  120نانومتر به ترتیب از چپ به راست .پایین :بافتنگاشت تجربی حاصل از
این پژوهش .باال :نتایج دستگاه آزمایشگاهی استاندارد( .محور افقی به صورت لگاریتمی ترسیم شده است).
جدول  :1مقایسۀ نتایج تجربی با نتایج آزمون استاندارد .مقادیر بر
حسب نانومتر میباشد.

آن بدست آمده سپس به تابع نمایی (رابطۀ  )2برازش شده
است (شکل  .)2برای هر نمونه  200بار ،هر کدام به طول
 500میلیثانیه سیگنال شدت بر حسب زمان استخراج شده

شمارۀ

نتایج آزمون استاندارد

است .تابع خود همبستگی زمانی با بیشینه زمان تأخیر 50

نمونه

نتایج تجربی

اندازۀ متوسط

انحراف معیار

اندازۀ متوسط

انحراف معیار

میلیثانیه برای هر یک ،محاسبه و در نهایت بافتنگاشتی از

نمونه 1

57.69

10.66

58.08

10.57

توزیع فراوانی مقادیر بدست آمده ترسیم شده است (شکل

نمونه 2

68.66

18.80

64.09

16.59

 .)3توزیع اندازۀ بدست آمده از این آزمایش با مقدار گزارش

نمونه 3

117.90

14.33

113.33

12.57

شده بوسیلۀ دستگاه آزمایشگاهی استاندارد مقایسه شده

نتیجهگیری

است (شکل  .)3همچنین مقادیر اندازۀ متوسط و انحراف

اندازهگیری پراکندگی دینامیکی نور بر روی نانوذرات نقره

معیار در جدول ( )1آورده شده است که نزدیکی خوبی را

معلق در آب بوسیلۀ چیدمان شکل  1صورت گرفت .بافت-

نشان میدهد.

نگاشت توزیع اندازه و اندازۀ متوسط برای هر نمونه بدست
آمد .اندازۀ متوسط بدست آمده برای نمونههای  1تا  3دارای
خطای مطلق به ترتیب  4.57 ،0.39و  4.57نانومتر و درصد
خطای نسبی به ترتیب  6.66 ،0.68و  3.88درصد بود.

مرجعها
[1] B. J. Berne, R. Pecora, Dynamic Light Scattering: With
Applications to Chemistry, Biology, and Physics, Dover,
2000.
R. Pecora, Dynamic Light Scattering Applications of
Photon Correlation Spectroscopy, Springer, 1985.
Renliang Xu, Particle Characterization: Light Scattering
Methods, Springer, 2000.
W. Schärtl, Light Scattering from Polymer Solutions and
Nanoparticle Dispersions, p. 57-58, Springer, 2007.

شکل  : 2تابع خودهمبستگی نسبت به زمان تأخیر به همراه
نمودار برازش شده برای نمونه با اندازۀ متوسط  60نانومتر.
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 در عملکرد سلولCuSCN بررسی دماهای مختلف عملیات دمادهی الیه
خورشیدی پروسکایتی بهعنوان انتقالدهنده حفره غیرآلی
 بهرام عبدالهی نژند،1,2 فرزانه عرب پور رقآبادی،*،1  وحید احمدی،1مائده کوهیان افضل دهکردی

1

 گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفتونیک، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران1
 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران2
v_ahmadi@modares.ac.ir :*نویسنده مسئول
 الیه انتقالدهنده حفره ا ست که نقش مهمی در ا ستخراج حامل و، یکی از اجزای کلیدی در ساختار سلولهای خور شیدی- چکیده
 در این مقاله از ماده غیر آلی. این مواد به دو گروه ا صلی مواد آلی و مواد غیر آلی تق سیم می شوند.جلوگیری از بازترکیب آن دارد
تیوسیییانات مس بهعنوان انتقالدهنده حفره اسییتفاده شیید و تأثیر عملیات دما دهی بر بلور بندی و مورفولوژی سیی ا این الیه
، در انتها سلولهای خورشیدی بر پایه الیههای انتقالدهنده حفره که در دماهای مختلف حرارت دهی شدند.موردبررسی قرار گرفت
 درجه سانتی گراد عملیات حرارت شده ا ست بهترین120  ن شان داده شد نمونه ای که در دمای.ساخته و م شخ صه یابی شدند
.بلورینگی و درنتیجه بهترین مشخصات فوتوولتائیکی را دارد
 بلورینگی، الیه انتقالدهنده حفره غیر آلی، سلول خورشیدی یروسکایتی-کلید واژه

Annealing temperature effect of CuSCN in performance of the
perovskite solar cells as an inorganic hole transporting layer
Maedeh koohian Afzal Dehkordi1, Vahid Ahmadi1,*, Farzaneh Arabpour Roghabadi1,2, Bahram Abdollahi Nejand1
1

Optoelectronic and Nanophotonic Research Group, Faculty of Electrical and Computer 2Faculty of Chemical
Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran.
*Corresponding author: V_ahmadi@modares.ac.ir

Abstract- One of the main components in the structure of solar cells is the hole transporting layer that plays an
important role in extracting the carriers. These materials are divided into two main categories including organic
and inorganic materials. In this work, CuSCN is used as the hole transporting (HTL) layer and the effect of the
annealing treatment on crystallinity and surface morphology of this layer was investigated. The perovskite solar
cells based on an inorganic CuSCN HTL which were annealed at different temperatures were fabricated and
characterized. It is shown that the prepared sample which is annealed at 120c presents the best surface
morphology as well as better photovoltaic characteristics.
Keywords: Perovskite solar cells, Inorganic Hole transporting layer, crystallization.
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گرفتند .در انتها پس از آبکشی ،نمونهها تحت دمای 100

مقدمه

درجه خشک شدند .محلول شامل  10میلی گرم پودر

در سال  2009میاساکا و همکارانش برای اولین بار از

 CuSCNدر 1میلیلیتر آمونیاک به روش الیه نشانی

پروسکایت  CH3NH3PbI3بهعنوان الیه جاذب نور در سلول
خورشیدی استفاده کردند[ .]1بازده سلولهای خورشیدی

چرخشی بر روی زیر الیهها الیه نشانی شد .برای بررسی

پروسکایتی بهسرعت پیشرفت کرد و در سالهای اخیر به

عملیات دمادهی ،نمونهها به  3گروه تقسیم شدند در سری

بازدهی باالی  %23/3رسیدهاست [ .]2مواد انتقالدهنده

اول نمونهها  10دقیقه تحت دمای  150درجه ،سری دوم

حفره نقشی اساسی و مهم در استخراج هرچه بهتر حامل و

نمونه  10دقیقه تحت دمای  120درجه و در سری سوم،

درنتیجه حصول بازدهی باال در سلول خورشیدی

نمونهها  10دقیقه تحت دمای  100قرار گرفتند.

پروسکایتی دارند .تیوسیانات مس ( )CuSCNیک ماده غیر

2-1

آلی با گاف انرژی بزرگتر از  3.4 eVاست .این ماده مانند

در اینجا از روش پروسکایت دومرحلهای استفاده شد .در این

همه مواد غیر آلی از خواص مکانیکی خوب ،شفافیت باال،

روش ابتدا  460میلیگرم سرب یدید  PbI2را در  1میلیلیتر

تحرک پذیری حامل باال بهصورت خالص نسبت به مواد

حالل  DMFحل کرده و محلول به مدت  2ساعت تحت

انتقالدهنده حفره پلیمری معروف نظیر  PEDOT:PSSیا

دمای  70درجه قرار داده میشود .محلول به روش الیه

 Spiro MeOTADبرخوردار است .مواد پلیمری به علت

نشانی چرخشی روی نمونهها الیه نشانی شد و به مدت 10

تحرک پذیری حامل پایین ،به افزودنی نظیر

دقیقه روی دمای  100درجه حرارت دهی شد .سپس 30

 LiTFSIنیازمندند که این نمک به علت رطوبت پذیری

میلیگرم پیش ماده متیل آمونیوم یدید ) (CH3NH3Iدر 1

شدید سبب غیر پایداری سلول خورشیدی میشود[.]3

میلیلیتر ایزوپروپانول حل و روی نمونههای سرد شده تا

یکی از چالشهای مواد غیر آلی آمورفی بودن ساختار آنها

دمای اتاق به روش الیه نشانی چرخشی الیه نشانی شد و

می باشد .در این پژوهش عملیات دما دهی پس از الیه نشانی

سپس نمونهها در دمای  100درجه به مدت  10دقیقه

ماده  CuSCNبرای بهبود مورفولوژی سطح و کریستال

حرارت دهی شدند.

شدن این ماده موردبررسی قرارگرفته است.

3-1

الیه نشانی پروسکایت

الیه نشانی انتقال دهنده الکترون و نقره

ماده )Phenyl-C61-Butyric acid Methyl ester (PCBM

بهعنوان انتقالدهنده الکترون روی نمونهها به روش الیه

 -1روش آزمایش
1-1

نشانی چرخشی ،الیه نشانی میشود و در انتها نقره به روش

الیه نشانی CuSCN

تبخیر حرارتی به ضخامت  100نانومتر بر روی نمونهها الیه

دراین پژوهش از بستره  ITOبهعنوان زیرالیه استفادهشد.

نشانی میشود.

در ابتدا زیر الیهها به روش شیمیایی با هیدروکلریک اسید

سلول خورشیدی صفحهای معکوس طراحی شده در اینجا

( )HCLتحت دمای  70درجه الگودهی شدند .پس از

شامل الیه های ITO/CuSCN/Perovskite/ PCBM/Ag

الگودهی ،زیر الیهها به ترتیب با آب صابون رقیقشده در آب

است .شماتیک کلی ساختار در شکل  1نشاندادهشده است.

یونزدایی شده ( ،)DIاستون ،دوپروپانول و آب یونزدایی
شده هرکدام به مدت  10دقیقه تحت حمام التراسونیک قرار
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شکل  :1شماتیک برش عرضی ساختار سلول خورشیدی

 -2مشخصهیابی سلول خورشیدی
برای بررسی جریان-ولتاژ سلولهای خورشیدی از دستگاه
شبیهساز نور خورشید شریف سوالر به همراه پتانسیواستات
استفاده شد .برای مطالعه مورفولوژی سطوح الیه نشانی شده
از میکروسکوپ روبشی الکترونی ( )SEMو بهمنظور بررسی
شکل :2طیفهای
مختلف

بلورینگی و تشخیص ماده الیه نشانی شده از آنالیز پراش
اشعه ایکس ()XRDاستفاده شد.

XRD

الیههای حرارت دهی شده در دماهای

 1-2بلورینگی الیه انتقال دهنده حفره
طیف  XRDالیههای  CuSCNفرایند شده در دماهای
مختلف در شکل  2نشان دادهشده است .پیکهای مربوط
به صفحات کریستالی  CuSCNبر روی طیف با فلش

شکل :3تصویر از نمای باال الیه  CuSCNالف-نمونه سری اول ،ب-نمونههای
سری دوم ،ج -نمونههای سری سوم

میباشد .همانطور که مشاهده میشود الیههای حرارت

شده200
همانطور که در شکل  3نشان داده nm
است ،مورفولوژی

دهی شده در دمای  150درجه سانتیگراد ساختاری تقریبا

سطحی نمونه سری دوم از یکنواختی بیشتری برخورداراست

آمورف دارند و ساختار با بلورینگی بیشتر برای ماده

.

مشخصشدهاند و مابقی پیکها مربوط به زیر الیه ITO

 CuSCNدر دمای  120درجه سانتیگراد بهدستآمده

 3-2مشخصات فوتوولتائیک سلول خورشیدی

است.

نمودارجریان-ولتاژو مشخصات فتوولتائیکی برای سلولهای
ساختهشده با الیه انتقالدهنده حفره  CuSCNبه ترتیب

 2-2مورفولوژی س ا الیه انتقال دهنده حفره

درشکل 4و جدول 1نشان داده شدهاست.

برای بررسی مورفولوژی سطحی هر سه نوع الیه CuSCN

از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی استفادهشده است.
تصاویر  -3الف و  -3ب و -3ج به ترتیب برای نمونههای
سری اول ،دوم و سوم هستند.
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که می دانیم بلورینگی نقش به سزایی در استخراج هرچه
بیشتر حامل و در نتیجه کاهش تجمع بار در فصل مشترک
ها و بازترکیب را به دنبال دارد .از طرفی ،ولتاژ مدار باز سلول
خورشیدی رابطه معکوس با سرعت بازترکیب حامل ها دارد.
پس هرچه بلورینگی بیشتر باشد بازترکیب حاملها در
فصول مشترک کمتر و در نتیجه ولتاژ مدار باز بیشتر می-
شود .در سه نوع نمونه  CuSCNبهترین ساختار بلورینگی با
عملیات حرارتی در دمای  120درجه سانتیگراد حاصل شد.
درنتیجه بهتر شدن بلورینگی سبب بهبود استخراج حفره و

شکل :4نمودار جریان ولتاژ افزاره با CuSCNحرارت دهی شده در
دماهای مختلف

بهتر شدن جریان اتصال کوتاه ،ولتاژ مدار باز و بهبود بازدهی
سلول خورشیدی حاوی این الیه شد.

جدول:1مشخصات فوتوولتائیکی سه نوع نمونه عملیات دمادهی شده
℃150

℃100

℃120

سپاس گزاری

1.2

1.7

2.9

)PCE(%

همکاران این پژوهش از حمایت مالی دانشگاه تربیت مدرس

31

37

41

)FF(%

6.06

6.37

9.99

)Jsc(mA/cm2

(هسته پژوهشی نانوپالسمافوتونیک  )IG-39704تشکر و

0.58

0.71

0.71

)Voc(V

قدردانی میکنند.
مرجعها

همانطور که مشاهده میشود ،مشخصات فوتوولتائیکی

[1] A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, and 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.

برای نمونههای سری دوم (با عملیات حرارتی دردمای 120
درجه سانتیگراد) بهتر شده است .به نظر میرسد بلورینگی
بیشتر الیه  CuSCNنسبت به حالت آمورف سبب بهبود

[2] National Renewable Energy Laboratory, Research
Records

استخراج حامل و درنتیجه بهبود مشخصات فوتوولتائیکی
شده است.
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https://www.nrel.gov/pv/assets/pdfs/pvefficiencies-07-17-2018.pdf.
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solar
"cell,
Chemical
Communications,
10.1039/B927336K vol. 46, no. 19, pp. 3360-3362,
2010.

 -3نتیجه گیری
در اینجا نشان داده شد که بلورینگی و مورفولوژی الیه
 CuSCNوابستگی قابلتوجهی به عملیات حرارتی دارد.
همانطور که از طیف  XRDالیه های  CuSCNحرارت دهی
شده در دماهای مختلف مشاهده می شود ،بلورینگی نمونه
تهیه شده در دمای  150درجه سانتی گراد از همه کمتر
است و می توان گفت که الیه کامال آمورف است .همان طور
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ضرایب بازتاب از یک نیمفلز وایل در تابش مایل
1

 ابراهیم قنبری عدیوی،1 مرتضی سلطانی،1 صفا آدمی،*و1علی لطیفی
 ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه فیزیک1
a.latifi@sci.ui.ac.ir :* رایانامه

 در این پژوهش ابتدا با ا ستفاده از معادالت ماک سول ت صحیح شده در محیط نیمفلز وایل پا سخهای الکترومغناطیس از این- چکیده
محیط برر سی شده ا ست و سپس با اعمال شرایط مرزی منا سب ضرایب بازتاب در پراکندگی نور از سطح یک نیمفلز وایل در فرود
 هندسهی مورد نظر در اینجا عبارت است از یک محیط نیمبینهایت از مواد وایل که در.مایل و در هندسهی خاص بهدست آمده است
 پس از انجام محاستتبات با. استتتy-z  قرار دارد و صتتفحهی بازتاب آن منطبق بر صتتفحهیz آن امتداد نقاط وایل در راستتتای محور
.مقایسه با جوابهای موجود برای فرود عمود در هندسه مشابه میبینیم که جوابها در تطابق باهم هستند
 نیمفلز وایل، رسانندگی هال، مواد توپولوژیک-کلید واژه

Reflection coefficients from a Weyl semimetal for an oblique incidence
Ali Latifi1,*, Safa Adami1, Morteza Soltani1, Ebrahim Ghanbari Adivi1
1

Department of Physics, Faculty of sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
*

Email: a.latifi@sci.ui.ac.ir

Abstract- In this research, at first, the electromagnetic response of a topological Weyl semimetal has been
investigated in the bulk by using the modified Maxwell equations and then, Reflection coefficients in the scattering
of light from the Weyl semimetal for oblique incidence is obtained by applying the boundary conditions. The
geometry here is a semi-infinite slab of Weyl material in which the direction of Weyl nodes is along the z-axis and
the reflecting surface is aligned with the y-z plane. Finally, the results are checked by comparing them with the
previous results of normal incidence in the same geometry.
Keywords: Topological materials, Hall conductivity, Weyl semimetal
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مطلبی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت ،بهدست

مقدمه

آوردن ضرایب بازتاب از یک نیمفلز وایل ،در فرود مایل است.

اثر کوانتومی هال یکی از مهمترین اکتشافات در دهههای

برای این منظور ابتدا با در نظر گرفتن معادالت ماکسول

اخیر در فیزیک ماده چگال است .در اثر کوانتومی هال []1

اصالحشده در محیط نیمفلز وایل رابطهای برای توصیف

یک میدان مغناطیسی قوی حرکت الکترونها در حجم ماده

میدانهای الکترومغناطیس در محیط این مواد ارائه

را محدود میکند ،اما همان میدان آنها را مجبور میکند تا

میدهیم که در ادامه برای بهدست آوردن ضرایب بازتابی از

روی لبهها و یا روی سطوح حرکت کنند .لذا یک فلز

سطح این مواد استفاده میشود .سپس با اعمال شرایط

دوبعدی در یک میدان مغناطیس قوی در حجم همانند یک

مرزی مناسب ضرایب بازتاب از سطح مواد نیمفلز وایل را در

عایق و در سطح همچون یک رسانا عمل میکند .این مفهوم

فرود مایل محاسبه میکنیم ،و نشان میدهیم که در حد

نقطه شروع توصیف و ساخت عایقهای توپولوژیک است.

فرود عمود ،نتایج به دست آمده در این مقاله با نتایج موجود

ازاینرو عایقهای توپولوژیک به موادی اطالق میشود که

در این حالت مطابق است.

همانند یک عایق معمولی ،یک گاف انرژی در حجم خود
دارد ،درحالیکه روی سطح (یا لبه در دو بعد) ،در اینگونه

معادلهی میدان الکتریکی در محیط نیم فلز وایل

از مواد حالتهای بدون گاف محافظتشده با تقارن معکوس

پاسخهای الکترومغناطیس از نیم فلز وایل توسط [ ]4یک

زمانی دیده میشود که منجر به رسانندگی روی سطح (یا

سهم اکسیونی تغییر فضایی توصیف میشود .با در نظر

لبه) عایقهای توپولوژیک میشود [2و.]3

گرفتن سهم اکسیونی معادلهی حرکت با رابطهی

یکی از حالتهای ماده نزدیک به اینگونه مواد ،نیم فلز وایل



است .نیمفلز وایل به موادی گفته میشود که از معادلهی
فرمیونها را نوشت ،هرمن وایل معادلهی دیراک بدون جرم
را نوشت که بهنام معادلهی وایل شناخته میشود و بهصورت

توصیف



()1

 F




0 
 


 ( F )  J 
20

()2

وایل پیروی کند .بعد از آنکه [ ]4دیراک معادلهی

 P



1

میشود.

که



P

تانسور

قطبش،

   e 2 4 0 cثابت ساختار ریز F   A   A ،تانسور

H  f  . (k  b).

شدت میدان الکترومغناطیس و  θمیدان اکسیونی است که

نشان داده میشود ،که  fسرعت فرمی k ،تکانهی بلور در

بهصورت   r,t   2 b  r  2b0 tتعریف میشود .در

منطقهی اول بریلون 2b(2b0) ،جدایی نقاط وایل در فضای

اینجا  b0را صفر در نظر میگیریم ،چون در مسئلهی مورد

تکانه (انرژی) و  ماتریسهای پائولی است .عالمت +

عالقهی ما جفت نقاط وایل در پتانسیل شیمیایی یکسانی

مربوط به ذرات با هلیسیتی مثبت و عالمت – مربوط به

قرار دارند .این معادلهی حرکت منجر به اصالحاتی در روابط

ذرات با هلیسیتی منفی است .در سالهای اخیر با تحقق

ماکسول میشود .در نهایت تنها دو معادله از معادالت

امکان ساخت تجربی این مواد در آزمایشگاه عالقه به

ماکسول بهصورت

اینگونه از مواد به دلیل کاربرردهای فراوان آن بیشاز پیش
()3

است.

0
b.B ,
0
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()4

0
bE.
0

D
2
J
t


ضرایب بازتاب از نیمفلز وایل

H 

دترمینان از معادلهی ماتریسی ( )8به رابطهای برای

تغییر میکند و دو رابطهی دیگر بدون تغییر باقی میماند.

فرکانسهایی که بردار موج  میتواند داشته باشد

حال با استفاده از این روابط میتوان نشان داد که:

میانجامد .در این مورد فرکانسهایی بهصورت []5

()5

2
E
b
.
c
t



  2E
2

c t
2

E  

()9

1
1
    2    z2   2
2
4
2

2

 


که  εثابت دیالکتریک نیمفلز وایل و  cسرعت نور در خأل

بهدست میآیند .برای شروع یک نیمفلز وایل را در نظر

است که آنها را یک در نظر میگیریم  .در ادامه امتداد نقاط

میگیریم که به ناحیهی  x  0محدود شده و در x  0

ˆb  bz

صفحهی مرز مادهی وایل با خأل شکلگرفته که منطبق بر

است .با در نظر گرفتن شکل نمایی موج تخت میدانیم که

صفحهی  y-zاست .در این مورد صفحهی فرود که به

با مشتقگیری زمانی از تابع مورد نظر ،عملگر   tعبارت

صفحهای گفته میشود که با بردارهای ( qبردار موج فرودی)

است از   t  i همینطور عملگر  عبارت است از

و ̂( nبردار یکهی عمود بر سطح ماده) هم صفحه هست ،در

   i بنابراین معادلهی ( )5به شکل

صفحهی  x-zاست .در این حالت  z ،  y ،و  در دو

وایل در جهت محور  zدر نظر گرفته میشود ،یعنی

()6

 ^ i   ^ ^ 
I    z  I   E .



^

محیط باید یکسان باشد ،اما   xتغییر میکند .بنابراین

^


2 
     I   E  2
c



2

بهراحتی میتوان بهدست آورد که برای یک موج فرودی با
بردار موج )  q  (q x , q y , q zموج عبوری

2

نوشته میشود .در اینجا  Iماتریس یکه و   e 2b 2 

()10

رسانندگی هال است .عبارت داخل کروشه بهعنوان تانسور

1
1
 q x2   2  q z2   2
2
4

2

 

x

ثابت دیالکتریک شناخته میشود و بهصورت
است .در اینجا دیده میشود که به ازای یک موج فرودی،

i   0
 1


   i  
1
0 ,
 0
0
1 




()7

دو موج عبوری خواهیم داشت که خاصیت دو شکستی در
نیمفلزهای وایل را نشان میدهد .در ادامه ما موج فرودی را
با  E0و با بردار موج )  q  (q x ,q y ,q zو موج بازتابی را با

است .بنابراین شکل نهایی معادلهی میدان الکتریکی عبارت

 Erکه در جهت بردار موج )  qr  (q x , q y , q zانتشار

است از:
()8

مییابد ،در محیط خأل (  ) z  0توصیف میکنیم .همچنین
^



2
2
     I      E  0 .



در داخل ماده  E قطبشهای موج عبوری با بردارهای موج
)     ( x , q y , q zهستند .حال با اعمال شرایط مرزی

در اینجا میبینیم که اگر میدان اولیه عرضی باشد ،داخل

روی مرز مشترک بین دو محیط (  ) z  0م اتریس ضرایب

ماده مؤلفههای طولی میدان نیز مشاهده میشود.

بازتاب را بهصورت زیر محاسبه میکنیم.
()11





nˆ  E0  Er  E  E  0 ,

295
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1397





R yy  {[( x  q x )( x  q x )  q z2 ]

(nˆ  q  E0  qr  Er     E     E  j . )12

( i [(2q x     )(  q x )(  q x ) )18

x


x

که در آن ̂ nبردار یکه عمود بر سطح ماده که در جهت
معادل  js   s Eاست .با توجه به اینکه عمق نفوذ
رسانندگی


()19

خیلی بزرگتر از طولموج (

 )     است از تأثیر آن در جریان سطحی

D  [(  q x )(  q x )  q ]

x


x

2
z

 i [(   )(  q x )(  q x )] .

x


x


x


x

در حالت تابش عمودی با میل دادن  q zبه سمت صفر

صرفنظر کرده و در نتیجه  jsy   yxs Exاست .از آنجا که

ضریب بازتاب

عمق نفوذ رسانندگی   yxsدر صفحهی  x  0برابر

()20

)   ( z )  2b (b 2   z2است در نقاط   z  bواگرا
شده و عمق نفوذ بینهایت میشود .بهمنظور سطحی ماندن

)  2  i  ( x  q x
 
) ( x  q x )2  i   x  q x

R yy

است که با نتایج مقاله [ ]4در توافق کامل است.

جریان عمق نفوذ باید از مرتبهی طولموج باشد .ازاینرو
داریم:
()13


x

2q x  2 ]} D ,

ˆ xو  jجریان سطحی در نیمفلز وایل است .این جریان
 yys


x

نتیجهگیری
e2
) ln(2b 
h

d  z 2D
)  ( z ) ( z
  2

در بازتاب و عبور از مواد وایل اول اینکه میدان الکتریکی

 

در داخل محیط دیگر عرضی نیست و مؤلفههای طولی نیز

در نهایت جریان سطحی را برابر با  jsy   Exمیگیریم که
e2
در آن ) ln(2b 
h

مشاهده میشود و دوم آنکه در بازتاب از این مواد در فرود
مایل مدهای  TEو  TMبهصورت همزمان وجود دارند.

  است.

با تفکیک کردن قطبش تابش فرودی و بازتابی به امواج
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شبیهسازی میکروسکوپ انتگرالی با زیمکس جهت بهینهسازی پارامترهای
میکروعدسیها
1و2
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2پژوهشکده علوم نانو ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،تهران ، ،صندوق پستی 19395-5531
چکیده  -در این مقاله میکروسکوپ انتگرالی توسط نرم افزار زیمکس بر اساس اپتیک هندسی شبیه سازی شده ا ست .با استفاده از
آرایه ی میکروعد سی طراحی شده ت صویر انتگرالی ثبت می شود و سپس با الگوریتم بازیابی عمق ت صویر ،ت صویر سهبعدی به همراه
توزیع شدت ت صویر بازسازی میگردد .در آزمای شگاه مجازی ارائه شده عملکرد میکروسکوپی انتگرالی با تغییر و تنظیم پارامترهای
مختلف از جمله ویژگی های آرایه ی میکروعد سی برای ر سیدن به و ضعیت بهینه برر سی می شود .با توجه به قیمت باالی آرایه ی
میکروعدسی و سایر ادوات اپتیکی امکان طراحی مجازی چیدمان میکروسکوپی انتگرالی و بررسی قابلیت آن پیش از تهیهی قطعات
اهمیت باالیی خواهد داشت.
کلید واژه -تصویربرداری سهبعدی ،زیمکس ،میکروسکوپ انتگرالی،

میکروعدسی.

Zemax Simulation of Integral Imaging Microscope for Optimzation of Microlens
Parameters
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Abstract- In this paper we simulate integral imaging microscope by ZEMAX. Integral image of an arbitrary sample is
formed by the use of a pre-designed microlens array and by the use of a depth estimation algorithm the 3D image along
with intensity distribution of the sample is reconstructed. Then, adjusting the system parameters virtually the optimum
configuration for the integral imaging microscopy system is investigated. The possibility for virtual lab design, according
to high expenses of microlens arrays is significant.
Keywords: 3D Imaging, Integral Imaging Microscope, Microlens, Zemax.
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میکروسکوپی پس از شیئی بسیار کمتر است .بنابراین

مقدمه

میتوان با استفاده از چنین آشکارسازهایی و آرایهای از

در تصویرگیری عادی ،توزیع شدت تصویر بر روی آشکارساز

میکروعدسیها عالوه بر ثبت توزیع شدت ،اطالعات زاویهی

ایجاد میگردد و ثبت میشود؛ اطالعات بعد سوم ناشی از

پرتوها را هم ثبت نمود تا بتوان تصویری سهبعدی را بدست

فاز یا به طور معادل اطالعات زاویهی پرتوهای ایجاد

آورد .با توجه به گشودگی عددی بزرگ میکروسکوپها ،از

کنندهی تصویر از بین میرود .در تصویربرداری انتگرالی با

چیدمان تکتصویری انتگرالی برای میکروسکوپ انتگرالی

استفاده از آرایهی بزرگی از میکروعدسیها و ثبت تصویر با

استفاده میشود .در این مقاله با استفاده از نرم افزار زیمکس

هر میکروعدسی در زاویهای مختلف تصویر سهبعدی در کنار

نحوهی کار میکروسکوپ انتگرالی به صورت آزمایشگاه

توزیع شدت تصویر بدست میآید .دو آرایش برای

مجازی شبیهسازی شده است و پارامترهای مؤثر در کیفیت

تصویربرداری انتگرالی پیش بینی گردیده است ،آرایش

تصویر نهایی بررسی گردیده است.

دوتصویری و آرایش تکتصویری (شکل .)1

شبیهسازی میکروسکوپ انتگرالی توسط
زیمکس
شکل  :1آرایش دوتصویری (راست) و آرایش تکتصویری (چپ) از

جهت بررسی هرچه دقیقتر عملکرد آرایه میکروعدسیها،

تصویربرداری انتگرالی.

شبیهسازی میکروسکوپ انتگرالی با استفاده از عدسی
ایدهآل برای شیئی (عدسی ایدهآل دقیقاً دارای کانونی

در آرایش دوتصویری ،آرایهی میکروعدسیها با فاصلهای از

نقطهای و بدون ابیراهی است ولی عدسی پیرامحوری با

محل تصویر ایجاد شده توسط عدسی اصلی قرار داده

تقریب  tg  ,   0است و دارای ابیراهی هم

میشود و آشکارساز در پشت آرایهی میکروعدسیها قرار

میباشد) و آرایه واقعی از میکروعدسیها توسط نرم افزار

دارد .توسط میکروعدسیها آرایهای از تصاویر کوچک بر

اپتیکی زیمکس صورت گرفته است .در شبیهسازی صورت

روی آشکارساز تشکیل میگردد .در آرایش تکتصویری،

گرفته شیئی میکروسکوپ ( )40Xبا فاصله کانونی

آرایهی میکروعدسیها در محل تشکیل تصویر عدسی اصلی

 F=3.9mmو گشودگی عددی  ، NA=0.95آشکارساز با

قرار داده میشود و آشکارساز در فاصله کانونی پشتی

ابعاد  25mm×25mmو تعداد نقاط ،2400×2400

میکروعدسیها قرار دارد .توسط میکروعدسیها آرایهای از

میکروعدسیها با فاصله کانونی  Fml=2.5 mmبا سطوح کوژ

توزیع شدت بدست میآید که هریک از این توزیع شدتها

– تخت از جنس  BK7به تعداد  200×200و ابعاد کل

وابسته به زاویه پرتوها میباشد و می توان از آنها زاویه پرتوها

 25mm×25mmدرنظر گرفته شدهاند[ .]2در شکل  2طرح

را بدست آورد .الگوریتمهای مختلفی برای بازسازی تصویر

کلی میکروسکوپ انتگرالی شبیهسازی شده آورده شده

سهبعدی از تصویر ثبت شده از این آرایش ها وجود دارد

است .بخش بزرگنمایی شده از آرایهی میکروعدسی

[.]1

شبیهسازی شده نیز در شکل آورده شده است .شکل 3

در میکروسکوپهای نوری ،محدود کننده اصلی توان

توزیع شدت ایجاد شده توسط میکروعدسیها بر روی

تفکیک ،حد پراش اثر موجی نور میباشد .ابعاد دانه بندی

آشکارساز را نشان میدهد .جسم استفاده شده در این

آشکارسازهای نوعی ،امروزه از تصویر نمونههای
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دراینصورت

تصاویر

(توزیع

شدت)

پشت

شبیهسازیها شامل نقاطی با ارتفاع (یا ضخامت) مختلف و

گردد.

شدتهای اختیاری است.

میکروعدسیها با هم ترکیب نمیشوند و از طرفی شدت
نقاط تصویر هریک از میکروعدسیها ،حاصل از پرتوهای
عبوری از نواحی مشخص عدسی شیئی خواهد بود که خود
بیانگر زاویهی پرتوها است .در این شبیهسازی براساس
اپتیک هندسی ،پرتوهایی از نقاط مختلف جسم ساطع شده
و با ردیابی آنها محل برخورد آنها با نقاط آشکارساز محاسبه

آشکارساز

آرایه
میکروعدسی

میگردد .با توجه به مقدار شدت و ناکانونی هر نقطه جسم،
عدسی شیئی

توزیع شدت متفاوتی بر روی آشکارساز خواهیم داشت .در
الگوریتم مورد استفاده ،برای نقاط جسم مقادیر متفاوت

شکل  :2طرح کلی میکروسکوپ انتگرالی شبیهسازی شده.

شدت و ناکانونی درنظر گرفته شده و با ردیابی پرتوهای
ساطع شده از آن نقاط ،نقاط آشکارساز دریافت کننده
پرتوها بدست میآید .اگر توزیع شدت نقاط آشکارساز
بدست آمده حداقل انحراف را از توزیع شدت بدست آمده از
شبیهسازی را داشته باشد ،در اینصورت شدت آن نقطه برابر
میانگین شدت نقاط و ناکانونی فرض شده ،ناکانونی آن نقطه
درنظر گرفته میشود [ .]3برای بدست آوردن توزیع شدت
در تمام نقاط آشکارساز از روی شبیهسازی صورت گرفته
توسط زیمکس ،ابتدا تمام نقاط جسم را در یک ناکانونی
مشخص فرض میکنیم .پرتوهای ساطع شده از هر نقطه
جسم را ردیابی هندسی نموده و نقاط آشکارساز دریافت
کننده پرتوها را بدست میآوریم .میانگین و خطای RMS

شکل  :3توزیع شدت بدست آمده بر روی آشکارساز پشت
میکروعدسیها در میکروسکوپ انتگرالی شبیهسازی شده.

شدت نقاط آشکارساز بدستآمده بهصورت زیر محاسبه
میشوند:

الگوریتم تعیین ناکانونی و بازسازی تصویر

()1

هدف از الگوریتم تعیین ناکانونی و بازسازی تصویر ،استفاده
از توزیع شدت ایجاد شده بر روی آشکارساز در پشت

]  I [i, j
s

1
Ia 
N

1
Iq 
 I s [i, j ]  I a 2
N 1

که ] ، I s [i, jتوزیع شدت در نقطهی ]  [i, jاز آشکارساز

میکروعدسیها برای بدست آوردن تصویر توزیع شدت و

هستند .شدت نقطهی آشکارساز دریافت کنندهی پرتوی
مرکزی ( ]  ) [ic , jcو خطای  RMSآن را هم از روابط زیر
بدست میآید:

توزیع ناکانونی (ارتفاع یا ضخامت نمونه) است .در چیدمان
تکتصویری ابعاد و فاصله کانونی میکروعدسیها طوری
انتخاب میگردد که تصویر عدسی شیئی بر روی آشکارساز
پشت میکروعدسیها تقریباً برابر اندازه قطر میکروعدسیها

()2
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برای هر نقطه از جسم پارامتر  از    I q  I qcمحاسبه

بنابراین از همان روابط آماری تعیین کیفیت سطوح میتوان

میشود .در صورتی که برای هر نقطه جسم  با ناکانونی
در نظر گرفته شده کمینه گردد ،ناکانونی این نقطه جسم
برابر ناکانونی با  کمینه قرار داده میشود و شدت آن
نقطه جسم هم برابر میانگین توزیع شدت (  ) I aدرنظر

برای بررسی اختالف دو تصویر یا همان تشابه دو تصویر
استفاده کرد .در اینجا هرچه  RMSشدت نقاط تصویر
اختالف دو تصویر کمینه باشد به عنوان معیار تشابه دو
تصویر به هم درنظر گرفته شده است .با این معیار درنظر

گرفته میشود .بدین طریق توزیع ناکانونی برای بدست
آوردن تصویر سه بعدی و توزیع شدت متناظرش بدست
میآیند.

گرفته شده و با پارامترهای باالی درنظر گرفته شده برای
میکروسکوپ انتگرالی و با تکرار موارد مختلف از توزیع شدت
و ناکانونی تصادفی درمحدوده  ±10µmحول کانون برای
نقاط جسم ،خطای  RMSتوزیع شدت و ناکانونی تعیین
شده از مقادیر واقعی آنها در حدود  %30بدست آمد.

نتیجهگیری و کارهای پیش رو
در این مقاله میکروسکوپ انتگرالی با زیمکس شبیهسازی

(الف)

شد و با استفاده الگوریتم بازیابی عمق تصویر توزیع شدت و

(ب)

توزیع ناکانونی سهبعدی بدست آمد .میتوان با هوشمندتر
کردن این الگوریتم و استفاده از الگوریتمهای دیگر بطور

شکل  :4نمونهای از توزیع شدت (چپ) و ناکانونی (راست) بدست
آمده توسط الگوریتم باال.

ترکیبی با این الگوریتم ،تصاویر با ضریب اطمینان بسیار
باالتری از میکروسکوپ انتگرالی بازسازی نمود.

مقایسه نتایج بازسازی جسم با مقادیر جسم
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در شکل  4توزیع ناکانونی (الف) و توزیع شدت (ب) بخش
بزرگنمایی شده از توزیع شکل  3که توسط الگوریتم باال
محاسبه شدهاند نشان داده شده است .توزیع شدت و
ناکانونی واقعی جسم درنظر گرفته شده را می توان از مقادیر
درنظر گرفته شده در شبیهسازی برای جسم بدست آورد.
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واضح است که هرچه تصاویر متناظر شبیهسازی شده و
واقعی مشابه هم باشند نشان دهندهی میزان عملکرد
بهینهی میکروسکوپ انتگرالی با میکروعدسی انتخابی و
الگوریتم مورد استفاده است .جهت مقایسهی دو تصویر،
مقدار توزیع متناظر نقاط دو تصویر را از هم کم میکنیم و
تصویر اختالف آنها را بدست میآوریم .مقادیر این تصویر
مشابه خطای سطح یک رویه از سطح ایدهآل میباشد.
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بررسی تحریک و کنترل فعال امواج پالسمونی در گرافن
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 و سارا درباری2 محمدکاظم مروجفرشی،1مسعود قزلسفلو
 دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر1،2،3
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 امواج، در ساختار پیشنهادی. ما یک افزاره فعال برای تحریک امواج پالسمونی در گرافن پیشنهاد میدهیم،چکیده – در این نوشتار
 در طول موجی که معادله انطباق فاز برقرار.پال سمونی شدیداً جایگزیده در گرافن از طریق یک توری ژرمانیومی تحریک می شوند
 این ساختار میتواند. درههای تیزی در طیف عبور موج دیده میشود که حاکی از تحریک پالسمونهای سطحی گرافن است،میشود
،به عنوان یک فیلتر نوری ب سیار کوکپذیر یا یک مدوالتور پهنباند به کار رود زیرا با یک تغییر کوچک در سطح انرژی فرمی گرافن
.طول موج تشدید حول طیف وسیعی از طول موجها قابل تغییر است
 تحریک پالسمونهای سطحی گرافن، پالسمونیک گرافن، ادوات پالسمونی فعال، اپتوالکترونیک-کلید واژه

Investigation of Excitation and Active Control of Plasmonic Waves in
Graphene
Masoud Ghezelsefloo1*, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi2*, and Sara Darbari3*
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Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran 1411713116, Iran
1

masoud.ali110@gmail.com, 2moravvej@modares.ac.ir, 3s.darbari@modares.ac.ir

Abstract- In this paper, we propose an active device for excitation of plasmonic waves in graphene. In the proposed
structure, highly confined plasmonic waves in graphene are excited using a Germanium based grating. Sharp dips
on the normal-incidence transmission spectra at the resonance wavelength confirms excitation of graphene surface
plasmons. This structure can be uses as a highly tunable optical filter or as a broadband modulator, because the
resonant wavelength can be tuned over a wide wavelength range by a small change in the Fermi energy level of
the graphene.
Keywords: active plasmonic devices, excitation of graphene surface plasmons, graphene plasmonics, optoelectronics
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از جنس ) PZT (Lead Zirconate Titanateقرار گرفته

مقدمه

است .بر روی گرافن ،یک توری از جنس ژرمانیوم ( )Geبه

گرافن ،تک الیه ای از اتم های کربن به علت خواص فوق

جهت تحریک پالسمونهای گرافن استفاده شده است.

العاده الکتریکی و نوری اش توجهات بسیاری را در سال های
اخیر به خود معطوف داشته است] .[1], [2یکی از خواص
جالب گرافن ،جذب نوری پهن باند است که از نوع جذب
بین باندی میباشد و میتوان آنرا با یک گیت الکتریکی
تغییر داد].[3
پالسمونیک شاخهای از علم ماده چگال نوری است که به
پدیدههای نوری در ابعاد نانو در ساختارهای فلزی مربوط
میشود و با تولید ،انتشار و آشکارسازی امواج پالسمونی سر

شکل  :1شماتیک پیشنهادی برای تحریک پالسمونهای گرافن

و کار دارد که همان تحریکات الکترونیکی تجمعی ایجاد

ابتدا به بررسی خواص نوری پالسمونهای سطحی در

شده توسط میدان الکترومغناطیسی در فصل مشترک فلز و

ساختار گرافن بر روی  PZTمیپردازیم .به این منظور،

دیالکتریک میباشد .گرافن به دلیل رفتار پالسمونی

ضریب شکست موثر ( )neffمد پالسمونی موجبر گرافنی

کوکپذیر ،محصورشدگی شدید میدان پالسمونی و تلفات

محاسبه شده است .در شبیهسازیها گرافن به صورت یک

کم انتشار پالسمونها در قیاس با فلزات نجیب بسیار مورد

الیه نازک با ضخامت  t  0.34nmو گذردهی الکتریکی

توجه قرار گرفته است].[4]–[7

 2.5  i  0tمدل شده است .دراینجا   ، و   0به

علیرغم قابلیتهای گفته شده ،یک چالش کلیدی ،تحریک

ترتیب رسانایی گرافن ،فرکانس زاویهای و گذردهی خأل

بهینه امواج پالسمونی میباشد که بردار موج بسیار بزرگتر

میباشند .رسانایی گرافن که با تابعی از تغییرات پتانسیل

از امواج در فضای آزاد دارند .در این نوشتار ما با استفاده از

شیمیایی گرافن (  ) cمیباشد ،از رابطه کوبو 2به دست

یک توری ،1تشدید موج هدایت شده در الیه گرافن ایجاد

میآید]:[9

کردهایم .تشدید مد هدایت شونده ،تابش امواج نوری



عمودی را به امواج پالسمونی انتشاری تزویج میکند و به
این ترتیب تغییر شدیدی در عبور نور در فرکانس تشدید

ie2   i 2 

 n ( ) nF ( ) 
d  F

(  )1
 
 

ایجاد میکند] .[8در ادامه نشان خواهیم داد که این ساختار
به عنوان فیلتر نوری کوک پذیر عمل میکند که با یک

2




0




1

2
   i 2 


d

2
  i 2   4( )2 
) nF ( )  nF (

تغییر کوچک در سطح فرمی گرافن ،کوک میشود.

ساختار افزاره و نتایج شبیهسازی

که ، 

شماتیک ساختار پیشنهادی در شکل  1نشان داده شده

و

1

 1

k BT

nF    eE  c

 





0

به ترتیب برابر نرخ

پراکندگی حامل ،ثابت پالنک کاهش یافته و تابع توزیع

است که گرافن به عنوان موجبر پالسمونی بر روی یک بستر
Kubo 2

Grating 1
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فرمی-دیراک میباشند .در اینجا  kBثابت بولتزمان و T

تحریک امواج پالسمونی در گرافن با یک موج نوری فضای

برابر دما میباشد.

آزاد ،نیازمند غلبه بر تفاوت زیاد بردار موج این دو میباشد.

در شکل  ،2مقادیر قسمت حقیقی و موهومی ضریب

توریهای نوری به طور گستردهای برای جبران عدم تطابق

شکست موثر ( )neffپالسمونها در گرافن برای مقادیر

بردار موج به کار میروند .برای تحریک پالسمونها به وسیله

مختلف  cکه به روش تفاضل محدود ( )FEMمحاسبه

توری پیشنهادی در این نوشتار ،معادله تطابق فاز باید برقرار
باشد]:[10

شده ،رسم شده است .مطابق شکل (2الف) ،با کاهش ، c
قسمت حقیقی  neffافزایش مییابد که به معنی کاهش

()2

جایگزیدگی میدان پالسمونی است .عالوه بر این ،قسمت

2


sin  

0
c

0

Re(  (0 )) 

موهومی  neffبا کاهش  cو درنتیجه کاهش چگالی حامل

که  cسرعت نور  ،زاویه تابش،

در گرافن ،افزایش مییابد .از آنجا که پالسمونهای سطحی

)   (0بردارموج پالسمونها در صفحه گرافن میباشد .در

نوسانات تجمعی حاملهای آزاد هستند ،کاهش چگالی

این پژوهش از نور فرودی عمود (  )   0بهره گرفته شده

حامل منجر به افزایش تلفات انتشاری پالسمونهای سطحی

است ،بنابراین موج پالسمون سطحی وقتی تحریک میشود

c

بردارموج خأل و

در گرافن میشود .بنابراین طبق شکل  ،2مقادیر زیاد c

که  برابر با دوره تناوب موج پالسمونی

منجر به مقادیر کم قسمت حقیقی و موهومی  neffمیشود

شود.

که مربوط به مصالحه ذاتی بین جایگزیدگی میدان و تلفات

( Re   

) 2

برای بررسی عمیق این افزاره ،به صورت همزمان اثر تغییرات

انتشاری پالسمونهای سطحی در گرافن است.

هر دو پارامتر دوره تناوب توری ژرمانیومی و پتانسیل
شیمیایی گرافن بررسی شده است که نتایج در شکل  3نشان
داده شده است .یک موج تخت به صورت عمود به باالی
ساختار که شامل توری ژرمانیومی با ارتقاع  100نانومتر و
 10دوره تناوب میباشد ،تابیده شده و عبور این موج در
پایین س اختار محاسبه شده است .مطابق شکل ،با اعمال
ولتاژ به زیرالیه  PZTو تغییر قطبش این ماده ،میتوان
چگالی حامل و درنتیجه پتانسیل شیمیایی گرافن را تغییر
داد .با افزایش  cبه سمت طول موجهای کمتر انتقال

مییابد .توجیه این پدیده با توجه به رفتار  neffبرحسب c
در شکل (2الف) و معادله ( )2قابل بیان است ،به این صورت
که با افزایش  cو درنتیجه کاهش  ،neffبرای برقراری
معادله ( )2باید طول موج تحریک کاهش یابد .همچنین
عمق درهها با افزایش  cافزایش مییابد که به علت کاهش

شکل ( :2الف)قسمت حقیقی و (ب)قسمت موهومی ضریب شکست
موثر پالسمونهای سطحی گرافن بر روی PZT

قسمت موهومی  neffو درنتیجه کاهش تلفات پالسمونهای
سطحی در اثر این تغییر است.
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نتیجهگیری
در این نوشتار ساختار جدیدی برای تحریک امواج
پالسمونی شدیداً جایگزیده در تک الیه گرافن پیشنهاد داده
شد .این ساختار عالوه بر اینکه بینشی بر ادوات پالسمونی
فعال مبتنی بر گرافن فراهم میکند ،میتواند همچنین به
عنوان یک فیلتر کوکپذیر مبتنی بر گرافن به کار رود.
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مدل سازی حسگر ضریب شکست فیبرنوری دو هسته ی بر اساس
تداخل سنج ماخ زندر
 محمد اسماعیل زیبائی، حمید لطیفی، میرحسین سید نظری،فائزه اکبری
 تیران، بلوار دانشجو، اوین-پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شیید بیشتی
چکیده – در این مقاله فیبرنوری دوه سته برا ساس تداخل سنج ماخ زندر برای اندازه گیری تغییرات ضریب شک ست شبیه سازی
 از آن جایی که طول دو بازو در این. در این ساختار یکی از هسته ها با ژرمانیوم و هسته ی دیگر با فسفر دوپ شده است.شده است
 اگر یکی از این ه سته ها به عنوان.حالت یک سان ا ست طرح تداخلی در اثر اختالف ضریب شک ست بین ه سته ها ایجاد می شود
 با تغییر،بازوی مرجع تداخل سنج در نظر گرفته شود و در ه سته ی دوم میدان میرا شونده با محیط خارج برهمکنش دا شته با شد
 میزان ح ساسیت این ح سگر تا حد زیادی واب سته به نفوذ میدان میرا.ضریب شک ست محیط پیرامون طیف تداخلی جابجا می شود
.شونده به محیط خارج ا ست که می توان با روش های خوردگی شیمیایی یا سایش یک طرفه ی فیبرنوری میزان آن را افزایش داد
 ا ست که می تواند برای ساخت643.85 nm/RIU نتایج شبیه سازی ن شان می دهد که بی شترین ح سا سیت بد ست آمده برابربا
.زیست حسگرها بکار رود
 فیبرنوری دو هسته، ضریب شکست، حسگر فیبر نوری، تداخل سنج ماخ زندر: کلید واژه

Simulation Refractive Index Dual Core Fiber Optic Sensor Based on
Mach-Zehnder Interferometer
Faezeh Akbari, Mir Hossein Seyed Nazari, Mohammad Ismail zibaii, Hamid
latifi
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract – In this article a dual-core fiber optic sensor based on mach-zehnder interferometer for measurement refractive
index changing is simulated. In this structure one of the cores is doped with germanium and the other with phosphorus.
They operate as interferometer arms. Since the length of both arms are equal, interference pattern is formed by the
refractive index difference of cores. One of the cores is considered as reference arm and the evanescent field of the other
core interacts with surrounding environment. The interference pattern shifts with changing the refractive index of the
surrounding environment. The sensor sensitivity is greatly dependent on evanescent field penetration into the external
medium which can be increased by chemical etching or side polishing of fiber cladding. Simulation results show that the
maximum achieved sensitivity is 643.85 nm/RIU which could be used for fiber optic biosensors.
Keywords: Mach-zehnder interferometer, fiber optic sensor, refractive index sensor, dual core fiber optic

305
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1397

مقدمه

-1

امروزه ا ستفاده از ح سگر های ضریب شک ستی فیبر نوری

)(2

  L  k  

)(3

k    k1    k 2  

به دلیل حسااااسااایت باا در کاربرد های متنوعی که مه

که  Lطول تداخل سنج است .از آن قا که طول تداخل

ترین آن ها کاربردهای بیولوزیکی اسااات مورد توقه قرار

سنج برای هر دو بازو یکسان است ،تغییر فاز از قمله ی
 k  به دلیل اختالف ضریب شکست های بین دو هسته

گرفته اند .تاکنون انواع حسااگر های ضااریب شااکسااتی
فیبرنوری مانند فیبر های باریک شاااده] ،[1کاواک های

ی فیبرنوری ناشی می شود .زمانی که اختالف فاز مضرب

فابری پرو ] ،[2توری با تناوب کوتاه ( ،[3] )FBGتوری با

𝑚 ∗  ((2𝑚 + 1) ∗ 2𝜋) 2πباشد ،بیشینه (کمینه)

ت ناوب بل ند ( [4] )LPGطراحی و سااااخ ته شاااده ا ند.

در طرح تداخلی قابل مشاهده است .اگر از بسط تیلور حول
 0برای بسط  k  استفاده شود آنگاه:

همچنین از فیبرهای دو هساااته بعنوان حساااگر ضاااریب
شکست در فیبر های کریستال فوتونی بصورتی که یکی از
ه سته ها با محلول یا گاز مورد نظر پر شوند مورد ا ستفاده

)(4

قرار گرفته است ] [5که این دسته از حسگر ها حساسیت
باایی دار ند ولی روش های ساااا خت ننین فیبر هایی

k
) k    k  0   (   0
|
 0
2
2  k
    0 
|  
2 2 0

پیچیده بوده و براحتی قابل دسترس نیستند .ه ننین به

که قمله ی دوم اختالف بین معکوس سااارعت های گروه

دلیل کانال باریک ایجاد شده برای ضریب شکست سنجی

در دو هسته و قمله ی سوم اختالف بین پاشندگی سرعت

هرگونه موادی قابل اساااتفاده نیسااات .در این مقاله یک

گروه در دو ه سته ا ست .ازم به ذکر ا ست که قمله های

فیبرنوری دو ه سته ای برای اندازه گیری ضریب شک ست

مرتبه بااتر بسط تیلور در طول های خیلی کوتاه فیبرنوری

مدل سازی شده ا ست که از میدان میرا شونده ی یکی از

دو هسته قابل نش پوشی است.

هساااته ها و با نفوذ به محیط خارقی برای اندازه گیری

در صورتیکه قنس هر دو هسته ی فیبرنوری یکسان باشد

ا ستفاده شده ا ست .مه ترین مزیت ا ستفاده از فیبر های

الگوی تداخلی بساایار ضااعیفی ناشاای از خمش و یا فشااار

دو هسته پایداری تداخل سنج مخصوصا در مورد تغییرات

اضافی وارد شده بر یک از هسته ها ایجاد می شود ولی در

دمایی است .از دیگر مزایای این حسگر می توان به ساخت

این مورد به دلیل اختالف زیاد ضااریب شااکساات های دو

آ سان ،مقرون به صرفه بودن از نظر اقت صادی ،ح سا سیت

هسته الگوی تداخلی با نمایانی بااتری تشکیل می شود.

باا و قا بل اسااات فاده ق هت ا ندازه گیری ن ندین کم یت

طبق آزمایش های عملی م شاهده شده نقطه ای در الگوی

بصورت ه زمان اشاره کرد.

-2

طرح تداخلی وقود دارد که برای آن اختالف فاز تقری با

اساس عملکرد حسگر

صفر است] .[6اگر فاز حول این نقطه بسط تیلور داده شود
می توان از قمله ی دوم ناشی اختالف بین معکوس سرعت

ا ساس عملکرد ح سگر بر مبنای تداخل سنج ماخ زندر می

های گروه صاارف نظر کرد .در نتیجه فاز یک تابع مربعی با

باشاااد که رابطه طیر خروقی حساااگر با تغییرات فاز بر

مرکز  0می شود .در صورتیکه میدان میرا شونده ی یکی

اساس رابطه زیر است:
)(1

از هساااته ها به محیط خارقی نفوذ کند که این فرایند از

I OUT    I 1  I 2  2 I 1 I 2 cos 
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طریق یکی از روش های ساااایش یا خوردگی شااایمیایی

با ب سط دادن  k  حول  1540 nmکه در م شاهدات

امکان پذیر ا ست ،هرگونه تغییر در ضریب شک ست محیط

تجربی به د ست آمده ا ست ] [6و به د ست آوردن ضریب

خارقی منجر به تغییر اختالف ضاریب شاکسات موبر بین

شکست موبر با تغییر ضریب شکست محیط خارقی پاسخ

هسااته ها می شااود .عمق نفوذ میدان میرا شااونده  d pدر

طیفی ح سگر به د ست می آید .در مدل سازی انجام شده

غالف فیبرنوری به صورت رابطه ( )5تعریر می شود:

ضریب شک ست محیط خارقی را در بازه ی  1/36تا 1/37



)(5

2 nco2 sin 2   ncl2

تغییر داده شاااده و تغییرات طیر تداخلی برای طول موج

dp 

های  1450تا  1650نانومتر بررسی شده است.

که  زاو یه ی نور فرودی به مرز مغزی و غالف و  طول
موج نور فرودی را نشاااان می دهد .اندازه گیری تغییرات
ضریب شک ست در ناحیه ای از فیبرنوری دو ه سته ای که
غالف فیبرنوری نازک شده است صورت می گیرد.

 -3نتایج شبیه سازی ح سگر فیبرنوری دو
هسته
شابیه ساازی برای فیبرنوری دو هساته با مشاخصاات زیر
صورت گرفته ا ست :طول  50سانتی متر از فیبر دو ه سته
که یکی از هساااته ها که با ژرمانیوم دوپ شاااده قطر 5/1
میکرومتر و ضااریب شااکساات  1/457و هسااته ی دیگر با
ف سفر دوپ شده با قطر  6/4میکرومتر و ضریب شک ست
 1/452ا ست .قطر فیبر  125میکرومتر با ضریب شک ست
 1/444می باشاااد .طول موج قطع در هر دو هساااته 1/3
میکرومتر است و فاصله ی مراکز دو هسته  14/9میکرومتر
می باشد که این فاصله میزان کوپل شدگی نور بین هسته
ها را به حداقل رسانده و نور بصورت قداگانه در هرکدام از
هسته ها منتقل می شود .طول ناحیه ای که بعنوان حسگر
در نظر گرفته شااده  2سااانتی متر از فیبرنوری دو هسااته
شکل : 1توزیع مدی (مد  ) LP01در دو ه سته ی فیبر و عدم قفت شدگی

است.

نور بین هسته ها

شبیه سازی ابتدا قهت اببات عدم قفت شدگی نور بین

طبق شکل  2قابجایی طول موقی در دو سمت قسمت

ه سته ها انجام شده ا ست .در هند سه ای که یک سمت

مرکزی طیر اتفاق می افتد .مشاهده می شودکه با افزایش

فیبرنوری غالف نازک تری با قطر  11میکرومتر داشااا ته

ضریب شکست دو رفتار متفاوت در طول موج های کوتاه و

با شد ،طبق شکل  1م شاهده می شود نور در هر کدام از

طول موج های بلند رخ می دهد .کمینه ها و بیشینه های

هسته ها بصورت قداگانه منتشر می شود.
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اول در هر دو سمت حساسیت بااتری نسبت به مراتب

تداخل سنج ماخ زندر را ایفا کرده و با قفت شدگی نور به

بعدی دارند.

درون هر دو هسته ی فیبر یک تداخل سنج درون فیبری
تشکیل شده است .نتایج شبیه سازی نشان می دهد که

1.36
1.362
1.364
1.366
1.368
1.37

حساسیت کمینه ی سمت راست  643/85 nm/RIUو

1.0

0.6
0.4
0.2

)Normalized Intensity (a.u

0.8

حساسیت کمینه ی سمت نپ برابر با -563 nm/RIU
است که نشان دهنده ی رفتار مخالر کمینه های دو سمت
است .کمینه ای که در طو ل موج های بلند تر واقع شده به
دلیل نفوذ بیشتر طول موج های بلندتر به محیط پیرامون
حساسیت بیشتری دارد .حساسیت کمینه های بعدی در هر

0.0

دو سمت کاهش می یابد .از رفتار متفاوت طیر در دو سمت

1.45E-006 1.50E-006 1.55E-006 1.60E-006 1.65E-006

)Wavelength (m

می توان به عنوان ابزاری قهت اندازه گیری ه زمان کمیت
های مختلر مثل دما و فشار استفاده کرد.

شکل  : 2نمودار قابجایی طول موقی طیر تداخلی با تغییر ضریب شکست
محیط خارقی در بازه ی  1.36تا 1.37
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یک فیبرنوری دو هسته که بخشی از غالف فیبرنوری در
یک طرف فیبر برداشته شده ،بعنوان حسگر ضریب شکست
مدل سازی شده است .دو هسته ی فیبرنوری نقش دو بازوی
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افزایش پهنای طیف و میزان جذب گرافن در ترکیب با بلور نانوپالسمونیکی بر
پایه گریتینگ نیمدایرهای فلزی
 حسین شیرکانی،بنفشه یکتاپرست
 بوشهر، دانشگاه خلیج فارس،گروه فیزیک
b.yektaparast.physics@gmail.com; shirkani@pgu.ac.ir

 گرافن را در ترکیب با بلور نانوپال سمونیکی ساخته شده از گریتینگ، در این مقاله بهمنظور ت شکیل پال سمونهای سطحی- چکیده
 نمودارهای جذب گرافن تحت تأثیر تشدیدهای پالسمونیکی را نسبت به پارامترهای هندسی ساختار.فلزی نیمدایرهای بهکار بردهایم
 در صد در28/7  ا ستفاده از این ساختار موجب افزایش جذب گرافن تا.و ضریب شک ست دیالکتریک مورد مطالعه قرار میدهیم
ناحیه فروسرخ نزدیک و همچنین گستردگی طیف جذبی در نواحی مرئی و سرتاسر فروسرخ نزدیک شد که این میزان و ناحیه طیفی
. ضریب شکست دیالکتریک و پارامترهای هندسی قابل کنترل هستند،با استفاده از جنس گریتینگ
 نواحی مرئی و فروسرخ نزدیک، گرافن، طیف جذبی،  بلور نانوپالسمونیکی-کلید واژه

Enhancing the Absorption and Spectral Width of Graphene Near the
Nanoplasmonic Crystal Based on Semicircular Metallic Grating
Banafsheh Yektaparast, Hossein Shirkani
Department of Physics, Persian Gulf University, Bushehr
b.yektaparast.physics@gmail.com; shirkani@pgu.ac.ir
Abstract- In this paper, graphene has been used in combination with a nanoplasmonic crystal made of semicircular
metallic grating, in order to creation surface plasmons. We study graphene absorption under the influence of plasmonic
resonances according to geometric parameters and dielectric refractive index. The use of this structure increased the
absorption of graphene up to 28.7% in the near infrared region and the spread of absorption spectrum in the visible and
throughout the near infrared regions that this amount of absorption and spectral region are controlled by grating material,
dielectric refractive index and geometric parameters.
Keywords: Absorption Spectrum, Graphene, Nanoplasmonic Crystal, Visible and Near Infrared Regions
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گرافنی ،ترانزیستورهای پالسمونی و ...چنین جایگزیدگی

مقدمه

باالیی برای مدهای پالسمونی دارای نقشی عمده است [.]7

گرافن یک تک الیه نازک به ضخامت تقریبا  0/34نانومتر
ساخته شده از کربن میباشد که دارای شبکه النه زنبوری

ساختار

است .تحرک پذیری باال و پایداری زیست محیطی ،همچنین

بهمنظور بهبود و توسعه عملکرد قطعات نانوفوتونیکی و

خواص فوتونیکی ،مکانیکی و اپتوالکترونیکی این شبهفلز با

اپتوالکترونیکی ،بهکارگیری گرافن در کنار بلورهای

گاف نواری صفر ،مثال زدنی است [.]1

نانوپالسمونیکی شامل فلزات نجیب و دارای گریتینگ،

طلوع پیشرفت گرافن و مواد بر پایه آن در زمینه ساخت و

پتانسیلهای بالقوهای در کنترل فرکانس تشدید پالسمون-

بهبود عملکرد وسایل اپتیکی و اپتوالکترونیکی از سال

ها ،انتقال پالسمونهای سطحی و  ...به ارمغان میآورد.

 2008آغاز شد که تا کنون نانومواد بر پایه گرافن منجر به
پیشرفتهایی در ساخت ادواتی مانند سلولهای خورشیدی
[ ،]2آشکارسازها و ترانزیستورهای نوری [ ،]3جذبکننده-
های اشباع برای لیزرهای فوقسریع [ ،]3حسگرهای زیستی
و گازی [ ]4و  ...شدهاست.
گرافن انعطافپذیری باالیی برای ترکیب شدن با مواد دیگر

شکل .1بلور نانوپالسمونیکی طراحی شده تحت موج

را داراست که استفاده از گرافن در کنار ساختارهای

قطبیده TM

در بلور نانوپالسمونیکی مورد مطالعه ،تک الیه نیمدایرهای

فوتونیکی یک بعدی و بلورهای نانوپالسمونیکی میتواند

گرافن به ضخامت 0/34nmو شعاع  Rg=60nmبا ضریب

جذب  2/3درصدی این ماده شفاف را افزایش دهد [.]5

شکست  ]5[ ng=3 + i5.446 ⁄3 μm-1سرتاسر گریتینگ

تشدیدهای پالسمونیکی قوی در گرافن در نواحی فروسرخ

فلزی نیمدایرهای به شعاع  59/66nmرا میپوشاند .ساختار

دور و فروسرخ میانه ایجاد میشود که موجب افزایش جذب

بر زیرالیهای به ضخامت  10nmاز جنس همان فلز نشانده

در گرافن می گردد و در نواحی مرئی و فروسرخ نزدیک جذب

شده و دیالکتریکی با ارتفاع برابر با  Rgروی پیکربندی قرار

گرافن به طور معمول با جفت کردن گرافن با ساختارهای

گرفتهاست .ضخامتهای مختلف دیالکتریک بررسی شده

رزونانسی فلزی یا دیالکتریک افزایش مییابد [ .]6تحرک-

و حالت چسبیده به گریتینگ بهعنوان برترین حالت برگزیده

پذیری باالی حاملهای گرافن که موجب اتالف کم بهعنوان

شدهاست(شکل .)1ساختار را تحت تابش عمودی با روش

یک ماده پالسمونیکی میشود و بهعالوه جایگزیدگی نوری

 FEMدر نرمافزار کامسول شبیهسازی نموده و بر مرزهای

باالی پالسمون گرافن میتواند در پالسمونیکی فلزات نجیب

چپ و راست شرایط مرزی دورهای اعمال مینماییم.

را که جایگزیدگی میدانی نسبی ناچیزی در فروسرخ دارند
و همچنین پالسمونهای بر پایه آنها به دلیل اتالف باال و

بحث و بررسی نتایج

عدم تنظیمپذیری بهصرفه نیستند ،کامل کند [ ]7که

در اینجا هدف خود را برمبنای افزایش جذب گرافن و کنترل

موجب افزایش جذب نور در این ناحیه فرکانسی تشدیدی

طیف جذبی آن در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک در راستای

میشوند .بنابراین بهمنظور افزایش جذب نور و بازده نشر در

گستردگی هر چه بیشتر پهنای باند جذبی ،قرار میدهیم.

این فرکانسها ،برای آشکارسازی و منابع نوری ،نانوآنتنهای

درابتدا دیالکتریک را هوا ( )nd=1در نظر میگیریم.
310

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

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1397

شکل( .2الف) مقایسه طیف جذبی گرافن در حضور نقره ،مس و طال( .ب) مقایسه طرح دو بعدی توزیع شدت میدان مغناطیسی بر حسب فاصله از محور xها
در حضور سه فلز نقره ،مس و طال و (ج) طرح اندازه شدت میدان مغناطیسی برحسب مؤلفه  yخط نشان در حضور نقره.

شکل. 2الف طیف جذب گرافن را در بازه مرئی و اوایل

 380تا  1300نانومتر با بهکارگیری سه فلز نقره ،طال و مس

فروسرخ نزدیک نشان میدهد .همانطور که از شکل پیداست

نشان میدهد .چنانچه از شکل پیداست با افزایش شعاع و

بیشینه جذب در استفاده از نقره ،مس و طال بهترتیب به-

کاهش فاصله میان گریتینگها و نیز افزایش برهمکنش نور-

میزان  22 ،31و  11درصد در طولموجهای  645 ،510و

گرافن ،جذب افزایش مییابد که نتیجه افزایش برانگیختگی

نیز  645نانومتر اتفاق میافتد .این طولموجها ،طولموج

پالسمونهای سطحی در مرز گرافن-فلز میباشد ،تا در

تشدید پالسمونهای سطحی ایجاد شده در نانوبلور می-

شعاع  75nmبرای هر سه فلز به بیشینه جذب  22 ،37و

باشند .شکل.2ب طرح دو بعدی توزیع شدت میدان

 37/5درصد بهترتیب با حضور نقره ،طال و مس میرسیم.

مغناطیسی برحسب فاصله از محور xهاست که محل ایجاد

در این شعاع گریتینگها کامالً بههم چسبیده هستند و

پالسمونهای سطحی را در مرز گرافن-فلز نشان میدهد.

تشدید پالسمونهای سطحی در مرز آنها موجب بیشینه

بیشینه شدت در حضور نقره اتفاق میافتد که شکل.2ج

جذب گرافن میشود که نقره در کنار گرافن گستردهترین

طرح اندازه این شدت میدان مغناطیسی برحسب مؤلفه y

باند جذبی را نشان میدهد .با انتخاب مقدار بهینه

خط نشان را نمایش میدهد .اکنون با آگاهی از موقعیت

 ،Rg=75nmجذب گرافن را در ضرایب شکست دیالکتریک

پالسمونهای سطحی شعاع ( )Rgرا از  15nmتا 75nm

از  1تا  3بررسی میکنیم .در حضور نقره و طال میزان جذب

(بیشترین حالت ممکن) بهینهسازی میکنیم .در تمام

گرافن برای ضریب شکست  3به بیشینه مقدار بهترتیب

حالتها  d=Rgاست .شکل 3طیف جذب گرافن را در بازه

حدود  66و  58/5درصدی میرسد (شکل.4الف و ب) که

شکل .3طیف جذب گرافن برحسب تغییرات شعاع ( )Rgدر حضور سه فلز (الف) نقره( ،ب) طال و (ج) مس.
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شکل .4طیف جذب گرافن برحسب تغییرات ضریب شکست دیالکتریک در حضور سه فلز (الف) نقره( ،ب) طال و (ج) مس.

این بیشینه جذب در حضور مس تا حدود  53درصد در

پالسمونها در این نواحی با استفاده از پارامترهای هندسی،

ضریب شکست  2/4واقع میشود (شکل.4ج) .الزم بهذکر

جنس گریتینگ و ضریب شکست دیالکتریک ،از نتایج

است که در هر سه مورد با زیاد شدن ضریب شکست جابه-

حاصل میباشد که با ارائه نانوساختاری بهینه بهمنظور

جایی سرخی را برای طولموج بیشینه جذب از بازه مرئی

افزایش برهمکنش نور-گرافن در ناحیه گستردهای از طیف،

به سمت فروسرخ نزدیک شاهد هستیم.

میتوان دامنه استفاده از گرافن را در نانوساختارهای

با توجه به شکل ،5بهکارگیری دو فلز نجیب نقره و طال به-

فوتونیکی و اپتیکی گسترش داد.

جای مس عالوه بر افزایش بیشینه جذب گرافن ،جابهجایی
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افزایش نرخ فلوئورسانس به کمک نانوپوسته نامتقارن
خدیجه صمیمی؛ آیدا فیروزی و احمد محمدی
 گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس،بوشهر
mohammadi@pgu.ac.ir Khsami005@gmail.com; Aida.firoozi90@yahoo.com;
چکیده– با به کارگیری روش تفا ضل متناهی دامنه زمان به برر سی افزایش سیگنال فلوئور سانس به کمک نانوپو ستههای نامتقارن
 به همین. این نوع از نانوذرات میتوانند نرخ فلوئورسممانس را به میزان قابل توجهی افزایش افزایش دهند.پالسمممونیکی میپردازیم
 نشان داده میشود که با انتخاب مناسب جنس.منظور نانوپوستهای متشکل از هسته سیلیکا و پوستهی از جنس طال درنظر میگیریم
. فاصله و جهتگیری مولکول میتوان نرخ فلوئورسانس را به طور قابل مالحظهای افزایش داد، جابهجایی هسته،و ابعاد هسته
 نانوپوسته نامتقارن، روش تفاضل متناهی دامنهی زمان، پالسمون سطحی جایگزیده، افزایش فلوئورسانس-کلید واژه

Flourescence Enhancement by an Asymmetric Nanoshell
Khadijeh samimi, Aida firoozi, Ahmad mohammadi
Boushehr, Parsian gulf university, Department of physics
Khsami005@gmail.com; Aida.firoozi90@yahoo.com; mohammadi@pgu.ac.ir
Abstract- By employing the finite difference time domain method, we study the fluorescence enhancement of molecules
coupled to an asymmetric plasmonic nanoshell. This kind of nanoparticles can considerably enhance flourescence rate.
For this purpose, we consider a nanoshell consisting of a silica core and a golden shell. It is shown that, with proper
selection of core dimension, core material, core displacement, molecular distance and direction the fluorescence rate can
be considerably increased.
Keywords: fluorescence enhancement, localized surface plasmon, finite difference time domain method, asymmetric
nanoshell
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مقدمه
در چند دههی اخیر توسعهی سریع علم نانوپالسمونیک و
امكان ساخت اجسام در ابعاد نانو راه را برای کنترل امواج
الكترومغناطیسی در مقیاس نانو هموار کرده است .ازاینرو
مطالعه نانوذرات فلزی در شكلها و اندازههای مختلف ،به
علت کاربردهای فراوان آنها هر چه بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است ] .[1یكی از کاربردهای نانوذرات پالسمونیكی،
افزایش سیگنال فلوئورسانس با بهرهگیری از پالسمون
سطحی جایگزیده میباشد ] .[2اگر نور به نانوذره فلزی
بتابد ،به دلیل محدود بودن سطح و حجم نانوذره ،در سطح
نانوذره محبوس و جایگزیده میشود و باعث تشكیل میدان
الكترومغناطیسی قوی در اطراف نانوذره میشود و پالسمون
سطحی .جایگزیده را تشكیل میدهد .پالسمون سطحی
جایگزیده در نانوذرات فلزی به شكل ،اندازه ،جنس و
ضریبشكست محیطی که نانوذرات در آن قرار دارند بستگی
دارد ] .[3پدیده فلوئورسانس به صورت کلی طی دو فرآیند
مهم رخ میدهد )1 :فرآیند برانگیختگی و  )2فرآیند گسیل
خودبهخودی مولكول .سیگنال فلوئورسانس ناشی از
برانگیختگی و تابش یک مولكول یا اتم معموال بسیار کوچک
است و به آسانی قابل آشكارسازی نیست .باال بردن احتمال
برانگیختگی و احتمال گسیل خودبهخودی هر دو باعث
تقویت سیگنال فلوئورسانس خواهد شد .یكی از راهکارهای
ارائه شده به منظور افزایش نرخ فلوئورسانس به کارگیری
نانوذرات پالسمونیكی میباشد.
در این مقاله با استفاده از روش تفاضل متناهی دامنه زمان
به بررسی افزایش نرخ فلوئورسانس یک مولكول در مجاورت
نانوپوستههای نامتقارن پالسمونیكی پرداخته شده و می-
توان با کمک این نانوذرات نرخ برانگیختگی مولكولی که در
میدان نزدیک آن قرار گرفته است را افزایش داد .با محاسبه
سطح مق طع پراکندگی و نرخ گسیل خودبهخود ،به بررسی
عوامل موثر شامل فاصله مولكول از نانوذره ،ابعاد هسته،
ضریب شكست هسته ،جابهجایی هسته و جهتگیری
مولكول پرداخته شدهاست.

تئوری
به منظور افزایش نرخ فلوئورسانس ،نانوپوستهای متشكل از
هسته سیلیكا(ضریبشكست  )1/5با شعاع ،r=30nm
پوستهای از جنس طال با ضخامت t= 10 nmکه در فاصله
 d=10nmاز مولكول در محیطی به ضریبشكست  1قرار
دارد ،درنظر گرفته شده است و نانوپوسته تحت تابش موج
تخت به منظور برانگیخته کردن مولكول قرار
میگیرد(.شكل)1

شكل  :1ساختار سه بعدی طراحی شده.

برای محاسبه نرخ واپاشی ،میزان تابش یک دوقطبی (معادل
کالسیكی تابش مولكول) در نزدیكی نانوذره درنظر گرفته
شده است و نرخ گسیل خودبهخود با نسبت توان تابشی
میدان دور به توان تابشی گسیلکننده متناسب است ].[4
Pr
P0

()1

Γr

=
Γ0r

در این رابطه  Prتوان تابشی در حضور نانوذره است و P0
توان تابشی گسیلکننده زمانی که نانوذره حضور ندارد .بهره
آنتن به صورت نسبت توان تابشی به توان تابشی کل تعریف
میشود ].[4
()2

Pr
Pr
=
Pt
Pr + Pnr

= ηa

در رابطه ( )2توان تابشی کل  Ptبه صورت مجموع توان
تابشی و توان غیرتابشی بیان میشود .برای محاسبه توان
تابشی توسط دوقطبی ،دو مكعب فرضی ،یكی در اطراف
ملكول و دیگری در اطراف مولكول و نانوپوسته درنظر گرفته
میشود به گونهای که آشكارساز 1فقط مولكول و
آشكارساز 2مولكول و نانوپوسته را دربربگیرد .با محاسبه
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میدان  Eو  Hروی سطح این دو مكعب فرضی ،شارش
انرژی خالص گذرنده از سطح آن محاسبه میشود .بدین

به منظور بررسی تاثیر فاصله مولكول بر روی نرخ واپاشی،
مولكول را در فواصل مختلف از نانوپوسته قرار میدهیم.

ترتیب توانهای تابشی و نسبت آنها به دست میآید.

همانطور که در شكل ( )4مشاهده میشود هر چه فاصله
گسیلکننده از نانوذره کمتر شود نرخ واپاشی تابشی افزایش
می یابد .باید به این نكته توجه داشت که در فواصل بسیار
نزدیک احتمال گسیل غیر تابشی که منجر به اتالف انرژی

نتایج
از آنجایی که افزایش فلوئورسانس به کمک نانوذرات هم در
مرحله برانگیختگی و هم در گسیل خودبهخود امكانپذیر
است و نیازمند تنظیم تشدید پالسمون سطحی متناسب با
ترازهای انرژی مولكول مورد بررسی است ،هر دو مورد
پراکندگی موج تخت توسط نانوذره و گسیل خودبهخودی
مولكول را مورد بررسی قرار داده و تاثیر پارامترهای گوناگون
محاسبه شده است .در شكل ( )2و ( )3سطح مقطع
پراکندگی به ازای تغییر جنس و ابعاد هسته ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میکنید با افزایش این دو پارامتر قله
تشدید به سمت طول موجهای بلندتر جابهجا میشود .با
افزایش ابعاد هسته سطح مقطع پراکندگی افزایش و با
کاهش ضریب شكست هسته ،سطح مقطع پراکندگی
افزایش مییابد.

درون نانوذره میگردد ،افزایش مییابد .به منظور بررسی
بیشتر این موضوع ،بهره آنتن را محاسبه میکنیم .همانطور
که در شكل ( )5مشاهده میشود ،با افزایش فاصله
گسیلکننده از نانوذره بهره آنتن افزایش مییابد .به دلیل
اینكه در فواصل دورتر نسبت به نانوذره نرخ واپاشی
غیرتابشی کاهش مییابد و در نتیجه بر طبق رابطه ( )2با
افزایش فاصله گسیلکننده از نانوذره بهره آنتن به مقدار 1
نزدیکتر میشود.

شكل  :4نرخ واپاشی تابشی به ازای فواصل مختلف مولكول.

شكل  :2سطح مقطع پراکندگی به ازای جنس متفاوت هسته.

شكل  :5بهره آنتن به ازای فواصل مختلف مولكول.

شكل :3سطح مقطع پراکندگی به ازای ابعاد مختلف هسته.

پ ارامتر تاثیرگذار دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار
گرفته ،جهتگیری مولكول نسبت به نانوپوسته است .به
کمک روش تصویر ،میتوان نقش نانوپوسته در تابش
مولكول را برای دو حالت متعامد توضیح داد .همانطور که
در شكل ( )6مشاهده میشود ،زمانی که مولكول در امتداد
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محور نانوپوسته قرار گرفته ،مولكول و تصویر آن تاثیر
یكدیگر را تقویت میکنند که باعث افزایش نرخ واپاشی
میشود .هنگامیکه گسیلکننده عمود بر محور نانوذره
باشد ،تابش ناشی از تصویر و گسیلکننده یكدیگر را تضعیف
میکنند و همین موضوع باعث کاهش نرخ واپاشی میشود.

شكل  :7نرخ واپاشی تابش به ازای جابهجای هسته در امتداد محور .z

نتیجهگیری

شکل  : 6نمودار نرخ واپاشی تابشی برای هسته با شعاع  ،30پوسته با
شعاع  40نانومتر و قطبش مولکول در دو جهت

آخرین پارامتر مورد بررسی ،جابهجایی هسته بوده و به
منظور بررسی تاثیر جابه جایی هسته بر روی نرخ واپاشی
تابشی ،نانوپوسته با شعاع هسته  20و ضخامت  30نانومتر
در نظر گرفته میشود .هرچه فاصله هسته از مرکز افزایش
یابد ،یعنی به سمت مماس شدن سطح پوسته و هسته پیش
برویم ،نرخ واپاشی تابشی افزایش مییابد(.شكل)7
بررسی نتایج به دست آمده در شكلهای  2تا  6نشان
میشود که آزادی عمل بیشتری برای کنترل پالسمون
سطحی جایگزیده درون نانوپوسته غیرمتقارن در مقایسه با
نانوکره وجود دارد .این امكان ناشی از جفتشدگی
پالسمونهای سطحی در سطوح مختلف و بستگی آن به
فاصله بین سطوح در نقاط مختلف دارد .عالوه بر آن جنس
هسته نیز میتواند بر چگونگی تشكیل پالسمونهای سطح
ذکر شده و جفتشدگی بین آنها تاثیرگذار باشد.

نشاندادهشد با در نظر گرفتن نانوپوستهای متشكل از هسته
و پوستهای به ترتیب از جنس سیلیكا و طال میتوان نرخ
فلوئورسانس را افزایش داد .پارامترهای تاثیرگذار در افزایش
نرخ فلوئورسانس مورد بررسی قرارگرفته و نشان داده شده،
با جابهجایی مرکز هسته نسبت به پوسته ،کاهش فاصله
مولكول ،افزایش ابعاد هسته و  ...میتوان نرخ فلوئورسانس
را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
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بررسی سهم فروپاشی تابشی و غیر تابشی در گسیل خودبهخودی تابشگر
کوانتومی در مجاورت نانوذره پالسمونیکی
 سعید شجاعی، وحید سیاهپوش،هانیه نامور
 دانشگاه تبریز،پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
 از، در این مقاله.چکیده – استفاده از نانوذرات پالسمونیکی یکی از روشهای موثر کنترل گسیل خودبهخودی تابشگر کوانتومی است
 به.نانوذره پالسمونیکی برای بررسی سهم فروپاشی تابشی و غیرتابشی در گسیل خودبهخودی تابشگر کوانتومی استفاده شده است
 یک تابشگر کوانتومی در مجاورت نانوذرهای از جنس نقره در نظر گرفته شده و با استفاده از روش تقریب دو قطبی جفت،این منظور
 مورد، سهم گسیل تابشی و غیر تابشی تابشگر کوانتومی بر حسب طول موج و فاصله از نانوذره، تغییرات تابش خودبهخودی کل،شده
 بیشینه، نتایج به دست آمده نشان میدهند با افزایش قطر نانوذره وکاهش فاصله نانوذره از تابشگر کوانتومی.بررسی قرار گرفته است
.گسیل خودبهخودی کل و سهم فروپاشی تابشی افزایش مییابد
 نانوذره پالسمونیکی، گسیل خودبهخودی، فروپاشی تابشی و غیر تابشی، تقریب دو قطبی جفت شده، تابشگر کوانتومی-کلید واژه

Investigation of the contribution of radiative and non-radiative decay
in the spontaneous emission of a quantum emitter close to a plasmonic
nanoparticle
Haniyeh Namvar, Vahid Siahpoush, Saeid Shojaei
Research Institute for Applied Physics and Astronomy-University of Tabriz
Abstract- The use of plasmonic nanoparticles is one of the effective methods for controlling the spontaneous
emission of a quantum emitter. In this paper, a plasmonic nanoparticle has been used to investigate the
contribution of radiative and non-radiative decay in the spontaneous emission of the quantum emitter. To this end,
a quantum emitter has been considered in the vicinity of a silver nanoparticle and by using the coupled dipole
approximation method, spontaneous emission, contribution of radiative and non-radiative decay variations of the
quantum emitter, in terms of wavelength and distance from the nanoparticle, have been investigated. The obtained
results show that with the increase in the nanoparticle diameter and reduction in the spacing of the nanoparticle
from the quantum emitter, the maximum spontaneous emission and contribution of radiative decay are increased.
Keywords: Coupled dipole approximation, Plasmonic nanoparticle, Quantum emitter, Radiative and non-radiative decay,
Spontaneous emission
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طول موج و فاصله از نانوذره (با اندازه های متفاوت) مشخص
میکنیم.

 .1مقدمه
اثر پورسل ،1بیان میدارد که آهنگ گسیل خودبهخودی از
تابشگر به محیط وابسته است ] .[1بنابراین با تغییر محیط
میتوان گسیل خودبهخودی از تابشگر کوانتومی را کنترل
کرد .کنترل این تابش برای کاربرد در فناوریهایی مانند

 .2مبانی نظری
مطابق شکل  ،1یک سیستم متشکل از تابشگر کوانتومی و
نانوذره ،در نظر میگیریم.

تصویر برداری پزشکی ] [2حسگرهای نوری ]،[3
نمایشگرها ] [3و نانولیزرها ] ،[3یک نیاز اساسی و بسیار
پراهمیت است .برای کنترل تابش خودبهخودی یک تابشگر
کوانتومی از روشهای مختلفی استفاده میشود که از جمله
رایجترین آنها میتوان به استفاده از میکروکاواکهای
اپتیکی ] [4بلورهای فوتونی ] [5و نانوساختارهای
پالسمونیکی ] [6,7اشاره کرد .استفاده از نانوذرات فلزی
برای کنترل تابش خودبهخودی یک روش موثر و از نظر
بکارگیری ساده تر از روشهای دیگر است و به همین دلیل
در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
بررسیهای انجام شده نشان داده است که وقتی یک نانوذره
فلزی در میدان تابشی یک تابشگر کوانتومی قرار میگیرد،
به دلیل برانگیزش پالسمونهای سطحی جایگزیده
 )LSP(2ویژگیهای نورتابی تابشگر مانند توان تابشی،
الگوی تابش و آهنگ نشر خودبهخودی به شدت تغییر
میکند ] .[8یک سیستم متشکل از نانوذره و تابشگر
کوانتومی از روشهای متفاوتی بررسی شده است ].[10,9
تابش خودبه خودی کل شامل دو بخش گسیل تابشی و
گسیل غیرتابشی میباشد ،اما در این تحقیقات تاکید بر

شکل  :1یک تابشگر کوانتومی با فرکانس تابش 

و بردار مکان  ، rsدر

فاصله  Rاز یک نانوذره کروی نقره به شعاع  aو بردار مکان rp

میدان تابشی تابشگر توسط تابع گرین ،3به صورت زیر داده
میشود ]:[1
G (r, rs ,  ).μ

()1

k2

0

E(r ) 

تابع گرین در حضور نانوذره در تقریب دوقطبی به صورت
زیر توصیف میشود ]:[9
()2

)G(r, rs ,)  G0 (r, rs ,)  S(r, rs ,
وS

 G 0تابع گرین در فضای آزاد (بدون حضور نانو ذره)
تصحیح تابع گرین به علت حضور نانوذره را توصیف میکنند
]:[1,9

گسیل خودبهخودی کل بوده و سهم بندی فروپاشی تابشی
و غیرتابشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .درحالیکه در
کاربردهایی مانند تصویربرداری پزشکی بیشتر سهم
فروپاشی تابشی مورد توجه قرار میگیرد .در این مقاله ،با
استفاده از روش تقریب دو قطبی جفت شده ،سهم گسیل
تابشی و غیرتابشی را در نشر خودبهخودی کل ،بر حسب

()3
()4

1
)exp(ikR
]
2
k
4πR

G 0 (r, rs ,  )  [I 

) S(r, rs ,  )  G 0 (r, rp ,  ).k 2 ( ) mG 0 (rp , rs , 

که در این رابطه )   (قطبش پذیری نانوذره میباشد که
عبارت آن به صورت زیر است]:[9
Green’s function 3

Purcell effect 1
Localized Surface Plasmons 2
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()5

) 0 (
) 1- i(k 3 / 6π) 0 (

که  cسرعت نور در فضای آزاد n   m1/2 ،ضریب شکست
محیط زمینه و )  Eexc (rpمیدان محرک ذره ،است:

 ( ) 

) 0 (قطبش پذیری شبه استاتیک که به اندازه و جنس
نانوذره و ویژگیهای اپتیکی محیط پیرامون نانوذره بستگی
دارد]:[9
()6

 ( )   m
 ( )  2 m

()11

0 ()  4πa3

 .3نتایج محاسبات
یک نانوذره نقره با دو شعاع مختلف 20nm ،و  ،50nmدر
فاصله  10nmاز تابشگر کوانتومی قرار گرفته آهنگ گسیل
کل از رابطه ( )7و آهنگ فروپاشی غیرتابشی از رابطه
()10بدست آمد .از تفاضل این دو کمیت ،آهنگ فروپاشی
تابشی محاسبه شد .شکل  2آهنگ گسیل خودبهخودی کل
و آهنگ فروپاشی تابشی را برای دو شعاع متفاوت این
نانوذره نمایش داده است.

در سیستم مورد نظر ،آهنگ گسیل خودبهخودی کل
نرمالیزه شده ،از رابطه زیر بدست میآید ]:[9

6π
 1  Imu.S(rs , rs ,  ).u
0
k


 uجهت ممان دوقطبی الکتریکی k ،ثابت انتشار(
c
تابشگر کوانتومی و   0آهنگ گسیل خودبهخودی در فضای

)k 

آزاد را نشان میدهند.
با در نظر گرفتن تابشگر بعنوان یک دوقطبی کالسیک با
فرکانس نوسان  ، میتوان آهنگ گسیل خودبهخودی
نرمالیزه شده را با توان گسیلی نرمالیزه شده دوقطبی
کالسیک معادل دانست ]:[9
 P

0 P0

()8

شکل  :2آهنگ گسیل خودبهخودی کل و فروپاشی تابشی نرمالیزه شده بر
حسب طول موج ،در دو شعاع ( 20nm )1و( 50nm )2و در فاصله 10nm

با محاسبه توان جذب شده توسط نانو ذره ،امکان محاسبه
جداگانه آهنگ فروپاشی تابشی وغیرتابشی فراهم میشود.
 Rd


()9

با توجه به این شکل ،با افزایش شعاع نانوذره ،بیشینه آهنگ
گسیل خودبه خودی و فروپاشی تابشی افزایش مییابند.
همچنین مالحظه میشود اگرچه با افزایش شعاع ،قله
نمودارها به سمت طول موجهای بزرگتر انتقال پیدا
میکنند ،اما این روند بسیار جزیی بوده و در طول موج
تشدید پالسمونی نانوذره نقره ،آهنگ نشر خودبهخودی
بیشینه است .نسبت آهنگ فروپاشی تابشی به آهنگ گسیل
کل در طول موج تشدید پالسمونی نقره در دو شعاع()1و()2
به ترتیب برابر با  24و  83درصد است که نشانگر افزایش
نسبت با افزایش اندازه نانوذره میباشد.

   Rd   NR , Q 
 NR Pabs

0
P0

 Pabsتوان جذب شده توسط نانوذره و منشاء فروپاشی
غیرتابشی است که از رابطه زیر حاصل میشود ]:[12

()10

0

با توجه به رابطه ( )9با محاسبه آهنگ فروپاشی غیرتابشی
و تفریق از آهنگ گسیل کل ،میتوان آهنگ فروپاشی تابشی
را نیز بدست آورد.

در رابطه فوق   mتابع دی الکتریک محیط و )   (تابع
دی الکتریک نانوذره است .در این مقاله محیط پیرامون هوا
در نظر گرفته شده و برای تعیین تابع دی الکتریک نقره از
مقادیر گزارش شده تجربی استفاده شده است ].[11

()7

G (rp , rs ,  ).μ

k2

Eexc (rp ) 

k
k3
Pabs  [Im( ) 
|  |2 ]nc 0 | Eexc (rp ) |2
2
6π
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جدول  : 1درصد نسبت گسیل تابشی بر گسیل خودبخودی کل در دو شعاع

شکل  3بررسی اثر فاصله در طول موجهای مختلف را نشان
میدهد:

 20nmو  50nmدر طول موج تشدید پالسمونی نقره ( )λ = 350nmو
فواصل مختلف

25
17.44
79.38

20
18.55
79.48

𝑑𝑅Γ
Γ
15
19.33
79.53

10
19.77
79.56

5
19.93
79.57

)𝑚𝑛( R
𝑎 = 20
𝑎 = 50

 .4نتیجه گیری
شکل  :3آهنگ گسیل خودبهخودی نرمالیزه شده تابشگر کوانتومی در کنار
نانوذره نقره به شعاع  10nmبرحسب طول موج تابش و فاصله از نانوذره

نتایج نشان میدهند بیشینه گسیل خودبهخودی کل در
طول موج تشدید پالسمونی نانوذره اتفاق میافتد .همچنین
افزایش اندازه نانوذره و نیز کاهش فاصله بین تابشگر و
نانوذره سبب افزایش بیشینه نشر خودبهخودی کل،

در این نمودار مشاهده میشود با نزدیک شدن تابشگر به
نانوذره ،آهنگ گسیل خودبهخودی افزایش مییابد.

فروپاشی تابشی و نسبت سهم تابشی بر گسیل خودبهخودی
کل میشود .بنابراین می توان با در نظر گرفتن نانوذرهای با
شعاع بزرگتر و در فاصله نزدیکتر به تابشگر بیشینه گسیل
خودبهخودی کل و فروپاشی تابشی را بدست آورد.

در شکل 4نسبت گسیل تابشی بر نشر خودبهخودی کل در
دو شعاع متفاوت نمایش داده شده است.
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)(a

)(b
شکل  : 4نسبت فروپاشی تابشی بر گسیل کل نرمالیزه شده تابشگر کوانتومی
در کنار نانوذره نقره با دو شعاع متفاوت ( 20nm )aو ( 50nm )bبر حسب
طول موج و فاصله از نانوذره

با توجه به شکل  4میتوان مشاهده کرد با افزایش شعاع
نانوذره در فواصل مختلف ،نسبت گسیل تابشی بر گسیل
کل افزایش پیدا میکند .درصد این نسبت در جدول  1آورده
شده است و نشان می دهد با کاهش فاصله بین نانوذره و
تابشگر سهم فروپاشی تابشی از گسیل کل بیشتر میشود.
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اندازهگیری پارامتر برخورد پهنشدگی استارک گونههای اتمی با استفاده از
بینابنگاری لیزری
2

 حمید رضا شیروانی مهدوی،1 سیده زهرا شورشینی،1الهام اکبری وشنویی
 تهران، دانشگاه الزهرا،شیمی- دانشکده فیزیک.1
 تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، گروه فیزیک. 2

 برای تصحیح این.چکیده – یکی از مشکلهای اصلی در بیناب نگاری فرو شکست لیزری اثر خود جذبی خطهای بینابی گسیلی است
 در پهن، بهعنوان مهمترین کمیت، راهحلهای گوناگونی پیشنهاد میشود که در بسیاری از آنها آگاهی از مقدار پارامتر برخورد،اثر
Ca (  مربوط به کلسیم یکبار یونیزه393.36 nm  پارامتر برخورد خط بینابی، در کار حاضر.شدگی استارک هر خط ضروری است

. تعیین میشود، با استفاده از بیناب نگاری پالسمای لیزری و نیز پارامتر برخورد سایر خطهای بینابی این گونه، برای نخستین بار،)II

Measurement of the Stark broadening parameter of atomic species by
laser-induced breakdown spectroscopy
Elham Akbari Veshnavehee1, Seyede Zahra Shoursheini1, Hamidreza Shirvani-Mahdavi2
1. Physics-Chemistry faculty, Alzahra University, Tehran
2. Department of physics, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran
Abstract- One of the main problems in laser-induced breakdown spectroscopy is self-absorption effect of
emission spectral lines. To correct this effect, various solutions are proposed; in many of which knowing the
amount of collision parameter, as the most important quantity, is essential in the Stark broadening of each line.
In the present research work, collision parameter of the spectral line 393.36 nm related to once-ionized calcium
(Ca II), for the first time, is determined using laser plasma spectroscopy and also other spectral lines of the
species.
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مقدمه

𝑊𝛥𝜆𝑠𝑡𝑎𝑟𝑘 = 2

روش بیناب نگاری فروشکست لیزری ()LIBSیکی از روش

که) Δλstark(nmپهن شدگی اثراستارکne(cm-3)،چگالی

های آنالیز عنصری است که اندازه گیری غیر مخرب کمی و

الکترونA،پارامتر پهن شدگی ناشی از یونB،ضریب ثابت

کیفی در فاز های مختلف (جامد ،مایع و گاز) را ممکن می

که برای اتم های خنثی0.75و برای یون ها ،1.2

سازد.این روش به دلیل سادگی ،هزینه کم و سرعت ،امروزه

)W(nmپارامتر برخورد الکترون و  NDتعداد ذرات در کره

درمیان پژوهشگران در علوم مختلف پزشکی،شیمی،فیزیک

دبای می باشد.در پالسمای نوعLIBSجمله دوم در معادله

و ...جهت آنالیز مواد به عنوان یک روش نوین و کاربردی،

1قابل چشم پوشی است.

بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .به این سبب بررسی

چگالی طیفی شار فوتونی برای یک طول موج مشخص در

خطاهای آزمایش  LIBSو راهی برای برطرف کردن آن ها

پالسمایی به طول ،lدر شرایط تعادل ترمودینامیکی )(LTE

توسط پژوهشگران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته

و حضور اثر خودجذبی به صورت زیر تعریف می شود:

است .یکی از مهمترین خطاهای آزمایش  LIBSمربوط به
اثرات خودجذبی می باشد .اثر خودجذبی بر دقت اندازه

)(2

گیری شدت خطوط ،دما ،چگالی الکترونی و غلظت عناصر

)𝜆(𝜀
) 𝑙)𝜆(𝑘 𝑒 (1 −
)𝜆( 𝑘

= ) 𝑙 𝐼 (𝜆,

که در این رابطه )ε(λو) k(λبه صورت زیر تعریف می شود:

اثر می گذارد .در سال های اخیر تاثیر خودجذبی در شدت

)(3

خطوط گسیلی اپتیکی در مقاالت زیادی مورد بررسی قرار
گرفته است و برای حذف این اثر تاکنون راه حل های

)(4

مختلفی ارائه شده است [.]1

𝑐
𝜀(𝜆) = ℎ
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که)C (cm.s-1سرعت نورλ0 (cm)،طول موج گذارAji(s-1) ،

یکی از روش های موثر به منظور محاسبه و حذف اثر

-3

-3

احتمال گذار از تراز باالیی به تراز پایین ni(cm (،و) (cm

خودجذبی در شدت خطوط گسیلی استفاده از پهن شدگی
استارک است.از آنجا که برای استفاده از این روش مشخص

 njبه ترتیب جمعیت تراز باالیی و تراز پایینیgi،وgjوزن

بودن پارامتر برخورد استارک خطوط گسیلی اتمی ،بسیار

آماری ترازهای پایینی و باالیی و ) L(λشکل خط گسیلی

اهمیت دارد لذا در کار حاضر به محاسبه سریع پارامتر

با توجه به پهن شدگی استارک است عبارت است:

برخورد استارک گونه  Ca IIبا طول موج 393.36 nmکه

)(5

مقدار آن در اطالعات کتابخانه ای وجود ندارد ،به روش

𝛥𝜆0
2
(𝛥𝜆)0 + 4(𝜆 − 𝜆0 )2

= )L(λ

که  0λΔبیانگر پهنای کامل در نیم ماکسیمم است.

بیناب نگاری لیزری پرداختیم.

نسبت شدت خط گسیلی در حالت حضور خودجذبی به

تئوری

حالت خودجذبی کم در طول موج  𝜆0عبارت است از:

در پالسما ،ترازهای اتمی توسط میدان ناشی از الکترون
)(6

هایی با سرعت زیاد و حرکت آرام یون ها جا به جا می شود.
در نتیجه خط های گسیلی پهن شده که به این اثر استارک

) 𝑙)𝐼 (𝜆0 ) (1 − 𝑒 −𝑘(𝜆0
=
𝐴𝑆 =
) 𝐼0 (𝜆0
𝑙) 𝑘 (𝜆0

که SAضریب خودجذبی نامیده می شود.

گفته می شود .این پهن شدگی عبارت است از ] 3و:[ 2
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از آنجا که اثر خودجذبی هم روی شدت و هم روی پهنای

نرخ تکرار  1هرتز است .به منظور کانونی سازی نور لیزر بر

خط اثر می گذارد از این پس در محاسبات از شدت خط

روی نمونه از یک عدسی همگرا با فاصله کانونی  20سانتی

انتگرالی ) 𝜆𝑑)𝜆(𝐼 ∫ =  ، ( Īاستفاده میکنیم.در این صورت

متر استفاده شد .نمونه ها را بر روی یک پایه میکرومتری

نسبت شدت خط انتگرالی با وجود خودجذبی ) ،(Īبه شدت

که در سه راستای  XYZقابل تنظیم بود قرار دادیم.تابش

خط انتگرالی بدون خودجذبی ) ،)Ī0برابر است با:

حاصل از میکرو پالسما از طریق یک فیبر نوری که زاویه آن
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)(8

Ī

نسبت به پرتو لیزر  30-20درجه و یک عدسی که برای

Ī0

جمع کردن نور به فیبر نوری وصل بود ،به بیناب نگار هدایت

Ī

شد .بیناب نگار مجهز به آرایه  CCDمدل توشیبا بود .برای

Ī0

ثبت بیناب از یک رایانه مجهز به نرم افزار CCD-TOOI

استفاده گردید .به منظور حذف بیناب سفید اولیه و ثبت

که  β = 1+α = 0.46و نسبت  Δλپهنای مشاهده شده به

بیناب اتمی از تاخیر ساز دستی با مقدار تاخیر زمانی 1

 Δλ0پهنا در عدم حضور خودجذبی  SAαمی باشد[.]4

میکروثانیه ساخته شده در کشور استفاده شد .به عنوان نمونه

از طرفی با توجه به اینکه  Iمربوط به هر گونه را می توان

از خون لیوفیلیزه شده آزمایشگاهی استفاده شد .این پودر جهت

با توجه به معادله بولتزمن به شکل زیر در نظر گرفت:

جلوگیری از پاشیدگی هنگام تابش لیزر با استفاده از قرص ساز

𝑗𝐸−

)(9

به صورت قرص هایی استوانه ای تبدیل شد.

𝑇 𝐵𝐾 𝑒 𝑖𝑗𝐴 𝑗𝑔 = 𝑖𝑗𝐼

برای هر دو گونه یکسان با استفاده از روابط 8و9می توان
نوشت:
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شکل: 1چیدمان آزمایش LIBS

𝛽 (Δ λ0 )2 (Δ λ)2 (Ī)2
=
[
]
(Δ λ0 )1 (Δ λ)1 (Ī)1

تحلیل داده ها و نتایج

[

چنانچه داده های مربوط به پارامتر برخورد یکی از گونه ها

بیناب گسیلی حاصل از تمرکز لیزر بر روی نمونه برای

در اطالعات کتابخانه ای موجود نباشد ،می توان به کمک

انرژی 126mJدر شکل 2نشان داده شده است:

معادله  1نسبت پارامترهای برخورد گونه برای دو گسیل
مختلف را به صورت زیر در نظر گرفت:
)(11

(Δ λ0 )2 (𝑊𝑠 (𝑇))2
=
))𝑇( 𝑠𝑊( (Δ λ0 )1
1

چیدمان آزمایش

شکل  :2بیناب گسیلی در انرژی  126میلی ژول

نمایی از چیدمان آزمایش در شکل ( )1مشاهده می شود.

به منظور تعیین پارامتر برخورد خط nm( Ca II

این آرایه شامل یک لیزر  Nd : YAG Q-Switchبا طول

)393.36که اطالعات مربوط به آن وجود ندارد،در این کار

موج ،1064nmدیرپایی  ،5nsانرژی  126-180میلی ژول و

ما از دو خط گسیلی کلسیم ( )Ca IIبا طول موج
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های 393.36nmو422.67 nmاستفاده کردیم.از طرفی از

محاسبه کرد .در این محاسبات نیازی به تعیین چگالی

آنجا که پارامتر برخورد تابعی از دما می باشد ابتدا با رسم

الکترونی نیست و تنها با استفاده از خطوط گسیلی دو گونه

منحنی بولتزمن دمای میکروپالسمای حاصل تعیین

یکسان امکان پذیر است.

شد( .(T=6822Kسپس با استفاده از پارامتر برخورد خط
کلسیم 422.67nm
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دراین کار ما نشان دادیم می توان با کمک روش ساده و
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شبیه سازی عددی نوسانگر قفل شده مدی بهروش عدسی کر با محیط فعال
تیتانیوم سفایر در رژیم غیرسالیتونی
حسین شهبازی ،سمیه نجفی ،رضا مسعودی
پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی
چکیده  -در این مقاله نتایج شبیه سازی عددی نوسانگر قفل شده مدی عدسی کر با محیط بهره تیتانیوم سفایرارائه میشوود .موا
تاثیر پارامترهای مختلف از جمله طول کریستال ،میزان آالیش تیتانیوم و شعاع انحنای آینههوای منحنوی نوسوانگر لیوزری را بور
مشخصات پالس خروجی بررسی کرده و مقادیر بهینه برای این پارامترها را محاسبه نمودیم .دریافتیم که برای میزان آالیش  %0/51و
طول کریستال کمتر از  8میلی متر امکان دستیابی به پالسهایی با پهنای زمانی کمتر از  00فمتوثانیه و انرژی بواالتر از  51نوانوژول
فراهم میشود.
کلید واژه -نوسانگر لیزری ،اثر غیرخطی کر ،قفل مدی ،پالس لیزری فوق کوتاه ،تیتانیوم سفایر

Numerical simulation of Kerr lens mode-locked Ti: sapphire oscillator
in non-soliton regime
Hosein Shahbazi, Somayeh Najafi, Reza Massudi
Laser and Plasma research institute, shahid beheshti university
Abstract- In this paper, the numerical simulation results of Kerr lens mode-locked Ti: sapphire oscillator are
reported. We investigated the effect of the different parameters such as crystal length, titanium doping and
radius of curve of the mirrors of laser oscillator on the characterizations of output ultra-short laser pulses and
introduced optimized values of these parameters. It is found that for the amounts of doping 0.15% and crystal
length less than 8mm, it is possible to generate the ultra-short pulses with duration of less than 20fs and energy
of more than 19nJ.
Keywords: Laser oscillator, Nonlinear Kerr effect, Mode locking, Ultra-short laser pulse, Titanium sapphire
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که شامل کریستال لیزری با نقش محیط فعال و اعمال
کننده اثرات غیر خطی کر ،آینههای تشدیدگر لیزری
سازنده مد کاواک و منشورها برای جبران پاشندگی مثبت
بوده و معموال این چیدمان را با درنظر گرفتن نقش اجزای
آن میتوان بهصورت شکل  2مدل کرد.

مقدمه
پالسهای لیزری فوق کوتاه بهدلیل پهنای زمانی بسیار کم
دارای قدرت تفکیک زمانی و فضایی باال بوده و در حوزه-
هایی از قبیل پردازش مواد بدون ایجاد گرمای قابل
مالحظه در ماده[ ،]1در حوزه پزشکی در بخش درمانی و
تشخیصی بدون آسیب به بافتهای سالم[ ]2و تصویر-
برداری با رزولوشن عمقی میکرومتری از مواد و بافتها[]9
و  ...کاربرد فراوان دارد .بنابراین ،امروزه تولید این پالسها
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در سال  1991اولین بار
اسپنس[ ]4توانست بهروش قفل مدی عدسی کر در
کریستال  Ti:Saبه پالسهایی با طول زمانی  36فمتوثانیه
دست یابد و همچنین مورگنر[ ]3در سال  2661با اصالح
پاشندگی نوسانگر به طول پالس  3فمتوثانیه دست یافت
که تاکنون کوتاهترین طول پالس ممکن تولید شده بهروش
قفل مدی است .به منظور طراحی نوسانگر برای دستیابی
به پالس با پارامترهای مشخص ،در سال  2664برای اولین
بار ایلدی[ ]3توانست بهروش عددی ،نوسانگر قفل مدی
عدسی کر را شبیه سازی کند و نشان دهد امکان
دستیابی به پالسهای با انرژی چندصد نانوژول وجود دارد.
در این مقاله به منظور طراحی نوسانگر قفل مدی بهروش
عدسی کر ،ابتدا معادالت حاکم بر تولید پالسهای فوق
کوتاه در نوسانگر لیزری را بررسی کرده و سپس با حل
عددی معادالت به روش اسپلیت استپ تاثیر آینههای
کاواک ،مشخصات کریستال لیزری و دیگر پارامترها را در
بهینه سازی خروجی نوسانگر نشان میدهیم.

شکل :2مدل نوسانگر قفل مدی کر

انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک محیط با معادالت
ماکسول توصیف میشود .با ترکیب چهار معادله ماکسول و
در نظر گرفتن پاسخ دو قطبی ماده و تقریبهای الزم
معادله شرودینگر غیر خطی بهصورت معادله( )1بدست
میآید .این معادله شامل تمامی فرآیندهایی است که در
کاواک ف وق کوتاه رخ داده و برای انتشار پالس در نوسانگر
قفل مدی بهروش عدسی کر استفاده میشود [.]1
A (r , ) j
2
 k 2 2 A ( r , ) 
z 
2 
1
g
2
(g 
) A ( r , ) 
2
2
gain
 2
) j  A A (r , )  qA (r ,
2

()1

که در این معادله عبارت اول ،تحول دامنه توان کند تغییر
 Aدر طول ماده ،عبارت دوم ،پاشندگی سرعت
گروه( ،)GVDعبارت سوم ،بهره ماده فعال لیزری ،عبارت
چهارم ،خودمدوالسیون فازی( )SPMو عبارت پنجم نقش
خودکانونی کنندگی کریستال تیتانیوم سفایر را که با
جاذب اشباع پذیر سریع[ ]1مدلسازی شده ،بیان میکند.
در معادله( K2 ،)1معرف ضریب پاشندگی سرعت گروه

تئوری و معادالت حاکم:
چیدمان کلی نوسانگر قفل مدی عدسی کر ،در شکل1
آمده است[]1

است و برای کریستال تیتانیوم سفایر
q0

همچنین

2

q Sa

A

1

q 

2

mm

58 fs

است.

بوده که  q0ضریب جذب

اولیه و در خارج از کریستال صفر است و  qSaتوان اشباع
شکل :1چیدمان نوسانگر قفل مدی تیتانیوم سفایر به روش عدسی کر
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است .از طرفی

g0
EP

1

g 

پالس کوتاهتر باشد مانند تصویربرداریها و تشخیص
فرآیندهای فوق سریع ،و همچنین برای تولید پالسهای با
توان قله باال در حد پتاوات میبایست از کریستال لیزری با
طول کمتر از  1میلیمتر در نوسانگر لیزری استفاده کرد تا
با تعداد مراحل تقویت کمتر به توان باال دست یافت.
همانطور که در این شکل مشاهده میشود با افزایش طول
کریستال تا 8میلیمتر( برای مقدار آالیش  )6/13%انرژی
پالس خروجی افزایش مییابد و با بلندتر شدن طول
کریستال بهدلیل کاهش توان پمپ جذب شده در انتهای
کریستال و جذب طول موج لیزری در آن ،انرژی پالس
خروجی کاهش مییابد .بنابراین در کاربردهایی نظیر
پردازش پلیمرها که از پالسهای با پهنای زمانی چند صد
فمتوثانیه اما با انرژی های باالتر استفاده میشود ،این
نتیجه مفید است .همچنین منحنی قله توان پالس تولید
شده بر حسب طول کریستال نشان میدهد که برای طول
کریستال از 4تا  1میلیمتر قله توان تقریبا یکسان است.

است که  g0بهره سیگنال

ES

کوچک Ep،انرژی پالس و  ESانرژی اشباع است .معادله ()1
بهطور کلی حل تحلیلی نداشته و بهروش عددی حل می
شود .در این شبیه سازی یک پالس اولیه ضعیف درون
کاواک در نظر گرفته شده و تحوالت آن براساس معادله
( )1تا پایدار شدن پالس و همگرا شدن به دامنه مشخص
بررسی میشود .پارامترهای مفروض در این شبیه سازی در
جدول  1آمده است.

جدول :1داده های ورودی برای شبیه سازی نوسانگر لیزری تیتانیوم سفایر

نتایج و بحث
با در نظر گرفتن پارامترهای ورودی مطابق جدول ،1
 g 0  0.15(mm )1و توان پمپ  3وات و آینههای
منحنی کاواک با شعاع انحنای  16سانتیمتر معادله ( )1به
صورت عددی حل شده و مشخصات پالس خروجی کاواک
بهدست میآید .برای بررسی اثر طول کریستال لیزری بر
پالس خروجی ،طول را از  9تا  11میلیمتر تغییر داده و
انرژی ،قله توان و پهنای زمانی پالس خروجی محاسبه و
نتیجه آن در شکل  9ارائه شد.

در مطالعه دیگر ،برای کریستال به طول  3میلیمتر ،درصد
آالیش تیتانیوم تغییر داده شد که نتایج این محاسبات در
شکل  4ارائه شده است.

شکل :4تغییرات انرژی و پهنای زمانی پالس خروجی بر حسب درصد آالیش
تیتانیوم

همانطور که از شکل  4واضح است انتخاب آالیش %6/13
و  %6/26پالس کوتاه با انرژی باال را نتیجه میدهد .در
آالیش های بیشتر به دلیل اینکه انتهای کریستال پمپ
نمیشود جذب لیزر توسط کریستال بیشتر بوده و انرژی
پالس کاهش مییابد و که در این شرایط با کاهش اثر غیر
خطی  SPMطول پالس نیز افزایش خواهد یافت .برای
انتخاب مناسب مقدار آالیش ،شبیه سازی حرارتی برای
کریستال  3میلیمتری پمپ شده با توان  3وات ،با آالیش-

شکل :9تغییرات انرژی ،پهنای زمانی  ،و قله توان پالس خروجی بر
حسب طول کریستال

شکل  9نشان میدهد که با افزایش طول کریستال ،پهنای
زمانی پالس افزایش مییابد .بنابراین در کاربردهایی که
قدرت تفکیک زمانی مهم است و میبایست پهنای زمانی
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ثابت و با افزایش بیشتر شعاع انحنا( 48سانتیمتر) ،مقدار
انرژی کاهش مییابد.

های  %6/13و %6/26انجام شد .در شکل  ،3پروفایل
حرارتی یک برش از کریستال لیزری نشان داده شده است.

نتیجه گیری
محاسبات نشان میدهد که طول کریستال ،مقدار آالیش
آن و شعاع انحنای آینههای تشدیدگر مشخصههای موثر
در طراحی نوسانگر قفل شده مدی بهروش عدسی کر بوده
و با توجه به نوع کاربرد مورد نظر برای پالسهای خروجی،
میتوان با انتخاب مناسب مشخصههای نوسانگر ،پالس
خروجی با انرژی باالتر و یا پهنای زمانی کوتاهتر تولید
کرد.

شکل :3پروفایل دمایی کریستال تیتانیوم سفایر برای  1ثانیه تابش 3
وات در محیط آزاد .الف :آالیش  %6/13و ب :آالیش %6/26

همانطور که از شکل 3برمیآید گرادیان دمایی برای
کریستال با آالیش  ،%6/13کمتر از دیگری است و طراحی
سیستم خنک کننده برای آن سادهتر بوده و بنابراین
انتخاب مناسبتری است.
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تاثیر تمیزکاری زیر الیه بر روی آستانه آسیب لیزری پوششهای پادبازتابنده در
طول موج  1064نانومتر
علی حیدریفرد ،مهدی مردیها ،حمیدرضا فالح و مرتضی حاجی محمودزاده
دانشگاه اصفهان ،گروه فیزیک
چکیده  -الیههاینازک اپتیکی پادبازتابنده دارای کابرد های فروانی در صنعت فوتونیک میباشند ،این الیهها در پنجرههای اپتیکی و
همچنین لنز ها و دیگر المانهای اپتیکی کاربرد دارند .همچنین از آنها در پرتو گسترها و دیگر المانهای اپتیکی که جهت کانونی
کردن پرتو لیزر میباشد نیز استفاده میشود .اما باال رفتن انرژی لیزر باعث تخریب این نوع از پوششها میشود .در این مقاله سعی
شده است که با استفاده از سه روش متفاوت تمیزکاری روش بهینهای که باعث باالرفتن آستانه آسیب لیزری این پوششها میشود را
یافت.
کلید واژه -آستانه آسیب لیزری ،الیه پاید بازتابنده ،تمیز کاری

The effect of cleaning substrate on laser induced damage threshold of
antireflection coating at 1064nm
Ali Heidary Fard, Mehdi Mardiha, Hamidreza Fallah, Morteza Haji Mahmod Zadeh
Department of Physics, University of Isfahan
Abstract- Optical anti reflection thin-film are widely used in the photonic industry, these layers are used in optical
window, lenses and other optical elements. They are also used in beam expander and other optical elements that used to
focus laser beam. But the rise in laser energy causes the damage of these types of coatings. In this paper, we have tried to
find an optimal method using three different methods of cleaning, which would increase the threshold of laser damage to
these coatings.
Keywords: Laser induced damage threshold, Antireflection coating, Cleaning
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شده است با استفاده از سه روش شستشو متفاوت بهترین

-1مقدمه

روش که سبب از بین رفتن بهتر نانو ذرات آلودگی و باال

همواره نور به هنگام ورود به یک محیط اپتیکی دارای سه

رفتن میزان آستانه آسیب است انتخاب شود.

رفتار جذب ،عبور و بازتاب است .در محیط های دیالکتریک
اغلب میزان جذب پایین است و بازتاب عامل اصلی تلفات

 -2آمادهسازی نمونهها

نور است از این رو طراحی و ساخته الیههای نازک

در مرحله اول نمونهها توسط میکروسکوپ کنتراست

پادبازتابنده از مواد دیالکتریک اهمیت باالیی داشته است

تداخلی مورد بررسی قرار گرفت که عاری از هرگونه آسیب

] .[1در ساخت الیههای نازک پادبازتابنده لیزری یکی از

و نقص در سطح باشند سپس نمونه ها به سه روش که در

اصلیترین پارامترها اندازهگیری آستانه آسیب القایی لیزری

1

ادامه بیان خواهد شد مورد تمیز کاری قرار میگیرند .روش

است زیرا در صورتی که این آستانه کمتر از حد آستانه المان

اول :این روش مکانیزه بوده و بدون دخالت دست میباشد

اپتیکی پادبازتابن ده باشد آن المان آسیب جبران ناپذیری

که ابتدا نمونه توسط استون تمیز کاری شده سپس در

خواهد دید].[2

نگهدارنده مخصوصی گذاشته میشود و نگهدارنده در حمام

آستانه آسیب القایی لیزری در المانهای اپتیکی پارامتر

التراسونیک که حاوی محلول آب مقطر و ماده شوینده

بسیار کلیدی در اپتیک توان باال است] .[3در نتیجه

( OPO120شوینتده بسیار قوی برای برطرف کردن آلودگی

انرژی

ها و چربی ها از سطوح شیشهای میباشد) به نسبت  5:1با

الکترومغناطیسی میتواند تبدیل به انرژی الکتریکی،

دمای  30درجه سانتیگراد است به مدت  5دقیقه قرار گرفته

مکانیکی ،شمیایی و گرمایی شود و این تبدیل انرژی می-

و سپس نمونهها از حمام اب و مواد شوینده خارج شده و در

تواند در خواص اپتیکی (انتقال ،بازتاب و جذب) اثر گذاشته

حمام التراسونیک آب مقطر به مدت  7دقیقه قرار گرفته تا

و همچنین باعث آسیب ماده شود .بنابراین از زمانی که

مواد شوینده از سطح نمونه پاک شوند و سپس نمونه توسط

پژوهشها بر روی لیزرهای توان باال شروع شد همواره آسیب

آب دییونیزه شستشو میشود و در پایان جهت خشک

القایی لیزری مواد اپتیکی یکی از محدودیتهای سازندگان

کردن نمونه را در آون با دمای  70درجه سانتی گراد قرار

لیزر بوده و پژوهشهای زیادی بر روی سازوکارهای آسیب

داده میشو د .روش دوم :این روش به صورت دستی بوده و

و همچنین نحوه گسترش آن انجام شده است ] .[4امروز پی

ابتدا نمونه را با آب و ماده شوینده شستشو داده و سپس در

برده شده است یکی از اصلی ترین عواملی که باعث آسیب

حمام التراسنویک حاوی ایزوپروپیل الکل  40درجه قرار

در سطوح المانهای اپتیکی میشود نقصهای سطحی و

داده میشود و بعد از  5دقیقه نمونه خارج شده و در محول

آلودگیهایی از قیبل نانو ذرات فلزی و دیگر مواد آلی موجود

سود سوزآور قرار گرفته و به مدت  15دقیقه التراسونیک

در سطح زیرالیه است] .[1در اکثر موارد این نقصها قابل

میشود و سپس در محلول رقیق اسید  HClقرار گرفته و

شناسایی نیستند و امکان دارد که در سطح کل زیر الیه

بعد از مدت  5دقیقه نمونه خارج شده و با آب دییونیزه آب

پخش شده باشند بنابراین روش و نوع شستشو بسیار اهمیت

کشی کرده و در آون با دمای  70درجه برای خشک سازی

داشته و باعث از بین رفتن این آلودگیها و به تبع باعث باال

قرار میگیر د .روش سوم :این روش نیز به صورت دستی و

برهمکنش

فوتون

با

مواد

دیالکتریک

رفتن آستانه آسیب لیزری خواهد شد] .[5در این مقاله سعی
Laser induced Damage Threshold

1
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بود و در ابتدا نمونه با آب و مواد شوینده شستشو داده می-

استفاده از لیزر  Nd-Yagبا پهنای پالس  7nsمتناسب با

شود و سپس در طرف پیرکس حاوی استون  70درجه قرار

چیدمان استاندارد  ISO21254اندازهگیری شده است که

میگیرد و ظرف نیز به مدت 15دقیقه در حمام التراسونیک

شکل شماتیک چیدمان در شکل 3آورده شده است .هر

با فرکانس  20کیلوهرتز قرار میگیرد ،بعد از آن نمونه را به

نمونه الیهنشانی شده به سه ناحیه تقسیم شده و اندازهگیری

سرعت خارج کرده و به مدت  3دقیقه در محلول متانول

بر روی آنها انجام شده و در نتیجه مقادیر میانگین اندازه-

قرار داده میشود .سپس نمونه به مدت  3دقیقه در محلول

گیری شده آستانه آسیب با احتساب میزان خطای اندازه-

رقیق  HCLالتراسونیک میشوند و در پایان برای خشک

گیری قطر لکه و خطای ژول متر در شکل  4آورده شده

شدن در آون با دمای  70درجه قرار داده میشود.

است که  C3و  C1,C2به ترتیب نشان دهنده مقادیر اندازه-

پس از خشک شدن نمونهها بر روی هر دو طرف آنها الیه

گیری شده برای روش تمیزکاری اول ،دوم و سوم میباشد.

پادبازتابنده که از قبل توسط نرم افزار Essential Macleod

مورفولوژی آسیب که توسط میکروسکوپ کنتراست تداخلی

با استفاده از مواد دیالکتریک  SiO2و  HfO2به صورت

ثبت شده در شکل  5آورده شده است.

 G/LHL/Airطراحی شده بود توسط دستگاه BALZERS

به روش تبخیر حرارتی توسط پرتو التکرونی الیهنشانی می-
شود و طیف بازتاب نمونه طراحی شده در شکل  1آورده
شده است  ،قبل از الیه نشانی نمونهها به مدت  5دقیقه
تحت فرایند تخلیه الکتریکی قرار گرفته و در حین الیه
نشانی فشار خالء جهت الیه نشانی برابر با 8*10-6mbar
شکل :2منحنی طیف بازتابی اندازهگیری شده نمونه

بوده ،نرخ الیه نشانی مواد برابر  0.5nm/sبوده و فشار
اکسیژن برابر  1.5*10-4mbarبوده است.

شکل :1منحنی بازتاب الیه طراحی شده
شکل :3چیدمان اندازهگیری آستانه آسیب لیزری

 -3اندازهگیری
طیف بازتابی نمونهها توسط دستگاه طیف سنج
 Shimadzo3100اندازهگیری شده است که نتیجه آن در
شکل 2آورده شده است .اندازهگیری آستانه آسیب لیزری با
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خودی خود میزان آستانه آسیب را کاهش داده و اثر مخربی
بر روی نمونه باقی میگذارد.
همانطور که در شکل 4مشاهده میشود مقدار اندازهگیری
شده آستانه آسیب برای نمونه  C1برابر  9.1J/cm2و برای
نمونههای  C2و  C3به ترتیب برابر  8.4J/ cm2و 8.9 J/ cm2

میباشد بنابراین میتوان دریافت که با استفاده از روش تمیز
کاری اول برای تمیز کاری بستره قبل از الیهنشانی از نمونه

شکل :4مقادیر اندازهگیری آستانه آسیب لیزری نمونهها با روش های
تمیزکاری متفاوت

 C1میتوان در انرژی پرتو  700mJباالتر از نمونه  C2و
 200mJباالتر از نمونه  C3در قطر پرتوهای یکسان استفاده
نمود .همچنین به دلیل مکانیزه بودن روش اول این روش
کم هزینهتر بوده و نسبت به دو روش دیگر راحتتر قابل
انجام است.
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شکل  :5مورفولوژی آسیب بر روی الیه پادبازتابنده

 -4بحث و نتیجه گیری
از شکل  2متوجه میشویم که نمونههای ساخته شده تا
حدود بسیار خوبی پادبازتابنده بوده و درصد بازتاب برای
طول موج  1064nmلیزر  Nd-Yagبرابر با  0.2%میباشد.
از شکل  4با مقایسه میزان آستانه آسیب نمونهها تشخیص
دادهمیشود که روش تمیزکاری مکانیزه بهترین روش برای
شستشو زیرالیهها میباشد زیرا این روش بدون دخالت
دست بوده بسیار موثرتر میباشد از طرف دیگر با مقایسه
نمونههای  C2و  C3تشخیص داده میشود که استفاده از
اسید در شستشو شاید آلودگی های سطحی را تا حد خوبی
برطرف نماید اما به خودی خود به دلیل این که اسید دارای
خاصیت خورندگی میباشد باعش افزایش میزان نقصهای
سطحی و ترک ها بر روی سطح نمونه میشود و این امر به
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بررسی و مدل سازی دمائی حسگر نوری ولتاژ برپایه کریستال لیتیوم نایوبیت در
دو راستای برش کریستالی متفاوت
1

 ندا یاوری،2 محمد اسماعیل زیبائی،1 سکینه صدیقی بنابی،1حسام امیری
 تهران، انتهای دادمان، شهرک غرب- گروه ابزار دقیق،پژوهشگاه نیرو1

 تهران، بلوار دانشجو، اوین-پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی2
 در،z  و انتشارx  و همچنین برشy  و انتشارz چکیده – حسگر نوری ولتاژ با استفاده از کری ستال لیتیوم نایوبیت در دو راستای برش
 حسگر شبیه سازی شده برپایه اثر پاکلز کری ستال. درجه سانتیگراد مورد بررسی و مقای سه قرار گرفته است100 بازه دمایی صفر تا
 ح سا سیت دمایی کمتری دارد به طوری که،y  و انت شارz  در مقای سه با را ستای برش،z  در را ستای انت شارx لیتیوم نایوبیت با برش
 است در صورتی که در راستای برش10-4  خطی و از مرتبه،تغییرات دمایی تابع تبدیل خروجی حسگر در این بازه دمایی بسیار ناچیز
 بنابراین اسااتفاده از حسااگر نوری ولتاژ برپایه اثر پاکلز در. تغییر مینماید1  این مقدار به شااکل ساینوسای با مرتبه،y  و انتشااارz
z  درصد خواهد داشت که در مقایسه با نوع برش0.01  تغییرات دمایی معادل،z  در راستای انتشارx کریستال لیتیوم نایوبیت در برش

. بسیار پایدارتر خواهد بود،y و انتشار
.نایوبیت

 لیتیوم، حسگر ولتاژ، دوشکستی، اثر پاکلز-کلید واژه

Investigation and Modelling of Optical Voltage Sensor Based on
LiNbO3 Crystal in Two Different cutting Directions
H. Amiri1, S. K. Sadighi1, M. I. Zibaii2, N. Yavari1
1

Instrumentation Department, Niroo Research Institute, Dadman St, Tehran, Iran
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2

Abstract- A fiber-optic voltage sensor based on the transverse Pockels effect in the x and z cut LiNbO3 crystals where
the optical path was parallel to z and y axis, respectively, is defined and the outstanding temperature stability of within
0℃ to 100℃ is investigated in two directions. The simulated comparison between the temperature sensitivity of the sensor
based on the Pockels effect in x-cut LiNbO3 bulk crystal with optical path parallel to z-axis is less than the y propagated,
z-cut LiNbO3 crystal where the temperature variation of the transfer function in this temperature range is fractional, linear
and in the order of 10-4. However, in the z-cut crystal Pockels cell the output of the sensor is sinusoidal and in the order
of 1. Therefore, the use of a fiber-optic voltage sensor based on z propagated, x-cut LiNbO3 crystal demonstrates
temperature stability of ±0.01% from 0℃ to 100℃ compared with the y propagated, z-cut bulk LiNbO3 crystal.
Keywords: Voltage Sensor, Birefringence, Pockels Effect, Lithium Niobate Crystal.
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ایجاد دوشکستی پاکلز میشود .صفحه ربع موج خروجی را

 -1مقدمه

به نحوی بایاس میکند که پاسخ در قسمت خطی تابع مربع

سنسور ولتاژ اپتیکی حجمی ،تداخل مسیر مشترك بر پایه

سینوس قرار گیرد .سپس نور وارد کریستال  LiNbO3در

دوشکستی الکترواپتیکی مواد است و به سلول پاکلز معروف

دو حالت برش  zو راستای انتشار  yو برش  xو راستای

است] .[1از سال  1970شرکتهای برقی مختلفی سلول

انتشار  zمیشود .نور خروجی از کریستال وارد شکاف دهنده

پاکلز را برای اندازهگیری ولتاژ مورد استفاده قرار دادند].[2

قطبشی پرتو که به طور موازی با قطبشگر ورودی

ضریب الکترواپتیکی کریستالهای رایج (،Bi4Ge3O12

جهتگیری شده است و دو حالت قطبش متعامد را از هم

 KD2PO4و  )LiNbO3کوچک است ،بنابراین سلول پاکلز

جدا میکند میشود.

به طور نسبی حساسیت کمی دارد که برای آشکارسازی
میدانهای شدید مناسب است .کریستال  LiNbO3از
مهمترین بلورهای گروه کریستالهای پاکلز متعلق به گروه
نقطهای  3است .این کریستال در طراحی موجبرهای نوری،
مدوالتورهای نوری و سایر کاربردهای خطی و غیرخطی
اپتیکی مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به راستای انتشار
نور در کریستال و جهت اعمال میدان الکتریکی ،بلور
 LiNbO3با برش  zو راستای انتشار درجهت  yو برش  xو
انتشار در جهت  ،zبرای ساخت سنسور استفاده میشود.

شکل  :1ساختار شماتیکی سنسور اپتیکی ولتاژ

ضرایب شکست وابسته به میدان الکتریکی در این دو راستا

از شکاف دهنده قطبشی پرتو و یا آنالیزور برای تبدیل

متفاوت است .با استفاده از تفاوت موجود در ضرایب شکست

تغییرات حالت قطبشی به تغییرات شدت استفاده میشود.

وابسته به میدان الکتریکی و ثابت بودن قسمت مستقل از

از شکاف دهنده قطبشی پرتو فرایند تفاضل روی مجموع

میدان نتایج متفاوتی به دست میآید .در این مقاله به

سیگنال میتوان برای کاهش نویز مد عمومی استفاده کرد.

مقایسه سنسور ولتاژ اپتیکی حجیم با استفاده از اثر پاکلز

با استفاده از ماتریس جونز تابع تبدیل سنسور با استفاده از

در کریستال  LiNbO3با برش  zو راستای انتشار  yو برش

شکل ( )1به صورت زیر نوشته میشود:
2

 xو راستای انتشار  zمیپردازیم .همچنین وابستگی خروجی

()1

سنسور با استفاده از این دو برش کریستالی به تغییرات

بهطوری که  ،Eبردار جونز برای نور ورودی ،P ،ماتریس جونز

دمایی مورد بررسی قرار میگیرد.

قطبشگر ورودی ،R)…( ،ماتریس دوران ،WP ،ماتریس

I  PBS  M Crystal  R (45) WP  R (45)  P  E

جونز صفحه ربع موج ،MCrystal ،ماتریس جونز کریستال

 -2اساس عملکرد سنسور نوری ولتاژ

 LiNbO3و  ،PBSماتریس جونز شکاف دهنده قطبشی پرتو

سنسور ولتاژ قطبشسنجی در هریک از مواد حجیم ،موجبر

میباشد .اختالف فاز بین دو قطبش متعامد کند و تند برای

و یا فیبرنوری مطابق شماتیک شکل  1یک ساختار ساده

این دو حالت برش  zدر راستای انتشار  yو برش  xدر

دارد .نور ساطع شده از  SLDبا طول موج  1310نانومتر با

راستای انتشار  zبه شکل زیر است:

قطبش خطی وارد صفحه ربع موج با زاویه  45درجه برای

()2
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V
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دارد برش  xو یا  yکریستال با جهت انتشاری  zاست.

 z cut 

شبیهسازی سنسور ولتاژ برای ابعاد کریستال 2×2×10
میلیمتر مکعب و ولتاژ اعمالی  220ولت انجام شده است.

 -3نتایج مدل سازی دمائی سنسورنوری ولتاژ

همانطور که در شکل -2الف مشاهده میشود خروجی

بسیاری از پارامترهای رابطه ( )1به دما وابستهاند .بنابراین
تغییرات دمایی در خروجی سنسور موثر است .برای محاسبه
تغییرات ضریب شکست عادی و غیرعادی در کریستال
 LiNbO3با دما میتوان از معادله  [3] Sellmeierطبق
رابطه ( )4استفاده کرد.
A 2  B 1F
( B 3F  A 4  2 )4
2
)  (A3  B2 F
2

به طوری که:
()5

سنسور برش در راستای  xو انتشار در راستای  zدارای شکل
موج کامالً سینوسی میباشد و در ولتاژهای باالتر تا 2
کیلوولت شکل موج سینوسی باقی میماند .اما مطابق شکل
-2ب در برش راستای  zو انتشار در راستای  yخروجی
سنسور در ولتاژ  220ولت و باالتر سینوسی نخواهد بود .در

n 2  A1 

نتیجه سنسور برای ولتاژهای پایین مناسب است.

)F  (T  24.5)(T  570.5

مقادیر  ،Tدما بر حسب درجه سانتیگراد و  ،λطول موج
برحسب نانومتر میباشد که ضرایب موجود در رابطه ( )4در
مرجع ] [4میتوان یافت .وابستگی دمایی ضریب
الکترواپتیکی کریستال  LiNbO3در دو راستای برش  zدر
راستای انتشار  yو برش  xدر راستای انتشار در طول موج
 623نانومتر برابر با r13=4.6×10-4/°C ،r33= 4.9×10-4/°C
و  r22~0میباشد] . [4-3وابستگی دمایی تغییرات طولی و
عرضی کریستال به ترتیب برابر با a  15.4 106 / C
و  c  7.5 106 / Cمیباشد] .[5همچنین دوشکستی
خطی صفحه ربع موج کوارتز مرتبه صفر نیز به دما وابسته
است و برابر با    1.7 104 / Cمیباشد.

شکل  :2شکل موج ولتاژ اعمال شده و خروجی سنسور :الف) برش
 xو انتشار در راستای  zب) برش  zو انتشار در راستای y

سنسور توصیف شده در شکل  1برای مقایسه دو حالت برش

پیشبینی وابستگی خروجی سنسور به دما با استفاده از

 zدر راستای انتشار  yو برش  xدر راستای انتشار  ،zتوسط

رابطه ( )4تا ( )7برای مقایسه دو دمای صفر و  100درجه

رابطه ( )1شبیهسازی شد .نتایج شبیهسازی تغییرات ضرایب

سانتیگراد در شکل  3نشان داده شده است .تغییرات دمایی

شکست با دما در بازه دمایی ⁰300Cنشان میدهد که

ضرایب شکست ،ضرایب الکترواپتیکی ،ضریب انبساط طولی

تغییرات ضریب شکست عادی  noاز مرتبه 1×10-3و ضریب

و عرضی و تغییرات دوشکستی صفحه ربع موج مرتبه صفر

شکست غیرعادی  neاز مرتبه 13×10-3میباشد .بنابراین

در نظر گرفته شده است.

بایستی برای کاهش تاثیرات دمایی در طراحی سنسور
کریستال را در جهتی استفاده کرد که ضریب شکست

همچنین برای مقایسه بیشتر دو حالت کریستالی برش  zبا

غیرعادی  neموثر نباشد و تنها ضریب شکست عادی بر

انتشار در راستای  yو برش  xدر راستای  ،zتغییرات Trms

دوشکستی تاثیر گذارد .جهت کریستالی که این ویژگی را

خروجی و  Tpeak-to-peakدر بازه دمایی صفر تا  100درجه
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سانتیگراد در شکل  3مورد بررسی قرار گرفته است.

 -4نتیجهگیری

همانگونه که مشاهده میشود که تغییرات دمایی درسنسور

حسگر نوری ولتاژ با استفاده از کریستال  LiNbO3در دو

ولتاژ بر پایه کریستال با جهت برش  xو انتشار در راستای

راستای برش  zو انتشار  yو همچنین برش  xو انتشار  ،zدر

 ،yاز مرتبه  10-4و در صورتی که در سنسور ولتاژ بر پایه

بازه دمایی صفر تا  100درجه سانتیگراد مورد بررسی و

کریستال برش  zو انتشار در راستای  ،yاز مرتبه  1میباشد.

مقایسه قرار گرفت .در برش  zهر دو ضریب شکست عادی
و غیرعادی در تاخیر فازی ناشی از کریستال موثر هستند
درصورتی که در برش  xو انتشار  ،zتنها ضریب شکست
عادی تاثیرگذار است .همچنین تغییرات دمایی ضریب
الکترواپتیکی در برش  xو انتشار  ،zتقریباً صفر است بنابراین
این نوع سنسور در مقایسه با جهت برش  zو انتشار ،y
حساسیت دمایی کمتری دارد بهطوری که تغییرات  Trmsو
 Tpeak-to-peakدر بازه دمایی صفر تا  100درجه سانتیگراد
بسیار ناچیز ،خطی و از مرتبه  10-4است در صورتی که Trms

و  Tpeak-to-peakبرش  zو انتشار در راستای  ،yبه شکل
سینوسی و با مرتبه  1در این بازه دمایی با دوره تناوب 20
درجه سانتیگراد تغییر مینماید .درنتیجه سنسور ولتاژ
اپتیکی برپایه اثر پاکلز در کریستال  LiNbO3در برش  xدر

شکل  :3شکل موج تغییرات دمایی خروجی سنسور در دو دمای صفر
و  100درجه سانتیگراد و تفاضل این دو :الف) برش  xو انتشار در
راستای  zب) برش  zو انتشار در راستای y

راستای انتشار  ،zدر مقایسه با نوع برش  zو انتشار  ،yبسیار
پایدارتر بوده و تغییرات دمایی برابر با  % 0/01خواهد داشت.

در واقع حسگر ،با برش  xپایداری دمایی بیشتری دارد ،که
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ارائه راهكار مناسب جهت جبرانسازي گرمایی حسگر نوري ولتاژ بر پایه
کریستال لیتیوم نایوبیت
حسام امیري ،1ندا یاوري ،1محمد اسماعیل زیبائی ،2بابک امینی

1

1پژوهشگاه نیرو ،گروه ابزار دقیق -شهرک غرب ،انتهاي دادمان ،تهران
2پژوهشكده لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی -اوین ،بلوار دانشجو ،تهران
چكیده –در این مقاله روشی کارآمد به منظور پایداري گرمایی حسگر نوري ولتاژ معرفی شده است .در این روش از کری ستال لیتیوم
نایوبیت در حالت برش  xو را ستاي انت شار  zبا دو خروجی متعامد ا ستفاده شده ا ست .با بهره گیري از اطالعات دو سیگنال خروجی
حسگر و پیاده سازي الگوریتم محاسباتی جبران سازي ،اثر دما و شدت لیزر حذف شده و پارامتر شدت میدان الكتریكی با دقت باال
و خطاي میانگین  1/3درصدد اندازه گیري شدده اسدت .این روش در راسدتاي حل چالش گرمایی در دسدتگاه ترانسدفورماتور نوري
اندازه گیري ولتاژ و جریان به روش پیزو-اپتیک که در پژوه شگاه نیرو طراحی و ساخته شده ا ست ،با موفقیت پیاده سازي شد که
پس از گذراندن موفقیت آمیز آزمونهاي صنعتی و اطمینان از قابلیت بهرهگیري آن در سی ستمهاي اندازه گیري خطوط ف شار قوي
توزیع ،هم اکنون در حال بهرهبرداري میباشد.
کلید واژه -اثر پاکلز ،ترانسفورماتور نوری ،جبرانسازی گرمایی ،حسگر ولتاژ ،لیتیوم

نایوبیت.

Provide an appropriate temperature compensation solution for optical
voltage sensors based on LiNbO3 crystal
H. Amiri1, N. Yavari1, M. I. Zibaii2, B. Amini1
1
Instrumentation Department, Niroo Research Institute, Dadman St, Tehran, Iran
2
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract- In this paper, an efficient method is proposed for the temperature compensation of optical voltage sensors. In
this method, the x-cut LiNbO3 bulk crystal with optical path parallel to z-axis with two orthogonal output signals is used.
By using the two output signals and the compensation algorithm, the effect of the temperature and laser intensity was
eliminated, and the electric field intensity parameter was measured with high accuracy and the mean error reduced by
%1.3. This method has been successfully implemented in order to solve the temperature challenge in optical transformer,
designed and constructed by the Niroo Research Institute (NRI), were successfully implemented after passing the
industrial tests and ensuring their reliability.
Keywords: Lithium niobate crystal, Pockels effect, Temperature compensation, Voltage Sensor.
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-1مقدمه
ویژگی مصونیت از امواج الکترومغناطیسی فیبرهای نوری و
حسگرهای نوری ،خاصیتی جذاب در حوزه اندازهگیری ولتاژ
و جریانهای فشار قوی در صنعت برق است .عالوه بر این
مزیت ،وابستگی زیاد حسگر به پارامترهای محیطی مانند
دما و شدت لیزر ،همواره از چالشهای مطرح در این گونه
سیستمها بوده است .حسگر ولتاژ طراحی شده در این مقاله،
بر اساس اثر پاکلز عمل میکند] .[1این روش در پروژه
اندازهگیری ولتاژ و جریان ترکیبی( )OVCTبرای پستهای
انتقال فوق توزیع  132کیلوولت ساخته شده در پژوهشگاه
نیرو ،بهطور کامل پیادهسازی شد] [3و آزمونهای عملکردی
و صنعتی آن با موفقیت به انجام رسید.

 -2طراحی و ساخت حسگرنوري
شماتیک چیدمان آزمایش در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :1ساختار حسگرنوری ولتاژ دو خروجی برپایه نگهدارنده
سیلیکون

نور ورودی قطبیده خطی با طول موج  1310نانومتر وارد
صفحه ربع موج با زاویه  45درجه برای ایجاد دوشکستی

-3نتایج تجربی

پاکلز میشود .صفحه ربع موج ،خروجی را به نحوهای بایاس
میکند که پاسخ در قسمت خطی تابع مربع سینوس قرار

-1-3اندازه گیري تغییرات دمایی

گیرد .سپس نور وارد کریستال  LiNbO3در حالت برش x

سیگنال  acپس از انجام تقویت و فیلتر ،مقدار موثر آن

و راستای انتشار  zدر ابعاد  10×2×1mmمیشود .این حالت

( )rmsتوسط پردازنده محاسبه می شود .همچنین برای

از برش منجر به حذف تغییرات دمایی زیاد ضریب شکست

مقدار  dcحسگر ،سطح افست آن حذف و بخش متغی ِر

غیرعادی می شود .تغییرات ضریب شکست عادی منجر به

وابسته به دمای آن تقویت شده است تا در محدوده دمای

تغییر فاز خواهد شد که می تواند برای اندازه گیری تغییرات

کاری و ولتاژ مناسب پردازنده که  0تا  3ولت است قرار

شدت میدان الکتریکی استفاده شود].[2

گیرد .بنابراین پس از این هرگاه مقدار  acعنوان گردید،

برای حسگر دو خروجی ،چهار پارامتر داده dc1 ،ac2 ،ac1

منظور مقدار  rmsآن است .ثبت طوالنی مدت دادهها شامل

و  dc2برای دو خروجی در راستای مستقیم و عمود وجود

پارامترهای حسگر و مقادیر ولتاژ مرجع و دما همراه تاریخ و

خواهد داشت .این امر باعث حذف اثر تغییرات شدت لیزر

ساعت ،به روشی انحصاری و تحلیلی انجام شد] .[4شکل 2

در خروجی حسگر می شود.

مقادیر ثبت شده از  4پارامتر خروجی حسگر را در شرایط
ولتاژ ورودی ثابت و به ازای تغییرات دمایی  25تا  38درجه
سانتیگراد در مدت  3/5روز و برحسب زمان نشان میدهد.
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همانگونه که درشکل  2مشاهده میشود هر دو مقدار

مبدا نرمال دو ولتاژ میباشند .با مقایسه روابط ( )1و ()3

خروجی  acحسگر ،رابطه مستقیم با دما دارد درحالیکه

ضرایب  αو  βبا استفاده از رابطه ( )4محاسبه میشوند.

مقادیر  dcبه دلیل ساختار حسگر برخالف یکدیگر تغییر

()4

میکنند و با افزایش دما یکی افزایش یافته و دیگری کم

−𝑎0°
𝑏0° 𝑎90° +𝑏90° 𝑎0°

= 𝛽,

𝑎90°
𝑏0° 𝑎90° +𝑏90° 𝑎0°

=𝛼

همچنین  Kضریبی از ولتاژ و  cمقدار آفست میباشد .با

میشود.

استفاده از این ضرایب که تنها وابسته به شیب و عرض از
مبدا نسبت ولتاژ  acبه  dcمیباشند ،وابستگی دمایی از
روابط حذف شده و محاسبه ولتاژ مستقل از دما خواهد بود.
مطابق با شکل  ،3پراکندگی دادهها نسبت به ضریب
جبرانسازی  Rcompدر بازه دمایی  20تا  30درجه سانتیگراد
در بازه  %±0/5خواهد شد .نتایج تجربی خروجی حسگر پس
از محاسبه ضرایب و اعمال آن در بازه دمایی  15تا  39درجه
سانتیگراد در شکل  4نشان داده شده است.

شکل  :2تغییرات مقادیر  dc2 ، dc1 ، ac2 ،ac1نسبت به تغییرات
دما در ولتاژ ثابت

 -2-3پیاده سازي الگوریتم جبران سازي دما
با بررسی خواص فیزیکی حسگر و بهرهگیری از دادههای به
دست آمده ،رابطهای تقریبا خطی بین نسبت  acبه  dcهر
دو خروجی با تغییرات دما برقرار است که با رابطه ()1
مشخص می شود:
()1

𝑒𝑔𝑎𝑡𝑙𝑜𝑣 = 𝑐 )] 𝐾 +

𝟐𝑐𝑎
𝟐𝒄𝒅

(𝛽 )+

𝟏𝒄𝒂

( 𝛼[

𝟏𝒄𝒅

که در این رابطه مقادیر  αو  βضریبی متناسب با  4پارامتر

شکل  - 3تغییرات دمایی  𝑹𝟎°و ( 𝑹𝟗𝟎°نسبت )ac/dc

خروجی حسگر همراه با تغییرات دما میباشد:
(𝛼, 𝛽(𝑎𝑐1 , 𝑎𝑐2 , 𝑑𝑐1 , 𝑑𝑐2 , Δ𝑇1) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 )2
جبرانسازی تغییرات دمایی از نسبت ولتاژ  ،Rcompکه از
رابطه ( )3محاسبه شده است ،امکانپذیر است .همانطور
که در شکل  3مشاهده میشود برازش خطی در بازه دمایی
 20تا  30درجه با ضریب  R2برابر  0/96خطی شده است]:[5
)3(0

𝑎90° 𝑅0° −𝑎0° 𝑅90°
𝑏0° 𝑎90° +𝑏90° 𝑎0°

= 𝑝𝑚𝑜𝑐𝑅

شکل  : 4ولتاژ محاسبه شده بعد از جبرانسازی نسبت به ولتاژ
مرجع (محور راست) در بازه دمایی  15تا  39درجه سانتی گراد

به طوری که  𝑅0°و  𝑅90°به ترتیب نرمال شده ولتاژ (نسبت
 )ac/dcخروجی مستقیم و عمود a ،و  bشیب و عرض از
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شکل  5خطای نقطه به نقطه ولتاژ اندازهگیری شده نسبت

گرمایی دارد .در این مقاله ،حسگر ولتاژ براساس کریستال

به ولتاژ مرجع (ولتاژ ورودی ثابت  100ولت و دمای متغیر

 LiNbO3با برش  xو راستای انتشار  zطراحی و ساخته شد.

از  13تا  51درجه سانتیگراد) را نشان میدهد .میانگین

با این طراحی ،ضریب شکست غیرعادی کریستال که

خطای اندازهگیری ولتاژ برابر با  1/3 %میباشد.

وابستگی زیادی به دما دارد از محاسبات و نتایج حذف شده
است .همچنین خروجی حسگر به دو بخش خروجی
مستقیم و عمودی توسط شکاف دهنده قطبشی تقسیم می
شود .بعد از ترکیب این دو خروجی و محاسبات ضرایب
مرتبط با ولتاژ با استفاده از شیب و عرض از مبدا ولتاژ نرمال
شده (نسبت  acبه  )dcنسبت به دما ،وابستگی دمایی از
روابط حذف میشود .محاسبه ولتاژ خروجی و مقایسه آن
نسبت به ولتاژ مرجع در بازه دمایی هدف از  13تا  51درجه
سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .خطای نقطه به نقطه

شکل  : 5خطای نقطه ای (محور راست) و تغییرات دما (محور
چپ) نسبت به زمان با میانگین خطای % 1/3

ولتاژ اندازهگیری شده نسبت به ولتاژ مرجع محاسبه شد و
میانگین خطای اندازهگیری ولتاژ به میزان قابل قبول مطابق

خطی بودن رفتار حسگر به ازای ولتاژهای مختلف تحریک

با کالس دقت استاندارد برابر با 1/3درصد به دست آمد.

ورودی  120 -20ولت و در دماهای مختلف مورد بررسی
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بررسي خواص الکترو اپتيکي نانوكامپوزيت زمينه پليمری بر پايه پلي متيل
متاكريالت
3

 حجت امراللهی بیوکی،2 محمود برهانی زرندی،1مژگان باغشاهی
m.baghshahi2@gmail.com ، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد،یزد1
mborhani@yazd.ac.ir  دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد،یزد2
ambuki@gmail.com  دانشکده فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس،تهران3
سولفید قلع به روش پلیمریزاسیون شیمیایی تهیه-پلی آنیلین-چکیده –در این مقاله نانوکامپوزیت سه جزئی پلی متیل متاکریالت
شد و هدف از این پژوهش بهینه کردن نانوکامپوزیت خالص پلی متیل متاکریالت به منظور استفاده در سیستم های
 پارامترهای الکترو اپتیکی و همچنین ساختار و مورفولوژی نانوکاکپوزیت های سنتز شده با تکنیک های.فتوولتائیک است
) اندازهUV-Vis( و همچنین طیف سنجی ناحیه مرئیXRD)(  پراش پرتو ایکس، )SEM(میکروسکوپ الکترونی روبشی
.گیری شد
 میکروسکوپ الکترونی،)XRD( پراش پرتو ایکس،  سولفید قلع، پلی متیل متاکریالت، پلی آنیلین، نانوکامپوزیت-کلید واژه
)UV-Vis( طیف سنجی ناحیه مرئی،)SEM(روبشی
.

Electro-optical properties of polymer field nanocomposite based
Polymethyl Methacrylate
Mozhgan baghshahi 1, Mahmood borhani zarandi 2, hojjat amrollahi bioki 3
1

Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran, m.baghshahi2@gmail.com
2
Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran, mborhani@yazd.ac.ir
3
Department of Physics, tarbiat modarres University, Tehran, Iran, ambuki@gmail.com

Abstract- In this paper nanocomposite of polymethyl methacrylate-polyaniline-Tin sulphide was
synthesized by chemical routes and goal of this research is Optimize pure nanocomposite of
polymethyl methacrylate in order to use in Photovoltaic systems. Electro-optical, structure
and morphology characteristics of nanocomposites were identified by scanning electron
microscope (SEM), X-Ray diffraction (XRD) and Spectroscopy of the visible area (UV-Vis).
Keyword: nanocomposite, polyaniline, polymethyl methacrylate, Tin sulphide, XRD, SEM, UV-Vis
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آورد .در روش درجا ،ذرات فلزی در داخل بستر پلیمری از
طریق تجزیه یا احیاء شیمیایی پیش ماده فلزی محلول در
پلیمر ،تولید می شود .در روش خارج از محل ،نانوذرات
ابتدا به وسیله ی روش های شیمیایی تولید و سپس در
بسترهای پلیمری پخش می شوند .تکنیک های خارج از
محل برای سنتز نانوکامپوزیت های فلز-پلیمر اغلب به
واسطه کیفیت نوری باال که در محصول نهایی قابل حصول
است ،ترجیح داده می شود.
در این مطالعه نانوذرات پلی آنلین و سولفید قلع به روش
احیاء شیمیایی تهیه می شوند و سپس به صورت خارج از
محل در بستر پلی متیل متاکریالت قرار میگیرند و برخی
از مشخصه های ساختاری ،الکتریکی و اپتیکی
نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریالت-پلی آنیلین-سولفید
مانند مورفولوژی سطح ،اندازه نانو ذرات ،رسانندگی
الکتریکی و گاف انرژی آن اندازه گیری می شود و با پلی
متیل متاکریالت مقایسه می گردد.

-1مقدمه
فتوولتائیک از ترکیب دو کلمه Photosبه معنای نور و
 Voltبه معنی الکتریسیته تشکیل شده است که کلمه
دوم از نام الکساندر ولتا که از پیشگامان مطالعه
الکتریسیته است ،گرفته شده است .تبدیل انرژی
خورشیدی به الکتریسیته به دو صورت امکانپذیر است؛
تولید برق به طور مستقیم و غیر مستقیم .روشهای غیر
مستقیم به تجهیزات و ابزارهای پر هزینه نیازمند است؛
ولی سلولهای خورشیدی با اثر فتوولتائیک به روش
مستقیم انرژی خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل میکند؛
که انواع مختلفی دارند و مهمترین آن ها سلول های
خورشیدی پروسکایتی هستند که برای بهینه کردن آن ها
روش های متفاوتی است و پیشنهاد ما برای بهینه کردن
آن استفاده از نانوکامپوزیت های چند جزئی می باشد که
در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
پلیمرهای نیمه هادی و یا شبه فلز به دلیل خواص
الکتریکی و نوری منحصر به فرد خود مثل سبک بودن،
انعطاف پذیری ،روش سنتز و فراوری ارزان و آسان مورد
توجه بسیاری قرار گرفته اند [ .]1پلی آنیلین از مهمترین
پلیمرهای فعال الکتریکی است که دارای کاربردهای
مختلفی نظیر استفاده در ساخت محرک ها ،حسگرها،
باتری های قابل شارژ است .خصوصیات الکتریکی،
الکتروشیمیایی و نوری پلی آنیلین آن را به ماده ای جذاب
برای کاربرد در صنایع الکترونیکی ،پوشش های ضد
الکتریسیته ساکن ،پوشش های ضد خوردگی تبدیل کرده
است [.]3
پلی (متیل متاکریالت) یکی از سختترین و محکمترین
پلیمرها با شفافیتی باالتر از شیشه و سطحی صیقلی ،براق
و مقاوم در برابر عوامل جوی است .صفحات پلی متیل
متاکریالت مقاومت قابل توجهی در برابر عوامل جوی و
پرتو نور خورشید دارند.
سولفید قلع ماده نارسانای نوع  pمی باشد که دارای
پهنای باند بین  1تا  1/5الکترون ولت است .همچنین از
مشخصات الکتریکی و اپتیکی خوبی برخوردار است .گاف
انرژی سولفید قلع بین  3تا  3/5الکترون ولت است و
دارای هدایت گرمایی باالیی است [.]9
کامپوزیت های پلیمری معموال مخلوطی فیزیکی از یک
پلیمر نارسانا و مواد رسانا مانند فلز یا پودر کربن می باشد
که می توان با دو روش درجا و خارج از محل به دست

 -2روش تجربي
 -1-2تهيه پلي آنيلين
پلی آنیلین در مقیاس نانو با اکسیداسیون آنیلین در اسید
کلریدریک و با استفاده از آغازگر آمونیوم پرسولفات سنتز
می شود .نمک آنیلین با افزایش  4میلی لیتر ،آنیلین در
 93میلی لیتر اسید کلریدریک ( )M1تهیه میشود،
محلول اکسنده با حل کردن  5گرم آمونیوم
پرسولفات( )APSدر  53میلی لیتر آب مقطر تهیه می
شود ،محلول  APSبه صورت قطره قطره در مدت 93
دقیقه به محلول نمک اضافه میشود ،مخلوط به دست
آمده به مدت 3ساعت در دمای  4-3درجه سانتیگراد به
هم زده می شود تا پلیمریزاسیون به طور کامل انجام شود،
بعد از 3ساعت پودر سبزرنگی حاصل می شود که توسط
آب مقطر و اتانول برروی کاغذ صافی شستشو داده می
شود و در دمای  03درجه سانتیگراد به مدت  34ساعت
خشک می شود.
 -2-2تهيه سولفيد قلع
ابتدا در ظرفی  1گرم  Na2Sرا در  33میلی مول آب
مقطر حل می کنیم ،و در ظرفی دیگر  1گرم  3SnClرا
در  33میلی مول آب مقطر حل کرده و محلول اول را به

943
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

ویژگی باعث می شود که نانوکامپوزیت تهیه شده گاف
انرژی کوتاه و مفیدی را داشته باشد.

آرامی به محلول دوم اضافه می کنیم و سپس در داخل
کوره پخت می دهیم.
 -3-2تهيه نانوكامپوزيت
برای تهیه نانوکامپوزیت ابتدا  93میلی گرم پلی آنیلین و
 93میلی گرم سولفید قلع را با  43میلی گرم پلی متیل
متاکریالت مخلوط کرده و در  0سی سی دی کلروبنزن
می کنیم .سپس محلول حاصل را به مدت  34ساعت بر
روی همزن قرار میدهیم و بعد از آن به روش قطره ای
روی الم ریخته و به مدت  33دقیقه درون آون قرار
میدهیم تا خشک شود.

شکل  )3تصویر  )SEM aپلی متیل متاکریالت خالص و )b
نانو کامپوزیت پلی متیل متاکریالت-پلی آنیلین-
سولفیدقلع

-3بحث و نتايج
الگوی پراش اشعه ایکس نانوکامپوزیت پلی متیل
متاکریالت-پلی آنیلین-سولفید قلع سنتز شده در شکل
( )1نشان داده شده که دارای  9قله در

در شکل ( )9طیف  UV-Visنانوکامپوزیت را نشان
میدهد که به صورت محلول بوده است .همانطور که در
شکل مشاهده می کیند یک باند جذبی در  393 nmو
باند جذبی دیگر در طول موج  313 nmوجود دارد.
جذب طول موج کوتاهتر به انتقاالت  *π-πحلقه
بنزنوئیدی و جذب طول موج باالتر به انتقال از باالترین
اوربیتال مولکولی اشغال شده بنزنوئیدی ( )HOMOبه
پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده حلقه کینوئیدی
( )LUMOنسبت داده می شود .بنابراین حضور دو پیک
به وجود دو حلقه نامعادل در زنجیر پلیمری نسبت داده
می شود .باند جذبی موجود در طول موج  393nmحتی
بعد از افزودن نانوذرات پلی آنیلین و سولفید قلع به پلی
متیل متاکریالت باقی میماند .بنابراین این باند جذبی باید
از انتقاالت حلقه بنزنوئیدی ایجاد شده باشد [.]5

 2  26,33,51است که به ترتیب مربوط به مشخصه
های میلر ( )111( ،)191و ( )911می باشد و همچنین با
مقایسه نمودار پراش هر یک از مواد به صورت خالص در
مقاالت مختلف در می یابیم که پیک  030مربوط به حضور
نانوذرات پلی آنیلین  ،پیک  099مربوط به حضور نانوذرات
پلی میتل متاکریالت و همچنین پیک  051مربوط به
حضور نانو ذرات سولفید قلع می باشد [.]4

شکل  )1نمودار پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت پلی متیل
متاکریالت-پلی آنیلین-سولفیدقلع
تصویر میکروسکوپ الکترونی نانوکامپوزیت تهیه شده در
شکل ( )3آورده شده است .همانطور که مشاهده می شود
نانو کامپوزیت پلی متیل متاکریالت-پلی آنیلین-سولفید
قلع برخالف پلی متیل متاکریالت خالص دارای سطح
بلوری ،یکنواخت تر ،در هم تنیده تری است که این

شکل  )9نمودار  UV-Visنانو کامپوزیت پلی متیل
متاکریالت-پلی آنیلین-سولفیدقلع

949
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

-4نتيجه گيری
نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریالت -پلی آنیلین-سولفید
قلع به نسبت وزنی  %5نانوذرات پلی آنیلین و سولفید قلع
به روش سنتز خارج از محل در ماتریس پلیمری تهیه شد.
پراش اشعه  Xنشان داد نانوکامپوزیت پلی متیل
متاکریالت-پلی آنیلین-سولفید قلع بلوری شده است .با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMشکل
کروی و توزیع یکنواخت نانوذرات پلی آنیلین و سولفید
قلع را تأیید می کند که بیانگر یک ساختار درهم تنیده و
بهینه ای می باشد .با توجه به نمودار جذب UV-Vis
نشان دادیم که جذب نانوکامپوزیت نسبت به پلی متیل
متاکریالت خالص کاهش پیدا کرده است و این کاهش
ضریب جذب خود باعث کاهش گاف انرژی و عملکرد بهتر
نانوکامپوزیت می شود .از اینرو ما می توانیم این
نانوکامپوزیت را به عنوان یکی از روش های بهینه کردن
سلول های خورشیدی پروسکایتی پیشنهاد دهیم.
-5منابع
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بهبود انتقال در سوئیچ نوری مبتنی بر موجبر پالسمونیک
 مریم پورمحی آبادی،مهسا مالیی برجهری
 دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق- دانشکده فنی،آزمایشگاه الکترونیک نوری
Mahsa.molaee71@eng.uk.ac.ir, Pourmahyabadi@uk.ac.ir

 که با یک تشدیدگر از مجاور تزویج شده وMIM1  طرح یک سوئیچ پالسمونیکی مبتنی بر موجبر پالسمونیک، در این مقاله- چکیده
 نتایج ن شان. شبیه سازی و تحلیل شده ا ستFDTD2  ساختار پی شنهادی با روش. ارائه شده ا ست،پروفایل فانو را کنترل میکند
، درحالیکه، در طیف انتقال ایجاد میشودλ=1100nm  یک عمق در طولموج،)میدهد در حالت عدم وجود سد (نوار نقره در موجبر
 یک پروفایل فانوی تیز از خود نشان میدهد و این، طیف انتقال ساختار،در صورت وجود سد به دلیل اندرکنش بین سد و تشدیدگر
 این. این پروفایل تیز ایجاد شده میتواند با تغییر پارامترهای ساختار کنترل شود.امر عملکرد سوئیچینگ ساختار را تأیید میکند
. در مدارات نوری مجتمع شده را داراست... ادوات نور کند و، پتانسیل کاربرد بهعنوان نانوسنسور،ساختار
 طیف انتقال، سوئیچینگ پالسمونیک، سد، پروفایل فانو-کلیدواژه

Improvement of Transmission in the Optical Switch based on Plasmonic Waveguide
Mahsa Molaee Barjahri, Maryam Purmahyabadi
Optoelectronic Laboratory, Electrical Engineering Department, Shahid Bahonar University
Mahsa.molaee71@eng.uk.ac.ir, Pourmahyabadi@uk.ac.ir
Abstract- In this paper, a plasmonic switch based on MIM waveguide coupled with a resonator is presented that has
switching function and controls the Fano profile. The proposed structure is simulated and analyzed using the FDTD
method. The results revealed that in the absence of a baffle (the silver band in the waveguide), the transmission spectrum
shows a depth at the wavelength of 1100nm, while in the presence of the baffle, due to the interaction between the baffle
and the resonator, the structure transmission spectrum shows a sharp Fano profile, which confirms the switching function
of this structure. This sharply created profile can be controlled by changing the structure parameters. This structure has
the potential for application as a nanosensor, slow-light devices, etc. in integrated optical circuits.
Keywords: Baffle, Fano profile, Plasmonic Switching, Transmission Spectrum
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مقدمه

ساختار پیشنهادی و نتایج

ادوات نوری نسبت به ادوات الکترونیکی پهنای باند عملیاتی
بهتری دارند] ،[1اما محدودیت پراش نور یک چالش مهم برای
کوچکسازی و مجتمعسازی مدارات نوری محسوب میشود .در
دهه اخیر ،ادوات پالسمونیک توجه زیادی را به خود جلب
کردهاند ،زیرا آنها توانایی هدایت نور در خارج از محدوده پراش
نور را دارند و درنتیجه میتوانند کاندیداهای مناسبی برای تحقق
مدارات مجتمع نوری در مقیاس نانومتر باشند] .[2در سالهای
اخیر ادوات پالسمونیک متعددی مانند :فیلترها ،موجبرهای
-uشکل ،سوئیچهای نوری ،مقسمها ،تزویجگرها ،تداخلسنج-
های ماخزنر و بازتابندههای براگ ،با استفاده از ساختار موجبرهای
 MIMطراحی و ساخته شدهاند .در این روند ،طرحهای مختلفی
برای سوئیچهای پالسمونیک ارائهشده است ،زیرا دارای مساحت-
های کم ،پهنای باند بزرگ و توان مصرفی کم هستند.
در اینجا به برخی مفاهیم علم پالسمونیک اشاره میکنیم.
پالریتونهای پالسمون سطحی ( SPPها)،امواج الکترومغناطیسی
هستند که در سطوح مشترک فلز-دیالکتریک منتشر میشوند
و قابلیت هدایت و کنترل نور توسط نانوساختارهای فلزی در
مقیاسهای زیر طولموج را از خود نشان دادهاند].[3
تشدید فانو بهعنوان اثر تداخلی بین یک حالت محلی و یک باند
پیوسته در سیستمهای کوانتومی یا کالسیک در نظر گرفته می-
شود] .[4تشدید فانو یک پروفایل خطی تیز و نامتقارن را نشان
میدهد و این پدیده بهطور گسترده در سیستمهای فیزیکی
متعدد مانند حلقهها ،کریستالهای فوتونیک و موجبرهای MIM
بررسی و تحلیلشده است .ترکیب تشدید فانو با ساختارهای
پالسمونیک ،امکان دستیابی به اجزای نوری فوق فشرده برای
استفاده در مدارات مجتمع نوری را فراهم میسازد.
در این مقاله ،طرح جدیدی برای یک سوئیچ پالسمونیک با
استفاده از ساختار موجبر  MIMو استفاده از مکانیزم تشدید فانو
ارائهشده است که شامل یک موجبر پالسمونیک  MIMتزویج
شده از کنار با یک تشدیدگر نیم دایروی و یک سد نقره است.
سپس این ساختار با روش  FDTDشبیهسازی و آنالیز شده و

همانطور که در شکل  1نشان دادهشده است ،ساختار پیشنهادی
شامل یک موجبر پالسمونیک با عرض  wو یک کاواک تشدیدگر
نیمدایره به شعاع  rاست .همچنین یک عنصر بازتاب جزئی با قرار
دادن یک سد نقره به طول  Lدر داخل موجبر پالسمونیک MIM
ایجادشده است .در این شبیهسازی ،پارامترهای مشخصشده در
ساختار بهصورت زیر تعریفشدهاند،Y=800nm ،X=1000nm :
 g=10nm ،r=250nm ،w=50nmو  .L=300nmجنس موجبر
و تشدیدگر هوا بوده ( ) 𝜀𝑑 = 1و بستر از جنس نقره است که
گذردهی آن با مدل درود تعیینشده است:
𝜔𝑝 2
⁄ 2
)(1
)𝛾𝜔𝑗 (𝜔 +
که در آن 𝜀∞ = 3.7 ،و 𝑣𝑒 𝜔𝑝 = 9.1و 𝑣𝑒𝛾 = 0.018
𝜀𝑚 = 𝜀∞ −

هستند].[5
X

r
Y

g

L

Output

w

Input

شکل  :1ساختار پیشنهادی در حضور نوار نقره

موج ورودی از پورت  Inputمیتواند به تشدیدگر تزویج شود ،در
همان زمان موج درون تشدیدگر هم میتواند به پورتها انتقال
یابد.
بنابراین تابع انتقال سیستم بهصورت زیر است]:[6

4
) 𝐵𝑡𝑗 𝜏(𝑟𝐵 −
𝑡(𝜔) = −𝑗𝑡𝐵 −
2 4
𝑗(𝜔0 − 𝜔) + +
𝜏 𝑎𝜏

)(2

و طیف انتقال بهصورت زیر تعریف میشود:

)(3

= 𝑇(𝜔) = |𝑡(𝜔)|2
2
4
𝜏
|𝑡𝐵 2 + 𝑗𝑡𝐵 𝑟𝐵 −
|
2 4
𝑗(𝜔0 − 𝜔) + +
𝜏 𝑎𝜏

که 𝐵𝑟 و 𝐵𝑡 به ترتیب ضرایب انعکاس و انتقال وابسته به کاواک
هستند و معادله  |𝑟𝐵 |2 + |𝑡𝐵 |2 = 1را تحقق میبخشند 𝜔0 ،

مشخصه سوئیچینگ این ساختار و همچنین خاصیت تشدید فانو
برای این ساختار بررسی و طیف انتقال ساختار برای حالتهای
مختلف بهدستآمده است .همچنین تأثیر تغییر پارامترهای اصلی
ازجمله شعاع نیمدایره و طول سد نقره بر منحنی انتقال
بررسیشده است.

1

رزونانس فرکانسی و 𝜏 نرخ تلفات ذاتی کاواک است.
𝑎
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وقتی سد  PRE3غایب است ( 𝑟𝐵 = 0و ،) 𝑡𝐵 = 1مشاهده می-
شود که طیف انتقال یک پروفایل لورنتس را نشان داده و انتقال
مینیمم

2 2
)
𝑎𝜏
2 4 2
) ( +
𝜏 𝑎𝜏

(

= 𝑛𝑖𝑚𝑇 ،وقتی  𝜔 = 𝜔0است اتفاق میافتد.

حضور  PREمنجر به آشفتگی اندازه فاز منتقلشده از طریق
موجبر و بنابراین موجب پدیده تداخل مختلط میشود و سیستم
پروفایل فانوی خطی شکل از خود نشان میدهد.
شبیهسازی و نتایج
امواج الکترومغناطیسی صفحهای با مود  TM4به ساختار MIM
اعمال میشود که این امواج به موجبر اصلی ( )BUSتزویج شده
و باعث میشود امواج  SPPدر سطح مشترک فلز-دیالکتریک
شکل بگیرند.
شکلهای  2و  ،3طیف انتقال ساختار را در حالتهای حضور و
عدم حضور سد برای این ساختار نشان میدهد .همانطور که در
شکلهای  2و  3نمایش دادهشده است ،مشاهده میکنیم که
رفتار در حضور و عدم حضور سد در طولموج ، λ=1100nm
مانند یک سوئیچ است ،زیرا در صورت عدم حضور آن نور را عبور
نمیدهد ولی در حالت حضور سد ،ساختار نور را بهاندازه
0/47عبور میدهد.

شکل  :3طیف انتقال ساختار پیشنهادی در حالت حضور نوار نقره

در شکل  4تغییر مشخصه انتقال با افزایش شعاع تشدیدگر را
برای ساختار ،در حالت عدم حضور سد بررسیشده است که نشان
میدهد عمق انتقال ایجادشده به طولموجهای باالتر شیفت
پیداکرده است:

شکل  :4طیف ساختار پیشنهادی در حالت عدم حضور نوار نقره با
تغییر شعاع نیمدایره از  250 nmتا 400nm

در شکلهای  5و  6مشخصه انتقال ساختار برحسب طولموج،
به ترتیب با تغییر پارامتر شعاع تشدیدگر نیمدایروی و تغییرات
ضریب شکست ماده درون تشدیدگر ،نشان دادهشده است.
مشاهده میکنیم که با افزایش شعاع ،قله انتقال ساختار به سمت
طولموجهای باالتر شیفت مییابد و انتقال تا مقدار 0/8
افزایشیافته است .همچنین با تغییر ضریب شکست ،قله انتقال
به طولموجهای باالتر شیفت مییابد و مقدار انتقال نیز تا 0/85
افزایشیافته است .در نتیجه ساختار پیشنهادی نسبت به ساختار
مشابه قبلی] ،[6که دارای حداکثر انتقال  0/7است ،بهاندازه

شکل  :2طیف انتقال ساختار پیشنهادی در حالت عدم حضور نوار
نقره

 21/43درصد در طیف انتقال بهبود ایجاد کرده است.

Partially Reflecting Element

3

Transverse magnetic mode
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نتیجهگیری:
در این مقاله ،ساختار سوئیچ پالسمونیک شامل یک موجبر
پالسمونیک  MIMو یک تشدیدگر نیم دایروی تزویج شده از
کنار به همراه یک سد نقره ،پیشنهاد شد و طیف انتقال ساختار
پیشنهادی بررسیشده است .نتایج نشان میدهد ،با ایجاد سد
نقره در ساختار ،طیف انتقال در طولموج  λ=1100nmیک قله
تشدید از خود نشان میدهد ،پس مانند یک سوئیچ عمل میکند.

شکل  :5طیف انتقال ساختار پیشنهادی در حضور نوار نقره با
تغییر شعاع نیمدایره از  250 nmتا 400nm

همچنین ،با افزایش شعاع نیمدایره و افزایش ضریب شکست
محیط درون تشدیدگر طیف انتقال ساختار به طولموجهای
باالتر شیفت پیدا میکند و میزان انتقال افزایش مییابد .با
افزایش طول سد نقره ،قله انتقال به طولموجهای پایینتر شیفت
پیداکرده و میزان انتقال کاهش مییابد .در نتیجه ،این ساختار،
قله تشدید را به اندازه  %21/43نسبت به ساختارهای مشابه قبلی
بهبود داده است.
مراجع

شکل  :6طیف انتقال ساختار پیشنهادی در حضور نوار نقره با
تغییر ضریب شکست ماده درون نیمدایره از  1تا 1/45
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و

 g=10nmتنظیمشدهاند را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ،با افزایش طول سد طیف انتقال به طولموجهای پایینتر
شیفت پیدا میکند .همچنین با افزایش  Lمیزان انتقال نیز
کاهشیافته است و بهترین مقدار انتقال در  L=200nmمشاهده
میشود که برابر  0/6است.

شکل  :7طیف انتقال ساختار پیشنهادی با تغییر طول نوار نقره از
 100nmتا 500nm
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طراحی جذب کننده باند باریک به عنوان حسگر گاز پالسمونیک
 مریم پورمحی آبادی،فاطمه ساالری
 دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش برق- دانشکده فنی،آزمایشگاه الکترونیک نوری
Fatemesalary71@gmail.com, Pourmahyabadi@uk.ac.ir
فلز دو-دیالکتریک-فلز-دیالکتریک- یک جذبکننده باند باریک پالسمونیک براساس ساختار متناوب فلز،چکیده – در این مقاله
 شامل آرایه ای از نانو نوارهای آلومینیوم و یک فیلم نازک آلومینیوم، ساختار این قطعه.بعدی پی شنهاد و تحلیل عددی شده ا ست
 این جذب کننده در ناحیه مادون قرمز نزدیک عمل کرده و می تواند به عنوان.ا ست که تو سط یک الیه دی الکتریک جدا شده اند
 نتایج ن شان می دهد که این ساختار دارای ح سا سیت باال به اندازه.یک ح سگر ضریب شک ست پال سمونیک ا ستفاده شود
 همچنین عدد. در تابش عمودی اسییت%86  با بیشییی نه جذب بیش از20nm  و همچنین په نای با ند جذب بار یک2300nm/RIU
 میر سد و بیشینه جذب بهینه نیز میتواند با تنظیم پارامترهای هندسی ساختار بدست115 RIU-1 شایستگی حسگر پیشنهادی به
.آید
 ضریب شکست، حسگر گاز، ساختار فرامواد، جذب کننده پالسمونیک-کلید واژه

Design of Narrow band absorber as a plasmonic gas sensor
Fateme Salari, Maryam Pourmahyabadi
Optoelectronic Laboratory,Faculty Of Electrical Engineering, Shahid Bahonar University of kerman,
Fatemesalary71@gmail.com, Pourmahyabadi@uk.ac.ir
Abstract- In this paper, a narrowband plasmonic absorber based on a metal-dielectric-metal-dielectric-metal periodic
structure is proposed and numerically investigated, which consists of aluminium nanobar periodic array on a thin
aluminium film separated by a dielectric layer. The absorber works at near-infrared region and can be operated as a
refractive index sensor with a high sensitivity of around 2300 nm/RIU, a narrow absorption bandwidth (FWHM) of 20nm
and the absorption peak of 86 % at normal incidence. Thus, the FOM of the proposed plasmonic sensor can be reached
115RIU-1. By adjusting the structure parameters, the optimized absorption peak can be achieved.
Keywords: Gas sensor, Metamaterial structure, Plasmonic absorber, Refractive index
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یک نانو نوار مثلثی آلومینیوم نیز بین دو نانونوار مستطیلی
آلومینیوم قرار گرفته است .شکل  -1الف ساختار فراماده طراحی

مقدمه

شده را نشان میدهد .برش عرضی ساختار در شکل  -1ب نشان

در سالهای اخیر ،فرامواد پالسمونیکی به دلیل کاربردهای بالقوه

داده شده است.

خود در تشخیص با حساسیت باال توجه زیادی را به خود جلب

پارامترهای هندسی بهینهشده حسگر به شرح زیر تنظیم شدهاند:

کردهاند .با توجه به خواص عالی تشدید پالسمون سطحی

شکاف  dبین دو نانو نوار آلومینیوم در یک سلول واحد d=20nm

موضعی در محدود کردن نور در نانو شکاف ها و تبدیل آن به

است و دیگر پارامترهای ساختار شامل عرض نانو نوارها

انرژی حرارتی ،فرامواد فلزی دارای یک مزیت عالی برای طراحی

،w1=w2=360nm

جذبکنندهها هستند .افزایش جذب موج الکترومغناطیسی برای

،t1=20nm

،t2=10nm

،t3=25nm

 t6=30nm ،t5=100nm ،t4=170nmو  p=2400nmاست.

یک جذب کننده فراماده بسیار مطلوب است ،در حالیکه تلفات
نوری ذاتی فلزات در طراحی قطعه باید مورد توجه قرار گیرد.

نتایج شبیه سازی

هنگامی که ساختار فراماده پالسمونیک توسط گاز احاطه

جهت بررسی عملکرد ساختار پیشنهادی ،از روش تفاضل محدود

میشود ،به علت تغییر ضریب شکست محیط یک تغییر طیفی

در حوزه زمان 2دو بعدی جهت شبیه سازی استفاده شده است.

در طول موج تشدید رخ میدهد .بنابراین جذب کننده های باند

ضرائب شکست در طولموج مرکزی برای آلومینیوم  n=3/25و

باریک به دلیل داشتن باند باریکتر جهت بهبود عملکرد سنجش

 SiO2برابر با  n=1/43در نظر گرفته شده است.

اغلب به عنوان حسگر استفاده میشوند] .[1برخالف طال و نقره،
آلومینیوم دارای خواصی است که تشدیدهای پالسمون قوی در
بخش های زیادی از طیف مرئی تا فرابنفش را فراهم می کند.
این واکنش گسترده همراه با فراوانی طبیعی ،هزینه کم و
سازگاری با فرآیندهای ساخت ،موجب شده تا از آلومینیوم بعنوان
یک ماده پالسمونیک کم هزینه با خواص و کاربردهای بالقوه
شبیه به فلزات سکه ای استفاده شود و آن را یک ماده بسیار
امیدوار کننده برای کاربردهای تجاری سازد].[2

شکل  -1الف :سلول واحد ساختار حسگر

طرح پیشنهادی
در این مقاله طرح یک حسگر گاز پیشنهاد شده که دارای
حساسیت طول موج باال و پهنای باند جذب باریک است .ساختار
پیشنهادی این جذب کننده بر اساس ساختار متناوب فلز-
دیالکتریک-فلز-دی الکتریک-فلز 1دوبعدی است که شامل آرایه
نانو نوار های آلومینیوم و یک الیه نازک آلومینیوم است که توسط

شکل  -1ب :برش عرضی ساختار

یک الیه دیالکتریک دیاکسیدسیلیکون از یکدیگر جدا شدهاند.

)2. Finite Difference Time Domain(FDTD

)1.Metal-Dielectric-Metal-Dielectric-Metal (MDMDM
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طیف جذب و بازتاب ساختار در شکل  3نشان داده شده است.

مشخصه طیف بازتاب و جذب شبیهسازی شده ساختار جهت
ارزیابی عملکرد حسگر بسیار مهم است .یک موج صفحه ای به
صورت عمودی در جهت  –yبه ساختار میتابد .مقادیر بازتاب و
انتقال به ترتیب در باالی ساختار و در بستر ساختار اندازهگیری
شدهاند .جذب ساختار به صورت  A  1  T  Rتعریف میشود.
از شرایط مرزی متناوب در جهت  xو الیه تطبیق کامل3در جهت
 yاستفاده شده است.
توزیع میدان های الکتریکی و مغناطیسی  Eو  Hبه ترتیب در
شکل های -2الف و -2ب نشان داده شده است.

شکل  3طیف جذب و بازتاب ساختار

بیشینه جذب تشدید ساختار با جذب بیش از  %86در
 2444/28nmبا عرض پیک در نصف مقدار بیشینه  20nmرخ
دادهاست.
در طراحی حسگرها بطور کلی دو پارامتر حساسیت و عدد
شایستگی 4برای ارزیابی عملکرد آنها استفاده میشود که به شکل
زیر تعریف میشوند:

شکل -2الف :توزیع میدان الکتریکی

()1

()2


n
S
FWHM

S

FOM 

جهت به دست آوردن حساسیت حسگر ،طیف بازتاب بر حسب
تغییرات ضریب شکست محیط بررسی میشود .شکل -4الف
نشان دهنده طیف بازتاب بر حسب تغییرات ضریب شکست به
اندازه  10-2و شکل -4ب و -4ج به ترتیب نشان دهنده طیف
بازتاب و طیف جذب بر حسب تغییرات ضریب شکست به اندازه
 10-3هستند.

شکل -2ب :توزیع میدان مغناطیسی

با توجه به شکل -2الف تقریبا تمام میدان الکتریکی به الیه نازک
دی الکتریک دی اکسید سیلیکون که بین نانونوارهای آلومینیوم
و فیلم آلومینیوم قرار گرفته ،محدود شده و شدت آن تقریبا 11
برابر بزرگتر از موج فرودی است که نشان میدهد رفتار تزویج در
ساختار فرامواد می تواند منجر به افزایش شدت میدان الکتریکی
شود.

)4.Figure Of Merit (FOM

)3.perfectly matched layer(PML
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تشدید به اندازه  2/3nmجابجا شده و حساسیت 2300nm/RIU
به دست میآید .در نتیجه عدد شایستگی حسگر حدودا RIU-1

 115به دست میآید ،که نسبت به حسگرهای پالسمونیک
گزارش شده در ] [3،4دارای حساسیت و  FOMباالتری است .با
توجه به استفاده از فلز آلومینیوم در ساختار پیشنهادی ،این
ساختار در مقایسه با ساختار ذکر شده در ] [1دارای مزیت هزینه
ساخت بسیار پایین میباشد که درنتیجه بسیار امیدوارکننده
برای کاربردهای تجاری است.

نتیجه گیری

شکل -4الف :طیف بازتاب بر حسب تغییرات ضریب شکست به اندازه 10-2

در این مقاله یک جذب کننده باند باریک مبتنی بر ساختار
 MDMDMبا عملکردی در طیف مادون قرمز نزدیک طراحی
شده است .نتایج نشان میدهد این جذب کننده فراماده دارای
پهنای باند جذب باریک  20nmبا بیشینه جذب بیش از  %86در
تابش نرمال است .این ساختار پالسمونیک یک عملکرد سنجش
عالی با حساسیت طول موج باال به اندازه  2300nm/RIUو عدد
شایستگی به اندازه  115 RIU-1ارائه میدهد .با توجه به استفاده
از فلز آلومینیوم در ساختار پیشنهادی ،این ساختار دارای مزیت
هزینه ساخت بسیار پایین میباش د که درنتیجه برای کاربردهای
تجاری مناسب است.
شکل -4ب :طیف بازتاب بر حسب تغییرات ضریب شکست به اندازه 10-3
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شکل -4ج :طیف جذب بر حسب تغییرات ضریب شکست به اندازه 10-3

هنگامی که ضریب شکست به اندازه  10-2تغییر میکند ،طول
موج تشدید از  2444nmبه  2466nmجابجا میشود و در نتیجه
حساسیت حسگر  2200nm/RIUبه دست میآید ،که در مقایسه
با حسگر گزارش شده در ] [5دارای حساسیت بسیار باالتری
است .همچنین با تغییر ضریب شکست به اندازه  10-3طول موج
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ویژگیهای غیرکالسیکی حالتهای کِر چالنده برانگیخته غیرخطّی
2

 و غالمرضا هنرآسا1؛ محمّدجواد فقیهی1محمّداحسان فرزان

 کرمان، ماهان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوریهای نوین،گروه فوتونیک1
 شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک2

 رده جدیدی از حالتهای تابشی مبتنی بر،چکیده – در این مقاله با استفاده از رهیافت جبری حالتهای همدوس غیرخطّی
 بهمنظور بررسی ویژگیهای غیرکالسیکی حالت بهدست آمده پارامتر مندل و.برانگیختگی حالتهای کِر چالنده معرفی میشود
 نتایج بهدست آمده نشان میدهند افزایش مرتبه برانگیختگی می تواند رفتار غیرکالسیکی سامانه را بهبود.چالندگی ارزیابی میشوند
.بخشد
 حالت همدوس غیرخطّی، حالت کِر چالنده، چالندگی، پارامتر مندل، برانگیختگی-کلید واژه

Nonclassical properties of nonlinear excited squeezed Kerr states
Mohammad Ehsan Farzan1, Mohammad Javad Faghihi1 and Gholamreza Honarasa2
1

Department of Photonics, Faculty of New Science & Technology, Graduate University of Advanced Technology,
Mahan, Kerman
2
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz

Abstract- In this paper, by making use of the algebraic treatment to nonlinear coherent states, new classes of radiation
states, based on excitation of squeezed Kerr states, are introduced. To examine the nonclassical properties of the states
obtained, Mandel parameter as well as squeezing is studied. The numerical results show that increasing the order of
excitation is able to enhance the nonclassical behavior of the system.
Keywords: Excitation, Mandel parameter, Squeezing, Squeezed Kerr state, Nonlinear Coherent state
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مقدمه

2
2
Uˆ K     exp  i  aˆ †  aˆ  


 exp 
 i  nˆ  nˆ  1 

()2

امروزه ،حالتهای غیرکالسیکی میدان تابشی جایگاه خود
را در زمینههای مختلف پژوهشی مانند رمزنگاری

و ˆ nˆ  aˆ † aعملگر تعداد فوتونها است .حالت کِر از تأثیر

کوانتومی و ارتباطات کوانتومی تثبیت کردهاند[.]1

عملگر یکانی کِر روی حالت همدوس بهدست میآید و

جلوههایی از این حالتها میتواند در مطالعه حالتهای کِر

برحسب حالتهای عددی بهصورت زیر داده میشود:

و تعمیمهای آن نمایان شود [ .]2کیتاگاوا و یاماموتو حالت

m

m



e

) i  m ( m 1

2


2



k  e

کِر را بهعنوان توصیفی از تابش خروجی ناشی از

()3

برهمکنش حالتهای همدوس با محیط کِر معرفی کردند

که در آن  L ،    L طول ماده کِر  ،سرعت نور در

[ .]3این حالتها بدون تغییر تابع توزیع فوتونهای تابشی

ماده و  ضریب جفت شدگی متناسب با پذیرفتاری مرتبه

فرودی ،چالنده هستند[.]4

سوم ماده است .با تعریف عملگر یکانی چالندگی بهصورت

دو رهیافت برای بررسی تغییر آمارهای فوتونی بعد از

1
1

Sˆ (z )  exp  z (aˆ† )2  z  (aˆ)2 
2
2


()4

برهمکنش کِر معرفی شده است .در رهیافت اوّل ویلسون

!m

m 0

i

گوردون و همکاران با استفاده از تداخلسنج ماخ-زندر که

که درآن  z  r eو  rپارامتر چالندگی است ،حالت کِر

در یکی از بازوهای تداخلسنج ماده کِر قرار داشت ،حالت

چالنده بهصورت زیر معرفی میشود:


کِر جابجاشده را معرفی و ویژگیهای غیرکالسیکی آن را

 SK  Sˆ (z )  k   q m Sˆ (z ) n

()5

n 0

بررسی کردند [ .]5در رهیافت دوّم که مورد تو ّجه این

m

) i  m ( m 1



e

2


2



 q m  eاست .با

پژوهش است ،گری وگروب با استفاده برهمکنش حالت کِر

در معادله (،)5

با یک فرآیند پارامتری دوفوتونی ،مانند ترکیب چهارموج یا

استفاده از رابطه کاملیت حالتهای عددی داریم:

تبدیل معکوس پارامتری ،حالت کِر چالنده را معرفی و



s n   q mG nm

()6

ویژگیهای غیرکالسیکی آن را بررسی کردند [ .]6در این

m 0



 SK   s n n ,
n 0

که در آن  G nm  n Sˆ (z ) mعناصر ماتریس چالندگی

مقاله ،با استفاده از رهیافت حالتهای همدوس غیرخطّی،

هستند .ازاینرو برای  nو  mزوج

حالتهای کِر چالنده برانگیخته غیرخطّی معرفی میشوند

m

1

و با انتخاب یک تابع غیرخطّی ویژه از شدت فوتونها تأثیر

( 1) 2
 m !n !  2

m  2   n  2   cosh r 




 2   2 

برانگیختگی بر ویژگیهای غیرکالسیکی مورد بررسی قرار
میگیرد.
()7

حالتهای کِر چالنده برانگیخته غیرخطّی

 nm 


 2 

برهمکنش یک میدان کوانتیده تکمد با محیط کِر با یک
هامیلتونی ناهماهنگ بهصورت زیر نوشته میشود [:]6
()1

!m

m 0

2
2
ˆ  a
ˆ †a
ˆ   a
ˆ †  a
ˆ 
H

 ( n  m)  tanh r 
 

2

 2 
1 
 m n 1
 2 F1   ,  , ; 
2
 2 2 2 sinh r 

در تصویر برهمکنش ،عملگر تحول مربوط به انتشار در
برای  nو  mفرد

محیط کِر با رابطه زیر داده میشود:

Gnm
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)( m 1
2

1

)(1

 m!n!  2


3 
 m  1   n  1   cosh r 



 2   2 

ویژگیهای غیرکالسیکی برگزیده شده است .طیف فیزیکی

Gnm

متناظر با این تابع در برهم کنش یک اتم دوترازی با یک
میدان تابشی با جفتشدگی وابسته به شدّت مشاهده شده

 n m 

 1

()8

 (n  m)  tanh r  2 
 exp  i
 

2

 2 
 (m  1) (n  1) 3
1 
 2 F1  
,
, ;
2
2 2 sinh 2 r 


است [.]7

پارامتر مندل
پارامتر مندل به صورت n  1



2



Q  n2  n

و برای بقیه انتخابها  G nm  0است .باید این حقیقت را

تعریف میشود .اگر  1  Q  0آمار میدان زیرپواسونی

مورد تو ّجه قرار داد که چالندگی یک فرآیند دوفوتونی

(غیرکالسیکی) ،اگر  Q  0آمار فراپواسونی (کالسیکی) و

است ،پس عناصر ماتریس زوج-زوج و فرد -فرد این نقش را

اگر  Q  0آمار پواسونی (همدوس) است.در شکلهای 1

ایفا میکنند .مطابق با نظریه کوانتومی تابش ،برانگیختگی

و  2پارامتر مندل را برحسب  ، برای دو پارامتر چالندگی

با عملگر آفرینش بیان میشود که در رهیافت حالتهای

مختلف و مرتبههای متفاوت برانگیختگی رسم شدهاست.

همدوس غیرخطّی ،این فرآیند با عملگر آفرینش
تعمیمیافته †ˆ Aˆ †  f (nˆ ) aداده میشود f (nˆ ) .یک تابع
غیرخطّی از شدت فوتونها است .اثر متوالی این عملگر بر
روی حالتهای کِر چالنده ،به حالتهای کِر چالنده

برانگیخته غیرخطّی 

   NESKمنجر میشود:
SK

()9

p

 

† ˆNESK  N A

در اینجا  pمرتبه برانگیختگی و  Nضریب بهنجارش این
شکل  :1پارامتر مندل برحسب  بهازای  r  0.2و   5

حالت است .بسط این حالت برحسب حالتهای عددی
بهصورت
n

()10

sn n  p

  s
p 

n

n0

!)(n  p
!n

† ˆ NESK  N A

! f (n  p)
 N
! f (n)
n0


و با ضریب بهنجارش
2

()11

1

   f (n  p) ! 2 (n  p)! 2 
N  
sn 
2
!n
! n 0  f (n)


خواهد بود.

شکل  :2پارامتر مندل برحسب  بهازای  r  1و   5

بررسی ویژگیهای غیرکالسیکی

با بررسی شکلهای  1و  ،2میتوان دریافت با افزایش

به منظور بررسی ویژگیهای غیرکالسیکی ،پارامتر مندل و

پارامتر چالندگی آمار فوتونهای میدان به فراپواسونی

چالندگی کوادراتورهای میدان مورد تجزیه و تحلیل قرار

نزدیک می شود .امّا برانگیختگی غیرخطّی تغییر این حالت

میگیرند .تابع غیرخطّی  ، f (n )  nبرای بررسی
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قرار گرفتهاست .نتایج عددی نشان میدهند برانگیختگی
غیرخطّی باعث افزایش چالندگی در راستای  xمیشود و

را به زیرپواسونی در پی دارد و در نتیجه رفتار
غیرکالسیکی مشاهده میشود.

رفتار غیرکالسیکی سامانه بهبود مییابد.

چالندگی
اگر عدمقطعیت یکی از کوادراتورهای میدان روی یک

نتیجهگیری

حالت کوانتومی کمتر از حالت همدوس (حالت خأل) باشد

در این پژوهش  ،پس از معرفی حالتهای کِر چالنده
برانگیخته غیرخطّی ،اثر مرتبههای مختلف برانگیختگی
غیرخطّی بر حالتهای کِر چالنده بررسی شد .نتایج عدی
نشان میدهند ،با افزای ش مرتبه برانگیختگی غیرخطّی،
ویژگیهای غیرکالسیکی تقویت میشوند که نمود بارز آن
در پارامتر مندل بهازای  r  1است .همچنین این اثر
باعث افزایش چالندگی در راستای  xمیشود.

آن حالت چالنده است .با انتخاب کوادراتورهای میدان
بهصورت

xˆ  aˆ  aˆ†  2

و ، yˆ  aˆ  aˆ†  2i

عملگرهای چالندگی بهصورت زیر خواهندبود:
1
2

()12



ˆ 2 aˆ†aˆ  2 Re aˆ 2  4  Re a
1

2



2

S x  4  x 

2
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ˆ 2 aˆ†aˆ  2 Re aˆ 2  4  Im a

اگر  S x  0یا  S y  0باشد ،حالت مورد مطالعه چالنده
است.

شکل  :3چالندگی  S xبرحسب  بهازای  r  0.2و   5

شکل  :4چالندگی  Syبرحسب  بهازای  r  0.2و   5

درشکلهای  3و  4چالندگی حالتهای بهدست آمده برای
مرتبههای مختلف برانگیختگی ( )p=1,2,3مورد بررسی
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ساخت فیبر نوری باریک شده از نوک و پوشش داده شده با طال جهت بررسی
کاربرد آن در تکنیک اپتوژنتیک
اسرا الحسانی ، 1سیده فاطمه کوچک زاده 1و حسین روح االمینی نژاد

1

-1دانشکده فیزیک ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
Esra.alhassaani@gmail.com
چکیده – در استفاده از تکنیک اپتوژنتیک نوررسانی به طور موضعی و متمرکز به قسمت های مختلف مغز بهه وهورح حهداقه تههاجمی
بودن(عدم گسترش و آسیب رسانی به بافت) ،یک چالش در این تکنیک است .با طراحی و ساخت فیبرهای نوری باریک شهده از نهوک بهه
روش تراش شیمیایی (نکاح حائز اهمیت در نوکتیز کردن فیبر نوری به روش شیمایی ،غلظت اسید ،دما و فشار میباشند) و پوشهش دادن
آن با طال می توان نور را به طور متمرکزتر به نقاط خاص مورد نظر به وورح تا حد زیادی غیر تهاجمی ارسال کرد و تشدید پالزمون سطحی
می تواند باعث بهبود پتانسیه عمه در سلول عصبی شود .با تزویج نور لیزر به این فیبر نوری ،نوررسانی جهت تحریک نقاط مختلف مغهز در
تکنیک اپتوژنتیک فراهم می شود.
کلید واژه  -اپتوژنتیک ،فیبر نوری پوشیده شده با طال و باریک شده از نوک ،روش تراش شیمیایی ،تشدید پالزمون سطحی

Fabrication of gold coated tapered tip optical fiber for investigation of
its application in optogenetics
Esra Alhassaani1, Seyedeh Fatemeh Koochakzadeh1 and Hossein Rooholamininejad1
1- Faculty of Physics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
Abstract - Using noninvasive or least invasive neuro stimulation (preventing the tissue damage) in
topical and intensive lighting of the different parts of brain is a main challenge in optogenetics. By
designing gold coated tapered tip optical fiber using chemical etching (important points about this
method in fabrication of tapered tip fiber are: concentration of acid, temperature and pressure), it will be
possible to send the light in a more localized manner to the target area. Surface Plasmon resonance can
enhance potential reaction of neuron. It will be possible to stimulate different parts of brain by coupling
laser light to the optical fiber.
Keywords: Optogenetics, Gold coated tapered tip optical fiber, Chemical etching method, Surface
Plasmon resonance
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ابتدا پوشش خارجی فیبر تک مد) (SMFبا روزنه

 -1مقدمه
تکنیک اپتوژنتیک ترکیبی از روش های اپتیکی و

عددی  NA=0.24را با استون برداشته وبا کلیور

ژنتیکی است که با تزریق پروتئین های حساس به نور،

نوک فیبر کامال تخت برش داده شد .سپس آن را در

به دانشمندان اجازه می دهد که با دقتی مثال زدنی

حالل متشکل از اسید ( HFهیدروفلوریک)  40%و

فعالیت نورون ها را به صورت انتخابی خاموش یا

( NH4Fآمونیوم فلورید) با درجه خلوص باال و آب
دوبار تقطیر شده با نسبت جرمی مناسب دردمای 30o

روشن کنند  .با پیشرفت علم عصب شناسی نیاز به
کنترل رویدادهای مشخص شده در انواع سلول های

و فشار 62.5 cm-Hgفرو برده شد .پس از یک ساعت

معین در زمان های مشخص شده به یک چالش بزرگ

سطح حالل پایین رفته و اثری از فیبر در حالل

در این علم تبدیل شد [ .]1تکنیک اپتوژنتیک با

مشاهده نشد وفیبر با نوک مخروطی تهیه شد

امکان استفاده از روش های اپتیکی و دستکاری های

(شکل .)1از آن جا که کار با اسید HFخطرناک است

ژنتیکی این چالش را رفع کرد [ .]2-3اپتوژنتیک با

بایستی کلیه نکات ایمنی را در نظر گرفت .حالل در

امکان ت حریک و ثبت سیگنال های نورون ها ،امکان

ظرفی شفاف از جنس پلکسی گالس ریخته وپمپ

بررسی و مطالعه ی فعالیت نورون ها را فراهم می کند

تخلیه محفظه ی تراش را روشن کرده و عوامل تاثیر

[ .]3-5در استفاده از این تکنیک از آن جایی که

گذار در تحول نظیر دمای حالل ،فشار محفظه ی

هدف ،امکان پذیری تحریک یک نورون مشخص می

تراش و غلظت اسید در نظر گرفته شد تا طول و قطر

باشد ،نحوه ی ارسال نور به نقاط مختلف مغز جهت

نوک فیبر قابل کنترل باشد که دراینجا طول باریک

تحریک نورون ها از اهمیت زیادی برخوردار است.برای

شدگی  1mmشد ،ضمنا از بیرون محفظه ی تراش،

این منظور از فیبرهای نوری باریک شده از نوک و

فرایند نوک تیز شدن فیبر و بخار شدن حالل را توسط

پوشش داده شده با طال به عنوان ارسال کننده ی نور

میکروسکوپ می توان مشاهده کرد.

استفاده می شود [ .]6برای باریک کردن نوک فیبر از
روش تراش شیمیایی استفاده شد ،سپس فیبر باریک
شده با دستگاه پوشش دهنده طال ،با طال پوشش داده
شد و در نهایت با جفت شدن نور لیزر به فیبر نوری
باریک و پوشش داده شده و ارسال نور به صورت
پالسی می توان تحریک نورون ها را به صورت موضعی

شکل( :)1فیبر باریک شده از نوک به روش تراش شیمیایی

در اپتوژنتیک انجام داد [.]2، 6 -9

 -2طراحی ساخت
 2-2الیه نشانی طال

 1-2ساخت فیبر نوری باریک شده از نوک
به روش تراش شیمیایی )(etching
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پس از ساخته شدن فیبر باریک شده ،آن در دستگاه

روش تراش شیمیایی(در طراحی سکاخت توضکیح داده

پوشش دهنده طال قرار داده شد که در این دستگاه با

شد) در مقایسه با روش گرما-کششی آسکان تکر و ککم
هزینه تر است ،هم چنین از آن جایی که زمکان انجکام
این آزمایش بیشتر اسکت امککان کنتکرل بیشکتری بکر
شککرایط سککاخت آن وجککود دارد [ .]5 ،7 ،10در روش
تراش شکیمیایی از هیکدروفلوریک اسکید ) (HFبکرای
تراش نوک فیبر و از یک روغکن غیکر حکالل در اسکید
برای جلکوگیری از تکراش سکایر نقکاط فیبکر اسکتفاده
میشود [.]6 ،10
از آن جایی که نمک ((NH4)2SiF6حاصل از فراینکد
شکککیمیایی  SiO2بکککا اسکککید  )HFبهتکککر از نمکککک
( (NH4)2GeF6حاصل از فرایند شیمیایی  GeO2بکا
اسید  )HFدر آب حل می شکود باعکت تکراش بیشکتر
غالف نسبت به مغزی می شود [ ]11بنکابراین بکه تیکز
شدگی مغزی منجر می شود [ .]5در شککل( )1نشکان

استفاده از پمپ خألOil Mist Filter EM10, ،
 model Rv3فشار خأل مورد نظر ایجاد شد ،به
طوری که در نهایت با فشار  10 paو مدت زمان 90
ثانیه و جریان  20 mAطال بخار شده و بر روی
سطح مورد نظر الیه نشانی شد .پس از آن با استفاده
از میکروسکوپ الکترونی روبشی )Model (SEM
 7431و نرمافزار  Inca Host APPفیبر پوشش
داده شده و یک نمونه فیبر باریک شده اما پوشش
داده نشده به عنوان فیبر مرجع به صورت عنصری
آنالیز شدند که وجود عنصر طال بر روی نوک فیبر را
نشان داد .شکل()2

داده شده است .بایکد توجکه داشکت ککه طکول باریکک
سازی با توجه به عمق نفوذ مورد نیاز انتخاب می شود.
فیبر باریک شده از نوک عالوه بر اینکه تکابش نکور بکه
سلول را موضعیتر میکند ،میزان آسیب نورونی را هم
در طول نفوذ به درون مغز کاهش دهد.

شکل ( :)2فیبر نوری پوشش داده شده با طال

 2-3پوشش طال

 -3بحث

تکنیک اپتوژنتیک امکان تحریک نوری و ضکبط را بکه
طور همزمکان فکراهم مکی کنکد .بکرای ایکن منظکور از

 1-3فیبر باریک شده از نوک
به طور کلی دو روش برای باریکک ککردن نکوک فیبکر
نوری وجود دارد :
_ گرما-کششی
_ تراش شیمیایی
روش گرما-کششی روشی است که در آن با استفاده از
قوس الکتریکی بکا تقکارن اسکتوانه ای بکه فیبکر نکوری
حرارت داده و با تنظیم و کنترل میزان کشیدن فیبکر،
فیبر به صورت باریک شده در میآید.

پوشش طال بر روی فیبر استفاده شد که به طکور مکوثر
این نکته را که بخکش ضکبط ککردن وبخکش تحریکک
نوری هم مکان هستند را تضمین می کند[ .]8پوشش
طال هکم چنکین از اتکالف نکور در طکول مغکزی فیبکر
جلوگیری می کند و تشدید پالزمون سطحی پتانسکیل
عمل نورون را بهبود می بخشد.
پس از ساخته شدن فیبر نوبت به ارسال نور می رسکد،
در شکل) (3نشان داده شده است .بکرای ایکن منظکور
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عابد زاده ،ساره پندآموز ،سعید صالحی ،عباس حکق پرسکت و حمیکد
لطیفی"،کنترل سیستم عصبی حیوان در حال حرککت بکا اسکتفاده از
تکنیک اپتوژنتیک" ،بیسکت و دومکین کنفکرانس اپتیکک و فوتونیکک
ایککران و هشککتمین کنفککرانس مهندسککی و فنککاوری فوتونیککک ایککران،
بهمن،1394دانشگاه یزد
[3] E.S.Boyden,”optogenetics:using light to control
the brain”, 2011
[ ]4سید مهدی میر محمدی ،غالمرضا اسماعیلی جاوید" ،اپتوژنتیک:
مفاهیم و کاربردها" لیزر در پزشکی1395
[5] A.Kianianmomeni,”optogenetics,methods and
protocols”Springerscience+business media New
York,2016
][6
S.Royer,
B.V.Zemelman,
M.Barbic,
A.Losonczy, G.Buzsaki, J.C.Magee,”multi-array
silicon probs with integrated optical fibers:light
assisted perturbation and recording of local neural
circuits in the behaving animal”, 2010
[7] L.Novotny, B.Hecht,”principle of nano-optics”,
173-224, published in USA by Cambrige
university press , Newyork,2006.
[8] S.Chen, W.Pei, Y.Chen, S.Zhao, H.Wanj,
H.Chen,”A fiber-based implantable muli-optrode
”array with contiguous optical and electrical sites
[ ]9زهرا نورائی پور ،محمد اسماعیل زیبکایی ،حمیکد لطیفکی"،مکدل
سازی پاسخ نکورون هیپوکمکپ دارای پکرتیین هکای چانلرودوپسکین
حساس به نور با تابش لیزر در آزمایشات اپتوژنتیک" ،بیست و دومین
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشکتمین کنفکرانس مهندسکی و
فناوری فوتونیک ایران ،بهمن 94دانشگاه یزد.
[ ]10حسن فاطمی امام غیت ،حسکین جکالل کمکالی ،حسکین رو
االمینی نژاد"،ساخت کاوشگر تار نوری میدان نزدیکک ،مکورد نیکاز در
میکرو و نانو اپتیک به روش تراش شیمیایی پایدار و محافظت شکده"
بیسککت و دومککین کنفککرانس اپتیککک و فوتونیککک ایککران وهشککتمین
کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ،بهمن 94دانشگاه یزد.

باید انتهای تخت باریک نشده ی فیبکر بکه یکک منبکع
نوری که معموال لیزر است جفت شود.

شکل) :(3تزویج نور لیزر به فیبر نوک تیز پوشش داده
شده با طال

از آن جایی که تکابش پیوسکته بکر روی بافکت عصکبی
باعت ایجاد گرما و آسیب های جبران ناپکذیر بکر ایکن
بافت می شود برای ارسال نکور بایکد از تکابش نکور بکه
صورت پالسی استفاده شود [.]2 ،10

 -4نتیجه گیری
در اپت وژنتیک پکس از وارد ککردن پکروتیین هکای
حساس به نور به نکورون هکای مکورد نظکر در سیسکتم
عصبی با تابش نور به وسیله ی فیبر نوک تیز شکده بکه
این پروتیین ها(که طول موج ایکن تکابش متناسکب بکا
نوع پروتیین تزریق شده متغیر اسکت) جهکت موضکعی
تر کردن نور ارسالی کانال ها یا پمکپ هکای یکونی بکر
روی غشای سلول باز می شود که باعت ایجکادتغییر در
اختالف پتانسیل داخل وخارج سلول شکده ککه همکان
پتانسیل عمل سلول است ،سپس برای بهبود پتانسکیل
عمل سلول عصبی و جلکوگیری از اتکالف نکور قسکمت
باریک شده ی فیبر با طکال پوشکش داده شکد و همکان
طور که مالحظه شکد فقکط از نکوک فیبکر ،نکور خکارج
گردیده است.

مراجع
[1] K. Deisseroth,“optogenetics”, nature methods,
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تحلیل و شبیهسازی یک مدوالتور ماخ – زندر سیلیکونی در طولموج مخابراتی
 حمید رضا مشایخی، محمد حسین زندی،محمد صادق میرزایی
 ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر،دانشکده فیزیک
 جهت بهینهسییازی لملکرد، جانبیPN  مدوالتور ماخ – زندر سیییلیکونی مبتنی بر تخلیه حامل در یک پیوند، در این مقاله- چکیده
 در1/89dB/cm  و اتالف شیفتدهنده فاز1/55V.cm  بازده مدوالسیون. شبیه سازی شده است1310nm آن در طولموج مخابراتی
 همچنین ن سبت خامو شی. تخمین زده شده ا ست1/08pJ/bit  م صرف توان مدوالتور، در اینجا. حا صل شده ا ست2V بایاس
 با، این نتایج بهدسیت آمده. بهدسیت آمدهاند5/62dB ،2/3Vpp  تحت یک ولتاژ پیشران50Gb/s  برای نرخ داده،اندازهگیری شیده
. قابل مقایسه است1555nm مدوالتورهای بررسی شده در طولموج
. اتصاالت نوری، مدوالسیون نوری، مدوالتور ماخ – زندر سیلیکونی-کلید واژه

Analysis and Simulation of a silicon Mach-Zehnder modulator at
telecommunication wavelength
Mohammad Sadegh Mirzaei, Mohammad Hossein Zandi, and Hamid Reza Mashayekhi
Department of physics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
Abstract- In this paper, a silicon Mach-Zehnder modulator based on carrier depletion in a lateral PN junction is simulated
to optimize its performance at 1310nm telecommunication wavelength. The modulation efficiency 1.55V.cm and phase
shifter loss 1.89dB/cm in 2V bias are achieved. Here, the power consumption of the modulator 1.08pJ/bit is estimated.
The measured extinction ratio is also obtained for the 50Gb/s data rate under a 2.3Vpp drive voltage. This results are
comparable with the demonstrated modulators at 1555nm wavelength.
Keywords: Silicon Mach-Zehnder modulator, Optical modulation, Optical interconnects.
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نواحی 500nm ،دور از پیوند  PNبرای به حداقل رساندن

مقدمه

اتالف جذبی ،قرار گرفتهاند .از طریق ساختار تداخلسنج

مدوالتورهای نوری ،که خواص بنیادی یک پرتو نور را با

ماخ – زندر ،مدوالسیون فاز به مدوالسیون شدت تبدیل

توجه به سیگنال اطالعات تغییر میدهند ،برای انتقال داده

میشود .اینجا ،شیفت دهندههای فاز در هر دو بازوی

بسیار مهم هستند .مدوالتورهای ماخ – زندر سیلیکونی،

تداخلسنج ماخ – زندر واقع شدهاند (شکل  1ج).

بهدلیل تحمل حرارتی باال و پهنای باند وسیع ،پرکاربرد
هستند ] .[1اخیرا کارهای زیادی برای توسعه مدوالتورهای
ماخ – زندر تخلیه حامل در طول موج  1555nmانجام شده
است ] .[2-4بههر جهت ،طولموج  1310nmبهدلیل نقطه
پاشندگی بسیار پایین ،در سیستمهای مخابراتی و بهویژه
ارتباطات فیبر نوری قابل توجه است .نتایج کمی از اینکه
سیلیکون در این پهنای طولموجی ،مدوالسیون با سرعت
باال را نشان دهد ،وجود دارد ] .[5-6در این مقاله ،مدوالتور
سیلیکونی مبتنی بر تداخل سنج ماخ – زندر که در طول
موج  1310nmعمل میکند ،با استفاده از نرم افزار
 Lumericalشبیهسازی شده است .همچنین پارامترهای
کلیدی مدوالتور ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند .نتایج
شبیهسازی حاصلشده در توافق خوبی با نتایج تجربی ][5

شکل ( :1الف) شماتیک سطح مقطع شیفتدهنده فاز( ،ب) نمای
سهبعدی ساختار شیفتدهنده فاز( ،ج) طرح فیزیکی تداخل سنج
ماخ – زندر .اینجا ،از موجبرهای شاخهای  Yبهعنوان شکافنده پرتو
و ترکیبگر استفاده شده است.

است ،بهطوریکه شبیهسازی و طراحی انجام شده در اینجا
را معتبر میسازد.

طراحی و روش شبیهسازی

شبیهسازی شیفتدهنده فاز سیلیکونی ،نیازمند شبیهسازی

شماتیک سطح مقطع شیفت دهنده فاز در شکل  1نشان

دستگاه نیمههادی و نوری است .از شبیهساز Lumerical

داده شده است .این شیفت دهنده فاز مبتنی بر یک پیوند

 ،DEVICEبرای شبیهسازی الکتریکی دستگاه استفاده شده

 PNجانبی قرار گرفته در یک موجبر تیغهای است که دارای

است .این شبیهساز معادله پواسون و معادالت پیوستگی را

طول  3/5mmبا ضخامت سیلیکون باالیی فعال  250nmو

برای الکترونها و حفرهها حل میکند .در نتیجه ،توزیع

 2µmضخامت دی اکسید سیلیکون ( ،)SiO2میباشد.

الکترون ها و حفرهها را در سطوح غلظت ناخالصی مختلف

شیفتدهنده فاز دارای پهنای موجبر تیغهای  400nmو

تحت ولتاژ بایاس متفاوت محاسبه میکند .اثر پاشندگی

ارتفاع  170nmو ضخامت ورقه  50nmاست .اینجا ،جهت

پالسما ،تغییر در ضریب شکست و ضریب جذب نوری توسط

دستیابی به بهترین ابعاد شیفتدهنده فاز ،از روش صحیح

حاملهای آزاد را در یک نیمههادی شرح میدهد .بنابراین،

– خطا استفاده شده است .با توجه بهشکل ( 1ب) ،نواحی

تغییر در غلظت حامل ،به تغییر در ضریب شکست و جذب،

 P++و  N++بهشدت آالییده متصلشده به الکترودهای

با استفاده از روابط پاشندگی پالسما که تغییرات ناشی از

مس ،برای اطمینان از اتصال اهمی انتخاب شدهاند .این

تزریق یا تخلیه حامل را در طول موج  1310nmارزیابی
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میکنند] ،[7تبدیل میشود .در نهایت یک حلکننده مد

شیفتدهنده فاز است] .[2طبق شکل  ،3بازده مدوالسیون

نوری برای محاسبه تغییرات ضریب شکست مؤثر و تلفات

در ولتاژهای معکوس  2و  1/55 ،4Vو  3/11V.cmاست .با

نوری شیفتدهنده فاز در ولتاژهای بایاس مختلف استفاده

افزایش بایاس معکوس 𝑉𝜋 𝐿 ،افزایش مییابد .همچنین شکل

میشود (در اینجا ،انتشار موج در ساختار به صورت موج

 ،3اتالف جذبی شیفتدهنده فاز را تحت ولتاژهای بایاس

تخت فرض میشود).

معکوس مختلف نشان میدهد .اتالف نوری مدوالتور با تغییر
قسمت موهومی ضریب شکست حاصل میشود .با افزایش

نتایج شبیه سازی و بحث

ولتاژ ،غلظت حامل آزاد بهعلت تخلیه حامل ،کاهش مییابد

شکل  ، 2طیف انتقال نوری نرمالیزه را که توسط آنالیزور

که باعث کاهش اتالف جذبی شیفتدهنده فاز میشود .در

شبکه نوری ( )ONAاندازهگیری شده است ،نشان میدهد.

بایاس معکوس  ،2Vاتالف جذبی برابر  1/89dB/cmاست.

در اینجا ،به منظور سادگی جهت مشخصهیابی نوری،

مطابق با شکل ،اتالف شیفتدهنده فاز با افزایش ولتاژ

تداخلسنج نامتقارن (اختالف طول بین دو بازو )100µm

اعمالی ،کاهش مییابد.

در نظر گرفته شده است.

شکل  :3بازده مدوالسیون 𝐿 𝜋𝑉 و اتالف جذبی شیفتدهنده فاز
بهعنوان تابعی از ولتاژ بایاس معکوس.

شکل  :2طیف انتقال نوری مدوالتور بهعنوان تابعی از طول موج
بهازای ولتاژهای بایاس مختلف.

بیشینه انتقال نوری ،نشاندهنده اتالف الحاقی مدوالتور
است که در اینجا ،شامل تلفات موجبرهای شاخهای Y

( )0/5dBو اتالف شیفتدهنده فاز ( )0/7dBمیشود .برای
شیفتدهنده فاز با طول  ،3/5mmاتالف الحاقی برابر
 1/7dBاست که این عمدتا ناشی از تلفات جذبی در موجبر

شکل  :4تغییرات ظرفیت پیوند  PNشیفتدهنده فاز تحت ولتاژ-
های بایاس معکوس

پیوند  PNآالییده است .محدوده طیفی آزاد ()FSR
تداخلسنج ماخ – زندر نامتقارن 4/04nm ،است .تغییر فاز

ظرفیت پیوند ،وابسته به مقادیر غلظت آالییدگی ،هندسه

به عنوان تابعی از بایاس معکوس از طریق رابطهی

موجبر نوری و ولتاژ بایاس  DCاست .با توجه به شکل ،4

𝑅𝑆𝐹 Δ𝜑 = 2𝜋Δ𝜆/بهدست میآید که 𝜆 Δتغییر طولموج

ظرفیت پیوند محاسبه شده در مقایسه با ] ،[5کاهش قابل

ناشی از اعمال ولتاژ بایاس معکوس است .بازده مدوالسیون

توجهی داشته است که این در اینجا عمدتا به دلیل استفاده

نیز با استفاده از رابطهی 𝜑 𝑉𝜋 𝐿 = 𝜋𝑉𝐵 𝐿𝑝ℎ /Δحاصل

از مقادیر غلظت آالییدگی پایین در ناحیه پیوند و همچنین

میشود ،که در آن 𝐵𝑉 ولتاژ بایاس معکوس و  𝐿𝑝ℎطول

کاهش ضخامت موجبر تیغهای به  400nmاست .پهنای باند
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 3dBذاتی حاصل شده توسط )𝐶𝑅𝜋 𝑓3𝑑𝐵 = 1/(2در
ولتاژهای بایاس معکوس  2و  ،4Vبرابر 𝑅 = 69Ω( 56GHz

مقایسهای بین نتایج حاصلشده از این شبیهسازی و
پژوهشهای قبل را نشان میدهد.

و 𝐹𝑝 )𝐶 = 0.41و  𝑅 = 69Ω( 64GHzو 𝐹𝑝)𝐶 = 0.36

جدول  :1مقایسهای بین نتایج بهدست آمده از این پژوهش و برخی از

است .برای تعیین عملکرد سرعت باالی مدوالتور ،توانایی

کارهای قبلی.

انتقال داده نوری آن بررسی میشود که این توانایی انتقال

نرخ داده

پهنای باند

()Gb/s

()GHz

ER
()dB

-

3/4
5

5/62

)(mm

VπLπ
()V.cm

][5

نوری موج پیوسته ( )CWتوسط لیزر با توان  1Wقابل

3

2/43

50

][6

1

1/15

25

30

تنظیم  ،1310nmبا استفاده از یک شکافنده پرتو وارد

این پژوهش

3/5

1/55

50

56

طول

داده با محاسبه نمودار چشمی مشخص میشود .سیگنال

مدوالتور فاز میشود .همچنین سیگنال توالی شبه تصادفی

نتیجه گیری

( 50Gb/s )PRBSاز مولد الگوی پالسی  NRZبا دامنه پیک

در این مقاله ،به بهینهسازی عملکرد مدوالتور ماخ – زندر
سیلیکونی با طراحی پیوند  PNجانبی در طول موج
 1310nmپرداخته شد .علیرغم اثر پاشندگی پالسما ضعیفتر
در این طولموج ،این نتایج با نتایج بهدست آمده در
طولموج  1555nmقابل مقایسه است .نسبت خاموشی
باالیی ( )1/55V.cmبهازای یک دامنه پیک تا پیک پایین
حاصل گردید .همچنین با توجه به بازده مدوالسیون باال و

تا پیک  2/3Vppدر ولتاژ بایاس معکوس  2Vبه مدوالتور فاز
اعمال میشود .سپس از طریق ترکیبگر سیگنال خروجی
مدولهشده ترکیب شده و پس از تقویت آن توسط تقویت
کننده الکتریکی برای آنالیز دستگاه به دیود نوری فرستاده
میشود .آنگاه میتوان نمودارهای چشمی را در خروجی
محاسبه کرد .نمودارهای چشمی محاسبهشده (با
تصادفی) بهازای نرخ داده  50Gb/sدر دامنه و بایاس

مصرف توان پایین ،این مدوالتور سازگار با فرآیند CMOS
خواهد بود .نتایج بهدست آمده از شبیهسازیها در تطابق با
نتایج تجربی هستند.

خاموشی ( )ERبرای این نمودارهای چشمی ،بهترتیب 5/62
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شبیهسازی رفتار مدوالتور ماخ – زندر با سیگنال توالی شبه
معکوس مختلف در شکل  5نشان داده شدهاند .نسبت

شکل  :5نمودارهای چشمی ( .50Gb/sالف) دامنه  2/3Vppو بایاس
معکوس ( ،2Vب) دامنه  0/7Vppو بایاس معکوس .0V

مصرف توان ،عاملی مهم برای مدوالتورهای نوری سیلیکونی
است .روش معمول برای ارزیابی مصرف توان از طریق عبارت
2
𝑝𝑝𝑉𝐶 [6] 𝐸𝑏𝑖𝑡 = 1/2است که اینجا 𝐶 ظرفیت پیوند
است .بنابراین مصرف توان مدوالتور به ازای ظرفیت ()C
 0/41pFدر  2/3Vppبرابر  1/08pJ/bitاست .جدول ،1
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خواص تراگسیلی امواج تراهرتز در شبهبلورهای فوتونی حاوی نیمهرسانا با اثر
گرمایی
 علیرضا کشاورز،علی باصری
 دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکدهی فیزیک
a.baseri20@gmail.com, keshavarz@sutech.ac.ir
 بسبیار مورد توهه قرار،چکیده – امروزه شببهبلورهای فوتونی یک بعدی به دلیل قابلیت در کنترل و تنظیم امواج تراگسبیل شبده
 با انتخاب الیههایی با آرایش شبهتناوبی از توالی بی شینهی طول و حاوی نیمهر سانا که در بازهی تراهرتز به، در این تحقیق.گرفتهاند
 اینگونه از محیطها عالوه بر اینکه. تنظیمپذیری گافها و طیف تراگسببیلی مورد ارزیابی قرار گرفته اسببت،دما حسببام میباشببد
 میتوانند دارای قلههای ب سیار باریک و مطلوب تراگ سیلی،میتواند به عنوان فیلترها یا آینههای تراهرتز مورد ا ستفاده قرار گیرند
.نیز باشند
. بلور فوتونی، امواج تراهرتز، اثر گرمایی، آرایش شبه تناوبی-کلید واژه

Transmittance properties of Terahertz waves in the photonic crystals
containing semiconductor with thermal effect
Ali Baseri, Alireza Keshavarz
Physics Department, Shiraz University of Technology
a.baseri20@gmail.com, keshavarz@sutech.ac.ir
Abstract- Today, the one-dimensional quasi-photonic crystals, are extensively paid attention because of their
capabilities in controlling and modulating the transmitted waves. In this investigation, by choosing the layers with
the quasi-periodic arrangement of maximum length sequence and containing semiconductor, which is sensitive to
the temperature in Terahertz range, tunability of the photonic bandgaps and transmittance spectrum are
evaluated. Besides such media can be used as Terahertz filters and mirrors, they could also contain too narrow
and desired transmittance peaks.
Keywords: Photonic crystal, Quasi-periodic arrangement, Terahertz wave, Thermal effect.
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 -۲مقدمه

گذردهی (  ،)  jتراوایی (  )  jو ضخامت (  ) d jنسبت داد.

امواج تراهرتز که معموال در بازهی 1۰۰ GHz-1۰ T H z

پرتو ورودی و خروجی در هر الیه ،با استفاده از ماتریس
انتقال زیر به دیگر الیهها مرتبط میشود [:]3

تعریف میشود ،آخرین طیفی است که به امواج

i

sin k j d j 
pj

cos k j d j 

الکترومغناطیسی اضافه شده است .امروزه ،پیشرفت در
مطالعه و شناسایی جوانب مختلف این امواج ،به یک فناوری

()1

بین رشتهای منجر شده است و اکنون با گسترههای علوم


 cos k j d j
Mj 
 ip j sin k j d j


در اینجا به ترتیب پارامترهای ( k jمؤلفهی  Zبردار موج) و p j

بسیاری در ارتباط است .برخی از کاربردهایی که تاکنون از

برای مد  TEبه صورت زیر تعریف میشوند:

فناوری تراهرتز بهرهمند شدهاند به شرح زیراند:



زیستشناسی ،تحقیقات غذایی ،پزشکی و داروسازی،

()۲

,

مخابرات ،تصویربرداریهای امنیتی و پزشکی ،بینابنمایی،

()3

.

میکروسکوپی ،الکترونیک خأل تراهرتز و غیره [.]۲،1

در اینجا ساختار ،در فضای خأل و در جهت ( )+Zفرض شده و c

بلورهای فوتونی یک بعدی ( )1DPCs1از جمله ساختارهایی

سرعت نور در این فضا است .اکنون ماتریس انتقال کل ساختار
مورد نظر چنین تعریف میشود:

هستند که در توسعهی فناوری تراهرتز نقش مهمی

k j   c   j  j 1  sin 2   j  j







1  sin 2   j  j

j

j



pj 

N

m12 
m

M j   11

 m21 m22 
j 1



M Total

داشتهاند .مواد بهکار رفته در این محیطها ،که ضریب

()4

شکست متفاوتی دارند ،میتوانند عالوه بر آرایش دورهای،

که  Nبرابر تعداد الیههای ساختار است .بر طبق المانهای این

آرایش شبهدورهای از قبیل توالی بیشینهی طول (،)MLS۲
ساختار دو-مورس ( ،)T-M3توالی دوگانه 4و فیبوناتچی

ماتریس ،ضریب تراگسیل برابر است با:

5

داشته باشد .در مطالعهی حاضر ،که بر مبنای روش ماتریس

()5

انتقال صورت گرفته ،گونهی خاصی از فیلترهای تراهرتز

در اینجا  piو  p Fمربوط به محیطهای پسزمینه است؛ که با
توجه به فرض ،برابر  1میباشند .سرانجام کمیتهای تراگسیلی
(  ) و بازتابندگی (  ) از روابط زیر بدست میآیند:

بررسی شده است که اثرات گرمایی نقش به سزایی در
کنترل و تنظیمپذیری نوار گاف تراگسیلی دارد و ساختار

.

2 pi
p
m

p
m
 F 11 i 22    pi pF m12  m21 

t   

pF 2
t ,   1 
pi

()6

شبهبلور فوتونی آن که شامل الیهای از ناخالصی است و از



به سبب حساسیت دمایی گذردهی نیمهرسانای  InSbدر بازهی
امواج تراهرتز ،میتوان از آن به خوبی در جهت تنظیمپذیری نوار
گاف تراگسیلی استفاده نمود .بنابر مدل درود ،گذردهی این
نیمهرسانا برابر است با [:]4

آرایش  MLSتبعیت میکند که به نوبهی خود میتواند
مطالعهی جدیدی در بخش ادوات تراهرتز محسوب شود.

 -۲مبانی نظری

 i 

()7

اگر محیط مورد نظر را شامل الیههایی با ضریب شکستهای

2



2
p

 B    

که در آن     15.68برابرثابت دیالکتریک استاتیک،

متفاوت در نظر بگیریم ،به هر الیه میتوان پارامترهای

برابر فرکانس زاویهای،

One-dimensional Photonic Crystals 1
Maximum Length Sequence ۲
Thoue-Morse Structure 3





برابر ثابت میرایی و

Double Sequence 4
Fibonacci 5
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 p  Ne2  0 m

برابر فرکانس پالسما است؛ که در آن

عالوه ،در قسمتهایی که تراگسیلی داریم ،قلههای بسیار

به ترتیب برابر جرم

باریک و مطلوبی وجود دارد که فاصله ی هر کدام از هم

نیز بار الکترون و

تقریبا برابر با  ۰/۰3 THzمیباشد .با افزایش ضخامت هر

 ، Nچگالی بار ذاتی در واحد  𝑐𝑚−3است و به صورت زیر

کدام از الیههای  Aو  ،Bتعداد گافهای اصلی بیشتر

m  0.015me

و

me  9.11031 kg

مؤثر الکترون و جرم الکترون میباشد.

e

میشود .به طور مثال ،برای الیههای به ضخامت  m

تعریف میشود:
 0.26 
N  5.76 1014 T 3 2 exp 

 2k B T 

()۸
T

 A=3/5و  ، ،B=15  mتعداد گافها برابر  4و فاصله ی

بیانگر دما برحسب کلوین ،و

kB

قلهها تقریبا برابر  ۰/۰۲ THzمیباشد (شکل (الف) .)۲اما در
صورت کاهش ضخامت ،با کاهش تعداد گافها ،و افزایش

ثابت بولتزمن میباشد.

فاصلهی قلهها و پهنای آنها مواجه خواهیم شد :به طوری

 -۳شبیهسازی و بحث

که در شرایط  A=3  mو  B=1  mتعداد گافهای اصلی

در ساختار ارائه شده ،از نیمهرسانای  InSbبه عنوان الیهی

تراگسیلی به  1کاهش یافته و فاصلهی قلهها نیز به همراه

 Bو دیالکتریک  )= 1  ،= 4/41  ( ZrO2به عنوان

افزایش در پهنا ،تا  ۰/1 THzافزایش پیدا مییابند (شکل

الیهی  Aاستفاده شده است؛ که آرایشی شبهتناوبی از MLS

(ب) .)۲در مورد الیه ی هوا نیز باید گفت که افزایش یا

را تشکیل میدهند MLS .یک توالی شبه تصادفی از طول

کاهش آن هیچ نقشی در تعداد گافهای اصلی تراگسیلی

میباشد [ .]5ناخالصی هوا نیز به عنوان الیهی

نخواهد داشت .بااینوجود ،مشاهده میشود که با افزایش

 ،Cدر بین دو دورهی  MLSمرتبهی  3جایگذاری شده است

ضخامت آن از  ۰  mتا  ،16  mفاصلهی پیکها به ترتیب

و پرتو  TEفرودی به صورت عمود و در جهت ( Zدر جهت

از  ۰/۰1 THzیا  ۰/۰۲ THzتا  ۰/۰3 THzیا ۰/۰4 THz

تغییرات ضریب شکست) به ساختار میتابد .بنابراین،

گسترش مییابد .همچنین در حالت کلی ،کمینهی

میتوان ساختار ارائه شده را به لحاظ شماتیک به صورت

تراگسیلی در برخی از قسمتهای این نواحی (نواحی غیر از

L  2n  1

  BAABABB  C  BAABABB نشان داد که  Nهمان

محدودهی گافهای اصلی تراگسیلی) ،در ضخامتهای

تعداد دورهها و برابر  4در نظر گرفته شده است .ضخامتهای

بسیار کم (در محدودهی حدودا کمتر از  )5  mبه صفر

N

N

 B ،Aو  Cبه ترتیب برابراند با  3  m ،  m 1۲و .16  m

نمیرسد و در صورت عدم وجود الیهی  ،Cاین امر در تمامی

در این ساختار ،اتالف در نظر گرفته نشده است ( )   ۰و

نواحی ذکر شده تحقق مییابد .همچنین ،در صورت عدم

دماهای اعمال شده بر آن برابراند با ،۲4۰ ،۲1۰ ،1۸۰ ،15۰

F1

F2

میشود ،با افزایش دما گافهای اصلی تراگسیلی به سمت
فرکانسهای باالتر جابهجا میشوند و پهنای آنها نیز
باریکتر میشود .در اینجا پهنای گافهای اصلی  A1و A۲
بر حسب  THzبه ترتیب برابر  ۰/447و  B1 ،۰/66۰و B۲

C2

C1

B2

B1

A2

III
6

D2

D1

5.5

5

A1

II
4.5

4

I
3.5

3

Transmittance

 ۲7۰و  3۰۰کلوین .همانگونه که در شکل  1مشاهده

E2

E1

1
0.5
0
1
0.5
0
1
0.5
0
1
0.5
0
1
0.5
0
1
0.5
0

)Frequency (THz

شکل  :1نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس در دماهای مختلف رسم شده

برابر  ۰/476و  C1 ،۰/647و  C۲برابر  ۰/47۲و D1 ،۰/6۲۸

است .هرچه از دمای کمتر به سمت دماهای بیشتر حرکت میکنیم ،گافها

و  D۲برابر  ۰/469و  E1 ،۰/593و  E۲برابر  ۰/4۲6و

کوچکتر و به سمت فرکانسهای باالتر انتقال مییابند.

 ،۰/5۲1و  F1و  F۲برابر  ۰/346و  ۰/4۰۰میباشند .به
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مطلوبی در نوارهای گاف فوتونی اصلی به وجود میآید .از
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طرفی استفاده از آرایهی  MLSقلههای تراگسیلی بسیار
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شکل  :3نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس ،در ساختار ارائه شده ،در حضور
الیهی ناخالصی هوا ،در دماهای  ۲7۰ ،۲1۰ ،15۰ ،و  3۰۰کلوین (از پایین
به باال).

1

1

Transmittance

1

1

0

باریکی در نواحی امواج عبوری بر جای میگذارد که وجود

)(b

شکل  :۲نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس در دماهای ۲7۰ ،۲1۰ ،15۰ ،

الیهی ناخالصی هوا باعث شکافتگی در آنها میشود.

و  3۰۰کلوین (از پایین به باال) و ضخامت  𝑑𝐶 = µ16mدر (𝑑𝐴 = )a

همچنین تغییر ضخامت الیههای نیمهرسانا و دیالکتریک

𝑚 3/µ5و 𝑚 𝑑𝐴 = µ3𝑚 )b( ،𝑑𝐵 = µ15و 𝑚.𝑑𝐵 = µ1

نیز باعث یک تنظیمپذیری در تعداد نوارهای گاف فوتونی

حضور آن ،قلهها به دو قله ی غیر مجزا شکافته میشوند تا
جایی که در ضخامت  16  mبه یک تکقله تبدیل

اصلی ،و فاصله و پهنای قلهها میشود.

میشوند .در ادامه ی افزایش این الیه برای مقادیر بزرگتر از
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شفافیت القایی پالسمونیکی کنترل پذیر و خاصیت حسگری در یک ساختار
گرافنی
2

 و زهره وفاپور1 محمدرضا فروزش فرد،1ثنا غفاری

 رفسنجان،) دانشگاه ولی عصر(عج، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه-1
 آمریکا، مریلند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه جان هاپکینز-2
) که از درون الیهII(  شکل و یک زوج میلهH  شفافیت القایی پال سمونیکی در یک ساختار گرافنی مت شکل از یک آنتن- چکیده
 در نانو ساختار پی شنهادی شک ست تقارن میبا شد به اینگونه کهPIT  الزمه تولید. برر سی شده ا ست،گرافن بیرون آورده شدهاند
 در محدوده فرکان سی مدرو شن حا صلPIT میدان نزدیک حا صل از مد رو شن با مد تاریک جفت می شوند و از این جفت شدگی اثر
 کاربرد ساختار برای ح سگر ضریب. با تغییر پتان سیل شیمیایی گرافن محدوده شفافیت در ساختار کنترل خواهد شد.می شود
𝑛𝑚

. برای آب به دست آمد1055 𝑅𝐼𝑈 شکست نیز بررسی شده و مقدار حساسیت
. گرافن، حسگر ضریب شکست، شفافیت القاییپالسمونیکی-کلیدواژه

Tunable plasmonic induced transparency and sensor properties in a
graphene structure
Ghafari Sana1*, Forouzeshfard Mohammadreza1, and VafapourZohreh2
1- Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
2-Department of Electrical and Computer Engineering, Johns Hopkins University,
Baltimore, Maryland 21218, USA
*sana.ghaffari@stu.vru.ac.ir
Abstract- plasmonic inducedtransparency in a graphene structure composed of cut-out H-shape as well as two
parallel pair antennas in a graphene layer is investigated. It is shown that breaking symmetry is a necessary
condition to have PIT effect in the structure. In this situation, the dark mode antenna coupled with the near field
of the bright mode and the PIT effect is created. The PIT frequencycan be tuned with changing chemical potential
of the graphene. Application of the structure as a refractive index sensor is also analyzed and the value of
𝒏𝒎
𝟏𝟎𝟓𝟓 𝑹𝑰𝑼is obtained for water sensitivity.
Keywords: plasmonic induced transparency, refractive index sensor, graphene.
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مقدمه
پدیده شفافیت القایی الکترومغناطیسی (EIT)1حذف جذب
از راه تداخل کوانتومی در یک اتم است] .[1این پدیده
همیشه بصورت یک شفافیت باریک در طیف جذب دیده

شکل( :1الف) نمای سه بعدی ساختار (ب) نمای ساختار در صفحه xy

میشود ،که کاربردهای حسگری بسیار مفیدی دارد .امروزه

طراحی ساختار و نتایج

این پدیده در سیستم های کالسیکی نیز مشاهده شده و

جدول  :1مشخصات هندسی ساختار پیشنهاد شده.

مورد توجه زیادی قرار گرفته است (.[2]2)PITاین پدیده در

ابعاد()nm
50
46
240
150
260
390

حالت کالسیکی ،با تغییر هندسه سیستم و تغییر قطبش
نور به راحتی قابل کنترل است و برای تولید آن احتیاجی
به دو لیزر مختلف نیست .بررسی شفافیت القایی در
سیستمهای کالسیکی از موضوعات مهم در پژوهشهای

پارامتر
W
w1
L
L1
L2
L3

شکل 1نمای ساختار پیشنهاد شده را نشان میدهد .زیرالیه

سالهای اخیر میباشد[.]3-5

شیشه دارای ضخامت 𝑚𝑛 px = py = 𝑑 = 100

امروزه گرافن به دلیل خصوصیات منحصر بفرد و قابلیت

540,و ضریب شکست آن در محدوده فرکانسی مورد

کنترل پذیری زیاد ،عالقههای بسیاری را به سمت خود جلب

مطالعه به طور تقریبی1.5در نظر گرفته شده است .بر روی

کرده است .وجود یک الکترون آزاد و خواصی مانند شفافیت

این زیرالیه ،تک الیه گرافن با ضخامت یک نانومتر قرار دارد

نوری ،انعطافپذیری ،پویایی باالی الکترون و برخی ویژگی-

که آنتنهایی شامل یک آنتن روشن Hشکل و یک آنتن

های دیگر گرافن را به مادهای بینظیر تبدیل کرده است.

تاریک متشکل از یک جفت میله موازی با یکدیگر) (IIاز

در این مقاله با استفاده از یک الیه بسیار نازک گرافن پدیده

درون الیه گرافن بیرون آورده شدهاند و به اختصار H-II

 EITدر یک ساختار  H-IIمشاهده میشود وبا تغییر

نامیده میشود.آنتنها از جنس خال هستند و مشخصات

پتانسیل شیمیایی گرافن کنترل پذیری فرکانس شفافیت

هندسی ساختار پیشنهاد شده در جدول 1آورده شده است.

مورد بررسی قرار میگیرد .در پایان همچنین با توجه به

برای

نرمافزار

حساسیت فرکانس شفافیت نسبت به ضریب شکست آنتن

 CSTMicrowave Studiاستفاده کردهایم .این نرم افزار بر

ها،خاصیت حسگری و میزان حساسیت آن بررسی می شود.

پایه روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان )(FDTD

شبیهسازیهای

این

ساختار

از

طراحی شده است .در این شبیه سازی از شرط مرزی سلول
واحد استفاده میکنیم و قطبش نور در راستای محور 𝑥ها
انتخاب شده است .جهت انتشار نور و قرار گرفتن پورت ها
در راستای 𝑧 است.

Electromagnetic Induced Transparency

Plasmonically Induced Transparency

1
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رسانندگی سطحی گرافن توسط فرمول کوبو مدل سازی

دوم ایجاد و شروع به تقویت میکند که نشاندهنده پدیده

میشود که از دو بخش میانباندی و درونباندی تشکیل

 PITمیباشد .مشاهده رزونانس دوم در طیف عبور ساختار

شده است .برای فرکانسهای تراهرتزی که ،ћω ≪ μc

در حالت نامتقارن نتیجه برهمکنش آنتن تاریک با میدان-

قسمت باند میانی در مقایسه با باند داخلی قابل چشمپوشی

های نزدیک ناشی از آنتن دوقطبی است .با توجه به نمودارها

است .بنابراین در ناحیهی تراهرتز گرافن توسط رسانندگی

در 𝑆های مختلف ،بهینه ترین حالت شکست تقارن = 𝑆

سطحی شبه درود بیان میشود که جایگزین خوبی برای

𝑚𝑛  70است و  PITدر محدوده فرکانسی )𝑧𝐻𝑇 (12.67

فلزات نجیبی مانند طال و نقره است [.]6

قابل مشاهده است .در ساختار متقارن )𝑚𝑛 (S = 0با

𝑗
2e2 K B T
μc
].
ln [2cosh
−1
2
ω + jτ
πћ
2K B T
که درآن  Tدما برحسب کلوین ω ،فرکانس موج

وجودی که آنتن تاریک با تابشهای میدان نزدیک آنتن

=σ

دوقطبی برهمکنش دارد،اما میدانهای چهارقطبی ایجاد
شده در دو طرف آنتن روشن دارای شدت مساوی با یکدیگر

الکترومغناطیس τ ،زمان واهلش μc ،پتانسیل شیمیایی

و در خالف جهت هم هستند و بنابراین اثر یکدیگر را خنثی

(انرژی فرمی) K B ،ثابت بولتزمنe ،بارالکتریکی و  ћثابت

میکنند و درنتیجه در حالت متقارن اثر  PITقابل مشاهده

کاهش یافته پالنک میباشد .در شبیه سازی انجام شده

نخواهد بود .شکل میدانهای مغناطیسی ایجاد شده در

)𝐾(τ = 0.1(PS)،T = 300و) 𝑉𝑒(μc = 0.5درنظر

اطراف آنتن ها در دو حالت متقارن و نامتقارن هندسی را

گرفته شده است.

نشان میدهد.

شکل(:3الف) مولفه Zمیدان مغناطیسی در حالت متقارن = 𝑆

شکل:2طیف عبوری برهم کنش نور با مدهای روشن و تاریک پالسمونیکی
و نمودار ضریب عبور در𝑆های مختلف.

𝑚𝑛 (0ب) مولفه𝑍 میدان مغناطیسی در حالت

نامتقارن 𝑚𝑛 . 𝑆 ≠ 0

کنترل پذیری فرکانس شفافیت

پاسخ طیفی شکل 2گویای این مسئله است که تابش
الکترومغناطیسی خارجی به طور مستقیم با آنتن Hجفت-

کنترل رسانندگی گرافن در محدوده تراهرتز به وسیله ولتاژ

شده است .رزونانس مشاهده شده در طیف آنتن مد

ورودی یا تغییر در آرایش شیمیایی ،امکان پذیر است .در
این بخش فرکانس  PITرا با استفاده از تغییر پتانسیل

روشن(نقطه چین مشکی) بیانگر این برهمکنش است؛

شیمیایی کنترل میکنیم .همان گونه که در شکل 4مشاهده

درحالی که آنتن IIهیچ برهمکنشی با این نور ندارد و پاسخ

میکنیم پتانسیل شیمیایی را از  0.3تا  0.9الکترونولت

طیفی تنها یک خط صاف (خط آبی) بدون هیچ رزونانسی
را نشان میدهد .هنگامی که هر دو مد تاریک و روشن ،در

تغییر دادهایم .با تغییر پتانسیل شیمیایی گرافن چگالی

ساختار حضور دارند ،آن گونه که در شکل 2نشان داده شده

حاملهای بار در آن تغییر میکند و یک انتقال فرکانسی به

است درنانو ساختار پیشنهادی تنها در صورتی میتوان اثر

آبی در پاسخ طیفی بوجود میآورد.

 PITرا مشاهده کرد که تقارن هندسی شکسته شود .به
محض شکست تقارن ) ، (S ≠ 0برابری شدت میدانهای
ایجاد شده در اثر برهمکنش دو آنتن از بین رفته و رزونانس
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 2.249و 1.7578و  1.5394و  1.335تغییر میدهیم که
تغییرات نمودار عبور آنها در شکل 5آورده شده است.
مشاهده میشود با افزایش ضریب شکست آنتنها ،فرکانس
 PITکاهش مییابد.در این پژوهش حساسیت نسبت به خال
سنجیده شده است که در جدول 2طول موج  ،PITبه همراه
شکل :4پاسخ طیفی ساختار برای پتانسیل شیمیاییهای مختلف

حساسیت(تغییرات طول موج به اختالف ضریب

در S=70

شکست)هرماده آورده شده است که بیشترین حساسیت
𝑚𝑛

مربوط به آب با مقدار)𝑈𝐼𝑅( 1055میباشد.

نتیجهگیری
نانو ساختار گرافنی با آنتنهایی به شکل  H-IIطراحی شد.
در ساختار ذکر شده در حالت نامتقارن پدیده شفافیت
القایی مشاهده میشود .بهینه ترین حالت نامتقارن= 𝑆

شکل  :5پاسخ طیفی ساختار به ازای ضریب شکستهای مختلف

𝑚𝑛 70بدست آمد که در این حالت فرکانس شفافیت

جدول  :2مقدار طول موج شفافیت به همراه میزان حساسیت
)𝛌(nm

n

ماده

 12.67 THzمحاسبه شد .همچنین نشان دادیم فرکانس

1055

24055.6

1.335

Water

شفافیت با تغییر پتانسیل شیمیایی گرافن کنترل پذیر است

854

HPDE 1.5394 24162.7

و با افزایش پتانسیل شیمیایی یک جابجایی به آبی در نمودار

733

Al2O3 1.7578 24282.5

683

PMMA 2.249

)Sensitiviey(nm/RIU

24556.3

عبور بوجود میآید .با بررسی خاصیت حسگری ساختار به
𝑚𝑛

عنوان حسگر ضریب شکست میزان حساسیت )𝑈𝐼𝑅( 1055

کاربردهای حسگری

برای آب بدست آمد.

از کاربردهای فراماده پیشنهادی طراحی حسگرهایی
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افزایش ضریب شکست غیرخطی پلیمر پلی استایرن با افزودن
نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
1

؛ امیر عباسی2؛ افشان امیدوار2؛ بابک ژاله2*؛ معصومه زینلی1محمدرضا رشیدیان وزیری

 تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده فوتونیک و فنآوریهای کوانتومی1
 همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم،گروه فیزیک

2

mrashidian@aeoi.org.ir*
) باا غلتاتهاای متتلاTiO2(  محلول پلیمر پلی استایرن و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، در این مقاله-چکیده
 خاوا.نانوذرات تهیه شده و سپس به روش الیهنشانی دورانی بر روی سطح زیرالیههای کوارتز نشانده شده اسات
 ضتامت الیهها.ساختاری الیهها با استفاده از میکروسکوپهای الکترون روبشی و الکترون عبوری بررسی شده است
z  ضریب شکست غیرخطی الیهها نیز باا اساتفاده از روش روباش.با استفاده از ضتامتسنج اندازهگیری شده است

 نتایج این کار بیانگر افزایش ضریب شکست غیرخطی پلیمر با افزایش ناانوذرات.روزنه بسته اندازهگیری شده است
 افزوده شده به پلیمر پلیTiO2  میزان افزایش ضریب شکست غیرخطی متناسب با درصد نانوذرات. به آن استTiO2
.استایرن است
. نورشناخت غیرخطی، نانوذرات، الیههای نازک، کاربردهای فوتونیکی-کلیدواژه

Increasing the nonlinear refractive index of polystyrene
polymer by adding titanium dioxide nanoparticles
Mohammad Reza Rashidian vaziri1, Masoumeh Zeinali2, Babak Jaleh2, Afshan
Omidvar2, Amir Abbasi1*
1

Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and
Technology Research Institute, Tehran
2
Department of Physics, Bu-Ali Sina University, Hamedan
*
a.abbasi-ph@hotmail.com

Abstract- In this paper, a solution of polystyrene and titanium dioxide nanoparticles (TiO 2) with
different concentrations of nanoparticles is prepared and then is coated by spin coating method on
the surface of quartz substrates. The structural properties of the layers were investigated using
scanning and transmission electron microscopes. The thickness of the layers is measured using a
profilometer. The nonlinear refractive index of the layers is also measured using the closed
aperture z-scan method. The results of this work indicate increase of the nonlinear refractive index
of polymer with adding TiO2 nanoparticles. It is found that increase of the nonlinear refractive
index is proportional to the percentage of the added TiO2 nanoparticles to the polystyrene polymer.
Keywords: Photonic applications, Thin films, Nanoparticles, Nonlinear optics.
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است .سپس ،نانوذرات  TiO2با درصدهای مختلف 4 ،2
و  %6به ح ل اضافه شدند .محلولهای کلوئیادی تهیاه
شده به مدت  15دقیقه و به منظاور قرارگیاری همگان
نانوذرات در ماتریس پلیمری اولتراساونیک شاده اسات.
محلولها بر روی زیرالیاههاای کاوارتز باا دور  2000در
دقیقه و به مدت  2دقیقه الیه نشانی شاده و ساپس باه
مااادت  30دقیقاااه در کاااوره و در دماااای  70درجاااه

مقدمه
تغییر خواص پلیمرها از طریق ترکیب آنها با نانوذرات
نیمرسانا باعث گسترش دامنه کاربردشان در زمینههای
مختلف شده و به همین دلیل به شدت مورد توجه
پژوهشگران در حوزههای مختلف علمی است [.]1
نانوذرات نیمرسانای اکسیدی ،با توجه به خواص
الکترونی و نوری قابل تنظیم وکاربردهای بالقوه در
بسیاری از حوزه ها ،مانند سلولهای خورشیدی،
دیودهای گسیل نور ،کلیدهای نوری و حسگرهای گاز،
به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتهاند [.]2

سلسیوس بازپخت شدهاند .به منظور ساادهنویسای و در
ادامه متن ،الیههای تهیه شده نانوکاامپوزیتی باا  4 ،2و
 %6درصد وزنی از نانوذرات ،به ترتیب باا ،PS-2% TiO2
 PS-4% TiO2و  PS-6% TiO2مورد اشاره قرار خواهند
گرفت.
ریختشناسی الیهها با میکروسکوپ الکترون روبشی
( )SEMمدل ( )JEOL 4000-EXبررسی شده است.
ضخامت فیلمها با استفاده از ضخامتسنب Veeco
 Dektak-3اندازهگیری شده است .شکل ظاهری
نانوذرات و توزیع اندازه آنها نیز با استفاده میکروسکوپ
الکترون عبوری ( )TEMمدل ( Zeiss-EM10C-100
 )KVمورد بررسی قرار گرفته است .طیف خاموشی
فرابنفش-مرئی الیهها با استفاده از طیفسنب دو پرتویی
( )Perkin Elmer 550ESو با قدرت تفکیک  1نانومتر
ثبت شده است .خواص نوری غیرخطی نمونهها با
استفاده از روش روبش  zمورد بررسی قرار گرفته است.
چیدمان آزمایشگاهی روبش  zروزنه بسته در شکل 1
نشان داده شده است .الیهها در راستای افقی (راستای
 )zجابهجا شده و نسبت سیگنالهای دریافتی از توان -
سنبهای  1و  2به عنوان سیگنال روبش  zثبت شده
است .در این آزمایش ،از عدسی کروی با فاصله کانونی
 20سانتیمتر استفاده شده و نمونهها در بازه کانونی با

در میان نانوذرات نیمرسانای اکسیدی ،نانوذرات TiO2

به دلیل استفاده روزافزون در کاربردهای مختلفی نظیر
ساخت سلولهای خورشیدی و حسگرها مورد توجه
ویژه هستند [ .]3پلی استایرن ( )PSنیز به عنوان
مادهای سبک ،پایداری مکانیکی و مقاومت شیمیایی
باالیی دارد که استفاده گسترده آن را در کاربردهای
مختلف به همراه داشته است [ .]4حجم گستردهای از
تحقیقات در سالیان اخیر در زمینه ساخت الیههای
نازک از نانوکامپوزیتهای پلیمری  TiO2و پلی استایرن
و بررسی خواص نوری آنها متمرکز بوده است [.]8-5
در این کار ،و با هدف بررسی اثر غلظت ناانوذرات TiO2
در تغییر ضریب شکست غیرخطی پلیمار پلایاساتایرن،
الیااههااای نانوکااامپوزیتی پلاای اسااتایرن و  TiO2بااا
درصاادهای وزناای مختلااف ( 4 ،2و  )% 6بااه روش الیااه
نشانی دورانی تهیه و ضریب شکست غیرخطی آنها باه
روش روبش  zروزنه بسته مورد بررسی قرار گرفته است.
نتااایب بیااانگر افاازایش قاباال م حظااه ضااریب شکساات
غیرخطی پلیمر پلی استایرن با افازایش ناانوذرات TiO2
بوده است.

استفاده از ریل متحرک روبش شدهاند .باریکه خروجی
لیزر هلیوم -نئون موج پیوسته (طول موج 632 /8
نانومتر) با توان خروجی  50میلیوات بهعنوان منبع
برانگیختگی خواص غیرخطی استفاده شده است .کمر

روشها
الیههای نازک نانوکامپوزیتی به روش الیهنشانی دورانای
تهیه شدهاند .ابتدا ،پلیمر پلی استایرن در تولوئن باا %3
درصد وزنی ( 2گرم  PSو  65گارم تولاوئن) حال شاده
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الف)

باریکه در کانون برابر  22میکرومتر بوده است .از نظریه
روبش  zغیرموضعی برای تحلیل نتایب استفاده شده
است [.]9

شکل  :1طرح چیدمان آزمایشگاهی روبش  zروزنه بسته :BS .شکافنده
باریکه مکعبی :L ،عدسی :S ،نمونه الیه نازک :A ،روزنه PM1 ،و
 :PM2توانسنب :T ،جابهجاگر نمونه.

ج)
شکل  .2الف) تصویر  SEMسطح مقطعی الیاه نانوکامپوزیات PS-6%

نتایج

 .TiO2ب) تصویر میکروسکوپ الکتارون عباوری ناانوذرات و ج) توزیاع
اندازه نانوذرات.

تصویر  SEMسطح مقطعی الیه  PS-6% TiO2در شکل
- 2الف نشان داده شده است .تصویر بیانگر شکلگیری
الیه نانوکامپوزیتی است که در آن نانوذرات  TiO2به
شکلی یکنواخت در عمق الیه پلیمری پلی استایرن
توزیع شدهاند .تصویر  TEMنانوذرات  TiO2در شکل - 2
ب نشان داده شده است .تصویر نشاندهنده شکلگیری
خوشههای نانوذرات بدلیل وجود نیروی جذب
الکترواستاتیکی بین آنها است .همانطور که در شکل

نتایب آزمایشهای روبش  zروزنه بسته در شکل  3نشان
داده شدهاند .برایاستخراج مقدار ضریب شکست
غیرخطی نمونهها از نظریه روبش  zغیرموضعی استفاده
شده است [ .]9مطابق با این نظریه ،ضرایب شکست
غیرخطی را میتوان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد:
()2

- 2الف مشخص است ،این خوشهها پس از شکلگیری
الیه نانوکامپوزیتی شکسته شده و به شکلی همگن در
کل حجم آن توزیع شدهاند .توزیع اندازه محاسبه شده
نانوذرات از روی تصاویر میکروسکوپ الکترون عبوری در
شکل - 2ج نشان داده شده است .روی توزیع اندازه
همگن بدست آمده ،تابع توزیع بههنجار (گاؤسی)
()1

ب)

4 m k n2 I 0 Leff x

  x  1
2

2

  2m  1

2

x

TClosed  1 

در این رابطه n2 ،ضریب شکست غیرخطی m ،پارامتر
غیرموضعی محیط I0 ،x=z/z0 ،مقدار شدت الکتریکی
در محل کمر باریکه و  kعدد موج است.
 Leff  1  exp( L)  / به نام ضخامت مؤثر نمونه
شناخته میشود و متناسب با ضریب جذب خطی نمونه
و ضخامت واقعی آن  Lاست .با برازش منحنی مطابق
با رابطه ( ،)2ضریب شکست غیرخطی نمونهها بدست

) f normal (d )  1/ ( 2 )  exp((d  d0 )2 / 2 2

برازش شده اسات کاه در آن  انحاراف معیاار و d0

قطر میانگین نانوذرات است .با برازش رابطه فوق ،انادازه
میانگین نانوذرات حدود  30ناانومتر انادازهگیاری شاده
است.

آمده است (جدول.)1
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افزایش درصد نانوذرات نیز به علت افزایش پراکندگی
می از این نانوذرات کروی (شکل -2ب) است [.]10
پراکندگی نور توسط نانوذرات کروی یک فرآیند
غیرخطی است .پراکندگی باعث خواهد شد که شدت
نور در یک نقطه خاص از محیط تنها به شدت نور در
آن نقطه وابسته نبوده ؛ بلکه به شدت نورهای پراکنده
شده و رسیده از نانوذرات واقع شده در باقی نقاط فضا
نیز وابسته باشد.

الف)

نتیجهگیری
در این کار ،الیههای نانوکامپوزیت از پلیمر پلیاساتایرن
و نانوذرات  ،TiO2با درصدهای مختلف وزنای ،باه روش
الیهنشانی دورانی تهیه شده و ضریب شکست غیرخطای
آنها اندازهگیری شده است .نتاایب کاار بیاانگر افازایش
قابل توجه ضریب شکست غیرخطی الیههاا باا افازایش
میزان نانوذرات موجود در آنها اسات .ضاریب شکسات
غیرخطی بزرگ این الیهها میتواناد کااربرد آنهاا را در
زمینههای مختلف گسترش دهد.
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ج)
شکل  .3دادههای روبش  zروزنه بسته (نقاط) و برازش (خط قرمز) برای
نمونههای الف)  ،PS-2% TiO2ب)  PS-4% TiO2و ج) .PS-6% TiO2
جدول  .1مشخصههای نوری الیهها.
)d (m

m

)n2 (cm2/W

نمونه

1/06±0/22

0/15±0/04

1/05±0/21

PS-2% TiO2

1/09±0/13

0/18±0/03

8/01±0/14

PS-4% TiO2

1/05±0/20

0/20±0/03

14/20±0/09

PS-6% TiO2

مهمترین نکته در این جدول ،افزایش ضریب شکست
غیرخطی الیهها با افزایش درصد نانوذرات  TiO2موجود
در آن است .این افزایش را میتوان ناشی از غیرخطیت
بزرگ نانوذرات  TiO2دانست که با افزایش درصد آنها
در حجم الیه منجر به افزایش غیرخطیت کلی الیه
نانوکامپوزیتی نیز میشود [ .]8افزایش غیرخطیت با
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مطالعه محاسباتی تراگسیل و بازتاب در یک موجبر بیضوی
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چکیده – در این مقاله بازتاب و تراگسییل نیور از ییک جسی واقی در میوجبر اسیووانه ای بیا مقطی بیضیوی و دییواره رسیانا
 امیوا الکورومغناطیسیی قابیل انوقیال از میوجبر بیا روع عیددی بیه دسی،مورد مطالعه محاسیباتی قیرار میی گییرد ابویدا
درون آن قیرار

 کیه می مقطی بیا میوجبر اسیL

 و ضیاامn

 یک جس دی الکوریک بیا ضیریش سکسی،می آیند سپس

داده می سود و ضرایش بازتاب و تراگسییل آن محاسیبه میی گردنید نشیان داده میی سیود کیه بیشیورین بازتیاب در نزدیکیی
پیرو در- جسی میککور ماننید مشیدد فیابری،فرکانس قط موجبر رخ میی دمید ولیی در فرکیانس میای ییلیی بیشیور از آن
فضای آزاد رفوار می کند و ضرایش عبور و انعکاس آن به صورت تناوبی و تشدیدی با فرکانس تغییر می نمایند
. موجبر بیضوی، روش تفاضل محدود،پرو- تیغه فابری-کلید واژه

Computational Study of Transmission and Reflection in an Elliptical
Waveguide
Hamid Jandaghi, Masoud Rezvani Jalal*, Alireza Abdikian
Department of Physics and Photonics, Malayer University, Malayer (rezvanijalal@malayeru.ac.ir)
Abstract- In this paper, reflection and transmission from a body placed within a cylindrical waveguide with elliptical
cross-section and conducting wall is computationally studied. First, the electromagnetic waves guidable in the waveguide
are numerically obtained. Then, a dielectric body of refractive index n and thickness L which is co-section with the
waveguide is inserted into it and its reflection as well as transmission coefficients are computed. It is shown that the
highest reflection occurs near the cutoff frequency of the waveguide but in frequencies much larger than it, the body
behaves as a Fabry-Perot resonator in an unbounded space and its reflection and transmission coefficients change
periodically and resonantly with frequency.
Keywords: Fabry-Perot slab, Finite element method, Elliptical waveguide.
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آن حل شود .از بین مدهای ( TEمیدان الکتریکی عرضی)

مقدمه

و ( TMمیدان مغناطیسی عرضی) در اینجا مد  TMمدّ نظر

امواج الکترومغناطیسی در مواجهه با اجسام ،سه فرایند

قرار می گیرد .در این مد ،میدان مغناطیسی هیچ مولفه ای

بازتاب ،عبور و جذب را تجربه می کنند .بسته به فرکانس

در راستای محور موجبر ندارد و با حل معادله هلمهولتز برای

نور و نیز توزیع فضایی و زمانی میدان های آن و همچنین

مولفه محوری میدان الکتریکی  Ezسایر مولفه های میدان

هندسه برهمکنش آن با ماده و حتی جنس و شکل اجسام،

یعنی  Hx ،Ey ،Exو  Hyبه دست خواهند آمد [:]4

این فرایندها می توانند مقادیر مختلفی داشته باشند .نور در

()1

حین پراکندگی از جسم به آن نیروی اپتیکی نیز وارد
می کند .این نیرو از میدان الکتریکی و مغناطیسی نور و

 Ez ( x, y, z)  k Ez ( x, y, z)  0
2

2

در این معادله  k=ω/cو  ωفرکانس نور می باشد .طبق

برهمکنش آنها با دوقطبی ها و جریان های الکتریکی

جداسازی متغیرها  Ezدارای جوابی به شکل زیر خواهد بود:

القاء شده در جسم نشأت می گیرد و در دو دسته نیروی

 ik z z

Ez ( x, y, z)  Ez ( x, y)e

اپتیکی گرادیانی (ناشی از میدان الکتریکی نور) و نیروی

()2

اپتیکی پراکندگی (ناشی از میدان مغناطیسی) قابل مطالعه

) Ez(x,yنیز از حل معادله زیر به دست می آید:

می باشد .نیروی اپتیکی نقش اساسی در ادوات نوری مانند
انبرک اپتیکی و سردسازی لیزری دارد [2و.]1

()3

اکثر کارهای انجام شده روی پراکندگی نور از اجسام مربوط

2
2
( 2  2 ) Ez ( x, y)  k xy2 Ez ( x, y)  0
x
y

 kzو  kxyهم باید در تساوی زیر صدق کنند:

به فضای آزاد است و به ندرت می توان مطالعاتی از بازتاب

2

و عبور نور در فضاهای بسته و نیمه بسته مثل کاواک ها و

()4

موجبرها پیدا کرد [ .]3به نظر می رسد که پراکندگی نور و
نیروی اپتیکی در داخل موجبرها دارای زوایای پنهان زیادی

 n 
k k 

 c 
2
z

2
xy

اگر موجبر دارای شکل ساده ای مانند مستطیل و دایره باشد

باشد .در این مقاله ،یک موجبر با مقطع بیضوی لحاظ

معادله ( )3به صورت تحلیلی قابل حل خواهد بود و میدان

می شود و ضرایب بازتاب و تراگسیل نور از جسمی به

 Ezو به تبع آن سایر میدان ها به دست خواهند آمد .ولی

ضخامت  Lو ضریب شکست  nکه هم مقطع با موجبر است

اگر شکل موجبر غیر از اینها باشد دیگر نمی توان این معادله

در قالب یک کار جدید به روش عددی محاسبه می گردد.

را به صورت تحلیلی حل کرد و باید به راه های عددی و

ساختار مقاله به این صورت است :ابتدا روش عددی محاسبه

ابزارهای محاسباتی استاندارد برای حل معادله ( )3به منظور

مدهای قابل هدایت در موجبر بیضوی آورده می شود .سپس

یافتن عدد موج عرضی و مدهای موجبری متوسل شد.

نتایج محاسبات عددی عبور و انعکاس ذکر می گردد .در

روش های متنوعی برای انجام این کار وجود دارد که از آن

انتهای مقاله نیز به نتیجه گیری پرداخته می شود.

جمله می توان به الگوریتم های المان محدود و تفاضل
محدود اشاره کرد .در اینجا از یک روش ساده تفاضل محدود

الگوریو محاسبه مدمای موجبری

استفاده می گردد .اصول کار بدین صورت است که ابتدا

برای به دست آوردن مدهای موجبری در داخل یک موجبر

مقطع موجبر در سیستم مختصات مناسب شبکه بندی شده

دلخواه باید معادله موج الکترومغناطیسی برای فضای داخل

و به المان های زیادی تقسیم می شود ،شکل .1
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میدان الکتریکی عرضی و میدان مغناطیسی عرضی برای مد
اول و دوم این موجبر ترسیم شده است.
شکل  :1المان بندی موجبر بیضوی در سیستم مختصات دکارتی.

سپس ،معادله ( )3با فرمول سه نقطه ای مشتق دوم برای
هر المان ( )i،jبه شکل گسسته زیر در می آید:

()5

) Ez (i  1, j )  2 Ez (i, j )  Ez (i  1, j

x 2
)Ez (i, j  1)  2 Ez (i, j )  Ez (i, j  1

y 2
k xy2 Ez (i, j )  0

برای تمام المان ها چنین معادله ای نوشته می شود و در
المان های مرزی نیز از شرط صفر شدن مولفه مماسی

شکل  :2توزیع میدان الکترومغناطیسی مد اول (ستون چپ) و مد
دوم (ستون راست) یک موجبر بیضوی برای میدان الکتریکی
محوری( ، Ez ،ردیف باال) ،و نیز خطوط میدان الکتریکی عرضی
(ردیف وسط) و خطوط میدان مغناطیسی عرضی (ردیف پایین).

میدان الکتریکی در مرز رسانای ایده آل (یعنی (=0مرز))Ez
استفاده می گردد .با این کار به تعداد المان ها (غیر از نقاط
مرزی) معادله به وجود خواهد آمد .با کنار هم گذاشتن این

با این میدان ها به راحتی می توان انتقال انرژی و تکانه موج

معادالت یک دستگاه معادله-مجهول ویژه مقداری شکل

نوری در موجبر را محاسبه کرد .در اینجا به بازتاب و عبور

می گیرد که ویژه مقادیر آن  kxy2و مجهوالت آن  Ezخواهند

از یک تیغه با ضخامت  Lو ضریب شکست  nکه هم مقطع

بود .با حل این دستگاه ،میدان ها و اعداد موج به دست

موجبر است پرداخته می شود .روند کار اینگونه است که

می آیند .یک برنامه رایانه ای به زبان  Mathematicaتوسط

ابتدا یک موج الکترومغناطیسی موجبری به این تیغه تابیده

نویسندگان مقاله طراحی شده است که با دریافت موجبر

می شود .قسمتی از موج از سطح آن بازتاب شده و قسمتی

دلخواه (در اینجا بیضوی) میدان ها و اعداد موج عرضی (و

هم عبور پیدا می کند .قسمت عبوری به سمت وجه دوم

نیز فرکانس قطع) و از آنها نیز ضرایب بازتاب و عبور از سطح

جسم حرکت کرده و از آنجا بازتاب می شود و درصدی از

اجسام تخت درون موجبر را محاسبه می کند .در ادامه به

آن نیز عبور می کند .این بازتاب ها و عبورهای پی در پی

استفاده از این کد در شبیه سازی اشاره می گردد.

در نهایت یک موج بازتابی ،دو موج رفت و برگشتی در داخل
تیغه و یک موج عبوری ایجاد می کند ،شکل .]5[ 3

نوایج سبیه سازی و بررسی آنها
یک موجبر بیضوی با قطر بزرگ  a=4 µmو قطر کوچک
 b=2 µmبا دیواره رسانا لحاظ می گردد .فرض می شود که
فضای درون موجبر خأل باشد .با اجرای کد رایانه ای مذکور
فرکانس های قطع و توزیع میدان ها برای مدهای مختلف

شکل  :3فرود یک موج الکترومغناطیسی موجبری از سمت چپ به
تیغه ای به ضخامت  Lو بازتاب و عبور آن از تیغه.

به دست می آیند .در شکل  2توزیع میدان  Ezو نیز توزیع
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با استفاده از مدهای موجبری و اعمال شرایط مرزی در وجوه

ایجاد نمی کند پس نیروی اپتیکی وارد بر تیغه از نوع نیروی

تیغه به راحتی می توان ضرایب بازتاب و عبور را به دست

اپتیکی پراکندگی خواهد بود .انتظار بر این است که این نیرو

آورد .در شکل  4این ضرایب برای پایین ترین مد موجبر

رفتاری مشابه با ضریب بازتاب داشته باشد یعنی در

(یعنی ستون چپ شکل  )2در فرود به تیغه ای با ضریب

فرکانس هایی که ضریب بازتاب بیشتر است نیروی

شکست  n=1/5و ضخامت  L=5 µmترسیم شده است.

رو به جلوی بیشتری احساس شود و جاهایی که ضریب
بازتاب صفر است هیچ نیرویی وارد نیاید.

نویجهگیری
در این مقاله با استفاده از کد نویسی و شبیه سازی به بازتاب
و تراگسیل از یک تیغه دی الکتریک واقع در یک موجبر

شکل  :4ضریب عبور (راست) و ضریب بازتاب (چپ) یک تیغه به
ضخامت  5 µmو ضریب شکست  1/5در داخل موجبر بر حسب
فرکانس (بهنجار شده به فرکانس قطع) در پایین ترین مد .TM
نمودار خط چین مربوط به تیغه در فضای آزاد می باشد.

بیضوی پرداخته شد .نشان داده شده شد که ضریب بازتاب
در فرکانس قطع بیشترین مقدار را دارد و در فرکانس های
باالتر یک مقدار تناوبی و هموار به خود می گیرد .از آنجا که

به وضوح دیده می شود که ضریب بازتاب در نزدیکی

نیروی اپتیکی پراکندگی وارد بر تیغه با ضریب بازتاب

فرکانس قطع خیلی زیاد و نزدیک به  1است .این مقدار با

متناسب است می توان نتیجه گیری کرد که بیشترین نیرو

دور شدن از فرکانس قطع سریعاً به صفر کاهش می یابد و

در نزدیکی فرکانس قطع به تیغه وارد خواهد شد.

بعد از آن شکل تناوبی صعودی به خود می گیرد و در
فرکانس های باالتر هموار می شود .رفتار تناوبی را این گونه

سپاسگزاری

می توان توجیه کرد که سیستم مورد مطالعه (شکل  )3تا

حمایت دانشگاه مالیر از این کار پژوهشی مورد تقدیر و

حدی مشابه تداخل فابری-پرو است و همانطور که بازتاب و

تشکر می باشد.

عبور فابری-پرو تناوبی است (نمودارهای خط چین در شکل
 )4در اینجا نیز ظهور چنین رفتاری باید مورد انتظار باشد.
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شبیه سازی برهم نهی فیلم های هولوگرافی برای افزودن تصاویر جدید
2

 مسعود پیشدست،*1 مسعود رضوانی جالل،1سید آرش مدائنی
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 سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای2

چکیده – در این مقاله نحوه افزودن تصاویر جدید به یکک هولکوگرام ذخیکره شکده مکورد ماالعکه نیکری و شکبیه سکازی قکرار
 برای انجکام ایکن رکار امکوا نکوری گسکی شکده از تمکام اشکیا حاضکر در حکحنه تصکویر بکرداری در محک فکیلم.می گیرد
 بررسی این مو برایند نشان مکی دهکد رکه بکرای افکزودن یکک تصکویر جدیکد بکه هولکوگرام مکورد.هولوگرافی لحاظ می شود
 بکا.نیر باید ابتدا تصویر هولوگرافی شیئ جدید با تک تک اشکیا موجکود در فکیلم قبلکی بکه حکورج جداگانکه بکه دسکت آیکد
.داشتن این هولوگرام ها و گذاشتن آنها روی هولوگرام قدیم می توان تصویر شیئ جدید را بین تصاویر قبلی وارد ررد
. هولوگرام، هولوگرافی، برهم نهی-کلید واژه

Simulation of Superposition of Holography Films for Addition of New
Images
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Abstract- In this paper the method of addition of new images to a saved hologram is studied theoretically and by
simulation. To do this task the light waves emitted from all the objects present in the imaging scene at the position of
holographic film is considered. Investigation of the total wave shows that in order to add a new image to the desired
hologram, holographic image of the new object with all individual objects in the previous film should be first obtained
separately. Given these holograms and putting them over the old one, image of the new object can be inserted among the
previous images.
Keywords: Superposition, Holography, Hologram.
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هولوگرافی بازتاب می شود .قسمت دیگر نیز مستقیماً به

مقدمه

طرف فیلم هولوگرافی حرکت کرده و در آنجا با نور بازتابی

آنچه که در فوتوگرافی روی فیلم عکاسی ذخیره می شود

از اجسام تداخل می کند .با ظاهر کردن این فیلم و نوردهی

شدت نور است ولی در هولوگرافی عالوه بر شدت ،فاز نور

آن توسط لیزر قبلی یک تصویر سه بعدی از اجسام

نیز ثبت می گردد .با داشتن این فاز می توان تصاویر

هولوگرافی شده ایجاد می شود.

سه بعدی از اجسام ایجاد کرد [ .]1البته هولوگرافی در
مقایسه با فوتوگرافی دارای محدودیت هایی است که از آن

برای به دست آوردن فرمول طرح تداخلی نقش بسته بر روی

جمله می توان به استفاده از نور لیزر برای روشن کردن

فیلم ،موج نور لیزر مرجع در محل فیلم با  E1و امواج نوری

اشیاء ،نیاز به فیلم عکاسی با قابلیت ثبت جزئیات

بازتابیده از سایر اجسام با  E3 ،E2و  ...نشان داده شوند .فرض

میکرومتری ،کار کردن در مکان هایی با کمترین لرزش های

می شود که تعداد کل منابع نوری (شامل لیزر و نورهای

محیطی (مثل میزهای اپتیکی و  )...و همچنین محدودیت

بازتابی از اجسام)  nباشد .با این نمادها موج کل در محل

در شکل و نوع اشیاء تصویرگیری اشاره کرد.

فیلم از رابطه زیر به دست خواهد آمد:

هولوگرافی عالوه بر جایگاهی که در صنایع سرگرمی ساز

()1

n

E   Ei
i 1

دارد کاربردهای متنوعی مانند ریز سنجی ،طیف سنجی و
تداخل سنجی هم در بین پژوهشگران به خود اختصاص داده

از آنجا که شدت نور با مربع میدان موج نوری متناسب است

است .خود فرایند هولوگرافی نیز زمینه کاری محققان زیادی

پس طرح تداخلی ایجاد شده روی فیلم هولوگرافی از فرمول

می باشد و ظهور مفاهیم جدید هولوگرافی همچون

زیر تبعیت می کند:

هولوگرافی چندرنگی ،متا-هولوگرافی ،هولوگرافی پرتو

n

n

()2

ایکس ،هولوگرافی دیجیتال و  ...در مقاالت علمی جدید

I  E   I i   I ij
2

i 1

i 1 j  i

شاهدی بر این ادعا است [.]2-5
که در آن  Iiو  Ii,jبه ترتیب شدت منبع  iو شدت تداخلی

مسئله ترکیب هولوگرام ها و یا تجزیه یک هولوگرام به

نور  iو نور  jبه صورت زیر می باشند:

هولوگرام های دیگر موضوع جالبی از منظر تداخل سنجی و
تصویر سازی می باشد [ .]6در این مقاله با استفاده از یک

()3

برنامه شبیه سازی رایانه ای به ترکیب هولوگرام ها جهت
افزودن تصویر جدید پرداخته می شود.

2
i

Ii  E

) I i , j  ( Ei E  E E j
*
i

*
j

از رابطه ( )2مشخص است که در یک سیستم هولوگرافی با
 nمنبع ،افزودن یک شیئ جدید باعث ایجاد  nجمله تداخلی

نیریه برهم نهی طرح های تداخلی

اضافی و نیز شدت مربوط به آن شیئ در رابطه  3می شود.

تصویر برداری هولوگرافی معموالً در یکی از دو حالت عبوری

این بدان معناست که اگر هولوگرام یک مجموعه n

یا بازتابی انجام می شود .در چیدمان بازتابی (که مد نظر

چشمه ای (لیزر و بازتاب هایش) را در اختیار داشته باشیم

مقاله حاضر است) نور لیزر ابتدا به دو قسمت شکافته

و بخواهیم تصویر شیئ دیگری را به آن اضافه کنیم باید

می شود .یک قسمت به سمت اجسامی که قرار است

هولوگرام شیئ جدید با تک تک منابع نوری قبل (لیزر و

هولوگرافی شوند روانه می گردد و از آنها به سوی فیلم
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اشیاء) را به صورت جداگانه تشکیل دهیم .با برهم نهی این

تصویر هولوگرام ایجاد شده روی فیلم در  1 mmانتهای

فیلم های هولوگرامی و قرار دادن آنها روی هولوگرام قدیم

باالیی آن در شکل  2نشان داده شده است:

پشته ای از هولوگرام ها به دست خواهد آمد که به هنگام
روشن شدن با لیزر مرجع ،تصویر سه بعدی از همه اشیاء
قبلی به همراه تصویر شیئ جدید در آن قابل مشاهده خواهد
بود .با این تکنیک به سادگی می توان تصویر شیئ یا اشیاء
جدید را به هولوگرام های موجود اضافه کرد .البته از آنجا
که هر یک از این هولوگرام ها شدت نور شیئ جدید و شدت
یکی دیگر از اشیاء را با خودش به همراه دارد انتظار می رود
که تصویر این پشته هولوگرامی کم رنگ تر از هولوگرامی

شکل  :2هولوگرام ایجاد شده در  1 mmانتهای باالی فیلم شکل .1

باشد که با تصویر برداری یک مرحله ای از تمام اشیاء (قدیم
حال هولوگرام تمام منابع (لیزر ،شیئ  1و شیئ  )2به صورت

و جدید) تهیه شده است.

دو به دو محاسبه می شود .در شکل  3هولوگرام شیئ  1و

برنامه نویسی و نتایج شبیه سازی

لیزر دیده می شود.

برای شبیه سازی تداخل هولوگرامی یک برنامه کامپیوتری
در محیط  Mathematicaتوسط نویسندگان مقاله نوشته
شده است که هولوگرام یک یا چند جسم دو بعدی با مقاطع
دایروی را تشکیل می دهد .این برنامه ابتدا نور بازتاب شده
از اجسام را به دست می آورد و سپس آنها را با نور لیزر
مرجع در محل فیلم هولوگرافی تداخل داده و طرح هولوگرام
را تولید می کند .برای انجام شبیه سازی از لیزر هلیوم-نئون
شکل  :3هولوگرام  1 mmباالی فیلم در حضور شیئ  1و لیزر.

با طول موج  λ=532/8 nmاستفاده می شود .یک استوانه
دایروی به شعاع  2 cmبه عنوان شیئ اول و یک استوانه

در شکل  4هولوگرام شیئ  2و لیزر آورده شده است.

دایروی به شعاع  0/5 cmبه عنوان شیئ دوم لحاظ می گردد.
این دو شیئ را می توان در هر وضعیت دلخواهی قرار داد.
در اینجا فرض می شود که آنها طبق شکل  1چیده شده
باشند:

شکل  :1چیدمان شبیه سازی هولوگرافی با لیزر هلیوم نئون به
پهنای  ،2 cmشیئ  1به شعاع  2 cmو شیئ  2به شعاع  0/5 cmکه
در فاصله  10 cmلیزر و به فاصله  1 cmاز هم قرار دارند و نیز فیلمی
به پهنای  1 cmدر فاصله .40 cm

شکل  :4تصویر هولوگرافی تشکیل شده در  1 mmانتهای باالیی فیلم
برای شیئ  2و لیزر.
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در نهایت نیز تصویر هولوگرافی مربوط به دو شیئ  1و 2

تصویر دلخواه به یک هولوگرام پرداخته شد .مشخص گردید

بدون لحاظ کردن اثر نور لیزر بر روی فیلم به صورت شکل

که برای افزودن یک شیئ جدید به هولوگرام موجود باید

 5به دست می آید:

ابتدا هولوگرام های منفردی به صورت دو به دو از آن شیئ
و تک تک اشیاء قبلی (و حتی لیزر) موجود در هولوگرام
قدیم تهیه گردد .با روی هم گذاشتن این هولوگرام ها (با
هر ترتیب چینشی) و چسباندن آنها به هولوگرام قبلی،
تصویر شیئ جدید در پشته هولوگرامی حاصل دیده خواهد
شد.
توسعه برنامه شبیه سازی استفاده شده در مقاله حاضر به
اشیاء سه بعدی و غیر کروی و نیز انجام آزمایش های تجربی

شکل  :5هولوگرام تشکیل شده در  1 mmانتهای باالیی فیلم برای
هر دو شیئ  1و  2بدون لحاظ اثر لیزر روی فیلم.

به منظور تایید یافته های مقاله جزء کارهای در حال انجام
نویسندگان مقاله می باشد.

با روی هم گذاشتن این تصاویر هولوگرامی مجزا و کم کردن
شدت های مازاد (یعنی لیزر ،Iشیئ I1و شیئ I2به آن دلیلی که
در قسمت قبل ذکر شد) از دوباره تصویر هولوگرامی شکل
( 2که در بر گیرنده همه اشیاء است) به دست خواهد آمد.
به عبارت دیگر برهم نهی این تصاویر مجزای هولوگرامی
منجر به ایجاد طرح هولوگرامی کل می شود که در آن همه
اشیاء حضور دارند.

سپاسگزاری
از دانشگاه مالیر و سازمان انرژی اتمی به خاطر حمایت از
به ثمر رسیدن این کار پژوهشی قدردانی می شود.
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 ساختار. در این مقاله یک دیمالتیپلک سر چهار کاناله مبتنی بر نانوت شدیدگر حلقوی کری ستال فوتونی طراحی شده است- چکیده
 میتوان، از مزایای دیمالتیپلک سر چهار کاناله طراحی شده.این دیمالتیپلک سر مبتنی بر ا ستفاده از فیلتر کری ستال فوتونی ا ست
19/6  درصد و میزان بیشینه و کمینه هم شنوایی به ترتیب95  میانگین ضریب انتقال توان کانالها،4525 به میانگین ضریب کیفیت
 نانومتر و میانگین عرضکانالی7/8  همچنین نتایج شبیهسازی نشان دهنده فاصله بین کانالی. دسیبل اشاره کرد-40/4 – دسیبل و
. نانومتر است0/375
. نانوتشدیدگرحلقوی، فیلتر، کریستالهایفوتونی، شکافباند، دیمالتیپلکسر-کلید واژه

Design of 4-channel optical demultiplexer based on photonic crystal
nano-ring resonator
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Abstract- In this paper, 4-channel optical demultiplexer has been designed based on photonic crystal nano-ring
resonator. The structure of demultiplexers is based on the use of a photonic crystal filter. The advantages of the
designed 4-channel include the mean quality factor of 4525, mean channel power transfer factor of 95%, and
maximum and minimum channel cross-talk of -19.6 and -40.4, respectively. Also, the simulation results reveal that
the inter-channel difference is 7.8 nm and mean channel width is 0.375 nm.
Keywords: Demultiplexer, photonic crystal, photonic band gap, photonic crystal filters, circular nano-resonator.
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مرکزی  1548نانومتر و ضتتریرانتقال  95درصتتد طراحی
شده است [.]10
ضتتتریرکیفیت ،تداخل کانالی ،فاصتتتله بین کانونی ،تعداد
کانالهای خروجی و اندازه دستتتتگاه از مهمترین پارامترها
در برر سی عملکرد یک دیمالتیپلک سر نوری ا ست .اما به
دلیل فاصتتتله بین کانالی زیاد دی مالتیپلکستتترهای نوری
خطی برای استتتفاده در ستتاختار  DWDMقابل استتتفاد

مقدمه
امروزه طراحی دستتتتگاههای نوری نانومتری با عملکرد باال
یکی از مهمترین چالش های ف نآوری در ستتتیستتتتم های
پردازش اطالعات در ارتباطات نوری استتت .ستتیستتتمهای
چندگانه تقسیم طول موج ( )WDMبه دو دسته CWDM
و  DWDMطبقهبندی شده ا ست .سی ستم  CWDMاز

نیستتتتت .ج هت جبران این نقص ،دی مالتیپلکستتتر با
نانوتشدیدگر حلقوی پیشنهاد می شود .در سال  2016یک
دیمالتیپلکستتر  4کاناله نانوتشتتدیدگر حلقوی با ستتاختار

تعداد کمتری از کانال ها در محدوده طول موج بین 1271
تا  1611نانومتر با فاصتتتله کانال  20نانومتر پشتتتتی بانی
میکند .سی ستم  DWDMتعداد کانالهای بی شتری را از
 1525تا  1565نانومتری با فاصتتتله کانونی بار یک (1/6

هندسی گزارش شده که فاصله بینکانالی حدود  3نانومتر،
کمترین بازده انتقال  92درصتتتد ،ضتتتریر کیفیت بیش از
 818و هم شنوایی کانالی  -18د سیبل از نن نتیجه شده
ا ست [ .]11در سال  2017یک دیمالتیپلک سر  5کاناله
مبتنی بر نانو تشتتدیدگر حلقوی در طولموج اطراف 1550
نانومتر شبیه سازی شده ا ست [ .]12-13در این طراحی
میانگین ضریر انتقال  92درصد ،میانگین فاصله بینکانالی
 4/2نانومتر ،میانگین عرضکانالی  1/51نانومتر و ضتتتریر
کیفیتتت کتتانتتالهتتا در حتتدود  1040استتتتت .بنتتابراین
دیمالتیپلک سرهای نوری نانوت شدیدگر حلقوی کری ستال
فوتونی قابلیت بیشتری در سامانههای  WDMدارند.

نانومتر 0/8 ،نانومتر 0/4 ،نانومتر) تستتته یل میک ند ].[1
کریستتت تال فوتونی یکی از کا ند ید های م ناستتتر برای
ستتیستتتمهای  WDMاستتت ،زیرا دارای حستتاستتیت باال،
ستترعت تراهرتز و اندازه نانومتری استتت .کریستتتال فوتونی
( )PCبه عنوان ساختارهایی با ضریرشکست متناوب است.
این دوره زمانی ناشتتی از ناحیه طول موجی به نام شتتکاف
با ند فوتونی ( )PBGاستتتتت که در نن انتشتتتتار تابش
الکترومغناطیستتی مجاز نیستتت [ .]2با استتتفاده از PBG
میتوان رفتار نور داخل  PCرا در فضتتاهای بستتیار کوچک
کنترل کرد که کلیدی برای طراحی ادوات فوق فشتتترده بر
استتا کریستتتال فوتونی استتت که برای مدارهای مجتمع
نوری مناستتر هستتتند .ثابت شتتبکه  ،aشتتعام میله دی
الکتریک  rو تفاوت شاخص انکسار  Δپارامترهای مهم برای
تولید و کنترل  PBGا ست [ .]3ب سیاری از ادوات نوری بر

طراحی فیلتر نانوتشدیدگر حلقوی
برای طراحی فیلتر ،یک شبکه کریستال فوتونی دو بعدی با
ساختاری مربعی شکل در نظر گرفته شده است .جنس

استتا کریستتتال فوتونی ارائه شتتدهاند؛ از قبیل فیلترهای
نوری [ ،]4فیبرهای نوری [ ،]5لیزرهای کریستتتال فوتونی
[ ،]6دیمالتیپلکسرهای نوری کریستالفوتونی موضوم این
مقاله [ ،]7ستتوئیچها و گیتهای منطقی [ ،]8حستتگرهای
نوری [ ]9و غیره.
فیلتر های فزون/فرود عملکرد دیگری از کریستتت تال های
فوتونی هستتتتند که بین دو موجبر ورودی و خروجی قرار
میگیرند .یک فیلتر نوری مبتنی بر نانوتشتتتدیگر حلقوی
کریستتت تال فوتونی با ضتتتر یرکیف یت  1290و طولموج

میلههای دیالکتریک ،سیلیکن با ضریر شکست  3/46در
بستری از هوا با ضریر شکست  1/00است .شعام میلههای
دیالکتریک برابر با  104نانومتر ( )R=a ×0/20و ثابت شبکه
ساختار کریستال فوتونی برابر با ( )a =520نانومتر است .در
ابتدا شکاف باند فوتونی محاسبه شده است .شکاف باند طول
موجهای ممنوعه برای انتشار در شبکه کریستال فوتونی را
بیان میکند .برای محاسبه این نمودار از روش بسط موج
صفحهای استفاده شده است .نمودار شکاف باند فوتونی در
شکل  1نشان داده شده است .فرکانسهای بههنجارشده
برای مود  TEدر شکاف باند فوتونی اصلی بین  0/279تا
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همچنین از  20میله پراکندگی استفاده شده است .ساختار
طراحی شده در شکل  4نشان داده شده است.

 0/416قرار دارد .برای شکاف باند دیگر بین  0/713تا
 0/741است .با توجه به ( )a =0/52در این ساختار طول
موجهای متناظر با شکاف باند اصلی برابر با  1250نانومتر
تا  1863نانومتر است .در شکلهای  2و  3ساختار فیلتر و
طولموج مرکزی خروجی 1573/6نانومتر نشان داده شده
است.

شکل  :3خروجی فیلتر با طولموج  1573/6نانومتر.

شکل  :1نمودار شکاف باند فوتونی در قطبش های TEو  ،TMبرای
ساختار کریستال فوتونی که ثابت شبکه نن برابر  520نانومتر و
شعام میله های دی الکتریک  104نانومتر است.

شکل  :4دیمالتیپلکسر نوری چهار کاناله مربعی شکل.

خروجی شدت طولموجهای انتقالی مربوط به چهار کانال و
همشنوایی کانالها در شکل  5و  6نشان داده شده است.
همچنین نتایج شبیه سازی به تفکیک کانالها ،در جدول-
های  1و  2بیان شده است.

شکل  :2ساختار فیلتر کریستال فوتونی مبتنی بر حلقه تشدیدگر پیشنهاد
شده جهت استفاده در دیمالتیپلکسر نوری.

طراحی و شبیهسازی دیمالتیپلکسر  4کاناله
شکل  :5خروجی شدت طولموجهای انتقالی در دیمالتیپلکسر  4کاناله.

در این حالت ساختار کریستال فوتونی دارای تعداد 24×37
میله و اندازه  13/68×21/09میکرومتر است .ساختار با

جدول  :1پارامترهای مهم برای دیمالتیپلکسر چهار کاناله.

استفاده از چهار نانو تشدیدگر حلقوی مربعی شکل گرفته
است .در این تشدیدگرهای حلقوی نیز شعام میلههای دی-
الکتریک نسبت به میلههای اصلی متفاوت است .شعام میله-
های نانوتشدیدگر حلقوی اول 0/275 ،ثابت شبکه است و
در حلقههای دیگر با اختالف  1نانومتر انتخاب شده است.

ضریر انتقال توان%

ضریرکیفیت

عرض کاتال

طولموجمرکزی

کانال

98
96

5134
5159

0 /3
0 /3

1540/3
1547/9

1
2

97
90

2593
5213

0 /6
0 /3

1555/8
1563/8

3
4
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. نمودار همشنوایی در دیمالتیپلکسر چهار کاناله:6 شکل
. میزان همشنوایی بین کانالهای مختلف در چهار کاناله:2 جدول
کانال

1 کانال

2کانال

3کانال

4کانال

1

-

-22/8

-26

-27

2

-34

-

-21/4

-26/7

3

-35/8

-31

-

-19/6

4

-40/4

-35

-32/6

-
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در این مقاله با استفاده از حلقه تشدیدگر کریستال فوتونی مربعی
. دیمالتیپلکسر چهار کاناله طراحی شدهاست،شکل یک فیلتر
T ساختار دیمالتیپلکسر چهار کاناله از یک موجبر ورودی
 حلقههای تشدیدگر مربعی شکل و چند موجبر خروجی،شکل
 با استفاده از تغییر شعام میلههای درون.تشکیل شده است
تشدیدگرهای حلقوی و جایگزینی مناسر برای میلههای
. قابلیت گزینش طولموج در ساختار بهبود یافته است،پراکندگی
،1540/2 دیمالتیپلکسر پیشنهاد شده قادر است طولموجهای
 نانومتر را گزینش نماید و در1563/8 ،1555/8 ،1547/9
 میانگین شدت توان. قابل استفاده استWDM سیستمهای
 میزان بیشترین و. درصد است95 انتقالی در خروجی کانالها
 دسیبل-40/4  دسیبل و-19/6 کمترین همشنوایی به ترتیر
. بهدست نمده است4525 و میانگین میزان ضریرکیفیت
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طراحی و شبیهسازی حسگر فیبرنوری نازکشده غیربیدررو جهت
آشکارسازی گاز هیدروژن
۱

 یداهلل شهامت،۲ جواد خلیلزاده،*۱ محمد واحدی،۱ وحید دستجردی،۲و۱علی ریاحی
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 دانشکده فیزیک،دانشگاه علم و صنعت ایران-۱
 مرکز علم وفناوری اپتیک و لیزر،) دانشگاه جامع امام حسین (ع-۲
چکیده – در این مقاله طراحی و شبیه سازی یک ح سگر گازی برا ساس فیبر نازک شده به ازای غلظتهای مختلف گاز هیدروژن
 برای طول موجهای مختلف یک طرح تداخلی ایجاد، به علت تداخل مدها در ناحیه نازک شده، در این ح سگرها.گزارش شده ا ست
 با برر سی طرح.خواهد شد که بهعلت گ ستردگی میدان نور در خارج از ناحیه نازک شده به م شخ صات محیط خارجی واب سته ا ست
،تداخلی حاصل از عبور نور از ناحیه نازک شده فیبرنوری و محاسبه میزان جابهجایی طرح تداخلی برای غلظتهای مختلف هیدروژن
 شبیه سازی برای فیبرهای نوری بهروش انت شار باریکه با م شخ صات.میتوان در صد گاز هیدروژن موجود در محیط را تعیین کرد
 میکرومتر و۱۲5  فیبر مورد نظر یک فیبر نوری تک مد تجاری (با قطر پو سته.فیبرهای ساخته شده در آزمای شگاه انجام شده ا ست
. نانومتر میباشد۱550  طولموج نور ورودی. میکرومتر) میباشد که با قطرها و در زوایای مختلفی نازکسازی شده است9 قطر هسته
. ح سا سیت ح سگر با افزایش زاویه و کاهش قطر افزایش مییابد، در حالت کلی.نتایج شبیه سازی تطابق خوبی با نتایج تجربی دارند
. امکان شناسایی هیدروژن را ساده و دقیق میسازد، درصد4 تغییر محسوس شدت در غلظتهای زیر
. روش انتشار باریکه، فیبر غیربیدررو، حسگر گاز هیدروژن، فیبرنوری نازکشده-کلید واژه

Design and Simulation of Hydrogen Gas Non-adiabatic Tapered Optical Fiber Sensor
A. Riahi1, 2, V. Dastjerdi1, M. Vahedi1, J. Khalilzadeh2, Y.Shahamat1
1.Physics department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2.Optics and Laser Research Center, Imam Hossein University of Technology, Tehran, Iran
areyahi@ihu.ac.ir, dasterdiv@yahoo.com, mvahedi@iust.ac.ir, jkhalil@ihu.ac.ir, mehdyshahamat@yahoo.com
Abstract- In this paper, we report simulation of a gas sensor based on tapered optical fiber in the presence of different
hydrogen concentrations. It is shown that by increasing the percentage of the hydrogen gas in the surrounding medium,
we can see the shift of the interference pattern. The Beam Propagation Method (BPM) is used to simulate the fibers. The
fiber parameters used for simulations are those of the laboratory prepared fibers. The fiber is a commercial optical fiber
(with 125μm cladding and 9μm core) that is tapered to different diameters at different angles. The input wavelength is
1550 nm. Results demonstrate good agreement with experimental results. The sensitivity of the sensor increases by
increasing the taper angle and reducing the taper diameter. The obtained sensitivity makes hydrogen detection below 4%
easy and accurate.
Keywords: Tapered optical fiber, Hydrogen gas sensor, Non-adiabatic tapered fiber, BPM.
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میگیرد .یکی از عمده مسائل این گاز ،ذخیرهسازی و انتقال

-۱مقدمه

آن است که اگر حدود ۴درصد از آن در محیط انتشار یابد،

فیبرهای نوری یک ابزار انتقال بسیار مهم برای سیستمهای

سبب انفجار مهیبی میشود .استفاده از حسگرهای نوری

ارتباطی نوری تا مسافتهای طوالنی و با ظرفیت زیاد

بهدلیل استفاده نکردن از جریان الکتریکی در قیاس با

میباشند .ضریب شکست بزرگتر هسته فیبر نسبت به

حسگرهای الکتریکی بسیار ایمنتر می باشد[.]2

ضریب شکست غالف آن موجب میشود که وقتی نور با
زاویه معین داخل هسته فیبر میشود ،در مرز هسته و غالف

برای شناسایی ماده مجهول در حسگرهای نوری ،الیهنشانی

بازتاب داخلی کلی پیدا کرده و درون هسته در امتداد محور

متناسب با ماده موردنظر بر روی قسمت نازکشده فیبرنوری

آن به حرکت ادامه دهد .میدان نوری در فیبر از دو قسمت

مورد نیاز است .بدین منظور پاالدیوم بهعنوان ماده بسیار

میدان هدایت و میدان میرا تشکیل شده است .عمق نفوذ

واکنشپذیر با گاز هیدروژن بر روی فیبرهای نوری

یک مقیاس از مسافتی را که میدان میرا خارج از سطح

الیهنشانی میشود .واکنشهای فیزیکی و شیمیایی الیه

هسته-غالف طی میکند ،به ما میدهد [.]1

جاذب با ماده موردنظر سبب تغییرات خصوصیات نوری این
الیه از جمله ضریبشکست آن میشود .این تغییرات سبب
تغییر خصوصیات نور عبوری از فیبر شامل تغییر در شدت،
قطبش و یا فاز آن میشود که توسط آشکارساز مناسب قابل
شناسایی است.

شکل  .1فیبر نازک شده

در این مقاله ،شبیهسازی تغییرات توان خروجی در فیبر

از آنجا که میدان در غالف فیبر بهسرعت میرا شده و از بین

نازک شده تکمد بیدررو در حضور هیدروژن برای مقایسه

میرود ،با برداشتن چند میکرومتر از غالف فیبر ،میتوان

پاسخ حسگر در زوایای نازکسازی و قطرهای متفاوت

عمق نفوذ را افزایش داد و شرایط را برای برهمکنش با ماده

گزارش میشود .در ابتدا ،یک بحث نظری در مورد مدهای

مجهول مهیا نمود .به این منظور ،فیبر نوری را بهشکل

فیبر نوری قبل و بعد از نازکسازی مطرح میشود که برای

باریکشده (شکل  )1درمیآورند .این امر موجب میشود که

ادامه بحث ضروری است .سپس نتایج شبیهسازی ارائه و با

فیبر نوری به تغییرات ضریب شکست محیط اطراف بسیار

نتایج آزمایشگاهی مقایسه میگردد.

حساس شود .با آنالیز شدت نور خروجی میتوان ویژگیهای

-۲مبانی نظری

میدان میرا و از آنجا مشخصات (نوع و مقدار) ماده خارجی
را بهدست آورد .حسگرهای میدان میرای فیبر نازک ،بهدلیل

نوع نازک شدن فیبر نوری از مسائل اساسی در کارکرد

حساسیت و عمق نفوذ باال ،ابعاد کوچک و وزن اندک

حسگرهای فیبر نوری باریک شده محسوب میشود .با توجه

توجهات زیادی به خود جلب کردهاند .از مزیتهای این

به نوع کاربرد و نحوه آشکارسازی ،نازکسازی به دسته-

حسگرها میتوان به سازگاری با محیط زیست ،حساسیت

بندیهای بیدررو و غیر بیدررو تقسیم میشود .در حالت

باال و زمان پاسخ کم اشاره نمود.

بیدررو بخش اعظم توان هنگام انتشار درون فیبر نوری در
مد پایه باقی میماند و به مدهای مرتبه باالتر جفت

گاز هیدروژن بهعنوان یک منبع پاک و سازگار با

نمیشود .در این حالت تغییرات شعاع فیبر نازکشده نسبت

محیطزیست ،بهعنوان منبع سوختی مورد استفاده قرار

به مکان کم است .در حالت غیر بیدررو ،جفتشدگی بین
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مد پایه در فیبر نازکنشده و دو (یا چند) مد اولیه در موجبر

 -۳شبیه سازی

نازکشده روی میدهد .نتیجه جفتشدگی بین یک مد از

جهت شبیهسازی ،از روش Beam Propagation Method

فیبر معمولی و چندمد از فیبر نازکشده ،نوسانات ایجاد

استفاده شده است .در این روش معادالت ماکسول برای یک

شده در طیف خروجی فیبر نازکشده میباشد .در صورت

موج هماهنگ در قالب معادالت هلمهولتز با تقریب محوری

استفاده از حسگر بر مبنای تداخلسنجی ،نازک شدن فیبر

بهصورت اسکالر حل میشوند .این روش برای بررسی رفتار

بایستی بهشکل غیربیدررو باشد.

نور در ساختارهای نسبتاً بزرگ استفاده میشود .اگر میدان
بهصورت )𝑡𝜔𝑖 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧)exp(−باشد،
خواهیم داشت:

شکل  .2تصویری از فیبر نازکشده  )aبیدررو و  )bغیر بیدررو][3

()2

تعداد مدهای قابل انتشار در فیبر نوری با پارامتر  Vمشخص

()1

2
)2
𝑜𝑐𝑛(√
𝑙𝑐𝑛 −

𝜆

𝜕𝑧 2

𝜕𝑦 2

𝜕𝑥 2

که در آن داریم  . 𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑘0 𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧):در این

میشود .پارامتر  Vمربوط به هسته در طول فیبر بهصورت
)𝑧(𝜌𝜋2

+ 𝑘 (𝑥, 𝑦, 𝑧)2 𝜑 = 0

𝜑 𝜕2

+

𝜑 𝜕2

+

𝜑 𝜕2

رابطه  nضریب شکست و  kبردار انتشار در فضای آزاد است.
با

=𝑉

فرض

)𝑧 ̅𝑘𝑖(،𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑢 (𝑥, 𝑦, 𝑧)exp

خواهیم داشت:

تعریف میشود و بهصورت خطی با شعاع موضعی هسته
تغییر میکند[.]۴

()3

با انجام عملیات نازکسازی روی فیبر نوری ،پارامتر  Vو

𝑢 𝜕2

𝑢𝜕
+ 2i𝑘̅ 𝜕𝑧 + 𝜕𝑥 2 + 𝜕𝑦2 + (𝑘 2 − 𝑘̅ 2 )𝑢 = 0

با تقریب مرتبه اول میتوان

درنتیجه تعداد مدهای انتشاری نیز تغییر میکند .طول-

𝑢 𝜕2

𝑢 𝜕2
𝜕𝑧 2

𝑢 𝜕2
𝜕𝑧 2

را برابر با صفر در نظر

گرفت در این صورت خواهیم داشت:

موج ،زاویه فرودی و نحوه نازکسازی در اینکه چند مد در

()۴

ناحیه نازکشده تحریک شوند ،موثر است .بدین معنی که
اگر زاویه نازکسازی خیلی کم باشد ،فیبر بیدررو شده و

)𝑢) + (𝑘 2 − 𝑘̅ 2

𝑢 𝜕2
𝜕𝑦 2

+

𝑢 𝑖 𝜕2
(
̅ 𝜕𝑥 2
𝑘2

=

𝑢𝜕
𝑧𝜕

جوابهای  uبا ناپیوستهسازی معادله فوق بدست میآید.

فقط یک مد در آن ناحیه تحریک میشود و اگر این زاویه

Output

بزرگتر باشد ،مدهای بیشتری در فیبر تحریک شده و طرح

W2

تداخلی مشاهده شود و فیبر غیر بیدررو خواهیم داشت [.]5
با تغییر ضریبشکست الیه پاالدیوم در حضور هیدروژن،

S

ضریبشکست موثر پوسته فیبرنوری و به تبع آن اختالف

X

راه میان مدها تغییر کرده و در نتیجه طرح تداخلی جدیدی
ایجاد میشود .با اندازهگیری میزان جابجایی طرح تداخلی

Pd
nCore
nClad

میتوان به خصوصیات محیط مورد سنجش دست یافت.

nTaperd

W1

Input

شکل  .3طرحوارهای از فیبر نازک شده با مشخصات مربوطه
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در این مقاله جهت شبیهسازی از فیبری با قطر هسته 9µm

الزم به توضیح است که طول همه نمونهها تقریباً 10

و قطر پوسته  125µmاستفاده شده است .مطابق شکل 3

میلیمتر و ضخامت الیه پاالدیوم  20نانومتر میباشد.

سیگنال ورودی با مد اصلی گاوسی مربوط به منبع نور

جدول  :1حساسیت حسگرهای ساخته شده و شبیهسازی شده

 1550nmدر قسمت پایین ،نور را تحریک نموده و مقدار

قطر
(میکرومتر)

زاویه نازک سازی
(درجه)

حساسیت شبیهسازی
درصدnm/

18

2/13

11/25

9/57

20

1/5۴

10/75

1/7۴

18

1/15

11

۴/31

نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی برای فیبرهای نازکشده

23

0/89

10/5

0/78

موجود با مشخصات ذکر شده درجدول  1آمده است .جهت

22

2/71

11/73

10/12

عبور در انتهای فیبر بدست میآید.

 -4نتایج و بحث

مقایسه با نتایج آزمایشی ،شبیهسازیها نیز انجام شده است
(نحوه انجام آزمایشها و جزئیات کار در مقاله دیگری به
توان -شبیه سازی

با استفاده از دیود سوپرلومینسانس ( )SLDمدل SLD-

 1550S-A40و دستگاه تحلیلگر طیف نوری ( )OSAمدل
( 203Bبا دقت  )0.1 pmهر دو از شرکت  Thorlabsانجام
شده است .با بررسی نتایج حاصله مشاهده میشود که با
بیشتر توان به مدهای مراتب باالتر و تاثیرپذیری بیشتر

ضریبشکست این الیه ،مقدار حساسیت افزایش مییابد.
مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارند.
power normalized

1.6

y = 4.9224x - 2.143
R² = 0.9199

7

نتایج تجربی
نتایج شبیه سازی

4

3
6
2

6

2
8

1

درصد هیدروژن

0

0

[2] Silva, S.F.et al., “A review of palladium-based fiberoptic sensors for molecular hydrogen detection”. IEEE
Sensors Journal, Vol.12, No 1, p.93-102, 2012.

همانگونه که از شکل  5مشاهده میشود نتایج شبیهسازی

1.58

8

[1] M. Pospíšilová, G. Kuncová, J. Trögl "Fiber-optic
chemical sensors and fiber-optic bio-sensors", Sensors,
15, 25208-25259, 2015.

افزایش عمق نفوذ در الیه پاالدیوم و تاثیر بیشتر تغییر

1.56

5

مرجعها

میباشد .همچنین با کاهش قطرِ ناحیه نازکشده ،بهدلیل

1.54

9

y = 0.5466x + 10.241
R² = 0.9779

10

شکل :5مقایسه نتایج تجربی و شبیهسازی شده

تغییر ضریبشکست الیه پاالدیوم بر نور خروجی از فیبر

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

12

3

افزایش زاویه ،حساسیت افزایش مییابد .دلیل آن انتقال

RIU

10 nm
4

توان -تجربی

کنفرانس فوتونیک ارائه شده است) .اندازهگیریهای تجربی

11.85
11.7
11.55
11.4
11.25
11.1
10.95
10.8
10.65
10.5
10.35

حساسیت تجربی

[3] MI Zibaii, H Latifi, M Karami, M Gholami, SM
Hosseini, MH Ghezelayagh, “Non-adiabatic tapered
optical fiber sensor for measuring the interaction between
α-amino acids in aqueous carbohydrate solution”, Meas.
Sci. Technol. 21, 105801, 2010.

0%

[4] A. Ghatak, K. Thyagrajan, “Introduction to fiber
optics”, Cambridge university press, 1998.

2%
4%

[5] A. B. H. Negari, "Tapered optical fiber platform for
high sensitivity refractive index sensing application",
Phd Thesis, University of Dayton, 2014

1.52

)λ (µm
شکل :۴جابهجایی طولموج متناسب با درصد گاز در شبیهسازی
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تولید باریکه دو حلقوی با استفاده از برهمنهی همدوس دو تیغه فرنل انتقال
یافته شعاعی
آرش ثباتیان ،فاطمه سیفی
ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،دانشکده علوم،گروه فیزیک
چکیده  -در این مقاله با برهمنهی همدوس دو تیغه ی فرنل شیفت یافته ی فازی– شعاعی یک عنصر پراشی جدید به دست می آید
 .نشان داده شده است که این عنصر میتواند موج تخت ورودی را به یک باریکه ی نورانی دو حلقوی در کانون اصلی تبدیل کند .عالوه
بر این دارا بودن دو کانون محوری قابل کنترل درفواصل دورتر از کانون اصلی یکی دیگر از ویژگی های مهم این عنصر طراحی شده
است  .درنتیجه  ،این عنصر می تواند پرتو خمره ای تولید کند  .در نهایت نشان داده شده است که نتایج کارهای شبیه سازی و تجربی
به خوبی با یکدیگر سازگار هستند .
کلید واژه -عدسی پراشی ،تیغه فرنل ،شکل دهی به پرتو

Generating a bi-annular utilizing coherent superposition of two
radially shifted zones
Arash Sabatyan, Fatemeh Seifi
The Physics Department, Faculty of Sciences, Urmia University
Abstract-In this paper, by coherent superposition of two positive and negative radially phase shifted zone plates
a novel diffractive element is achieved. It is demonstrated that the element can turn an incident plane wave into
a bi-annular optical beam under. In addition, having two manageable axial foci is the other important feature
of the element, . As a result this element is able to generate a bottle beam. Finally, the results of the theoretical
and experimental works are shown to be well consistent.

Keywords: Diffractive lens, Fresnel zone plate, Beam Shaping Bifocal lens
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مقدمه

 0 < α < 1است با ترکیب دو تیغه فرنل با انتقال فازی

تیغه ی منطقه ای فرنل ،عدسی پراشی با توزیع فازی

مثبت و منفی تابع عبور جدید یعنی)  t(𝑟 ′به دست می آید.

سهموی است که نور تخت فرودی را در یک نقطه کانونی

تابع عبور تیغهی جدید طراحی شده به این صورت است:
2

میکند  .این عدسی متشکل است از حلقه های هم مرکزی

]+

که به صورت یک در میان روشن و تاریک هستند] . [1یکی

)(r′ −αR
r2

∞t(r′) = ∑+
n=−∞ A n {exp [−i2πn
}]

()3

(r′ +αR)2
r2

exp [−i2πn

از مهمترین کاربردهای تیغه فرنل تولید پرتوی بطری است
 .یک پرتو بطری پرتوی لیزری است که درکانون مرکزی
خود دارای شدت نزدیک به صفر است و در این ناحیه دارای

حال با استفاده از انتگرال فرنل کیرشهف دامنه ی موج

باریکهی حلقوی شکل میباشد .برای تولید پرتو خمره ای

میدان پراش یافته در فاصله ی  zاز  FZPبه صورت زیر به
دست می آید:

اخیرا از روش های مختلفی استفاده شده است] . [2,3در

)𝐳𝐤𝐢(𝐩𝐱𝐞 𝐢−
𝟐 𝐫𝐤𝐢
( 𝐩𝐱𝐞
)
𝐳𝛌
𝐳𝟐

تیغه ی طراحی شده ی جدید ،ما از برهمنهی همدوس دو
تیغه ی شیفت یافتهی شعاعی (مثبت و منفی) استفاده
( )4

کرده ایم .مشاهده می شود به تدریج با حرکت در امتداد

𝝅𝟐

محور نوری قطر باریکه های حلقوی تغییر پیدا می

𝝀

′

′

𝐫𝐝 𝐫 )

𝐤𝐫𝐫 ′
𝐳

𝟐

( 𝟎𝐉 )

= ) 𝐔(𝐫 ′

𝐚
𝐢𝐤𝐫 ′
( 𝐩𝐱𝐞) ∗ ∫𝟎 𝐭(𝐫 ′
𝐳𝟐

=  kعدد موج و  aشعاع  FZPبا جایگذاری رابطه ی

کند.همچنین شاهد تغییراتی در فاصله ی بین دو کانون

( )3در رابطه ی ( )4و ساده سازی ،در نهایت با استفاده از

ایجاد شده بودیم.

روش تبدیل فوریه توزیع شدت در کانون را میتوان به
صورت زیر نوشت:

تئوری و شبیه سازی

( )5

تیغه ی منطقه ای فرنل) (FZPیک عنصر شبیه تناوبی
است .میتوان تابع عبور این تیغه را به صورت زیر نوشت:

𝟐

|}])𝒓(𝒉[𝑭{}])𝒓(𝒕[𝑭{ 𝟏𝑰(𝒓) = |𝑭−

که  Fتبدیل فوریه )

𝟐𝐫′

𝟐𝒓𝒌𝒊
𝒛𝟐

( h(r) = expپاسخ ضربه  -ی

∞𝐭(𝐫) = ∑+
]) 𝟐 𝐫 𝐧𝛑𝟐𝐢𝐧=−∞ 𝐀𝐧 [𝐞𝐱𝐩 (−

فضای آزاد است  .نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد

که در اینجا  rو  𝑟 ′مختصات شعاعی جسم و تصویراند.

که توزیع شدت در کانون مرکزی عدسی پراشی انتقال

 An ، r 2 = 2λfضریب بسط  λ ،طول موج و  fکانون

یافتهی فازی -شعاعی به طور چشمگیری کاهش یافته و دو

است  .برای طراحی عدسی مورد نظر ابتدا بر روی فاز تیغه

باریکه ی حلقوی تشکیل می شود که با دور شدن از کانون

فرنل ،انتقال شعاعی-فازی اعمال می شود در نتیجه فاز تیغه

اصلی شعاع حلقه ها به تدریج کاهش یافته و در دو نقطه

به صورت زیر تغییر می کند:

کانونی میشوند .برای بررسی خواص کانونی تیغه ی طراحی

()1

()2

(r±αR)2
2z

شده  ،تعدادی نمونه با شعاع یکسان

t(r) = k

 R=5mmو

 f=500mmو به ازای مقادیرمختلف α=0.015و 0.035و

 Rشعاع  FZPو  αپارامتر کنترلی است1 .

 0.05و 0.1در نظرگرفته شده و توزیع شدت در کانون
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توسط رابطه ی ( )5شبیه سازی شد  .شکل ( ، )1توزیع
شدت عرضی را به ازای مقادیر مختلف  αدر کانون نشان
میدهد  .مشاهده میشود که با افزایش  αشدت کانون
مرکزی به صفر نزدیک شده و شدت دو باریکه ی حلقوی
تولید شده به طور نامساوی در حال کاهش است ..همچنین
شکل : 3تشکیل دوباریکه ی حلقوی نورانی در کانون اصلی برای
 α=0.05و. f=500mm

با توجه به شکل ( ، )2توزیع شدت طولی و شکل( ،)3محل
تشکیل دو باریکه ی حلقوی (در کانون اصلی ) و شکل (،)4
پروفایل شدت طولی برای مقادیر مختلف αدر کانون شبیه
سازی شده و نتایج شبیه سازی نشانگر افزایش فاصله ی
بین دو کانون تولید شده با افزایش مقدار αبود.

شکل:4پروفایل شدت طولی به ترتیب از باال به پایین به ازای
 α = 0.015 ,0.035 ,0.05, 0.1نشانداده است.

شکل  :1توزیع شدت عرضی به ازای  R=5mmبرای مقادیر α
برابر  0.1 ، 0.05، 0.035 ،0.015به ترتیب در c، b ، aو  dنشان

مشاهده می شود با افزایش مقدار αفاصله ی بین دوکانون

داده شده است .

تولید شده در حال افزایش و نیز شدت هر کانون به طور
نامساوی در حال کاهش است.همچنین شاهد ایجاد پرتو
خمره ای چندگانه به ازای  αهای کوچک بعد از کانون های
تولید شده هستیم.

نتایج تجربی

شکل :2توزیع شدت طولی (در راستای انتشار) به ازای مقدار  αبرابر
 0.05و  f =500mmنشان داده شده است.

برای انجام آزمایش  ،نتایج شبیه سازی نمونه های مورد نظر
با  R=5mmو  f ، α = 0.015 , 0.035, 0.05, 0.1برابر

 500mmو همچنین رزولوشن چاپ

، 3600 dpiچاپ شدند.

نمونه های پراشی مذکور تحت تابش نور لیزر

هلیم--نئون با طول
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موج  λ=632.8 nmقرار گرفتند و شدت عرضی نور پراشی

همانطور که مشاهده میکنید تصاویر ثبت شده در

در هردو کانون تولید شده  ،مکان حلقه ها و فواصلشان ،

آزمایشگاه نیز نشانگر انتقال فازی -شعاعی عدسی طراحی

توسط CCDثبت شد  .شکل  4چیدمان آزمایش را نشان

شده و افزایش شعاع دو باریکه ی حلقوی و همچنین کاهش

میدهد.

شدت کانون مرکزی را با افزایش مقدار پارامتر کنترلیα
نشان می دهد که سازگاری باالیی با نتایج شبیه سازی دارد.

نتیجه گیری
در این مقاله ،نشان داده شده است که میتوان با برهمنهی
همدوس دو تیغه ی فرنل انتقال یافته ی فازی_ شعاعی

شکل :5چیدمان آزمایش تولید دو باریکه ی حلقوی در کانون

مثبت و منفی می توان دو باریکه ی حلقوی با شعاع دلخواه

نتایج به دست آمده در شکل های 1و2و3و 4به طور تجربی

تولید کرد که با تغییر مقدار 𝛼 (پارامتر کنترلی) ،شعاع دو

بررسی شد و نتایج به دست آمده در شکل 6مطابقت باالی

باریکه حلقوی نورانی تشکیل شده و نیز فاصله ی دو کانون

نتایج تجربی و شبیه سازی را در پی داشت.

تشکیل شده از یکدیگر تغییر می یابد  .مزیت مدل طراحی
شده در سادگی ایجاد انتقال فازی-شعاعی و تولید و کنترل
دقیق شعاع دو باریکه ی حلقوی تولید شده و تولید پرتو
خمره ای دلخواه است.
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شکل  : 6روند تشکیل باریکه های حلقوی در امتداد محور نوری
) (zبه صورت تجربی  .به ترتیب  g، d ، aو  jمکان تشکیل کانون
اول و  h ، e ، bو kمکان تشکیل دو باریکه ی حلقوی و i ، f ، c
و lمکان تشکیل کانون دوم را به ترتیب برای مقادیر  αبرابر
 0.05 ، 0.035 ،0.015و  0.1نشان می دهد .
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ردیابی ماده مغناطیسی متحرک با استفاده از مگنتومتر اتمی
1و2

آسیه سهیلیان ، 1ملیحه رنجبران ،1محمد مهدی طهرانچی

 .1پژوهشکده لیزر و پالسما ،دانشگاه شهید بهشتی ،ولنجک ،تهران
 .2دانشکده فیزیک ،دانشگاه شهید بهشتی ،ولنجک ،تهران
آدرس رایانامهA_Soheilian@sbu.ac.ir, M_Ranjbaran@sbu.ac.ir, Teranchi@sbu.ac.ir :
چکیده – ردیابی مواد مغناطیسییی ،یکی از موعییوچال چالا برانگیز در زمینههای پزشییکی ،نمامی و لمو و ن و میباشیید .در این
پژوها روشیی برای ردیابی مواد مغناطیسیی بر پایهی لسیگر اتمی اراهه شید .این لسیگرها چالوه بر اندازهگیری تغییرال میدان
مغناطی سی ناشی از لرکت ماده ،قابلیت ثبت تغییرال گرادیان میدان ناشی از آن را دارند .بهمنمور بررسی رفتار ج سم مغناطی سی
متحرک با ل سگر مگنتومتر اتمی ،از میکرو سیمهای فرومغناطی سی با طول و سرچتهای متفاول ا ستفاده شد .نتایج ن شان داد که
تغییر طول سیم ،اثر مست یمی بر تغییرال شدل نور خروجی دارد .اما با افزایا سرچت ،تغییری در شدل نور خروجی مشاهده نشد.
کلید واژه -ردیابی ماده مغناطیسی ،حسگر اتمی ،ماده فرومغناطیس ،میدان مغناطیسی و میدان گرادیانی.

Tracking a Magnetic Target by Atomic Magnetometer
Asieh Soheilian1, Maliheh Ranjbaran1, Mohammad Mehdi Tehranchi1&2
1 Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Physics Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract- Tracking a magnetic target is a primary concern in clinical applications, military and transportation. We have
studied the application of atomic magnetometers for magnetic tracking. These magnetometers could measure the magnetic
field and its gradient simultaneously. Here, to trace a moving magnetic object by an atomic magnetometer, we used
ferromagnetic micro-wires with different lengths and velocities. Our results showed that the variation in length of microwire could change the signal intensity. But, increasing in velocity has no influence on the signal intensity.
Keywords: Tracking Magnetic Target, atomic magnetometer, ferromagnetic material, magnetic field and gradient field.
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م دمه

پاسخ حسگر بررسی شد .از مؤلفههای مؤثر در این

ردیابی مادهی مغناطیسی ،یکی از موضوعاتی است که

اندازهگیری ،طول و سرعت جسم مغناطیسی متحرک

امروزه توجهات بسیاری را در تصویربرداری پزشکی و

میباشد ،که تأثیر آنها بر شدت نور خروجی حسگر مورد

ردیابی خودرو به خود جلب کرده است ] 1و  .[2مؤلفههای

بررسی قرار گرفته است.

وابسته به این ردیابی شامل مکان ،جهت و سرعت ،براساس

چیدمان تجربی

اندازهگیری دو خاصیت میدان مغناطیسی و گرادیان آن

شکل  ،1چیدمان حسگر اتمی 𝑥𝑀 را نشان میدهد که در

بدست میآید .در بسیاری از ردیابهای مغناطیسی عمدتاً

یک محافظ مغناطیسی سه الیه قرار داده شده است.

از پیچههای القایی بهعنوان حسگر استفاده میشود که تنها
بر اساس ثبت خاصیت میدان مغناطیسی کار میکنند .این
در حالی است که ثبت گرادیان میدان ،اطالعات دقیقتری
را از مؤلفههای حرکت بدست میدهد .در این مقاله ،برای
ثبت همزمان این دو خاصیت از حسگرهای اتمی استفاده
شد ].[2
حسگرهای اتمی دارای حساست باال از مرتبهی fT/√Hz

شکل  :1چیدمان حسگر اتمی

هستند .اما این حساسیت با عوامل واهلش اسپینی محدود

𝑥𝑀

میشود که با عنوان واهلش طولی و عرضی شناخته

اساس کار این حسگر ،بر پایهی ایجاد قطبش اسپینی در

میشوند و به ترتیب عامل تغییر چشمداشتی مؤلفهی اسپینی

سلول اتمی گاز روبیدیوم با قطر  2/5سانتیمتر و طول 5

در راستای میدان مغناطیسی و ناهمفازی اسپینها هستند.

سانتیمتر است .نور لیزر با قطبش دایروی و طول موج

یکی از عوامل ناهمفازی اسپینها در حرکت تقدیمی،

 794/8نانومتر (طول موج منطبق بر خط جذبی  𝐷1اتم

گرادیان میدان است .علیرقم اینکه کاهش گرادیان میدان،

روبیدیم) وارد سلول شده منجر به قطبش اسپینی میشود.

باعث افزایش حساسیت حسگر میشود ،اما اندازهگیری آن

اسپینهای قطبیده ،حول میدان بایاس  𝐵0و طبق رابطهی

در بعضی از کاربردها مانند ردیابی ماده مغناطیسی ابزاری

الرمور حرکت تقدیمی انجام میدهند.

مفید است ].[3

از طرفی با اعمال یک میدان مغناطیسی ضیف با بسامد 𝑓𝑟𝑓،

در این مقاله ،به منظور بررسی رفتار یک جسم مغناطیسی

تغییرات شدت نور عبوری از سلول توسط آشکارساز نوری

متحرک توسط حسگر اتمی از یک سیم فرومغناطیس

متصل به دستگاه تقویتکنندهی قفل شوندهی بسامدی ثبت

متحرک استفاده شده است .اثر همزمان تغییرات میدان

میشود .ماده مغناطیسی مورد استفاده ،یک میکروسیم

مغناطیسی و گرادیان آن ناشی از حرکت سیم مغناطیسی بر

فرومغناطیس با ترکیب شیمیایی  ،Co68.15 Fe4.35Si12.5B15به
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طول مشخص و قطر  220میکرومتر است که بر روی یک

حسگر مغناطیسی میشود .در این حالت زمان واهلش

تسمه با سرعت یکنواخت در فاصلهی مشخص از سلول

عرضی سیستم که متناسب با گرادیان میدان است

روبیدیم حرکت داده میشود .سیم فرومغناطیس به طور

( 𝑟𝑔𝑅~  )𝑇2دستخوش تغییر میشود .از طرفی میدانیم،

همزمان با یک سیملوله به طول  36سانتیمتر و میدان 4

پاسخ همفاز و ناهمفاز سیستم به بسامد ،به صورت لورنتسی

میلیتسال مغناطیده میشود .سیملوله ،میدان نشتی معادل 2

رفتار میکند و پهنای آن متناسب با  1⁄𝑇2است .بنابراین

میکروتسال در مکان سلول روبیدیم تولید میکند که بعنوان

تغییر میدان گرادیان اثر مستقیمی بر پهنا و شیب پاسخ

میدان بایاس  𝐵0سامانه درنظر گرفته شد .تحت این میدان،

حسگر دارد ].[4

پاسخ حسگر اتمی بدست آمده و مؤلفههای همفاز وناهم

نتایج

فاز منحنی تشدید مربوط به آن ،مطابق با شکل  2استخراج

شکل  3تغییرات شدت نور ثبت شده با آشکارساز را تحت

شدند.

تاثیر حرکت یک سیم مغناطیسی به طول  1سانتیمتر و

همفاز
ناهمفاز

سرعت 1/37سانتیمتر بر ثانیه نشان میدهد .هر زمان که
سیم مغناطیسی از کنار سلول عبور میکند پاسخی به شکل
افزایش و کاهش شدت (به صورت قله و دره) مشاهده

fprec

میشود .با توجه به شکل ،پاسخ با دامنه بلندتر (کوتاهتر)
مربوط به عبور سیم از فاصلهی  4سانتیمتر ( 4/5سانتیمتر)
شکل  :2پاسخ حسگر شامل مؤلفههای همفاز وناهمفاز

نسبت به مرکز سلول روبیدیم است ،بهطوریکه جهت

سپس پاسخ حسگر ،با استفاده از دستگاه تقویتکنندهی

حرکت آن موازی (خالف جهت) با میدان بایاس  𝐵0است.

قفل شوندهی بسامدی ،در بسامد تشدید | ⃗ 0
𝐵| fprec = γF

بر اساس توضیحات بخش تجربی ،تغییرات تغییر شدت

(نقطه عطف مؤلفه همفاز منطبق بر بیشینه مؤلفه ناهمفاز)

نور در ناحیهی خطی حول نقطهی تشدید میتواند تحت

قفل شد .بهطوریکه حضور یک ماده مغناطیسی ،میدان

تاثیر تغییرات همزمان میدان مغناطیسی و گرادیان میدان

بایاس و در نتیجه بسامد تشدید را طبق رابطهی،

مربوط به سیم مغناطیسی متحرک باشد.

)(1

⃗ 0 + δB
⃗ 𝑀 | ≡ f0 + δfM
fprec = γF |B

جابجا میکند .با استفاده از تقویت کنندهی بسامدی ،هر
نوع انحرافی از بسامد  f0بصورت 𝑀 δfثبت خواهد شد.
تغییرات بسامد 𝑀 δfمتناسب با تغییرات میدان مغناطیسی
 δBدر راستای میدان بایاس ⃗ 0
ماده ⃗ M
 Bاست ] .[2بهعالوه

شکل  :3تغییرات شدت نور تحت تاثیر حرکت سیم متحرک

حضور ماده مغناطیسی ،باعث ناهمگنی میدان در محل
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برای بررسی اثر اندازه ماده مغناطیسی متحرک بر پاسخ
حسگر ،سه عدد سیم مغناطیسی با طولهای  4 ،1و 10
سانتیمتر در نظر گرفته شد .هر کدام از سیمها با سرعت
ثابت 1/37سانتیمتر بر ثانیه از کنار سلول در فاصلهی زمانی
 60ثانیه عبور کردند .در شکل  4با کاهش طول سیم کاهش
شدت نور خروجی بر حسب زمان مشاهده شد .علت آن

شکل  :5تغییرات شدت نور تحت تاثیر حرکت سیم با سرعت
مختلف

کاهش میدان مغناطیسی ناشی از جسم در اثر کاهش
مغناطش کل نمونه است .با توجه به شکل ،حداقل طول

نتیجهگیری

سیم قابل مشاهده با حسگر 1 ،میلیمتر است که این

استفاده از حسگر اتمی ،مسیری را برای ساخت سامانهی

حساسیت ،در اندازهگیریهای آینده ارتقا داده خواهد شد.

ردیاب مغناطیسی در بسامد پایین فراهم میکند .از

در اندازهگیری بعدی ،تغییرات شدت نور تحت تاثیر

مؤلفههای مؤثر بر پاسخ این حسگر ،میدان مغناطیسی و

حرکت سیم مغناطیسی به طول  1سانتیمتر و سرعتهای

میدان گرادیانی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار

 1/37و  4/40سانتیمتر بر ثانیه بهدست آمد (شکل  .)5با

گرفت .نتایج نشان داد که با حرکت یک ماده مغناطیسی،

توجه به شکل با افزایش سرعت ،تغییر چشمگیری در دامنه

بسامد تشدید و پهنای نمودار دچار تغییر شده و در نتیجه

تغییرات شدت مشاهده نشده و تنها فاصلهی زمانی بین قله

تغییراتی در نور خروجی مشاهده میشود .بهعالوه ،اثر طول

تا دره تغییر میکند .این فاصله در سرعت  3/46سانتی متر

و سرعت جسم مغناطیسی متحرک بر شدت نور خروجی

بر ثانیه ( 1/37سانتی متر بر ثانیه) برابر با  4/224سانتیمتر

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که شدت نور فقط

( 4/28سانتیمتر) است که تقریبا هم اندازه هستند .بنابراین

تحت تاثیر تغییر طول ماده تغییر میکند.

میتوان گفت که فاصله مکانی قله تا دره هم به سرعت

مرجعها

نمونه وابسته نیست و تنها معیاری از اندازه ماده مغناطیسی
متحرک است.

شکل  :4تغییرات شدت نور تحت تاثیر حرکت سیم با طولهای
مختلف
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تولید پرتو حلقوی با شعاع قابل کنترل در سلول بلورمایع آالئیده با رنگینهی آزو
 1زهرا بهجت 1و،2فرزانه پناهی،1حبیب خوش سیما،1آرش ثباتیان

2

 1پژوهشکدهی فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز
 2گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه
چکیده  -در این مقاله روشی نوین برای تولید باریکه حلقوی کوک پذیر با میدان الکتریکی خارجی گزارش می شود .روش کاار بار
اساس استفاده از تکنیک ذخیره سازی طرح ماسک تیغه منطقه ای فرنل با تغییرات شعاع فازی ( )RPS FZPبر روی سلول بلور مایع
نماتیکی  b1-1294آالئیده با رنگینه آزو می باشد.تغییرات شعاع باریکه حلقوی با میدان الکتریکی خارجی کاربردهای بسیار جالبی
در بیوفوتیک و صنعت فراهم میکند .از سویی چیدمان اپتیکی ساده و عدم نیاز به طراحی سالولهای مختلا

بارای دساتیابی باه

شعاعهای متفاوت از دیگر ویژگیهای بارز این کار می باشد.
کلید واژه -باریکه حلقوی ،بلورمایع ،پراش ،تیغه منطقه ای فرنل.

Generation of electrical tunable Annular beam in the cell of dye doped
liquid crystal
Zahra Behjat1, 2, Farzane Panahi1 , Habib Khoshsima1, and Arash Sabatyan2
Research Institute for Applied Physics & Astronomy, University of Tabriz, Tabriz
2
Department of Physics, Science Faculty, University of Urmia, Urmia
Abstract- In this paper we report a novel way for generating tunable Annular beam. The method is based on
recording the printed pattern of Radial shifted Fresnel zone plate (RSP FZP) on the cell of 1294-1b liquid crystal
doped with dye. Varying the radius of annular beam or being tunable with the external electrical field, supply
interesting application for our sample both in bio photonics and in industry. Moreover, simplicity in creating
electrical tunable annular beam is another interesting feature of this technique.
Keywords: Annular Beam, Liquid crystal, Diffraction, Fresnel Zone Plate.
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شیفت فازی شعاعی( )RSFZPباعث تولید عدسی کوک

مقدمه

پذیر برای تولید باریکه حلقوی با شعاع مطلوب میباشد.

موج حلقوی موجی با توزیع شدت متمرکز شده در یک

مبانی نظری

حلقه است که شدت در مرکز چنین حلقه ای برابر با صفر
می باشد[ . ]1پرتوهای حلقوی به روشهای متعددی تولید

تابع عبور یک  fzpبه فرم زیر تعریف میشود:

می شوند بعنوان مثال می توان با کسر کردن دو پرتو

1
k 2
(1  sgn(cos
r )) 
2
2f

گوسین با بیشینه شدت یکسان ولی پهناهای متفاوت از

)sin(n / 2
) exp( ikr 2 / 2 f
n
n  
()1




هم ،پرتو حلقوی را تولید کرد .همچنین از قطعات پراشی
اپتیکی مانند تیغه های منطقه ای فرنل می توان برای

قسمت موهومی تابع عبور یا بعبارتی توزیع فازی تیغه

تغییر توزیع شدت یک منبع نور موجود به توزیع دلخواه

منطقه ای فرنل در تقریب پیرامحوری به فرم زیر میباشد:

استفاده کرد .اخیرا [ ]2با اعمال شیفت فازی شعاعی به

2 r 2
 r   
 2f

تیغه منطقه ای فرنل دایره ای و تابش پرتو تخت لیزری به

()2
که در آن  rمولفه شعاعی f ،فاصله کانونی و  λطول موج

آن ،پرتو حلقوی در کانون این لنز پراشی به دست آمده
است .شعاع باریکه حلقوی با فاکتور تغییر شیفت فازی

نور است .توزیع فازی تیغه منطقه ای فرنل با شیفت فازی

شعاعی ارتباط مستقیم داشته و به ازای یک پارامتر شیفت

شعاعی به صورت زیر می باشد:

فازی شعاعی خاص طبق روابطی که در قسمت بعدی ارایه

()3

خواهد شد ،تنها یک باریکه حلقوی منحصر بفرد می توان
تولید کرد .شکل دهی پرتو به شکل حلقوی کاربرد های

(r  R) 2
 (r )  2
2f

که در آن  Rشعاع قطعه پراشی و  αپارامتر جابجایی

جالبی همچون در تله اندازی اپتیکی ،توییزرها ،جراحی

شعاعی می باشد .نشان داده شده است که توزیع شدت

های لیزری  ،برشهای لیزری صنعتی و غیره دارد .در

برای رابطه ( )3متناسب با تابع دلتا یا باریکه های حلقه

روشهایی که تاکنون ارایه شده اند ،برای رسیدن به شعاع

ای میباشد[ .]2با ترسیم قسمت موهومی تابع عبور تیغه

باریکه حلقوی مطلوب ،نیازمند طراحی نمونه های جدید

در برنامه  MATLABنمونه های فازی یا طرح فرنل

وتنظیم مجدد چیدمان اپتیکی هستیم که روشهای فوق از

مطلوب طراحی می شوند.

نظر زمان و هزینه قابلیت کاربردی نخواهند داشت لذا در

به هنگام آالیش بلورمایع با رنگینهی آزو ،رنگینهها تحت

این کار تحقیقاتی ما برای اولین بار روشی ارایه کرده ایم

اثر جهتگیری بلورهای مایع آرایش یافته و منظم میشوند.

که میتوان باریکه حلقوی با شعاع کنترل پذیر با میدان

از سویی وجود خواص نور القایی در آزوها به هنگام تابش

الکتریکی تولید کنیم .عدسیهای فرنل مبتنی بر بلورمایع،

نور در محدودهی جذبی رنگینهها احتمال وقوع پدیده

بهدلیل دوشکستیهای بزرگ بلور مایع ها و همچنین،

فوتوایزومریزاسیون ترانس – سیس – ترانس را شکل

کنترل پذیری آنها با میدان خارجی ،مورد استقبال و
مطالعات فراوانی قرار گرفتهاند[.]3

T (r ) 

میدهد و پس از طی چرخه های متوالی دایرکتور مولکولی

لذا در این کار

عمود بر قطبش نور فرودی جهتگیری میشود .بعبارتی

تحقیقاتی با استفاده از تکنیک ذخیره سازی طرح در

حضور میدان نوری سبب بازجهتگیری نور القایی

سلول بلور مایع آالئیده با رنگینه ،سلول موردنظر را

رنگینههای آزو میشود .این بازجهتگیری روی مولکولهای

خواهیم ساخت .ترکیب بلورمایع با تیغه منطقه ای فرنل
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بلورمایع گشتاوری را اعمال میکند که نهایتا سبب
بازجهتگیری بلورهای مایع نیز میشوند .با ثبت طرح فرنل
روی سلول  ،سطوح سلول دارای نواحی تاریک و روشن
میشود .درواقع در نواحی نوردهی شده ،مولکولها عمود
بر راستای نظم اولیهی سلول ( )HGجایگیری میکنند و
به دلیل دوشکستی باال در مولکولهای بلورمایع ،این امر
شکل  :1طرح ماسک (تیغه منطقه ای فرنل با شیفت فازی شعاعی با

منجر به اختالف ضریب شکست در نواحی تاریک و روشن

)α=0.05

بین آنها میشود [ .]4با اعمال میدان الکتریکی ،اختالف

برای ساخت عدسی فرنل مبتنی بر ثبت الگوی فرنل در

فاز بین نواحی روشن و تاریک القا میشود .بنابراین ،ضریب

بلورمایع ،از سلول های آمادهی تهیه شده از شرکت

شکست و درنتیجه ،بهرهی پراش یک عدسی فرنل میتواند

 AWAT-PPTلهستان ،با آرایش موازی  HGو با ضخامت

بصورت الکتریکی مدوله شود .از آنجاییکه در قطعه مورد

 50میکرومتر استفاده شده است .ساختار سلول طبق

نظر ما کانونی سازی بر اساس اپتیک پراشی است  ،طبیعتا

شکل  ،2شامل الیهی بیرونی شیشهای ،الیهی رسانای

تغییر در بهرهی پراش بر نحوه کانونی شدن پرتو بر روی

شفاف  ،ITOو الیهی داخلی پلیمری  PVAمیباشد.

حلقه شدتی موثر خواهد بود.

الیهی شیشهای برای سوار کردن زیر الیهها در سلول
استفاده شده است و بهعلت اینکه شفاف نسبت به نور

شبیه سازی عددی و ترتیبات تجربی

مرئی است ،گزینهی مناسبی برای مطالعات اپتیکی است.

برای طراحی ماسک ،نمونه ای با شعاع  R=2.5mmکه

 ITOبهدلیل اینکه مادهای شفاف و رسانا میباشد ،جهت

متناسب با ابعاد ناحیهی فعال الکتریکی سلول است و

اعمال میدان الکتریکی در سلول ،مورد استفاده قرار گرفته

همچنین  λ=632.8nm ،f=130mmو  α=0.05را در

است.الیهی پلیمری نیز برای جهتدهی سطح سلول و

برنامه مطلب شبیه سازی کرده و به روش لیتوگرافی بر

ایجاد لنگراندازی با مولکولهای بلورمایع ،استفاده شده

روی فیلم لیتوگرافی تجاری چاپ می کنیم.

است .بلورمایع مورد استفاده در این سلول از نوع - 1294

همانطور که قبال توضیح داده شد ،به ازای  αبخصوص

 b1با دوشکستی  0.312ضریب شکست عادی  1.501و

( ،)0≤α≤1شعاع حلقه پرتو بسلی در صفحه کانونی تیغه

غیرعادی  ، 1.813و رنگینهی آزو متیلرد به مقدار 1

منطقه ای فرنل در محاسبات عددی شبیه سازی و

درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت .سلول به مدت 1

همچنین در چیدمان تصویرگیری همدوس ،یک مقدار

ساعت درون کوره با دمای  70درجه و همچنین  16ساعت

ثابت و منحصر بفرد حاصل میشود بنابراین برای دسترسی

در دمای  40درجه ،بهمنظور سرد شدن تدریجی بلورمایع

به سایر شعاعهای مطلوب باید طرح جدید با  αدیگری

و جایگیری بهتر بلورمایع در شیارهای سلول قرار داده شد.

ترسیم نمود .طبیعی است حالت  α=0منطبق بر تیغه
منطقه ای فرنل کالسیک می باشد که توزیع شدت مربوط

نهایتا سلول طبق شکل  2در مقابل تابش باریکه نویسنده

به آن نقطه ای می باشد  ،همچنین با افزایش فاکتور α

قرار می گیرد .باریکه نویسنده لیزر دیودی سبز
( )λ=532nmبا توان  mW100و قطبش ( Pمیدان

شعاع پرتو حلقوی افزایش می یابد .نمونه به کار گرفته

الکتریکی موازی شیاره ای سلول) می باشد.

شده در این کار( ،تیغه منطقه ای فرنل با شیفت فازی
شعاعی با  )α=0.05در شکل  1نشان داده شده است.
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میدهد .قابل ذکر است تغییرات شعاع باریکه حلقوی در
 50ولت به حالت پایدار میرسد .الزم به دکر است شعاع
باریکه حلقوی از  200میکرومتر در  0ولت به 125
میکرومتر در ولتاژ 50ولت خواهد رسید.

شکل  :2سلول مورد استفاده برای ثبت طرح توسط لیزر آرگون
شکل  :3توزیع شدت عرضی در صفحه کانونی به ازای ولتاژهای اعمالی به

به منظور بررسی نحوه تغییرات توزیع شدت در کانون به

ترتیب از صفر در( )aتا پنجاه ولت در ( )fو پنجاه ولت در (.)g

ازای ولتاژهای متفاوت ،سلول آماده شده در چیدمان
تصویرگیری اپتیکی قرار داده می شود .در این آرایش

نتیجهگیری

تجربی ،از لیزر گازی هلیوم – نئون  17میلی واتی با

در این کار ،عدسی فرنل کوک پذیر با میدان الکتریکی بر

پروفایل شدت گوسی با طول موج  632.8نانومتر ،که به

پایهی بلورمایع آالییده با رنگینهی آزو توسط تکنیک ثبت

دور از محدودهی طول موج جذبی رنگینهی متیلرد است،

الگو با ماسک ،ساخته شد که با افزایش ولتاژ اعمالی به

استفاده کردیم .همچنین ،با افزودن قطبشگر به چیدمان،

سلول ،میتوان شعاع باریکه حلقوی را کنترل کرد.

پرتو را عمود بر سلول در نظر گرفتیم چراکه در حالت
موازی بر شیارهای سلول ،هیچگونه تغییری ناشی از وجود
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تعیین ثابت جفت شدگی مدی در تقویت کنندههای پرتوان فیبری
3

 مهدی امنیت طلب،1 کاظم جمشیدی قلعه،3 آذین شوهانی،*2 مریم کریمی،1امیر سپهوند
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک1
 ایران، تهران،  انتهای خیابان کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای2
 دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک3

چکیده –از فیبرهای دو غالفه برای ایجاد توان در حد کیلو وات در تقویت کنندهها و لیزرهای فیبری استتتفاده میشتتود عواملی از قبیل اثرات
غیرخطی و ظهور ناپایداری مدی در خروجی این تقویت کننده ها و لیزرها تاثیر گذار استتت ناپایداری های مدی به عنوان بزرگترین عامل محدود
 به اولین مد مرتبه باالترLp01 کننده لیزرها و تقویت کنندههای فیبری شناخته شدهاند علت اصلی ناپایداریهای مدی در انتقال انرژی از مد پایه
 ا ست بنابراین ارتباط بین مدها و جفت شدگی آنها در تقویت کنندههای توان باالی فیبری ب سیار حائز اهمیت ا ست اولین گام در محا سبهLp11
 تاثیر اندازه مغزی در مقدار ثابت جفتشدگی بررسی، محاسبه ثابت جفت شدگی مدی و عوامل موثر در آن است در این مقاله،ناپایداریهای مدی
و تاثیر پارامتر موجبری در بیشتتینه ثابت جفتشتتدگی مطالعه شتتد و نشتتان داده شتتد برای فیبرهایی با عدد موجبری یکستتان تغییرات ثابت
جفتشدگی مستقل از طولموج است
. ثابت جفت شدگی مدی، تقویت کننده فیبری، ناپایداری مدی-کلید واژه

Coupled Mode Coefficient Determination in High Power Fiber
Amplifiers
Amir Sepahvand1, Maryam Karimi2, Azin Shohani3, Mahdi Amniat-Talab2, Kazem JamshidiGhaleh3
1

Department of Physics, Azarbaijan Shahid Madani University, West Azarbaijan, Tabriz, Iran
2
Institute of Nuclear Science and Technology, AEOI, Tehran, Iran
3
Department of Physics, Urmia University, 11km SERO Road, Urmia, Iran

Abstract- Double-clad fibers are used to generate the power up to kilowatts at fiber amplifiers and lasers. Different factors,
such as the nonlinear effects and the mode instability effect on the output of the fiber amplifiers and lasers. Mode
instability is known as the largest limiting factor on them. The main reason for the mode instability is the energy transfer
from the fundamental mode Lp01 to the first higher order mode Lp11 . Therefore, the relationship between modes and
coupling of them is very important in the high power fiber amplifiers. The first step in the calculation of the mode
instability is the coupling constant specification and the factors effect on it. In this paper, the effect of core size on the
coupling constant value was studied and the effect of waveguide parameter on the maximum value of coupling constant
was verified. It was shown that for the fibers with the similar waveguide number; the value of coupling constant is
independent on the wavelength.
Keywords: Mode instability, Fiber amplifier, Coupled mode coefficient.
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مقدمه

در اینجا  gضریب بهره در محیط تقویتکننده و  sو  p

تا سال  ،2010تصور می شد که اصلی ترین عامل محدود

به ترتیب طول موج سیگنال و پمپ هستند .بنابراین ثابت
جفت شدگی مدی  iرا میتوان به صورت زیر تعریف کرد
[.]7

کننده توان خروجی لیزرهای فبیری اثرات غیرخطی است.
بنابراین برآورد کرده بودند که بیشینه توان خروجی که
میتوان از لیزرهای فیبری استخراج کرد تا محدوده  36کیلو
وات خواهد رسید [ .]1افزایش توان خروجی در این لیزرها
باعث مشاهده پدیده نوظهوری در این لیزرها شد که به-
عنوان بزرگترین عامل محدود کننده در خروجی لیزرهای
فیبری پرتوان محسوب میشود این پدیده را ناپایداری مدی
نامگذاری کردند [ .]2ناپایداری مدی عرضی یک پدیده است
که از طریق پایداری و کیفیت باالی پرتو خروجی قبل از
رسیدن به یک آستانه معین و ناپایدار شدن پرتو خروجی
بعد از رسیدن به این آستانه خود را نمایان میکند [ .]3در
حال حاضر به طور کلی توافق شده است که شروع این
ناپایداریها نتیجه تعامل بین اثرات حرارتی و تداخلهای
مودی است [ .]4که میتواند مسئول انتقال انرژی بین
مدپایه  Lp01و مد مرتبه باالتر  Lp11باشد .ما در کارهای
قبلی ،گرمای تولید شده در تقویت کننده ایتربیومی توان
باال را محاسبه و بررسی و تفسیر کردیم [ .]5در این مقاله،
جفت شدگی مدها را مورد بررسی قرار داده و ضریب جفت

()3

که در اینجا  kعدد موج در خأل  ،ضریب حرارت نوری
مواد فیبر است که به صورت    Tتعریف میشود که
 Tاختالف دما نسبت به دمای مرجع و  اختالف
گذردهی بر اثر حرارت القایی است .از طریق انتخاب تابع
گرین مناسب [ ]8و وارد کردن توابع مد میتوان مقدار A
را از طریق رابطه زیر حاصل کرد [.]7
()4

) A   1 ( r ) 2 ( r )  G( r , r , 
d

  1 ( r ) 2 ( r )d r d 2 r
2

که در آن   2 ، 1بهترتیب نشان دهنده تابع توزیع مد
پایه ،مد مرتبه باالتر و  ، Gتابع گرین است ،اندیس 
مختصات عرضی سیستم و   dسطح مقطع ناخالصیها در
فیبر را نشان میدهد ،و انتگرال خارجی بر روی تمام سطح
مقطع فیبر گرفته میشود .تابع گرین را بهصورت زیر
میتوان تعریف کرد [.]9 ,8

شدگی بین مدهای  Lp01و  Lp11را محاسبه خواهیم کرد.

()5

معادالت ثابت جفت شدگی مدی

)(r , r ,  )e im (  



m

g

m 

1
2

G (r , r ) 

که در آن  g mاز طریق رابطه زیر مشخص میشود

برای محاسبه ضریب جفت شدگی مدی با درنظر گرفتن
معادالت حرارتی و محاسبات مربوط به آن از مرجع []6
خواهیم داشت [:]7

()6

I m ( q r ) C m I m ( q r )  K m ( q r )  , r  r 




I ( q r ) C m I m ( q r )  K m ( q r )  , r   r

 m

gm

در اینجا  I mو  K mبه ترتیب توابع بسل تعمیم یافته نوع اول
و دوم هستند q  iC /  ،و  Cmنیز به صورت زیر تعریف
میشود

T
)  2 T ( r, t )  Q ( r, t
()1
t
که در آن  چگالی C ،ظرفیت ویژه حرارتی و 

C

رسانندگی حرارت در فیبر است .حرارت تولید شده ، Q
وابسته به شدت پرتو در تقویت کننده فیبری است که به
صورت زیر داده میشود:
()2

  
k 2
Im[ A(  )] 1  s 
 p 
1,2



1,2 (  ) 

()7

) K n 1 ( q R )  K n 1 ( q R )  aK n ( q R
) I n 1 ( q R )  I n 1 ( q R )  aI n ( q R

Cn 

نتایج محاسبات عددی
در جدول ( ،)1مقادیر پارامترهای مورد استفاده در این شبیه
سازی آمده است .برای محاسبه ضریب جفت شدگی مدی
در تقویتکنندههای فیبری در نخستین مرحله باید حرارت
تولید شده در توان پمپ اعمال شده در سیستم را محاسبه



) Q ( r, t )   s  1 g ( r ) I ( r, t
 p
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کرد .حرارت تولید شده در رابطه ( )2با توجه نتایج
محاسبات قبلی ما در [ ]6جایگزین میشود .در مرحله دوم

خواهد بود ولی برای اختالف فرکانسهای کم حتی از مرتبه
 ،1 kHzثابت جفت شدگی مقداری حقیقی دارد و انتقال

با در نظر گرفتن معادله موج ،مدهای قطبیده خطی ، Lp01
 Lp11و تابع گرین مناسب در رابطه ( )4میتوان با استفاده
از روشهای انتگرال گیری عددی برای اختالف فرکانس
 f  50 KHzمقدار عددی  Aرا محاسبه کرد .در گام

قدرت بین مدهای  Lp01و  Lp11میتواند رخ دهد .به عبارت
دیگر در تزویج بین مدها در تقویتکنندههای فیبری پرتوان،
یک اختالف کوچک فرکانسی بین مد پایه و اولین مد مرتبه
باالتر وجود دارد که موجب انتقال انرژی از مد پایه خواهد

نهایی با داشتن تغییرات حرارتی سیستم و تغییرات ضریب
شکست سیستم که در مراجع [ ]6 ,5ارائه شد میتوان
ضریب حرارتی نوری  را محاسبه کرد و بههمراه بخش
موهومی رابطه ( )4در رابطه ( )3جایگذاری کرد تا ضریب
جفت شدگی مدی بین مد پایه و مد مرتبه باالتر را تعیین
شود .از آنجایی که دمای سطح فیبر در دمای ثابت قرار
میگیرد میتوان فرض کرد که تابع گرین در شرایط مرزی
دریکله قرار دارد [.]5

شد.

جدول :1مقادیر پارامترهای مورد استفاده در شبیه سازی ضریب
جفت شدگی مدی در تقویت کننده فیبری پرتوان.

عالمت

پارامتر

مقدار

Rc

350 m

شعاع مغزی

R

شعاع فیبر

1/ 45

n

ضریب شکست

3

V

پارامتر موجبر

1064 nm

s

طول موج سسیگنال

975 nm

p


طول موج پمپ
ضریب حرارت نوری

)1/ 4 W / ( Km



رسانندگی حرارتی

) 1/ 67 ×106 J / ( Km3

C

مضرب چگالی و ظرفیت
گرمایی ویژه []9

20 m

3 / 5×10-5 K 1

شکل  :1تغییرات ثابت جفت شدگی مدی در طول موج سیگنال
 1064nmدر اندازههای مختلف مغزی و اختالف فرکانس .50 kHz

شکل  :2تغییرات ثابت جفت شدگی مدی در طول موج سیگنال
 1030nmدر اندازههای مختلف مغزی و اختالف فرکانس .50 kHz

با در نظر گرفتن پارامتر موجبر  ، V  3ثابت جفت شدگی
بین مدهای  Lp01و  ، Lp11برای اندازههای مختلف شعاع
مغزی با استفاده از روابط ( 3و  )4محاسبه میشود .در شکل
( )1نتایج ثابت جفت شدگی مدی  1ارائه شده است .نتایج
محاسبات برای  1و   2بر هم انطباق دارند همانطور که
از شکل ( )1مشاهده میشود ،بیشینه مقدار ثابت جفت
شدگی به اندازه مغزی بستگی ندارد و با تغییر اندازه مغزی
فقط محل و عرض پیک در آن تغییر میکند .اگر اختالف
فرکانس  f  0فرض شود ،ثابت جفت شدگی صفر

پارامتر نرمال شده موجبر  Vبه صورت V  k0a n  n
2
2

2
1

مشخص می شود این پارامتر به عواملی همچون عدد موج در
خأل ،اندازه مغزی ،ضریب شکست در مغزی و غالف فیبر
وابسته است .با تغییر هر یک از این پارامترها ،مقدار عددی
پارامتر نرمال شده موجبر نیز تغییر میکند ،بنابراین برای
داشتن تقویتکننده فیبری که فقط دو مد اصلی  Lp01و
 Lp11در آن منتشر شوند باید ضریب شکست سیستم را به
درستی محاسبه کرد .شکل ( ،)2ثابت جفت شدگی مدی
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را برای طول موج  1030نانومتر برای پارامتر موجبر V  3

نشان میدهد .در اینجا با تغییر طولموج برای ثابت ماندن

مشاهده شد ثابت جفت شدگی مدی در فیبرهایی با عدد
موجبری یکسان ،مستقل از طول موج پرتو سیگنال عمل

پارامتر  Vضریب شکست مغزی فیبر را تغییر دادیم .نتایج
حاصل برای اندازههای مختلف مغزی در شکل ( )2ارائه شده
است که منطبق بر نتایج شکل ( )1است .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت برای فیبرهای مختلف با پارامتر موجبری

میکند .همچنین بیشینه مقدار ثابت جفت شدگی مدی به
مقدار عددی پارامتر موجبر وابسته است با افزایش مقدار
عددی  ، Vاحتمال ظهور مدهای مرتبه باالتر بیشتر شده در
نتیجه همپوشانی بین مدها افزایش یافته و ثابت جفت

یکسان بیشینه مقدار ثابت جفت شدگی مدی ثابت و
مستقل از طولموج سیگنال است.

شدگی مدی  نیز افزایش مییابد .نتایج محاسباتی حاصل
از این مقاله بر نتایج شبیه سازی ارائه شده در مرجع []7
منطبق است.
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شکل( ،)3ثابت جفت شدگی مدی برای فیبرهایی با اندازه
مغزی  20 mو پارامترهای موجبری متفاوت را نشان
میدهد .مشاهده میشود که با افزایش مقدار پارامتر  Vثابت
جفت شدگی به سرعت افزایش مییابد .با در نظر گرفتن
رابطه ( )4می توان دریافت که ثابت جفت شدگی به هم-
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در این مقاله نشان داده شد که در یک مقدار ثابت پارامتر
موجبری ،تغییر اندازه مغزی در تقویت کنندههای فیبری
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پرتوان بر مقدار بیشینه ثابت جفت شدگی مدی تاثیری
ندارد بلکه باعث جابجایی قله آن در بازه فرکانسی میشود.
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اثر حرارت در تغییرات توان مدهای منتشر شده در تقویت کنندههای فیبر
ایتربیومی
2

کاظم جمشیدی قلعه، 1 مهدی امنیت طلب،3 مریم کریمی،2 امیر سپهوند،1آذین شوهانی
 دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک1
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک2
 ایران، تهران،  انتهای خیابان کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای3

 پردازش و، آزمایشهای فیزیک انرژی باال،چکیده – لیزرها و تقویتکننده های فیبری پر توان کاربردهای فراوانی در صننناین نمامی
 تلفات و پراکندگی، به دالیل وجود نقص کوانتومی، در تقویتکنندههای فیبری توان باال. برش و جوشکاری دارند،هموارسازی سطوح
 تغییرات ضریب شک ست باعث کوپل.نور دمای محیط افزایش مییابد که به نوبه خود باعث تغییرات ضریب شک ست محیط می شود
شدگی بین مدها در لیزرها و تقویتکنندههای پر توان می شود در این مقاله معادالت کوپل شده مد با روش رونگ کوتا حل شده و
.میزان انتقال توان بین مدها تعیین شده است
 مدهای انتشاری، تقویتکننده فیبر ایتربیومی، تاثیرات حرارتی-کلید واژه

Heat Effect on the Power Conversion of the Modes in the YtterbiumDoped Fiber Amplifiers
Azin Shohani1, Amir Sepahvand2, Maryam Karimi3, Mahdi Amniat-Talab1, Kazem JamshidiGhaleh2
1

2

Department of Physics, Urmia University, 11km SERO Road, Urmia, Iran
Department of Physics, Azarbaijan Shahid Madani University, West Azarbaijan, Tabriz, Iran
3
Institute of Nuclear Science and Technology, AEOI, Tehran, Iran

Abstract- High power fiber lasers and amplifiers have many applications in the military industries; high energy
physics experiments; surface processing and smoothing; cutting, and welding. In the high power fiber amplifiers;
due to the existence of quantum defects, background loss and scattering of light, the ambient temperature
increases; which cause to change the refractive index of the environment. The variation of the refractive index
causes to mode coupling in the high power fiber lasers and amplifiers. In the present paper; the modes coupled
equations are solved using Ronge-Kutta method and transferred power value between modes are determined.
Keywords: Thermal effects, Ytterbium doped amplifiers, transvers modes
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مقدمه

تغییرات توان مد پایه و اولین مد مرتبه باالتر در

لیزرهای توان باال کاربردهای بسیاری مانند جوشکاری،

تقویت کننده فیبر ایتربیومی

حفاری و برش دقیق دارند .دلیل محبوبیت این نوع لیزرها
پایداری توان خروجی و کیفیت عالی پرتو آنها است.
همچنین اندازه این نوع لیزرها کوچک و هزینه نگهداری آنها
کم است ،این نوع لیزرها اندازه لکه کوچک دارند و نیاز کمی
به سرویس و نگهداری در آنها وجود دارد .با توسعه و
پیشرفت در ساخت لیزرهای فیبری با توان باال پدیدههای
نوظهوری در این لیزرها مشاهده شد که عامل اصلی
محدودیت در توان خروجی این نوع لیزرها محسوب میشود.
از آنجا که در فیبرهای نوری ،پرتو از یک منطقه محدود
کوچک عبور میکند ،شدت نور در این افزاره میتواند باال
باشد روش متداول برای جلوگیری از ظهور این پدیدهها
استفاده از فیبرهایی با مغزی بزرگ و چند مدی است که
منجر به حذف اثرات غیرخطی در لیزرهای فیبری میشود،
اما با افزایش توان به دلیل نوسانات بین مدها شکل پرتو
خروجی تغییر کرده و کیفیت آن کاهش مییابد ،به این
پدیده ناپایداری مدی میگویند [ .]1شروع این ناپایداریها
نتیجه تعامل بین اثرات حراتی و تداخلهای مدی است [.]2
به عبارت دیگر عامل اصلی ناپایداری مدی پراکندگی

برای محاسبه توان مدها در طول تقویتکنندهفیبری با
درنظر گرفتن معادالت حرارتی و محاسبات مربوط به آن در
مرجع [ ]6خواهیم داشت [:]7
g (r )  f

 (r , t )   f (r )  i

)   (r , t
()1
k
در اینجا   fگذردهی حقیقی فیبر g ،ضریب بهره

تقویتکننده ایتربیومی k ،عدد موج در خأل و اندیس
نشان دهنده مختصات عرضی است  T .
تغییرات گذردهی بر اثر حرارت تولید شده درسیستم است


که  Tاختالف دما نسبت به دمای مرجع ،و  ضریب
حرارت نوری در مواد فیبر است .برای محاسبه توان مدهای
 Lp01و  Lp11در طول فیبر با درنظر گرفتن معادالت
حرارتی و محاسبات مربوط به آن از مرجع [ ]5خواهیم
داشت [:]7
T
C
)   2 T (r , t )  Q(r , t
()2
t
در اینجا  چگالی C ،ظرفیت ویژه حرارتی و  رسانندگی
حرارت مواد فیبراست Q .منبع تولید حرارت در تقویت
کننده فیبری است که در مرجع [ ]5به طور کامل درمورد
آن بحث شده است .با داشتن تغییرات دمایی  Tدر

گرمایی خودبهخودی است [ ،]3به این صورت که گرمای
ایجاد شده در تقویتکننده فیبری منجربه تغییر ضریب
شکست موضعی در فیبر میشود [ ]4که یک توری ضریب
شکست ایجاد میکند ،این توری ضریب شکست منجربه
انتقال انرژی از مد اصلی  Lp01به مد مرتبه باالتر Lp11
میشود .کارهای قبلی ،گرمای تولید شده و همچنین
تغییرات ضریب شکست ناشی از حرارت تولید شده در
تقویت کننده ایتربیومی توان باال را محاسبه و بررسی شد
[ 5و  .]6در این مقاله با درنظر گرفتن ضریب جفت شدگی
بین مدها توان مدهای  Lp01و  Lp11را محاسبه خواهیم
کرد.

تقویت کننده میتوان مقدار )   (r , tرا حاصل کرد که
برای محاسبه دامنه مدها در معادالت جفت شدگی مدی به
آن نیاز داریم .بنابراین میتوان معادالت جفت شدگی مدی
برای توان مد پایه و اولین مد مرتبه باالتر را بهصورت زیر
تعریف کرد [:]7
()3
()4

P1
  1 ( ) g (z )P2 P1  1 g (z )P1
z
P2
  2 ( ) g (z )P2 P1   2 g (z )P2
z

در اینجا ) g ( zضریب بهره تقویت کننده و  P1و  P2به-

ترتیب نشان دهنده توان مد پایه و توان مد مرتبه باالتر است.
   1  2که اختالف فرکانس بین دو مد را نشان
میدهد ،ثابت جفت شدگی مدی  iبه صورت زیر ارائه
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میشود در این مقاله از روش رونگ کوتا برای حل معادالت
کوپل شده استفاده شده است.
()5

نتایج محاسبات عددی
برای محاسبه توان مدهای منتشر شده در تقویت

  
k 2
1,2 ( ) 
Im[ A( )] 1  s 
  
1,2
p 


کنندههای فیبری در ابتدا باید ضریب جفت شدگی مدی
بین مدها را محاسبه کرد .برای محاسبه این ضریب با
انتخاب تابع گرین مناسب از مرجع [ ]8و جایگذاری روابط
( 8و  )9در رابطه ( )6میتوان با استفاده از روشهای انتگرال
گیری عددی عددی مقدار  Aرا برای اختالف فرکانسهای
مشخص محاسبه کرد .سپس با در نظر گرفتن تغییرات
حرارتی سیستم و تغییرات ضریب شکست سیستم که در
مراجع [ 5و  ]6ارائه شده بههمراه بخش موهومی رابطه ()6
در رابطه ( )5جایگذاری کرده و مقدار ضریب جفت شدگی
مدی را محاسبه کرد .مقادیر ثابتهای شبیهسازی در این
مقاله شامل ،شعاع مغزی و غالف خارجی بهترتیب 20 m
و  ، 350 mضریب شکست  ، n 1/ 45طول موج سیگنال
و پمپ بهترتیب  1064 nmو  975 nmفرض شده است.
همچنین ضریب حرارت نوری و رسانندگی حرارتی بهترتیب
   1/ 4 W / ( Km) ،   3 / 5 ×10-5 K 1و مقدار
)  C  1/ 67 ×106 J / (Km3است .شکل ( )1نمودار تغییرات

که در اینجا  iنشان دهنده ثابت انتشار مدها s ،و  p

بهترتیب نشان دهنده طول موج سیگنال و طول موج پمپ
در تقویت کننده فیبری است .از طریق انتخاب تابع گرین
مناسب [ ]8و وارد کردن توابع مد میتوان مقدار )A(
را از طریق رابطه زیر حاصل کرد [:]7
()6

) A   1 ( r ) 2 ( r )  G( r , r , 
d

  1 ( r ) 2 ( r )d r d 2 r
2

در اینجا   1و   2بهترتیب نشان دهنده تابع توزیع
مدپایه و مد مرتب باالتر و  ، Gتابع گرین است [ .]8در این
رابطه   dنشان دهنده سطح مقطع ناخالصیها در فیبر
است و انتگرال بیرونی بر روی تمام سطح مقطع فیبر گرفته
میشود .ضریب همپوشانی  iکه در روابط ( 3و  )4استفاده
شده را از طریق رابطه زیر میتوان محاسبه کرد.
 f (r ) i (r ) 2 d 2 r

()7



d

k

i

i 

ضریبجفتشدگی مدی در اختالف فرکانس  50KHzرا
نشان میدهد .حرارت تولید شده منجر به تغییر ضریب
شکست و گذردهی محیط شده و در نهایت خواص موجبری
فیبر را تغییر میدهد .برای توان ورودی  ، 500mWتغییرات

این رابطه همپوشانی بین مد  iو ناحیه ناخالصیهای فیبر
را مشخص میکند .تابع توزیع مدها را به صورت زیر میتوان
تعریف کرد [:]9
 A0
 Ur 
 J (U ) J 0  a 
 

1   0
 A0 K  Wr 
 K 0 (W ) 0  a 

ra

()8

ضریب شکست محاسبه شده از مرتبه  10-9است [ .]6ضریب
جفت شدگی مدی بهازای این تغییرات قابل مالحظه نیست
و در طول فیبر مقدار ثابتی دارد .شکل ( ،)2تغییرات نرمال
شده توان مد پایه در طول فیبر برای مقادیر مختلف ضریب
جفت شدگی مدی  1را نشان میدهد .همانطور که از
شکل ( )2مشاهده میشود به ازای کمترین مقدار  1مد
پایه بیشترین مقدار خود را دارد و با افزایش مقدار ضریب
جفت شدگی توان این مد کاهش یافته و به صفر میل
میکند .شکل ( ،)3تغییرات توان نرمال شده مد مرتبه باالتر
 Lp11را در امتداد فیبر برای مقادیر مختلف ضریب جفت
شدگی مدی را نشان میدهد.

ra

 A0
 Ur  cos( ) 
J1   

 ,r  a
 J1 (U )  a  sin( ) 
2  
()9
(cos

)


A
Wr



0
K
,r  a
 K (W ) 1  a  sin( ) 
 1
در معادالت ( 8و  Jl ،)9و  Klبهترتیب نشان دهنده تابع

بسل نوع اول و بسل تعمیم یافته نوع دوم ، a ،اندازه مغزی،
 ، A0یک مقدار ثابت و

 U  a k02 n12   2و

 W  a  2  k02 n22است.
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باالتر انتقال یافته و باعث کاهش توان خروجی این نوع
تقویتکنندهها میشود.

نتیجه گیری
در این مقاله نشان داده شد مقدار عددی ضریب جفت
شدگی مدی تاثیر زیادی در انتقال توان مدهای منتشر شده
در تقویتکننده فیبری دارد .از آنجا که پرتو سیگنال دقیقا
تک فرکانس نیست و دارای یک پهنای باند فرکانسی است
بیشترین انتقال توان از مد پایه به اولین مد مرتبه باالتر در
قله ضریب جفتشدگی بین مدها رخ میدهد و مد پایه
انرژی خود را به مدهای مرتبه باالتر واگذار میکند .این امر
خود منجربه ایجاد ناپایداری مدی در تقویت کننده های
فیبری میشود.

شکل :1تغییرات ضریب جفت شدگی مدی در امتداد محور اصلی
فیبر برای اختالف فرکانس f  50 KHz
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تاثیر نسبتهای مختلف حالل بر مورفولوژی و کارایی سلولهای خورشیدی
پروسکایتی برپایهی CH3NH3PbI3
1و2

ابراهیم یزدی1و ،2عباس بهجت1و ،2فرزانه ولیپور1و ،2نعیمه ترابی
 1گروه پژوهشی فوتونیک ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه یزد
 2گروه اتمی و مولکولی ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه یزد

چکیده – استفاده از دینامیک الیه نشانی اسید و باز لوئیس برای الیه نشانی فیلم پروسکایت یکی از راههای تهیهی فیلم پروسکایت
یکنواخت میبا شد .از آنجایی که حاللهای مورد ا ستفاده برای ساخت محلول پرو سکایت به طور م ستقیم بر مورفولوژی و کارایی
سلول خور شیدی پرو سکاتی تأثیرگذار ا ست در این پژوهش به برر سی تأثیر ن سبت مختلف حالل بر مورفولوژی و کارایی سلول
خورشیدی پرداخته شد .در گزارشهای مختلف نسبت مناسب حالل  DMSOبه  1:4 DMFاعالم شده است .تصاویر  SEMو منحنی
ولتاژ -جریان نشان میدهد با توجه به شرایط موجود در محیط آزمایشگاه برخالف گزارشهای قبلی نسبت حجمی مناسب به صورت
 1:9از حاللهای  DMSOو  DMFمیباشد.
کلیدواژه -پروسکایت ،پایداری ،سلول خورشیدی ،مزومتخلخل ،نانو ساختاری

The effects of different solvent ratios on the morphology and
performance of CH3NH3PbI3 based perovskite solar cells
E. Yazdi1,2, A. Behjat1,2, F. Valipour 1,2, N. Torabi1,2
1
Photonics Research Group, Yazd University, Yazd, Iran
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd

2

Abstract- To achieve a pinhole-free and perovskite film with high crystalline use the Lewis acid–base
adduct method is one of the viable way to regulate perovskite crystal growth. The solvents used to
make the solution of perovskite directly affect the morphology and efficiency of the perovskite solar
cells. In this study different ratio of DMSO-DMF were applied to fabricate solar cells. The suitable
ratio of DMSO/DMF is reported as ¼. Contrary to previous reports, it was shown that the ratio of 1/9
for DMSO/DMF is more suitable base on the experimental data.
Keywords: perovskite, stability, solar cell, meso-porous, nano-structure
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اسککتفاده از روش الیه نشککانی تک مرحلهای برای سککاخت فیل
پروسکککایت یکی از روشهای متداول الیه نشککانی میباشککد .یکی از
مشکککالت اسککتفاده از این روش کنترل رشککد بلور پروسکککایت اسککت.
تحقیقات نشان میدهد که ارتباط قوی بین حاللها و روشهای
ا صالح ر سوبگذاری بعد از الیه ن شانی با ه سته گذاری و ر شد
بلور وجود دارد .به ن ر میرسکککد هرچه آهنگ هسکککته گذاری
بیشتر باشد اندازهی دانهها بزرگتر و فیل یکنواختتری تشکیل
میشککود .اسککتفاده از دینامیک اسککید و باز لوئیس برای تهیهی یک

-1مقدمه
پس از معرفی مواد آلی -معدنی هیبریدی پروسکککایت به عنوان
مادهی جاذب در سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگدانه
در سککال  ]1[ 2009و تغییر انتقال دهندهی حفره از الکترولیت
مایع به مادهی جامد معدنی  Spiro-OMeTADن سل جدیدی
از سکککلول های خورشکککیدی رهور کرد [ ]3 ,2و در مدت زمان
کوتاهی توان ست با جلب توجه محققان؛ ر شد سریع بازده را به
همراه آورد به گونهای که بازدهی این نوع سککلولها از حدود %3
در سال  2009به بیش از  %23در سال  2017رسیده است[,1
 .]4از عواملی که این مواد را برای اسکککت فاده در سکککلول های
خور شیدی قابل ا ستفاده کرده ا ست میتوان به خواص الکترو-
اپتیکی مناسکککب؛ ن یر بند گپ مسکککتقی و قابل تن ی  ،ول
پخش زیاد حاملهای بار ،فرآیند ساخت آسان و ...اشاره کرد,5[.
.]6
بر اسکککاس ترت یب و نوع قرارگیری ال یه ها بر روی ه هن گام
ساخت سلول خور شیدی ساختارهای مختلفی برای این نوع از
سلولها پیشنهاد شده است؛ پارک و همکاران در سال  2014با
تحقیق بر روی ساختارهای مزومتخلخل ،1ابر ساختار ،2پلنر 3و
ح ساس شده ن شان دادند در میان ساختارهای فوق دو ساختار
مزومتخلخل و پلنر بازدهی بی شتری دارد[ .]7در این پژوهش از
ساختار مزومتخلخل بدون انتقال دهندهی حفره که در شکل 1
نشان داده شده ،استفاده شده است .از عوامل تأثیرگذار بر روی
بازدهی سکککلول های خورشکککیدی پروسککککایتی کیفیت الیهی
پرو سکایت میبا شد .مهند سی حالل به عنوان یکی از راهکارها
برای رسککیدن به کیفیت مناسککب الیهی پروسکککایت توسکک
گروههای بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است[.]8

فیل منا سب یکی از راهکارهای پی شنهاد شده و مؤثر برای ر شد بلور

پروسکککایت میباشککد .برای این کار ابتدا الزم اسککت با حل کردن
ن مک سکککرب ید ید) (PbI2و مت یل آمونی ید ید ) (MAIدر
حاللهککای قطبی -حلقوی دی متی کل فرمککامی کد ) (DMFو
دیمت یل سکککولف ید ) (DMSOمحلول پروسککک کا یت را آ ماده
نمود[.]8
ا سید لوئیس بهعنوان پایگاهی برای یک جفت الکترون دهنده و
یک جفت الکترون گیرنده تعریف میشود[.]9
برای تهیهی فیل پرو سکایت یکنواخت و باکیفیت با ا ستفاده از
فیل های آماده شکککده با  DMSOخالص نیاز به روشکککی برای
حذف سریع و مناسب حالل داری  .یکی از این روشها استفاده
از یک حالل دیگر در محلول پیش ماده و سکککحس حذف آن با
استفاده از آنتیسالونت در مرحلهی الیه نشانی میباشد .درشکل
 – 2ب دینامیک و مراحل الیه نشکککانی به روش تک مرحلهای
(
ا
ل
ف
)
(الف)

(ب)

شکل  :1نمای ساختار سلول خورشیدی مزومتخلخل بدون انتقال دهنده-
ی حفره

شکل  :2الف) شماتیک الیه نشانی پروسکایت به روش تک مرحلهای .ب)
دینامیک الیه نشانی

چرخشی نشان داده شده است.
Meso-peros
Meso-Superstructured

Planar

1
2
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در این پژوهش با تغییر نسککبت حاللهای  DMFو  DMSOبه
بررسکککی تأثیر نسککک بت های مختلف حالل ها بر مورفولوژی
پروسکایت و کارایی سلول خورشیدی پرداخته شده است.
نتایج حا صل از آنالیز ولتاژ-جریان ) (IVو ت صاویر میکرو سکوپ
الکترونی روب شی ) (SEMن شان میدهد که ن سبت DMF 9:1
به  DMSOعالوه بر مورفولوژی مناسب مشخصات فوتوولتائیکی
بهتری نسبت به نمونههای دیگر دارد.

𝑂𝑆𝑀𝐷 3

𝑂𝑆𝑀𝐷 1

𝑂𝑆𝑀𝐷 2

) 𝐹𝑀𝐷 ( S1= 9 ( 𝐷𝑀𝐹 ), S2 = 8 ( 𝐷𝑀𝐹 ), S3= 7

حفر هایی بر روی سکککطح اسکککت در حالی که نمونهی  S1از
مورفولوژی یکنواختتری برخوردار است.

-2روش آزمایش
برای سککاخت سککلول خورشککیدی پروسکککایتی ابتدا قسککمتی از
شیشهی  FTOتوس پودر روی و محلول هیدروکلریک اسید 2
موالر الیه برداری شد .سحس نمونهی الگودهی شده به ترتیب با
آب و صابون ،آب دیونیزه ،استون ،اتانول و ایزوپروپانول به مدت
 15دقیقه در حمام اولتراسونیک 1قرار گرفت بعد از اتمام مراحل
شستشو به مدت  20دقیقه در دمای ℃  120قرار داده شد تا
کامالً خشک شود .الیهی  bl-TiO2به روش چرخشی با سرعت
 4000دور بر دقیقه به مدت  60ثانیه الیه نشانی و سحس تحت

شکل  :3تصاویر  SEMاز سطح پروسکایت

دمای ℃ 500قرار گرفت .سکککحس از خمیر نانو ذرات  TiO2با
ابعاد  20نانومتر به عنوان الیهی متخلخل استفاده شد.
الیهی پروسککایت با اسکتفاده از روش الیه نشکانی چرخشکی به
صکککورت تک مرحلهای الیه نشکککانی شکککد ،برای این من ور از
ن سبتهای مختلف حجمی  2:8 ،3:7و  DMSO 1:9به DMF
به عنوان حالل جهت آمادهسککازی محلول پروسکککایت اسککتفاده
شککد .همچنین محلول پروسکککایت با حل کردن پیش مادههای
 PbI2و  (MAI) CH3NH3I3سکککنتز شکککده در گروه فوتونیک
دانشککگاه یزد [ ]10در  DMSOبه نسککبتهای  1:1:2 ،1:1:3و
 1:1:1ساخته شد .در نهایت از آنتیسالونت 2جهت اصالح سطح
و آینهای شدن فیل پروسکایت استفاده گردید.

عالوه بر شکککل گیری بهتر بلورهای پروسکککایت در نمونهی S2

نسبت به  ،S3فیل نمونهی  S2از حفرههای کمتر و کوچکتری
نسککبت به  S3برخوردار اسککت؛ در حالی که نمونهی  S1دارای
سطح یکنواخت و بلورهای بزرگ با مرزبندی دانههای م شخص
است.
در شکککل  4منحنی ولتاژ –جریان نمونههای سککاخته شککده با
نسبتهای مختلف نشان داده شده است .همچنین در جدول 1
م شخ صات فوتوولتائیکی نمونهها از منحنی شکل  3ا ستخراج
شده است.
)voltage (V

S1

15

S3

5

-3بحث و نتایج

0
0.8

نسبت حاللها در نمونههای ساخته شده بهصورت زیر است:
تصککاویر  SEMنمونهها در شکککل  2نشککان داده شککده اسککت.
همان ور که در شکل م شخص ا ست نمونهی  S2و  S3دارای
Ultrasonic
Anti-solvent

)J (mA/cm2

فیل های آماده شکککده به مدت  30دقی قه در دمای ℃100
پخت داده شککد .در انتها از روش کند و پاش 3برای الیه نشککانی
 60نانومتر ال استفاده کردی .

S2

10

0.6

0.4

0.2

0

شکل :4منحنی ولتاژ -جریان

Sputtering

1

2
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عکس شیب نمودار در نقطهی اتصال کوتاه وجود مقاومت سری
 نشکککان مید هد که میتوان اینS3  وS2 را برای نمو نه های
مقاومت را به کیفیت پایین الیهی پروسککککایت و وجود حفرهها
.روی سطح نسبت داد
در روش تک مرحلهای الیه نشککانی در سککه مرحله زیر صککورت
:میگیرد
در مرحلهی اول بعد از ریختن محلول بر روی زیر الیه و روشن
کردن دسککتگاه الیه نشککانی چرخشککی در چند ثانیه اول مادهی
 سحس هنگام ریختن آنتی سالونت حالل.ا ضافی حذف میگردد
MAI-  به سرعت حذف شده و یک فاز میانی به صورتDMF
، در نهایت هنگام فرآیند پخت. ت شکیل می شودDMSO-PbI2
 تبخیر شکککده و فیل پروسککک کا یت تشکککک یلDMSO حالل
 با توجه به فرآیند تشکککیل الیهی پروسکککایت در.]11[میگردد
 است و باعث حل شدنDMF  حالل غالب،روش تک مرحلهای
 نقشDMSO ( میشود و حاللPbI6)-4 پیش مادهها و تشکیل
2  شکککل.واسککطه را هنگام تشکککیل پروسکککایت ایفا میکند
.شماتیک این روش را نشان میدهد
 حالت فاز میانی ازDMSO به ن ر میرسکککد با افزایش میزان
 نمیتواند در میان هشکککتMA+ تعادل خارج شکککده و کاتیون
( به درسککتی جایگزین شککود بنابراین شککایدPbI6)-4وجهیهای
 را به این امرS3  وS2 بتوان حفره های موجود در نمو نه های
.نسبت داد

نتیجهگیری-4
 بهDMSO  وDMF در این آزمایش با تغییر نسکککبت مختلف
بررسککی تأثیر میزان حاللها بر مورفولوژی سککطح پروسکککایت و
 با توجه به ت صاویر.کارایی سلولهای ساخته شده پرداخته شد
1 DMSO

 به9 ( DMF )،جریان نسککبت مناسککب- و منحنی ولتاژSEM
، در این نسککبت بلورهای تشکککیل شککده یکنواختتر.دسککت آمد
.بزرگتر و سطح نمونهها آینهایتر است
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شبیه سازی و مقایسۀ محفظۀ دمش سرامیکی پخشی و محفظۀ بازتابی بیضی
 فلش المپیNd:YAG شکل در لیزر
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Zemax  فالش المپی با محفظۀ دمش پخشی و بازتابی در نرم افزارهای طراحی اپتیکی و لیزریNd:YAG  دراین مقاله لیزر-چکیده

برازده

 نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که محفظۀ دمش بازتابی بیضی شکل دارای ضرری. شبیه سازی شده استLASCAD و

 امرا. تقارن و همگنی نمایه دمش بهتری نسبت به محفظۀ دمرش پخشری اسرت، فاصلۀ کانونی عدسی گرمایی بلندتر،دمش بیشتر
. دارای توزیع انرژی یکنواخت تر و گرمای بارگذاری کمتر نسبت به محفظۀ بازتابی است،محفظۀ دمش پخشی
 محفظۀ بازتابی بیضی شکل، محفظۀ دمش سرامیکی پخشی،  فلش المپیNd:YAG  لیزر-کلید واژه

Simulation and Comparison of a diffuse ceramic cavity with Reflective
elliptical cavity in the Flash Lamp pumped Nd: YAG Laser
Javad Salehi Nezamabadi, Abbas Maleki, Masoud Kavosh Tehrani
Shahin Shahr, Malek Ashtar University of Technology, Optics and Laser Science and
Technology Research Center
Abstract - In this paper, the flash lamp pump structure is simulated with a diffuse Ceramic cavity and Reflective
elliptical cavity structure using the Zemax and LasCAD software. The results of the simulations show that the
Reflective elliptical cavity has a higher pump efficiency, longer focal length of the thermal lensing and the symmetry
and homogeneity of the better profile. However, the diffuse structure has a more uniform energy distribution and hence
a higher temperature damage threshold and better cooling.
Key word - Nd: YAG flash lamp laser, diffuse Ceramic cavity, Reflective elliptical cavity
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بر اساس مدل  6P3از شرکت  Verre &Quartzطول منبع
تابشی  17میلی متر در نظر گرفته شد که از طول خود
فلش المپ کمتر است زیرا باید تنها طول منبع تابش که
همان طول قوس الکتریکی است در نظر گرفته شود .اما
طول لولۀ شیشه ای آن که با طول فلش المپ برابر است
 171میلی متر انتخاب شده است .میزان انرژی ورودی نیز
 21وات( 21ژول در نرخ تکرار  1هرتز) در نظر گرفته شد.
در شکل  1چینش فالش المپ ،میلۀ لیزری و محفظۀ
دمش در نمای طولی نشان داده شده است.

مقدمه
یکی از نکات مهم در طراحی لیزرهای پالسی حالتجامد
انتخاب نوع دمش و ساختار محفظه دمش است .به طور
کلی سه نوع دمش فلش المپی ،دیودی و فیبری برای
لیزرهای حالتجامد وجود دارد؛ ولی جنس محفظه دمش
و هندسۀ آنها دارای بازۀ وسیعی است .انتخاب نوع دمش و
ساختار محفظۀ دمش با توجه به کاربرد و هزینۀ ساخت
تعیین میشود .در اغلب لیزرهای صنعتی ،پزشکی و  ...به
دلیل هزینۀ چند ده برابری لیزر دیودها نسبت به فلش
المپها از ساختار دمش فلش المپی استفاده میگردد.
امروزه پیشرفتهای فراوانی در زمینۀ طراحی محفظههای
لیزری صورت پذیرفته است؛ ولی محفظۀ دمش سرامیکی
پخشی و محفظۀ بیضی بازتابی هنوز از کاربردیترین
طرحها هستند .زیرا در عین داشتن سادگی ساخت و
نصب ،بازدهی نسبتاً خوبی را دارا هستند[.]1-9

محفظۀ دمش

فالش المپ

میلۀ لیزری

شکل  :1نمای طولی محفظۀ دمش با وجود فلش المپ و میلۀ لیزری

محفظه های دمش
در شبیه سازی ها از دو محصول استاندارد TCT-97

(محفظۀ دمش سرامیکی پخشی) و (STGCE512محفظۀ

با توجه به اینکه نرم افزار  LASCADقادر به شبیهسازی
فلش المپ و محفظۀ دمش فالش المپی نیست ،در این
مقاله ابتدا به شبیهسازی محفظۀ دمش و فلش المپ در
نرم افزار  Zemaxپرداخته شده است .سپس از خروجی-
های آن استفاده نموده و شبیهسازی اصلی لیزر در نرمافزار
 LASCADانجام شده است .در انتها به تحلیل نتایج
شبیهسازی و مقایسۀ آنها پرداخته شده است.

دمش بازتابی بیضی) از شرکت  Sintec Optronicsاستفاده
شده است .سطح داخلی محفظۀ دمش پخشی یک سطح
پخش کننده( سطحی که نور تابشی را در تمامی جهات به
طور یکنواخت پخش می کند) و سطح داخلی محفظۀ
بیضی نیز بازتاب کننده همانطور که در شکل  2مشاهده
می شود شبیه سازی شد.
فالش المپ

شبیه سازی ها

محفظۀ دمش

شبیه سازی در نرم افزار ZEMAX

میله لیزری

شکل  :2سطح مقطع محفظۀ دمش بیضی (راست) و محفظۀ دمش پخشی
(چپ)

فلش المپ

در شبیهسازیها تک تک قطعات مدل طراحی شده باید تا
حد امکان به واقعیت نزدیک باشند تا در نهایت نتیجۀ
خروجی قابل استناد باشد .این نکته الزاماتی را در این
شبیه سازی ایجاد میکند .در اینجا دو قسمت اساسی
منبع استوانهای نور با تابش در تمام جهات و محفظۀ
شیشهای که در خروجی تأثیر میگذارد مدل سازی شده
است تا در کنار یکدیگر شبیهسازی صحیحتری انجام شود.

میلۀ لیزری

با استفاده از ضرایب سلمایر ماده  ،Nd:YAGدر نرم افزار
 ZEMAXتعریف و قطر میله  3.9میلی متر و طول آن
 111میلی متر طبق شکل  9در نظر گرفته شد.
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نتایج شبیه سازی
پس از تحلیل نرم افزار از دادههای ورودی میزان بازده
دمش به جذب در محفظۀ دمش پخشی  72درصد(4.91
وات از  21وات ورودی به فالش المپ) با فاصلۀ کانونی
عدسی گرمایی  17متر و محفظۀ دمش بیضی71
درصد( 4.17وات) با فاصلۀ کانونی عدسی گرمایی  13متر
استخراج شد که با رابطۀ محاسبۀ فاصلۀ کانونی عدسی

شکل  :9شماتیک طراحی در نرم افزار  Zemaxو تعریف میله لیزری
Nd:YAG

آشکارساز

گرمایی (

آنچه قابل انتقال و درک به نرم افزار  LASCADاست،
تنها توان ورودی به نقاط است .در نتیجه برای بهدست
آوردن این خروجی تنها میتوان از خروجی دادهای از
 ZEMAXاستفاده کرد .این امر با قراردادن یک آشکارساز
مکعبی و استخراج دادههای عددی انرژی از آن مرتفع می-
گردد .میله لیزری باید کامالً درون آشکارساز و با کمترین
فاصله قرار گیرد تا دقت شبیهسازی باالتری داشته باشیم.
نکتۀ مهم دیگر میزان تفکیک آشکارساز است که باید با
نسبت مناسبی تعیین گردد تا هم برای نرم افزار قابل درک
باشد و هم دقت محاسبات کافی را شامل گردد.
پس از مدلسازی قطعات در  Zemaxدادههای تحلیلی
توسط نرم افزار به صورت یک ماتریس با میزان توان در هر
نقطه از میله لیزری استخراج میگردد .

) دارد[.]1

در شکل  7میبینیم که انرژی استخراجی در محفظۀ
بیضی سطح باالتری دارد؛ ولی هر دو محفظه رفتار مشابه-
ای دارند و انرژی استخراجی در یک  91تا  41درصد ثابت
است .لذا درصد عبور آینۀ خروجی با کمینۀ این بازه یعنی
 91درصد در نظر گرفته شد(در لیزرهایی که در آن ها از
-Qسوئیچ استفاده می گردد بهینه درصد بازتاب به گونه
ای انتخاب می شود تا به -Qسوئیچ آسیب وارد نشود) و
فرکانس فلش المپ نیز  1هرتز تعیین گردید.

شبیه سازی نوسانگر در نرم افزار LASCAD

شکل  :7نمودار تغییرات انرژی استخراجی بر حسب تغییر در درصد بازتاب
آینۀ خروجی در هر دو نوع محفظۀ دمش

جهت شبیه سازی نوسانگر ،طبق شکل  7ابتدا طول موج
لیزر که  1137نانومتر است و همچنین ساختار هندسی
مشدد نوری که دارای آینه هایی با ابعاد  2و  7متر و
وطول مشدد نوری  91سانتی متر در نظر گرفته شد .و
ماتریس عددی چگالی توان وارد شده بر سطح از نرم افزار
 zemaxبه نرم افزار  LASCADمنتقل گردید.

حداکثر انرژی استخراجی لیزر به ازای انرژی دمشی 21
ژول با محفظۀ پخشی  379میلی ژول و محفظۀ بیضی
 349میلی ژول بدست آمد که معادل ضرایب بازده  %9.2و
 %9.77است(به علت دقت شبیه سازی با گزارشات موجود
تطابق دارد)[.]9

شکل :3نمودار انرژی خروجی بر حسب انرژی جذب شده

شکل  :7مشدد نوری در نرم افزار LASCAD
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مکعب اما بر روی میله لیزری در محفظۀ پخشی  1.9میلی
وات بر میلی متر مکعب است .همچنین گرادیان دمایی با
توجه به شکل  4در میله لیزری در محفظۀ بیضی بیشتر از
محفظۀ پخشی است.

در شکل  1نمایه دمش در دو نوع محفظۀ دمش نشان
داده شده است .نمایه دمش در محفظۀ دمش بیضی دارای
تقارن بیشتری است و همچنین مرکز نمایه پمپ نسبت به
مابقی نقاط آن دارای سطح انرژی بیشتری است .اما در
نمایه دمش محفظۀ دمش پخشی سطح انرژی تا نیمی از
شعاع میله لیزری به صورت تقریباً یکسان(البته با کمی
اعوجاج) پخش شده است.

نتیجهگیری
نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که محفظۀ دمش
بازتابی بیضی شکل دارای ضریب بازده دمش
بیشتر( %9.77نسبت به  %9.2در محفظۀ دمش پخشی)،
فاصلۀ کانونی عدسی گرمایی بلندتر( 13متر نسبت به 17
متر در محفظۀ دمش پخشی) ،تقارن و همگنی نمایه
دمش بهتری نسبت به محفظۀ دمش پخشی است .اما
محفظۀ دمش پخشی ،دارای توزیع انرژی یکنواخت تر و
بارگذاری گرمایی کمتری نسبت به محفظۀ بازتابی
است(مرکز گرایی انرژی در محفظۀ بیضی بسیار زیاد است
و حداکثر گرمای بارگذاری شده در مرکز میلۀ لیزری درآن
 2.1میلی وات بر میلی متر مکعب است که  1.4میلی وات
بر میلی متر مکعب بیشتر از محفظۀ دمش بازتابی بیضی
است).

a

b

شکل :1نمایه دمش ایجاد شده در میله لیزری برای  )aمحفظۀ پمپ بازتابی
بیضی و  )bمحفظۀ پمپ پخشی

مطابق شکل  4و در نمایش دو بعدی نمایه حرارتی ،در
مرکز میله لیزری نتایج باال نیز تایید گردید .همانطور که
مشاهده میگردد مرتبۀ دمایی بیشتری در نمایه دمایی
ایجاد شده توسط محفظۀ دمش بیضی مشاهده میگردد.
نکتۀ قابل توجه دیگری که از مشاهدۀ این نمایههای دمایی
بهدست میآید ،این است که در صورت استفاده از محفظۀ
دمش پخشی یک کشیدگی به سمت فلش المپ در نمایه
آن مشاهده میگردد که این موضوع مرکزگرایی آن را
بهمریخته و در نتیجه پرتویی ناهمگن ایجاد میکند.
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همچنین حداکثر میزان گرمای بارگذاری شده بر روی
میله لیزری در محفظۀ بیضی  2.1میلی وات بر میلی متر
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Bi2Sr2CaCu2O8+δ فراماده تراهرتز کوکپذیر بر مبنای ابررسانای دما باالی
1
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 ماا. (بیساکو) را بررسای کاردیمBi2Sr2CaCu2O8+δ چکیده – در این مقاله ما پاسخ رزونانسی تراهرتز یک فراماده بر مبنای ابررسانای دما باایی
) بیساکوSRR(  و امپدانس سطحی ییه نازک بیسکوِ زیرآیییده را به منظور مطالعه پاسخ رزوناتورهای حلقه شاکافتهa-b ضریب گذردهی صفحه
 با افزایش دما. رزونانس در منحنی ضریب عبور ماده به شدت به دما وابسته است و قویترین رزونانس در پایینترین دما مشاهده شد.محاسبه کردیم
 فرکانس رزوناانس باه سامت فرکاانس، با افزایش بیشتر دما.رزونانس به فرکانسهای پایینتر شیفت و همزمان قدرت رزونانس کاهش پیدا میکند
. سرانجام در بایی دمای گذار رزونانس کامال از بین میرود.های بایتر برمی گردد و همچنان قدرت آن کم میشود
 ییه نازک بیسکو، فوتونیک ابررسانا، فراماده، ادوات تراهرتز، ابررسانای دما بای-کلید واژه

Tunable THz metamaterial based on underdoped high-Tc
superconducting Bi2Sr2CaCu2O8+δ
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Abstract- In this paper, we report on the terahertz (THz) resonance response of a metamaterial based on hightemperature superconducting Bi2Sr2CaCu2O8+δ (BSCCO). We calculate the a-b plane complex permittivity and
surface impedance of an underdoped BSCCO thin film, to study the electromagnetic response of the BSCCO
split ring resonators (SRR) as a function of temperature. The dip in transmission resonance is found to be
strongly temperature dependent with strongest resonance response at the lowest temperature. As temperature
increases the transmission dip shifts towards lower frequencies at the same time with a decrease in resonance
strength. The resonance frequency moves back to higher frequencies at temperatures close to the
superconducting transition temperature (Tc) but the resonance strength continues to decrease. The dip in
transmission resonance fades up completely above Tc.
Keywords: BSCCO thin film, high-Tc superconductors, metamaterials, superconducting photonics, terahertz devices
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ما به بحث درباره کوکپذیری دمایی رزونانس ضریب عبور

مقدمه

فراماده بیسکوِ زیرآیییده با دمای گذار  11کلوین

بازه فرکانسی بین  111گیگاهرتز تا  11تراهرتز را به دلیل

میپردازیم .این مطالعه در امتداد کار پیشین ما بر روی

کمبود ادوات کاربردی در این بازه ،گاف تراهرتزی

فراماده ابررسانای بیسکوِ اندکی زیرآیییده با دمای گذار

مینامند .تراهرتز کاربردهای گستردهای در حوزههای

 53کلوین ] [13است .ما ضریب گذردهی و امپدانس

گوناگونی همچون تصویربرداری زیستی ،تستهای

سطحی مختلط ییه نازک بیسکو زیرآیییده به عنوان ماده

غیرمخرب و ارتباطات دارد ] .[1کاربردهای بدیع فراماده

فراماده را مورد بررسی قرار دادیم .نتایج این مقاله به همراه

راهی برای بستن این گاف را پیشنهاد میدهد ].[9-2

کار پیشین ما ] [13میتواند در فهم بهتر اثر دما و آییش
بر روی ویژگی های اپتیکی و الکترودینامیک فرا-ادوات
های تراهرتز ابررسانا بیسکو مفید واقع شود.
نتایج و بحث
طرحواره  SRRبیسکو با ضخامت  ،µm 1/2شعاع داخلی

شکل  :1طرحواره سلول واحد فراماده بیسکو با شعاع داخلی µm
 ، Ri =93شعاع خارجی ، Ro =11 µmاندازه گاف  g =1 µmو
تناوب  P =91 µmبر روی زیرییه سفایر .قطبش نور تابیده شده
موازی جهت گاف انتخاب شده است.

 ،Ri =93 µmشعاع خارجی  ،Ro =11 µmاندازه گاف
 g =1 µmو تناوب  P =91 µmبر روی زیرییه سفایر در
شکل  1نشان داده شده است .این مقادیر برای فراماده
بیسکو اندکی زیرآیییده در دمای  11کلوین بهینه شدهاند

در فرامادههای مبتنی بر فلزات ،کوکپذیری رزونانسی

تا بیشترین ضریب کیفیت رزونانس ممکن بدست بیاید

بوسیله مجتمع سازی با مواد دیگر انجام میشود اما

] .[13ضریب گذردهی مختلط وابسته به دمای بیسکو

فرامادههای ابررسانا به صورت ذاتی کوکپذیر هستند و

مسئول کوکپذیری دمایی این فراماده است .ما رسانش

رزونانس آنها بوسیله دما ،میدان مغناطیسی ،جریان ،نور و

مختلط صفحه

غیره میتواند تغییر یابد ] .[1-3تمام کارهای پیشین در

( a-b
1  i 2

 )   بیسکو زیرآیییده را از

اندازهگیری طیف سنج زمانی تراهرتز استخراج کردیم

فرامادههای مبتنی بر ابررسانا دما بای بر روی ایتریوم

] [16و ضریب گذردهی مختلط در فرکانس  1/1تا 1/5

باریوم مساکسید ( )YBCOبه عنوان ماده ای با بینظمی

تراهرتز و بازه دمایی  11تا  211کلوین را بوسیله معادله

ضعیف تمرکز داشتهاند ] . [3-6در این مقاله ،ما به بررسی

زیر محاسبه کردیم.

پاسخ تراهرتزی فراماده مبتنی بر رزوناتورهای حلقه
شکافته ( )SRRابررسانای دما بایی Bi2Sr2CaCu2O8+δ


    
   1  i 2      2   i 1 



)(1



0





0



(بیسکو) پرداختیم .بیسکو یکی از مهمترین ابررساناهای

که در آن  ωو  به ترتیب فرکانس زاویه ای و ثابت دی

برپایه مس اکسید است و ساختار بلوری پروسکایت با

الکتریک خالء هستند  .ضریب گذردهی باقیمانده را

رسانش بزرگتر در صفحه  a-bرا دارد .هر سلول واحد به

نشان میدهد و اثری در زیر  91تراهرتز ندارد ].[13

عنوان یک پیوند جوزفسون ذاتی ( )IJJعمل میکند.

امپدانس سطحی ییه نازک بیسکو همچنین در

بیسکو پایه اساسی فرستندههای ابررسانای تراهرتز

کوکپذیری دمایی رزونانس نقش دارد .بنابراین ،ما

کوانتومی پیوسته و همدوست است ] .[1-11]،[9در اینجا

مقاومت سطحی (خط قرمز) و رآکتانس سطحی (خط آبی)

0
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را برای ییه نازک بیسکو زیرآیییده با ضخامت 1/2

فراماده را به ضریب عبور سفایر بدون فراماده نرمال

میکرومتر در شکل  2برای فرکانس  1/3تراهرتز نشان

کردهایم تا اثر پاسخ زیرییه حذف شود.

دادیم.

شکل  :2وابستگی دمایی مقاومت سطحی (خط قرمز) و رآکتانس
سطحی (خط آبی) ییه نازک بیسکو زیرآیییده در .f=1/3 THz

شکل  :9منحنی ضریب عبور فراماده بر حسب فرکانس و دما.
داخل نمودار منحنی فرکانس رزونانس ماده بر حسب دما را نشان
میدهد.

امپدانس سطحی مختلط یک ییه نازک رسانا با ضخامت d

از فرمول زیر محاسبه میشود:
( )2

) coth( d i0

2

i0

در شکل  9منحنی ضریب عبور فراماده را بر حسب

Z s  Rs  iX s 

فرکانس و دما نشان دادیم .رزونانس با ضریب عبور کمتر

که  X ، Rو  به ترتیب مقامت سطحی ،رآکتانس
s

s

0

(رنگ قرمز) قویترین پاسخ را دارد .نتایج نشان میدهد که

سطحی و تراوایی خالء هستند .کاهش دما منجر به کاهش

رزونانس در دمای  11کلوین کمترین کمینه ضریب عبور

مقاومت سطحی میشود .کمینه ضریب عبور SRRها در

را دارد و کمینه ضریب عبور با افزایش دما افزایش مییابد

فرکانس رزونانس متناسب با مقاومت سطحی ماده رزوناتور

که با افزایش مقاومت در تطابق است .ضریب عبور در

است ] .[13بنابراین ما انتظارِ کمینه ضریب عبور کمتر را

فرکانس رزونانس کمینه است .منحنی داخلی شکل 9

برای دماهای پایینتر داریم .به عالوه خودالقایی ماده

نشان میدهد که فرکانس رزونانس با افزایش دما ابتدا

متناسب با رآکتانس آن است و در شیفت رزونانسی

کاهش و سپس افزایش مییابد که در تطابق با روند

همانطور که در معادیت ( )3و ( )11مرجع ] [13نشان

رآکتانس بیسکو است .بیشینه کوکپذیری فرکانسی نسبی

داده شده ،مشارکت میکند .شکل  2نشان میدهد که

 f min ) f max

رآکتانس ابتدا با دما در فاز ابررسانا افزایش مییابد .سپس

f min

شروع به کاهش میکند .بنابراین ،یک شیفت فرکانسی آبی

max

 ( fاین فراماده 1/3 ،درصد است

که f max

و

فرکانس رزونانس کمینه و بیشینه است .این مقدار از

کوکپذیری فرکانسی نسبی فراماده بیسکوِ اندکی

پس از یک شیفت فرکانسی قرمز مورد انتظار خواهد بود.

زیرآیییده بیشتر است ] .[13این تفاوت ناشی از

ما ضریب گذردهی مختلط بیسکو را برای محاسبات پاسخ

رسانندگی متفاوت این دو آییش است.

الکترومغناطیسی فراماده استفاده کردیم و جهت قطبش
موج تراهرتز تابیده شده را موازی گاف همانطور که در

نتیجهگیری

شکل  1با محور قرمز نشان دادیم فرض کردیم .موج تابیده

ما به توصیف رفتار فرکانسی شبه ماده بر مبنای ابررسانا

شده عمود بر صفحه  a-bبیسکو است .ما ضریب عبور

دما بایی بیسکو زیرآیییده پرداختیم و نشان دادیم که
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و

 از ضریب گذردهی مختلط ماده.دما کنترل شود

امپدانس سطحی مختلط به منظور توصیف رفتار دمایی
 این شبه ماده میتواند در.کوکپذیری ماده استفاده کردیم
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چکیده – در این مقاله به ایجاد درهمتنیدگی بین دو اتم سهترازی دور از هم به منظور فراهم کردن یک تکرارگر کوانتومی میپردازیم .در این پروتکل ،فاصله بین
دو اتم هدف را با واردکردن سه گره کوانتومی (قرار دادن شش اتم) بین آنها به چهار ق سمت تق سیم میکنیم .اتمها با اعداد ( )8 ،...،2 ،1نامگذاری شدهاند و
جفتهای ( )6 ،5( ،)4 ،3( ،)2 ،1و ( )8 ،7در حالتهای درهمتنیده آمادهسااازی شاادهاند .ابتدا ،با فراهمکردن برهمکنش بین اتمهای ( )3 ،2و ( )7 ،6در حضااور
سامانههای اپتومکانیکی ،درهمتنیدگی بین اتمهای ( )4 ،1و ( )8 ،5ایجاد می شود .سپس ،با فراهم سازی برهمکنش بین اتمهای ( )5 ،4در یک کاواک اپتیکی به
حالتهای درهمتنیده بین اتمهای ( )8 ،1د ست مییابیم .درهمتنیدگی با سنجه آنتروپی برر سی می شود .میزان شدت جفت شدگی مُد اپتومکانیکی با مُد میدان،
تأثیری بر آنتروپی اتم های ( )8 ،1ندارد ،امّا افزایش آن موجب کاهش دوره تناوب آنتروپی اتم های ( )4 ،1و ( )8 ،5میشااود .افزایش بسااامد مُد اپتومکانیکی در
تمامی مراحل فرآیند موجب افزایش دوره تناوب درهمتنیدگی بین اتمهای ( )8 ،5( ،)4 ،1و ( )8 ،1میشود.

کلید واژه -تبادل درهمتنیدگی ،تکرارگر کوانتومی ،سامانههای اپتومکانیکی ،مدل تاویز -کامینگز.

Using the optomechanical systems in the quantum repeater schemes
Mahnaz Ghasemi and Mohammad Kazem Tavassoly
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd

Abstract- In this paper, we produce entanglement between two distant three-level atoms in order to prepare a
quantum repeater. In this protocol, the distance between two target atoms is divided to four parts by inserting
three quantum nodes (inserting six atoms) between them. The atoms have been labeled by (1, 2, … 8) and the pairs
(1, 2), (3, 4), (5, 6) and (7, 8) have been prepared in entangled states. At first, by performing interaction between
)atoms (2, 3) and (6, 7) in the presence of optomechanical systems, entanglement is generated between atoms (1, 4
and (5, 8). Finally, we achieve the entangled states between atoms (1, 8) by performing interaction between atoms
(4, 5) in an optical cavity. The entanglement is evaluated via entropy. The optomechanical coupling strength to the
field mode has no effect on entropy of atoms (1, 8), but the time periods of entropy of atoms (1, 4) and (5, 8) are
decreased by increasing this coupling strength. Increasing the frequency of optomechanical mode leads to an
increase in the time periods of entanglement between atoms (1, 4), (5, 8) and (1, 8) in all stages of the process.
Keywords: Entanglement Swapping, Quantum Repeater, Optomechanical Systems, Tavis-Cummings Model.

پروتکل تکرارگر کوانتومی استفاده میشود ] .[1در این
روش ،فاصله بین مبداء و مقصد به بخشهای کوچک تقسیم
میشود و با استفاده از روشهای تبادل درهمتنیدگی ،این

مقدمه :در انتقال حالتهای درهمتنیده به مسافتهای
طوالنی ،به منظور جلوگیری از تضعیف درهمتنیدگی از
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Hˆ ( 2,3) =  ~iˆ ii2 +  ~iˆ ii3 +   i aˆ i† aˆ i

ویژگی بین بخشهای دور از هم ایجاد میشود.
درهمتنیدگی میتواند با ایجاد برهمکنش ] [2بین
بخشهای غیردرهمتنیده منتقل شود .این برهمکنشها
شامل برهمکنش بین اتم و میدان کوانتومی است که
میتواند در یک کاواک اپتیکی یا اپتومکانیکی آمادهسازی
شود .کاواک اپتومکانیکی شامل یک آینه متحرک است که
در آن فشار تابشی داخل کاواک میتواند منجر به حرکت
آینه از موضع تعادل شود ].[3
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در هامیلتونی ()2

(G, G) i, i

ثابتهای جفتشدگی بین

اتمها (مُدهای اپتومکانیکی) با میدانهای اپتیکی هستند .با
استفاده از رهیافت مرجع ] [5و با اعمال فرضهای 1 = 1

، 2 = 2

،

، G = G

، ~i = ~i

~1 − ~3 − 1 =  M = ~2 − ~3 −  2

1 = 2 = M

و

پس از محاسباتی

طوالنی هامیلتونی مؤثر به صورت زیر حاصل میشود:
 ˆ11i + aˆ1† aˆ1 (ˆ11i − ˆ 33i )
3

مدل و روابط پایه :هدف ما ایجاد درهمتنیدگی بین دو اتم

i =2

سهترازی دور از هم است که از اهداف معرفی پروتکل

2
Hˆ (eff2,3) = 1

M
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M

شکل :1مدل تکرارگر کوانتومی :همه گرهها شامل دو اتم سهترازی در برهمکنش
با دو مُد میدان هستند ،برهمکنشها در دو گره ابتدایی و انتهایی در کاواکهای
اپتومکانیکی  OMو در گره میانی در کاواک اپتیکی  OPانجام میشود.


+ h.c. 


تکرارگر کوانتومی است .با واردکردن سه گره کوانتومی (هر
گره شامل دو اتم در حال برهمکنش با میدان کوانتومی
است) بین دو اتم هدف (شکل  ،)1فاصله بین این دو اتم را
به چهار قسمت تقسیم میکنیم .اکنون سامانه کلی شامل
~
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سامانه را به صورت زیر معرفی میکنیم:
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با در نظر گرفتن حالت اولیه اتمهای سهترازی  1تا ( 4حالت

اتمهای سهترازی ( )3 ،2با عملگرهای گذار اتمی
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است بهنحویکه جفتهای ( )2 ،1و ( )4 ،3در حالتهای
درهمتنیده زیر آمادهسازی شدهاند:
)( j , j +1

22
M

+

با بسامدهای

~~~~
~~~~
 (t ) = A1 (t ) 0,0;0,0;1 , 3; 3, 1 + A2 (t ) 0,0;0,0;1 , 3;1 , 3
~~~~
~~~~
+ A3 (t ) 0,0;0,0;1 , 1; 3, 3 + A4 (t ) 1,0;1,0;1 , 3; 3, 3
~~~~
~~~~
+ A5 (t ) 0,0;0,0; 3, 1;1 , 3 + A6 (t ) 1,0;1,0; 3, 3;1 , 3
~~~~
~~~~
+ A7 (t ) 1,0;1,0; 3, 1; 3, 3 + A8 (t ) 2,0;2,0; 3, 3; 3, 3
~~~~
~~~~
+ A9 (t ) 0,0;0,0; 3, 1; 3, 1 + A10 (t ) 0,0;0,0; 3, 3;1 , 1
~~~~
+ A11 (t ) 1,0;1,0; 3, 3; 3, 1 .

با هامیلتونی تاویز-کامینگز زیر برهمکنش

میکنند ]:[4
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( 0;0 + 2;2 ) ~3;~3
2

حال با اندازهگیری حالت

(مربوط به

حالت خالء برای میدانها (که منجر به حذف جمالتی مانند
 aˆi† aˆiمیشود) ،به صورت زیر حاصل میشود ]:[5

جفت اتم ( )3 ،2و مُدهای (  )) a1 ,b1روی حالت ( )4حالت
زیر برای اتمهای ( )4 ،1به دست میآید:
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معیار آنتروپی) برابر با مقدار زیر به دست میآید:
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که ضرایب آن در زیر تعریف شده است:
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توصیف شده با هامیلتونی ( )10به صورت زیر به دست

2

) A1 (t ) + A8 (t

2
2
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~~
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تمام عملیات قبل برای اتمهای ( )8 ،7 ،6 ،5تکرار میشود

حال با اندازهگیری حالتهای

و در نهایت حالتی مشابه با حالت اتمهای ( )4 ،1برای

اتمهای ( )5 ،4روی حالت ( ،)11اتمهای ( )8 ،1به ترتیب

اتمهای ( )8 ،5به صورت زیر حاصل میشود:
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صفر میشود و نمیتوان درهمتنیدگی را بین دو اتم هدف

فرض

ایجاد کرد ،بنابراین در تمامی مراحل نمیتوان  Gرا برابر با

 ~1 − ~3 − 1 = M = ~2 − ~3 − 2و با در نظر گرفتن

صفر در نظر گرفت.
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بررسی درهمتنیدگی :در این قسمت به بررسی تأثیر شدت
جفتشدگی مُد اپتومکانیکی با مُد میدان )  ، (Gبسامد مُد
اپتومکانیکی )  (Mو زمان برهمکنش اوّلیه )  (1tبر میزان
درهمتنیدگی (آنتروپی) میپردازیم.

1.0

خطچین آبیرنگ تأثیر شدت جفتشدگی مُد اپتومکانیکی
با مُد میدان را بر میزان آنتروپی نشان میدهد .انطباق این
منحنی بر خط سبزرنگ مشهود است و حاکی از عدم تأثیر
این پارامتر بر میزان درهمتنیدگی نهایی است .نقطهچین

Entropy

2.0

1.5

0.5

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0

با خط پیوسته سبزرنگ مورد مقایسه قرار میگیرند.

قرمز رنگ ،تأثیر بسامد مُد اپتومکانیکی را بر آنتروپی نشان
میدهد که با افزایش آن ،دوره تناوب درهمتنیدگی مانند
قبل (شکل  )2افزایش یافته است .خط-نقطه مشکی ،تأثیر

1t

شکل :2نمودار آنتروپی برای اتمهای ( )4 ،1و ( )8 ،5بر حسب زمان مقیاسبندی شده

زمان برهمکنش اوّلیه

 1tبرای (  M / 1 = 2 ، G / 1 = 4پیوسته سبز) M / 1 = 2 ، G / 1 = 9 ،

میدهد که در اینجا دوره تناوب آنتروپی تفاوتی نکرده است.

(خطچین آبی) و (   = 5 ، G /  = 4نقطه چین قرمز).
M
1
1

6

به طور کلی ،رفتار آنتروپی در تمام شرایط نوسانی و منظّم

0

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

است.

Entropy

10

8

4

2

) (1t

را بر میزان درهمتنیدگی نشان

نتیجهگیری :تغییر شدت جفتشدگی مُد اپتومکانیکی با مُد
میدان تأثیری بر نتیجه نهایی (آنتروپی اتمهای هدف (،1
 ))8ندارد امّا افزایش آن در مراحل میانی (آنتروپی اتمهای
( )4 ،1و ( ))8 ،5موجب کاهش دوره تناوب درهمتنیدگی
میشود .افزایش بسامد مُد اپتومکانیکی در تمامی مراحل
(میانی و نهایی) موجب افزایش دوره تناوب درهمتنیدگی
میشود .در مرحله میانی صفرشدن  Gموجب تخریب کامل
درهمتنیدگی بین اتمهای ( )4 ،1و ( )8 ،5میشود و
نمیتوان به حالت درهمتنیده بین اتمهای ( )8 ،1دست
یافت .همچنین ،رفتار منظّم و نوسانی آنتروپی در تمامی
مراحل و در همه شرایط بررسی شده حفظ میشود .احتمال
موفقیت حالتهای درهمتنیده اتمهای ( )8 ،1نیز با مقادیر
قابل قبول به دست آمد که بهدلیل کمبود فضا از نوشتن
آنها صرفنظر کردیم.

1

شکل :3نمودار آنتروپی برای اتمهای ( )8 ،1بر حسب زمان مقیاس بندی شده   برای
1
  /  = 2 ، G /  = 4و (  t = 2پیوسته سبز)  /  = 2 ، G /  = 9 ،و
M
1
1
1
M
1
1
(  t = 2خطچین آبی)  /  = 5 ، G /  = 4 ،و (  t = 2نقطه چین قرمز)،
1
1
M
1
1
  /  = 2 ، G /  = 4و (  t = 5خط-نقطه مشکی).
1
M
1
1

در شکل  2تأثیر پارامترهای (  Mبسامد مُد اپتومکانیکی)
و ( Gشدت جفتشدگی مُد اپتومکانیکی با مُد میدان) را بر
میزان درهمتنیدگی بین اتمهای ( )4 ،1یا (( )8 ،5یعنی
آنتروپی در مراحل میانی) مورد بررسی قرار دادهایم.
منحنیهای موجود در این شکل با خط پیوسته سبزرنگ
مقایسه میشوند .نمودار خطچین آبی تأثیر  Gرا بر میزان
درهمتنیدگی نشان میدهد ،که با افزایش این پارامتر ،دوره
تناوب کاهش یافته است .نقطهچین قرمزرنگ تأثیر   Mرا
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بر میزان درهمتنیدگی اتمهای ( )4 ،1یا ( )8 ،5نشان
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میدهد که با افزایش آن دوره تناوب افزایش یافته است .در
شکل  3تأثیر پارامترهای   M ، Gو زمان برهمکنش اولیه
 1tرا بر میزان درهمتنیدگی بین اتمهای هدف ()8 ،1
مورد بررسی قرار دادهایم .در این شکل نیز سایر منحنیها
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بررسی ناهمسانگردی تالطم زیر آب با استفاده از پایش حرکت تصویر نور عبوری از آن
4و3رسولی

 و سیفاله2 مرتضی بهبودی،1ابراهیم محمدی رازی

 ایران، بجنورد، دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک1
 ایران، بجنورد، دانشگاه بجنورد، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی مکانیک2
 زنجان ایران، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان، دانشکده فیزیک3
 ایران، زنجان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان،مرکز پژوهشی اپتیک4

. ناهمسانگردی این محیط مورد مطالعه قرار میگیرد، در این مقاله با استفاده از پایش حرکت تصویر نور عبوری از محیط متالطم زیر آب- چکیده
 محیط متالطم. سانتیمتر وارد محیط متالطم زیر آبی میشود1  نانومتر پس از موازی سازی با قطر532 بر این اساس باریکه نور لیزر با طول موج
 زاویه فرود نور در دو راستای عمود بر انتشار باریکه نور، در انتهای مسیر. سانتیمترمکعب تشکیل میدهد30×20×20 زیر آب را آکواریومی با ابعاد
. با تحلیل وردش زاویه فرود نور در دو رستا ناهمسانگردی محیط بررسی میشود.اندازهگیری شده و افت و خیزهای آن در دو راستا تعیین می شود
 نتایج نشان میدهند که.در نهایت تاثیر گرادیان دمای متفاوت حاصل از آب با دماهای متفاوت بر میزان ناهسانگردی مورد مطالعه قرار میگیرد
.محیط تالطم زیر آبی یک محیط متالطم ناهمسانگرد بوده و میزان ناهمسانگردی با افزایش گرادیان دما افزایش مییابد
 گرادیان دما، پایش حرکت تصویر، تالطم زیر آب-کلید واژه

Investigation of anisotropy of underwater turbulence using image
motion monitoring method
Ebrahim Mohammadi Razi1, Morteza Behbodi2, Saifollah Rasouli3,4
1

Faculty of physics, Department of Basic Sciences, university of Bojnord, Bojnord, Iran

2

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Engineering, university of Bojnord, Bojnord, Iran
3

Department of physics, Institute of Advance Studies in Basic Science, Zanjan, Iran

4

Optics Research Center, Institute of Advance Studies in Basic Science, Zanjan, Iran

Abstract-In this paper, the anisotropy of underwater turbulence was investigated using image motion monitoring
method. Accordingly a beam of light with 532 nm wavelength after collimating with a diameter of 1 cm enters the
underwater turbulence. The underwater turbulence is made up of an water-filled aquarium with dimensions of
20×20×30 cm3. The angle of arrival, AA, of light beam was measured at the end of the turbulence path at two
directions perpendicular to propagation direction. Comparing the variances of AA in two directions, the
anisotropy of underwater turbulence and influence of different temperature gradients on it were investigated.
Results show the underwater turbulence is an anisotropic medium. In addition the anisotropy increases as
temperature gradient increases.
Keywords: Underwater turbulence, Image motion monitoring, Temperature gradient
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مقدمه

چیدمان آزمایش

در چند دهه اخیر مطالعه انتشار پرتو نوری در محیطهای متالطم

شکل  1طرح وارهی چیدمان آزمایش برپا شده در آزمایشگاه

به دلیل کاربردهای فراون آن در مباحثی نظیر مخابرات اپتیکی

مرکزی دانشگاه بجنورد را نشان می دهد .نور لیزر با طول موج

فضای آزاد برای لینکهای زمینی ،فضایی و زیر آب با توجه به

 532نانومتر با استفاده از یک سیستم تلسکوپی موازی و با قطر

حجم باالی انتقال اطالعات ،دقت و سرعت باالی آن مورد توجه

 1سانتیمتر وارد محیط متالطم آبی میشود .محیط متالطم آبی

محققان بوده است .تاکنون مطالعات بسیاری برای بررسی تالطم

از یک آکوایوم با ابعاد  30×20×20سانتیمتر مکعب تشکیل شده

غیر آبی نظیر تالطم جوی و تاثیرات آن بر انتشار باریکه نور

است .آکواریوم از آب با دمای معین پر میشود .نور لیزر پس از

عبوری از آن صورت گرفته است .اما به علت پیچیدگیهای تالطم

عبور از محیط متالطم در مسیر  30سانتیمتری توسط عدسی

زیر آبی تاکنون بررسیهای جامع در این حوزه کمتر انجام شده

کانونی ساز با فاصله کانونی  2.5سانتیمتر بر روی یک صفحه

است[ .]1مطالعه محیط متالطم جوی و زیر آبی در دو حوزه کلی

مات متمرکز می شود .مکان تمرکز باریکه نوری در اثر افت و

دستهبندی میشود .دسته اول مطالعاتی که تاثیر محیط متالطم

خیزهای دمایی و در نتیجه تالطم اپتیکی در زمان افت و خیز

را بر شدت نور عبوری از آن بررسی کرده و دسته دوم که تاثیر

میکند .با استفاده از یک عدسی تصویرساز ،تصاویر بر روی

این محیط را بر جبههموج نور عبوری از آن مورد مطالعه قرار

صفحه حساس یک دروبین  CCDثبت میشده و سپس برای

دادهاند .شدت و جبههموج نور هنگام انتشار در محیط زیر آب

تحلیل به کامپیوتر منتقل میشود .سرعت دادهبرداری دوربین

تحت تاثیر ویژگیها و اجزای تشکیل دهنده نظیر مولکولها و

 60 CCDتصویر در ثانیه و زمان نوردهی  0.25میلی ثانیه است.

مواد آلی و معدنی محلول در آب و نیز تالطم اپتیکی است .منشا

برای بررسی تاثیر گرادیان دما بر افت و خیز زاویه فرود ،آکواریوم

تالطم اپتیکی تغییرات تصادفی ضریب شکست نور است که از

از آب با دماهای  46/5 ،24/2و  52درجه سانتیگراد پر میشود.

افت و خیزهای دمایی و افت و خیزهای شوری آب ناشی میشود.

در هر آزمایش نور لیزر از محیط متالطم عبور کرده و در انتهای

در اکثر مطالعات انجام شده از افت و خیزهای شوری در مقابل

مسیر زاویه فرود نور چنانچه در بخش بعد خواهد آمد در دو

افت و خیزهای دمایی صرف نظر شده است[ .]2برای بررسی

راستای عمود بر راستای انتشار محاسبه میشود .در نهایت

تالطم از مدلهای مختلفی استفاده میشود که اکثر این مدل-

واریانس افت و خیز زاویه فرود نور در دو راستا تعیین میشود.

های بر پایه همگنی و همسانگردی تالطم استوارند .تاکنون

برای محاسبه واریانس زاویه فرود نور از  6000تصویر ثبت شده

مطالعات بسیاری این فرضیات را برای تالطم جوی با تردید روبرو

استفاده میشود.

نمودهاند[ ]3اما این فرضیات در تالطم زیر آبی مورد بررسی قرار

Computer

نگرفته است .با توجه به اهمیت بررسی آزمایشگاهی تالطم
اپتیکی زیر آب و همچنین تعداد اندک مطالعات صورت گرفته

CCD

در این زمینه ،در این مقاله تاثیر نوسانات دمایی محیط متالطم

Turbulent Medium
D

Laser

L
BE

آبی بر آمار افت و خیزهای زاویه فرود نور هنگام انتشار آن مورد

شکل  :1طرحوارهی چیدمان آزمایش :BE ،پرتو گستر :L ،عدسی،
 :Dصفحه مات.

مطالعه قرار میگیرد .سپس با استفاده از تحلیل وردش زاویه
فرود نور در دو راستای عمود بر جهت انتشار فرضیه همسانگردی
محیط تالطم زیر آبی بررسی میشود .بر این اساس درابتدا
چیدمان آزمایش مورد استفاده توضیح داده میشود .در ادامه
تئوری اندازهگیری زاویه فرود در دو راستای عمود بر جهت انتشار
نور بیان خواهد شد .در نهایت نتایج ارائه و تفسیر میشود.
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متالطم در انتهای مسییییر و در دو راسیییتای عمود بر راسیییتای
انتشار ،راستای  xو راستای  ،yبرای دماهای مختلف آب تعیین
می شود .شکل  3سری زمانی افت و خیزهای زاویه فرود نور را
برای چ هار حا لت آکواریوم بدون آب ،آکواریوم با دمای ،24/2
 46/5و  52درجه سانتیگراد نشان میدهد .همانطور که از شکل
 3دیده می شود با افزایش دمای آب میزان افت و خیزهای زاویه
شکل  :2نمونه ای از تصویر گرفته شده توسط

فرود نور در دو راسیییتا افزایش مییابد .افت و خیزهای آکواریوم

دوربینCCD

بدون آب از تالطم هوا و نیز لرزش چ ید مان اپتیکی ناشیییی

تئوری

میشیییود .هن گامی که نور از محیط آبی عبور میک ند تاثیر

برای تحلیل دادهها در ابتدا با استفاده از کد نوشته شده در محیط

لرزشهای بر افت و خیز زاویه فرود در مقایسییه با تاثیر گرادیان

متلب مرکز شدت تصویر تعیین میشود ،اگر )  I ( x, yتوزیع

دما ناچیز ا ست .این ادعا را میتوان با ر سم همب ستیگی زمانی

شدت نور در صفحه کانونی عدسی  Lباشد ،مرکز شدت لکه در

زاو یه فرود نور در حا لت های مختلف نشیییان داد (شییی کل.)4

راستای  xطبق رابطه زیر داده میشود

همانگونه که از شییکل پیداسییت افت و خیز زاویه فرود نور برای
هوا در زمانهای طوالنیتر همب سته ا ست اما میزان همب ستگی

−1
x G = I tot
 xI ( x, y)dxdy

)(1

برای محیط آبی در دمای باال در هر دو راسیییتا بسییییار کوچک

که  I totشدت کل تصویر لکه است .رابطه مشابهی را میتوان

اسیییت .وردش زاو یه فرود نور برای د ما های مختلف آب با

برای مرکز شدت در راستای  yنوشت .برای تصاویر گسسته

استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود.

 ،CCDانتگرال به جمع روی پیکسلهای  CCDتبدیل میشود.
در محاسبه انتگرال ابتدا مرکز پرشدتترین پیکسل را مشخص

)(3

i =1

میکنیم سپس به مرکز آن و به شعاع قرص ایری که برابر = 𝒓
𝑫( 𝟏. 𝟐𝟐 𝝀⁄که 𝝀 طول موج و  Dقطر لکه است) دایرهای رسم
می کنیم .سپس انتگرال را در این محدود محاسبه میکنیم .با

)(2

2
 AAx

وردش زاویه فرود نور در دو راستا در جدول  1نشان داده شده
است .نتایج نشان میدهد که با افزایش گرادیان دما میزان وردش
زاویه فرود نور در دو راستا افزایش مییابد .وردش زاویه فرود نور

محاسبه 𝑮𝒙 و 𝑮𝒚  ،زاویه فرود طبق رابطه  2بدست می آید.

) l x  ( xGi − xGi
F

)  (AAxi − AAx

2

N

1
=
N

رابطه مستقیمی با شدت تالطم محیط دارد لذا با افزایش دما

= x

شدت تالطم افزایش مییابد .با مقایسه واریانس زاویه فرود نور
در دو راستا مشاهده میشود که محیط تالطم زیر آبی یک محیط

که  xGi ، xGi ، l xو  Fبه ترتیب اندازه پیکسل  CCDدر
راستای  ،xمکان مرکز جرم تصویرiام ،میانگین مولفه  xمکان
مرکز جرم تصاویر مختلف و فاصله کانونی عدسی  Lاست .پس
از محاسبه زاویه فرود نور در دو راستا ،وردش این کمیت تعیین
میشود.

ناهمسانگرد است .که میزان ناهمسانگردی با افزایش دما افزایش
مییابد .با توجه به ناهمسانگردی تالطم انتظار میرود آمار افت
و خیز زاویه فرود و به تبع آن جبهه موج نور عبوری از محیط
متالطم زیر ابی از مدل کلموگروف تبعیت نکند.

نتایج
برای بررسییی ناهمسییانگردی تالطم زیر آب و نیز بررسییی تاثیر
گرادیان دمایی بر آن ،افت و خیز زاویه فرود نور عبوری از محیط
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جدول شماره  :1واریانس زاویه فرود نور در دو راستای مختلف
2
 AAy
)(rad 2

2
 AA
)(rad 2

2/ 88 10−9

4/ 01 10−9

آکواریوم بدون آب

1/ 37 10−8

6 / 04 10−9

آب با دمای 24/2

3 / 19 10−8

5/ 37 10−8

اب با دمای 46/5

3 / 75 10−8

6/ 49 10−8

آب با دمای 52

x

نتیجهگیری
در این مقاله ویژگی آماری زاویه فرود نور پس از عبور از محیط
متالطم زیر آبی محاسبه شد .بر این اساس نور لیزر از یک محیط
متالطم زیر آب با ابعاد  30×20×20سانتیمتر مکعب عبور داده
شد .در انتهای مسیر افت و خیز زاویه فرود نور در دو راستا
اندازهگیری و وردش آن محاسبه شد .نتایج نشان دادند که با
افزایش دمای آب میزان وردش افت و خیز زاویه فرود نور افزایش
شکل  :3سری زمانی افت و خیز زاویه فرود نور در دو راستای عمود بر راستای
انتشار ،برای تالطم آبی با دمای  46/5 ،24/2و  52درجه سانتیگراد.

مییابد که نشان دهنده آنست که با افزایش دمای آب شدت
تالطم بیشتر میشود .بعالوه با مقایسه وردش زاویه فرود نور در
دو راستا مشاهده شد محیط متالطم ناهمسانگرد است .میزان
ناهمسانگردی با افزایش دما ا فزایش مییابد.
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شکل  :4تابع همبستگی زمانی زاویه فرود نور در دو راستای عمود بر
جهت انتشار ،برای تالطم آبی با دماهای مختلف.
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اپتیک-بررسی تاثیر دما بر مقاومت الکتریکی مواد هسته و پوشش مدوالتورهای الکترو
پلیمری
سمانه حامدی
 ایران، شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
Hamedi@sutech.ac.ir
. اپتیک پلیمری بررسی شده است-در این مقاله تاثیر دما بر مقاومت الیههای هسته و پوشش در مدوالتورهای الکترو

- چکیده

 ماده. دمای ماده تا دمای شیشه افزایش مییابد و منجر به کاهش مقاومت الکتریکی آن خواهد شد،در فرایند قطبیکردن هسته
، تحت این شرایط. برابر کمتر از الیه هسته باشد011 پوشش طوری انتخاب شده که مقدار مقاومت ویژه آن در دمای قطبی حداقل
اکثر میدان الکتریکی دو سر هسته قرار گرفته که منجر به افزایش بازدهی قطبی شده و بیشینه ولتاژ مدوالسیون دو سر هسته قرار
 برابر کاهش یافته و وابستگی آن به011  مقاومت آنPVA  به الیه پوششPEDO:TPSS  وزنی ماده هادی%01  با اضافه کردن.میگیرد
.حرارت نیز از بین میرود
 مقاومت ویژه، مدوالتور، قطبیکردن، پلیمر، اپتیک- الکترو-کلید واژه

Effect of Heat Treatment on Resistivity of Core and Clad layers of
Polymer Electro-Optic Modulators
Samaneh Hamedi (hamedi@sutech.ac.ir)
Electrical and Electronic Department of Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
Abstract- In this paper, the effect of temperature on the resistivity of the core and coating layers in the polymer electrooptic modulators has been investigated. In the polling process, the temperature of the material increases to glass
temperature, which will reduce its electrical resistance. The clad material is selected so that the resistivity is at least 100
times lower than the core layer. Under these conditions, most of the electric field is on the core layer, which leads to an
increase in the polling efficiency and the maximum modulation voltage is on the core layer. By adding 15% EDOT:
PSS to the PVA, its resistivity is reduced by a hundred times and its dependence on the heat is also decrease.
Keywords: electro-optic, polymer, polling, modulator, resistivity
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مقاومت الکتریکی ویژه پلیمرها با رابطه ( )1بیان می-
شود[.]5

مقدمه
مدالتور الکترو -اپتیک به عنوان عنصر اصلی در یک
فرستنده نوری قابلیت انتقال داده از طریق شبکههای
مخابرات نوری سریع را دارد [ .]9-1برای طراحی و
ساخت یک مدوالتور الکترو -اپتیک بر پایه موجبرهای
نوری و با استفاده از مواد پلیمری ،دو دسته پلیمر مورد
نیاز است )1( :پلیمر فعال برای الیه هسته و ( )2پلیمرهای
غیرفعال برای الیه پوشش .خواص غیرخطی در الیه هسته
با اعمال میدان الکتریکی و همرستا سازی دوقطبیهای
کرموفور (فرایند قطبیکردن)  ،polingانجام میشود [.]3
بهطور ایدهآل هنگام قطبیکردن یک کروموفور غیرخطی،
ضریب الکترو -اپتیک با بیشینه کردن میدان الکتریکی
دوسر آن بدون شکست دیالکتریک میتواند افزایش یابد.
با انتخاب مواد الیه پوشش با مقاومت الکتریکی کمتر از
الیه هسته در دمای قطبیکردن اغلب میدان الکتریکی
میتواند دو سر هسته قرار گیرد .در بسیاری از پلیمرهای
عایق ،هدایت بر واحد حجم (یا مقاومت ویژه) به دلیل
غلظت حاملهای بار نسبتا کم حدود  118 .cmیا بیشتر
است [ .]6 ,5مقاومت ویژه پلیمرها معموالً با افزایش دما
کاهش مییابد زیرا با افزایش دما حاملهای بار بیشتری در
هدایت شرکت میکنند .مشاهده شده اگر با افزایش دما
تزریق بار کاهش یابد و شکست دیالکتریک دیرتر اتفاق
بیفتد؛ به ازای میدان الکتریکی بیشتر بازدهی قطبیکردن
افزایش یافته و ضریب الکترو -اپتیک بهدستآمده بیشتر
میشود []9-1

)    0 exp(U A KT

() 1

که در این رابطه  یک ثابت UA ،انرژی فعالسازی
موبیلیتی بار K ،ثابت بولتزمن و  Tدما است .مقاومت ویژه
یک ماده پلیمری برحسب مقاومت اندازهگیری شده
) (R=V/Iبا رابطه زیر استخراج میشود:
V A
I h

() 2



که  Vولتاژ اعمال شده به دو الکترود I ،جریان اندازهگیری
شده A ،سطح مقطع الکترود و  hضخامت فیلم نازک
پلیمری است .اندازهگیریها برای پلیمرهای الیهنشانی
شده بر روی زیرپایه شیشه که با ( ITOبهعنوان الکترود)
پوشانده شده انجام میشود .الکترود دوم آلومینیوم است
که بر روی سطح پلیمر پوشانده میشود .نمونهها بر روی
یک سکوی فلزی قرار داده میشوند و دما توسط
دماسنجی که بر روی سطح تعبیهشده است کنترل می-
شود .چیدمان اندازهگیری مقاومت در شکل ( )1نشان داده
شده است .همزمان با اعمال ولتاژ و افزایش دما کمیتهای
دما ،ولتاژ و جریان عبوری از پلیمر اندازهگیری میشود.
برای بررسی تغییر مقاومت ویژه پلیمر یک ولتاژ ثابت
حدود ) (Ep=100 V/mبه نمونهها اعمال شده و دما نیز
از دمای اتاق تا دمای شیشه پلیمر
(  ( Tp=211°Cافزایش یافته است .در این کار برای
اندازهگیری و بررسی مقاومت ویژه از فیلمهای تکالیه
استفاده شده است.

روش انجام آزمایش

منب ولتاژ DC

ماده استفاده شده در هسته ،پلیمرهای غیرخطی پلیمرPI-

الکترود Al
پلیمر

 amine-diazo-dinitroو PI-hydroxy-azo-sulfone

الکترودITO

هستند که کروموفور آزو بهصورت شیمیایی به زنجیره
اصلی پلیمر متصل شده است [ .]11برای الیه پوشش از
) Polyvinyl Alcohol (PVAو Poly (pyromellitic

آم رمتر
سکوی نگدارنده فیل

دماسن

شکل  :1چیدمان اندازهگیری مقاومت ویژه پلیمرها در شرایط دمایی و ولتاژ
قطبیکردن.

4′-oxydianiline), amic acid
) solution (PAMاستفاده شده است .وابستگی دمایی
dianhydride-co-4,
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به هم و در محدوده  9×1113cmاست و با افزایش دما
تا دمای شیشه مقاومت آنها صد برابر کاهش مییابد .در
مقایسه با مقاومت پلیمرهای هسته نشان داده شده است
که مقاومت دو پلیمر پوشش ( PVAو  ) PAMدر تمام
رنجهای دمایی ،کمتر از پلیمرهای هسته است.

در هنگام قطبیکردن افت ولتاژ دو سر پلیمر فعال هسته
در دمای قطبیکردن برای بازدهی مهم است؛ زیرا در
صورتی میدان الکتریکی دو سر پلیمر منجر به قطبیکردن
میشود که جریان الکتریکی از پلیمر عبور نکند و پلیمر در
دمای باال هادی نشود .در ضمن مقاومت الیه هسته نیز
باید بیشتر از الیه پوشش باشد که اکثر میدان الکتریکی
قطبی در دو سر الیه هسته قرار گیرد .در ساختار
مدوالتور ،موجبری در الیه هسته اتفاق میافتد .بنابراین
الزم است که دوالیه پوشش یکی بر روی  ITOو دیگری
روی پلیمر هسته نشانده شود که دارای ضریب شکست
کمتر و مقاومت کمتر از پلیمر هسته باشند .برای کاهش
ولتاژ مدوالسیون و بیشینه کردن پاسخ غیرخطی در
قطعات ساختهشده ،افت ولتاژ دوسر الیه هسته درحالیکه
پلیمر تک الیه است با هنگامیکه الیه پوشش اضافه شده
باید تقریباً یکسان باشد.

16

10

14

10

10

PI-hydroxy-azo-sulfone
PAM-hydroxy-diazo-sulfone
PI-amino-diazo-nitro
)Poly amic acid (PAM
)Polyvinyl alcohol (PVA
220

200

180

100 120 140 160
)Temperature(oC

80

60

8

10

40

شکل  :2محنی وابستگی مقاومت ویژه پلیمرها با دما

در دمای قطبی ( ،)Tp=181°Cمقاومت ویژه PI-

نتای آزمایش

 (1.55 ×1012) hydroxy-azo-sulfoneاست که نسبت
به دمای اتاق  112برابر کاهش یافته و مقاومت ،PVA
) (1.15 ×1010است که نسبت به مقاومت ماده هسته
کمتر کاهش یافته است .در دمای قطبی مقاومت هسته
 112برابر بیشتر از پوشش است .البته ضریب شکست آنها
نیز مهم است که با توجه به ضریب شکست کمتر و
مقاومت کمتر  PVAبهعنوان الیه پوشش برای پلیمر
هسته مناسبتر است .میدان الکتریکی در الیه هسته
) (E1برای ساختار پلیمری دوالیه از رابطه ( )9تبعیت می-
کند:

مقاومتهای اندازهگیری شده پلیمرهای هسته و پوشش
در دماهای  111 ،61و  181°Cدر جدول ( )1خالصه
شده است.
جدول  :1مقاومت ویژه پلیمرهای استفاده شده در دمای  111 ،61و
.181°C
)cm

مواد

10

)Resistivity(  .cm

12

10

)(T=60°C

)(T=100°C

)(T=180°C

PI-aminodiazodinitro

3/66×0101

0/15×0101

1/3×0101

PIhydroxyazo-sulfone

3/21×0101

1/66×0101

0/11×0101

PVA

5/11×0100

0/65×0100

0/01×0101

PAM

1/16×0101

0/16×0101

0/01×0100

() 9

Vapp


h1  2 h2
1

E1 

که  h1و  ضخامت و مقاومت ویژه الیه هسته h2 ،و 

ضخامت و مقاومت ویژه الیه پوشش زیرین ،و  Vappولتاژ
اعمال شده به ساختار دوالیه است .توجه به رابطه ( )9اگر
 صد برابر یا بیشتر از  بزرگتر باشد میدان الکتریکی
الیه هسته برابر میدان الکتریکی تک الیه است
( .)Ep=Vapp/h1البته مقاومت پلیمرPI-hydroxy-azo-
 (3.92 ×1014) sulfoneدر دمای اتاق  119برابر بیشتر

مقاومت ویژه پلیمرها برحسب افزایش دما تا دمای شیشه
در شکل ( )2رسم شده است .با توجه به نمودارهای رسم
شده مقاومت پلیمرهای هسته در دمای اتاق تقریباً نزدیک
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 برابر بیشتر از112 ( و8.5 ×1011) PVA از مقاومت
( است که برای افزایش4.5 ×1012) PAM مقاومت
بازدهی قطبی و ولتاژ مدوالسیون هردو بهعنوان الیه
 مقاومت الکتریکی مواد عایق.پوشش مناسب هستند
معموالً با افزایش دما کاهش مییابد زیرا با افزایش دما
 برای.حاملهای بار بیشتری در هدایت شرکت میکنند
 مقاومت، به دماPVA کاهش وابستگی مقاومت پلیمر
ویژه آن به ازای اضافه کردن درصدهای وزنی متفاوت
) با9(  با توجه به شکل. بررسی شده استPEDOT:PSS
PVA  به پلیمرPEDOT:PSS اضافه کردن پلیمر هادی
 همانطور که در نمودارها دیده.مقاومت آن کاهش مییابد
 وابستگی مقاومتPEDOT:PSS میشود با افزایش درصد
 اما افزایش جذب. به دما کمتر و نسبتاً ثابت میشودPVA
نور در طولموج مادونقرمز و کیفیت بد الیههای نشانده
،%15  با اضافه کردن درصد باالتر از.شده مطلوب نیست
الیههای نشانده شده یکنواخت نیست و پس از حرارت
 در فیلم الیهنشانی شده بهصورتPEDOT:PSS ذرات
 تغییر رنگ111°C پراکنده دیده میشود و فیلم در دمای
.و حالت سوخته پیدا میکند

 چونPVA  پلیمر.بازدهی قطبی را کاهش میدهد
 دارد به عنوان الیهPAM مقاومت کمتری نسبت به
 با اضافه کردن درصد.مناسبتر برای پوشش انتخاب شد
،PVA  به پلیمرPEDOT:PSS وزنی مناسب ماده
وابستگی هدایت الکتریکی آن به دما نسبت به حالت
.خالص بسیارکاهش یافت
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 نتایج.تحت افزایش دما تا دمای قطبیکردن بررسی شد
آزمایش نشان داد که با افزایش دما هدایت الکتریکی
پلیمرها افزایش مییابد که منجر به تزریق بار شده و
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بررسی اثر مغناطونوری فروسیال اکسیدآهن با غلظتهای مختلف
2و1

 محمد مهدی طهرانچی، 1 آسیه سهیلیان،1حانیه دهرویه
 تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و پالسما1

 تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک2
 در این پژوهش بهه بررسهی.چکیده – روش مغناطونوری فارادی یکی از روشهای متداول برای تعیین خواص مغناطیسی مواد است
-  نهانوررا بهه روش هه.رفتار فروسیال اکسید آهن در غلظتهای مختلف با روش مشخصهیابی مغناطونوری فارادی پرداخته شد
 مشخص شد که با افهزایش غلظهت نهانوررا، در بررسی فارادی.رسوبی سنتز شده و با افزودن سیتریک اسید به پایداری رسیدند
 زمان واهلش براونی فروسیال مورد ارزیابی، بهعالوه. میزان چرخش فارادی و به دنبال آن مغناطش اشباع افزایش مییابد،فروسیال
.قرار گرفت که نتیجه نشان دهنده افزایش زمان واهلش براونی با افزایش غلظت فروسیال بود
 واهلش براونی، فروسیال، چرخش فارادی-کلید واژه

Investigation of The Magneto-Optical Effect of The Iron Oxide
Ferrofluid with Different Concentration
H. Dehrouyeh1, A. Soheilian1, M.M. Tehranchi1&2
hanieh.Dehrouyeh@gmail.com, a-Soheilian@sbu.ac.ir, Teranchi@sbu.ac.ir.
1

Laser and Plasma Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

2

Physics Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract- Magneto-optical Faraday effect is a common method for investigating of the magnetic property of materials.
In this study, effects of different concentration of iron oxide ferrofluids were investigated with magneto-optical Faraday
method. Nanoparticles were synthesized by co-precipitation method and stabilized by adding citric acid. Faraday
measurement demonstrated that by increasing the concentration of the ferrofluid, the Faraday rotation and saturation
magnetization increased. In the second study, the ferrofluid Brownian’s relaxation time was also evaluated. Results
showed that the relaxation time increased by increasing ferrofluid concentration.
Keywords: Brownian’s relaxation, ferrofluid, Faraday rotation
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در این مقاله با استفاده از روش مغناطونوری فارادی به

مقدمه

بررسی وابستگی میزان چرخش فارادی و مغناطش اشباع

فروسیالها ،1یکی از انواع مهم مواد مغناطیسی هستند که

فروسیال به غلظت آن پرداخته شد .در مرحلهی بعد با

به دلیل کاربردهای فراوان و متنوع در حوزههای مختلفی

اعمال یک میدان مغناطیسی مربعی ،وابستگی زمان

چون پزشکی ،مهندسی ،علم مواد و محیطزیست دارای

واهلش براونی فروسیال به غلظت آن بررسی شد.

اهمیت بسیاری هستند .به تعلیقات کلوییدی بسیار ریزی
از نانوذرات مغناطیسی که در سیال حامل آبی یا غیرآبی

مواد و روشها

پراکنده شدهاند و با افزودن تثبیت کننده به پایداری می-

بهمنظور تهیه فروسیال اکسید آهن ،نانوذرات اکسیدآهن

رسند فروسیال گفته میشود .از میان موادی که میتوانند

به روش همرسوبی سنتز شدند .در این روش از 4

بهعنوان فروسیال انتخاب شوند ،نانوذرات اکسید آهن

و 7

میلیمول نمک آهن  9با فرمول

( )Fe3O4دارای خواص مغناطیسی بیشتری هستند.

میلیمول نمک آهن

کاهش اندازه ذرات در محدودهی نانومتری منجر به تولید

مولی  :1استفاده شد .مواد تحت گاز نیتروژن با هم

ذرات تک حوزه و ایجاد پدیده سوپرپارامغناطیس میگردد.

)1

پذیرفتاری

نسبتا

بزرگی

دارند

با فرمول

ترکیب شدند .در ادامه  48سیسی آمونیاک (

این مواد در معرض میدان مغناطیسی ،پسماندی نداشته و
[.]1

با نسبت

موالر به صورت قطره قطره به محلول آهن

و  9اضافه

ذرات

شد و محلول به رنگ سیاه درآمد .نانوذرات بدست آمده در

سوپرپارامغناطیس برای جهتگیری در راستای میدان

این مرحله با آب مقطر و اسیدکلریدریک (8/1 )HCL

مغناطیسی اعمالی از دو مکانیزم چرخش براونی و

موالر شستوشو داده شدند .همچنین برای ایجاد ثبات و

چرخش نیل 9استفاده میکنند .چرخش براونی در سیال

پایداری نانوذرات از محلول سیتریک اسید استفاده شد.

رخ میدهد و زمان چرخش فیزیکی ذرات به سمت میدان

چیدمان فارادی مورد استفاده در این آزمایش در شکل 1

اعمالی میباشد .چرخش نیل ،زمان جهتگیری ممانهای

نشان داده شده است که شامل لیزر با طول موج 894

مغناطیسی درون ذرات ثابت در راستای میدان است [ ].

نانومتر ،قطبشگر ،عدسی ،منشور ولستون ،ظرف نگهدارنده

یکی از روشهای مشخصهیابی فروسیال اکسید آهن که

فروسیال و آشکارساز است .میدان مغناطیسی 988

اخیرا مورد استفاده قرار میگیرد ،روش مغناطونوری

میلیتسال به وسیله هستههای آهنی با سیمپیچهایی با

فارادی است .در این روش ،صفحهی قطبش نور در

 58دور تولید شد و نمونه بین دو هسته قرار داده شد.

برهمکنش با مادهی مغناطیسی دچار چرخش میشود که

نور لیزر بهوسیله دستگاه تقویت کننده فرکانس در

به آن چرخش فارادی گفته میشود .در سال 1944

فرکانس 411هرتز قفل شد .سپس نور عبوری از نمونه

پژوهشی در ارتباط با غلظت فروسیال و میزان چرخش

روی آشکارساز نوری متمرکز گردید .با فرض اینکه

فارادی انجام شد که نتیجه نشاندهندهی افزایش چرخش

قطبشگر در زاویه  75درجه نسبت به منشور ولستون قرار

فارادی با افزایش غلظت فروسیال بود [ 9و .]7

گرفته باشد شدت نور خروجی طبق رابطهی مالوس
بهصورت
()1

Ferrofluids
Brownian relaxation
Neel relaxation

1
2
3

794
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

بهدست میآید .در این رابطه،

مشخص است با افزایش غلظت فروسیال ،چرخش صفحهی

شدت نور لیزر و

زاویهی چرخش فارادی نور پس از عبور از ماده است .به-

قطبش و مغناطش نمونه افزایش مییابد.

دلیل استفاده از منشور ولستون ،اختالف شدت دو نور ثبت
شده با آشکارساز ،برابر با  ∆Iاست .بنابراین میزان چرخش
فارادی با رابطهی
∆

( )
بهدست میآید .در این رابطه

و

شدت نور ثبت شده

توسط آشکارساز است [ .]9در مرحلهی بعد ،برای اندازه-
گیری زمان واهلش براونی ،یک میدان مغناطیسی مربعی
شکل  :منحنیهای چرخش فارادی غلظتهای مختلف فروسیال.

با استفاده از دو سیمپیچ  588دوری با هسته فریت تولید
شد .در این چیدمان ،برای ثبت پاسخ ماده از دستگاه

با توجه به شکل

نوسان سنج استفاده شد .زمان واهلش براونی طبق رابطهی

است که میتواند بهعلت استفاده از هستههای آهنی که

پسماند هر سه نمودار مخالف صفر

دارای مقداری پسماند است ،باشد .بهعالوه ،از آنجایی که

()9

روش همرسوبی ،روش دقیقی برای سنتز نانوذرات نیست،

متناسب با حجم  νو گرانروی  ηفروسیال است [ ].

در این سنتز ،توزیعی از اندازه ذرات بدست میآید .هرچه
اندازه نانوذرات تولید شده بزرگتر باشد ،از حالت تک حوزه
خارج شده و خاصیت سوپرپارامغناطیس از بین میرود.

شکل  :1طرحوارهای از چیدمان فارادی.

نتایج
در ابتدا سه غلظت مختلف از فروسیال بهدست آمد .به این
ترتیب که  8/5میلیلیتر از کسر حجمی فروسیال غلیظ با
 18 ،1/5و  1 /5میلیلیتر آب مقطر ،رقیق شد .سپس
مقدار مشخصی از هر ماده در ظرف نگهدارنده ماده ریخته

شکل  : 9منحنی ولتاژ میدان اعمالی برحسب زمان و پاسخ ماده در
غلظتهای مختلف.

شد و چرخش فارادی آن بهدست آمد .در هر مرحله میزان
چرخش فارادی شیشه از پاسخ فارادی ماده کسر گردید.

در اندازهگیری بعدی ،قصد ما بر این بود تا زمان واهلش

شکل  ،منحنی چرخش فارادی هر سه ماده را برحسب

براونی نانوذرات را مورد بررسی قرار دهیم .در این اندازه -

میدان مغناطیسی نشان میدهد .همان طور که در شکل

گیری نیز از سه غلظت متفاوت استفاده شد .با توجه به
شکل  9یک میدان مغناطیسی مربعی با طول  8/8 5ثانیه
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به نمونهها با غلظتهای مختلف اعمال شد و پاسخ زمانی

داده شده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت،

ماده بدست آمد .در شکل  ،7پاسخ فروسیال به پالس

ضرایب نمایی  b1و  b2کاهش مییابد که میتواند معیاری

مربعی ،بهصورت دقیقتر و در بازهی زمانی کوتاهتری نشان

از افزایش زمان واهلش ماده باشد.

داده شده است .با توجه به شکل مشاهده میشود که برای

جدول  :1معادله برازش و ضرایب تابع نمایی در غلظتهای مختلف.

غلظتهای مختلف ،زمان واهلش براونی برابر با 45/8
98/8،

و 95/4

میلیثانیه است .بنابراین

با افزایش غلظت ،زمان واهلش براونی افزایش مییابد.

نتیجهگیری
در این پژوهش با روش مغناطونوری فارادی دو پدیدهی
چرخش فارادی و زمان واهلش براونی فروسیال اکسیدآهن
در غلظتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد ،افزایش غلظت فروسیال باعث افزایش میزان چرخش
فارادی و زمان واهلش براونی میگردد و وجود توزیعی از
اندازه نانوذرات بر خواص مغناطونوری فروسیالها موثر

شکل  : 7پاسخ ماده در غلظتهای مختلف.

است.
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شکل  : 5منحنیهای برازش شده پاسخ ماده با دو تابع نمایی بر حسب
زمان در غلظتهای متفاوت.

برای بررسی بیشتر ،منحنیهای بدست آمده با یک تابع
نمایی برازش گردید .با توجه به وجود تابع توزیعی از
اندازهی ذرات ،استفاده از یک تابع نمایی پاسخ خوبی را
برای برازش منحنی بهدست نمیدهد و چون تابع
مشخصی برای برازش منحنی زمان واهلش براونی در
مقاالت علمی یافت نشد ،پس از دو تابع استفاده شد
(شکل  )5که اطالعات مربوط به آن در جدول  1نشان
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 تركیب، برای بررسی برهمکنش حرارتی لیزر و ماده،چکیده – در این پژوهش روش تحلیلی تابع گرین و روش عددی اختالف محدود
 با این روش امکان وارد كردن تابش سطحی در تابع گرین. یک روش جدید نیمه تحلیلی ارائه و برای شبیه سازی استفاده گردید.شد
 برهمکنش. و برپایه تئوری ارائه شده كدی نوشته شدc  با استفاده از زبان برنامهنویسی.فراهم و دقت و سرعت محاسبات افزایش یافت
 چیدمانی برای ارزیابی تجربی فراهم شده و نتایج شبیهسازی با نتایج آزمایشگاهی. شبیه سازی شدAl (7075) حرارتی لیزر با
 تطابق خوب نتایج بیانگر صحت عملکرد روش و كد مبتنی بر آن است ضمن اینکه سرعت محاسبات هم در مقایسه با.مقایسه گردید
.نرم افزارهای عددی مشابه باال است
تابش سطحی،تابع گرین،حل نیم تحلیلی، برهمکنش حرارتی-کلید واژه

Introducing a semi-analytic model for investigating the laser and
material thermal interaction
M. S. Ghahramani, J. Khalilzadeh, M. R. Karimi, N. Siahvashi
Department of Photonics, Imam Hossain University, Tehran, Iran (Islamic Republic of)
Abstract- In this research the analytic method of Green's function and the numerical method of finite difference were
combined to investigate the laser-material thermal interaction. A new semi-analytic method is introduced and used for
simulation of interaction. With this method, it is possible to encounter surface radiation in the Green's function, as well
as increase the accuracy and speed of the calculations. Based on presented theory and using the programming language
C a code was written. The thermal interaction of the laser with Al (7075) is simulated. An experimental setup was provided
for empirical assessment. Simulation results were compared with experiment results. Good agreement between simulation
and experiment results indicate the accuracy of the method and written code based on it. The computational speed is also
high compared to similar numerical software.
Keywords: Thermal interactions, Green's function, Analytical Solution, Surface radiation
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در این معادله  Qمنبع گرمایی α ،ضریب نفوذ حرارتی و K

مقدمه

ضریب رسانندگی حرارتی ماده است .منبع گرمایی در این

امروزه کاربرد لیزر در صنایع مختلف امری واضح و حتی در

مسئله لیزر پیوسته با رابطه

برخی از موارد اجتناب ناپذیر است .این امر موجب میگردد

(ae−az

)
∗ )Q(x. y. z. t) = I0 A g(x. y
)( 2
در نظر گرفته شده که در آن ) g(x. yشکل باریکهA،

بررسی برهمکنش لیزر و مواد ضرورت پیدا کند .در اغلب
موارد از روشهای عددی مانند روش المان محدود برای

ضریب جذب ماده I0 ،شدت اولیه لیزر و  aضریب تضعیف

بررسی برهمکنش لیزر و ماده استفاده میشود[1و .]2این

ماده است[ .]9شرایط هندسی بهصورت رابطه ( )3و شرایط

امر باعث افزایش زمان شبیهسازی و همچنین کاهش دقت

مرزی حاکم بر مسئله بهصورت روابط (4تا )6است.

آن نسبت به روشهای تحلیلی میشود[ .]3در سالهای
اخیر پژوهشگران در تالش هستند که با ارائه مدلهای

) (3

تحلیلی این مشکل را حل کنند[4و .]5یکی از روشهای

)( 4

تحلیلی پر استفاده روش تابع گرین است که یک روش
قدرتمند برای حل معادالت دیفرانسیل است .در سالهای

)( 5

اخیر تالشهای بسیاری برای توسعه این روش انجام گرفته

)( 6

است[6و .]7اما روشهای تحلیلی نیز محدودت هایی دارند.

0<z<L

∞-∞<[x & y]<+

∂T
)|(z=0) = σT 4 + T(fluid
∂z
∂T
)− |(z=l) = T(fluid
∂z
−k

T(x. y. z. 0) = 0

حل به روش تابع گرین

از جمله این محدودیتها درنظر نگرفتن شرایط مرزی
غیرخطی ،مانند تابش سطحی ،است که باعث میشود دقت

با استفاده از روش تابع گرین جواب عمومی معادله ()1

شبیهسازی کاهش یابد.

بهصورت
α r t
T(r. t) = + ∫ ∫ G(r. t. r ′ . t ′ )Q(r ′ . t ′ ) dt ′ dr ′
k 0 0

ما در این پژوهش با ترکیب روش تحلیلی تابع گرین و
روش عددی اختالف محدود برای یک روش نیمه -تحلیلی

t

ri

N

ارائه کردیم که قادر است برهمکنش لیزر و ماده را بر اساس

αi
)σ𝑇 4 dt ′ dri′ (7
ki

کند .استفاده از این روش باعث افزایش سرعت محاسبه و

است[ .]7در معادله ( G(r. t. r ′ . t ′ ) )7تابع گرین است و

شبیه سازی نسبت به نرم افزارهای موجود میشود.

ضمناً این معادله دارای جفتشدگی غیرخطی برای متغیر

روش تابع گرین با در نظر گرفتن تابش سطحی بررسی

0

i=1 0

دما است و نمیتوان آن را بهصورت تحلیلی حل کرد .با

مبانی تئوری

استفاده از تکنیک اختالف محدود این جفتشدگی بهصورت

در برهمکنش حرارتی نحوه توزیع دما در ماده اهمیت

وابستگی زمانی تبدیل میشود.

فراوانی دارد .توزیع دما در برهمکنش حرارتی از معادله

4
QR = σTn−1

پخش حرارتی زیر پیروی میکند[.]8
)( 1

+ ∑ ∫ ∫ G(r. t. r ′ . t ′ )|si

با این تبدیل مسئله فوق را میتوان بهصورت نیمه تحلیلی

1
)𝑡 1 𝜕𝑇(𝑟.
= )𝑡 𝛻 2 (𝑇(𝑟. 𝑡)) + 𝑄(𝑟.
𝑘
𝑡𝜕 𝛼

با شرایط مرزی گفته شده حل کرد.
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)Tn (r. t
α r tn
= + ∫ ∫ G(r. t. r ′ . t ′ )Q(r ′ . t ′ ) dt ′ dr ′
k 0 tn−1
r tn
α
+ ∫ ∫ G(r. t. r ′ . t ′ )|z=0 f(t)dt ′ dr ′
)(8
K
0 tn−1

و عدم تطابق جزئی در دماهای پایین به دلیل خطا در
اندازهگیری دما است .عالوه بر این مشاهده میشود که با
ادامه زمان تابشدهی دما افزایش مییابد اما در زمانهای
تابش دهی بیشتر به دلیل افزایش تابش سطحی نرخ رشد
دمای ماده کند میگردد.

)  G(r. t. r ′ . t ′در معادله ( )8بهصورت زیر محاسبه میشود.
2

) [(x−x′ )2 +(y−y′
]
) 4α(t−t′

[−

1

= ) G(r. t. r ′ . t ′

[e
]
√4πα
∞
1
2
′
) ∗ [∑ e−αλn(t−t
]) Z(λn . z)Z(λn . z ′
) N(λn
n=1
nπ
)Z(λn . z) = cos(λn z
= and λn
L

معادله نیمه تحلیلی ( )8قادر است توزیع دمای ماده را در
برهمکنش حرارتی لیزر محاسبه کند.

شبیهسازی و آزمایش

شکل  :1تغییرات دما در مرکز برهمکنش به صورت تجربی و شبیه
سازی

بر مبنای تئوری ارائه شده کدی به زبان  cنوشته شد و
برهمکنش لیزر و آلومینیوم ( )7075توسط آن شبیهسازی

نتایج شبیهسازی تغییرات دما در راستای عمق ماده در

گردید .مشخصات مورد نیاز برای شبیهسازی در جدول ()1

شکل  2نشان داده شده است .دیده میشود که با افزایش

ارائه شده است .همچنین برای ارزیابی صحت نتایج شبیه-

عمق ماده دما بهصورت نمایی کاهش مییابد .هرچه ضریب

سازی ،برهمکنش لیزر با ماده ذکر شده بهصورت تجربی با

تضعیف ماده بیشتر باشد این کاهش دما در راستای عمق با

یک لیزر  cwفیبر آزمایش شد.

سرعت بیشتری صورت میگیرد.

جدول  :1مشخصات آلومینم ()7075

رسانندگی
حرارتی

ضریب
جذب

ضریب
تضعیف

0/12

1/06 cm-1

w

130 m.K

ضریب
حرارتی
mm2
s

نفوذ
48

بر اساس شبیهسازی ،تغییرات زمانی دمای نقطه مرکزی
برهمکنش برای دو چگالی توان تابش  20و  70وات بر
سانتی متر مربع و نیز نتایج تجربی اندازهگیری دمای نقطه
مزبور با همان چگالی توانهای تابشی لیزر در نمودار شکل

شکل  :2تغییرات دما در راستای عمق ماده

 1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
نتایج آزمایش با نتایج شبیهسازی تطابق بسیار خوبی دارد
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کاربردهای لیزرها بهعنوان منبع پرانرژی از اهمیت باالیی

 نشان3 شبیهسازی توزیع دما در روی سطح ماده در شکل
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فشارسنج اپتیکی با آشکارسازی همکانون
 داریوش عبدالهپور، میالد ساالری نسب،  محمد نوری، علی قربانی
 زنجان،  بلوار پروفسور ثبوتی،  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان،دانشکده فیزیك
 باریکه لیزر. با آ شکار سازی همکانون معرفی می شود، در این مقاله یك روش جدید ف شار سنجی اپتیکی مبتنی بر شدت- چکیده
، کانونی شده و با تغییر شکل دیافراگم در اثر تغییر ف شار،بو سیله یك عد سی شیئی روی ق سمتی از یك دیافراگم منعطف بازتابی
 ثبت می شود و با روندی مشخص به اندازهگیری فشار،شدت نور عبوری از روزنهایی مناسب که در صفحه همکانون قرار گرفته است
 از. گزارش شده و روند اندازهگیری ت شریح شده ا ست103/6 kPa  تا98/85 kPa  نتایج سنجش ف شار در محدوده.تبدیل می شود
 میتوان به تنظیمپذیری ح سا سیت و محدوده قابل اندازهگیری، عالوه بر ساده بودن چیدمان و تحلیل دادهها،مزیتهای این روش
. با انتخاب مناسب عدسی شیئی و جنس دیافراگم اشاره کرد،فشار
 آشکارسازی همکانون، سنجش مبتنی بر شدت، فشارسنج اپتیکی-کلید واژه

Optical Pressure Sensor with Confocal Detection
Ali Ghorbani, Mohamad Nouri, Milad Salari Nasab, Daryoush Abdollahpour*
Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Prof. Sobouti Blvd.,
Zanjan
*dabdollahpour@iasbs.ac.ir
Abstract- In this paper, a new method for intensity-based optical pressure sensing with confocal detection scheme is
introduced. A continuous laser beam is focused on a reflective flexible diaphragm by a microscope objective. Upon a
deformation of the diaphragm due to a pressure change, the transmitted light intensity from a pinhole placed in the
confocal plane, is recorded and converted to the pressure measurements by a certain procedure. Results of the pressure
measurement in the range of 98.65 kPa to 103.6 kPa are reported and the procedure of the measurement is explained. In
addition to simplicity of the apparatus and interpretation of the recorded signals, the method can be readily modified to
operate with a required sensitivity in a desired pressure range. This can be achieved by utilizing a different microscope
objective and diaphragm material.
Keywords: Optical pressure sensor, Intensity-based detection, confocal detection
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بازتابی از سطح یک دیافراگم استوار است .آشکارسازی هم-

مقدمه

کانون در آرایشهای مختلف میکروسکوپی همکانون مورد

فشارسنجها بر اساس کارکردشان انواع گوناگونی دارند که از

استفاده قرار میگیرد و مزیت آن در آشکارسازی سیگنال-

جملهی آنها میتوان به فشارسنجهای مکانیکی ،خازنی،

های گسیلی (بازتابی) از محل کانون و جلوگیری از

مغناطیسی ،پتانسیومتری ،پیزوالکتریکی و اپتیکی اشاره

آشکارسازی نور گسیلی (بازتابی) از نقاط یا صفحات

کرد [ .]1بجز فشارسنجهای مکانیکی ،در بقیه فشارسنجها

غیرکانونی است .این مزیت عمده ،امکان الیهبندی نوری

اندازهگیری نهایی به اندازهگیری سیگنال الکترونیکی ناشی

نمونه و تصویربرداری سه-بعدی (با قابلیت تفکیک عمق) را

از تغییرات فشار استوار است؛ با این تفاوت که در بسیاری از

فراهم میکند [.]8

فشارسنجها اندازهگیری سیگنال الکترونیکی باید در محل
تغییرات فشار انجام شود .بنابراین ،سنجش فشار در

نحوهی کارکرد فشارسنج

فضاهایی با میدانهای الکترومغناطیسی قوی ،مختل شده و

طرحی از چیدمان فشارسنج در شکل  1نشان داده است.

همراه با خطا خواهد بود .از طرفی ،در کاربردهای خاصی

باریکه لیزر پیوسته ( ،)𝜆 = 632/8 nmبعد از کانونی

نظیر اندازهگیری فشار گازهای اشتعالپذیر ،اندازهگیری در-

شدن توسط یک عدسی کروی با فاصله کانونی  25 mmو

محل مخاطرهآمیز خواهد بود .با این حال ،در دسته خاصی

عبور از یک باریکهشکن ،بوسیله یک عدسی شیئی کانونی

از فشارسنجهای اپتیکی با انتقال و تبدیل سیگنال نوری به

میشود .برای بدست آوردن کوچکترین اندازه لکه در صفحه

الکترونیکی در فاصلهایی دور از محل ،این محدودیتها قابل

کانونی عدسی شیئی ،فاصله عدسی شیئی و عدسی به

رفع است [.]2

صورتی انتخاب شده است که باریکه لیزر بعد از عبور از

فشارسنجهای نوری بر مبنای اندازهگیری تغییرات

عدسی تمام دهانه عدسی شیئی را پوشش دهد .دیافراگمی

ویژگیهای باریکه نوری نظیر قطبش ،فاز ،شدت و طیف ،در

انعطافپذیر ،با پوششی آینهایی ،در نزدیکی صفحه کانونی

عبور ،انتقال یا بازتاب باریکه نوری از یک المان اپتیکی در

عدسی شیئی قرار گرفته و نور بازتابی از آن بعد از عبور از

اثر تغییر فشار ،پایهریزی شدهاند .فشارسنجهای مبتنی بر

عدسی شیئی ،و بازتاب از باریکهشکن به آشکارساز

تغییرات طیفی و شدت عموماً در چیدمانهای تداخلسنجی

فوتودیودی میرسد .برای آشکارسازی همکانون ،روزنهایی با

طراحی شدهاند [ .]5-3این دسته از فشارسنجها از شرایط

گشودگی مناسب در صفحه همکانون کانون اصلی شیئی

محیطی دیگری نظیر دما نیز به صورت قابل توجهی تاثیر

قرار گرفت.

میپذیرند [ .]6عالوه بر این ،سیستمهای مبتنی بر
اندازهگیری شدت غیرتداخلی نیز گزارش شدهاند [.]7-6
در این مقاله روش جدیدی برای فشارسنجی اپتیکی مبتنی
بر شدت گزارش میشود که عالوه بر کم هزینه بودن ،تمامی
مزایای روشهای اپتیکی را دارا بوده و حساسیت و محدوده

شکل  :1طرحی از چیدمان آشکارسازی همکانون؛  : zجابهجایی
دیافراگم نسبت به صفحهی کانون.

کاری آن با تغییرات سادهایی در چیدمان اپتیکی قابل
تنظیم است .روش حاضر بر مبنای آشکارسازی همکانون نور
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به این ترتیب ،با جابجایی دیافراگم از صفحه کانون ،اندازه

شده و از عدم نشت هوا از این محفظه در فشارهای کمتر و

لکه بازتابی روی روزنه بزرگتر شده و شدت نور رسیده به

بیشتر از یک اتمسفر اطمینان حاصل شد .محفظه طوری در

فوتودیود ،کاهش مییابد .بیشترین تراز سیگنال (بر حسب

چیدمان قرار گرفت که سطح بازتابنده دیافراگم ،در فشار

ولت) هنگامی بدست آمد که دیافراگم درست در صفحه

اتمسفر ،درست در کانون اصلی عدسی شیئی قرار گرفته و

کانونی شیئی قرار میگرفت .با تحلیل انتشار باریکه گاوسی

بیشترین دامنه سیگنال توسط فوتودیود ثبت شود .با

در این سیستم ،سیگنال آشکارسازی شده توسط فوتودیود

افزایش و کاهش فشار ،به ترتیب تحدب و تقعری در

بعد از روزنه ،به صورت زیر بدست میآید

دیافراگم ایجاد میشد با این تفاوت که انتظار میرفت به

( M 2 w02  ) (1+ ( z M z0  )2 )  ,


S ( z ) = S0 1 − exp  −2 R 2



)(1

سپس ،با تغییر فشار درون محفظه ،در محدوده 98/85 kPa

 z0 =  w02 / طول ریلی باریکه M ،بزرگنمایی عدسی

تا  103/6 kPaسیگنال دریافتی از فوتودیود در فشارهای

شیئی z ،جابجایی دیافراگم نسبت به صفحه کانونR ،

شعاع گشودگی روزنه،

یا کاهش فشار باعث تحدب و تقعر یکسان نشده و تقارن
تغییر سیگنال به ازای افزایش یا کاهش فشار از بین برود.

که در آن w0 ،پهنای کمر باریکه در کانون اصلی،

S0

دلیل نحوه چسباندن دیافراگم ،یک اندازه مشخص افزایش

مختلف با خطایی کمتر از  %5اندازهگیری شد (شکل  .)2در

بیشینه سیگنال و

گام بعد ،به منظور نگاشت ولتاژ ثبت شده به جابجایی

  = 1 + ( z / z0 )2هستند .در چیدمان این فشار سنج،

دیافراگم ،فشار درون محفظه در یک اتمسفر ثابت نگه داشته

 R = 15  m ، w0 = 1  mو  M = 10انتخاب شدهاند.

شده و کل محفظه بوسیله یک جابجاگر موتوری در جهت
انتشار باریکه ،با سرعت ثابت در محدوده  300میکرونی در
طرفین کانون ،حرکت داده شده و به صورت همزمان
خروجی فوتودیود ثبت و به نمودار ولتاژ بر حسب جابجایی
تبدیل شد (شکل  .)3همانطور که مالحظه میشود انطباق
خوبی بین دادههای ثبت شده با مدل رابطه ( )1وجود دارد.

شکل  :2نمودار ولتاژ اندازهگیری شده (بهنجار) بوسیله فوتودیود بر
حسب فشار درون محفظه.

دیافراگم مورد استفاده در این فشارسنج از الیهنشانی
آلومینیوم بر روی یک المل مستطیلی با طول ،25 mm
عرض  25 mmو ضخامت  120 µmتهیه شد که به وسیلهی
چسب غیرکشسان ،از طرف ضلعهای مستطیل به یک قطعه

شکل  :3نمودار ولتاژ فوتودیود بر حسب فاصله دیافراگم از محل
کانون اصلی شیئی ،خط پر :دادههای تجربی؛ نقطه-خط :مدل
تحلیلی بر اساس رابطه (.)1

فلزی با گشودگی دایروی به قطر ،15 mmچسبانده شد .در
طرف دیگر قطعه فلزی ،روزنهایی به قطر  1 mmایجاد شده
و از طریق یک کانال هوای پالستیکی به میکروپمپ متصل
447

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

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1397

نتیجهگیری
در این مقاله یک فشارسنج اپتیکی جدید بر اساس
آشکارسازی همکانون معرفی شده و نتایج اندازهگیری
تغییرات فشار در محدوده  98/85 kPaتا 103/6 kPa
گزارش شده است .این حسگر مبتنی بر اندازهگیری تغییرات
شدت با آشکارسازی همکانون ،ساختار نسبت ًا ساده و کم
هزینهایی داشته و تحلیل نتایج آن از سایر روشهای

شکل  :4نمودار جابجایی دیافراگم بر حسب فشار

فشارسنجی اپتیکی سادهتر است .با تغییر عدسی شیئی و

در نهایت ،با ترکیب دادههای شکل  2و شکل  3نمودار

جنس دیافراگم ،محدوده کاری و حساسیت قابل تنظیم بوده

جابجایی (تغییر انحناء) دیافراگم بر حسب فشار اعمالی

و حتی با استفاده از دیافراگمی مناسب میتوان از این ابزار

بوسیله میکروپمپ استخراج شد (شکل  .)4عدم تقارن ،در

به عنوان میکروفون نوری نیز استفاده کرد .عالوه بر این ،با

اطراف فشار اتمسفری ،ناشی از یکسان نبودن عمق تحدب

کوپل کردن نور عبوری از روزنه به یک فیبر نوری ،میتوان

و تقعر دیافراگم به ازای تغییر فشار یکسان است .با این حال،

ثبت دادهها را به فواصل دور انتقال داد.
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زندر غیرخطی-طراحی یک گیت منطقی تمام نوری مبتنی بر تداخل سنج ماخ
همراه با موجبر کنترلی پالسمونیکی مستقیم
سهیل نوری کورانی و حمید واحد
 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی فناوری های نوین
Soheil.noori2012@yahoo.com  وvahed@tabrizu.ac.ir

 پردازش تمام نوری سیگنال در مدارات مجتمع نوری وکاربرد آن در ارتباطات و محاسبات نوری نیازمند توانایی کنترل نور با- چکیده
زندر- در این مقاله با استفاده از تداخل سنج ماخ. بنابراین ادوات سوئیچینگ تمام نوری توجه زیادی را بخود جلب کردهاند.نور است
 گیت. طراحی وشبیه سازی شده استOR  وAND غیرخطی و موجبرهای کنترلی مستقیم پالسمونیکی دو گیت منطقی تمام نوری
 استفاده از این ساختار پالسمونیکی سبب.فلز هستند-عایق-منطقی تمام نوری پیشنهادی مبتنی بر موجبرهای پالسمونیکی فلز
.کاهش ابعاد و توان مصرفی ساختار شده است
.نوری

 سوئیچینگ، پالسمونیک، غیرخطیت،زندر- ماخ-کلید واژه

Design of an All-Optical Logic Gate Based on Non-Linear MZI and
the Straight Plasmonic Control Waveguides
Soheil Noori Kourani, and Hamid Vahed
School Of Engineering Emerging Technologies University of Tabriz, Tabriz, Iran
Soheil.noori2012@yahoo.com and vahed@tabrizu.ac.ir
Abstract- All optical signal processing in integrated photonic circuits and its applications in optical computing and
communications require the ability to control light with light. Therefore, all-optical switching devices have attracted a lot
of attentions. In this paper, two all-optical logic gates are designed by using of nonlinear Mach-Zehnder interferometer
and straight plasmonic control waveguides. All- optical logic gates are based on the metal-insulator-metal (MIM)
plasmonic waveguides. Using of the plasmonic structure leads to reduction of the device length and power consumptions.
Keywords: Mach-Zehnder, Plasmonic, Non-Linear, Optical Switching
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ساختار پایه یک سیستم سویچینگ تمام نوری

مقدمه

نور یک بستر بسیار مناسب برای انتقال سریع و حجیم

ساختار پایه یک سیستم سویچینگ تمام نوری مبتنی

اطالعات می باشد ،ولی مساله در استفاده از این شبکه ها

بر  MZIغیرخطی همراه با موجبر کنترلی پالسمونیکی در

این است که در این حوزه ادوات تماما نوری مورد نیاز جهت

شکل ( )1نشان داده شده است.

تقویت ،پردازش ،سوئیچنگ وغیره را نداریم .به همین دلیل
در سالهای اخیر تمرکز بر این شده است تا بتوان ادوات نوری
با کارکرد مشابه ادوات الکترونیکی ولی با سرعت و راندمان
باالتر طراحی کرد .در این راستا ،ادوات مبتنی بر تداخلسنج
ماخ-زندر ،برای مدوالسیون ،سوئیچینگ ،گیتهای منطقی و
غیره پیشنهاد شده است[ .]1استفاده همزمان از اثرات
شکل  :1تصویر شماتیک از ساختار پایه یک سیستم

اپتیک غیرخطی در این ادوات مبتنی بر تداخل سنج ماخ-

سویچینگ تمام نوری مبتنی بر .MZI

زندر ،باعث کاربردی شدن آنها در سیستم های پردازش
نوری و یک گام رو به جلو در این سیستمها در جهت کنترل

در این ساختار ،برای ایجاد غیر خطیت در یکی از

تمام نوری شده است[ .]2امکان حبس زیر طول موجی نور

بازوهای

 ،از ماده غیر خطی کر )  ( Ag − BaOبرای

در ساختارهای پالسمونیکی باعث شده است تا توجه ویژهای

ایجاد غیرخطیت مرتبه سوم استفاده شده است .غیر خطیت

به استفاده از این ساختارها در طراحی ادوات نوری گردد که

مرتبه سوم این ساختار با ضخامت تقریبی  300نانومتر و

منجر به کاهش ابعاد ادوات و توان مصرفیشان گردیده

نسبت کسر حجمی نانوذرات نقره در الیه نازک با مقدار %25

است[ .]3در این مقاله از تداخل سنج پالسمونیکی ماخ-

در

با

زندر در یک ساختار فلز-عایق-فلز با یک بازو غیر خطی کر

)

جهت طراحی یک گیت منطقی تمام نوری استفاده شده

لیزر

(

  (3) = 4.8 10−10 esuمی باشد .با تنظیم دقیق شدت

شده ،به عنوان یک ابزار سوئیچینگ نوری عمل خواهد کرد،

مستقیم ،تحت عنوان موجبر کنترلی تغییر کرده و رفتار
خروجی گیت تمام نوری مبتنی بر

طول

موج

820

نانومتر

برابر

سیگنال پمپاژ و طول موج ورودی ،ساختار پایه ارائه داده

است .غیر خطیت ماده کر توسط یک موجبر پالسمونیکی

MZI

MZI

که می تواند کاربردهایی در ادوات سوئیچینگ فوق سریع و

مورد بررسی قرار

سیستم های پردازش اطالعات داشته باشد .ساختار شامل

گرفته است.

بستر از جنس فلز ،تداخل سنج پالسمونیکی غیرخطی ماخ-
زندر ،و موجبر مستقیم پمپاژ می باشد .فلز در این ساختار
از جنس نقره است که گذردهی نسبی آن توسط مدل درود
به صورت

𝜀∞ = 3.7

،

Hz𝜔𝑝 = 1.38 × 1016
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𝑧𝐻  2.73 × 1013بیان میشود [ .]4برای تحلیل و شبیهسازی
ساختار از روش  FDTDاستفاده شده است .موج سیگنال به
شدت  1.9 × 104 𝑉 2 /𝑚2به ورودی تداخل سنج ماخ-زندر و
موج پمپاژ به شدت

1.9 × 106 𝑉 2 /𝑚2

به موجبر کنترلی

مستقیم تزریق میگردد .میزان عبوردهی  MZIبر حسب
طول موج در دو حالت حضور و عدم حضور بازوی غیرخطی
تداخل سنج در شکل ( )2رسم شده است .در حضور بازوی

شکل  :3شیفت طول موج قطع .MZI

غیرخطی ،منحنی عبور در طول موج  882نانومتر یک

استفاده از ساختار ارائه شده برای طراحی گیتهای

مینیموم نشان داده و میزان عبوردهی تداخل سنج به 0/09

منطقی

می رسد ،که این حالت را می توان حالت خاموش به معنای

با استفاده از نتایج به دست آمده در بخش قبلی و کمک

خروجی صفر در نظر گرفت.

گرفتن از طرح ساختار پایه مربوطه (شکل  ،)1گیت تمام
نوری منطقی طراحی شده است که شامل دو عدد  MZIو
دو موجبر کنترلی مستقیم است .دو موج پمپاژ ( )P1, P2به
دو موجبر کنترلی مستقیم و دو موج سیگنال ( )A, Bبعنوان
دو ورودی گیت منطقی به دو ورودی دو تداخل سنج ماخ-
زندر تزریق میگردد .هردو ماخ-زندر از نظر ساختار و ابعاد
برابر بوده و طول موج ورودی هر دو یکی است .با اعمال
ورودیهای ( ،)A, Bو همچنین تنظیم پمپهای (،)P1, P2
خروجی مد نظر جهت طراحی گیت منطقی  ORطبق

شکل  :2میزان عبوردهی  MZIبر حسب طول موج در حضور و عدم
حضور بازوی غیرخطی.

شکل ( )5بدست آمده است .جدول  1نیز عملکرد ساختار
را به عنوان گیت منطقی  ORنشان می دهد.

حضور ماده غیرخطی کر ،در بازوی ماخ-زندر ،باعث میشود
خروجی بازوهای ماخ-زندر نسبت به هم اختالف فاز پیدا
کنند که تداخل سازنده و مخرب را برای ما در پی خواهد
داشت .در طول موج  882نانومتر ،این اختالف فاز به حداکثر
مقدار خود ،یعنی  180درجه ،می رسد که نتیجه آن تداخل
مخرب و خروجی صفر خواهد بود .تاثیر حضور یا عدم حضور
موج پمپاژ در طیف عبوردهی  MZIدر شکل  3نشان داده
شده که طول موج قطع شیفت یافته است .از نتایج بدست
آمده از ساختار پایه مندرج در شکل ( )1میتوان برای
طراحی ساختار یک گیت تمام نوری بهره گرفت.

چنانچه هر دو ورودی  Aو  Bقطع باشند ،خروجی ساختار
صفر خواهد بود ( معادل ردیف اول جدول صحت) .حال
چنانچه ورودی  Aیا  Bبه همراه موج پمپاژ مربوطه وصل
باشد ،ساختار کل خروجی نشان خواهد داد (ردیف دوم و
سوم جدول صحت) .در حالت چهارم نیز هر دو ورودی  Aو
 Bبه همراه هر دو پمپ وصل بوده که این باعث می شود
خروجی هردو ماخ-زندر وصل بوده و ساختار خروجی 1
نشان میدهد (ردیف چهارم جدول صحت).
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شکل  :5توزیع میدان گیت منطقی پیشنهادی  ANDدر حاالت به
ترتیب از باال به پایین A=1 , B=1 )3 A=0, B=1 )2 A=1, B=0 )1

شکل  :4توزیع میدان گیت منطقی پیشنهادی  ORدر حاالت به
ترتیب از باال به پایین A=1 , B=1 )3 A=0, B=1 )2 A=1, B=0 )1
جدول  :1عملکرد ساختار به عنوان گیت منطقی

Out
0
1
1
1

P2

P1

B

-

-

-

1

0
0

1
1

-

1

1
1

نتیجه گیری

OR

در این مقاله ،با استفاده از تداخل سنج ماخ-زندر غیرخطی

A

0

و موجبر کنترلی مستقیم پالسمونیکی دو گیت منطقی تمام

1

0

نوری  ANDو  ORطراحی و شبیه سازی شده است.این دو

1

گیت منطقی پیشنهای با استفاده از ساختارهای
پالسمونیکی دارای ابعاد زیر طول موجی جهت کاربرد در
مدارات مجتمع نوری هستند.

طراحی گیت های منطقی AND

با توجه به توضیحات داده شده در ساختار و عملکرد گیت
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شبیهسازی ترکیب چهارموج معکوس در تارهای نوری و تأثیر پارامترهای مختلف
بر طیف بهرهی سیگنال خروجی
 محمدجواد کریمی، شمیم ترکیان،حسن پاکارزاده
 ایران، شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک
pakarzadeh@sutech.ac.ir
 یک اثر خودکنشی غیرخطی جدید به نام تقویت خود پارامتری شبیهسازی میشود کهه خهود را بههصهور، در این مقاله- چکیده
 نتایج.باریک شدن طیف نوری در تار با پاشندگی عادی نشان میدهد و منجر به انتشار بسیار پایدار با توزیع طیفی مشخص میشود
 شبیه به تقویت پارامتری مؤثر بخش مرکزی طیف با توزیع مجدد انرژی از،حاصل از باریک شدن به علت ترکیب چهارموج معکوس
 فرآیند ترکیب چهارموج معکوس را شبیهسازی و تأثیر عوامل مختلف مانند طول، ما با استفاده از حل تحلیلی.کنارههای طیف است
. پهنای طیفی اولیه و توان ورودی را بر طیف بهرهی سیگنال خروجی بررسی میکنیم،تار

. تقویت خودپارامتری، ترکیب چهارموج معکوس، تارنوری، اثر خودکنشی-کلیدواژه

Simulation of inverse four-wave mixing in optical fibers and impact of
different parameters on the output signal gain spectrum
H. Pakarzadeh, S. Torkian, M. J. Karimi
Department of physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran.
Abstract- In this paper, a new nonlinear self-action effect called self-parametric amplification is simulated which
manifests itself as an optical spectrum narrowing in normal dispersion fiber and leading to a very stable propagation
with a distinctive spectral distribution. The narrowing results from inverse four-wave mixing resembling an effective
parametric amplification of the central part of the spectrum by energy transfer from the spectral tails. Using an
analytical solution, we simulate the inverse four-wave mixing process and examine the impact of different parameters
such as fiber length, the initial spectrum width and input power on the output signal gain spectrum.
Keywords: Self-action effect, optical fiber, inverse four-wave mixing, self-parametric amplification.
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مبانی نظری و نتایج شبیهسازی

مقدمه

ترکیب چهارموج معکوس در تارهای نوری با پاشندگی عادی

ترکیب چهارموج یا ترکیب چهار فوتون یک فرآیند غیرخطی
است که از اثر غیرخطی مرتبه سوم ناشی میشود .منشأ ترکیب
چهارموج مربوط به پاسخ غیرخطی الکترونهای مقید ماده به
میدان الکترومغناطیسی است ] . [1یک نوع شناختهشده از
ترکیب امواج پارامتری در اپتیک خطی بهصورت معادلهی

تحت شرایط خاصی رخ میدهد .برای شبیهسازی این فرآیند
لیزر ورودی را لیزر تار رامان در نظر میگیریم که خروجی این
لیزر یک طیف دو قلهای بافاصلهی 1- 0/2نانومتر است .این نور
لیزر باید از طول مشخصی از تار با پاشندگی عادی عبور کند تا

 20  0     0   خواهد بود .این برهمکنش
حاصل ترکیب دو فوتون از فرکانس مرکزی پمپ در فرکانس

فرآیند  IFWMرخ دهد .آزمایش تجربی نشاندهندهی این
فرآیند در منبع ] [3بهصورت کامل شرح دادهشده است .برای

  0با جفت امواج به باال تبدیلشده (آنتی استوکس) و به
پایین تبدیلشده (استوکس) با فرکانسهای   0   و
  0   است .ترکیب چهارموج زمانی به وجود میآید که
چهارموج برهمکنش کننده شرایط جور شدگی فاز را ارضا کنند
به صورتی که روند تبادل انرژی بین امواج در طول انتشار در
محیط غیرخطی را تضمین کند .اگرچه ،روند ترکیب چهارموج
تبهگن است .یعنی ،دو فوتون پمپ یکسان نابود میشوند و یک
جفت فوتون به باال تبدیلشده (آنتی استوکس) و به پایین
تبدیلشده (استوکس) را تولید میکنند .انتقال انرژی یکجانبه
این سؤال را ایجاد میکند که آیا روند معکوس ترکیب چهارموج
معمول در محیط غیرخطی امکانپذیر است؟
همانطور که در شکل ( )1مشخصشده است ،روند معکوس
باید تبهگن باشد و روابط انتقال انرژی را مانند معادلهی ()1
ارضا کند ]. [2

مشاهدهی این فرآیند در تار نوری به کمک شبیهسازی از دوتار
مختلف  LEAF1با ناحیهی پاشندگی عادی و  SMF- 282با
ناحیهی پاشندگی غیرعادی استفاده میکنیم .با استفاده از حل
تحلیلی نتیجه میگیریم که خروجی لیزر رامان (با طیف دو
قلهای) وقتی به تار  LEAFمیرسد ،شبیه تقویتکنندههای
پارامتری نوری دو پمپ  OPA9عمل میکند که با دو پمپ
ازلحاظ طیفی جداشدهاند؛ اما در این مورد "پمپها" و
"سیگنالها"ی متفاوت وجود ندارد در عوض ،میدان ورودی
خود را با توزیع مجدد انرژی از طولموجهای محیطی (پمپ) به
ناحیهی مرکزی (سیگنال) منتشر میکند .این پمپهای مؤثر
با فرکانسهای  1و  2در ورودی تار در نظر گرفته میشوند.

چنین پمپهای مؤثری سیگنال و آیدلر را با فرکانسهای 3
و  4تقویت خواهند کرد .به صورتی که  2  1و 4  3

0    0    20

()1

در نظر گرفتهشده است .در این تحلیل کیفی ،ابتدا مورد پمپ
تخلیه نشده در نظر گرفته میشود به صورتی که سیگنال و
آیدلر در مقایسه با پمپها بسیار کوچک هستند
P1  P2  P0

 . P3بهرهی غیراشباع عبور سیگنال برای

سیگنال  ، G3بهصورت زیر نوشته میشود:
2

()2

شکل :1طرحواره ای از فرآیند ترکیب چهارموج معکوس[2] .




sinh  gL 

 P
 g

0

 1

P3  0 

P3  L 

G3 

دراین مقاله ،با استفاده از حل تحلیلی ،فرآیند ترکیب چهارموج
معکوس را شبیهسازی و تأثیر عوامل مختلف مانند طول تار،
پهنای طیفی اولیه و توان ورودی را بر طیف بهرهی سیگنال
خروجی بررسی میکنیم.
1

Large effective area fiber
Single mode fiber
3
Optical parametric amplifier
2
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 G3  1

بهرهی آیدلر بهصورت

4

 Gو  gضریب بهرهی پارامتری

1

ثابت پاشندگی
مرتبه دوم

2

2

4.3ps km

k
نامیده میشود که با استفاده از معادلهی g  r   
2
محاسبه می گردد .در این معادله  r   P0و  ضریب

0.25dB / km



ضریب غیرخطی

2.16 W .km 



غیرخطی است .هنگامیکه  k  l   Nl  0باشد ،ضریب

طولموج ورودی

1423nm

1

بهره به بیشینه مقدار خود میرسد .ثابت انتشار کل و

طولموج ورودی

1424nm

2

2

2

2

افت تار
1

                 عدمجورشدگی
1

2

3

4

ثابت انتشار   NL   P0 ،بخش غیرخطی بردار موج عدم جور
  s  3  cو

شدگی،

 p  1  c  c   2

تعریف میشوند .برای فهم اثر پاشندگی ،میتوان ثابت انتشار
عدم جور شدگی را در سری توانی استاندارد به لحاظ  sو
  pطبق معادلهی ( )9بسط داد:
()9




2m





  p

2m

 s 

 



شکل :2نمایی از طیف بهره پس از انتشار در طول  1000متر از تار . LEAF

 
2m
  2 
 2m 
m1

الف) تأثیر پهنای طیف ورودی بر طیف بهره

  2mمشتقات زوج از  در فرکانس مرکزی  cاست .با

توجه به اینکه  2

با بررسی پهنای طیف ورودی در شکل  ،9میتوان دریافت که
اگر پهنای طیف اولیه کمتر از  2نانومتر باشد ،باریک شدن
طیف نهایی یعنی اثر ترکیب چهارموج معکوس ،رخ میدهد.
درحالیکه با افزایش پهنای طیف اولیه ،بیش از 2نانومتر،
پهنشدگی طیفی یعنی اثر ترکیب چهارموج معمول خواهیم
داشت .این اثر هم در محیطهای با افت و هم در محیطهای
بدون افت قابلمشاهده است.

  4است ،داریم:

 s 2    p 2 

( )3

   2

بنابراین شکل طیف بهره و مکان بیشینهی بهره در ناحیهی
طیفی با استفاده از شرایط جور شدگی فاز بهدقت میآید
]: [6]  [3
()5

 P0

2

  2    2  
p 
 s

k 0

با استفاده از پارامترهای جدول  ،1شکل 2طیف بهرهی خروجی
به ازای طولموجهای ورودی به  LEAFکه در ناحیهی
پاشندگی عادی قرار دارد را نشان میدهد .در این حالت اثر
ترکیب چهارموج معکوس رخ میدهد.
جدول :1پارامترهای موردنیاز برای شبیهسازی طیف بهره تار [3] LEAF

پارامتر

مقدار

شکل :9تغییرات طیف بهره در اثر تغییر پهنای طیف ورودی در بازهی
1000متر.
طول
ازای
به
سیگنال
مختلف
طولموجهای

.

،   1423nm,   1424nm

ثابتها

2

1

1

   4.3 ps kmو P  1.5W
2

2

0

.

L

طول تار

1km

طولموج
پاشندگی صفر

1490nm

0

توانهای ورودی

0.75W

p1 , p2

ب) تأثیر توان ورودی بر طیف بهره
طبق معادلهی ( )2توان ورودی که برابر با مجموع توانهای
امواج پمپ

p0  p1  p 2

است با بهرهی سیگنال ارتباط
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شکل  4نشان داده شده است پهنای طیف خروجی تحت فرآیند

مستقیم دارد ؛ بنابراین با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل و
تغییر مقدار توان اولیه از  0 / 5تا  4 / 5وات ،همانطور که در
شکل 3مشاهده میشود ،به این نتیجه میرسیم که با افزایش
مقدار توان ورودی ،بهرهی سیگنال افزایش مییابد و به ازای
توان  3/5وات در این محدوده ،به بیشینه مقدار بهرهی بیش از
 10دسیبل میرسد.

 FWMافزایش مییابد و بهرهی طیف نهایی به میزان
قابلتوجهی کاهش مییابد.

شکل:4
1

طیف پس از

در

انتشار سیگنال

طول تار ،SMF-28

 L  1000m ،   10.18 ps km ،   1.37 W .km و
1

2

2

P  1.5W .

شکل :3تغییرات طیف بهره در اثر تغییر توان ورودی در بازهی طولموجهای
مختلف سیگنال به ازای

 1nm

 L  1km ، و

in

 1.5W

0

0

.p

نتیجهگیری

ج) اثر طول تار نوری بر طیف بهره تار LEAF

در این مقاله ،فرآیند  IFWMبا در نظر گرفتن شرایط حاکم
بر آن شبیهسازی شد و تاثیر عوامل مختلف بر طیف بهره
خروجی بررسی گردید .میتوان نتیجه گرفت که فرآیند
 IFWMطیف نوری را باریک خواهد کرد و جفت فوتونهای
سیگنال و آیدلر را با فرکانسهایی در مرکز دو پمپ ورودی
تولید میکند .فرآیند  IFWMفقط زمانی ایجاد میشود که
پهنای طیف ورودی کمتر از  1/5نانومتر باشد .همچنین افزایش
طول تار نوری و توان ورودی باعث افزایش بهرهی طیف
خروجی میگردد.

طول تار در نظر گرفتهشده برای شبیهسازی اصلی برابر با
 1000متر است .چنانکه در شکل  5آمده است ،با ثابت در
نظر گرفتن بقیهی عوامل مؤثر در طیف بهره ،طول تار را از
 500تا  1100متر در بازهی طولموجهای سیگنال متفاوت،
تغییر میدهیم .هر چه طول تار افزایش یابد ،بیشینهی بهره نیز
بیشتر خواهد شد و در تار به طول  1100متر ،بهره به بیشینه
مقدار خود در این بازه یعنی  29/91دسیبل میرسد .نتایج
بهدستآمده مطابق با معادلهی تحلیلی ( )2است که در آن
بهرهی سیگنال با طول تار ارتباط مستقیم دارد.
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بررسی خواص اپتیک غیرخطی الیههای نازک نانوساختار مس تهیه شده با روش
الیهنشانی تبخیر گرمایی مقاومتی
1

 عطااله کوهیان محمد آبادی، 1 نوشین السادات حسینی تهرانی، 1مهسا اطمینان

mahsaetminan@ut.ac.ir, hosseini96@ut.ac.ir, : رایانامه، دانشگاه تهران،دانشکده فیزیک1
koohian@ut.ac.ir.
 دراین مقاله خواص اپتیک غیر خطی الیههای نازک نانو ساختار مس شامل ضریب شک ست و ضریب جذب غیرخطی مورد- چکیده
 همچنین، و با روش الیهنشانی تبخیر گرمایی مقاومتی تهیه شده اند130nm  و25 nm  نمونه ها در دو ضخامت.بررسی قرار گرفته اند
. برای بد ست آوردن خواص اپتیک غیرخطی ا ستفاده شده ا ست، 532nm  با لیزر دیودی پیو سته در طول موجZ-از تکنیک جاروب
نتایج این برر سی ن شان میدهد ضریب شک ست غیرخطی با افزایش ضخامت الیهها تغییر عالمت میدهد و ضریب جذب غیر خطی
.کاهش مییابد
 الیهنشانی تبخیر گرمایی مقاومتی، الیههای نازک فلزی، ضریب شکست و ضریب جذب غیرخطی-کلید واژه

Investigation of Nonlinear Optical Properties of Thin Cu Nano-Structure Films Prepared by
Resistance Thermal Evaporation deposition
Mahsa Etminana, Nooshin. S. Hosseinia , Ataalah Koohiana
aDepartment

of Physics, University of Tehran, Emails: mahsaetminan@ut.ac.ir,
hosseini96@ut.ac.ir, koohian@ut.ac.ir.

Abstract- In this paper, the nonlinear optical properties of copper nanostructure thin-films, including nonlinear refractive
index and absorption coefficient, have been investigated. The samples were prepared in two thicknesses of 25 nm and
130 nm by Resistance Thermal Evaporation(RTE) deposition method, also the Z- Scan technique with continuous diode
laser at 532 nm was used to obtain nonlinear optical properties. The results of this study shows that the sing of nonlinear
refractive index changes with increasing thickness of the films, and the nonlinear absorption coefficient decreases.
Keywords: Copper nanostructure thin-films, Nonlinear refractive index and absorption coefficient, Resistance Thermal
Evaporation(RTE) deposition
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مقدمه
امروزه الیههای نازک با ویژگیهای غیر خطی طیف وسیعی را
هم از نظر نوع ماده و هم از نظر کاربرد تشکیل میدهند ،که
ازجمله کاربردهای آنها میتوان به ساخت حسگرها[ ،]1ساخت
سوییچهای اپتیکی ،محدود کنندههای توان لیزر و قطعات
اپتیکی حساس[ ،]2جاذبهای قابل اشباع و همچنین ابزارهای
فوتونیک و اپتوالکترونیک[ ،]3اشاره کرد .از این جهت بررسی

شکل :1.شبیهسازی چیدمان آزمایش جاروب Z-روزنه بسته.

خواص اپتیکی الیههای نازک دارای اهمیت قابل مالحظهای می-
باشد.

نتایج و بحث

ضریب شکست غیرخطی منشأهای متفاوتی دارد که غیرخطیت

نتایج بدست آمده از طیف سنجی نوری مرئی-فرابنفش که در
شکل 3.آمده است ،نشان میدهد ،هردو نمونه دارای قله جذب
پالسمونی هستند که برای الیه با ضخامت  25نانومتر این قله در
طولموج  735نانومتر و برای الیه با ضخامت  130نانومتر در
طولموج  623نانومتر است.

گرمایی یکی از آنها است .پدیده نوری غیرخطی گرمایی ناشی
از جذب باریکه لیزری بههنگام عبور از یک ماده اپتیکی میباشد.
در اثر جذب دمای بخشی از ماده که در معرض تابش قرار می-
گیرد افزایش مییابد و بنابراین ضریب شکست غیرخطی ماده
تغییر میکند .همچنین تغییرات ضریب شکست غیرخطی بسته
به نوع ماده و ساختار درونی آن ممکن است مثبت یا منفی
باشد[ .]4در این مقاله به بررسی غیرخطیت گرمایی برای دو
نمونه تهیه شده از الیه های نازک نانوساختار مس با دو ضخامت
متفاوت ،با استفاده از تکنیک جاروب Z-میپردازیم[.]5

تهیه نمونهها و چیدمان آزمایش
نمونهها با استفاده از دستگاه الیهنشانی تبخیر گرمایی
مقاومتی( ،Edvard Vacum Coater ،)RTEبا بوته تنگستن
و در خال  6 ×10-5 torrآماده شدهاند(شکل .)1.برای تعیین
ویژگی های نوری خطی و ساختار الیههی نازک از طیف سنج
نوری مرئی-فرابنفش (  ) UV–VISو میکروسکپ الکترون -

شکل :2.نمودار طیف جذب نوری الیههای نازک مس با ضخامت (الف)130

روبشیگسیل میدانی( )FESEMاستفاده کردهایم .ضخامت

نانومتر( ،ب) 25نانومتر

الیههای تهیه شده  25و  130نانومتر است و مقدار جرم مس

همچنین نتایج بدست آمده از میکروسکپ الکترون
روبشی( )FESEMنیز وجود جزایری از نانوذرات را روی سطح
الیهها نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود تراکم نانوذرات
روی الیه با ضخامت 130نانومتر بیشتر از الیه با ضخامت -25
نانومتر است(شکل.)3.

تبخیر شده در فرآیند الیهنشانی به ترتیب  10و  52میلیگرم
بوده است.همچنین برای اندازهگیری ضریب شکست غیرخطی با
استفاده از تکنیک جاروب ،]5[ Z-از یک لیزر دیودی با طولموج
 532نانومتر و توان 130میلیوات ،پاورمتر دیجیتال  200میلی-
وات و روزنه با قطر  1.5میلیمتر ،استفاده شده است(شکل.)1.
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(الف)
(ب)
شکل :4.نمودار جاروب Z-روزنه بسته الیه نازک مس با ضخامت( ،الف)25 :
نانومتر و (ب) 130 :نانومتر.

(ب)
شکل :3.تصویر ( FESEMالف) :الیه نازک مس با ضخامت 25نانومتر( ،ب):
الیه نازک مس با ضخامت 130نانومتر.

برای بدست آوردن ویژگیهای اپتیک غیرخطی الیهها آزمایش
جاروب Z-را یکبار بهصورت روزنه بسته و باردیگر بهصورت روزنه
باز انجام دادهایم که نتایج آن در شکل4.و 5نشان داده شدهاست.

(الف)

(الف)
(ب)
شکل :5.نمودار جاروب Z-روزنه باز الیه نازک مس با ضخامت( ،الف)25 :
نانومتر و (ب) 130 :نانومتر.
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 و همچنین بیشینه و کمینه توان تراگسیل4.باتوجه به شکل
 نتیجه میشود که ضریب شکست غیرخطی برای،برای دو نمونه
نانومتر مثبت و برای نمونه25 نمونه الیه نازک مس با ضخامت
 بنابراین با.نانومتر منفی است130 الیه نازک مس با ضخامت
.تغییر ضخامت ضریب شکست غیرخطی تغییر عالمت میدهد
. گزارش شده است1.نتایج حاصل از این نمودار ها در جدول
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 الیههای نازک،باتوجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش
 رفتار اپتیک غیرخطی،نانوساختار مس با تغییر ضخامت الیه
 همانطور که از دادهها و نمودارها.جالبی از خود بروز میدهند

[10] F. W. Qin, M. M. Zhong, Y. M. Liu, H. Wang, J.

 عالمت ضریب شکست غیرخطی با تغییر ضخامت،مشخص است

M. Bian, C. Wang, Y. Zhao, D. Zhang, Q. M. Li,
“Growth of high c-orientated crystalline GaN ﬁlms
on amorphous Cu/glasss substrates with lowtemperature ECR-PEMOCVD”, J Mater Sci: Mater
Electron, 25:969–973, 2014.

الیههای نازک تغییر میکند و همچنین ضریب جذب غیرخطی
 این درحالی است که با.الیهها با افزایش ضخامت کاهش مییابد
.افزایش ضخامت تراکم نانوذرات روی سطح الیه بیشتر میشود
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طراحی و برپایی چیدمان اندازهگیری پاشندگی تأخیر گروه آینههای پاشنده
4

 محمد ثاقبفر،3 مهدی مردیها،2و1 مرتضی حاجی محمود زاده،2و1 حمیدرضا فالح،1حدیثه تربت اصفهانی
hadis21@rocketmail.comگروه فیزیک دانشگاه اصفهان-1

hfallah@sci.ui.ac.ir،m.hajimahmoodzade@sci.ui.ac.irگروه پژوهشی اپتیک کوانتمی دانشگاه اصفهان-2
thinfilmgroup@yahoo.com صنایع اپتیک ایران-3
saghebfar@mut-es.ac.irپژوهشکده اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر-4
 فمتوثانیه ایجاد و در5  این آینهها میتوانند تپ فوق کوتاه تا.چکیده – امروزه پیشرفت زیادی درزمینهی ساخت آینههای چرپ حاصل شده است
 در این مقاله چیدمان تجربی تداخل سنجی مایکل سون را برای اندازهگیری پا شندگی تأخیر گروه.نتیجه توان باالیی برای تپ خروجی حا صل کنند
برپا کرده و بینابهای تداخلی مربوطه را ثبت کردیم و سپس با ا ستفاده از الگوریتم تبدیل موجک پا شندگی تأخیر گروه را به د ست آوریم که با
. تطابق بسیار خوبی را نشان میدهد،اطالعات ارائهشده برای آینهها توسط شرکت سازنده
 الیههای نازک، تبدیل موجک، پاشندگی سرعت گروه، پاشندگی تأخیر گروه، آینههای چرپ-کلید واژه

Design and set up of a Layout for measurement of group delay dispersion of dispersive
mirrors
Hadiseh Torbat Isfahani1, Hamidreza Fallah1,2, Morteza Hajimahmoodzadeh1,2, Mehdi Mardiha3,Mohamad
Saghebfar4
1-Department of physics, University of Isfahan, hadis21@rocketmail.com
2-IQOG, University of Isfahan, m.hajimahmoodzade@sci.ui.ac.ir, hfallah@sci.ui.ac.ir
3- Industry optic Isfahan, thinfilmgroup@yahoo.com
4-Optics-Laser Science and Technology Research Center, Malek Ashtar University of Technology, saghebfar
@mut-es.ac.ir
Abstract-Nowadays, there has been a lot of development in the production of chrip mirrors. These mirrors are being used to create
ultrashort femtosecond pulses for high power lasers. In this study, we setup a Michelson interferometer to record white light interferons.
Finally, we caculate the group delay dispersions using the wavelet transform method, which are in good agreement with standard data.
Keywords: chirped mirrors, Group delay dispersion, Group velocity dispersion, Thin Film, Wavelet-transform
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-1مقدمه

در روند انجام این کار ابتدا یک چیدمان تداخلسنجی

پاشندگی تأخیر گروه ( )GDD1عناصر اپتیکی پارامتر مهمی

مایکلسون برپا شد و سپس بیناب تداخلی برای دو آینهی
پاشنده ساخت شرکت  Altecnaکه میزان تأخیر پاشندگی

برای کنترل و تولید پالسهای لیزر فمتوثانیه است[.]1

آنها مشخص بود ثبتشده ،سرانجام با استفاده از الگوریتم

پاشندگی تأخیر گروه میتواند پهنای زمانی پالس را افزایش

تبدیل موجک پاشندگی تأخیر گروه مربوط به هر کدام

یا کاهش دهد .هرچه پالس لیزر کوتاهتر شود تأثیرات

محاسبه شد که با اعداد گزارششدهی شرکت سازگاری

پاشندگی تأخیر گروه بااهمیتتر میشود .بهطورمعمول ،یک

مناسبی داشت.

آینه با الیههای نازک دیالکتریک عالوه بر بازتابندگی باال
باید در ناحیهای با پهنای باند مناسب دارای پاشندگی کمی

-2برپایی چیدمان و ثبت بیناب تداخلی

باشد .اگرچه منحنیهای پاشندگی را میتوان با توجه با

چیدمان آزمایشگاهی شامل منبع نور ،بینابسنج ،قطبنده،

ساختار هندسی چندالیه محاسبه کرد ،اما به دلیل اینکه

پرتو شکاف ،پرتوگستر ،عدسی و جابهجاگر است که

این آینهها دقیقا مطابق با پارامترهای طراحی ساخته

طرحوارهی آن در شکل  1نشان دادهشده است.

نمیشوند اندازهگیری تجربی ضروری است.
از روشهای اندازهگیری تأخیر گروه و پاشندگی تأخیر گروه
می توان به تداخل سنجی نور سفید و تداخل سنجی فابری
پرو اشاره کرد[ .]3 ,2در حال حاضر بهطورمعمول تداخل
سنجی نور سفید ( )WLIبرای اندازهگیری پاشندگی عناصر
اپتیکی استفاده میشود .تداخل سنجی نور سفید معموال از
نوع تداخلسنج مایکلسون است که اندازهگیری بر مبنای
تغییر طول بازوی حاوی نمونه که باید مشخصه یابی شود

شکل  :1الگوی طرح وار تداخلسنج مایکلسون

است .پس از ثبت بیناب تداخلی باید تأخیر گروه و پاشندگی

با توجه به گسترهی بینابی موردنظر و همچنین کافی بودن

تأخیر گروه از این اطالعات استخراج شود .پاشندگی تأخیر

شدت در تمام فاصله بیناب از یک المپ هالوژن تنگستن

گروه از مشتق دوم فاز نسبت به بسامد به دست میآید که

 150وات برای منبع نور استفاده کردیم .آینهی نقره را روی

البته همیشه باید وجود نوفه 2را نیز در محاسبه منظور کرد.

پایه ثابت و آینهی دیالکتریک پاشنده را روی پایهی

برای استخراج اطالعات الزم از بیناب تداخلی ،الگوریتمهای

متحرک قراردادیم و با استفاده از جابهجاگر قادر به تغییر

مختلفی وجود دارد[ .]1در این مقاله الگوریتم تبدیل

فاصلهی بازوی نمونه هستیم .با استفاده از عدسی و

موجک 3استفادهشده است ،که دقت محاسبات آن از

پرتوگستر نور ورودی را داخل چیدمان و بعد از پرتو شکاف

الگوریتمهای دیگر نظیر تبدیل فوریه بهتر است[.]4 ,3

روی بینابسنج متمرکز کردیم.

Group delay dispersion
Noise

1

Wavelet taransform

2
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برای ثبت بیناب دو روش زمانی[ ]3و بینابی[ ]5در تداخل-
سنجی وجود دارد که ما روش بینابی را برگزیدیم .به دلیل
پهنای بینابی نسبتا زیاد منبع نور طول همدوسی نورتابشی
خیلی کوتاه است درنتیجه اختالف راه دو بازو باید تقریبا
صفر یا طول دو بازو تقریبا یکسان باشد.
در این آزمایش ابتدا طول دو بازو را تقریبا مساوی قرار داده

شکل  :2بیناب آینهی نمونه اول با پاشندگی تأخیر گروه −400𝑓𝑠 2

و سپس به کمک جابهجاگری که با دقت  100نانومتر
جابهجا میشد تالش کردیم تا بیناب را دریافت کنیم و این
زمانی به دست آمد که طول بازو کامال یکسان شد .سپس با
کمک یک عدسی با طول فاصله کانونی  40میلیمتر نور را
داخل فیبر بینابسنج متمرکز کردیم .تنظیم زاویهی پرتو
شکاف و آینهها در چیدمان از اهمیت باالیی برخوردار است
بهطوریکه اگر تنظیم نباشد الگوی تداخلی دریافت نخواهد

شکل  :3بیناب آینهی نمونه دوم با پاشندگی تأخیر گروه−250𝑓𝑠 2

شد .در این آزمایش بیناب از نوفههای زیادی برخوردار بود

در این معادله )  ψ(ω′تابع موجک مادر است و

که ناشی از افتوخیزهای ولتاژی منبع نور ،لرزش محیط و

𝑡(𝜔′ −𝜔).

دقت کم قطعات اپتیکی است درنتیجه با برپایی این چیدمان

]

بر روی میز اپتیکی و با بهرهگیری از بهترین قطعات اپتیکی،

𝜋 2متغیر مقیاس است .درواقع ضرایب شباهت
جابهجایی 1و
𝑡

نوفهها را تا حد امکان کاهش دادیم .پس از اطمینان از

از تبدیل موجک دختر و بیناب اصلی به دست میآید .برای

عملکرد صحیح چیدمان و انتخاب الگوی مناسب تداخلی از

محاسبهی فاز به یک موجک مختلط نیاز داریم که موجک

دو نمونه آینه استاندارد ،بیناب آنها را ثبت کرده که در

گابور یا گاوسی[ ]8 ,7از معروفترین آنها است و بهترین

شکلهای  2و  3ارائهشده است.

قدرت تفکیکپذیری زمان -بسامد را داراست به همین دلیل
در این پژوهش این موجک را انتخاب کردیم.

-2محاسبه پاشندگی تأخیر گروه با استفاده از

حال برای به دست آوردن تأخیر گروه از روی قلهی تبدیل

تبدیل موجک

موجک با تعریف "دورهی محلی" )𝜔(𝑡 که از بیشینهی
2

در این قسمت بهاختصار مبانی نظری به دست آوردن تأخیر

پوش منحنی ریختشناسی فاز[ 𝑤(𝑡, ω) ]8در یک ω

گروه با استفاده از تبدیل موجک توضیح داده میشود .تبدیل

ثابت به دست میآید ،میتوان بیناب فاز را مطابق رابطهی

موجک[ ]6الگوی بیناب )𝜔(𝑓 با فرمول زیر تعریف میشود:
()1

𝜔𝑑]

𝑡(𝜔′ −𝜔).
𝜋2

𝜋2

[ Ψمعادلهی موجک دختر است 𝜔 .متغیر

∞+

𝑡

[ ∗ 𝜓) ∫ 𝑓(𝜔′
∞2𝜋 −

زیر به دست آورد:

= )𝑤(𝑡, ω

shift factor

()2

1

𝜔𝑑 ∗ )𝜔(𝑡 ∫ = )𝜔(𝜑

Local period
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 تأخیر گروه از. بسامد زاویهای اپتیکی استω که در آن
: به دست میآیدω مشتق فاز نسبت به بسامد زاویهای
𝐺𝐷 =

𝑑𝜑
𝑑𝜔

) 3(

= 𝑡(𝜔)

) دیده میشود که بیناب دورهی محلی دقیقا3( از معادله
]که با یکبار مشتقگیری4[ یا تأخیر گروه استGD همان
 در. پاشندگی تأخیر گروه به دست میآید،از تأخیر گروه
اینجا الگوهای بینابی که در قسمت قبل به دست آوردیم را
 جایگزین میکنیم و ضرایب تبدیل موجک را1 در فرمول

 نمودار فراوانی پاشندگی تأخیر گروه اندازهگیری شده برای آینه دوم با:5 شکل
-250 پاشندگی تأخیر گروه

محاسبه میکنیم سپس با استفاده از الگوریتم قلهی تبدیل
.] پاشندگی تأخیر گروه را به دست آوردیم9[موجک
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تبدیل موجک و تداخلسنج مایکلسون با دقت خوبی
.پاشندگی تأخیر گروه را میتوان به دست آورد

 نمودار فراوانی پاشندگی تأخیر گروه اندازهگیری شده برای آینه اول با:4 شکل
-400 پاشندگی تأخیر گروه
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سنتز و بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی سیلیکون برای کاربردهای نانو
حسگری
 سید مجید محسنی ارمکی،مجید طاهری
 تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده فیزیک
 خواص اپتیکی نقاط کوانتومی سیلیکون در محیط اتانول برای کاربردهای حسگر زیستی مورد بررسی،چکیده – در این کار پژوهشی
 روش کندوستتوز،آبی

برای تولید محلول کلوئیدی نقاط کوانتومی ستتیلیکون در محیط اتانول با فوتولومینستتان

مرئی و ساختار کریستالی آن با دستگاه پراش ایک-مشخصهیابی نمونه با دستگاه طیف سنج فرابنفش
که نقاط کوانتومی سیلیکون سنتز شده ساختار بلوری دارند طیف

بیانگر این ا س

قرار گرفته اس ت

لیزری استفاده شده اس

نتایج طرح پراش پرتو ایک

 ناشی، نانومتر460-480  گسیل نور آبی در محدوده طول موجی،حاصل از نقاط کوانتومی سیلیکون در محیط اتانول

انجام شدها س
فوتولومینسان

 را نشتتان میدهد همچنین طیف فلورستتانستتی این نقاط کوانتومی پایداری نوری خوبی و، نانومتر365-415 از برانگیختگی در بازه
 آنها را به گزینه مناست ی برای،آمده از این نقاط کوانتومی

 از خود نشتتان میدهد خواص تابشتتی بدستpH 6 شتتدق قویتری در
پروبهای اپتیکی با کاربرد نانو حسگری ت دیل میکند
. نانوذرات سیلیکون، کندوسوز لیزری، فوتولومینسانس، نانو حسگر-کلید واژه

Synthesis of Silicon Quantum Dots and its Optical Properties Study
for Nano-sensor Applications
Majid Taheri, Seyed Majid Mohseni Armaki
Department of Physics, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran
Abstract- In this work, optical properties of silicon quantum dots in ethanol for biosensor applications has been
investigated. A nanosecond pulsed laser ablation method for the synthesis of silicon quantum dots disperse in ethanol
with blue photoluminescence is reported. The sample is characterized by UV-visible absorption spectrometer and the
crystal structure analyzed by X-ray diffraction. The results of X-ray diffraction pattern have shown the formation of
silicon nanocrystal in the colloid. The silicon quantum dots in ethanol exhibits blue emissions in the spectral range of
460-480 nm when excited in the wavelength range of 365-415 nm. In addition, the fluorescence measurement of the
colloid exhibits a good photostability and maximum intensity in pH 6 sodium phosphate buffer. The observed emission
properties of the silicon quantum dots make it a valuable material for the optical probe in nano-sensor systems.
Keywords: Nano-sensor, Photoluminescence, Laser ablation, Silicon Nanoparticles.
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در محیط اتانول تهیه و مشخصهیابی آن توسط طرح پراش

مقدمه
اخیرا نقاط کوانتومی سیلیکون بهدلیل زیست

پرتو ایکس ،طیف سنج فرابنفش-مرئی و طیف سنج

سازگاری ،بازده کوانتومی فوتولومینسانس باال و پایداری

فوتولومینسانس انجام شدهاست .همچنین پایداری نوری و

نوری در حوزه زیست و پزشکی مورد توجه قرار گرفتهاند

تاثیر  pHبرروی قله طیف فوتولومینسانس بررسی شدهاست.

[ .]1کاهش اندازه از ابعاد توده به ابعاد نانو باعث ظهور

ظهور قلهی در طیف فوتولومینسانس استفاده از این نقاط

خواص نوری جدیدی میشود که در مورد نقاط کوانتومی

کوانتومی را در حسگرهای زیستی و جایگزینی این نانوذرات

سیلیکون تغییرات عمده ناشی از پدیده محبوس شدگی

به جای نقاط کوانتومی سمی فراهم میکند.

کوانتومی است [ .]2براساس این پدیده خواص

بخش تجربی

فوتولومینسانسی نقاط کوانتومی تابع اندازه ذرات میباشد.

برای تولید نقاط کوانتومی ،یک ویفر سیلیکون نوع n

بطور کلی خواص نوری نانوذرات به اندازه ،مورفولوژی و

داخل بشر حاوی  15سانتیمترمکعب اتانول قرار گرفته ،و

شیمی سطح آنها بستگی دارد که خود تحت تاثیر روش

پرتو لیزر به آن تابیده میشود .در این کار ،لیزر پالسی

سنتز و شرایط آن میباشد .تاکنون روشهای شمیایی و

نئودیمیوم با طول موج  1064نانومتر ،پهنای پالس 15

فیزیکی متفاوتی برای تولید نقاط کوانتومی سیلیکونی به

نانوثانیه با آهنگ تکرار  10 Hzو انرژی  100 mJمورد

کار گرفته شده است .از جمله روشهای ساده و پرکاربرد

استفاده قرار گرفتهاست .باریکه لیزر توسط یک عدسی با

فیزیکی برای تهیه نانوکلوییدها روش کندوسوز لیزری در

فاصله کانونی  50سانتیمتر برروی هدف متمرکز شده است.

محیط مایع میباشد [ .]3بررسی بسیاری از فرآیندها در

بعد از  5دقیقه پرتودهی ویفر سیلیکون ،رنگ محلول

علوم زیست و پزشکی نیازمند یک روش تشخیص سریع،

کلوئیدی عوض شده و رنگ محلول کلوئیدی زرد متمایل به

حساس ،دقیق ،صحیح و تکرارپذیر میباشد .تکنیک

قهوهای میشود .غلظت سیلیکون محلول کلوئیدی بعد از

فوتولومینسانس روش بسیار مناسبی برای رسیدن به این

پرتودهی  0.02 gr/Lخواهد بود.

اهداف میباشد .ظرفیت این روش به وسیله خواص فیزیکی

مشخصهیابی نوری محلول کلوئیدی تولید شده توسط

و شیمیایی نمونهی مورد استفاده تعیین میگردد .این

طیفسنج فرابنفش-مرئی ( )PerkinElmer LAMBDA 25و

خواص شامل اندازه ذرات ،ماهیت شیمیایی ،زیست

طیفسنج فوتولومینسانس

 )Caryانجام گرفته-

سازگاری و قدرت برهمکنش با گونه زیستی میباشد .برای

است .ساختار کریستالی و تصویر میکروسکوپ الکترونی

نقاط کوانتومی مورد استفاده ،داشتن پایداری باال ،بهره

عبوری ( )TEMکلوئیدها به ترتیب توسط Stoe-Stadv X-

کوانتومی فوتولومینسانس ذاتی در محدوده مرئی و حاللیت

 ray diffractometerو  Phillips CM-120بررسی شده

در محیطهای آبی ضروری است [ .]4در این پژوهش ،نقاط

روی طیف

(Eclipse

است .جهت بررسی پایداری نوری و تاثیر

کوانتومی سیلیکون با استفاده از لیزر پالسی نئودیمیوم یاگ

فوتولومینسانس از طیفسنج

pH

Optics USB2000
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مجهز به لیزر پیوسته با طولموج  405نانومتر و توان 30

شکل  3طیف جذبی فرابنفش-مرئی نقاط کوانتومی

میلیوات ،استفاده شدهاست.

سیلیکون را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود این

نتایج تجربی و بحث

طیف دارای دو قله در  320و  430نانومتر میباشد .براساس

طرح پراش پرتو ایکس نقاط کوانتومی سیلیکون در

پژوهشهای قبلی [ ]3از روی طیف تبدیل فوریه مادون

شکل 1نشان داده شدهاست .این شکل دارای یک پیک

قرمز نشان دادهشدهاست که یک الیه اکسید برروی سطح

پراش در زاویه  28/5°مربوط به صفحات کریستالی ()111

نانوذرات سیلیکون تشکیل میشود .این پیوندهای سطحی

از نانوذرات سیلیکون و یک پیک پهن از  15تا  35درجه

باعث تشکیل ترازهای موضعی در گاف انرژی نقاط کوانتومی

مربوط به ساختار آمورفی اکسید سیلیکون میباشد .اندازه

میشود و مکانیزم جذبی را افزایش میدهند.

نانوذرات را میتوان براساس رابطه دبی-شرر از طیف پراش
پرتو ایکس بدست آورد [ .]3طبق این رابطه و نتایج بدست
آمده ،قطر نقاط کوانتومی در حدود  8نانومتر تخمین زده
شدهاست.

شکل  :3طیف جذبی فرابنفش-مرئی نقاط کوانتومی سیلیکون در اتانول.

طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتومی سیلیکون به
ازای طول موجهای برانگیختگی مختلف در شکل  4نشان
داده شدهاست .همانطور که در این شکل مشاهده میشود
بیشینه طیف فوتولومینسانس با افزایش طول موج
برانگیختگی به سمت قرمز جابجا میشود .نشان میدهد که
تابش نقاط کوانتومی ناشی از پدیده محبوس شدگی
کوانتومی است .تصویر داخل شکل تابش آبی نمونه وقتی با
المپ  385 UVنانومتر برانگیخته شده را نشان میدهد.

شکل  :1الگویی پراش پرتو ایکس نقاط کوانتومی سیلیکون.

شکل  2تصویر  TEMمربوط به محلول کلوئیدی نانوذرات
سیلیکون را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود
بیشتر ذرات داری قطری کمتر از  10نانومتر میباشند که
موید نقاط کوانتومی بودن نانوذرات است.

شکل  :2تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نقاط کوانتومی سیلیکون.
شکل  :4طیف فوتولومینسانس به ازای طول موجهای برانگیختگی مختلف.
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شکل  5طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتومی سیلیکون
برانگیخته شده توسط لیزر  405نانومتر را نشان میدهد.
این طیف دارای پیک تیزی در  490نانومتر میباشد که
جهت بررسی پایداری نوری و تاثیر  pHبرروی طیف
فوتولومینسانس استفاده شدهاست.

شکل  :7پایداری نوری طیف فلورسانس نقاط کوانتومی سیلیکون.

نتیجهگیری
در این تحقیق نقاط کوانتومی سیلیکون با اندازهی
درحدود  8نانومتر به روش کندوسوز لیزری ویفر سیلیکون
در محلول اتانول سنتز و مشخصهیابی شد .با توجه به طیف
شکل  :5طیف فوتولومینسانس در طول موج برانگیختگی  405نانومتر.

پراش پرتو ایکس نقاط کوانتومی دارای ساختار بلوری

جهت بررسی پاسخ فلورسانسی نقاط کوانتومی سیلیکون به

هستند و طیف جذبی فرابنفش-مرئی آن پیک جذبی را

محیط مایع با  pHمختلف ،محلول بافر فسفات  50میلی-

نشان میدهد .نتایج طیف فوتولومینسانس نشان میدهد که

موالر استفاده شدهاست .شکل  6شدت فلورسانس نقاط

با افزایش طول موج برانگیختگی پیک تابشی نقاط کوانتومی

کوانتومی سیلیکون در  490نانومتر بهازای pHهای مختلف

سیلیکون به سمت طول موجهای بلندتر جابهجا شدهاست.

را نشان میدهد .در نتیجه نقاط کوانتومی شدت فلورسانسی

همچنین طیف فلورسانسی نقاط کوانتومی سیلیکون دارای

قویتری را در  pH6نشان میدهد.

پایداری نوری خوب و شدت قویتری در  pH 6میباشند.
که قابلیت کاربرد این نقاط کوانتومی در حسگرهای زیستی
را نشان میدهد.
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 با درصد هایSe مطالعه تغییرات خواص اپتیکی گرافن حاوی ناخالصی سلنیوم
مختلف

 محمود مرادی،یداله صفایی اردکانی
 شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، پردیس دانشکده علوم،گروه فیزیک
 در مورد. مورد مطالعه قرار گرفته ا ست12.5%  و5.5% ، 3% ، 2%  برای در صدهایSe  گرافن حاوی ناخال صی،چکیده – در این مقاله
 داریم که17.44eV  و12.58eV  دو قله در حوالی5.5%  و3% ، 2% طیف جذبی برای محدوده ماوراء بنفش در سه مورد ناخال صی
 شاهد، که رفتاری مثل سایر ساختارها دارد، 12.37eV  بجز قله12.5%  در مورد ناخال صی.این رفتار را میتوان به گرافن ن سبت داد
 هر کدام یک قله3%  و2%  در محدوده مرئی و حوالی آن برای ناخالصی. هستیم17.44eV افزایش دو قله دیگر و جابجایی زیاد قله
. هر کدام دو قله وجود دارند که میتوانند کاربرد های متعددی در دستگاههای اپتیکی داشته باشند12.5%  و5.5% و برای
 خواص اپتیکی، ناخالصی، گرافن-کلید واژه

Study of changes in the optical properties of graphene containing
Selenium impurity by changing the percentage of impurity
Yadollah Safaei Ardakani, Mahmood Moradi
Department of Physics, Shiraz University, Eram square, Shiraz
Abstract- In this paper, graphene containing Se impurity was studied for 4 impurities 2%, 3%, 5.5% and 12.5%. In the
absorption spectrum for the ultraviolet range, in three cases, impurities of 2%, 3% and 5.5%, we have two peaks at around
12.58eV and 17.44eV, which can be attributed to graphene. In the case of 12.5% impurity other than the 12.37eV peak,
which is similar to other structures, two new peaks arise and the peak of 17.44eV has a significant displacement. In the
visible range and around it, cases of 2% and 3% impurities have one peak, and for the 5,5% and 12.5% we see two peaks
which can have a variety of applications in optical devices, particularly in visible absorption.
Keywords: Graphene, Impurity, Optical properties
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مقدمه

نتایج و بحث

فیزیک دوبعدی وکاربردهای آن ،همیشه یکی از بحثهای

در این مقاله چهار اَبَر سلول , super cell ,تک الیه گرافن

مهم در عرصه فیزیک نظری بوده و هست .گرافن یکی از

که در آنها جای یک اتم کربن با اتم  Seعوض شده بررسی

مصادیق آن است که ساختاری دوبعدی دارد .در سال

می شوند .این اَبَر سلولها عبارتند از ( )5×5متناظر باناخالصی

 ،۲004آندره گایم و کنستانتین نووسلف ،بر خالف قضیه

سلنیوم  )4×4( ، %۲متناظر با  )3×3( ، %3متناظر با %5,5

ت گرافن شدند[ .]1گرافن به
مرمین-واگنر ،موفق به ساخ ِ

و ( )۲×۲متناظر با  .%1۲,5در شکلهای  1تا  4طرحواره هایی

علت داشتن گاف نواری صفر و نیز خواص جالب در

از این اَبَر سلولها به ترتیب برای چهار حالت ناخالصی %۲

رسانندگی الکتریکی و تحرکپذیری حاملهای بار،

 5,5% ، 3% ،و  %1۲,5رسم شده اند.

کاربردهای مهمی در عرصه اپتیک وفیزیک نیمرسانا پیدا
کرده است[.]۲
سلنیوم ،Se ،یکی از عناصر گروه  6اصلی میباشد .این
عنصر خواص الکترونی و اپتیکی مهمی دارد که باعث شده
کاربردهای متنوعی از جمله در سلولهای خورشیدی و
صنایع شیشه سازی ،داشته باشد[.]3
شکل  -1طرح شماتیک گرافن با ناخالصی سلنیوم ()%2

در این مقاله تغییرات خواص اپتیکی گرافن حاوی
ناخالصی  ،Seبا تغییر درصد ناخالصی ،برای ناخالصی های
 5.5% ، 3% ، 2%و  12.5%مطالعه میشود.

روشهای محاسباتی
محاسبات ،مبتنی بر نظریه تابعی چگالی ( )DFTاست و از
بسته کوانتوم اسپرسو استفاده شده است .در این محاسبات
از شبه پتانسیل  PBEکه حاوی تقریب  GGAاست بهره

شکل  -2طرح شماتیک گرافن با ناخالصی سلنیوم ()%3

گرفته شده است .محاسبات خواص نوری مبتنی بر نظریه
تابعی چگالی وابسته به زمان ، TDDFT ،است و برای
انجام آن از بسته ، turbo_eelsکه برای محاسبات
پریودیک طراحی شده ،استفاده شده است .انرژی جنبشی
در  40 Ryقطع شده و برای فضای وارون ،مش بندی
 7×7×1در نظر گرفته شده و از  Itermax0=2000و
 Itermax=20000استفاده شده است.
شکل  -3طرح شماتیک گرافن با ناخالصی سلنیوم ()%5.5
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اکنون میتوان تعدادی از متغیر های اپتیکی مثل ضریب
خاموشی ، K ،ضریب شکست ، n ،و ضریب بازتابش ، R ،را
محاسبه کرد که نحوه وابستگی آنها به  𝜖1و  𝜖2در معادالت
( )۲( ،)1و ( )3بیان شده است .در شکل  7تابع ) 𝜔( Kبه
ازای دو بردار موج ) 𝑘⃗1 = (0, 0, 0.14و = 𝑘⃗2

) (0, 0, 0.50در بازه  5eVتا  20eVنشان داده شده است.

شکل  -4طرح شماتیک گرافن با ناخالصی سلنیوم ()%12.5

)(1

برای خواص نوری ابتدا به سراغ دی الکتریک می رویم.
)𝐤  𝜖(𝜔 ,تابع هم زمان فرکانس 𝜔 و بردار موج ⃗k

)(2

است .لذا تابع ) 𝜔(𝜖 را به ازای دو بردار موج = 𝑘⃗1

)(3

1
2

1
2 2

] [(𝜖12 + 𝜖2 ) + 𝜖1

1
2

1

] [(𝜖12 + 𝜖22 )2 − 𝜖1

1
√2
1
√2

=𝑛
=𝐾

(𝑛−1)2 +𝐾 2
+𝐾 2

𝑅 = (𝑛+1)2

) (0, 0, 0.14و ) 𝑘⃗2 = (0, 0, 0.50در بازه  5تا 20 eV

محاسبه کرده ایم .در شکلهای  5و  6توابع  𝜖1و  𝜖2بر
حسب فرکانس نشان داده شده اند.

شکل  -7ضریب خاموشی در محدوده ماوراء بنفش

برای طیف جذبی ،شکل  ،7مشاهده میشود که همه
ساختارها در حوالی  12.58eVیک قله دارند .این قله در

شکل  -5جزء حقیقی دی الکتریک در محدوده فرا بنفش

ناخالصی  2%بزرگتر از بقیه می باشد .با افزایش درصد
ناخالصی ،قله ضعیفتر میشود اما دوباره در  12.5%شروع
به رشد میکند .این ساختارها حوالی  17.44eVنیز یک قله
دارند .این قله با افزایش درصد ناخالصی کوچکتر شده و به
سمت مقادیر پایینتر جابجا میشود .در ناخالصی 12.5%
که رفتاری نسبتا متفاوت از دیگران دارد ،شاهد دو قله دیگر
در  17.48eVو  19.05eVهستیم که قله هایی مالیم با
ارتفاع کم می باشند .در ناخالصی  12.5%افزایش | |kباعث
میشود که قله  15.5eVبه  16.63eVجابجا شود و قله
 17.48eVمحو شود .در شکلهای  8و  9و  10برای محدوده

شکل  -6جزء موهومی دی الکتریک در محدوده فرا بنفش
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مرئی ،نمودارهای  𝜖2 ، 𝜖1و )𝜔( Kبرای سه بردار موج

یک قله با شدت بیشتر داریم .این قله نیز با افزایش | |kاز

= 𝑘⃗3

بین نمیرود .در ناخالصی  5.5%یک قله دیگر نیز در حوالی

) 𝑘⃗2 = (0, 0, 0.50) ، 𝑘⃗1 = (0, 0, 0.14و

 3.6eVداریم که با افزایش | |kبسیار ضعیف میشود .در

) (0, 0, 1.20در بازه  1.5eVتا  5eVنشان داده شده اند.

مورد ناخالصی  12.5%دو قله در  3.5eVو 4.75eV
داریم که هردو با افزایش | |kاز بین میروند.

جمع بندی :
در این مقاله گرافن حاوی ناخالصی  Seبرای درصدهای
 5.5% ، 3% ، 2%و  12.5%بررسی میشوند .در طیف
جذبی برای محدوده فرابنفش در سه مورد  3% ، 2%و
 5.5%دو قله در حوالی  12.58eVو  17.44eVداریم .این

شکل  -8نمودار )𝝎( 𝟏𝝐 در محدوده مرئی و اطراف آن

رفتار را میتوان به گرافن نسبت داد .در مورد ناخالصی
 12.5%بجز قله  12.37eVکه مثل سایر ساختارهاست.
شاهد پیدایش دو قله دیگر و جابجایی در قله 17.44eV

هستیم .در محدوده مرئی ،ناخالصی های  2%و  3%یک قله
و ناخالصی های  5.5%و  12.5%دو قله دارند .در ناخالصی
های  3%و  5.5%با افزایش | ، |kقله ها از بین نمی روند.
در ناخالصی های  2%و  12.5%با وجود اینکه قله ها تیزتر
هستند اما با افزایش | |kاز بین می روند.

شکل  -9نمودار )𝝎( 𝟐𝝐 در محدوده مرئی و اطراف آن
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در شکل  10در ناخالصی  2%حوالی  3.75eVیک قله
داریم که با افزایش | |kمحو میشود .برای ناخالصی 3%
حوالی  2.25eVیک قله داریم که با افزایش | |kضعیف تر
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دی-حسگر نانو ساختار پالسمونیکی بسیار حساس مبتنی بر موجبر فلز
فلز-الکتریک
 محمد واحدی،مجتبی مرادخانی
 دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده فیزیک
فلز به یک کاواک با طول-دی الکتریک- به بررسی یک نمونه حسگر پالسمونیکی مبتنی بر تزویج موجبر فلز، در این مقاله- چکیده
 به طور عددیFDTD  ساختار پی شنهادی با ا ستفاده از روش شبیه سازی. نانومتر پرداخته می شود1490  و1050 موجهای ت شدیدی
.مورد ارزیابی قرار گرفته است و میزان جابهجایی طول موج تشدید ساختار در اثر تغییرات ضریب شکست محیط بررسی شده است
. حاصل شد134.5 RIU −1  و بهترین فاکتور شایستگی1480 nm / RIU  بیشترین حساسیت به دست آمده،برای ساختار پیشنهادی
. ثبت شد15 nm  ضریب شکست محیط0.01 همچنین جابهجایی طیفی برای تغییر
 جا بهجایی طیفی، طول موج تشدید، فاکتور شایستگی،MIM  سنسور پالسمونیکی-کلید واژه

High Sensitive Nano Structure Plasmonic Sensor Based on MetalInsulator-Metal Waveguide
Mojtaba Moradkhani, Mohammad Vahedi
School of Physics, Iran University of Science and Technology
Abstract- In this Paper, we investigate a plasmonic sensor based on a MIM waveguide coupled to a resonator. The resonant
wavelengths of the resonator are 1050nm and 1490nm.The proposed structure has been numerically investigated using
FDTD method and the shift of the resonance wavelength as a result of the change in the refractive index of the structure
is explored. Maximum sensitivity and Figure of Merit (FOM) of 1480 nm / RIU and 134.5 RIU −1 was obtained
respectively. The maximum spectrum shift due to 0.01 refractive index change of the medium of 15nm was recorded.
Keywords: Plasmonic MIM Sensor, Figure of Merit (FOM), Resonance Wavelength, Spectrum Shift
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نانوحسگرها در چیپهای مدارهای مجتمع و همچنین در

مقدمه

زیستحسگرها مورد استفاده قرار گیرد.

پالریتون پالسمونهای سطحی ،امواج الکترومغناطیسی
طولی هستند که در مرز فلز – دی الکتریک انتشار پیدا می

معرفی ساختار و آنالیز نظری

کنند و به خاطر خواص محدود کنندگی میدان ،کاربرد های

شکل ( )1ساختار دو بعدی حسگر پیشنهادی را نشان می

متنوعی را در زمینه های مختلف یافته اند[ .]1یکی از مهم

دهد که از یک موجبر پالسمونیکی نقره – هوا – نقره و

ترین خواص امواج پالسمونی ،توانایی انتشار در زیر حد

تشدیدگر پالسمونیکی مربعی با دی الکتریک هوا که لبه

پراش است که امکان طراحی ساختارهای در ابعاد نانو را

های آن حالت دایره ای شکل دارد ،تشکیل شده است.

فراهم می کند .هر چه ساختار کوچک تر باشد ،اتالف توان

′

پارامتر  wنشان دهنده عرض موجبر و پارامتر 𝐿 و 𝐿 نشان

کمتر و همچنین سرعت پردازش اطالعات باالتر می رود

دهنده طول و عرض تشدیدگر پالسمونیکی ،پارامتر  gفاصله

[ .]2در سال های اخیر ،ساختارهای متنوعی مثل فیلترها،

تزویج بین تشدیدگر و موجبر و  rشعاع لبه دایره ای شکل

کلیدهاینوری ،مولتیپلکسرها ،حسگرها و تقسیمکنندههای

تشدیدگر هستند.

نوری ارائه شده است که اهمیت این ساختارها را برای
مجتمع سازی مدارها نشان می دهد .انواع گوناگونی از نانو
ساختار های فلزی برای انتشار امواج پالسمونیکی تا به
اکنون ارائه شده اند ،اما مهم ترین ساختار های پالسمونیکی
که در بسیاری از ساختارها مشاهده میشود موجبرهای فلز-
دی الکتریک -فلز ( )MIMو دی الکتریک-فلز-دی
الکتریک ( )IMIهستند[ .]4 ,3موجبر  IMIقادر به انتشار
امواج  SPPتا فاصله چند سانتی متری است اما میدان
الکترومغناطیسی را نمی تواند خیلی محدود کند .در حالیکه
موجبرهای  MIMقادر به محدود کنندگی موج
الکترومغناطیسی در ابعاد زیر طول موجی هستند ،اما اتالف
اهمی بسیار باالیی دارد و باعث کاهش طول انتشار موج (از
مرتبه میکرومتر یا کمتر) میشود[ .]5از این رو موجبرهای

شکل  :1ساختار دو بعدی حسگر پیشنهادی که از موجبر نقره – هوا – نقره

 MIMگزینه مناسبتری برای مجتمع سازی محسوب می

و تشدیدگر مربعی پالسمونیکی با لبه های دایره شکل که با دی الکتریک هوا
پر شده است.

شوند .ساختار پیشنهادی که در این مقاله در نظر گرفتیم از

تابع دی الکتریک فلزات از مدل درود تبعیت میکند که به

یک تشدیدگر پالسمونیکی تشکیل شده است که از پهلو به

صورت رابطه ( )1تعریف می شود[:]6

یک موجبر  MIMتزویج شده و با استفاده از روش عددی
تفاضل محدود در حوزه زمان ( )FDTDمورد بررسی قرار

()1

گرفته است .نتایج به دست آمده میتواند در بهبود عملکرد

 p2
) ( 2 + i 

 m ( ) =   −
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که در این رابطه   pفرکانس پالسمای فلز   ،ثابت دی

تحلیل نتایج

الکتریک فلز در فرکانس بی نهایت  ،فرکانس برخوردی

برای مطالعه عملکرد ساختار ،ابتدا پارامترهای ساختار را به

الکترون های آزاد فلز و  فرکانس زاویهای فرودی به سطح

صورت ،w = 50nm ، L ' = 700nm ، L = 700nm

فلز میباشد[ ،]6و مقادیر در آن به صورت ،   = 3.7

 g = 15nmو  r = 300nmدر نظر گرفتیم و با استفاده

  = 2.73 10Hzو   p = 1.38 1016 Hzاست .اگر

از روش شبیه سازی  FDTDبه شبیه سازی آن پرداختیم.

عرض موجبر بسیار کوچک تر از طول موج فرودی باشد،

پارامترهای  FDTDرا به صورت  δ𝑥 = 2nmو = 𝑡δ

تنها مد عرضی  TMقادر به تحریک امواج  SPPدرون

𝑐 δ𝑥/2و از منبع پهن باند با پهنای گاوسی = 𝜐𝛥

موجبر  MIMخواهد بود[ .]1میزان عبور ساختار از روش

𝑧𝐻𝑇 194استفاده شده است .منحنی مشکی رنگ در

تزویج مد 1حاصل می شود و طبق رابطه ( )2بدست می

شکل ( )2نمودار عبور بر حسب طول موج ساختار را نشان

آید[:]7

می دهد.
1

(𝜔−𝜔𝑟 )2 + 2
𝜏

𝑐
1
1 2
)
𝑤𝜏 𝑐𝜏

()2

(𝜔−𝜔𝑟 )2 +( +

=𝑇

در این رابطه  rفرکانس تشدید کاواک w ،نرخ اتالف در
موجبر  MIMو   cنرخ اتالف بین کاواک و موجبر است.
به ازای   = rکمترین میزان عبور بدست می آید و
مقدار آن برابر است با:
2

( )3

1

1

1

𝑤

𝑐

𝑐

) 𝜏 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 𝜏2⁄(𝜏 +

محل تقریبی طول موج های تشدید کاواک از این رابطه
بدست می آید:
() 4
 =  .L + 
در این رابطه  اختالف فاز بین موج فرودی و موج داخل
کاواک است ،که به صورت  = 2m m=1,2,...
تعریف می شود  .فاز اولیه موج فرودی و  Lطول مؤثر
محیط کاواک است .همچنین ثابت انتشار
  = 2 m .neffکه  mطول موج های تشدید کاواک
می باشد.

شکل :2منحنی عبور برحسب طول موج :خط مشکی رنگ ساختار پیشنهادی،
خط آبی رنگ ساختار با کاواک مربعی معمولی

به منظور مقایسه ،ساختار مربعی معمولی را نیز که طول و
عرض مشابه ای با ساختار پیشنهادی دارد و g = 15nm

از موجبر قرار گرفته است ،مورد بررسی قرار دادیم
(منحنی آبی رنگ در شکل  .)2مدهای مشاهده شده،
امواج ایستای تشکیل شده در داخل کاواک می باشند.
برای ساختار مربعی معمولی پهنای  FWHMبرای مد
اول مقداری برابر  32نانومتر و برای مد دوم  15نانومتر
حاصل شد .اما برای ساختار مربعی با لبه دایره ای پهنای

Coupled mode theory

1
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 FWHMبرای مد اول  23نانومتر و برای مد دوم 11

ضریب شکست محیط می باشد .پارامتر بعدی شایستگی

نانومتر بدست آمد که پهنای بسیار باریک تری نسبت به

حسگر ( )FOMاست که به صورت

حالت مربعی معمولی دارد ،که این ناشی از اتالف کمتر

تعریف میشود[ .]8شایستگی حسگر ،میزان حساسیت

پالسمونی برای لبه های دایره ای شکل میباشد و باعث

حسگر را به نسبت پهنای ( )FWHMطول موج تشدید

افزایش فاکتور شایستگی می شود .برای مطالعه بر روی

FOM = S FWHM

نشان می دهد .برای ساختار پیشنهادی این مقادیر به صورت

جابهجایی طیفی ساختار ،به ازای تغییرات ضریب شکست

زیر محاسبه شده است:

محیط کاواک ،ضریب شکست را از  1,00تا  1,05تغییر

S mode 1 = 1020 nm / RIU
S mode 2 = 1480 nm / RIU

دادیم و مشخصههای کاواک را به صورت ،w = 50nm

−1

 r=300nmو  g = 15nmثابت در نظر گرفتیم .نتایج

FOM mode 1 = 44RIU

FOM mode 2 = 134.5RIU −1

برای هر دو مد به صورت شکل ( )3بدست آمد.
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شکل  :3منحنی عبور ساختار پیشنهادی به ازای تغییرات ضریب شکست
2
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شکل  :4منحنی جابهجایی طول موج بر حسب تغییرات ضریب شکست

حسگر های پالسمونیکی دارای دو پارامتر بسیار مهم جهت
بررسی عملکردشان هستند .پارامتر اول حساسیت حسگر
( )Sاست که به صورت  S = R nتعریف می شود[،]8
که در این رابطه  Rطول موج تشدید و  nنشان دهنده
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 ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان،گروه فیزیک1
 ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان،گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی2
hfallah@gmail.com rh.yazdani@gmail.com,
 چیدمانی ارائه میشود که امکان تعیین ابیراهیهای میکروعدسیها و همچنین،چکیده – در این مقاله با ترکیب دو تداخلسنج معروف
 ترکیبی، این چیدمان. فراهم میکند، بدون جابجا کردن عدسی، فاصله کانونی و شعاع انحنای سطوح را،پارامترهای آنها مانند ضخامت
 نحوه عملکرد چیدمان.هارتمن میباشد-زنر است که مجهز به یک حسگر جبهه موج شاک-گرین و ماخ-از تداخلسنجهای تویمن
.و نمونههایی از نتایج اندازهگیری ارائه میشوند
.هارتمن- حسگر شاک،تداخلسنجی. ، پارامترهای عدسی، ابیراهی-کلید واژه

Hybrid interferometer for characterizing micro-lenses
Roghayeh Yazdani1, Hamidreza Fallah1,2
1Department
2Quantum

of physics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
optics research group, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Abstract- In this paper, we present a hybrid interferometer which allows the measurement of the aberrations of microlenses as well as the specification of the focal length, thickness, and radius of curvature. The Twyman-Green and MachZehnder interferometers are experimentally combined for full characterization of micro-lenses. This hybrid interferometer
is equipped with a Shack-Hartmann wavefront sensor for testing the quality of micro-lenses in transmission. We describe
the technique and report some experimental results.
Keywords: Aberration, Interferometry, Lens parameters, Shack-Hartmann sensor.
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مقدمه
تداخلسنجی از دقیقترین و رایجترین روشهای
اندازهگیری مشخصههای یک عدسی است ].[1-3
پرکاربردترین تداخلسنجها برای این منظور تویمن-گرین و

شکل  :1موقعیتهای مختلف شیئی میکروسکوپ نسبت به عدسیِ تحت

ماخ -زنر هستند که هر یک قادر است پارامترهای خاصی را

آزمون BFL .کانون پشتی عدسی n.t ،ضخامت عدسی و  RoCشعاع انحنای

اندازهگیری کند .تداخلسنج پیشنهادی ما ترکیب این دو

سطح اول عدسی را نشان میدهند.

تداخلسنج است که یکی در مد بارتاب و دیگری در مد عبور

شیئی میتواند بر مرکز انحنای سطح اول عدسی قرار گیرد

کار میکند .تداخلسنج ترکیبی ،امکان تعیین همزمان

(شکل ( .)1)dدر این حالت ،هر پرتو فرودی دقیق ًا در امتداد

ضخامت ،شعاع انحنای سطوح و فاصله کانونی را بدون

خودش بازتابیده میشود .به روشی که در ادامه توضیح داده

جابجایی عدسی مورد آزمون فراهم میکند .عالوه بر آن ،در

میشود ،میتوان موقعیت شیئی را در هر یک از حاالت باال

چیدمان بر پا شده جبههموج عبوری از عدسی به طور

تعیین کرد .به این ترتیب ،اختالف بین موقعیتهای شیئی

مستقیم توسط حسگر جبههموج شاک-هارتمن اندازهگیری

در دو حالت ( 1)aو ( 1)bفاصله کانونی پشتی عدسی را به

میشود و به این ترتیب کیفیت عدسی ،تابع پخشیدگی

دست میدهد .اختالف بین موقعیتهای شیئی در دو حالت

نقطه و تابع انتقال اپتیکی آن نیز تعیین میگردند.

( 1)bو ( 1)cتخمینی از ضخامت عدسی است .تفاضل فاصله

همچنین ،ابیراهی رنگی در چیدمان مذکور قابل اندازهگیری

بین موقعیتهای شیئی در حاالت ( 1)bو ( 1)dنیز معرف

است .از این تکنیک جهت آزمون و مشخصهیابی عدسیهای

شعاع انحنای سطح اول عدسی آزمون میباشد.

مختلف با پارامترهای متفاوت و همچنین عدسیهای

در حالت ( ،1)aجبههموج عبوری از عدسی آزمون و در

انعطافپذیر با قابلیت تغییر فاصله کانونی و نیز آرایهای از

بقیه حالتها (( 1)c( ،1)bو ( )1)dجبههموج بازتابیده از

میکروعدسیها استفاده کردیم .در ادامه با نحوه کار و بر

عدسی بعد از عبور مجدد از شیئی میکروسکوپ تخت

پایی چیدمان آشنا میشویم.

خواهند بود .بنابراین انتظار میرود که تداخل آنها با یک
جبههموج مرجع تخت و همدوس ،در صورت وجود زاویه یا

روش برپایی چیدمان و نتایج

همان تیلت ،تشکیل فریزهای خطی دهد .از این نکته

فرض کنید یک باریکه تخت توسط یک شیئی میکروسکوپ

میتوان برای تعیین دقیق موقعیتهای مورد نظر استفاده

کانونی میشود و عدسی آزمون بعد از شیئی قرار دارد

کرد .ما برای این منظور ،ابتدا تداخلسنج تویمن -گرین را

(سمت چپ شکل  .)1موقعیت شیئی میتواند به گونهای

به کمک یک دیود لیزر (RO-638-PLR-30, Ondax,

باشد که کانون آن منطبق بر کانون پشتی عدسی آزمون

) USAبا طول موج  ،638nmیک شیئی میکروسکوپ

باشد (شکل ( . )1)aبا نزدیکتر شدن شیئی به عدسی ،کانون

)Japan

آن می تواند بر رأسِ سطح اول یا دوم عدسی آزمون قرار

Mitutoyo,

10x,

(Plan-Apo

و

یک

دوربین (CAM, lw115, Lumenera Imaging Corp.,

گیرد (شکلهای ( 1)bو ( .)1)cدر این حالت ،هر پرتو

) Canadaبر پا کردیم (کادر توپر در شکل  2را ببینید).

فرودی به عدسی در جهت مخالف بازتاب میشود .با کاهش

شیئی

بیشتر فاصله بین شیئی و عدسی آزمون ،کانون

میکروسکوپ

بر

روی

یک

پایه

متحرک)(M532.DDB, Physik Instrumente, Germany
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سوار است .با کنترل موقعیت این پایه توسط رایانه ،امکان
جابجایی شیئی تا  200nmوجود دارد .شیئی را از باال به
سمت عدسی آزمون جابجا میکنیم .در حین حرکت ،با
تنظیم جهتگیری سطح مرجع ،همزمان طرح تداخلی بر

شکل  )b( ،)a( :3و ( )cبه ترتیب طرحهای تداخلی ثبت شده متناظر با
حالتهای نشان داده شده در شکلهای ( 1)c( ،1)bو (1)d

روی دوربین مشاهده میشود .موقعیتهای شیئی که در

چیدمان بر پا شده در کادر خطچین در شکل  2آورده شده

آنها طرح تداخلی به صورت فریزهای خطی درمیآیند،

است .در این تداخلسنج اگر کانون شیئی بر کانون پشتی

یادداشت میشوند .طرحهای تداخلی خطی حاصل به ترتیب

عدسی آزمون منطبق باشد ،با صرفهنظر از ابیراهیهای

مربوط به حالتهای ( 1)c( ،1)bو ( 1)dمیباشند .بدین

موجود ،انتظار میرود که جبههموجِ عبوری از عدسی آزمون

ترتیب ،با محاسبه تفاضل موقعیتهای شیئی در حالتهای

تخت باشد و در نتیجه طرح تداخلی آن با جبههموج مرجع

( 1)bو ( 1)cتخمینی از ضخامت عدسی و با محاسبه تفاضل

تخت یک توزیع شدت یکنواخت و یا در صورت وجود زاویه

موقعیتهای شیئی در حالتهای ( 1)bو ( 1)dشعاع انحنای

بین دو موج تداخلی ،توزیعی شامل فریزهای خطی باشد.

سطح اول عدسی را تعیین میکنیم .شکل  3نمونههایی از

برای تعیین فاصله کانونی پشتی عدسی الزم است که تفاضل

طرحهای تداخلی خطی مربوط به سه حالت ذکر شده را

بین موقعیتهای شیئی در این حالت همکانون و حالت

نشان میدهد.

ال اشاره
مربوط به شکل (1)bمحاسبه شود .همان طور که قب ً

برای اندازهگیری فاصله کانونی پشتی عدسی آزمون الزم

شد ،حالت (1)bدر تداخلسنج تویمن-گرین قابل دستیابی

است که در شرایط همکانون (شکل ( ،)1)aتداخل جبههموج

است .از این رو ،کافی است که دو تداخلسنج تویمن-گرین

عبوری از عدسی و جبههموج مرجع تخت در نظر گرفته

و ماخ-زنر ترکیب شوند .طرح چیدمان ترکیبی در شکل 2

شود .برای این منظور ،ما از تداخلسنج ماخ-زنر که در مد
عبور

کار

میکند،

استفاده

کردیم.

طرحی

نشان داده شده است .بدین ترتیب ،با ترکیب دو تداخلسنج

از

که یکی در مد بازتاب و دیگری در مد عبور کار میکند،
موفق شدیم بدون این که عدسی آزمون را جابجا یا وارونه
کنیم ،پارامترهای اصلی آن را اندازه بگیریم .برای مثال ،برای
یک عدسی کوژ-تخت با فاصله کانونی  30mmو ضخامت
 ،2mmنتایج یک بار اندازهگیری با چیدمان ترکیبی برای
فاصله کانونی ،ضخامت و شعاع انحنا به ترتیب برابر با
 1.97mm ،29.82mmو  15.80mmمیباشند .در این
اندازهگیری ،با جابجاییهای کوچکتر از  0.01mmبرای
شیئی تغییری در فریزها مشاهده نمیشود .از این رو نتایج
تا دو رقم اعشار بر حسب میلیمتر گزارش شدند.
همچنین از چیدمان حاصل ،وقتی که شیئی در حالت
همکانون است ،میتوان برای تعیین ابیراهیهای جبههموج

شکل :2تداخلسنج ترکیبی مجهز به حسگر شاک-هارتمن

عبوری از عدسی آزمون به کمک یک حسگر شاک-هارتمن
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)(WaveScope, Adaptive Optics Associates, USA

استفاده کرد .برای این منظور ،بخش دیگری به سامانه اضافه
میشود .این بخش در قسمت پایینی شکل  2در کادر
نقطهچین نشان داده شده است .بخش اضافه شده دو
سیستم تلسکوپی دارد که یکی از آنها شامل یک عدسی
زوم برای تغییر بزرگنمایی باریکه است .در چیدمان بر پا
شده ،عدسیهای آزمون با قطر  2تا  10میلیمتر دارای
شکل  :4فاصله کانونی پشتی اندازهگیری شده به ازای ولتاژهای مختلف

بزرگنمایی و توان تفکیک قابل قبولی بودند .بخش اضافه
شده به چیدمان شامل یک جفت آینه نیز است .با جابجایی

نتیجهگیری

این جفت آینه در راستایی که در شکل نشان داده شده

با ترکیب تداخلسنجهای تویمن-گرین و ماخ-زنر و

است ،امکان تغییر محل صفحه شیء ،به ازای محل صفحه

همچنین حسگر شاک-هارتمن چیدمانی بر پا کردیم که

تصویر ثابت ،فراهم میشود .به عبارت دیگر ،محل آینهها

امکان تعیین ضخامت ،فاصله کانونی پشتی ،شعاع انحنای

باید طوری انتخاب شود که تیزترین و واضحترین تصویر از

سطوح ،و ابیراهیها را برای عدسیهای منفرد ،آرایهای از

ناحیه مورد نظر بر روی حسگر تشکیل شود .به کمک

میکروعدسیها و همچنین عدسیهایی با قابلیت تغییر

چیدمان ترکیبی حاصل ،پارامترها و ابیراهیهای جبههموج

فاصله کانونی فراهم میکند.

عبوری از عدسیهای مختلف و آرایههایی از میکروعدسیها
با قطر و فاصله کانونی متفاوت و همچنین عدسیهایی با

سپاسگزاری

فاصله کانونی متغیر اندازهگیری شدند .به عنوان مثال ،نتایج

کارهای تجربی ارائه شده در این مقاله در آزمایشگاه اپتیک

اندازهگیریِ فاصله کانونی مربوط به یک نمونه از عدسیها

گروه مهندسی میکروسیستم دانشگاه فرایبورگ انجام شده

در شکل  4آورده شده است .در این عدسی ،فاصله کانونی با

است .بدین وسیله از این گروه به خاطر همکاری و در اختیار

اعمال ولتاژ به محرکهای تعبیه شده در عدسی تغییر

گذاشتن تجهیزات مورد نیاز آزمایش سپاسگزاری میشود.

میکند .طراحی و ساخت این نوع عدسی جهت استفاده در
کاربردهای مشخص ] [4بر عهده گروهی از دانشجویان بود

مرجعها

و فراتر از موضوع این مقاله است .چیدمان ارائه شده امکان

& [1] D. Malacara, Optical Shop Testing 3rd ed. (John Wiley
Sons, Hoboken, New Jersey, 2007).

تست کیفیت آنها و تعیین مشخصههای ذکر شده را فراهم

[2] V. K. Chhaniwal and et al., “Digital holographic testing
of biconvex lenses,” Appl. Opt. 52, 8714-8722, 2013.

میکرد .شکل  4فاصله کانونی پشتی عدسی را که به ازای

[3] S. Y. El-Zaiat and et al., “Radius of curvature

measurement by Twyman-Green’s Interferometer,” Opt.
Lasers Eng. 15, 203-208, 1991.
F. Mosso, E. Peters, and D. G. Pérez, “Complex
wavefront reconstruction from multiple-image planes
–produced by a focus tunable lens,” Opt. Lett. 40, 4623
4626, 2015.

ولتاژهای مختلف اندازهگیری شده است ،نشان میدهد.
چیدمانِ ارائه شده امکان تعیین ابیراهیهای رنگی برای
عدسی آزمون را نیز فراهم میکند .این ابیراهیها با
اندازهگیری فاصله کانونی عدسی آزمون در طولموجهای
مختلف تعیین میشود.
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مقایسه اثرات حرارتی مواد فعال لیزری جامد در میزبانهای مایع و جامد
3

 محمدرضا کریمی،2 جواد خلیلزاده،1سیداحمد پورهاشمی

 گروه مهندسی فوتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر و مرکز علم و فناوری لیزر اپتیک دانشگاه جامع امام-1
) مرکز علم و فناوری لیزر اپتیک دانشگاه جامع امام حسین(ع-3و2 ،)حسین(ع
1-Hashemi_64@aut.ac.ir, 2- jkhalil@ihu.ac.ir, 3- kpmrkarimi@ihu.ac.ir

 اثرات گرمایی با ایجاد ناهمگنی و اعوجاج در ماده فعال باعث کاهش کیفیت باریکه خروجی، در لیزرهای پرتوان حالتجامد- چکیده
باعث ایجاد محدودیت در حصددول حداکثر توان از لیزرهای

 این عی.به محیط فعال شددود

شددده و حتی میتواند باعث آسددی

 محیط فعال لیزری مایع حاوی ذرات جامد در ابعاد نانو یا میکرو به شکل محلول کلوئیدی یا مخلوطی از پودر و.حالتجامد می شود
 در این پژوهش رفتار گرمایی.مایع نامزد جایگزین مواد حالت جامد برای رفع مشددک ت گرمایی لیزرهای پرتوان حالتجامد اسددت
 المپ دمش4  برای این کار یک کاواک لیزری با.محیط لیزری با ذرات فعال یک سان در دو میزبان جامد و مایع مقای سه شده ا ست
 نتایج ن شاندهنده انتقال گرمای. شبیه سازی گردیدLASCAD  طراحی و توزیع گرمایی آن تو سط نرمافزارZemax تو سط نرمافزار
. گرادیان شعاعی کمتر دما و برطرف شدن مشکل گرمایی در لیزرهای پرتوان با محیط فعال لیزری مایع میباشد،خوب
.گرمایی

 عدسی شدگی، دمش المپی، محیط فعال لیزری مایع، محیط فعال لیزری حالتجامد-کلیدواژه

Comparison of Thermal Effects of Solid Laser Active Materials in Solid and Liquid Hosts
S. A. Pourhashemi1, J. Khalilzadeh2, and M. R. Karimi3
1. Photonics Engineering Department, Physics Faculty, A. U. T. Univ. & Laser-Optics
Research center of I. H. Univ., 2,3. Laser-Optics Research center of I. H. Univ.
Abstract- The thermal effects in high power solid state lasers, causing heterogeneity and distortion in the active material,
reduce the output beam quality and can even cause damage to the active medium. This failure generates a limitation of
the maximum power attainment from lasers. A Liquid laser active medium containing solid particles in the form of nanoor micro-sized colloidal solutions, or a mixture of powder and liquid, replaces solid state material to eliminate the thermal
problems of high-power lasers. In this study, the thermal behavior of the laser medium with identical active particles in
two solid and liquid hosts has been compared. For this purpose, a laser cavity with four flash lamps was designed by
Zemax software, and its thermal distribution was simulated by LASCAD software. The results indicate good heat transfer,
lower radial temperature gradient, and removal of the heat problem in high power lasers with the fluid active laser
medium.
Keywords: Solid state laser active medium, Liquid laser active medium, Flash lamp pumping, thermal lensing.
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مقدمه

خروجی لیزری  1053نانومتر،پهنای پالس  5/5نانوثانیه با

در لیزر های پرتوان حا لت جا مد ،اثرات حرارتی با عث

انرژی خروجی  2/7میلی ژول بود[ .]6این گروه در سدددال

ناهمگنی و اعوجاج در باریکه خروجی شدددده و همننین

 2015اولین لیزر با ماده ف عال مایع حاوی نانو ذرات که

میتواند شددکسددت محیط فعال را سددب .شددود .این عی.

کردند .در این

توسدط المپ فلش دمیده میشدد را گزار

باعث ایجاد محدودیت در به دسددت آوردن حداکثر توان از

گزار

لیزر های حا لت جا مد میشدددود[ .]1ام کان جایگزینی

متیل دی کلروسی ن ( جهت افزایش طول عمر فلورسانس)

میزبانهای بلوری و شدددیشدددهای لیزرهای حالت جامد با

در دی متیل سولفوک سید  d6پراکنده شدند .در این مورد

میزبانهای مایع حاوی ذرات در ابعاد نانو یا میکرو به شددکل

 Nd3+یک درصددد وزنی محیط لیزری را تشددکیل میدهد.

سوسپانسیون(محلول کلوئیدی) یا دوغاب(مخلوطی از پودر

این محلول در داخل ا ستوانهای با قطر  1سانتیمتر و طول

و مایع) که تو سط لیزر یا المپ دمش می شوند اخیراً مورد

 30سانتیمتر که پنجرههای خروجی آن دارای پوشش ضد

توجه قرارگرفته اسدددت[ .]2-1در این نوع جدید از محیط

بازتاب  1064نانومتر بودند ،ریخته شد .این استوانه در داخل

های فعال لیزری ،خواص اسدددپکتروسدددکپی همانند ماده

کاواکی توسدددط  4عدد فلش المپ

زنون ( 11 mm bore,110

متراکم بوده و خواص م کانیکی و حرارتی آن مشدددا به با

 )mm lengthبا بی شینه انرژی  450J/lampدمش شد .بی شینه

محیط میزبان میباشد .در این رهیافت از ذرات جامد بسیار

انرژی  4/3ژول با په نای پالس  200میکرو ثان یه با آی نه

کو چک بهعنوان ماده لیزده نده پخششددددده در ح ل

خروجی  40درصد به دست آمد[.]1

اسددتفاده میشددود .خواص موردنیاز برای ذرات توزیع شددده

آمده ا ست که نانو ذرات  Nd2O3ا ص ح شده با دی

ما در این کار قابلیت رسددانندگی حرارتی را دو نوع لیزر

بهعنوان محیط فعال لیزری باید شدددامل چگالی کم ،جذب

حالت جامد یکی با میزبان بلور یاگ و دیگری با میزبان

باالی دمش و طول عمر فلورسانس باال باشد .افزایش سطح
ذرات نسددد بت به حجم آن ها با عث افزایش چشدددمگیر

مایع دی متیل سدددولفوکسدددید  d6را برای حالت بدون

خنکشددوندگی شددده و افزایش بازدهی خنک سددازی را به

چرخش مایع شبیه سازی و مقایسه کردهایم.

دن بال دارد ،ع وه بر این گر مای به وجود آ مده در ذرات

بخش تجربی

میتوا ند با ای جاد یک چر خه بسددد ته به خارج از کاواک
منتقل شده و فرآیند خنک سازی در بیرون کاواک صورت

جهت مقایسه بهبود عملکرد انتقال حرارت محیط فعال

گیرد .ذرات پراک نده دارای خواص ویژهای هسدددت ند که

لیزری مایع در مقایسه با محیط فعال لیزری حالتجامد،

میتوانند بهعنوان محیط فعال لیزری برای لیزرهای پرتوان

لیزری با محیط فعال بهقطر  25mmو طول  100 mmکه

مورداستفاده قرار گیرند[.]5-2

توسط  4المپ فلش با قطر  9 mmو طول100 mm
باانرژی  700 w/lampدمش میشود ،توسط نرمافزار

در سال  Yitshak Tzuk ،2012و همکارانش نانو ذرات

 Zemaxشبیهسازی شد .نمای جانبی و طولی کاواک

 Nd2O3را در دی متیل سولفوکسید1d6پراکنده کردند .این

شبیهسازیشده در شکل  1نشان دادهشده است.

محیط ف عال لیزری توسدددط یک لیزر با طولموج 802
نانومتر و پهنای پالس  7نانوثانیه دمش شدددد که نتیجه آن
dimethylsulfoxide d6

1
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شکل  :1کاواک لیزری که در آن محیط فعال توسط  4فلش المپ
پمپ میشود ،الف) نمای جانبی ب) نمای طولی.

شکل  :2توزیع تابش المپ در محیط فعال شبیهسازیشده با
نرمافزار Zemax

توزیع تابش المپ در محیط فعال در شکل  2نشان دادهشده
است .همانطور که در شکل  2دیده میشود شکل هندسی

شکل  3شبیهسازی را برای محیط فعال  Nd:YAGنشان

کاواک توزیع متقارنی از تابش المپ با تمرکز در مرکز محیط

میدهد .در این شبیهسازی دمای مرکز محیط فعال 385/5

فعال را ایجاد میکند و محیط فعال بهطور یکنواخت در

کلوین به دست آمد که بیانگر اخت ف دمای سطح و

طول کاواک دمش میشود.

مرکز 87/5درجه است.

پس از شبیهسازی توزیع تابش المپ در محیط فعال برای
بررسی اثرات حرارتی به وجود آمده در محیط فعال
حالتجامد ،محیط فعال  Nd:YAGو برای محیط فعال
لیزری مایع ،محیط فعال همگن بدون چرخه حرکت ،حاوی
نانو ذرات  Nd2O3که در دی متیل سولفوکسید d6

پراکندهشدهاند را انتخاب کردیم .توزیع حرارتی این دو
محیط فعال را در نرمافزار  LASCADشبیهسازی کردیم،
در این شبیهسازی دمای اولیه آب در اطراف محیط فعال
 298کلوین( 25درجه سانتیگراد) فرض شده است.
شکل  :3توزیع حرارتی  Nd:YAGشبیهسازیشده با نرمافزار
LASCAD

483
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1397

در شکل 4نتیجه شبیهسازی برای محیط فعال مایع نشان
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شکل  :4توزیع حرارتی محیط فعال مایع حاوی نانو ذرات  ،Nd2O3پراکندهشده
در دی متیل سولفوکسید  d6با نرمافزار

LASCAD

نتیجهگیری
به کارگیری محیط فعال لیزری مایع تشکیلشده از ذرات
مواد لیزری حالتجامد موضوع جدیدی است که مطالعات
پژوهشگران حوزه لیزر را به خود جل .کرده است .در این
مقاله انتقال حرارت محیط فعال لیزری مایع و محیط فعال
لیزری حالتجامد شبیهسازی گردید که نشاندهنده انتقال
حرارت خوب محیط فعال لیزری مایع نسبت به محیط فعال
لیزری حالتجامد میباشد و این محیط میتواند بهعنوان
راهحل جدیدی برای مشک ت حرارتی لیزرهای پرتوان
مطرح گردد.
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نقش سیال نوری در کنترل تکانهی زاویهای مداری نور در تارهای بلور فوتونی
دایروی
 حسن پاکارزاده،وحید شریف
 شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک
 منجر به افزایش ظرفیت انتقال اطالعات،) در ستتیستتت های ارتباطات نوریOAM(  استتتداده از تکانهی زاویهای مداری نور-چکیده
 در این. نور ه ستندOAM  نمونهی خوبی برای هدایت،) با یک مغزی هوای مرکزیC-PCFs(  تارهای بلور فوتونی دایروی.شده ا ست
ها در نرمافزار کامسول شبیه سازی می شود و در حالی که پارامترهای هندسی آن ثابت نگه داشتهC-PCF  یک طراحی خاص از،مقاله
 نتایج شبیه سازی ن شان میدهد که با تزریق سیال. بر مبنای تزریق سیال نوری پی شنهاد می شودOAM  کنترل مدهای،شده ا ست
. میکرومتر به خوبی کنترل کرد۲-۱/۲۵  را در محدودهی طول موجیOAM ها میتوان مدهایC-PCF نوری درون
. ویژه مدهای برداری، سیال نوری، تکانهی زاویهای مداری، تارهای بلور فوتونی دایروی-کلید واژه

Role of Optical Fluid in Control of Orbital Angular Momentum of
Light in Circular Photonic Crystal Fibers
Vahid Sharif 1, Hassan Pakarzadeh2
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz

1 e-mail: v.sharif@sutech.ac.ir, 2 e-mail: pakarzadeh@sutech.ac.ir
Abstract- The use of orbital angular momentum (OAM) of light in optical communication systems has led to an increase
in data transmission capacity. Circular photonic crystal fibers (C-PCFs) with an air-core in the center are good candidates
for guiding OAM of light. In this paper, a special design of C-PCFs is simulated in Comsol software and the controlling
of OAM modes is proposed based on optofluidic infiltrated C-PCF while keeping the geometrical parameters fixed. The
results show the OAM modes can be well controlled in optofluidic-infiltrated C-PCFs over the wavelength range of 1.252.0 μm.
Keywords: circular photonic crystal fibers, orbital angular momentum, optical fluid, vector eigenmodes.
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مقدمه

 n F = 1.35و  n F = 1.4در اولین حلقه از حفرههای هوای

تکانهی زاویهای مداری نور ( )OAMبرای اولین بار در سال

یک طراحی خاص از  C-PCFها استفاده میشود.

 199۲با پرتوهای الگر-گاوس ( )LGبه رسمیت شناخته

مبانی نظری و روش شبیهسازی

شد [ .]1این پرتوها حاوی یک جبههی فاز مارپیچی به

یک طراحی خاص از خانوادهی  C-PCFها ،در شکل  1نشان

صورت )  exp(il هستند که  lمرتبهی بار هندسی مدهای

داده شده است[ 4و  .]5حفرههای هوا با شعاع r = 0.8 m

 OAMو  زاویهی سمتی را نشان میدهد .نور قطبیدهی

بر روی حلقههای متحدالمرکز قرار گرفتهاند .مکان هر

دایروی معرف تکانهی زاویهای اسپسنی ( )SAMاست که به

حفرهی هوا در دستگاه مختصات قطبی (  ) R ,به صورت

طور کامل از  OAMمجزاست [ .]۲اخیرا پرتوهای حامل

 R = N و   = 2n  / 6Nاست که  Nو  به ترتیب

 OAMنقش مهمی را در زمینه ارتباطات نوری فضای آزاد

تعداد و فاصلهی بین حلقههای متحدالمرکز را نشان میدهد

و سیستمهای تار نوری ایفا کردهاند .روش تسهیم فضایی

و  nمقادیر صحیح 1تا  6Nرا دربر میگیرد .یک حفرهی هوا

( )SDMدر مخابرات نوری میتواند عالوه بر روشهای

با شعاع  Ra = 1.2 mدر مرکز تار قرار میگیرد و با حذف

تسهیم طول موجی ( )WDMو تسهیم قطبش ()PDM

اولین حلقه از حفرههای هوا (  ،) N = 1ناحیهی حلقوی

برای افزایش ظرفیت انتقال اطالعات مورد استفاده قرار

درون

گیرد .از آنجایی که مدهای  OAMبا مقادیر مختلف l

مغزی

با

شعاع

بیرونی

 Rb = (  N inner ) − r = 3.2 mتشکیل میشود.

بصورت فضایی متعامد هستند ،میتوانند نمایندهی بالقوه
برای کانالهای فضایی در سیستمهای  SDMباشند [.]3
نیاز به انتقال مدهای  OAMدر تارهای نوری منجر به
طراحی و تولید نسل جدیدی از تارهای نوری شده است که
از مهمترین آنها میتوان به تارهای بلور فوتونی دایروی (C-

 )PCFsبا یک مغزی حلقوی اشاره کرد[ .]4پارامترهای
زیادی برای طراحی  C-PCFها مانند قطر حفرههای هوا در
ناحیهی غالف و ضخامت ناحیهی حلقوی وجود دارد بدین

شکل  :1سطح مقطع  C-PCFطراحی شده در نرمافزار کامسول با
 Rb=3.2µm ،Ra=1.2µm ،r=0.8µmو  .Λ=2µmحلقهی اول از حفرههای
هوا در ناحیهی غالف (حفرههای آبی رنگ) میتواند توسط سیالهای
نوری با ضرایب شکست شکست  nF=1.35 ،nF=1.3و  nF=1.4پر شوند.
 :PMLالیهی کامال منطبق شدهی دایروی.

معنی که برای کنترل مرتبهی  lنیاز به تغییر پارامترهای
هندسی  C-PCFها است[ .]5در این پژوهش ،یک پیشنهاد
مبتنی بر نفوذ سیال نوری درون  C-PCFها ،ارائه میدهیم
که قادر به کنترل مرتبهی  lاز مدهای  OAMاست ،درحالی
که پارامترهای هندسی تار بدون تغییر در نظر گرفته

مادهی زمینهی تار سیلیکا (ضریب شکست  1/444در 1/55

میشود .روشهای تجربی برای تزریق سیالهای نوری در

میکرومتر) توسط رابطهی سلمیر تعریف شده است [.]7

حفرههای تارهای بلور فوتونی ( )PCFsدر [ ]6گزارش شده

تمامی حفرههای هوا (مرکزی و غالف) با ضریب شکست
 nair = 1در نظر گرفته شدهاند و همانطور که در شکل 1

است .طراحی و شبیهسازیها در نرمافزار کامسول انجام

نشان داده شده است ،حلقهی اول از آرایهی حفرههای هوا

میگیرد و از سه سیال نوری با ضرایب شکست ، n F = 1.3

در غالف (  ) N inner = 2توسط سیالهای نوری با ضرایب
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شکست  n F = 1.35 ، n F = 1.3و  n F = 1.4پر میشوند.

الکتریکی هر مد بر روی سطح مقطع تار توسط بردارهای

شبیهسازیها با استفاده از روش اجزاء محدود ( )FEMدر

سفید رنگ بیانگر اختالف فاز   / 2بین هر جفت مد زوج

نرمافزار کامسول انجام میگیرد و یک الیهی کامال منطبق

و فرد میباشد.

شدهی دایروی ( PMLدر شکل  )1به عنوان شرایط مرزی
در نظر گرفته میشود.
این امر به خوبی شناخته شده است که ترکیب خطی دو
ویژه مد برداری با یک اختالف فاز   / 2بین آنها منجر به
تولید مدهای  OAMمیشود ،به طوری که [:]5
()1


even
odd

OAM  l , m = HEl +1, m  jHEl +1, m 


)(l 1

even
odd
OAM
=
EH

jEH

l ,m
l −1, m
l −1, m 



()۲


even
odd

OAM 1,m = HE2,m  jHE2,m 


)(l = 1


OAM 1,m = TM 0,m  jTE0,m 


شکل :۲شدت محدود شدهی مدهای زوج و فرد  HE5,1و  EH3,1در
ناحیهی حلقوی  C-PCFطراحی شده؛ بردارهای سفید رنگ نشان
دهندهی توزیع میدان الکتریکی هستند.

که  HEو  EHویژه مدهای برداری و  evenو  oddدر

به منظور حمایت تار نوری از مدهای  ،OAMتبهگنی بین

باالنویس ،نشان دهندهی اختالف فاز   / 2بین آنهاست

مدهای مراتب باالتر باید حذف شود به این معنی که اختالف

که در معادالت با  j = −1وارد شده است .همچنین m

ضریب شکست موثر بین دو مد برداری  HE l +1, mو

بیانگر مرتبهی شعاعی شدت مدها و  lبار هندسی مدهای

 EH l −1,mباید بزرگتر از  10 −4باشد [:]5

 OAMاست .عالمت  در زیرنویس و باالنویس به ترتیب

()3

جهت چرخش مدهای  OAMو جهت چرخش قطبش
دایروی را نشان میدهد .از آنجایی که مدهای قطبیدهی

10 − 4

− neff EH

l −1,m

neff = neff HE

l +1,m

در غیر این صورت ثابت انتشار (  ) دو مد برابر و از این رو

سمتی و شعاعی (  TE 01و  )TM 01دارای ثابتهای انتشار

با یکدیگر ترکیب و به مدهای قطبیدهی خطی ( )LPتبدیل

متفاوت هستن ،در رابطهی ( )۲قادر به ترکیب با یکدیگر

میشوند .در شکل  neff ،3برای مدهای تحت پوشش C-

نیستند و تنها دو مد  OAMبرای مرتبهی  1از بار هندسی

 PCFطراحی شده بر طبق رابطهی ( )3در بازهی طول

وجود دارد (  l = 1برای ترکیب .) HE 2,1

موجی  ۲-1/۲5میکرومتر نشان داده شده است .خط قرمز
رنگ ،مرز تبهگنی مدها یعنی  neff = 10−4را نشان

نتایج شبیهسازی و بحثهای مربوطه

میدهد .همانطور که در شکل ( 3الف) مشخص است ،برای

نتایج شبیهسازی نشان میدهد که تار طراحی شده قادر به

 C-PCFبدون پر شدگی با سیال نوری ،مدهای  OAMبا

پشتیبانی از مدهای ، EH 1,1 ، EH 2,1 ، HE 4,1 ، EH 3,1 ، HE 5,1

مراتب بار هندسی  l = 1,2,3,4انتشار مییابد .از سوی

 TE 0,1 ، HE 2,1 ،TM 0,1 ، HE 3,1و  HE 1,1است .در شکل ۲

دیگر ،در شکل ( 3ب)( ،ج)( ،د) که به ترتیب تزریق سیال

even
odd
even
، EH 3,1
 HE 5,1و
، HE 5,1
توزیع شدت مدهای

نوری با ضرایب شکست  n F = 1.35 ، n F = 1.3و

odd
 EH 3,1نشان داده شده است .همچنین توزیع میدان

 n F = 1.4را نشان میدهد neff ،بین مدهای  HE 3,1و
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 خواهد بود و مد قطبیدهی خطی10 −4  کمتر ازEH 1,1

نتیجهگیری

 وn F = 1.3  با تزریق. را در تار نوری بوجود میآوردLP21

 نقش تزریق سیال نوری درکنترل مدهای،در این مقاله

 (ب) و (ج) به ترتیب مراتب3  در شکلهایn F = 1.35

 درون یک طراحی،l  با مراتب مختلف بار هندسیOAM

n F = 1.4  و با تزریقOAM  از مدهایl = 1,3  وl = 1,3,4

ها بدون تغییر پارامترهای هندسی آن موردC-PCF خاص از

 بنابراین. درون تار انتشار مییابدl = 1  (د) تنها3 در شکل

 نتایج حاصل از شبیهسازی نشان داد که.بررسی قرار گرفت

 را در هر طولOAM با تزریق سیال نوری میتوان مدهای

با استفاده از تزریق سیالهای نوری با ضرایب شکست

 میکرومتر بدون تغییر۲-1/۲5 موج دلخواهی در محدودهی

 را درون تار طراحی شده بهl مختلف میتوان بار هندسی

. کنترل و تنظیم کردC-PCF هندسهی

 میتواند درOAM  این کنترل از مدهای.خوبی کنترل کرد
 در مخابرات نوری بسیار حائزSDM تکنیک تسهیم فضایی
.اهمیت باشد

مرجعها
[1] L. Allen, M. Beijersbergen, R. Spreeuw and J.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Woerdman, “Orbital angular momentum of light
and the transformation of Laguerre-Gaussian laser
modes”, Physical Review A, Vol. 45, No. 11, pp.
8185-8189, 1992.
A. Yao and M. Padgett, “Orbital angular
momentum: origins, behavior and applications”,
Advances in Optics and Photonics, Vol. 3, No. 2, pp.
161-204, 2011.
A. Willner, H. Huang, Y. Yan, Y. Ren, N. Ahmed,
G. Xie, C. Bao, L. Li, Y. Cao, Z. Zhao, J. Wang, M.
Lavery, M. Tur, S. Ramachandran, A. Molisch, N.
Ashrafi and S. Ashrafi, “Optical communications
using orbital angular momentum beams”, Advances
in Optics and Photonics, Vol. 7, No. 1, pp. 66-106,
2015.
H. Zhang, W. Zhang, L. Xi, X. Tang, X. Zhang and
X. Zhang, “A New Type Circular Photonic Crystal
Fiber for Orbital Angular Momentum Mode
Transmission”, IEEE Photonics Technology
Letters, Vol. 28, No. 13, pp. 1426-1429, 2016.
H. Li, H. Zhang, X. Zhang, Z. Zhang, L. Xi, X.
Tang, W. Zhang and X. Zhang, “Design tool for
circular photonic crystal fibers supporting orbital
angular momentum modes”, Applied Optics, Vol.
57, No. 10, pp. 2474-2481, 2018.
K. Nielsen, D. Noordegraaf, T. Sørensen, A.
Bjarklev and T. Hansen, “Selective filling of
photonic crystal fibres”, Journal of Optics A: Pure
and Applied Optics, Vol. 7, No. 8, pp. L13-L20,
2005.
K. Okamoto, Fundamentals of optical waveguides,
Burlington, MA: Academic Press, 2006.

 به عنوانOAM  اختالف ضریب شکست موثر بین گروه مدهای:3 شکل
 بدون تزریق سیال نوری؛ (ب) تزریقC-PCF )تابعی از طول موج؛ (الف
. nF=1.4 ) و (دnF=1.35 ) ؛ (جnF=1.3 سیال نوری با ضریب شکست

488
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

درهم تنیدگی یک سامانه ی دو اتمی درحضور یک نانو ذرهی کروی نقره
1،2،1

رؤیا ممبینی گوداژدر ،1احسان عموقربان ،1،2،1علی مهدیفر
1دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
 2گروه پژوهشی فوتونیک ،دانشگاه شهرکرد
9مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی ،دانشگاه شهرکرد
 9گروه فیزیک ،دانشگاه اصفهان

چکیده – در این مقاله به بررسی درهم تنیدگی دو اتم دوترازی در مجاورت یک نانو ذره کروی از جنس نقره میپردازیم .با به
کاربردن معادلهی فون نیومن و استفاده ازتانسور گرین الکترومغناطیسی متناظر با یک کرهی دیالکتریک جاذب و پاشنده،
آهنگهای واپاشی و جابجایی لمب سامانهی اتمی را بدست میآوریم .سپس با بهکاربردن سنجهی تالقی به محاسبهی درجهی
درهمتنیدگی سامانهی اتمی میپردازیم .مشاهده خواهیم کرد که در نزدیکی بسامد برانگیختگی پالریتون پالسمونهای جایگزیده،
آهنگ های واپاشی به شدت افزایش مییابد در حالیکه مقدار تالقی تقریبا برابر صفر است.
کلید واژه-آهنگ واپاشی ،پالریتون-پالسمونهای جایگزیده ،تالقی ،درهمتنیدگی

The entanglement of a two atomic system in the presence of a
spherical silver nanoparticle
Roya Mombeiny Godazhdar, Ehsan Amooghorban, Ali Mahdifar
roya.m.g72@gmail.com, amoghorban@gmail.com, ali.mahdifar@gmail.com
Abstract - In this paper, we study the entanglement of two level atoms near a spherical silver nanoparticle.
By employing the Von Neumann equation and making use of the electromagnetic Green tensor associated
with a dispersive and dissipative dielectric sphere, the decay rates and the Lamb shift of the atomic system
are obtained. Then, by using the concurrence measure, we calculate the degree of entanglement of the atomic
system. We observe that decay rates severely increase near the excitation frequency of the localized
Polariton-Plasmons, while the concurrence value is nearly zero.
keywords- Decay rates, Localized Polariton-Plasmons, Concurrence, Entanglement
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چگالی مدهای تابشی ،آهنگهای واپاشی به شدت تغییر

 -1مقدمه

امروزه درهمتنیدگی یکی از چشمگیرترین ویژگیهای

کنند.

مکانیک کوانتومی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را

-2روابط پایه

در حوزههای مختلف به خصوص در زمینهی نظریهی

سامانهی مورد مطالعه در این مقاله از دو اتم دو ترازی با
بسامدهای گذار یکسان  0تشکیل شده که یکی از اتمها
در حالت برانگیخته و دیگری در حالت پایه به سر میبرد.
فرض میکنیم که سامانهی مزبور در نزدیکی یک نانو ذره-
ی کروی نقره به شعاع  aقرار دارد ،به طوریکه فاصلهی
دو اتم از مرکز نانو ذره یکسان و برابر  rباشد .به منظور
توصیف دینامیک این سامانه از معادلهی فون-نیومن زیر
استفاده میکنیم]:[9

اطالعات و ارتباطات کوانتومی به خود جلب کرده
است] .[1در واقع ،درهمتنیدگی نوعی همبستگی کوانتومی
است که مشابه کالسیکی ندارد .درهمتنیدگی باعث می-
شود که شناخت کامل حالت یک سامانهی مرکب
کوانتومی ،برای شناخت حالتهای هر یک از زیر بخش-
های آن کافی نباشد .بهطور کلی ،یک سامانهی مخلوط
دوبخشی که توسط عملگر چگالی

توصیف میشود را

جداپذیر میگوییم ،اگر عملگر مزبور را بتوان به صورت
  AB   P i  Ai   Biنوشت که در آن
i

و

()1

  ij  si s j   2s j  si   si s j  ,

،

i, j

عملگرهای چگالی زیر سامانه

که

) A(Bهستند[ .]2در عمل ،تعیین این که سامانههای با

در

ej

حالتهای کامال دلخواه را میتوان به شکل جداپذیر نوشت



و یا نه بسیار مشکل است .در این مقاله ،با توجه به این که

gj

آنg j ،

s j  g j

s j  e j

عملگر

باالبرنده،

عملگر

پایین

آورنده،



1
ej ej  g j
2

 s zj و

 e jبه

 gjو

ترتیب ویژه حالتهای متناظر با تراز پایه و برانگیخته اتم j

محیط مادی مورد مطالعه یک محیط جاذب و پاشنده

ام است .در اینجا پارامتر   ijبهازای   i  j توصیف

است ،بنابراین با سامانههای نوفهای و مخلوط آماری

کنندهی آهنگ گسیل خودبه خودی اتم  jام و برای

سروکار داریم .از این رو ،به سنجهای مناسب برای تعیین

  i  j بیانگر آهنگ واپاشی دسته جمعی اتمها است.

درجه درهمتنیدگی نیاز داریم .برای سامانه های مخلوط
آماری با بعد فضای هیلبرت


 i0   s zj ,    i  i , j  si s j ,  
t
j
i, j

این پارامتر برحسب تانسور گرین الکترومغناطیسی سامانه
به شکل زیر تعریف میشود]:[5

مناسبترین سنجهها

تالقی و منفیت هستند[ .]9دراینجا با بکار بردن سنجهی

()2

تالقی به بررسی درهمتنیدگی دو اتم دوترازی میپردازیم
که در نزدیکی یک نانو ذرهی کروی نقره واقع شدهاند .با

 1

 ij  Im  20 pi G (ri , rj , 0 ) p j *  .
0  c

2

بهعالوه ،پارامتر  ijبه شکل زیر تعریف میشود:

توجه به امکان برانگیخته شدن پالریتون-پالسمونهای
جایگزیده در این نانو ذرهی فلزی ،انتظار داریم که با تغییر

()9

 1

Re  20 pi G (ri , rj , 0 ) p j *  .
0  c
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دراینجا ،پارامتر  ijبهازای   i  j توصیف کنندهی

که در آن ) G0 e ( r , r تانسور گرین خال و )Ges ( fs ) (r , r 

جابهجایی لمب تراز  iام و برای   i  j نشان دهندهی

تانسور گرین پراکننده از یک کرهی دیالکتریک است که

برهمکنش دوقطبی-دوقطبی بین اتمها است .در ادامه به

به صورت زیر تعریف می شوند:

منظور محاسبهی درجهی درهمتنیدگی سامانه ی اتمی به

! )2 n  1 ( n  m
! )n(n  1) (n  m

معرفی سنجهی تالقی میپردازیم .این سنجه برحسب ویژه

n 0 m0

  M mn (k s )Mmn (k s )  N mn (k s )Nmn (k s )  ,
)(1

()8

C  max(0, 1  2  3  4 ),

! )2 n  1 ( n  m
! )n(n  1) (n  m

()9

که درآن  ماتریس چگالی کاهش یافتهی اتمی و  به
صورت زیر تعریف میشود:

n

)

0
m

n 0 m0

)(1
)(1
  BM 11M mn (1) (k1 )Mmn
(k1 )  BN 11N mn (1) (k1 )Nmn
(k1 )  .

موج برداری کروی و

در اینجا  y ،بیانگر مولفهی yماتریس پائولی است .به

11
M ,N

 Bضرایب بازتاب تعمیم یافتهای

هستند که جزئیات آنها در مرجع[ ]6آمده است .برای
سادگی محاسبات ،یک اتم را در راستای مثبت محور ،z
ˆ ، rA  r zو اتم دیگر را در جهت منفی محور ،z

سادگی می توان نشان داد که با یافتن پاسخهای رابطهی
( )1و جایگذاری آنها در رابطهی ( ،)9تالقی به شکل زیر

1

ˆ ، rA  r zدرنظر میگیریم .با استفاده از این نکته،
اکنون میتوان زوایای قطبی  و   در تانسور گرین ( )8و

نوشته می شود[:]5

2

C (t )  e  st sinh 2 ( c )  sin 2 (2c t ),

( )9را برابر مقدار  0و  قرار دارد و به عبارتهای ساده
شدهای برای تانسور گرین رسید[ .]5اکنون با در نظر
گرفتن نکات باال و جایگذاری روابط ( )8و ( )9در رابطهی
( )6و انجام محاسبات طوالنی خواهیم داشت:

که در آن پارامترهای  s ،  c ،  sو  cبه شکل زیر
تعریف میشوند:
( c   12   21 , )6

 s   11   22 ,

c  12  21.

 s  11   22 ,

 ik   2n  1 n  n  1
Im  
h  kr  J  kr  

k 2r 2
 4 n 0
2

B11
N h  kr  ,
6

از روابط باال مشاهده می کنیم که با دراختیار داشتن

h  kr  J  kr  

تانسور گرین الکترومغناطیسی سامانه ،سنجهی تالقی به-

 2n  1 n  n  1 (1)n
k 2r 2




n 0

 11,rr 

 ik

Im 

 4
6

 12,rr

2

B11
N h  kr  ,

دست میآید .از اینرو در ادامه به محاسبهی تانسور گرین
سامانه میپردازیم .با بکار بردن روش برهمنهی پراکننده،

h  kr  J  kr  

تانسور گرین سامانه به صورت زیر نوشته میشود]:[6
() 1



 (2  

ik1
4

Ges (r, r) 

در اینجا عالمت پرایم نشان دهندهی مختصات چشمه و
عبارتهای بدون پرایم بیانگر نقاط میدان M ،و  Nتوابع

   y   y  * y   y .

)(5

)

0
m

)(1

مقادیر  iماتریس  به صورت زیر تعریف میشود:
() 9

n



 (2  

ˆˆ
ik
rr
  r  r  s
2
ks
4

G0 e (r, r) 

Gefs (r , r )  G0 e (r , r ) fs  Ges ( fs ) (r , r ),

 2n  1 n  n  1 (1)n
kr1kr2




n 0

 ik
Re 

 4
2

B11
N h  kr  .
3

12,rr  

در روابط باال ،فرض شده است که گشتاور دوقطبی اتمها
در راستای عمود بر سطح نانو ذره ،یعنی در راستای
شعاعی قرار دارند .بهطور مشابه ،پارامترهای مزبور برای
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وضعیتیکه گشتاور دوقطبی اتمها در راستای مماس بر

جایگزیده 1    ev

سطح نانو ذره هستند به شکل زیر نوشته میشوند:

مدهای تابشی به شدت افزایش مییابد.

h  kr  J  kr   dh(kr )dJ (kr ) 

 2n  1



2

n 0

 ik
Im 

 4

6



 s  7.90به دلیل افزایش چگالی

 11, 

2

BM11 h 2  kr   B11
N dh ( kr ) ,

h  kr  J  kr   dh(kr )dJ (kr ) 

 2n  1 (1)n1
2




n 0

 ik
Im 

 4

6

شکل  :2نمودار تالقی برحسب زمان بدون بعد  .  0 tشکل راست (چپ)

 12, 

مربوط به وضعیتی است که گشتاور دوقطبی اتمها در راستای شعاعی
(مماسی) بر سطح کره است.

BM11 h 2  kr   BN11dh 2 (kr ) ,

h  kr  J  kr   dh(kr )dJ (kr ) 

 2n  1 (1)n1
2




n 0

 ik
Re 

 4

3

در شکل  2نتایج عددی سنجهی تالقی ( ،)5برحسب زمان
بدون بعد   0 tو فرض اینکه دو اتم دو ترازی در وضعیت
اولیه درهم تنیده نیستند ،رسم شده است .برخالف انتظارمان
مشاهده میکنیم که تالقی در نزدیکی بسامد پالریتون-
پالسمون برانگیخته ،   s ،تقریبا برابر صفر است
(منحنیهای آبی رنگ) .زیرا به سادگی میتوان دید که بسامد
پالریتون-پالسمون جایگزیده در ناحیهی جذب نانو ذره قرار
میگیرد .در نتیجه ،فرآیند جذب بر فرآیندهای تابشی و مدهای
جایگزیده سطحی در نانو ذره غالب میشود و درهمتنیدگی به
شدت کاهش مییابد .درحالیکه در منحنیهای قرمز رنگ،
برای وضعیتی که بسامد گذار اتمها در نواحی دور از بسامد
پالریتون-پالسمون جایگزیده است ،یعنی ،   0.1s
همبستگی بین اتمها وجود دارد .راهکاری که میتوان برای
ایجاد درهمتنیدگی در چنین سامانهای مطرح کرد استفاده از
نانو ذرات نقره غشایی بهجای نانو ذره صلب است .زیرا در این
نانو ذرات بسامد پالریتون-پالسمون جایگزیده به نواحی دور از
ناحیه جذب نانو ذره منتقل میشود.

12,  

BM11 h 2  kr   BN11 dh 2 (kr ) .

حال با جایگذاری روابط باال در رابطهی ( )5سنجهی تالقی
به دست می آید.
-1نتایج عددی و نتیجه گیری
با توجه به پیچیدگی روابط باال در این بخش به محاسبات
عددی آهنگ گسیل خودبهخودی و سنجهی تالقی میپردازیم.
بدین منظور نانو ذرهی نقره را توسط الگوی لورنتس
  m      p2  2  i e الگوسازی میکنیم که در آن
  گذردهی الکتریکی ایستا  p ،بسامد پالسما و   eضریب
جذب نانو ذره هستند .دراینجا،  p  7 . 9 0ev ،    6 ،
،  m  75 mev
،  e  51mev
 r  22 nmاست[.]1

a  20 nm

و

s
0
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شکل  :1آهنگ گسیل خودبهخودی بدون بعد   s  0برحسب بسامد
بدون بعد  .  sدر این جا   0آهنگ گسیل خودبهخودی اتم مزبور در
خالء است.

در شکل  1آهنگ گسیل خودبهخودی اتم برانگیخته در
مجاورت نانو ذرهی نقره رسم شده است .مشاهده میشود که
آهنگ گسیل خودبهخودی در بسامد برانگیختگی پالسمونهای
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 ژل پچيني- سنتز شده به روش سلGd2SiO5:Ce خواص اپتيكي نانوپودرهاي
 محمدحسين حبيبي، *1 محمدرضا عبدي، 1حسين محمدي

2

 گروه فيزيك-  اصفهان – ميدان آزادي – دانشگاه اصفهان – دانشكده علوم1
 اصفهان – ميدان آزادي – دانشگاه اصفهان – دانشكده شيمي – گروه شيمي معدني2
mohammadihph@yahoo.com , r.abdi@sci.ui.ac.ir , habibi284@gmail.com
. ژل پچینی با موفقیت به صورت فاز خالص سنتز شده است- با روش سل، آالییده شده با عنصر سریمGd2SiO5  نانوپودرهای، در این مقاله- چکیده
0/09%  نانومتر و49  تایید شده و اندازه بلورك و کرنش شبکه کریستالی آن به ترتیبFTIR  وXRD تشکیل و خلوص این نانوپودرها با آنالیزهای
 بررسی شده است که نشان میدهد بیشتر نانوذرات دارای اندازهEDX  وFESEM  مورفولوژی و غلظت عناصر آن با آنالیزهای.محاسبه شده است
. الکترون ولت بدست آمد4/4  گاف انرژی غیرمستقیم آن در حدود، و با استفاده از معادله تاكDRS  سپس با روش. نانومتر هستند400  تا100 بین
345  نانومتر تحت تحریک در طول موج435  باعث بیشترین شدت نور نشری در طول موج2 mol% نتایج نشان میدهد که آالیش سریم با غلظت
.نانومتر میشود
 نانوذرات،  نانوپودر،  فوتولومینسانس،  ژل پچینی- سل،  خواص اپتیکی-کلید واژه

Optical Properties of Gd2SiO5:Ce Nanopowders Synthesized by the
Pechini Sol-Gel Method
Hossein Mohammadi1, Mohammad Reza Abdi1*, Mohammad Hossein Habibi2
1

Department of Physics, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan 81746-73441, Iran
2

Department of Chemistry, University of Isfahan, Isfahan 81746-73441, Iran

mohammadihph@yahoo.com , r.abdi@sci.ui.ac.ir , habibi284@gmail.com
Abstract- In this paper, pure phase Gd2SiO5 doped with cerium nanopowders were successfully synthesized by the Pechini
sol-gel method. Formation and purity of nanopowders were confirmed by XRD and FTIR analyses and their crystallite
size and crystal lattice strain were estimated to be 49 nm and 0.09% respectively. The morphology of the nanopowders
and their elemental chemical composition were investigated by FESEM and EDX analyses. Studies have shown that most
of nanoparticles have a size range between 100-400 nm. Then, the indirect band gap was estimated to be 4.4 eV using the
DRS technique and the Tauc equation. The results have shown that doping with 2 mol% cerium concentration produces
the highest photoluminescence intensity at 435 nm under excitation at 345 nm.
Keywords: Nanoparticle , Nanopowder , Optical Properties , Pechini sol-gel , Photoluminescence
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زده شد .سپس تترا اتیل اورتوسیلیکات ( )TEOSبه آن

مقدمه

اضافه کرده و در دمای اتاق به مدت  30دقیقه هم زده شد.

سیلیکاتهای عناصر خاکی کمیاب کاربردهای گستردهای

بعد مقدار  8میلیلیتر اسید سیتریک  0/2موالر به آن اضافه

در تجهیزات اپتوالکترونیک ،محیط فعال لیزرهای حالت

کرده و تحت رفالکس در دمای  100ºCبه مدت دو ساعت

جامد ،تجهیزات تصویربرداری و سوسوزنها دارند ،و این به

به شدت هم زده شد .سل بدست آمده بدون هم زدن در

دلیل بازده باالی لومینسانس ،گاف انرژی بزرگ ،چگالی باال،

دمای  45ºCحرارت داده شد تا به ژل تبدیل شود .این ژل

پایداری شیمیایی عالی و رطوبتگیر نبودن آنها

پس از پیر شدن به مدت دو روز ،با قرار دادن در آون در

میباشد[1و .]2بلورهای اکسیاورتوسیلیکات گادولینیم

دمای  110ºCبه مدت  12ساعت خشک شد .سپس این ژل

آالییده شده با سریم ( Gd2SiO5:Ceیا  )GSO:Ceدر سال

خشک شده برای کلسینه شدن به مدت  4ساعت در یک

 1983برای اولین بار توسط تاکاجی و فوکازاوا با روش

کوره با دمای  1250ºCقرار گرفت.

چوکرالسکی رشد داده شدند[ .]3به دلیل مواد شیمیایی
گرانقیمت مورد نیاز و فرآیند رشد آهسته ،رشد بلورهای

آناليز و مشخصهيابي

کامل و بدون نقص  GSO:Ceآسان نیست ،زیرا در یک بازه

الگوی پراش اشعه ایکس ( )XRDنمونه سنتز شده ،با الگوی

زمانی طوالنی به دمای باال (حدود  1900درجه سلسیوس)

مرجع  ICDD PDFبا شماره  NO. 00-040-0287انطباق

نیاز دارد که هزینهبر است .در فرآیند رشد نیز تنشپسماند

بسیار خوبی دارد(شکل .)1با استفاده از موقعیت و پهنای

بزرگی در بلور تشکیل میشود که باعث ترك خوردن بلور،

پیک صفحات )،(211) ،(-202) ،(021) ،(200) ،(-110

مخصوصاً در مرحله سرد شدن ،میشود[ .]4برای رهایی از

) (321و ) (-123در الگوی  ، XRDاندازه بلورك و کرنش

این مشکالت ،نانوپودرهای آن میتواند مورد استفاده قرار

شبکه بلوری نانوپودر  GSO:2mol%Ceبا روشهای شرر و

بگیرند .نانوپودر مواد لومینسانس دارای مزیتهایی نسبت

ویلیامسون -هال بدست آمده است[ .]6در معادله شرر ()1

به بلور آنها ،از جمله جابجایی استوکس بزرگتر و بازده

تنها از پیک صفحه ) (021استفاده شد و با این روش ،مقدار

کوانتومی بیشتر ،میباشد[ .]5مهمترین مشکل سنتز

 38نانومتر برای اندازه بلورك محاسبه شده است .با استفاده

نانوپودرهای  GSOتشکیل فازهای ناخالص مانند Gd2Si2O7

از معادله ویلیامسون -هال ( ،)2مقادیر اندازه بلورك و کرنش

 Gd2O3 ، Gd4.67(SiO4)3 ،و  SiO2میباشد[ .]1در این

شبکه بلوری به ترتیب درحدود  49نانومتر و  0/09%بدست

مقاله،

نانوپودرهای

(Gd1-xCex)2SiO5

با

آمده است(شکل .)2

مقادیر

) (x=0,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.03با روش سل -ژل
پچینی سنتز و سپس خواص اپتیکی آن بررسی شده است.

روش تهيه نانوپودر
با توجه به ضرایب استوکیومتری ،نمکهای نیترات
گادولینیم و سریم  ،همراه هم در مخلوط  16میلیلیتر
اتانول و  2میلیلیتر آب دیونیزه حل شده و تحت شرایط
شکل  :1الگوی  XRDنانوپودر GSO:2mol%Ce

رفالکس در دمای  100ºCبه مدت یک ساعت به شدت هم
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در این معادالت ،مقادیر  ε ، θ ، β ، Dو  λبه ترتیب اندازه

شده دارای شکل منظم و مشخصی نیستند و ذرات کوچکتر

بلورك بر حسب نانومتر ،کرنش شبکه بلوری ،نصف موقعیت

از  100نانومتر نیز در بین آنها موجود است .به کمک مقیاس

پیک ،پهنا در نیم ارتفاع پیک ( )FWHMبر حسب رادیان،

تصویر ،توزیع اندازه نانوذرات رسم شده است که نشان

و طول موج خط تابش  Kαاشعه ایکس آند مس با طولموج

میدهد بیشتر ذرات دارای اندازه بین  100تا  400نانومتر

 0/15406نانومتر میباشند.

میباشند(شکل  .)4در جدول  1مقدار اندازهگیری شده
0.9
 cos 

()1

()2

0.9
+ 4 sin 
D

شکل  :2نمودار ویلیامسون -هال برای نانوپودر

درصد وزنی و اتمی عناصر موجود در این نانوپودر با استفاده

=D

از آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس ) (EDXگزارش شده
است.

=  cos

GSO:2mol%Ce

در طیف  FTIRنمونه  GSO:2mol%در شکل  ،3نوارهای

شکل  :4تصویر  FESEMنانوپودر  GSO:2mol%Ceبا بزرگنمایی
به همراه توزیع اندازه نانوذرات آن

نسبت داده میشوند .نوارهای  420و  453 cm-1به حالت

جدول  :1درصد وزنی و اتمی عناصر نانوپودر
اندازهگیری شده با روش EDX

پرشدت در  930، 867و  1007 cm-1به حضور گروه SiO42-

ارتعاش خمشی  Si-O-Siمربوط میشوند .نوارهای  453تا
 564 cm-1به دلیل ارتعاش پیوند  Gd-Oمیباشند .نوار
جذب پهن  3430 cm-1به ارتعاش کششی  O-Hدر مولکول
آب رطوبت نمونه نسبت داده میشود[.]2

20kx

GSO:2mol%Ce

Atomic %

Weight %

Element

No.

28.18
9.04
62.51
0.27
100

77.43
4.44
17.47
0.67
100

Gd
Si
O
Ce

1
2
3
4
Total

بررسي خواص اپتيكي
برای محاسبه گاف انرژی غیرمستقیم  GSOاز معادله تاك
( )3استفاده شده است .در این معادله F(R∞) ،تابع کوبلکا-
مانک ( )Kubelka-Munkمیباشد[ ]6و از مقدار بازتابندگی
اندازهگیری شده با روش طیفسنجی بازتابی پخشی ()DRS
شکل  :3طیف  FTIRنانوپودر

محاسبه میشود hν ،انرژی فوتون نور A ،مقدار ثابت و Eg

GSO:2mol%Ce

با توجه به تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل

گاف انرژی است .مقدار گاف انرژی با این روش در حدود

میدانی ( )FESEMبا بزرگنمایی  20kxبرای نانوپودر سنتز

 4/4الکترون ولت بدست میآید (شکل .)5

شده  ، GSO:2mol%Ceمشخص است که نانوذرات سنتز

()3

) [F (R  )h ]1/2 = A (h − E g
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تقریباً  2 mol%است که با توجه به طیف نشری آن ،در
شکل  8مختصات کروماتیسیتی ( )CIE Chromaticityآن
محاسبه شده و نور آبی رنگ نشر شده از این نانوپودر
مشخص شده است.
شکل  :5نمودار تاك برای نانوپودر  GSO:0mol%Ceبرای محاسبه گاف
انرژی غیرمستقیم آن

شکل  :8مختصات کروماتیسیتی نور نشرشده از نانوپودر
 GSO:2mol%Ceدر اثر تحریک با طولموج  345نانومتر

شکل  :6ترازهای انرژی یون  Ce3+آالییده شده در

نتيجهگيري

GSO

در کار ارائه شده ،نانوپودرهای  GSO:Ceبه صورت فاز خالص با
روش سل -ژل پچینی سنتز شده است .بررسی خواص اپتیکی
نشان میدهد که نانوپودرهای  GSO:Ceمیتوانند به عنوان ماده
فوتو لومینسانس درتجهیزات اپتوالکترونیک و تصویربرداری مورد
استفاده قرار گیرند.
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مهندسی گاف انرژی پروسکایت با فرایند وَسپ
عاطفه فتحزاده ،بهرام عبداللهی نژند ،محمدکاظم مروج فرشی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،هسته پژوهشی نانو پالسمو فوتونیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
چکیده – در این مقاله ،به بررسی اثر ترکیبهای آلی هالوژنهای برم و ید بر اندازهی گاف انرژی پروسکایت در روش الیه نشانی
وَسپ میپردازیم .برای مهندسی گاف انرژی با این روش ،ابتدا الیههای ) PbBrxI2−x (x=0, 1, 2را با روش چرخشی بر بستر مزو
 TiO2نشانده و برای رسیدن به دما و زمان بهینه ،در دماها ومدتهای گونان در معرض بخار  MABrقرار میدهیم .با این روش ،به
دلیل استفاده از بخارهای نمک متیل آمین ،الیههای پروسکایت کندتر و در نتیجه با سطحی هموارتر و دانههای درشتتر تشکیل
خواهند شد .بهعالوه ،با توجه به امکان سنتز انبوه الیههای پروسکایت در ابعاد بزرگ و مصرف بهینه مواد در این فرایند ،روش وَسپ
از روش الیه نشانی چرخشی دو مرحلهای متداول در ساخت الیههای پروسکایت ارزانتر است و یکی از موانع تولید انبوه سلولهای
خورشیدی پروسکایتی را از سر راه برمیدارد.
کلید واژه -مهندسی گاف انرژی ،پروسکایت ،وَسپ.

Bandgap Engineering of Perovskite via Vapor-Assisted Solution
)Process (VASP
A. Fathzadeh, B. Abdollahi Nejand, M. K. Moravvej-Farshi
Faculty of ECE, Nano Plasmo-Photonic Research Group, Tarbiat Modares University,
Tehran, Iran.
Abstract- Using the Vapor-Assisted Solution Process (VASP), we investigate the effect of the bromine and iodine
halogen organic compounds on the perovskite bandgap. For the bandgap engineering, layers of PbBr xI2−x (x=0, 1,
2), deposited on Meso substrates, are exposed to the MABr vapor and optimize the time and temperature for this
process. Presence of MABr vapor increases the time required for the formation of the perovskite layer, with
larger grans and more uniform surface. Moreover, as compared the ordinary two-step spin coating, VASP has
the capability of synthesizing perovskite layers in large-scales with lower costs. Hence, VASP can overcome an
obstacle that mass production of perovskite solar cells is facing.
Keywords: Band Engineering, perovskite, Vapor-Assisted Solution Process.

سلول خور شیدی پروسکایتی میگذرد ،سرعت پیشرفت

مقدمه

این نوع سلولهای خورشیدی قابل توجه بودهاست .به

با وجود اینکه کمتر از  9سال از کشف قابلیت مواد

طوریکه ،در سالهای اخیر دستیابی به رکورد بازده

پروسکایت برای سلولهای خورشیدی و ساخت اولین
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9ر %22میسر شده است[ .]1ویژگیهایی مانند گاف انرژی
مستقیم و تنظیم پذیر ،ضریب جذب نوری زیلدو تحرک
پذیری بزرگ حاملها ،هزینه کم ساخت و روشهای ساده
سنتز ،موجب جلب توجه بسیاری از محققان شده
است[.]2
پروسکایت دارای گاف انرژی مستقیم و درنتیجه ضریب

شکل  :1شمای سادهای از عملکرد سلول خورشیدی

جذب بزرگ است[ .]9طیف جذبی آن با طیف انتشاری

روش آزمایش

خورشید(از فرو سرخ تا فرابنفش) تطابق خوبی دارد و برای

شکل  2ساختار کلی افزاره ساخته شده را نشان میدهد.

کاربرد فتوولتایی مناسب است .با تغییر و ترکیب آنیونها و
کاتیونهای مختلف دستیابی به گاف انرژی در گسترهی
6ر 1تا 9ر 2الکترون ولت میسر میشود .در واقع ،طبق
قانون ویگارد 2با افزایش شعاع آنیون ثابت شبکه و جذب
افزایش مییابد[.]7
به طور معمول ،ساختار سلولهای خورشیدی از نوع p-i-n

شکل :2ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی

است .با تابش نور بر پیوند ،فوتونهایی که انرژی آنها از

برای بستر سلول خورشیدی ،شیشه  FTO9با ابعاد

گاف پروسکایت بیشتر است ،زوج الکترون-حفره تولید

7 cmر7 cm×1ر 1را با چسب کالک الگودهی میکنیم .به

کرده(شکل )1و میدان الکتریکی موجود در ناحیه تهی،

طوری که حدود  9میلیمتر پایین سلول بیرون بماند و

باعث حرکت الکترونها به ناحیه ( nالیه انتقال دهنده

روی آن پودر روی ریخته ،سپس  111μLمحلول 2

الکترون) و حرکت حفرهها به ناحیه ( pالیه انتقال دهنده

موالر HClروی پودر میریزیم تا الیههادی را از میان

حفره) میشود[.]5

بردارد .سپس زیرالیهها را طی چندین مرحله با مایع و آب

الیه نشانی با بخار میتواند یکی از روشهای ساخت الیه

یون زدایی شده و -2پروپانول در حمام التراسونیک

پروسکایت در ابعاد بزرگ باشد .در این روش ،به علت

شستشو میدهیم و در دمای  121 C°خشک میکنیم.

استفاده از بخار نمک آمین زمان واکنش با پیش ماده اول

برای الیه جمع کننده الکترون ،یک الیه  TiO2محلول در

طوالنی تر شده و فرصت بلوری شدن پروسکایت به طور

اتانول را با روش چرخشی الیه نشانی کرده و سپس در

یکنواخت فراهم میشود .در نتیجه دانههای درشتتری

دمای  511 C°به مدت  91دقیقه پخت داده میشود.

تشکیل شده و مرزِ دانهها و در نتیجه مراکز بازترکیب

برای ترمیم الیه ،نمونه ها را در دمای  11 C°در محلول

کاهش یافته ،باعث بهبود بازدهی میشود[.]6

 71میلی موالر  TiCl4به مدت  91دقیقه غوطهور میکنیم
و بعد از آن دوباره به مدت  91دقیقه تحت دمای 511 C°
حرارت میدهیم .سپس برای ایجاد الیه متخلخل ،محلول
نانوذرات TiO2 7که به نسبت  2به  1در اتانول حل شده را
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الیه نشانی کرده و مراحل گرمادهی و ترمیم را تکرار می-

نتایج و تحلیلها

کنیم.

شکل  7نموار جذب نمونههای مختلف را نمایش میدهد.

برای تشکیل الیه پروسکایت ،در مرحله اول نسبت یک

لبه

موالر  PbI2:PbBr2)1:1( ،PbI2و  PbBr2را در DMFحل

( PbI2:PbBr2 )1:1و  PbBr2به ترتیب برابر  651 ،699و

کرده و به روش الیه نشانی چرخشی ،با دور 6111rpm

 576نانومتر است .گاف انرژی هر پروسکایت از محل

برای مدت  21ثانیه ،الیه نشانی کرده و برای  11دقیقه در

برخورد خطهای مستقیم با محور افقی به دست میآید.

جذب

برای

پروسکایت

با

زیرالیه

،PbI2

دمای  111C°گرمادهی میکنیم .سپس نمونهها را در
پتریدیش شیشهای قرار داده و اطراف آنها پودر MABr

میریزیم .و برای مدت  15دقیقه در دمای  151C°در آون
قرار میدهیم تا پیش ماده اول در معرض بخار MABr

قرار گرفته و پروسکایت تشکیل شود .شکل  9نمایشگر
رنگ پروسکایتهای سنتز شده بر روی سه بستر پیش
گفته است .در این شکل دیده میشود با افزایش نسبت ید
در بستر رنگ پروسکایت به ترتیب از زرد به ارغوانی و قهوه

شکل :7نمودارجذب برای  9نمونه مختلف با نسبت متفاوت ید و برم

ای تغییر می کند.

قلههای اصلی پروسکایت ید در زوایای 1°ر7° ،17ر،24
1°ر 99و 9°ر 91قرار دارد که به ترتیب مربوط به صفحات
( )911( ،)221( ،)111و ( )991است .قلههای مربوط به

شکل  :9نمونه سلولهای ساخته شده با نسبت مختلف ید و برم

پروسکایت مرکب ید و برم نیز در همین گروه از صفحات

دما و زمان در این مرحله اهمیت ویژهای دارد ،زیرا

اما در زوایای بزرگتر قرار دارند .شکل  5نشان میدهد قله
اصلی پروسکایتهای سنتز شده در زوایای 6°ر1° ،17ر17

درصورتیکه زمان کوتاه یا دما کم باشد ،امکان عدم

و 9°ر 17قرار گرفته اند .مشاهده جابه جایی قله ها به

تشکیل پروسکایت وجود دارد .و برعکس احتمال تشکیل
پروسکایت برم برای همه نسبتها ،یا تجزیه و تخریب

سمت زوایای بزرگتر با افزایش نسبت برم بیانگر تشکیل

نمونهها وجود خواهد داشت.

پروسکایتهای مرکب مورد نظر است.

سپس  Spiro-OMeTADبه عنوان الیه انتقال دهنده
حفره ،با دور  7111rpmو زمان  91ثانیه با روش
چرخشی ،الیه نشانی شد .در آخر الیه نازک طال به
ضخامت  41nmبا روش تبخیر حرارتی الیه نشانی شد.

شکل  :5نموادر  :XRDنمایش قلههای اصلی پروسکایتهای مرکب ید و برم.
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شکل  5نشان میدهد ،حتی با زیرالیه  PbI2پروسکایت

دماهای مختلف و مدت زمانهای گوناگون ،مهندسی گاف

مرکب ید و برم تشکیل خواهد شد .این اتفاق به خاطر

انرژی پروسکایت به سادگی میسر میشود .گافهای

استفاده از  MABrدر روش وَسپ است .شکل  6نمایشگر

حاصل از تغییر نسبت برم ( ،)1≤x≤2گافهایی در

مشخصههای  J-Vسلولهای خورشیدی ساخته شدهاست.

گسترهی 14ر 1تا 29ر 2الکترون ولت را موجب شده

در این شکل دیده میشود ،با افزایش برم در

است.

پروسکایتهای

سنتز

شده

بر

بسترهای

،PbI2

( PbI2:PbBr2)1:1و  ،PbBr2ضریب پرشدگی و ولتاژ مدار

سپاس گزاری

باز افزایش و شدت جریان اتصال کوتاه بازدهی کاهش می

این تحقیق از پیشتیبانی مالی دانشگاه تربیت مدرس طی

یابد .این مشخصهها به همراه گاف انرژی متناظر با هر

قرارداد  IG-39703استفاده کردهاست .بهعالوه ،نویسندگان

پروسکایت در جدول  1نمایش داده شده است.

از همکاران آزمایشگاه نانو اپتوالکترونیک و آقای فرزاد
مرده کتانی سپاسگزاری میکنند.
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شکل  -6نمودار مشخصه سلولهای ساخته شده
جدول  :1مشخص های فوتوولتایی سلولهای ساخته شده
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نتیجه گیری
با بهرهگیری از روش نسبتا ساده و ارزان وَسپ میتوان

1

کیفیت الیههای پروسکایت تشکیل شده را بهبود بخشید.

)Vapor-assisted solution process (VASP
Vegard's law
3
Fluorine-doped tin oxide
4
TiO2 Paste
2

درواقع حضور بخار نمک متیل آمین باعث کاهش مرز
دانهها و هموارتر شدن سطح الیه پروسکایت شده است.
نشان دادیم که با تغییر نسبت برم در ترکیب زیرالیهها
(  )PbBrxI2−xو قرار دادن آنها در معرض بخار  MABrدر
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تأثیر بینظمی در ضخامت الیه بر طول جایگزیدگی اندرسون در بلورهای فوتونی
مغناطیسی
 مهدی زمانی، مجتبی گلشنی،مهرناز سرابندی
 کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فیزیک
mehrnazsarabandi74@gmail.com, golshani@uk.ac.ir, m-zamani@uk.ac.ir
در این مقاله جایگزیدگی اندرسون در ساختارهای بلور فوتونی مغناطیسی با ضخامت الیههای تصادفی به صورت عددی برای طول موجی واقع در
. طول جایگزیدگی اندرسون برای مقادیر مختلف بینظمی مورد مطالعه قرار گرفته است. نانومتر) بررسی شده است1110( میانهی گاف فوتونی
نتایج نشان می دهند که طول جایگزیدگی به عنوان تابعی از پارامتر چرخش مگنتو اپتیکی برای قطبشهای دایروی راستگرد و چپگرد متفاوت
. با افزایش بینظمی طول جایگزیدگی نیز افزایش مییابد، همچنین.بوده و به ترتیب به صورت خطی افزایش و کاهش مییابند
.جایگزیدگی اندرسون

، بینظمی در ضخامت الیه، بلور فوتونی مغناطیسی: کلید واژه

Effect of random thickness on Anderson localization in
magnetophotonic crystals
Mehrnaz Sarabandi, Mojtaba Golshani, and Mehdi Zamani
Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
In this paper, the effect of Anderson localization on magnetic photonic crystal structures has been numerically
investigated by generating a random error in layer thickness for a wavelength located at the center of photonic band
gap. The Anderson localization length has been studied for different disorder strengths. The results show that the
localization length, as a function of the magneto-optical rotation parameter, is different for right and left circular
polarizations and it is linearly increased or decreased, respectively. In addition, the localization length increases by
growth of the disorder strength.
Keywords: Anderson localization, Random thickness, Magnetophotonic crystal.
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ساختار و روشها

مقدمه
مسئله جایگزیدگی امواج الکترونی در پتانسیل تناوبی بیش از
پنجاه سال پیش توسط فیلیپ اندرسون مطرح گردید].[1
اندرسون نشان داد که در محیطهای نامنظم ،به دلیل تداخل
امواج الکترونی ،تابع موج الکترون جایگزیده گردیده ،گذار فلز
به عایق رخ میدهد .از آنجاییکه اساس جایگزیدگی برمبنای
تداخل میباشد ،این پدیده در امواج دیگر از جمله نور نیز رخ

برای ایجاد بلور فوتونی مغناطیسی از ساختار دوالیه
 (Ce:YIG/SiO2)45استفاده شده است که  Ce:YIGبه عنوان
مادهی مغناطیسی و  SiO2به عنوان مادهی دیالکتریک در
نظرگرفته شدهاست ،که در ادامه آنها را به ترتیب با  Mو

D

نمایش میدهیم .در این مقاله هندسهی فاراده (قطبی) مورد
بررسی قرار گرفته است .بنابراین ،جهت انتشار نور (محور)Z
عمود بر سطح الیهها فرض شده و میدان مغناطیسی خارجی

میدهد].[5

نیز در همین جهت اعمال گردیده است .میدان مغناطیسی

بلورهای فوتونی ساختارهای مصنوعی متناوبی هستند که

خارجی تنها روی الیههای مغناطیسی تأثیر میگذارد و باعث

ضریب شکست در آنها به صورت تناوبی تغییر میکند .اگر

غیرقطریشدن تانسور گذردهی الکتریکی  Ce:YIGمیگردد:

مواد سازندهی بلور فوتونی دارای خاصیت مغناطیسی باشند ،یا
اینکه یک الیه نقص از نوع مغناطیسی در ساختار بلور فوتونی

= ƐCe: YIG

وجود داشته باشد ،ساختار یک بلور فوتونی مغناطیسی نامیده

عنصرغیرقطری  gکه وابسته به مغناطش است ،با چرخش

میشود .نشان داده شده است که پاسخ مگنتواپتیکی بلورهای

مغناطیسی مرتبط است و پارامتر مگنتواپتیکی نامیده میشود

فوتونی مغناطیسی وابسته به ضخامت الیههای بلور فوتونی

که برای  Ce:YIGبیشینه مقدار آن  0/009است.

مغناطیسی است] 9و .[4

برخالف الیههای مغناطیسی که ناهمسانگرد هستند ،الیههای

به دلیل کاربردهای فراوان ساختارهای تناوبی با ویژگیهای

دیالکتریک  SiO2محیطهایی همسانگرد با تانسور گذردهی

تراگسیلی خاص ،بررسی این ساختارها از اهمیت فروانی

الکتریکی قطری هستند.

برخوردار است .اما یکی از مسائل مهم که در بررسی
ساختارهای تناوبی ،به ویژه مغناطیسی ،کمتر مورد بررسی قرار
گرفته است ،درنظرگرفتن نقش بینظمی (به دلیل وجود افت و
خیز در ضخامت الیهها ،ضریب شکست و دیگر پارامترهای
محیط در فرایند ساخت) ،و تأثیر آن بر خواص تراگسیلی و
جایگزیدگی نور در این نوع از بلورهای فوتونی میباشد .اصوالً
وجود خطای ساخت و بینظمی موجب اختالف بین نتایج
نظری و نتایج تجربی میشود .از آنجاییکه یک پیامد غیرقابل
انکار وجود بینظمی در سیستمهای موجی ،پدیده جایگزیدگی
اندرسون است] ،[1در این مقاله اثر بینظمی در ضخامت الیهها
را بر جایگزیدگی اندرسون در ساختارهای بلور فوتونی
مغناطیسی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ضریب شکست الیهها در طول موج مخابراتی  1110نانومتر به
ترتیب  nM=2.209و  nD=1.479هستند .عالوه بر این،
ضخامت متوسط الیهها براساس رابطهی  λ /4nبه صورت
 dM=175nmو  dD=262 nmتنظیم شده است .برای
ایجاد ساختار کاتورهای ،بینظمی در ضخامت الیهها اعمال شده
است ،به طوری که ،برای قدرت بینظمی  ،ضخامت الیهها
اعدادی تصادفی در بازه ] [d-, d+هستند .در این مقاله،
طول جایگزیدگی به ازای مقادیر مختلف بینظمی ( ،=1 nm
  =10 nmو  )  =20 nmبرحسب پارامتر مگنتواپتیکی ()g
بررسی شده است .بدینمنظور ،برای محاسبهی ضرایب
تراگسیل از روش ماتریس انتقال  4 4استفاده شده است].[1
در این مقاله ،ضرایب تراگسیل بلورفوتونی به صورت مجزا برای
دو ویژه حالت قطبش دایروی راستگرد و چپگرد محاسبه شده-
است.

105
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

به منظور بررسی جایگزیدگی ،طول جایگزیدگی بدون بعد که از

چپگرد کامالً برهم منطبق نیستند .دلیل این امر ،وجود

رابطه زیر بدست میآید ،مورد بررسی قرار گرفته است [:]6

خاصیت غیرمتقابلی ( )Non-reciprocalدر بلورهای فوتونی
مغناطیسی است.

,
 Nتعدادالیهها T ،ضریب تراگسیل و نماد <  > ...نشاندهندهی
میانگینگیری آنسامبلی است .در این مقاله ،کلیه نتایج با
میانگینگیری بر روی  101نمود مختلف بینظمی بدست آمده
است .طول جایگزیدگی چپگرد بر اساس ضریب تراگسیل
قطبش دایروی چپگرد ) (TCLو طول جایگزیدگی راستگرد بر
اساس ضریب تراگسیل قطبش دایروی راستگرد ( )TCRتعیین
میشود.

بحث و نتایج
شکل-5

شکل  1طیف عبور کل (راستگرد+چپگرد) ساختار منظم

طیف

عبور

بلور

فوتونی

مغناطیسی

نامنظم،

.= 150 nm

( )=0برای  g =0.009را نمایش میدهد .با توجه به این
شکل ،بازهی گاف نواری ] [1375-1780نانومتر است و طول

در ادامه ،به برررسی و مقایسه طول جایگزیدگی  Llocدر

موج  1550نانومتر در میانه گاف قرار دارد.

قدرتهای بینظمی کوچکتر   =10 nm ،=1 nmو

 ، =20 nmبرای طول موج  λ =1550 nmکه در ناحیه
گاف فوتونی قرار دارد ،خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است
که دلیل عدم مقایسه حالت با قدرت بینظمی بزرگ
 =150 nmبا حالتهای تقریباً منظم (دارای بینظمی
کوچک) این است که در های خیلی بزرگ ،ساختار نواری
سیستم کامالً عوض شده و بسته به تشدیدی بودن یا
شکل -1طیف عبور (تراگسیل) بلور فوتونی مغناطیسی منظم.

نبودن طولموج مورد بررسی ،ضریب عبور و درنتیجه طول

هنگامی که بینظمی اعمال میشود ،به ازای قدرتهای بی-

جایگزیدگی میتوانند بزرگ یا کوچک باشند (شکل .)9

نظمی کوچک  ،تغییرات طیف عبور بسیار کم است و ناحیه

شکل  9طول جایگزیدگی مربوط به طول موج میانه گاف

گاف بسیار شبیه حالت منظم است؛ اما با افزایش بینظمی به

 λ=1550 nmرا به ازای سه مقدار مختلف بی نظمی ،

مقادیر بسیار بزرگتر مثالً  ،= 150 nmسیستم در حالت

برحسب پارامتر مگنتواپتیکی نشان میدهد .طول

کامالً جایگزیده قرار میگیرد ] .[4در این حالت طیف عبور

جایگزیدگی  Llocتعیینکننده میزان عبور نور از بلور

کامال تغییر کرده ،خطوط تشدیدی در ساختار نواری نمایان

فوتونی مغناطیسی است و رابطهی مستقیمی با ضریب

میشود .هر کدام از این خطوط تشدیدی متناظر با وجود یک
مد جایگزیده و تشکیل کاواک موضعی در بلور است (شکل .)5

عبور دارد .از اینرو ،هرچه طول جایگزیدگی افزایش یابد،

عالوه بر این ،همانطور که پنجره داخل شکل  5نشان میدهد،

نشاندهنده افزایش ضریب عبور است.

در حضور  gبیشینه ،خطوط تشدید قطبشهای راستگرد و
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همانطور که در شکل  9مشاهده میشود با افزایش قدرت

خالصه و نتیجهگیری

است .ازطرف دیگر ،در یک قدرت بینظمی مشخص ،زمانی که

جایگزیدگی اندرسون یک پیامد ناشی از وجود بینظمی در

 g=0باشد (میدان مغناطیسی خارجی صفر است) ،طول

پدیدههای موجی است .از آنجاییکه ساختارهای تجربی به

جایگزیگی قطبش چپگرد و راستگرد با هم برابر هستند .اما ،با

دلیل وجود خطای ساخت ،همواره دارای بینظمی هستند ،در

افزایش میزان پارامتر مگنتواپتیکی  ،gطول جایگزیدگی قطبش

این مقاله ،تأثیر بینظمی در ضخامت الیهها بر طول

چپگرد به صورت خطی کاهش و طول جایگزیدگی قطبش

جایگزیدگی اندرسون ،برای طول موجی در میانه گاف فوتونی

راستگرد به صورت خطی افزایش مییابد .دلیل این امر ظهور

یک بلور فوتونی مغناطیسی یکبعدی مورد بررسی قرار گرفت.

خاصیت غیرمتقابلی در بلورهای فوتونی مغناطیسی در حضور

نتایج عددی نشان میدهد که با افزایش بینظمی (در مقادیر

میدان خارجی است.

بینظمی نسبتاً کوچک) ،طول جایگزیدگی افزایش مییابد.

بینظمی  طول جایگزیدگی در gهای متناظر افزایش یافته

عالوه بر این ،مشاهده گردید که مقدار طول جایگزیدگی برای
قطبشهای راستگرد و چپگرد متفاوت بوده ،همواره این کمیت
برای قطبش دایروی راستگرد بیشتر از قطبش دایروی چپگرد
است .این به معنای تفاوت بین ضرایب عبور قطبش چپگرد و
راستگرد است که ناشی از خاصیت غیرمتقابلی ساختارهای
بلورفوتونی مغناطیسی میباشد .همچنین ،محاسبه طیف عبور
در قدرت بینظمی بسیار بزرگ نشان میدهد که در این شرایط
طیف عبور کامالً متفاوت از حالت سیستم منظم است و در آن
خطوط تشدیدی متناظر با مدهای جایگزیده بلور فوتونی

مغناطیسی نمایان میشود.
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. لیزر،پردازش تصویر،  تجهیزات اپتیکی، اثر چشم گربه ای-کلید واژه

Design and installation of a system for the discovery of optical equipment by visualization
M.Zamani1,2, Z.Kordrostami2 and M.Abbasi1
1-Optic & Laser Research Center, Malek-Ashtar University of Technology, Shahin Shahr,
Isfahan,lasersaz@yahoo.com
2- Department of Electrical and Electronic Engineering, Shiraz University of Technology,
Shiraz, kordrostami@sutech.ac.ir
Abstract- In this paper, a layout of Optical Discovery System is provided by image processing, consisting of a
laser to clarify the opposite scene for detection and identification. The receiver set includes a camera, an image
processing board, and an optical pickup alongside a laser transmitter. The system, with regard to the effect of
the cat's eye, uses an image processing technique to fully observe the visibility range. Optical equipment
available at its viewing angle has been revealed. This layout is fully integrated into the laboratory and the results
of the tests are recorded and presented in this article.
Keywords: cat eye effect, optical equipment, image processing, laser.
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تابش لیزری بﻄرف محیط اطراف گسیل شده وباتوجه به

مقدمه

پدیده چشم گربه ای ،تابش پس از برخورد به اهداف

برای پیدا کردن تکتیرانداز میتوان از چندین روش

اپتیکی ،وارد سیستم اپتیکی شده و سﭙس از روی کانون

استفاده کرد .پدیدههای فیزیکی هنگام تیراندازی،

سیستم اپتیکی یا سیستم الکترواپتیکی منعکس و بوسیله

سیگنالهای صوتی و یا تغییرات و دمایی و یا استفاده از

گیرنده دستگاه که با بخش فرستنده کامال هم محور

امواج الکترومغناطیس .بهطورکلی تجهیزات تشخیص

میباشد مجددا“ دریافت میشود و در نهایت وجود اسباب

تکتیرانداز به سه دسته تقسیم شدهاند:

اپتیکی و الکترواپتیکی در میدان و موقعیت نسبی آنها

الف) آشکارسازی با صدا

تشخیص داده میشود .مﻄابق شکل ( )2اثر چشم گربه ای
را میتوان بصورت ترکیبی از یک عدسی و یک آینه واقع

ب) آشکارسازی با مادونقرمز

در کانون فرض کرد.

ج) آشکارسازی لیزری

شکل  -1سیستمهای تشخیص تکتیرانداز (از چپ به راست) صوتی ،لیزری،
حرارتی

شکل -2اساس پسبازتابش چشم گربهای

از آنجایی که پرتوهای موازی بر روی یک نقﻄه در صفحه

پدیدههایی که میتوانند در طیف مادونقرمز دیده شوند

کانونی فرود میآیند و از طرفی در اپتیک هندسی همواره

مثالً نوری که هنگام شلیک از لوله تفنگ دیده میشود و

میتوان جهت پرتوها را معکوس نمود  ،لذا درشکل2

یا حرکت گلوله در فضا که دارای دما است و حتی بدن

چنانچه هر دو پرتو موازی را فرودی در نظر بگیریم

تیرانداز .نور خروجی از تفنگ میتواند توسط حسگر  IRاز

بﻄوریکه زاویه فرودی بر روی صفحه کانونی آن دو برابرθ

یک کیلومتر یا دورتر دیده شود.یکی از عیوب این روش

باشند  ،می دانیم که در یک نقﻄه در صفحه کانونی به هم

این است که دوربین بایستی در دید مستقیم نسبت به

خواهند رسید .

شلیک قرار گیرد که موجب دشواری در آشکارسازی
میشود .از دیگرپدیدههای فیزیکی هنگام تیراندازی ،میتوان

طراحی وشبیه سازی:

به سیگنالهای صوتی که نقش مهمی در تشخیص محل

به منظور ارزیابی اولیه از نرم افزار طراحی شده ابتدا

دقیق تیراندازی دارند و مخصوصاً برای محیطهای شهری

پردازش تصویر بهصورت آزمایشی توسط متلب و با استفاده

اهمیت ویژه ای دارند ،نام برد .در این دو روش برای

از دوربین موبایل و لپ تاب انجام گرفت .برای انتقال

محاسبه مکان دقیق تکتیرانداز بایستی تا اولین حمله یا

DroidCam

استفاده شد که

توانایی انتقال تصویر را هم از طریق

و همچنین

تصویر موبایل از نرمافزار

شلیک صبر کرد و نمیتوان از حمله اول جلوگیری کرد که
این از ضعفهای بزرگ این روش ها است و دلیل محکمی

wifi

 usbداشت .برای شروع کار ،موبایل و هم لپ تاب باید

است که به فکر روشهای دیگری برای کشف موقعیت

به یک روتر متصل باشند و از طریق

تکتیرانداز باشیم .بﻄورکلی در طرح آشکارسازی لیزری ،
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میدهد به یکدیگر متصل شوند .نتیجه شبیه سازی

برپائی چیدمان ونتایج تستها:

توسط نرم افزار متلب مﻄابق شکل ()9بدست آمده است .

برای انجام تستهای آزمایشگاهی با استفاده از یک لیزر

همانگونه که مشاهده میشود نرمافزار به خوبی شدتهای

هلیوم نئون  5میلی وات به همراه یک جمع کننده اپتیکی

باال را تشخیص میدهد.

،یک دوربین تصویر برداری با رزولیشن  5مگا پیکسل و
برد پردازش تصویر نتایج عملی زیر بدست آمده
است.همچنین از یک دوربین تکچشمی تکتیرانداز نیز
به عنوان هدف در فواصل مختلف استفاده شده است.

شکل  -9اجرای برنامه در متلب

همانگونه که در شکل( )4مشخص است cpu %50 ،و
 Gpu %50و  Ram %55درگیر هستند که این میزان
بسیار زیاد و غیرقابلقبول هست .پس برای انجام پردازش
تصویر بایستی از نرمافزار دیگری بهره برداری جست.

شکل  -5دوربین بهمراه برد پردازش تصویر و اپتیک

شکل  -4میزان مصرف منابع در متلب

به دلیل اینکه پایتون از متلب سبکتر بوده و از منابع
پردازشی کمتر استفاده می کند ،گزینه مناسبی برای انجام
پردازش تصویر است.لذا در این طرح ،شبیه سازی مجددا
توسط پایتون اجرا شد .نتیجه این شبیه سازی در
شکل( )5نشان داده شده است.

شکل  -1دوربین تکچشمی تکتیرانداز

تست ها ابتدا در فاصله  5متری و درون آزمایشگاه توسط
لیزر هلیوم نئون انجام گرفت و مقدار آستانه و رزولوشن
موردنظر بررسی شد و تصویر توسط  wifiبر روی موبایل
انتقال داده شد.مﻄابق شکل()5
سﭙس فاصله را افزایش داده و نتایج را برای فواصل 90و
 50متری از هدف مﻄابق شکل های ( )9و ( )10ثبت شده
شکل  -5اجرای برنامه پایتون

است.
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نتیجهگیری
با استفاده از روش پردازش تصویر و لیزر میتوان بخوبی
تجهیزات اپتیکی قرار گرفته در میدان دید این سامانه را
نتایج عملی و آزمایشگاهی ثبت.کشف و آشکار سازی نمود
.شده در این پژوهش صحت این ادعا را اثبات می کند

سپاسگزاری
از مدیریت و کارکنان محترم پژوهشکده علوم و فنآوری
اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان که در

 متر5  تست آزمایشگاهی بازگشت از چشمی فاصله-5 شکل

 صمیمانه،انجام این پژوهش حمایت و همکاری نمودند
.تشکر و قدردانی مینمائیم
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بررسی انتقال بار در سلولهای خورشیدی پروسکایت مبتنی بر نانو ساختارهای
 متیل آمونیوم- ترکیبی فرمامیدنیم
2

 سارا عباسیان، 1 زهرا باقری،*1 دکتر احمد مشاعی، 1کامیار برکاتی
دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده فیزیک،گروه اتمی و مولکولی1
)IPM(پژوهشگاه دانشهای بنیادی،پژوهشکده فیزیک2

 را به عنوان دانه های کریستالی برای تنظیم رشد بلورهایFAPbI3 چکیده – به منظور کاهش نقص ها و بهبود بلورینگی الیه پروسکایت ما
.) با روش الیه نشانی چرخشی خواهیم داشت
(  معرفی می کنیم بنابراین یک الیه پروسکایت مخلوطMAPbI3
 نشان میMAPbI3  بلورینگی بهتر و دانه های بزرگتر برای الیه پروسکایت ترکیبی نسبت به الیهX میکروسکوپ الکترونی و الگوی پراش اشعه
 در این. کنترل می شودFAPbI3  نشان می دهد که فرآیند بلورسازی توسط القاءFAPbI3  همبستگی مثبت بین کریستالیزاسیون و غلظت.دهند
. مشخصات این پروسکایت در یک سلول کامل نشان داد شودSEM  وXRD  طیف، uv-visible مقاله سعی شده است با بررسی طیف جذب
 کریستالیزاسیون،  سلول خورشیدی،  پروسکایت-کلید واژه

Investigation of charge transfer in peroveskite solar cells based on
nanostructures of formamidinium-methylammonium
K.Barakati , 1*A.Moshaii , 1Z.Bagheri , 2S.Abbasian

1
1

Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics,tarbiat modares university
2

School of Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
(*corresponding author : moshaii@modares.ac.ir )

Abstract - In order to reduce defects and improve the crystallinity of peroveskite layer, we introduce FAPbI 3 as
crystalline grains for controlling the growth of MAPbI 3 crystals, so We will have a mixed peroveskite layer
(
) with the spin-coating method.
The electron microscope and X-ray diffraction pattern exhibit better crystallinity and larger grains for the mixed
peroveskite layer than the MAPbI3 layer. The positive correlation between crystallization and FAPbI 3 concentration
indicates that the crystallization process is controlled by induction of FAPbI 3. In this paper, we have tried to show the
specification of this peroveskite in a complete cell by studying the uv-visible absorption spectrum and SEM and the
XRD spectrum.
Keywords: perovskite, solar cells , crystallization
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-2روش انجام آزمایش

مقدمه

در این پژوهش سعی بر آن شده است که پروسکایت مبتنی بر

انرژی های تجدید پذیر باتوجه به ویژگی هایی چون پاک بودن،

نانوساختارهای ترکیبی متیل آمونیوم و فرم آمیدیم با فرمول

در دسترس بودن و ظرفیت باال مورد توجه قرار گرفتهاند .از

شیمیایی (

آنجائیکه میزان انرژی خورشیدی دریافتی توسط زمین در طول

) با پروسکایت خالص با فرمول

شیمیایی  MAPbI3مقایسه شود .بنابراین برای ساخت این دو

یک ساعت از کل میزان انرژی مصرفی جهانیان بیشتر است به

پروسکایت داریم از روش الیه نشانی چرخشی دو مرحله ای

کار گیری این منبع عظیم میتواند نگرانی های مربوط به حوزهء

استفاده شده است.

انرژی را برطرف سازد .از تابش خورشید به طور مستقیم به دو
شکل نور و گرما میتوان استفاده کرد] .[1فناوری فوتوولتایی

 1 -2مواد مورد نیاز

خود شامل دو زیرمجموعه است:

شیشه های  FTOمربعی به طول  1.4سانتی متر  ،اتانول ،

-1تبدیل مستقیم نور به الکتریسیته توسط سلولهای

استون  ،هیدروکلریک اسید  ،کلروبنزن  ،متیل آمونیوم یدید ،

خورشیدی

سرب یدید  ،فرم آمیدنیوم یدید  ،فیلتر  200نانومتری

-2تولید فوتوالکتروشیمیایی هیدروژن

 2-2روش آماده سازی زیر الیه ها و محلول

در این پژوهش بهبود تولید الکتریسیته از نور خورشید توسط

پروسکایت

یکی از انواع سلولهای خورشیدی با نام سلولهای خورشیدی

برای آماده سازی زیر الیه ها ابتدا  FTOها را  Etchمیکنیم

پروسکایتی مد نظر است که در ادامه به آن می پردازیم.

یعنی به اندازهی  9-2میلیمتر از الیه رسانا را با ریختن پودر

پروسکایت دارای ساختار کریستالی  ABX3است که  Xیون

روی و اسید هیدروکلریک ( )HCLبرمیداریم سپس FTOها

هالوژن ( A ،) Cl-,Br-,I-یون آمونیوم آلی (، CH3NH3+

را ابتدا با آب صابون  ،استون و اتانول شستشو میدهیم .بعد از

 )Cs+ ، CH(NH2)2+و  Bکاتیون فلزی دو ظرفیتی

این مرحله محلول  490mMتیتانیوم ایزوپروپکساید در اتانول

( )Pb2+,Sn2+,Ge2+است .در شکل  1می توان نمودار

را به عنوان یک الیهی مسدود کنندهی حفره ( )Blockبا

آخرین بازدههای توانی و پیشرفت عملکرد سلولهای

استفاده از روش  Spin Coatingالیه نشانی میکنیم و در

خورشیدی مبتنی بر ساختار  ABX3را مشاهده کرد].[2][3

کوره با دمای  900درجه سانتیگراد به مدت  90دقیقه قرار
میدهیم .سپس خمیر  TiO2محلول در اتانول را به عنوان الیه
متخلخل  )Mesoporous TiO2( TiO2اسپین کرده و در
کوره با دمای  900درجه سانتیگراد به مدت  90دقیقه قرار
میدهیم .زیرالیهها را برای مرحله نهایی و مهم پروسکایت
آماده میکنیم .ابتدا دو محلول پروسکایت  MAPbI3و
 FAPbI3با غلظت  1molarدرست میکنیم ،ابتدا محلول
 FAPbI3را روی سلول ریخته و اجازه میدهیم با سرعت
 4000rpmبه مدت  20sبچرخد سپس محلول  MAPbI3را
میریزیم ( )30s ، 5000rpmو در نهایت Anti Solvent

شکل  : 1پیشرفت ها و عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایتی
مبتنی بر ساختار  ABX3به روز شده تا )(2015/02/01

کلرو بنزن را میریزیم سپس  FTOها را به مدت  90دقیقه در
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دمای  100درجه سانتیگراد روی هات پلیت قرار میدهیم .در
مرحلهی بعد الیه  Spiro-OMETADرا اسپین کرده و در
آخرین مرحله طال را به عنوان  contactنهایی الیه نشانی
میکنیم .این مراحل را یکبار دیگر تنها با محلول MAPbI3
تکرار میکنیم.

 3-2روش تهیه محلول پروسکایت
برای تهیه محلول پروسکایت ترکیبی ابتدا به مقدار مورد نظر
پودر سرب یدید را وزن کرده و در آون  120درجه به مدت 90
دقیه میگذاریم تا آبگیری شود .محلول  1موالر  MAPbI3و
محلول  1موالر  FAPbI3را آماده میکنیم .برای تهیه

شکل  : 9طیف  XRDاز (

 500μL MAPbI3از حالل (نسبت حجمی  DMF 4:1و

)

مطابق شکل  2و  9مشخص است که ساختار شبکهای مکعبی
پروسکایت ساخته شده در حالتهای مختلف تشکیل شده است
و اثری از مواد اولیه آن مانند  PbI2که کارایی سلول را کاهش
میدهد وجود ندارد .این مسئله همچنین نشان دهنده کامل
بودن واکنش شیمیایی بین  FAI ،MAIو  PbI2است.

 )DMSOرا روی  PbI2ریخته و اجازه میدهیم حل شود
سپس این محلول را به  MAIاضافه میکنیم .به صورت مشابه
 FAPbI3را نیز آماده میکنیم.

 -3مشخصه یابی
ما در این پژوهش برای هر نمونه مشخصه یابی های ، XRD
 UV Visibleو  SEMو  J-Vرا انجام دادیم که شرح نتایج
را می توان در شکلهای زیر مشاهده کرد.

شکل  : 4تصویر  SEMالیه پروسکایت (

)

شکل  4نشان میدهد که ساختار پروسکایت تشکیل شده
تقریباً مکعبی بوده و میانگین اندازه مکعبها بین  100تا 190
نانومتر است .در تصویر SEMتهیه شده که پروسکایت الیه
نشانی شده با روش چرخشی دو مرحله ای پوششدهی نسبتاً
بهتری را روی زیر الیه ایجاد کرده و ساختار مسطحی دارد.

شکل  : 2طیف  XRDاز MAPbI3
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مطابق شکل  6نمودار  J-Vبرای پروسکایت مخلوط
) چگالی جریان باالتر و در نتیجه
(
بازدهی بهتری دارد ،که نشان دهندهی بهبود کیفیت الیه
پروسکایت میباشد.
در جدول زیر مشخصات کلی این دو روش از نظر بازدهی،
چگالی جریان اتصال کوتاه و ولتاز مدار باز مقایسه شده است.
که به وضوع عملکرد بهتر سلول خورشیدی برای حالت مخلوط
نسبت به حالت متیل آمونیوم خالص را نشان میدهد.
V Efficiency
شکل  : 5طیف جذب ( )UV-Visibleاز
)
(

شکل  9میزان جذب خالص الیه پروسکایت ساخته شده در
حالت ترکیبی بررسی شده است .همانطور که در شکل
مشخص است در ناحیه طول موجی  990تا  990نانومتر درصد
جذب پروسکایت ساخته شده بهتر است که فوتون بیشتری را
جذب نموده و در نتیجه حاملهای بار بیشتری ایجاد میکند
که این میتواند باعث افزایش جریان شود .البته افزایش جذب
در این حالت لزوما به معنای نتایج بهتر در سلولهای
خورشیدی ساخته شده نیست چون فوتون جذب شده باید
بتواند ابتدا تولید زوج الکترون و حفره کرده و این الکترون و
حفره باید بتوانند از الیه ها عبور کنند و جریان بهتری را برای
سلول فراهم آورند.

J

8.75

8.34

17

(

6.72

8.19

12.3

MAPbI3

)

نتیجه گیری
به منظور کاهش نقص ها و بهبود بلورینگی الیه پروسکایت
ما  FAPbI3را به عنوان دانه های کریستالی برای تنظیم
رشد بلورهای  MAPbI3معرفی کردیم بنابراین یک الیه
) با روش الیه

پروسکایت مخلوط (

نشانی چرخشی داشتیم که این ترکیب با توجه به مشخصه
یابیهای به عمل آمده دارای پوشش سطحی بسیار خوب،
جذب نور باال و انتقال بار بسیار مناسب است.
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] [3کتاب انرژی خورشیدی ( فیزیک و مهندسی فتوولتائیک فناوری
ها و سامانه ها)
شکل  : 6نمودار  J-Vبرای دو نمونه سلول خورشیدی متیل
آمونیوم خالص و ترکیبی
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بررسی اپتیکی و ساختاری اکسیدگرافن سنتز شده به دو روش اسنودن مایر و
روش اصالح شده هامرز
کبری زارعی ،رسول ملک فر ،هاجر قنبری
malekfar@modares.ac.ir
چکیده  -استفاده از نانوساختارها در حوزههای مختلف از جمله پزشکی ،دارو ،صنعت و محیط زیست توسعه فراوانی داشته است .در
این میان ،اکسیدگرافن به عنوان یک ماده دوبعدی به دلیل خصوصیاتی چون سطح ویژه باال ،هزینه پایین ،آبدوستی و ...کاربردهای
زیادی پیدا کرده است .در این پژوهش ،سنتز اکسیدگرافن به دو روش اسنودن مایر و روش اصالح شده هامرز انجام شده و به کمک
آنالیزهای طیفسنجی  Raman ، UV-vis ، FTIRو الگوی پراش اشعه ایکس )  (XRDمشخصهیابی شده است .بررسی نتایج
بدست آمده نشان میدهد که کیفیت اکسیدگرافن سنتز شده به روش اصالح شده هامرز بیشتر از روش اسنودن مایر است.
کلید واژه -اکسید گرافن ،روش اسنودن مایر ،روش اصالح شده هومرز ،نانوساختار

Optical and structural study of synthesized graphene oxide by Snowden Meier and modified
Hummers method
Kobra Zarei, Rasoul Malekfar, Hajar Ghanbari
malekfar@modares.ac.ir
The use of nanoparticles in various fields, including medical, medicine, industry and
the environment, has been widely developed. Amongly, graphene oxide as a 2D material has
been widely used due to the high surface, low production cost, hydrophilicity, and etc. In this
research, the synthesis of graphene oxide was carried out using Snowden Meier and modified
Hummers method, and the characteristics were performed by FTIR, UV-vis, and Raman
spectroscopy and XRD pattern analysis. The results show that the quality of the synthesized
graphene oxide by the modified Hummers method is more than the Snowden Meier method.
Abstract-
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بخش تجربی

مقدمه
اکسیدگرافن ،مادهای دوبعدی به صورت تکالیه از گرافن،

مواد

با ساختار ششضلعی و بلوری است که دارای گروههای

پودر گرافیت ( ،)44μmنیتراتسدیم ،پرمنگناتپتاسیم،

اکسیژندار مانند هیدروکسل ،کربونیل و آلکوکسی

پتاسیمکلرید و پتاسیمنیترات از شرکت مرک آلمان

میباشد .اکسیدگرافن تکالیه ،واحد ساختمانی اصلی

خریداری شدهاند .اسیدسولفوریک ( ،)%93-%91اسید-

ذرات اکسیدگرافیت است ،اینماده با گروههای عاملی

نیترات( ،)%53هیدروکلریک اسید(،)%11آباکسیژنه()91%

حاوی اکسیژن روی صفحه قاعده و در گوشه پیوند

از شرکت فلوکا تهیه شدند .در این پژوهش از دستگاه

کواالنسی برقرار میکند .بنابراین ،متشکل از مخلوطی از

 Raman spectrometerمدل TAKRAM P50C0R 10

است].[1

 ،microساخت کشور ،Iranدستگاه FTIR spectrometer

اتمهای کربن با هیبریداسیون

و

محلول کلوئیدی اکسیدگرافن تکالیه میتواند در

مدل  Nexus- 670ساخت کشور  ،USAدستگاه UV-vis

نانوکامپوزیتهای پلیمری ،سلولهای خورشیدی ،ابرخازن

 spectrometerمدل

و غیره مورد استفاده قرار گیرد .چندین روش برای سنتز

 manufactured by PG Instruments Ltdساخت کشور

اکسیدگرافن وجود دارد که عبارتند از :برودی ،اسنودن

 Englandو دستگاه  X-Ray Diffractionمدل X' pert

مایر ،هامرز ،تور ،سان ،پنگ و روش چهارمرحلهای .در تمام

ساخت کشور  Hollandجهت آنالیز فازی و ریزساختاری و

این روشها برای تهیه اکسیدگرافن برخی از محدودیتها

مقایسه نتایج استفاده شده است.

وجود دارد .استفاده از نیترات سدیم یا کلرات پتاسیم باعث

T80+ model spectrometer

روشها

انفجار و اسید نیتریک باعث نقص در ساختار اکسیدگرافن
میشود .همچنین تصفیه طوالنی و وقتگیر ،سانتریفیوژ با

 -در روش اسنودن مایر ابتدا به  1gپودر گرافیت درون

چرخههای شستشوی زیاد و دیگر جنبهها به شدت بر

یک بشر  1/3g ،211ccپودر نیتراتپتاسیم اضافه و ظرف

محصول نهایی تاثیر میگذارد] .[2در این پژوهش،

حاوی مواد درون حمام یخ با دمای مناسب قرار داده شد.

اکسیدگرافن با اکسایش گرافیت به صورت شیمیایی با

در مرحله بعد ،مقدار  11ccاسیدسولفوریک به همراه 9cc

استفاده از دو روش اسنودن مایر و روش اصالح شده هامرز

اسیدنیتریک به محلول اضافه و به مدت  11minبا استفاده

سنتز شد .آنالیز محصوالت سنتزشده توسط آنالیزهای

از همزن مغناطیسی با سرعت  511rpmمخلوط شدند.

طیفسنجی  UV-vis ،FTIR ،Ramanو الگوی پراش

پس از آن ،مقدار  11gپودر کلریدپتاسیم در مدت  2hبه

اشعه ایکس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

دیگر مواد اضافه شد .سپس ،ماده مورد نظر بصورت ایزوله،
بمدت  3روز برروی همزن مغناطیسی قرار داده شد .با
انجام عمل شستشو به کمک سانتریفیوژ ،ذرات باقیمانده
از محلول جدا شد .پس از آنکه  pHمحلول به مقدار خنثی
رسید ،مواد درون آون خال با دمای ℃ 51به مدت 25h
خشک شدند .مواد خشک شده در نسبت مساوی آب و
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اتانول به مدت  2hبوسیله حمام آلتراسونیک پراکنده شدند
و اکسیدگرافن حاصل شد.
 در روش اصالح شده هامرز 21cc ،اسید سولفوریک 91%در بشر  211ccدرون یک حمام یخ قرار داده میشود.
سپس  9gپرمنگناتپتاسیم به  1/3gپودر گرافیت و 1/3g
نیتراتسدیم اضافه میشود .بشر ،از حمام آب و یخ بیرون
شکل  :1الگوی پراش اشعه ایکس اکسیدگرافن تهیه شده به روش
اصالح شده هامرز و اسنودن مایر

آورد شده و به مدت  2hبرروی دستگاه همزن قرار گرفت.
پس از رسیدن دمای محلول به ℃ 111cc ،53آب دیونیزه

در آنالیز طیفسنجی فرابنفش–مرئی مربوط به

به صورت قطرهچکانی به محلول در حال همزدن اضافه

اکسیدگرافن ،بیشینه جذب در اطراف طول موج 291nm

شد .هنگامی که دمای محلول به ℃ 53رسید 31cc ،آب

میباشد که به انتقال π

دیونیزه آرام آرام به آن اضافه شد .در مرحله بعد ،آب

 πپیوند دوگانه کربن – کربن

( ) C=Cوابسته است .قله دوم در حدود طول موج

اکسیژنه جهت متوقف کردن واکنشهای گازی و سپس

 911nmرخ میدهد و اغلب به انتقاالت الکترونی

 211ccآب اضافه و درنهایت مخلوط از روی همزن

مرتبط با پیوند گروههای کربوکسیلی ( )C=Oاختصاص

برداشته شد .برای ته نشین شدن مخلوط به  15hزمان

دارد] .[9همانطور که مشاهده میشود قله مربوط به انتقال

احتیاج است تا فاز باالیی جدا و از سیستم خارج شود.

دوگانه در  291nmو در روش اسنودن مایر در حدود

 31ccآب دیونیزه به رسوب فوق اضافه و محلول از کاغذ

 211nmمشاهده میشود .انتقال این قله به مقادیر باالتر

صافی عبور داده شد .رسوب روی کاغذ صافی با

یا پایینتر از  291nmبه معنی عدم تکمیل فرایند

هیدرکلریکاسید  11%شسته و با افزودن  31ccآب

اکسیداسیون گرافیت در روش اسنودن مایر است(شکل.)2

دیونیزه به رسوب ،عملیات شستشو شروع و تا رسیدن به
 pHخنثی ادامه یافت .سرانجام ،قسمتی تهنشین و فاز
سبکتر باالیی که زرد پررنگ بود ،سوسپانسیون پایدار
اکسیدگرافن می باشد.

نتایج و بحث
بررسیهای الگوهای پراش اشعه ایکس نشان داد که این

شکل  :2نتیجه آنالیز طیفسنجی فرابنفش-مرئی اکسیدگرافن
تهیه شده به روش اصالح شده هامرز و اسنودن مایر

مواد در محدوده زوایای  11تا  19درجه دارای قله هستند.
این قلههای  ، XRDمربوط به اکسیدگرافن است .مقایسه

نتایج آنالیز طیفسنجی  FTIRمربوط به اکسیدگرافن،

این الگوها با الگوی گرافیت اولیه گویای اکسیدشدن

میتواند مقدار حضور و نوع گروههای عاملی موجود برروی

گرافیتها است .درجه اکسیداسیون در روش هامرز

اکسیدگرافن را تعیین کند .با توجه به شکل  ،9در روش

اصالحشده با توجه به بازتر شدن صفحات باالتر است.

اصالح شده هامرز ،شدت و عرض قله پهن مربوط به
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پیوندهای هیدروکسیل در 9511

 ،کربوکسیل در

در 1311

نتیجهگیری

1111

،

و اپوکسید در

در این پژوهش اکسیدگرافن به دو روش اسنودن مایر و

1191

میباشد که با گزارشات مریوط به طیف

روش اصالح شده هامرز سنتز شد .تاثیر روش فرآوری و

 FTIRاکسیدگرافن در تحقیقات دیگر مطابقت بیشتری

مدت زمان واکنش بر کیفیت محصول نهایی ،با استفاده از

دارد] .[5

مقایسه نتایج بدست آمده نشان میدهد که اکسیدگرافن
سنتزشده به روش اصالح شده هامرز نسبت به روش
اسنودن مایر دارای کیفیت بیشتری از نظر تشکیل گروه-
های عاملی است .عدم حضور و یا ضعیف بودن برخی قلهها
در روش اسنودن مایر نشاندهنده آنست که گرافیت اولیه
به خوبی اکسید نشده است .همچنین استفاده از دو
اکسیدکننده قوی و مدت زمان الیه برداری طوالنی در

شکل :9نتیجه آنالیز طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
اکسیدگرافن تهیه شده به روش اسنودن مایر و روش هامرز اصالح
شده

روش اسنودن مایر باعث میشود سوسپانسون نهایی دارای
ناخالصی باشد که این موضوع در جابهجایی صفحات در

در طیف رامان اکسیدگرافن سنتز شده باندهای  Gو D

 XRDو جابهجایی طول موجی قله جذب در UV-vis

دیده میشود .باند  Gمربوط به اوربیتالهای هیبریدی

دیده و در نتیجه اکسیدگرافن با کیفیت پایینتری تولید

و نشاندهنده شش ضلعیهای منظم کربنی در
صفحه گرافن میباشد که در محدوده
مشاهده میشود و باند

میشود.
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-مدوالتور پالسمونیکی با مصرف انرژی کم مبتنی بر ساختار ترکیبی فـلز
فـلز-عـایق
 سهراب محمدی پویان و عباس ظریفکار،محمدرضا رستگاری
 بخش مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز،شیراز
zarifkar@shirazu.ac.ir, sohrab.m.pouyan@gmail.com , mr.rastegari@shirazu.ac.ir
.فـلز ارایه شده است-عـایق- یک مدوالتور پالسمونیکی با مصرف انرژی کم و مبتنی بر موجبر ترکیبی فـلز،چکیده – در این مقاله
فـلز و ماده فعال اکسید قلع آالییده با ایندیم تشکیل شده اسـت کـه سـب-عـایق-ساختار این مدوالتور از موجبر ترکیبی فـلز
 نسبت،1.48 fj/bit  مدوالتور طراحی شده دارای مصرف انرژی. ابعاد کوچکتر و مصرف انرژی کمتر میشود،محدودیت نور قابل توجه
 می باشـد کـه نشـان1550 nm  در طول موج171 nm  برابر با3dB  و طول انتشار0.77dB/µm  تلفات الحاقی،17.54 dB/µm تمایز
.دهنده کاهش قابل توجه در مصرف انرژی و بهبود نسبت تمایز نسبت به مدوالتورهای مشابه پیشین است
عایق-فلز- موجبر ترکیبی عایق، مدوالتور پالسمونیکی، اکسید قلع آالییده با ایندیم-کلید واژه

Low Energy Consumption Plasmonic Modulator Based on Hybrid
Metal-Insulator-Metal Structure
Mohammad-Reza Rastegari, Sohrab Mohamadi Pouyan, and Abbas Zarifkar
mr.rastegari@shirazu.ac.ir, sohrab.m.pouyan@gmail.com, zarifkar@shirazu.ac.ir
Abstract- In this paper, a plasmonic modulator with low energy consumption based on Hybrid Metal-Insulator-Metal
waveguide is proposed. The modulator structure is composed of a Hybrid Metal-Insulator-Metal waveguide and Indium
Tin Oxide active material which results in good optical confinement and low energy consumption. Simulation results
show an energy consumption of 1.48fj/bit, extinction ratio of 17.54dB/µm, insertion loss of 0.77dB/µm and 3dB
propagation length of 171 nm at the wavelength of 1550 nm. Our design demonstrates a considerable reduction in
energy consumption and improvement in extinction ratio compared to previous works.
Keywords: Hybrid Metal-Insulator-Metal waveguide, Indium Tin Oxide, Plasmonic Modulator
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الحاقی کمی نیز داشته است .انرژی مصرفی ایبن مبدوالتور

 .1مقدمه

 20fj/bitو ولتاژ کاری آن  4.45ولت زارش شده است .ببا

مدوالتور نوری یکی از اجزای کلیدی شببکههبای مجتمبع

این حار ،در این طراحی علیرغم بهبود محبدودیت نبور و

نوری میباشد که فباز یبا دامنبه سبیگنار نبوری را تغییبر

طور انتشار کم ،ولتباژ کباری زیباد ببوده و باعبا افبزایش

میدهد .یک مبدوالتور نبوری کارآمبد دارای وی بیهبایی

انرژی مصرفی شده است].[3

مانند نسبت تمایز 1باال ،مصرف توان کم و پهنای باند زیباد

در سار  ، 11شارما 5و کومار 9موجبر ترکیبی فلز-عایق-

است .بهبود همپوشانی بین مد نوری و الیبههبای فابار و

11

افزایش تغییرات ضبری شکسبت مبومر مبد) ، (EMIببر

فلز) (HMIMرا مارفی کرده انبد کبه در آن ،محبدودیت

افزایش نسبت تمایز و کاهش اباباد و تبوان مصبرفی مبومر

نور حدود  80%در الیه اکسید ایبن مبوجبر حاصبل شبده

است].[1

است و لذا می تواند برای طراحی مدوالتوری با محبدودیت
نور قابل توجه ،مورد استفاده قرار بگیرد].[4

تبباکنون در سببااتار مببدوالتورها از مببواد فاببار ونببا ونی
استفاد شده است .از بین این مواد فاار نوری ،اکسبیدهای

در این مقاله با استفاده از موجبر  ،HMIMمبتنی ببر مباده

رسببانای شببفاف) (TCOبببه سببب وی ببیهببای رسببانایی

فاار  ،ITOمدوالتوری با مصرف انرژی کاهش یافته نسبت

الکتریکی ااص آنها و قابلیت تنظیم پذیری بذردهی ببه

به سااتارهای پیشین ارایه شده است.

روشهای الکتریکی ،بسیار مورد توجه قبرار رفتبه انبد .ببا

 .2تئوری کار

اعمار ولتاژ به اکسیدهای رسانای شفاف ،تغییرات شدیدی

تغییرات ضری

در چگالی حاملها ایجاد می شود و به همبین سبب  ،مبواد

رابطه درود-لورنتز بیان میشود]:[5

مذکور مدوالسیون و تنظیم پبذیری بسبیار ابوبی از ابود

2

نشان می دهند .در ساات مدوالتورها ،در بین اکسیدهبای
رسانای شفاف 7ITO ،ببه سبب

بذردهی مباده  ITOببا چگبالی حامبل از

p

)(1



  i
2

کمتبرین میبزان مقاومبت

r   

الکتریکی ،نزدیک صفر بودن ذردهی) (ENZدر محدوده

در این رابطه   ضبری

فروسرخ و تلفات کمتر نسبت به فلزات ،بیشتر مورد توجبه

بببوده و برابببر  3.9مببیباشببد  p .فرکببانس پالسببما ،

قرار رفته است].[2

فرکببانس نببور و    1.8 1014نببرخ پراکنببد ی الکتببرون

در سار  ، 115شا 1و همکاران مدوالتور نوری مبتنبی ببر
 ITOبا دیوارههبای زاویبهدار براسبا

بذردهی فرکبانس بباالی ITO

میباشد .فرکبانس پالسبما برحسب

چگبالی الکتبرون ببه

صورت زیر محاسبه میشود:

سبااتار چنبد الیبه

 Si/HfO2/ITO/Siطراحببی کردنببد کببه در آن ،تغییببرات

ne2
* 0 m

)(2

ضری شکست مومر مد ) (EMIقابل توجه بوده و تلفبات

در ایببن رابطببه  0 ،ضببری

1

Extinction Ratio
Effective Mode Index
3
Transparent Conductive Oxides
4
Epsilon
5
Indium Tin Oxide
6
Epsilon Near Zero
7
M. K. Shah

p 

ببذردهی فاببای ازاد e ،بببار

*

الکترون و  mجرم مومر الکترون میباشد.

2

8

P. Sharma
V.D. Kumar
10
Hybrid Metal Insulator Metal
9
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با توجه به شکل

 .3طراحی و شبیه سازی

در ولتاژهای صفر و  0.7ولت ،کمتبرین

و بیشببترین تلفببات انتشبباری(حالببت روشببن و ابباموش

سااتار موجبر مدوالتور  HMIMبرپایه ماده فاار  ITOدر

مدوالتور) رخ میدهد.

شکل  1نشان داده شده است .این سااتار به ترتی از یک
بستر از جنس  SiO2با ضخامت ،1µmدوالیه  Agدر بباال و

در حالتی که ولتاژ اعمالی صفر باشبد ،نبور در کبل ناحیبه

پایین با ضخامت ،100nmدوالیبه  TiO2ببا ضبخامت،5nm

 ITOو اکسید مجاور محدود شبده و تلفبات کمبی اواهبد

دوالیه  ITOبه عنوان ماده فاار و تنظیمپذیر ببا ضبخامت

داشت .پروفایل میدان در این حالت در شکل  9نشبان داده

 10nmو یک الیه سبیلیکون در وسب

شدهاست.

ببا ضبخامت50nm

تشکیل شده است .عرض موجبر نیز  250 nmمی باشد.

شکل  :9پروفایل میدان الکتریکی بدون اعمار ولتاژ

بببرای مببد نشببان داده شببده در شببکل  9ضببری شکسببت
مومر ،2.92+0.02تلفات الحباقی  0.77db/µmو محبدودیت
مد  55%بدست آمده است.
شکل  :1سااتار موجبر  HMIMمبتنی بر ماده فاار

ITO

با اعمار ولتاژ ،الیه تجمع بار بسیار نبازکی در حبدود 1nm

شبیهسازی ،به روش المان محدود 1انجام شده اسبت .الیبه

در مرز الیه  ITOو اکسید مجباور تشبکیل مبیشبود .ایبن

سیلیکون به زمین متصل شده و ببه الیبه هبای  Agولتباژ

تجمع بار سب تغییراتی در ضبری شکسبت  ITOشبده و

یکسان داده مبی شبود .ببا تغییبر ولتباژ اعمبالی ،تغییبرات

ذردهی به صفر میل میکند و امری به نبام نزدیبک صبفر

ضری شکست مومر مد مطابق شکل بدست میآید.

بودن ذردهی به وجود میآورد .در این حالت  ،ITOجذب
بسیار زیاد و برهمکنش باالیی با نور از اود نشان میدهبد.
پروفایل میدان با اعمار ولتباژ  0.7در شبکل

نشبان داده

شده است.

شکل  :تغییرات ضری شکست مد برحس ولتاژ اعمالی

شکل  :پروفایل میدان الکتریکی با اعمار ولتاژ
Finite Element Method

1
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- خط در میلیمتر برای کالیبره کردن چیدمان تمام011  و311 ،111  از توریهای پراش استاندارد.نمونههای سفادکس به کار برده شد
 میکرومتر تعیین شده و نشان داده123/8  با استفاده از این روش حدودG211  قطر ذره سفادکس.نگاری میکروسکوپی استفاده شد
.شد که با اندازهگیری به روش الم نئوبار نیز همخوانی دارد
 کاربردهای پزشکی، تمام نگاری دیجیتال، نورشناخت فوریه-کلیدواژه

Electric Field Determining the Size of Sephadex Biological Samples
Using Digital holographic Microscopy Technique
Hourisa Najafian1; Mohammad Reza Rashidian Vaziri2; Batool Sajad1; Amir Mohammad Beigzadeh3; Amir
Abbasi2*
1
Department of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran
2
Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute,
Tehran
3
Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran
*
a.abbasi-ph@hotmail.com
Abstract- In this study, size of a highly used biological substance in medicine called sephadex is measured using
the digital microscopic interferometry technique. Initially, magnification of the designed interferometer was
determined using standard diffraction gratings and then the recorded size of the diffraction gratings was used as
a scale for measuring the size of the sephadex specimens. Standard diffraction gratings with 100, 300 and 600
lines per millimeter were used for calibrating the digital holographic microscopy setup. Diameter of a G200
sephadex particle is estimated about 123.8 micrometers and it is shown that the measurement is consistent with a
separate measurement with neobar lam technique.
Keywords: Fourier Optics, Digital Holography, Medical applications
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تداخلسنج از نوع ماخ -زندر است که نوعی تداخلسنج
تقسیم دامنهای محسوب میشود.

مقدمه
سفادکس نام تجاری برای ژل پلیمری دکستران کراس
لینک شده است که برای پاالیش ژلهای پزشکی مورد
استفاده قرار میگیرد .ژلهای پلیمری کراس لینک شده،
متورم و آب دوست ،از نظر ساختاری به عنوان سیستم دو
فازی متقابل مایع و جامد مورد توجه هستند [.]1
نمونههای سفادکس ،در کاربردهای جداسازی
کروماتوگرافی استفاده فراوان دارند [ .]2سفادکس برای
خالصسازی پروتئین ،تجزیه و پاکسازی بیوپلیمرها ،مبادله
بافر و پاکسازی نمونههای زیستی ،به عنوان مثال
پیتیدها ،پروتئینهای کوچک و الیگوساکاریدها ،حذف
مؤثر آالیندهها مانند نمکها ،رنگها و برچسبهای
رادیواکتیو و تجزیه و تحلیل آنتیبادیهای گروه خون نیز
کاربرد گسترده دارد [ .]9توزیع اندازه ژلهای آب دوست
به طور معمول به روش کروماتوگرافی اندازه طردی 1تعیین
میشود که در آن حجم نفوذی از یک ژل تابعی از اندازه
مولکولهای مورد بررسی است.
تمامنگاری دیجیتال روشی برای تصویربرداری از اجزای
میکروسکوپی است [4و .]1در این کار ،اندازه ذرات
سفادکس با استفاده از روش تداخلسنجی میکروسکوپی
اندازه گرفته شده است .در ابتدا بزرگنمایی چیدمان
طراحی شده با استفاده از توریهای پراش استاندارد به
دست آمده و در ادامه اندازه ثبت شده از توری پراش
توسط چیدمان میکروسکوپی ،به عنوان مقیاسی برای
اندازهگیری اندازه نمونههای سفادکس بکار گرفته شده
است.

شکل  :1طرحی از چیدمان تداخلسنجی میکروسکوپی مورد
استفاده.

از ویژگیهای چیدمان تداخلسنج ماخ -زندر
میتوان به قابلیت آن در جایگزیدگی طرح نوارهای
تداخلی در مکان دلخواه با تنظیم مناسب آینهها
اشاره کرد .اندازه ذرات نمونههای سفادکس  G10و
 G200نشانده شده بر روی الم میکروسکوپ با
استفاده از چیدمان اندازهگیری شدند [ .]2قطر
نمونههای دایرهای شکل سفادکس اغلب در بازه 11
تا  111میکرومتر است .این مسئله به میزان
آبدوستی و جذب آب توسط دانههای سفادکس
بستگی دارد .برای نمونهای مانند  G10جذب آب
کمتر بوده و برای نمونه  G200جذب آب بیشتر
است .دلیل تفاوت در نامگذاری سفادکسها هم به
همین علت است .به این معنی که به عنوان مثال
نمونه  G10سطح آبدوستی کمتری نسبت به
نمونه  G200دارد .به طور معمول برای اندازهگیری
اندازه انواع مولکولها و سلولها از میکروسکوپ
نوری استفاده میشود .از روشهای فلوسایتومتری
و الم نئو بار نیز برای شمارش و برآورد تقریبی ابعاد
مورد استفاده قرار میگیرد .قبل از تعیین اندازه
نمونههای سفادکس ،ابتدا سیستم میکروسکوپی با
استفاده از نمونههای استاندارد توری پراش کالیبره

مواد و روشها
در این مطالعه از چیدمان تداخلسنجی میکروسکوپی
برای اندازه گیری اندازه نمونههای سفادکس استفاده شد.
طرح این چیدمان در شکل  1نشان داده شده است .در این
چیدمان منبع نوری به کار گرفته شده برای ایجاد طرح
نوارهای تداخلی ،لیزر موج پیوسته هلیوم–نئون با
خروجی قطبیده خطی است .طول موج لیزر 292/8
نانومتر و توان آن  11میلیوات بوده است .چیدمان
size exclusion chromatography

1
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d w / N

() 1
که در آن  dفاصله بین دو خط توری w ،پهنای
توزیع خطوط و  Nنشان دهنده تعداد خطوط
توزیع شده در آن پهنا است .پس از بازسازی
تصاویر توریهای مختلف ،با بررسی آنها فاصله
بین خطوط بدست آمد .به این منظور ،بعد از
نمایش تصویر توری در نرم افزار متلب ،در امتداد
خطی عمود بر خطوط توری نمودار تغییرات شدت
رسم شد .در ادامه با اعمال صافی میانه نوفههای
موجود در نمودار تغییرات شدت حذف شد .نمودار
شدت به دست آمده برای توری  911خط در شکل
 4نشان داده شده است که در این نمودار فاصله
بین دو قله و یا دو دره متوالی نشاندهنده فاصله
بین دو خط مجاور توری است.

شد .برای این هدف از توریهای پراش 911 ،111
و  211خط بر میلیمتر استفاده شد ،که به ترتیب
فاصله بین خطوط در آنها برابر با  11و  9/99و
 1/22میکرومتر است .روش مورد استفاده در این
مطالعه مشابه با روش الم نئو بار است [ .]1در این
روش ،الم نئو بار خطکشی شده را به عنوان معیار
اندازهگیری در زیر میکروسکوپ قرار داده و سپس
نمونه مورد نظر روی آن قرار میگیرد .با شمارش
تعداد خطوطی که بر روی نمونه واقع شده است،
برآوردی از ابعاد سلول یا سایر اجزای میکروسکوپی
به دست خواهد آمد.

نتایج
در شکل  2اندازهگیری قطر نمونه سفادکس  G200به
روش الم نئوبار با مقیاس  21میکرومتر نشان داده شده
است .با توجه به این مقیاس میتوان برآوردی تقریبی از
قطر ذره در حدود  111میکرومتر داشت.

الف)

شکل  :2اندازهگیری قطر نمونه سفادکس  G200به روش الم
نئوبار.

پس از روشن کردن لیزر ،ایجاد باریکههای شیئی و مرجع
و تشکیل طرح تداخلی ،تمامنگار ناشی از توریها ثبت
شدند .عملیات بازسازی تصویر به صورت دیجیتالی توسط
رایانه انجام شد .شکل  9تصاویر بازسازی شده سه توری را
در کنار هم نشان میدهد .همانگونه که میتوان مشاهده
کرد تفاوت بین تعداد خطوط توریها مشخص و واضح
است.
پس از تعیین دقیق فاصله بین خطوط توری به روش
میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتال ،این توریها به عنوان
خطکش برای اندازهگیری قطر ذرات کروی سفادکس
استفاده شدند .از رابطه  1برای به دست آوردن فاصله بین
خطوط توری استفاده شد:

ب)

ج)
شکل  :9نمایش تصویر سه توری مورد بررسی به دست آمده به
روش میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتال .الف) توری  ،111ب)
توری  911و ج) توری  211خط در میلیمتر.
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تعداد خطوط توری واقع شده روی ذره سفادکس ،در
امتداد خط عمودی نشان داده شده در تصویر شمارش
شده است .تعداد خطوط برابر با  19خط است .با استفاده
از جدول  1که در آن فاصله بین خطوط توری  111خط
اندازهگیری شده است ،میتوان قطر ذره را مطابق با رابطه
زیر محاسبه کرد:
میکرومتر  = )19-1( × 11/92 =129/84قطر ذره
() 2
نتیجه اندازهگیری تطابق خوبی با برآورد اندازهای که
میتوان از روش الم نئوبار در شکل  2داشت دارد.

شکل  :4نمودار رسم شده برای تعیین فاصله بین خطوط توری
 911خط در میلیمتر پس از اعمال صافی میانه.

مقادیر اندازهگیری شده خطوط توری در جدول  1ارائه
شده است .با توجه به این جدول ،روش تصویربرداری
تمامنگاری دیجیتال برآورد خوبی از فاصله بین خطوط
توری برجای میگذارد.

نتیجهگیری
در این مقاله قطر نمونههای ماده زیستی سفادکس با
استفاده از روش میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتال اندازه-
گیری شد .توری پراش به عنوان معیار اندازهگیری برای
تعیین قطر مولکولی نمونههای زیستی سفادکس به کار
برده شده است .نتایج به دست آمده از روش میکروسکوپی
تمام نگاری دیجیتال با نتایج حاصل از روش الم نئوبار
مطابقت خوبی نشان داد .نتایج به دست آمده نشاندهنده
این مسئله است که پیکربندی میکروسکوپی تمامنگاری-
دیجیتال پیادهسازی شده در آزمایشگاه بهدرستی طراحی
و تنظیم شده است و قطر نمونههای زیستی را میتوان با
استفاده از این روش اندازهگیری کرد.

جدول  : 1فاصله بین خطوط توریهای مختلف ،اندازهگیری شده
به روش میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتال .فاصله بین خطوط
برای توری  211خط بدلیل کیفیت پائین تصویر ثبت شده (شکل
-9ج) ارائه نشده است.
فاصله محاسبه شده بین
خطوط (میکرومتر)

نوع توری
(خط بر میلیمتر)

فاصله بین خطوط
(میکرومتر)

111

11

11/92±1/19

911

9/99

9/19±1/92

211

1/22

-

برای اندازهگیری قطر همین ذره با استفاده از چیدمان
میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتال ،نمونه سفادکس بر روی
توری پراش قرار گرفته و سپس مجموعه دو نمونه با هم
در محل مخصوص نمونه در چیدمان قرار گرفته است.
شکل  1تصویر ذره دایرهای سفادکس  G200را به همراه
توری که پشت آن قرار گرفته است ،به دقت نشان میدهد.
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شکل  :1تصویر بازسازی شده سفادکس  G200که در پشت آن از
توری پراش  111خط در میلیمتر به عنوان معیار اندازهگیری
استفاده شده است.
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اثر گرانروی محیط بر روی چرخش نانو ذرات طال در تلهی نوری
محسن صمدزاده ،فائقه حاجیزاده
دانشکده فیزیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایهی زنجان ،زنجان ،ایران
چکیده  -انبرک نوری ابزاری قدرتمند در تلهاندازی و کنترل ذرات میکروسکوپی ،بدون دستکاریهای مکانیکی است .توسط انبرک
نوری میتوان تکانهی زاویهای مداری و اسپپنینی را به ذرات دوسپپکسپپتی یا پالسپپمونی اعمال نمود که باعی چرخش این ذرات
میکروسپپکوپی میسپپود .در این گزارب با تلهاندازی نوری نانو ذرات طال با قطر  400نانومتر توسپپط زیزر با قطبش دایروی ،سپپرعت
چرخش آنها تحت گشودگی عددی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت .بررسیهای انجام سده نشان میدهد که با استفاده از گشودگی
عددی  1برای عدسپپی سپپییی میتوان این نانو ذرات فلزی را تا  2/4کیلوهرتز چرخاند .همچنین بررسپپی اثر گرانروی محیط بر روی
سرعت چرخش نشان میدهد با افزایش گرانروی محیط ،سرعت چرخش به طور قابل مالحظهای کاهش مییابد.
کلید واژه -انبرک نوری ،تکانه زاویهی اسپینی ،خودهمبستگی ،گشودگی عددی ،گرانروی.

Effect of viscosity on rotation of gold nanoparticles in optical trap
Mohsen Samadzadeh, Faegheh Hajizadeh
Department Physics, Institute for advanced studies in basic sciences (IASBS), Zanjan, Iran
Abstract- Optical tweezers are powerful scientific instruments, which use a laser for trapping and controlling the
motion of microscopic particles without any mechanical contact. A circularly polarized laser beam could apply
orbital and spin angular momentums to trapped particles, which causes the particles to rotate. In this report, we
optically trap gold nano spheres with 400 nm in diameter near the surface, and the effect of the numerical aperture
and the viscosity of the surrounding medium on the rotation speed is investigated. The results show that with the
numerical aperture of 1 for objective lens, it is possible to rotate a metallic nanoparticles up to 2.4 kHz, and the
rotation speed is highly viscosity dependent.
Keywords: Optical tweezers, Spin angular momentum, Autocorrelation, Numerical aperture, Viscosity.
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در این گزارش با تلهاندازی نانو ذرات فلزی طال با قطر 400

مقدمه

نانومتر و چرخش آنها با استفاده از قطبش دایروی ،سرعت

انبرک نوری در واقع باریکهی لیزری با توزیع شدت گاوسی

چرخش این ذرات را در گشودگیهای عددی مختلف و

است که توسط یک عدسی شیئی با گشودگی عددی باال

همچنین در محیطهایی با گرانرویهای مختلف بررسی می-

کانونی شده است [ .]1گشودگی عددی برای عدسی شیئی

کنیم.

به صورت 𝜃  𝑁𝐴 = 𝑛 sinتعریف میشود که  nضریب
شکست محیط تصویر برداری و  θزاویهی جمع کنندهی

مباحی نظری و کارهای تجربی

پرتوی لیزر است .انبرک نوری ابزاری منحصربهفرد و ضروری

در چیدمان این آزمایش از لیزر ( )Nd-YAGبا طول موج

برای تحقیقات کاربردی و بنیادی در زمینههای فیزیک،

 1064نانومتر ،میکروسکوپ وارون (،)IX71 Olympus

شیمی ،بیوپزشکی و علم مواد است [.]2

تیغهی ربع موج ،تیغهی نیم موج ،یک فوتودیود چهارتایی،

استفاده از قطبش دایروی در انبرک نوری باعث چرخش

کارت دادهبرداری ( )DAQ-SCB-68, NIو یک کارت مبدل

سریع نانو ذرات فلزی میشود ،که میتواند مانند یک نانو

( )PCI-6221, NIبرای انتقال اطالعات به رایانه استفاده

موتور چرخان عمل کند .نانوموتورهای چرخان میتوانند

شده است که قادر است دادهبرداری را تا سرعت 250

انرژی الکترومغناطیسی را به حرکت مکانیکی نانومقیاس

کیلوهرتز فراهم سازد .برای اطالعات بیشتر در مورد چیدمان

تبدیل کنند ،که در کاربردهای مختلفی از جمله سیستم-

آزمایش میتوان به مرجع [ ]7رجوع کرد .با توجه به این که

های نانو الکترومکانیکی و نانو رباتها در دستکاری  DNAو

قطبش خروجی لیزر خطی است ،بعد از این که نور لیزر

کنترل جریان نانو-میکرو سیاالت مورد استفاده قرار می-

توسط دو عدسی پهن شد ،با اضافه کردن تیغهی نیمموج و

گیرند [.]3

ربعموج قبل از میکروسکوپ قطبش دایروی ایجاد میشود.

برای چرخاندن ذرات در تلهی نوری میتوان از باریکهی

تیغهی نیمموج برای جبران اختالف فازی است که توسط

گاوسی با قطبش دایروی بهره میگیرند .هر فوتون از این

آینه دورنگی در داخل میکروسکوپ استفاده شده است [.]8

باریکهها حاوی تکانهی زاویهای  ±ℏاست .باریکهای با توان

قطبش دایروی نسبت ًا ایدهآل با خطای نسبی  2درصد توسط

𝑃 حامل شار تکانهی زاویهای اسپینی 𝜔 𝑆𝑧 = 𝜎𝑧 𝑃/است،

عدسی شیئی روغنی با بزرگنمایی  63xو گشودگی عددی

𝑧𝜎 درجهی قطبش و  ωفرکانس زاویهای نور را بیان می-

متغیر از  0/7تا  1/4کانونی شد .در این عدسی شیئی،

کند [ .]4جذب تکانهی زاویهای توسط ذره در تلهی نوری

گشودگی عددی توسط یک دیافراگم که در داخل عدسی

منجر به چرخش ذره میشود .سرعت چرخش در سیال با

قرار دارد ،تنظیم میشود که به همین دلیل برای توان

جریان آرام به عوامل مختلفی از قبیل ضریب گرانروی

ورودی یکسان به عدسی شیئی ،گشودگی عددی کمتر،

محیط اطراف ،اندازه و نوع ذره بستگی دارد [ .]5در آب

توان کمتری را در داخل نمونه اعمال میکند .فشار تابشی

بیشینه سرعت چرخش ذرات دوشکستی در عمق 5

لیزر بر روی ذره ،باعث میشود که ذره به سمت سطح الم

میکرومتری برابر  56/3هرتز بوده است [ .]6دینامیک

هل داده شود .همانند شکل ( )1در نزدیکی سطح الم تله-

چرخشی نانو ذرات طال به شدت به تشدید پالسمونیک و

اندازی صورت میگیرد.

توان لیزر بستگی دارد [.]3
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()1

𝜏

)𝜏 𝑡𝑜𝑟𝑓𝜋𝑁𝑒𝑥𝑝 [− ] 𝑐𝑜𝑠(2
𝜏0

𝐼12
2

𝐶(𝜏) = 𝐼0 +

 τ0افت زمانی سیگنال خودهمبستگی و 𝑡𝑜𝑟𝑓 بسامد
چرخش ذره را بیان میکند .در شکل (-2الف) نمونهای از
سیگنال اولیه و (-2ب) فوریه زمانی سیگنال و (-2ج) برازش
معادلهی ( )1روی دادههای تجربی را نشان میدهد که تابع
خودهمبستگی به صورت کسینوسی با دامنه کاهشی نوسان
شکل  :1تلهاندازی دو بعدی نانو ذره طال در نزدیکی سطح باال.

میکند .بسامد قلهی حاصل از فوریهی زمانی سیگنال ثبت

در این آزمایش از میکروسکوپی میدان تاریک برای دیدن

شده ( 173/4هرتز) با بسامد حاصل از برازش معادله روی

پراکندگی نانو ذرات طال استفاده شده است .ذرات مورد

دادههای آزمایش ( 172/1هرتز) مطابقت دارد .شکل (-3

بررسی سطح مقطع جذب و پراکندگی قابل توجهی در طول

الف) رفتار سرعت چرخش را برحسب گشودگی عددیهای

موج  1064نانومتر دارند .نور لیزر که از ذره پراکنده میشود،

مختلف نشان میدهد که با توجه به این شکل سرعت

برای بررسی سرعت چرخش مورد استفاده قرار میگیرد که

چرخش در گشودگی عددی  1بهینهترین حالت را برای

برای این کار از یک فوتودیود چهارتایی برای ثبت سیگنال

چرخش مهیا میسازند .برای ایجاد سیال با گرانرویهای

لیزر استفاده میشود .وقتی از سیگنال فوتودیود تبدیل

مختلف از محلول گلیسرین و آب با درصد حجمیهای

فوریهی زمانی گرفته شود به نموداری میرسیم که یک قله-

متفاوت استفاده شد و سرعت چرخش نانوذرات طال در این

ای نمایان میشود .مکان این قله بسامد چرخش را نشان

محیطها را نیز بررسی کردیم.

ال
میدهد .پرتوهای پراکنده شده از یک نانو ذره فلزی کام ً
کروی ،یک طرح متقارن روی سطح فوتودیود میسازد که
به این علت استفاده از فوتودیود برای آشکارسازی اسپینی
این ذرات به راحتی امکان پذیر نیست .نانو ذرات فلزی مورد
ال کروی نیستند ،به همین دلیل
استفاده در این آزمایش کام ً
در این بررسی میتوان از فوتودیود برای آشکارسازی سرعت
چرخش نانو ذرات استفاده کرد .نور پراکنده شده برای ذره-
ای که حول محور  zدر حال چرخش است ،طبق معادلهی
)𝜏𝜑𝑁(𝑠𝑜𝑐  𝐼(𝜏) = 𝐼0 + 𝐼2با زاویهی  φتغییر میکند.
که در آن  φزاویهی شدت پراکنده شده τ ،زمان تأخیری،
 𝐼0شدت میانگین 𝐼1 ،دامنهی نوسان شدت و  Nدرجه
تقارن چرخشی ذرات کروی را بیان میکند که برای ذرات

شکل  :2نمونهای از دادهی اندازهگیری شده برای چرخش یک ذره
طال با قطر  400نانومتر در تلهی نوری .الف) ولتاژ ثبت شده توسط
فوتودیود برحسب زمان ،افت و خیز حرکت ذره در تلهی نوری را
نشان می دهد ،ب) طیف توانی داده در قسمت قبلی و ج) تابع
خودهمبستگی سیگنال گرفته شده از ذره طالی  400نانومتری.

مورد استفاده شده در این آزمایش برابر  1است.
تابع خودهمبستگی برای شدت به صورت زیر محاسبه می-
گردد [.]3
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دادیم .با توجه به این که سرعت چرخش نانو ذره در تلهی
نوری وابسته به گرانروی محیط است ،میتوان از سرعت
چرخش به عنوان یک حسگر گرانروی استفاده کرد.
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بررسی توزیع حرارت ایجاد شده در اثر تابش لیزر به تومور بارگذاری شده با
 طال به روش شبیه سازی- نانوکمپلکس اکسید آهن
 سمیده خوئی،  علی شاکری زاده، محمود نواصر،محمدرضا اسدی
mr.4sadi@gmail.com , mahmoudrt1992@gmail.com , shakeri2005@gmail.com
skhoei@gmail.com
 نانومتر بر بافت توموری بارگذذاری شذده بذا۸۰۸  شبیه سازی توزیع حرارتی ایجاد شده توسط تابش لیزر، در این مطالعه- چکیده
 بذا پیذاده سذازی معذاد ت. از مدل موشی انجام شدMRI  طال با استفاده از هندسه تصاویر-  پوسته اکسید آهن- نانوذرات هسته
 توزیع حرارت ایجاد شده به روش المان محدود توسذط نذرم افذزار،پخش نور و گرمازیستی پنس بر روی هندسه تومور و بدن موش
افذزایش

 حضور نانوذرات در ناحیه تومور باعذ، نتایج شبیه سازی ثابت می کند که با شرایط یکسان تابش.کامسل محاسبه گردید
.آسیب بیشتر به بافت توموری میگردد

بیشتر دمای موضعی می شود که در نتیجه باع

. شبیهسازی کامپیوتری، گرمادرمانی نوری، نانوتکنولوژی-کلید واژه

Investigation of thermal distribution generated by laser irradiation to
tumor loaded by Iron Oxid-Gold nanocomplex by simulation study
Mohamadreza Asadi , Mahmoud Navaser , Ali Shakeri-zadeh ,
Samideh khoei
mr.4sadi@gmail.com , mahmoudrt1992@gmail.com , shakeri2005@gmail.com
skhoei@gmail.com
Abstract- In this study we simulated thermal distribution by 808 nanometer laser on a tumor tissue that is loaded with
Iron Oxid@Gold nanocomplex using MRI images geometry of mouse model. With application of diffusion equation
and Pennes bioheat equation on the geometry of tumor and mouse body, thermal distribution by finite element method
with Comsol software was computed. Our Simulation results is a poof that with the same condition of irradiation,
presence of nanoparticles in tumor region locally increases the temperature compared to the case without nanoparticles.
We can conclude that with this nanoparticles destruction of tumor is efficient and safer for patient normal tissue around
tumor.
Keywords: Nanotechnology, Photothermal therapy, Computational modelling.
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توزیع نانوذرات به هدف مطالعه مدلسازی عددی به روش

مقدمه

المان محدود وارد نرم افزار کامسل شد .شکل شماره 2

یکی از عوامل رایج مرگ و میر در جهان سرطان میباشد.

طرح شماتیکی از مدل هندسی شبیه سازی شده را

روش هایپرترمیا (گرمادرمانی) یکی از راههای کمکی

نمایش میدهد.

درمان سرطان میباشد که به وسیله این روش ،با افزایش
دمای بافت درمان صورت میگیرد .ظهور نانو تکنولوژی در
عرصه پزشکی و فواید آن در امر درمان سرطان ،سبب شده
تا پژوهشگران و پزشکان به توجه و مطالعه بیشتری در این
حوزه روی بیاورند .با توجه به این نکته که باالترین میزان
عبور نور در بافت ،در ناحیه فرکانسی نزدیک فروسرخ
( )NIRرخ میدهد ،استفاده از نانوذراتی که دارای

شکل  – 1مراحل پرازش تصویر برای ساختن مدل شبیه سازی .تصاویر
 MRIاز تومور موش ( )dبا و ( )aبدون نانوذرات )b( .کانتور بیرونی
بدن موش و ( )eتوزیع نانوذرات )c,f( .مش بندی در نرم افزار کامسل

خاصیت پالسمونیکی باالیی در این ناحیه ( )NIRدارند
مانند نانوذرات طال سبب گشته تا یک استراتژی درمانی
هدفمند به منظور درمان سرطان صورت گیرد].[1
بهمنظور استفاده بالینی از این روش درمانی ،مدلسازی
محاسباتی برای شبیه سازی توزیع حرارت و طراحی
درمان هدفمند ،یک امر ضروری است .در این مطالعه به
بررسی و مدلسازی توزیع حرارت ایجاد شده در اثر تابش
لیزر به بافت توموری بارگذاری شده با نانوذرات هسته –
پوسته اکسید آهن – طال میپردازیم.

شکل  – 2طرح شماتیک دوبعدی از مدل هندسی و شرایط تابش

بخش تجربی
برای بدست آوردن هندسه بدن موش و توزیع نانوذرات در

مدل ریاضی

بافت تومور ،ابتدا تومور کولون  CT26در ناحیه باالی
ران سمت راست مدل موش  BALB/cایجاد گردید،

به منظور بررسی انتشار نور در محیطهایی مانند بافتهای

سپس  155میکروگرم بر میلی لیتر نانوذرات با هسته

بیولوژیکی از روشهای تقریبی مانند روش پخش استفاده

اکسید آهن برای ردیابی توزیع نانوذرات توسط

میشود .در این روش شدت نور لیزر پخش شده به کمک

تصویربرداری رزنانسی مغناطیسی ( )MRIو پوسته طال

ضرایب اپتیکی بافت مانند ضریب جذب ،ضریب

به منظور جذب انرژی لیزر ،به داخل تومور تزریق گردید.

ناهمسانگردی و ضریب پراکندگی بررسی میگردد .معادله

قبل و بعد تزریق نانوذرات ،تصویربرداری صورت گرفت.

پخش نور به صورت زیر است]:[2

سپس تصاویر گرفته شده از ناحیه تومور توسط نرم افزار

)(1

متلب پردازش و کانتور توزیع نانوذرات در بافت تومور

که در آن

مشخص گردید (شکل  .)1سپس هندسه بدن موش و

)𝑟(𝑠 = )𝑟(𝜑 𝑎𝜇 −𝐷∇2𝜑(𝑟) +
شدت نور در نقطه ،
ضریب پخش،
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جدول  – 1پارامترهای حرارتی بافت و خون

ضریب پراکندگی کاهش یافته،
ضریب ناهمسانگردی ()5.9

ضریب پراکندگی و

میباشد .زمانی که نانوذرات پالسمونیک وارد بافت

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

kg/m3 1592

چگالی خون

kg/m3 1595

چگالی بافت

میشوند باع ث تغییر در ضرایب اپتیکی بافت میشوند.
ضریب جذب و ضریب پراکندگی کاهش یافته نهایی بافت

J/kg.K 9۰55

که شامل نانوذرات است را میتوان از روابط زیر به دست
1/s 5.51

آورد]:[3
𝑎𝜎
𝜋𝑎3
𝜎𝑠′
′
= 𝜇𝑠𝑡 + 0.75𝑓𝑣 3
𝑎𝜋

)(2

𝑣𝑓𝜇𝑎𝑡𝑜𝑡 = 𝜇𝑎𝑡 + 0.75

)(3

′
𝑡𝑜𝑡𝑠𝜇

که در آن

و

و

کسر حجمی نانوذرات،

ضریب کراس سکشن جذب و پراکندگی کاهش

یافته نانوذره و

خون
پرفیوژن خون

W/m.K 5.۲9

هدایت گرمایی

جدول  – 2پارامترهای اپتیکی نانوذرات و بافت

ضریب جذب و ضریب پراکندگی

کاهش یافته بافت میباشند.

گرمای ویژه

J/kg.K 9۲21

گرمای ویژه بافت

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

1/m 15555

ضریب پراکندگی بافت

1/m ۰5

ضریب جذب بافت

۲95555

ضریب پراکندگی

955555

ضریب جذب

1/m

نانوذرات

1/m

نانوذرات

شعاع نانوذره میباشد.

متداولترین مدل برای شبیه سازی رفتار حرارتی بافت،

نتایج

معادله حرارت زیستی پنس میباشد .معادله حرارت

شکل  9یک نمودار دقیق در مورد چگونگی تغییرات دما با

زیستی پنس با در نظر گرفتن نرخ پرفیوژن خون برای

تابعی از زمان با و بدون حضور نانوذرات در سه عمق

تعیین دمای بافت به صورت زیر است]:[4

مختلف در تومور را به ما نشان میدهد.

)𝑡 𝜕𝑇(𝑟,
)= ∇(𝑘∇𝑇(𝑟, 𝑡)) + 𝑄𝑠 + 𝑄𝑝 + 𝑄𝑚 (4
𝑡𝜕

که  ،و

𝑐𝜌

چگالی ،گرمای ویژه و هدایت گرمایی بافت و
گرمای بدست آمده یا از

دست رفته از طریق خون میباشد که

،

،

و

به ترتیب ،نرخ پرفیوژن خون ،چگالی خون ،گرمای ویژه
خون و دمای خون ( )91 Cمیباشد.
شده توسط فعالیتهای متابولیکی و

گرمای ایجاد
گرمای ایجاد شده

توسط تابش لیزر میباشد که به صورت زیر تعریف
شکل  - 9نمودار تغییرات دما با تابعی از زمان با (خطوط ممتد) و بدون
(خطوط فاصله دار) نانوذرات در سه عمق ( 5قرمز)( 9 ،آبی) و ( ۶سبز)
میلیمتر از سطح تومور (نقاط  a,b,cدر شکل .)2

میشود:
)(5

) 𝑄𝑠 (𝑟, 𝑡) = 𝜇𝑎 𝜑(𝑟, 𝑡) (𝑊/𝑚3

991
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

( )z=0به دست میآید .درحالی که توموری که نانوذرات
در آن جاسازی شده است افزایش حداکثر دمایی  11درجه
سانتیگراد را در عمق  9میلیمتری از سطح تومور و در
امتداد محور مرکزی بدست میآورد.
شکل  ۲پروفایل افزایش دما را به عنوان تابعی از عمق در
محور مرکزی تومور و در سه زمان تابش مختلف با و بدون
حضور نانوذرات نشان میدهد.
شکل  – ۲نمودار تغییرات دما با تابعی از عمق با (خطوط ممتد) و
بدون (خطوط فاصله دار) حضور نانوذرات در سه زمان تابش ۶5
(سبز)( 1۰5 ،آبی) و ( 955قرمز) ثانیه.

بح

و نتیجه گیری

بدیهی است که حضور نانوذرات میتواند به طور قابل
مالحظهای باعث تغییر الگو توزیع دما در بافت تومور شود.
مالحظه میشود که در تومور بدون حضور نانوذرات ،دما به
طور پیوسته با عمق کاهش مییابد ،در مقابل در توموری
که حاوی نانوذرات است دما در محل انباشت نانوذرات در
هسته تومور طی تابش اشعه لیزر بیشتر میباشد .با
مقایسه نتایج بدست آمده مشاهده میشود که حداکثر دما
در اثر تابش لیزر در تومور بدون حضور نانوذرات در سطح
رخ میدهد ،در حالی که در توموری که در آن نانوذرات
وجود دارد حداکثر دما در عمق رخ میدهد.
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پایش سازههای عمرانی با استفاده از حسگر فیبر نوری
 رحمان نوروزی،مهدی صباحی
 ایران، زنجان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه،دانشکده فیزیک
8 چکیده – در این مقاله یک ح سگر فیبر نوری شبه توزیع شده برای سنجش میزان کرنش اعمال شده بر میلگرد آجداری به قطر
 ح سگر فیبر نوری مورد ا ستفاده در این مقاله بر.میلی متر به صورت تئوری و آزمای شگاهی مورد مطالعه و برر سی قرار گرفته ا ست
 در این مقاله. نتایج حاصل از آزمایش نشان دهنده تطبیق بسیار باال با نتایج تئوری است.زندر بنا شده است-پایه تداخل سنجی ماخ
. تطابق گزارش شده است%98/5 اندازهگیری کرنش اعمال شده تا
 حسگر کرنش،زندر- تداخلسنج ماخ، پایش پل-کلید واژه

Monitoring of civil structures using Fiber Optic Sensor
Mahdi Sabahi, Rahman Nouroozi
Department Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran
Mehdisabahi1372@gmail.com, Rahman.nouroozi@iasbs.ac.ir
Abstract- In this paper, a quasi-distributed optical fiber sensor has been studied theoretically and experimentally
to measure the strain rate applied to ribbed rebar with 8-millimeter diameter. The fiber optic sensor used in this
paper is based on the Mach-Zehnder interferometry. The results of the experiment indicate a very high matching
with theoretical results which demonstrate %98.5 compliance in strain measurement.
Keywords: Mach-Zehnder interferometry, Monitoring of Bridge, Strain sensor
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تعبیه شده در میلگرد در بازوی حسگری تداخلسنج قرار

مقدمه

گرفته و رفتار حسگر به تنش سینوسی اعمال شده به

با پیشرفت علم در قرون اخیر تصور زندگی بدون ماشین،

میلگرد بررسی شده است.

هواپیما ،کشتی ،راهآهن ،جاده ،پل ،تونل ،سد و ارتباطات
غیر ممکن است .این ساختارها محیط زندگی امروزی ما را

مبانی نظری

تشکیل میدهند و جنبههای اجتماعی ،زیست محیطی،

در این مقاله اندازهگیری کرنش با استفاده از تداخلسنج

اقتصادی و فرهنگی آن را دربر میگیرند .بنابراین طراحی

ماخ-زندر انجام میشود .چیدمان تداخلسنج ماخ-زندر در

مناسب و بهرهبرداری امن و با دوام سازه جزء اهداف

شکل  1نشان داده شده است].[4

مهندسی سازه است .با این حال این سازهها در طول عمر
خود تحت تأثیر تغییرات نامطلوب در شرایط ساختاری قرار
میگیرند[ .]1وجود این خسارات موجب فرسایش سازه می-
شوند .تشخیص زود هنگام خسارات باعث افزایش طول عمر
خدمات ساختار در یک دوره و همچنین کاهش هزینههای
تعمیر و نگهداری میشود[ .]2روشهای مختلفی برای

شکل  :1چیدمان تداخلسنج ماخ-زندر فیبر نوری[.]4

تشخیص زود هنگام خسارات در سازه وجود دارد.

این تداخلسنج شامل دو عدد جفت کننده فیبر نوری در

حسگرهای فیبر نوری یکی از انواع روشهایی است که

ورودی و خروجی و دو بازوی حسگر و مرجع میباشد .بازوی

قابلیت اندازهگیری خسارات در سازه را دارند .این حسگرها

حسگر وظیفه حسگری را بر عهده دارد و اثرات خارجی تنها

شامل حسگرهای کوچک مقیاس ،حسگرهای بزرگ مقیاس

بر این بازو اعمال میشود ،نتیجهی این اثرات ایجاد جابجایی

و حسگرهای توزیع شده میباشند .اندازه حسگرهای کوچک

فاز بین دو بازوی حسگر و مرجع میباشد .این جابجایی فاز

مقیاس از مرتبهی میلیمتر میباشند که قابلیت اندازهگیری

که ناشی از اختالف راه نوری میباشد ،در معادله  1بر حسب

محلی کرنش و دما را دارند .همچنین اندازه حسگرهای

کرنش نشان داده شده است].[5

بزرگ مقیاس از مرتبه چند سانتیمتر تا چندین متر

)(1

میباشند  .حسگرهای توزیع شده یک حسگر یک بعدی

)) ((1 − 𝜈)𝑝12 − 𝜈𝑝11

𝑛2
2

𝐿𝛽 ∆𝜑 = 𝜀(𝛽𝐿 −

میباشند که قابلیت اندازهگیری پیوسته خسارات در طول

در این معادله 𝜑∆ جابجایی فاز 𝑛 ،ضریب شکست هسته
فیبر 𝛽 ،ثابت انتشار فضای آزاد 𝐿 ،طول فیبر نوری 𝜈 ،نسبت
پواسون 𝑝12 ،و  𝑝11ثابتهای پوکلز و 𝜀 میانگین کرنش
اعمال شده بر بازوی حسگر میباشند .وجود این جابجایی
فاز بین دو بازوی تداخلسنج شدت نور خروجی را تغییر
میدهد .این تغییر شدت به صورت معادله زیر بیان میشود.

شده بیان میشود .این حسگر قابلت اندازهگیری کرنش را

)𝜑∆𝑠𝑜𝑐 𝐼 = 2𝐼0 (1 +

سازه را دارند .اصول کاری این حسگرها پراکندگیهای
غیرخطی موجود در فیبر میباشد .با استفاده از این حسگرها
میتوان در طول چند صد کیلومتر از سازه خسارات موجود
را آشکار کرد] .[3حسگر تداخلسنجی ماخ-زندر یک حسگر
بزرگ مقیاس میباشد که گاهی به عنوان حسگر شبه توزیع

)(2

دارد .در این مقاله شیاری طولی بر روی سطح میلگرد آجدار

در این معادله  I0شدت چشمهی نور و  Iشدت نور خروجی
تداخلسنج میباشد .برای رفتارسنجی حسگر به کرنش

ایجاد شده و فیبر نوری در این شیار قرار گرفته است .فیبر
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سینوسی با دامنه جابجایی  ε = 11.058 μاز معادالت  1و
 2استفاده میکنیم .در این معادالت طول فیبر برابر56
سانتیمتر ،ضریب شکست فیبر  ،1/45نسبت پواسون = 𝜈
 0.17و مقادیر ثابتهای پوکلز  𝑝11و  𝑝12برای فیبر به
ترتیب برابر  0/121و  0/270میباشند ] .[4نتیجه حاصل
از شبیهسازی در شکل  2نشان داده شده است.

در سازه به آن محل سوق داده شوند ،از این رو میلگردهای
استفاده شده در بتن آرمه را بکار میبریم .بازوی حسگر را
به دو صورت میتوان بر روی میلگرد نصب کرد ،روش اول:
با استفاده از چسبهای مخصوص ،فیبر را بر روی سطح
طولی میلگرد چسباند .روش دوم :قرار دادن فیبر در شیار
طولی که در ابعاد فیبر ،بر روی سطح میلگرد ایجاد شده
است .نتایج مقاالت نشان میدهند که حساسیت حسگر در
روش دوم بیشتر از روش اول است ] .[6بنابراین ما نیز بر
روی میلگرد آجداری به قطر  8میلیمتر و طول 60/6
سانتیمتر شیاری به عرض و عمق  2میلیمتر در راستای
طول میلگرد ایجاد کردیم و فیبر تک مد که دارای یک
هسته و یک پوسته میباشد را در آن قرار دادیم و برای
پوشاندن شیار از چسب فوالد هل استفاده کردیم.

برای اعمال تنش به میلگرد نیاز به وسیلهای داریم که تنشی

شکل  :2نتیجه حاصل از شبیهسازی حسگر .بخش سبز :تعداد
نوسانات با جابجایی فاز  .πبخش آبی :ناحیهای با اختالف فاز کمتر
از .π

با دامنه جابجایی مشخص به میلگرد وارد کند .برای این
منظور وسیلهای طراحی کردیم که قابلیت اعمال تنش
سینوسی با دامنه و فرکانس مشخص را دارد (شکل .)3

میزان کرنشی که در این معادله استفاده شده است جابجایی
فازی بیشتر از 𝜋 ایجاد میکند .بنابراین طبق معادله 2
مرتبهی تداخل را نمیتوان بدست آورد ،اما نمودار نشان
دهندهی این واقعیت است که حسگر برای هر جابجایی فاز
 πیک نوسان در شدت نور خروجی دارد (بخش سبز).
همچنین این نمودار ،دارای بخش دیگری است که جابجایی
فاز کمتر از  πدارد (بخش آبی) .برای بدست آوردن جابجایی
فاز این بخش از معادله  2استفاده میکنیم .بنابراین
جابجایی فاز کلی را میتوان از جمع جابجایی فاز دو بخش

شکل  :3ابزار ساخته شده با استفاده از الکتروموتور با قابلیت تبدیل
نیروی چرخان الکتروموتور به نیروی سینوسی تک محوره با دامنه و
فرکانس مشخص

بدست آورد.

نحوه انجام آزمایش

فیبر تعبیه شده در میلگرد را در بازوی حسگر قرار دادیم و

برای سنجش رفتار حسگر نسبت به کرنش باید آن را در

با استفاده از این وسیله تنشی با دامنه مشخص به مرکز

سازه نصب کنیم و موقعیت آن باید به گونهای باشد که به

میلگرد وارد کردیم .با استفاده از فوتودیود خروجی حسگر

حسگر آسیبی وارد نشود و همچنین تنشهای ایجاد شده

را بر روی اسیلوسکوپ ثبت کردیم (شکل.)4
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 همچنین با استفاده از.حاصل کرد و در صدد رفع آن برآمد
این حسگر میتوان از میزان بار اعمال شده به سازه آگاه شد
 میزان خطای.و از اعمال بارهای غیر مجاز جلوگیری کرد
 میباشد که این خطا5/1٪ حاصل از این آزمایش برابر
.بخاطر دقت ابزار اندازهگیری در آزمایش میباشد
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مهندسی الیههای انتقال دهنده بار به منظور بهبود پایداری سلول خورشیدی
پروسکایتی با ساختار مسطح
2و1

 نعیمه ترابی،3و1 مسعود نعمت الهی،2و1 عباس بهجت،2و1علی ثانی
 دانشگاه یزد،گروه پژوهشی فوتونیک

1

 دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک،گروه اتمی و مولوکولی
 دانشگاه یزد، گروه مهندسی پلیمر و شیمی

2

9

 بطا سطاخت و. این پژوهش به منظور بهبود پایداری سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از مهندسی سطح ییطههطا انجطاش شطده اسطت:چکیده
 با قطرار دادن. درصد دست یافتیم11  به بازدهی، مویر در آن./19  با غلظتC60  کهFTO/C60/perovskite/Au مشخصهیابی سلول با ساختار
 درصد از بازدهی اولیه خود را حفظ کرد و اثری از زردشطدگی در ییطه1۱  سلول، ساعت1۴۴۱  با گذشت،این سلول در شرایط تاریک و دمای اتاق
 در ساختار سلول نشان داد که وجطود زاویطه تمطاPEDOT:PSS  طراحی و انجاش آزمایش فوق و همچنین استفاده از.پروسکایت مشاهده نشد
 در.) در سلول اخیر منجر به جذب رطوبت در ساختار پروسکایت میشود که تجزیه و زردشطدگی پروسطکایت را در پطی خواهطد داشطت1۴°( کمتر
. مانع از جذب رطوبت توسط سلول شده است0۱°  با زاویه تماC60 حالیکه استفاده از فولرین
. فولرین،پروسکایت

 سلول خورشیدی،  زاویهتما، پایداری:کلید واژه

Charge transfer engineering of layers for stability of perovskite solar cells with
planar structure
Ali Sani, Abbas Behjat, Masoud Nematollahi, Naeimeh Torabi
1

Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd,
2
Photonics Research Group, Yazd University, Yazd, Iran
3
Department of Chemical and Polymer Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
Abstract: In this work, stability of perovskite solar cell with interface engineering of charge transport layers was investigated.
Experiments demonstrates PEDOT:PSS hydrophilic underlayer leads to absorb moisture of air in the cell due to low contact angle
(14°) causing the degradation decomposition of perovskite films. To solve this problem, we employ a classical organic small
molecule C60 as the underlayer of perovskite films to achieve 11.1% of power conversion efficiency with remarkable moisture
tolerance exposed to the atmosphere. With fabrication and characterization of solar cells with FTO/C 60/perovskite/Au structure which
is used 0.13M of C60 solution. the analyzing demonstrated fullerene hydrophobic underlayer not only drives the crystalline grain
growth of high quality perovskite, but also contributes to the moisture tolerance of PSCs so C 60 based devices maintained 70% of its
efficiency over 1440 hour in air condition.
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مقدمه

پلی(9،۴اتیلن دی اکسی تیطوفن) ( )PEDOT:PSSخریطداری

تا به امروز شاهد پیشرفت چشمگیر بازده سلولهای

شططططططده از شططططططرکت اکسططططططیر ،کلربنططططططزن( )CBو

پروسکایتی از  %9.0تا  29.9%بودهایم] .[1ساختار

دیمتیلفرمامیطد( )DMFو دیمتیطلسولفواکسطید()DMSO

سلولهای پروسکایتی به طور کلی به دو دسته متخلخل و

خریداری شده از شرکت مرک آلمان ،سطربیدیطد( )PbI2و

مسح تقسیم بندی میشوند ،که نوع مسح به دلیل کم

متیطلآمونیطوشیدیطد( )MAIسطنتز شطده در گطروه فتونیطک

هزینه بودن ساخت و پایداری بایتر مسیر خود را به سوی

دانشگاه یزد مورد استفاده قرار گرفتند .ییه فولرن بطا روش

تولید انبوه و تجاری سازی آغاز کرده است .عوامل تخریب

ییه نشانی چرخشی ییطه نشطانی شطد(محلطول بطا غلظطت

ییههای سلول خورشیدی پروسکایتی به دو صورت

 C60:DCBبه نسبت  1۱:1۱۱۱با سطرعت 2۱۱۱ rmp

محیحی و ذاتی هستند که عوامل محیحی مثل جذب

زمان  3۱ثانیه) ،محلول پروسطکایت بطا غلظطت یطک مطویر

رطوبت و نفوذ اکسیژن را با روشهای مختلفی مانند

سربیدید و متیلآمونیطوش یدیطد در حط لهطای  DMFو

کپسوله کردن کاهش میدهند] .[2تخریب ذاتی به دلیل

 DMSOتهیه شد و روی هیتطر در دمطای  1۱°بطه مطدت

عناصر فعال شیمیایی در داخل پروسکایت میباشد که

 9۱دقیقططه قططرار دادیططم تططا محلططول پروسططکایت یکنواخططت

تخریب سلول را تسریع میکند .حرکت یون در بین

حاصططل شططود .محلططول پروسططکایت بططر روی ییططه

ییههای میانی نیز باعث بوجود آمدن ترکیبات جدیدی در

و PEDOT:PSSبا سرعت  ۴۱۱۱ rpmبه مدت  1دقیقطه ییطه

داخل ییهها شده که پایداری سلول را تحت تاثیر قرار

نشانی شد و در حین ییه نشانی از آنتیسالونت کلروبنطزن

میدهد ] .[9یکی از روشهای جلوگیری از تخریب

به منظور اص ح سح پروسکایت استفاده شطد و سطلول را

ییههای میانی در سلول ،استفاده از ترکیبات آبگریز

در دمططای 1۱۱درجططه بططه مططدت  ۴7دقیقططه پخططت دادیططم.

و تصاویر

ییه نشانی الکترود ط و نقره بصورت ییه نشانی تبخیطری

میکروسکوپ الکترونی روبشی( )SEMتاثیر ییهی آبگریز بر

به ضخامت  3۱نانومتر صورت گرفت .بطرای بررسطی تطرثیر

جذب رطوبت و تغییرات مورفولوژی در ییهی پروسکایتی

مواد مختلف موجود در ساختار بر میزان جطذب رطوبطت و

را بررسی کردیم .از این رو دو مادهی متداول در سلولهای

تخریب پروسکایت دو ساختار زیر ساخت و مشخصطه یطابی

است] .[۴در این پژوهش با تحلیل زاویه تما

خورشیدی مسح

یعنی

PEDOT:PSS

(آبدوست) و

شد:

C60

1. FTO/PEDOT:PSS/Perovskite/C60/Ag
2. FTO/C60/Perovskite/C60/Ag

(آبگریز) را مورد بررسی قرار دادیم .با پیشنهاد ،ساخت و
مشخصهیابی

ساختار

جدید

و

نسبتاً

C60

ساده

تنها تفاوت این دو ساختار

 FTO/C60/Perovskite/AUو تحلیل نتایج ،مشخصه

C60

و

PEDOT:PSS

است که به

ترتیب به عنوان انتقال دهنده الکترون و حفره استفاده

ولتاژطجریان نشان داد که این ساختار دارای بازدهی و

شدهاند .حضور رطوبت در ساختار منجر به تجزیه

پایداری بیشتری در مقایسه با تحقیقات مشابه

پروسکایت و تولید یون ید میشود به این صورت که هرچه

میباشد].[7

میزان رطوبت بیشتر باشد تجزیه و میزان یون تولید شده

روش آزمایش

بیشتر خواهد بود] .[3از طرفی استفاده از الکترود نقره به

مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل شیشه رسانا شده

دلیل واکنش با یون ید تولید شده فرایند تجزیه و

با ییه اکسید قلع دوپ شده با فلوئور ((C60 ، )FTOفطولرین)

زردشدگی را تسریع میکند ] [1و منجر به کاهش زمان

خریطططداری شطططده از شطططرکت آلطططدری (کطططد ،)9193۴3
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تخریب پروسکایت توسط رطوبت میشود (اساساً نقره

( PEDOT:PSSساختار )1به دلیل جذب رطوبت در سطاختار

نقش شتابدهنده را در این آزمایش داشته است ) .در

میزان زرد شدگی و تخریب پروسطکایت و واکطنش یونهطای

نهایت با استناد به نتایج بدست آمده از آزمایش فوق سلول

ید با الکترود نقره (تیره شدن نقره) بیشتر و سطریعتر بطوده

مسح

FTO/C60/Perovskite/Au

است.

را ساخته و مشخصه یابی

کردیم و پارامترهای فوتوولتاییکی آن را طی بیش از 17۱
روز در شرایط تاریک و در مجاورت هوای عادی با رطوبت
نسبی  2۱درصد مورد بررسی قرار دادیم.
شکل  :2تصاویر تجزیه ییه پروسکایت پس از  1۱روز سلولهای سمت
راست مربو به ساختار  1و سلولهای سمت راست مربو به ساختار
 2میباشد الف) رو به الکترود و سح سلول ب) پشت الکترود و سح

تحلیل نتایج
برای مقایسهی میزان ترشوندگی از اندازهگیری زاویه تما
آب

و

C60

PEDOT:PSS

با

با روش قحره نشسته ،استفاده شد.

ساخت و مشخصه یابی سلول

همانحور که در شکل( 1الف) نشان داده شده است ،متوسط
برای

زاویه تما

C60

و

PEDOT:PSS

با توجه نتایج آزمایشات انجاش شده سلول خورشیدی

به ترتیب  02و  1۴درجه

پروسکایتی مسح با ساختار ( FTO/C60/PVSC/Auشکل )9

اندازه گیری شد که تفاوت در انرژی سححی و میزان

را ساخته و مشخصهیابی کردیم و تغییرات پارامترهای

ترشوندگی این دو فیلم را به خوبی نشان میدهد .در شکل1
(ب) تصاویر

SEM

فتوولتاییکی آن را طی  3۱روز ( 1۴۴۱ساعت) مورد

از مورفولوژی سح پروسکایت نشان داده

شده است که نشان میدهد هرچه زاویه تما

بررسیقراردادیم.

بیشتر باشد

کریستالهای سح بزرگتر و مرزدانهها کمتر میشود که خود

شکل :9
شماتیکی از
ساختار سلول

منجر بهبود پایداری و کاهش هیستریسیس سلول میشود].[0
همانحور که مشاهده میشود متوسط اندازه ذرات برای ییه
پروسکایت با زیر ییه (C60شکل سمت چپ)  9۱۱نانومتر در

بایترین بازدهی سلول با با ساختار پیشطنهادی نشطان داده

حالیکه این مقدار برای پروسکایت با زیر ییه (PEDOT:PSSشکل

شططده در شططکل  ،9بططه  11/1درصططد رسططید کططه بططایتر از

سمت راست) در حدود  11۱نانومتر میباشد همچنین در شکل

بیشینهی بازدهیها در ساختار بدون انتقال دهنطده حفطره

سمت راست بلورها به هم فشردهتر حفرات کمتر است که این

که  1۱.17بوده است] .[9در جدول  1پارامترهطای مربطو

امر نیز بر پایداری سلول مؤثر خواهد بود.

به عملکرد سلول ساخته شده خ صه شده است.

الف

ب
µ2

xFF

)Jsc(mAcm-2

0/65

22/56

)Efficiency(%) Voc(v

56/0

1/11

جدول  :1بایترین بازدهی در ساختار صفحهای بدون انتقال
دهنده حفره

شکل  :1الف) تصاویر زاویه تما آب با تکنیک قحره نشسته بر
روی سحوح  PEDOT:PSSو  C60ب) تصاویر  SEMپروسکایت
بر روی  C60و PEDOT:PSS

در شکل  ۴نمودارهای میانگین پارامترهای الکتریکطی سطلول را

در شکل 2تصاویر زرد شطدگی و تجزیطه پروسطکایت در دو

طی گذشت  3۱روز نشان میدهد .همانحور کطه مشطاهده مطی-

ساختار آزمایشطی پطس از  1۱روز نشطان داده شطده اسطت.

شود پس از سه روز به بیشینهی پارامترها دست یطافتیم و پطس

همططانحور کططه مشططاهده مططیشططود در سططاختار شططامل

افتی اندک تا روز چهاردهم تقریبا پارامترهطا تطا روز 3۱اش ثابطت
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FTO/PEDOT:PSS/PVSC/PCBM/Al

0۱  افت شدیدی را در حدودPEDOT:PSS صفحهای مشتمل بر
 ساعت ثبت کرده است که قابل توجیه97۱ درصد بازدهی برای

.با نتایج آزمایش میباشد

3۱  نمودارهای میانگین پارامترهای الکتریکی سلول را طی گذشت:۴شکل
 روز برای سلول بر پایهی1۴  (خط قرمز) وC60 روز در برای سلول بر پایه
]1۱[ (خط سیاه) ارجاع شده به مقالهی ویPEDOT:PSS

نتیجهگیری
با بررسی خواص آبدوستی دو ییه معمول در ساختارهای
سلولهای خورشیدی پروسکایتی مشخص شد که جایگزین
 فولرن میتواند نقش بسیار، Pedot:pss کردن ییه فولرن با ییه
 نتایج آزمایش نشان داد.موثری در پایداری سلول داشته باش
بازدهی و پایداری به

FTO/C60/Perovskite/AU

که ساختار

.مراتب بیشتری را نسبت به بهترین گزارشهای قبلی دارد
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تأثیر میدان مغناطیسی بر ناپایداری جینز پالسمای غباری با توزیع کاپا الکترونی
و یونی
لیدا اسمعیلی شجاع ،لعیا شاه رسائی ،سیّد جالل پستهای
دانشکده فیزیک ،دانشگاه تبریز ،تبریز
چکیده – در این مقاله ،تاثیر میدان مغناطیسی بر ناپایداری جینز در یک پالسمای غباری به شدت جفت

شتده شتام یتونهتا و

الکترونها با توزیع کاپا و دانههای غبار دارای بار منفی با توزیع ماکسولی مطالعه شده اس  .معادالت اساسی مربوطه را با استفاده از
مدل هیدرودینامیکی تعمیم یافته ح نموده و رابطه پاشندگی را از طریق نظریههای جنبشی و سیالی به دس

آورده و دریافتیم که

هر دو مدل به نتایج مشابهی منجر میشود .همچنین نرخ رشد ناپایداری را در مدل هیدرودینامیکی محاسبه نمودیم.
کلید واژه -پالسمای غباری ،تابع توزیع کاپا ،ناپایداری جینز ،میدان مغناطیسی.

Effect of Magnetic Field on Jeans Instability of Dusty Plasma
with Electron and Ion kappa distribution
Lida Esmaeili Shojaa, Laya shahrassai, Seyed Jalal Pestehe
Department of Physics, Tabriz University, Tabriz
Abstract- In this paper, the effect of the magnetic field on the Jeans instability in strongly coupled dusty plasma
containing ions and electrons with kappa distributions, and dust grains with negative charge, with Maxwell
distribution has been studied. We solved the fundamental equations, by the use of generalized hydrodynamic
model, and obtained the dispersion relation from kinetic and hydrodynamic theories, we found that both lead
similar results. We calculate the growth rate of instability in the case of hydrodynamical model.
Keywords: Dusty Plasma, Kappa Distribution, Jeans Instability, Magnetic Field.
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 -1مقدمه
ابرهای گازی بزرگ ،در اثر نیروی گرانشی خود ناپایدار

معادالت ( )1تا ( )4به ترتیب معادالت پیوستگی ،حرکت،

شده و در بعضی نقاط که چگالتر هستند ،تبدیل به پیش

پواسون گرانشی و پواسون الکتروستاتیکی ذره نوع
   i ,e ,dکه به ترتیب بیانگر یون ،الکترون و غبار ،می

ستاره میشوند ،این فرایند ناپایداری جینز نام دارد.

باشدE1   .

ابرهای گازی از گاز خنثی ،پالسما و دانههای غبار تشکیل

میدان

ذرات غبار

گرانشی

و

 E 2  میدان الکتروستاتیکی  ،و  به ترتیب

شدهاند[.]1ذرات غبار بسته به فرایند بار دار شدن می-

پتانسیل گرانشی ،پتانسیل الکتروستاتیکی و کمیات ، n

توانند مثبت یا منفی باشند .این ذرات با شعاعی حدود

 m ، q ،T  ،v به ترتیب چگالی ،سرعت سیالی ،دما،

 1 mو جرم بزرگتر نسبت به یون و الکترون میباشند.

بار ذره و جرم ذره نوع    i ,e ,dاست e .بار الکترون و

عالوه بر نیروی گرانشی ،نیروهای الکتریکی و مغناطیسی

یون k B ،ثابت بولتزمن و  Gثابت گرانش می باشد.

نیز بر پایداری ابرها تأثیر خواهند داشت[.]5

با

پالسماهای نجومی ،دارای جمعیت زیادی از ذرات پر

در



انرژی هستند ،تابع توزیع مناسب برای توزیع سرعت ذرات

نظر



گرفتن

تخت

امواج

صورت

به

  ( exp i k  r   tفرکانس هماهنگ اختاللیr ،

بردار مکان و  k  k x x  k z zبردار موج ) و با فرض

پر انرژی تابع توزیع کاپا (لورنتسی) می باشد .این تابع با

کمیتها به صورت اختاللی معادله حرکت به صورت زیر

اندیس طیفی  مشخص میشود .در حالت حدی   

خواهد بود:

به تابع توزیع ماکسول -بولتزمن تبدیل میشود[.]3



در این مقاله ناپایداری جینز در یک پالسمای غباری با
تابع توزیع کاپا برای الکترونها و یونها در حالت جفت







() 1

شدگی بسیار قوی با حضور میدان مغناطیسی بررسی شده
و معادله پاشندگی را از طریق نظریههای سیالی و جنبشی
به دست میآوریم.
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که از اختالالت مرتبه دوم صرف نظر شده و معادله به

 -5تئوری

صورت خطی شده ،نوشته شده است.

یک پالسمای غباری ،شامل یونهای مثبت ،الکترونهای
منفی وذرات غبار با بار منفی و ثابت در نظر میگیریم.

تابع توزیع ذرات برای الکترون و یون به صورت زیر نشان

معادالت مربوط به این نوع پالسما ،عبارتند از:

داده میشود:
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که  n 0چگالی حرارتی و 


   3 2 2k BT 
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1

  2  سرعت

2

()11

حرارتی تعمیم یافته ذره نوع    i ,eو  تابع گاما

2

3
برای اینکه  حقیقی باشد ،باید
2

ترتیب با توزیع کاپا و توزیع ماکسول و

 .  درتابع توزیع

De

Di

4 n 0e
k BT 



1

D  2

طول دبای ذره نوع    i ,eهستند.

ذکر شده ،به علت جرم بسیار کوچک یون و الکترون


با اعمال    i  ,   ik در معادالت (،)4( ،)9( ،)1

نسبت به ذرات غبار از انرژی گرانشی در مقایسه با انرژی-

 t



های الکتروستاتیکی و جنبشی صرف نظر می نماییم.

( )1در این صورت رابطه پاشندگی در مورد پالسمای

چگالی ذره نوع    i ,eبرابر است با:

غباری جفت شده قوی به صورت زیر در میآید:

n  n   f  v   d 3v 




2



2

که در آن  D ، Dkطول دبای در پالسمای غباری به

میباشد.
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1


 2  1 q 
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اگر فرض کنیم  i  e ، T i  Teو دانههای غبار با بار
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 J  i cd   k  pd
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m d n n 0  1  i  m 



که در آن  Jd  4Gmd nd 0فرکانس جینز برای ذرات
2

بزرگ منفی باشد ،موجب میشود که انرژی پتانسیل

4 z d e nd 0
غبار،
md
2 2

کولمبی بسیار بیشتر از انرژی حرارتی ذرات پالسما بشود.
این حالت پالسمای غباری جفت شده قوی نامیده می-

  pd 2 فرکانس پالسمایی برای ذره

شود[ .]4در بررسی پایداری چنین سیستمهایی از مدل

z d eB 0
غبار و
md

هیدرودینامیکی تعمیم یافته استفاده میشود[.]1

باشند[ .]6نهایتاً رابطه پاشندگی ،معادله ( ،)11را برای

شرط شبه خنثی بودن   ni 0  ne 0  z d nd 0 را داریم،

فرکانس پایین در نظریه سیالی و برای فرکانس نسبتاً باال
برای نظریه جنبشی بحث میکنیم.

 z dتعداد الکترونهای روی سطح غبار میباشد .تمام

کمیت های فیزیکی به صورت 

 cd فرکانس سیکلوترونی غبار ،می-

 ،  A  A1  Aکه در آن

 -1-5نظریه سیالی :رابطه پاشندگی را با استفاده از نظریه

اندیس یک (صفر) مقدار اختاللی (تعادلی) کمیت را نشان

سیالی و در حضور میدان مغناطیسی در پالسمای جفت

میدهد .با در نظر گرفتن مرتبه اول ،معادله ( )4را خطی

شده قوی با در نظر گرفتن توزیع کاپای ذکر شده و شرط

0

   1,i    به شکل زیر در میآید:

سازی و با جاگذاری مقادیر چگالی ذره نوع   i ,e ,d

مقدار پتانسیل الکتروستاتیکی به دست میآید:
() 8
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1
2
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2

 v cd 2 است و همچنین با

بهنجار کردن کمیات فیزیکی به صورت زیر:
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: به شکل زیر به دست میآید،)15( رابطه

]1[ نمودار نرخ رشد ناپایداری بر حسب عدد موج:5 شکل

 2  cd  

 نتیجه گیری-4
 تأثیر میدان مغناطیسی خارجی را بر روی،در این مقاله

 به دست،نرمالیزه کردن توسط پارامتر های معرفی شده

 همچنین روش هیدرودینامیکی تعمیم.محاسبه نمودیم

:آمد

یافته در توصیف دینامیک سیستم مورد استفاده قرار
  cd 

 نشان دادیم افزایش میدان مغناطیسی منجر به.گرفت



2

 با رسم،کاهش رشد ناپایداری شده به صورت عددی
.نمودار به دست آمد
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 رابطه پاشندگی با استفاده از نظریه:نظریه جنبشی-5-5

ناپایداری جینز با استفاده از توزیع کاپای الکترونی و یونی

[1]

(19)

cd   0.1  pd   0.1 v cd   0.1
   0.1
n i 0  1012 m 3

e  1.602  1019 c

k B  1.38  1023

ne 0  7.6  109 m 3 T e  T i  3  103 k

 های مختلف نمودار نرخ رشد در نظریه سیالی به ازای
. رسم شده است1 در شکلcd   0.1 برای

 نمودار قسمت حقیقی نرخ رشد ناپایداری بر حسب عدد:1 شکل
موج
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بررسی مُدهای پالسمونی در نانو روزنههای عمودی
1

 محمد کاظم مروج فرشی،2 مصطفی قربانزاده،1پویا علیبیگلو

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، هسته پژوهشی نانو پالسموفتونیک،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر1
 سبزوار،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری2
- برای اینکار نانو روزنهه. به بررسی مُدهای پالسمونی تحریک شده توسط نانو روزنههای فلزی میپردازیم، در این پژوهش- چکیده
.هایی با پروفایل عمودی مختلف را طراحی کردهایم که دارای پروفایل بیشینه شدت میدان پالسمونی در طول موجهای مختلف انهد
 تحقهج جمه آثهار و، و ضخامت بر مُدهای پالسمونی تحریک شده در نانو روزنهههها، قطر نانو روزنه،پس از بررسی اثر جنس بستر
 شبیه سازیهای صورت گرفته نشان.جابجایی شدت میدان بیشینه در راستای عمودی روزنهی استوانهای تو در تو بررسی شده است
 برای جابجایی، با تغییر طول موج لیزر ورودی،میدهد که ساختار پیشنهادی میتواند به عنوان یک سیستم کنترل کننده پالسمونی

.نانوذرات در راستای عمج نانو روزنه مورد استفاده قرار گیرد
 نانو روزنه، مُدهای پالسمونی-کلید واژه

Investigation of the Plasmonic Modes in Vertical Nano-holes

Pooya Alibeigloo1, Mostafa Ghorbanzadeh2, Mohammad Kazem Morravej-Farshi1
!

Faculty of ECE, Nano Plasmo-Photonic Research Group, Tarbiat Modares University, Tehran
(alibeigloo.pooya@gmail.com), (moravvej@modares.ac.ir)
2

School of Electrical & Computer Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar
(m.ghorbanzadeh@hsu.ac.ir)

Abstract- We investigate the behavior of the plasmonic modes excited by the nanoholes structures. For this
purpose, we have designed a vertical nanohole structure that realizes the different plasmonic fields maxima
when excited with different incident wavelengths. After examining the effect of the substrate material and
nanohole dimensions on the excited plasmonic modes, we have shown the realization of the superposition effect
and displacement of the maximum field intensity along the depth of the double-step cylindrical holes.
Simulations show that the proposed structure can be used as a plasmonic manipulation system, by well adjusting
the incident laser beam, to move nanoparticles along the depth of the proposed nanoholes.

Keywords: Plasmonic Modes, Nanohole
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مقدمه
توانایی لیزر در تلهاندازی میکروذرات ابتدا توسط اشکین
[ ]1نشان داده شد .پس از آن ،نیروهای نوری به طور
گسترده برای دستکاری میکرو و نانوذرات به کار گرفته
شدند .یک روش معمول برای این کار استفاده از انبرک

شکل  :1شمای سادهای از ساختار یک الیهی طال حاوی دو روزنه-
ی استوانهای تو در تو با شعاعهای 5ر 11و 155نانومتر

نوری است .در انبرک نوری متداول( ،میدان دور) برای
تلهاندازی و کنترل ذرات با نور ،از پرتو لیزر متمرکز شده

پالسمونهای موضعی در داخل نانو روزنه تعیین میشود.

در یک نقطه استفاده میشود .انبرکهای نوری متداول به

به منظور بررسی تاثیر جنس و ضخامت ورقه فلز،ابتدا ،یک

شدت باالی نور تابشی و همچنین تمرکز مکانی شدید پرتو

ورقهی طال و یک ورقهی آلومینیوم را که درون هر یک نانو

لیزر در نقطه کانونی ،برای تلهاندازی نوری نیاز دارند .در

روزنهای استوانهای به شعاع 155نانومتر قرار دارد در نظر

نتیجه باریکه لیزر متمرکز شده میتواند با ایجاد گرمای

میگیریم .با تغییر ضخامت ورقهها و با استفاده از روش

شدید در نقطه کانونی ،باعث آسیب رسیدن به نمونه

عددی تفاضل متناهی در حوزهی زمان  ،ضریب عبور

مخصوصا در مطالعات زیستی شود .بنابراین در سالهای

برحسب طول موج منبع ورودی محاسبه می کنیم (شکل

اخیر انبرک پالسمونی نیز مورد توجه قرار گرفته است .از

 .)2همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش ضخامت نوار

دیگر مزیتهای این روش قابلیت مجتمعسازی انبرک و

طال و آلومینیوم ،یک جابهجایی آبی در طیف های عبور

ایجاد آزمایشگاه روی تراشه است[ .]2در سالهای اخیر

پدیدار میشود .همچنین برای الیه طال ،بر خالف

کارهای زیادی در زمینهی تلهاندازی و آشکارسازی ذرات

آلومینیوم ،عالوه بر قلهی اصلی هر طیف حوالی 533

بیولوژیکی در یک زوج نانو روزنه یا آرایهای از آنها انجام

نانومتر ،قلهی دیگری در یک طول موج بلندتر ظاهر می-

شده است [.]5-9

شود .اندازهی این قله با افزایش ضخامت طال به مرور

با توجه به ویژگی های پالسمونی الیه های طال و

افزایش مییابد.

آلومینیوم که دارای مدهای روزنانس در گسترهی طول

سپس اثر جنس الیههای تشکیل دهندهی نانو روزنهی تک

موج  933تا  2333نانومتر اند ،برای مطالعه خواص

استوانهای روی ضریب عبور را بررسی میکنیم .برای اینکار

پالسمونهای موضعی در سطح نانو روزنههای ایجاد شده

دو نانو الیه ی طال و آلومینیوم با ضخامت های متفاوت را

در این فلزات برای هدف تله اندازی نانو درات استفاده می

روی هم قرار داده درون این دوالیه روزنهای استوانهای به

کنیم.

شعاع  155نانومتر در نظر میگیریم .سپس با در نظر
گرفتن ضخامت کل  133نانومتر برای دو الیه شبیه سازی

نتایج شبیهسازی

قبلی را تکرار میکنیم .نتایج به دست آمده در شکل 9

در این گزارش ،نانو روزنههای تک استوانهای و دو

نشان داده شده است .همانطور که در شکل مالحظه

استوانهی تو در تو ابعاد مشخص (شکل  )1در یک ورقهی

میشود ،در طیف این ساختار دوالیه نیز قله های دوم

طال به ضخامت 133nmدر نظر گرفته و در معرض تابش

ناشی از طال نیز پدیدار میشود .اما با افزایش ضخامت الیه

از منبع نوری با طول موج در گسترهی  933تا 2333

آلومینیوم (کاهش ضخامت الیه طال) شدت این قله به

نانومتر قرار میدهیم .آنگاه موقعیت بیشینهی شدت میدان
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شکل  :2ضریب عبور برحسب طول موج برای یک نانو روزنه به

شکل  :9ضریب عبور برحسب طول موج برای نانو روزنه به شعاع
 155نانومتر( ،الف) الیههای طال و آلومینیوم و (ب) الیههای طال،
آلومینیوم و حائل SiO2

آرامی کاهش پیدا میکند ،درحالی که طول موج متناظر

درواقع طول موجهای متناظر با میدان بیشینه در حالتی
که الیه های طال و آلومینیوم روی هم قرار دارند ،برابر
مجموع طول موجهای الیه طال و الیه آلومینیوم به طور
جداگانه نیست .بنابراین حالت دیگری یعنی یک الیه طال
و دو روزنهی تو در تو (مطابق شکل )1به قطرهای مختلف
روی هم را شبیهسازی میکنیم و تحقق جمع آثار را در
آن بررسی مینماییم .یک نوار طال به ضخامت 133
نانومتر ثابت ،دو روزنهای که به صورت عمودی روی هم
قرار گرفتهاند ،ضخامت هرکدام  53نانومتر و شعاعهایشان
5ر 11و  155نانومتر است ،در نظر میگیریم .شبیهسازی را
یک بار بدون قرار دادن الیه جداساز و یک بار با قرار دادن
آن به ضخامت  23نانومتر انجام میدهیم .نتایج در جدول
 2ارائه شده است .با توجه به این جدول مشاهده میشود
که طول موج های میدان بیشینه در حالتی که دو روزنهی
تو در تو به قطرهای متفاوت درون یک نوار طال داریم،
مجموعهای از طول موجهای دو روزنهی تک استوانهای به
طور جداگانه است .البته باید خاطر نشان کرد که بهترین
حالت ،زمانی است که یک الیه جداساز  SiO2به ضخامت
 23 nmدر وسط الیه طال قرار میدهیم،

شعاع  155نانومتر به ترتیب درون (الف) الیه طال و (ب) الیه
آلومینیوم به ضخامتهای  53 ،43 ،23و  03نانومتر

آن تغییری نمیکند .به عبارت دیگر ،در حالیکه ضخامت
کل ثابت باشد ،در حضور الیهی آلو مینیوم تغییر همزمان
ضخامت الیهها بر طول موج قله طیف عبور تاثیری ندارد.
در گام بعدی میان دو الیهی طال  03نانومتری و آلومینیوم
 23نانومتری یک الیهی جداساز از جنس  SiO2به
ضخامت  13تا 53نانومتر قرار داده اثر حضور و ضخامت آن
را بر طیف ضریب عبور محاسبه میکنیم .نتایج حاصل در
شکل  9نمایش داده شده است .از این نتایج در مییابیم ،با
افزایش ضخامت الیه جداساز ،نه تنها اندازهی قلهی طیف
عبور کاهش مییابد بلکه یک جابهجایی قرمز نیز در در
طیف ضریب عبور ایجاد میشود.
در ادامه ،تحقق جمع آثار در ساختارهای چند الیهی
مطرح شده در باال را بررسی میکنیم .برای این کار طول
موجهای متناظر با بیشینههای شدت میدان در جدول 1
ارائه میکنیم .با بررسی این جدول میتوان نتیجه گرفت
که در ساختار چند الیه ،خواه الیهی جداساز  SiO2حضور
داشته و خواه حضور نداشته باشد ،جمع آثار رخ نمیدهد.

جدول  :1مقایسه طول موجهای متناظر با بیشینه میدان در ساختار های تک ،دو و سه الیه
جنس الیه

Al

ضخامت )(nm
موقعیت میدان بیشینه )(z: nm

)(λ:nm
طول موج های متناظر با میدان
بیشینه

23
23
490
1293
−
−
−

43
43
515
1122
−
−
−

Au

Al/Au

Al/SiO2/Au

53
3
551
950
1359
1159
−

43/53

23/23/53

3
511
552
119
141
940

133
559
199
−
−
−

3
551
950
1359
1159
−
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جدول  :2مقادیر طول موجهای متناظر با میدان بیشینه در ساختار نانو روزنهی دو پله درون یک الیه طال به ضخامت  133نانومتر
نوع نانو روزنه

تو در تو بدون جداساز

تکی

شعاع نانو روزنه )(nm

5ر11

155

موقعیت میدان بیشینه )(z: nm

3

53

)(λ:nm
طول موج های متناظر با میدان بیشینه

5ر155/11

تو در تو با جداساز
5ر155/11

3

133

3

133

555

541

549

511

559

559

120

1114

552

510

120

278

767

7827

124

737

151

7661

286

−

151

277

091

−

−

−

021

7767

−

−

که باعث تفکیکپذیری مُدهای پالسمونی تحریک شده
میشود .به عبارتی دیگر در نانوساختار روزنهی تو در تو ،شدت
میدان در روزنهی پایینی (قطر کوچک) هنگامی بیشینه
میشود که نانوساختار را در معرض طول موجهای تحریک
مخصوص همان روزنهی استوانهای کوچک قرار دهیم ،و
بالعکس شدت میدان در روزنهی باالیی (قطر بزرگ) زمانی
بیشینه میشود که نانوساختار را در معرض طول موجهای
تحریک مخصوص روزنهی استوانهای بزرگ قرار دهیم .بنابراین
تحقق جمع آثار را در این ساختار پیشنهادی میتوان نتیجه
شکل  :4توزیع شدت میدان نور ( )|E|2در صفحه ) x-z (y=0درون
دو نانو روزنهی تو در تو برای طول موجهای (الف)505
نانومتر(ب) 511نانومتر( ،ج)  199نانومتر و (د) 103نانومتر

گرفت .در شکل  4پروفایلهای دو بعدی اندازه شدت میدان
نور ( )|E|2برای روزنهی استوانهای تو در توی مطرح شده آورده
شدهاند .طول موج منبع ورودی از  933تا  2333نانومتر است.
مطابق این شکلها شدت میدان از باال تا پایین نانو روزنهها
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طراحی و شبیهسازی فراماده جاذب امواج راداری به منظور کاهش سطح مقطع
راداری اجسام
*

مجید رضایتفام و عبدا ...ملکزاده فرد خانقشالقی

مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران
*

نویسنده مسئولAfard77@gmail.com :

چکیده – این مقاله به مطالعه فراماده جاذب امواج راداری میپردازد .ساختار جاذب از آرایهای دورهای از یک سااختار نوساانی باه
ضخامت  7/710میلیمتر تشکیل شده است .نتایج شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار  CSTنشان میدهد که این سااختار
در فرود عمودی ،ضریب جذب  99/9درصد را در فرکانس  9/70گیگاهرتز دارا است که سبب کاهش سطح مقطع راداری به اندازه 37
دسیبل خواهد شد و با استفاده از این ساختار میتوان بدنه اجسام را رادار گریز کرد.
کلید واژه -جاذب ،رادار گریز ،سطح مقطع راداری ،فراماده

Design and Simulation of Radar Wave Meta-material Absorber for
Reducing Radar Cross Section of Objects
*Majid Rezayatfam, Abdollah Malakzade Fard khangheshlaghi
Optic and Laser Research Center, Imam Hussein University, Tehran
Abstract- this article presents a study on a radar wave meta-material absorber. The absorber is constructed
from a periodic array of a resonant structure with the thickness of 0.017 millimeter. Simulation results using
CST software show that the absorber can operate with an absorption peak of 99.9 % at frequency of 9.04 GHz
given a normally incident electromagnetic wave which will reduce the radar cross section down to 30 dB and by
using this structure, body of an objects can be stealth.
Keywords: absorber, stealth, radar cross section, meta-material
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التتریک با خاصیت اتالف کنندگی و جزء سو را یک صهفحه زمینهه

مقدمه

فلزی به منظور کمینهسازی ضری عبور قرار میدهند [.]9

استتار و اختفا تجهیزات نظامی از دید رادارهای دشمن امری اجتناب
ناپذیر است .بدین منظور باید بدنه این نوع از تجهیزات را به گونههای

تحلیل فرآیند جذب در فراماده جاذب

ساخت بدنه این تجهیزات از مواد جاذب رادار 1استفاده میشد که بهه

در اندرکنش مواد با اموا التترومنناییسی سه زالت رخ خواهد داد.

ساخت کهه امهوا التترومنناییسهی را جهذب کننهد .در گذشهته در

دستهای از اموا فرودی ،بازتاب ،عبور و یا جهذب خواهنهد شهد کهه

علت محدودیتهایی نظیر پاسه التترومنناییسهی بابهت ،وزن بها ،
ضخامت زیاد ،پهنای جذب کم و ضهری

رابطه ( )1برای آن قابل تصور است.

جهذب نامناسه در زهوزه

عملیاتی همراه با چالشهایی بودند ،لذا تحقیقات در سالهای آتی به

)A()  1  R()  T(

()1

توسعه ساختارهای جاذب رادار اختصاص یافت [ .] ,1فراماده 9یتی

در این رابطه ) A(ضری

از این نوع ساختارها است که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از

جهذب R() ،ضهری

بازتهاب و )T(

عبور است که تمها ایهن پارامترهها بهه فرکهانس زاویههای 

محققین و پژوهشگران قرار گرفته است .فراماده نخستین بار در سهال

ضری

 1991توسط وسالگو فیزیتدان روس به صهورت توهوری مطهرد شهد

وابسته هستند .رسیدن به جذب بیشینه با برداشتن دو گها اساسهی

[ ]9و در سال  554اولین ساختار فراماده با ضری شتسهت منفهی

بازتاب است کهه

انجا خواهد شد .گا اول برای کمینه کردن ضری

این مهم از یریق تطبیق امپدانس ساختار با امپدانس فضای آزاد به-

توسط اسمیت و همتارانش ساخته شد .این مهواد مصهنوعی ،توانهایی
مهندسی اموا التترومنناییسی را دارا هستند تا بدین یریق خهالق

دست میآید و گا دو به منظور کمینه کرن ضری

ویژگیهایی باشند که در مواد یبیعی وجود ندارد لذا استفاده از آنهها

دیالتتریک اتالفگر و صفحه زمینه فلهزی انجها خواههد شهد .بهرای

در ادوات التترومنناییسی سب بهبود عملترد آنها خواهد شهد [.]4

تطبیق امپدانس باید میان الگهوی نوسهانی سهاختار و امهوا فهرودی

اولین فراماده جاذب در سال  551توسط گهروه تحقیقهاتی پهادیال و

کوپلینگ مناسبی صورت گیرد به یوری که امپدانس مو فرودی بها

لندی برای نازیه فرکانسی اموا ریزمو با ضری جذب تووری  99و

امپدانس ساختار مطابقت داشته باشهد .در ایهن صهورت جریهانههای

تجربی  11درصد در فرکانس  11/99گیگاهرتز سهاخته شهد [ .]9در

پادموازی در المانهای فلزی پدیدار خواهد شد که این جریهانهها بها

سالهای بعد عمده تحقیقات انجها شهده در ایهن زهوزه بهه توسهعه

میدان جابهجایی در داخل دیالتتریک زلقه جریان مداری را کامهل

فراموادی جاذب پرداخت که در آنها افزایش ضهری

عبور ،از یریهق

کرده و نفوذپذیری منناییسی  را تولید مهیکنهد .از یریهق تنییهر

جهذب ،افهزایش

پهنای باند فرکانسی ،سبک و مقاو بودن سازه جاذب و ...از شاخصه-

هندسه الگوی نوسانی میتوان نفوذپذیری بهینه را تولید ،و در نهایت

های مهم یرازی ساختار محسوب میشد [ .]1 ,9لذا در ایهن مقالهه

به تطابق امپدانس مناس دست یافت .]1[ .در این مقاله بها اسهتفاده

ساختاری جاذب مبتنی بر فرامواد یرازی و شبیهسازی میگردد کهه

از نر افهزار CSTبهه یرازهی و شهبیهسهازی سهاختاری جهاذب در

در فرکانس  9/54گیگاهرتز دارای ضری جذب  99/9درصد اسهت و

محدوده فرکانسی اموا راداری خواهیم پرداخت که دارای پهنای باند

از آن میتوان برای کاهش سطح مقطع راداری 4اجسا استفاده کهرد.

و ضههری جههذب مناسهه اسههت و از یریههق محاسههبه پارامترهههای

معمو صفحات جاذب راداری که مبتنی بر فرامواد یرازی شدهاند از

 T()  S21ضههری جههذب

پراکنههدگی

پیتسلهایی به وجود آمدهاند که هر پیتسل آن از سه جزء به وجهود

2

 R()  S11و

2

ساختار را از رابطه ( ) و سطح مقطع راداری را از رابطه ( )9برای آن

آمده است .جزء اول آن را نوسانگرهای میدان التتریتی 9و یا میهدان

به دست خواهیم آورد.

منناییسی 9بهه خهود اختصهاص دادهانهد .جهزء دو آن را یهک دی-

( )

2
2

()9

1

)Radar Absorb Material (RAM
)Radar Absorb Structures (RAS
3
Meta-Material
4
Radar Cross Section Reduction
5
)Electric ring resonator (ERR
6
)Spilt ring resonator (SRR
2

A()  1  S11  S21
2

E
  lim R  4R s
Ei
2

در این رابطه  Rفاصله بین هدف و رادار Es ،و  Eiبه ترتیه میهدان
التتریتی پراکنده شده و تابشی به هدف است [ .]1از این رابطه می-
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توان مقدار کاهش سطح مقطع راداری اهداف پوشانده شهده بها مهواد
جاذب را به دست آورد [.]9

  10log(1  A)dB

()4

به عنوان مثال اگر جسم هدف با مادهای جاذب بها جهذب  95درصهد
پوشانده شده باشد در این صورت کاهش سطح مقطع راداری تنهها 9
دسیبل و در صورتی که ضری

جذب  95درصد باشد کاهش سهطح

مقطع راداری 15 ،دسیبل خواهد بود.

شتل  :9نمای پشت ساختار

طراحی و شبیه سازی ساختار فراماده جاذب

ابعاد این ساختار به میلیمتر در جدول  1آمده است.
جدول  :1ابعاد ساختار جاذب پیشنهادی

ساختار یرازی شده در این مقاله از سه بخش تشهتیل شهده اسهت.
یک بخش آن از یک یهه دیالتتریهک اتالفگهر از جهنس  FR-4بها
گذردهی التتریتی  4/9و تانژانت اتالف  5/5 9به وجود آمهده اسهت
کهههه میهههان دو صهههفحه فلهههزی از جهههنس مهههس بههها رسهههانندگی

s
m
نمای سه بعدی و شتل  9نمای پشت این ساختار را نشان میدهد.

 5.8 107ساندویچ شده است .شتل  1نمای روبهرو ،شتل

F

D

C

B

A

y

x

9/9

5/9

9

5/1

4/9

15

15

ضخامت یه دیالتتریک و یه مسی به ترتی برابر بها 1
و  5/511میلیمتر است .نمودار جذب وابسهته بهه فرکهانس
برای این ساختار در شتل  4آمده است.

شتل :1سلول وازد ساختار یرازی شده

شتل  :4نمودار جذب ساختار پیشنهادی

بر اساس این نمودار ،ساختار پیشنهادی در فرکهانس 9/54
گیگاهرتز دارای ضری

جذب  99/9درصد است که کاهش

سطح مقطع راداری برای آن برابر با  95دسهیبهل خواههد
شتل  :نمای سه بعدی ساختار

بود .نمودار جذب ساختار در زوایای متفاوت اموا فهرودی
در شتل  9آمده است.
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99 ،49 ،95 ، 5 ،15 ،5  نمودار جذب ساختار در زوایای: 9شتل
 درجه15 و

بر اساس این نمودار مشخص است که پیک جذب سهاختار
 درجه تنییرات فرکانسهی کهوچتی دارد و99  تا5 از زاویه
 در زاویه.ضری جذب ساختار در این زوایا قابل قبول است
صفر درجهه قهویتهرین کوپلینهگ میهان امهوا فهرودی و
ساختار رخ خواههد داد لهذا متناسه بها آن در ایهن زاویهه
بیشترین ضری جذب را خواهیم داشت و با افزایش زاویهه
به دلیل تضعیف کوپلینگ میهان سهاختار و امهوا فهرودی
تطابق امپدانس به صورت جزئی برقرار خواههد شهد لهذا از
.ضری جذب ساختار کاسته خواهد شد
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حفظ همدوسی از طریق مدوالسیون بسامد گذار یک سامانه دوترازی درحضور
گذارهای چندفوتونی
 بهادریفر، توسلی و بهنام، محمد کاظم، زارع،فرزانه
 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک،گروه اتمی و مولکولی
farzane.zare1995@gmail.com, mktavassoly@yazd.ac.ir, bahadory@yazd.ac.ir
چکیده –در این مقاله میخواهیم موضوع حفظ همدوسی را با استفاده از مدوالسیون بسامد گذار در برهمکنش یک سامانه دوترازی با یک
 با، پس از معرفی سامانه و هامیلتونی متناظر آن، بدینمنظور. منتها در حضور گذارهای چندفوتونی (دو و چهارفوتونی) بررسی کنیم،ذخیرهساز
 نمودارهای میزان همدوسی بر حسب زمان، دامنههای احتمال را به دست میآوریم و با استفاده از آن،حل معادله وابسته به زمان شرودینگر
 ولی، نشان میدهیم که گذارهای دوفوتونی دقیقا مشابه تکفوتونی است.(مقیاسشده) را با درنظرگرفتن پارامترهای مختلف رسم میکنیم
. واهمدوسی در زمانهای کوتاهتری نسبت به دو (یا تک) فوتونی اتفاق میافتد،درگذارهای چهارفوتونی

. مدوالسیون بسامد، گذارهای چندفوتونی، حفظ همدوسی-کلید واژه

Protecting coherenceeffects via qubit transition frequency modulation
in the presence multi-photon transitions
Farzaneh, Zare, Mohammad Kazem, Tavassoly, and Behnam, Bahadoryfar
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd
Abstract- In this paper we want to preserve the coherenceeffects in the interaction of a qubit
with a single-mode field besides a reservoir via qubit frequency modulation, however, in the
presence multi-photon (two- and four-photon) transitions. After introducing the model and a
proper Hamiltonian, and solving the time-dependent Schrodinger equation, the probability
amplitudes are obtained by which we plot the coherence effects in term of scaled time for
different parameters. We show that the single- and two-photon the coherence process possess
similar behavior, however, the decoherence effects in four-photon occurs inshorter times
comparing with the two- (single-)photon transition.
Keywords: Coherence Protection, Frequency Modulation, Multi-Photon Transitions.
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مقدمه:

هامیلتونی برهمکنش بین سامانه دوترازی و کاواک Ĥ in

در حضور گذارهای چندفوتونی است که به صورت زیر بیان

همدوسی کوانتومی )و درهمتنیدگی( از مفاهیم کلیدی

میشود:

است که مکانیک کوانتومی را از مکانیک کالسیک متمایز

), p  1,2

)(5

میکند ] .[1این ویژگی غیرکالسیکی نقش مهمی در
نظریه اطالعات کوانتومی ،رمزنگاری کوانتومی و  ...ایفا

†2p
k

ˆ g ˆ  a

k

2p
k

ˆHˆ in   ( g k ˆ  a
k

نشانگر لحاظکردن گذارهای دو و  2 pدر این رابطه توان

میکند ] .[2سامانههای کوانتومی واقعی (سامانههای باز)

است .حال عملگر  p  1,2چهارفوتونی به ترتیب به ازای

با توجه به تعامل با محیط معموالً همدوسی و درهم-

یکانی زیررا در نظر میگیریم:

تنیدگی خود را از دست میدهند .بنابراین ،ارائه
راهکارهایی برای حفظ منابع کوانتومی ازجمله همدوسی،

 
1

 
Uˆ  exp i  k aˆk†aˆk t  0t  sin t ˆ z ,
2


 
 k

)(5

در سامانههای کوانتومی باز در حال حاضر یکی از الزامات
اصلی برای فناوریهای پیشرفته کوانتومی است .هدف ما

و به کمک آن هامیلتونی موثر را از رابطه زیر محاسبه می-

در این مقاله حفظ همدوسی در سامانههای کوانتومی با

کنیم:

مدوالسیون بسامد بهویژه در حضور گذارهای چندفوتونی

ˆ  Uˆ † 
ˆ ˆ †
ˆ
ˆ
U ,
H eff  U HU  i


t



)( 6

است ] .[3,4برای فراهم مدوالسیون بسامد در یک اتم دو-
ترازی ،میدان را به نحوی اعمال میکنیم که در حالت

با انجام محاسبات  Ĥ effرا به صورت زیر به دست میآوریم:

تشدید با اتم نباشد ].[5

 
i   sin t

Hˆ eff   g k ˆ  aˆ k2 p e i 2 pk 0 t e   
k

مدل و روابط پایه:
)(1

سامانه مورد مطالعه متشکل از دو تراز انرژی است که

.

 
i   sin t


  g kˆ  aˆ k†2p e i 2 pk 0 t e
k

بسامد گذار آن  0است و بهوسیله میدان محرک خارجی

فرض میکنیم سامانه دوترازی در ابتدا به صورت برهم-

مدوله شده است .هامیلتونی این سامانه به صورت زیر

نهی   e   gو همه مدهای ذخیرهساز در حالت

توصیف میشود ]:[6

خالء  0باشند .بنابراین حالت اولیه کل سامانه به صورت

() 1

Hˆ  Hˆ q  Hˆ r  Hˆ in ,

زیر است:

در اینجا  Ĥ qهامیلتونی سامانه دوترازی است که به

() 8

صورت زیر بیان میشود:
)(2

از این رو حالت کوانتومی در زمانهای بعد را میتوان به

1
Hˆ q  0   cost ˆ z ,
2

صورت زیر نوشت:

به ترتیب دامنه و بسامد  و  که در این رابطه

)(9

عمگر پائولی  ˆ z  e e  g gمدوالسیون هستند و
هامیلتونی ذخیرهساز و به صورت زیر است:
((9

 0    e   g  0 ,

 t   C e t  e 0   g 0   C g , k g 2 p ,
k

با استفاده از حل معادله وابسته به زمان شرودینگر دامنه-

 Ĥ rاست.

های احتمال به صورت زیر به دست میآیند:

Hˆ r   k aˆ k† aˆ k ,
k
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)(11

e i 2 pk 0 t C g , k t ,

k

g

 
i   sin t 

2 p ! e   

 
 i   sin t  
  t  t  


C e t   i

)(18

k

)(11

g k e i 2 pk 0 t Ce t .

 
i   sin t 


Ce t   0,

e

)(19

 dte
0

 
 i   sin t  
  t  t  


C g ,k t   i 2 p !e

 
i   sin t  t


C e t   e   
2

Ce t   0.

e

 
i   sin t  t

C e t   3e   

 dte
0

با انتگرالگیری از رابطه ) (11و قراردادن آن در معادله

با محاسبه  Ce t از روابط ) (18و ) (19ماتریس کاهش-

) (10به رابطه زیر میرسیم:

یافته سامانه دوترازی
0

e i 2 pk 0 t t   .

2
k

)(19

)(21

 
i   sin t  sin t  

G (t , t )  2 p! e   

d ,

))14

2

 q t   

معیار زیر استفاده میکنیم ]:[8

درادامه ،رابطه ) (13را به صورت پیوسته در نظر میگیریم:
 i  2 p  0 t  t  

2

اندازهگیری همدوسی معیارهای مختلفی دارد ،در اینجا از

k

   ij ,

)(21

 
i   sin t  sin t   

 J  e

  Ce t 
 Ce t  
.
   C t  1   2 C t  2 
e
e




که در آن  Gt , t به صورت زیر است:

g

q

زیر به دست میآید:

t
C e t    dt G (t , t )Ce t   0

)(12

  t در پایه 

  e , gبه صورت

G (t , t )  2 p! e   

i j

l1

  min    inc



با استفاده از رابطه ) (20و با توجه به رابطه ( )8داریم

در این رابطه ) J (چگالی طیفی مدهای ذخیرهساز

(  0  1بیشینه همدوسی) و برای دیگر زمانها

همدوسی به صورت   t   Ce t به دست میآید.

است .با انتخاب چگالی طیفی لورنتسی ،جواب انتگرال را
محاسبه میکنیم (حضور عامل  2 pبهجای  بهخاطر

لحاظکردن گذارهای چندفوتونی است) .در این رابطه 

بررسی همدوسی درحضور گذارچندفوتونی:

پهنای توزیع لورنتسی و  نرخ فروپاشی در رژیم مارکوفی

1.0

  0.1

0.6
0.4

)(15

1
2
,
2 0  2 p 2  2

coherence

است ].[7

0.8

0.2

J ( ) 

80

40

60

20

0

0.0

t
1.0

  100

0.6

های دو و چهارفوتونی به ترتیب به صورت زیر است:

0.4

coherence

با درنظرگرفتن رابطه ) ،(15جواب انتگرال ) (14برای گذار-

0.8

0.2

)p  1 (16
)p  2 (11


  t t     
e
expi sin t   sin t ,
2






G (t , t ) 

80

40

60

20

0

0.0

t

شکل  :1همدوسی برحسب  tبهازای    3 ،   10برای مقادیر
   0.1و    100رسم شده است .خطوط پیوسته آبی و نقطه-
چین قرمز به ترتیب متناظر با گذارهای دو و چهارفوتونی است.

 

G (t , t )  3e  t t  expi ( )sin t   sin t .
 


با قراردادن روابط ) (16و ) (17در رابطه ) (12داریم:
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در شکل  9به بررسی تاثیر دامنه روی همدوسی در رژیم
جفتشدگی ضعیف پرداختهایم ،لذا دامنه مدوالسیون و
جفتشدگی ثابت فرض شده است .در این مورد نیز
مشخص است که رویهمرفته گذارهای دوفوتونی در مقابل
واهمدوسی مقاومتر از گذارهای چهارفوتونی هستند .در
عین حال با تنظیم مناسب دامنه مدوالسیون میتوان به
نحو مطلوبی از همدوسی حفاظت کرد (نمودار (ب)).

1.0
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coherence
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0
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  1

1.0
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0.4
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0.6

0.2
1000
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200

0

نتیجهگیری:

0.0

t

شکل :2همدوسی بر حسب  tبهازای    0.01 ،   5برای
مقادیر    0.005و    1رسم شده است .خطوط پیوسته آبی و
نقطهچین قرمز به ترتیب متناظر با گذارهای دو و چهارفوتونی است.

نتایج عددی و نمودارها نشان میدهند که برای
گذارهای تکفوتونی وگذارهای دوفوتونی معادالت
یکسان و در نتیجه نمودارهای مشابهی بهدست میآید،
ولی درنظرگرفتن گذارهای چهارفوتونی منجر به افت
سریعتر معیار همدوسی درنظرگرفته شده میشود.
همچنین ،با انتخاب دامنه مناسب برای مدوالسیون
اعمال شده میتوان بهطور مناسبی از همدوسی
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محافظت نمود.
مرجعها:

0.2
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0

0.0

t

شکل  :9همدوسی بر حسب  tبهازای    0.01 ،   0.5برای
مقادیر    5.1و    2.4رسم شده است .خطوط پیوسته آبی و
نقطهچین قرمز به ترتیب متناظر با گذارهای دو و چهارفوتونی است.
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درهر سه شکل رسم شده خط آبی در حضور گذارهای
دوفوتونی و نقطهچین قرمز در حضور گذارهای
چهارفوتونی است .درشکل  1دامنه را ثابت در نظر گرفته-
ایم و با درنظرگرفتن دو مقدار متفاوت برای بسامد

مدوالسیون  در ناحیه جفتشدگی    3 نمودارهای
همدوسی را برای گذارهای دوفوتونی وچهارفوتونی رسم
کردهایم .در شکل 2مانند شکل 1دامنه مدولهشده را ثابت
درنظر گرفتهایم و بسامد مدوالسیون  با درنظرگرفتن
دو مقدار متفاوت در ناحیه جفتشدگی ضعیف
   0.01 رسم کردهایم.
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حذف اثرات پراکندگی بریلوئین القائی در فیبرهای نوری با استفاده از اعمال
تنش تناوبی
 امین بابازاده و رحمان نوروزی،محمد سلطان محمدیان
)(دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
mohammadphotonical@gmail.com
 این پراکندگی میتواند تاثیر ناامطلوبی در انتقاال،چکیده – باوجود کاربردهای پراکندگی القایی بریلوئن در تقویت سیگنال ورودی
 برای رفع این اثر نامطلوب ارائه، در این مقاله روشی بر پایهی اعمال تنش تناوبی.دادهها یا افزایش توان لیزرهای فیبری ایجاد نماید
 شدت طیف استوکس حاصل از پراکندگی، کیلو هرتز011  براین اساس با مدوله کردن ضریب شکست فیبر نوری با بسامد.شده است
. درصد کاهش یافته است01  بیش از،بریلوئین القائی

. پیزوالکتریک، مدوالسیون فاز، لیزرهای فیبری، محیط غیرخطی مرتبه سوم، پراکندگی بریلوئین-کلید واژه

The Elimination of Stimulated Brillouin Scattering in Optical Fiber By
Using Periodic strain
Mohammad Soltan mohammadian, Amin Babazadeh and Rahman Nouroozi
(Institute for Advanced Studies in Basic Sciences)
mohammadphotonical@gmail.com
Abstract- Despite the use of stimulated Brillouin scattering in amplifying the input signal, this scattering can
cause undesirable effects in data transport or increase the power of fiber lasers. In this paper, a method based on
the application of periodic stress is presented to address this undesirable effect. Based on this, by modulating the
refractive index of the optical fiber, at 100 kHz, the intensity of the Stokes spectrum was reduced by the
stimulated Brillouin scattering, which was twice as large.

Keywords: Brillouin scattering, the third-order nonlinear environments, fiber lasers, the phase modulation, the
piezoelectric.
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بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نور فرودی منتشر شده

مقدمه

در فیبر به نور پراکنده شده و فونون آکوستیکی تبدیل

پراکندگی بریلوئین یک پدیدهی غیر خطی است که در

شده است .در فیبر نوری زاویه نور پراکنده شده درخالف

محیطهای غیرخطی مرتبه سوم ظاهر میشود و اولین بار

جهت نور فرودی میباشد که به این نور پس پراکندهشده

در سال 1991توسط گروه پروفسور تاونز مشاهدهشد[.]1

در جهت عکس نور ورودی ،موج استوکس میگویند .با

این پراکندگی باعث کاهش توان انتقال نور منتشر شده در

افزایش شدت نور ورودی ،این تداخلها بیشتر شده و

فیبر میشود .این اثر همچنین مانع افزایش توان لیزرهای

فونونهای آکوستیکی بیشتری تولید میشود .فونونهای

فیبری با پهنای نازک میشود .بدین ترتیب رفع این اثر

آکوستیکی مثل تیغه براگ عمل کرده و دامنه موج

مخرب می تواند در انتقال داده و یا افزایش توان لیزرهای

استوکس بصورت نمایی افزایش یافته و پراکندگی بریلوئین

فیبری بسیار مفید باشد .به عنوان مثال با رفع این اثر

القایی( )SBSپدید میآید]( [1شکل .)1

میتوان ،توان لیزرهای فیبری با پهنای نازک را به
توانهای چند کیلو وات رساند[ .]2روشهای متفاوتی برای
رفع اثر پراکندگی بریلوئین القایی گزارش شده است که از
جمله این روشها میتوان به اعمال گرادیان دمایی در
طول فیبر نوری ،اضافه کردن ناخالصی در جنس هستهی
فیبر ،تغییر درساخت ابعاد هستهی فیبر و مهمترین آنها
مدوالسیون فازی نور ورودی اشاره نمود[3و 4و  5و .]6
در این مقاله با استفاده از اعمال مدوالسیون فاز بر روی

شکل .1پراکندگی بریلوئین القایی .از تداخل موج فرودی با موج پس

ضریب شکست فیبر نوری ،روشی را ارائه دادهایم که نسبت

پراکنده میدان الکتریکیای به وجود میآید که سبب ایجاد موجهای

به روش های دیگر بسیار راحتتر و ارزانتر میباشد و

آکوستیکی شده است .این امواج آکوستیکی ،همانند تیغه های براگ عمل

می تواند اثرات مخرب پراکندگی بریلوئن القائی را رفع

کرده و شدت موج پس پراکنده شده را افزایش میدهند.

نماید.

بسامد فونونهای آکوستیکی ،برابر با مقدار جابجایی
بسامدی موج استوکس میباشد و از رابطهی ( )1بدست
میآید:

آشنایی با اثر پراکندگی بریلوئین
در محیط فیبر ،با توجه بهاینکه اتمها درحال رزونانس

Ω

() 1

گرمایی هستند و با برخورد نور به مولکولهای مادهی
تشکیل دهنده فیبر نوری ،مقداری از نور پراکندگی می-

در این رابطه υ Aسرعت فونون آکوستیکی و

شود .از تداخل نور فرودی با نور پسپراکنده شده ،میدان

نور فرودی n ،ضریب شکست محیط و  θزاویهی

الکتریکیای بوجود میآید که به صورت نوسانی در حال

پراکندگی میباشد .اگر دراین رابطه طولموج ورودی را

تغییر است .این میدان باعث بوجودآمدن مدوالسیون

در نظر بگیریم و  ،θ = πسرعت فونون

ضریب شکست فیبر نوری شده و در نتیجه موج

در فیبر نوری

آکوستیکی تولید میشود .چون سرعت موج آکوستیکی

گرفتن ضریب شکست فیبر نوری

برابر با سرعت صوت و در جهت نور انتشاری میباشد،

استوکس به میزان
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p

طول موج

و همچنین با در نظر
 ،بسامد موج
جابجایی خواهد
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داشت .در پراکندگی بریلوئین القایی ،عالوهبر جابجایی

بوجود آمدن مدالسیون ضریب شکست فیبر نوری میشود.

بسامد ،آستانه توان پراکندگی بریلوئین القایی نیز حائز

مقدار کرنش وارد شده حاصل از کشیده شدن فیبر از

اهمیت است .با افزایش شدت نور ورودی ،شدت نور

رابطه ( )2به دست میآید:

استوکس بصورت نمایی افزایش یافته تا جایی که شدت

() 2

نور خروجی ثابت میماند و با افزایش توان ورودی دیگر
افزایشی در توان خروجی دیده نمیشود؛ به این مقدار توان
ورودی که افزایشاش تاثیری در توان خروجی ندارد ،توان

که در این رابطه

تعداد حلقههای پیچیده شده به دور

سلول پیزوالکریک،

بسامد نوسانات پیزوالکتریک،

دامنه تغییرات طول پیزوالکتریک میباشد که وابسته به

آستانه پراکندگی بریلوئین القایی میگویند[5].

ولتاژ اعمالی و ضخامت پیزوالکتریک است .با محاسبه
مقدارکرنش و به کمک رابطه ( )9میتوان تغییرات فاز

افزایش توان آستانه بریلوئین القایی با مدوله

اعمال شده به فیبر را بدست آورد:

کردن ضریب شکست فیبر نوری
مدوالسیون فازی نور ورودی یکی از بهترین گزینهها برای

() 9

حذف اثر پراکندگی بریلوئین القایی میباشد] .[9اما یکی از

دراین رابطه،

مشکالت این روش ،استفاده از ابزارهای تجاری گران،

نسبت پوآسوون،

و

ضرایب

الکترو_االستیک در فیبر نوری میباشند 11].و  [11این

همچون مدوالتور فازی لیتیوم نایوبیت میباشد .از

تغییرات فاز حاصل از کرنش فیبر ،برموج لیزر ورودی اثر

مشکالت دیگر استفاده از این ابزارها ،حد آستانهی تخریب

گذاشته و باعث مدوله شدن فاز آن میگردد:

آنها میباشد که باعث ایجاد محدودیتهای عملی میشود.

)(1

روشی که در این مقاله ارائه شده است بدون داشتن
مشکالت ککر شده توانایی کنترل اثرات مخرب پراکندگی
بریلوئین القایی را داراست .در این روش ،با اعمال تنش
تناوبی به فیبر ،تغییراتی در مسیر راه نوری ایجاد میشود.
تغییرات مسیر راه نوری باعث بوجودآمدن تغییرات فازی
در طول فیبر نوری میشود و در نهایت بر موج انتقالی
درداخل فیبر اثر گذاشته و باعث پهن شدن بسامد موج
لیزر ورودی میشود .درواقع بهجای اینکه با مدوالتور
فازی ،تغییراتی در نور ورودی ایجاد شود ،با اعمال

شکل .2طیف نور عبوری از فیبر ،قبل از اعمال تنش تناوبی (الف) و بعد از

مدوالسیون ضریب شکست ،تغییرات مدوله شده ای روی

آن (ب).

نور انتشاری ایجاد شده است .ساختار اعمال این تنش

باتوجه به شکل( 2ب) مشاهده میشود ،با اعمال تنش

تناوبی با کمک یک سلول پیزوالکتریک و پیچیدن فیبر به

بابسامد  ،111kHzبیشینه شدت نور ورودی از مقدار

دور آن قابل اعمال است ،بطوریکه با اعمال ولتاژ بر سلول

به

پیزوالکتریک ،باعث کشیده شدن فیبر نوری شده و طول

تغییر

پیداکرده است و مدوالسیون ضریب شکست باعث شده

فیبر در حد میکرومتر تغییر میکند و این تغییرات باعث
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میزان تولید استوکس پسپراکنده شده

111 بسامد

.کاهش یافته است
591
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

95

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

طراحی حسگر ملکولهای زیستی محلول در آب دییونیزه با استفاده از
طال-پالسمونهای سطحی گرافن
 حسین شیرکانی،زینب صادقی
 بوشهر،گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس
 پالسمونهای سطحی در ناحیهه فروسهرن نزدیهک،چکیده – در این مقاله با استفاده از گریتینگ ذوزنقهای طال در مجاورت گرافن
 سپس وابستگی طول موج تشدید پالسمونها به پارامترهای نوری آب دییونیزه که به عنوان حهالل ملکهولههای.تشکیل دادهشد
 این ساختار به عنوان حسگری زیستی در ناحیه فروسرن نزدیک. مورد بررسی قرار گرفته است،زیستی مورد استفاده قرار میگیرد
 در ضهریب شکسهتQ=S/FWHM  و همچنین ضریب کیفیت سنسورS=∆λ/∆n  بدین منظور ضریب حساسیت.پیشنهاد شدهاست
 سپس به بررسی تاثیر گریتینهگههای ذوزنقهه و مربهر در.∆ محاسبه شدn=0.001 nm  و با تغییرات ضریب شکستn=1.333 های
1331  و000 nm/RIU حساسیت و کیفیت حسگر پیشنهادی پرداخته شده و بهترین مقدار به ازای گریتینهگ ذوزنقهه بهه ترتیهب
.گزارش شد
. گرافن، پالسمون سطحی، حسگر زیستی-کلید واژه

Designing a Sensor for Biomolecule in Deionization Water by Using
Graphene-Gold SPs
Zeynab Sadeghi, Hossein Shirkani
Physics department of Persian Gulf University
Abstract- In this paper, by using trapezius gold grating that covered by a graphene monolayer a surface Plasmon’s were
formed in the near infrared region. By using the wavelength dependence of the Plasmon’s resonance on the optical
properties of deionization water that is use for making biomolecules solution has been investigated. a biosensor in near
infrared were suggested. By introducing the sensitivity coefficient of S=Δλ /Δn, and the quality factor Q=S/FWHM in
refractive index from n=1.333 and Δn=0.001 sensitivity of the structure for deionization water was calculated. Then, the
effect of trapezoidal and square grating on the sensor sensitivity and Quality was investigated and the best value for
trapezoidal grating 900 nm/RIU and 1731, was reported respectively.
Keywords: biosensor, surface Plasmon, graphene.
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کند[ .]9که منجر به استفاده گسترده آن در حسگرها شده

مقدمه

است.

حدود 551.000مورد جدید سرطان ریه و حدود

با توجه به این واقعیت که بیشترین میزان از میدان

 110.010مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در سال 5011

پالسمونهای سطحی در دیالکتریک متمرکز شدهاست.

در ایاالت متحده تشخیص داده شده است ،که نشاندهنده

ثابت انتشار پالسمونهای سطحی نسبت به تغییرات

حدود  ٪11از تمام تشخیصهای سرطان است[ .]1سیگار

ضریب شکست دیالکتریک بسیار حساس است .بنابراین

کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود از علتهای اصلی

وقتی المانهای تشخیصی بر روی سطح فلز ،ملکولهای

سرطان ریه است و برآورد میشود که هر ساله حدود

زیستی موجود در آب دییونیزه را شناسایی کرده و گیر

 10.000مرگ و میر ناشی از سرطان ریه را به همراه

میاندازند ،جذب آنالیت موجود در مایع نمونه باعث یک

دارد[ .]5این بیماران مبتال بیتردید نیازمند بهرهگیری از

افزایش محلی در ضریب شکست سطح فلز شده و درنتیجه

یک حسگر دقیق ،ارزان ،سریع و با کاربری آسان برای

موجب افزایش غلظت محلول میشود که میتوان بوسیله

تشخیص تومورهای سرطانی هستند .به همین دلیل

روشهای نوری بهطور دقیق آن را اندازهگیری کرد.

توسعه حسگرهای زیستی قابل کاشت و غیر تهاجمی مورد

در این مقاله حسگری زیستی متشکل از گریتینگ ذوزنقه-

توجه بسیاری قرار دارند .یکی از روشهای مورد توجه و

ای گرافن-طال پیشنهاد داده شده است .حساسیت و

بسیار پرکاربرد در ساخت و طراحی حسگرهای حساس،

کیفیت پیشنهادی بر اساس تغییرات ضریب شکست الیه

استفاده از تکنیک پالسمونهای سطحی میباشد .یک موج

حساس نیز محاسبه و بررسی شده است و این محاسبات

پالسمون سطحی ،یک موج الکترومغناطیسی است که در

با برنامه شبیهسازی COMSOL Multiphysicsو روش

مرز بین فلز و نافلز منتشر میشود .ثابت انتشار موج

المان محدود ( )FEMصورت پذیرفته است.

پالسمون سطحی با فرمول زیر داده میشود:

ساختار

β

()1

در این مقاله ،گرافن بر روی ساختاری با گریتینگ ذوزنقه
که در این فرمول

و

توابع دیالکتریک برای فلز و

طال به منظور اهدافی همانند سنجش ملکولهای زیستی

دی الکتریک هستند.

پیشنهاد شدهاست .همانطور که در شکل  1دیده میشود

گرافن یک ماده دوبعدی با ساختار شش وجهی از اتمهای

گریتینگ ذوزنقه طال با ضخامت  ، a=16nmضلع بزرگ

کربن است که در رنج فرکانسی  THzو mid infrared

 b=16nmو ضلع کوچک  c=16nmبر روی زیرالیه طال

کاربردهای بسیاری را در اطالعات و ارتباطات ،علوم

با ضخامت  h=10nmقرار گرفته شده و یک الیه گرافن با

پزشکی ،امنیت داخلی ،نظامی و حسگرهای زیستی دارد.

ضخامت  0.91 nmبر روی آن قرار داده شده است .در

قرارگیری گرافن بر روی طال عالوه بر بهبود کیفیت

مجاورت گرافن یک الیه حساس ،روی کل ساختار پوشانده

پالسمونهای سطحی به علت نسبت سطح به حجم باالی

شده و میزان حساسیت پالسمونهای سطحی نسبت به

آن میتواند با ملکولهای گازی و زیستی بیشتری در

ضریب شکست این الیه مورد بررسی قرار گرفته است.

تماس بوده و همچنین از اکسیداسیون فلز جلوگیری

ضریب شکست برای الیه حساس  1.999مطابق با آب
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دییونیزه شده در نظر گرفته شد .ساختار با دوره nm

 p=900تکرار میشود .موج الکترومغناطیسی تخت با
قطبش ( TMمدهای  TEپالسمونهای سطحی را برای
این ساختار تشکیل نمیدهند) تحت زاویه تابش صفر
درجه به ساختار تابیده شده است.

شکل  :1شمایی از ساختار حسگر زیستی پیشنهادی مبتنی بر
پالسمون های تشکیل شده در گریتینگ زوزنقه گرافن-طال.

شکل  :5الف.نمودار خاموشی سیستم بر حسب طول موج و ب.
نمودار دوبعدی شدت میدان مغناطیسی در بیشینه مقدار
خاموشی.

بحث و بررسی نتایج
در بسیاری از تکنیکها تغییر ضریب شکست یک ماده،

پس از اطمینان از حاصل شدن پالسمونهای سطحی ،به

پارامتر اساسی و مهم تعیین کننده غلظت و ویژگیهای آن

بررسی حساسیت و کیفیت سنسور پرداخته میشود.

ماده است[ .]1به همین منظور ساختاری بر مبنای گرافن-

حساسیت عملکرد سنسورهای ضریب شکست با

پالسمونها برای سنجش ضریب شکست آب دییونیزه

پارامترهای حساسیت  Sو کیفیت سنسور  ،Qکه به ترتیب

شده پیشنهاد داده شد .در شکل -5الف خاموشی ساختار

با  S= Δλ/Δnو  Q=S/FWHMتعریف می شوند ،ارزیابی

بر حسب طول موج رسم شده است .همانطور که دیده

میشود Δλ .تغییرات طول موج تشدید برانگیخته شده

میشود طیف خاموشی در طول موج  1509.1به بیشترین

ناشی از تغییرات ضریب شکست  Δnاست و  FWHMنیز

مقدار خود میرسد .سپس شدت میدان مغناطیسی در

پهنای پیک در نیمه ارتفاع بیشینه نمودار خاموشی است.

بیشینه مقدار خاموشی برای الیه حساس به ازای ضریب

تغییرات نمودار خاموشی سیستم را به ازای تغییر کوچکی

شکست  n=1.999رسم شد (شکل -5ب).

به اندازه  Δn=0.001در ضریب شکست در شکل  9رسم
کرده و حساسیت و کیفیت حسگر محاسبه شد و بهترتیب
مقدارهای  900nm/RIUو  1696بهدست آمد.

شکل  :9نمودار خاموشی سیستم بر حسب طول موج به ازای
تغییرات  Δn=0.001ضریب شکست الیه حساس.
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اکنون به منظور بهتر شدن حساسیت و کیفیت سنسور
پیشنهادی به بهینهسازی ضلع پایین ذوزنقه پرداختهشد.
بهترین مقدار بهینه برای این پارامتر ،مقدار  11nmمی-
باشد که به ازای این مقدار ،حساسیت و کیفیت حسگر
پیشنهادی  000nm/RIUو  1695افزایش پیدا میکند.
شکل :6رسم خاموشی ساختار به ازای ضریب شکستهای 1.999
تا  1.991برای نشان دادن حساسیت حسگر.

نتیجهگیری
در این مقاله ساختاری متشکل از گریتینگهای گرافن-
طال با شکل ذوزنقه به منظور سنجش ملکولهای زیستی

شکل :1بهینهسازی ضلع پایین ذوزنقه و محاسبه حساسیت (نمودار سبز-

در ناحیه فروسرخ نزدیک پیشنهاد شده است .با بررسی

دایره) و کیفیت (نمودار آبی-ستاره)حسگر پیشنهادی.

طیف خاموشی ،پالسمونهای سطحی شناسایی گردیدهاند

اکنون به بهینهسازی ضلع باالی ذوزنقه از  11nmتا

و تغییرات ماکزیمم فرکانس تشدید پالسمونها برحسب

 11nmپرداخته و مقدار بهینه  11برای این پارامتر انتخاب

تغییرات ضریب شکست محلول زیستی مورد بررسی قرار

شد ،که به ازای این پارامتر مقدار حساسیت و کیفیت

گرفته است .تغییرات ضریب شکست نسبت به آب دی-

حسگر به ترتیب  900nm/RIUو  1191به دست آمد.

یونیزه شده ( )1.999در نظر گرفته شد و به ازای تغییرات
ضریب شکست  0.001ساختار هندسی گریتینگ بهینه
گردید .بهترین مقادیر حساسیت و کیفیت برای ساختار به
ترتیب  900nm/RIUو  1191به دست آمد.
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شکل :1بهینهسازی ضلع پایین ذوزنقه و محاسبه حساسیت
(نمودار سبز -دایره) و کیفیت (نمودار آبی-ستاره) حسگر
پیشنهادی.

با انتخاب ساختار بهینه به بررسی میزان حساسیت و
کیفیت حسگر زیستی نسبت به تغییرات غلظت ملکول-
های زیستی در حالل آب دی یونیزه پرداخته شد .برای
این منظور طیف خاموشی سیستم به ازای ضریب شکست
محلول در بازه  1.999تا  1.991با تغییرات  0.001به-
دست آورده شد(.شکل)6
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بهبود عملکرد حسگر زیستی مبتنی بر موجبرهای پالسمونی گرافنی
 امیر حبیبزاده شریف،فرناز جبارزاده
 ایران، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند،دانشکده مهندسی برق
f_jabbarzadeh@sut.ac.ir, sharif@sut.ac.ir
 شکل در هسته موجبر پالسمونی گرافنی بارگذاری شده با برآمددگی عدایقی بدرایV  تأثیر ایجاد شیارهای، در این مقاله- چکیده
 شکل افقی درV  بر اساس نتایج شبیهسازی نشان داده شده است که ایجاد شیارهای.بهبود عملکرد حسگری آن بررسی شده است
-برآمدگی عایقی موجب افزایش میزان برهمکنش آنالیت با میدان پالسمونی موجبر شده و طول انتشار مود هدایتی نیز افزایش می
 حسگر زیستی مبتنی بر موجبر پالسمونی گرافنی پیشنهادی دارای دو شیار افقی متقدارن در مقایسده بدا مدوجبر، در نتیجه.یابد
. طول انتشار مودی بیشتر و حساسیت بیشتری دارد،پالسمونی گرافنی بارگذاری شده با عایق متداول
 موجبر پالسمونی، حسگر زیستی، پالسمون پالریتون سطحی، پالسمونیک-کلید واژه

Performance enhancement of the biosensor based-on
graphene plasmonic waveguides
Farnaz Jabbarzadeh, Amir Habibzadeh-Sharif
Electrical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
f_jabbarzadeh@sut.ac.ir, sharif@sut.ac.ir
Abstract- In this paper, impact of V-grooves designed in core region of dielectric loaded graphene
surface plasmon waveguide has been investigated for enhancement of sensing performance. According
to the simulation results, it has been shown that the V-grooves increase the interaction of analyte with
plasmonic field of the waveguide and improve propagation length of guided modes. Therefore,
biosensor based-on the proposed graphene plasmonic waveguide with two symmetrical V-grooves
demonstrates longer propagation length and higher sensitivity as compared with the conventional
dielectric loaded graphene plasmonic waveguide.
Keywords: plasmonics, surface plasmon polariton, biosensor, plasmonic waveguide.
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موجبرهای پالسمونی از زیرالیه با ضریب شکست ،1.34

 -1مقدمه

الیه  SiO2با ضریب شکست  1.45و ضخامت )، 0.5 (µm

با توجه به حساسیت باالی پالسمون پالریتونهای سطحی

نوار گرافن تک الیه با ضخامت ) 1 (nmو عرض ) 1.4 (µmو

) (SPPsدر برهمکنش با محیط اطراف ،زمینه پالسمونیک

برآمدگی عایقی با ضریب شکست  1.535تشکیل شدهاند.

توجه زیادی را به خود جلب کرده است .موجبرهای

فاصله  hشیارها از سطح گرافن در موجبرهای  2و 9

پالسمونی برای کاربردهای مختلف حسگر زیستی مفید

مساوی ) 0.1 (µmاست .عمق شیار  Vشکل در موجبر  2و

هستند؛ بنابراین انواع موجبرهای پالسمونی پیشنهاد

 9به ترتیب برابر با ) 1 (µmو ) 0.3 (µmاست و فاصله

شدهاند [ .]2 ،1به دلیل گذردهی مختلط فلزات در طول

عرض شیار از گوشههای برآمدگی کمینه مقدار ممکن است.

موجهای نوری ،موجبرهای پالسمونی دارای تلفات

ناحیه حسگری توسط یک محیط میکروفلوئیدیک با ضریب

انتشاری باالیی هستند [ .]9برای تحقق مصالحه بین

شکست  1.33پوشیده شده است .در هر سه موجبر ،عرض و

حبس مودی و تلفات ،چندین ساختار موجبر پالسمونی

ارتفاع برآمدگی به ترتیب عبارتند از ) Wridge = 0.8 (µmو

پیشنهاد شدهاند که در میان آنها ،موجبر پالسمونی

) .Hridge = 1.1 (µmرسانندگی گرافن از رابطه  Kuboبه

بارگذاری شده با برآمدگی عایقی از طول انتشاری بیشتری

یآید [:]6
صورت زیر بدست م 

برخوردار است [ .]4از طرفی ،حسگرهای زیستی

c

پالسمونی برای ایجاد برهمکنش مناسب SPPها با آنالیت،

e2

  i  
 i    i    2 
1  ln 
     i    2 


1

نیازمند طول انتشار و عمق حسگری باال هستند [ .]5در

()1

این تحقیق ،نوع جدیدی از موجبر پالسمونی بارگذاری
شده با برآمدگی عایقی مبتنی بر گرافن دارای دو شیار






2

1

c

1

c

-19

 e = 1.6 × 10و )(J.s


2

 i

e
4



ħ = 1.05 × 10

-34

متقارن بر روی برآمدگی عایقی ارائه شده است .توانایی

پارامترهای )(C

موجبر پالسمونی جدید در بهبود طول انتشار ،حساسیت و

به ترتیب ،بار الکترون و ثابت پالنک کاهشیافته هستند.

حد تشخیص در مقایسه با موجبر پالسمونی بارگذاری
شده با برآمدگی عایقی متداول مورد بررسی قرار گرفته
است.

 -2ساختار پیشنهادی و نتایج شبیهسازی
شکل  1سطح مقطع عرضی و توزیع میدان الکتریکی مود
اصلی سه موجبر پالسمونی بارگذاری شده با برآمدگی
عایقی را نشان میدهد .موجبر  1در [ ]5مطرح شده و در
این مقاله ،آنالیز مودی مجدد آن با استفاده از روش المان
محدود ) (FEMانجام شده است .موجبرهای  2و  9نیز به
ترتیب با ایجاد یک برش عمودی و دو برش متقارن افقی در
برآمدگی عایقی ،طراحی و شبیهسازی شدهاند .این

شکل  :1س طح مقطع عرضی و پروفایل توزیع میدان الکتریکی مود
اصلی (الف) موجبر ( ،1ب) موجبر ( ،2پ) موجبر 9
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رسانندگی گرافن تابع فرکانس  ،ωطول عمر حامل آزاد  τو

 -3تحلیل عملکرد حسگری

پتانسیل شیمیایی  µcاست .ضریب دیالکتریک و ضریب

در این بخش ،مشخصات حسگری موجبر  9با موجبر 1

شکست گرافن نیز به ترتیب عبارتند از [:]6

مقایسه میشوند .برای بهبود عملکرد حسگری ساختار

 g  1   i  g   0t g  , n g   g

()2

پیشنهادی (موجبر  ،)9سهم میدان در ناحیه حسگری
اطراف برآمدگی باید افزایش یابد .در این صورت،

که ) ε0 = (1/36π) × 10-9 (F/mو ) tg = 1 (nmبه ترتیب،

برهمکنش SPPها با ناحیه حسگری اطراف برآمدگی

ضریب گذردهی خأل و ضخامت تک الیه گرافن میباشند.

افزایش یافته و حسگری با حساسیت بیشتر تحقق مییابد.

در ادامه ،از طریق بررسی طول انتشار  (LSPP) SPPو بخش

حساسیت حسگرهای زیستی موجبری از طریق محاسبه

حقیقی ضریب شکست مؤثر مودی )] (Re[neffبه تحلیل

نسبت تغییرات توان خروجی بر تغییرات ضریب شکست

رفتار نوری موجبرها میپردازیم.

ناحیه حسگری محاسبه میشود [:]1

طول انتشار مودی را میتوان به صورت زیر تعریف کرد

()4

[:]2
()9





4 Im  neff

S  P  n 2  n1 

که  n1و  n2ضرایب شکست ناحیه حسگری به ترتیب در

LSPP 

حالت عدم حضور و حضور بیومولکولها در آب است.

که ) λ = 1550 (nmطول موج کاری و ] Im[neffقسمت

حساسیت حسگرهای مبتنی بر موجبرهای  1و  9در

موهومی ضریب شکست مؤثر مودی است .پراکندگی

حالتی که ضریب شکست ناحیه حسگری ) (nfدر محدوده

بیشتر میدان پالسمونی در ناحیه حسگری (]Re[neff

 1.33تا  1.4تغییر میکند محاسبه شدهاند .ضریب شکست

پایین) و طول انتشار مودی بلند دو شرط ضروری در

مرجع ناحیه حسگری برای آب  1.33است .تغییر ضریب

تحقق حسگرهای زیستی پالسمونی هستند .با توجه به

شکست به معنای تأثیر حضور بیومولکولها در آب است.

جدول  1میتوان مشاهده کرد که موجبر  9دارای کمترین

توان خروجی موجبر عبارتست از [:]5

مقدار برای ] Re[neffو بیشترین مقدار برای طول انتشار

()5

است .از طرفی ،با توجه به شکل  ،1موجبر  2به علت

L spp 

  Pin exp   L

Pout  L , n f

این توان در جهت انتشار به صورت نمایی کاهش مییابد.

محدود کردن بیشتر میدان در مرز مشترک عایق-گرافن

 Pinو  Lبه ترتیب بیانگر توان ورودی و طول موجبر

باعث افزایش تلفات جذبی و در نتیجه ،کاهش طول انتشار

هستند.

مودی شده است .بنابراین ،موجبر  9در مقایسه با

حد تشخیص ) (LODیک حسگر زیستی به صورت

موجبرهای  1و  2برای کاربرد حسگری مناسبتر است.

کوچکترین تغییر قابل اندازهگیری در ضریب شکست

جدول :1مقایسه پارامترهای ] Re[neffو  LSPPموجبرهای پالسمونی

ناحیه حسگری تعریف شده و رابطه آن عبارتست از [:]8

ساختار

]Re[neff

)LSPP (mm

موجبر 1

1/402

19/9

موجبر 2

1/989

18/2

که  δPحداقل سیگنال قابل تشخیص پروب توان بوده و

موجبر 3

1/916

22/15

 % 0.0004فرض میشود [.]5

()6
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 را9  و1  تغییرات طول انتشار در موجبرهای2 شکل

 نتیجهگیری-4

-نسبت به تغییر ضریب شکست ناحیه حسگری نشان می

تحلیلهای مودی و حسگری موجبرهای طراحی شده در این

 حساسیت و حد تشخیص این موجبرها نیز در شکل.دهد

مقاله انجام شد و نتایج حاصل با موجبر پالسمونی گرافنی

 طول انتشار،2  با توجه به شکل. نشان داده شدهاند9

 موجبر پالسمونی، مطابق این نتایج.متداول مقایسه شدند

 با. بیشتر است1  در مقایسه با موجبر9 مودی موجبر

بارگذاری شده با برآمدگی عایقی بر مبنای گرافن که دو شیار

 دارای،9  حسگر مبتنی بر موجبر، نیز9 توجه به شکل

 به منظور تحقق،افقی متقارن در برآمدگی آن ایجاد شدهاند

( و حد2.6 W/RIU) مقادیر بهتری برای حساسیت

طول انتشار و عمق حسگری بیشتر برای افزایش برهمکنش

.( است1.5 µRIU) تشخیص

 همچنین حساسیت باالتر و حد تشخیص،میدان با آنالیت

45

)mm( طول انتشار مودی

 ایجاد شیار عمودی در برآمدگی به.کمتر گزینه بهتری است
. توصیه نمیشود،دلیل افزایش تلفات و کاهش طول انتشار
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Earth Magnetic Field Vector Measurement with Nano-Tesla Sensitivity Based on Atomic
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Abstract- Atomic magnetometers have found widespread applications in precise measurement of Earth’s
magnetic field due to their high sensitivity. In theses measurements, various methods have been utilized to
compensate the Earth’s magnetic field. In this paper, a method based on finding the minimum magnetic field by
producing the opposite field through three pairs of Helmholtz coils and minimizing resonance frequency of the
atomic magnetometer, has been proposed. Using this method, the exact value of Earth magnetic field vector is
obtained as 35.132
with a sensitivity of 2 nT.
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مقدمه

مغناطیسی بر روی سلول فلز قلیایی به حداقل مقدار

میدان مغناطیسی زمین یکی از مهمترین عوامل اساسی

میشود .بدین منظور سه جفت پیچهی
ممکن رسانده 

وجود حیات بر روی کرهی زمین است .اندازهگیری این

هلمهولتز مربعی طراحی و ساخته شد .سپس با استفاده از

میدان و تغییرات آن با دقت باال در سالهای اخیر توجه

حسگر اثر هال ،مؤلفههای میدان مغناطیسی زمین تخمین

بسیاری را به خود معطوف ساخته است .اهمیت این

زده شد .در نهایت ،با اعمال میدان مخالف از طریق

موضوع در دریانوردی ،هوانوردی ،اکتشاف و مطالعه ذخایر

پیچههای هلمهولتز و استفاده از الگوریتم یافتن میدان

مواد معدنی و حتی نظارت بر انرژی گرمایی زمین ظاهر

صفر توسط مگنتومتر اتمی ،به حداقل میدان در مرکز

میشود [ .]1تاکنون برای اندازهگیری دقیق میدان

مجموعه دست یافتیم .در این حالت میدانی که هر جفت

شار،

پیچه هلمهولتز تولید میکنند ،معادل با مؤلفههای میدان

مغناطیسی

زمین

از

مگنتومترهای

دریچه

مگنتومترهای حرکت تقدیمی پروتون [ ]2و در سالهای

مغناطیسی زمین میباشد.

اخیر از مگنتومترهای دمش اپتیکی [ 9و  ]4استفاده شده

اندازهگیری

چیدمان

است .مگنتومترهای دمش اپتیکی بر اساس اندازهگیری

چیدمان اندازهگیری میدان مغناطیسی زمین در شکل 1

بسامد حرکت تقدیمی الرمور قطبش اسپینی بخار یک فلز

نشان داده شده است .قلب مگنتومتر اتمی یک سلول

قلیایی در میدان مغناطیسی و انرژی مربوط به شکافتگی

شیشهای حاوی فلز قلیایی روبیدیوم است که دارای 60

اثر زیمان کار میکنند .جهت تولید قطبش اسپینی ،از

میلیمتر طول و  26میلیمتر قطر میباشد .به منظور ایجاد

پدیده دمش اپتیکی استفاده میشود که توسط آن،

بخار روبیدیوم ،این سلول به وسیلهی گرماساز الکتریکی

اتمهای قلیایی در باالترین زیرتراز تراز پایه جمع میشوند.

گرم میشود .سلول شامل هر دو ایزوتوپ روبیدیوم با

با اعمال یک میدان مغناطیسی نوسانی ثانویه ( )RFو

فراوانیهای طبیعی است .برای دمش اتمهای روبیدیوم ،از

جاروب کردن بسامد آن ،در انرژی معادل با انرژی

لیزر موج پیوسته که بر روی گذار خط جذبی  D1اتم

شکافتگی زیمان ناشی از میدان زمینه ،جذب ناگهانی و یا

روبیدیوم (با طول موج مرکزی  )194/8 nmتنظیم شده

تشدید رخ میدهد .بسامد مربوط به نقطه عطف مؤلفه

است ،استفاده میکنیم.

همفاز ( )Xو یا بیشینه مؤلفه ناهمفاز ( )Yمنحنی تشدید،
بیانگر بسامد حرکت تقدیمی الرمور و به عبارتی اندازه

نور لیزر پس از عبور از فیبر نوری و یک عدسی موازی

میدان مغناطیسی اعمالی است [.]6

میشود .پس از آن با عبور از قطبشگر و تیغهی ربعموج

در این مقاله ،روشی برای اندازهگیری میدان مغناطیسی

دارای قطبش دایروی شده و در نهایت پس از عبور از

زمین با استفاده از مگنتومترهای اتمی در فضای بدون

سلول بخار قلیایی ،از طریق فیبر وارد آشکارساز نوری

محافظ مغناطیسی ارائه شده است .با توجه به اینکه در

میشود .این آشکارساز تغییرات شدت نور را به ازای اعمال

بسامدهای باال ،عملکرد مگنتومترهای اتمی در اثر افزایش

میدان مغناطیسی ثبت میکند .پیچه اعمال میدان نوسانی

واهلش و گرادیان میدان محدود میشود ،اندازهگیری

به منظور برانگیختن حرکت تقدیمی اسپینها حول میدان

میدان مغناطیسی زمین (چند ده میکرو تسال) که معادل

ثابت ،در اطراف سلول قرار داده شده است .از سه جفت

با بسامد تشدیدی در حدود چند صد کیلوهرتز است ،در

پیچه هلمهولتز مربعی عمود بر هم ،برای تولید میدان

فضای باز کار آسانی نیست .به همین دلیل در ابتدا میدان

مغناطیسی در طول محور پیچهها استفاده شده است.
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شکل -1چیدمان اندازهگیری میدان مغناطیسی زمین

برای اندازهگیری میدان مغناطیسی تقریبی در هر سه
راستای محور مختصات از حسگر اثر هال با دقت 2 T
استفاده شده است .پیچههای هلمهولتز میدان را در مرکز
به طور تقریبی خنثی میکنند .در ادامهی کار ،بسامد
میدان نوسانی اعمال شده ،حول بسامد الرمور میدان

شکل -2شبیه سازی سه جفت پیچه هلمهولتز برای تولید میدان
مغناطیسی در مرکز مجموعه (الف) و توزیع میدان مغناطیسی در
مرکز پیچهها برای یکی از سه جفت پیچههای هلمهولتز (ب).

زمینه جاروب میشود .با خواندن مؤلفههای همفاز و
ناهمفاز خروجی آشکارساز نوری از روی تقویتکنندهی
قفل مدی ،بسامد حرکت تقدیمی مربوط به میدان

شکل  9نمودار تشدید بدست آمده از مگنتومتر اتمی را،

مغناطیسی بدست میآید.

در حالتی که میدان مغناطیسی با استفاده از حسگر اثر
هال به طور تقریبی خنثی شده است ،نشان میدهد .در

نتایجتجربی

این شکل  Xو  Yبه ترتیب نشاندهنده مؤلفههای همفاز و

سه جفت پیچهی هلمهولتز مربعی طراحی شده توسط

ناهمفاز منحنی تشدید میباشند .نقطهی سبز رنگ بیانگر

نرمافزار کامسول در شکل -2الف نشان داده شده است .به

بسامد تشدید  8/80±0/09 kHzاست که توسط رابطهی

منظور تولید میدان مغناطیسی یکنواخت از مرتبه میدان

   Bبا میدان مغناطیسی  1/919 Tمتناسب است.

مغناطیسی زمین و کاهش گرادیان میدان در ابعاد سلول

 بسامد تشدید B ،میدان مغناطیسی و  ضریب

بخار قلیایی ،برای پیچهها ابعاد  68 ،65و 50سانتیمتر و

ژیرومغناطیسی است که  0/45×1010 Hz / Tمیباشد.

برای هر یک  20دور بدست آمده است .در شکل -2ب،
توزیع یکنواختی میدان مغناطیسی برای یکی از سه جفت
پیچهی هلمهولتز مربعی در مرکز پیچهها نشان داده شده
است .ابعاد پیچهها به نحوی انتخاب شده است که به اندازه
ابعاد سل در مرکز پیچهها میدان مغناطیسی کامالً
یکنواخت

باشد.

Bi  B 0
*100
B0

با

استفاده

از

رابطهی

 ،]5[ H [%] یکنواختی (  ) Hیا تغییرات

شکل -9نمودار تشدید مگنتومتر در فضای باز در بسامد باال

حال به وسیله الگوریتم یافتن میدان صفر ،میدان

میدان در ابعاد سلول در مرکز مجموعه  0/098درصد

مغناطیسی را در مرکز به حداقل میرسانیم .در این

بدست میآید.

الگوریتم ،پس از اعمال میدانهای خنثی سازی اولیه،
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محاسبه میشود.

بسامد میدان نوسانی را جاروب کرده و بسامد تشدید را
بدست میآوریم .سپس میدان مغناطیسی کوچک  dBرا

نتیجهگیری


به یکی از سه جفت پیچهی هلمهولتز اعمال میکنیم.

بهکارگیری مگنتومترهای اتمی با حساسیت باال ،در

دوباره بسامد را جاروب کرده و بسامدهای تشدید را در این

اندازهگیری دقیق بردار میدان مغناطیسی زمین و تغییرات

حالت و حالت قبلی با هم مقایسه میکنیم .در صورتی که

آن از اهمیت باالیی برخوردار است .در این مقاله روشی

بسامد تشدید کاهش یافته بود dB ،را دو برابر کرده و

برای اندازهگیری دقیق بردار میدان مغناطیسی زمین در

مراحل را تکرار میکنیم و اگر افزایش یافته بود dB ،را

فضای باز ،از طریق یافتن میدان صفر ،ارائه شده است .در

نصف کرده و مخالف جهت اولیه اعمال میکنیم .در نهایت

این روش که بر پایه کاهش بسامد تشدید در مگنتومتر

بسامد تشدید بدست آمده بسامدی است که تا حد امکان

اتمی بنا نهاده شده ،با اعمال جریان به پیچههای هلمهولتز

کاهش یافته است.

مربعی ،میدان زمین خنثی شده و بدین طریق اندازه آن در
هر راستا بدست میآید .در این تحقیق ،اندازهی بردار
میدان مغناطیسی زمین در آزمایشگاه  96/192 Tبا
دقت  2 nTبدست آمده است.
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تشخیص و جداسازی آنالین سیگنال تک واحدی برای کنترل مدار بسته
اپتوژنتیکی
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 محمد اسماعیل زیبائی،1حمید لطیفی

 تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما1
 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب2
چکیده – در کنترل مداربسته سیستم های عصبی با استفاده از تکنیک اپتوژنتیک بررای درمران بیماریهرای عصربی الزم اسرت
 محققان علوم اعصاب برای بررسی اثراپتوزنتیک روی سیسرتم.سیگنال های عصبی دریافتی از مغز به صورت آنالین پردازش شود
 رفتار حیوان را مورد بررسی قرار می دهند و یا ثبت سیگنال عصبی از ناحیه هدف صرورت مری،های عصبی و یا کنترل مدار بسته
 در این مقاله الگوریتمی بر اساس تبردیل موجرک. ثبت سیگنال عصبی تک واحدی است، یکی از مهم ترین ثبت های مغزی.گیرد
 الگروریتم مرورد نظرر در برنامره.برای تشخیص اسپایک ها و دسته بندی آن ها در ثبت تک واحدی به صورت آنالین ارائه می شود
 ایرن، به دلیل سررعت پرردازش براال و سرادگی. پیاده سازی شده است و داده واقعی با استفاده از آن پردازش شده استLabVIEW
الگوریتم قابلیت پیاده سازی در کامپیوترهای معمولی را دارد و می تواند برای مطالعه و کنترل شبکه سیستمهای عصبی بصورت مدار
، از این سیستم پردازشی در گروه اپتوزنتیک دانشگاه شهید بهشتی برای کنترل بیماریهای عصبی از قبیل اعتیراد.بسته بکار رود
.صرع و اوتیسم استفاده می شود
 کنترل مدار بسته، تحلیل موجک، ثبت تک واحدی،اپتوژنتیک-کلید واژه

Online detection and sorting of single-unit recording signal for closed
loop optogenetic controlling
Ahmad Ghorbani1, Mir Hossein seyed Nazari1, Faezeh Akbari1, Zahra Fatahi2, Abbas
Haghparast2, Leila Dragahi2, and Hamid Latifi1, Mohammad Ismail Zibaii1
1

2

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran
Neuroscience Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran

Abstract- In closed loop optogenetics controlling of the neural system, for treatment of neurological diseases it should
be used online neural signal processing. To investigation of optogenetics effects on the neural system or closed loop
controlling, neuroscientists study the animal behavior or signal recording from the target area. One of the important
brain signal recording is single-unit recording. In this paper, an algorithm is proposed to online spike detection and
sorting them in single unit recording based on wavelet transform. This algorithm is programmed by Labview software
and raw data is processed. Since it has a high processing speed and its simplicity, this algorithm can be run in a personal
PC and can be used for studying and controlling the neural network system with closed loop optogenetics technique.
This processing system is using at optogenetics group of Shahid Beheshti university for studying of some diseases such
as addiction, seizer and autism.
Keywords: Closed loop controlling, Optogenetics, single unit recording, wavelet transform
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داده شده است .مشاهده می شود سیگنالهای عصبی تک

مقدمه

واحدی پس از تحریک نوری بدلیل تحریک کانالهای یونی

در تکنیک اپتوژنتیک با استفاده از نور لیزر می توان

حساس به نور میزان فعالیت نورونی افزایش یافته است .در

فعالیت های مغزی حیوان را افزایش یا کاهش داد .منظور

این نوع ثبت ،سیگنال های مفید به صورت اسپایک هایی

از فعالیت های مغزی ،سیگنال های الکتریکی حاصل از

با دامنه باال در میان نویز زمینه موجود هستند.

فعالیت نورون های مختلف در مغز است .اگر نیاز باشد که
فعالیت نورون ها در هر لحظه از زمان با استفاده از نور
کنترل گردد باید از سیستمهای کنترلی مدار بسته
استفاده کرد .سیستم حلقه بسته به سیستمی گفته می
شود که در هر لحظه سیگنال خروجی سیستم مورد نظر را
پایش و با یک میزان از پیش تعیین شده مقایسه می کند.
سپس با توجه به اطالعات بدست آمده از این مقایسه و هم
چنین مشاهده ورودی ،پردازش سیگنال به صورتی انجام
می شود که بتوان به خروجی مورد نظر دست یافت .شمای
کلی یک سیستم حلقه بسته برای تکنیک اپتوژنتیک در
شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :2چیدمان تحریک اپتوژنتیکی و پایش سیگنال عصبی با استفاده از
ثبت سیگنال تک واحدی (سمت راست) و تصویر یک نمونه از قرارگیری
الکترود در مجاورت یک سلول عصبی

شکل  :1شمای کلی سیستم حلقه بسته برای تکنیک اپتوژنتیک

برای آن که بتوان در زمان واقعی تغییر فعالیت مغز را
بررسی کرد ،باید سیگنال های دریافتی از مغز در زمان
واقعی پردازش شود .در حالیکه نرم افزارهای تجاری رایج
برای پردازش سیگنال های عصبی بصورت غیر آنالین می
باشند .یکی از روش های الکتروفیزیولوژی برای مطالعه

شکل  :9نمونه سیگنال عصبی ثبت تک واحدی قبل و بعد از
تحریک نوری در تکنیک اپتوژنتیک

در داخل بافت مغزی می باشد که به آن ثبت سیگنال

طراحی و پیادهسازی الگوریتمی که بتواند در زمان واقعی
اسپایکهای مربوط به یک نورون را تشخیص داده و در
یک دسته قرار دهد یک چالش مهندسی است و علیرغم
آنکه الگوریتمهایی بهاین منظور طراحی شدهاند ،ولی
تقریبا هیچیک از لحاظ کارایی و سرعت نیازها را برطرف
نمیکند و نیاز به الگوریتمی که ساده و سریع باشد مورد

سلولهای عصبی ثبت سیگنال عصبی از یک سلول عصبی
عصبی تک واحدی گفته می شود] .[1در شکل  2چیدمان
تحریک و ثبت الکتروفیزیولوژی و موقعیت قرار گیری
الکترود ثبت در مجاورت یک نورون نشان داده شده است.
همچنین یک نمونه از سیگنال ثبت شده در شکل  9نشان
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نیاز می باشد .لذا در این مقاله روشی برای پردازش
سیگنال تک واحدی در زمان واقعی که برای کنترل مدار
بسته سیستمهای اپتوژنتیکی الزم است توسعه داده شده
است که در گروه اپتوژنتیک دانشگاه شهید بهشتی برای
کنترل بیماریهای عصبی از قبیل اعتیاد ،صرع و اوتیسم
استفاده می شود.
- 1

ترتیب دو بازه بدون اسپایک و شامل اسپایک را نشان می
دهند .خط قرمز نمایشگر معیار بدست آمده است.

تئوری

-1-2شناسایی اسپایک ها
ماهیت نویز موجود در سیگنال های ثبت تک واحدی

شکل  :5بازه بدون اسپایک (باال)و بازه شامل اسپایک (پایین).

دارای توزیع گاوسی است که رابطه ( )1تابع چگالی

- 2

احتمال یک متغیر تصادفی کاوسی را نشان می دهد]:[2
( z   )2

( )1

2 2

دسته بندی اسپایک ها با استفاده از

تبدیل موجک


1
p( z ) 
e
 2

تبدیل موجک یک نمایش زمانی-فرکانسی سیگنال است.
تبدیل موجک از یک سری موجک جایگزیده در زمان

که  انحراف از معیار و  میانگین نویز گاوسی است.

استفاده می کند که تحت این تبدیل هم اطالعات زمانی و

میزان میانگین گاوسی تقریبا ثابت است که می تواند برای

هم اطالعات فرکانسی سیگنال بدست می آید .دو نمونه از

استخراج اسپایک ها استفاده شود .بنابراین با میانگین

شکل موجک در شکل  3نشان داده شده است.

گیری از داده ها و افزایش مقدار میانگین از محدوده ای
مشخص می توان نتیجه گرفت که احتماال یک اسپایک
شناسایی شده است .برای این منظور ابتدا قدر مطلق تمام
داده ها محاسبه و نرمالیزه می شوند تا میانگین بدست
آمده همواره بین صفر و یک باشد و بتوان در شرایط برابر

شکل  :3دو نمونه موجک

راجع به همه بازه ها قضاوت نمود .بهاین منظور نویز
گاوسی در بازه های شامل  989داده به تعداد صد هزار بار

از دیدگاه ریاضی تبدیل موجک پیوسته برای سیگنال

شبیه سازی می شود .نتایج به دست آمده نشان می دهد

)  S (tبه صورت زیر تعریف می شود ]:[3


که مقدار بیشینه و کمینه میانگین بدست آمده به ترتیب
برابر با 9 /91و  9/153است .در مرحله بعد یک داده که

()2

مقدار آن  13برابر مقدار میانگین نویز می باشد به نویز

WTu ,a  S ,  u ,a   S (t )*u ,a (t )dt


 WTu ,aضرایب تبدیل موجک پیوسته هستند u ,a ،

اضافه می شود تا بعنوان اسپایک در نظر گرفته شود و

معرف یک موجک پیوسته  u ،فاکتور شیفت زمانی و a

مجددا شبیه سازی به تعداد صد هزار بار تکرار می شود.

فاکتور مقیاس است .برای دسته بندی اسپایک های

در این حالت بیشینه میانگین برابر با  9/99بدست می آید

شناسایی شده از تبدیل موجک پیوسته استفاده می شود.

که معیار  9 /1در نظر گرفته می شود تا اطمینان حاصل

اگر سیگنال اصلی در یک عدد ثابت ضرب شود ،طبق

شود که تمامی اسپایک ها شناسایی شده است .شکل  5به
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رابطه ( )1ضرایب بدست آمده از تبدیل موجک نیز در

در قسمت دستهبندی اسپایکها حدود  8میلیثانیه است.

همان عدد ثابت ضرب میشوند.

همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود اسپایکهای

ابتدا سه نقطه ،شامل نقطه ماکزیمم و دو نقطه کناری آن

مربوط به نورونهای مختلف با رنگهای متفاوت در برنامه

انتخاب می شوند .در هر مرحله ضرایب موجک هر اسپایک

به تصویر کشیده شدهاند.

محاسبه می شود .اگر هریک از ضرایب تبدیل موجک با
ضریب متناظر در هر گروه به اندازه  23درصد تفاوت
داشته باشد ،دو ضریب مشابه فرض می شود .اگر به ازای
یک نقطه ،در تمام مقیاس ها اختالف ضرایب تبدیل
موجک کمتر یا مساوی  23درصد باشد ،این دو نقطه

شکل  :1نتایج دسته بندی اسپایک ها در دو آزمایش مختلف

مشابه در نظر گرفته می شوند .در نهایت اگر هم قبل از

- 4

نقطه ماکزیمم و هم بعد از نقطه ماکزیمم نقطه مشابه

جمع بندی

وجود داشته باشد اسپایک به گروه مورد نظر وارد می شود.

در این مقاله روشی برای شناسایی و دسته بندی اسپایک

فلوچارت الگوریتم در شکل  5نشان داده شده است.

ها بصورت آنالین ارائه شد .یکی از الگوریتمهای محبوب
شناسایی و دستهبندی اسپایکها که در منبع ] [1معرفی

شکل  :5فلوچارت دسته بندی اسپایک

شدهاست جهت مقایسه با الگوریتم پیشنهادی در برنامه
 LabVIEWپیادهسازی شد ولی این الگوریتم به دلیل
پردازشهای سنگین و زمانبر قابلیت استفاده برای
پردازش سیگنال در زمان واقعی را ندارد .از الگوریتم
پیشنهادی در مقاله میتوان برای کنترل مدار بسته
اپتوژنتیکی استفاده کرد.

- 5

سپاسگزاری

این مقاله با حمایت مالی ستاد علوم و فناوریهای شناختی

- 3

پیاده سازی

در راستای اجرای طرح کنترل مدار بسته اپتوژنتیکی

الگوریتم پیشنهادی در برنامه  LabVIEWپیاده سازی
شده است .ابتدا سیگنال خام توسط

سیستمهای عصبی انجام شده است.

سیستم ثبت

- 6
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Mn  با ناخالصیZn2SnO4 بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانوپودرهای
 مجید قناعتشعار، مرتضی عاصمی،فاطمه رحیمی
 دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و پالسما
fate.rahimi@mail.sbu.ac.ir
Asemi.physics@gmail.com
m-ghanaat@sbu.ac.ir
 به عنوان یک نیمرسانای شفاف در ساخت قطعات الکترونیکی شفاف همچون سلولهای خورشیدی مورد توجهZn2SnO4 -چکیده
 با درصدهای مختلفی از ناخالصی منگنز با استفاده از روش واکنش حالتZn2SnO4  پودرهای، در این پژوهش.قرار گرفته است
 درصد تشکیل میشود و4  در مقادیر کمتر ازZn2SnO4  بررسی خواص ساختاری نشان میدهد که ماده تکفاز.جامدی ساخته شدند
 اثر، در ادامه.( در کنار فاز اصلی شکل میگیرندMn2O3  وMn3O4)  فازهای اضافی نظیر اکسیدهای منگنز،با افزایش بیشتر ناخالصی
4  باالتر از، گاف انرژی نمونههای ساخته شده.بازپخت در خأل بر خواص فرومغناطیسی و اپتیکی نمونهها مورد بررسی قرار گرفت
. مورد تایید قرار گرفتZn2SnO4  خاصیت فرومغناطیسی در نمونه های، عالوه بر این.الکترون ولت بدست آمد
. نیمهرساناهای مغناطیسی رقیق،Mn  ناخالصی،Zn2SnO4  نانو پودرهای-کلید واژه

Structural and optical properties of Mn-doped Zn2SnO4 nanopowders
Fatemeh Rahimi, Morteza Asemi, and Majid Ghanaatshoar
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin, 1983969411 Tehran,
Iran
fate.rahimi@mail.sbu.ac.ir, Asemi.physics@gmail.com, m-ghanaat@sbu.ac.ir
Abstract- Zn2SnO4 has attracted attention for fabrication of transparent electronic devices such as solar cells . In
this paper, Zn2SnO4 nanopowders with different values of Mn were synthesized by means of solid-state reaction
method. The structural investigation revealed that the prepared powders at below 4% impurity had a single
phase structure. At higher concentration of Mn, besides the Zn2SnO4 phase, secondary phases formed, namely
Mn2O3 and Mn3O4. In the second step, the effect of vacuum annealing on the ferromagnetic properties of the
prepared single-phase Mn-doped Zn2SnO4 was investigated. The optical characterization revealed that the band
gap of the vacuum-annealed samples was higher than 4 eV. Furthermore, the formation of diluted magnetic
semiconductor by doping Mn in Zn2SnO4 was verified.
Keywords: Zn2SnO4 nanopowders, Mn dopant, Diluted magnetic semiconductor.
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در این مقاله ،به تهیه پودرهای آالییده  Zn2SnO4برای

مقدمه

ساخت الیه نازک ،به عنوان ماده مگنتواپتیکی که دارای

 Zn2SnO4یک نیمرسانای اکسیدی نوع  nخانواده استانیت

حلقه پسماند کم باشد اقدام شده و ساختار اولیه ،خواص

در سیستم  SnO2-ZnOاست .ازجمله خصوصیات

مغناطیسی و اپتیکی پودرهای  Zn2SnO4به صورت خالص

 Zn2SnO4میتوان به غیرسمی بودن ،شفافیت اپتیکی

و همراه با ناخالصی  Mnمورد بررسی قرار میگیرد.

(گاف انرژی باال در حدود  ،)9/6 eVتحرک الکترونی cm2

 11-17 v-1s-1و قیمت ارزان آن اشاره کرد .ویژگیهای

روش تهیه مقاله

مطلوب  ،Zn2SnO4آن را برای طیف گستردهای از

در این تحقیق ،پودرهای آالییده  Zn2SnO4به صورت

کاربردها از جمله فوتو الکترود در سلول خورشیدی [،]1

خالص و با ناخالصی  Mnدر درصدهای مولی 5 ،2/6 ،1/9

دیودهای نور گسیل ،ترانزیستورهای الیه نازک [،]2

و  7/9به روش حالت جامدی تهیه شده است .در این روش

سرامیکهای میکروموج ،ماده الکترود منفی در باتریهای

سنتز ،مقادیر مناسبی از مواد اولیه با خلوص باال ،شامل

لیتیومی مناسب میسازد .قراردادن یونهای ناخالصی به

اکسید روی ،اکسید قلع به همراه درصدهای مختلفی از

ویژه عناصر گروه واسطه ) (Ni ،Co ،Fe ،Mnدر ساختار

اکسید منگنز ،با استفاده از آسیاب سیارهای در دمای اتاق

شبکه نیمهرسانا باعث ایجاد خواص جالب در ساختار نیمه-

به مدت  12ساعت با یکدیگر ترکیب شدند .نسبت وزنی

رسانا میشود .از اینرو تاکنون با استفاده از روشهای

توپ به پودر و سرعت چرخش به ترتیب  1101و rpm

مختلف شیمیایی و فیزیکی ،نانوساختارهای مختلفی از این

 511تنظیم شد .سپس ،پودرهای بدست آمده در کوره هوا

ماده ،به صورت خالص و یا وارد کردن ناخالصی مورد

در دمای  1911درجه سانتیگراد به مدت  5ساعت

بررسی قرار گرفته است .با این حال تعداد گروههایی که

حرارت داده شدند .در ادامه به منظور بهبود خواص

رفتار مغناطیسی این ماده را بررسی کردهاند بسیار محدود

مغناطیسی ،نمونههای سنتز شده در کوره خأل در فشار

بوده است .اولین گزارش در سال  2119ارائه شد .این کار

حدود  11-2میلی بار ،به مدت  7ساعت در دمای 771

با وارد کردن ناخالصی منگنز به روش شیمیایی انجام شد

درجه سانتیگراد تحت فرآیند بازپخت ثانویه قرار گرفتند.

[ .]9گروه سومیثرا رفتار مغناطیسی را با دو ناخالصی

ساختار بلوری و آنالیز فازی با استفاده از پراش پرتو ایکس

کبالت و آهن به دو روش همرسوبی و هیدروترمال بررسی

( )XRDتوسط دستگاه  PANalyticalبررسی شد .آند به

و رفتار فرو مغتاطیس را مشاهده کردند [ .]7،5آخرین

کار رفته برای تولید پرتو ایکس ازجنس  Kα-Cuبا طول

پژوهش صورت گرفته ،رشد نانومیلههای  Zn2SnO4در

موج  1/75آنگستروم است .برای اندازهگیری طیف بازتابی

سال  2115است که در آن مغناطش اشباع در حدود

از دستگاه اسپکتروفوتومتر ( )UV-Visمدل Avaspect

 21/77 emu/cm3گزارش شد [.]6

 2048ساخت کشور آلمان استفاده شد .همچنین خواص

ساخت فیلمهای نازک فرومغناطیسی شفاف به عنوان ماده

مغناطیس پودرها نیز به وسیله آنالیز مغناطیسسنج

مگنتواپتیکی نیاز به یافتن و آزمودن مواد جدید به عنوان

ارتعاشی ( )VSMشرکت مغناطیس دانش پژوه کاشان

هسته حسگرها دارد .این مواد ضمن داشتن شفافیت

مورد بررسی قرار گرفت.

مطلوب باید چرخش فارادی و خواص مغناطیسی قابل
قبول نیز داشته باشند.
715
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

نتایج و بحث
الگوهای پراش پرتو ایکس پودرهای  Zn2SnO4:Mnسنتز
شده خالص و با ناخالصی  5 ،2/6 ،1/9و  7/9درصد در
شکل ( )1نشان داده شده است .همانطور که از شکل دیده
میشود ،در درصدهای کمتر از  ،5ساختار تکفازی از ماده
 Zn2SnO4شکل گرفته است .با افزایش میزان ناخالصی
 ،Mnاکثر یونهای ناخالصی تمایل دارند نزدیک یا روی

شکل ( 0)2پراش اشعه ایکس نمونههای بازپخت شده در خأل.

مرزدانههای بلوری قرار بگیرند .این یونها مانع رشد بلور و

تحت این شرایط ماده از ساختار تکفاز خارج شده و

با افزایش سطح انرژی ساختار باعث جدا شدن ناخالصیها

فازهای اضافی ) Mn2O3 ,Mn3O4و  (ZnSnO3در کنار فاز

در مرزدانه و تشکیل فازهای اضافی ) Mn3O4و (Mn2O3

اصلی شکل میگیرند .با استفاده از طیفسنجی پراش

میشوند [ .]1میانگین اندازه بلورکهای سنتز شده با

انرژی پرتو ایکس ( ،)EDXدرصدهای منگنز اندازهگیری

استفاده از فرمول دبای-شرر در راستای صفحه ()911

شده است .مقدار  Mnدر درصدهای کم با مقدار اسمی

محاسبه شده است .اندازه بلورکها برای پودرهای بدون

مطابقت داشته با این حال با افزایش درصد ناخالصی و

ناخالصی  26و در درصدهای  5 ،2/6 ،1/9و  7/9به ترتیب

شکلگیری فازهای اضافی ،توزیع مقدار  Mnیکنواخت

به مقدار  26 ،26 ،97و  21نانومتر میشود.

نبود.

برای بررسی تاثیر فشار اتمسفر ،نمونههای تکفاز

طیف بازتابی پودرهای  Zn2SnO4:Mnبازپخت شده در

 Zn2SnO4:Mnدر کوره خأل در دمای  771درجه سانتی-

خال ،بر حسب طول موج در شکل (-9الف) نشان داده شده

گراد به مدت  7ساعت تحت فرآیند بازپخت قرار گرفتند.

است .تمام پودرها ،بازتاب بیشتر از  17درصد را از خود

در شکل ( )2پراش اشعه ایکس نمونهها نشان داده شده

نشان دادهاند ،با استفاده از رابطه کوبلکا مانک ضریب

است .با توجه به شکل ،پهنای پیکها نسبت به حالت اولیه
افزایش یافته و اندازه بلورکها در حدود  11تا  21نانومتر
متغیر است .این مورد نشاندهنده کاهش اندازه بلورکها و
افزایش مرزدانه در داخل شبکه بلوری است.

شکل ( 0)1پراش اشعه ایکس مربوط به نمونههای خالص و با ناخالصی
 5 ،2/6 ،1/9و  7/9درصد.

شکل (( 0)9الف) طیف بازتاب نمونهها( .ب) گاف انرژی مربوط به
نمونههای پودری بازپخت شده در خال.
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جذب و از رابطه تاک پهنای گاف محاسبه شده است .در

معکوسی از خود نشان دهند .بازپخت در خال باعث رفتار

واقع گاف انرژی از طریق رسم خط مماس بر نمودار و

مغناطیسی در نمونههای  2/6 ،1/9و  5درصد میشود که

محل برخورد آن با محور انرژی در نمودار

بر

در شکل ( )5نشان داده شدهاست.

حسب انرژی محاسبه میشود .با توجه به شکل (-9ب)
پهنای گاف در حدود  5/11 ،5/17 ،5/25و  5/25الکترون

نتیجهگیری

ولت به ترتیب برای نمونههای خالص 2.6 ،1.9 ،و  5درصد

پودرهای  Zn2SnO4به صورت خالص و با ناخالصی منگنز

اندازهگیری شدهاست .علت افزایش پهنای گاف در بازه

 ،Zn2SnO4:Mnدر درصدهای متفاوت به روش حالت

 5/2-5/1الکترون ولت به دلیل فازهای ظاهر شده در کنار

جامدی تهیه شد .تا میزان  5درصد پودر به صورت تک

فاز اصلی از جمله فاز  ZnSnO3است .بازپخت در خال باعث

ساختار بوده و هیچ رفتار مغناطیسی نداشته است .بازپخت
-2

ایجاد جای خالی اکسیژن و افزایش حاملهای بار میشود

مجدد تحت فشار

که نتیجه آن برهمکنش تبادلی بین الکترونهای گیرافتاده

مغناطیسی در کنار ساختار اصلی فازهای دوم شکل بگیرند

درجای خالی اکسیژن و تراز  dیونهای منگنز است .این

که رفتار اپتیکی ماده را تحت تاثیر قرار دهند و پهنای

همان مدل پوالرونهای مغناطیسی پیوندی ) (BMPاست

گاف در بازه  5/2-5/1الکترون ولت متغیر شود.

[ .]5در اثر این برهمکنش میدان مغناطیسی داخلی ایجاد
میشود که تراز  dیونهای مغناطیسی را شکافته و پهنای
گاف را در نمونه  1/9کاهش میدهد .در نمونه  2/6و 5
پهنای گاف مجدد افزایش یافتهاست .با افزایش درصد
یونهای مغناطیسی و همچنین اختالف الکترونگاتیوی
بیشتر  Mn-Oنسبت به اختالف الکترونگاتیوی  Zn-Oو
 Sn-Oجای خالی اکسیژن کمتری ایجاد میشود ،از طرفی
ممکن است یونهای  Mnدر جایگاههای بینابینی و یا روی
شبکه بلوری قرار بگیرند که باعث میشود رفتار اپتیکی

 11باعث میشود عالوه بر رفتار
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 با ساختار دمش از پهلویNd:YAG افزایش جذب و یکنواختسازی دمش در لیزر
.دیودی یک طرفه
.2  غرقی، پگاه،1 زاوش،مریم
. پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده مکانیک2
1

mzavoosh@yahoo.com, 2 pegah.gharghi@gmail.com.

 در سذاختارNd:YAG  راههای متفاوتی برای دستیابی به دمش یکنواخت و افزایش چگالی جذذب در لیذزر، در این مقاله- چکیده
 تیغهی لیزر از سه طرف الیهنشانی و از یذک بازتابنذده افذافی در، در اولین پیشنهاد.دمش از پهلوی دیودی یک طرفه بررسی شد
 ترکیب دوتایی بهینهای از میکروعدسیهای واگرا، در طرح دیگر.ورودی کاواک و یک روزنه جهت ورود تابش دمش استفاده گردید
 در نهایت نتایج به دست.کننده را طراحی و در جلوی دیود قرار دادیم تا با افزایش زاویه واگرایی موجب یکنواخت سازی دمش گردد
.آمده از شبیهسازیها مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت
. یکنواخت سازی دمش، میکروعدسی واگرا کننده،Nd:YAG  لیزر،  دمش از یک طرف، چگالی جذب-کلید واژه

Increasing the Absorption and Uniformity of Pumping on the Nd:YAG
Laser with Single Side Diode Pumping Structure.
Maryam Zavosh1, Pegah Gharghi2.
2
1

Mechanics Institute, Iranian Space Research Center.
mzavoosh@yahoo.com, 2pegah.gharghi@gmail.com.

Abstract- In this paper, different ways to get uniform and increased absorption flux of Nd:YAG laser with single-side
diode pumping geometry were investigated. In the first suggestion, the slab laser is coated from three sides and use an
additional reflector at the entrance to the cavity with a slit for injection of the pumping radiation. In the other
suggestion, we designed the optimal dual composition of divergent arrays micro lens and placed in front of the diode
that by increasing the divergence angle makes the uniformity of pumping. The results of each simulation are compared
and analyzed.
Keywords: Absorption Flux, Single Side Pump, Nd:YAG Laser, Divergent Micro Lens, Uniformity of Pumping.
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مقدمه
دستیابی به توزیع یکنواخت پرتو دمش در سطح مقطع
محیط فعال به دلیل افزایش چگالی نوری و یکنواختسازی
توزیع جذب در دمشهای دیودی از اهمیت زیادی
برخوردار است[ .]1علیرغم سادگی و کاهش هزینه در
دمش از یک طرف ،عدم یکنواختی دمش در محیط فعال
چنین سیستمهایی مشکالت زیادی را در خروجی لیزر به
دنبال [ ]5و از دغدغههای اصلی طراحان لیزری است
[ .]1-9هدف از این مقاله ،افزایش یکنواختی دمش در
تیغهی لیزری  Nd:YAGدر یک ساختار دمش از پهلوی
تک دیودی است .شبیهسازیها با استفاده از نرمافزارهای
 MATLABو  ZEMAXصورت گرفته است.

توصیف ساختار کلی نحوه دمش
در این ساختار مادهی فعال متشکل از یک تیغهی لیزری
( Nd:YAG )%1با ابعاد  5×5×51 mmاست .در تعیین
هندسه و ابعاد مادهی فعال پارامترهایی از جمله مزایای
ترمو اپتیکی بهتر[ ،]5نسبت ظاهری[ ]4و ساختار دیود در
نظر گرفته شدهاست .دمش با استفاده از یک لیزر دیود و از
سطح باالیی تیغه صورت میگیرد .سطح مقابل دمش جهت
برگشت پرتوهای جذب نشده به درون مادهی فعال با
بازتابندگی باال الیهنشانی شده است (شکل .)1لیزر دیودی
استک متشکل از  1بار هر کدام به طول  11 mmاست .هر
بار شامل  1لیزر دیودی است که در فاصله  1/5 mmنسبت
به هم قرار دارند .طول موج متناظر با دمش ( )818 nmو
زوایای واگرایی  91×11°است .لیزر دیودی در فاصله
 9 mmاز سطح دمش تیغه قرار دارد .زاویهی واگرایی تند
دیود در راستای پهنای تیغه است .با توجه به ضرایب
شکست و و جذب ،ماده فعال به عنوان یک مادهی جدید
در نرمافزار  ZEMAXمدلسازی شده است .در شکل 5
پروفایل جذب در سطح مقطع تیغه قابل مشاهده است که
به دلیل عدم یکنواختی دمش جذب تنها در بخش کوچکی
از پهنای تیغه متمرکز و در بیش از نیمی از آن جذبی
صورت نمیگیرد .این نتیجه عالوه بر کاهش انرژی خروجی،

به دلیل تمرکز دمش در یک ناحیه ،احتمال ذوب شدگی و
ظهور اثرات گرمایی نامطلوب را افزایش میدهد.

شکل  :1طرحی از تیغه لیزر الف :بدون بازتابنده ب :با بازتابنده.

شکل  :5پروفایل جذب در سطح مقطع تیغهی لیزر.

یکنواخت سازی و افزایش جذب
شکل  9طرح پیشنهادی در [ ]1به منظور یکنواختسازی
دمش را نشان میدهد که در آن تیغه بین دو نگهدارنده به
عنوان بازتابنده و گرماگیر قرار گرفته و از سه طرف الیهنشانی
شده است .ورود تابش به تیغه از طریق روزنهای تعبیه شده در
ورودی کاواک ،با محصور کردن سطح مقطع دمش ،توزیع
یکنواختی را در محیط فعال ایجاد میکند .لیزر دیود در
فاصله  5/9mmاز روزنه قرار داده شده است .جهت
محصورسازی پرتوها در فاصلهی بین ماده فعال و الیهنشانیهای
سطوح ،روزنهای با ابعاد  11 × 1/5mmدر فاصله  9/1mmاز
تیغه قرار گرفت .شکل  4افزایش یکنواختی جذب در سطح
مقطع تیغه را نشان میدهد.

شکل  :9طرحی از تیغهی لیزر با الیهنشانی از سه طرف و روزنه دمش.

شکل  :4پروفایل جذب در سطح مقطع تیغه با روزنه دمش.
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منحنی دو بعدی چگالی جذب در راستای پهنا و ضخامت تیغه
با حالتی که سطح مقابل دمش الیهنشانی شده باشد ،در شکل
 1مقایسه شده است .در توان دمش یکسان ( ،)511Wبا
استفاده از طرح شکل  9نتایج بیانگر افزایشی بیش از  1/1برابر
از چگالی جذب در راستای ضخامت بود .حضور بازتابندهی
اضافی برگشت پرتوهای جذب نشده با یکبار عبور به درون تیغه
را موجب میگردد .در راستای پهنا افزایش توزیع یکنواختی
جذب در سطح بیشتری از پهنای تیغه (در مقایسه با حالت قبل
 19/4%بیشتر) بیانگر توزیع گستردهتری از پرتوهاست .بهبود
یکنواختی جذب و عدم تمرکز آن در یک ناحیه محدود تائیدی
بر افزایش یکنواختسازی دمش است.

یکسان گردد .پرتوهای دایرهای با برخورد به سطح استوانهای
سوم ،موازی و به صورت واگرا از سطح چهارم خارج میشوند.
محاسبات اولیه بر اساس اصل فرما صورت گرفت .با به کار بردن
روابط اپتیکی حاکم بر عدسیها[ ]5و معادالت مثلثاتی ،عبارتی
برای شعاع انحنا به صورت ) Ri  fi (n  1به دست آمد که i
شماره سطوح fi ،فاصلهی کانونی هر سطح و  nضریب شکست
است .ثابت مخروطی  Kدر هر سطح با خروج از مرکز ( )eاز
رابطهی  k  e2محاسبه که با توجه به معادالت استاندارد و
روابط حاکم بر مقاطع مخروطی پس از سادهسازی k  n2
به دست آمد .شکل 5شبیهسازی مطابق با پارامترهای محاسبه
شده در جدول  1را نشان میدهد.
جدول  :1پارامترهای محاسبه شده در شبیهسازی.
سطح سوم

سطح دوم

سطح اول

n =1/1881

1/9 mm

1/15 mm

1/51 mm

1/11mm

شعاع انحنا

غیر کروی

غیر کروی

غیر کروی

غیر کروی

نوع سطح

-9/14

-9/11

-9/15

-9/18

ثابت مخروطی

5995/19

19145/14

5149/91

15158/58

سطح چهارم

1/51 mm

1/51 mm



ضخامت

شکل  :1منحنی دو بعدی چگالی جذب در راستای پهنا و ضخامت.

اگر مادهی فعال از جذب پایینی برخوردار باشد ( نظیر لیزرهای
اربیوم) دمش با استفاده از روش جفتشدگی نزدیک و لیزر
دیود در فاصلهی بسیار کمی از ماده فعال قرار میگیرد[ .]5این
راهکار افزایش جذب موجب انبساط ضخامت در ناحیهی دمش
و مشکالتی را در ظاهر تیغه ایجاد میکند که رفع آن مستلزم
استفاده از توانهای دمشی کمتر است .استفاده از طرح شکل9
به دلیل دمش غیر مستقیم تیغه امکان دمش در توانهای باالتر
را میسر ،تاثیر نامطلوب بر ظاهر تیغه را مرتفع و توزیع جذب
یکنواختی را موجب میگردد .در ادامه ،نتایج به ازای توانهای
باالتری از دمش بررسی و در توان دمش یکسان ( )481Wبا
مرجع [ ]1مقدار جذب چهار برابر بیشتر به دست آمد .در طرح
دیگر ،آرایهای از ترکیبات دوتایی میکروعدسیهای واگراکننده،
هر ترکیب شامل دو عدسی غیرکروی ،به طور افقی و موازی با
لیزر دیود استک قرار داده شد که افزایش پخششدگی پرتو در
سطح دمش را موجب گردید .در این ترکیبات دوتایی وظیفه
سطح اول عدسی ،موازی سازی پرتوها در دو جهت تند و کند
است .پرتوهای موازی به سطح دوم که سطحی استوانهای است
و نقش تغییر نمایه از بیضوی به متقارن دایرهای را دارد برخورد
میکنند .در این حالت انتشار پرتو تند بدون شکست و موازی
با محور و پرتو کند به اندازهای واگرا شده که قطر هر دو پرتو

شکل  :5نمای کلی از شبیه سازی آرایهای از میکرو عدسیها.

طراحی به روش اپتیک هندسی صورت گرفت ،از آنجایی که
تعیین کیفیت روش طراحی با استفاده از پارامتر  صورت می-
گیرد و با توجه به اینکه   32به دست آمد ،درستی روش
انجام کار تایید شد .از جمله دالیل عدم یکنواختی و کاهش
جذب ،یکسان نبودن توزیع شدت دیود در دو محور تند و کند
(بیضوی بودن نمایه خروجی از لیزر دیود) است که عدم
پیوستگی در نمایهی شدت لیزر دیودها را ایجاد میکند .مطابق
با شکل  1استفاده از میکروعدسیها (از جنس  )S-LAH46با
تغییر توزیع شدت لیزر دیودها ،پیوستگی و یکنواختسازی
توزیع پرتوها بر روی طول سطح دمش را موجب شده است .در
مقایسه با الیهنشانی سطح مقابل دمش (شکل ،)1شکل 8نشان
میدهد بیشینهی جذب در ضخامت (در توان دمش یکسان)،
افزایشی ده برابر داشته است .در این حالت توزیع جذب در
بیش از نیمی از پهنای تیغه یکنواخت ( 48/4%بیشتر) و بیشینه
مقدار آن در این راستا  1/8برابر گردید .این توزیع یکنواخت
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جذب به همراه افزایش بازده دو فاکتور بسیار مهم در طراحی
لیزرهای پر توان با کیفیت پرتوی خوب هستند .شکل 9جذب
یکنواخت در سطح مقطع تیغه لیزر را نشان میدهد.

(الف)
(ب)
(ج )
شکل  :11توزیع شدت لیزر دیود از ماده فعال در فاصله الف) 9mm
ب) 5 mmج)  5mmو استفاده از میکرو عدسی های واگرا کننده.

نتیجهگیری
شکل  :1توزیع شدت در سطح دمش با (منحنی سیاه رنگ) و بدون
(منحنی قرمز رنگ) میکروعدسی.

شکل  :8منحنی دو بعدی جذب در دمش با استفاده از میکروعدسی.

دو راهکار جهت دستیابی به دمش یکنواخت و افزایش
جذب مورد بررسی قرار گرفت .در طرح اول با الیهنشانی
تیغهی لیزر از سه طرف از یک روزنه جهت ورود تابش به
درون ماده فعال استفاده شد .این طرح به دلیل طراحی
خاص و امکان دمش در توانهای بیشتر حتی در لیزرهایی
با جذب کم یکنواختسازی و افزایش جذب را موجب می-
گردد .در طرح دوم از آرایهای از میکروعدسیهای واگرا
کننده در جلوی لیزر دیود استفاده شد .مقدار چگالی جذب
در این حالت علیرغم استفاده از توان دمش بسیار کمتر
نسبت به [ ]1حدود  15/9برابر به دست آمد.
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کاهش حساسیت دمایی تارنوری با دوشکستی باال در ساختار آینه حلقوی با
استفاده از باریک سازی بیدررو
اعظم الیقی ،حمید لطیفی و محمد اسماعیل زیبائی
پژوهشکده لیزر و پالسما ،دانشگاه شهید بهشتی
چکیده – از خصوصیت تداخل سنجی چیدمان تارنوری آینه حلقوی به وسیله قرار دادن فیبر دوشکستتیدار بتاالی باریتک شتده
بیدررو در این چیدمان بهره برده شده است .پاسخ عبوری چیدمان تار نوری آینه حلقوی به همراه فیبر دوشکستیدار باالی باریک
شده به صورت تئوری و تجربی بررسی شده است .حساسیت تارنوری دو شکستی دار باریک شده نسبت به دما برابتر -4/04 nm/˚C
بدست آمد .این حسگر در مقایسه با تارنوری استاندارد با دو شکستی باال پاندا در ساختار آینته حلقتوی بته انتدازه  97%کتاهش
حساسیت را نشان میدهد .از این حسگر میتوان برای اندازهگیری پارامترهای محیطی و بیولوژیکی بهره برد و این در حالی است که
تقاطع حساسیت دمایی کاهش یافته است.
کلید واژه -حسگر تارنوری ،دما ،تارنوری با دو شکستی باال ،تارنوری باریک شده بیدررو ،تارنوری آینه حلقوی.

Decreasing the Temperature sensitivity of high birefringent fiber optic in fiber
loop mirror using non-adiabatic tapered fiber
Azam Layeghi, Hamid Latifi, and Mohammad Ismail Zibaii
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University.
a_layeghi@sbu.ac.ir, latifi@sbu.ac.ir, m_zibaye@sbu.ac.ir
Abstract- A high-birefringent fiber loop mirror (HB-FLM) setup was used as an optical refractometer by
inserting a tapered high-birefringence fiber (THB) in to the FLM setup. The response of the THB-FLM is
analyzed theoretically and experimentally. The sensitivity of the THB-FLM sensor temperature is -0.40 nm/˚C.
The proposed sensor has such advantages as low temperature sensitivity, simple structure, and ease of
fabrication. It also indicates that the FLM sensor based on THB is helpful to reduce temperature crosssensitivity for the measurement of environment and biomedical parameters.
Keywords: Fiber loop mirror, High-Birefringent fiber, non-adiabatic tapered fiber, Optical fiber sensor,
Temperature.
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 .1مقدمه
آینههای حلقوی تارنوری از جمله وسایل جالب و مفیدی
هستند که به عنوان وسایل و سیستمهای اپتیکی استفاده
میشوند .یک آینه حلقوی تارنوری را میتوان با جوش
دادن دو درگاه خروجی یک کوپلر اپتیکی مستقیم ساخت.
در این صورت دو موج با مسیرهای نوری یکسان در
جهتهای مخالف حرکت میکنند و هنگامی که امواج به
کوپلر میرسند ،تداخل سازندهای بوجود میآید .سپس
همه نور به درگاه ورودی کوپلر بازتاب میشود .بازتاب نور
صرفا توسط تلفات ناشی از جوش تارنوری ،اتالف ذاتی
تارنوری و کوپلر محدود میشود و در این حالت هیچ نوری
ازطریق درگاه خروجی کوپلر خارج نمیشود .هنگامیکه
یک قطعه تارنوری با دو شکستی باال در داخل آینه حلقوی
جوش داده شود یک مسیر نامساوی بین نورهایی بوجود
میآید که با قطبشهای متفاوت در دو جهت حرکت
میکنند و منجر به دیدن طیف تداخلی میشود[.]1
تداخل سنج آینه حلقوی مزیتهای متعددی دارد که از
جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :حساسیت باال
به تغییرات خارجی ،مستقل بودن از قطبش نور ورودی،
اتالف ذاتی کم ،ایمن بودن دربرابر میدان مغناطیسی و
دقت اندازهگیری باال[ .]1در حسگرهای تارنوری عالوه بر
کاربرد آن در ژیروسکوپ از آن در اندازهگیری دما و کرنش
و اندازهگیری سطح مایع [ ]2و جابه جایی نیز استفاده
شده است .عالو بر این از آینههای حلقوی همراه با تارنوری
دوشکستیدار را با سایر وسایل اپتیکی ترکیب کردهاند و
برای اندازهگیری همزمان دما و کرنش به کار بردهاند.
همچنین تداخل سنج غیر حساس به دما با بهرهگیری از
فوتونیک کریستال دوشکستیدار در آینه حلقوی
ساختهاند[ .]3همچنین با قرار دادن دو قطعه تارنوری
دوشکستیدار در آینه حلقوی به منظور اندازهگیری فشار
و کرنش حسگر را نسبت به دما غیر حساس کردهاند[.]4
گزارشهای تجربی و تئوری متعددی در مورد بررسی
حلقه ساگناک بازتاب کننده ،مدوالتورهای نوری ،جبران
اتالف وابسته به قطبش درتوری تارنوری در تداخل سنج
حلقه ساگناک و فیلترهای دوشکستیدار وجود دارد.

برای آشکارسازی پارامترهای محیطی و بیولوژیکی از
برهمکنش میدان میرا شونده در تارنوری با محیط اطراف
حسگر تارنوری استفاده میشود .دامنه میدان میرا شونده
در تارنوری تک مد بسیار کم است .اما با باریک کردن
تارنوری میتوان مقدار عمق نفوذ میدان میراشونده را به
میزان قابل توجهی افزایش داد .بنابراین میزان برهمکنش
نور عبوری از تارنوری با محیط اطرافش افزایش مییابد
[ .]5اما تاکنون تجزیه و تحلیل تئوری و تجربی در مورد
تارنوری دو شکستیدار باریک شده به عنوان یک حسگر
گزارش نشده است .در این مقاله با باریک سازی تارنوری
دو شکستی دار و قرار دادن آن در ساختار آینه حلقوی که
میتواند برای اندازهگیری تغییرات ضریب شکست به
منظور کاربردهای بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد
جبران سازی دمایی صورت گرفته است.

 .2تئوری
چیدمان آینه حلقوی به همراه تارنوری دوشکستیدار
باریک شده در شکل  1نشان داده شده است .در این
چیدمان از منبع نوری با پهنای باند وسیع ،تحلیلگر طیف
نوری با تفکیک پذیری  11پیکومتر  ،کوپلر مستقیم با
تقسیم کنندگی  ، 51:51یک کنترلگر قطبش و تارنوری
باریک شده در حلقه استفاده شده است.تارنوری
دوشکستیدار باریک شده متشکل از سه بخش است به
گونهای که تارنوری باریک شدهای بین دو تارنوری دو
شکستیدار قرار گرفته است .همانگونه که در شکل 1
مشاهده میشود نور در درگاه ورودی کوپلر به دو پرتو
تقسیم می شود .یکی از این پرتوها

شکل  :1شماتیک تارنوری دوشکستیدار باریک شده در داخل آینه
حلقوی.
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در جهت ساعتگرد و دیگری در جهت پادساعتگرد منتشر
میشوند و دوباره در کوپلر به هم رسیده و تشکیل طرح
تداخلی را میدهند .همچنین پرتوهای تداخلی در کوپلر به
درگاههای خروجی و ورودی وارد میشوند .خصوصیات این
پرتوهای تداخلی به طور همزمان توسط مقدار دوشکستی
تارنوری ،حالت قطبش کنترلگر قطبش و طول ناحیه
باریک شده تعیین میشود.
طیف عبوری از آینه حلقوی دوشکستیدار باریک شده
توسط ماتریس جونز قابل محاسبه است:

) B( L1  L2
( T  2 2 (1  cos  )  4 2  sin 2 ( ) sin 2 (2 )  cos2
)
()1
2


𝛤 تاخیرساز و 𝜃 جهتگیری محور تیغه موج نسبت به
دستگاه مختصات آزمایشگاه هستند α .نسبت تقسیم
کنندگی کوپلر است که در اینجا برابر  1/5فرض شده
است B .ضریب دو شکستی تارنوری و  L1و  L2طولهای
تارنوری دوشکستیدار در دو سمت تارنوری باریک شده
هستند  .اختالف فاز ناشی از ناحیه باریک شده است که
مقدار آن برابر با  2nLاست به گونهای که  Lطول

باریک شدگی و قطر باریک شدگی به ترتیب برابر با 1/5
سانتیمتر و  1میکرومتر است .مطابق شماتیک چیدمان
تجربی نشان داده شده در شکل  1تارنوری دوشکستیدار
باریک شده در ساختار آینه حلقوی قرار داده میشود .با
توجه به تئوری ،طیف عبوری از ساختار آینه حلقوی بدون
باریک شدگی تارنوری با دو شکستی باال در شکل -9الف
نشان داده شده است .در شکل -9ب طیف عبوری از
تارنوری تک مد باریک شده بیدررو در ساختار آینه
حلقوی را نشان میدهد .با جایگذاری تارنوری باریک شده
با دو شکستی باال در ساختار فوق طیف عبوری مطابق
شکل -9ج بدست میآید.



تارنوری باریک شده و  nاختالف ضریب شکست تارنوری و
محیط پیرامون آن و  λطول موج منبع نوری است.

 .3نتایج تجربی
در این بررسی از تارنوری دوشکستیدار پاندا استفاده شده
است .تصویر سطح مقطع این تارنوری در شکل  2نشان
داده شده است.
شکل  :9طیفهای عبوری حاصل از تئوری الف) تارنوری با دوشکستی باالی
ب) تارنوری باریک شده تک مد ج) تارنوری با دوشکستی باال که به تارنوری
باریک شده تک مد جوش داده شده است.

شکل  :2تصویر سطح مقطع تارنوری دوشکستیدار پاندا مشاهده شده در
آزمایشگاه تارنوری دانشگاه شهید بهشتی.

در این آزمایش با استفاده از تکنیک کششی-حرارتی به وسیله
لیزر  CO2تارنوری با دو شکستی باال به صورت بیدررو باریک

میشود .در این ساختار تارنوری باریک شده دارای طول

مشاهده میشود که طیف نوری -9ج برهمنهی طیفها -9
الف و -9ب است .بنابراین میتوان به جای باریک سازی
تارنوری دو شکستیدار با جوش تارنوری تک مد باریک
شده در بین دو تارنوری با دو شکستی باال به نتایج تقریبا
یکسان در طیف عبوری از ساختار پیشنهادی دست یافت.
برای اندازهگیری دمایی تارنوری دوشکستیدار در ساختار
آینهحلقوی ،قسمت تارنوری دوشکستیدار را در داخل
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کوره دمایی قرار داده میشود و با اعمال دما ،طیف عبوری
از چیدمان برای هر دما اندازهگیری میشود .جابه جایی
طیف عبوری برای دو دمای 95و  99درجه سانتیگراد در
شکل  4نشان داده شده است .نتایج بدست آمده از
آزمایشات برای اندازهگیری دما در شکل  5نشان داده شده
است .با استفاده از برازش خطی دادههای بدست آمده از
نمودار جابجایی طول موجی بر حسب دما حساسیتی برابر
با  -1/41 nm/˚Cبدست میآید .در حالیکه حساسیت
دمایی تارنوری استاندارد با دوشکستی باال برابر با -1/91
 nm/˚Cگزارش شده است[ .]5بنابراین مشاهده میشود
که با باریک نمودن

 .0نتیجهگیری
با قرار دادن تارنوری دوشکستیدار باالی باریک شده
بیدررو در ساختار آینه حلقوی و بررسی پاسخ طیف
عبوری و دمایی آن به صورت تئوری و تجربی ،حساسیت
تارنوری دو شکستیدار باریک شده نسبت به دما برابر
 -1/41 nm/˚Cبدست میآید .که در مقایسه با تارنوری با
دو شکستی باالی پاندا به تنهایی در ساختار آینه حلقوی
به اندازه  19%کاهش حساسیت را نشان میدهد .از این
کاهش حساسیت میتوان برای کاهش تقاطع حساسیت
دمایی و جبران سازی دمایی حسگرهای تارنوری
دوشکستیدار در آینه حلقوی برای کاربردهای صنعتی و
بیولوژیکی استفاده نمود تا اثرات دمایی به حداقل رسانده
شوند.
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شکل  :5جابه جایی طول موجی تارنوری دوشکستیدار باریک شده بیدررو
در آینه حلقوی بر اثر تغییر دما.

تارنوری دو شکستیدار به صورت بیدررو حساسیت دمایی
به میزان  19%کاهش مییابد.
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تقویت کننده نوری چند عبوری Ce:Nd:YAGبا دمش دیود نورگسیل
1

سمیرا تاج آبادی ،1امیر حسین فرهبد* ،2فائزه حکم آبادی 1و اکبر نظری گلشن
1

گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه شاهد ،تهران

 2پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،تهران
چکیده– ویژگی های آرایش نوری ویژه ای متشکل از یک نوسانگر لیزر سوییچ  Qبا محیط فعاا  Ce:Nd:YAGو دماش دیودهاای
نورگسیل با تابش بینابی سفید ،به همراه یک تقویت کننده چهار عبوری با محیط فعا  Ce:Nd:YAGو دمش دیودهای نور گسیل در
ناحیه بینابی آبی مورد مطالعه تجربی و محاسبه قرار گرفت .نتایج محاسبات نشان می دهند که طی چهار عبور تپ نوسانگر با انرژی

در محدوده  11الی  111میکرو ژو و پهنای زمانی  121نانوثانیه به ازای ضریب اولیه بهره   0 / 015 cm 1تقویت کننده ،بهره در حد
 1/3حاصل می شود که با مشاهدات تجربی سازگار است .عالوه بر آن ،محاسبه نشان می دهد که آرایش تقویت کننده با دو محایط
فعا و  7عبور از میان محیط های فعا می تواند سبب ارتقای بهره تا  1/6شود.
کلید واژه -تقویت کننده نوری چند عبوری ،لیزر با دمش دیود نور گسیل ،محیط فعال

Ce:Nd:YAG

LED-pumped Ce:Nd:YAG Multi-pass Optical Amplifier
*

Samira Tajabadi1, Amir Hossein Farahbod 2, Faezeh Hokmabadi1 and Akbar Nazare Golshan1
Department of Physics, Shahed University, Tehran

1

Department of Plasma and Nuclear Fusion, Nuclear Institute of Science and Technology, Tehran

2

Abstract- Characteristics of a special design optical configuration where consist of a white light LED-pumped Qswitched Ce:Nd:YAG laser oscillator and a four-pass blue light LED-pumped Ce:Nd:YAG optical amplifier is
studied experimentally and calculated numerically. The results of calculations show that a 120 ns laser pulse in
the range of 10-100 microjoules, after four pass and the amplifier initial gain coefficient  0.015 cm 1 , the gain is
1.3, that is consistent with the experimental observations. Moreover, the numerical results show that a seven-pass
amplifier with two active medium increases the gain up to 1.6.
Keywords: Multi-pass optical amplifier, LED-pumped laser , Ce:Nd:YAG active medium

[ .]1-4تولید دیودهای نور گسیل پر توان و با دوام در

مقدمه

گستره وسیعی از بیناب از ناحیه آبی تا مادون قرمز

محیط های فعال لیزر با دمش دیودهای نور گسیل اخیراً

نزدیک[ ،]9امکان دمش موثر و اطمینان بخش محیط

مورد توجه پژوهشگران فناوری لیزر قرار گرفته است
989
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های بهره حالت جامد نظیر ،Ce:Nd:YAG ،Nd:YAG

که به فاصله  19سانتیمتر از یکدیگر قرار گرفته اند و دو

 Nd:YVO4و Nd:KGWرا فراهم آورده است.

تیغه سوییچ  Qاز جنس  Cr+4:YAGهر یک با تراگسیل

نوسانگرهای لیزر با دمش دیودهای نورگسیل به دلیل

اولیه  96درصد تشکیل یافته است که به صورت متوالی در

عدم وجود ضربه و امواج اکوستیکی حاصل از دمش با

کنار آینه عقب نوسانگر قرار گرفته اند .فرایند دمش

المپ درخش می توانند از پایداری و کیفیت بسیار

نوسانگر با یک تپ مربعی  915میکروثانیه ای صورت

مناسبی برخوردار باشد .با اینحال غالباً انرژی خروجی

می گیرد که در پی آن یک الی دو تپ سوییچ  Qبا پهنای

نوسانگرهای با دمش دیودهای نور گسیل از مرتبه  5/1الی

 159الی  195نانوثانیه به فاصله حدود  215میکروثانیه از

 1میلی ژول است و نیازمند تقویت شدن می باشند[.]6

لحظه آغاز دمش پدید می آید ،شکل  .2پهنای جریان
برای دیودهای نورگسیل تقویت کننده  655میکروثانیه

ساختار تجربی

است و تنظیم زمانی میان لحظه دمش محیط فعال

نوسانگر-تقویت کننده مورد بررسی با دمش دیودهای نور

نوسانگر و تقویت کننده برای دریافت بیشینه تقویت تپ به

گسیل ،متشکل است از یک نوسانگر با محیط فعال

نحوی تنظیم شده است که تپ سوییچ  Qنوسانگر پس از

 Ce:Nd:YAGبا دمش  64دیود نور گسیل سفید 15

 995میکروثانیه از آغاز دمش تقویت کننده از آن عبور

واتی ،و تقویت کننده چهار عبوری با محیط فعال از جنس

نماید.

بلور Ce:Nd:YAGبا دمش  128دیود نور گسیل آبی 1
واتی در ناحیه  465نانومتر ،شکل.1

He-Ne
Laser

PD1

PD2

BS2

BS1

Amplifier

Oscillator
GT

QWP2 TM1 M
2

OC QWP1

BM PQS

M

TM2
1

شکل  :1آرایش نوری نوسانگر-تقویت کننده  4عبوری با دمش
دیود نور گسیل PD .آشکارساز دیود نوری GT ،قطبی کننده
گلن تامسون BS ،شکافنده پرتو PQS ،سوییچ کیو انفعالیTM ،
آینه با پوشش دی الکتریک تمام بازتابان OC ،آینه حروجی
نوسانگر BM ،آینه عقبی نوسانگر M ،آینه با پوشش آلومینیم،
 QWPتیغه ربع موج.

ساختار نوری نوسانگر از دو آینه کروی عقبی و خروجی با

شکل :2نمونه هایی از رفتار زمانی تپ خروجی از نوسانگر .باال) تک
تپ ،پایین) دو تپ که به فاصله  1/1میکروثانیه از یکدیگر پدید
آمده اند .پهنای نخستین تپ در دو تصویر به ترتیب در حد  121و
 119نانوثانیه می باشد.

شعاع انحنای  955سانتیمتر با ضریب بازتابندگی 91
درصد در طول موج  1564نانومتر ،به ترتیب  BMو ،OC
995
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باریکه ناقطبیده خروجی نوسانگر پس از عبور از قطبی

تمام حالت ها تنها یک تپ سوییچ  Qبا میانگین پهنای

کننده  GTبه دو باریکه همسان با قطبش متعامد تقسیم

زمانی  125نانوثانیه از تقویت کننده عبور می نماید.
G  (Vamp / Vosc )ON / (Vamp / Vosc )OFF

می شود که باریکه عبوری پس از تقویت و عبور از محیط

() 1
با تحلیل داده های نمودارهای شکل  ،9و استفاده از رابطه

فعال و تیغه ربع موج  QWP2از آینه  TM1باز می تابد و
با عبور مجدد از  QWP2با تغییر قطبش و عبور دوم از

( ،)1میانگین بهره تقویت کننده بدست می آید:

تقویت از  GTخارج و پس از بازتاب از  TM2مسیر طی

 . G 1 / 314  0 / 154شکل  4نمونه ای از رفتار زمانی

شده را مجدداً در جهت مخالف پیموده و پس از دو عبور

تپ ورودی و تپ خروجی تقویت کننده را نشان می دهد.

دیگر از تقویت کننده از  GTعبور کرده و پس از بازتابش

100

از  OCو دو عبور از  QWP1از  GTخارج می شود و به

LED-pumped 4-pass Ce:Nd:YAG amplifier

آشکارساز  PD2وارد می شود .به دلیل یکسان بودن آینه

Single Q-switched Pulse

60

Amplifier ON

آن نمونه ای از تپ لیزر نوسانگر به کمک آینه  Mبه سوی

40

آشکارساز  PD1هدایت می شود .فاصله  OCاز 99 ،TM1
Amplifier OFF

سانتیمتر ،و فاصله  TM2از مرکز  15 ،GTسانتیمتر است.

20

برای هم محورسازی و تنظیم نوری نوسانگر-تقویت کننده،
8

از باریکه یک لیزر  He-Neکه پس از تقسیم به کمک

6

Vamp / Vosc

های نوسانگر و برای مقایسه تپ خروجی تقویت کننده با

80

4

2

0

0

Shot Number

شکافنده پرتو  BS1و هدایت پرتوهای حاصل به کمک

شکل :9رفتار نسبت دامنه تپ خروجی از تقویت کننده به دامنه تپ ورودی
به آن در دو حالت بدون دمش تقویت کننده ) ،(Amplifier OFFو با
دمش تقویت کننده ) .(Amplifier ONدر هر دو حالت تک تپ لیزر از

آینه های  Mو  BS2در دو سوی مخالف در راستای محور
نوری نوسانگر و تقویت کننده انتشار می یابند و بررسی

ساختار نوری تقویت کننده عبور نموده است.

بازتابش آنها از سطوح نوری قطعات استفاده شده است.

یافته های تجربی
جهت بررسی رفتار تقویت کننده ،نسبت دامنه تپ
خروجی از تقویت کننده به دامنه تپ ورودی به آن ،در دو
حالت که در آن دمش محیط فعال تقویت کننده صورت
می گیرد  ، (Vamp / Vosc )ONو حالتی که تقویت کننده
خاموش است  ، (Vamp / Vosc )OFFاندازه گیری شد .به
دلیل متفاوت بودن حساسیت آشکارسازهای  PD1و ،PD2
از نسبت میانگین دامنه سیگنال های ثبت شده در دو

شکل :4نمونه رفتار تپ خروجی از تقویت کننده (آبی ،باال) و تپ ورودی به

حالت اخیر مطابق با رابطه ( )1برای محاسبه بهره تقویت

آن (سبز ،پایین).

کننده استفاده شد تا نیازی به فرایند مشکل کالیبره

به دلیل عدم نصب خنک کننده بر روی دیودهای

نمودن آشکارسازها بر حسب انرژی تپ لیزر نباشد .در

نورگسیل نوسانگر و تقویت کننده ،جهت عدم وارد آمدن
آسیب ناشی از گرمایش حاصل از تخلیه الکتریکی بانک
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خازنی دمش درون مجموعه دیودهای نورگسیل ،میان

بهره تا  1/6خواهد شد ،شکل  .9افزایش بیشتر عبورها از

اندازه گیری دو داده متوالی  215ثانیه فاصله زمانی برای

مرتبه  155برای تقویت تپ های ورودی کم انرژی،

خنک سازی طبیعی اتصاالت نیم رسانای دیودها لحاظ

مستلزم استفاده از سوییچ های الکترواپتیکی به روش

شد .بدین ترتیب ثبت داده های تجربی فراوان جهت

تقویت کننده های احیاگر برای به تله انداختن نور میان

بررسی کمی دقیق ویژگی های تقویت کننده تحت شرایط

محیط های بهره و سپس خارج نمودن باریکه تقویت شده

گوناگون مقدور نشد.

در لحظه مناسب می باشد [.]9
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مطالعه تجربی ساختار مدی نوسانگر لیزر با دمش دیود نورگسیل
1

 و اکبر نظری گلشن1 سمیرا تاج آبادی،2* امیر حسین فرهبد،1فائزه حکم آبادی
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 تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای2
*
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 دمش محیط فعال لیزر با دیود نورگسیل.چکیده– ساختار مدی نوسانگر لیزر حالت جامد از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار است
، در پژوهش حاضر.در مقایسه با المپ درخش از مزیت کنترل فراوان بر روی توزیع شدت دمش در موضع محیط فعال بهره مند است
 و دمش دیودهای نور گسیل در ناحیه بینابی آبی به توزیع شدتCe:Nd:YAG بستگی ساختار مدی یک نوسانگر لیزر با محیط فعال
 مشاهدات نشان می دهند که به ازای یک هندسه و طراحی معلوم می تووان بوا کنتورل.دمش مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است
 ساختار های مودی.جریان عبوری از نوارهای دیودهای نور گسیل به ساختار های گوناگون مد عرضی برای نوسانگر لیزر دست یافت
گاوسی تشدیدگر لیزر را شامل-گاوسی و الگر-گاوسی و حالت های مرزی هرمیت-مشاهده شده طیف وسیعی از مدهای ویژه اینس
.می شوند و از پایداری مدی قابل توجهی برخوردار هستند
گاوسی- مدهای اینس،Ce:Nd:YAG  محیط فعال، لیزر با دمش دیود نور گسیل، ساختار مد عرضی-کلید واژه

Experimental Study of Mode Structure of a LED-pumped Laser
Oscillator
*

Faezeh Hokmabadi1, Amir Hossein Farahbod 2, Samira Tajabadi1 and Akbar Nazare Golshan1
1

2

Department of Physics, Shahed University, Tehran
Department of Plasma and Nuclear Fusion, Nuclear Institute of Science and Technology, Tehran
*

E-mail: afarahbod@aeoi.org.ir

Abstract- Mode structure of a solid-state laser oscillator is a very important technical issue in laser applications.
The laser pumping with light emitting diodes has superiority over the flashlamps for controlling the pump
intensity distribution over the active medium. In the present research, the mode structure of a LED-pumped
Ce:Nd:YAG laser oscillator and its dependency on the intensity of pump intensity is experimentally studied. The
observations indicate that for the pumping geometry and with controlling the LEDs current, it is possible to
obtain different transverse mode structures. The observed mode structures cover a wide spectrum of InceGaussian and the limiting well known Laguree-Gaussian and Hermite-Gaussian mode structure of the laser
resonator and have a considerable mode stability.
Keywords: Transverse mode structure, LED-pumped laser , Ce:Nd:YAG active medium, Ince-Gaussian modes
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مقدمه
افزایش قابل مالحظه توان نوری دیودهای نورگسیل 1و
مزایای دمش محیط های فعال حالت جامد به کمک آنها
طی دو دهه گذشته منجر به لیزرهای تپی با دمش LEDبا
انرژی از مرتبه میلی ژول شده است[ .]1معهذا هندسه
منابع دمش دیود نورگسیل که غالباً به صورت تعداد
محدودی چیدمان نواری متشکل از منابع نقطه ای است،
سبب می شود که در حالت کلی توزیع عرضی شدت و
رفتار مکانی میدان تشدیدگرهای نوری پایدار ،با تقریب
بسیار خوب توزیع های کالسیک شناخته شده الگر-
گاوسی  LG n,lبرای هندسه استوانه ای ،و هرمیت-

شکل  :1آرایش نوری نوسانگر  Ce:Nd:YAGبا دمش دیود نور گسیل .آینه
حروجی نوسانگر ( )OCبا ضریب بازتابندگی  6/99و آینه عقبی ( )BMتمام
بازتابان نوسانگر با شعاع انحنای  36سانتیمتر که به فاصله  15سانتیمتر از
 OCقرار گرفته است.

به کمک  1 1دیود نور گسیل آبی  1واتی در ناحیه 506
نانومتر صورت می گیرد ،شکل .1هر نوار دیود نور گسیل از
دو قطعه ،هر یک حاوی  10دیود تشکیل شده است.
ساختار نوری نوسانگر از آینه تخت خروجی  ،OCو آینه
کروی عقبی  ،BMبا شعاع انحنای  36سانتیمتر و ضریب
بازتابندگی  91درصد در طول موج  1605نانومتر که به
فاصله  15سانتیمتر از یکدیگر قرار دارند ،تشکیل یافته
است .مقطع سامانه دمش محیط فعال در شکل نشان
داده شده است که مشابه ساختار گزارش شده در مرجع
[ ]5است .دمش نوسانگر با تپ مربعی  916میکروثانیه ای
صورت می گیرد .مدار الکتریکی دمش به نحوی طراحی
شده است که جریان عبوری از هر یک از نوارهای
دیودهای نورگسیل 5به طور مستقل قابل کنترل باشد.
فاصله سطح تابنده دیودها از سطح جانبی میله لیزر کمتر
از  1میلیمتر است .اندازه گیری ها نشان می دهند که
حداکثر انرژی خروجی نوسانگر در حد  66میکروژول
است.

گاوسی  HG n x ,n yبرای هندسه دکارتی نباشد و نوسانگر
لیزر به سهولت بر روی مدهای عرضی اینس-گاوسی
 IG p,mبا تقارن زوج    eیا فرد  ،   oدر
مختصات بیضوی نوسان نماید[ ] .مدهای  IGدر حالت
های مرزی برای شاخص بیضی گونی  0 9و    به
ترتیب به سوی مدهای  LGو  HGمیل می نمایند[ ].
نمایه های مدی  IGکاربردهای قابل توجهی در حوزه تله
ها و انبرک های نوری دارد [ .]9تاکنون رفتار مدی
لیزرهای حالت جامد با دمش دیودهای نور گسیل و
بستگی نمایه مدی به پارامترهای گوناگون هندسی و نوری
محیط فعال و منابع دمش مورد بررسی قرار نگرفته است.
در این پژوهش ،به روش تجربی ،رفتار نمایه مدی نوسانگر
لیزر  Ce:Nd:YAGبا دمش دیودهای نور گسیل در ناحیه
بینابی آبی ،به توزیع شدت دمش مورد بررسی قرار گرفته
است.

LB1

LB2

AM

ساختار تجربی
نوسانگر لیزر متشکل است از میله محیط فعال
 Ce:Nd:YAGبه طول  06و قطر  9میلیمتر ،که دمش آن

LB3

LB4

شکل  :مقطع ساختار دمش لیزر حاوی محیط فعال  AMو چهار نوار دیود
نورگسیل . LB

1

)Light emitting diode (LED
)Ince-Gaussian (IG
3
Ellipticity
2

)LED-bars (LB
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یافته های تجربی
بررسی رفتار مد عرضی نوسانگر به کمک ثبت نمایه شدت
مقطع عرضی باریکه لیزر ،به وسیله دوربین نمایه سنج
 CCDمدلWincamDساخت شرکت  Gentecبه همراه
صافی های نوری تضعیف کننده شدت و در فاصله 3
سانتیمتری از آینه خروجی نوسانگر صورت گرفت .برای
ثبت هر نمایه مدی تا ثبت نمایه بعدی  96ثانیه تاخیر
زمانی جهت خنک سازی دیودهای نوری و رفع گرمایش
لحاظ شد .جهت بررسی حساسیت نمایه مدی نوسانگر به
توزیع شدت و توان کل نوری دمش ،ابتدا نسبت تنها دو
نوار دیود  LB1و  LB3که در مقابل یکدیگر قراردارند با
توان تحریک کم و بیش برابر  P1 / P3 1مورد استفاده
قرار گرفت و  LB2و  LB4خاموش نگه داشته شد ،شکل.9

شکل :5نظیر شکل  9برای نوارهای دیود نور گسیل  LB1و  . LB4نمایه
های مدی  IG2,2و  IG6,4با تقارن زوج در تصاویر مشاهده می شود.

مشاهدات مشابهی نیز برای نوارهای دیود  LB1و  LB4که
در مجاورت یکدیگر نصب شده اند ،با خاموش نگه داشتن
 LB2و  LB3صورت گرفت ،شکل .5در هر دو حالت
علیرغم افزایش توان الکتریکی کل از حدود  166به
 1166وات ،عمالً تغییرات قابل توجهی در نمایه اولیه
مدی نوسانگر مشاهده نشد .مشاهدات بیشتر نشان دادند
که با افزایش نسبت توان تحریک نوارهای دیود نوری LB3
و  LB4که در کنار یکدیگر قرار دارند تا  P3 / P4 2و
ثابت نگه داشتن توان کل در حد  966وات نیز نمایه مد
عرضی نوسانگر پایدار و کم و بیش بدون تغییر باقی
می ماند ،شکل  .3با فعال نگه داشتن  9نوار دیود
نورگسیل LB2 ،LB1و  LB3و افزایش همزمان توان کل
تا  1 66وات و نسبت میانگین توان تحویل شده به
نوارهای دیودی  (P1  P2) / 2به نوار دیود نورگسیل سوم
 P12 / 2 P3تا  ، /3تنها تغییر نمایه مدی از مد  TEM06یا

شکل :9باال) توان الکتریکی و نسبت توان تحویل شده به نوارهای دیودهای
نور گسیل  LB1و  . LB3پایین) نمایه مدی  IG6,6خروجی نوسانگر لیزر
با تقارن زوج (اولین نمایه مدی ردیف اول ،چپ) و تقارن فرد (سایر نمایه
ها) به ازای توان دمش متناظر با نمودارهای باال.
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 IG 6,6به مد ترکیبی نزدیک به  TEM14و تثبیت آن از
توان کل بیش از  066وات مشاهده شد ،شکل .0

بحث و نتیجهگیری
مشاهدات تجربی نشان می دهند که نوسانگر لیزر با دمش
دیودهای نورگسیل و ساختار ساده ارائه شده برای جفت
شدگی چشمه نوری دمش و محیط فعال از پایداری قابل
توجهی در تولید نمایه های مد عرضی مراتب باال برخوردار
است .حساسیت ناچیز ساختار مدی به توزیع شدت و توان
کل دمش ،مزیت مهمی برای رویکرد مورد بحث جهت
تولید پایدار و کاربردی مدهای عرضی اینس-گاوسی
مراتب باال به شمار می آید .تجربه نشان می دهد که در
عمل با جهت دهی زاویه ای اولیه کوچکی میان صفحه
های نوارهای دیود های نوری و سپس تنظیم توان نوارهای
دیودها می توان به طیف گسترده ای از نمایه های مدی
با پایداری مناسب دست یافت که نشانی از تاثیر توزیع
شدت دمش بر ساختار نمایه مد عرضی نوسانگر است.

شکل :0نظیر شکل  3برای نوارهای دیود نور گسیل LB2 ،LB1و LB3و
نمایه های گوناگون مدی (به متن مراجعه شود).

مرجعها
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Tarkashvand, A. H. Farahbod, S.A.
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شکل :3نظیر شکل  5برای نوارهای دیود نور گسیل  LB3و  . LB4نمایه
های مدی  IG2,2و  IG3,3با تقارن زوج در تصاویر مشاهده می شود.
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نیروسنجی در مقیاس پیکونیوتن بر پایه تداخلسنجی
فاطمه جعفریانی1و* ،احسان احدی اخالقی1و ،2محمد اولین چهارسوقی1و ،2شیوا مرادیمهر 1و محمدتقی توسلی

3

1دانشکده فیزیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،زنجان ،کد پستی۴۵137-۶۶731
2مرکز پژوهشی اپتیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،زنجان ،کد پستی ۴۵137-۶۶731
3دانشکده فیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران
چکیده – در این مقاله دستگاهی برای اندازهگیری نیروهای ضعیف برپایه اندازهگیری جابهجاییهای نانومتری و استفاده از سیستمهای
اپتیکی معرفی شده است .اساس چیدمان استفاده از یک تداخلسنج مایکلسون تغییر یافته است .در این تداخلسنج از دو نوار بازتابی
نازک و سبک بهعنوان آینههای آن استفاده شده است .یکی از این نوارهای بازتابی مسئول آشکارسازی نیرو است که در مقابل نیروی
اعمال شده به صورت یک فنر رفتار میکند .ثابت فنری این نوار قابلیت تغییر دارد بهگونهای که با تغییر طول آن گستره وسیعی از
نیرو در محدوده میلینیوتن تا پیکونیوتن قابل اندازهگیری است .برای درجهبندی کردن دستگاه از نیروی الکترواستاتیک در یک
خازن تخت استفاده شد .دقت اندازهگیری نیرو توسط دستگاه ساخته شده از مرتبه  ۵۰پیکونیوتن بهدست آمد.
کلید واژه -دستگاه اندازهگیری نیرو ،تداخلسنج مایکلسون ،پیکونیوتن ،سیستم خازنی تخت

Force measuring in pico-Newton scales based on interferometry
F. Jafariani1,*, E. A. Akhlaghi1,2, M. A. Charsooghi1,2, Sh. Moradi-Mehr1 and M. T. Tavassoly3
1

Department Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran
Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran
3
Department Physics, Faculty of science, University of Tehran, North Kargar Avenue, Tehran, Iran

2

Abstract- In this paper, we introduce an apparatus for measurement of weak forces based on measuring
nanometer displacements and optical systems. The basic part of set up is a modified Michelson interferometer that
the mirrors are replaced by two lightweight and thin reflective stripes. One of these reflective stripes is responsible
for detecting the force that acts as a spring. The spring constant of the cantilever is adjustable with its length, so
that a wide range of force can be measured in the range of pico-Newton to milli-Newton. The electrostatic force in
a plane capacitive system was used to calibrate the force apparatus. The uncertainty of the force measurement was
obtained about 50 pico-Newton.
Keywords: Force apparatus, Michelson interferometer, Pico-Newton, Plane capacitive system
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تمیز و گسترده شده و سپس با کمک عدسی دوم موازی و

مقدمه

تخت میشود .نور موازی فرودی به باریکهشکن به دو باریکه

با پیشرفت سریع نانوتکنولوژی ،نیاز به اندازهگیری نیروهای

تقسیم میشود که هر کدام از باریکهها پس از بازتاب از

ضعیف (میکرونیوتن تا پیکونیوتن) در زمینههای مختلف

آینهها بازترکیب میشوند .اختالف راه بین دو مسیر باریکه

علمی و صنعتی بیشتر احساس میشود [ .]1از این رو

منجر به اختالف فاز بین دو باریکه و متعاقباً شکلگیری

دستگاههای مختلفی براساس فناوریهای مختلف گسترش

فریزهای تداخلی در صفحه مشاهده میشود.

یافته است .یکی از پرکاربردترین دستگاههای اندازهگیری
نیرو ،میکروسکوپ نیروی اتمی است که در سال 198۶
اختراع شد [ .]2همچنین دستگاه نیروی سطحی در اواخر
قرن بیستم اختراع شد که باعث موفقیتهای قابل توجهی
در اندازهگیری نیروهای بین سطوح بوده است [ .]3با اختراع
این دستگاهها نیروهایی در محدودهی N

−13

− 1۰

−1۰

1۰

قابل اندازهگیری شده است .در سالهای اخیر این گروه [،]۴
نیروسنجی برپایه تداخلسنج مایکلسون ساخته است که
قابلیت اندازهگیری نیروهای کم با دقت  ۵نانو نیوتن را دارد.

شکل :1چیدمان متداول یک تداخلسنج مایکلسون.

در این مقاله در ادامه کار پیشین ،طراحی دستگاه به گونهای

در چیدمان جدید ارائه شده برای این تداخلسنج ،یکی از
آینههای بزرگ و سنگین آن با نوار بازتابی نازک و سبکی
جایگزین شد .جهت ساخت نوار بازتابی ،المل میکروسکوپی
به ضخامت  ۰٫13 mmبه طول و عرض 3۰×1٫78 mm2
برش داده شد .برای بهدست آوردن یک آینه اپتیکی با
کیفیت سطح مناسب تنها بخش محدودی از سطح المل به
پهنای  9۵میکرون با آلومینیوم الیهنشانی شد .این نوار
بازتابی با استفاده از یک فیبر نوری به طول  3۰ mmاز یک
تکیهگاه آویزان شد ،این مجموعه اهرم نیروسنج نامیده می
شود .عالوه بر این بخش بازتابندهی آینه دوم این
تداخلسنج کامالً مشابه اهرم بوده با این تفاوت که آینه دوم
نقش آینه مرجع را داشته و باید کامالً ساکن و بدون حرکت
باشد .بنابراین زیرالیه بخش بازتابنده این آینه با ابعاد
بزرگتری ساخته و در بازوی دیگر کامالً ثابت میشود .شکل
 2تغییرات ذکر شده به بخش نقطهچین در شکل  1را
نمایش میدهد.

تغییر داده شد که باعث افزایش دقت ،گستره نیروهای قابل
اندازهگیری و کارایی دستگاه شده است .در نمونه اولیه
دستگاه نیروسنج ،از دو میله استوانهای بازتابنده بهجای
آینههای تداخلسنج مایکلسون استفاده شد .فریزهای
تداخلی از برهمنهی دو جبههموج استوانهای تشکیل شده
که به دلیل سیگنال به نوفه پایین این فریزها و تعداد محدود
آنها خطای زیادی در تعیین مقدار جابهجایی اهرم آن ایجاد
میشد [ .]۴در دستگاه جدید با تغییر آینهها و سیستم
درجهبندی آن ،مشکالت و محدودیتهای ذکر شده حل
شده است .دستگاه حاضر از دقت و حساسیت بیشتری
نسبت به قبل برخوردار است و با توجه به تغییر شکل
آینههای مورد استفاده کاربردهای بیشتری پیدا کرده است.

چیدمان نیروسنج
شکل  1چیدمان نوعی یک تداخلسنج مایکلسون را نمایش

برهمنهی امواج بازتابی پراشیده از دو نوار بازتابی ،فریزهای
تداخلی خطی در صفحه مشاهده تشکیل میدهد .بنابراین

میدهد .باریکهی لیزر هلیوم-نئون با عبور از پاالیه فضایی
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نشده است نمایش میدهد .دامنه این نوسانات بهقدری زیاد

روش دقیق و سریع برای تعیین اختالف فاز روش تحلیل
فوریه است.

است که فاز فریزهای تداخل ناشی از نیروی اعمال شده قابل
استخراج نیست .پس از تنظیم بهینه فشار هوا میز اپتیکی،
رفتار نوسانی اهرم ناشی از نویزهای محیطی تا حد بسیار
خوبی کاهش یافت (شکل(3ب)) و با حذف پیکهای
ناگهانی در سیگنال دامنه نوسانات به کمتر از  ۰٫1رادیان
رسید که متناظر با جابهجایی کمتر از  λ/12۰است

شکل :2طرحی از چیدمان تداخلسنج مایکلسون تغییر یافته برای
اندازهگیری نیروهای ضعیف.

(شکل(3ج)) .در نهایت با استفاده از یک فیلتر پایینگذر
مناسب عدمقطعیت اندازهگیری فاز نیروهای کندتغییر

فرایند حذف نوفه

میتواند از مرتبه  ۰٫۰1رادیان باشد (خط قرمز در

حساسیت اهرمهای مکانیکی توسط اختاللهای محیطی از

شکل(3ج)).

جمله نوسانات زمین محدود میشود .بهطور کلی افزایش در
میرایی سیستم بهعنوان یک روش مؤثر برای کاهش این

درجهبندی دستگاه

نوسانات مطرح است .در میان روشهای مختلف میرایی،

در این کار برای درجهبندی اهرم از یک خازن با دو الکترود

استفاده از بالشتک هوا در بخش مکانیک سیستم باعث

موازی تخت استفاده شده است ،بهطوریکه اهرم نیروسنج

کاهش نوفههای محیطی میشود [.]۴

نقش یکی از الکترودهای خازن (الکترود قائم) را بازی می
کند .الکترود دیگر خازن به صورت افقی در فاصله  d0از
الکترود قائم قرار داده شد و با اعمال اختالف ولتاژهای
مختلف  Vبه صفحات خازن ،فاصله بین این صفحات به دلیل
نیروی جاذبه بین بارهای الکتریکی مخالف روی صفحات
خازن به مقدار  ∆dتغییر پیدا کرد (شکل.)۴

شکل :3مراحل حذف نوفه در نیروسنج؛ تابعیت زمانی اختالف فاز هنگامی
که (الف) فشار هوای پایههای میز اپتیکی به درستی تنظیم نشده است،
(ب) فشار هوای پایههای میز اپتیکی به درستی تنظیم شده است( ،ج)
پیکهای ناگهانی در سیگنال حذف شدهاند.

شکل :۴سیستم خازنی تخت برای درجهبندی کردن اهرم نیروسنج.

برای رسیدن به کمترین نوسان در اهرم نیروسنج میز

در این صورت نیروی جاذبه بین صفحات خازن بهصورت

اپتیکی و هوای تزریق شده به آن بهینه شد .شکل(3الف)

رابطه ( )1توصیف میشود:

تابعیت زمانی اختالف فاز اندازهگیری شده را هنگامیکه
فشار هوای درون پایههای میز اپتیکی به درستی تنظیم
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()1

𝑉 2

1

𝑉 2 ⇒ 𝐹 = 2 𝜀0 (𝑑) 𝐴 .

𝐶𝜕 1

عدم قطعیت مقادیر نیروی اندازهگیری شده در هوا در

|𝑦𝜕 𝐹 = 2

𝑑=𝑦

حدود  ۵۰ pNبه دست آمده است.

در این رابطه  Cظرفیت خازن𝜀0 ،گذردهی الکتریکی خأل،
 dفاصله بین دو الکترود در هر ولتاژ اعمال شده و  Aسطح
مشترک دو الکترود است.

شکل( :۶سمت چپ) نمودار نیرو برحسب جابهجایی اهرم و برازش خط
راست به آن و (سمت راست) مقدار انحراف نتایج تجربی از خط برازش
شده را نشان میدهد.

نتیجهگیری
نتایج ساخت یک دستگاه نیروسنج برای تداخلسنجی ارائه
شکل( : ۵الف) نمودار اختالف فاز بر حسب ولتاژ (مربع) قبل از
پیوستهسازی فاز و (دایره) پس از آن( ،ب) نمودار جابهجایی اهرم
نیروسنج برحسب ولتاژ را نشان میدهد.

شد ،که عدم قطعیتی در حدود  ۵۰ pNدارد .با توجه به
حساسیت و دقت باالی دستگاه ،از آن میتوان در
اندازهگیری نیروهای ضعیف مانند نیروی کازیمیر استفاده

برای تعیین اختالف فاز ناشی از جابهجایی اهرم از روش

کرد .عالوه بر این در آزمایشهای سیاالت ،بهعنوان کاوه

تحلیل فوریه استفاده شده است .شکل( ۵الف) و (ب)

برای بررسی نیروسنجی و درنتیجه استخراج کمیتهایی

بهترتیب اختالف فاز و جابهجایی اهرم برحسب ولتاژ اعمال

همچون سرعت سیال و گرانروی آن میتوان استفاده کرد.

شده را نمایش میدهد .درنهایت با محاسبهی نیروی اعمال
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رابطه نیرو و جابهجایی اهرم توسط قانون هوک بهصورت زیر

[3] J. Israelachvili and et al., “Recent advances in the
surface forces apparatus (SFA) technique”, Reports
on Progress in Physics, Vol. 73, p. 036601, 2010.

بهدست میآید:
() 2

𝐹 = 𝐾Δ𝑑 .

[4] M. Tahviliyan and et al., “Nanonewton force
measurement using a modified Michelson
interferometer”,
Measurement Science and
Technology, Vol. 28, No. 5, p. 055205, 2017.

در این رابطه  Kضریب سختی خاصیت فنری اهرم است.
مقدار این ضریب از طریق آزمون انجام شده برای اهرم مورد

[5] Y. Zheng and et al. “Improving environmental noise
suppression for micro-newton force sensing based
on electrostatic by injecting air damping”, Review of
Scientific Instruments, Vol. 85, No. 5, p. 055002,
2014.
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 و بررسی جذب غیرخطی وPLD  با روشWS2 رشد الیههای نازک
محدودکنندگی نوری آنها
3

 سید محمدباقر مرعشی،2 محمد خانزاده،1شبنم ابوطالبی

 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
1

Abootalebi.sh@gmail.com
2
khanzadeh@vru.ac.ir
3
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 الیههای ناازک. اندازهگیری شده استWS2  در این پژوهش ضریب جذب غیرخطی و محدودکنندگی نوری الیههای نازک- چکیده
 به روش الیهنشانی لیزر پالسی رشد یافتهاند و آنالیزهای انجام شده نشان میدهد این روش برای رشد الیاههاای باا کیتیاتWS2
 بررسی222 mW  و توان232 nm  روزنه باز با لیزر پیوستهZ  از طرفی پاسخ نوری غیرخطی این الیهها با روش پویش.کارآمد است
 ایان. میباشاد123

 برای ضخامتها و توانهای مختلف از مرتبهWS2  نتایج نشان میدهد جذب غیرخطی الیههای.شده است
.الیهها برای کاربردهایی چون محدودکنندههای نوری مناسب بشمار میروند
 محدودکنندگی نوری، ضریب جذب غیرخطی،Z  پویش، الیه نشانی لیزر پالسی، الیه نازک-کلید واژه

The growth of WS2 thin films by PLD method and investigation of
nonlinear absorption and optical limiting
Shabnam Abutalebi, Mohammad Khanzadeh, Seyed MohammadBagher Marashi
Vali asr University of Rafsanjan, Faculty of basic science, Department of physics
Abstract- In this study, nonlinear absorption and optical limiting of WS2 thin films was measured. WS2 thin films
grown by pulsed laser deposition method and analyzes show this method is useful for the growth of high quality layers.
On the other hand, nonlinear response of these layers is investigated by open apreture z-scan with 532nm contineous
wave laser at 200mw. The results show nonlinear absorption of WS2 layers with various thickness and power of
order103 . These layers are also suitable for applications such as optical limiting.
Keywords: thin film, pulsed laser deposition, Z-scan, nonlinear absorption, optical limiting
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دو ضخامت  90و  190نانومتر بر روی الم شیشهای رشد

مقدمه

یافتهاند .ضخامت الیهها با ضخامتسنج کریستالی دستگاه

دیسولفید تنگستن ( )WS2از خانواده کلکوژنهای فلزات

اندازهگیری شده است .به منظور بهبود ساختار و کیفیت

واسطه ( )TMDاست .این نوع مواد دو بعدی هستند که از

الیهها ،فرآیند پخت بر روی الیههای نازک انجام شده

الیههایی تشکیل شدهاند که با یک نیروی واندروالس

است .الیههای رشد داده شده در کوره با دمای  100°Cبه

ضعیف به هم متصل شدهاند .گاف نوری این مواد در حالت

مدت  90دقیقه قرار داده میشوند .در طی فرآیند پخت،

حجمی غیرمستقیم و درحالت تک الیه مستقیم است،

پودر خالص سولفور در کوره با فاصله معین از الیهها قرار

بنابراین خواص نوری این مواد وابستگی زیادی به ضخامت

دارد ،همچنین گاز آرگون در جریان است .طیف جذب و

دارد .مواد  TMDدارای ویژگیهای نوری و اپتوالکترونیکی

نمودار تائوک الیههای نازک  WS2در شکل  1نشان داده

بارزی هستند که به عنوان نمونه میتوان به پاسخ نوری

شده است .با استفاده از رابطه تائوک ،گاف ممنوعه برای

غیرخطی ،دینامیک فوق سریع حاملها و محدودهی

الیههای  WS2با ضخامت  90و  190نانومتر به ترتیب

عملکرد گستردهای از طولموجها اشاره کرد [ .]1-6در

 1/99و  1/11الکترون-ولت بدست میآید.

سال  6012آقای ژانگ و همکاران پارامترهای غیرخطی
فیلمهای نازک  WS2و  MoS2را باروش پویش  Zو با
استفاده از لیزر فمتوثانیه در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک
اندازهگیری کردند .نتایج نشان میدهد پاسخ نوری
غیرخطی این الیهها قابل توجه است .همچنین وابستگی
جذب غیرخطی به ضخامت الیه و طولموج گزارش داده
شد[ .]9در این پژوهش پاسخ نوری غیرخطی و

شکل  :1نمودار جذب و نمودار تائوک مربوط به الیههای نازک
 WS2با ضخامت  90و  190نانومتر

محدودکنندگی نوری الیههای نازک  ،WS2رشد یافته با
روش الیه نشانی لیزر پالسی ،با روش پویش  Zلیزر سبز

در شکل  6آنالیز پراش پرتو ایکس ) (XRDنشان داده

پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است.

شده است .با توجه به این طیف ساختار کریستالی الیه،
شش گوشه است و ثابت شبکه آن در شکل مشخص شده

کارتجربی

است .طیف این الیه با طیف دی سولفید تنگستن

رشد الیههای نازک  WS2با روش الیهنشانی لیزر پالسی در

همخوانی دارد.

آزمایشگاه پیشرفته لیزر دانشگاه ولی عصر(عج) انجام شده
است .در این روش باریکه لیزر پالسی با ماده هدف برهم-
کنش میکند و در نتیجه این برهمکنش ،قسمتی از ماده
تبخیر شده و بر روی زیرالیه مینشیند .در فرآیند الیه-
نشانی لیزر  Nd:YAGبا طولموج  1011نانومتر ،پهنای
پالس  1-2نانوثانیه و انرژی  0/1ژول استفاده شده است.
الیهها در شرایط خالء ( (10-1 mbarو دمای  190°Cدر

شکل  :6طیف  XRDالیه نازک  WS2با ضخامت  190نانومتر
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ضریب جذب غیرخطی این الیهها با روش پویش  Zروزنه
باز اندازهگیری شده است .در این روش که اولین بار در
سال  1999توسط شیخ بهایی ارائه شد ،همه نور تراگسیل
از ماده در موقعیتهای متفاوت نسبت به کانون اندازه-
گیری میشود سپس دادههای تجربی با توجه به فرمول 1
برازش شده و ضریب جذب غیرخطی محاسبه میشود[-2
.]1

نتایج و بحث
منحنی جذب غیرخطی برای الیه نازک  WS2با ضخامت
 90نانومتر و  190نانومتر به ترتیب در شکل  1و شکل 2
نشان داده شده است.

() 1
در این رابطه

است که  βضریب جذب

طول
غیرخطی ،شدت در کانون،
طول ریلی می-
مؤثر نمونه (αجذب خطی است) و
باشد .چیدمان این روش در شکل  9آمده است .در این
چیدمان از لیزر پیوسته با طول موج  296نانومتر و توان
 600میلیوات استفاده شده است که با عدسیهای ،12
 20و  162میلیمتر پهن و موازی میشود ،سپس باریکه
موازی شدهی نور با عبور از عدسی  12میلیمتر متمرکز
میشود .در محدوده نور کانونی شده ،نمونه به نحوی قرار
میگیرد که بتواند مسیر قبل و بعد از کانون را پویش کند
و نور تراگسیل از آن با کمک یک عدسی مثبت به
آشکارساز برسد .آشکارساز توانهای پایین را با دقت
بیشتری اندازهگیری میکند به همین دلیل قبل از
آشکارساز از یک قطبشگر استفاده شده است تا توان
ورودی را کاهش دهد .کمر باریکه لیزر در کانون مقدار 19
میکرون با روش آزمایش پراش از لبه تیغه اندازهگیری
شده است .جذب خطی برای الیهها با ضخامت  90و 190

شکل  :1نمودار پویش  Zروزنه باز برای الیه نازک WS2با ضخامت
 90نانومتر در دو شدت متفاوت

نانومتر به ترتیب 1/19×102 cm-1و  1/9×101 cm-1است.

شکل  :2نمودار پویش  Zروزنه باز برای الیه نازک  WS2با ضخامت
 190نانومتر در دو شدت متفاوت

طبق نتایج حاصل ،پاسخ غیرخطی الیههای نازک  WS2با
ضخامت  90و  190نانومتر بصورت جذب اشباع معکوس
است بنابراین عالمت جذب مثبت است .ضریب جذب
غیرخطی برای ضخامتها و شدتهای مختلف در جدول 1
شکل : 9چیدمان پویش  Zلیزر پیوسته با طول موج  296نانومتر

نشان داده شده است .پاسخ غیرخطی الیه نازک  WS2با
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ضخامت  90نانومتر در توانهای باال بزرگتر از الیه با

نتیجهگیری

ضخامت  190نانومتر است .برای الیه  190نانومتر شدت-

در این پژوهش ضریب جذب غیرخطی الیههای نازک

های باال به الیه آسیب زده و نمیتوان اندازهگیری دقیقی

 WS2با استفاده از روش پویش  Zبا لیزر سبز پیوسته

داشت.

اندازهگیری شد .تأثیر عوامل مختلف مانند ضخامت و

جدول  :1ضریب جذب غیرخطی الیههای نازک

WS2

شدت بر روی این اندازهگیری مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد این الیهها دارای جذب غیرخطی قابل
توجهی در این طولموج هستند که در نتیجه برای
کاربردهایی چون محدودکنندگی نور و سوئیچهای نوری
مناسب بشمار میآیند.

یکی از کاربردهای اپتیک غیرخطی محدودکنندگی نوری
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زمان بر نورکوانتومی چالنده عبوری-اثر اپتیک کوانتومی دو الیهی متقارن پاریته
1

 و محمدکاظم مروجفرشی3و2 احسان عموقربان،1الناز پیلهور

 دانشگاه تربیت مدرس، هسته پژوهشی نانو پالسمو فوتونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر1
 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد2
 مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، دانشگاه شهرکرد9
( در دمای صفف ر را بر ویژگی های اپتیک کوانتمی نور چالندهPT) زمان-چکیده – در این مقاله اثرات محیط دو الیهی متقارن پاریته
 با اسففت اده از رهیاف ;کانونی در کوانتش میدان الکترومغناطیسففی در محیطهای جاذب و، بدین منظور.فرودی بررسففی می کنیم
 چالندگی، توسط الگوی لورنتسPT تقوی کننده و الگوسفازی توابع گذردهی الکتریکی الیههای تشفکی دهندهی یک سفامانهی
آن به ترتیب خالء و نور چالنده

و راس

چ

فرودی از سفم

خروجی از این سفامانه را برای وضفییتی که حال

کوادراتوری حال

 نور خروجی، در ناحیهی تقارن فازجبران میشودPT  نشان داده خواهد شد علیرغم این که اثر اتالفی دوالیه. محاسبه میکنیم،باشد
.میدهد

ویژگیهای کوانتومی خود را از دس

. چالندگی کوادراتوری،)PT( زمان- دوالیه متقارن پاریته، کوانتش میدان الکترومغناطیسی-کلید واژه

The Quantum Optic Effect of the two-Layer PT Symmetric on an
Incident Quantum Squeezed Light
Elnaz Pilehvar1, Ehsan Amooghorban2,3, and Mohammad Kazem Moravvej-Farshi1
1Faculty

of Electrical and Computer Engineering, Nano Plasmo-Photonic Research Group,
Tarbiat Modares University
1 Shahrekord University, Faculty of Science, Department of Physics
2 Shahrekord University, Nanotechnology Research Center

Abstract- We investigate the medium effect of the two-layer parity time (PT) symmetric on the quantum optical properties
of an incident squeezed light at zero temperature. For this purpose, we calculate the quadrature squeezing of the output
states of a two-layer PT, using the canonical approach in quantization of the electromagnetic field and modeling the
electric permittivity functions of the constituent layers by the Lorentz model, for a situation in which the incident states
on the right and left side of the two-layer PT are the quantum vacuum and squeezed states, respectively. It will be shown
that although the PT loss effect is compensated in the phase symmetry regime, the output light is no longer squeezed.
Keywords: Quantization of electromagnetic field, Parity-Time (PT) Symmetry, Quadrature squeezing.
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قسمت موهومی این تابع نشاندهنده بهره یا تلف در سامانه
است .بر طبق قضیه افتوخیز-اتالف ،در این سامانهها به
خاطر ماهیت اتالفی آنها به طور حتم نوفه نیز حضور دارد.
به همین خاطر ،اثر این نوفههای کوانتومی بر ویژگیهای
کوانتوم اپتیک حالتهای عبوری از سامانههای اپتیکی از
اهمیت زیادی برخوردار است .برای توصیف و بررسی این
اثرات بر حالتهای کوانتومی فرودی ،نخست الزم است تا
کوانتش میدان الکترومغناطیسی در حضور محیطهای
دیالکتریک پاشنده و جاذب بررسی شود .تاکنون روشهای
متعددی برای کوانتش میدان الکترومغناطیس در حضور
محیطهای دیالکتریک ارائه شده است که میتوان آنها را
در دو رهیافت کلی پدیدهشناختی ] [4و کانونی ][6-5
دستهبندی کرد .در این مقاله کوانتش امواج
الکترومغناطیسی مبتنی بر رویکرد کانونی را برای بررسی
اثرات محیط متقارن  PTدوالیه بر حالت چالنده فرودی به
کار میبریم .سپس با بررسی چالندگی کوادراتوری نور
خروجی به مطالعه ویژگیهای کوانتومی آن میپردازیم.

مقدمه
در دهه  99بِندِر و همکاران ] [1-9نشان دادند ،طیف انرژی
بعضی از هامیلتونیها علیرغم غیرهرمیتی بودن ،میتواند
حقیقی باشد .آنها این نوع هامیلتونی غیرهرمیتی را
هامیلتونی متقارن پاریته-زمان ) (PTنامگذاری کردند .شرط
الزم برای اینکه یک هامیلتونی هرمیتی باشد این است که
)𝑥 .𝑉(𝑥) = 𝑉 ∗ (−به عبارت دیگر بخش حقیقی پتانسیل
باید یک تابع زوج و بخش موهومی آن یک تابع فرد از مکان
𝑥 باشد .ولی در عمل پتانسیل مختط مفهوم فیزیکی ندارد،
در عوض میتوان از معادل نوری آن یعنی متقارن بودن
ضریب شکست ،𝑛(𝑟) = 𝑛∗ (−𝑟) ،استفاده کرد .از آنجا
که از قسمت موهومی ضریب شکست برای توصیف بهره/تلف
در سامانه استفاده میشود ،ساختارهای  PTبیانگر گونهای
از مهندسی قسمت موهومی ضریب شکست مادهاند.
بهطوریکه ،بهره و تلف در یک سامانهی  PTهمدیگر را
جبران میکنند .در حقیقت محیط نوری ساختارهای PT
توسط دو جفت موجبر یا دو جفت تیغه دیالکتریک جفت
شده بهره/تلف (دایمر  )PTو از قبیل آن فراهم میشود .با
در نظر گرفتن دایمر  ،PTبرای بهره/تلف زیر مقدار آستانه
) 𝑇𝑃𝛾 < 𝛾( اَبَر مُدی وجود دارد که نشان دهنده توزیع
یکسان میدان بین موجبرهای بهره/تلف است .به این ناحیه
تقارن فاز  PTمیگویند .اتفاق جالب زمانی میافتد که مقدار
بهره/تلف از حد آستانه باالتر برود ) 𝑇𝑃𝛾 > 𝛾( و وارد ناحیه
شکست فاز  PTشود .در این صورت ،میدان الکتریکی فقط
در موجبر بهره یا تلف باقی خواهد ماند .مقدار 𝑇𝑃𝛾 ،مرز
گذار فاز نام دارد.
تیغههای دیالکتریک در سامانههای اپتیکی چهاردرگاهی
مثل فیبرهای نوری و تداخلسنجها استفاده میشوند و
کاربردهای وسیعی در اپتیک کوانتمی و کالسیک دارند.
انتشار نور در تیغههای دیالکتریک از جمله مسائل پرکاربرد
در الکترودینامیک کوانتمی است که در ارتباط با کوانتش
میدانهای الکترومغناطیسی در حضور یک ماده قطبشپذیر

چالندگی کوادراتوری
سامانهی متقارن  PTمتشکل از دو الیهی بهره و تلف با
گذردهیهای الکتریکی )𝜔( 𝑔𝜀 و )𝜔( 𝑙𝜀 و ضخامت کل 2l
را در نظر میگیریم .فرض میکنیم سامانه مزبور توسط خالء
احاطه شده باشد (شکل .)1اگر عملگر نابودی میدان
الکترومغناطیسی پیشرونده به سمت راست در مکان  𝑥1را
با )𝜔  𝑎1− (𝑥1,و عملگر نابودی میدان الکترومغناطیسی
پیشرونده به سمت چپ در مکان  𝑥3را با )𝜔 𝑎4+ (𝑥3 ,
نشان دهیم ،با استفاده از روابط کوانتومی ورودی-خروجی
مدهای خروجی میدان بر حسب مدهای فرودی و نوفههای
کوانتومی ناشی شده از فرایند جذب و تقویت در الیهها به
صورت زیر نوشته میشود ]: [6،5

)𝜔 𝑎 (𝑥 ,
)𝜔 𝑎 (𝑥 ,
)𝜔( 𝐹
( 1− 1
) = 𝒜 ( 1+ 1
)+( −
)). (1
)𝜔 𝑎4+ (𝑥𝑁 ,
)𝜔 𝑎4− (𝑥𝑁 ,
)𝜔( 𝐹+

که در آن:

است .دی الکتریکها توسط تابع گذردهی الکتریکی )𝜔(𝜀
به صورت تابعی مختلط از بسامد توصیف میشوند که

)(2

)𝜔( 𝐹
)𝜔( 𝑐
)𝜔( 𝑐
( −
)=ℬ(2) ( 2+
) + ℬ(3) ( 3+
),
)𝜔( 𝐹+
)𝜔( 𝑐2−
)𝜔( 𝑐3−
𝐴−
1
)(−1
),
𝐴 𝐴𝒜 = 𝐴22 (𝐴 𝐴 −21
𝐴12
11 22
12 21
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طوالنی ،چالندگی کوادراتوری نور عبوری از سامانه  PTبه
صورت زیر نوشته میشود:
< [Δ𝐸(𝜙𝐿𝑂 , 𝜔𝐿𝑂 )]2 >𝑜𝑢𝑡 =1+

)(4

𝜌 |𝒜21 |2 {2𝑠𝑖𝑛ℎ2
})𝜌𝑠𝑖𝑛ℎ2

شکل  :1طرحوارهای از دو الیهی متقارن  PTبا الیههای تلف 𝑙𝜀 و بهره 𝑔𝜀.
پیکانها و عملگرهای روی آنها نشان دهنده مُدهای میدانهای ورودی و
خروجی اند .سمت راست سامانه نشان دهنده آشکارساز هموداین است.

)𝑗(

𝑥𝜔) ∗
𝑔𝑛−𝑖(𝑛𝑔 −
𝑐 2𝑘+1

𝜔

)𝑗(ℬ

)𝑗(

)(2𝑘+1

)∗(2𝑘+1
ℬ22
}
∗𝑔𝑛 𝑛𝑔 +

توسط ماتریس انتقال 𝒜 ،در حالیکه اثرات اتالف و تقویت
درون هر الیه توسط ماتریسهای نوفه )𝑗( ℬنشان داده
میشود .در اینجا درایههای ماتریس پراکندگی )𝑗( 𝑆 به
صورت زیر نوشته میشود:
𝑐𝛽𝑗 𝑛𝑗+1 +𝑛𝑗 −𝑖(𝛽 −𝛽 )𝜔𝑥 /
𝑗+1
𝑗
𝑗 ,
𝑒
𝑗𝑛2
𝑗+1

𝜁𝜑𝑖

)𝑗(

𝑐𝛽𝑗 𝑛𝑗+1 − 𝑛𝑗 −𝑖(𝛽 +𝛽 )𝜔𝑥 /
)𝑗(
𝑗+1
𝑗
𝑗 ,
√ = 𝑆12
𝑒
𝑗𝑛𝛽𝑗+1 2
𝑗𝑛2

ℬ21

𝜔 ∗
𝑒 −𝑖(𝑛𝑔−𝑛𝑔) 𝑐 𝑥2𝑘 ] −

−
+
−

𝑒 ζ = ζپارامتر چالندگی𝑛𝑔 = √𝜀𝑔 = ،

که در آن
𝑔𝛾𝑖  𝛽𝑔 +ضریب شکست الیهی بهره و 𝑛𝑙 = √𝜀𝑙 = 𝛽𝑙 +
𝑙𝛾𝑖 ضریب شکست الیهی تلف است .در اینجا به منظور
سادگی محاسبات دمای سامانه  PTبرابر با صفر در نظر
گرفته شده است.

𝛽√ = 𝑆11

𝑗𝑛𝛽𝑗 𝑛𝑗+1 −

∗

(2𝑘+1) 2
|ℬ22
|
𝑥𝜔) ∗
𝑥𝜔) ∗
𝑔𝑛𝑖(𝑛𝑔 −
𝑔𝑛𝑖(𝑛𝑔 −
𝑒 𝑐 2𝑘+1 −
] 𝑘𝑐 2
𝑒[ ∗
𝑔𝑛 𝑛𝑔 −
)(2𝑘+1) ∗(2𝑘+1
ℬ22
ℬ21
𝜔 ∗
[𝑒 −𝑖(𝑛𝑔 −𝑛𝑔) 𝑐 𝑥2𝑘+1
∗
𝑔𝑛 𝑛𝑔 +

) 𝐵(𝑘) . 𝑅 (𝑘) . 𝑆 (𝑘−1و )𝑁( 𝑆 = )𝑁(𝐵 را برآورده میکنند به
طوریکه داریم 𝑘 = 3,4, … , 𝑁 :و ).𝐴 = 𝐵(2) . 𝑅 (2) . 𝑆 (1
در حقیقت در اینجا اثر بازتاب و عبور از الیههای مختلف

𝑒 𝑖(𝛽𝑗+1 +𝛽𝑗)𝜔𝑥𝑗/𝑐 ,

2𝑘+1 2
|ℬ21
| −2𝛾𝑔𝜔𝑥2𝑘+1
𝑐
{ | 𝑔𝛾|𝑖+4
𝑒
∗𝑔𝑛 𝑛𝑔 −

] 𝑘− 𝑒 −𝑖(𝑛𝑔−𝑛𝑔) 𝑐 𝑥2

−B21
−B22
)(−1
)𝑗( ( = 𝐴22
).
)𝑗(
)𝑗(
)𝑗(
𝐵11 𝐴22 − 𝐴12 𝐵21 𝐵12 𝐴22 − 𝐴12 𝐵22
در اینجا ماتریسهای )𝑗(𝐵 روابط بازگشتی = )𝐵(𝑘−1

)(3

𝑒[

𝜌𝜙
) 2𝑖(𝜙𝐿𝑂 −arg(𝒜22 )−
2

𝑒( 𝑒𝑅 −

اثر دوالیه متقارن  PTبر نور کوانتومی فرودی
با توجه به پیچیدگی روابط قبلی ،در ادامه به بررسی نتایج
عددی رابطه ( )9می پردازیم .بدین منظور ضریب گذردهی
الکتریکی الیههای بهره/تلف را توسط الگوی لورنتس زیر
مدلسازی میکنیم ]:[1

)𝑗(

𝛽√ = 𝑆21

𝑗+1

𝑐𝛽𝑗 𝑛𝑗+1 + 𝑛𝑗 𝑖(𝛽 −𝛽 )𝜔𝑥 /
)𝑗(
√ = 𝑆22
𝑒 𝑗+1 𝑗 𝑗 .
𝑗𝑛𝛽𝑗+1 2
𝑗

به عالوه ،درایههای ماتریس 𝑅 به صورت 𝑐𝑅11 =𝑒 −𝛾𝑗𝑙𝑗𝜔/

)(5

𝑗
 𝑅22و 𝑗𝑖𝛿 )𝑗(𝑖𝑖𝑅 = )𝑗(𝑗𝑖𝑅 تعریف میشوند.
𝑐=𝑒 +𝛾𝑗𝑙𝑗𝜔/
اکنون فرض میکنیم که حالتهای فرودی از سمت چپ و
راست دوالیه متقارن  ،PTحالت خالء کوانتومی و نور
کوانتومی چالنده باشد .بر این اساس ،با قرار دادن یک
آشکارساز هموداین در سمت راست سامانه مزبور و مطالعهی
چالندگی کوادراتوری نور عبوری از آن ،می توان به مطالعهی
اثرات کوانتومی سامانه  PTبر نور کوانتومی فرودی پرداخت.
با به کاربردن رابطهی کوانتومی ورودی-خروجی و
ماتریسهای انتقال و نوفه ( )1و ( )2و انجام محاسبات بسیار

𝑗𝛾 𝑗𝛼𝑗 𝜔0

ε𝑗 (𝜔) = 𝜀0𝑗 − 𝜔2−𝜔2 +𝑖𝜔𝛾 ,
𝑗

𝑗0

که در آن 𝑙  𝑗 = 𝑔,اشاره به الیههای بهره و تلف دارد .در
اینجا 𝜀0𝑗 ،ضریب دی الکتریک محیط زمینه 𝜔0𝑗 ،بسامد
تشدید 𝛾𝑗 ،پهنای خط بهره/تلف و 𝑗𝛼 ضریب بهره/تلف است.
برای این که شرط  PTدر این سامانه مهیا شود الزم است
که قسمت حقیقی ثابت دی الکتریک در دو محیط بهره و
تلف یکسان و قسمت موهومی آن دو یکسان و قرینه هم
باشند یعنیRe 𝜀g (𝜔) = 𝑅𝑒 𝜀𝑙 (𝜔), Im 𝜀g (𝜔) = :
)𝜔(  .−𝐼𝑚 𝜀lبنابراین ،برای محیط اتالفی با > )𝜔( 𝑙𝜀 Im
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طور مشابه ،با انتقال آشکارساز هموداین به سمت چپ
سامانه  PTو اندازهگیری چالندگی کوادراتوری برای نور
بازتابی نتایج مشابهی را مشاهده میکنیم که در شکل (2ب)
رسم شدهاند.

نتیجهگیری
در این مقاله اثرات محیط یک سامانهی متقارن  PTدو الیه
بر ویژگیهای نور چالنده فرود آمده بر آن بررسی شد .با
محاسبه چالندگی کوادراتوری نشان داده شد که با وجود
نوفههای کوانتومی حتی در شرایطی که سامانه کوانتومی در
تقارن فاز  PTبه سر میبرد و دمای سامانه نیز صفر کلوین
است نور عبوری ویژگیهای کوانتومی خود را از دست
میدهد و دیگر چالنده نیست.

شکل  :2چالندگی کوادراتوری برای نور چالنده عبوری از دو الیه متقارن .PT
در این جا آشکارساز هموداین الف) در سمت راست و ب) در سمت چپ دوالیه
متقارن  PTقرار دارد و به ترتیب نورهای عبوری و بازتابی از سامانه  PTرا
آشکارسازی میکنند.

مرجعها

 ،0الزم است که  𝛼l , 𝛾l > 0و برای محیط تقویت کننده با
 Im 𝜀g (𝜔) < 0الزم است که  𝛼g < 0و  𝛾g > 0باشد .با
اندکی محاسبات ساده میتوان نشان داد که با انتخاب
پارامترهای مادی 𝑧𝐻𝑃 ،𝛾𝑙 = 0.067 𝑃𝐻𝑧 ،𝜔0l = 1
 |𝛼l | = 20.86برای محیط اتالفی و پارامترهای مادی
𝑧𝐻𝑃  𝛾2 = 0.14 𝑃𝐻𝑧 ،𝜔02 = 1.2و  𝛼2 = 2برای
محیط تقویتی ،شرایط باال برقرار است و سامانه در تقارن فاز
 PTبه سر میبرد]  .[1حال با جایگذاری پارامترهای مادی
باال در رابطهی ( )6و به کار بردن آنها در رابطهی (،)9
نتایج عددی چالندگی کوادراتوری برای نور چالنده عبوری
از دو الیه متقارن  PTدر شکل  2رسم شده است .در شکل
( 2الف) ،برخالف انتظارمان مشاهده میکنیم که چالندگی
نور عبوری باالتر از عدد یک و این انحراف از عدد یک برای
بسامد تشدی به بیشینه مقدار خود میرسد .این نتیجه به
معنای آن است که نور عبوری دیگر چالنده نیست .بهعبارت
دیگر اگر چه سامانه در تقارن فاز  PTبه سر میبرد و اثرات
اتالفی توسط تیغهی بهره جبران میشود ولی در اینجا
اثرات نوفههای کوانتومی بر آن غالب و موجب میشوند تا
نور عبوری ویژگیهای کوانتومی خود را از دست بدهد .به
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شبیهسازی انتقال حرارت در سیاالت از طریق هدایت و همرفت به کمک
انحرافسنجی مارهای
 مجید رشیدی هویه،افسانه رجائی نژاد
 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک
 اساس این. در این پژوهش به بررسی انتقال گرما از طریق هدایت و همرفت توسط انحرافسنجی مارهای پرداخته شده است-چکیده
- بدین منظور ابتدا مقدار جابه.روش بر مبنای جابه جایی فریزهای ماره به علت شیب ضریب شکست سیال بر اثر اعمال شیب دمایی است
 با اعمال شیب دمایی. محاسبه شد،جایی فریزهای ماره بر اثر اعمال شیب دمایی مثبت از پایین به باال توسط نرمافزار شبیه ساز کامسول
 سپس مقدار جابهجایی فریزهای ماره بر اثر اعمال شیب دمایی مثبت.مثبت از پایین به باال انتقال گرما تنها از طریق هدایت اتفاق میافتد
- جابه، نتایج نشان میدهد. در این صورت انتقال گرما در سیال از طریق هدایت و همرفت امکانپذیر است.از چپ به راست محاسبه شد
 همواره در یک راستا است در حالی که افتوخیزهایی در جابهجایی،جایی فریزها در حالتی که انتقال گرما صرفا از طریق هدایت است
 همچنین پاسخ. مشاهده میشود، فریزهای ماره در حالتی که انتقال گرما از طریق هر دو مد گرمایی (همرفت و هدایت) اتفاق میافتد
. مورد بررسی قرار گرفت،گرمایی محیط به اعمال شرایط مرزی متناوب نسبت به زمان
 همرفت، هدایت گرمایی،انحراف سنجی ماره ای-کلید واژه

Simulation of heat transfer in fluids through conduction and
convection using Moiré deflectometry
Afsane Rajaee Nezhad, Majid Rashidi Huyeh
Department of Physics, University of Sistan and Baluchestan,Zahedan,Iran
Abstract- In this study, the conduction and convection modes in heat transfer have been investigated using
Moiré deflectometry method. The method is based on the displacement of Moiré fringes due to a
refractive index gradient, induced by a temperature gradient. For this, were evaluated Moiré fringe
displacements under a temperature gradient on the fluid from up to down by COMSOL Multiphysics
software. In this case, just heat conduction mode may be participating in the heat transfer of the fluid.
Then, Moiré fringe displacements were determined under a temperature gradient on the fluid from a
horizontal side to another horizontal side. In this case, heat transfer in the fluid may be happen through
both mods of conduction and convection. The results show that when the heat transfer is directed only
through the conduction, the Moré fringe displacements happen on a one direction at any time, but in the
case in which both thermal modes are excited, some fluctuation may be observed in the Moiré fringe
displacements. In addition, medium thermal response has been study under a temporal periodic condition
on the boundaries.
Keywords: Moire deflectometry, Conduction, Convection
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مقدمه
انتقال گرما در یک سیال از طریق هدایت ،همرفت و تابش
امکانپذیر است [ .]1روشهای تجربی مختلفی برای
اندازهگیری هدایت گرمایی سیاالت وجود دارد که بهدو
دسته روشهای گذرا] [2و حالت پایا] [9تقسیم میشود.
روشهای سیم داغ گذرا ،آنالیزور ثابت گرمایی ،نوسان
از جمله روشهای گذرای اندازه-
دمایی و تکنیک
گیری هدایت گرمایی سیاالت میباشد] .[4دو روش صفحه
موازی پایدار و سلول استوانهای از روشهای حالت پایا
میباشند].[9این روشها درکنار مزایای بسیار ،دارای
معایبی از جمله چیدمان پیچیده ،پرهزینه و حساس به
لرزش محیط نیز می باشند .به همین دلیل همواره
محققین به دنبال روشی بوده اندکه فاقد مشکالت فوق
باشد .یکی از این روشها که در اندازه گیری های اپتیکی
اهمیت زیادی دارد ،تکنیک انحرافسنجی مارهای است.
این روش در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده
است] .[5در این تحقیق از این تکنیک برای بررسی
مدهای هدایت و همرفت در انتقال گرما استفاده شده که
در ادامه بیان میشود.

روش انحرافسنجی مارهای
انحرافسنجی مارهای یکی از روشهای اندازهگیری هدایت
گرمایی سیاالت میباشد که در آن جسم مورد آزمایش در
امتداد یک پرتو نور موازی قرار میگیرد] .[9طرحوارهی
چیدمان مورد استفاده در شکل( )1آمده است.

نور تخت تکفامی از سلول حاوی سیال عبور داده میشود.
که در فاصله تالبوت
و
دو توری رانکی مشابه
(مرتبه اول) یکدیگر هستند ،بالفاصله پس از سلول قرار
روی
داده میشوند .بر اثر برهم نهی خودتصویر
،فریزهای ماره روی پرده (صفحهی مات) واقع در پشت
ایجاد میشود .در صورتیکه ضریب شکست محیط با
دما تغییر کند ،اعمال یک شیب گرمایی در محیط ،یک اثر
منشور گونهای بهوجود میآورد و موجب انحراف پرتو در
جهت افزایش ضریب شکست خواهد شد .بههمین دلیل
خودتصویر توری اول روی توری دوم جابهجا میشود و در
نتیجه فریزهای ماره نیز جابهجا میشوند .مقدار زاویهی
انحراف ،وقتی نور به اندازهی در محیط منتشر شود ،به شرط
کوچک بودن ضخامت و یا گرادیان کوچک دمایی برابر با انتگرال زیر
است:
)(1
لذا مقدار زاویهی انحراف باریکهی نوری متناسب با انتگرال زیر است:
)(2
اگر بالفاصله بعد از سلول حاوی سیال ،از انحرافسنج مارهای استفاده
کنیم ،مقدار جابه جایی الگوهای ماره در اثر زاویهی انحراف باریکهی
ورودی به آن برابر مقدار زیر خواهد شد:
)(9

که در آن λطول موج نور Λ ،گام توری θ ،زاویهی بین
و ضریب
و توری
خطوط خودتصویر توری
شکست محیط است.مقادیر θ
خودتصویرسازی) و  λو  Λثابت است.
مقدار انتگرال رابطهی  9در سیاالت وابسته به مدهای
انتقال گرما میباشد .اگر شیب دمایی در جهت گرانش
و

شکل .1طرحوارهای از انحرافسنجی مارهای ،شامل سلول حاوی سیال و
توریهای رانکی

و

و پرده
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ایجاد شود(از باال به پایین) صرفا انتقال گرما از طریق
هدایت امکانپذیر است .اما در صورتیکه شیب گرمایی در
راستایی غیر از آن مولفهای داشته باشد ،انتقال گرما از
طریق همرفت نیز امکانپذیر است .بهمنظور شبیهسازی
انتقال گرما از طرق یاد شده ما از نرمافزار کامسول استفاده
کردیم که در ادامه بهآن میپردازیم.

شکل  .9شرایط مرزی اعمال شده در مد همرفت

نتایج و بحث
ابتدا ،دمای نقاط مختلف مایع بهصورت تابعی از زمان در
دو حالت یاد شده باال ،در نرمافزار کامسول بهدست آمد.
الگوی توزیع دما در دو حالت و در زمان  t=200ثانیه به
ترتیب در نمودار شکل  -4الف و -4ب آمده است .این
زمان با توجه به مشخصهی زمانی انتقال حرارت حالت پایا
میباشد .همانگونه که مالحظه میشود در مد هدایت دما
از سطح باالیی بهطور منظم تغییر میکند که نتیجهی
مستقیمی از معادلهی پخش است .در حالیکه در مد
همرفت همانگونه که در شکل -9ب میتوان مالحظه
کرد ،توزیع دما لزوما بهطور یکنواخت نسبت بهسطح گرم
تغییر نمیکند .این بهعلت جابهجایی سیال بر اثر تغییر
چگالی ناشی از تغییر دما است که بهصورت همرفت نمایان
میشود .همچنین مشاهده میشود که پربندهای همدما
در کنار سطح گرم از پایین به باال ،از یکدیگر دورتر می-
شوند .این پدیده نیز بهطور مستقیم به مد همرفت وابسته
است .از طرفی با توجه بهاین واقعیت که در هنگام
گرمایش از دیوارهی کناری مدهای هدایت و همرفت هر
دو مسئول انتقال گرما هستند ،شیب گرمایی در کنار
دیواره نسبت بهحالتی که گرمایش از باال ایجاد میشود
(صرفا مد هدایت) ،بیشتر است.

انتقال گرما
به منظور بررسی انتقال گرما از طریق هدایت و همرفت ،از
نرمافزار کامسول استفاده شد .سیال مورد نظر آب میباشد
که درون یک سلول مکعب مستطیلی شکل در دمای
اولیهی  300Kمفروض است .برای سادگی یکی از ابعاد را
نامتناهی در نظر میگیریم .لذا انتقال حرارت بهدو بعد
محدود میشود که مستطیلی با ابعاد
محسوب شد .شرایط مرزی که مستقیما در مد
انتقال حرارت سیال موثر است بهدو صورت مختلف اعمال
شد.
حالت اول :دمای همهی سطوح بجز سطح باالیی در
دمای ثابت  900کلوین در نظر گرفته میشود و دمای
سطح باالیی مطابق رابطهی  4اعمال شد.
)(4

f  t   300  Asin 2 t 

در این وضعیت انتقال گرما صرفا از طریق هدایت امکان-
پذیر است.

شکل  .2شرایط مرزی اعمال شده در مد هدایت

فرکانس مشخصهی گرمایش محیط است .الزم بهتوضیح
است که انتخاب شرایط مرزی متناوب ممکن است
اطالعاتی دقیقتر در مورد ضریب هدایت گرمایی محیط
فراهم آورد که در ادامه بهآن پرداخته خواهد شد.

شکل  .4الگوی توزیع دمای سلول در نقاط مختلف در حالت اول ،شامل
انتقال حرارت از طریق هدایت (الف) و الگوی توزیع دما در حالت دوم شامل
انتقال حرارت از طریق همزمان هدایت و همرفت (ب) در حالت پایا
()t=200s

حالت دوم :بهمنظور ایجاد مد همرفت در سیال الزم است
که یک شیب دمایی در جهتی غیر از راستای گرانش ایجاد
شود .بههمین دلیل شرایط مرزی مطابق شکل  9مشابه
قسمت هدایت انتخاب شد.

همچنین مقدار انتگرال  ،که متناسب با جابهجایی
فریزهاست در دو حالت 1و 2بهصورت تابعی از ارتفاع
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سلول دربازه زمانی  200Sبه ازای  4فرکانس

,

,

برای گرمایش از باال (هدایت) و از
کنار (همرفت +هدایت) محاسبه شد .نتایج در نمودارهای
شکل -5الف و -5ب آمده است.
شکل -9الف .مقایسهی جابهجایی فریزهای ماره در 4فرکانس یادشده در
ارتفاع  0.6 cmنسبت به سطح گرم در مد هدایت شکل -9ب  .مقایسهی
جابهجایی فریزهای ماره در 4فرکانس یادشده در ارتفاع 0.9 cmنسبت به
سطح گرم در مد همرفت

با توجه بهنمودارهای -9الف و -9ب مشاهده میشود که
مقدار جابهجایی فریزها در این فاصله نسبت به سطح گرم
کمتر از مد هدایت میباشد چون در این فاصله تغییرات
چندانی در دما و شیب آن وجود ندارد.

شکل.5مقدار محاسبه شدهی انتگرال  ،Iمتناسب با جابهجایی فریز ماره در
حالت اول (الف) و حالت دوم (ب)

نتیجهگیری

همانگونه که مالحظه میشود در حالت اول (شکل -5
الف) در فواصل نسبتا کم از سطح گرم ،جابهجایی فریزها،
متاثر از شرایط مرزی چند قله وجود دارد .اما با دور شدن
از سطح گرم ،یک قله با تاخیر زمانی قابل مشاهده است.
این رفتار مستقیما به انتقال حرارت از طریق هدایت
وابستهاست .در حقیقت همان گونه که اشاره شد ،هدایت
گرمایی از معادلهی پخش (فوریه) تبعیت میکند .با توجه
به شکل -5الف زمان مشخصهی هدایت گرمایی بهفرکانس
وابسته است و هرچه فرکانس کمتر باشد زمان مشخصهی
هدایت گرمایی بیشتر است در نتیجه عمق نفوذ بیشتر
میباشد .در صورتیکه زمان مشخصهی هدایت گرمایی
کوچکتر از زمان تغییرات باشد ،نوسانات حرارتی نسبت
بهزمان قابل مشاهده خواهد بود .لذا زمان بین چند پالس
شکل با عمقی که نوسانات محو میشود ،تغییر میکند .در
نمودار شکل -5ب ،همانگونه که مالحظه میشود مقدار
جابهجایی فریزها در فاصلهی نزدیک به سطح گرم مقدار
قابل توجهی دارد و پس از آن مقدار جابهجایی تقریبا
صفر است.
بهمنظور مقایسه و تجزیه و تحلیل نمودارهای شکل -5الف
و -5ب،در ارتفاع ثابت سیال نسبت به منبع گرمایی ( cm
 ،)0/9,جابهجایی فریز ماره نسبت به زمان برای هر چهار
فرکانس رسم شد.

به منظور بررسی مدهای هدایت و همرفت در انتقال گرما
میتوان از انحرافسنجی مارهای استفاده کرد .زمانیکه
شیب مثبت دما در جهتی غیر از عکس جهت گرانش
باشد ،هر دو مد هدایت و همرفت اتفاق میافتد .در حالی
که وقتی شیب مثبت دما رو به باال است ،انتقال حرارت از
طریق هدایت امکانپذیر است .نتایج این تحقیق نشان
میدهد انحرافسنجی فریزهای ماره میتواند به منطور
بررسی مدهای انتقال حرارت به کار برده شود .به خصوص
با تغییرات متناوب شرایط مرزی میتوان به نتایج دقیقی
نایل آمد.
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 آزمایشگاه فوتونیک مواد آلی و پلیمر، پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران
 یک طرح تداخلی، که طول موج آن در ناحیه ی جذب رنگینه استNd:YVO4 چکیده – در این مقاله قصد داریم با استفاده از لیزر
 که، DR1  این نمونه حاوی یک الیه ی رنگینه.به روش تداخل دو پرتویی بر روی یک نمونه ی الیه نشانی شده از پلیمر ایجاد کنیم
 طرح پراشی ناشیی از آن را مشیاهده، He-Ne  پس از آن با تابش لیزر. میزبان دوپ شده است- به روش میهمانPMMA در پلیمر
 حیذ مییHe- Ne  اثر پراش لیزر، و از بین رفتن طرح تداخلیNd:YVO4  در پایان نشان خواهیم داد که با قطع لیزر.خواهیم کرد
.شود
 دوپ کردن، ناحیه ی جذب، طرح پراشی، تداخل دو پرتویی، طرح تداخلی-کلید واژه

Observation and Investigation the Switchable Holographic Intensity
Grating in Dye Dopped Polymer Film
Hamed Ghamat(hamedghamat@gmail.com), Ezeddin Mohajerani(e-mohajerani@sbu.ac.ir)
Space Sensor Group, Institute of Mechanics, Iranian Space Research Center
Organic Materials & Polymers Photonics Laboratory, Laser & Plasma Research Institute, Shahid Beheshti
University, Tehran, Iran.
Abstract- In this paper, we intend to use a Nd: YVO4 laser, whose wavelength is in the dye absorption region, to
create a double-beam interference scheme on a polymer-bearing layer sample. This sample contains a dye layer
of DR1, doped in PMMA polymer, in the guest-host method. Afterwards, with He-Ne laser radiation, we will see
the diffraction caused by it. In the end, we will show that, by disconnecting the Nd: YVO4 laser and
eliminatingthe interference pattern, the He-Ne dispersion laser effect is eliminated.
Keywords: Interference pattern, Dual-beam interference, Diffraction pattern, Absorption region, Dopped
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() 9

 1مقدمه

این الگو نسبت به  xبا تناوب 𝜃

مواد ناهمسانگرد نوری برای کاربردهایی مانند ذخیره

تغییر می کند .برای مثال  ،اگر

سازی اطالعات و پردازش مورد توجه قرار دارند .در میان

𝜃
𝜃 باشد تناوب برابر

است  .از این رو تداخل دو موج صفحه ای مایل می

این مواد پلیمرهای حاوی رنگینه به علت داشتن

تواند به عنوان روشی برای چاپ الگوی متناوب با دقت باال،

دوشکستی القایی باال از اهمیت ویژه ای برخوردارند .این

برای استفاده به عنوان توری پراش به کار گرفته شود.

پلیمرها از زمان های بسیار دور به خاطر امکان ضبط توری

همچنین روشی برای سنجش زاویه 𝜃 یک موج از طریق

هولوگرافیک مورد توجه بوده اند]1و .[2هر موج نوری را

مخلوط کردن آن با یک موج مرجع و ثبت توزیع شدت

می توان به عنوان یک میدان برداری به وسیله شدت و

حاصله است که اساس کار هولوگرافی می باشد.

قطبش آن توصیف کرد .هنگامی که دو پرتو با شدت و
قطبش مشخص با هم تالقی می کنند ،یک میدان برداری
کل در ناحیه تالقی ایجاد می شودکه می تواند شدت و یا
قطبشی متفاوت از شدت ،و یا قطبش هر یک از پرتوهای
تالقی کننده داشته باشد.

 2تئوری آزمایش
در روش تداخل دو پرتویی پرتوی لیزر به دو قسمت
مساوی تقسیم شده و بر روی نمونه با هم تالقی داده
میشوند .از آنجا که نمونه ،نسبت به طول موج فرودی
حساس است ،طرح تداخلی ایجاد شده ،نمونه را تحتتاثیر
قرار داده و ضریب شکست آن بهطور متناوب تغییر می
دهد .حال تداخل دو موج صفحه ای را در اینجا بررسی می
کنیم .تداخل دو موج صفحه ای با شدت های مساوی را
درنظر بگیرید :یکی در جهت zها،

شکل  :1تداخل دو موج صفحه ای که تحت زاویه 𝜃 نسبت به یکدیگر
حرکت می کنند.

حال یک توری پراش شفاف که ضریب شکست آن با
متناوب 𝚲 تغییر میکند را در نظر بگیرید .این توری امواج
نور تختی ،با طول موج 𝚲 𝛌 را که تحت زاویه ی 𝜃
ی محور عمود بر توری تابیده شود را به صورت زیر
پراشیده می کند[9].

() 1

() 6

و دیگری تحت زاویه 𝜃 نسبت به  zدر صفحه ی x-z
() 2

 3مواد و چیدمان آزمایش

)
همان طور که درشکل  0ترسیم شده منتشر می شود.

برای درست کردن نمونه از فرآیند میهمان–میزبان
 )%5( PMMA-DR1استفاده شد که حالل آن دی کلرو

در صفحهی  z=0دو موج دارای اختالف فاز

متان است .پلیمر  PMMAنقش میزبان را داشت .این

𝝋 هستند که از آن معادله تداخل شدت
کل زیر بدست می آید.

پلیمر دارای ضریب شکست  1/52و دمای گذار شیشه ای
 125درجه است .تمام این مواد از شرکت آلدریچ خریداری
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 DR1در جهت قطبش جهت گیری کرده و ضریب
شکست در این نواحی تغییر می کند .توان کل باریکه های
پمپ  1/5mwو توان باریکه پروب  9mwبوده است .از
آنجا که زمان تشکیل توری به زاویه ی بین دو پرتو
بستگی ندارد ،نتایج این آزمایش تنها به ازای زاویه ی 15
درجه گزارش شد .برای مطالعه ی خصوصیات توری
تشکیل شده از یک باریکه ی لیزر هلیوم-نئون با طول
موج  399 nmاستفاده شد .بدین صورت که مرتبه ی اول
باریکه لیزر پروب پراشیده شده از توری در هر آزمایش به
اشکارساز ،و سپس به پاورمتر می رسید تا منحنی تغییرات
شدت باریکه پراشیده از توری برحسب زمان رسم شود.

شده بود .در این آزمایش از  5درصد جرمی رنگینه در
پلیمر ،در حالل دیکلرومتان به حجم  22میلی لیتر رسانده
بودیم ،استفاده شد .بعد از وزن کردن ،پلیمر میزبان را در
یک ظرف در پوشیده ریخته و به وسیله ی همزمن
مغناطیسی آنقدر آن را هم میزنیم تا تمامی پلیمر در
داخل حالل حل شود .سپس آن را به مدت دو ساعت در
داخل اولتراسونیک قرار می دهیم تا مطمئن شویم تمامی
پلیمر در داخل حالل حل شده است.
برای الیه نشانی نمونه از روش الیه نشانی فروبردنی
استفاده شد .زیرا می خواستیم نمونه نسبتا یکنواخت شود.
در این روش محلول حاوی پلیمر و 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 بسته به ضخامت مورد نیاز ،با ولتاژ
مناسب آن را خارج می کنیم .بدین ترتیب الیه ای به
ضخامت  6/1میکرون بر روی الیه ی پوسته ایجاد شد.

شکل  :2نمونه ساخته شده برای آزمایش

شکل  :9چیدمان تشکیل توری به روش تداخل دوپرتویی و پراش لیزر
 He:Neاز آن

همان طور که در چیدمان آزمایش در شکل دیده می
شود ،از تداخل دو باریکه لیزر  Nd:YVO4با طول موج
( 592nmپرتوهای پمپ) برای ایجاد توری استفاده شده
است زیرا ناحیه جذبی نمونه در ناحیه ی طول موجی
 522nmمی باشد .در این حالت در نقاط تاریک ضریب
شکست تغییر نمی کند اما در نقاط روشن به علت فرآیند
فوتوایزومریزاسیون ترانس-سیس-ترانس ملکول های

 4نتایج تجربی
پس از چیدن ستاپ توری هولوگرافی ،ابتدا پرتو لیزر
هلیوم-نئون از آن پراشیده می شود .شکل 6مربوط به
پراش پرتو این لیزر از توری است .همان طور که در شکل
مشاهده می شود ،بیشتر توان لیزر در مرکز متمرکز شده
است .دلیل آن به خاطر کوتاه بودن گام توری و همچنین
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کم بودن تغییرات ضریب شکست در هر دوره است که در
نتیجه کم بودن تغییرات فاز در هر گام ناشی می شود .با
تغییر زاویه ی پرتوهای تشکیل دهنده توری ،می توان
میزان پراکندگی را تغییر داد .در شکل زیر پراش مرتبه
اول لیزر به ازای زاویه ی  15درجه دیده می شود .با توجه
به مباحث گفته شده در تئوری گام توری معادل تقریبا
 2/5میکرون می باشد.

نتیجهگیری
در این مقاله ساخت توری آنی برگشت پذیر بر روی فیلم
تشکیل شده از پلیمر و رنگینه DR1با کمک اثر
فوتوایزومریزاسیون ترنس -سیس انجام شد .در اثر تابش
نور لیزری در محدودهی جذب فیلم پلیمری ،ضریب
شکست ناحیهای که تحت تابش لیزر قرار گرفت نسبت به
نواحی که تحت تابش نور قرار نگرفت تغییر کرد .روش
استفاده شده برای ایجاد توری روش ساخت توری
هولوگرافی بود .این روش قابلیت ساخت توریهایی با
گامهای متغیر با ابعاد بسیار کوتاه را داراست به طوریکه با
تغییر زاویه ی بین دو پرتو تداخلی و درنتیجه ی آن
تغییر گام توری می توانیم میزان پراش را تغییر دهیم.
ساخت توری با روش تداخل دو پرتوی ،می تواند از لحاظ
زمان ،هزینه و مصرف مواد نسبت به سایر روش ها به
صرفه تر باشد .از طرفی این توری را می توان بر روی
موجبرها و حتی فیبر های نوری تکرار کرد و از آن در
ساخت سنسور ها ،شتاب دهنده ها و غیره استفاده
کرد] .[6از مزیت های دیگر این توری ها کاهش میزان
پراکندگی و همچنین یکنواخت بودن سطوح ناشی از
تغییرات ضریب شکست است.

شکل  :6طرح پراشی مرتبه اول لیزر هلیوم -نئون ناشی از توری
هولوگرافی ایجاد شده بر روی نمونه پلیمری

برای این که یک ارزیابی مختصر از زمان تشکیل و از بین
رفتن توری با وصل و قطع کردن لیزر پمپ بدست آید،
اشکار ساز پاورمتر را در محل مرتبه اول پراکندگی توری
قرار داده تا میزان تغییرات این توان ،به ازای وصل و قطع
لیزر پمپ برحسب توان بدست آید .زمان تغییرات توان
برابر با زمان از بین رفتن یا تشکیل توری می باشدکه با
توجه به نمودار این مقدار در حدود  5ثانیه است .نمودار
مربوط به تغییرات توان مطابق شکل زیر است.
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انتقال درهمتنیدگی از حالت همدوس غیرخطی سه مدی درهمتنیده به کیوبیتهای جداپذیر
1،1

 داود افشار،1اعظم انبارکی

 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدة علوم، گروه فیزیک1
 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز،مرکز تحقیقات لیزر و پالسما1
Azam_anbaraki@yahoo.com, Da_afshar@yahoo.com

 معرفی و درهمتنیدگی آن بهوسیلة  حالت میدان بهصورت برهمنهی دو حالت همدوس غیرخطی سه مدی با اختاف فاز:چکیده
 برهمکنش این حالت با سیستم سه کیوبیتی جداپذیر که هر سه کیوبیت در حالت پایه قرار دارند.سنجة توافق محاسبه میشود
 بهوسیلة سنجة، سپس تحول درهمتنیدگی سیستم کیوبیتی پس از این برهمکنش.کامینگز در نظر گرفته میشود-تحت مدل جینز
 درهمتنیدگی سیستم، مشاهده میشود که در زمانهای مشخص و به ازاء مقدار خاصی از پارامتر همدوسی.منفیت مطالعه میگردد
.کیوبیتی بیشینه میشود
. انتقال درهمتنیدگی، کیوبیت، حالتهای همدوس غیرخطی:کلید واژه

Entanglement transfer from entangled three-mode nonlinear coherent
states to separable qubits
Azam Anbaraki1, Davood Afshar1,2
1

Department of physics, Faculty of science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,
Iran

2

Center for Research on Laser and Plasma, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,
Iran
Azam_anbaraki@yahoo.com, Da_afshar@yahoo.com

Abstract: The field state is introduced as superposition of two three-mode nonlinear coherent states with  out of phase
and its entanglement is studied using concurrence. Interaction between this field state and three-qubit system with all
qubits in the ground state is considered under Jaynes-Cummings model. Then, entanglement evolution of the qubit
system is studied using negativity after interaction. The entanglement of the qubit system has been observed to be
maximized at specific times and a certain value of coherency parameter.
Keywords: nonlinear coherent states, qubits, entanglement transfer.
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-1مقدمه

 -1حالت همدوس غیرخطی سه مدی درهمتنیده

کاربرد سیستمهای کیوبیتی در فرآیندهای اطالعات
کوآنتومی تا کنون به کرات مورد بررسی قرار گرفتهاند.
اساس فرآیندهای اطالعات کوآنتومی توزیع درهمتنیدگی
بین گرهها در شبکههای کوآنتومی است؛ هر گره یک
سیستم کوآنتومی است که اطالعات کوآنتومی را درقالب
بیتها نگهداری کرده و با استفاده از گیتهای کوآنتومی
آنها را پردازش میکند [ .]1،2از اینرو انتقال
درهمتنیدگی بین سیستمهای کیوبیتی و سیستمهای
متغیر-پیوسته نقشی اساسی در نظریة اطالعات کوآنتومی
بازی میکند.

در این بخش ،بهطور مشابه با حالتهای همدوس دو مدی
غیرخطی [ ،]5،4به تعریف حالت همدوس غیرخطی
سهمدی میپردازیم .حالت همدوس غیرخطی سهمدی
مورد مطالعه در این مقاله ،متشکل از حالتهای همدوس
غیرخطی با اختالف فاز  بهصورت زیر میباشد:



 , f

 , f

,f

 , f   , f

 ,f

 N

() 1
که در آن   ,fحالت همدوس غیرخطی و  Nثابت
بهنجاری است .تابع غیرخطی مورد استفاده در این مقاله
متناظر با حالتهای هماهنگ بوده و بهصورت زیر تعریف
میشود [:]7

مدل جینز-کامینگز یک مدل نظری مهم در مطالعة
برهمکنش دو سیستم کوآنتومی نامتشابه است []9؛ یک
سیستم کیوبیتی و یک میدان با متغیرهای پیوسته را
میتوان بهعنوان دو سیستم نامتشابه در نظر گرفت و با
استفاده از این مدل به بررسی برهمکنش آنها پرداخت.
یکی از ویژگیهای جالب این مدل ،تحول درهمتنیدگی هر
دو سیستم در طول برهمکنش است .در این مقاله به
مطالعة برهمکنش میدانی در حالت همدوس غیرخطی سه
مدی درهمتنیده با سیستمی سه کیوبیتی میپردازیم و
انتقال درهمتنیدگی از میدان به سیستم کیوبیتی را
بررسی میکنیم.

1
n

() 2

f (n ) 

-3تعیین درهمتنیدگی حالت همدوس غیرخطی
سهمدی درهمتنیده
جهت محاسبة درهمتنیدگی حالت سهمدی ،آن را
بهصورت یک حالت متشکل از دو زیر سیستم در نظر
میگیریم که یک زیر سیستم شامل یک ذره و زیر سیستم
دوم شامل دو ذره دیگر است .حالت سهمدی ( ،)1متشکل
از حالتهای نامتعامد است بنابراین پیش از ارزیابی
درهمتنیدگی ،پایههای متعامد را معرفی و حالت ( )1را بر
حسب این پایهها بازنویسی میکنیم .پایههای راست هنجار
زیرسیستمهای مرتبط با حالت ( )1را میتوان
بهصورت زیر تعریف کرد:

پیکربندی این مقاله در ادامه میآید :در بخش دوم
حالت سه مدی درهمتنیده غیرخطی میدان ،با در نظر
گرفتن تابع غیرخطی مربوط به حالتهای هماهنگ معرفی
میشود .سپس در بخش سوم درهمتنیدگی این حالت
بررسی خواهد شد و در بخش چهارم برهمکنش این حالت
میدان با سه کیوبیت جداپذیر در حالت پایه تحت مدل
جینز-کامینگز مطالعه میشود .در نهایت در بخش پنجم
نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

پایههای راست هنجار زیرسیستم اول:
 , f   , f



2 1   , f  , f

 , f   , f

() 9



2 1   , f  , f

پایههای راست هنجار زیرسیستم دوم:
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2,3

 -4برهمکنش میدان-کیوبیت

0

جهت بررسی برهمکنش میدان و سیستم سه کیوبیتی،
سه کیوبیت را در سه کاواک جداگانه و یکسان در نظر
گرفته و حالت میدان سهمدی را وارد این کاواکها
میکنیم .هر مد میدان با کیوبیت واقع در کاواک خود
تحت مدل جینز-کامینگز برهمکنش میکند .در راستای
ساده سازی مسئله ،جفتیدگی بین کیوبیتها و مدهای
میدان را مشابه در نظر گرفته و فرض میکنیم که فرکانس
هر مد میدان تابشی نیز مشابه با فرکانس گذار هر کیوبیت
باشد .بنابراین هامیلتونی برهمکنش هر مد میدان و هر
یک از کیوبیتها طبق مدل کوآنتومی جینز-کامینگز
بهصورت زیر است [:]9

1 2,3 

بنابراین حالت سهمدی ( )1را میتوان بهصورت زیر بر

حسب پایههای راست هنجار بازنویسی نمود:
()4

2,3

010



2

1   , f  , f

1 1 1 2,3

2



  N 1   , f  , f

1   , f  , f

 1   , f  , f

برای محاسبة درهمتنیدگی هر سیستم کیوبیتی
دوبخشی ،   a 0, 0  b 0,1  c 1, 0  d 1,1 ،از
سنجة توافق با تعریف زیر میتوان استفاده کرد:
C  2 ad  bc

()7

() 6

در رابطة فوق  0  C  1است که مقدار یک (صفر) آن
مربوط به حالتهای بهطور بیشینه درهمتنیده (جداپذیر)
است.

()1



4

 , f

1   , f

2

 , f

1   , f



که در آن  ) ai † ( aiعملگر نابودی (آفرینش) هر مد میدان
است و  gثابت جفتیدگی هر مد میدان با هر یک از
کیوبیتهاست ) e ( g .نیز حالت پایه (برانگیخته) هر
یک از کیوبیتها است.

با استفاده از روابط ( )4و ( ،)7سنجة توافق حالت
 ، بهصورت زیر محاسبه میشود [:]1
2



H  g e g ai  a †i g e , i  1, 2,3

عملگر تحول زمانی سیستم میدان-کیوبیت بهصورت
زیر بهدست میآید:

C 1,23  2 N

سنجة توافق محاسبه شده در رابطة ( )1در شکل ( )1بر
حسب دامنة همدوسی ،  ،به تصویر کشیده شده است.
چنانچه این شکل نشان میدهد ،سنجة توافق حالت
 بسته به مقدار  مقداری بین صفر و یک دارد،
بهگونهای که مقدار آن بهطور یکنواخت با افزایش 
افزایش یافته و به مقدار یک نزدیک میشود.

) UT (t )  u1,f 1 (t )  u 2,f 2 (t )  u 3,f 3 (t

()9
که در آن
()11

) (t

) 1 ( f 2 )( f 3

 u1(2)(3),fبهصورت زیرتعریف میشود:
) u1(2)(3),f 1 ( f 2 )( f 3 ) (t )  exp(iHt

اگر عملگر چگالی سیستم کیوبیتی   qو عملگر چگالی
میدان نیز  fباشد ،عملگر چگالی کل سیستم تحت
تحول زمانی طبق رابطة زیر بهدست میآید:

1.0

()11

0.8

)  (t )  U T (t ) q   f U T† (t

0.6

حال اگر فرض کنیم که سه کیوبیت ابتدا در حالت پایه
باشند ،عملگر چگالی سیستم کیوبیتی در لحظة t  0
بهصورت زیر است:

0.4
0.2
0.8

0.6

0.4

0.2

2
شکل ( :)1نمودار سنجة توافق حالت  بر حسب . 

()12
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عملگر چگالی سیستم کیوبیتی بعد از برهمکنش با حالت
میدان با استفاده از گرفتن رد روی حالتهای میدان ()11
بهدست میآید:
()19

برهمکنش این حالت غیرخطی سه مدی با یک سیستم
جداپذیر سه کیوبیتی که هر سه کیوبیت در حالت پایه
قرار دارند مطالعه و تحول درهمتنیدگی سیستم کیوبیتی
پس از این برهمکنش مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسی
درهمتنیدگی حالت همدوس غیرخطی سه مدی نشان داد
که سنجة توافق این حالت بسته به مقدار پارامتر همدوسی
میتواند مقداری بین صفر تا یک داشته باشد .برهمکنش
حالت همدوس غیرخطی سه مدی با سیستم سه کیوبیتی
جداپذیر بررسی گردید و محاسبات نشان داد که سیستم
کیوبیتی پس از این برهمکنش در بیشتر زمانها و بیشتر
مقادیر پارامتر همدوسی درهمتنیده است .همچنین
درهمتنیدگی سیستم کیوبیتی در زمانهای مشخصی و به
ازاء مقدار خاصی از پارامتر همدوسی دارای بیشینة
درهمتنیدگی است.

1,2 (t )  TrA , B U T (t ) 1,2   A , BU T† (t ) 

درهمتنیدگی حالت ( )19را با استفاده از سنجة منفیت
طبق تعریف زیر بررسی میکنیم:
i

()15



N  2

i

که در آن  iها ویژهمقادیر منفی ترانهادة جزئی ماتریس
چگالی کاهش یافته زیرسیستم کیوبیتی هستند .منفیت،
مقداری بین صفر و یک داشته که مقدار یک آن متناظر با
بیشینة درهمتنیدگی و مقدار صفر آن مربوط به حالتهای
جداپذیر است .منفیت سیستم کیوبیتی ( )19را محاسبه و
در شکل ( )2به تصویر کشیدهایم .چنانچه شکل ()2
نشان میدهد به ازاء مقادیر ثابتی از  Tبا افزایش مقدار
 ، مقدار منفیت سیستم کیوبیتی افزایش یافته و پس از
رسیدن به مقداری بیشینه مجدداً کاهش یافته تا به صفر
برسد.
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تصویربرداری گوست محاسباتی از جسم متحرک با سرعت باال
پوریا فرهادیان فرد ،رضا خردمند ،سهراب احمدی کندجانی
دانشگاه تبریز ،پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
چکیده  -تصویربرداری گوست یک روش تصویربرداری غیر محلی ست .از کاربردهای تصویربرداری گوست میتوان به تصویربرداری
از جسمم متحرک و سمنش

از راه دور اشماره کرد .در این مقاله به صمور تووری و تشربی با استفاده از بهبود نرمافزاری ،افزای

سمرعت الگوهای گزینشمی و تصادفی و افزای

سرعت مدوالسیون توانستهایم تصویر حاصل از جسم متحرک که با سرعت باال در

حرکت است را به روش گزینشی بازیابی کنیم .همچنین با استفاده از ردیابی مسیر حرکت و زمان تولید الگوها،سرعت جسم متحرک
بدست آمده است.
کلید واژه -تصویربرداری گوست،تابع همبستگی ،گوست گزینشی،سنجش از راه

دور،سرعت مدوالسیون.

High Speed Computational Ghost Imaging of Moving Object
Pouria Farhadianfard, Reza Kheradmand, Sohrab Ahmadi Kandjani
Research Institute for Applied Physics and Astronomy (RIAPA), University of Tabriz, Tabriz
Abstract-Ghost imaging is a non-localized imaging method.The use of ghost imaging is the imaging form moving object
and remote sensing. In this paper, theoretically and experimentally, using the improvement of software, increasing the
speed of selective and random patterns and increasing the modulation speed, we have been able to retrieve the image of
a moving object that moves at high speed with selective method. Also, the velocity of the moving object is obtained by
tracking the movement path and the pattern production time.
Keywords: Ghost imaging, Correlation function, Selective ghost imaging, Remote sensing, Modulation speed.
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فضایی  SLMمیتوان سرعت مدوالسیون را افزایش داد که
موجب کاهش زمان بازیابی تصویر میشود.در ادامه به بررسی
چیدمان آزمایش،مفاهیم ریاضی و بحث و نتیجه گیری درباره
نتایج حاصل خواهیم پرداخت.

 -1مقدمه
در تصویربرداری گوست با استفاده از دو باریکه همبسته
فضایی که در دو مسیر متمایز حرکت میکنند تصویر جسم
بازسازی میشود.به طوری که در یک مسیر که به بازوی
جسمی معروف است ،باریکه به جسم برخورد میکند و نور
عبوری یا بازتابی از آن توسط یک آشکارساز تک پیکسل که
فاقد تفکیک پذیری فضایی است آشکارسازی می شود.در
مسیر دیگر که بازوی مرجع نام دارد،تنها از یک آشکارساز
با قدرت تفکیک فضایی استفاده میشود.در نتیجه تصویر
گوست با اندازهگیری تابع همبستگی متقابل شدت باریکه
جسمی و باریکه مرجع به دست میآید[.]1

 -2چیدمان آزمای

شکل  :1چیدمان تجربی تصویربرداری گوست محاسباتی از جسم
متحرک

در سال  1991پیتمن برای اولین بار توانست تصویر گوست را از
باریکه های در هم تنیده بدست آورد[ .]2در سال  2002بنینک
و گروهش[ ]9روش تصویر برداری گوست با استفاده از منبع
کالسیکی را پیشنهاد کردند.در سال  2002شاپیرو به صورت
تئوری روشی را مطرح کرد که در آن تنها از یک آشکارساز تک
پیکسل استفاده می شد و نیازی به آشکارساز با قدرت تفکیک
باال و شکافنده پرتو نبود[.]4این روش که به تصویربرداری گوست
محاسباتی معروف است،در سال  2009توسط برومبرگ و
گروهش[ ]1به صورت تجربی به اثبات رسید.در سال  2011برای
اولین بار تصویربرداری گوست از جسم متحرک مورد بررسی قرار
گرفت.لی و همکارانش[ ]6با استفاده از الگوریتم همبستگی خطی
شرایط الزم برای بدست آوردن تصویر گوست از جسم متحرک
را مورد بررسی قرار دادند.در سال  2014لی و همکارانش[]1
توانستند به صورت شبیه سازی و تجربی با استفاده از منبع نوری
شبه حرارتی ،با تطبیق اطالعات محاسباتی و اطالعات ضبط شده
سرعت نامشخص جسم را بدست آورند و تصویر جسم را بازسازی
کنند .در سال  2016در پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره-
شناسی تبریز ،سحر غالمی و همکارانش توانستند بصورت تئوری
و تجربی از جسم متحرک،تصویربرداری به عمل آورند[ .]2در این
کار نیز با استفاده از بازسازی مرحله به مرحله داده ها تصویر
گوست از جسم متحرک با سرعت  0/1میکرومتر در هر نمونه-
برداری به دست آمده است .در سال  2011ونگ و همکارانش
[]9دریافتند که سرعت تصویربرداری گوست محاسباتی توسط
فرکانس مدوالسیون  SLMمحدود شده است.جهت برطرف
سازی این محدودیت دریافتند که با کاهش تفکیک پذیری

در اینجا دستگاه پروژکتور،الگوهایی که توسط رایانه تولید شدهاند
را به سمت جسم ارسال میکند.سپس این الگوها با جسم برخورد
کرده و توسط آشکارساز  CMOSبه ابعاد( ) 144×116
پیکسل،بدون تفکیکپذیری فضایی ثبت میشوند.چیدمان
تجربی آزمایش در شکل ( )1نشان داده شده است .جسم ما حرف
 Hمیباشد که بر روی یک موتور با دقت  0001میلیمتر قرار
گرفته است و فاصله آن تا منبع  90سانتیمتر است.اگر فرض
کنیم که )𝜌(  𝑇0تابع عبور جسم باشد،میزان شدت دریافتی
توسط آشکارساز  CMOSبه قرار زیر است :

() 1

𝐵𝑖 = ∫ 𝐼𝑖 (𝜌, 𝑡)𝑇0 (𝜌, 𝑡) 𝑑ρ

که در آن 𝑖𝐼 الگوهای تولید شده و ) 𝑛𝑌  ρ=(𝑋𝑛 ,مختصات
عرضی الگوهای تولید شده در سطح جسم میباشند.در
نهایت تصویر گوست توسط رابطه همبستگی مرتبه دوم
بازسازی میشود:
()2

1
𝑁

𝑁∑ =)G(ρ
)𝜌( 𝑖𝐼)〉 𝑖𝐵〈 𝑖=1(𝐵𝑖 −

که در آن  Nتعداد الگوها میباشد.در پارامترهای مربوط به
تصویربرداری گوست ،تباین تصویر یک کمیت بسیار مهم
است که اختالف نسبی بین نواحی روشن و تاریک تصویر را
توصیف میکند و از رابطه زیر بدست میآید:
() 9

〉) 𝑡𝑢𝑜𝑋(𝐺〈〈𝐺(𝑋𝑖𝑛 )〉−
〉) 𝑡𝑢𝑜𝑋(𝐺〈〈𝐺(𝑋𝑖𝑛 )〉+
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همچنین نسبت سیگنال به نویز که نسبت اطالعات مفید به
نویز را نشان میدهد از رابطه زیر بدست میآید:
() 4

〉) 𝑛𝑖𝑋(𝐺〈

=)SNR(G

]) 𝑡𝑢𝑜𝑋(𝐺 √1/2[∆2 𝐺(𝑋𝑖𝑛 )+∆2

که در آن 𝑛𝑖𝑋 و 𝑡𝑢𝑜𝑋 به ترتیب موقعیت پیکسلها را در داخل و
خارج جسم نشان میدهد.

شکل :9تصاویر مربوط به شبیهسازی با روش معمولی و  11اندازهگیری
در هر پیکسل.الف)تصویر اصلی.ب)تصویر گوست محاسباتی بعد از 20
پیکسل جابجایی.پ)تصویر گوست محاسباتی بعد از  40پیکسل
جابجایی.

 -3نتایج شبیه سازی

جدول :1مقادیر نسبت سیگنال به نویز و تباین تصویربرداری گوست
گزینشی و تصویربرداری گوست معمولی

شکل:2تصویر گوست گزینشی با  11اندازهگیری در هر
پیکسل.الف)تصویر اصلی.ب)تصویر گوست گزینشی بعد از 20
پیکسل جابجایی.پ)تصویر گوست گزینشی بعد از  40پیکسل
جابجایی

Visibility

SNR

0/26

2/02

شکل 2قسمت (ب)

0/46

0/11

شکل 9قسمت (ب)

باالترین سرعتی که در شبیهسازی با روش گزینشی بدست
آمده است (،مطابق شکل ) 4معادل  200پیکسل جابجایی
که در هر پیکسل  1اندازهگیری صورت گرفته است .اکنون
با توجه به تعداد پیکسلهای حرکتی و زمان تولید الگوهای
گزینشی،میتوان سرعت حرکت جسم متحرک را بازیابی
کرد.

در شبیه سازی نیز از حرف  Hبه عنوان جسم متحرک
استفاده شده که از چپ به راست در حرکت است.نحوه تولید
الگوهای گزینشی به این صورت است که در هر اندازهگیری
تمامی درایهها دارای مقادیر تصادفی میباشند.تنها به یک
درایه مقدار ثابت تعلق میگیرد که بزرگتر از درایههای
تصادفی است و در کل اندازهگیریها ،درایههای ماتریس را
جاروب میکند[.]10در حالی که در روش معمولی در هر
اندازهگیری از الگوهای تصادفی استفاده شده است.کلمه H
در صفحه (شکل )2به اندازه  40پیکسل در مدت زمان 196
ثانیه جابجا شده و در هر پیکسل  11اندازهگیری با روش
گزینشی به عمل آمده است.در نتیجه سرعتی معادل 0/29
پیکسل بر ثانیه خواهد داشت.

شکل:4تصویربرداری گوست گزینشی با  1اندازهگیری در هر
پیکسل.الف)تصویر اصلی.ب)تصویر گوست گزینشی بعد از  100پیکسل
جابجایی.پ)تصویر گوست گزینشی بعد از  200پیکسل جابجایی

بنابراین سرعت جسم که 200پیکسل را در مدت زمان 22
ثانیه طی کرده است 2/2،پیکسل بر ثانیه خواهد بود.

اکنون به بررسی تصاویر حاصل از جسم متحرک با روش
معمولی در شرایط کامال یکسان نسبت به روش گزینشی
خواهیم پرداخت.نتایج حاصل در شکل ( )9و جدول ()1
آمده است.
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-4نتایج تشربی
با استفاده از چیدمانی که در شکل( )1نشان داده شده است
و با استفاده از روش تصویربرداری گوست گزینشی ،از جسم
متحرک تصویربرداری صورت گرفته است.با توجه به شکل
 1در قسمت(پ)مشاهده میشود که جسم معادل  9پیکسل
حرکت کرده است و مدت زمان تولید الگوهای گزینشی برابر
 111ثانیه میباشد.از آنجایی که طول هر پیکسل  9میلیمتر
اندازهگیری شده است سرعت جسم متحرک 0/010
میلیمتر بر ثانیه میباشد.

شکل:6تصویربرداری گوست گزینشی از جسم متحرک.الف)تصویر گوست
گزینشی با  12اندازهگیری.ب)تصویر گوست گزینشی با  144اندازه-
گیری.تصویر گوست گزینشی با  222اندازهگیری

-5نتیشهگیری
در این مقاله توانستیم با استفاده از الگوهای گزینشی و
افزایش تعداد الگوها در واحد زمان تصویر حاصل از جسم
متحرک را که بصورت پیوسته با باالترین سرعت ممکن در
حرکت بوده است را بازیابی کنیم.با توجه به مشخص بودن
ابعاد پیکسلها،تعداد پیکسلهای حرکتی و زمان تولید آنها،
سرعت جسم متحرک بدست آمده است.

جسم
از
گزینشی
گوست
شکل:1تصویربرداری
متحرک.الف)تصویرگوست گزینشی با  144اندازهگیری در آغاز
حرکت.ب)تصویربرداری گوست گزینشی با  1616اندازهگیری در مکان
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 با پهنای باند زیاد مبتنی بر3dB طراحی و شبیه سازی تزویجگر جهتدار خمیده
موجبرهای پالسمونیکی
مهسا بابایی و عباس ظریفکار
 بخش مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز،شیراز
zarifkar@shirazu.ac.ir m.babaei@shirazu.ac.ir
. یک تزویجگر جهتدار خمیده با پهنای باند زیاد و مبتنی بر موجبرهای هایبرید پالسمونیک ارایه شده است،چکیده – در این مقاله
ساختار این تزویجگر از موجبرهای خمیده و مستقیم پالسمونیکی تشکیل شده است که سبب عدم وابستگی توان خروجی تزویجگر
 و3dB±1  دارای نرخ تقسیم تووان، 20 μm ×3 μm  تزویجگر جهت دار طراحی شده با ابعاد.به طول موج و بهبود پهنای باند میشود
 میباشد که نشان دهنده بهبود قابل توجه پهنای باند تزویجگر نسوبت بوه1600nm  در طول موج مرکزی500nm پهنای باند حدود
.تزویجگرهای مشابه پیشین است
 موجبر هایبرید پالسمونیک، دسی بل9  مقسم توان، تزویجگر جهتدار، تزویجگر پهن باند،  ساختار خمیده-کلید واژه

Design and Simulation of a Broadband 3dB Curved Directional
Coupler based on Plasmonic Waveguides
Mahsa Babaei and Abbas Zarifkar
zarifkar@shirazu.ac.ir m.babaei@shirazu.ac.ir
Abstract- In this paper, a broadband curved directional coupler based on plasmonic waveguides is presented. The
proposed coupler consists of a combination of curved and straight coupled plasmonic waveguides which results in a
wavelength-independent directional coupler with an improved bandwidth. The designed coupler with dimension of 20
μm ×3 μm shows a splitting ratio of 3 dB± 1 dB and a bandwidth about 500nm at the central wavelength of 1600 nm
which denotes considerable improvement of the bandwidth compared to previously reported coupler structures.
Keywords:Broadband Coupler,Directional Coupler, Curved Structure,3dB Power Splitter,Hybrid Plasmonic Waveguide

526
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

1

موجبرهای هایبرید پالسمونیکی در مقایسه با موجبرهای

مقدمه

7

 ،SOIامواج نوری میتوانند در مقیاسهای زیر طول موج

تزویجگرهای نوری به عنوان ادواتی ضروری در سیستم-

محدود شوند که این به نوبه خود سبب افزایش پهنای باند

های مخابرات نوری محسوب میشوند .وظیفه یک تزویج-

میشود ].[7-9

گر نوری ،ترکیب یا جداسازی نور در این سیستمها است.

در سال  ،2112چن 8و همکاران سوییچ نوری ماخ زندری

در مدارهای مجتمع فوتونیکی ،تزویجگرهایی با ابعاد

مبتنی بر  SOIو با تزویجگرهای خمیده طراحی کردند که

کوچک و عدم وابسته به طول موج ،بسیار مطلوب بوده و

دارای پهنای باند  140nmو تلفات کمتر از  1dBبود .با این

به طور معمول در تداخلگرهای ماخ زندری ) (MZIو برای

حال ،در این طراحی به دلیل فاصله کم بین دو موجبر،

ساخت ادواتی از قبیل سوییچهای نوری ،تسهیم ساز بر

فرایند ساخت با مشکل رو به رو است و از طرفی با زیاد

اساس طول موج (WDM) 1و فیلترها به کار میروند

شدن این فاصله ،طول تزویج و در نتیجه ابعاد کلی ساختار

].[1,2

زیاد میشود ].[5

در ساختارهای ماخ زندر ،مقسمهای توان مهمترین بخش-
های ساختار بوده و تعیین کننده پهنای باند ،نسبت تمایز

9

در سال  ،2111چن و همکاران یک تزویجگر  SOIبا

2

بخشهای خمیده و مستقیم را طراحی کردند که با در نظر

) (ERو همشنوایی 3میباشند و لذا با طراحی مناسب

گرفتن این بخش مستقیم در ساختار تزویجگر موفق شدند

مقسمهای توان ،می توان به ادواتی با کارایی باال دست

یک پارامتر تنظیم پذیر برای بهبود مشخصات به ساختار

یافت ].[3

اضافه نمایند .در ساختار پیشنهادی ،پهنای باند 88nm

ساختارهای ممکن برای مقسم توان  2×2میتوانند
تداخلگر چند موده

4

حاصل شده است ].[4

) ،[3,4] (MMIتزویجگرهای

آدیاباتیک] ،[4,5تزویجگرهای پریودیک زیرطولموجی

در سال  ،2111جانجان و همکاران با بهینه سازی ابعاد،

5

یک تزویجگر جهتدار پهن باند مبتنی بر ساختار هایبرید

) [4] (SWGو تزویجگرهای جهت دار (DC) 6باشند ].[5

پالسمونیک را ارایه دادند و با استفاده از ان در ساختار

در بین ساختارهای فوقDC ،ها به دلیل تلفات کم ،مورد

سوییچ ماخ زندری به پهنای باند  250nmدست یافتند].[9

توجه بیشتری قرار گرفتهاند اما به واسطه پاشندگی موجبر

در این مقاله با استفاده همزمان از ساختارهای خمیده و

نوری ،حساسیت زیادی به طول موج دارند] [5که به نوبه

هایبرید پالسمونیک (به صورت سیلیکون-پلیمر-فلز)،

خود باعث محدودیت در پهنای باند آنها میشود ] .[2به

تزویجگری با پهنای باند بهبود یافته نسبت به ساختارهای

منظور کاهش وابستگی نرخ تزویج به طولموج در بخش

پیشین ارایه شده است.

مقسمتوان ،میتوان موجبرهای تزویجگرجهتدار را به
صورت نامتقارن طراحی کرد ] .[6از سوی دیگر در
1

Wavelength division multiplexing
extinction ratio
3
Cross talk
4
Multi-mode interferometer
5
Sub-Wavelength-Grating
6
Directional coupler
2

7

Silicon on Insulator
S. Chen
9
F. R. Chen
8
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2

مستقیم α ،و  βزوایای بخشهای خمیده ] .[4ب) سطح مقطع در
بخش میانی تزویجگر .شعاع موجبرخارجی ،شعاع موجبر
ضخامت نقره
داخلی ،ضخامت سیلیکون ،ضخامتپلیمر،

تزویجگر جهتدار خمیده مبتنی بر
موجبرهای هایبرید پالسمونیک
 2.1هندسه ساختار:

 2.2شبیه سازی و نتایج:

مطابق شکل-1الف ،تزویجگر جهتدار پیشنهادی شامل

ابعاد ساختار به صورت،g=200nm ، = =400nm ،

ناحیه تزویج با فاصله  gبین دو موجبر است که از دو بخش

=26μm

مستقیم و خمیده تشکیل شده است .بخشهای ورودی و

=8.1μm ، =1.8μm ،

گرفته میشود ] .[4در ساختار هایبرید پالسمونیکی

خروجی تزویجگر که در آنها موجبرها به هم نزدیک و از

پیشنهادی ،یک الیه سیلیکون به ضخامت  220nmروی

هم دور میشوند متقارن هستند .شکل -1ب سطح مقطع

زیرالیه ای از جنس  SiO2الیه نشانی شده است .ماده

ساختار در قسمت میانی تزویجگر را نشان میدهد.

پلیمری  PMMA10با ضریب شکست  ،n=1.6ثابت پاکلز

پارامترهای ساختاری اصلی این تزویجگر عبارتند از :شعاع

 r33=200 pm/Vو ضخامت  50nmبین سیلیکون و الیه

موجبر خارجی ) ( ،شعاع موجبر داخلی ) ( ،عرض

فلزی از جنس نقره با ضخامت  ،50nmاستفاده شده است.

موجبر) ،(Wطول قسمت خمیده) ( و طول قسمت
مستقیم ) ( .طول قسمت خمیده از رابطه زیر به دست

در طول مشخص

میآید ]:[4

موجبر دیگر تزویج میشود]:[9

 ،نیمی از توان نور از یک موجبر به

(L3dB   / 4( ns  na ) )9

(Lc  2 .Rc )1

که در آن

و  α=βدر نظر

و

فاصله مرکز  oتا وسط  gapبین دو موجبر

به ترتیب ضریب شکست موثر برای مود متقارن و

نامتقارن تزویجگر است.

بوده و از رابطه زیر به دست میآید ]:[4

پروفایل میدان برای مودهای  TMاول و دوم در نقاط

(RC  R1  ( w1  g ) / 2  R2  ( w2  g ) / 2 )2

مختلف در طول تزویجگر در شکل  2نشان داده شده

مطابق شکل -1الف α ،و  βزوایای بخشهای خمیدگی

است .همانطور که دیده میشود ،در بخشهای خمیده و

ساختار میباشند.

مستقیم که جزیی از ناحیه تزویج محسوب میشوند ،مود
اساسی به دو مود متقارن و نامتقارن تقسیم میشود.

(الف)

شکل  :2مود اول و دوم  TMدر طول موج  1600nmو در نقاط
مختلف تزویجگر

(ب)
شکل  :1ساختار هندسی :الف) نمای باال از تزویجگر جهتدار
خمیده W .عرض موجبر ،طول بخش خمیده ،طول بخش

polymethylmethacrylate
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نتیجهگیری

،3D-FDTD11 با شبیه سازی ساختار تزویجگر به روش

3

 نشان9  در شکل1600nm پروفایل میدان در طول موج

در این مقاله نشان داده شد که استفاده از تزویجگرهای

 طیف توان خروجی در پورتهای4  شکل.داده شده است

جهت دار خمیده پالسمونیکی سبب عدم وابستگی توان

 نشان1400-1900 nm  را در بازه طول موجیcross  وbar

خروجی به طول موج و در نتیجه افزایش پهنای باند

 توان خروجی وابستگی کمی به، مطابق شکل.میدهد

 طراحی شده دارای3dB  مقسم توان.تزویجگر میشود

 حدود3dB±1 طول موج دارد به طوری که پهنای باند

 میباشد که بهبود قابل توجهی500nm پهنای باند حدود

- این مقدار پهنای باند به طور قابل مالحظه. است500nm

.را نسبت به ساختارهای قبلی نشان میدهد

ای از مقادیر گزارش شده در تحقیقات پیشین بزرگتر
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بررسی طیف عبوری تک گلبول قرمز در گذر زمان با استفاده از میکروسکوپ
فراطیفی
مینا مالئی ،احمد درودی* و پیمان سلطانی
گروه فیزیک دانشگاه زنجان
darudi@znu.ac.ir
چکیده  -در این مقاله از میکروسکوپ فراطیفی برای بررسی طیف عبوری تک گلبول قرمز در غلظت مشخصی از سرم نمک در گذر
زمان استفاده میشود .از سرم نمک به منظور نگهداری گلبول قرمز خون در محیط خارج بدن استفاده میشود .در عمل ،نشان
میدهیم که با گذر زمان ،نسب طیف عبوری تک گلبول قرمز به دلیل اکسیداسیون آن تغییر پیدا می کند .برای این منظور میزان
تغییرات طیف عبوری از گلبول قرمز در طول موج های مختلف در مدت  3ساعت بررسی میشود.
کلید واژه -دوربین فراطیفی ،طیف عبوری ،غلظت ،گلبول های قرمز

Investigation of temporal evolution of red blood cell transmission
spectrum by hyperspectral microscopy
Mina Mollaei, Ahmad Darudi and Peyman Soltani
Physics Department, University of Zanjan

darudi@znu.ac.ir

Abstract- In this paper, a hyperspectral microscopy was used to investigate the red blood cell
spectrum in specified concentration of saline over time. The saline is used to keep red blood
cells in outside of the body. In experiments we show that a red blood cell transmission
intensity decrease by time. The changes in the spectrum of red blood cells over the course of
different wavelengths are examined.
Keywords: Hyperspectral camera, spectrum, concentration, red blood cells
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نانومتر که به ترتیب آلفا و بتا نام دارند 99 .درصد گلبول-
های قرمز را هموگلوبین و دو درصد مابقی را پروتئینها،
گلوکز ،لیپیدها و نمکهای معدنی بوجود میآورند که به
دلیل وجود چنین ترکیباتی ،طیف مشخص خود را دارند
] .[9هموگلوبینها بصورتهای مختلفی وجود دارند که به
آنها مشتقات هموگلوبین گفته میشود ،در داخل بدن
رفتاری متفاوت از خارج بدن دارد Hbo2.هموگلوبین
اکسیژن دار است که در خارج از بدن خیلی سریع با
اکسیژن تماس پیدا میکند .تغییر طیفی در ناحیه بتا و
آلفا به دلیل اکسیداسیون  Hbo2به  met-Hbو HC
میباشد [ .]4در سال  2619در مقاله ای که توسط
 L.bi,et alمنتشر شده بیان می کند که طیف لکه
خون در گذر زمان دستخوش تغییر میشود و توسط آن
می توان مدت زمانی که از وجود آن لکه خون می گذرد را
محاسبه کرد ] .[5پژوهشی که در مرجع [ ]5انجام شده
بر روی یک لکه خون یا مجموعهای از گلبولها بوده و
هدف ما در این مقاله بررسی و مقایسه رفتار تک گلبول
قرمز در گذر زمان میباشد که این کار با استفاده از
دوربین تصویربرداری فراطیفی امکانپذیر است .دوربین
فراطیفی مورد استفاده ساخت شرکت دانش بنیان پرتو
افزار صنعت است.

-1مقدمه
استفاده از روشهای اپتیکی در زمینههای پزشکی و
زیستی بسیار فراگیر شده است و برخالف دیگر روشهای
اندازهگیری پیچیدگی و هزینه باال نداشته ندارد .در این
مقاله از میکروسکوپ فراطیفی برای مطالعه گلبول قرمز
خون در محیط خارج از بدن استفاده می کنیم.
در تصاویر دوربین فراطیفی از یک نمونه برخالف دوربین
های  ،RGBهر پیکسل از تصویر شامل اطالعات طیفی
در صدها طول موج است ،با داشتن جزئیات طیفی بیشتر
میتوان از آن به عنوان یک ابزار تشخیص استفاده شود.
نتایج دقیق و سریع استفاده از دوربین فراطیفی موجب
شده است که اخیرا استفاده از آن به صورت چشمگیری
گسترش یابد.
دوربین تصویربرداری فراطیفی برای اولین بار در اواخر دهه
 16میالدی در ایاالت متحده امریکا انجام شد و از سال
 1999مورد استفاده گسترده قرار گرفت .دوربینهای
فراطیفی بر خالف دوربینهای رنگی  RGBامکان
مشاهده و تجزیه و تحلیل طیفی از نمونههایی در تصاویر
دو بعدی را با تفکیکپذیری باالی طیفی فراهم میکنند.
اثر طیفی مربوط به مواد مختلف منحصر به فرد است و در
نتیجه از آن در شناسایی مواد کمک میگیرند ].[1
طیفسنج فراطیفی بر خالف طیفسنجهای متداول به
سادگی در روی ابزار اپتیکی مختلف قابل نصب است و
امکان تحلیل طیفی تصاویر را فراهم میکند .در زمینههای
زیست شناسی سلولی ،تحقیقات بنیادی مطالعه بافتها و
باکتریها ،شناسایی هموگلوبین و چربی ،اتوفلورسانس
چشم ،ارزیابی توزیع اندازه ذرات در فرموالسیونهای
دارویی  ،بررسی تغییرات کاربردی اعمال شده روی نانو
ذرات و دیگر زمینه های علمی مورد استفاده قرار میگیرند
[2و.]9
در این مقاله دوربین فراطیفی بر روی میکروسکوپ نصب
شده و مطالعه بر روی گلبول خون انجام شده است .طیف
قابل مشاهدهی خون تازه دارای سه قله است که بزرگترین
آن در  514نانومتر که گاما و دو قله دیگر در  415و419

-2چیدمان میکروسکوپ فراطیفی و نتایج
تجربی
چیدمان آزمایشگاهی میکروسکوپ فراطیفی در شکل ()1
نشان داده شده است .بر روی یکی از چشمیهای
میکروسکوپ دوربین فراطیفی ساخت شرکت پرتوافزار
صنعت مدل  HSI-Visb-12bitنصب شده است،
شکل 2.و چشمی دیگر برای دوربین  CCDجهت نمایش
نمونه مورد استفاده قرار میگیرد.
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برای داشتن یک نمونه استاندارد آزمایشی ،نمونه خونی
یک داوطلب سالم گرفته شده و مورد بررسی قرار میگیرد.
دو میلی لیتر از نمونه خون در محلول سرم نمک نگهداری
میشود .رقیق سازی خون در محلول نمک ،موجب
پایداری گلبول قرمز شده و تکرارپذیری دادهها را ممکن
میسازد ] .[2از سوی دیگر چون غلظت محیط خارجی
سلول از محیط داخلی آن غلیظتر است و طی پدیده ای
آب تمایل به خروج از سلول را دارد تا زمانی که غلظت دو
محیط باهم برابر شوند ،نیاز به رقیقسازی نمونه در محلول
نمک یک ضرورت است .طیف عبوری یک تک گلبول قرمز
در غلظت مشخصی از سرم نمک در یک بازهی زمانی
مشخص ،مورد بررسی قرار میگیرد.
پس از آماده کردن نمونه مورد نظر و قرار دادن آن زیر
میکروسکوپ فراطیفی می توان تصویر گلبول مورد نظر را
توسط دوربین نمایش نمونه در نرم افزار دوربین فراطیفی
مشاهده کرد.

شکل :1چیدمان میکروسکوپ فراطیفی (a) ،دوربین فراطیفی (b) ،دوربین
 RGBجهت مشاهده نمونه و ) (cمیکروسکوپ.

دوربین نمایش نمونه اطالعاتی نظیر اینکه از کدام قسمت
نمونه طیف گرفته میشود  ،در اختیار ما قرار میدهد.
دوربین فراطیفی در ناحیه طول موجی  566تا 966
ناتومتر با قدرت تفکیک  2نانومتر درا متداد یک خط از
تصویر طیف ثبت میکند ،شکل  .9هدف اصلی در تصویر
برداری فراطیفی بدست آوردن طیفی نمونه در هر پیکسل
از تصویر نمونه است .تصویر فراطیفی متشکل از عکسهای
طیفی نمونه در طولموجهای مختلف که به صورت الیه
الیه کنار یکدیگر چیده شده اند میباشد که در اصطالح
به آن مکعب دادهها میگویند.
المپ استفاده شده در این میکروسکوپ ،المپ هالوژنی
است که عملکرد آن در دمای  2166تا  9946کلوین
میباشد .المپ هالوژنی مورد استفاده ،دارای طیف پیوسته
از بازه طول موجی  546تا  946نانومتر میباشد

شکل  :9نمایش نمونه در نرم افزار دوربین فراطیفی

با قرار دادن نمونه بروی خط نشان مشکی رنگ در شکل 9
میتوان تصویر طیفی گلبول را در راستای آن مشاهده کرد،
شکل .5

شکل  :5تصویر طیفی از یک راستای گلبول

شکل  :2دوربین فراطیفی
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سپس می توان طیف هر نفطه دلخوا بروی گلبول را در
قسمت پایین نرم افزار مشاهده کرد .نمودار طیفی شکل ،4
نشان میدهد که با گذر زمان ،طیف عبوری تک گلبول
قرمز ،دستخوش تغییر میشود .با گذر زمان ،ضریب عبور
گلبول قرمز در برخی طول موجها کاهش و در مقابل
جذب آن افزایش مییابد].[9
از نمودار شکل  ،1میتوان این گونه استنباط کرد که گذر
زمان بر روی رفتار تک گلبول قرمز تاثیر گذار است و
می توان نسبت رفتار دو طول موج را در بازه زمانی مشاهده
کرد]5و .[4این نشان میدهد که در گذر زمان و در محیط
خارج سلولی ،رفتار تک گلبول قرمز ثابت نبوده و تغییراتی
را با خود به همراه دارد.

شکل  :9بررسی تغییرات نسبت دو طول موج 446و 426
نانومتر

تقدیر و تشکر

 .3نتیجه گیری

از آقای دکتر علیرضا مرادی و خانم دکتر وحیده فرزام راد
که ما را در تحلیل دادها و تهیه نمونه یاری دادند تقدیر و
تشکر فراوان داریم.

مطابق آزمایش انجام شده و نتایج بدست آمده از تک
گلبول قرمز و تحلیل آنها ،میتوان نتیجه گرفت رفتار تک
گلبول و جمعی آنها تفاوتی ندارند و همچنین مشاهدات
نشان میدهد بخشهای مختلف گلبول رفتار زمانی یکسانی
نشان میدهند .به عنوان نمونه از کاربردی از تحقیق فوق
تشخیص زمان فوت از تحلیل تصاویر فراطیفی امکانپذیر
است.
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Haaland, D.M., 2008. In vivo hyperspectral confocal
fluorescence imaging to determine pigment localization
and distribution in cyanobacterial cells. Proceedings of
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شکل  :4طیف عبوری تک گلبول قرمز
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CO2  در اثر تابش لیزرNd:glass افزایش آستانه تخریب لیزری شیشه
1

 سمیه پناهی بخش، 2 سیدعلی هاشمی زاده عقدا، 1 سعید جلوانی، 2و1 هاشم حجتی راد

 تهران،  انتهای خیابان کارگر شمالی،  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،پژوهشکده فوتونیک و فناوریهای کوانتومی1
تهران، دانشگاه پیام نور،گروه فیزیک2
11/6 µm  ب ا ط و م وجCO2  با استفاده از تابش لی زرNd:glass  در این مقاله افزایش آستانه تخریب لیزری شیشه- چکیده
 طی ف،، س س. مورد تابش لیزر با پارامترهای متفاوت لی زری ر رار گرفتن دNd:glass  نمونه های، بدین منظور.بررسی شده است
تقویت کننده- ازیک سیستم لیزری نوسانگر، از آن، پ.عبوری و طیف تفاضلی نمونه ها ربل و بعد از تابش مورد مقایسه ررار گرفت
 با بهینه کردن شرایط. برای آزمایش آستانه تخریب استفاده گردید1161 nm  تک مد طولی در طو موجTEM00  با تسهایQ سوئیچ
 نتایج این پژوهش با توجه ب ه. برابرافزایش یافته است3/11  آستانه تخریب برای نمونه تابش شده حدود، CO2  های لیزر،تابش پال
.و محیط تقویت کننده در لیزرهای پرردرت استفاده می شود بسیار ارزشمند است

 به عنوان محیط فعاNd:glass این که شیشه

 برهمکنش لیزر با ماده، CO2  لیزر،  آستانه تخریب لیزری، Nd:glass  شیشه-کلید واژه

Increasing the Laser Induced Damage Threshold of Nd:glass by CO2
Laser irradiation
Hashem Hojati Rad1,2, Saeed Jelvani1, Seyed Ali Hashemizadeh Aghda2 , Somayeh Panahibakhsh1
1

Photonics and Quantum Technologies Research school, Nuclear Science and Technology Research
Institute, Tehran
2
Department of Physics, Payam Noor University, Tehran

Abstract- In this paper, increasing the laser induced damage threshold of Nd:glass by 10.6 µm CO2 laser is
investigated. For this purpose, Nd:glass samples were irradiated with different laser parameters. Then,
transmission and differential absorption spectra of samples before and after the irradiation were compared.
Next, a 1064 nm Q-switched oscillator-amplifier Nd:YAG laser system with single longitudinal mode TEM 00
pulses was used for the damage threshold experiment. By optimizing CO2 laser irradiation parameters, damage
threshold for an irradiated sample was increased about 3.10 times. The results of this study are very important,
considering that Nd: glass is used as an active medium and amplifier in high-power lasers.
Keywords: Nd:glass , Laser Induced Damage Threshold , CO2 Laser
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شده ،می شود و این موضوع در ناحیه  UVو  IRبه دلیل

مقدمه

شروع جذب الکترونی و مولکولی بسیار مهم می باشد.

شیشه های  Nd:glassبه طور گسترده در سیستم های

در بلور و شیشه های با ساختار تقریباً ایده آل ،جذب ناشی

لیزری پرقدرت مورد استفاده می گیرند که دارای

از ناخالصیها ،جابه جاییها ،و غیره بسیار کوچک هستند.

کاربردهای صنعتی ،پژوهشی ،پزشکی و گداخت لیزری

حضور هر یک از ناخالصیها ،مراکز رنگ و غیره می توانند

هستند.

منجر به جذب غیرخطی ماده شوند.

ویژگیهای طیفی جذب و فلورسانسی یونهای  Nd3+در

در شدتهای پایین ،انرژی جذب تک فوتونی با توجه به

میزبان شیشه و مشخصه های فیزیکی و شیمیایی و

انرژی نوار گاف اتفاق می افتد اما در شدتهای باال جذب

مکانیکی ماده میزبان Nd:glass ،را نسبت به محیط های

می تواند به صورت جذب چند فوتونی (جذب همزمان دو

فعال لیزری حالت جامد دیگر متمایز می سازد] .[1یکی از

فوتون ،سه فوتون و بیشتر) انجام شود ] .[2هنگامی که در

مشکالتی که لیزرهای حالت جامد با آن مواجه هستند،

ناحیه کوچکی از ماده دما به اندازه کافی افزایش یابد و

تولید مقدار زیادی گرما در طی فرآیند دمش میباشد که

عمل یونیزاسیون صورت گیرد ،ناحیه یونیزه شده انرژی

این امر می تواند هم محدودیت افزایش شدت خروجی

بیشتری جذب می کند که این عمل منجر به ایجاد

لیزر ایجاد کند و هم موجب تخریب محیط فعال و یا

میکروپالسما و ابر گرمایی موضعی به همراه آسیب سطح

عناصر اپتیکی دیگر شود.

میگردد.

هنگامی که انرژی زیادی در محیط فعال شیشه ایجاد

جذب در محیط فعال لیزری نه تنها منجر به اتالف انتقال،

میشود و یا از عناصر اپتیکی عبور می کند می تواند شبکه

کاهش بازده دمش و فشار شعاعی می شود بلکه در نهایت

ماده شیشه یا عناصر اپتیکی مورد نظر را تحت تاثیر قرار

سبب خودکانونی سازی و ایجاد تخریب در عناصر اپتیکی

دهد که مکانیسم آسیب ،متأثر از شدت انرژی لیزر

می شود.

میباشد.

بنابراین می توان با کاهش جذب به افزایش بازدهی عناصر

مکانیسم هایی که باعث می شوند در مواد و عناصر اپتیکی

اپتیکی کمک کرد و از این طریق بازدهی کل سیستم را

آسیب ایجاد شود می تواند ناشی از شکست دیالکتریک ،

افزایش داد.

جذب گرمایی و وضعیت ترمودینامیکی باشد .تخریب

وضعیت ترمودینامیکی با توجه به اینکه پرتو لیزر یک

القایی لیزر در عناصر اپتیکی می تواند ناشی از قدرت

منبع غیریکنواخت گرمایی است مطرح می شود و لذا

میدان الکترومغناطیسی پرتو لیزر باشد که این امر باعث

اثرات حرارتی در عناصر اپتیکی می تواند به ایجاد ذوب

شکست دی الکتریک ماده می شود].[6

شدگی  ،ترک خوردن و اعوجاج در سیستم منجر شود.

در بعضی مواقع جذب با حضور ناخالصی ها ،مراکز رنگ و

برهمکنش لیزر با ماده می تواند موجب تغییر ساختار و

غیره در شیشه تبدیل به اثرات حرارتی شده و در نتیجه

خواص ماده مانند خواص اپتیکی ،حرارتی ،مکانیکی،

باعث ذوب و شکست ناحیه ای که پرتو لیزر به آن تابیده

شیمیایی و نظایر آن شود].[9
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انتخاب پارامترهای مناسب لیزر مانند طول موج لیزر،

ابتدا  6نمونه شیشه  Nd:glassانتخاب شدند و سپس

شدت لیزر ،تعداد تپهای تابشی در لیزرهای تپی ،نرخ تکرار

تحت تابش لیزر  CO2با طول موج  ،11/3 µmشاریدگی

و شاریدگی لیزر در بدست آوردن تغییرات مورد نظر نقش

2

 91mJ/cmو نرخ تکرار یک هرتز و با تعداد تپ معین قرار

مهمی دارد .بنابراین می توان با انتخاب مناسب پارامترهای

گرفتند .تعداد تپ های لیزری تابش شده به نمونه های 1

لیزری به کاهش نقصها در بلور یا شیشهها دست

تا  6به ترتیب 211 ،111 ،61و  911می باشد.

یافت].[1

جدول  - 1اثر تابش لیزر  CO2با شاریدگی  91mJ/cm2و نرخ تکرار تپ 1
هرتز در تعداد تپ های مختلف بر طیف عبور نمونه های Nd:glass

در این پژوهش ،اثر پارامترهای لیزر  CO2به منظور کاهش
جذب و همچنین افزایش آستانه تخریب در ماده محیط
فعال (شیشه  ) Nd:glassبررسی شده است.

افزایش/کاهش

نمونه

تعداد تپ

1

61

افزایش

در آزمایشات انجام شده از لیزر  CO2با طول موج µm

2

111

افزایش

9

211

افزایش

 11/3استفاده شده است .سطح مقطع باریکه لیزر CO2

6

911

کاهش

آزمایش و نتایج

عبوردهی

مورد استفاده تقریباً به شکل مستطیل 1×9
سانتیمترمربع می باشد که با قرار دادن ماسک ،به شکل

پس از اتمام تابش ،از نمونه ها طیف سنجی  UV-Visبه

دایره ای به قطر  1سانتیمتر تغییر داده شد .نمونه های

عمل آمد و نتایج ذیل مشاهده گردید:

شیشه ای به طور عمود بر جهت انتشار پالس لیزر قرار
داده شدند و قسمت مرکزی نمونه ها مورد تابش قرار
گرفتند.
نمونههای شیشه ای استفاده شده در این آزمایشات
نمونههای  ، Nd:glassبه صورت دیسک های نازکی به قطر
 21 mmو ضخامت  1/6mmوبا صافی سطح

≥ λ/6

میباشند.
کیفیت اپتیکی باال موجب افزایش آستانه تخریب هر

شکل  -1طیف عبوری نمونه شماره  1-6تابش شده با لیزر  CO2با

عنصر اپتیکی می شود و در این آزمایش از شیشههای

بزرگنمایی و طیف نمونه قبل از تابش دهی.

 Nd:glassبا کیفیت اپتیکی باال که به عنوان محیط فعال و

طیف های شکل  1نشان می دهد که با افزایش تعداد تپ،

تقویت کننده مورد نظر می باشند استفاده شد.

افزایش درصد عبور مشاهده می شود ،یعنی در تابش با

برای انجام برهمکنش غیر مخرب شاریدگی بسیار کمتر از

تعداد تپ های  111 ،61و  ،211افزایش عبور اتفاق می

شاریدگی آستانه کندگی انتخاب شد تا امکان تخریب

افتد .همچنین ،در تابش با تعداد  911تپ لیزری ،کاهش

سطح نمونه با تابش شمار زیادی از تپ لیزری از بین برود.

عبور داریم که نشان از ایجاد نقص های جدید در شیشه

برای این آزمایشها قبل و بعد از تابش ،طیف سنجی UV-

مورد تابش می باشد.

 Visبه عمل آمد.
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اجرا شد .اندازه گیری تخریب در شرایط محیطی
آزمایشگاهی صورت گرفت .نتایح اندازه گیری شار آستانه
تخریب برای نمونه اولیه و نمونه تابش شده شماره  9در
جدول  2مشاهده می شود.
جدول  - 2نتایج آزمایش LIDT
نمونه

)LIDT(J/cm2

نمونه اولیه ( بدون تابش دهی)

66/93

نمونه تابش داده شده با لیزر با تعداد تپ
211

112/19

شکل  -2طیف تفاضلی جذب نمونه شماره 1بعد از تابش دهی

طیف تفاضلی جذب نمونه شماره  1نشان می دهد قله
های جذبی منفی زیادی در طیف در ناحیه فرابنفش

نتیجه گیری

( )UVبه وجود آمده اند که نشان از حذف نقصهای

با تغییر تعداد تپهای لیزرتابشی میتوان به بهینه کاهش

شیشه می باشد.

جذب در محیط فعال لیزری  Nd:glassدست یافت که از

نمونه  9که در اثر تابش دهی لیزر  ، CO2بیشترین افزایش

این طریق به کاهش نقصها در آن کمک کرد .با کاهش

عبوردهی در کل طیف  UV-Visبرای آن مشاهده شد

نقصها اثرات غیرخطی ضریب شکست و ترمواپتیکی ماده

برای انجام آزمایش آستانه تخریب  LIDTانتخاب گردید.

 Nd:glassبهبود می یابد .در این آزمایش با استفاده از لیزر

چیدمان تجربی آزمایش  LIDTدر شکل  9نشان داده

 CO2با طول موج  11/3 µmو با شاریدگی 91 mJ/cm2

شده است.

در نرخ تکرار  1هرتز و تعداد تپ  ،211آستانه تخریب
نمونه تابش شده حدود  9/11برابر افزایش یافت.
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آزمایش آستانه تخریب مورد استفاده قرار گفت .آزمایش

دانشگاهی امیرکبیر1931 ،

آستانه تخریب با روش اندازه گیری استاندارد "  Sبه " 1
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ساخت نانو رنگدانه سرامیکی آبی بر پایه آلومینات کبالت به روش حالت جامد و
بررسی برخی خواص اپتیکی
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چکیده :در این مقاله نانو رنگدانه آبیرنگ  CoAl2O4توسط روش سرامیکی با استفاده از کلریدهای کبالت و اکسید آلومینیوم
ساخته شد .پودر بهدستآمده در دمای  1211درجه سانتی گراد کلسینه شد و برخی خواص اپتیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
از نانو رنگدانه بدست آمده با استفاده از روش آسیاب کاری ،جوهر چاپ بر روی کاشی تولید شد و بر روی کاشی چاپ گردید .شکل و
اندازه ذرات نانو رنگدانه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی( ،)SEMساختار بلوری نانو رنگدانه بوسیله پراش اشعه  Xو
خواص اپتیکی نمونه با آزمون رنگ سنجی و طیف بازتاب ارزیابی شد .طیف  XRDنانو رنگدانه ،قله های مربوط به اکسید آلومینیوم و
کبالت آلومینات را نشان میدهد .تصاویر  SEMنشان میدهد ،میانگین اندازه نانو رنگدانه  232نانومتر و میانگین اندازه رنگدانه
چاپ شده بر روی کاشی  111نانومتر است .آزمون رنگ سنجی نمونهها حاکی از آبی بودن نمونه به میزان  94/1برای نانو رنگدانه و
 39/32برای نانورنگدانه چاپ شده میباشد.
کلید واژه :نانو رنگدانه ،آبی ،سرامیک ،آلومینات کبالت ،خواص اپتیکی

Synthesis of blue ceramic based on CoAl2O4 Nano pigment by solid
state method and optical properties characterization
A. Amini1, M. Khajeh Aminian1, M. Khajeh Mehrizi2, H. Motahari1, S. Y. Vaselnia1
Abstract: In this paper cobalt aluminate (CoAl 2O4) has been synthesized by ceramic method using CoCl2 and
Al2O3. The calcination process for pigment has been performed at 1200ᵒC. The Nano-pigment has been dispersed
in a solvent by a milling system and an ink is obtained. The ink is used for printing on the ceramic surface. The
Nano pigments have been analyzed by XRD, SEM and CIE colorimetric system. XRD spectrum shows the
pigments is composed of two crystal structure containing CoAl2O4 and Al2O3. SEM images show the average
particle size for pigment is about 237 nm and the average particle size for pigments on the printed ceramic is
about 115 nm. Color values of samples indicate the blue values of49.5 and 34.37 for nano pigment powder and
printed respectively.
Keywords: Nano pigment, blue, ceramic, CoAl2O4, Optical properties
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به سایش درون محفظه با یکدیگر ،با محفظه و مخلوط ذرات

-1مقدمه

داخل محفظه برخورد دارند .اعمال انرژی و ضربه مداوم توسط

ساختارهای اسپینلی در طی سالهای اخیر نقش بسیار زیادی

گلولهها سبب خرد شدن و شکستن تدریجی ذرات شده و نانو

در صنایع الکتریکی ،کاتالیزور و رنگ پیدا کردهاند ] .[1یکی از

جوهر نهایی حاصل میشود .عواملی همچون نوع مواد اولیه،

متداولترین رنگدانههای سرامیکی آبی اسپینل ،آلومینات

اندازه گلولهها ،سرعت چرخش آسیاب ،مدت زمان آسیاب،

کبالت است که به آبی تنارد معروف است ] .[2رنگدانه آبی

حالل و دیسپرسکننده بر اندازه ذرات و پایداری نانو جوهر

 CoAl2O4جزء رنگدانههای ساختاری محسوب میشوند .در

نهایی تأثیر دارد ] .[7هدف این پژوهش ساخت نانو رنگدانه

رنگدانههای ساختاری ،عامل رنگزا جزئی از ساختار میباشد.

آبی با پایداری حرارتی در دمای باال و میزان سمی بودن کم با

بهطور مثال عامل رنگزای کبالت بهصورت اکسیدی با Al2O3

استفاده از پیشمادههای مناسب است .همچنین در ادامه نانو

ساختاری تشکیل میدهند به نام اسپینل که ساختار اسپینل

رنگدانه به جوهر مناسب برای چاپ تبدیل میشود .در این

خود رنگی است] .[3فرمول کلی این ساختار بهصورت AB2O4

پروژه نانو رنگدانه آبیرنگ بر پایهی ترکیبات آلومینات به روش

است که بهجای  Aیک یون دو ظرفیتی و بهجای  Bیک یون

سرامیکی حالت جامد ساخته میشود .سپس نانو جوهر مناسب

سهظرفیتی قرار میگیرد .معموال یون دو ظرفیتی عامل ایجاد

با استفاده از روش آسیاب کاری تولید و در ادامه بر روی کاشی

رنگ میباشد.

و سرامیک چاپ زده میشود.

 CoAl2O4یک ترکیب اکسیدی است ،که از دو ترکیب فلزی

 -2روش تجربی

در یک ساختار اسپینل ساخته شده که در آن یون های Co2+

مواد استفاده شده دراین پژوهش در جدول  1آمده است و در
ادامه روش ساخت نانو رنگدانه توضیح داده خواهد شد .در این
مقاله رنگدانه با استفاده از روش سرامیکی حالت جامد ساخته
شد .در ابتدا مقداری کلرید کبالت به  11میلیلیتر آب مقطر
اضافه شد و روی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا کامالً حل
شود سپس درحالیکه محلول روی همزن قرار دارد مقداری
آلومینیوم و سدیم هیدروکسید به آن اضافه شد و به مدت 1
ساعت هم خورد تا مواد با یکدیگر کامالً مخلوط شدند .محلول
بهدستآمده در دمای  111درجه سانتیگراد درون منتل قرار
گرفت تا بهصورت ژلهای درآمد .در ادامه هم خوردن متوقف
میشود و فرصت میدهیم تا کامالً خشک شود و پودر جامد
صورتیرنگ به دست آید .پودر خشکشده به مدت  2ساعت در
دمای  1211درجه سانتیگراد پخت شد و رنگدانه آبی ما تولید
شد .در ادامه رنگدانه ساختهشده با حالل مناسب به مدت 2-4
ساعت درون آسیاب با شدت  451دور بر دقیقه همگن شد و
جوهر آبیرنگ حاصل شد سپس با استفاده از دستگاه چاپ
تخت بر روی کاشی چاپ شد و در کوره خط تولید پخت شد.
برای بررسی ریزساختار رنگدانه قبل و بعد از چاپ بر روی
کاشی از دستگاه ) SEM (VEGA3 TESCANو برای
بررسی ساختار بلوری از دستگاه پراش اشعه ایکس مدل

موقعیتهای چهاروجهی و یونهای  Al3+موقعیتهای
هشتوجهی را اشغال میکنند و بهصورت  CoAl2O4نوشته
میشود .برای ساختار  ،AB2O4سه نوع اسپینل نرمال،
معکوس و ترکیبی وجود دارد] .[4,5ترکیب CoAl2O4

دارای خصوصیاتی همچون پایداری شیمیایی ،پایداری رنگی،
پایداری گرمایی ،پایداری نوری ،ضریب شکست باال ،کاربرد
گسترده در صنعت چاپ است که همین امر آن را برای
کاربردهای صنعتی مانند رنگ کردن سرامیکها ،شیشه،
پالستیک ،رنگ ،کاغذ و المپهای تلویزیون رنگی و غیره
مناسب میسازد] .[6روش آسیاب کاری یک روش باال به
پایین است که یکی از پرکاربردترین روشهای تهیه نانو
جوهرهای سرامیکی است .این روش شامل جوشکاری ،شکستن
و چرخاندن ذرات پودر در یک آسیاب گلولهای با انرژی باال
است .روش کار برای تولید جوهر سرامیکی به این صورت است
که ابتدا نانو رنگدانه موردنظر و حالل و دیسپرس کننده مناسب
با نسبت معین درون محفظه ضد سایش ریخته میشود و
محفظه درون آسیاب ماهوارهای قرار میگیرد ،گلولههای مقاوم
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=CuKα (λ

) X'Pert Pro (40 kV, 30 mAبا تابش
) 1.5406Aاستفاده شد .همچنین رنگ سنجی آنها تحت
استاندارد رنگ سنجی  CIE LABموردبررسی قرار گرفت.

شکل  2طیف  XRDمربوط به نانو رنگدانه سنتز شده در
دمای  1211درجه سانتیگراد را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده می شود نمونه از دو فاز آلومینات کبالت و اکسید
آلومینیوم تشکیل شده است هرچند درصد زیادی از ماده از
ترکیب آلومینات کبالت تشکیل شده است .همچنان درصدی از
ترکیب اکسید آلومینیوم در ساختار دیده میشود که بهطور
جداگانه تشکیل شده است .شکل  9مقایسه قلههای رنگدانه
سنتز شده با قلههای مرجع را نشان میدهد .قلههای این نمونه
بهطور کامل طیفهای اکسید آلومینیوم و آلومینات کبالت را
پوشش میدهد.

جدول  :1مواد استفاده شده برای ساخت نانو رنگدانه و جوهر آن
فرمول شیمیایی

جرم
(گرم)
.07.0
.02.0

NaOH
DELTADC3013

.0..7
.0.2

CoCl2
Al2O3

شرکت سازنده
Merck
سامچون
Merck
Swiss
compound

درصد خلوص
(درصد)
97%
96%
97%
98%

 -3نتایج و بحث

Counts
1

شکل  1تصویر  :SEMالف) مربوط به رنگدانه پخت شده ،ب)

800
Co Al2 O4

نمونه چاپشده را نشان میدهد .با استفاده از تصویر SEM

600
Co Al2 O4

Co Al2 O4

Al2 O3

Al2 O3

Co Al2 O4; Al2 O3

Co Al2 O4

Al2 O3
Co Al2 O4

Al2 O3

Co Al2 O4

Al2 O3
Co Al2 O4

Al2 O3

Al2 O3

میشود .احتماال این کلوخهها به خاطر پخت در دمای باال

Al2 O3

هرچند کلوخههایی با اندازه  511نانومتر در تصویر دیده

Co Al2 O4

الف) میانگین اندازه ذرات حدود  291نانومتر محاسبه میشود.

400
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شکلگرفتهاند .همچنین میتوان دریافت که توزیع اندازه ذرات

0
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))Position [°2Theta] (Copper (Cu

ذرات رنگدانه با اندازههای  115نانومتر روی سطح کاشی قرار

شکل  :2طیف پراش پرتو  Xرنگدانه CoAl2O4

دارد .با مقایسه تصاویر  SEMنمونه پودری و نمونه چاپ شده
Peak List

روی کاشی میتوان گفت ذرات رنگدانه در حالت چاپ شده به
میزان کمتری نسبت به حالت پودری کلوخهای شدهاند .زیرا در

01-073-0238

حالت چاپ شده ذرات روی سطح کاشی پخش شدهاند و

00-046-1212

همچنین تعداد زیادی از ذرات هنگام حرارت دهی با ترکیبات
لعاب مخلوط شدهاند و در فاز شیشهای لعاب نفوذ کردهاند.
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))Position [°2Theta] (Copper (Cu

بدین ترتیب تماس ذرات روی سطح کاشی کمتر بوده در نتیجه

شکل :9مقایسه قلههای فاز مرجع با قلههای نانو رنگدانه سنتز شده

شدت به هم چسبیدگی نانو ذرات در حالت چاپشده
جهت تعیین خواص رنگی نانو رنگدانه پخت شده ،مؤلفههای
* b* ،aو * Lبا استفاده از دستگاه طیف سنجی بازتاب
اندازهگیری شد .بطوریکه  +aبیانگر میزان قرمزی +b ،بیانگر
میزان زردی -a ،میزان سبزی -b ،میزان آبی و  Lنشانگر مقدار
روشنایی رنگ است .بدین معنی که هر چه میزان * bمنفیتر
باشد ،محصول دارای رنگ آبی مطلوبتری است .جدول2
پارامترهای مربوط به رنگسنجی نانو رنگدانه سنتز شده و چاپ
آن بر روی کاشی مطابق با آزمون رنگسنجی میباشد .با توجه

کاهشیافته است.
الف

ب
2µ
m

2µ
m

شکل  :1تصاویر  SEMالف) رنگدانه پخت شده ،ب) رنگدانه چاپ شده روی
کاشی

799
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

رنگدانه دوفازی میباشد و از دو فاز اکسید کبالت و آلومینات
کبالت تشکیل شده است .میانگین اندازه ذرات در نانو رنگدانه
 291نانومتر و برای نانو رنگدانه چاپ شده بر روی کاشی 115
نانومتر است .با توجه به تصاویر  SEMمیتوان دریافت ذرات
رنگدانه در حالت چاپ شده به میزان کمتری نسبت به حالت
پودری کلوخهای شدهاند ،زیرا تماس ذرات روی سطح کاشی
کمتر بوده و درنتیجه شدت بهم چسبیدگی نانو ذرات در حالت
چاپ شده کاهشیافته است .پارامترهای رنگ سنجی نشان
میدهد که رنگدانه بهدستآمده از میزان آبی قابلتوجهی
برخوردار است.

به جدول  2میتوان دریافت که نانو رنگدانه حاصل دارای
مقدار آبی محسوسی است .علت رنگ آبی این رنگدانه با نوع
ساختار اسپینل  CoAl2O4در ارتباط است .برای دماهای پخت
باالتر از  1111درجه ،ساختار اسپینل  CoAl2O4از نوع نرمال
است] .[8پارامترهای رنگی نانو رنگدانه بهدستآمده در جدول
 2نشان دادهشده است .شکل  4طیف بازتاب مربوط به نانو
رنگدانه و چاپ نانو رنگدانه بر روی کاشی را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده می شود طیف در ناحیهی مرئی -491
 451نانومتر بیشترین بازتاب را دارد که نشاندهندهی آبی
بودن نمونه ساخته شده است همچنین با نتایج رنگ سنجی که
در جدول  2آمده است و مقدار  b*=-4995را نشان میدهد
همخوانی دارد.

سپاسگزاری
از شرکت کاشی مسعود و مهندس عباس اسماعیلی به دلیل
همکاری در بخش صنعت تشکر و قدردانی مینماییم.

جدول  :2پارامترهای رنگی مربوط به نانو رنگدانه و چاپ آن بر روی کاشی
*a

*L

نمونه

*b
-4995

4992

96911

رنگدانه

-94991

2919

49925

چاپ

مراجع
Frankel, David S., Model Driven Architecture:

][1

Applying MDA to Enterprise Computing, OMG
Press, Wiley Publishing, 2003.
[2] R. K. Mason, “Use of cobalt colors in glazes”,
Am. Ceram. Soc Bull., 40, 5-6, 1961.
[3] Chen Z., Shu E., Li W., Zhong Y.; Mater. Lett
55 (2002) 281-284.
][9
J. Popović, E. Tkalčec, B. Gržeta, S.K
Kurajica, B. Rakvin,'Inverse Spinel Structure of
Co- Doped Gahnite', Am. Mineral., 94(2009),
771-776.
[1] V. D’Ippolito, G. B. Andreozzi, F. Bosi, U.
Halenius,'Blue Spinel Crystals in the MgAl2O4CoAl2O4 Series:Part I. Flux Growth and Chemical
Characterization', Am.Mineral., 97(2012), 18281833.
[6] Peymannian M., Soleimani-Gorgania A.,

شکل  :4طیف بازتاب مربوط به رنگدانه ساختهشده و چاپ آن بر روی کاشی

Ghaharib M., Najafic F.; "Production of a stable
and homogeneous colloid dispersion of nano
CoAl2O4 pigment for ceramic ink- jet ink",
Journal of the European Ceramic Society 34
(2014) 3119–3126.
[2] C. Suryanarayana , Mechanical alloying and

شکل :5تصویر نانو رنگدانه ساختهشده

–milling, Progress in Materials Science 46(2011)1
184.
[8] Sh. Salem , Effect of calcination temperature on
colorant behavior of cobalt-aluminate nanoparticles synthesized by combustion technique 20
(2014) 818–823.

 -4نتیجه گیری
در این پژوهش نانو رنگدانه آلومینات کبالت ساخته شده است.
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محاسبه نیروی وارد بر نمونهی پلیمری به وسیله تابش باریکهی قطبیده با قطبش
متغیر در فضا به روش محاسباتی
1

 و حمید رضا خالصی فرد2-1 ابراهیم کریمی،1محمد یوسف الوندی

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان،دانشکده فیزیک-1
 کانادا، اوتاوا، دانشگاه اوتاوا،دانشکده فیزیک-2
Yuseph.alvandi@iasbs.ac.ir, Ebi.karimi@gmail.com, khalesi@iasbs.ac.ir
 توسط باریکههای قطبیده با قطبش متغیر درPAAD-22 چکیده – در این مقاله ما به بررسی نیروهای وارد شده بر نمونهای از پلیمر
 استفاده شددهMATHEMATICA  به این منظور از نرم افزار،فضا یا باریکههای برداری به روش شبیهسازی کامپیوتری می پردازیم
 برای نیروهای وارد شده به پلیمر و مقایسه آن با قطبش نور فرودی به دو نتیجه میرسیم؛ اول آن، با توجه به نتایج شبیهسازی.است
که در نیروی وارده به سطح پلیمر یک منطقه به اصطالح گردابی وجود دارد که هم الگو با تکینگی در باریکهی فدرودی اسدت و دوم
. نیروی وارد شده به فیلم پلیمری با قطبش باریکهی فرودی هم راستا است،این که به ازای هر مد
.PAAD-22  پلیمر، باریکههای گردابی،  باریکههای برداری-کلید واژه

Calculating the force exerted on a Polymer Sample by a Space-varying
Polarized Beam Using Simulation
Mohammad Yousef Alvandi1, Ebrahim Karimi1-2, and Hamid Reza Khalesifard1
1-Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran
2-Department of Physics, University of Ottawa, Ottawa, Canada.
Abstract- In this paper, we have calculated the force exerted on a polymer PAAD-22 sample by a Space-varying
polarized beam or known as a vector beam, based on simulation. To do this we have used the MATHEMATICA.
A Space-varying polarized beam is produced by superposition of two different modes of vortex beams.
Comparing the graphs of forces exerted on the polymer sample and the graphs showing their polarization
directions, we come to two different results; first, there is a singularity in the force exerted on the polymer. The
singularity is correspondent to the vortex area located on the beam. Second, for every mode of the vector beams,
the forces exerted are approximately in the direction of polarization of the impinging beam.
Keywords: PAAD-22, Vector beams, Vortex beams.
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بپردازیم .با فرض این که معادله میدان الکتریکی موج

مقدمه

الکترومغناطیسی به شکل زیر باشد:

فشار تابشی نور یکی از اثرات مهم برهمکنش نور و ماده

() 1

است .این اثر میتواند در سطح مادهای که در معرض تابش





باریکهی نوری قرار میگیرد تغییر شکل ایجاد کند .یکی از

که در آن  xو  yنشان دهندهی بردارهای عمود بر

مدهای نوری که برهمکنش آن با ماده جالب توجه است

راستای انتشار z ،فاصله در راستای انتشار  ،عددی

باریکههای دارای تکینگی هستند .در سالهای اخیر ،این

صحیح و حقیقی است که نشان دهندهی نوع قطبش

اثر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در سال ،6111

باریکه است به نحوی که مقدار  ،1یک و منفی یک برای

بارادا و همکاران [ ]1به طور نظری به بررسی اثر تغییر



آن نشان دهندهی به ترتیب قطبش خطی در راستای ، x

شکل سطح فیلم  Azo-polymerدر برابر تابش باریکهی

قطبشهای دایرهای چپگرد و راستگرد است،

گردابی پیوسته با بار توپولوژیکی و قطبش دلخواه

شناسهی عرضی میدان الکتریکی که وابستگی به فاصلهی

پرداختند .در سال  ،6119نرسیسیان و همکاران [ ]2با

عرضی  rاز محور انتشار دارد k ،عدد موج تکفام ،

استفاده از مواد همخط ساز نوری 1با حساسیت نوری باال،

فرکانس زمانی موج  ،نشان دهندهی زاویهی سمتی که

روشهای موجود برای کورنوگرافی یا تفکیک اجسام

در صفحه عمود بر راستای انتشار قرار گرفته است واقع

آسمانی رصد شده به وسیله تیغه موجهای گردابی را تا حد

شده است l ،عددی صحیح است که به آن بار توپولوژیکی

قابل مالحظهای بهبود بخشیدند .بیان و همکاران بر روی

باریکه گفته میشود .با در نظر گرفتن رابطهی

تغییر شکل فیلمهای آزوبنزن که توسط لیزر گاوسی القا

 ،میتوان نتیجه گرفت که با طی زاویهی

شده بود کار کردند و به طور تجربی از نتیجه تغییر شکل

سمتی

فیلمها عکس برداری کردند [3و.]4

بار فاز از صفر تا  π6تغییر میکند .بنابراین  lنشان

در این اثر ،ما به محاسبهی نیروی وارد بر سطح نمونهی

دهندهی تعداد دفعاتی است که باریکه در صفحهای عمود

پلیمری توسط باریکههایی با قطبش متغیر در فضا

بر راستای انتشار ،فاز از صفر تا  π6را میپذیرد .این

میپردازیم .این دسته خاص از باریکهها که با نام

ویژگی امواج گردابی موجب وجود جبههی موج مارپیچی

باریکههای نوری برداری نیز شناخته میشوند ،نتیجه

میشود .با توجه به این که فاز در مرکز جبههی موج روی

برهمنهی دو باریکه الگر-گاوسی با بارهای توپولوژیکی و

محور انتشار تعریف نشده است ،یک تکینگی در مرکز این

قطبشهای متفاوت هستند.

نوع امواج داریم ،و در نهایت  pشناسهی شعاعی میدان

بنیان نظری

است که نشان دهندهی تعداد دفعات تغییرات فاز با

ابتدا به معرفی باریکههای با قطبش متغیر در فضا

شناسهی  lدر راستای شعاعی است .در شکلهای ( )1و

میپردازیم .اما پیش از آن باید به معرفی امواج گردابی
Photoalignment materials

در صفحهی عمود بر راستای انتشار یک

( ،)6به ترتیب تغییرات فاز در صفحهای عمود بر راستای

1
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که در رابطه فوق  j p ،  pو  Bبه ترتیب بار الکتریکی

موج گردابی و تغییر شکل جبههی موج در راستای انتشار
نمایش داده شده است.

قطبشی ،جریان قطبشی و چگالی شار مغناطیسی هستند
و نماد  نشان دهندهی متوسط گیری زمانی است.
برای موجی گردابی با بار توپولوژیکی  ، lنمایهی شعاعی p

برابر صفر ،نمایهی قطبش  و در نظر گرفتن تقریب
پیرامحوری  Al 2 / z 2  0و با مقداری محاسبات

شکل  :1تغییرات فاز در صفحهای عمود بر راستای انتشار باریکهی
گردابی از چپ به راست برای بار توپولوژیکی  ،6 ،1و .9

ریاضی نیروی وارد بر ذرات قطبیده فیلم پلیمری با

با فرض برهمنهی دو موج گردابی مانند معادله شماره ()1

استفاده از رابطه ( )9به صورت زیر خواهد بود [:]1

با قطبش ها و بارهای توپولوژیکی متفاوت و با ضرایب وزنی

() 4

مختلف  و  به شکل زیر:




 0  r 1   2 Al 2
[
( cos  ex  sin  ey ) 
4
2
r
2
2 
2


Al
 0 i
1 Al
2 Al
(
 l ) er ] 
[l 1  
(sin  ex  cos  ey ) 
2 r
r
4
r
2
2 

A  Al
(l l 
] ) e  2kAl 2 ez
r 2 r
که در آن  ، ، ، ،بردارهای یکه در راستاهای

F (r ,  , z, t ) 



] x  i 1 y i[ kz t l1
( E (r ,  , z, t )   Eo
)e

2


()6



] x  i 2 y i[ kz t l2
(  Eo
)e
.
2

با انتخاب مقادیر مختلف برای   ،  2 ،  1 ، l2 ، l1و 

به ترتیب  ،z ،y ،xراستای شعاعی و راستای زاویه سمتی

به مدهای مختلف باریکههای نوری میرسیم که قطبش

هستند.

آنها در نقاط مختلف فضا متفاوت است.

شبیهسازی و روش انجام پژوهش
در این کار ،ما به بررسی نیروی وارد بر نمونهی پلیمری که
در معادله ( )4به دست آمد برای باریکهای با قطبش
فضایی
شکل  :6شکل جبههی موج برای امواج گردابی از چپ به راست

 MATHEMATICAاستفاده کردیم و به عنوان

برای بار توپولوژیکی  6 ،1و ]5[ ..9

مشخصات نورشناختی مادهی پلیمری ،مشخصات پلیمر
 PAAD-22را وارد کرده که بخش حقیقی ضریب شکست

با فرض این که مادهای که باریکه به آن فرود میآید دارای

( )nو بخش موهومی ضریب شکست ( )kآن برای طول

پذیرفتاری الکتریکی     r  i  iباشد که در آن  r

موج  414نانومتر به ترتیب  1.1و  1.64و برای طول موج

و   iبه ترتیب نمایشگر ویژگیهای انتشاری و اتالفی

 199نانومتر به ترتیب  1.14و  1.11است.

محیط باشند ،نیروی تابشی متوسط وارد بر ذرات محیط

در مدهای الگر-گاوسی ،مشخصهی عرضی به صورت [:]5

با استفاده از نیروی لورنتس به صورت زیر محاسبه
میشود:
() 9

متغیر

میپردازیم.

ما

از

نرم

افزار

i 2

F   p E  jp  B

() 4

! 2 p 1 l
i p i   l p  i  p 2  2
Al , p 
(
( )
( )  e Ll
),
 (l  p )! i   i  
1  2
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معادله ( )4در مختصات بی بعد نوشته شده است که در
آن    z / z0که  z 0طول ریلی است   r / W0 ،که
 W0پهنای کمرهی باریکه است و  Llpچند جملهای لژاندر
تعمیم یافته است.
مدهایی که ما با آنها کار کردهایم برآیندهای مختلف دو
مد الگر-گاوسی هستند؛


,
,



LG0,1 eL  ei LG0,1 eR





, B-



LG0,1 eL  ei /2 LG0,1 eR




LG0,1 eL  LG0,1 eR

A-

LG0,1 eL  ei /2 LG0,1 eR

C-



, D-

شکل  :9خطوط میدان الکتریکی برای باریکههای با قطبش متغیر
در فضا که در این اثر از آنها استفاده شده است.





در معادالت باال  eRو  eLبه ترتیب بردارهای یکه در
راستای قطبش دایرهای راستگرد و چپگرد هستند.
با استفاده از معادله ( )4و جانشانی آن در معادله مربوط به
میدان

الکتریکی،

با

استفاده

از

نرمافزار

 MATHEMATICAاوال به ترسیم خطوط میدان
الکتریکی یا جهت قطبش باریکههایی که از آنها استفاده
کردهایم پرداختیم و سپس نمودار نیروهای وارد بر سطح
مقطع نمونهی پلیمری به ازای مدهای مذکور را به دست

شکل  :4نمودارهای نیروی وارد بر فیلم پلیمری .نمودارهای پیکانی
نشان دهندهی جهت نیرو و رنگها مقیاسی از شدت آن هستند.

آوردیم که به ترتیب در شکلهای ( )9و ( )4نشان داده
شدهاند.
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بهبود ویژگیهای نوری و الکتریکی سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه بر
 به کمک اعمال میدان الکتریکی در فرایند پختZn2SnO4 پایه نانو ذرات
 عزالدین مهاجرانی و مجید قناعت شعار، مرتضی عاصمی،محسن شجاعی فر
 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران
Shojaeifar.mohsen@gmail.com, e-mohajerani@sbu.ac.ir, asemi.physics@gmail.com, m-ghanaat@sbu.ac.ir
چکیده – سلولهای خورشیدی نانو ساختار نسل سوم نظیر سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه به دلیلل هزینله سلاخت
 سلولهای خورشیدی حساس شده بلا.پایین و بدون آالیندگی جایگزینی نسبت به سلولهای خورشیدی سیلیکونی مطرح شدهاند
- اما سطح موثر کم و تراز. به دلیل ویژگیهای بارز محبوبیت ویژهای در بین پژوهشگران دارندZn2SnO4 رنگدانه مبتنی بر نانو ذرات
 اعمال میدان الکتریکی در حین فرایند پخلت.های تله بسیار عوامل منفی هستند که عملکرد این نوع از سلولها را محدود میکند
 این تکنیک بلا تیییلر در.به دلیل اثرات مثبت بر ویژگیهای نوری و الکتریکی نانوساختار میتواند عملکرد این قطعات را ارتقا دهد
مورفولوژی نانو ذرات قادر است سطح موثر را در جهت افزایش جذب نور و از سویی با کلاهش تلرازهلای تلله و افلزایش مقاوملت
 این روش در قطعات الکترواپتیکی فراوانی حاوی محیط نانو ساختار نظیر سلولهلای.بازترکیب ترابرد بار الکتریکی را تسهیل نماید
.خورشیدی پروسکایت قابل استفاده است
 طول عمر، سطح، مورفولوژی، اعمال میدان الکتریکی در حین فرایند پخت،Zn2SnO4  سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه بر پایه نانو ذرات-کلید واژه
الکترون

Electro-optical enhancement of nonporous Zn2SnO4-based dye-sensitized solar cell by electric
field assisted sintering
Mohsen Shojaeifar, Morteza Asemi, Ezeddin Mohajerani, Majid Ghanaatshoar
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract- Third generation nanostructure-based solar cells such as dye-sensitized solar cells (DSSCs) are
green and low-cost future substitute for silicon-based solar cells. Zn2SnO4-based DSSCs are attractive due to
their interesting properties, but aggregated Zn2SnO4 nanoparticles with their limited surface and numerous
trap states deteriorate DSSC performance. Electric field assisted sintering (EFAS) due to its outstanding
impacts on optical and electrical characteristics can boost DSSC performance. EFAS could manipulate
nanostructure matrix remarkably enhanced light harvesting further; this method helps to improve electron
transportation by decreasing trap states and increasing recombination resistance. The reported strategy is
applicable in numerous electro-optical devices including nanoporous medium such as perovskite solar cells.
Keywords: Zn2SnO4-based dye-sensitized solar cell, Electric field assisted sintering, morphology, surface
area, electron lifetime
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مقدمه
دی اکسید تیتانیوم به دلیل خواص الکترواپتیکی منحصر به فررد
محبوبیت ویژهای در بین پژوهشگران دارد ،اما اکسیدهرای فلر ی
دیگرررری از قبیرررل  Nb2O5 ،SnO2 ،ZnOو  Zn2SnO4برررا
مورفولوژی مختلف به وفور مورد بررسی قرار گرفتره اسرت [.]1،1
 Zn2SnO4ویژگیهای برجستهای در مقایسه با  TiO2دارد این
مرراده بانرردگ ( )9/5 eVو مرروبیلیتی ()16-11 cm2 V-1 S-1
ب رگتری دارد [ .]9وجود چنین مشخصات بارزی سبب شده است
محققان توجه ویژهای در جهت اف ایش راندمان این نوع از سلول-
های خورشیدی داشته باشند .اما راندمان سلولهرای خورشریدی
مبتنی بر این نوع از نیمه رسانا به دلیل ساختار کلوخیده و سرطح
موثر کم هنوز پایین است [ .]4برا توجره بره امکران تراثیر اعمرال
میدان الکتریکی[ ]6بر سلولهرای خورشریدی حسراس شرده برا
رنگدانهای بر پایره  TiO2و بررسری بیشرتر ایرن پدیرده ،تکنیرک
اعمررال میرردان الکتریکرری بررر روی نانوسرراختارهررای مبتنرری بررر
 Zn2SnO4به کار گرفته شد .اگر چه رانردمان گر ارش شرده در
این پژوهش به ب رگی بهترین گ ارشات مطرح در دنیا نیسرت امرا
این تکنیک پتانسیل استفاده در بهترین شرایط آزمایشی و ماده را
دارد تا دست آوردهای شگرفی را ثبت نماید.

رنگینه های اتصال نیافته به سطح نانو ذرات ،نمونه با اتانول بدون
آ شستشو شدند .برای تشکیل کاتد الیهای از خمیر پالترین برر
روی زیر الیه  FTOبه روش دکتر بلیرد الیره نشرانی شرده و در
دمای  451درجه سانتی گراد به مدت  16دقیقره پخرت شرد .در
مرحله بعد برای ساخت سلول ،آند و کاتد به یکدیگر متصل شدند
به نحوی که یک پلیمر ترموپالستیک اطراف آند را پوشانده برود و
به منظور اتصال و آببندی سرلول بره مردت  91ثانیره در آون برا
دمای  161درجه سانتی گراد قرار گرفت .سرپس محلرول حراوی
الکترولیت ید از طریق یک سوراخ کوچک به داخل سلول ت ریرق
شد و در نهایت سوراخ آبندی و اماده مشخصه یابی شد [.]6

نتایج و بحث
بعد از بستن سلول ابتدا اندازهگیری جریان-ولتاژ در مورد نمونره-
های یاد شده انجام شد .شکل  1نمودار جریان-ولتراژ را در مرورد
نمونههای ساخته شده نشان میدهد .نتایج نشان میدهرد میردان
الکتریکری توانسررته اسرت ترراثیر چشررمگیری برر عملکرررد سررلول
خورشیدی حساس شده با رنگدانه بر پایره نرانو ذرات Zn2SnO4
داشته باشد.

روش تهیه سلول
جهت سنت نانو ذرات  ، Zn2SnO4ابتدا مقدار مشخصری از پرودر
 ZnOو  SnO2به عنوان پیش مواد ترکیب شد و داخل آسریا
گلولهای با ویالها و گلولههای زیرکونیا قرار گرفرت [ .]5شرکل 1
(و) تصویر میکروسکوپ الکترونی نانو ذرات را بعد از سرنت نشران
میدهد .خمیر حاوی نانو ذرات بر روی زیر الیه پوشریده شرده برا
 FTOالیه نشانی شد .سپس زیر الیه ها در حین فراینرد حررارت
دهی تحت میدان الکتریکی قرار گرفتند در این مرحله سعی شرد
نمونههایی با میدان الکتریکری  9111 ،1111 ،1111 ،1و 4111
ولت بر سانتی متر تهیه شوند .در مرحله پخت ،نمونهها بره مردت
 91دقیقه در دمای  611درجه سانتی گراد قررار گرفتنرد .بعرد از
پخت با میدان های مختلف ،نمونههرا بره مردت  14سراعت درون
محلول رنگدانه  N719قرار گرفتند سپس به منظرور جردا کرردن

شکل  :1نمودار جریان-ولتاژ سلولهای خورشیدی حسراس شرده
با رنگدانه مبتنی بر نرانو ذرات  Zn2SnO4پخرت شرده در دمرای
 611درجه سانتی گراد و با میردان الکتریکری ،1111 ،1111 ،1
 9111و  4111ولت بر سانتی متر
بر اساس نتایج بدست آمده بازدهی از  1%به  1/9%افر ایش یافتره
است ،که بیانگر بهبود  91درصدی راندمان است .چگرالی جریران
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الکتریکی از  1/4به  9/1در مورد نمونرههرای  C1و  C5افر ایش
یافت نشان مریدهرد جریران الکتریکری  19%ارتقرا یافتره اسرت،
همچنین فرایند اعمال میدان توانسته است فراکتور انباشرت را از
 1/46به  1/59به ترتیب در مورد نمونرههرای  C1و  C5افر ایش
دهد .بیشترین بهبود در مورد نمونهای است که در حرین سراخت
تحت میدان الکتریکی  4111ولت بر سانتی متر بوده است.
اف ایش فاکتور انباشت در اثر اعمرال میردان الکتریکری بره دلیرل
کاهش اثرات مقاومتی در نانوساختار و مسدود کردن مسریر هرای
جریانهای بازترکیب در الیه رخ میدهد .تمرامی نمونرههرا ولتراژ
مدار باز باالیی در حدود  1/9ولت دارنرد .افر ایش جریران سرلول
بیانگر اف ایش سطح و جذ بیشتر رنگینه در فوتوآند و از سرویی
ارتقای مشخصات الکتریکی نظیر ضرریب پخرش اسرت .ج ئیرات
مشخصات جریان-ولتراژ سرلولهرای مرورد بررسری در جردول 1
خالصه شده است.

نانوساختار کمک میکند تا بتواند جریان بیشتری در سلول تولید
کند.

جدول :1مشخصات الکتریکی سلولهای خورشیدی حساس شرده
با رنگدانه مبتنی بر نرانو ذرات  Zn2SnO4کره فوتوآنرد آنهرا در
مرحله پخت تحرت میردان الکتریکری  9111 ،1111 ،1111 ،1و
 4111ولت بر سانتی متر بودهاند.

شکل  :1تصاویر میکروسکوپ الکترونری روبشری گسریل میردانی
( )FESEMاز نانو ذرات  Zn2SnO4موجود در الیه فوتوآنرد بعرد از
پخررت برره همررراه اعمررال میرردان الکتریکرری الررف) ،1111 ) ،1
ج) ،1111د)  ،9111ه)  4111ولت بر سانتی متر و و) نرانو ذرات
بعد از سنت

ولتاژ
مدار
باز
)(V

چگالی
جریان مدار
کوتاه

فاکتور

میدان
الکتریکی
-1
) (V.cm

راندمان)(%
سلول به منظور بررسی دقیقترر افر ایش سرطح مروثر در نرانو سراختار
انباشت
-2
 ،Zn2SnO4آزمایش باز جرذ رنگینره صرورت گرفرت .شرکل 9
) (mA.cm
نمودار جذ محلول رنگینه را در اثر حل شدن رنگینه نفوذی در
1
1
1/46
1/4
1/9
C1
ساختار  Zn2SnO4بعرد از قررار گیرری فوتوآنرد در محلرول 1/1
1111
1
1/46
1/6
1/9
C2
موالر  NaOHرا نشان میدهد .این آزمرایش در مرورد فوتوآنرد-
1111
1/1
1/64
1/6
1/9
C3
هایی که در حین فرایند پخت تحت میدانهای مختلف برودهانرد،
9111
1/1
1/61
1/1
1/9
 C4تکرار شد .نتایج نشان میدهد ،نمونههایی که تحرت میردانهرای
4111
1/9
1/59
9/1
1/9
 C5قوی ( 9111و  4111ولت بر سرانتی مترر) قررار داشرتند جرذ
رنگینه قابل توجهی در مقایسه با نمونههای دیگرر از خرود نشران
شکل  1تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشری گسریل میردانی از
دادهانررد .نتررایج حاصررل از آزمررایش بازجررذ کررامال بررا تصرراویر
نانو ذرات  Zn2SnO4را بعد از پخت و تحت میدانهای الکتریکی
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (شکل  )1همخروانی
 9111 ،1111 ،1111 ،1و  4111ولت بر سانتی متر نشان مری-
دارند .بر اساس طیف جذ و قرانون بیرر المبررت میر ان جرذ
دهد .بر اساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی ،اثر میدان الکتریکی
رنگینه در اثرر اعمرال میردان الکتریکری از مقردار  1/1×11-8بره
بر مورفولوژی نانو ذرات به خوبی مشهود است .بر خرالف میردان-
 6/9×11-8 mol.cm-2به ترتیب در مورد نمونه بدون و با میدان
های کوچک ،میدان قوی توانسرته اسرت سرطح نرانو ذرات را بره
 4111ولت بر سانتی متر اف ایش یافته است.
خوبی تحت تاثیر قرار دهد به نحوی که ذرات تاول گونه نانومتری
بر سطح نانو ذراتی که تحت میدان  4111ولت بر سانتی متر بوده
اند ،پدید آمده اسرت .ایرن پدیرده بره شردت بره افر ایش سرطح
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شکل  :9نمودار جذ نور در ناحیره طیفری  511-411نرانومتر از
محلول رنگینه  N719حرل شرده از فوتوآنرد برر پایره نرانو ذرات
 Zn2SnO4که تحت میدان الکتریکی  9111 ،1111 ،1111 ،1و
 4111ولت بر سانتی متر بوده اند.
به منظور بررسی اثر میدان بر طول عمر الکترون و ترازهای تله ،از
آزمایش فوتو ولتاژ گذرای القای لی ری 1استفاده شد .با کمک این
روش میتوان طول عمر الکترون را تخمین زد .در این آزمرایش از
طول موج  691نانومتر و طول پالس  11نانو ثانیه به منظور تولید
فوتو الکترونها در سرلول خورشریدی حسراس شرده برا رنگدانره
استفاده شد .شکل  4منحنی افت ولتاژ مدار باز را در مورد سلول-
های خورشیدی حساس شرده برا رنگدانره مبتنری برر نرانو ذرات
 Zn2SnO4با فوتوآندهای بدون و با میدان  4111ولت برر سرانتی
متر را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد کره سرلول برا فوتوآنرد
پخت شده با میدان الکتریکی طول عمر ب رگترری دارد ،میرانگین
طول عمر الکترون با کمک برازش تابع افرت نمرایی ())exp(-t/τ
بر دادههای افت ولتاژ به صورت تقریبی قابرل تخمرین اسرت .در
این رابطه  ،tزمان و  τمیانگین ثابت زمرانی اسرت کره قبرل از آن
الکترون بازترکیب میشود .در نهایت طول عمر الکترون برابر با 9
و  6میلی ثانیه به ترتیب در مورد نمونه بدون و برا میردان 4111
ولت بر سانتی متر تخمین زده شد.

Laser-induced photo-voltage transient

شررکل :4نمررودار افررت ولترراژ مرردار برراز مبتنرری بررر نررانو ذرات
 Zn2SnO4حاوی فوتوآند بدون و برا میردان  4111ولرت برر
سانتی متر در اثر تحریک نور لی ر پالسی

نتیجه گیری
اعمال میدان الکتریکی در حین فراینرد سراخت مریتوانرد برا
تغییر در مورفولوژی نانوسراختار بره افر ایش سرطح و جرذ
بیشتر نور کمک نماید از سرویی برا کراهش تررازهرای تلره و
اف ر ایش طررول عمررر الکترررون ترابرررد بررار را در سررلولهررای
خورشیدی حساس شده با رنگدانه تسهیل کند.
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Simultaneous Implementation of Three-Input XOR and XNOR
Logic Gates by Using Graphene-Based Plasmonic Waveguides
Mir Hamid Rezaei and Abbas Zarifkar
Department of Communications and Electronics, School of Electrical and Computer
Engineering, Shiraz University
Abstract- In this paper, a graphene-based plasmonic structure is proposed for simultaneous implementation of
three-input logical XOR and XNOR operations. In this structure, the surface plasmon polaritons (SPPs) are
stimulated at the interface of graphene and dielectric layers and their transmission are controlled by an external
voltage source. In the presented logic gates, the input signals are electrical and the output signal is optical.
Simulation results demonstrate that the extinction ratio (ER) of 10.33 dB is achievable for the designed gates.
Also, the footprint of the proposed structure is less than 1.5 μm2. Our studies have shown that a structure for
simultaneous three-input logical XOR and XNOR operations has not been reported so far.
Keywords: Extinction Ratio, Graphene, Three-Input Logic Gate, Plasmonic Waveguides, THz
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) ]11[ (XGMاشاره نمود .هر سه ساختار فوق ،دارای

 - 0مقدمه

ابعاد بسیار بزرگی هستند .عالوه بر این ،ساختارهای مبتنی

افزایش سرعت در انجام محاسبات ،انتقال اطالعات و

بر  PPLNنسبت به دما و قطبش حساس بوده و امکان

همچنین مجتمعسازی مدارات از ضروریات دنیای پیش

تغییر قطبش به دلیل انعکاس در مسیر انتشار وجود دارد

روست [ .]1لذا با توجه به محدودیتهای ذاتی حوزهی

[ .]12گیتهای منطقی مبتنی بر تقویتکنندههای نوری

الکترونیک و سرعت باالی انتشار نور ،محققین به استفاده

نیمههادی ) (SOAنیز برای رسیدن به اثرات غیرخطی به

از مدارات مجتمع نوری ) (PICروی آوردهاند [ .]2با توجه

پمپهایی با توان باال نیاز دارند؛ در نتیجه این نوع از

به محدودیت انکسار نور ،مجتمعسازی ادوات نوری با

گیتهای منطقی نیز توان مصرفی باالیی دارند [ .]19در

چالشهایی روبرو است که استفاده از ساختارهای

این مقاله ،یک ساختار بسیار فشرده مبتنی بر موجبرهای

پالسمونی میتواند این مشکالت را حل کند [ .]9برای

گرافن-پالسمونی برای پیادهسازی همزمان گیتهای

تحریک پالسمون پالریتونهای سطحی ) (SPPsمیتوان از

 XORو  XNORسه ورودی ارائه شده است.

فلزات نجیب برای محدودهی فرکانسی نور مرئی و مادون

 - 2معرفیساختار

قرمز نزدیک استفاده کرد .با این حال ،این مواد به دلیل

طرحوارهی ساختار پیشنهادی برای گیتهای منطقی

تلفات باال ،برای فرکانسهای مادون قرمز دور و تراهرتز

 XORو  XNORدر شکل  1مشاهده میشود.

مناسب نیستند .گرافن با ساختار اتمی دوبعدی و
ویژگیهای الکتریکی و نوری منحصربفردی که دارد،
میتواند به عنوان یک مادهی پالسمونی در محدودهی
فرکانسی مادون قرمز دور و تراهرتز به کار گرفته شود [.]4
ادوات مختلفی با استفاده از موجبرهای پالسمونی مبتنی
بر گرافن طراحی شدهاند که مدوالتور [ ،]5سوئیچ [،]9
تزویجکننده [ ]1و گیت منطقی [ ]8از جمله این قطعات

(الف)

میباشند .در این میان ،گیتهای منطقی از اهمیت ویژهای
در پیادهسازی مدارات محاسباتی و منطقی برخوردار
هستند .در حوزهی فوتونیک ،میتوان از ساختارهایی که
در آنها سیگنالهای ورودی به صورت الکتریکی و سیگنال
خروجی به صورت نوری است ،در پیادهسازی گیتهای

(ب)
شکل ( :1الف) موجبرهای گرافنی در صفحهی ( x-yنمای باال) و
الکترودهای فلزی برای اعمال سیگنالهای ورودی و (ب) ترتیب چینش
الیههای گرافن /دیالکتریک /فلز /زیرالیه.

شدهاند که از آن جمله میتوان به گیتهای  ANDو OR

در این ساختار ،موجبرهای گرافن بر روی یک الیهی

سه ورودی مبتنی بر بلورهای فوتونی ) ،]9[ (PhCگیت

دیالکتریک ) (SiO2به ضخامت  26نانومتر قرار گرفتهاند.

 XORمبتنی بر  ]16[ PPLNو گیت  AND-NORبا

همچنین یک الیهی فلزی ) (Auبه ضخامت  96نانومتر

استفاده از اثر غیرخطی مدوالسیون بهرهی متقابل

بین دیالکتریک و زیرالیه به ضخامت  166نانومتر قرار

منطقی با چندین ورودی استفاده کرد .در سالهای اخیر
ساختارهای مختلفی برای گیتهای سه ورودی گزارش
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گرفته است .الیه ی فلز عالوه بر این که به عنوان الکترود

میباشند که ورودیهای اصلی و مکمل متناظر ( Aو B ،

عمل میکند ،باعث افزایش حبس نور در الیهی

و  C ،و ) توسط مدارمعکوسکننده به ساختار اعمال

دیالکتریک باالیی نیز میشود .در این ساختار ،موجبر

میشوند .لذا ،به هنگان روشن بودن ورودی اصلی ،ورودی

خروجی باالیی ،عمل منطقی  XNORو موجبر خروجی

مکمل در حالت خاموش قرار دارد و بالعکس.

پایینی ،عمل منطقی  XORرا انجام میدهند .رسانایی

نتایجشبیهسازی

- 3

سطحی گرافن توسط رابطهی  Kuboبیان میشود [.]4

() 1

2 c    i 2 
ie 2
ln
4
2 c    i 2 

شبیهسازیها با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزهی
زمان ) (FDTDانجام شدهاند .نمایهی میدان الکتریکی به

   , ,  c , T  

ازای هشت حالت مختلف سیگنالهای ورودی در شکل 2
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در این رابطه ،پارامترهای  μc ،Γ ،ωو  Tبه ترتیب بیانگر

نشان داده شده که نشانگر عملکرد گیتهای  XORو
 XNORاست.

فرکانس زاویهای ،نرخ پراکندگی ،پتانسیل شیمیایی و دما
هستند .همچنین  eبار الکترون ħ ،ثابت کاهشیافتهی
پالنک و  kBثابت بولتزمن میباشند .پتانسیل شیمیایی
گرافن به راحتی توسط افزودن ناخالصی یا اعمال ولتاژ

(الف)

(ب)

خارجی تغییر میکند [ .]4در این ساختار ،نور ورودی با
فرکانس  1تراهرتز (طولموج  42/82میکرومتر) باعث
تحریک  SPPsمیشود .همچنین مقادیر دما و نرخ
پراکندگی به ترتیب برابر  966درجهی کلوین و

(ج )

(د )

6/9582میلیالکترونولت میباشند .با تغییر پتانسیل
شیمیایی ،رسانایی سطحی گرافن تغییر کرده و منجر به
تغییر ضریب شکست مؤثر ساختار میشود .در نتیجه،
میتوان انتشار نور درون موجبر را کنترل نمود .در ساختار

(ه )

(و )

نشان داده شده در شکل  ،1سیگنالهای ورودی از نوع
الکتریکی هستند و پتانسیل شیمیایی قسمتهای مختلف
الیهی گرافن را تغییر میدهند .به ازای پتانسیل شیمیایی
گرافن برابر  1الکترونولت ،نور از موجبر عبور کرده و

(ح )
(ز)
شکل  :2نمایهی میدان الکتریکی به ازای حالتهای مختلف ورودی (الف)
( ،A=B=C=0ب) ( ،C=1 ،A=B=0ج) ( ،B=1 ،A=C=0د) ،B=C=1 ،A=0
(ه) ( ،B=C=0 ،A=1و) ( ،B=0 ،A=C=1ز)  C=0 ،A=B=1و (ح)
.A=B=C=1

خروجی در حالت روشن قرار دارد .با تغییر پتانسیل
شیمیایی به  6/1الکترونولت ،نور اجازهی عبور نداشته و
در نتیجه خروجی در حالت خاموش قرار میگیرد.
سیگنالهای  B ،Aو  ،Cورودیهای اصلی ساختار بوده و
سیگنالهای

،

و

 ،ورودیهای الکتریکی مکمل
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 به ازای، مالحظه میشود که در این حالت.شده است
XNOR  طیف عبور گیتهای، میکرومتر42/82 طولموج

. میباشند6/651  و6/915  به ترتیب برابرXOR و

 طیف عبور موجبرهای خروجی به ازای سیگنالهای ورودی:9 شکل
.A=B=C=0 برابر

.]4[ ) تعریف میشود2( ( طبق رابطهیER) نسبت تمایز
P
ER( dB )  10log  1 
 P0 

) 2(

 به ترتیب بیانگر توانP0  وP1  پارامترهای،در این رابطه
.خروجی در حالت روشن و خاموش گیت منطقی میباشند
 نسبت تمایز برای ساختار معرفی،با توجه به این رابطه
 ابعاد کل ساختار نیز برابر. دسیبل است16/99 شده برابر
 میکرومترمربع است که حاکی از اندازهی بسیار1/5
.فشردهی ساختار است

نتیجهگیری

- 4
 یک ساختار پالسمونی مبتنی بر گرافن برای،در این مقاله
 سهXNOR  وXOR پیادهسازی همزمان گیتهای منطقی
 ساختار معرفی شده دارای نسبت تمایز.ورودی ارائه شد
، دسیبل بوده و به دلیل ابعاد بسیار کوچک16/99 برابر
گزینهی مناسبی برای استفاده در مدارات مجتمع نوری
.میباشد
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بررسی فعالیت غشاءهای لیپیدی چند جزئی با استفاده از طرح لک و پیس ها
 وحیده فرزام راد، احمد درودی،شیوا ساسان
 زنجان،گروه فیزیک دانشگاه زنجان
 در این مقاله تحوالت این غشاءهای لیپیدی را به کمک طرح.چکیده –غشاءهای لیپیدی مورد مطالعه با غشاءهای سلولی تشابه دارد
. میانگین طول همبستگی بین لک و پیسها بدست میآیدد، با بررسی تابع همبستگی برای هر تصویر.لک و پیسها مطالعه میکنیم
، ثانیه52  روند صعودی نمودار نشانگر میزان زیاد فعالیت نمونه است و پس از،نمودار طول همبستگی بر حسب زمان را رسم میکنیم
 در آخر با استناد به مرجع. حاکی از پایداری اندازه مناطق فازی و نظم بلند برد آنها است،نوسان طول همبستگی حول مقداری ثابت
. تشابه بین دو پژوهش را در به دست آوردن نتیجه یکسان بیان میکنیم،5
. نظم بلند برد، غشاء لیپیدی، طول همبستگی، طرح لک و پیس، تفکیک فازی-کلید واژه

Investigation of dynamic multicomponent lipid membranes by means
of speckle patterns
Shiva Sasan, Ahmad Darudi, Vahideh Farzam Rad
Department of Physics, University of Zanjan, Zanjan
Abstract-The lipid membranes of the study are similar to cell membranes. .In this article, we study the evolution of this
lipid membranes by means of speckle pattern. By investigation the correlation function for each image, the mean of the
correlation length between the speckles is obtained. we drawing correlation length graph versus time, the upward trend
in the graph indicates the high degree of sample activity and after 25 seconds, the oscillation of the correlation length
around a constant is indicative of the stability of the size of phase domains and their long-range alignment. Finally, by
referring to reference 2, we express the similarity between the two studies in obtaining the same result.
Keywords: phase separation, speckle pattern, correlation length, lipid membrane, long-range alignment.
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اشباع

نشده

1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-

مقدمه

 )Dopc( phosphocholineاست .از مهم ترین ویژگیهای

غشاء سلولی بیشتر ارگانهای زنده و بسیاری از ویروسها

لیپید دوالیه(غشاء منفرد) سیالیت ملکولهای لیپید و

از لیپید ساخته شده است .طبق علم امراض برخی از

تغییرات آن با دما است ،که به عنوان رفتار فازی لیپید

بیماریهای مهم بشر ،همچون تصلب شرایین ،آلزایمر و

شناخته میشود .همه لیپیدها دارای یک دمای مشخص

سرطان شامل مولفههایی از نوع لیپیدی هستند .ساختار

هستند که در آن دستخوش گذاری از فاز جامد(ژل) به

لیپیدی غشاء و سازوکار جذب پروتئینهای غشایی،

مایع میشوند] .[5غشایی که شامل چند جزء لیپیدی

وابسته به هم هستند .این وابستگی نتیجه حضور فضاها و

متفاوت است ،دارای دمای گذار ویژهای میباشد .هنگامی

جفتشدگیهای میانغشایی است؛ که اثر مستقیمی بر

که این غشاء در دمایی پایین تر از دمای گذارش قرار می

بیماری سختشدگی بافتها به سبب عدم حضور مایلین

گیرد ،مخلوط لیپیدها به دو فازمایع تفکیک خواهد شد؛

دارد .غشاءهای لیپیدی مورد مطالعه مشابه با ترکیب چند
جزئی لیپیدها و پروتئینها با فازهای تفکیک یافته ،می
باشند] .[2فازهای لیوتروپیک چندالیه متعلق به غشاءهای
لیپیدی دوالیه ،سبب ایجاد نظم اسمکتیک مایع-کریستال
میشوند .این فازها در میان نیروهای آبگریز و در اثر برهم
کنشهای آب-لیپید تولید میشوند .در میان نظم مایع-
کریستال اسمکتیک ،هرلیپید مجزا دارای درجه آزادی
مشخصی برای انتقاالت درون صفحهای است؛ اما به دلیل
محدودیتهای موجود در ممانعت فضایی اتمها با الیههای
مجاور ،از نوسانات موجی برون صفحهای آنها جلوگیری می
شود] .[3این عامل سبب کاهش آنتروپی)موسوم به

شکل  :1نمایی از چیدمان آزمایش

هلفریچ) لیپید دوالیه می شود ،به دنبال آن برهم کنش

یکی غنی از کلسترول و اسفینگومایلین به عنوان فاز Lo

های دافع میان الیهای ،عاملی برپایداری اسمکتیک یک
بعدی(لیپید دوالیه میان فازی) است] .[4کاربردهای

) (liquid-ordered phaseو دیگری فاز

ساختار منظم مایع-کریستال در زمینه ژن درمانی ،زیست

) disordered phaseکه شامل  Dopcاشباع نشده است.

شناسی ترکیبی ،فوتونیک و حسگرها ،این ساختارها را در

حالت غیر قابل اختالط فازهای  Loو  Ldدر دوالیهها،

مرکز توجه قرار داده است] .[3در این کار ،ما به بررسی

وجود کشش خاصی را آشکار می کند ،که ناشی از عدم

فعالیت غشاءهای لیپیدی به کمک طرحهای لک و پیس

تطابق زنجیره آبگریز ملکولها در مناطق  Loو Ld

میپردازیم .سیر تحول نمونه و تشکیل مناطق به وسیله

است] .[3در توده ای از لیپیدها مناطق فازی تفکیک یافته،

تفکیک فازی در لیپید چند جزئی مطالعه خواهد شد.

در یک راستا انباشته میشوند؛ و مجموع آنها در سراسر

غشاءهای چند جزئی بررسیهای ما شامل مخلوطی از

صدها الیه ،مناطق هم راستای سه بعدی را تشکیل می

کلسترول) ،(Cholاسفینگومایلین) (Smو نوعی فسفولیپید

دهد .مناطقی با فاز ( Loلیپید رفتها) مسئولیتهای
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مربوط به دریافت و انتقال پیام را بر عهده دارند .بنابراین

آماده سازی نمونه

هم راستایی مناطق باید کانالهای یون را در یک ردیف

لیپیدها در حالت پودری از شرکت آوانتی خریداری شده

قرار دهد تا عملکرد غشاء به درستی انجام شود .این

اند؛ و از کلروفرم به عنوان حالل استفاده کردهایم .محلول

همراستایی نتیجهای است از اثر متقابل تفکیک فازی

لیپیدی حاصل ،شامل اسفینگومایلین و  Dopcبا نسبت

درون الیهای و جفت شدگیهای میان الیهای که سبب

حجمی یکسان و کلسترول با غلظت تغییر یافته ،از %12تا

تشکیل مناطق بزرگتر خواهد شد] .[3هنگامی که

 %92است 2/5 .میکرو لیتر از محلول را بر روی اسالید

نورهمدوس را بر روی نمونه میتابانیم ،پرتوهای عبوری ،به

شیشه ای قرار دادیم .پس از این که حالل خشک شد؛

کمک دوربین( )CMOSآشکار سازی میشوند ،و طرح

نمونه را به مدت  64ساعت تحت رطوبت  %94در دمای

شدتی لک و پیس نمایان خواهد شد .به دست آوردن

 55-54درجه سانتیگراد قرار دادیم .سپس با کاهش دمای

طرح لک و پیسها ،روشی غیر تهاجمی و غیر مخرب برای

نمونه تا حدود  22درجه سانتیگراد(دمای اتاق) به کمک

آشکار سازی تغییرات یک سطح است] .[1در سایر روشها

آب ،مناطق فازی مجزا ،شکل میگیرند .این مرحله از

همچون بررسی با میکروسکوپی تمامنگاری ،نمونه باید در

کاهش دما در شرایطی انجام میشود که نمونه در زیر

حالت فوکوس مشاهده شود ،سپس تحوالت آن ثبت شوند.

میکروسکوپ قرار گرفته باشد.

فیلمهای ثبت شده حاوی اطالعاتی در مورد دامنه و فاز
پرتو تابشی هستند .در آخر با تجزیه و تحلیل دادهها،

چیدمان آزمایش و روش کار

تغییرات فاز پرتو تابشی به دست میآید؛ اندازه مناطق

نمونه زیر میکروسکوپ ( ،Olympusسری  ،)CH-2با

فازی لیپیدی از این بررسیها حاصل میشود .در روش

عدسی شیء ( )40x,Olympusقرار میگیرد .پرتو لیزر

پیشنهادی ما ،طرح لک و پیس در حالت ناکانونی ثبت می

هلیوم-نئون ( )632.8 nm,1mwاز میان نمونه عبور می

شود و مورد بررسی قرار میگیرد.

کند ،و به کمک دوربین( )DCC1545M,Thorlabsآشکار
سازی میشود (شکل  .)1فیلمهای ثبت شده با استفاده از
نرم افزار به تصاویر متوالی تبدیل میشوند؛ و از روش
عددی برای تجزیه و تحلیل طرح شدتی لک و پیس بهره
خواهیم برد .فعالیت نمونهها و ساختار پیچیده آنها ،سبب
تغییر فاز نور با زمان خواهد شد و یک تغییر در ساختار
الگوی لک و پیس در چارچوب فضا-زمان آشکار می
کند] .[1در لیپید دوالیه ابتدا تفکیک فازی درون الیهای
در اثر کاهش دمای نمونه تا پایینتر از دمای گذار ویژهاش
آغاز میشود ،که مستقل از نظم مناطق فازی در الیههای

شکل  :2الگوی لک و پیس حاصل از تفکیک فازی در توده لیپیدهای
دوالیه ،با غلظت کلسترول  %22؛ که تحوالت لک و پیسها را با زمان
نشان میدهد.

مجاور شروع میشود؛ سپس جفت شدگیهای میان الیه
ای ،نظم بلند برد مایع-کریستال را شکل میدهد] .[3در
شکل  ،2تعدادی از تصاویر را که از مجموعه تصاویر
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مناطق فازی که در هر غشاء رخ میدهد و سپس جفت
شدگیهای میان الیهای سبب افزایش مقدار طول
همبستگی با زمان میشوند .در انتهای بازه زمانی مقدار
ثابت طول همبستگی به معنای دست یافتن به نوعی
پایداری در اندازه مناطق فازی است .زیرا غشاءهای
چندالیه از نظر ساختاری ستبر هستند و نظم بلند بردی را
از خود نشان میدهند] .[3همچنین مقدار ثابت این طول
را میتوان میانگین اندازه منطقههای فازی نمونه دانست.
نتایج حاصله از این مقاله با آنچه که در مرجع ] [2به دست
آمده مطابقت دارد .در مرجع ] [2بررسیها نشان میدهد
که با گذشت زمان ،مناطق بزرگتر میشوند اما به دلیل
افزایش جرم مناطق ،سرعت رشد آنها کاهش مییابد تا
جایی که اندازه مناطق به پایداری میرسند .در هر دو
مقاله بر رسیدن به پایداری در اندازه مناطق اشاره شده
است و تنها تفاوت بین آنها ،زمان رسیدن به این پایداری
میباشد،که آن هم وابسته به شرایط آزمایش است.
بررسیهای بیشتری در حال انجام است ،تا به کمک فاصله
لک و پیس ها از هم و یا چگالی آنها نتایج دیگری را به
دست آوریم؛ نتایجی که بتوان براساس آنها ضخامت الیه
های لیپیدی را اندازهگیری کرد.

تبدیلی ،انتخاب شده است ،مشاهده می کنیم .تغییر
موقعیت لک و پیسها و اندازه آنها با زمان قابل توجه
است.

بحث و نتیجه گیری
مناطق فازی تفکیک یافته و نظم بلند برد آنها را می توان
با تحلیل تابع خود همبستگی()autocorrelation function
مطالعه کرد .تابع خود همبستگی شدت به صورت حاصل
ضرب دو تابع شدتی با فاصله معین از هم تعریف میشود.
این تابع برای بررسی دادههای به دست آمده از فعالیت
پراکنندههای نور موجود در سطح نمونه استفاده میشود.
تابع خود هبستگی ،بیان کننده همبستگی()correlation
یک الگوی لک و پیس با کپی خودش است؛ به گونهای که
این کپی با فاصله همبستگی مشخصی نسبت به الگوی
اصلی اعمال شود .طول همبستگی( ،)Lcنوعی مقیاس
طولی است که برای تخمین فاصله نقاطی با انحراف مشابه
از میانگین شدت به کار میرود] .[6پس از محاسبه
میانگین طول همبستگی برای هر تصویر(از طریق محاسبه
خود هبستگی) از نمونه با غلظت کلسترول  ،%22مقادیر
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شکل  :9طول همبستگی بر حسب زمان برای نمونه با غلظت کلسترول
 t ،%22زمان رسیدن به پایداری در اندازه مناطق فازی است ،خطای
محاسبه شده برابر با  1.2می باشد.

طول همبستگی با گذر زمان افزایش مییابد و سپس
نوسان در اطراف مقدار ثابتی را نشان میدهد .تفکیک
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Nd:YAG برپایی آزمایشگاهی و ساخت لیزر حالت جامد دمش جانبی

 شده با استفاده از مدوالتور آکستواپتیکیQ کلیدزنی
2

 مراد دیدهبان مهر،1 محمد خانزاده،1محمد فوالدی

 رفسنجان، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک1
 شیراز، شرکت دید افزار جنوب، گروه تحقیقاتی لیزر2
E-mail:
 چیدمان. به صورت آزمایشگاهی بر پا شده است1601 nm  با طولموج خروجیNd:YAG  یک لیزر پالسی، در این پژوهش- چکیده
Nd:YAG  میلهی لیزری. میباشد که طول کاواک به صورت تجربی به دست آمده است15/5 cm موردنظر یک کاواک خطی به طول

86 W  و بیشینه توان خروجی868 nm  با طولموج خروجیGaAlAs به صورت جانبی و از سه طرف توسط آرایههای لیزر دیودی
 با استفاده از یک مدوالتور آکستواپتیکی انجام شد و در نهایت کمترین پهنای پالس لیزر در نرخQ  کلیدزنی.مورد دمش قرار گرفت
0/2 mJ ،2 KHz  بیشترین انرژی در نرخ تکرار، 86 W  در حالت پالسی و در توان دمشی. نانوثانیه به دست آمد566 ،2 KHz تکرار
. به دست آمد10/2 W ،26 KHz و بیشترین توان خروجی در نرخ تکرار
. مدوالتور آکستواپتیکی،GaAlAs  لیزر دیود،Q  کلیدزنی، دمش جانبی، پهنای پالس لیزر-کلید واژه

Experimental set up and construction of the solid state side pumped
Nd:YAG laser, Q switched by acousto-optic modulator
Mohammad Fooladi 1, Mohammad Khanzadeh 1, Morad Dideh Ban Mehr 2
1 Department of Physics, University of Vali-Asr rafsanjan, Rafsanjan
2 Laser Research Group, Did Afzar Jonoub, Shiraz
E-mail:
Abstract- In this research, The Nd:YAG pulsed laser with 1064 nm output wavelength has been considered
experimentally. This setup is a linear cavity with 45.5 cm length that the length of the cavity is experimentally obtained.
Nd:YAG laser rod has been sidely pumped and with three sides by GaAlAs diode laser arrays with 80 W maximum
output power. The Q-switching was done by an Acousto-Optic Modulator (AOM) and finally, minimum laser pulse
width was obtained 500 Nanosecond in 2 KHz repetition rate. In pulse mode and 80 W pumping power, maximum
energy was obtained 6.2 mJ in 2 KHz repetition rate and the maximum output power was obtained 16.2 W in 20 KHz
repetition rate.
Keywords: Laser pulse width, Side pumping, Q-switching, GaAlAs diode laser, Acousto-optic modulator.
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یعنی قسمتی از باریکهی نور از مسیر اولیهی خود

- 1مقدمه

منحرف شود .با انتخاب مناسب مشخصه و پارامترها،

تولید لیزر با گسترهی طولموجی وسیع ،از موضوعات

باریکهی پراشیده شده میتواند از کاواک لیزر منحرف

مورد عالقهی محققان بوده است .یک منبع لیزری با

شود و بنابراین یک اتالف در کاواک لیزر ایجاد نماید

طولموج قابل تنظیم ابزار مفید و ایدهآلی برای

که برای کلیدزنی  Qمناسب است .شکل  ،1نحوهی

زمینههای مختلف پژوهشی و کاربردی میباشد .از

عملکرد مدوالتور آکستواپتیکی را نشان میدهد .با

لیزرهایی که قابلیت تنظیمپذیری باالیی دارند ،می-

قطع ولتاژ مبدل پیزوالکتریکQ ،ی کاواک ،مقدار

توان به لیزرهای حالت جامد اشاره کرد] .[1لیزرهای

باالیی میگیرد و اتالف کاهش پیدا میکند .بنابراین

حالت جامد پالسی با پهنای زمانی متفاوت،

باریکه نور انحراف یافته ،ناپدید میشود و پالس لیزر

کاربردهای وسیعی در زمینههای مختلف پژوهشی و

کلیدزنی  Qحاصل میشود.

کاربردی از جمله در سامانههای بیناب نمایی ،فاصله-
یابی ،حسگر از راه دور ،علم پزشکی و اپتیک
غیرخطی ایفا میکند ]1و .[2فرآیند تولید پالسهای
لیزری به دو روش فعال و غیرفعال انجام میشود.
کلیدزنی  Qآکستواپتیکی یکی از روشهای کلیدزنی
 Qفعال است که همواره مورد توجه بوده است ].[9

شکل  :1نحوهی عملکرد مدوالتور آکستواپتیکی ].[4

در این پژوهش ،ابتدا یک چیدمان لیزر پیوسته

 -3برپایی آزمایشگاهی و نتایج تجربی

 Nd:YAGبرپا گردید .سپس با استفاده از یک

میلهی لیزری  ،Nd:YAGبا قطر  9و طول  75میلی-

مدوالتور آکستواپتیکی عمل کلیدزنی  Qانجام شد.

-2

نظریهی

کلیدزنی

Q

متر که هر دو سطح آن به صورت تخت است به

فعال

عنوان محیط فعال لیزر استفاده شده است .همچنین

آکستواپتیکی

میزان آالییدگی میزبان  YAGبه یون % 1 ،Nd3+

در اثر آکستواپتیک ،ضریب شکست ماده در اثر

میباشد .به منظور دمش تمام سطح مقطع میلهی

برهمکنش با موج فراصوتی به صورت تناوبی تغییر

لیزر و برای دستیابی به یک همپوشانی فضایی باال

میکند ،این تغییرات با طولموج صوت برابر است .اثر

بین تابش گسیلی منبع دمش و مدهای کاواک لیزر از

این امواج صوتی ،مانند یک توری پراش است که

یک ساختار دمش از پهلو استفاده شده است .دمش از

پرتوی نور را پراکنده میکند .یک سلول آکستواپتیکی

سه طرف و با زاویهی  121درجه بر روی میلهی لیزر

متشکل از یک قطعه مادهی شفاف اپتیکی است .با

انجام میشود که در هر ردیف  9عدد بار دیودی با

اعمال یک موج فراصوتی توسط یک مبدل

طولموج خروجی  616نانومتر در کنار هم به طور

پیزوالکتریکی به سلول آکستواپتیکی ،توری دارای

موازی قرار گرفتهاند و جمعا  9بار دیودی در دمش

تناوبی برابر با طولموج آکوستیکی و دامنهای

شرکت دارند .برای انتقال پرتوی منبع دمش به

متناسب با دامنهی موج صوتی است .باریکهی نوری

محیط فعال ،روش جفتشدگی نزدیک مورد استفاده

که روی چنین توری بتابد ،میتواند پراشیده شود،

قرار گرفت .در این روش بدون دخالت قطعات اپتیکی
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و با نزدیک کردن لیزر دیود به میلهی لیزر ،پرتوی

اول ( )M1به صورت  % 111بازتابنده و آینهی دوم

دمش به محیط فعال انتقال مییابد ] .[5جریان لیزر

( )M2که آینهی خروجی لیزر نیز میباشد % 61

دیود از  1تا  14آمپر تغییر میکند و بیشینه توان

بازتاب و

 % 21عبور در طولموج  1174نانومتر

خروجی لیزر دیود در جریان  14آمپر برابر  61وات

دارند.

است .شکل  2و شکل  9به ترتیب ،شماتیک نحوهی
دمش میلهی لیزر و زاویهی قرار گرفتن لیزر دیودها و
توان الکتریکی مصرفی لیزر دیود بر حسب جریان را
در دمای بهینهی  21 °Cنشان میدهد .طولموج
خروجی لیزر دیودها به ازای هر  ،1 °Cتقریبا nm
شکل  :4چیدمان خطی لیزر  ،Nd:YAGبه ترتیب از چپ به راست،

 1/25به سمت طولموجهای بلند جابجا میشود ].[2

آینهی  ،M1مدوالتور آکستواپتیک ،لیزر دیود و میلهی لیزری به

به همین منظور از سیستم خنک کنندهی آب برای

همراه خنککنندهی آب و آینه

تنظیم دمای لیزر دیودها و میلهی لیزر استفاده شد.

.M 2

برای به دست آوردن طول بهینهی کاواک لیزر ،طول
کاواک را از  95تا  56سانتیمتر تغییر دادیم و توان
خروجی لیزر در طولهای مختلف کاواک را ثبت
کردیم .شکل  5توان خروجی لیزر در حالت پیوسته
برای چهار طول مختلف کاواک در دمای بهینهی
 21 °Cرا نشان میدهد .بیشترین توان خروجی در

شکل  :2شماتیک قرار گرفتن لیزر دیودها با زاویهی  121درجه و
دمش میلهی لیزر .Nd:YAG

طول  45/5سانتیمتر به دست آمد.

شکل  :9توان الکتریکی مصرفی لیزر دیود بر حسب جریان در دمای

شکل  :5توان خروجی پیوسته لیزر برای سه طول کاوک ،45/5 ،99/5

بهینه .21 °C

 51و  56سانتیمتر در دمای بهینه .21 °C

در این پژوهش از یک مدوالتور آکستواپتیکی با

شکل  ،7توان خروجی لیزر در حالت پیوسته و در نرخ

فرکانس  21/12 MHzاستفاده شده است .این نمونه

تکرارهای مختلف کلیدزنی  Qرا نشان میدهد .با

مدوالتور استفاده شده نیز ،همانند میلهی لیزر و لیزر

توجه به شکل ،با افزایش نرخ تکرار کلیدزنی  ،Qتوان

دیودها با استفاده از سیستم گردش آب خنک می-

خروجی نیز افزایش مییابد .با توجه به توان خروجی

شود .چیدمان کاواک لیزر در شکل  4نشان داده شده

 17/2وات نسبت به توان دمشی  61وات ،بازدهی

است .کاواک خطی متشکل از دو آینهی تخت است

خروجی لیزر در حالت پالسی برابر با % 21/5

که آینهی

میباشد.
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شکل  -9نمایش پهنای پالس لیزر در نرخ تکرارهای الف،2 KHz -
ب 2/5 KHz -و ج.9 KHz -
شکل  :7توان خروجی لیزر در نرخ تکرارهای متفاوت در دمای بهینه
.21 °C

 -1نتیجهگیری

شکل  1نیز ،انرژی پالسهای خروجی لیزر در نرخ

در این پژوهش ،یک لیزر حالت جامد Nd:YAG

تکرارهای مختلف در دمای  21 °Cرا نشان میدهد.

دمش جانبی به صورت آزمایشگاهی برپا و با استفاده
از یک مدالتور آکستواپتیکی با فرکانس MHz

 ،21/12کلیدزنی  Qشد .در نهایت در توان دمشی 61
وات ،بیشترین توان خروجی لیزر در حالت پیوسته و
در نرخ تکرار  21 KHzبه ترتیب  17/4 Wو 17/2 W
به دست آمد .با توجه به نوع اسیلوسکوپ موجود در
شکل  :1انرژی خروجی پالس لیزر در دمای بهینه  21 °Cو نرخ

آزمایشگاه ،کمترین پهنای پالس لیزر در نرخ تکرار

تکرارهای متفاوت.

 2 KHzکلیدزن  511 ،Qنانوثانیه اندازهگیری شد.

برای اندازهگیری پهنای پالس لیزر از

همچنین بیشترین انرژی در نرخ تکرار  2 KHzبرابر

فوتودیود

با  7/2 mjمحاسبه شد.

سیلیکون با سرعت باال ،ساخت شرکت تورلب و با
مدل  DET 210و اسیلوسکوپ ساخت شرکت
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اثر بازپخت بر رفتار اپتیکی الیههای اکسید روی) (ZnOنهشته شده
با روش الیه نشانی لیزری
فائزه حسنی ،1مهرناز سیمدار ،1محمدامین بصام ،2سیده ثریا موسوی ،1بتول سجاد

1

-1گروه فیزیک ،دانشکده فیزیک شیمی ،دانشگاه الزهرا
-2دانشکده الکترونیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده – اکسید روی  ZnOیکی از مهمترین اکسیدهای فلزی است که به دلیل داشتن ویژگیهای منحصربهفرد در ابزارهای اپتیکی
به ویژه در ادوات جذب و گسیل پرتو فرابنفش کاربرد فراوانی دارند .ویژگی الیههای نازک  ZnOتا حد زیادی وابسته به روش الیهنشانی
آن است .الیهنشانی لیزر پالسی یکی از روشهای کارا برای تهیهی انواع الیههای  ZnOاست .در این مقاله ،رفتارهای اپتیکی الیههای
نازک اکسید روی تهیه شده به روش الیه نشانی لیزر پالسی بدون بازپخت و پس از انجام عملیات حرارتی مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفتند .برای این منظور مشخصههای جذبی ،عبوری و همچنین گاف اپتیکی الیهها به کمک طیفسنجی فرابنفش-مرئی مورد ارزیابی
قرار گرفت که مشاهده میشود پس از بازپخت میزان عبور در ناحیه فرابنفش  %20بیشتر شده و گاف انرژی  0/3 eVافزایش یافته
است  .عالوه بر آن مشخصههای سطحی الیهها با استفاده از تصاویر اپتیکی و میکروسکوپ الکترونی بررسی شده است ،که مشخص
میشود اندازه ذرهها پس از بازپخت افزایش مییابد.
کلید واژه -اکسید روی ،الیهنشانی لیزر پالسی ،گاف انرژی

Annealing Effects on Optical Properties Zinc Oxide (ZnO) Thin Films
Faezeh Hassani1, Mehrnaz SimDar1, Mohammad Amin Bassam2, Seyedeh Soraya Mousavi1,
Batool Sajad1
1-Physics Department, Alzahra University
2- Electronics Department, Malek Ashtar University
Abstract- Zinc Oxide, as one of the most important metal oxides, has been widely applied in optical devices due to
its unique properties. In fact, the specifications of the ZnO thin film depend thoroughly on the deposition method.
Pulsed Laser Deposition (PLD) is one of the most efficient methods for preparing ZnO films. In this paper, the
optical behavior of prepared ZnO thin films through PLD was investigated using two kinds of samples, as
deposited layer and the annealed sample. For this aim, absorption, transmission and optical band gaps of the
samples were measured by the use of UV-VIS spectroscopy. After annealing, the ultra-violet transmission rate was
increased by 20% and the energy band gap was increased by 0.3 eV. Moreover, the surface morphology of the
samples was studied using the optical and scanning electron microscopy images which ultimately showed an
increase in the grain’s size.
Keywords: band gap, pulsed laser deposition, Zinc oxide
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در این مقاله ،برپایی و راهاندازی الیهنشانی لیزری پالسی و به

مقدمه

کارگیری آن برای تهیه یک الیه نازک  ZnOبر شیشه گزارش

اکسید روی یک نیمرسانای با گاف انرژی مستقیم 3/37eV

شده است .سپس در فرآیند بهینهسازی الیه ،اثر بازپخت بر

و انرژی اکسایتونی  60meVاست؛ که کاربردهای فراوانی در

رفتار اپتیک الیه مورد بررسی قرار گرفته است .ریختشناسی

ساخت ابزارهای اپتیکی ،الکترونیکی ،اپتوالکترونیکی پیدا

سطح با تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMو

کرده است .عالوه بر این شفاف بودن ،پاسخ دهی سریع و

جذب اپتیکی با طیفسنجی مرئی-فرابنفش مطالعه شده و با

نشان دادن رفتاراپتیکی غیرخطی ،اکسید روی را به مادهای

استفاده از رابطه تاک ،گاف انرژی الیهها محاسبه شده است.

پر کاربرد در ساخت آشکارسازهای فرابنفش ،صفحههای
نمایش ،حسگرهای گازی و سلولهای خورشیدی تبدیل کرده

چیدمان آزمایشگاهی و نحوه تهیه نمونهها

است[ .]1-2ویژگیهای الیه نازک اکسید روی به شدت به
روش الیهنشانی آن بستگی دارد .در میان روشهای

ب

الیهنشانی ،روشالیهنشانی لیزر پالسی ( )PLDکه برپایه
نهشت بخار فیزیکی بنا شده ،با توجه نرخ باالی الیهنشانی،
کیفیت باال ،حفظ استوکیومتری الیه و سادگی ِاجرا ،برای
الیهنشانی انواع فلزها ،نیمرساناها ،مواد عایق و پلیمرها بکار
گرفته شده است[ .]3این روش منحصر به فرد با قابلیت اجرا
در فشارهای باالی گاز پسزمینه است و برای تهیه انواع
الیههایِ آالییده ،ناآالییده ،تککریستالی و پلیکریستالی ِ
 ،ZnOبه کار برده شده است [.]4
در روش  PLDپس از تخلیه محفظه الیهنشانی ،باریکهای از

الف

پالسهای پرانرژی لیزر به سطح هدف برخورد کرده تا مواد

ج

شکل  :1الف) طرحواره سیستم خالء ب) تصویر محفظه الیه نشانی از باال

کنده شده از آن وارد خالء شود .ذرههای کنده شده ،یک پلوم

ج) تصویر پلوم مربوط به ZnO

پالسمای نورانی مخروطی شکل تشکیل داده و به سمت

برای رسیدن به خالء مورد نیاز در فرایند الیهنشانی ،چیدمان

زیرالیه که در فاصله مشخصی از هدف قرار دارد ،کشیده

آزمایشگاهی شکل -1الف شامل یک پمپ دیفیوژن با توانایی

میشود .سپس به صورت یک الیه نازک روی آن رسوب

خالء نهایی 10-6mbar ،به همراه پمپ پشتیبان روتاری با

میکند.

توانایی خالء نهایی حدود 10-3 mbarبرپا شده است .برای

بازپخت بعد از الیهنشانی ،در صورتی که الیه رشد داده شده

اندازهگیری فشار نیز فشارسنجهای پیرانی و پنینگ به کار

به گرما حساس نباشد ،باعث تغییر در ساختار و نواقص شبکه

برده شده است .یک محفظه شش پنجرهای (شکل -1ب) از

میشود و ذرهها منظمتر در کنار هم قرار میگیرند .دمای انیل

جنس استنلس استیل با حجم  21 litreبه عنوان محفظه

بین نیم تا یکسوم دمای ذوب ماده نهشته شده انتخاب

پرتودهی ساخته شده است .برای تهیه الیههای  ZnOروی

میشود[.]5

زیرالیه شیشهای ،قرص  ZnOبا خلوص باال از نانوپودر اکسید
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روی با خلوص  %99/96در فشار حدود 104 kPaساخته شده

تحلیل و مشخصهیابی نمونهها

است .زیرالیه شیشهای روی نگهدارنده مخصوص در فاصله

برای بررسی ریختشناسی سطح الیه از تصویر میکروسکوپ

 3/5 cmاز هدف نصب و پیش از پرتودهی تا دمای ℃ 350

الکترونی روبشی ) (SEMاستفاده شده است .همانطور که در

گرم شده است .هدف با یک لیزر  Nd:YAGبا طول موج nm

شکل  3مشاهده میشود ،بازپخت سبب انباشتگی یکنواختتر

 1064و عرض پالس  5 nsدر فشار محفظه ،9×10-5 mbar

ذرهها روی هم شده است .اندازه ذرهها نیز از حدود  40nmبه

پرتودهی شده است.

حدود  80nmافزایش یافته است.

طیفسنجی نمونهها نیز با استفاده از یک طیفسنج شرکت
 phystecانجام شده است.
برای بررسی اثر بازپخت ،شرایط پرتودهی نمونهها یکسان و
به شرح جدول  1انجام شده است:
جدول  :1پارامترهای پرتودهی برای الیه نشانی

شاریدگی

تعداد پالس

)( J/cm2

1/02

نرخ تکرار

الف

)(Hz

10000

5

ب

شکل :3تصویر میکروسکوپ الکترون روبشی الف) الیه بدون
بازپخت؛ ب)الیه بازپخت شده

به منظور بررسی اثر بازپخت بر الیهها ،یکی از آنها ،به مدت

طیف جذب نمونههای  ZnOنیز در شکل  4نشان داده شده

نیم ساعت با دمای  400◦Cبازپخت شده است .همانطور که

است .بیشترین جذب در طول موج حدود  ،350 nmمعادل

در شکل  2دیده میشود الیه پس از الیهنشانی کامال سیاه

گاف انرژی  ،3/3 eVرخ داده است .جذب فرابنفش برای نمونه

رنگ بوده ،که به نظر میرسد سیاهی ناشی از سوختن

بازپخت شده افزایش یافته است .همچنین انتقال آبی که

بخارهای داخل محفظه است؛ پس از بازپخت سیاهی الیه به

موجب افزایش گاف انرژی الیه نیز میشود ،نشان دهنده

طورکامل برطرف شده است.

بهبود کیفیت کریستالی و انسجام بلورکها است.

شکل : 4طیف جذب  UV-VISالیهها

شکل  :2تصویر الیههای ZnO؛ (الف) بازپخت نشده( ،ب) بازپخت شده ،تصویر
میکروسکوپی الیه( :ج) بازپخت نشده؛ (د) بازپخت شده
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برای بررسی خواص اپتیکی نمونهها ،طیف عبوری آنها در بازه

با استفاده از نمودار  (αhν)2بر حسب  hνو محل تقاطع خط
مماس بر آن با نمودار افقی ،گاف انرژی قابل محاسبه است
(شکل  .) 6به این ترتیب ،گاف نمونه بازپخت نشده برابرeV
 2/6و نمونه بازپخت شده  2/9 eVبه دست میآید.

که  Tو  Aمیزان عبور و جذب اپتیکی است .از آنجا که

نتیجهگیری

طول موجی  200تا 800با استفاده از از رابطه زیر محاسبه
و در شکل  5ترسیم شده است[.]6
() 1

T = 10−A

بازپخت باعث افزایش شفافیت الیه میشود تراگسیل در ناحیه

در این پژوهش ،اثر بازپخت بر ویژگیهای الیههای تهیه شده
با  PLDبررسی شده است .دو نمونه مشابه  ZnOدر فشار
 10-5mbarمحفظه ،و با پرتودهی لیزر Nd:YAG
( )1064nmتهیه و سپس یکی از الیهها تا دمای 400◦C
بازپخت شده است .براساس نتایج به دست آمده ،بازپخت
سبب افزایش گاف انرژی و نیز یکنواختی بیشتر و بزرگتر شدن
ذرات شده است .همچنین بازپخت منجر به افزایش جذب و
کاهش عبور در ناحیه  UVو افزایش تراگسیل در ناحیه مرئی
شده است .انتقال آبی مشاهده شده نیز نشاندهنده رابطه
مستقیم بین گاف انرژی و کیفیت ساختار کریستالی است.

مرئی برای الیه بازپخت شده حدود  %10بیشتر شده اما بدلیل
چگالتر شدن ،تراگسیل در ناحیه فرابنفش  %20کاهش یافته
است .افزایش جذب و کاهش عبور الیههای بازپخت شده با
گزارشهای قبلی مشابه که الیه نازک به روشهای دیگر تهیه
شده] [6نیز سازگار است.
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شکل  :5نمودار طیف گسیلی الیهها

ضریب جذب و گاف انرژی نمونهها به ترتیب ،از رابطههای
 2و ( 3رابطه تاک) تعیین شده است [.]7
𝑡𝛼−
() 2
𝑒=𝑇
n
) 𝑔αhν = A(hν − E
() 3
که  tضخامت الیهها α ،ضریب جذب E ،گاف انرژی نمونهها
و  hνانرژی فوتون فرودی است.

شکل :6نمودار تغییر(αhν)2برحسب  hνبرای نمونههای ZnO

664
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

بررسی مقدار رس و کربناتکلسیم خاک با استفاده از طیف بازتابی در ناحیه
فروسرخ نزدیک
 عزالدین مهاجرانی،ناصر مطلوبی باران
 پژوهشکده لیزر و پالسما،دانشگاه شهید بهشتی
Nasser_matloubi@yahoo.com ; e-mohajerani@sbu.ac.ir
 محدوده طیفی استفادهشدده در ایدن پدژوهم مربدو بده ناحیده.چکیده – طیفسنجی بازتابی یکی از روشهای غیرمخرب و سریع بر پایه اصول اپتیکی است
 نمونه از خاکهایی که در آزمایشگاههدای خداک72 . بیشتر ترکیبات آلی و بخشی از ترکیبات معدنی در این بازه دارای جذب میباشند.فروسرخ نزدیک میباشد
 درون برنامه متلب بر روی طیفهای بدهدسدت آمدده از فرآیندد.شناسی مورد تجزیه و تحلیل شیمیایی قرار گرفتهاند را مورد آزمایم طیفسنجی قرار دادهایم
 عمل حذف پیوستار انجام داده و روشهای پیمپردازش بر آنها اعمال نمودهایم و در انتها با مقایسه طیفهای نهایی و مقدار غلظت رس و کربنات کلسیم،بازتابی
موجود در نمونهها به یک الگو خاص رسیدهایم که میتواند به ما در اندازهگیری این دو ویژگی خاک در نمونههای جدید با استفاده از طیفسدنجی بازتدابی کمدک
.کند

 کربناتکلسیم، طیفسنجی بازتابی، رس، حذف پیوستار-کلید واژه

Investigating the amount of clay and calcium carbonate by using a
reflection spectrum in the near infrared region
Nasser Matloubi-Baran, Ezeddin Mohajerani
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University

Nasser_matloubi@yahoo.com ; e-mohajerani@sbu.ac.ir
Abstract- Reflection spectroscopy is a non-destructive and fast technique based on optical principles. The spectral range used in this
study is in the near infrared region. Most of the organic compounds and part of the mineral compounds absorb the frequencies in the
infrared region. We perform a spectroscopy experiment on 27 samples of the soils which have been chemically analysed in the soil
labs. In a MATLAB program, we use a continuum removal on the spectra from the reflection process, perform pre-processing
techniques, and reach a particular pattern by comparing the resultant spectra and the concentration of clay and calcium carbonate in
the samples. The pattern can help measure the above two soil properties in the new samples using reflection spectroscopy.
Keywords: calcium carbonate, clay, continuum removal, reflection spectroscopy
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هیدرومتر یا پیپت استفاده میکنند و برای بهدست آوردن

مقدمه

غلظت کربناتکلسیم نیز از روش حجمسنجی استفاده میشود

با توجه به این که طبق گزارشهای سازمانهای معتبر جهانی،

و آن بدین صورت است که با توجه به اسیدی شدن با  HCLو
مقدار انتشار دیاکسیدکربن ،کربناتکلسیم را تعیین میکنند.

جمعیت جهان تا سال  0262میالدی به اندازه  12درصد

دادههای دو پارامتر مورد نظر توسط نرم افزارMINITAB 16

جمعیت فعلی خود افزایش خواهد یافت ،توجه به صنعت

در جدول 1جمعآوری شده است .در قسمت بعد با استفاده از

کشاورزی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی بیش از پیش

همین نمونهها و بدون هیچ تغییری آزمایش طیفسنجی انجام

حائز اهمیت میشود .در کشاورزی نوین به منظور برداشت

میدهیم.

محصول با کیفیت مناسبتر و با مقدار بیشتر نیازمند بهدست

جدول :1خالصه دادههای گردآوری شده

آوردن خصوصیات مهم خاک و نیز عناصر تشکیل دهنده آن به

متغیرها

صورت دقیق و در زمان کم میباشیم] .[1از اواخر دهه 1992

معیار

کربنات-
کلسیم

رس

مزیتهایی چون سرعت ،دقت و کم هزینه بودن ،امکان انجام

اندازه نمونه

01

01

آزمایشات خاک را هم در آزمایشگاه و هم به صورت آنالین بر

میانگین

02/99

90/99

روی زمین کشاورزی فراهم میآورد] .[2ما در این تحقیق

انحراف معیار

1/16

11/96

برآنیم تا با استفاده از روش طیفسنجی بازتابی ،تجزیه و تحلیل

واریانس

62/06

122/69

مناسبی را بر روی مهمترین عناصر خاک از جمله رس و

کمترین

1

16

کربنات کلسیم به دلیل اهمیتی که در بحث کشاورزی

میانه

02/6

90

دارند،انجام دهیم و اطالعات مفیدی را از مقدار آنها استخراج

بیشترین

99

62/6

میالدی توجه به روش طیفسنجی بازتابی جهت بررسی
ویژگیهای خاک افزایش یافت زیرا این روش عالوه بر داشتن

کنیم.

روش طیفسنجی بازتابی

روش شیمیایی

محدوده طیفی استفاده شده در این آزمایش مربوط به ناحیه

نمونه خاکهای استفاده شده در این پژوهش مربوط به زمین-

 NIRمیباشد .این تابش بخشی از تابش  IRاست که در
-1

های کشاورزی استان البرز میباشد .در جمعآوری این نمونهها

محدوده طول موجی  780-2500 nmیا عدد موجی cm

سعی بر آن بوده که از بخشهای مختلف استان نمونهبرداری

 10922-2222از طیف الکترومغناطیس ،بالفاصله بعد از ناحیه

شود تا یک الگو منظم و طبقهبندی شده داشته باشیم و بتوانیم

ی مرئی قرار دارد .ناحیههای جذب تابش  ،NIRمیتواند به

به این نمونهها استناد کنیم.

دلیل اورتونها و شیوههای ترکیبی ارتعاشهای اصلی گروههای

برای بهدست آوردن غلظتهای رس و کربناتکلسیم ،این

عاملی  )N-H, C-H ,O-H( X-Hباشد] .[3در این بازه طول

نمونهها در آزمایشگاه خاکشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار

موجی ارتعاش مولکولی موجب ایجاد انرژی گذار به حالتهای

گرفتهاند.این آزمایشها شیمیایی بوده و برای این منظور

برانگیخته میشود و تنها پیوندهایی که دارای گشتاور دوقطبی

نمونهها را باید آمادهسازی کنند .بدین صورت که ابتدا نمونه

هستند میتوانند تابش در این ناحیه را جذب کنند.

خاکها را ابتدا از توری هایی به قطر 0میلیمتر عبور میدهند

طیف سنجی بازتابی  NIRروشی است مبتنی بر ارتعاش

و سپس در دمای  126درجه سانتیگراد به مدت  02ساعت

مولکولی و اکثر ترکیبات آلی و برخی از مواد معدنی در این

خشک میکنند .برای بهدست آوردن رس خاک از دو روش

ناحیه قابلیت جذب دارند .به دلیل اینکه سطح خاک ناهموار و
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اندازه ذرات نیز از طول موج تابش بزرگتر است بازتاب پخشی

جذب را بر اساس یک خط پایهی مشترک مقایسه کند] .[5در

رخ میدهد که ناشی از پراکندگی چندگانه میباشد].[4

شکل  1طیف اصلی و در شکل  0طیف نهایی که حذف

برای انجام این آزمایش بر روی نمونهها از دستگاه طیفسنج

پیوستار بر آن اعمال شده است مشاهده میشود.

مدل (Ocean Optics, Inc . USA) NIRQUEST 512-

 2.5استفاده شدهاست که محدودهی طیفی آن 922-0622
نانومتر میباشد .به این طیفسنج یک کره بازتابی متصل می-
شود .کرهی مورد استفاده در این تحقیق مدل Ava Sphere -

 )Avantes(50-LS-HAL-12Vبوده و یک وسیلهی ارزشمند
برای طیفسنجی بازتابی میباشد که میتواند نور را تا 162

شکل  :1طیف بازتابی اصلی

برابر بیشتر برای اندازهگیری طیفی  NIRبرای مواد کدر یا کم-
بازتابدهنده فراهم کند .این وسیله ،ترکیبی از یک کره و یک
منبع نور هالوژن میباشد که باعث میشود نور هالوژن بدون
تلفات به نمونه بتابد.
پس از رعایت اصول و چیدمان دستگاه و قبل از شروع نمونه-
گیری ،توجه به مراجع تیره و روشن بسیار با اهمیت است.

شکل  : 0طیف بازتابی حذف پیوستارشده

خوانش اطالعات کسب شده در کامپیوتر توسط نرمافزار طیف
سنج ( )Spectra Suiteانجام میشود .این نرم افزار طبق

برای درک بهتر ،طیفهای بازتابی را طبق معادله  0به طیف

رابطهی ( )1قادر به محاسبهی طیف بازتابی از نمونه است.

جذب ظاهری تبدیل میکنیم.
()0

()1

) (A( ) = - Log R

؛ ) (  Sشدت نور

با توجه به طیف نهایی درمییابیم که در نزدیکی طول موج

خروجی از نمونه در طول موج ؛ ) ( Dشدت نور خروجی از

 1222و همچنین در نزدیکی طول موج  1922نانومتر به دلیل

میباشد که میزان بازتاب نور ورودی

باند کششی  OHو در نزدیکی طول موج  0022نانومتر به دلیل

شدت نور خروجی مرجع سفید در طول-

باند خمشی  ،AL-OHرس خاک در این نواحی دارای جذب

میباشد که میزان نور ورودی صد درصد است .بنابراین

میباشد .رس از کانیهای مختلفی از جمله الیت ،اسمکتیت،

با توجه به رابطه باال پر واضح است که شدت بازتاب از هر نمونه

کائولین و غیره تشکیل شدهاست که دارای مقادیر جذب

) (  Rمیزان بازتاب نور در طول موج
مرجع تیره در طولموج
صفر بوده و )

موج

(f

خاک مورد آزمایش مابین ) ( Dو )

(f

متفاوتی در نواحی ذکر شده میباشند و میتوانند شرایط جذب

قرار میگیرد.

در بدو امر ،قسمتی از ابتدا و انتها طیف را به دلیل نویز قطع

رس را تغییر دهند .در حوالی طول موج  0962نانومتر نیز به

میکنیم به طوری که بازه طیف بین  962تا  0202نانومتر می-

دلیل باند

 ،کربناتکلسیم داری جذب میباشد .با توجه به

شود .سپس برای بهتر شدن نتایج ،نویز طیف را تا حدی که به

شرایط ذکر شده و همچنین به دلیل اینکه در ناحیه NIR

ساختار و نتایج طیف آسیب نزند ،برطرف و در ادامه به وسیلهی

باندها دارای همپوشانی هستند و به خاطر اینکه در این طیف-

نرمافزار متلب ،طیفها را حذف پیوستار میکنیم .حذف

سنجی پراکندگی رخ میدهد ،تفسیر طیف مقداری پیچیده

پیوستار در طیفسنجی برای بهبود تخمین خواص خاک

میشود اما میتوان همبستگی خوبی بین دادههای آزمایشگاه

استفاده میشود و یکی از روشهای پیشپردازش میباشد که

خاکشناسی و همچنین آزمایش طیفسنجی برقرار کرد.

میتواند ویژگیهای جذب خاصی را در طیفهای بازتابی توزیع
شده بر روی خاکها جداسازی نماید و همچنین ویژگیهای
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نتایج و جمع بندی

میتوان به این نتیجه رسید که با افزایش میزان غلظت کربنات

بعد از اینکه پیشپردازش بروی طیف  01نمونه از خاکها

کلسیم مقدار جذب این نمونهها نیز افزایش مییابد .با تحلیل

اعمال شد و طیف نهایی بدست آمد ،به مقایسه طیف این

مقادیر دادههای آزمایشگاه خاکشناسی و مقادیر جذب در طول

نمونهها با غلظت رس و کربناتکلسیم آنها میپردازیم .به دلیل

موج ذکر شده که در جداول  9و  2گردآوری شده است،

اینکه تعداد نمونهها زیاد میباشند و برای بهتر نشان دادن

میتوان به یک الگوی واحد رسید.

طیف و مقایسه آنها ،از پنج نمونه استفاده کرده ایم .جدول

جدول  :9مقدار غلظت کربناتکلسیم

نمونه

مقدارکربنات کلسیم(درصد)

19

92/6

نمونه

مقدار رس(درصد)

06

92

01

62/6

2

00/9

06

26

0

12/1

09

22

02

9/1

9

19/6

11

16

شماره  0حاوی اطالعات مربوط به غلظت رس نمونهها است.
جدول  :0مقدار رس نمونهها

جدول  :2مقدار جذب در طول موج  0962نانومتر

با توجه به شکل  9و جدول  0مشاهده میشود که بین مقدار
رس نمونهها و همچنین مقدار جذب آنها در طول موجهای یاد
شده ارتباط قابل مالحظهای وجود دارد و همانطور که مشخص
است این ارتباط به طور ویژه در نزدیکی طول موجهای 1222
و  1922نانومتر قویتر میباشد.

نمونه

مقدار جذب

19

2/20621

06

2/20619

2

2/20166

0

2/2196

02

2/21266

در پایان ذکر این نکته مهم میباشد که با استفاده از طیف-
سنجی بازتابی و داشتن یک الگو مناسب و با یک تقریب خوب
میتوان مقادیر مواد معدنی خاک مانند رس یا کربناتکلسیم را
بهدست آورد و دیگر نیازی به استفاده از روشهای وقتگیر و
پرهزینه شیمیایی نخواهد بود.
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شکل  :9طیف جذبی نمونهها با مقدار مختلف رس
فرآیند تحلیل طیف برای کربناتکلسیم نیز مانند رس است با
این تفاوت که کربناتکلسیم همانند رس دارای پیک تیز
نمیباشد .دیتاهای مربوط به طیف نمونهها در طول موج نزدیک
 0962و مقایسه آنها با مقدار غلظت کربناتکلسیم نمونهها
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مطالعه دوپایداری نوری در سیستم های چاه کوانتومی سه ترازه
فاطمه تقدیر ،محمد جواد کریمی ،حسن پاکارزاده
دانشکده فیزیک ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز
چکیده :دراین مقاله دوپایداری نوری در یک کاواک حلقوی شامل یک سیستم چاه کوانتومی سه ترازه مطالعه شده است .اثرات
فرکانس واکوکی میدان کنترلی و پارامتر اشتراکی بر روی دوپایداری نوری تحقیق شده است .نتایج نشان می دهند که رخداد
دوپایداری نوری با تنظیم فرکانس واکوکی و پارامتر اشتراکی قابل کنترل است.
کلیدواژه :دوپایداری نوری ،چاه کوانتومی ،رهیافت ماتریس چگالی

Study of the optical bistability in three-level quantum well systems
Fatemeh Taghdir, Mohammad Javad Karimi, Hassan Pakarzadeh
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz
Abstract: In this paper, the optical bistability in a ring cavity containing a three-level quantum well system is studied.
The impacts of the frequency detuning of the control field and the cooperative parameter on the optical bistability are
investigated. Results show that the appearance of the optical bistability can be controlled by adjusting the frequency
detuning and the cooperative parameter.

Keywords: Optical bistability, Quantum well, Density matrix approach

کوانتومی میباشد که اولین بار در سال  1961توسط فانو
در سیستمهای اتمی مورد بررسی قرار گرفت .در سالهای

مقدمه

اخیر تعداد زیادی از پدیدههای اپتیک کوانتومی بر پایه

فیزیک اتمی -مولکولی طی چند دههی گذشته پیشرفت-

همدوسی و تداخل کوانتومی مورد توجه محققان این رشته

های چشمگیری در زمینههای مختلف مانند اپتیک

بوده است .از جمله آنها می توان به لیزرزایی بدون

غیرخطی و اطالعات کوانتومی داشته است[ .]1یکی از

جمعیت ،شفافیت القایی الکترومغناطیسی ،حذف جذب،

پدیدههای مهم در فیزیک اتمی -مولکولی پدیدهی تداخل

دوپایداری نوری و اثر غیرخطی کر اشاره کرد .سایدل در
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سال  1969اولین کسی بود که به طور رسمی دوپایداری

آهنگ گذار برای همدوسی اتمی که با فرایندهای

نوری را ثبت کرد[ .]2پدیده دوپایداری نوری در محیط-

خودبخودی بیان میشود به صورت زیر است:

های اتمی و نانوساختارهای حالت جامد از پدیدههای مهم

1
) ij  ( ki   kj
2 k

() 2

و قابل توجه اپتیک کوانتومی غیرخطی است .در این زمینه
لی و همکارانش دوپایداری نوری در چاههای کوانتومی

در نتیجه،

دوگانه و سه گانه را بررسی کردند  .وانگ و همکارانش در
سال  2619دوپایداری نوری از طریق شفافیت القایی
الکترومغناطیسی در چاههای کوانتومی جفت شده را
بررسی کردند .کومار و همکارانش در سال  2616سوئیچ-

() 9

زنی و دو پایداری نوری در سیستمهای اتمی چند ترازه را
تحقیق کردند [ .]9-9ما در این مقاله میخواهیم پدیده
دوپایداری نوری در یک سیستم چاه کوانتومی سه ترازه را
بررسی کنیم.

11   1 11  i1 21  1 12
 22   1 11   2  22  i1  21 
i1 12 i2 32  i2  23
) 12  ( 12 / 2  i1 ) 12  i1 (  22  11
i2 13
)  23  ( 23 / 2  i 2 )  23  i 2 ( 33   22
i1 13
13  ( 13 / 2  i3 ) 13  i1  23  i2

که برای عناصر ماتریس چگالی داریم

تئوری
*
ji

() 4

برای مطالعه دو پایداری نوری ،یک کاواک حلقوی که
متشکل از چهار آینه و یک نمونه از چاه کوانتومی است

ii


i 1

فرکانس رابی

مطابق شکل  1در نظر می گیریم .آینههای  9و 4بازتاب

ij  

1 ,

3

و

حقیقی هستند و فرکانسهای

واکوکی بصورت زیر تعریف میشوند.

کنندههای کلی هستند .ضرایب عبور) (Tو انعکاس()R

() 5

آینههای  1و  2یکسان است به طوریکه  R+T=1است.

1  12  c , 2  23  c , 3  2  1

میدان رانشی  E  Ec ei t  c.cکه از طریق آینه  1وارد
c

میشود و با نمونه برهمکنش میکند بوسیلهی آینه 2
منعکس میشود و سپس با انعکاس از آینههای  9و  4در
کاواک میچرخد .فرض میکنیم سیستم چاه کوانتومی
یک سیستم سه ترازه نردبانی است(شکل .)2میدان  Ecبا
گذارهای سیستم نردبانی برهمکنش میکند .در رهیافت
ماتریس چگالی و تحت تقریب دو قطبی و تقریب موج

شکل :1کاواک حلقوی با چهار آینه و نمونه ای از چاه کوانتومی  Sبه طول

چرخان عناصر ماتریس چگالی به صورت زیر بدست می-

و میدان عبوری

و ورودی

.

آیند [. ]16
 Kj  ik H kj 

( )1

ik

 H

i

ij  i  j  

k

1
   ik  kj  ik  kj 
2 k
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نتایج
ما برای شبیهسازی دو پایداری نوری ،پارامترها را بصورت
زیر در محاسبات در نظر میگیریم[:]19
 1   2  2  1.3 me , 1  2  c

 12   23   13  5 me , 1  2  

در شکل ( )9میدان ورودی – خروجی برای یک کاواک
شکل  :2سیستم سه ترازه نردبانی با فرکانس

از آنجا که میدان رانشی

حلقوی با پارامتر

.

در کاواک میچرخد تحول آن

است .این شکل نشان میدهد که برای مقادیر

بوسیله معادالت ماکسول بیان میشود[:]11
() 6

و چند مقدار

رسم شده

دوپایداری نوری دیده نمیشود .اما برای مقدار

Ec
E
2
 c c  2 ic N ( 122 12  23
)23
t
z

که  ijعناصر ماتریس گشتاور دو قطبی و

دوپایداری نوری مشاهده میشود.

تعداد

حاملهای بار میباشند .میدان ورودی  EcIو میدان
عبوری  EcTو میدانهای  Ec  L و  Ec  0در دو انتهای
نمونه از شرایط مرزی زیر پیروی میکنند[:]12
Ec  0   T EcI  REc  L 

EcT
,
T

Ec  L  

() 1
شکل :9میدان خروجی بر حسب میدان ورودی برای مقادیر مختلف

که

طول نمونه چاه کوانتومی است .ما حالت پایا را در

و

.

نظر میگیریم که در آن تمام مشتقات زمانی صفر می

.

باشند .ابتدا معادالت ماتریس چگالی را برای حالت پایا
بصورت تحلیلی حل میکنیم و عناصر

و

را

بدست میآوریم .سپس با در نظر گرفتن شرایط مرزی و
و تعریف پارامترهای

با شرط

 x   EPT /  Tو  y   EPI /  Tو پارامتر اشتراکی
C  LNc  2 / 2 Tc  0

رابطهی بین میدانهای

ورودی و خروجی را بدست میآوریم که بصورت زیر است:
() 8

شکل :4میدان خروجی بر حسب میدان ورودی برای مقادیر مختلف

.

))y  x  iC( 12 ( x)  23 ( x
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بررسی اثرات حرارتی بر روی میکرو تشدیدگر فابری پرو هیبریدی ساخته شده
با تار نوری سوخته
2و1

 حمید لطیفی، 1امیرحیدری آذر، 1 امیدرضارنجبرنائینی، 1فاطمه حامدی
 ایران،  تهران، دانشگاه شهیدبهشتی،پژوهشکده لیزرپالسما1
 ایران،  تهران، دانشگاه شهیدبهشتی،دانشکده فیزیک2

 حسگگر ا دواگاواف فگابری_پگرو مجگزا.در این مقاله حسگر فیبرنوری هیبریدی براساس تداخل سنج فابری_پرو ارائه شده است
 با جوش دادن فیبر تک مد و فیبگر آسگیب.اه هر یک حساسیت متفاوتی دارند. ااواف هوا و ااواف هواوسیلیکا:تشکیل شده است
دربگا ه11pm/C و9pm/C  حساسیت دمایی.( یک میکروااواف درناحیه مغزی فیبر ایجاد می شودfused fiber)دیده براثر سوختگی
 ا ویژگگی. درجه سانتی گرادبا استفاده ا تبدیل فوریه و تفکیک فراانس فضایی مربوط به ااواف بدست آمده است96  تا06 دمایی
.محکم بودن وحساسیت دمایی باال اشاره نمود، اندا ه اوچک،  مقرون بهصرفه، های این حسگر میتوان به ساخت ساده
 فیبر سوخته، حسگرکاواک فابری_پرو، حسگردما-کلید واژه

The Investigation of temperature response of the Hybrid Fabry_perot
micro cavity sensor fabricated with Catastrophic fuse effect
Fatemeh Hamedi 1, Omid R Ranjbar-Naeini1, Amir Heidariazar1, Hamid Latifi1
1

Laser & Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
latifi@sbu.ac.ir

The fabrication of a Hybrid Fabry Perot microcavity with a fiber destroyed by the catastrophic fuse effect is reported
here. The sensor consists of two different cavities; an air cavity and the combination of the air and the silica cavity.
Different cavity responses are extracted by using the Fast Fourier transform Method. temperature response of each
individual cavity is also analyzed separately. The temperature sensitivity of ~ 9pm/ oC and ~13pm/oC are obtained
for hybrid and air cavity interferometer respectively in the temperature range of 60 to 90 °C. the sensor possesses
some intrinsic properties such as simple fabrication procedure, cost-effective commodity, small size, solidity and
high temperature sensitivity that makes it a good candidate for simultaneous measurement applications.
Keywords: Fabry Perot cavity, fused fiber, temperature sensor
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کاواک دوم

مقدمه

8

9

امروزه اندازه گیری دما توسط انواع مختلفی از حسگرهای
تار نوری انجام می شود .در این میان ،حسگر  FBGبسیار

کاواک اول

1
L1

L2 9

مورد مطالعه قرار گرفته است که دارای حساسیت دمایی ˷

تار نوری تک مد

شکل  )1شماتیک حسگر

 10pm/0Cمیباشد ] .[1اخیرا ،تداخل سنج فیبری با

میباشدکه حساسیت هرکدام جداگانه در این مقاله بررسی

هندسه چندمغزی برای اندازه گیری حساسیت دمایی

شده است.

گزارش شده است که ازانواع آنها میتوان تداخلسنج

تئوری حسگر

چندمد]،[2فیبرهای نازک شده ]،[3فیبربا مغزی نازک] [3را
نام برد .هر چند این ساختارها ساده هستند ولی حساسیت

حسگر کاواک فابری_پرودرتصویر (شکل  )1نشان داده

دمایی و تکرارپذیری کم وحساسیت به تنش باالیی دارند

شده است دارای سه سطح بازتابنده که عبارتند از فصل

که منجربه همپوشانی حساسیت ها میشود .دراین میان

مشترک سیلیکاهوا(سطح اول)،سطح مشترک هوا سیلیکا

حسگر دمایی برپایه تداخل سنج فابریپرو مطالعه شده

(سطح دوم)و سطح مشترک سیلیکاهوا(سطح سوم) می-

است که به واسطه ساختار ساده ،انعطافپذیری باال ،ابعاد

باشد .نور پس از برخورد به سطح  1بر اثر بازتاب فرنل به

کوچک و توانایی همزمان سنجی پارامترهای فیزیکی و

درون مغزی برگشت داده می شود و در ادامه %93/5باقی

شیمیایی مختلف مورداستفاده قرارمیگیرد.حسگرهای

مانده وارد کاواکی با طول 28میکرومتر می شود ،و به

تداخل سنج فابریپرو باتکنیک های مختلف ساخته شده

سطح 8برخوردکندو دوباره %93/5ازآن وارد کاواک دوم

مثل حسگرفابری_پروداخلی خورده شده باهیدروکلریک

میشودوبعدازبرخورد به سطح %9/5 ، 9ازآن بازتابیده

اسید]، [4قراردادن دو ، FBGفیبرهای فوتونیک کریستال

و%93/5آن ازسطح 9خارج میشود .شدت بازتابی کل جمع

][5یا فیبربدون هسته که بین دوفیبرتک مد ساندویج

شده به درون فیبر نوری به صورت زیراست]: [6

شدهاند].[5که دراین موارد افزایش حساسیت و یا اندازه-

Er 2
|  R1  (1  1 ) 2 (1  R1 ) 2 R2 
E0

|I Rtotal 

گیری دمای باال را دارد ولی استفاده از فیبرهای مخصوص

(1  1 ) 2 (1   2 ) 2 (1  R1 ) 2 (1  R2 ) 2 R3 

هزینه باال،قابلیت ساخت دوباره کم بخاطر دقت باال

2 R1 R3 (1  1 )(1   2 )(1  R1 )(1  R2 ) Cos[2(1  2 )] 

درحین ساخت الزم دارد و مراحل ساخت پیچیده ازمعایب

) 2 R2 R3 (1  1 ) 2 (1   2 )(1  R1 ) 2 (1  R2 ) Cos(22
) 2 R1 R2 (1  1 )(1  R1 ) Cos(21

این حسگرها ست.
دراین مقاله با استفاده از روشی جدید ،ساده ومقرون به-

( )1

صرفه حسگر فابری_پرو از فیبرسوخته ساخته شده است.

4 neffective L2



2 

4 nair L1



1 

اختالف فاز ایجادشده 1α ،و  8αضریب اتالف عبوریn،

این حسگر دارای یک کاواک هوا و یک کاواک هیبریدی

ضریب شکست درون کاواک  k0،ثابت انتشار است.با توجه
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به معادالت فرنل ضرایب بازتاب ازهر سه سطح (  R1و R2

دهند(شکل (8الف)).درمرحله بعد ،درفاصله چندمیکرومتر

و  03095) R3است که به دلیل کوچک بودن ضریب بازتاب

بعداز کاواک اول با استفاده از دستگاه جوش فیبرنوری،

فقط بازتاب مرتبه اول را درنظر میگیریم واز بازتاب های

کاواک دوم ساخته می شود (شکل (8ب))طول کاواک

مرتبه باالتر چشمپوشی میکنیم.تغییرات دمایی محیط

نهایی  950میکرومتراست .به منظور بررسی پاسخ دمایی،

اطراف حسگر ازطریق تغییر ضریب شکست و تغییر طول

حسگر درون کوره دمایی قرار داده شده است که در آن

کاواک برروی طیف طول موج اثر میگذارد که این میزان

دما تا 90درجه سانتی گراد افزایش می یابد و سپس رفتار

وابسته به ضریب ترمواپتیک و ضریب انبساط دمایی است.

کاهشی دما مورد بررسی قرار می گیرد .در محدوده

رابطه( )8شیفت طول موجی برحسب تغییرات دمایی را

تغییرات دمایی  90درجه سانتی گراد طیف حسگر با

بیان میکند .برای سیلیکا ضریب انبساط دمایی 10 K-1

-

دستگاه  braggmeterمشاهده و ثبت شده است.

 0355×0و ضریب ترمواپتیک 233×3-10 K-1میباشد.
اثرتغییر ضریب شکست بر اثر دما بیشتر از اثر انبساط
دمایی است.برای هوا ضریب انبساط دمایی0355×3-10 k-1
3-

وضریب ترمواپتیک  -0/9× 10 K-1می باشد ][7

( )8

0  0 (TO  TE )T

الف

ب
شکل  ) 8الف) فیبرسوخته ب )کاواک نهایی که از یک کاواک هوا به

ساخت حسگر

طول طول  28µmو بیشترین عرض 20µmو کاواک هیبریدی با
طول950µm

پدیده سوختگی در فیبرنوری برای لیزرهای توان باالتراز
 1Wاتفاق میافتد که براثر خم شدگی فیبر یا کثیف بودن

تحلیل طیف حسگردرپاسخ دمایی

سر اتصالگرفیبر  ،نور از فیبر خارج میشود و باعث افزایش

برای تحلیل طیف درمقابل تغییرات دمایی ابتدا از طیف

دمای نقطه ای تا 1000درجه سانتی گراد میشود.

طول موج تبدیل فوریه میگیریم(.شکل )9درادامه

پالسمای ایجادشده منجر به تبخیر مغزی فیبر می شود

بااستفاده از فیلترمیان گذرنمودارمربوط به دو کاواک

وباسرعت چندمتربرثانیه به سمت منبع حرکت میکند در

راجدامیکنیم و حساسیت هرکدام راجداگانه بررسی می-

نهایت مغزی فیبردچارآسیب میشود وحباب های تناوبی

کنیم .باتوجه به رابطه()8مقدارحساسیت 16/8pm/Cبرای

بسته به میزان توان اولیه با فاصله های18 µmتا 13دربازه

سیلیکا ومقدارحساسیت -0/56pm/Cبرای هوا انتظار می

توان اولیه 8تا9/3وات تشکیل میشود [9,8].در ساختار

رود که منجر به حساسیت  19/1 pm/Cمی شود .بارسم

حسگر ازفیبر سوخته و فیبرتک مد استفاده میکنیم.با

نمودارشیفت طول موجی حسگر برحسب دما برای کاواک

دستگاه جوش فیبر نوری یک فیبر تک مد را با فیبر

اول حساسیت 19pm/Cو کاواک بزرگتر حساسیت pm/C

سوخته جوش میدهیم که در آن حباب ها باهم تشکیل

 9/2بدست آمده است(.شکل )6

کاواکی با طول  28 µmبیشترین عرض 20µmمی-
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شده درون مغزی فیبر میباشد که درادامه با فیلترکردن
طیف وتحلیل دو کاواک به طورجداگانه به حساسیت های
درجه سانتی گراد90تا30 دربازه9/2 pm/C  و19pm/C
 کاواک دوم حساسیت کمتری نسبت به.دست یافتیم
کاواک داخلی اول دارد و برای اندازه گیری همزمان
میتوان ازکاواک دوم به دلیل حساسیت کمتر برای
اندازهگیری پارامترهایی همچون ضریب شکست و فشار
.استفاده کرد
طیف طول موجFFT )) الف) طیف طول موج حسگر ب9 شکل
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حسگر پالسمونی مبتنی بر تولید هارمونیک سوم توسط نانوروزنه های طال
1

 و محمدکاظم مروج فرشی2 مصطفی قربان زاده،1فرحناز سعیدی

 ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، هسته پژوهشی نانو پالسمو فوتونیک،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر1
 ایران، خراسان رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری،دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر2
چکیده – در این مقاله یک حسگر پالسمونی مبتنی بر تولید هارمونیک سوم متشکل از آرایهای از نانوروزنههای مستطیلی در الیهای
 در ساختار پیشنهادی با استفاده از حل عددی معادالت ماکسول به روش تفاضل. پیشنهاد شده است، نانومتر111 از طال به ضخامت
 هارمونیک سوم به، نانومتر1751  با تابش نور به طول موج،متناهی حوزه زمان نشان داده ایم که به دلیل اثرات غیرخطی الیه طال
 نشان، به منظور بررسی قابلیت حسگری ساختار پیشنهادی. ولت بر متر تولید می شود3/1×118 ازای دامنه منبع ورودی بیشتر از
 برابر می کند در حالی که این تغییرات12111  شدت نسبی توان هارمونیک سوم را1/3  تا1 داده ایم که تغییر ضریب شکست محیط از
 ساختار پیشنهادی می تواند به عنوان یک حسگر مجتمع با کاربردهای آزمایشگاه. برابر است71 برای هارمونیک اصلی تنها به میزان
.روی تراشه مورد استفاده قرار گیرد
 حسگر پالسمونی،نانوروزنه

، تولید هارمونیک سوم، اپتیک غیرخطی-کلید واژه

Plasmonic Sensor based on the Third Harmonic Generated by an
Array of Gold Nano-apertures
Farahnaz Saeidi1, Mostafa Ghorbanzadeh2, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi1
1

2

Faculty of Electrical and Computer Engineering, Nano Plsmo-Photonic Research Group,
Tarbiat Modares University, P. O. Box 14115-194, Tehran 1411713116, Iran

Faculty of Electrical and Computer Engineering, Hakim Sabzevari University, P. O. Box 397,
Sabzevar 9617976487, Iran.

Abstract-We are proposing a plasmonic sensor based on the third harmonic generation from an array of rectangular
nano-apertures in a 100-nm thick gold film. In the proposed structure, using the Finite difference time domain method,
we show that due to the nonlinearity of the patterned gold film the third harmonic can be generated when the magnitude
of the incident source (λ=1570 nm) is more than 3.1×108 V/m. To investigate the sensibility of the proposed structure,
we show that by varying the optical properties (refractive index) of the surrounding medium from 1 to 1.3, the relative
output power of the generated third harmonic increases for about 12000 times, while for the same conditions the
fundamental mode increases just about 50 times. The proposed sensor can be used as an integrated sensor especially for
lab-on-a-chip applications.
Keywords: Nonlinear optics, third harmonic generation, nanoaperture, Plasmonic sensor
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در این مقاله ،توان خروجی برای ساختاری متشکل از

مقدمه

آرایهای از نانوروزنههای مستطیلی در الیهای از طال با

اپتیک غیرخطی شاخه ای از اپتیک است که تغییر

ضریب نفوذپذیری غیرخطی بررسی میشود .محیط

خاصیت نوری مواد در حضور نور شدید را توصیف میکند

شبیهسازی با مواد مختلف به ضریب شکستهای متفاوت

[ .]1این شاخه از اپتیک در حوزههایی مانند مخابرات،

در نظر گرفته شده و از آنجا که پارامترهای مختلفی روی

پردازش اطالعات و پزشکی کاربرد دارد .به منظور

شدت هارمونیک سوم تاثیرگذار هستند انتظار داریم که با

مشاهده ی اثر غیرخطی در متامتریال ها ،نیاز به منبع

تغییر ضریب شکست محیط ،شدت هارمونیک سوم نیز

نوری به اندازهی کافی شدید است .اپتیک غیرخطی در

تغییر کند.

افزارههای نوری غیرخطی استفاده می شود و در بسیاری از
تکنیکهای مورد استفادهی مهندسان و محققان از جمله

روابط ریاضی

سوییچینگ نوری ،تبدیل طول موج و تصویربرداری میدان

وِیژگیهای غیرخطی نوری یک ماده میتواند با استفاده از

نزدیک کاربرد دارد .شروع گسترهی اپتیک غیرخطی را

یک منبع نور مطالعه شود .این منبع معموال یک لیزر

کشف تولید هارمونیک دوم 1توسط فرانکن 2در سال

پالس است که مقداری انرژی را در کسر کوچکی از زمان

 ،1971کمی پس از کارکرد موفقیتآمیز نخستین لیزر

گسیل می کند و باعث ایجاد قطبش 7الکتریکی میشود.

توسط مایمن 9در سال  1971میدانند.

این قطبش القایی از رابطه ( )1محاسبه میشود:

انواع مختلفی از رفتارهای غیرخطی در نانوپالسمونیک
مورد بررسی قرار گرفته که یکی از این اثرات غیرخطی
تولید هارمونیک سوم ) (THGاست .اخیرا [ ]2برای

)(1

دستیابی به بیشترین بازده تولید هارمونیک سوم ،
ساختاری متشکل از آرایهای از نانوروزنهها طراحی شده

� ⋯ P = ε0� χ(1) 𝑬𝑬 + χ(2) 𝑬𝑬2 + χ(3) 𝑬𝑬3 +

است .از مزیتهای وجود نانوروزنهها در الیههای فلزی،

در این رابطه

متمرکزسازی میدان الکترومغناطیسی و کاهش دمای الیه

و

)𝑡𝑡( )= 𝑃𝑃 (1) (𝑡𝑡) + 𝑃𝑃 (2) (𝑡𝑡) + 𝑃𝑃 (3

ضریب گذردهی الکتریکی خال

ضرایب نفوذپذیری مرتبه اول ،دوم و سوم

ماده هستند E .میدان الکتریکی تابشی و )(t

طال (تولید شده به دلیل برهمکنش نور و الیه طال) است و

و

به همین علت این ساختارها به طور چشمگیری مورد

،
(t) ،

به ترتیب قطبش مرتبه اول (خطی)،

مرتبه دوم و مرتبه سوم میباشند .هنگامی که شدت

استفاده قرار میگیرند [.] ،9

میدان تابشی به اندازه کافی بزرگ نباشد ،مرتبههای باالتر

1

Second harmonic generation
Franken
3
Meiman
4
Third harmonic generation
5
Nanoaperture
2

polarization
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قابل صرفنظر هستند .شکل  1فرآیند تولید هارمونیک

برای محاسبه سیگنال هارمونیک سوم تولید شده

سوم را نشان میدهد:

درآرایهای از نانوروزنهها و همچنین بررسی تغییر آن در
محیطهای مختلف از معادالت مربوط به تولید استفاده
میشود ،برای نیل به این هدف از روش عددی تفاضل
محدود در حوزه زمان ( )FDTDاستفاده شده است.

نتایج شبیهسازی

شکل  :1فرآیند تولید هارمونیک سوم[ ]

در ساختار های غیرخطی ،مقدار دامنه منبع باید به قدری

سیگنال هارمونیک سوم با رابطه ( )2تخمین زده میشود:

باشد تا بتواند اثرات غیرخطی را ایجاد کند .برای این

() 2

منظور شبیهسازیهای متعددی به ازای مقادیر مختلف

میدان الکتریکی هارمونیک سوم و

میدان

دامنه انجام شد که نتایج آن در شکل  9آمده است.

الکتریکی تابشی است.

کمترین مقدار آن برای تولید هارمونیک سوم در الیه طال
به ضخامت  111نانومتر 9/1×116 ،ولت برمتر است .هر

ساختار و روش شبیهسازی

چه مقدار دامنه بیشتر میشود ،توان خروجی نیز افزایش
مییابد.

ساختار مورد نظر از دوالیه ماده مختلف با ضریب شکست
متفاوت تشکیل شده است .همانطور که در شکل  2نشان
داده شده ،آرایهای از نانوروزنههای مستطیلی در الیهای از
طال به ضخامت  111نانومتر که بر روی بستری از جنس
شیشه قرار گرفته ،ایجاد شده است.
100nm

Au

Au

Au

Au

mm
z

شکل  : 9مقدار توان خروجی به ازای مقادیر مختلف دامنه ورودی

Glass
x

از آنجا که برانگیختگی پالسمونها بسیار حساس به
تغییرات ضریب شکست خود ماده و محیط اطراف آن
شکل  :2نمای دوبعدی ساختار

است بنابراین با تغییر ضریب شکست محیط داخل

در شبیهسازی ساختار ،یک منبع موج صفحه ای با قطبش

نانوروزنه و همچنین باالی ساختار مقدار توان خروجی نیز

مغناطیسی  TMبه طول موج اصلی  1 11نانومتر و دامنه

تغییر میکند .شکل

تغییرات نسبی شدت سیگنال

مشخص به صورت عمودی از باال به نانوروزنهها تابانده

هارمونیک سوم را بهازای محیطهای مختلف و هوا ،نشان

میشود و درسمت دیگر ساختار توان خروجی اندازهگیری

میدهد.

میشود .از یک مانیتور صفحهای در ناحیه دیالکتریک
برای مشاهده سیگنال هارمونیک سوم استفاده شده است.
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شکل  :7مقایسه میدان الکتریکی

نتیجهگیری
با استفاده از آرایهای از نانوروزنههای مستطیلی ایجاد شده
در الیه طال به ضخامت  111نانومتر و تغییر ضریب

شکل  :تغییرات نسبی توان خروجی نسبی

شکست محیط داخل نانوروزنه ،مقایسهای بین شدت

با توجه به شکل مشهود است که میزان شدت هارمونیک

هارمونیک سوم انجام شد که در همه حاالت مقدار این

سوم برای محیطهای غیر از هوا بیشتر است .اگر شدت

کمیتها ،بیشتر از شرایطی است که هوا وجود دارد و برای

هارمونیک سوم به ازای ضریب شکستهای مختلف را رسم
کنیم ،شکل

ضریب شکست برابر با  1/9بیشترین مقادیر حاصل شده

را خواهیم داشت که این نمودار نیز موید

است.

نتایج پیشین ،میباشد.
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بررسی آزمایشگاهی تابش دهی پرتو لیزر بر ترکیبات رسوبات آسفالتین
1،1

و عباس بهجت1،1  محمدعلی حداد،1رقیه ایزن

1۴1-۵919۸ : صندوق پستی، یزد، بلوار دانشگاه، صفائیه،دانشکده فیزیک دانشگاه یزد1
، یزد، بلوار دانشگاه، صفائیه، دانشگاه یزد، آزمایشگاه تحقیقاتی بینابنگاری لیزری، گروه پژوهشی فوتونیک۲
Roghaye.izan2017@yahoo.com, mahaddad@yazd.ac.ir, abehjat@yazd.ac.ir.
 روشهای گوااگوای در. مشککلات اا ی از رسوبات آسفالتین با ادامه رواد تولید افت از میادین افتی در حال افزایش است- چکیده
 به منظور امکانسنجی استفاده از مزیتهای، در این مقاله.رفع و جلوگیری از رسوبات آسفالتین در چاههای افتی بکار برده می واد
 امواههایی از آسفالتین جامد تهیه ده از میادین جنوب غربی،پرتوی لیزر برای رفع و تسریع فرآیند رسوبزدایی در چاههای افتی
 اشان داده ده است که میااگین. با توانهای تابشکی متفاوت تابشدهی دهاادNd:YAG ایران با اسکتفاده از پرتو لیزر پالسکی
 همچنین اثر توان.اادازه امواههای خو های آسفالتین پس از تابشدهی به ذراتی با میااگین اادازه در مرتبه اااومتر تبدیل دهااد
.های تابشی متفاوت ایز در تشکیل ساختارهای اااومتری مورد مطالعه قرار گرفته ده است
. نانوذرات، ساختارهای نانومتری، تابشدهی لیزری، رسوبات آسفالتین-کلید واژه

Experimental investigation of Laser beam radiation on asphaltene sediments
Roghaye Izan1, Mohammad Ali Haddad1, 2 and Abbas Behjat1, 2
1
2

Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran, PO Box 89195-741.

Photonic Research Group, Laser Spectroscopy Research Laboratory, Yazd University, Yazd, Iran,
PO Box 89195-741.

Roghaye.izan2017@yahoo.com, mahaddad@yazd.ac.ir, abehjat@yazd.ac.ir
Abstract- Asphaltene precipitation and deposition are known serious problems during oil production. This
problem significantly influences the productivity and yield of oil wells. Various methods are commonly applied for
the removal and prevention of asphaltene depositions meantime, laser-based methods have been considered rarely
compared to the other methods for this purpose. In this report, the results of intense laser beam radiation on
asphaltene clusters are tentatively studied. It is shown that in the presence of laser radiation, nano- structure of
asphaltene are produced and their average size reduces by increasing of the power of laser beam.
Keywords: Asphaltene sediments, Laser radiation, Nanometer structures, Nano particles.
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مقدمه
رسوب آسفالتین سبب بروز مشکلات زیادی در مراحل
استخراج از خطوط لولههای انتقال و پالایش نفت میشود
] .[1رسوبات آسفالتین سنگینترین اجزای نفت خام هستند
که دارای حلقههای آروماتیکی با وزن بالا و همچنین حاوی

مشکل جدی تشکیل رسوبات آسفالتین میباشد ،نمونه
برداری شدهاند .تأثیر تابشدهی پرتو لیزر در پراکندگی
ذرات رسوبات آسفالتین و تغییر اندازه ذرات آسفالتین پس
از تابشدهی با توانهای متفاوت لیزر مقایسه و بررسی شده
است.

گوگرد ،اکسیژن و نیتروژن میباشند و عناصر فلزی مانند
نیکل ،آهن و وانادیم نیز به میزان کمتری در رسوبات
آسفالتین یافت میشوند[.]۲-9
رسوبات آسفالتین در چاههای نفتی به علت تغییر در شرایط
دما ،فشار و سایر کمیتهای مخزنی در چاههای تولیدی
رسوب و تهنشین میشوند و باعث انسداد کامل لایهی
تولیدی شده و در ادامه موجب کاهش شاخص بهرهدهی
تولید چاه میگردد و منجر به خسارتهای زیادی در صنعت
نفت میشوند .درایران مخازن متعددی دچار مشکل رسوبات
آسفالتین میباشند.
روشهای زیادی از جمله روشهای شیمیایی ،مکانیکی،
حرارتی و روش پدیده مافوق صوت ( آلتراسونیک) و استفاده
از فناوری نانو و غیره برای رفع و جلوگیری از رسوبات
آسفالتین در دنیا انجام شده است[ .]۴-6این روشها به
همراه مزایای خود ،برای رفع رسوبات آسفالتین محدودیت-
هایی در سیال نفتی ،لولههای چاه ،آلودگی محیط زیست و

روش ااجام آزمایش
به منظور مطالعه اثر تابش لیزر بر روی نمونههای نفتی
آسفالتین ،چهار نمونه آسفالتین از بخشهای متفاوت یکی
از مخازن نفتی جمع آوری شدهاند .نمونههای آسفالتین از
ناحیه تحت پمپ درونچاهی ،روی لوله قرارگرفته در ده
شاخه بالاتر از پمپ ،دهانه ورودی پمپ و محل بیرونی لوله
قرارگرفته در ده شاخه بالاتر از پمپ جمع آوری شدهاند .در
این مقاله این نمونهها به نامهای C ،B ،Aو  Dنامگذاری
شدهاند .برای انجام آزمایش ،هر کدام از خوشه آسفالتین
کلوخه شده جامد با  1۱۱پالس لیزری با لیزر Nd:YAG
مدل ( )PIM3115با طول موج  1۱6۴نانومتر و نرخ تکرار
 1هرتز در سه توان میانگین تابشی  1۱ ،۴و  1۸وات با قطر
پرتوی  1میلیمتر تابشدهی شدهاند .سپس اندازه ذرات
پراکنده شده از سطح آسفالتین پس از تابشدهی با لیزر توسط
دستگاه میکروسکوپ الکترونی ( )SEMبا مدل
) (VEGA3 TESCANمورد بررسی قرار گرفت.

همچنین فرایند بازگشت پذیری را منجر میشوند.
امروزه بهرهگیری از روشهای لیزر -پایه در صنعت پالایش به
منظور فائق آمدن بر مشکلات ناشی از رسوبات آسفالتین
که در بالا به آن اشاره شده است ،مورد توجه قرا گرفته است.
در این پژوهش ،سعی بر آن بوده است که تابش لیزری بر
تغییر ساختارهای گوناگون رسوبات آسفالتین مورد مطالعه
قرارگیرد .بدین منظور اثر تابش لیزر بر روی رسوبات
آسفالتین ،چهار نمونه آسفالتین جامد از بخشهای مختلف
یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران که این میادین دارای

بحث و اتایج
شکل ( )1تصاویر  SEMپس از تابشدهی با لیزر برای چهار
نمونه آسفالتین را نشان میدهد .با توجه به تصاویر،SEM
اندازه سایز ذرات آسفالتین پراکنده شده پس از تابشدهی
با لیزر با توانهای متفاوت به ذراتی با میانگین اندازه در
مرتبه نانومتر تبدیل شدهاند .در شکل ( )۲میانگین اندازه
ذرات آسفالتین پس از تابشدهی برحسب تغییرات توان
لیزر برای هر چهار نمونه آسفالتین نشان داده شده است.
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Asphaltene B1

Asphaltene A1

Asphaltene B2

Asphaltene A2

Asphaltene B3

Asphaltene A3

Asphaltene D1

Asphaltene C1

Asphaltene D2

Asphaltene C2

Asphaltene D3

Asphaltene C3

شکل  :1تصاویر  SEMپس از تابشدهی با لیزر نمونههای A3, A2, A1به ترتیب مربوط به توانهای لیزر1۸ ،1۱ ،۴
وات و نمونههای  B3, B2, B1به ترتیب مربوط به توانهای لیزر  1۸ ،1۱ ،۴وات .نمونههایC3, C2, C1و نمونههای D3,
 D2, D1به ترتیب مربوط به توانهای لیزر 1۸ ،1۱ ،۴وات.
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جدول  :1مشخصات لیزر در هرتابشدهی و نتایج میانگین
اندازه ذرات نمونههای آسفالتین پس از تابش دهی با لیزر.
میانگین اندازه ذرات ))nm

توان
میانگین
()W

نمونه
آسفالتین

9۵۸±135

۴

A1

9۵9 ±۵۵

۴

B1

۸۴۵±۲۱9

۴

C1

۸۵9± 179

۴

D1

11۱±9۵

1۱

A2

۲99±۸1

1۱

B2

۴9۵±۵9

1۱
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بدینوسیله نویسندگان از همکاری شرکت ملی مناطق نفت
خیز جنوب ایران در انجام این پروژه تشکر مینمایند.
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با توجه به یافتههای اصلی مقاله ،اندازه ذرات آسفالتین پس
از تابشدهی با لیزر برای هر چهار نمونه آسفالتین در مقیاس
نانومتر بودند .همچنین با افزایش توان لیزر ،میانگین اندازه
ذرات آسفالتین کاهش یافت .با توجه به این که رسوبات
آسفالتین در مقیاس یک میکرومتر در چاههای نفتی شروع
به کلوخه شدن و رسوب میکنند و در این مطالعه اندازه
ذرات پس ازتابشدهی با لیزر کمتر از یک میکرومتر و در
مرتبه نانومتر بودند .به نظر میرسد استفاده از لیزر به عنوان
روشی تکمیلی به همراه استفاده از محلولهای شیمیایی در
تسریع و افزایش بازه رسوبزدایی بسیار موثر خواهد بود و
برای رفع و جلوگیری از کلوخه شدن رسوبات آسفالتین در
چاههای نفتی روشی مفید و کارآمد باشد.
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Asphaltene B

0
16

14

12

6 8 10
)Power (W

با توجه به نمودارهای شکل ( ،)۲میانگین اندازه ذرات
پراکنده شده از سطح خوشه آسفالتین پس از تابشدهی با
افزایش توانهای لیزر کاهش یافتهاند.

4

2

0

شکل  : ۲نمودارهای تغییرات میانگین اندازه ذرات آسفالتین برحسب تغییرات
توان لیزر برای هر چهارنمونه آسفالتین.
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تکانه زاویهای مداری-مخابرات کوانتومی با استفاده از حالتهای ترکیبی قطبش
فوتون
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چکیده – تکانه زاویهای مداری نور یکی از درجات آزادی نور در فضای هیلبرت نامتناهیالبعد است که در ارتباطات کوانتومی و
 در این مقاله با کدکردن اطالعات بر روی حالتهای ترکیبی قطبش و تکانه زاویهای مداری.توزیع کلید کوانتومی استفاده میشود
 نشان میدهیم در این روش نیازی به همترازی. در ابعاد باالتر ارائهمیدهیمBB84 فوتون روشی جهت پیاده سازی پروتکل
.دستگاههای مرجع فرستنده و گیرنده نیست
 درهمتنیدگی، توزیع کلید کوانتومی، تکانه زاویهای مداری نور-کلید واژه

Quantum communication using polarization-orbital angular
momentum of photon hybrid states
,

,

Departemant of Physics, Sharif University of Technology,Tehran
Emails: 1 madahi.tm@gmail.com
2 farnaz_farman@yahoo.com 3 bahrampour@sharif.edu
Abstract- Orbital angular momentum (OAM) is one of the photon’s degrees of freedom in infinite-dimensional
Hilbert space, which is used in quantum communication and quantum key distribution. In this paper we propose
a method for implementing BB84 protocol in higher dimensions by encoding information on hybrid states of
OAM and spin of photons. It has been shown that this method does not need for alignment of the transmitting
and receiving frames.
Keywords: Orbital angular momentum, Quantum key distribution, entanglement
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افزایشمییابد .بنابر این فرستنده عالوه بر اطالعات فوتون،
مشخصات مرجع مختصات را نیز باید برای گیرنده بفرستد
که منجر به گرفتن پهنای باند کانال شده نرخ ارسال
اطالعات را کاهشمیدهد .در سال  11گروهی از
محققین روشی جهت انتقال اطالعات بر روی قطبش
فوتون پیشنهاد دادند که مستقل از زاویه مراجع آلیس و
باب نسبت به هم بود] .[3آنها با استفاده از  OAMنور
مشکل همراستا نبودن مراجع آلیس و باب را حلکرده
موفق به ارسال یک بیت اطالعات در هر بار ارسال فوتون
شدند .در سال  116محققین پروتکل  BB84را با
استفاده از  OAMنور در فضای  1بعدی پیادهسازیکردند
] .[4با استفاده از دو دسته پایه نامتوازن  9موفق به ارسال
بیت اطالعات در هر بار ارسال فوتون شدند.
چنانچه دو عملگر در فضای  dبعدی داشتهباشیم که با هم
جابجا نشوند و تمام ویژهحالتهای آنها نسبت به هم

مقدمه
تکانه زاویهای مداری )OAM(1نور یکی از درجات آزادی
نور است که میتواند به عنوان بستر مناسبی جهت انتقال
اطالعات به صورت کالسیکی و کوانتومی مورد استفاده قرار
گیرد .تکانه زاویهای نور به دو بخش قطبش نور  Sو تکانه
زاویهای مداری نور  Lتقسیم میشود) .(J=L+Sدر مخابرات
نوری کوانتومی از قطبش فوتون به وفور استفادهمیشود.
هر تک فوتون دارای قطبش دایروی راستگرد یا چپگرد،
به ترتیب دارای تکانه زاویهای اسپینی  +ℏیا  −ℏاست .در
این حالت به فوتونهای حامل اطالعات کیوبیت میگویند
که هر یک حامل یک بیت اطالعات هستند .چنانچه
بخواهیم ظرفیت انتقال اطالعات توسط فوتون را باال ببریم،
باید از تکانه زاویهای مداری نور استفادهکنیم] .[1عملگر
تکانه زاویهای مداری نور دارای تعداد نامتناهی ویژهحالت
با ویژهمقدار  ℏاست که عدد صحیح میباشد .اندازه
نشاندهنده میزان و عالمت آن نشاندهنده جهت پیچش
جبهه فاز است .بسته به اینکه از چه تعداد از این حالتهای
عمود بر هم برای انتقال اطالعات استفادهکنیم ،ظرفیت

کانال باال میرود و به (

=1/d

 ∀ , ∈{1,..,d}،باشد .به آنها پایههای

نامتوازن گفته میشود .در این مقاله قصد داریم با استفاده
از حالتهای ترکیبی قطبش-تکانه زاویهای مداری فوتون
روشی جهت پیاده سازی پروتکل  BB84در ابعاد باالتر
ارائه دهیم .در این روش تنها از یک دسته پایه  OAMو دو
دسته پایه نامتوازن نسبت به قطبش نور استفادهمیکنیم.
نشان می دهیم که آلیس و باب احتیاج به همراستاکردن
مراجع خود نداشته و ظرفیت کانال نیز افزایش مییابد.

) میرسد که dبعد

فضای  OAMمورد استفادهاست .در این حالت به
فوتونهای حامل اطالعات کیودیت گفته میشود .از
مزایای دیگر استفاده از تکانه زاویهای مداری نور ،باالبردن
امنیت در پروتکلهای رمز نگاری کوانتومی است .پروتکل
 BB84اولین و معروفترین پروتکل  QKDاست که هم
اکنون نیز بسیار کاربرد دارد] .[2یکی از روشهای
پیادهسازی این پروتکل در فضای آزاد مخصوصا ارتباطات
ماهوارهای استفاده از قطبش فوتون است .در این روش
فرستنده و گیرنده که به آلیس و باب مشهور هستند باید
مرجع مختصات یکسانی داشتهباشند در غیر اینصورت
گیرنده نمیتواند اطالعات را به درستی دریابد و مقدار خطا

مبانی نظری
یکی از مشکالت ارسال اطالعات توسط قطبش فوتون
همراستاکردن دستگاههای مرجع آلیس و باب است .با
استفاده از حالتهای ترکیبی مستقل از چرخش میتوان
بر این مشکل غلبهکرد .برای تولید حالتهای ترکیبی
قطبش-تکانه زاویهای مداری از کیوپلیتها استفادهمی
کنیم] .[5این صفحات که از کریستال مایع دوشکستی
ساخته شدهاند ،قطبش و تکانه زاویهای مداری نور را به هم

Orbital Angular Momentum
Quantum Key Distribution

1

Unbiased
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}, 1

تبدیلمیکنند .کیوپلیت مورد استفاده در اینجا دارای بار
توپولوژیکی

1

 δاست δ( .تاخیر فاز دوطرفه

و

اثر کیوپلیت بر روی حالت
بصورت
1

که در آن

=)M(r,φ

1

)(r

= ) (r,

,1

است .اثر اختالف زاویه دو مرجع بر روی

, 1

ویژهحالتهای  OAMنیز به صورت

,

,

,1 ,
, 1 ,

,

3

,1

4
5

, 1

,

0

,

,1 ,

1

, 1 ,

2

آلیس به طور تصادفی اطالعات خود را در یکی از دو پایه

خواهدبود .با استفاده از این اثرها میتوان کیودیتهای

اولیه به وسیله چهار لیزر با قطبشهای مختلف و آیینههای

مستقل از چرخش طراحیکرد .به عنوان مثال اگر آلیس

میکرونی دیجیتالی ) )DMDکد کرده با استفاده از

را برای باب بفرستد آن را از

کیوپلیت خودش به حالت ترکیبی مستقل از چرخش

یک کیوپلیت عبورداده و وارد خط انتقال میکند:

( )

,

است:

آن بر روی قطبش فوتون در دو دستگاه بصورت

,1

1 ،

به ترتیب نمایانگر

قرارداد با باب به هر حالت یک بیت کالسیک نسبت داده

آلیس و باب به اندازه  θاختالف فاز وجود داشته باشد ،اثر

, 1

نمایانگر قطبش دایروی

تکانه زاویهای مداری  0 ،1و -1هستند .آلیس از قبل طبق

تکانه زاویهای مداری  mاست .اگر فرض کنیم بین مراجع

بخواهد حالت ورودی

و

چپگرد و راستگرد و ، 1

بردار جونز مربوط به حالتی با قطبش چپگرد و

,

| نمایانگر قطبش افقی و عمودی،
,

است .در اینجا

(r, )=i

,1 ,

,

}  X={ , , , 1 , , 1 , , , , 1 , , 1و

کیوپلیت است ) .ماتریس جونز آن به صورت زیر
است(1) :

,

, 1,

,1 ,

,

,

{=Z

تبدیل میکند .سپس آن را برای باب میفرستد .باب با
استفاده از کیوپلیتی در دستگاه مرجع خودش حالت

,

باب نیز پس از دریافت این حالت کیوپلیت خودش را روی

ترکیبی را مشابه روابط( ) و ( )9علی رغم وجود اختالف

آن اثر میدهد که اثرش به صورت زیر است:

زاویه دو مرجع به حالت اولیهای که در دست آلیس بوده

()9

,

,1

تبدیل کرده و توسط ادوات نوری آن را اندازهگیری

, 1

میکند (شکل  .)1به همین ترتیب محاسبات برای تمام

این روابط با در نظرگرفتن زاویه بین دو مرجع آلیس و باب

حالتهای ممکن ورودی نشان میدهد که وجود اختالف

بهدستآمدهاند .به این ترتیب باب علیرغم همراستانبودن

زاویه بین دو مرجع اثری در نتایج باب ندارد و باب بطور

با آلیس میتواند اطالعات قطبش_تکانه زاویهای مداری

دقیق میتواند اطالعات آلیس را استخراجکند .پس در

فوتون را به صورت دقیق استخراجکند.

نتیجه آلیس و باب نیازی به همترازی مراجع خود با
یکدیگر ندارند .پس از اینکه مقدار قابلتوجهی معموال در

نحوه پیادهسازی پروتکل BB84

حدود  11111فوتون (بسته به ظرفیت حافظه موقت

برای پیادهسازی پروتکل  BB84به دو دسته پایه نامتوازن

آلیس و باب) منتقل شد این روند متوقف شده آلیس و

نیاز داریم .در اینجا فرضمیکنیم آلیس قصددارد یکی از
 5عدد مختلف را در هر بار ارسال فوتون برای باب
بفرستد .او برای ارسال بیتهای کالسیکی از شماره  1تا
 6دو دسته پایه نامتوازن را در اختیار دارد.
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باب از طریق شبکه کالسیکی با هم ارتباط برقرارمیکنند.

زاویهای مداری نور آن را افزایشداد .برای مثال می توان از

به این ترتیب که آلیس اطالعمیدهد هر فوتونی را از کدام

حالت های

و  ...نیز برای

دسته پایه انتخاب کردهبوده است.

کد کردن اطالعات استفادهکرد.
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در این مقاله نشاندادیم با استفاده از حالتهای ترکیبی
قطبش-تکانه زاویهای مداری فوتون میتوان روشی جهت
پیادهسازی پروتکل  BB84پیشنهاد داد .در این روش تنها
از یک دسته پایه  OAMو دو دسته پایه نامتوازن قطبش
نور استفادهکردیم .نشاندادیم که آلیس و باب با استفاده از
کیوپلیت حالتهای ورودی را به حالتهای مستقل از
چرخش قطبش-تکانه زاویهای تبدیلکرده و به این ترتیب
احتیاج به همراستاکردن مراجع خود ندارند .به عالوه با
استفاده از  OAMنور ،میتوان ظرفیت کانال را جهت
ارسال اطالعات نیز افزایش داد.
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 شده و قفل شده مدQ تاثیر پارامترهای دمش بر عملکرد یک لیزر کلیدزنی
Nd:GdVO4
 غالمرضا هنرآسا و علیرضا کشاورز،سید حسام رجائی
 شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک
H.Rajae@sutech.ac.ir
 و قفل شده مد با جاذبQ  کلید زنیNd:GdVO4  رفتار یک لیزر،چکیده – در این مقاله با استفاده از معادالت نرخ جفت شده
 به این منظور معادالت نرخ از رهیافت افت وخیز حل و توان متوسط و انرژی تپ. شبیه سازی شده استCr4+:YAG اشباع پذیر
 نتایج نشان. همچنین تاثیر توان دمش و پهنای میانگین پرتو دمش بر عملکرد لیزر بررسی شده است.خروجی محاسبه شده است
. انرژی تپ خروجی افزایش مییابد،میدهد با افزایش توان دمش و پهنای میانگین پرتو دمش
،Q  کلیدزنی، قفل شدگی مد،Cr+4:YAG  جاذب اشباع پذیر،Nd:GdVO4  لیزر-کلید واژه

The Effect of Pump parameters on the performance of a Nd:GdVO4
Q-Switched and Mode-Locked Laser
Seyed Hessam Rajaee, Gholamreza Honarasa and Alireza Keshavarz
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz
Abstract-In this paper, the behavior of a Q-switched and mode-locked Nd:GdVO4 laser with Cr4+:YAG saturable
absorber is simulated by using the coupled rate equations. For this purpose, the rate equations are solved by
fluctuation mechanism and the average output power and pulse energy are calculated. Also, the impact of the
incident pump power and average radius of the pump beam on the performance of the laser is investigated. The
results show that as the incident pump power and average radius of the pump beam are increased, the pulse
energy is increased.
Keywords: Nd:GdVO4 Laser, Cr+4:YAG Saturable absorber, Mode locking, Q-switching
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تراز برانگیخته قوی باعث تجمع یون های  Cr+4در

مقدمه

ترازهای مجازی باالتر میشود .از آنجا که زمان استراحت

استفاده همزمان از کلیدزنی  Qو قفل شدگی مد میتواند

ترازهای باالی مجازی تا اولین تراز برانگیخته زیر نانوثانیه

تپ های لیزر با توان قلهی باال و پهنای تپ فوق کوتاه

است ،این امکان وجود دارد که تپهای کلید زنی  Qو

(پیکو ثانیهای) که برای کاربردهای زیادی مورد نیاز است

قفل شده مد همزمان دریافت شود به شرطی که شدت

را فراهم کند و باعث میشود یکی از موضوعات مورد توجه

درون کاواک لیزر به اندازه کافی برای اشباع جذب تراز

در زمینه لیزر باشد .کلیدزنی  Qو قفل شدگی مد هم

برانگیخته بزرگ باشد .بنابراین جذب تراز برانگیخته اشباع

زمان یک راه ساده را برای افزایش توان قله در مقایسه با

شدهی قوی بلور  Cr+4:YAGبه عنوان مکانیزم فیزیکی

روش قفل شدگی مد موج پیوسته فراهم میکند] .[1با

تولید تپهای قفل شده مد در نظر گرفته شده است].[9

استفاده از این روش میتوان برای لیزرهای حالت جامد پر
کاربرد ناخالصی سازی شده با یون نئودیوم و لیزر های

مبانی نظری

حالت جامد فرکانس دو برابر شده درون کاواک با مدت

از رهیافت افت و خیز برای توصیف تپهای پیکوثانیه ای

زمان تپ فوق سریع و توان قله باال استفاده کرد .از جمله

در لیزر کلید زنی  Qو قفل شده مد همزمان با یک جاذب

کاربردهای این لیزرها میتوان به پردازش مواد ،میکرو

اشباع پذیر استفاده می شود .بر اساس این رهیافت ،دو

ماشین ،سنجش از راه دور ،چشم پزشکی ،ذخیرهسازی

مرحله برای تشکیل تپ فوق کوتاه وجود دارد :مرحله

اطالعات ،ارتباطات همدوس تشخیص های پزشکی،

خطی و مرحله غیر خطی .در حالی که مرحله غیر خطی

هولوگرافی و صنعت اشاره کرد].[2

شامل جذب غیر خطی و تقویت غیر خطی می شود .در

بلور  Nd:GdVO4یک ایزوتوپ  Nd:YVO4است و به

مرحلهی خطی ،نوسانات شدت به علت تداخل تعداد

عنوان ماده فعال در لیزر های دمش دیودی استفاده

زیادی از مدها که دارای توزیع فاز تصادفی هستند به

میشود .بلور  Nd:GdVO4دارای پهنای باند باال و

وجود میآید .بنابراین تابش متشکل از یک مجموعه بی

هدایت گرمایی باال است و مناسب تر از بلور Nd:YVO4

نظم از قله های فوق کوتاه است .در مرحله غیرخطی ،قله

برای عملکرد در حالت قفل شدگی مد است].[1

های نوسان قویتر ،سریعتر از قله های ضعیفتر ،فشرده و

بلور  Cr+4:YAGبه علت خصوصیات گرمایی و مکانیکی

تقویت میشوند].[4

مناسب ،به طور گسترده به عنوان جاذب اشباع پذیر برای

با استفاده از رهیافت افت و خیز و در نظر گرفتن توزیع

تولید تپ های کلید زنی  Qو قفل شده مد استفاده

فضایی گاوسی فوتونهای درون کاواک ،شکل شدت

میشود .زمانی که شدت درون کاواک لیزر کم باشد بیشتر

میانگین فوتون ها به صورت زیر در نظر گرفته

یونهای  Cr+4در  Cr+4:YAGدر تراز پایه قرار دارند و

میشود]:[1

جذب تراز برانگیخته ناچیز است .در این حالت

2

 Cr+4:YAGمیتواند لیزر های ناخالصی سازی شده با

() 1

 Nd+3را کلید زنی  Qکند اما در این حالت از قفل شدگی

)

2r



2
l

 (r , t )  k f (t  tk ) exp(
k 0

مد جلوگیری میشود .اما اگر شدت درون کاواک به اندازه

که در آن  rمختصات شعاعی  k ،شدت در  kامین رفت و

کافی باشد ،تمام یونهای  Cr+4به سرعت به اولین تراز

برگشت t k ،زمان رفت و برگشت کاواک  l ،شعاع عرضی

برانگیخته میروند و برانگیختگی بیشتر به وسیلهی جذب

میانگین مد  TEM00در کاواک و )  f (tتپ های قفل شده
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مد تکامل یافته از نویز است که برای بازسازی تپهای قفل

که در آن  چگالی فوتون درون کاواک r ،مختصات

شده مد در زیر پوشش کلید زنی  Qشده به کار گرفته

شعاعی 1 ،شعاع میانگین مد ( )TEM00در کاواک ،

شده است .تابع )  f (tمعموال به صورت زیر تعریف

سطح مقطع گسیل القایی ماده فعال  g ،سطح مقطع

میشود]:[1

جذب تراز پایه جاذب اشباع پذیر  e ،سطح مقطع جذب

() 2

1
t
) ( sec h 2
2c p
p

تراز برانگیخته جاذب اشباع پذیر t r ،زمان رفت و برگشت

f (t ) 

کاواک l s ،طول جاذب اشباع پذیر l ،طول مادهی فعال،
)  n(r, tچگالی جمعیت وارون میانگین ns1 ( r , t ) ،چگالی

که در آن  cسرعت نور  ،سطح مقطع گسیل القایی

جمعیت وارون تراز پایه جاذب اشباع پذیر c ،سرعت نور،

ماده فعال  p ،وابسته به  FWHMمدت زمان تپ قفل

 ns 0چگالی جمعیت کل جاذب اشباع پذیر L ،ضریب

شده مد  در طول موج پایه است    1.76 pاست.

اتالف R ،ضریب بازتاب آینهی خروجی لیزر Rin ،نرخ

بنابراین شکل گاوسی شدت میانگین فوتون ها در رفت و

پمپ  ،طولعمر نشر القایی ماده فعال  s ،طول عمر تراز

برگشت  kام به صورت زیر خواهد بود]:[1

()9

2r 2
)
wl2

برانگیخته جاذب اشباع پذیر  g (r , t ) ،چگالی فوتون در
ماده فعال s (r , t ) ،چگالی فوتون در جاذب اشباع پذیر

k (r , t )  k f (t ) exp(

است.

معادالت نرخ

شبیه سازی

معادالت نرخ لیزر ،کلیدزنی  Qو قفل شده مد همزمان با

برای شبیه سازی لیزر ،معادالت نرخ لیزر کلیدزنی  Qو

در نظر گرفتن توزیع فضایی گاوسی شدت فوتون درون

قفل شده مد همزمان به وسیلهی جاذب اشباع پذیر را با

کاواک ،به صورت زیر است]:[5

استفاده از جایگذاری رابطه ( )1درآنها و انتگرال گیری



d
2 1

) {2 n(r , t )l g (r , t
dt l2 0 tr

() 4

مستقیم حل می کنیم و   kرا بهدست میآوریم و توان
خروجی متوسط از رابطهی زیر به دست میآید]:[1

)  2 g ns1 (r , t )lss (r , t
)  2 e [ns 0  ns1 (r , t )]ls s (r , t

()1

1
 [ L  ln( )] (r , t )}2 dr
R

()5

که در آن  Aسطح مقطع مد h ،ثابت پالنک و  فرکانس

) dn(r , t
)  Rin (r )   cn(r , t )g (r , t
dt
) n( r , t


لیزر است .همچنین انرژی تپهای قفل شده مد و کلید
زنی  Qشده از رابطهی زیر بهدست می آید:



()9

t  tk
hA 
P(t ) 
(  k sec h 2
)

4p k 0
p

()8

) dns1 (r , t ) ns 0  ns1 (r , t

dt
s

hA 
k
4 k  0

E

به منظور انجام شبیهسازی از مقادیر جدول  1استفاده

)   g cns1 (r , t )s (r , t

شده است .در شکل  1توان خروجی متوسط بر حسب
زمان رسم شده است .همانطور که مشاهده میشود قطار
تپ های قفل شده مد در زیر پوش تپ کلیدزنی  Qشده
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انرژی تپ خروجی برای مقادیر مختلف شعاع میانگین پرتو
پمپ در شکل  9رسم شده است .در اینجا نیز با افزایش
شعاع پرتو پمپ ،انرژی تپ خروجی افزایش می یابد.

مشاهده میشود .در شکل  2انرژی تپ برای مقادیر
مختلف توان پمپ ورودی رسم شده است .همانطور که
مشاهده میشود با افزایش توان پمپ انرژی پالس خروجی
نیز افزایش مییابد.

نتیجهگیری

جدول :1مقادیر استفاده شده در شبیهسازی][1

پارام

پارام

مقدار

تر

دراین مقاله عملکرد یک لیزر کلیدزنی  Qو قفل شده مد
 Nd:GdVO4با استفاده از حل معادالت نرخ بررسی شده
است .این بررسی نشان میدهد که با استفاده از جاذب
پذیر مناسب میتوان به تپهای قفل شده مد با پوش تپ
کلید زنی  Qشده دست یافت .همچنین با افزایش توان
دمش و پهنای میانگین پرتو پمپ ،انرژی تپ خروجی
افزایش مییابد.

مقدار

تر


1.2 1019 cm2

s

3.2 s

g

4.3 1018 cm2

1

220 m

e

8.2 1019 cm2

L

0.08



90 s

R

0.94

شکل  :9تغییرات انرژی تپ خروجی برحسب شعاع میانگین پرتو

پمپ.
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حل دقیق معادلهی انتقال شدت با کمک حسگر جبههی موج هارتمن روی تراشه
مهدی سودی ،احمد درودی و پیمان سلطانی
mahdi_soudi@znu.ac.ir
گروه فیزیک دانشگاه زنجان
استفاده از حل معادله انتقال شدت ( )TIEیک روش ساده ،غیر تداخل سنجی و با توان تفکیک فضایی باال برای اندازهگیری فاز جبههی موو اسوت .در شورایطی
که نمیتوان از روشهای تداخل سنجی به دلیل همدوسی کم چشمهی نور و یا وجود ارتعاش در سیستم اپتیکی برای انودازهگیوری جبهوهی موو اسوتفاده کورد،
میتوان از این روش بهره برد .تا کنون محاسبهی فاز به روش حل معادلهی انتقال شدت به دلیل وابستگی آن به مقودار فاصولهی دو صوفحهی ثبوت شودت از هوم

( ،)Δzهمواره با خطا همراه بوده است .بنابراین تعیین مقدار بهینه برای Δz
داریم با تلفیق روش  TIEبا روش شاک هارتمن مقدار مناسب برای  Δzارائه دهیم.

برای حل دقیق معادلهی انتقال شدت ضروری اسوت .از ایون رو در ایون مقالوه ق ود

کلید واژه -توان تفکیک فضایی ،حسگر شاک -هارتمن ،معادله انتقال شدت.

Accurate solution of the transport of intensity equation by the
Hartmann wavefront sensor
Mahdi Soudi, Ahmad Darudi and Peyman Soltani
Physics Department, University of Zanjan
The TIE is a simple, Non-Interferometric method with high spatial resolution to measure the phase
of the wavefront. In situations that interferometry methods can not be used TIE can be applied such
as: low-coherency of light source or the presence of vibration in the optical system for measuring
the wavefront. The accuracy of the reconstructed wavefront by the TIE depends on amount of Δz.
In this paper, we intend to find optimum Δz by merging the TIE and the Shack-Hartmann method.
Keywords: high spatial resolution, Shack-Hartman wavefront sensor, Transport of Intensity Equation, TIE
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.۱مقدمه
اندازهگیری جبههی مو امروزه به دلیل اهمیت آن در
زمینههای مختلف به خ وص آزمون سطوح اپتیکی مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است .برای اندازهگیری جبههیمو
روشهای مختلفی وجود دارد که عبارتاند از :روشهای تداخل
سنجی و حسگر جبههی مو هارتمن .اما در شرایطی خاص
مثل همدوسی کم چشمهی نور یا وجود ارتعاش در سیستم
اپتیکی ،نمیتوان از روشهای تداخل سنجی استفاده کرد.
بنابراین ضرورت وجود جایگزینی مناسب با توان تفکیک باال
برای روشهای تداخل سنجی برای شرایطی که نمیتوان از این
روش ها استفاده کرد ،پیداست .از جمله روشهایی که میتوان
به عنوان جایگزین از آنها استفاده کرد ،روش حل معادلهی
انقال شدت است .بازسازی فاز با استفاده از روش معادله انتقال
شدت اولین بار توسط تیگو و استریبل ارائه شده و رودایر
طراحی تجربی از بازسازی فاز بر اساس این معادله را گزارش
داده است [ .]1در چند سال اخیر روشهای متفاوتی برای حل
معادلهی انتقال شدت مثل روشهای محاسباتی بر پایهی تابع
گرین] ،[3روش بسط چند جملهایهای زرنیکه[ ،]4,5ارائه
شده است .همچنین میتوان به روشهایی که در نتایج
مطالعاتمان در دههی اخیر که عبارتاند :آزمون سطوح غیر
کروی با استفاده از معادلهی انقال شدت] ،[6آزمون سطوح
اپتیکی با استفاده از معادلهی انقال شدت] ،[7آزمون دقیق
سطوح کروی با استفاده از معادلهی انقال شدت] ،[8به دست
آمده ،اشاره کرد .امروزه معادله انتقال شدت به صورت گسترده
برای انجام عمل حسگری در نجوم ،دید سنجی  ،آزمون اپتیکی
ابزارآالت ،اندازهگیری پارامترهای اپتیکی مثل ضریب شکست و
 ...به کار برده می شود.
در این روش ابتدا شدت را در دو صفحه در فاصلهی  Δzاز هم
ثبت می کنیم ،سپس با استفاده از مشتق شدت ثبت شده فاز را
محاسبه میکنیم .در طی این فرایند به دلیل اهمیت مقدار Δz
در محاسبهی مشتق شدت و همچنین به دلیل عدم وجود
مقدار مناسبی برای  Δzمحاسبهی دقیق فاز همواره با خطا
همراه بوده است .بنابراین در صورتی که بتوان مقدار مناسبی
برای  Δzتعیین کرد میتوان  TIEرا جایگزین مناسب برای
روشهای تداخل سنجی برای شرایطی که نمیتوان از این
روشها استفاده کرد ،دانست .حسگر هارتمن که در سال 1911
توسط هارتمن برای آزمون عدسی های نازک ابداع گردید ،از
آرایهای از روزنهها برای اندازه گیری جبهه مو استفاده می

کرد ،سپس شیک و پالت در سال  1911به جای آرایهی روزنه
ها از آرایهی عدسیهای ریز استفاده کردند [ .]2مهمترین
مزیت هارتمن نسبت به روشهای تداخل سنجی این است که
از شیب جبههمو به جای اختالف راهنوری ( )OPDدر
اندازهگیری جبههمو استفاده میکند ،از این رو دقت این روش
باالست اما در مقابل توان تفکیک فضایی آن کم است .امروزه از
این حسگر برای آزمون قطعات و سطوح اپتیکی ،تنظیم
چیدمانهای آزمایشگاهی و به طور عمده در اپتیک تطبیقی
استفاده می شود [ .]2بنابر مطالبی که گفته شد روش حل
معادلهی انقال شدت به دلیل عدم وجود مقدار مناسب برای
 Δzبا خطا همراه است .از این رو در این مقاله ق د داریم از
حسگر جبههی هارتمن استفاده کنیم تا بتوانیم مقدار مناسبی
برای  Δzپیش بینی کنیم.
 .۲بازسازی جبههی موج به روش معادلهی انتقال شدت
مفهوم سادهای که تیگو برای اولین بار برای اندازهگیری به روش
 TIEارائه کرده است بر پایه تغییرات شدت در انتشار مو
اپتیکی است  .بنا به پراش فرنل تغییرات شدت در جهت انتشار
جبهه مو با شدت فضایی و فاز جبهه مو مرتبط است  .در
روش  TIEبا استفاده از اندازهگیری تغییرات شدت مو
اپتیکی در دو صفحه عمود بر جهت انتشار(شکل  ،)1بهوسیله
حل معادله دیفرانسیل زیر:

به بازسازی فاز پرداخته می شود .از این روش معموالً زمانی که
نیاز به توان تفکیک فضایی باالیی است ،استفاده میشود [.]9

شکل -1صفحات ثبت شدت مو برای بازسازی فاز

مهمترین پارامتر در معادلهی انتقال شدت فاصلهی بین
صفحات ثبت شدت مو است  .دقت باز سازی فاز با استفاده از
روش  TIEبه طور عمده بستگی به دقت تقریب فاصله بین دو
ت ویر شدتی ( )Δzدارد.
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.۳حسگر شاک هارتمن
حسگر شاک-هارتمن ترکیب یک آرایه ریزعدسی با آشکارسازی
مانند  CCDاست .آرایه ریزعدسی مجموعهای از عدسیهای
محدب است که دارای قطر و فاصله کانونی کوچک میباشند و
 CCDدقیقا در صفحه کانونی آرایه ریزعدسی قرار دارد .روش
کلی عمل حسگر شاک-هارتمن در شکل  2نشان داده شده
است.

شکست  1.6است .ت ویر جبهه مو عبوری از نمونه توسط
عدسی های  L2و  L3در صفحه  z0تشکیل میشود.
در بازسازی فاز به روش هارتمن ،حسگر جبههی مو در
صفحهی ت ویر ( )z0قرار داده میشود .در چیدمان حسگر
هارتمن ابتدا باید لکههای مرجعها ثبت میشود و سپس با قرار
دادان نمونه مقدار جابجایی لکه ها محاسبه میشود و در
نتیجهی آن فاز باز سازی شود .سپس از روش  TIEبرای باز
سازی فاز جبههی مو استفاده میکنیم  .برای این منظور از
پیکسل است که بروی
یک  CCDکه دارای
یک میکرومتر ن ب شده است و میتوان آن را با دقت 1.11
میلیمتر بر روی محور اپتیکی جابهجا کرد ،استفاده میکنیم.

شکل - 2طرح واره حسگر شاک-هارتمن

الزم به ذکر است برای اندازهگیری جبههی مو به روش
هارتمن ،از حسگر جبههی مو هارتمن روی تراشهHWS-( ،
 )AP20ساخت شرکت دانش بنیان پرتو افزار صنعت که از یک
عن ر پراشی که بر روی تراشهی دوربین الیه نشانی شده است،
استفاده میکنیم .عن ر پراشی کاری مشابه با آرایهی ریز
عدسی انجام میدهد.
.۴چیدمان آزمایش و نتایج تجربی
به منظور اندازهگیری ابیراهی جبههی مو عبوری از نمونه از
چیدمان آزمایشگاهی زیر استفاده میکنیم.

شکل  -6نمایه فازی سطح نمونه که با استفاده از روش حسگری هارتمن
روی تراشه بدست آمده.

با تغییر مکان  CCDدر امتداد محور اپتیکی میتوان ت اویر
شدتی مورد نیاز برای حل معادله انتقال شدت را در فواصل
مختلف در دو طرف محل صفحه ت ویر ثبت کرد و از حل
معادله انتقال شدت توزیع فاز سطح نمونه را محاسبه کرد.
شکل  6ت اویر شدتی است که در فاصله  3میلیمتر در دو
سمت صفحه ت ویر گرفته شده است .

شکل  -6ت اویر شدتی از سطح نمونه در دو سمت صفحه ت ویر
شکل  -9طرح واره چیدمان تجربی

در شکل  9چیدمان تجربی نشان داده شده است .در این
چیدمان از یک منبع  LEDبا طول مو  550نانومتر به
عنوان منبع نور استفاده کردهایم .پرتو نور  LEDپس از عبور از
یک روزنه توسط عدسی  L1موازی شده و از سطح نمونه عبور
می کند .نمونهای که از آن برای انجام این آزمایش استفاده
کردهایم ،یک تیغهی شیشهای به ضخامت  9میلیمتر و ضریب

با استفاده از این توزیعهای شدت میتوان تابع سیگنال را
تشکیل داد :

معروف ترین روشی که برای حل معادلهی انتقال شدت از آن
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استفاده میشود روشی است که توسط رودایر و همکارانش ارائه
شده و بر پایه روش تکرار فوریه است .برای محاسبه فاز از
الپالسین فاز با استفاده از فوریه به صورت زیر عمل میکنیم:

از باز سازی فاز انحراف معیار را محاسبه کرده و دقت را گزارش
میکنیم .برای گزارش دقت برای روش حسگر جبههی مو
هارتمن ،ابتدا یک فاز را بازسازی میکنیم و آن را به عنوان
مرجع قرار میدهیم سپس در فواصل زمانی مختلف به بازسازی

که  FTو  IFTبه ترتیب تبدیل فوریه دو بعدی تابع سیگنال و
معکوس فوریه دو بعدی است q x , q y .نیز فرکانسهای فوریه

فاز پرداخته و بعد از محاسبهی انحراف معیار دقت را گزارش
میکنیم.

در دو بعد هستند .بعد از بازسازی فاز به روش  ، TIEتعداد
درایههای فاز بازسازی شده را به روش دورن یابی به تعداد
درایههای فاز بازسازی شده توسط حسگر جبههی مو هارتمن
کاهش میدهیم .سپس اختالف فازهای بازسازی شده توسط
دو روش را یک به یک تعیین میکنیم)شکل  )3و با محاسبه
انحراف معیار ( )standard deviationبرای هر کدام و رسم
نمودار  ،مقدار بهینهی فاصلهی دو صفحهی ثبت شدت ()Δz
به دست میآید.
شکل  -۸نمایه فازی سطح نمونه که با استفاده از حل معادله انتقال شدت با
رادیان به دست آمده.
دقت
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تاثیر نانوذرات طال بر ویژگی های اپتیکی سلول های سرطانی مغز رده ی سلولی
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،2و1  محمد حسین مجلس آرا،2و1* سمیه سلمانی شیک،1 سیده سبا موسوی فرد،1بهاره خاکسار جاللی
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 نانوذرات طلال،U87MG چکیده – در این مقاله به منظور شناخت ویژگی های اپتیکی سلول های سرطانی مغز انسان رده ی سلولی
× 01 -7 (cm2/ W)  با غلظت های مختلف به چهار نمونه سلولی افزوده شده و با تکنیک زد اسکن ضریب شکست غیر خطی22 nm
. ) بدست آمده اند و همچنین ضریب جذب خطی نیز برای همه ی نمونه ها محاسبه شده است2/53  و0/24 ،0/53 ،1/492 (
 نانوذرات طال، گلیوبالستومای مولتی فرم، ضریب شکست غیرخطی،U87MG  سلول سرطانی رده ی، اسکن- تکنیک زد-کلید واژه

The effect of gold nanoparticles on the optical properties of U87MG,
brain cancer cells
Bahareh Khaksar Jalali1, Seyedeh Saba mousavifard1, Somayeh Salmani Shik*1,2, Mohammad
Hossein Majles Ara1,2, Mohammad Nabiuni3
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Applied Sciences Research Center, Kharazmi University, Karaj, Iran
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Abstract- In this paper, in order to recognize the optical characteristics of human brain cells of the U87MG
cell line, by adding 20 nm gold nanoparticles at different concentrations to four cell samples, and by Z-scan
technique, the nonlinear refractive index (0/294, 1/35, 1/72 and 4/85) × 10-7 (cm2/W) have been obtained and
also linear absorption for all samples have been calculated.
Keywords: Glioblastoma multiform, Gold nanoparticles, U87MG cancer cell line, Nonlinear refractive index, Z - Scan
technique.
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شیمیایی پایدار بوده ،به آسانی قابل سنتز هستند و به

مقدمه

راﺣتی عامل دار می شوند].[4

سرطان یک بیماری بسیار شایع در دنیا است .سرطان ها

از این رو در این مقاله از نانوذرات پالسمونیک طال 21nm

توسط یک سری جهش های متوالی در ژن های انسان

کروی برای تیمار سلول های سرطانی استفاده شده است.

اتفاق می افتند ] .[1یکی از شایع ترین انواع سرطان مغز،

یکی از روش های مناسب برای تعیین ویژگی های اپتیکی

گلیوبالستومای مولتی فرم نام دارد که پزشکان به آن

مواد ،تکنیک زد اسکن است ،که در این مقاله با استفاده از

تومور هشت پا می گویند .این نوع از سرطان به  4درجه

این تکنیک ،ویژگی های اپتیکی سلول های سرطانی رده

دسته بندی می شود که درجه ی  2تا  4آن به عنوان

ی سلولی  U87MGرا بررسی کرده ایم.

مهاجم ترین نوع تومورهای مغزی ،توسط سازمان WHO
تشخیص داده شده است .اگرچه این سرطان نادر است و

مواد و روش ها

آمار جهانی نشان می دهد که کمتر از  11نفر در هر
 111.111نفر به آن مبتال می شوند اما در عوض هر فرد

کشت سلول و آماده سازی نمونه ها

تنها پس از تشخیص این بیماری 14-11 ،ماه زنده می

سلول های سرطانی نمونه ی مغز انسان رده ی سلولی

ماند .بیشترین رنج سنی مبتالیان به این بیماری بین -71

 U87MGاز بانک سلولی انستیتو پاستور تهیه شد و در

 11سال است و در بین مردان شایع تر از زنان می باشد

محیط کشت ( DMEMمحیط مغذی و مناسب برای

].[2

رشد سلول ها) در انکوباتور  %1دی اکسید کربن با دمای

هر ساله بیش از  11میلیون مورد جدید سرطان و بیش از

 91درجه ی سانتیگراد نگهداری شدند ،در ادامه پس از

 1میلیون مرگ ناشی از عـدم تشـخیص سرطان گزارش

شمارش سلولی به تعداد  2/4×114سلول به یک پلیت

میشود .تشـخیص سـریع سـرطان سـبب افزایش تاﺛیر

شش خانه که در هر چاهک آن یک المل استریل شده

درمان مـی گـردد .به همین دلیل نیاز به ورود فناوری

قرار داشت ،انتقال داده ،آنگاه پلیت را به مدت  24ساعت

جدیدی در ﺣوزه پزشکی اﺣساس می شود تا تشخیص و

انکوبه کرده تا زمان مناسبی برای رشد و تکثیر سلول ها

درمان سریع و دقیـﻖ سـرطان ممکن شود .در این میان

فراهم شود (شکل -1الف) .در این مرﺣله نمونه های

فناوری نانو ،راهکارهـای مفیـد و ارزنده ای را در پیش

سلولی برای تیمار با نانوذرات آماده شدند .به این

روی بشریت گشوده است ].[9

منظور  1 mlمحلول شامل نانوذره و محیط کشت به هر

نانوذرات پالسمونیک طال ( )AuNPsیکی از موادی

چاهک اضافه گردید که غلظت های هر نمونه عبارتند از1 :

هستند که در ﺣیطه ی تشخیص و درمان سرطان کاربرد

(کنترل)  21و 11و ( 111μg/mlشکل -1ب ،ج و د).

دارند .این نانوذرات در اشکال مختلفی شامل نانو میله ،نانو
پوسته و  ...وجود دارند که زیست سازگار اند و از نظر
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1  e L

 Leff طول موﺛر نمونه می باشد .از طرفی


 2r 2
)  S  1  exp( 2aکسری از شدت نور ورودی در
wa

غیاب نمونه است که از دریچه عبور می نماید ra .شعاع
دریچه و  waشعاع پرتو گاوسی در صفحه ی دریچه است

شکل( :1الف) سلول های سرطانی پس از  24ساعت نگهداری در
انکوباتور ،سلول های سرطانی تیمار شده با نانو ذرات طال در غلظت
های (ب) ( ،21 μg/mlج) ( ،11 μg/mlد)  111 μg/mlبا بزرگنمایی
.211x

] . [7

روش اپتیکی زد اسکن با دریچه ی بسته

شکل :2چیدمان زد-اسکن برای ارزیابی رفتار غیرخطی سلول های
سرطانی  L ،U87MGعدسی S ،نمونه A ،روزنه D1 ،آشکار ساز.1

با استفاده از یک لیزر پیوسته  Nd:YAGسبز رنگ با

نتایج تجربی

طول موج  192 nmو توان  111 mWو یک چیدمان
ساده ،طبﻖ قانون بیر -المبرت که در معادله ی ( )1آمده

بر اساس آنچه در شکل  9آمده است ،شدت عبوری از

است ،ضریب جذب خطی را بدست آورده ایم:

نمونه های تیمار شده با نانوذره نسبت به نمونه ی کنترل

I  I 0 e L

() 1

کمتر است ،بنابر این جذب خطی برای نمونه ها با افزایش

که  I0شدت اولیه L ،طول نمونه و  αضریب جذب خطی

غلظت به ترتیب افزایش یافته است.

نمونه می باشد .سپس نمونه ها را در چیدمان زد-اسکن
دریچه بسته قرار داده و رفتار غیر خطی آنها مورد بررسی
قرار داده شد .همانطور که درشکل  2نشان داده شده است
باریکه ی لیزر پر شدت از میان یک عدسی با فاصله
کانونی بزرگ عبور کرده و کانونی می شود .نمونه ی مورد

شکل :9توان خروجی بر ﺣسب توان ورودی برای نمونه ی کنترل و
نمونه های تیمار شده با نانوذره با غلظت های  11 ،21و .111 μg/ml

آزمون در محدوده ی کانون باریکه ی کانونی شده ﺣرکت
کرده و اصطالﺣا محور را جاروب می نماید ] 1و  .[7در

نمودار میزان شدت عبوری از نمونه ها بر ﺣسب مکان
در شکل  4آمده است که افزایش قله و دره ی نمودار
های مربوط به هر نمونه قابل مشاهده است.

این چیدمان با جابجایی نمونه ﺣول نقطه کانون ،میزان
شدت پالس های رسیده به نمونه بصورت تابعی از  zتغییر
می کند .در نهایت توان عبوری از نمونه برﺣسب مکان
قرارگیری نمونه ﺛبت می گردد و ضریب شکست غیرخطی
از معادله ی ( )2بدست می آید ]: [1
() 2

TP V
2Leff (0.406)(1  s) 0.25 I 0

n2 
شکل :4نمودار جاروب محوری (زد -اسکن) دریچه بسته برای نمونه ی

که  λطول موج لیزر ∆TP-V ،اختالف بیشینه-کمینهی

کنترل و نمونه های تیمار شده با نانو ذره  21 nmطال در غلظت های ،21

توان عبوری بهنجار شده I0 ،شدت در نقطه ی کانون و

 11و .111 μg/ml

799
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

بر اساس نتایج شکل  9و  ،4برای هر چهار نمونه ی مورد

 ) 4/61بدست آمده است ،که در هر دو روند افزایشی

مطالعه ضریب جذب خطی و ضریب شکست غیرخطی

مشهود است؛ و به دلیل نزدیکی طول موج پیک طیف

محاسبه شده و نتایج در جدول  1گزارش گردیده است.

جذب نانوذرات پالسمونیک طال در  121nmو طول موج
لیزر  Nd:YAGسبز رنگ در  192 nmبه یکدیگر می

جدول  :1مقایسه ی ضریب جذب خطی و نیز ضریب شکست غیر
خطی در غلظت های مختلف نانوذرات طال .21 nm

باشد.
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در این جدول مشاهده می شود که با افزایش غلظت
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شکست غیرخطی به ترتیب نسبت به نمونه ی کنترل
افزایش می یابد .که این افزایش را می توان با انطباق پیک
طیف جذب نانوذرات پالسمونیک طال  21 nmکروی با
طول موج لیزر  Nd:YAGتوجیه کرد.

شکل : 1طیف جذب نانوذرات کروی  21 nmطال با غلظت μg/ml
.111

نتیجه گیری
در این مقاله نانوذرات پالسمونیک طال  21 nmکروی به
سلول های سرطانی رده ی  U87MGوارد شده و برای
نمونه های سلولی با غلظت  11 μg/ml ،21 μg/ml ،1و
 ،111μg/mlضریب جذب خطی به ترتیب )(1/cm
11/46 ،17/19 ،6/11و  24/41و ضریب شکست غیرخطی
به ترتیب ) 1/12 ،1/91 ،1/294 ( × 11 -1 (cm2/Wو
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InAs بلور فوتونی تک بعدی تشدیدی تنظیم پذیر بر پایه نقاط کوانتومی
2

 مهدی خلیلی هزار جریبی،1سپهر رازی

sepehr.razi@gmail.com,  ایران، ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه،دانشکده مهندسی برق

1

 ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک2
 این. ساختار بلور فوتونی تشدیدی نقص دار جدید با قابلیت پاسخ دهی اپتیکی در ناحیه فروسرخ پیشنهاد گردیده است- چکیده
 رهیافت ماتریس انتقال بنه منظنور. میباشدGaAs  و سدهای از جنسInAs بلور متشکل از تناوبی از الیههای شامل نقاط کوانتومی
 بنرخف مطالعنا،مطالعه مشخصههای اپتیکی ساختارهای پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته و برای افزایش دقت شبیه سازی
 نتایج نشان میدهند کنه.قبلی تاثیر اختفال ناشی از افت و خیز اندازه نقاط کوانتومی و الیهها نیز در محاسبا وارد گردیده است
 با توجه به کاربردهای وسیعی که. منجر به خلق یک مد نقص در باند توقف طیف بازتاب آن میگردد،از بی بردن نظم ساختاری بلور
 تنظیم پذیری پاسخ اپتیکنی آن،ساختار نقص دار در ادوا فوتونیکی همچون سویچها و فیلترهای تمام نوری میتواند داشته باشد
. زاویه تابش پرتو به بلور و همچنی با استفاده از یک باریکه کنترل بیرونی مورد مطالعه قرار گرفته است،با توجه به دمای بلور
 تنظیم پذیری، مد نقص، باند توقف، نقاط کوانتومی، بلور فوتونی تشدیدی-کلید واژه

Tunable resonant 1D photonic crystal based on InAs Quantum dots

1

Sepehr Razi 1, Mahdi Khalili hezarjaribi 2
Faculty of Electrical Engineering, Urmia University of Technology, sepehr.razi@gmail.com
2
Faculty of physics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

Abstract- New defective resonant photonic crystals with optical response in infrared frequency range is proposed. This
crystals is composed of periodic layers of slabs containing InAs quantum dots (QDs) and GaAs as barriers. Transfer
matrix approach is utilized for investigation of the optical features of the proposed structures and in order to increase
the simulation accuracy, despite of the previous studies, the effect of the disorders caused by fluctuations of the sizes of
the layers/QDs are considered. Results show that disrupting the structural order of the crystal causes a defect mode
generation in the band gap of the reflection spectrum. Due to the possible potentials of the defective structures in
photonic devices such as optical filters/switches, tunability of its optical response is also investigated with taking into
consideration of the crystal temperature, light incident angle and using an external control wave.

Keywords: resonant photonic crystal, quantum dot, stop band, defect mode, tunability
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مقدمه
امروزه به خوبی اثبات گردیده است که طیف پیوسته یک
موج الکترومغناطیسی در حین عبور از یک بلور فوتونی
بصورت جدی تحت تاثیر قرار میگیرد و نواحی که تحت
عنوان باندهای توقف شناخته میشوند در طیف عبور بلور
تشکیل میگردند .در دو دهه اخیر انواع مختلفی از
بلورهای فوتونی یک ،دو و سه بعدی پیشنهاد گردیده اند
که اغلب آنها از الیههای متناوب مواد نیمهرسانا ،دی-
الکتریک و یا ترکیبی از این دو تشکیل شدهاند] .[1در
سالهای اخیر نسل جدیدی از بلورهای فوتونی پیشنهاد
شدهاند که به بلورهای تشدیدی فوتونی معروف هستند.
دراین ساختارهای منحصر به فرد که دارای توانایی باالیی
برای ساخت المانهای مختلف فوتونیکی از جمله سویچها
و فیلترهای تمام نوری میباشند ،از مواد با دوقطبی فعال
استفاده میگردد .بنابراین این بلورها عالوه بر اینکه دارای
مشخصههای اپتیکی همانند دیگر بلورهای فوتونی هستند،
بنا به امکان باالی کوپالژ با نور تابیده ،احتمال تحقق
گذارهای تشدیدی نیز در آنها کامال ممکن است .در سال
های اخیر رهیافت های با ارزشی برای توصیف و بررسی

در این رابطه  M b1/2نشانگر ماتریس انتقال برای نصف سد
بوده و  b   nb Lb cos b cمیباشد M  .ماتریس
پراکندگی موج الکترومغناطیسی در فصل مشترک الیه-
های مجاور است .ماتریس انتقال برای الیه نقاط کوانتومی
 InAsبصورت زیر تعریف میگردد]:[9
()7

])  eid [1  iS (

)  iS (
Md  

id

) iS (
e [1  iS ( )]


در اینجا ) S (پذیرفتاری اکسایتون است .در محاسبات
ما پهن شدگی ناهمگن که ناشی از نوسانات فرکانس گذار
اکسایتون به علت وجود ناخالصیها و یا ناهمگنی در اندازه
الیهها و نقاط کوانتومی در طول رشد میباشد نیز لحاظ
شده است .متوسط پذیرفتاری نسبت به تابع توزیع
فرکانس اکسایتون بصورت زیر در نظر گرفته شده است:
()9

0
) G(E / E0 ) d (E / E0
  ( E0  E  Es )  i



S ( )  



انرژی حالت پایه اکسایتون در تقریب کروی میتواند
بصورت زیر تعیین گردد:
2

2

()4

2meh a 2

این ساختارها پیشنهاد گردیده است .با اینحال عمده

E0  Eg 

پژوهشهای انجام یافته بر روی بلورهای متشکل از چاه-

 mehو  aبه ترتیب جرم کاهیده الکترون و حفره سنگین و

های کوانتومی بوده است] .[7بنابراین بنظر میرسد که

شعاع نقاط کوانتومی می باشند .بنابراین با در نظر گرفتن

انجام پژوهشهای مرتبط با بلورهای تشدیدی نقصدار که

مقدار متوسط شعاع نقاط بصورت  a0رابطه بین انحراف

تا به حال کمتر مورد توجه بودهاند از دیدگاه علم و

معیار انرژی و تغییرات در اندازه بصورت مقابل خواهد بود:

مهندسی میتواند حائز اهمیت باشد.

E

()5

meh a0 2eE0

2

2



رهیافت ریاضی

شیفت استارک و نرخ واهلش غیر تابشی  که مترادف

میدان های الکتریکی و مغناطیسی در دو سمت یک الیه از

با پراکندگی فونون – حامل در نقاط کوانتومی میباشد با

ساختار متناوب را میتوان با ماتریسهای انتشار و

استفاده از روابط زیر قابل محاسبه می باشند]:[4

دینامیکی برای هر الیه و استفاده از رهیافت ماتریس
انتقال به یکدیگر ربط داد ]:[9
()1





0
ib / 2

e

 eib / 2
M unit cell  M b1/ 2 M  M d M 1M b1/ 2 , M b1/ 2  
 0


E S    F 2

()6
 LO
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  0و   Tبه ترتیب نرخ واهلش تابشی و پهن شدگی
AC

فونون آکوستیکی میباشند و  قطبش پذیری اکسایتون

نتایج نشان میدهند که بازتاب تا حد تقریبا  %100در
ناحیه باند توقف طیف قابل مشاهده میباشد.

است .ماتریس انتقال کل توصیف کننده تحول میدان در
طول بلور متشکل از  Nتناوب از الیه ها میتواند بصورت
زیر توصیف گردد:
 M ( ) M12 ( ) 
M ( )  M b1/ 2 ( M unit cell ) N M b1/ 2   11
( ) 1
 M 21 ( ) M 22 ( ) 

بازتابندگی را میتوان از رابطه زیر استخراج کرد:
2

()8

) r  r (
) M (
R( )  01
, r ( )   21
) 1  r01r (
) M 22 (

) r01  (nb cosb  cosa ) / (nb cosb  cosa

مقادیر عددی بکار گرفته شده در طول شبیه سازی عبارتند از:
E0=0.999 eV, γ0=12 µeV, γAC=0.8 µeV/K,
γLO=47meV, ΔΕph=36 meV, Lb=179.5 nm, Ld=8
nm, nb=3.302, nd=3.5.

شکل .1بلور فوتونی ایدهآل شامل الیه های متناوب  GaAsو الیه
متشکل از نقاط کوانتومی  InAsو ساختار دارای یک نقص در وسط
بلور ،نقص شامل الیه نقاط کوانتومی با ضخامت متفاوت میباشد.

نتایج و بحث
شماتیک ساختارهای پیشنهادی در شکل  1نمایش داده
شده اند .محیط اطراف بلور هوا انتخاب شده و زاویه تابش
پرتو به بلور نسبت به عمود بر سطح سنجیده میشود.
شکل  7طیفهای بازتاب و عبور بلور ایدهآل را نمایش
میدهد که در آن تعداد تناوب الیهها ،دمای بلور و زاویه
تابش به ترتیب  10K ،740و  5 ºانتخاب گردیدهاند.

شکل .7طیف بازتاب و عبور نرمالیزه شده برای بلور ایدهآل.

این رفتار میتواند کاربردهای قابل توجهی در ساخت آینه-
های ایدهآل در این ناحیه طیفی داشته باشد .با از بین
بردن تقارن ساختاری بلور در میانه آن ،یک مد نقص
تشدیدی در باند توقف بلور ظاهر میگردد.

شکل .9طیف بازتاب بلور تک نقص برای چهار دمای مختلف .زاویه
تابش  5درجه در نظر گرفته شده است.

علیرغم اینکه نقص ایجاد شده در بلور دقیقا در مرکز آن
قرار دارد ،مد تشدیدی القا شده توسط آن در فاصله
متقارنی از دو لبه باند توقف ظاهر نمیگردد .نتایج نشان
میدهند که با افزایش دمای بلور بازتابندگی ناحیه باند
توقف کاهش یافته و به تبع آن شدت (عمق) پیک
تشدیدی نیز کمتر میگردد ،شکل .9در دمای  170 Kاین
ناحیه ،شکل مربعی خود را از دست میدهد .با این حال در
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حد فاصل دماهای  10الی  80کلوین فرکانس مرکزی و
پهنای مد نقص تفاوت چشمگیری نمیکنند.

شکل .5طیف بازتاب بلور تک نقص برای شدت های مختلف باریکه
کنترل خارجی

نتیجهگیری
ساختار بلور فوتونی تشدیدی نقص دار جدید با پاسخ دهی
اپتیکی تنظیم پذیر پیشنهاد گردیدهاست که در ساختار
آن از نقاط کوانتومی  InAsاستفاده شده است .نتایج
توانایی خوب این ساختارها در خلق باند توقف در ناحیه
فروسرخ نزدیک را نشان میدهند که میتوانند کاربردهای
خوبی در مباحث مخابراتی داشته باشند .باند توقف و مد
شکل  .4وابستگی بازتابندگی بلور تک نقص به زاویه تابش .نمودار رنگی

نقص موجود در طیف بلور نقص دار بعد از  170Kاز بین

بازتابندگی بر حسب طول موج برای زاویه های مختلف را نمایش میدهد.

رفته و با افزایش زاویه تابش ،پهنای باند کاهش یافته و

دمای بلور  10 kدر نظر گرفته شده است.

بعد از  90°از بین میرود .این ساختار با استفاده از یک

به منظور بررسی دقیقتر تنظیم پذیری پاسخ اپتیکی

تابش کنترل بیرونی نیز قابل تنظیم است.

ساختار ،وابستگی طیف بازتاب به زاویه تابش نور مورد
بررسی قرار گرفت .بنابه نتایج شکل  ،4با افزایش زاویه
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اندازهگیری ضرایب اپتیکی خطی و غیرخطی الیهی نازک شامل نانومیلههای
اکسید مولیبدن رشدیافته به روش الکتروشیمی
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1

 رشدFTO چکیده – در این مقاله الیهای شامل نانو میلههای اکسید مولیبدن با استفاده از روش الکتروشیمیایی بر روی زیرالیهی
 پراش اشعهی ایکس و، سپس برای مشخصهیابی نمونهی مورد نظر از آنالیزهایی مانند اندازهگیری طیف عبور.داده میشود
 ضریب جذب، در ادامه با رسم منحنی توان خروجی بر حسب توان ورودی.تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی استفاده میشود
 ضریب شکست غیر خطی و ضریب، روزنه بسته و بازz  در نهایت با استفاده از روش جاروب.غیرخطی نمونه بدست آورده میشود
.جذب غیرخطی نمونه را اندازهگیری میکنیم
. خواص اپتیک غیرخطی،z  روش جاروب، روش الکتروشیمی، نانو میله اکسید مولیبدن-کلید واژه

Measurement of linear and nonlinear optical properties of a thin film
including Molybdenum Oxide nanorods grown by electrochemical
deposition method
Abbas Ghasempour Ardakani1, Niloufar sadeghi1, Hanieh Haghighi1, Zahra Hoseini1
1

Physics Department, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran,
aghasempour@shirazu.ac.ir

Abstract- In this paper, a layer including Molybdenum oxide nanorods is grown on a FTO substrate. Then for sample
characterization analyses such as transmission spectrum, x-ray diffraction and scanning electron microscopy are
applied. Furthermore, the linear absorption coefficient is obtained by plotting the output power versus input power.
Finally, we measure the nonlinear refractive index and nonlinear absorption coefficient using the closed and open
aperture z-san technique.
Keywords: Molybdenum oxide nanorod, electrochemical method, z-scan technique, nonlinear optical properties.
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پرتوی لیزر ،میتوان تغییرات تراگسیلندگی عبوری از
نمونه را به دلیل تغییر شدت فرودی پرتو بر آن مشاهده
کرد که در نتیجه نمونه مانند یک عدسی عمل خواهد
کرد .به این حالت جاروب  zروزنه باز گفته میشود و می-
توان با برازش منحنی تراگسیلندگی بهنجار بر حسب
مکان نمونه ،با نمودار نظری ،ضریب جذب غیر خطی را
بدست آورد .همچنین با قرار دادن یک روزنه کوچک در
فاصلهی دور بعد از نمونه میتوان جاروب  zروزنه بسته را
ایجاد و تغییر در توزیع شدت در صفحهی شکاف را
مشاهده کرد و با برازش منحنی بدست آمده ضریب
شکست غیر خطی را بدست آورد .برحسب اینکه نمونه،
پرتوی لیزر را واگرا یا همگرا کند ،عالمت ضرایب متفاوت
خواهد بود .در این مقاله ،نانومیله های اکسید مولیبدن به
روش الیه نشانی الکتروشیمیایی رشد داده میشوند .سپس
با استفاده از روش جاروب  ،zضرایب شکست و جذب غیر
خطی و پذیرفتاری مرتبهی سوم برای این نانوساختارها
اندازه گیری خواهد شد.

-1مقدمه
اکسید مولیبدن به عنوان اکسید یک فلز واسطه و به دلیل
داشتن ویژگیهای الکترونیکی و اپتیکی قابل توجه،
کاربردهای فراوانی در بسیاری از موضوعات از جمله
حسگرهای گازی ،مواد نگهدارنده ،کاتالیزورها ،باتریها،
مواد الکتروکرومیک و غیره دارد .همچنین از آن به دلیل
ذخیره بار در شبه خازنها ،به عنوان ماده آند یا کاتد در
خازنهای آبی استفاده میشود [ .]1اکسید مولیبدن یک
نیمه رسانای نوع  nبا گاف پهن میباشد [ .]1در سال
 ،۵007پاتیل و همکارانش به ساخت و بررسی خواص
اپتیکی الیههای نازک اکسید مولیبدن پرداختند [ .]۵این
الیهها را میتوان به روشهای مختلفی از جمله تبخیر در
خالء ،اسپاترینگ ،الیه نشانی بخار شیمیایی و الکتروشیمی
تهیه کرد که از بین آنها با روش الکتروشیمی میتوان
الیههای بزرگ نازک و یکنواختی ساخت که مقرون بصرفه
تر نیز میباشد و همچنین در این روش امکان کنترل
ضخامت الیهها با تغییر بار الکتریکی جابجا شده وجود
دارد [.]9
اپتیک غیر خطی به مطالعه پدیدههایی میپردازد که در
اثر تغییر و اصالح ویژگیهای نوری مواد در واکنش به نور
رخ میدهد [ .]۴بررسی خواص غیر خطی و اندازهگیری
پذیرفتاری مرتبه سوم ) χ(3و در نتیجه ضرایب اپتیکی
غیرخطی  n2و  ،βبه دلیل داشتن کاربردهای فراوان در
تابش غیرخطی در فیبرها ،کلیدزنی نوری ،محدود کنندگی
نوری ،حسگرها و غیره ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
ضرایب شکست ( )n2و جذب غیرخطی ( ،)βدو فاکتور مهم
در تعیین رفتار ماده است که برای اندازهگیری آنها میتوان
از روشهایی مانند روش جاروب  ،zترکیب چهار موج
تبهگن ،تداخل غیرخطی ،اعوجاج پرتو و غیره استفاده کرد.
از بین آنها روش جاروب  zکه در سال  ۹۱۹۱توسط شیخ
بهایی و همکارانش توسعه داده شد ،بر پایهی تبدیل
واپیچش فاز به واپیچش دامنه در حین انتشار پرتو ،روشی
برای اندازهگیری مستقیم  n2و  βو تعیین عالمت آنها ارائه
میدهد [ .]7در این روش یک پرتو لیزر توسط یک عدسی
کانونی شده ،با قرار دادن نمونه و جابجا کردن آن حول
نقطهی کانون عدسی و در امتداد محور کانونی شدن

 -۲روش رشد الکتروشیمیایی الیهی نازک شامل
نانومیلهها
الیه نشانی به روش الکتروشیمیایی توسط یک دستگاه
پتانسیواستات دارای یک سلول سه الکترودی انجام شد که
در آن از آلیاژ  Ag/AgClبه عنوان الکترود مرجع ،یک
سیم پالتین به عنوان الکترود شمارشگر و یک شیشه الیه
نشانی شدهی نازک با قلع آالییده به فلور ) (FTOبه عنوان
الکترود کار استفاده شده است .در این آزمایش ،سلول
الکتروشیمیایی شامل  10میلیلیتر محلول الکترولیت از
نمک های  Na2MoO4با غلظت  ۵/0موالر Na2So4 ،با
غلظت  1/0موالر و آب دیونیزه میباشد .الیه نشانی در
دمای  7۶درجه سانتیگراد ،ولتاژ  -1/1ولت و مدت زمان
 1۵0ثانیه انجام شد .در نهایت نمونه رشد داده شده در
کوره با دمای  700درجه سانتی گراد به مدت  ۵ساعت قرار
گرفت .شکل  ،1تصویر میکروسکوب الکترونی روبشی
) (SEMگرفته شده از الیهی نازک اکسید مولیبدن را
نشان میدهد .در این تصویر نانومیلهها با اندازههای
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متفاوت قابل مشاهده است .الزم به ذکر است که میزان
غلظت محلول الکترولیت بهکار رفته و زمان الیه نشانی
تعیین کنندهی ابعاد و شکل این نانو میله ها میباشند.

شکل  :9الگوی پراش اشعه  (XRD) xبرای الیهی نازک اکسید مولیبدن.
شکل  :1تصویر  SEMاز الیهی نازک اکسید مولیبدن رشد یافته با استفاده

در این آزمایش ،روش جاروب  zبا استفاده از یک لیزر

از روش الکتروشیمی .خط مقیاس به ترتیب از سمت چپ 10،10 ،و ۵0

 Nd-YAGپیوسته با طول موج  79۵نانومتر و توان اولیه

میکرون است.

 ۵0میلیوات و همچنین یک عدسی با فاصله کانونی 7/۵

-۳بحث و نتایج

سانتیمتر انجام شده است.

شکل  ،۵منحنی طیف عبور از الیهی نازک رشد یافته را در
بازهی طول موجی  900تا  700نانومتر نشان میدهد .از
منحنی بدست آمده میتوان مشاهده کرد که لبهی جذب
در طول موج  9۴0نانومتر رخ داده است که درنتیجه برای
طول موجهای کمتر از آن ،نمونه نور فرودی را جذب
خواهد کرد ،بنابراین الیهی نازک ساخته شده دارای گاف
نواری بسیار پهن حدود  77/9الکترون ولت میباشد.

شکل  :۴منحنی توان خروجی برحسب توان ورودی برای الیهی نازک
اکسید مولیبدن.

شکل  ،7نمودار روزنه باز جاروب  zرا نشان میدهد .مقدار
تراگسیلندگی در کانون افزایش یافته و یک قله بهوجود
آمده است که این نشان دهندهی جذب اشباع در الیه
نازک رشد یافته و منفی بودن ضریب جذب غیر خطی
میباشد .با برازش دادههای این منحنی با روابط تئوری
شکل  :۵منحنی طیف عبور برای الیهی نازک اکسید مولیبدن.

میتوان ضریب جذب غیر خطی را بدست آورد [ ،]7که

درشکل  9میتوان منحنی مربوط به الگوی پراش اشعه x

مقدار آن در جدول  1نوشته شده است .همچنین در شکل

) (XRDالیهی نازک را مشاهده کرد که بر الگوی مربوط

 ،7میتوان نمودار روزنه بسته جاروب  zرا مشاهده کرد .در

به اکسید مولیبدن منطبق است .در شکل  ،۴نمودار توان

این منحنی ابتدا یک افزایش (قله) و به دنبال آن یک

خروجی بر حسب توان ورودی الیهی نازک مشاهده می-

کاهش (دره) در تراگسیلندگی رخ داده است که این نشان

شود .اگر دادههای این منحنی را با رابطه تئوری بیر

دهنده رفتاری شبیه به عدسی منفی و ویژگی خود

المبرت برازش کنیم ،ضریب جذب خطی نمونه بدست

واکانونی بودن الیه نازک میباشد.

میآید که مقدار آن در جدول  1نوشته شده است.
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) (1

همچنین با تغییر شدت پرتو ورودی ،فاصله بین قله و دره
منحنی روزنه بسته جاروب  zنیز اندازهگیری شد که نتایج
شکل  : 7منحنی تراگسیلندگی بهنجار شده جاروب  zروزنه باز برای الیهی

در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده

نازک اکسید مولیبدن.

میشود با افزایش شدت ،این فاصله نیز افزایش یافته است

با برازش دادههای این منحنی با روابط تئوری ضریب

[.]7

شکست غیر خطی بدست آمده [ ]7و در جدول  1نوشته
شده است .این مقدار از مرتبه ( 10-10 )cm2/Wمیباشد که
این امر مکانیزم جذب اشباع اتمی را نشان میدهد [ ]۴و
همانطور که از شکل منحنی انتظار میرفت عالمت آن
منفی است.

شکل  :1نمودار فاصله قله-دره منحنی روزنه بسته جاروب  zبرحسب شدت
پرتو ورودی.

-/نتیجهگیری
در اینجا الیهی نازک متشکل از نانومیلههای اکسید
مولیبدن بر روی زیر الیهی  FTOالیه نشانی شد .مقدار
گاف نواری ساختار  77/9الکترون ولت اندازهگیری شد که
نشاندهنده شفافیت آن در ناحیه اپتیکی است .همچنین

شکل  :7منحنی تراگسیلندگی بهنجار شده جاروب  zروزنه بسته برای

با استفاده از روش جاروب  zخواص غیر خطی نمونهی

الیهی نازک اکسید مولیبدن.

ساخته شده اندازهگیری شد.

با استفاده از مقادیر بدست آمده برای ضرایب غیر خطی و
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ساخت لیزرهای تصادفی با فیدبک رزونانسی بر اساس الیهی نازک شامل
نانومیلههای اکسید مولیبدن رشدیافته به روش الکتروشیمی
1
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aghasempour@shirazu.ac.ir ، بخش فیزیک، دانشکدهی علوم، دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

1

 سپس یک.چکیده –در این مقاله ابتدا الیهای شامل نانومیلههای اکسید مولیبدن با استفاده از روش الکتروشیمی رشد داده میشود
 همچنین آستانهی دمش را برای این لیزر اندازه.لیزر تصادفی بر اساس این نانوساختار و رنگدانهی آلی رودامین بی ساخته میشود
 نتایج تجربی ما نشان میدهد که با افزایش انرژی دمش قلههای بسیار نازکی در طیف گسیلی ظاهر میشود و فیدبک.گیری میکنیم
. اثر تغییر ناحیهی دمش بر طیف تابشی را مطالعه میکنیم، عالوه بر این.لیزر تصادفی پیشنهاد شده از نوع رزونانسی میباشد
 فیدبک رزونانسی، اکسید مولیبدن، لیزرهای تصادفی-کلید واژه

Fabrication of random lasers with a resonant feedback based on a thin
film including Molybdenum Oxide nanorods grown by
electrochemical method
Abbas Ghasempour Ardakani1, Niloufar sadeghi1
1

Physics Department, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran,
aghasempour@shirazu.ac.ir

Abstract- In this paper, first a layer of Molybdenum oxide including nanorods is grown using electrochemical method.
Then a random laser is fabricated based on this nanostructure and rhodamin B organic dye. Furthermore, we measure
the pumping threshold for this laser. Our experimental results show that narrow peaks appear in the emission spectrum
with increasing the pumping energy and the feedback of the proposed random laser is resonant. In addition, we study
the effect of changing the pumping region on the emission spectrum.
Keywords: random lasers, Molybdenum Oxide, resonant feedback
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-1مقدمه

جمله اسپاترینگ ،تبخیر در خالء ،الیه نشانی بخار شیمیایی

لیزرهای تصادفی برای اولین بار و بصورت تئوری توسط

و الکتروشیمی تهیه کرد که از بین آنها ،روش الکتروشیمی

لتوخوف در سال 19۹۱پیش بینی شد و بعد از آن اولین لیزر

قابلیت کنترل ضخامت الیهها با تغییر بار الکتریکی جابجا

تصادفی همدوس بصورت تجربی در سال  199۱توسط کائو و

شده را دارد و همچنین با این روش میتوان الیههای بزرگ

همکارانش مشاهده گردید [ .]1در این لیزرها بازخورد اپتیکی

نازک و یکنواختی ساخت که مقرون بصرفه تر نیز میباشد.

توسط مراکز پراکننده کاتورهای موجود در محیط فعال فراهم

-۲روش رشد الکتروشیمیایی الیهی نازک شامل

میشود .به این صورت که فوتونها بعد از وارد شدن در

نانومیلهها

محیط نامنظم ،بصورت پیدرپی توسط این مراکز پراکنده

در این آزمایش ،با استفاده از یک دستگاه پتانسیواستات ،الیه

شده و به دلیل وجود محیط فعال ،فرآیند تقویت نیز صورت

نشانی به روش الکتروشیمیایی انجام شد .این دستگاه دارای

میگیرد .این لیزرها از نظر مکانیزم بازخورد به دو دستهی

یک سلول سه الکترودی با آلیاژ  Ag/AgClبه عنوان الکترود

لیزرهای تصادفی همدوس و غیرهمدوس تقسیم میشوند .در

مرجع ،یک سیم پالتین به عنوان الکترود شمارشگر و یک

لیزرهای تصادفی غیرهمدوس ،طیف تابشی پهن بوده و در

شیشه الیه نشانی شدهی نازک با قلع آالییده به فلور )(FTO

محیطهایی که میزان بینظمی ضعیف است رخ میدهد .اما

به عنوان الکترود کار میباشد .درون سلول از  10میلیلیتر

در لیزرهای تصادفی همدوس ،به دلیل بینظمی بیشتر ،نور

محلول الکترولیت شامل نمک های  Na2MoO4با غلظت ۵/0

بعد از چند پراکندگی متعدد به مکان اول خود برگشته،

موالر Na2So4 ،با غلظت  1/0موالر و آب دیونیزه ،استفاده

درون محیط جایگزیده شده و به این صورت یک مسیر بسته

شد .الیه نشانی با ولتاژ  -1/1ولت ،دمای ۹۱درجه سانتیگراد

برای نور درون ساختار تشکیل میدهد ،که اصطالحا به آن

و مدت زمان  1۵0ثانیه صورت گرفت و در آخر نمونهی

کاواک لیزری کاتورهای و به این فرآیند جایگزیدگی اندرسون

بدست آمده به مدت  ۵ساعت ،در کوره با دمای  ۲00درجه

نوری میگویند .این لیزرها به دلیل ویژگیهای ساختاری

سانتی گراد قرار گرفت.در شکل  ،1تصویر میکروسکوب

مناسب مثل امکان ساخت راحت و کم هزینه ،ساده و در

الکترونی روبشی ) (SEMگرفته شده از الیهی نازک اکسید

دسترس بودن ،همدوسی مکانی پایین ،جهتمند نبودن و

مولیبدن را نشان میدهد که در آن رشد نانومیلهها بصورت

غیره ،دارای کاربردهای فراوانی در تشخیص سرطان ،باتری-

کامال کاتورهای و با اندازههای متفاوت قابل مشاهده است .در

های اپتیکی ،بارکدهای فوتونیکی ،نمایشگرهای کامال تخت،

این شکل قطر متوسط نانو میله ها حدوداً  1میکرون است.

تراشههای نوری ،حسگرها و غیره دارند .اکسید فلزات واسطه

الزم به ذکر است که ابعاد و شکل این نانو میله ها وابسته به

از جمله موادی هستند که از تنوع ویژگی های قابل توجه

مدت زمان الیه نشانی و میزان غلظت محلول الکترولیت به-

برخوردار میباشند .از بین آنها اکسید مولیبدن به عنوان یک

کار رفته میباشد .با توجه به نتایج گزارش شده در مرجع

نیمه رسانای نوع  nبا گاف پهن ،به دلیل داشتن ویژگیهای

[ ،]۹نانوساختارهای اکسید مولیبدن تولید شده به روش باال

الکترونیکی و اپتیکی ،مورد توجه زیادی در بسیاری از

دارای گاف نواری حدودا  ۹۲/9الکترونولت هستند بنابراین

موضوعات از جمله حسگرهای گازی ،باتریها ،سیستمهای

این نانوساختارها در ناحیهی مرئی دارای جذب ناچیزی بوده

الکتروکرومیکی ،کاتالیزورها ،مواد نگهدارنده و غیره ،قرار

و بنابراین میتوانند به عنوان مراکز پراکننده در لیزرهای

گرفته است .در سال  ،۵00۲پاتیل و همکارانش ،به ساخت و

تصادفی مورد استفاده قرار گیرند .گاف نواری بدست آمده

بررسی خواص اپتیکی الیههای نازک اکسید مولیبدن

نسبت به مقادیر ذکر شده برای الیهی نازک اکسید مولیبدن

پرداختند [ .]۵این الیهها را میتوان به روشهای مختلفی از

بیشتر است [ .]۴با توجه به آنکه نانومیلههای قرار گرفته بر
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این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ویازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

روی سطح تخت زیر الیه دارای یک ضخامت مشخص
هستند ،امکان تشکیل مسیرهای بستهی موازی سطح زیر
الیه برای فوتونها در اثر پراکندگی وجود دارد.

شکل :9منحنی انتگرال شدت بر حسب انرژی دمش.

همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش انرژی دمش به

شکل :1تصویر  SEMاز الیهی نازک اکسید مولیبدن رشد یافته با استفاده

حالتی میرسیم که ناگهان از انرژی مشخصی به بعد ،انتگرال

از روش الکتروشیمی .خط مقیاس به ترتیب از سمت چپ 10،10 ،و ۵0
میکرون است.

شدت با شیب بیشتری افزایش خواهد یافت که به آن انرژی

-۳بحث و نتایج

دمش آستانه گفته میشود و مقدار آن  9/1میلی ژول بدست

در شکل  ۵طرح وارهای از چیدمان وسایل آزمایش مشاهده

آمده است .این مقدار آستانه با مقادیر گزارش شده در

میشود .در آن از هارمونیک دوم لیزر پالسی  Nd-YAGبا

مقاالت منتشر شده با در نظر گرفتن میزان غلظت رنگدانه

طول موج  ۲9۵نانومتر و پهنای زمانی  10نانوثانیه و نرخ

قابل مقایسه است [ .]۲در این حالت میتوان گفت که به

تکرار 10هرتز استفاده کردیم .با قرار دادن یک دیافراگم بعد

دلیل تأمین شدن بهرهی کافی در محیط ،شرط نوسان

از لیزر ،اندازهی لکه پمپ بر روی نمونه و سطح ناحیة

لیزری برآورده می شود .منحنی طیف تابشی حاصل از نمونه

برانگیختگی را کنترل کرده و سپس پرتو لیزر توسط عدسی

بر حسب طول موج به ازای انرژیهای مختلف دمش بدست

بر روی نمونه متمرکز شده است .در اینجا الیهی نازک رشد

آمده و در شکل  ۴نشان داده شده است .با توجه به منحنی

داده شده توسط محلولی ارغوانی رنگ شامل  1میلی گرم

مشاهده میشود که با افزایش انرژی دمش ،شدت قلههای

رنگدانهی رودامین  Bو  ۵سیسی اتیلن گلیکول،پوشیده

تابشی افزایش مییابد .کاهش شدت تابشی با تغییر انرژی

میشود .سپس نمونهی ساخته شده را مقابل هارمونیک دوم

پمپ از  01/۹میلی ژول به  ۲1/1میلی ژول میتواند به علت

لیزر  Nd-YAGقرار داده و طیف تابشی آن توسط یک فیبر

اثر اشباع بهره و رقابت بین مدها باشد .همچنین با افزایش

نوری به اسپکترومتر منتقل شده و در نهایت طیف حاصل از

انرژی پمپ ،قلههای باریکی با پهنای حدود یک نانومتر در

آن را توسط کامپیوتر ثبت کردیم .در اینجا از الیه اکسید

طیف تابشی ظاهر میشود .الزم به ذکر است که قبال الیه -

مولیبدن به عنوان مراکز پراکننده و از رنگدانهی رودامین B

 FTOآغشته به این محلول نیز بررسی شده و طیف گسیلی

به عنوان ماده بهره استفاده میکنیم.

حاصل از آن پهن و فاقد قله رزونانسی بوده است [ .]9لذا
وجود الیهی نازک اکسید مولیبدن باعث ظاهر شدن قلههای
تابشی و تولید نوسان لیزری شده است .نکتة قابل توجه آن
است که ،در لیزرهای تصادفی همدوس ،در صورت کافی

شکل :۵طرح شماتیک ازچیدمان وسایل آزمایش.

بودن بهره در محیط ،گسیل القایی و لیزردهی در مدهای

به منظور محاسبه انرژی دمش آستانه ،گسیل حاصل از نمونه

رزونانسی صورت گرفته و در نتیجه قلههای بسیار باریکی

به ازای انرژی دمشهای متفاوت ثبت شده و سپس منحنی

ناشی از این مدها در طیف تابشی بوجود میآیند که این

انتگرال شدت بر حسب انرژی دمش رسم شده و در شکل 9

پدیده در شکل  ۴به وضوح قابل مشاهده است .درنتیجه

نشان داده شده است.

دراینجا میتوان گفت که ،در لیزر تصادفی ساخته شده بر
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اساس الیهی نازک اکسید مولیبدن ،نوع فیدبک رزونانسی

نمونه و قرار دادن آن در موقعیت  9مطابق شکل  ،۲شدت

است .در این لیزرها هرچه میزان بینظمی بیشتر باشد

قلههای تابشی نسبت به موقیعت  ۵بیشتر شده ولی همچنان

ضریب کیفیت کاواکهای محلی تشکیل شده بیشتر بوده و

قله سمت راست دارای شدت بیشتری است .همچنین طول

آستانهی لیزردهی کمتر میباشد .با تنظیم پارامترهای

موج قلهها در موقعیت  9نسبت به موقعیت 1و  ۵تغییر

موجود در رشد الکتروشیمیایی ،میتوان میزان بینظمی در

چندانی نمیکند.

ساختارهای اکسید مولیبدن تولید شده را کنترل کرد .علت
رزونانسی بودن فیدبک فراهم شده توسط نانومیلههای اکسید
مولیبدن ،تباین ضریب شکستی باالی بین این نانوساختارها
و حالل رنگدانه از یک طرف ،و سطع مقطع پراکندگی باالی
آنها از طرف دیگر میباشد.
شکل :۲طیف گسیل تابشی بر حسب طول موج به ازای موقعیتهای مکانی متفاوت
عدسی.

-۴نتیجهگیری
دراینجا الیهای از نانومیلههای اکسید مولیبدن بر روی FTO

با استفاده از روش الکتروشیمی الیه نشانی شد .سپس از این
نانو ساختارها به عنوان مراکز پراکننده در یک لیزر تصادفی
استفاده شد .در طیف تابشی قلههایی با پهنای حدوداً یک
نانومتر مشاهده میشود که حاکی از رزونانسی بودن فیدبک
در لیزر ساخته شده است .همچنین با تغییر ناحیه دمش
مشاهده کردیم که طیف تابشی دو قلهای می شود و با تغییر
فاصلهی عدسی از نمونه میتوان شدت قله ها را کنترل نمود.

شکل :۴طیف گسیل تابشی بر حسب طول موج به ازای انرژی دمشهای متفاوت.

همچنین در این آزمایش ،با تغییر ناحیهی دمش بر روی
نمونه متوجه شدیم که در طیف تابشی دو قله مشاهده می-
شود .علت ظاهر شدن دو قلهی لیزری این است که در این
ناحیهی خاص که تحت تابش پمپ قرار گرفت است ،با توجه
به تفاوت ضریب کیفیت کاواکهای تصادفی موجود ،شرط
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موقعیت  1هنگامیکه عدسی در فاصلهی معینی نسبت به
نمونه قرار دارد دوقله با طول موجهای مرکزی  ۲99و ۹۵۴

نانومتر در طیف مشاهده میشود .حال اثر تغییر فاصلهی
عدسی نسبت به نمونه را بر روی طیف تابشی بررسی می-
کنیم .با نزدیک کردن عدسی به نمونه (موقعیت  ۵در شکل
 ،)۲مشاهده میشود که طول موج قلههای تابشی تغییر
چندانی نمیکند ولی شدت قله با طول موج کمتر ،افزایش
مییابد .دلیل این امر ،افزایش شدت موج پمپ بر روی نمونه

][1
][2

][3

][4

][5

است .علت کاهش و افزایش قله با طول موج بیشتر ،میتواند

[ ]6

اثر رقابت بین مدی باشد .با نزدیک کردن بیشتر عدسی به

اپتیکی خطی و غیرخطی الیهی نازک شامل نانومیلههای اکسید مولیبدن رشد یافته به روش

عباس قاسمپور اردکانی ،نیلوفر صادقی ،هانیه حقیقی ،زهراحسینی .اندازهگیری ضرایب

الکتروشیمی .پذیرفته شده در بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.1991 ،

11۵
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

شبيه سازی و تحليل ليزر ساليتونهای کاواک گسسته با در نظر گرفتن جمعيت
حاملين و بررسی تأثير اعمال نوفه بر آنها
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 ديناميک و کليد زنی ساليتونهای فضايی روشن و تاريک پايه در آرايهای از کاواکهاای فعاال، در اين مقاله شرايط تشکيل- چکيده
. بررسی شده است،جفت شده به همديگر در شرايط عملکردی باالی آستانه که توسط يک پرتوی نگهدارانة خارجی دمش میشوند
عالوه بر اين انواع مختلفی از ليزر ساليتونهای کاواک گسسته نيز توليد و پايداری آنها در مقابل اعمال نوفه به سيستم تحليل شده
.است
.فعال

 کاواک گسسته، لیزر سالیتون، دوپایایی، اپتیک غیر خطی-کلید واژه

Simulation and analysis of active coupled cavity soliton lasers in
presence of population inversion with noise analysis
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Abstract- The existence, dynamics and switching of basic dark and bright spatial soliton in coupled active cavities array
above lasing threshold, driven by an external holding beam is assessed here. Different types of discrete cavity soliton
lasers are introduced. Their stability against noises is analyzed.
Keywords: Bistability, Discrete active cavity, Laser solitons, Nonlinear optics.

119
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

مقدمه

سالیتونها در کاواکهای فعال با استفاده از تقریب بی دررو

امواج نور در حین انتشار در هر محیطی ذاتاً تمایل به واگرا

برای جمعیت حاملین بررسی شده است [ .]1-11اخیراً

شدن دارند که این واگرایی ناشی از پراش یا پاشندگی نور

نوع دیگری از سالیتونها ،تحت عنوان سالیتون لیزری

است .با حذف این پهن شدگی طبیعی با استفاده از

کاواک گسسته ) (DCSLمعرفی شده است [ 6و.]11

پدیدههای غیر خطی ،بسته موج پایدار خود جایگزیدهای

اهمیت  DCSLدر این است که شرط الزم برای تشکیل

شکل خواهد گرفت که به سالیتون فضایی نوری معروف

سالیتون ،برقراری توازن دقیق بین پراش و اثرات غیر

است که در سالهای اخیر ،به دلیل کاربردهای متعددشان

خطی است .وقتی سیستم مورد مطالعه سیستمی فعال

بسیار مورد توجه بودهاند .]1[ .به موازات سالیتونها ،انتشار

باشد که در هر نقطه غیر خطیت محیط بر اساس شدت

نور در ساختارهای گسسته نیز در سالهای اخیر به دلیل

میدان در آن نقطه تغییر میکند ،تشکیل سالیتون ،اهمیت

استفاده در مباحث کلیدزنی نوری موضوع تحقیقات بسیار

فوق العادهای خواهد یافت .در ادامه مقالههای [6و  ]11که

گستردهای بوده است [ .]2در چند دهة اخیر تلفیق این دو

به تفصیل به ارائه مدلی جدید برای سیستمهای فعال

حوزه ،منجر به سالیتونهای کاواک گسسته ) (DCSشده

پرداختهاند ،در این مقاله امکان تشکیل سالیتونها بررسی

که به حالتهای غیر خطی ایستای جایگزیده در

شده است .در این مدل ،جمعیت حاملین تحت معادلهای

ساختارهای آرایهای از موجبرهای نوری میپردازد که

مستقل معرفی و تأثیر متقابل آن بر شدت میدان بررسی

جفت شدگی ضعیفی بین موجبرهای این آرایهها وجود

میگردد .معادلة بدون بعد پیشنهادی برای سالیتونهای

دارد .سالیتونهای گسسته به طور بسیار کارآمدی کلیدزنی

لیزری کاواک گسسته عبارت است از [:]11

غیر خطی چند درگاهی را در سیستمی متشکل از چندین

dE n
 (1 i) E n  (1 i ) Dn E n
dt
 iC ( E n1  E n 1  2E n )  iPe iqn

((1.a

موجبر جفت شده کنترل میکنند [ 9و  .]7سالیتونهای
کاواک کاربردهای بالقوهای در حافظههای نوری دارند چرا

dDn
])   [   Dn (1 | En |2
dt

)(2.b

که این ادوات نوری ،بستگی شدیدی به پراش دارند و
سطح این پراش را به خوبی میتوان با استفاده از

 Δواکوکی بسامد کاواک α ،ضریب ارتقای پهنای خطP ،

سالیتونهای کاواک در سیستمهای غیر خطی کنترل نمود

دامنة پرتوی نگهدارنده (موج تخت ورودی) μ ،آهنگ

[ .]5وقتی یک موج تخت (پرتوی نگهدارنده  )Pآرایهای از

دمش حاملین،

کاواکهای جفت شده را تحت تابش قرار میدهد،

En

و

Dn

دامنههای میدان الکتریکی و

متغیر جمعیت در موجبر -nاُم و  γنسبت طول عمر

سالیتونهای کاواک به صورت دامنههای جایگزیدهای در

فوتون به طول عمر حاملین است q .نیز به زاویة فرود

فضا ،به شکل حفرهای تاریک روی یک زمینة روشن

پرتوی اولیه اشاره دارد.

(سالیتون تاریک) یا قلهای روشن روی یک زمینة تاریک
(سالیتون روشن) ظهور پیدا میکنند .در هر دو حالت ،پایة

از بین انتخابهای متفاوت برای متغیرهای این معادالت،

تشکیل سالیتونها ،زمینهای دوپایا است که وضعیت تشکیل

مقادیر پیشنهادی در جدول ( ،)1تعداد سالیتونهای

سالیتونها را مشخص میکند[.]6

متنوعتری را به طور همزمان پشتیبانی میکنند.
جدول  .1بهترین مقادیر پیشنهادی برای متغیرهای آرایه
کاواکهای فعال گسسته

معرفی مدل و شبيهسازی
سالیتونهای کاواک گسسته ) ،(DCSاغلب در کاواکهای

p

C

γ

μ

Δ

α

غیر فعال شبیهسازی شده[ ]1-5و به ندرت تشکیل این

0.39

0.06

2

1

2

3.5
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-DCSLهای پایة به دست آمده از شبیه سازی این مدل

سالیتون روشن سوق داده میشود .امکان نوشتن

جدید ،همراه با نمودار دوپایایی در شکل ( )1نشان داده

سالیتونهای تاریک روی بیش از سه موجبر وجود ندارد

شده است .نقاط پایدار که با خط پیوستة آبی در نمودار

(سالیتونهای بعد از ( )D3تشکیل نمیشوند) ولی برای

دوپایایی مشخص شدهاند ،زمینة مناسبی برای نوشتن

نوشتن سالیتونهای روشن محدودیتی وجود ندارد و

سالیتونها محسوب میشوند .سالیتونهای روشن با حرف B

میتوان تعداد موجبرهای حامل سالیتون را به دلخواه

و سالیتونهای تاریک با حرف  Dنامگذاری شدهاند و اعداد

تعیین نمود.

اضافه شده در نام هر سالیتون ،تعداد موجبرهای حامل

تحلیل واریانس سیستم ( با استفاده از تعریف استاندارد

سالیتون را مشخص میکند .بازة مجاز برای نوشتن هر نوع

واریانس) در شکل  2آورده شده است .این تحلیل نشان

سالیتون در نمودار دوپایایی مشخص شده است.

میدهد که سیستم در برابر اعمال نوفهای با سطح توان تا
 %71توان قلة سالیتون ،مقاوم است و کماکان شکل کلی
سالیتون حفظ میشود.

شکل .2تحلیل واریانس سیستم نسبت به اعمال نوفه .در گوشة سمت
راست شکل ،تحول سالیتونها با گذشت زمان ضمن اعمال نوفهای با
سطح  %11شدت میدان ،نشان داده شده است.

دو معادلة مفید برای تحلیل سالیتونها عبارتند از تباین
)(contrast

و

جرم

2
M   ( E n2  Ebackground
)

شکل  :1در بخش فوقانی شکل (نمودار دوپایایی) محور افقی ،توان موج
تخت ورودی را نشان میدهد و محور قائم ،پاسخ سیستم به میدان
ورودی است .در بخش پایین انواع سالیتونهای قابل تشکیل معرفی
شدهاند که محور افقی شماره موجبر و محور قائم شدت میدان است.
خطوط پیوسته (آبی) تغییرات میدان و خطچینها (قرمز) تحول
جمعیت را نشان میدهند.

n

سالیتون

که

به

صورت

تعریف میشود .این دو معادله

همراه با قلة سالیتون روشن در شکل ( )9نمایش و تأثیر
توان پرتوی نگهدارنده و نیز میزان جفت شدگی موجبرها
بررسی شده است .سه نمودار سمت چپ ،نشان میدهند
که با افزایش توان ورودی سیستم ،علیرغم افزایش قلة

شبیه سازی معادلة ( )1نشان میدهد که سالیتونهای

سالیتون ،تباین و جرم آن کاهش مییابد .شیب تند

تاریک حساسیت کمتری دارند و در برابر تغییرات سیستم

کاهش تباین حاکی از آن است که با افزایش توان ورودی،

مقاومترند .اعمال ناهمگنیهای جزئی در سیستم سریعاً در

انرژی زمینه بیش از سالیتونها افزایش مییابد .در واقع این

زمینه محو میشود و سالیتون تأثیر پذیری کمتری از نوفه

یونهای فعال هستند که بر تباین اثر میگذارند .افزایش

دارد اما سالیتونهای روشن حساسترند و با اعمال

توان ورودی ،باعث تحریک بیشتر یونهای فعال محیط شده

کوچکترین بینظمی در سیستم ،سیستم به سمت تشکیل

که طبیعتاً به دلیل کثرت تجمع آماری آنها در موجبرهای
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شبیه سازی شده و شرایط مختلف تشکیل سالیتونها
 سالیتونهای لیزری کاواک گسسته.بررسی شده است
 همچنین وجود.پایداری قابل قبولی در برابر نوفه دارند
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کننده دارد و باعث میشود علیرغم یکنواخت بودن دمش
. تأثیری غیر یکنواخت روی سیستم مشاهده شود،ورودی
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بررسی اثر چیرپ بر افزایش دمای حاصل از اندرکنش تپهای لیزری فمتوثانیه
با سیلیکون
 فرشته حاج اسماعیل بیگی، داوود رزاقی،رضا گودرزی
، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده فوتونیک و فناوریهای کوانتومی
 انتهای خیابان کارگر شمالی،تهران
 در ایی. در اثر انتشار در محیط دچار چیرپ شدگی مییشیوند،تپهای لیزری فمتوثانیه به دلیل پهنای فرکانسی وسیعی که دارند
 دمای حاملها با استفاد از تپ چیرپ شده حیدود. بررسی شده است،مقاله اثری که چیرپ شدگی تپ لیزری بر اندرکنش میگذارد
 همچنی تعداد حامل های آزاد در حالت چیرپ شده افزایش یافته و دمای شبکه تا حدود سه برابر نسبت به.دو برابر افزایش مییابد
افیزایش بیذ

 در ای مقاله نشان داده شده که استفاده از تپ چیرپ شده میتواند باعی.حالت چیرپ نشده افزایش یافته است

 به دلیل، همچنی استفاده از تپ لیزری با چیرپ شدگی منفی.انرژی لیزر توسط حاملها و به دنبال آن افزایش دمای سیلیکون شود
. منجر به افزایش تعداد حاملهای داغ و افزایش دمای نمونه میشود،نفوذ بیشتر درون نمونه
 سیلیکون، فمتوثانیه، لیزر، چیرپ:کلید واژه

Investigation of the chirp effect on the temperature rising due to the
interaction of femtosecond laser pulses with silicon
Reza Goodarzi, Davood Razaghi, Fereshteh Hajiesmaeilbaigi
Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technologies
Research Institute, Atomic Energy Organization of Iran, North Kargar street, Tehran, Iran
Femtosecond laser pulses due to their wide frequency spectrum will be chirped when propagating into any
environment and this phenomenon is unavoidable for femtosecond laser pulses. In this paper, the effect of laser
chirping on the interaction is investigated. The temperature of the carriers increases by about twice while using a
chirped pulse laser. Also, the number of free carriers for the chirped pulses has enhanced and the lattice
temperature has increased about three times relative to the un-chirped pulse. Finally, it has been shown that
using a chirped pulse laser can increase the absorption of laser energy and, consequently, increase the
temperature of the silicon. Also, negatively chirped laser pulse, due to deeper penetration into the sample, leads
to an increase in the number of hot carriers and sample temperature.
Keywords: Chirp, Laser, Femtosecond, Silicon
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نانوثانیه استفاده میشود ،متفاوت است] .[2در این حالت

مقدمه

میتوان برای هدف دو زیر سیستم درنظر گرفت که

با پیشرفت فناوری لیزر در عصر حاضر کاربردهای آن نیز

حاملها (الکترون) در یک زیر سیستم قرار گرفته و

بهطور گسترده در علوم مختلف مانند پزشکی و مهندسی

اتمهای شبکه در زیر سیستم دیگری قرار میگیرند؛ هر

مشهود است .لیزرهای فوق سریع با تپهایی از مرتبه

کدام از این زیر سیستمها در طی اندرکنش و پس از آن

زمانی فمتوثانیه به دلیل مدت زمان بسیار کوتاهی که

دمای مختص به خود را دارند و آنقدر انرژی جذبشده از

دارند ،کاربردهای ویژهای پیدا کردهاند .یکی از مهمترین

لیزر توسط حاملها به شبکه منتقل میشود تا دو

کاربردهای چنین لیزرهایی ،میکروماشین کاری فلزات و

زیرسیستم به تعادل حرارتی برسند .به این روش بررسی

نیمه-رساناها جهت ساخت مدارهای الکترونیکی و

اندرکنش تپهای لیزری با ماده ،مدل دو-دمایی گفته

همچنین افزایش بازده سلولهای خورشیدی است.

میشود] .[1معادالت دو-دمایی که برای سیلیکون نوشته

اندرکنش تپهای لیزری فمتوثانیه با سیلیکون منجر به

میشود ،بهصورت زیر است]:[3

ایجاد ساختارهای خودبهخودی روی سطح شده که وجود

Tc
3n K
    kc Tc   c B Tc  Tl 
t
c

این ساختارها باعث کاهش ضریب بازتاب سطح سیلیکون
میشود.
()1

سازوکار اندرکنش تپهای فمتوثانیه هنوز بهطور کامل
شناختهشده نیست و پژوهشگران اثر مؤلفههای مختلف
دخیل در اندرکنش را مطالعه میکنند] .[1یکی از
پدیدههای فیزیکی که برای یک تپ فمتوثانیه

()2

اجتنابناپذیر است ،پدیده به اصطالح چیرپشدگی است.

3nc K B

n
   nc  I  c  Eg  3K BTc 
t
 Eg nc Eg Tl 
 nc 


Tl t 
 nc t
Tl
3n K
    kl Tl   c B Tc  Tl 
t
c

Cl

تپ لیزری فمتوثانیه ،دارای محدوده فرکانسی وسیعی

معادله ( )1برای حاملها و معادله ( )2مربوط به شبکه

است که با انتشار در محیط به دلیل اثر پاشندگی سرعت

میباشد .در معادالت (1و ،)2نماد ) (cبرای حاملها و )(l

گروه ،دچار چیرپشدگی میشود .در این مقاله ،اثر

برای شبکه نوشته شده (nc) ،چگالی حاملها (T) ،دما،

چیرپشدگی تپهای لیزر فمتوثانیه روی اندرکنش آن با

) (KBثابت بولتزمن (k) ،رسانندگی حرارتی (C) ،ظرفیت

سیلیکون و گرمایش شبکه بررسی شده است.

گرمایی (τc) ،زمان الزم برای انتقال حرارت از حاملها به
شبکه (Eg) ،انرژی گاف (α) ،ضریب جذب (Θ) ،سطح

بررسی نظری

مقطع جذب حاملها (t) ،زمان و ) (Iشدت لیزر میباشند.

در اندرکنش لیزر با ماده ،جذب انرژی لیزر توسط

برای به دست آوردن دمای حاملها و شبکه در زمان

الکترونهای ماده هدف رخ میدهد که با توجه به نوع ماده

اندرکنش و پس از آن ،باید معادالت دو دمایی به طور

و لیزر ،سازوکارهای جذب مختلفی رخ میدهند .هنگامی

همزمان حل شوند .حل معادالت دو دمایی با استفاده از

که از تپهای لیزر فمتوثانیه برای اندرکنش استفاده شود،

روش المان محدود در نرمافزار متلب انجام میشود .برای

به دلیل آنکه زمان تپها کوتاهتر از زمان مورد نیاز برای

سادگی ،معادالت تنها در راستای انتشار لیزر حل شده و از

انتقال انرژی از الکترون به شبکه است ،سازوکار جذب و

انتقال حرارت به محیط صرفنظر میشود .با توجه به

کندوسوز هدف با حالتی که از لیزرهای با مدت زمان

اینکه زمان اندرکنش در محدودهی فمتوثانیه است ،این
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فرضها دور از واقعیت نیست] .[1برای حل دقیق معادالت

در شکل ( ،)1تپهای لیزری با چیرپ مثبت ،منفی و

دو-دمایی باید پارامترهای موجود در معادالت به درستی

بدون چیرپ با یکدیگر مقایسه شدهاند .انرژی کل هر سه

انتخاب شوند .شدت لیزر ) (Iکه نقش اساسی در اندرکنش

تپ یکسان است .همانطور که از شکل مشخص است ،با

ایفا میکند ،وابستگی زمانی دارد و به شکل زیر نوشته

اعمال چیرپ ،پهنای زمانی تپ افزایش مییاید و در

میشود:

چیرپ مثبت ابتدا مؤلفههای فرکانسی کوچکتر و سپس

2

t  t 0    z

(1  R  I 0 exp  4ln 2 2  e )9
L 


4ln 2



مؤلفههای فرکانسی بزرگتر به هدف میرسند درحالیکه

I

در چیرپ منفی این موضوع برعکس است.

در رابطه ( (R=0.3) ،)9ضریب انعکاس سطح (I0) ،بیشینه

نتایج و بح

شدت لیزر (t0=400 fs) ،زمانی است که بیشینه شدت لیزر

جهت بررسی اثر چیرپ در اندرکنش تپهای لیزر

به هدف میرسد (τL) ،مدت زمان تپ لیزر و ) (zعمق

فمتوثانیه با سیلیکون ،معادالت دو-دمایی با درنظر گرفتن

نمونه در راستای انتشار لیزر است.

اثر چیرپ در شدت لیزر حل شد .پارامترهای چیرپ a=3

پدیده مهمی که در این مقاله بررسی میشود ،اثر

و  a=-3برای به ترتیب چیرپ مثبت و منفی انتخاب شدند.

چیرپشدگی است .چیرپ که در اثر تغییرات سرعت گروه

با حل معادالت دو-دمایی تغییرات دمایی حاملها در عمق

به ازای طولموجهای مختلف ایجاد میشود بهصورت

نمونه و در زمانهای مختلف بهدست آمد .در شکل (،)2

ضریبی در فاز میدان الکتریکی لیزر وارد میشود ،چنانکه

تغییرات دمایی حاملها برای تپهای همانرژی با چیرپ

دامنه میدان الکتریکی لیزر عبارت است از:
() 4

مثبت ،منفی و بدون چیرپ نشان داده شده است.

A  A0 exp   at 2 

) (A0دامنه میدان الکتریکی لیزر (A) ،در این رابطه،
پارامتر ) (aفاز و )(ϕبیشینه دامنه میدان الکتریکی لیزر،
چیرپ است .پارامتر چیرپ بسته به ویژگی محیط انتشار
میتواند عددی مثبت و یا منفی باشد که باعث چیرپ
Upمثبت و یا منفی شود .چیرپ مثبت و منفی به ترتیب
نیز گفته میشوند Down chirp.و chirp

شکل  :2تغییرات دمای حاملها در زمان و در عمقهای مختلف
نمونه برای تپهای بدون چیرپ ،با چیرپ مثبت و منفی

همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است ،با اعمال
چیرپ ،بیشینه دمای حاملها نسب به حالت بدون چیرپ
تا دو برابر افزایش یافته است .به نظر میرسد دلیل این
افزایش دما ،ریشه در معادالت دو-دمایی دارد ،جایی که

شکل  :1اثر چیرپ روی نوسانات میدان الکتریکی (آبی) و شدت
لیزر (قرمز) برای تپهای چیرپنشده ،با چیرپ مثبت و منفی

تعداد حاملها نقش تأثیرگذاری در افزایش و یا کاهش دما
ایفا میکنند .با اعمال چیرپ ،مدت زمان تپ لیزر افزایش
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مییابد ،از طرفی با جذب انرژی لیزر و یونیزاسیون ،تعداد

بر تغییرات دمایی هدف در زمان اندرکنش و پس از آن

حاملهای هدف نیز افزایش مییابند .حاملها عامل اصلی

نشان داده شده است.

جذب انرژی لیزر هستند و درنتیجه با افزایش تعداد آنها،
جذب انرژی لیزر نیز بهطور مؤثرتری انجام میشود و
درنتیجه دمای حاملها افزایش مییابد .از اینرو میتوان
گفت در یکه چرخه دوطرفه ،با طوالنی شدن مدت زمان
تپ ،تعداد حاملها افزایش مییابند و با افزایش تعداد
حاملها ،جذب انرژی بیشتری روی میدهد و دمای
شکل  :4اثر چیرپ بر تغییرات دمایی هدف برای تپهای با
پارامترهای چیرپ a=0, 3, -3

حاملها افزایش مییابد.

نتیجهگیری
در این مقاله اثر چیرپ در اندرکنش تپهای لیزری
فمتوثانیه با سیلیکون بررسی شد .نشان داده شد که در
حالت چیرپ به دلیل افزایش زمان مدت تپ ،جذب انرژی
بهتری رخ داده و دمای حاملها و شبکه نسبت به حالت
بدون چیرپ افزایش مییابد .همچنین نشان داده شد که
شکل  :9تغییرات دمای شبکه در زمان و در عمقهای مختلف
نمونه برای تپهای بدون چیرپ ،با چیرپ مثبت و منفی

به دلیل افزایش اثر حفاظ پالسمایی ،چیرپ منفی میتواند
باعث انتقال انرژی بیشتری به درون نمونه شود و در نتیجه

در شکل ( ،)9تغییرات دمایی شبکه نشان داده شده است.

دمای هدف با استفاده از چیرپ منفی به بیشترین مقدار

همانطور که در شکل مشخص است ،دمای شبکه با

نسبت به حالت بدون چیرپ و چیرپ مثبت میرسد .

استفاده از چیرپ منفی بیشترین مقدار را دارا میباشد.

مربعها

واضح است که حاملهای داغتر منجر به شبکهای با دمای

[1] Thomson,

بیشتر میشوند اما دلیل آنکه چیرپ منفی باعث ایجاد

Robert, Christopher Leburn, and
Derryck Reid, eds. Ultrafast nonlinear optics.
Springer, 2013.

تغییرات فرکانسی چیرپ منفی است .با افزایش چگالی

& [2] Phillips, K. C., Gandhi, H. H., Mazur, E.,

حاملها در طی اندرکنش ،اثر حفاظ پالسما ] [4افزایش

Sundaram, S. K. (2015). Ultrafast laser processing
of materials: a review. Advances in Optics and
Photonics, 7(4), 684-712.

شبکهای با دمای بیشتر از چیرپ مثبت شده است،

یافته و دیگر لیزر قادر به نفوذ به درون نمونه نیست .لذا

[3] Gan, Y., & Chen, J. K. (2011). Combined

افزایش فرکانس تپ در انتهای اندرکنش نمیتواند باعث

continuum-atomistic modeling of ultrashort-pulsed
laser irradiation of silicon. Applied Physics A,
105(2), 427-437.

نفوذ لیزر درون نمونه شود درحالی که با استفاده از چیرپ
منفی در نیمه اول اندرکنش ،بیشترین نفوذ رخ میدهد و

[4] Aguilera, J. A., Aragon, C., & Penalba, F. (1998).

لیزر میتواند بخش زیادی از انرژی خود را به حاملهای

Plasma shielding effect in laser ablation of metallic
samples and its influence on LIBS analysis.
Applied surface science, 127, 309-314.

موجود در عمق نمونه منتقل کند .در شکل ( ،)4اثر چیرپ

127
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

ترابرد حالتهای همدوس غیرخطی برهمنهاده
1،1

 داود افشار،1اعظم انبارکی

 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدة علوم، گروه فیزیک1
 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز،مرکز تحقیقات لیزر و پالسما1
Azam_anbaraki@yahoo.com, Da_afshar@yahoo.com

 ترابرد کوآنتومی فرآیندی است که طی آن یک حالت کوآنتومی از یک مکان به مکان دیگر منتقل میشود بدون اینکه:چکیده
 در. این فرآیند بواسطه اندازهگیریهای کوآنتومی و ارتباطات کالسیکی انجام میشود.اطالعاتی در خصوص آن حالت منتشر شود
 مشاهده.این مقاله ترابرد حالتهای همدوس غیرخطی برهمنهاده به کمک حالتهای شبه بل غیر خطی زوج و فرد بررسی میشود
میشود زمانیکه حالتهای شبه بل بهطور بیشینه درهمتنیده را بهعنوان کانال کوآنتومی در نظر بگیریم احتمال ترابرد موفق تابعی
.افزایشی از پارامترهای مربوطه است
 حالتهای همدوس غیرخطی، حالتهای برهم نهاده، ترابرد:کلید واژه

Teleportation of superposed nonlinear coherent states
Azam Anbaraki1, Davood Afshar1,2
1

Department of physics, Faculty of science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,
Iran

2

Center for Research on Laser and Plasma, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,
Iran
Azam_anbaraki@yahoo.com, Da_afshar@yahoo.com

Abstract: Quantum teleportation is a process in which a quantum state is transmitted from one location to another,
without disclosing any information about it. This process is performed by quantum measurements and classical
communications. In this paper, the teleportation of superposed nonlinear coherent coherent states is investigated using
even and odd nonlinear quasi bell states. It is observed that when we consider the maximally entangled quasi Bell states
as quantum channel, the probability of successful teleportation is an increasing function of the parameters involved.
Keywords: teleportation, superposed states, nonlinear coherent states
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در این مقاله ،حالتهای مورد استفاده بهعنوان کانال
کوآنتومی ،حالتهای همدوس غیرخطی درهمتنیده با

-1مقدمه

تعریف زیر هستند [:]9, 2

ترابرد کوآنتومی به معنای انتقال یک حالت کوآنتومی بین

)  , f

() 2

دو زیرسیستم با استفاده از یک کانال کوآنتومی است .در

 , f   , f

1,2  g 1,2 (  , f

در رابطة ( )2عالمت باال (پایین) متناظر با زیرنویس اول

ترابرد کوآنتومی حالت انتقال یافته برای فرستنده و گیرنده

(دوم) است .همچنین  g1,2ثابت بهنجاری است.

ناشناخته بوده و تنها دو بیت اطالعات کالسیکی بین دو

درهمتنیدگی حالتهای ( )2را میتوان با تعریف پایههای

زیرسیستم مبادله میشود .گیتهای کوآنتومی را میتوان

متعامد مربوط به زیرسیستمها و با استفاده از تابع توافق

با استفاده از پروتکلهای ترابرد بیتهای کوآنتومی که

محاسبه نمود .تابع توافق حالتهای ( )2بهصورت کلی زیر

بهواسطة حالتهای درهمتنیده انجام میشوند معرفی کرد؛

بهدست میآید [:]6

که از این گیتها میتوان جهت ساخت کامپیوترهای

()9

کوآنتومی بهره جست [.]1

)

2

)(1   , f  , f

2

(1   , f  , f

2

C  2 g 12

محاسبات نشان میدهند که تابع توافق حالت

حالتهای همدوس غیرخطی درهمتنیده بسته به تابع

1

بسته به مقدار پارامترهای مربوطه مقداری بین صفر و یک

غیرخطی ،نمایش دهندة خصوصیات غیرکالسیکی

داشته در حالیکه حالت   2مستقل از مقدار پارامتر

مختلفی هستند [ .]9,2در این مقاله ترابرد برهمنهی
حالتهای همدوس غیرخطی مطالعه خواهد شد و از

همدوسی و شکل تابع غیرخطی همیشه بهطور بیشینه

حالتهای همدوس غیرخطی درهمتنیده نیز به عنوان

درهمتنیده است.

کانال استفاده میشود .از اینرو در بخش دوم،

-۳ترابرد حالتهای گربة شرودینگر همدوس

درهمتنیدگی حالتهای همدوس غیرخطی درهمتنیده

غیرخطی

محاسبه میشود .سپس در بخش سوم مبانی نظری ترابرد

در این مقاله ،ترابرد حالتهای گربة شرودینگر همدوس

کوآنتومی حالتهای همدوس غیرخطی برهمنهاده ارائه

غیرخطی با تعریف زیر بررسی میشود:
 N 1  , f  N 2  , f

,f

میشود .احتمال ترابرد موفق برای تابع غیر خطی متناظر

() 4

با حالتهای هماهنگ در بخش چهارم محاسبه خواهد

کانال کوآنتومی درهمتنیدة مورد نیاز جهت ترابرد حالت

شد .نتیجهگیری نیز در بخش پنجم ارائه میشود.

( ،)4حداقل باید دو بخشی باشد .از اینرو از حالتهای

-1حالتهای همدوس غیرخطی درهمتنیده

درهمتنیدة ( ،)2که درجة درهمتنیدگی آنها پیش از این

حالتهای همدوس غیرخطی را میتوان بهصورت زیر بر

تعیین شد بهعنوان کانال کوآنتومی استفاده میشود.

حسب حالتهای عددی تعریف کرد [:]5, 4
() 1

n

n
!])n ![f (n




n 0

فرض میکنیم که آلیس میخواهد حالت ( )4را برای
,f  N f

باب بفرستد ،حالت ( )4و یک مد از حالتهای ( )2نزد
آلیس و مد دیگر حالتهای ( )2نزد باب است ،بنابراین

که در آن ˆ
) f (nتابعی غیرخطی وابسته به عملگر عدد ̂n

و



cat

حالت کل سیستم بهصورت زیر نوشته میشود:

نیز مقداری مختلط است.
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1,2  g1,2  N1  , f  , f  , f

 , f

cat

123



کانال کوآنتومی ،اگر  n 2عددی زوج (فرد) باشد و باب یک

 N1  , f  , f  , f


() 5

تبدیل یکانی متناظر با جابجایی فاز به اندازة  روی

 N 2  , f  , f  , f  N 2  , f  , f  , f

زیرسیستم خود انجام دهد ،زیرسیستم باب در حالت ()4
قرار میگیرد .بهطور مشابه ،اگر در اندازهگیری آلیس

حال آلیس روی بخشهای مربوط به زیرسیستم خود

 n 2  0باشد ،حالت زیرسیستم باب بهصورت زیر خواهد

تبدیل یکانی  Uˆ 2 Aˆ12Uˆ 2را انجام میدهد .که در آن Uˆ 2

متناظر با یک جابجایی فاز به اندازة   / 2روی مد دوم و

بود:

 Â12متناظر با تأثیر عبور مدهای اول و دوم از یک

()11

شکافندة پرتوی  50 : 50است .حالت سیستم کلی پس از

با توجه به رابطة فوق ،با در نظر گرفتن )  2 ( 1

تبدیل یکانی قید شده بهصورت زیر بهدست میآید:

بهعنوان کانال کوآنتومی ،در صورتیکه  n1عددی زوج

123

()6



123

 i a2† a2
2



e



  123  Uˆ 2 Aˆ12Uˆ 2 

(فرد) باشد ،زیرسیستم باب در حالت ( )4قرار میگیرد .با



توجه به روابط ( )9و ( ،)11احتمال قرار گرفتن زیرسیستم

a1† a2  a2† a1




4

i

e

a2† a2

2

i

e

باب در حالت ()4

بنابراین حالت    123را با استفاده از تعریف حالتهای
0 , f

() 1



 , f

0  , f



 

 2 , f

محاسبات نشان میدهند که  P  n1 ,0  P  0, n 2 است،

 0



P  n1 , n 2   P  n1 ,0  P  0, n 2 

()11

  123  g1,2 N1

2 , f

طبق رابطة زیر بهدست

میآید:

همدوس غیرخطی میتوان بهصورت زیر بهدست آورد:
2 , f

 3  N 1  , f  N 2 (1) n1  , f

بنابراین:

 N2

P  n ,0 

()12

 0  2 , f  , f



P  n1 , n 2   2

even (odd ) n

با توجه به رابطة ( ،)1مقدار احتمال فوق برای مقادیر زوج
(فرد)  ، nبهصورت زیر بهدست میآید:

بعد از تبدیالت یکانی فوق ،آلیس یک اندازهگیری

2

عددی روی مدهای اول و دوم انجام میدهد ،بنابراین

()19

2 , f

n

2

P  n1 , n2   2 g1,2

احتمال شمارش  n1فوتون در مد اول و  n 2فوتون در مد
-۴تابع غیرخطی متناظر با حالتهای هماهنگ

دوم توسط آلیس از رابطة زیر بهدست میآید:
() 8

2

P ( n1 , n 2 )  n1 , n 2  

حالتهای هماهنگ در نورشناخت کوآنتومی از اهمیت
ویژهای برخوردار هستند .تابع غیرخطی متناظر با

با توجه به روابط ( )1و ( ،)8این امکان وجود ندارد که

حالتهای هماهنگ طبق رابطة زیر تعریف میشود [:]1

هر دو مقدار  n1و  n 2بهطور همزمان غیر صفر باشند،
بنابراین اگر  n1  0و  n 2عددی غیر صفر باشد مد سوم یا

()14

بهعبارتی زیر سیستم باب در حالت زیر قرار میگیرد:
() 9

1
n

f (n ) 

با جایگذاری تابع غیرخطی ( )14در رابطة ( )19به

3  N 1  , f  N 2 (1)n2  , f

محاسبة احتمال ترآبرد موفق میپردازیم؛ نتایج این

پس از این اندازهگیری آلیس ،باب بهواسطة یک کانال

محاسبات در شکل ( )1آورده شده است.

کالسیکی از این اندازهگیری مطلع میشود؛ رابطة ()9
نشان میدهد که با در نظر گرفتن  )  2 ( 1بهعنوان
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درهمتنیده بوده در حالیکه درهمتنیدگی حالت شبه بل
0.50

زوج به مقدار پارامترها بستگی دارد .احتمال ترابرد موفق

0.45

حالت همدوس غیرخطی برهمنهاده برای تابع غیرخطی

0.40

متناظر با حالتهای هماهنگ محاسبه شد .این محاسبات

0.35
1.0

0.8

1.0

0.8

0.6

0.4

نشان داد که احتمال ترابرد زمانیکه از حالتهای شبه بل

0.2

فرد بهعنوان کانال کوآنتومی استفاده کنیم ،بسته به مقدار

(الف)

پارامتر همدوسی میتواند افزایش یابد ،بنابراین این افزایش
احتمال میتواند انگیزة مناسبی جهت استفاده از ترابرد

0.65
0.60

حالتهای برهمنهادة غیرخطی با استفاده از کانالهای شبه

0.55

بل غیرخطیِ بهطور بیشینه درهمتنیده برای مقاصد تجربی

0.50
0.6

0.4

باشد.

0.2

( ب)
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در این مقاله ترابرد برهمنهی حالتهای همدوس غیرخطی
با اختالف فاز  مورد مطالعه قرار گرفت .از اینرو دو
حالت شبه بل غیرخطی زوج و فرد بهعنوان کانال
کوآنتومی معرفی و سپس درهمتنیدگی آنها بررسی شد.
محاسبات ما نشان داد که حالت شبه بل غیرخطی فرد
مستقل از مقدار پارمترهای مرتبط همیشه بهطور بیشینه
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بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

مطالعه خواص نوری گرافن دو الیه با ناخالصی های متفاوت و بررسی امکان یافتن
[gr+Se/gr+X: (X=Ga, P, S)] پالسمون های سطحی
 محمود مرادی،یداله صفایی اردکانی
 شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، پردیس دانشکده علوم،گروه فیزیک
، )gr+Se/gr+Ga(  حالت3  با ناخالصی های متفاوت برایBernal چکیده – در این مقاله خواص اپتیکی گرافن دو الیه در فاز
( با حداکثر12.02-12.43eV) ،) در دو محدودهgr+Se/gr+Ga(  برای مورد.) محاسبه شده اندgr+Se/gr+S( ) وgr+Se/gr+P(
 جزء حقیقی دی الکتریک منفی است و چون در این دو محدوده جزء، -0.676 ( با حداکثر عمق16.22-16.97eV)  و-0.318 عمق
(0<E<10eV)  برای محدوده.موهومی دی الکتریک مثبت است لذا می توانیم این رفتار را دلیل بر تشکیل پالسمون سطحی بدانیم
.طیف جذبی هر سه ساختار تفاوتهای چشمگیری دارند که می توانند در عرصه های مختلف اپتیکی به کار روند
 پالسمون، خواص اپتیکی، ناخالصی، دوالیه، گرافن-کلید واژه

Study of optical properties of bi-layer graphene with different
impurities (gr + Se / gr + X: (X = Ga, P, S)) and the study of the
possibility of finding surface plasmons
Yadollah Safaei Ardakani, Mahmood Moradi
Department of Physics, Shiraz University, Eram square, Shiraz
Abstract- In this paper, the optical properties of bi-layer graphene in Bernal phase with different impurities are
calculated for three cases (gr + Se / gr + Ga), (gr + Se / gr + P) and (gr + Se / gr + S). For the case of (gr + Se / gr + Ga)
in two ranges, (12.015-12.425eV) with a maximum depth of -0.318 and (16.215-16.965eV) with a maximum depth of 0.676, the value of is negative, whereas in these two ranges
is positive, therefore, this behavior is the responsible
for the formation of plasmons. For the region of (E <10eV), the absorption spectrums of all three structures have
significant differences that are applied in various optical fields.
Keywords: Graphene, Bi-layer, Impurity, Optical properties, Plasmon
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برای انجام آن از بسته  ،turbo_eelsکه برای محاسبات

مقدمه

بلورهای پریودیک طراحی شده ،استفاده شده است .انرژی

از مدتها پیش ،روی فیزیک دوبعدی ،بحث های نظری

جنبشی در  40 Ryقحع شده است و برای فضای وارون،

جالبی در جریان بوده است .برای اولین بار آندره گایم و

مش بندی  7×7×1در نظر گرفته شده است و از

کنستانتین نووسلف ،موفق به ساختِ گرافن شدند[.]1

 Itermax0=500و  Itermax=20000استفاده شده است.

گرافن دارای شبکه النه زنبوری است و فیزیکی دو بعدی
دارد .داشتن خواص برجسته در رسانندگی الکتریکی و

نتایج و بحث

تحرکپذیری حاملهای بار ،گرافن را به مادهای جالب

ابتدا یک اَبَر سلول  4×4×1گرافن دو الیه در فاز Bernal

توجه در عرصه اپتیک ،فیزیک نیم رسانا و جاذب های گاز

در نظر می گیریم .یکی از این الیه ها حاوی ناخالصی Se

تبدیل کرده است[ .]2در سالهای اخیر جدا از بحث گرافن

است و دیگری یک ناخالصی از نوعی دیگر ( P ، Gaو یا )S

تک الیه ،روی ساختارهای چند الیه (با تعداد الیه های

دارد .در شکلهای  1تا  9طرحواره هایی از این اَبَر سلولها به

کم) از جمله دو الیه ها و انواع فازهای آنها تحقیقات

ترتیب برای  9حالت ( )gr+Se/gr+P( ،)gr+Se/gr+Gaو

نظری و عملی زیادی انجام شده است[.]9

( )gr+Se/gr+Sرسم شده اند.

سلنیوم ،Se ،یکی از عناصر گروه  7اصلی است .این
عنصر خواص الکترونی و اپتیکی جالبی داشته و
کاربردهای متنوعی در سلولهای خورشیدی و باتریهای
لیتیوم-سلنیوم دارد[.]4
در این مقاله یک اَبَر سلول دو الیه گرافن در فاز Bernal

در نظر گرفته شده است .یکی از این الیه ها دارای

شکل  -1طرح شماتیک از دو الیه ).(gr+Se/gr+Ga

ناخالصی  Seاست و دیگری حاوی یک اتم ناخالصی از
نوعی دیگر ( P ،Gaو یا  )Sمی باشد .برای این سه ساختار،
دی الکتریک ،ضریب جذب و ضریب شکست محاسبه شده
اند .از آنجایی که در بحث پالسمونها روی این مواد،
تحقیقات زیادی انجام نشده است ،لذا تمرکز ما روی امکان
تشکیل پالسمونهای سححی در این ساختارهاست.

شکل  -2طرح شماتیک از دو الیه )(gr+Se/gr+P

روش های محاسباتی
محاسبات ما ،مبتنی بر نظریه تابعی چگالی ( )DFTاست و
از بسته کوانتوم اسپرسو استفاده شده است .در این
محاسبات از شبه پتانسیل  PBEکه حاوی تقریب GGA

است بهره گرفته شده است .محاسبات خواص نوری مبتنی

شکل -3طرح شماتیک از دو الیه )(gr+Se/gr+S

بر نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان ،TDDFT ،است که
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 ،همزمان به

وابسته

عمیقتر می شود .در  |k|=0.50حدود این منحقه ،به

را به ازای دو بردار موج

) (16.08-17.05eVو عمق آن به  -1.03می رسد .از

در بازه  0تا

آنجایی که در این دو محدوده عالمت جزء موهومی دی

 20eVمحاسبه کرده ایم .بخش حقیقی و موهومی دی

الکتریک با توجه به شکل  7مثبت است لذا می توانیم این

تابع دی الکتریک،
است .لذا تابع
و
الکتریک بر حسب

و

رفتار را دلیل بر تشکیل پالسمون سححی بدانیم.

در شکلهای 4و  7رسم شده اند.

اکنون می توان تعدادی از متغیر های اپتیکی از جمله
ضریب خاموشی ،K ،ضریب شکست ،n ،و ضریب بازتابش،
 ،Rرا محاسبه کرد .نحوه وابستگی آنها به

و

در

معادالت ( )2( ،)1و ( )9بیان شده است .در شکلهای  7و
 1توابع

و

به ازای دو بردار موج

و

در بازه  0تا 20

 eVنشان داده شده اند.
شکل -4بخش حقیقی دی الکتریک،

()1

،برحسب فرکانس

()2
()9

در شکل  7برای مورد  Ga-Seو به ازای  ،|k|=0.14برای
نمودار

در  11.97eVو  16.25eVدو قله جذبی

داریم .این دو قله در سایر نمودارها نیز با تغییراتی جزئی
دیده می شوند .لذا می توان آنها را به ساختار دو الیه
گرافن (وجه شباهت هر سه ساختار) نسبت داد.
شکل  -5بخش موهومی دی الکتریک،

 ،برحسب

فرکانس

همانحور که در شکل  4مشاهده می شود برای مورد گرافن
دو الیه با ناخالصیهای  Seو  Gaدر دو محدوده ،شاهد
منفی شدن جزء حقیقی دی الکتریک هستیم .برای مورد
 ،|k|=0.14در ) (12.02-12.43eVیک محدوده منفی با
عمق  -0.318و در ) (16.22-16.97eVیک محدوده دیگر
منفی با عمق  -0.676داریم .محدوده اول با افزایش ||k

شکل  -6ضریب خاموشی بر حسب فرکانس

افول کرده به نحوی که در  |k|=0.50این محدوده دیگر
منفی نیست .اما محدوده دوم با افزایش | |kپهنتر و
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پالسمون سححی وقتی تشکیل می شود که  -Iیک فلز در
مجاورت دی الکتریک باشد -II ،بردار موج فوتون فرودی،
مولفه مماس با سحح داشته باشد .برای مورد  ،Se-Gaبا
افزودن اتمهایی از گروه  9و  ،7حاملهای بار زیاد شده و
گرافن ،فلز می شود .این امر در دو مورد  Se-Sو Se-P
ضعیفتر است .از طرفی به علت بزرگی اتمهای  Gaو Se

نسبت به کربن ،بعد از  ،relaxationدر گرافن ناهمواریهایی
ایجاد می شود .در این حالت هندسۀ جسم اجازه می دهد

شکل  -7ضریب شکست بر حسب فرکانس

که بردار موج فوتون فرودی مولفه مماسی داشته باشد.
برای محدوده ) (0<E<10eVتفاوتهای طیف جذبی هر سه

برای  Se-Sو  Se-Pناهمواریها کمتر است .اما بین هر

ساختار قابل چشپوشی نیست .برای مثال در مورد ، Se-P

دوالیه گرافن ،با دوالیه بعدی ،هوا در نظر گرفته شده که

برای  ،|k|=0.50در  7.82eVشاهد بروز یک قله هستیم که

مجاورت فلز و دی الکتریک را توجیه می کند .لذا شرایط

در سایر نمودارها وجود ندارد .برای مورد  Se-Gaنیز به

پیدایش پالسمون سححی در ( )gr+Se/gr+Gaوجود دارد.

ازای  ، |k|=0.14در  5.33eVیک قله جذبی داریم که با

برای محدوده ) (0<E<10eVتفاوتهای طیف جذبی هر سه

افزایش | ،|kاین قله به  5.48eVمنتقل می شود .در مورد

ساختار قابل چشپوشی نیست .برای مثال در مورد  Se-Pو

 Se-Pهم ،به ازای  ،|k|=0.50شاهد یک قله دیگر در

برای  |k|=0.50در  7.82eVشاهد بروز یک قله هستیم

 3.84eVهستیم که در سایرین وجود ندارد.

که در سایر نمودارها وجود ندارد .و یا برای مورد Se-Ga
حوالی  5.33eVیک قله جذبی داریم .همچنین برای Se-P

جمع بندی:

و به ازای  |k|=0.50شاهد یک قله در  3.84eVهستیم که

در این مقاله خواص اپتیکی گرافن دو الیه در فاز برنال با

در سایرین وجود ندارد.

ناخالصی های متفاوت ،برای  9حالت (،)gr+Se/gr+Ga
( )gr+Se/gr+Pو (( )gr+Se/gr+Sکه درصد هر کدام از

منابع

این ناخالصی ها  1.5%می باشد) محاسبه شده اند .برای
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 -0.318و در ) (16.22-16.97eVیک محدوده منفی دیگر
عالمت جزء موهومی دی الکتریک مثبت است لذا می
توانیم رفتار دی الکتریک در این دو محدوده را دلیل بر
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بررسی اثر پخت پروسکایت MAPbI3بر بازدهی و پایداری سلول خورشیدی
فرزانه ولیپور 1و  ،2عباس بهجت 1و  ،2ابراهیم یزدی 1و  ،2نعیمه ترابی

1و 2

 1گروه پژوهشی فوتونیک ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه یزد
 2گروه اتمی و مولکولی ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه یزد
چکیده – از عوامل مؤثر بر تشکیل الیهی پروسکایت میتوان به مورفولوژی زیر الیه ،زمان و نحوهی ریختن ضد حالل ،پخت فیلم
الیه نشانی شده اشاره نمود .در این پژوهش با توجه به اینکه بیشترین دمای گزارش شده برای پخت الیهی پروسکایت
℃ 07و ℃ 077است به بررسی تفاوت میان این دو دمای پخت ،پرداخته شده است .پارامترهای الکترو-اپتیکی ،ساختاری
و مورفولوژی بلورهای تشکیل شده توسط منحنی ولتاژ-جریان ،طیف پراش اشعه ایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی اندازهگیری و گزارش شده است .با توجه به اینکه تبخیر ضد حالل مورد استفاده در این پژوهش در فاز میانی ،در
دماهای باالتر ،بیشتر است دمای مناسب پخت ℃ 077بدست آمد .همچنین نمونههای ساختهشده در این دما طی سی روز
عالوه بر بازدهی باالتر ،پایدارتر است.
کلیدواژه :پروسکایت ،پایداری ،سلول خورشیدی ،دمای پخت ،مزومتخلخل ،نانو ساختاری

The effect of annealing temperature on the Performance and stability
of MAPbI3-based perovskite solar cells
F. Valipour1,2, A. Behjat1,2, E. Yazdi1,2, N. Torabi 1,2
1

Photonics Research Group, Yazd University, Yazd, Iran
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd

2

Abstract- Quality of the perovskite thin films is mainly determined by various parameters such as substrate
morphology, anti-solvent engineering and annealing temperature. In this study, optical, morphological as
well as structural parameters of fabricated perovskite films in different annealing temperatures have been
investigated. It was shown that, the evaporation rate of the DMSO is faster at higher temperature, and the
photovoltaic parameters and crystalline structure of the perovskite that was prepared at 100℃ is better than
the other samples. Moreover, performance of these samples were examined for 30 days, showing higher
efficiency and more stability.
Keywords: perovskite, stability, solar cell, annealing temperature, meso-Porous, nanostructure
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روش شیمیایی (پودر روی و  HCLدو موالر) الیهبورداری شود.
مراحل شستشو زیر الیهها به ترتیب ،آب و صوابون ،آب مقحور،
استون ،اتانول و ایزوپروپانول تحت اولتراسونیک 9انجا شد و به
مدت  97دقیقه تحت دمای℃ 577در کوره مکعبی قرار گرفت
تا تما آلودگیها در سح مولکولی از سح پاک شوود .الیوهی
سد کننده حفره ،به روش چرخشی و با سرعت چورخش 4777
دور بر دقیقه الیه نشانی شد .این الیه مانع از برگشت الکترون و
بازترکیب الکترون-حفره مویشوود .در سواخت ایون محلوول ،از
تیتانیو ایزوپروکسید به عنووان پویش مواده  ،TiO2محلوول دو
موالر هیودروکلریک اسوید و اتوانول اسوتفاده شود[ ]8و بعود از
خشک شدن الیه در دمای ℃ 127به مودت  67دقیقوه پخوت
داده شد .الیهی نانو ساختار تیتوانیو دیاکسوید نیوز بوه روش
چرخشی و با چورخش  4777دور بور دقیقوه الیوه نشوانی و در
دمای ℃ 127خشک شد و در اداموه ،بوه مودت  67دقیقوه توا
دمای ℃  577پخوت داده شود .ایون الیوه ،وظیفوهی انتقوال
الکترون را به عهده دارد.
الیهی پروسکایت با استفاده از الیه نشانی چرخشی بوه صوورت
تک مرحلهای الیه نشانی شد ،برای این منرور از نسبت حجمی
 9:1دیمتیل فر امید ) (DMFو دیمتیل سوولفید )(DMSO
بهعنوان حالل استفاده شد و محلول پروسکایت بوا حول کوردن
پیشماده  PbI2و  MAIدر  DMSOبه نسبت  1:1:1موول بوه
دست آمود .در نهایوت از آنتویسوالونت جهوت اصوال سوح و
آینه ای شدن فیلم پروسکایت استفاده گردید .فویلمهوای آمواده

-0مقدمه
از زمان بهکارگیری پروسکایت توسط میاساکا 1در ساختار سلول
خورشیدی تاکنون شاهد پیشرفت چشمگیر این نوو سولولهوا
هستیم بهطوریکه بازدهی آن طی مدت زمان کوتاه از  %9/8به
بیش از  %29رسویده اسوت[ .]2 ,1محققوان بوه دلیول خووا
مناسب اپتوالکتریکی[ ]4 ,9و همچنین فرایند سواخت آسوان و
ارزان توجووه زیووادی بووه ایوون مووواد دارنوود .بوورای الیووه نش وانی
پروسکایت روی سوح عمودتا از روش توک مرحلوهای[ ]5و دو
مرحله ای استفاده میشود[ .]6در روش دو مرحله ای چرخشی_
غوطهوری ابتدا فیلم سربیدید ) (PbI2الیه نشوانی مویشوود و
سپس با غوطهور کردن نمونه در محلوول متیولآمونیوو یدیود
) (MAIفیلم پروسکایت  MAPbI3تشکیل مویگوردد .دموای
پخووت در ایوون روش ℃ 17اسووت[ .]6در روش تووک مرحلووهای
پیش مادههای سربیدید و  MAIکه در حواللهوای دیمتیول
فر آمید ) (DMFو دیمتیل سولفید ) (DMSOحل شده و به
یکباره الیه نشانی و سپس در دمای محلوب پخت داده میشود.
از مزیتهای روش تک مرحلهای ،تشکیل الیهی به هم پکیدهتر
و یکنواختتور پروسوکایت نسوبت بوه دو مرحلوهای اسوت[.]1
تشکیل پروسکایت بوه عوواملی همچوون دموای پخوت ،نسوبت
حاللها ،مورفولوژی زیر الیوه ،حجوم و نحووهی ریخوتن آنتوی-
سالونت 2بستگی دارد[.]1
در این پوژوهش از روش توک مرحلوهای بورای تشوکیل الیوهی
پروسووکایت اسووتفاده و بووه بررسووی ا وور دمووای پخووت الیووهی
پروسکایت پرداخته شد .تصاویر  SEMو  XRDنشان مویدهود
که به دلیل تبخیر سریعتر حوالل  DMSOدر دموای ℃،177
پروسکایت تشکیل شده در ایون دموا بهتور و پایودارتر از دموای
℃ 17درجه است .ساختار مورد اسوتفاده در ایون پوژوهش بوه
صورت زیر است:

شده در دو دمای متفاوت ℃  17و ℃ 177به مدت  97دقیقوه
پخت داده شد .در انتها از روش کندو پاش 4برای الیهنشانی 67
نانومتر طال استفاده گردید.

 -3بحث و نتایج
منحنووی ولتوواژ جریووان بوورای تووابش  AM1.5و توووان تابشووی
) 177(mW/Cm2برای دو نمونهی پخت داده شده در دموای
℃ 17و ℃ 177در شووکل  1نشووان داده شووده و مشخصووات
فوتوولتائیک 5سولول شوامل جریوان اتصوال کوتواه ) ،(Jshولتواژ

FTO/bl-TiO2/mp-TiO2/Provskite/Au

 -2روش انجام آزمایش:
جهت ساخت سلولهای خورشیدی پروسکایتی ،ابتدا بخشوی از
الیهی  FTOبر روی شیشه با توجوه بوه سواختار مووردنرر بوه

3

Miyasaka
Anti-Solvent

ultrasonic
Sputtering
5
Photovoltaic
4

1
2
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موودارباز ) ،(Vocضووریب پرشوودگی ) (FFو بووازدهی ) (Effدر
جدول  1از نمودارها استخراج شده است.
Annealing 100
Annealing 70

19

9

)Jsc (mA/cm2

14

4

0.51

0.01

-1

شکل  :3نقش پراش XRD

)Voltage (V

در روش تووک مرحلووهای از حووالل  DMFو  DMSOاسووتفاده
میشود و سازوکار الیه نشانی به این صورت است:
 - 1بعد از ریخوتن محلوول بور روی زیور الیوه و روشون کوردن
دستگاه در چند انیه اول ماده اضافی حذف میشود.
 - 2هنگا ریختن آنتیسالونت  DMFسریعا حذف شده و یک
فاز میانی بوهصوورت  MAI-DMSO-PbI2تشوکیل موی-
گردد.
 - 9در فرآیند پخت ،حالل  DMSOتبخیر شوده و در نهایوت
فیلم پروسکایت تشکیل میشود[.]1

شکل  :0منحنی ولتاژ جریان نمونهها
جدول  :0مشخصات فوتوولتائیک نمونههای ساخته شده

نمودار جریان -ولتاژ و جدول مشخصات فوتوولتائیکی بیوان گور
این نکته است که نمونهی پخوت داده شوده در دموای ℃177
نسبت بوه ℃ 17از بوازدهی بواالتری برخووردار اسوت .تصواویر
 SEMتفاوت ظاهری چندانی بین این دو نمونه نشان نمیدهود
(شکل  )2در نتیجه برای بررسی تفاوت نمونههای ساخته شوده
از نقش پراش  XRDاستفاده شد .تصاویر  XRDنشان دهندهی
این است که پیکهای پروسکایت در نمونه پخوت داده شوده در

به نرر مویرسود بوا توجوه بوه سوازوکار فوو و دموای تبخیور
 )189℃( DMSOهنگا پخت پروسوکایت در دموای ℃177
میزان بیشتری از  DMSOنسبت به پروسکایت پخت داده شده
در دمای℃ 17تبخیر مویشوود کوه امور باعو تشوکیل فویلم
پروسکایت باکیفیت محلوبتر شده است.

دمای ℃ 177شدت بیشتری دارد.

از  12سلول ساخته شده برای هر نمونه میانگینگیری شده و
منحنی بازدهی برحسب زمان برای آنها در شکل  4رسم شده
است.
منحنی شکل  4نشان میدهد دمای پخت ℃ ،177عالوه بر
آنکه سریعتر به حالت ماکزیمم بازده میرسد از پایداری باالتری
در طی  97روز برخوردار است .افزایش بازدهی برای نمونه
℃ 177در  5روز اول رخ میدهد درحالیکه برای نمونه ℃17
این فرایند در طی  17روز رخداده است؛ بنابراین به نرر می-

شکل :2تصاویر  SEMالف) پروسکایت پخت داده شده در دمای

رسد روند تشکیل فیلم پروسکایت در دمای پخت ℃177
سریعتر رخ داده است.

℃ ،17ب) پروسکایت پخت داده شده در دمای ℃177
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MAPbI3 بررسی پایداری حرارتی سلولهای خورشیدی پروسکایتی بر پایهی
2و1

 نعیمه ترابی،2و1 ابراهیم یزدی،2و1 عباس بهجت،2و1فرزانه ولیپور
 دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، گروه پژوهشی فوتونیک1
 دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، گروه اتمی و مولکولی2

چکیده – با وجود بهبود بازدهی و رشد سریع سلولهای خورشیدی پروسکایتی در سالهای اخیر یکی از چالشهای پیش رو جهت
تح

 در این پژوهش به بررسی روند تخریب پروسکای.  عدم پایداری آنها در برابر حرارت اس،صنعتی شدن این نوع از سلولها

 دقیقه21  توان اولیه در%53 جریان نشان میدهد- منحنی ولتاژ.  دقیقهای پرداخته شده اس21  و در فواصل زمانی021 ℃ حرارت
 نشان میدهد که تخریب سلول کامل سریعتتر،ساخته شده و سلول کامل
 نتایج این پژوهش میتواند. اس

 همچنین تفاوت میان فیلم پروسکای.اول از بین میرود

رخ میدهد که به نظر میرسد دلیل آن نفوذ یونهای کاتد به داخل پروسکای

.پایدارسازی حرارتی سلولهای خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده قرار گیرد
.ساختاری

از فیلم پروسکای

در انتخاب راهکار عملی مناسب جه

 نانو، پایداری حرارتی، پروسکایت، سلول خورشیدی-کلیدواژه

Thermal stability study of MAPbI3 - based perovskite solar cells
F. Valipour1,2, A. Behjat1,2, E. Yazdi1,2, N. Torabi1,2
1

2

Photonics Research Group, Yazd University, Yazd, Iran
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd

Abstract- Performance of an organic-inorganic halide perovskite solar cells have been improved recently.
However, thermal stability is a challenge to the commercialization of organic-inorganic halide perovskite
solar cell technology. In this work; thermal stability of perovskite solar cells in air at 120℃, and in 20minute interval time are investigated. The primary power conversion efficiency of the fabricate cells
decreases in the first 20 minutes. Thermal degradation of the fabricated perovskite films and the fabricated
cells was compared... It was observed that the thermal decomposition of the perovskite-based solar cell was
faster than the perovskite film. This instability is related to the tendency of metal electrodes migrating into
the perovskite at elevated temperatures. The results of this study can be considered in choosing the
appropriate practical method to solve thermal stability problem of perovskite solar cells.
Keywords: solar cell, perovskite, thermal stability, nano-structure
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سپس تطت دمای ℃ 511قرار گرفت .از خمیر نانوذرا
با ابعاد  21نانومتر به عنوان الیهی متیلیل استفاده شد.

-0مقدمه
سلولهای خورشیدی پروسککایتی بکه دلیکل خکوا اپتیککی و
الکتریککی مناسک [ ،]9-1همچنکین فراینکد سکاخت نسکان در
سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران قرارگرفتکه و رشکد قابکل
توجهی داشته است؛ بهگونکهای ککه بکازدهی نن در دنکد سکال
اخیر از  %9به  % 29/9رسیده است[.]5 ,7

TiO2

الیهی پروسکایت با استفاده از روش الیکه نشکانی درخشکی بکه
صور تک مرحلهای الیه نشانی شد ،برای این منظور از نسکبت
حجمککی  1:9دیمتیککلفرمامیککد) (DMFو دیمتیککلسککولفید
) (DMSOبککهعنککوان حککالل اسککتفاده شککد .همچنککین مطلککول
پروسکایت با حل ککردن پکیش مکادههکای  PbI2و CH3NH3I
) (MAIدر  DMSOبه نسبت  1:1:1مکول بکه دسکت نمکد .در
نهایت از ننتیسالونت 2جهت اصالح س ح و نینهای شدن فکیلم
پروسکایت استفاده گردید .فیلم نمادهشده بکه مکد  91دقیقکه

با این وجود این مواد برای صکنعتی شکدن بکا مشککل پایکداری
روبککرو هسککتند .از عوامککل تیری ک ایککن دسککته از سککلولهککای
خورشیدی میتکوان بکه دو عامکل مطی کی (رطوبکت ،حکرار ،
اکسیژن و )...و عامل درونی (نطوهی سکنتز مکواد ،تکراز هکا و)...
اشاره کرد[.]6

در دمای℃ 111پیت داده شد .در انتها از روش کند و پکاش
برای الیه نشانی  61نانومتر طال استفاده کردیم.

در این پژوهش با توجه به اینکه پروسکایت  MAPbI3در دمای

-2-2روش بررسی پایداری

در نهایت دمای ℃ 111را تطمکل مکیکنکد[ ،]1رونکد تیریک

برای بررسی پایداری حرارتی و میزان تطمل دمایی با توجکه بکه

پروسکککایت در دمککای ℃ 121مککورد بررسککی قککرار داده شککد.
همچنککین بککرای سککاخت نمونککهی نزمایشککگاهی از سککاختار
مزومتیلیل بدون انتقال دهندهی حفکره بکا ترکیک FTO/bl-
 TiO2/mp-TiO2/Perovskite/Auاسکککتفاده شکککده اسکککت.
بررسی و تطلیل عوامل تیری حرارتی الیهی پروسکایت ،نقش
مؤثری در انتیاب راهکار مناس برای پایداری بیشتر این دسته
از سلولهای خورشیدی در مقابل حرار ایفا میکند.

اینکه دمای پیت الیهی پروسکایت ℃ 111است ،دمای انجکام

℃ 55گذار فاز بین ساختار تتراگونال و سکاختار مکعبکی دارد و

نزمککایش جهککت بررسککی پایککداری ℃ 121انتیککاب شککد .ابتککدا
نمونههای سلول کامل با زمان بنکدیهکای  21دقیقکهای تطکت
دمای ℃ 121قرار داده شد و برای جلکوگیری از تکثثیر عوامکل
میرب دیگر همچون نور و رطوبت بر روی نمونهها پوششی قرار
داده تا تنها عامل تیری پروسکایت حکرار باشکد .مشیصکا
فوتوولتائیکی سلول مورد استفاده در جدول  1نمده است.
جدول  :0مشیصا فوتوولتائیک سلول قبل از دما دهی

 -2روش آزمایش
 0-2روش ساخ

9

سلول

Eff%
6/49

برای سکاخت سکلول خورشکیدی پروسککایتی ابتکدا قسکمتی از
شیشهی  FTOتوسط پودر روی و مطلول هیدروکلریک اسید 2
موالر الیه برداری شد .سپس نمونهی الگودهی شده بکه ترتیک
با نب و صابون ،نب دیونیزه ،اسکتون ،اتکانول و ایزوپروپکانول بکه
مد  15دقیقه در حمام اولتراسونیک 1قرار گرفت بعد از اتمکام

FF

Jsc

1/56

17/16

Voc
1/39

در مرحله دوم ،فیلم پروسکایت (بدون کاتد طال) بر روی الیهی
نانو ذرا متیلیل  TiO2الیه نشانی شد و به مد  171دقیقه
تطت حرار قرار گرفت و روند تیری نن بررسی شد.

مراحل شستشو به مد  21دقیقه در دمای℃  121قکرار داده
شد تا کامالً خشک شود .الیهی  bl-TiO2به روش درخشی بکا
سرعت  7111دور بر دقیقه به مکد  61ثانیکه الیکه نشکانی و
ultrasonic

anti-solvent
sputtering

1
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-3بحث و نتایج
سلولها به مد  171دقیقه بکا فاصکلهی زمکانی  21دقیقکه در
دمای ℃ 121حرار داده شد نمودار ولتاژ-جریان هر ککدام از
نمونهها ثبت شد .با توجه به نمودار ولتاژ -جریان بدسکت نمکده
(شکل  )1بیشکترین افکت بکازدهی در  21دقیقکه اول رخداده و
بازدهی از  %6/9به  %9/2رسیده است.

شکل  :2الف) پشت سلول پروسکایت (همراه با کاتد طال) بعد از حرار ،
ب) پشت پروسکایت (همراه با کاتد طال) قبل از حرار  ،ج) فیلم
پروسکایت ،د) فیلم پروسکایت بعد از حرار .

16

20 min 0

نمونهی فیلم بدون کاتد بعد از حرار دهی از نظر ظاهری تنها
کمی کدر شده است (شکل -2ج و -2د) .بکرای بررسکی میکزان
تیری پروسکایت در این حالت از ننالیز  SEMو  XRDنمونه-
ها استفاده شد.

20 min 1
12

20 min 2
20 min 3

)Jsc (mA/cm2

8

20 min 4
20 min 5

4

20 min 6
20 min 7

0
0.9

0.6

0

0.3

)voltage (V

شکل  :0نمودار ولتاژ-جریان سلول حرار داده شده

واکنش زیر فرایند تیریک
بیان میکند[.]6

پروسککایت در مجکاور حکرار را
(الف)

PbI2 + CH3NH2 + HI

( ب)

شکل  :3تصاویر  .SEMالف) قبل از حرار دهی ،ب) بعد از حرار

CH3NH3PbI3

دهی

همان طور که از واکنش مشیص است پس از حرار  ،مطصکول
باقی مانده سرب یدید است .نطوهی تیری فکیلم پروسککایت و
سلول کامل در شکل  2نمایکان اسکت .تصکاویر گرفتکه شکده از
پشت سلول به وضوح نشان میدهد بعد از حرار پروسکایت به
 PbI2تجزیککه شککده اسککت؛ امککا بککرای مشککاهده تجزیککهی فککیلم
پروسکایت رشد داده شده بر روی الیهی مزومتیلیکل  TiO2از
نقش پراش  XRDاستفاده گردید.

تصاویر ( SEMشککل  )9حکاکی از نن اسکت ککه بعکد از 171
دقیقه حرار دهی ،س ح پروسکایت از حالت بلوری خارج شده
و مرز بین دانهها از بین رفته است و همکین امکر باعکث ککاهش
جریان خروجی میشکود .همچنکین نقکش پکراش  XRDفکیلم
پروسکایت (شکل  )7نشان مکیدهکد ککه پیکک سکربیدیکد در
 2θ =12/5°ظاهر شده است و این امر بیانگر تجزیه پروسککایت
میباشد که با نتایج ننالیزهای دیگر کامالً سازگار است.

در شکل  2مشیص است که تجزیهی پروسکایت بکا کاتکد طکال
بیشتر از کنارههای کاتد رخ میدهکد .نفکوذ یکونهکای طکال در
هنگام حرار دهی باعث تیری پروسکایت شده و بکا عبکور از
پروسکایت و الیهی مزومتیلیل  TiO2در الیکهی بکال TiO2
متوقف میشوند به همین دلیل به راحتی میتکوان سکربیدیکد
باقیمانده را با دشم مشاهده نمود.
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 نقش پراش:9 شکل

نتیجهگیری-9
در این پژوهش به بررسکی پایکداری حرارتکی و تفکاو نطکوهی
 بکر اسکاس.تجزیه پروسکایت در دو حالت میتلف پرداخته شکد
ظاهر نمونهها تیری پروسکایت در سلول کامل بیشتر از ناحیه
 از%59 جریان نشکان داد- مشیصهیابی ولتاژ.کاتد طال می باشد
 شکاید بتکوان بکا. دقیقهی اول از بکین مکیرود21 توان اولیه در
استفاده از الیهی به هم پکیده در بین الیکه پروسککایت و کاتکد
طال از نفوذ یونهای طال به داخل سلول جلوگیری به عمل نورد
.و پایداری حرارتی سلول را افزایش داد

مراجع-5
[1]

W. J. Yin, T. Shi, and Y. Yan, "Unique
properties of halide perovskites as possible
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مطالعه مورفولوژی سطح و ارائه یک روش جدید برای محاسبه طول همبستگی
 محمدحسین مهدیه،سعید دیانی
 تهران، نارمک،دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
saeed_dayyani@physics.iust.ac.ir , mahdm@iust.ac.ir
 وMATLAB  دو عامل مهم در تعیین مورفولوژی سطوح در ابعاد نانو با استفاده از کد نویسی در نرم افززار، در این مطالعه- چکیده
 برای تعیین مورفولوژی سطح دو پارامتر انحراف از معیزار.) اندازه گیری شده استAFM( پردازش تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی
 به طور متداول از تابع.) قله های سطح بسیار مهم هستندcorrelation length( ) و طول همبستگیRq( پستی و بلندی نقاط مختلف
 در این مقاله روشی جدید برای محاسبه طول همبستگی سطح.خود همبستگی سطح برای محاسبه طول همبستگی استفاده میشود
.ارائه شده که قابل مقایسه با روش متداول است
MATLAB

، میکروسکوپ نیروی اتمی، مورفولوژی، طول همبستگی، تابع خود همبستگی-کلید واژه

Study of surface morphology and introducing a novel method to
calculate correlation length
Saeed Dayyani, Mohammad Hossein Mahdieh
Department of physics, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran Iran
saeed_dayyani@physics.iust.ac.ir , mahdm@iust.ac.ir
Abstract- In this study, morphology of nano-structured surface is measured by image processing of AFM
(atomic force microscopy) images using a developed code (in MATLAB environment). For determination of
surface morphology two parameters ; RMS roughness and correlation length, are important. In this article a
novel method is introduced in which distance distribution function of neighbor peaks around a peak are
considered for calculating the surface parameters. This method works well for estimation of surface
correlation length and can compete with common technique in which autocorrelation function is used.
Keywords: Autocorrelation function, correlation length, morphology, AFM, MATLAB
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سپس با استفاده از رابطه زیر انحراف از معیار پستی و
بلندی های سطح ( )Rqکه در این مقاله مورد نظر است،
محاسبه میشود[:]4

مقدمه
مورفولوژی سطح نقش مهمی در حوزه های مختلف علم و
فناوری ایفا میکند .این خصوصیت سطح برای درک

(( Z (x , y )  Z (N , M )) 2 )1

بسیاری از مسائل بنیادی مانند اصطکاک ،رسانش جریان
الکتریکی و گرمایی مورد استفاده قرار میگیرد [ .]1با

 

M

N

y 1

x 1

1
Rq 
NM

به طور متداول برای محاسبه طول همبستگی از تابع خود

تعیین انحراف از معیار ارتفاع نقاط مختلف ( RMS

همبستگی ( )ACFاستفاده میشود[:]4

 )roughnessو طول همبستگی ()correlation length

() 2

هندسه سطح مشخص میشود [ .]2یکی از روش های
متداول مطالعه مورفولوژی سطح ،تصویر برداری با استفاده

1
N
y  y i 1

i 1 i
N 1

ACF ( ) 

تابع خود همبستگی اطالعاتی پیرامون توزیع قله ها و دره

از میکروسکوپ نیروی اتمی است .در این روش اطالعات

ها در سراسر سطح به ما میدهد[ .]5به طور معمول فاصله

مربوط به سطح را میتوان با استفاده نرم افزار های

ای که در آن تابع خود همبستگی به  0/1و در برخی موارد

پردازش تصویر (از روی تصاویر گرفته شده) استخراج کرد.

به  0/967مقدار بیشینه میرسد ،به عنوان طول همبستگی

این اطالعات معموال با استفاده از تابع خود همبستگی

در نظر گرفته میشود [ .]6محاسبه و رسم تابع خود

سطح استخراج میگردد .در این مقاله با کد نویسی در

همبستگی توسط نرم افزار  Gwyddionانجام شده و

فضای نرم افزار  MATLABو معرفی یک روش جدید

میتوان طول همبستگی سطح را از نمودار

برای محاسبه طول همبستگی ،اطالعات مربوط به

) Correlation Function(ACFدست آورد.

مورفولوژی سطح استخراج شده است .در این روش ابتدا

در این مطالعه روش جدیدی برای محاسبه طول

تمام قله های موجود در تصویر استخراج شده و فاصله هر

همبستگی سطح با کد نویسی در نرم افزار MATLAB

قله با نزدیکترین همسایه های آن محاسبه میگردد و این

ارائه شده است .در این روش ،ابتدا قله های موجود در

Auto

تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی مشخص شده و سپس

فرایند برای تمام قله های موجود در تصویر انجام میشود

فاصله نزدیک ترین همسایه های هر قله در هر جهت

و در انتها انحراف از معیار همه فواصل به دست امده از کل

اندازه گیری میشود .این فرایند با حرکت مارپیچ در

تصویر طول همبستگی است .نتایج به دست آمده با این

اطراف هر قله صورت گرفته و نزدیکترین قله ها در هر

روش ابداعی با مقادیر بدست آمده توسط نرم افزار

جهت شناسایی میشود و به این ترتیب فاصله تا قله های

 ]9[ Gwyddionکه بر اساس تابع همبستگی عمل

همسایه را اندازه گیری میکنیم ،سرانجام نمودار فراوانی

میکند ،مقایسه شده است.

فواصل بدست آمده در سراسر تصویر تعیین میشود .حال
طول همبستگی سطح با محاسبه ریشه میانگین مربعات

روش محاسبه

( )Root Mean Squareفواصل به دست آمده محاسبه

در این مطالعه ارتفاع هر نقطه از تصویر با استفاده از
کدنویسی در فضای نرم افزار  MATLABاستخراج شده و

میشود.
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همچنین مقدار  Rqمحاسبه شده توسط  Gwyddionبرابر

نتایج و مقایسه

با  2/9نانومتر است.

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهاد شده
در آنالیز تصویر و استخراج مشخصات سطح ،یک تصویر
میکروسکوپ نیروی اتمی از سطح  HfO2/Cu/HfO2با
ابعاد 1

1

مورد بررسی قرار گرفته است (شکل

.]1[ )1

شکل  :2تکابع خکود همبسکتگی محاسکبه شکده توسکط نکرم افکزار
 Gwyddionبرای سطح مورد بررسی(شکل.)1

در شکل ،9نمودار فراوانی فواصل قلههای موضعی طبق
روش پیشنهادی در این مقاله ارائه شده است .در این
نمودار محور افقی فاصله قلهها بر حسب نانومتر و محور
عمودی تعداد فاصله قلهها را نشان میدهد .طول

شککککل  :1تصکککویر میکروسککککوپ نیکککروی اتمکککی از سکککطح
.]1[ HfO2/Cu/HfO2

همبستگی به دست آمده توسط روش ارائه شده 45

تابع خود همبستگی ،همگردش ( )convolutionتصویر

نانومتر است .این پارامتر نشان میدهد قلههای همسایه در

سطح با سطح انتقال یافته به اندازه  τدر راستای افقی

سراسر سطح به طور متوسط  45نانومتر از یکدیگر فاصله

است .برای محاسبه این تابع ابتدا  τبرابر صفر قرار داده

دارند .همچنین  Rqبدست آمده توسط رابطه( )1برابر 2/2

میشود که در این حالت تابع خود همبستگی بیشترین

نانومتر است.

مقدار را دارد .با افزایش  τمقدار تابع خود همبستگی
نسبت به مقدار بیشینه کاهش مییابد[ .]1به عبارت دیگر
تابع خود همبستگی معیاری برای همسانی ارتفاعات سطح
است.
تابع  ACFمحاسبه شده توسط نرمافزار  Gwyddionدر
شکل 2آمده است .در این نمودار محور افقی(  ) Tمقدار
انتقال سطح و محور عمودی(  ) Gمقدار خود همبستگی
سطح به ازای انتقال های متفاوت را نشان میدهد.
طول همبستگی در نقطهای که تابع خود همبستگی به

شکل  :9ن مکودار فراوانکی فاصکله قلکه هکا توسکط روش ارائکه شکده
در این مقاله.

 0/967مقدار بیشینه خود میرسد ،برابر  49نانومتر است.
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 وGwyddion پارامترهای مورد بررسی توسط نرم افزار
.روش ارائه شده در این مقاله در ارائه شده است
. مقایسه اطالعات دو روش:1 جدول

Rq(nm)

)nm(طول همبستگی

Gwyddion

2/2

49

روش پیشنهادی

2/9

45
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مقايسه تركيب باريكه هاي همدوس و ناهمدوس ليزرهاي پرتوان
 مهدي شايگان منش،سوگل تديني
تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشكده فيزيك
 پرتو ليزر فيبري با طول موج يك ميكرون در فاصله هدف يك كيلومتر در سطوح متفاوت تالطم جو بررسي، دراين مقاله-چكيده
 با توجه به تأثير پارامترهاي جو بر. شدت پرتو تحت تأثير قرار گرفته و مقدار آن كاهش مييابد، و مشاهده شد كه با افزايش تالطم
باريكه در حين انتشار و نيز با توجه به كاربردهاي ليزر در جو دو روش تركيب همدوس و ناهمدوس باريكه مورد بررسي قرار گرفتهه
 مشاهده شد كه در بسياري از، با مقايسه پارامترهاي قله شدت و انداز لكه در هدف درسطوح تالطم متفاوت به دو روش مذكور.است
. ميتوان روش ناهمدوس را جايگزين روش همدوس نمود،كاربردها صرف نظر از طراحي تركيب پرتو
 ترکیب ناهمدوس پرتو،  تالطم جو-کلید واژه

Comparison of coherent and incoherent beam combining high-power
lasers
Sogol Tadayyoni, Mahdi Shayganmanesh
Physics Department, Iran University of Science and Technology, Tehran
Abstract- In this paper propagation of fiber laser beam with 1
wavelength was investigated in various atmospheric
turbulence levels for 1km target range. It is found that intensity of laser beam decreases by increasing turbulence.
During the propagation, other important beam parameters are also affected by atmospheric turbulence. Regarding laser
applications in atmosphere, the coherent and incoherent beam combining methods are investigated. In various
turbulence levels, by comparing peak intensity and spot size parameters on the target, it was observed that in many
applications, we can use incoherent combining methods instead of coherent.
Keywords: Atmospheric turbulence, Incoherent beam combining.
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روشهای ترکیب ناهمدوس میباشد ،نمایش داده شده

 -1مقدمه

است.

لیزرهایی با شدت و توان باال طیف گستردهای از کاربردها
را در پردازش مواد و جراحیهای پزشكی تا کنترل از راه
دور ،نظامی و دیگر زمینهها ارائه میدهند .لیزرهای با
شدت باال با اثراتی مانند گرم شدن ماده ،آسیب اپتیكی و
اثرات غیرخطی همراه هستند .یک سیستم انرژی جهتمند
باید توانایی ارسال توانهای باال از طریق جو به سمت
هدف را داشته باشد.چنین سیستمی باید دارای پایداری
مناسب و همچنین کمحجم باشد] . [1الزم به ذکر است،

شكل  :1طرحوارهای از روش ترکیب آرایهای با استفاده از لیزرهای
فیبری][1

پیشرفتهای اخیر در لیزرهای حالت جامد ،به ویژه
لیزرهای فیبری سبب شده تا این نوع لیزرها به عنوان

 -2فرمولبندي انتشار باريكههاي ليزر در جو

گزینهای برای کاربردهای انرژی جهتمند انتخاب شوند .از

سیستمهای الكترواپتیكی با سه مولفه اصلی شامل منبع،

جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور افزایش توان و شدت

آشكارساز و محیط انتشار مشخص میشوند ،با توجه به

سیستمهای لیزری ،ترکیب باریكه میباشد .به طور کلی دو

اینكه اغلب دو مولفه منبع و آشكارساز دارای کیفیت خوبی

نوع روش ترکیب باریكه وجود دارد  :ترکیب همدوس و

هستند ،مولفه محیط انتشار را میتوان عامل محدودکننده

ترکیب ناهمدوس باریكه .روش ترکیب همدوس با وجود

در این سیستمها دانست .با توجه به کاربردهای ارسال

مزایای بسیاری از قبیل حفظ کیفیت باریكه پرهزینه بوده

امواج در جو مانند تصویربرداری نجومی ،ارتباطات اپتیكی

و پیچیدگیهای فنی زیادی از قبیل قفلشدگی فاز و
پهنای خطی باریک،

فضای آزاد ،سنجش از راه دور و رادار لیزر ،متأسفانه

 ،را دارد] .[7در مقابل

پدیدههای فیزیكی مانند جذب ،پراکندگی و نوسانات

روش ناهمدوس هزینه پایینتری دارد و با روشهایی نظیر

ضریب شكست (تالطم اپتیكی) اثرات زیانباری در عملكرد

آرایه لنزی و طیفی قابل انجام است.در این مقاله به معرفی

سیستمهای الكترواپتیكی دارند .عالوه بر اتالف به سبب

روش آرایه لنزی که از یک هندسه تلسكوپی برای کانونی

پدیدههای خوشرفتار جذب و پراکندگی ،پدیده فیزیكی

کردن پرتوها استفاده میکند ،میپردازیم .در این روش

دیگری با عنوان شكوفهزنی حرارتی()thermal blooming

میتوان با تنظیم فاصله بین دو آینه لكه کانونی را کنترل

زمانی اتفاق میافتد که باریكههای لیزر با انرژی باال از

کرد .در این تحقیق محاسبات با استفاده از برنامهنویسی با

طریق جو منتشر و بخش کمی از انرژی توسط مولكولها و

نرم افزار  MATLABانجام شده و نشان داده شده است

ذرات موجود در هوا جذب میشود .در نتیجه هوا به صورت

که برخی ویژگیهای باریكه مانند شدت باریكه و اندازه

موضعی گرم و در نهایت منجر به کاهش چگالی هوا و

لكه در تالطم جوی متوسط تا قوی در روش همدوس و

واگرایی باریكه میشود .با توجه به انتشار باریكههای لیزر

ناهمدوس تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند .در شكل1

در شرایط متفاوت ،یكی از پارامترهای مشخصکننده

طرحوارهای از روش ترکیب آرایه لنزی که یكی از

سطح تالطم ،ثابت ساختار ضریب شكست ( )
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میباشد .از مهمترین پارامترهای باریكه لیزر در جو،
میانگین زمانی اندازه لكه ) R(Lدر فاصله انتشار Lبوده ،که
به صورت رابطه ( )1داده می شود[9]:

() 1
+

در رابطه (،)1

+

پارامتر کیفیت باریكه بوده ،که مقدار

آن برای باریكه لیزری دلخواه بزرگتر یا مساوی مقدار واحد
،

 ،است .هرچه مقدار این پارامتر کمتر باشد

شكل  -7الف -پروفایل شدت در

)= 0

.

باریكه لیزری از کیفیت بهتر و در نتیجه واگرایی کمتر و
قابلیت تمرکزپذیری بیشتری برخوردار خواهدبود .همچنین
دررابطه (،)1

اندازه لكه اولیه،

زاویه واگرایی

مرتبط به نوسانات مكانیكی محیط ارسال،
کانونی،

فاصله

طول همدوسی عرضی (پارامتر فرید) که مربوط

به تالطم محیط بوده و با رابطه زیر تعریف میشود[1]:

() 7

= 0.184

همانطور که بیان شد عبور باریكه لیزر از جو تابع طول

شكل  :7ب -پروفایل شدت در سطح تالطم (

موج مورد استفاده و پدیدههای فیزیكی شامل جذب،

=

).

پراکندگی و تالطم اپتیكی است .همه این عوامل سبب
میشود تا شدت لیزر به عنوان یک پارامتر مهم تحت تاثیر
قرار گرفته و با تقریب شكل شبه گاوسی خود را حفظ
نموده اما اندازه لكه آن بزرگتر شود[1].

() 9
دررابطه (،)9

exp

شدت اولیه لیزر و کمیت ) R(Lمیانگین

اندازه لكه لیزر معرفی شده در رابطه ( )1است .شكل(،)7
پروفایل شدت در فاصله هدف =5cm ،L =1Km

شكل :7ج -پروفایل شدت در سطح تالطم (

با

توان اولیه لیزر  2Kwدر سطوح تالطم متفاوت را نمایش

=

).

 -3مقايسه تركيب همدوس و ناهمدوس در جو

می دهد.

همانطور که پیش از این بیان شد ،اجرای روش ناهمدوس
در مقایسه با روش همدوس از پیچیدگیهای فنی کمتری
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روش همدوس و ناهمدوس با هدایتگر پرتو به شعاع

برخوردار است .همین امر سبب شد در بسیاری از کاربردها

(

روش ناهمدوس جایگزین روش همدوس شود .کمیت قله

(  ،50cmبا یكدیگر مقايسه كنيم.

شدت باریكه به صورت رابطه ( )4تعریف میشود[1،7،9]:
=

() 4
exp

در رابطه (،)4

𝛼=

ضریب خاموشی بوده و این

کمیت ناشی از مجموع اثرات جذب و پراکندگی ذرات
موجود در محیط است .همچنین

توان ارسالی به سمت

هدف میباشد .شكل( ،)9مثالی از روند تغییرات قله شدت

شكل :9مقایسه اندازه لكه در هدف در سطوح تالطم متفاوت برای
دو روش همدوس و ناهمدوس.

برای هر دو پیكربندی همدوس و ناهمدوس را نشان
میدهد .در این مثال طول موج یک میكرون،
=1،L=6Km ،

جذب

ترتیب
در نظر گرفته

میزان تغییرات پارامترهای مهم پرتو مانند شدت و اندازه

و

لكه در هدف در تالطمهای متفاوت ،میتوان نتیجه گرفت

در نظر گرفته شده  ،که در آن

در سطوح تالطم متوسط تا قوی پارامترهای پرتو

 Nتعداد باریكههاست ،در این مثال برای مورد ناهمدوس

انتشاریافته با ترکیب ناهمدوس بسیار نزدیک به ترکیب

 N=10است.

همدوس است .بنابراین با توجه به مشكالت و

(

و

،همچنین ضرایب

با توجه به کاربردهای وسیع انتشار لیزر در جو و مقایسه

)

پراکندگی

 -4نتيجهگيري

𝛼 و(

)

شده است .برای روش همدوس
ناهمدوس

به
=

پیچیدگیهای فنی در روش ترکیب همدوس که در بخش
مقدمه به آنها اشاره شد ،در بسیاری از کاربردها میتوان از
روش ترکیب ناهمدوس به جای همدوس استفاده نمود.
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پایداری امواج سطحی بر روی پالسمای کوانتومی ابرچگال
1

مریم تحفه ،1لیال رجایی ، 2صدیقه میرابوطالبی ،1الله فرهنگ متین

 1گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 2دانشکده فیزیک ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
در این مقاله به مطالعهی اثرات غیرخطی در تشکیل و برانگیختگی امواج سطحی ،در مرز مشترک بین یک محیط پالسما
و خالء میپردازیم .محیط پالسما را ابر چگال فرض نموده و برای آن اثرات کوانتومی در نظر میگیریم .سپس شرایط
برانگیختگی امواج سطحی را بر روی سطح آن ،در مجاورت خالء  ،مورد مطالعه قرار میدهیم .این امواج سطحی به صورت
خطی دارای پایداری کمی هستند .دامنه میدان الکتریکی امواج سطحی هم به صورت تحلیلی و هم به صورت عددی
محاسبه میشود .همچنین شرایط پایداری امواج سطحی برانگیخته را با بررسی رابطه پاشندگی ،بدست میآوریم.
کلید واژه :امواج سطحی ،پالسمای چگال کوانتومی ،پالسمون ،رابطه پاشندگی

The stability of plasma surface wave on the quantum over-dense
plasma
M. Tohfeh1, L. Rajaee2, S. Miraboutalebi1, L. Farhang matin1
1 Department of Physics Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Physics University of Qom, Qom, Iran

In this paper, we study the nonlinear effects on the excitation of the surface waves on a plasma-vacuum
interface. We suppose that the plasma medium is over-dense and shows quantum effects. Then, the
conditions for the excitation of the surface waves on its interface with vacuum are investigated. These
surface waves are linearly weakly stable. The amplitude of the electric field of the surface wave are
calculated both analytically and numerically. Also, it is obtained the conditions appropriate for the stability
of the surface wave by investigating the corresponding dispersion relation.

Keywords: Surface waves, Quantum over dense plasma, Plasmon, Dispersion relation.
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فوق چگال خواهد شد که در این حالت میتوان مقادیر

مقدمه

میدان الکتریکی و پتانسیل ایجاد شده را محاسبه نمود

پیشرفتهای گسترده در حوزه نانوتکنولوژی و نیز گرایش

] .[7ویژگی مهم این امواج را می توان در ماکزیمم بودن

روزافزون به علم و فناوری نانو ،مطالعه پدیدههای نوری در

دامنه آنها در سطح پالسما نسبت به نواحی دیگر آن

مقیاس نانومتری را امری اجتناب ناپذیر میکند .طی چند

دانست .پدیده های موجود در پالسما را می توان به صورت

سال اخیر تحقیقات زیادی درباره انتشار امواج در پالسما

خطی و یا غیرخطی بررسی کرد ] .[8مشخصه مهم یک

صورت گرفته است ] .[1در این میان امواج

نظریه خطی برقراری اصل برهم نهی است که کمک زیادی

الکترومغناطیس که در سطح پالسما منتشر میشوند از

در ساده کردن ساختارهای ریاضی یک نظریه می کند.

اهمیت فراوانی برخور دارند .این امواج در طول فصل

دانشمندان در دهههای اخیر توجه زیادی به پدیدههای

مشترک پالسما-خالء منتشر میشوند و از نظر کیفی لزوماً

غیرخطی نشان میدهند زیرا ارتباط تنگاتنگ با تکنولوژی

به خواص محیط و شرایط مرزی بستگی دارند .در سالهای

دارد .در پژوهش حاضر ،با در نظر گرفتن جنبه های

اخیر مواد مصنوعی یا به عبارت دیگر شبه مواد با ضریب

کوانتومی برای یک محیط پالسمای ابرچگال ،به بررسی

شکست منفی کاربردهای جدیدی در زمینههای مختلف

مجموعه معادالت حاکم بر محیط پرداخته میشود .سپس

علم و فنآوری یافتهاند ] .[2پژوهشها نشان میدهد که

ضمن بدست آوردن رابطه پاشندگی انتشار امواج سطحی

عبور غیرعادی امواج الکترومغناطیسی و جذب تشدیدی

مورد بررسی قرار میگیرد .در پایان پس از انجام

این امواج از اینگونه مواد ،ناشی از برانگیختگی مدهای

برآوردهای عددی و بررسی حالتهای خاص ،نتیجهگیری

سطحی و یا پالسمونها میباشد ] .[3,4پالسمونهای

پژوهش ارائه میشود.

سطحی ،پالسمونهای محدود شده به سطح هستند و به
شدت با نور ناشی از پالریتونها واکنش نشان میدهند

معادالت بنیادی امواج الکترومغناطیس

] .[5آنها در فصل مشترک بین خالء و مواد با ثابت دی-

نخست به بررسی عبور امواج الکترومغناطیسی از داخل

الکتریک موهومی کوچک مثبت و حقیقی بزرگ منفی

یک پالسمای فوق چگال مغناطیده میپردازیم .بدین

(معموالً فلز و دیالکتریک آالییده) رخ میدهد .برای

منظور معادالت بنیادی ماکسول و اندازه حرکت را با

بررسی پالسمون سطحی ،ابتدا باید رفتار فلزات در مقابل

استفاده از روش اختالل حل مینماییم .برای انجام این کار

میدان الکترومغناطیسی نور مورد مطالعه قرار گیرد .پاسخ

میدان های الکتریکی و مغناطیسی و چگالی جریان و نیز

اپتیکی فلزات توسط تابع دی الکتریک آنها شناخته

پتانسیل را به صورت یک ترم اختاللی و یک ترم

میشود ] .[6امواج الکترومغناطیسی بعد از عبور از الیهی

غیراختاللی در نظر گرفته و کمیتهای میدان الکتریکی و

دیالکتریک به صورت موج گذرا درآمده و آنگاه بر روی

پتانسیل در پالسمای فوق چگال مغناطیده را محاسبه

سطح مرزی بین دیالکتریک و پالسما موجب برانگیزش

مینماییم .برای این منظور معادالت ماکسول به شکل زیر

مودهای سطحی پالسما میشوند .ایجاد امواج سطحی

در نظر گرفته میشود:
()1

موجب انتقال انرژی الکترومغناطیسی از مادهی پالسمای

V e
V

e
 E
n  2
 2 n  (V  B)  0
t m
)n0(x
)4m n0(x
m
2
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() 2

n
 .(n0 ( x)V )  0
t

() 9

.E  4ne
1 B
c t

() 4

()12

در این روابط ضریب گذردهی معادل یک پالسما به صورت

 p2
)    (1  2تعریف میشود و زمانیکه   p  شود آنگاه

   0خواهد شد .برای انگیخته شدن مناسب این مودهای

 E  

  

در این روابط  E , B,Vبه ترتیب سرعت حامل های بار و

سطحی نیاز به امواج میرا میباشد لذا برای حل معادله ()12

میدان مغناطیسی و الکتریکی است و  n0چگالی حاملین بار

پتانسیل را به صورت زیر در نظر میگیریم:

الکتریکی هستند .همچنین یونها بدون حرکت فرض شدهاند.
بخش زمانی کمیتها به شکل  e itدر نظر گرفته شده و در این

( c3 e x  c 4 e x ) )19

صورت از معادالت ( )1و ( )2و ( )9معادله موج خطی به شکل

سرعتهای خطی را در دو راستای  xو  yبه صورت زیر محاسبه



   en
 inv  n(v .)v 
 ( x)  vth2 n
m

نمود:

 
 in  .nv  0

()7


k x
v1 y  
k y c1e  k y c3e x

2
p
2

y

()17

چگالی الکترونها هستند .همچنین  eو  mبه ترتیب بار و جرم

با در نظر گرفتن پتانسیل هوا به صورت

الکترون است .با اعمال تبدیالت زیر کمیتهای بعددار معادالت

kyx

  ( x)  Aeو با

اعمال شرایط مرزی و حل معادالت ( )9و ( )11ضرایب

باال بدون بعد میشوند:

مجهول c3 ,c1

n ~  ~ v
n~ 
, 
,v 
n0
0
c

()17

که در این روابط    kcمیباشد .با استفاده از روش تقریب

به شکل زیر بدست میآیند:
A

2k y
) (k y  

A , c3 

) (  k y
) (  k y

c1 

توجه شود که  Aیک مقدار ثابت است .تابع پتانسیل برای

معادالت ( )7و ( )7و ( )1به صورت زیر نوشته میشوند و برای

پالسمای چگال مغناطیده در اختالل مرتبه اول به صورت زیر

سادهسازی عالمت ~ حذف گردیده است:
()9

y

()14

در اینجا  nو  vنشان دهنده کمیات مختل شده سرعت و

()8

 p2
k x
v1x  i 2 k y c1e  ic3e x


 2 ( x)  4ne

()1

ky x

 c2 e

k y x

1 ( x)  A(c1e

با قرار دادن معادله ( )19در روابط ( )9و ( )11میتوان مقادیر

زیر در میآید:
() 7

 p2 2
v  1 ( x)  (1  2 ) 1 ( x)  0

4

2
th

بدست میآید:

2


   p 
nv  in(v .)v  i 2 n ( x)  ivth2 n



()11

 
n  i.nv  0

()11

 2 ( x)  n

(Ae x )11

2k y
) (k y  



k y x

Ae

) (  k y
) (  k y

1 ( x ) 

سپس با استفاده از روش عددی نتایج بدست آمده برای
پتانسیل موج سطحی ایجاد شده در داخل پالسما با شکلهای

در ادامه برای محاسبه پتانسیل با توجه به نظریه اختالل در این

( )1و ( )2داده میشوند .همچنین با استفاده از صفر قرار دادن

تقریب تا تقریب مرتبه دوم را نوشته و پس از خطی کردن

دترمینان ضرایب ،ماتریس رابطه پاشندگی بدست می آید.

روابط برای مرتبه اول خواهیم داشت:
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()18

1
1
1
1
,  2 2  
2 2
2 k y vth  1
2 k y vth  1

تحلیلی به دست آمده معادالت ( )18تاثیر عوامل مختلف بر

1 2  

رابطه پاشندگی امواج نمایان شد .به منظور محاسبه میدانهای
الکتریکی و رابطه پاشندگی امواج سطحی باید معادالت غیر

در اینجا برای حالت  k y vth 1حالت پایدار بدست میآید.

خطی حل شوند با توجه به اینکه این معادالت غیرخطی

سپس با استفاده از نرم افزار میپل رابطه پاشندگی در نمودار

هستند و جواب تحلیلی ندارند در این مقاله با استفاده از روش

شکل ( )1نشان داده شده است .در این نمودار رابطه پاشندگی

به صورت 

خطی سازی جواب مرتبه اول برای آنها بصورت تحلیلی بدست

بر حسب  ، k yبرای سرعت حرارتی ، vth  0.1

آمده و سپس با استفاده از نرم افزار  PDEمجموعه معادله حل

رسم شده است .مطابق با این شکل ،به ازای هر  ، k yدو
دسته جواب ،با



عددی شده و جوابها در دو حالت با یکدیگر مقایسه شده اند.

مثبت و قابل قبول موجود است.

نتایج نشان میدهند که تقریب خطی بسیار نزدیک به حالت
کلی است همچنین رابطه پاشندگی امواج سطحی در حالت
خطی بدست آمده و شرایط پایداری موج سطحی بررسی شدند.
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 در این مقاله درهممتنیمدگی دو دتمته اا ایمن. ویژهحالتهای توان دوم عملگر نابودی ابرتقارنی هستند،حالتهای ابرهمدوس دوفوتونی-چکیده
- به این منظور پایهها ی متعامد و بهنجار بواونی را معرفی کرده و با اتتفاده ار آنها حالتهای ابرهمدوس را به حالمت.حالتها را بررتی میکنیم
 مشاهده میشود که حالتهای ابرهمدوس دوفوتونی درهمتنیده هستند و برخالف حالتهمای ابرهممدوس تم. های دوکیوبیتی تبدیل میکنیم
 عکم، رفتار درهمتنیدگی این دو دتته حالمت، برای پارامترهای همدوتی بزرگ. درهمتنیدگی آنها به پارامتر همدوتی وابسته اتت،فوتونی
.رخ میدهد

 بیشترین افت و خیز درهمتنیدگی در پارامترهای همدوتی کوچ،یکدیگر اتت اما برای هردو دتته اا حالتها
 حالتهای ابرهمدوس دوفوتونی، درهمتنیدگی-کلید واژه

Entanglement of Two Photon Supercoherent States
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Abstract-Two- photon supercoherent states are the eigenstates of square of the supersymmetric annihilation operator. In this paper,
we investigate the entanglement of two classes of these states. To this end, orthogonal and normalized bosonic bases are introduced
and supercoherent states would be transformed to the two-qubit ones with the use of them. It is observed that two-photon
supercoherent states are entangled and their entanglement depends on the coherency parameter unlike the one-photon supercoherent
states. The entanglement behavior of these two classes of states are different for large values of the coherency parameter. However,
the maximum of fluctuation of entanglement occurs for both of these two classes in small values of coherency parameter.

Keywords: Entanglement, Two photon supercoherent states
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مقدمه

حالتهای ابرهمدوس چند فوتونی

نوسانگر هماهنگ بوزونی یکی از سیستمهای پرکاربرد در

یکی از روشهای یافتن حالتهای همدوس ،تعریف آنها

فیزیک است .حالتهای همدوس نوسانگر هماهنگ در

به عنوان ویژه حالت یک عملگر نابودی است .عملگر

توصیف کوآنتومی نور بسیار با اهمیت هستند و جبر

نابودی ،ویژهحالت هامیلتونی را به یک تراز پایینتر منتقل
Aˆ  n   n 1

موجود بین هامیلتونی و عملگرهای آفرینش و نابودی ،جبر

میکند (

هایزنبرگ است .در تعمیم سادهای از جبر هایزنبرگ

فضاهای هیلبرت بوزونی و فرمیونی ،عملگر نابودی تعمیم

عملگرهای آفرینش و نابودی بوزونی با توان  mام آنها

یافتۀ نوسانگر هماهنگ ابرمتقارن بهصورت زیر تعریف می-

جایگزین میشوند (  . [1]) aˆ  aˆ m , aˆ †  aˆ † mحالتهای

شود ]: [6

همدوسی که با استفاده از این عملگر نابودی بهدست می-

) .در فضای هیلبرت مرکب از

k2 
ˆ k1a
Aˆ   2

 k3aˆ k3aˆ 

() 1

آیند را حالتهای همدوس چند فوتونی مینامند ] .[2در
حالت خاص حالت همدوس دوفوتونی (  ، ) m  2نشان

که در حالت خاص در فضای ابرمتقارن بهصورت زیر

داده میشود که این حالتها معادل با برهمنهیهای زوج و

تعریف شده است ]: [6-5

فرد حالتهای همدوس معمولی هستند ] .[1این حالتها
اثر خوشهای و فشردگی را نشان میدهند و خصوصیات

a 1 

Aˆ  aˆ.I f  I b . fˆ †  
0 a



() 2

غیر کالسیکی این حالتها به دلیل کاربرد آنها در
ارتباطات کوانتومی ] [9و رمزنگاری کوآنتومی ] [4دارای

که در آن ˆ fو ̂ aبهترتیب عملگرهای نابودی فرمیونی و

اهمیت فراوانی است.

بوزونی و همچنین  I aو  I bبهترتیب عملگرهای یکه در

از سوی دیگر برای سیستم نوسانگر هماهنگ ابرمتقارن که

زیرفضاهای فرمیونی و بوزونی هستند.

مرکب از نوسانگرهای فرمیونی و بوزونی است ،میتوان

ویژهحالتهای

Â2

حالتهای ابرهمدوس را به عنوان ویژهحالت یک عملگر

ابرهمدوس دوفوتونی بهصورت زیر معرفی میشوند ]:[1

نابودی ابرتقارنی تعریف کرد .تعمیمهای گوناگونی برای

, 1 ,  2 

حالتهای ابرهمدوس پیشنهاد شده است که از آنجمله
میتوان به معرفی حالتهای ابرهمدوس دوفوتونی اشاره
() 9

کرد .در این مقاله به مطالعۀ درهمتنیدگی این حالتها


,



میپردازیم .به این منظور در بخش دوم حالتهای
ابرهمدوس چند فوتونی نوسانگر هماهنگ ابرمتقارن ،را به-

z , m, s j

صورت اجمالی بررسی میکنیم .در بخش سوم درهم-

s

(رابطۀ  )2بهعنوان حالتهای
  2 Z , m, j

f

Z , m , j  1 Z , m , j

*
1  z z , m, s j  z , m, s j
Z , m, j s 
2
z , m, s j

 z , m, s j 
Z , m, j f  
,
 0



† ˆs j   j  1 1   ( m 1), j  , z , m, s j  a

z mn  j
در رابطۀ (mn  j ،)9
!n  0  mn  j 

 z, m, j  حالت

تنیدگی این حالتها را مطالعه کرده و بخش آخر نیز به
نتیجهگیری اختصاص دارد.

غیربهنجار بوزونی تعریف میشود  .با توجه به اینکه فضای
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2

که در آن  F  8 z e  z  4 cosh zاست.
2

هیلبرت نوسانگر هماهنگ ابرمتقارن مجموع  mزیرفضای
متعامد است که هر زیرفضا متشکل از  jزیرفضای دیگر

2

درهمتنیدگی حالت ابرهمدوس ( )6با استفاده از معادلۀ

است به نحوی که  ، j  0,..., m 1حالتهای معادلۀ

( )4عبارت است از:

( )9ویژهحالتهای عملگر  Aˆ mهستند.

2

() 8

درهمتنیدگی حالتهای ابرهمدوس دو فوتونی

2

N 20

2

F cosh z

C  2 2

برای محاسبۀ درهمتنیدگی حالتهای بهدست آمده از تابع

بهطریق مشابه حالت ابرهمدوس متناظر با m  2, j  1

توافق استفاده میکنیم .برای حالت خالص دوکیوبیتی زیر:

بهصورت زیر بهدست میآید :

 AB  a 0 A ,0 B  b 0 A ,1B
)( 4

() 9

 c 1A ,0 B  d 1A ,1B


 z   

,






تابع توافق عبارت است از ]: [1





C  AB  2 ad  bc

() 5

1

در حالتی که  m  2, j  0است با استفاده از روابط

,








  z   z



1





2
2
2 2 z2
2
2
  4 1 sinh z  4  2 sinh z  4  2 z e 



2

1
2

N

بهصورت زیر بهدست میآید:

()6


2

1
2

N
2,1

Z

مشابه رابطۀ (: )1

میآوریم:

  

*

2

درهمتنیدگی این حالت با تعریف پایههای متعامد و بهنجار

( )9حالت ابرهمدوس دوفوتونی را بهصورت زیر بهدست





 z   z   2  z  z   z    z

 z  z 
2

1
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z e
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   2  z* 
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()17

1

2



2

2

2

بهنجار زیرفضاهای بوزونی و فرمیونی زیر را تعریف می-

(الف)

کنیم:

,

() 1





 z



z

f

2

2 cosh z

* 1
 z  z  z   z   z
F

2,0

Z

و

2,1

 Zرا با فرض  1   2برحسب

پارامتر همدوسی و   2رسم کردهایم.

اینک با استفاده از روش مرجع ] [8پایههای متعامد و

f

2

در شکل ( )1درهمتنیدگی حالتهای ابرهمدوس
دوفوتونی

 0
 
1 

2

که در آن  G  8 z e z  4sinh zاست.



1 
  , 1
 0
1

N

G sinh z

C  2 2

Z

N 20   4 1 cosh z  4  2 cosh z  4  2
2

1 2
2

2

2

0

0b
1b
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حال آنکه درهمتنیدگی در حالتm  1

(ب)

(حالتهای

ابرهمدوس) ،که در مرجع ] [8مورد بررسی قرار گرفته
است به پارامتر همدوسی بستگی دارد.
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استفاده از بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی به منظور شناسایی  TNTبا
پوشش PMMA
نگین دریابی دوبلوطان( ،)1محمد جواد رنجکش ،ابوالحسن مبشری ،سید محمدرضا دربانی
پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان
نویسنده مسئول )Negindaryabi@gmail.com(1
چکیده  -بینابنمایی رامان یکی از روشهای متداول در آنالیز ترکیبات مولکولی به ویژه مواد منفجره میباشد .در روشهای متداول
رامان ،معموال نقطه تحریک ماده و محل جمع آوری بیناب یکسان است که این موضوع باعث همپوشانی بینااب پوشاش ساطحی و
الیهها عمقی ماده مورد نظر میشود .در این حالت شناسایی ماده پوششدار به سختی انجام میشود .در سالهای اخیر این مشکل با
استفاده از تکنیک بینابنمایی رامان جابجایی فضایی مرتفع گردیده است .در این پژوهش با استفاده ازاین روش ،بیناب رامان مااده
منفجره  TNTدرون پوشش  PMMAشناسایی شد .نتایج نشان میدهد که جابجایی  3میلیمتر بین نقطه تابش و جمعآوری سیگنال
باعث حذف برخی از قلههای  PMMAاز بیناب رامان  TNTدارای پوشش میشود.
کلید واژه-بیناب نمایی رامان جابجایی فضاییPMMA ،TNT ،

Application of SORS for detection TNT with PMMA covering
Negin Daryabi Dobalotan, Mohammad Javad Ranjkesh, Abolhasan Mobashery and Seyyed
Mohammad Reza Darbani
Abstract- Raman spectroscopy is the most common method for analysis of molecular component especially
explosive materials. In traditional Raman spectroscopy method, usual the excitation and collection point are the
same. This cause to overlap of cover layer and deep layer spectrum of inspection material. In this case, the
covered material has been detected hardly. This problem has been solved by spatially offset Raman technique. In
this research, the Raman spectrum of covered TNT by means of PMMA has been detected by this method. Our
results show that a 3mm offset between excitation and collection points cause to detect some Raman peaks of
PMMA from the Raman spectrum of the covered TNT.
Keywords: SORS, TNT, PMMA.
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دادند .در این روش میتوان بیناب رامان و فلورسانس
پوشش سطحی را حذف کرد یا اثر آن را کاهش داد[.]5

مقدمه

بیناب نمایی رامان روشی قدرتمند و غیر مخرب برای
بررسی ساختار و ترکیبات شیمیایی ماده بر پایه پراکندگی
ناکشسان نور از مولکولهای ماده است .در این روش
اختالف بین طول موج نور فرودی و نور پراکنده شده
اطالعات اثر انگشتی گذارهای چرخشی و ارتعاشی ماده را
نتیجه میدهد[ .]1به دلیل امکان شناسایی دقیق ماده و
همچنین ناخالصیهای موجود در آن ،از بیناب رامان به
عنوان یک سنجه برای کنترل کیفیت ،به ویژه در صنایع
غذایی و دارویی ،استفاده میشود .در برخی موارد مثل
کنترل مواد دارویی ،الزم است که بدون دستکاری
بستهبندی محصول ،نوع آن شناسایی شود .همچنین در
طیف سنجی رامان از راه دور امکان خارج کردن ماده از
پوشش وجود ندارد .در این حالتها ،به دلیل اینکه اکثر
بستهبندیها به صورت پوشش پالستیکی یا پلیمری
هستند ،بیناب فلورسانس شدیدی دارند که باعث سرکوب
شدن بیناب رامان ماده هدف میشود.

در این پژوهش از چیدمان  SORSبرای شناسایی ماده
 TNTدر پوشش  PMMAاستفاده شده است.
تئوری و چیدمان تجربی

تکنیک  SORSبر مبنای پراکندگی چندگانه فوتونهای
رامان در محیط (ماده هدف و پوشش) استوار است .انتشار
فوتون در محیط باعث پراکندگی چندگانه شده و با توجه
به خواص اپتیکی ،ماده سه حالت برای فوتون پیش
میآید[:]9
-1فوتونهایی که بدون انحراف از جهت اصلی منتشر
میشود.
-5فوتونها کمی از جهت اصلی انتشار منحرف میشوند.
جهت گیری حرکت این فوتونها هنوز به سمت جلو است.
 -9فوتونهایی که درجه پراکندگی آنها بیشتر است و
عمق بیشتری ازماده را طی میکنند .این فوتونها نسبت
به دو حالت قبل قادر به ارائه اطالعاتی از عمق ماده
هستند که ناشی از انتقال و عبور در عمق بیشتری از ماده
است.

در روش متداول بیناب نمایی رامان ،تابش لیزر به نمونه
تابانده شده و فوتونهای پراکنده شده دقیقا در همان نقطه
تحریک ماده جمع آوری و آشکارسازی میشود .این روش
دارای یک سری مشکالت و محدودیتها است که در این
میان میتوان به تابش شدید فلورسانس اشاره کرد.
همچنین اگر نمونهی موردنظر دارای پوشش باشد ،در
روش رامان متداول بیناب رامان پوشش و مادهی درون
پوشش با یکدیگر همپوشانی میکنند .بنابراین برای
شناسایی ترکیبات دارای پوشش نمیتوان از روش متداول
رامان استفاده کرد.

فوتونهایی که درجه پراکندگی باالیی دارند ،جهت
گیریهای تصادفی داشته و مسیرهای متفاوتی را در
محیط طی میکنند .بر اساس مسیر و همچنین
جهتگیری تصادفی فوتونها میتوان توزیعهای فضایی و
زمانی مختلفی را به آنها نسبت داد [ .]7آشکار سازی
فوتونها بر اساس نوع توزیع فضایی و زمانی باعث تفکیک
بیناب رامان الیههای مختلف ماده میشود .بنابراین این
روش امکان جداسازی بیناب پوشش سطحی و الیههای
داخلی ماده را فراهم میکند .در این روش بین نقطهای
که لیزر تابیده میشود و نقطهای که بیناب رامان آن از
جمع آوری میشود ،جدایی فضایی ایجاد میشود [.]5

در سال  5005آقای ماتوسک 1و همکارانش برای شناسایی
نمونههای پوششدار توسط بیناب نمایی رامان ،روش
بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی (  )SORSرا پیشنهاد

Matousek
Spatially Offset Raman Spectroscopy

1
2
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همانطور که در شکل( )1نشان داده شده است ،به هر

نور پراکنده شده استفاده شده است .پس از عدسی شیئی،

میزان که نقطه جمع آوری از نقطه برانگیختگی لیزر دور

فیلتر میان نگذر برای حذف پراکندگی رایلی قرار گرفته

شود ،سهم بیناب الیههای سطحی به سرعت کاهش

است .در نهایت یک عدسی پرتوها را به داخل فیبر

مییابد و نسبت شدت بیناب رامان الیههای عمقی به

میفرستد .شکل ( )5طرحواره این چیدمان را نشان

بیناب رامان و فلوئورسانس الیههای سطحی بیشتر

میدهد .همانطور که در شکل ( )5نشان داده شده است،

میشود.

مجزا بودن بخش ارسال پرتو لیزر و بخش جمع کننده نور،

روش  SORSشامل دو روش جمع آوری به روش نقطهای

امکان ایجاد جابجایی فضایی را فراهم میکند .در این

و جمع آوری از چند دایره هم مرکز میباشد .در این

چیدمان مقدار جابجایی فضایی ( )Δxبرابر  9 mmدر نظر

پژوهش از روش جمع آوری نقطهای استفاده شده است که

گرفته شده است .هر بیناب از میانگینگیری ده بیناب که

در آن تابش لیزر به یک نقطه از نمونه تابانده شده و محل

هرکدام در مدت زمان  50ثانیه جمع آوری شده است به

جمع آوری سیگنال رامان از نقطه برانگیختگی به اندازه

دست آمده است .طیفسنج استفاده شده محصول LR2

 Δxجابجا میشود .طرح واره عملکرد این روش در شکل

شرکت  ASEQبا رزلوشن 0.5 nmاست.

( )1نشان داده شده است.

شکل  :2طرحواره چیدمان تجربی SORS

در این پژوهش ماده منفجره  TNTپوششدار به عنوان

شکل  :1طرحواره بیناب نمایی عملکرد بیناب نمایی رامان
جابجایی فضایی

هدف مورد استفاده قرار گرفته است .برای این منظور
قرص  TNTبا قطر  1سانتی متر با استفاده از دستگاه پرس

در چیدمان تجربی استفاده شده طول موج لیزر دمشی

و تولید فشار  6تن بر واحد سطح تهیه شده است .پوششی

 595نانومتر و توان آن  90میلی وات است .از یک عدسی

از جنس ( PMMAپلی متیل متاکریالت) با ضخامت 1

با فاصله کانونی  10 cmبرای متمرکز کردن نور لیزر بر

میلیمتر تهیه و قرصها درون این پوشش قرار داده شدند.

روی ماده و یک شیئی  10Xمیکروسکوپ برای جمعآوری
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نتایج و تحلیل داده ها

همپوشانی قله  ،1615 cm-1شدت قله سوم ماده TNT

در شکل  ،9منحنی (الف) ،بیناب رامان  TNTبدون

(نوار زرد رنگ میانی در شکل ( ))9کاهش یافتهاست.

پوشش نشان داده شده است .بیناب رامان  TNTدارای 7
قله شاخص 1575 cm-1 ،1915 cm-1،1519 cm-1 ،و
 1611 cm-1که به ترتیب مربوط به ارتعاشات تنفس
حلقوی ،کششی متقارن  ،NO2کششی نامتقارن  NO2و
کششی حلقوی است .در منحنی (ب) شکل  ،9بیناب
رامان  PMMAنمایش داده شده است که دارای  9قله
شاخص  1615 cm-1, 1900 cm-1و  1157 cm-1است.
بیناب فلورسانی در مقایسه با بیناب رامان پهنتر است و
شکل  :3بیناب رامان الف ،TNT -ب ،PMMA -ج TNT-با
پوشش  PMMAبدون جابجایی فضایی ،د TNT-با پوشش
 PMMAبا جابجایی فضایی 9میلیمتر

در صورتی که ماده موردنظر دارای بیناب قوی و
فلورسانسی باشد ،بیناب نهایی به صورت تعدادی قله
کوچک وتیز است که روی یک قله پهن با شدت زیاد

نتیجهگیری

قرارگرفتهاست .این موضوع در شکل 9مشاهده نمیشود.

با استفاده از تکنیک بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی به

منحنی (ج) شکل  9مربوط به بیناب  TNTدرون پوشش

خوبی میتوان اجسام دارای پوشش را شناسایی کرد.

 PMMAبدون جابجایی فضایی است .نوار زرد رنگ روی

همانطور که نشان داده شده است ،با اعمال جابجایی

شکل  9نشان دهنده محل قلههای  PMMAدر بیناب

فضایی  9 mmبین نقطه تابش لیزر و نقطه جمع آوری

های ثبت شدهاست .همانطور که در منحنی (ج) مشخص

سیگنال ،همپوشانی سیگنالهای  TNTو پوشش PMMA

شده است ،در حالتی که

حذف شده است.

است ،قلههای پوشش

 PMMAو  TNTبه صورت هم زمان دیده میشوند .در

مرجعها

این وضعیت قله  1615 cm-1پوشش  PMMAو cm-1

M. Lopez-Lopez and C. Garcia-Ruiz, “Infrared and
Raman spectroscopy techniques applied to identification of
explosives”, Trends in Analytical Chemistry. 54, pp. 3644, 2014.

 1611ماده  TNTبا یکدیگر همپوشانی دارند .همچنین
قلههای  1157 cm-1و  PMMA 1900 cm-1به صورت

P. Matousek, I. P. Clark, E. R. C. Draper, M. D. Morris, A.
E. Goodship, N. Everall, M. Towrie, W. F. Finney, and A.
W. Parker, “Subsurface probing in diffusely scattering
media using spatially offset Raman spectroscopy”, Applied
Spectroscopy, Vol. 59, No.4, pp. 393-400, 2005

قلههای اضافی در بیناب مشاهده میشوند .با
اعمال

اثر قلههای رامان  PMMAاز طیف

Sh. Sundarajoo, “Deep Raman Spectroscopy In The
Anlalyical Forenesic investigation Of Concealed
Substances, Science & Engineering”, 2012

رامان ماده  TNTتقریبا حذف میشود که این موضوع در

Zh Liao, F Sinjab, G Gibson, M Padgett, and Ioan
Notingher, “DMD-based software-configurable spatially
offset Raman spectroscopy for spectral depth profiling of
optically turbid samples”, Opt .Express, Vol. 24, No. 12,
2016

منحنی (د) نشان داده شده است .همانطور که مشاهده می
شود ،در این منحنی ،قلههای  1900 cm-1و 1157 cm-1
به صورت کامل حذف شدهاند و با از بین رفتن اثر
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 با الکترودCZTSe شبیهسازی و بهبود عملکرد سلول خورشیدی الیه نازک
شفاف گرافن
 دکتر رزا صفایی، دکتر سجاد دهقانی،سمانه امیری
 دانشکده فناوریهای نوین،دانشگاه شیراز
 باا در نررگارفتن ا ارgraphene/CdS/CZTSe/Al  با ساختارCZTSe چکیده – در این مقاله عملکرد سلول خورشیدی الیه نازک
 ضخامت و چگالی ناخالصی الیه جاذب و همچنین، تا یر گاف انرژی. شبیه سازی شده استSilvaco بازترکیب با استفاده از نرمافزار
 به طوری که در حالات بهیناه سااختار سالول.ضخامت و چگالی ناخالصی الیه بافر بر عملکرد این سلول مورد بررسی قرارگرفتند
الیاه جااذب، 1017 cm-3  و چگاالی ناخالصای90 nm  با ضاخامتCdS  الیه بافر،10 nm خورشیدی با الیه پنجره گرافن به ضخامت
 چگالی جریان اتصال کوتاه، ղ=14.28 %  به بازده1.12 ev  و گاف انرژی5×1016 cm-3  و چگالی ناخالصی1.2 µm  با ضخامتCZTSe
 دست مییابیم کاه نبابت باه سالول خورشایدیF.F=76.38%  و ضریب پرشدگیVoc=0.6 V  ولتاژمدار باز، Jsc=31 mA/cm2
. متداول بهبود قابل توجهی داشته استCZTSe
CZTSe ، سیلواکو، سلول خورشیدی الیه نازک، بازده-کلید واژه

Simulation and performance improvement of CZTSe thin film solar
cell with graphene transparent electrode
Samaneh Amiri, Sajjad Dehghani, Rosa Safaiee
school of Advanced Technologies, Shiraz University, Shiraz
Abstract- In this paper we simulate the performance of CZTSe thin film solar cells with
graphene/CdS/CZTSe/Al structure including recombination effects. Effects of bandgap energy, thickness and
doping of absorber layer, thickness and doping of buffer layer on the performance of the solar cell is
investigated. In the optimum structure with 10 nm graphene as window layer, 90 nm thick CdS with doping
concentration 1017 cm-3 as buffer layer and CZTSe with 1.2 µm thickness and 1.12 ev bandgap energy and
doping concentration of 5×1016 cm-3 as absorber layer, Efficiency ղ=14.28%, Jsc=31 mA/cm2, Voc=0.6 V,
F.F=76.38% was obtained. The efficiency is improved significantly in comparison to the common CZTSe solar
cells.
Keywords: CZTSe, efficiency, Silvaco, thin film solar cell

151
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

جدول  -1پارامترهای به کاررفته در شبیه سازی سلول خورشیدی

مقدمه

.[3, 5, 6, 7] CZTSe

از  CZTSeبرای ساخت سلول خورشیدی الیه نازک با هزینه کم و

Graphe
ne

بازده باال استفاده میشود زیرا این نیمه هادی دارای ضریب جذب
زیاد  ، 104گاف انرژی مستقیم در بازه  0.9-1.12 evاست .منابع آن

CdS

CZTSe

parameters

0.01

0.15

1.2

Thickness
)(µm

برروی سطوح غیرمسطح قابل نصب هستند]. [1

25

10

7

Permittivity

درسلولهای متداول از الکترود شفاف اکسید قلع ایندیم )(ITO

0

2.42

1.04

Bandgap

استفاده شده است اما چون این ماده شکننده بوده وقیمت آن به

5.25

3.75

4.05

Affinity

دلیل محدود بودن منابع آن زیاد است از گرافن که انعطاف پذیرتر و

-------

0.25

0.07

Electron
effective mass

--------

5

0.2

Hole effective
mass

104

160

145

Electron
mobility

هدف کلی از این مقاله ارائه یک ساختار بهینه برای بهبود عملکرد

104

15

35

Hole mobility

سلول خورشیدی الیه نازک  CZTSeمیباشد.که در حالت بهینه به

------

5×1016

------

Donor density

 ղ=14.28%رسیدهایم.

------

-------

5×1015

Acceptor
density

-------

7.5×10-10

1.5×10-9

SRH life time

--------

1.02×10-10

1.04×10-10

Radiative
recombination

به وفور در کره زمین یافت میشوند ،انعطاف پذیر است و به راحتی

ازانتر از  ITOاست به جای آن استفاده میشود .مقاومت صفحهای
گرافن کمتراز  ITOاست و  91درصد نور خورشید را ازخود عبور
میدهد که این باعث میشود نور بیشتری به الیه جاذب برسد و بازده
سلول افزایش مییابد ].[2

شبیه سازی سلول خورشیدی CZTSe
ابتدا سلول خورشیدی  CZTSeرا مطابق شکل  1و با دادههای
جدول  1با نرمافزار  Silvacoشبیه سازی میکنیم.

با توجه به مقادیر ذکرشده در جدول  ،2خطای نتایج شبیهسازی با
نتایج تجربی تقریبا بین  2تا  5درصد است که این میزان اختالف
خیلی ناچیز است ،چون  CZTSeپلی کریستال است و با توجه به
اینکه جدول مربوط به پارامترهای مواد در کار تجربی ذکر نشده است
به همین دلیل مقداری تفاوت وجود دارد.

شکل  -1ساختار سلولخورشیدی

CZTSe
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بر اساس گزارش مقالهها ،چگالی ناخالصی الیه جاذب و بافر در بازه

جدول  -2مقایسه نتایج شبیه سازی ساختار اولیه با نتایج تجربی ].[8

-3

)F.F (%

Jsc
)(mA/cm2

)Voc (v

)ղ (%

66.4

36.1

0.426

 10.21تجربی

67.83

35.20

0.45

 10.76شبیه سازی

18

14

 10 -10 cmتغییر میکنند بر این اساس ما هم چگالی ناخالصی

نتایج

را در این بازه تغییر میدهیم .طبق نتایج شبیه سازی در حالت بهینه
برای  CdSبا چگالی ناخالصی  1017 cm-3به  ղ=10.69%و برای
 CZTSeبا چگالی ناخالصی  5×10 cmبه  ղ=11.47%دست
-3

16

مییابیم.

بررسی تا یرپارامترهای مختلف برعملکرد سلول خورشیدی
CZTSe

-1ضخامت الیه بافر
ضخامت الیه بافر را در بازه  10-150 nmتغییر میدهیم که طبق
شکل  2درضخامت  90 nmبه بیشینه بازده  ղ=10.79%میرسیم.

شکل  -9منحنی بازده برحسب ضخامت الیه جاذب

CZTSe

-4گاف انرژی الیه جاذب
بر اساس مرجع ] [9گاف انرژی  CZTSeدر بازه  0.9-1.12 evتغییر
می کند ،از این رو ما اثر تغییر گاف انرژی بر بازده سلول خورشیدی را
بررسی میکنیم .مطابق شکل  4با افزایش گاف انرژی بازده افزایش
مییابد زیرا در ساختارسلول به دلیل وجود پیوند  pnناهمگن با
افزایش گاف انرژی ،پتانسیل داخلی سلول افزایش مییابد که این

شکل-2منحنی بازده بر حسب ضخامت الیه بافر CdS

موجب افزایش  Vocمیشود؛ از طرفی دیگر با افزایش پتانسیل داخلی

-2ضخامت الیه جاذب

احتمال تجمع الکترونها وحفرهها درسلول افزایش مییابد که این

ضخامت  CZTSeرا در بازه  10 nm – 2 µmتغییر میدهیم

هم موجب افزایش  Jscمیشود ،درنتیجه افزایش  Vocو  Jscسبب
افزایش بازده میشود] .[3مطابق شکل  4در گاف انرژی 1.12 ev

که مطابق شکل  9در ضخامت  1.2 µmبه بیشینه بازده

بیشترین بازده  ղ=13.07%را به دست میآوریم.

 ղ=10.76%میرسیم .با افزایش ضخامت بازده افزایش مییابد زیرا
تعداد فوتونهای بیشتری در الیه جاذب جذب میشوند که میتوانند
در تولید زوج الکترون – حفره بیشتری شرکت کنند و حاملهای
اضافی بیشتری تولید میکنند که باعث افزایش  Vocو  Jscمیشود که
در جهت افزایش بازده عمل میکند ،از طرفی دیگر افزایش ضخامت
به دلیل افزایش بازترکیب در جهت کاهش بازده عمل میکند و در
جایی این دو اثر همدیگر را خنثی میکنند و ثابت میشوند و بازده
به اشباع میرسد]. [4
-9چگالی ناخالصی الیه جاذب و الیه بافر

شکل -4منحنی بازده برحسب گاف انرژی الیه جذب CZTSe
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 سلول خورشیدی درحالت بهینهI-V منحنی مشخصه
با در نظر گرفتن کیله مقادیر بهینه به دست آمده از قسمتهای قبل
 ضخامت و، ضخامت و چگالی ناخالصی الیه جاذب،برای گاف انرژی
چگالی ناخالصی الیه بافر سلول را شبیه سازی کردیم که منحنی
. میباشد5  سلول در حالت بهینه مطابق شکلI-V مشخصه

 جذب و بازتاب برحسب طول موج، منحنی بازده کوانتومی-6 شکل
مرجعها
[1] A. Reshak , K. Nouneh and I. Kityk, “Structural,
Electronic and Optical Properties in Earth-Abundant
Photovoltaic Absorber of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 from
DFT calculations”, Int. J. Electrochem. Sci, Vol. 9, pp. 955 –
974, 2014.

 در حالتCZTSe  سلول خورشیدیI-V  منحنی مشخصه-5شکل

[2] Y. Xu and J. Liu, “Graphene as Transparent Electrodes:
Fabrication and New Emerging Applications”, materials
views, Vol. 12, No. 11, PP. 1400-1419, 2016.

بهینه
 که نسبت به بازده، شدղ=14.28% بنابراین در ساختار بهینه

[3] U. Saha and M. Alam, “Proposition an computational
analysis of a kesterite/kesterite tandem solar cell with
enhanced efficiency”, RSC Advances, Vol. 7, PP. 4806-4814,
2017.

[ و همچنین نسبت به نتایج8]  گزارش شده درղ=10.21%تجربی
 که بهղ=9.47%  وղ=6.45% شبیه سازیهای پیشین با بازده
. بازده افزایش یافته است،[ گزارش شده اند4] [ و3] ترتیب در

[4] A. Cherouana and R. Labbani, “Study of CZTS and
CZTSSe solar cells for buffer layers selection”, Applied
Surface Science, Vol. 424, PP. 251-255, 2017.

 جذب و بازتاب بر حبب طول،منحنی بازده کوانتومی
موج

[5] K. ITO, Copper Zinc Tin Sulfide-Based Thin-Film
Solar Cells, wiley, PP. 172-173, 2015.
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مکان یابی دو بعدی اتم درون موج ایستا از طریق طیف جذبی
 مصطفی صحرایی و فروغ بزرگزاده، علی عقلمنداالنق
 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز،پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
 نشان. حاوی اطالعاتی در مورد مکان اتم در هنگام حرکت درون موج ایستا است، اندرکنش همدوس اتم با موج ایستای وابسته به مکان- چکیده
با. موقعیت اتم درون موج ایستا تعین میشود،میدهیم که زمانیکه پذیرفتاری الکتریکی وابسته به فرکانس جذبی میدان کاوشگر اندازهگیری شود
.استفاده از یک سامانه چهار ترازی و بررسی تاثیر نامیزانی میدان کاوشگر و فرکانس رابی میدان های اعمالی به این مهم دست مییابیم

 نامیزانی میدان پروب با گذارهای مربوطه، فرکانس رابی میدان محرک، مکانیابی-کلید واژه

Two dimensional atom localization through the standing wave via
probe field absorption
Ali Aghlmand Alanagh, Mostafa Sahrai and Forough Bozorgzadeh
Research institute for applied physics and astronomy, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract- Coherent interaction of an atom with a position-dependent standing-wave cavity field can impart position
information of a moving atom through the cavity, leading to sub-wavelength atom localization. We show that the
position of the atom along the standing-wave field is determined when the probe-field absorption is measured. By
employing a four-level system, it is shown that the position of an atom inside the standing-wave field depends on
detuning of the probe field and the position-dependent Rabi frequency of coupling field.
Keywords: atom localization, Rabi frequency of coupling field, detuning of the probe field.
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مقدمه
اخیرا مکانیابی اتم درون موج ایستا از طریق اندازهگیری
طیف جذبی میدان کاوشگر مورد توجه اساسی قرار گرفته
است .نشان داده شده در صورتیکه در یک سامانه
نوعی( EITسامانهی اتمی سه ترازی) ،میدان تزویج کننده
دارای نمایهی سینوسی متغییر با مکان باشد ،پاسخ جذب
محیط در فضا مدوله خواهد شد .به عبارتی جمعیت تراز
سامانهی

باالیی

در

اتمی

فضا

موضعی

شکل(1الف) .اتم متحرک در راستای zو عبوری از میان موج
ایستا

شده

است]1و.[7مکانیابی اتم درون موج ایستا کاربردهای
وسیعی از جمله نانو لیتوگرافی ،چگالش بوز-انیشتن و
خنک سازی لیزری دارد .در این مقاله ،مکان یابی اتم در
دو بعد از طریق طیف جذبی میدان ضعیف کاوشگر انجام
شده است .به محض اینکه فرکانس جذبی اندازهگیری شد،
مکان اتم متحرک درون موج ایستا تعیین میگردد.
پارامترهای موثر در بر همکنش اتم و میدان ،در حالت دو
بعدی نظیر شدت میدان تزویج کننده ،نامیزانی میدان های
تزویج کننده وکاوشگر در مکان یابی اتم مورد بحث

شکل .1ساختار داخلی ترازهای اتمی

قرارگرفته است.

با فرض اینکه که مرکز جرم اتم تقریبا ثابت است با اعمال

مدل و معادالت

تقریب رامان-ناث

1

با صرفنظر از انرژی جنبشی اتم در

مطابق شکل (1الف) ،یک اتم متحرک در راستای  zدر

هامیلتونی ،هامیلتونی برهمکنش اتم با میدان به شکل

نظر میگیریم که از میان موج ایستای کاواک عبور می-

زیر بدست میآید.
c 

2 
 
 s 
2 


0 


 p 


کند .ساختار داخلی ترازهای انرژی اتم در شکل (1ب)
نشان داده شده است.نرخ گذار تابشی از تراز
ترازهای

و

به ترتیب

گذار تابشی از ترازهای
و

است .تراز

کاوشگر  Ω pبه تراز
ترازهای

و

و

و
به تراز



به

است .و نرخ
به ترتیب

به وسیلهی میدان ضعیف
تزویج شده است .تراز

که

با

0
p

کالسیک با فرکانس رابی   s  x   sin  kx و

2



Δ p
p

0



2
s

2

0

 p  32  p

، Ωs  μ 42 Es /

به ترتیب به وسیلهی میدانهای

0


 p


 0

H 

 0

 c


2

نامیزانی

 Ωc  μ 41E c /و

میدان

پروب،

Ω p  μ 23 E p /

فرکانس رابی میدانهای اعمالی است .با استفاده از رابطه

)  c  x   sin(kyتزویج شده است.که  k  2 / عدد
موج است.
1

Raman-Nath approximation
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لیوویل ،و پس از خطی سازی کردن ،معادالت ماتریس
چگالی زیر بدست میآیند.
i

   [ H ,  ]  L

13  1 c 1
 43
 13  i
2 
2








131   i 41  i p  i 42 





231    23  i p  231  i s 431  i p
2
2
 2

s

 

 231   42  41  i p  i 42   431
2
2
 2


131  i

c
2

شکل (7الف) .نمودار جذب کاوشگر بر حسب ( )kx,kyبه ازای
و سایر پارامترها عبارتند از
،
،
و
،
، ،
.

 431  i

11  22  33  44  1
هدف ،بدست آوردن اطالعات در مورد مکان اتم عبوری از
میان میدان موج ایستا از طریق اندازهگیری جذب میدان
کاوشگر   "  Im   است.که  پذیرفتاری میدان
کاوشگر است و بصورت زیر تعریف میشود.
N 23

 0 E 23



که  ممان دو قطبی N ،چگالی اتم و  23عنصر ماتریس
چگالی گذار کاوشگر است .

نتایج و بحث ها
در شکل  7تاثیر میدان های ایستا  c ،  sو نامیزانی

شکل (7ب) .نمودار جذب کاوشگر بر حسب ( )kx,kyبه ازای
و سایر پارامترها شبیه
،
شکل (7الف)میباشند.

میشود .برای   s  5و   p  0با خاموش بودن

همچنین با قرار دادن  s   0 s  sin(kx)  sin(ky ) 

میدان پروب   pروی مکان یابی دو بعدی اتم بررسی
میدان  ، cجذب در بازهی    ,  دقیقا صفر است

تنها

بجز سه ناحیه موجود در اطراف گره میدان موج ایستا

وابستگی مکانی هم در راستای  xو هم در راستای  yبه

) .  s  x   sin(kxشکل(7الف) .ناحیههایی که در آنها

میدان  s

وابستگی مکانی خواهد داشت و

این میدان مرتبط میشود.

جذب وجود ندارد به دلیل وجود شفافیت القایی الکترو

در شکل  9تاثیر میدان ایستا   sو نامیزانی پروب  p

مغناطیسی در فرکانس تشدید است .زیرا زمانیکه  c

روی مکانیابی دو بعدی اتم بررسی میشود .زمانیکه

خاموش است سامانه به یک سامانهی سه ترازی آبشاری

 0 s  11و  ،  p  6دو الگوی حفره مانند در

قرار دادن  s  1 ،  p  0.5و   c  5پیک

پروفایل جذب رخ میدهد که اتم با احتمال زیاد در لبه

تبدیل میشود]9و .[4سپس با روشن شدن میدان  cو

های آن دو دهانه موضع گیری میکند.شکل (9الف).

جذب در هر چهار ناحیه پدیدار میشود .شکل(7ب).
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با قرار دادن  0 s  9 و  ،  p  10شعاع حفرهها

نتیجهگیری

کاهش یافته و در نتیجه دو الگوی قله مانند در ناحیه دوم

دراین مقاله مکان یابی دو بعدی اتم از طریق طیف جذبی

و سوم به وجود میآید که در واقع احتمال موضع گیری

میدان کاوشگر برای یک سامانه چهار ترازی بررسی شد که

اتم در یک دورهی تناوب موج ایستا افزایش می-

در آن از دو میدان کنترلی و وابسته به مکان و یک میدان

یابد.شکل(9ب).

کاوشگر استفاده شده است که با استفاده از تغییر
پارامترهای نامیزانی و فرکانس رابی و قسمت موهومی
پذیرفتاری ،نتایج مطلوب حاصل شد.

مرجعها
[1]. E. Paspalakis and P. L. Knight, Phys. Rev. A 63,
065802 (2001).
[2]. E. Paspalakis, A. F. Terzis, and P. L. Knight, J.
Mod. Opt. 52, 1685 (2005).
[3]. V. Bharti and V. Natarajan, “Study of a Four-Level
System in Vee + Ladder Configuration,” Opt. Commun.
356, 510 (2015).

شکل(9الف) .نمودار جذب کاوشگر بر حسب ( )kx,kyبه ازای
و سایر پارامترها شبیه
،
شکل (7الف)میباشند

[4]. H.R. Hamedi, M. Sahrai, H. Khoshsima, and G.
Juzeliunas, “Optical Bistability Forming Due to a
Rydberg State,” J. Opt. Soc. Am. B. 34(9), 1923 (2017).

شکل(9ب) .نمودار جذب کاوشگر بر حسب ( )kx,kyبه ازای
و سایر پارامترها شبیه
،
شکل (7الف)میباشند

مالحظه میشود که با کنترل فرکانس رابی و نامیزانی
کاوشگر ،توزیع احتمال اتم محدودتر و دقیق تر میشود.

164
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

طراحی فرامواد با گذردهی الکتریکی نزدیک صفر به عنوان جاذب شدید
پالسمونیکی و کابرد آن در نور کند و تند
1

مینا وفایی ،1محمود مرادی  ، 1غالمحسین بردبار
1بخش فیزیک ،دانشگاه شیراز ،شیراز

چکیده – در این مقاله ،فرامواد با ضریب گذردهی الکتریکی نزدیک به صفر براساس ساختار فلز-دی الکتریک-فلز به صورت عددی
طراحی و بررسی شده است .در این ساختار جفت شدن پرتو نور ورودی با امواج سطحی سبب ایجاد جاذب شدید پالسممونیکی بما
کابردهای مختلف میشود .از طرف دیگر تنظیم پذیر بودن نانو ساختار از طریق تغییرات ویژگیهای ساختاری این فرامواد نشان داده
شده است .برای این منظور با استفاده از شبیهسازی عددی ضریب جذب و بازتاب ساختار پالسمونیکی پیشنهاد شده ،محاسبه شده
است .سپس براساس تأخیر گروه ،ویژگیهای کنترل انتشار امواج به عنوان نور تند و کند مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان
میدهد که فرامواد پیشنهادی دارای گذردهی الکتریکی صفر در طول موج  1371 nmو ضریب کیفیتی برابر  9است .در انتهما اابمت
شده است ،که با بکار بردن فلز طال ،ضریب افزایش و کاهش سرعت نور میتواند به ترتیب  1111و  051برسد.
کلید واژه -جاذب شدید ،ضریب گذردهی الکتریکی ،فرامواد ،نور تند و کند.

Design of epsilon near zero metamaterial as a perfect plasmonic
absorber and its application as slow and fast light
Mina Vafaei1, Mahmood Moradi1, Gholamhossein Bordbar1
Department of Physics, Shiraz University, Shiraz

1

Abstract- In this paper, epsilon near-zero (ENZ) metamaterial was designed and investigated based on metaldielectric-metal structure. In this structure, the coupling of incident light with surface mode creates the perfect
plasmonic absorber with different applications. On the other hand, it was also shown that the nanostructure is
tunable due to the structural features changes. For this purpose, the absorption and reflection coefficient was
calculated via numerical simulation. Then, the characteristics of the wave propagation are investigated as fast
and slow light, based on group delay. The results show that the proposed metamaterial has epsilon near zero at
1730 nm wavelength and quality factor of 9. At the end, it was proved that using the gold metal, the fast and slow
light coefficient can reach 1100 and 850 respectively.
Keywords: perfect absorber, epsilon, metamaterial, slow and fast light.
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و کاهش نویز در مخابرات و  ...دارند .همچنین بر اساس تأخیر
گروه ثابت شده است که این نوع فرامواد میتوانند سرعت نور
را را به مقدار قابل توجهی تند و یا کند کنند.

مقدمه
پیدایش فرامواد فرصتی مناسب برای طراحی موادی جدید با
خواص الکترومغناطیسی جالب توجه با مقادیر غیر معمول
گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی فراهم کرده است.
این مواد ،دستهای از مواد مرکب میباشند که دارای خواص
جدید و یکتایی هستند [ . ]1دستهای از این مواد مصنوعی،
فرامواد با گذردهی الکتریکی مؤثر نزدیک به صفر ()ENZ
هستند که در آنها قسمت حقیقی یک یا دو مؤلفه از گذردهی
الکتریکی موثر ساختار صفر میشود .اخیرأ این نوع فرامواد
بدلیل بازه وسیعی از کاربردها در بازه مرئی و مادون قرمز
توجه زیادی را به خود جلب کردهاند .از این کاربردها میتوان
به نامرئی سازی ،افزایش چگالی حالتهای الکترومغناطیسی،
انتقال تصویر زیر طول موج و افزایش انتشار خود به خودی
اشاره کرد [ .]2فرامواد با گذردهی الکتریکی نزدیک به صفر در
ساختارهای متنوعی از جمله ساختارهای متقارن چند الیه
فلز-دیالکتریک [ ]9و آرایه نانو سیمهای فلزی تعبیه شده در
ماتریس دیالکتریک به روش تئوری و آزمایشگاهی به اثبات
رسیده است [ .]4در این مقاله فرامواد با گذردهی الکتریکی
نزدیک به صفر برای نور قطبیده  TEدر تابش عمودی با
ساختاری از فلز-دیالکتریک-فلز در ناحیه طول موجی
فروسرخ طراحی و شبیهسازی شده است .طیف جذب و بازتاب
محاسبه شده در ساختار نشان میدهد که این نوع فرامواد
میتواند به عنوان جاذب شدید پالسمونیکی معرفی شود.

ساختار فرامواد پیشنهادی
در شکل  1ساختار فرامواد پیشنهادی شامل سه الیه فلز-دی-
الکتریک-فلز با مواد غیر مغناطیسی طال-دی اکسید سلیسیوم-
طال نشان داده شده است .در این ساختار از دی اکسید
سلیسیم با گذردهی الکتریکی   SiO 2  2.1316به دلیل
اینکه طول انتشار پالسمونهای سطحی را افزایش میدهد،
استفاده شده است .اندازه الیهها به همراه ضخامت و نوع مواد
بکار رفته در ساختار فرامواد پیشنهادی در جدول  1آمده است.
با جفت شدن مناس ب نور ورودی با الیه طالی باالیی،
پالسمونهای سطحی تحریک شده و طول موجهای معینی
جذب یا بازتاب میشوند .نـور بـه طـور عمـود بـر صفحه z
تابش میکند و میدان الکتریکی در راستای محـور  xنوسان
میکند .از فلز طال بعنوان الیه اول و سوم در ساختار فرامواد
پیشنهادی استفاده شده است که گذردهی الکتریکی آن با
استفاده از مدل درود به صورت زیر تعریف میشود:
 p2
()1
   
   i c 
که گذردهی الکتریکی فرکانس باال  ،    9فرکانس پالسما
برخورد
فرکانس
و
 p  13.8 1015 rad s
   0.111015 rad sدر نظر گرفته شده است .اگر
پارامترهای هندسی ساختار بسیار کوچکتر از طول موج

الکترومغناطیسی فضای   0 آزاد باشند ،ساختار مورد نظر
میتواند به عنوان محیط مؤثر در نظر گرفته شود و گذردهی
الکتریکی موثر ساختار بدست آید .در این کار گذردهی
الکتریکی ساختار به روش شبیهسازی با استفاده از نرم افزار
 CST STUDIO SUITEبدست آمده است (شکل .)2در این
روش از پارامترهای پراکندگی برای بدست آوردن ضریب
شکست ساختار و در نتیجه گذردهی الکتریکی مؤثر استفاده
میشود.
شکل  :1ساختار فرامواد پیشنهادی مبتنی بر ساختار فلز-دی الکتریک-فلز
()Lx=Ly=913 nm

مواد جاذب کاربردهای وسیعی از جمله اتاقهای ضد بازتاب و
محافظت از تداخلهای الکترومغناطیسی در مدارهای پرسرعت
166
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

و نقره جذب میشوند .بیشینه مقدار جذب در طول موج nm
 1901به اندازه  ٪97نور ورودی است .لذا همانطور که از شکل
 9مشاهده میشود با جفت شدن نور در این طول موج یک
تشدید شدیدی در نمودار جذب رخ میدهد .برای درک بهتر
این موضوع نمودارهای توزیع جریان سطحی و توزیع میدان
مغناطیسی در شکل  4آمده است.

شکل  :2گذر دهی الکتریکی مؤثر فرامواد فلز-دیالکتریک-فلز

شکل  :9نمودار طیفی جذب و بازتاب فرامواد فلز-دیالکتریک-فلز
جدول  :1اندازههای بکار رفته در فرامواد پیشنهادی
)Size(nm
310×310
310×310
200×200

Thickness
)(nm
40
10
30

Type

Layer

)Metal(gold
)Dielectric(SiO2
)Metal(gold

First
Second
Third

شــکل ( :4الف) توزیع جریان سطحی (ب) توزیع میدان مغناطیسی مماسی

همانطور که در شکل ( 4الف) نمایان است ،جریان سطحی در
ساختار اطراف الیه طالی باالیی و از قسمت باال به سمت پایین
است .همچنین نمودار توزیع میدان مغناطیسی در شکل ( 4ب)
نشانگر تشکیل یک دوقطبی قوی در ساختار که بیانکننده
جفت شدگی شدید نور ورودی با ساختار است .برای نشان دادن
تنظیم پذیر بودن ساختار فرامواد با گذردهی الکتریکی نزدیک

بحث و نتایج شبیهسازی
در این قسمت با توجه به طیف جذب و عبوری بدست آمده در
نمونه نشان داده میشود که میتوانیم فرامواد پیشنهادی را به
عنوان جاذب شدید پالسمونیکی معرفی کنیم .به این منظور،
نمودار جذب و بازتاب ساختار پیشنهادی در بازه طول موجی
 1333 nmتا  1033 nmدر شکل  9نشان داده شده است .با
تابیدن نور ورودی با فرکانس  ωبه ساختار  ،جفتشدگی
شدید بین نور ورودی و پالسمونهای سطحی ساختار ایجاد
شده و یک سری از طول موجهای تحریک شده بین الیه عایق

صفر ،با تغییر اندازه پارامتر  pxدر ساختار ،نمودار جذب را
بدست آوردهایم .همانطور که در شکل  7نشان داده شده است،
به ازای کاهش اندازه  pxاز  133 nmبه  03 nmقله نمودار
جذب به سمت طول موجهای کم جابجا میشود که معادل با
جابجایی آبی است.
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شکل  :6نمودار ضریب گروه ( )ngبه ازای تغییرات بسامد

شــکل ( :7الف) نمودار طیفی جذب بهازای مقادیر مختلف px

نتیجهگیری

یکی از کابردهای مهمی که برای ساختار فرامواد پیشنهادی
میتوان بیان کرد ،توانایی کنترل نور بعنوان نور تند و کند
است .برای تحقق این امر ،در ابتدا بصورت عددی تأخیر گروه را
بدست میآوریم ،سپس با استفاده رابطه ( )2سرعت گروه را
محاسبه میکنیم:
L
vg  c0 
()2

در این مقاله فرامواد تنظیم پذیر با گذردهی الکتریکی نزدیک
به صفر براساس ساختار سه الیه فلز-دیالکتریک -فلز معرفی
شده است .طیفهای جذب ،بازتاب ،جریان سطحی و توزیع
میدان مغناطیسی برهمکنش شدید نور ورودی با پالسمونهای
سطحی در مرز فلز-دیالکتریک را نشان میدهد .نانو ساختار
پیشنهادی دارای تشدید شدید در طول موج  1901 nmبا
ضریب جذب  3/97و ضریب کیفیت  9است .همچنین ،این
فرامواد که به عنوان جاذب شدید پالسمونیکی معرفی شده
است ،توانایی استفاده در نور کند و تند با ضرایب  073و 1133
را داراست.

g

که در آن  c0سرعت گروه در خأل L ،ضخامت زیر الیه و τg
تأخیر گروه است .در نهایت توسط رابطه زیر ،ضریب گروهng ،
را تعیین میکنیم:
() 9

C0
vg

1


 dw 


 dk 

dn
dk

ng  n  w
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در این رابطه ضریب گروه مثبت ،توانایی کند کردن نور را نشان
میدهد و به ازای ضریب گروه منفی ،نور تند را خواهیم داشت.
شکل  6نمودار ضریب گروه به عنوان تابعی از طول موج را
نشان میدهد .ساختار فرامواد با ضریب گذر دهی نزدیک صفر
دارای بیشینه ضریب گروهی برابر با  073و کمینه ضریب
گروهی برابر  1133است ،که به ترتیب توانایی کنترل نور
بعنوان نور کند و تند را داراست .با توجه به پارامترهای متفاوت
در مدل درود برای فلزات طال و نقره انتظار می رود که ساختار
پیشنهادی دارای تأخیر گروه متفاوت ،و در نتیجه ضریب گروه
متفاوتی باهم داشته باشند .این ویژگی مناسب نانو ساختار
پیشنهادی میتواند در سوئیچهای نوری که توسط نور کند
کنترل میشوند ،مورد استفاده قرار گیرد.
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دی الکتریک در-پراکندگی ناچیز فرامواد هایپربولیکی بر اساس نانولوله نقره
گستره وسیعی از طیف مرئی
1

 غالمحسین بردبار، 1  محمود مرادی،1مینا وفایی
 شیراز، دانشگاه شیراز،بخش فیزیک1

 در این. کالسی از فرامواد هایپربولیکی با تانسور گذردهی الکتریکی ناهمسانگرد هستند،دی الکتریک-چکیده – نانولوله های فلز
 زمانی که نور قطبیده،دی الکتریک به عنوان فرامواد هایپربولیکی در بازه مرئی در نظر گرفته شده و پراکندگی- نانولوله نقره،مقاله
 بازده پراکندگی به عنوان تابعی از طول موج به صوور. به طور عمود به سطح جانبی نانولوله برخورد می کند بررسی شده استTE
 نتایج به دست آمده کاهش شدید پراکندگی را در محدوده وسیعی از طیف مرئی نشان.تحلیلی در شرایط محتلف بدست آمده است
 ایون کواهش شودید.می دهد که شامل طول موجی است که در آن گذردهی الکتریکی زاویه ای موثر سواختار صورر شوده اسوت
.پراکندگی کاربردهای بالقوه ای در نامرئی سازی دارد
. نامرئی سازی، نانو لوله، فرامواد: کلید واژه

Anomalously low scattering of hyperbolic metamaterial based on Agdielectric nanotube in the broad range of visible spectrum
Mina Vafaei1, Mahmood Moradi1, Gholamhossein Bordbar1
1

Department of Physics, Shiraz University, Shiraz

Abstract- Metal-dielectric nanotubes represent a class of hyperbolic metamaterials with uniaxial
permittivity tensor. In this study, the metal-dielectric nanotube as hyperbolic metamaterials was
considered in the visible range and the light scattering was investigated when the transverseelectric polarized light normally incident to the side of the nanotube. Scattering efficiency was
obtained as a function of the wavelength analytically in different conditions. The results show
anomalously low scattering in the wide range of visible spectrum which includes the angular
epsilon near zero wavelength. This anomalously low scattering has potential applications in
invisibility.

Keywords: metamaterial, nanotube, invisibility.
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می شود بطوریکه  a  d m  d dو نسبت پرشدگی الیه فلزی

مقدمه

به صورت  dm aبدست می آید .گذردهی الکتریکی الیه دی
الکتریک با   dو گذردهی الکتریکی فلز با   mمشخص می
شود که توسط مدل درود بدست می آید.
همانطور که می دانیم اگر پارامترهای هندسی ساختار بسیار

در سال های اخیر نامرئی سازی از موضوعات جالب توجه
محققان علوم مختلف بوده است .قابلیت فرامواد در
دستکاری امواج الکترومغناطیسی ،این ساختارهای
مصنوعی را گزینه مناسبی برای دستیابی به نامرئی سازی
معرفی کرده است .پیشرفت در این راستا با معرفی مواد
پالسمونیکی و فرامواد الکترومغناطیسی که شامل اجزای
زیر طول موج فلز و دی الکتریک هستند تسریع شده
است.اخیرا نامرئی سازی به روش نظری در فرامواد
هایپربولیکی مبتنی بر نانولوله های چند الیه فلز-دی
الکتریک در بازه مرئی اثبات شده است .در این فرامواد
پراکندگی نزدیک صفر در طول موج مشخصی که
گذردهی الکتریکی زاویه ای صفر می شود برای نور
قطبیده TEو  TMبدست آمده است[.]1
در این مقاله فرامواد هایپربولیکی بر اساس نانولوله چند
الیه نقره دی الکتریک در بازه مرئی در نظر گرفته شده و
بازده پراکندگی برای ساختار ،زمانی که تحت تابش
عمودی نور قطبیده  TEقرار میگیرد بررسی شده است .
هندسه و دی الکتریک بکار رفته بگونه در نظر گرفته شده
اند که سطح مقطع پراکندگی در گستره وسیعی از بازه
مرئی به مقدار قابل مالحظه ای کاهش یابد.

کوچک تر از طول موج الکترومغناطیسی فضای   0 آزاد

باشند ،ساختار مورد نظر می تواند به عنوان محیط موثر در نظر
گرفته شود و گذردهی الکتریکی موثر ساختار بدست آید [.]2
در اینجا بدلیل ویژگی زیرطول موج بودن دوره تناوب ،نانولوله
چندالیه را می توان بعنوان یک نانولوله فرامواد هایپربولیکی
ناهمسانگرد شعاعی با یک تانسور گذردهی الکتریکی در نظر
گرفت .در این مدل نانولوله فرامواد هایپربولیکی همان قطر
هسته و ضخامت کل پوسته نانولوله چندالیه متناوب را دارد با
این تفاوت که پوسته از یک ماده با تانسور گذردهی الکتریکی
موثر قطری زیر تشکیل شده است.

r 0 0 
 eff   0  0 
()1
0 0  
z 

که مولفه های روی قطر اصلی بصورت زیر بدست می آیند
1

()2

 f
1  f m  
r   m 

d 
 m

   z  f m m  1  f m   d
تجزیه و تحلیل تئوری
نانو لوله چند الیه فلز-دی الکتریک را به عنوان یک سیستم
غیر مغناطیسی پریودیک در نظر می گیریم که موج تختی با
قطبش ( TEمیدان مغناطیسی در راستای  )zو بردار موجی
در راستای  xبطور عمود به آن برخورد می کند .در این بخش
هدف محاسبه بازده پراکندگی از ساختار و کمینه کردن آن و
حتی االمکان رساندن آن به صفر است.
برای محاسبه بازده پراکندگی از روش تحلیلی پراکندگی مای-
لورنتز استفاده می کنیم [.]9
میدان مغناطیسی در هر الیه  mداخل نانولوله به صورت زیر

شکل  :1نانو لوله چند الیه ای فلز-دی الکتریک
ساختار نانولوله فرامواد هایپربولیکی
یک نانو لوله چند الیه فلز-دی الکتریک بسیار بلند با سطح
مقطع دایره ای در نظر میگیریم که تحت تابش عمودی موج
تخت قرار گرفته است (شکل .)1
نانولوله هسته ای به قطر  Dاز جنس هوا دارد و پوسته اطراف
هسته را الیه های متناوب فلز و دی الکتریک با ضخامت کل d
تشکیل می دهند .ضخامت الیه فلز ،دی الکتریک و دوره تناوب
ساختار الیه ای متناوب به ترتیب با  d d ، d mو  aمشخص



()9

) H zm   [bn ,m J n (km r )  cn ,m N n (km r )]cos(n
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و در خارج از نانولوله به صورت زیر داده می شود

()17



()4
که

) H z   [i n en J n (k0 r )  an H n(1) (k0 r )]cos(n
n 0

km    mm



9.1522
 i 0.0211.24  

2

1.24  

 Ag  3.691 

و با مقایسه دی الکتریک های مرسوم در بازه مرئی ،دی
اکسید آلومینیوم با گذردهی الکتریکی ثابت   Al O  3به

بردار موج در الیه  mام،

2 3

)  Yn (krو )  H n(1) ( krبه ترتیب تابع بسل نوع اول ،تابع بسل
نوع دوم و تابع هنکل نوع اول هستند .میدان الکتریکی متناظر
در هر ناحیه نیز توسط معادالت ماکسول به صورت زیر بدست
می آید.

عنوان الیه دی الکتریک در کنار الیه نقره کمترین بازده
پراکندگی در بازه مرئی را بدست می دهد.
با انتخاب نقره و دی اکسید آلومینیوم به عنوان الیه های
متناوب ،برای نانو لوله ای با قطر داخلی  57نانومتر و
ضخامت پوسته  67نانومتر ،مشاهده شد که کمترین بازده
پراکندگی به ازای ضریب پرشدگی  7.1برای نقره
 f Ag  0.1بدست می آید (شکل  .)2همانطور که در

Em 

شکل  2مشاهده می شود به ازای  f Ag  0 . 1بازده

 k0    0 0بردار موج در خارج از نانولوله، J n ( kr ) ،

()5
) J n (km r )  cn ,m N n (km r )]cos(n





[b

n ,m

n 0 n 0

km

i m

پراکندگی به میزان قابل توجی کاهش یافته است و در
گستره ای حدود  177نانومتر تقریبا به مقدار صفر می
رسد.

()6


) E   [i n en J n (k0 r )  an H n(1) (k0 r )]cos(n
n 0

در هسته نانولوله بدلیل وجود شعاع صفر میدان مغناطیسی
فقط می تواند شامل جمله  J n  k0 r باشد یعنی برای همه
جمله های  nشرط  cn ,0  0برقرار است و بدون از دست
دادن کلیت مساله می توانیم قرار دهیم . bn ,0  1
با اعمال شرط مرزی بین الیه ها به رابطه زیر می رسیم

()1

Bn, m  bn,0 


Dn, m  cn,0 

 bn , N 1   N  rm   An ,m

   
 cn , N 1  2 n 0   m   Cn ,m

با بدست آمدن ضرایب آخرین الیه bn , N 1 ،و ، cn , N 1
بازده پراکندگی به صورت زیر بدست می آید
2

() 8

شکل  :2بازده پراکندگی بر حسب طول موج به ازای نسبت های
پرشدگی متفاوت نقره


bn , N 1
2

en

 ( D  2a) n 0 bn , N 1  icn , N 1

شکل  9گذردهی الکتریکی زاویه ایی نانو لوله را برای
نسبت های پرشدگی متفاوت نقره متناظر با شکل  2نشان
می دهد .همانطور که مشاهده می شود برای هر نسبت
پرشدگی کاهش بازده پراکندگی در نزدیکی طول موجی
اتفاق می افتد که گذردهی الکتریکی زاویه ای موثر نانولوله
صفر شده است.

که
()9

1 0  n
en  
2 1  n
.

در ادامه با انتخاب مناسب نوع فلز و دی الکتریک و نسبت
پرشدگی آنها بازده پراکندگی را برای گستره وسیعی از
طیف مرئی به حداقل میرسانیم .بهترین گزینه برای الیه
فلزی در بازه مرئی نقره می باشد که گذردهی الکتریکی
آن با استفاده از مدل درود به صورت زیر می باشد []1
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که در آن گذردهی الکتریکی زاویه ای موثر صفر می شود
نزدیک تر می شود.

شکل  :9گذردهی الکتریکی زاویه ای نانولوله فرامواد بر حسب طول
موج برای نسبت های پرشدگی متفاوت نقره

در شکل  4تاثیر تغییر قطر هسته نانولوله بر بازده پراکندگی
بررسی شده است که همانطور که در این شکل مشخص است،

شکل  :5بازده پراکندگی بر حسب طول موج به ازای تعداد الیه های
متفاوت فلز-دی الکتریک در شرایط یکسان نسبت پرشدگی و
ضخامت کل

اگرچه با تغییر قطر هسته نانولوله بازه ای که بازده پراکندگی
کمینه می شود تغییری نمی کند ولی با کاهش قطر هسته،
بازده پراکندگی در طول موج ها دیگر کاهش می یابد.

 -4نتیجهگیری
نانولوله فرامواد هایپربولیک نقره-دی الکتریک تحت تابش
عمودی نور قطبیده  TEدر جهت کاهش بازده پراکندگی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که نانولوله نقره –
دی اکسید آلومینیوم با نسبت پرشدگی  7.1نقره و قطر هسته
 97نانومتر کمترین میزان بازده پراکندگی را بدست می دهد.
همچنین در این شرایط عالوه بر کاهش بازده پراکندگی در کل
طیف مرئی ،میزان آن در بازه ی حدود  177نانومتر تقریبا به
صفر می رسد که می تواند در مساله نامرئی سازی بسیار حائز
اهمیت باشد.

شــکل  :4بازده پراکندگی بر حسب طول موج به ازای قطرهای
متفاوت هسته نانولوله
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شبیه سازی انتشار باریکه گاوسی در داخل بلور فوتونی یک بعدی حاوی تک
)MoS2( الیه های مولیبدن دی سولفاید
2

 و صمد روشن انتظار1 امیر مدنی، 1میثم شیری

 آذربایجان شرقی، بناب، دانشگاه بناب، گروه مهندسی اپتیک و لیزر1
 آذربایجان شرقی، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک2
چکیده – در این مقاله انتشار باریکه گاوسی و موج تخت در داخل بلور فوتونی یک بعدی حاوی تک الیه های مولیبدن دی سولفاید
 ابتدا طیف تراگسیل بلور فوتونی در ناحیه فرکانسی مرئی و فرابنفش نزدیکک بکا.شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است
 بلور فوتونی معرفی شده متشککل از نکانو الیکه هکای. مطالعه شده استTM  وTE استفاده از روش ماتریس انتقال برای دو قطبش
 در ادامه پروفایل میدان الکتریکی مکوج تخکت در. است که بصورت تناوبی توسط الیه های دی الکتریک از هم جدا شده اندMoS2
 در پایان برای مطالعه بهتر و واقعکی.داخل بلور فوتونی برای طول موج های انتخاب شده از داخل و لبه گاف فوتونی رسم شده است
رفتار میدان الکتریکی در داخل بلور فوتونی پروفایل میدان الکتریکی یک باریکه گاوسی با استفاده از تبدیالت فوریه شبیه سکازی
.شده است که انتشار باریکه در داخل ساختار را نشان می دهد
. باریکه گاوسی، پروفایل میدان الکتریکی، طیف تراگسیل،)MoS2(  مولیبدن دی سولفاید، بلور فوتونی یک بعدی-کلید واژه

Numerical simulation of a Gaussian beam propagation inside a onedimensional photonic crystal containing MoS2 monolayers
Meisam Shiri1, Amir Madani1, Samad Roshan Entezar2
1

Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab
2
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz

E-Mails: meisamshiri1993@gmail.com (M.S.); a-madani@bonabu.ac.ir (A.M.); s-roshan@bonabu.ac.ir (S.R.E.)
Abstract- In this paper we have performed a numerical simulation which represents the propagation of a plane wave and
a Gaussian beam at the outside and inside of a one-dimensional photonic crystal (1DPC) containing MoS2 layers. At
first, the transmission spectrum of the 1DPC for the TE and TM polarized waves have been studied in the visible and
UV regions using the transfer matrix method. The introduced PC is made of MoS 2 monolayers which are alternatingly
separated by dielectric slabs. Besides, the electric field amplitude of a plane wave at the PC has been plotted for
wavelength which is selected from inside and the edge of the band gap. Finally, for better understanding of the electric
field distribution inside the 1DPC, the numerical simulation of a Gaussian beam propagation have been performed using
the Fourier transformation technique.
Keywords: one-dimensional photonic crystal, MoS2, transmission spectrum, electric field profile, Gaussian beam
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مقدمه

معرفی ساختار و محاسبات تئوری

مطالعه انتشار امواج الکترومغناطیسی و بررسی ویژگی های

ساختار معرفی شده یک ساختار یک بعدی حاوی تک الیه

تابشی آنها از موضوع های جالب و کاربردی فیزیک و

های  MoS2است که این الیه ها مابین الیه های دی

فوتونیک محسوب می شود که کمک شایانی به طراحی

الکتریک ،دی اکسید سیلیکون ( )SiO2و پلی متیل

بلور های فوتونی ،کنترل نور در داخل ساختار و غیره می

متاکریالت

صورت

کند .بلورهای فوتونی یکی از ابزار های شناخته شده

 SiO2 / MoS2 / PMMA / MoS2در کنار هم قرار گرفته اند

کنترل نور محسوب می شوند که به طور ساده می توان

که با آرایش تکرار شونده این سلول چهار الیه ای N=16

یک محیط با خواص اپتیکی متناوب تعریف کرد .مهم

مرتبه تکرار شده است (شکل  .)1الیه ها در موازات صفحه

ترین مشخصه این مواد وجود محدوده فرکانسی ممنوعه یا

( )y-xبوده و محور  zعمود بر الیه ها قرار گرفته است.

گاف فوتونی است [ .]1تا به حال در ساخت بلور های

()PMMA

به

d MoS2  0.65nm, d SiO2  75nm, d PMMA  75nm

فوتونی از مواد گوناگونی ،به عنوان مثال دی الکتریک ها،

با توجه به مرجع [ ]6ضریب شکست  SiO2و مرجع []5

فلزات ،نیم رساناها و  ...استفاده شده است که در دهه

ضریب شکست  PMMAبه صورت روابط زیر بیان می

گذشته تحقیقات و توجهات زیادی روی مواد دو بعدی از

شود .به دلیل تاثیر ناچیز تغییر طول موج بر ضریب

قبیل گرافن MoS2 ،و ترکیبات مشابه انجام شده است

شکست دو دی الکتریک ،پاشندگی در ساختار مطرح نمی

[.]2

شود و برای بیان صحیح از روابط زیر استفاده شده است.

 MoS2به عنوان یک نیم رسانای دو بعدی با ضخامت



0.6962 2
0.4080 2
0.8975 2 
 nSiO2     1  2
 2
 2
2
2
2 

   0.0684   0.1162   9.8962 

12


0.99654 2
0.18964 2
0.00411 2 
n


1







 PMMA
2
2
2
   0.00787   0.02191   3.85727 

12

اتمی است که یکی از معروف ترین اعضای خانواده مواد

() 1

الیه ای واندروالسی اند .اگر از باال به  MoS2نگاه کنیم
ساختاری النه زنبوری را مشاهده می کنیم [ .]9ویژگی
مهم این ماده قابل تنظیم بودن ضریب دی الکتریک توسط

ضریب شکست  MoS2بصورت رابطه ( )2محاسبه می

ولتاژ گیت و تغییرات دما است .تغییر گاف نواری از حالت

شود.

غیر مستقیم  1/2 eVدر چند الیه به حالت مستقیم eV

( )2

 1/9در تک الیه یکی دیگر از مزایای این ماده است که

nMoS2 ( )   MoS2

در این رابطه ،برای ضریب دی الکتریک وابسته به طول

امکان ساخت سویچ های الکترواپتیکی را فراهم می کند.

موج  MoS2از مدل  hybrid Lorentz-Drude-Gaussianارائه

در کنار این ویژگی ها ضخامت هر الیه 0/56 nm ،MoS2

شده در مرجع [ ]1استفاده شده است که به صورت رابطه

است [.]7

( )9بیان می شود.

در این مقاله سعی شده است ابتدا با استفاده از روش

() 9

ماتریس انتقال طیف تراگسیل بلور فوتونی یک بعدی

5

a j p2
LD
c     2 2

j  0  j    i j



     2 

  cLD   cG 
  iG     exp  

2


2

 G G G


 c   r  i i 
G



 i  
1

G
d 
 r     pv 


  



حاوی تک الیه های  MoS2بررسی شود .در ادامه نیز
پروفایل میدان الکتریکی در داخل بلور فوتونی برای موج
تخت و باریکه گاوسی شبیه سازی شود .فرض شده است
که تک الیه های  MoS2میان الیه های دی الکتریک
سازنده بلور جاسازی شده اند.
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فرض شده است موج تختی از هوا با زاویه  θنسبت به خط


 Er  k x   rE  k x 


 Et  k x   tE  k x 

( )8

عمود بر سطح ساختار به بلور فوتونی تابیده شود ،تراگسیل
ساختار با استفاده از روش ماتریس انتقال بصورت زیر

سپس با استفاده از تبدیالت فوریه معکوس باریکه گاوسی

محاسبه می شود [.]8

خروجی و بازتابی را محاسبه نمود.

2

() 7

2q0
T
) (q0 M 11  qt M 22 )  ( M 21  q0 qt M 12

 M21 ،M12 ،M11و  M22مولفه های ماتریس انتقال کل
ساختار و  M N unitsell  ( M S  M M  M P  M M ) Nاست.
شکل  :1ساختار بلور فوتونی یک بعدی حاوی مولیبدن دی سولفاید.

ماتریس های انتقال  ،Mjمیدان ها را در دو نقطه  zو z+dz
در هر الیه را توسط رابطه زیر به هم مرتبط می کنند.





i

sin k z j d j 
q0

cos k z j d j 


( )6



TM




 cos k z j d j
Mj 
 iq sin k
zj
 j



شبیه سازی انتشار میدان الکتریکی در داخل ساختار
مستلزم معرفی طیف تراگسیل و ضرایب عبور و بازتاب
است .ابتدا ضریب دی الکتریک وابسته به طول موج

 j  0, t , S , M , Pو برای قطبش TE

در این روابط
و


 

نتایج و بحث

ترتیب

به

 k z j  j  0

داریمq j  k z j  j 0 :

 MoS2با بهره گیری از مدل Lorentz-Drude-Gaussian

و

محاسبه شده است .طیف تراگسیل بلور فوتونی ارائه شده،

.q j

تحت تابش  θ=90ºبرای دو قطبش  TEو  TMدر شکل 2

باریکه فرودی به شکل گاوسی با میدان الکتریکی به

رسم شده است .به دلیل اختالف کم ضریب شکست دو

صورت رابطه ( )5بیان شده است که به دلیل ناچیز بودن

دی الکتریک گاف براگ (گاف ساختاری) نداریم ،فقط

تاثیر مولفه شعاعی از آن صرف نظر شده است .در این
رابطه پهنای باریکه فرودی

حضور  MoS2باعث ایجاد دو گاف فوتونی در حوالی طول

 a  2است که پهنای

موج های  779 nm 289 nmشده است که در شکل زیر

باریکه دو برابر طول موج نور فرودی است .همچنین مولفه
مماسی با سطح بردار موج فرودی

قابل مشاهده است.

به صورت

 k xi  ki sin بیان می شود که در این مقاله زاویه تابش
فرودی
  i i
c

 θ=90ºو عدد موج باریکه به صورت


 kiاست.


  ik xi x 



()5

  x
E ( x)  exp    2
  4a
2

می توان با استفاده از تبدیالت فوریه آن را به مولفه های

شکل  :2طیف تراگسیل بلور فوتونی بدون ( MoS2آبی) ،حاوی

موج تخت بسط داد:
() 1

E ( x) exp( ik x x) dx



MoS2

(قرمز) ،برای قطبش ( TEخط) و قطبش ( TMخط چین).

E (k x )  

با استناد به طیف تراگسیل شکل 2و محاسبه ضریب



بازتاب و عبور ساختار ،پروفایل میدان الکتریکی قطبش

و با استفاده از ماتریس های انتقال برای هر مولفه تخت
باریکه عبوری و بازتابی را محاسبه کرد:
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 TEموج تخت برای طول موج های  750و  228رسم شده

برد و همچنین تاثیر هر الیه روی میدان الکتریکی را

است.

مشاهده کرد که در طراحی بلور های فوتونی و چیدمان
الیه ها در رسیدن به ساختار مدنظر کاربرد دارد.

نتیجه گیری
در این مقاله ابتدا طیف تراگسیل ساختار مورد بررسی قرار
گرفته است که نشان می دهد وجود  MoS2باعث ایجاد دو
گاف فوتونی در ناحیه مرئی و فرابنفش نزدیک شده است.
در ادامه پروفایل میدان الکتریکی موج تخت و باریکه
گاوسی در داخل ساختار با استفاده از روش تبدیالت فوریه
برای طول موج انتخاب شده از داخل گاف فوتونی در
 750nmشبیه سازی شده است .میزان تاثیر هر الیه از

شکل  :9پروفایل میدان در داخل بلور فوتونی برای طول موج انتخاب شده از

بلور فوتونی بر رفتار و نحوه انتشار میدان الکتریکی قابل

داخل گاف فوتونی ( )aدر  750nmو لبه گاف اول ( )bدر .228nm

مشاهده است که میرایی سریع و حالت نوسانی کمتری را

شکل 9مشاهده می شود که پروفایل میدان مربوط به گاف

نشان می دهد.

از حالت نوسانی کمتری برخوردار است و همچنین رفتار
موج در داخل هر الیه از بلور فوتونی قابل مشاهده است.

مرجعها

در پایان پروفایل میدان الکتریکی باریکه گاوسی برای

[1] J. D. Joannapoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, and
R. D. Meude, "Photonic crystals: modeling the
flow of light," Princeton university press, USA
(2011).
A. Madani, S. Roshan Entezar, "Optical properties
of one-dimensional photonic crystals containing
graphene sheets," Physica B, 431 (2013) 1–5.
Xiao, D., et al., "Coupled spin and valley physics
in monolayers of MoS2 and other group-VI
dichalcogenides," Phys. Rev. Lett.108 (19) 196802
(2012) 1–5.
C. Qin, Y. Gao, Z. Qiao, prof. L. Xiao, prof. S. Jia,
“Atomic-layered MoS2 as a tunable optical
platform,” Adv. Optical mater. 4 (2016) 14291456.
I.H. Malitson, “Interspecimen comparison of the
refractive index of fused silica”, J. Opt. Soc. Am.
55 (1965) 1205–1208.
M.N. Polyanskiy. Refractive Index Database
<http://refractiveindex.info>.
B. Mukherjee, F. Tseng, D. Gunlycke, K.K.
Amara, G. Eda, E. Simsek, "Complex electrical
permittivity of the monolayer molybdenum
disulfide (MoS2) in near UV and visible, " Opt.
Mater. Express. 5 (2015) 447-455.
P. Yeh, P.A. Yariv, and C-S Hong,
“Electromagnetic Propagation in periodic stratified
media. I. General theory”, Optical Society of
America 67, No. 4 (1997) 423-438.

قطبش  TEبا استفاده از تبدیالت فوریه و برای طول موج
انتخاب شده از داخل گاف شبیه سازی شده است.

شکل  :7پروفایل میدان الکتریکی موج گاوسی در داخل بلور فوتونی برای
طول موج انتخاب شده از داخل گاف فوتونی در .750nm

انتشار میدان الکتریکی قبل از ورود به ساختار و داخل
ساختار که با خط چین از هم جدا شده اند را مشاهده می
کنیم .هدف از انتخاب این طول موج این است که می توان
به میزان نفوذ و شدت میرایی باریکه در داخل ساختار پی
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ساختار باند برحسب مرتبه های مختلف سری فیبوناچی در شبه بلور فوتونی یک
)MoS2( بعدی حاوی تک الیه های مولیبدن دی سولفاید
2

 و صمد روشن انتظار1 امیر مدنی، 1میثم شیری

 آذربایجان شرقی، بناب، دانشگاه بناب، گروه مهندسی اپتیک و لیزر1
 آذربایجان شرقی، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک2
 با آرایش شببه تنباوبیMoS2 چکیده –دراین مقاله ساختار باند و خواص تراگسیل شبه بلور فوتونی یک بعدی حاوی تک الیه های
 ابتدا به معرفی سری فیبوناچی و نحوه آرایش الیه هبای دی.برای مرتبه های مختلف سری فیبوناچی مورد مطالعه قرار گرفته است
 در ادامه طیف تراگسیل ساختار با استفاده از روش ماتریس انتقال ببرای مرتببه. پرداخته شده استMoS2 الکتریک و نانو الیه های
 در پایان ساختار باند و گبا فوتبونی ببرای. مورد بررسی قرار گرفته استTM  وTE  سری فیبوناچی برای دو قطبش5  و4 ،3 های
 باعث ایجاد گا شده است و همچنینMoS2 مرتبه های اشاره شده در ناحیه مرئی و فرا بنفش نزدیک بررسی شده است که حضور
.با افزایش مرتبه سری فیبوناچی انتقال گا به فرکانس های باالتر رخ می دهد
)MoS2( مولیبدن دی سولفاید، بلور فوتونی یک بعدی، رشته فیبوناچی، طیف تراگسیل، ساختار باند گاف-کلید واژه

Band gap structure of a one-dimensional quasiperiodic structure
containing MoS2 mono-layers in terms of different orders of Fibonacci
series
Meisam Shiri1, Amir Madani1, Samad Roshan Entezar2
1

Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab
2
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz

E-Mails: meisamshiri1993@gmail.com (M.S.); a-madani@bonabu.ac.ir (A.M.); s-roshan@bonabu.ac.ir (S.R.E.)
Abstract- In this paper, the band gap structure and transmission properties of a one-dimensional Fibonacci quasiperiodic
structure containing MoS2 monolayers have been studied. At first, the Fibonacci series and the arrangement of dielectric
layers and MoS2 monolayers have been introduced. So, the transmission spectrum of the structure for 3, 4 and 5 orders
of Fibonacci series have been studied for TE and TM polarizations, using the transfer matrix method. Finally, the
photonic band gap structure of above-mentioned Fibonacci series orders has been investigated in the visible and UV
region. The results show that, the presence of MoS2 causes to appearance of new gaps. Also, as increasing the orders of
Fibonacci series, the gaps occurs at higher frequencies.
Keywords: Band gap structure, Transmission properties, Fibonacci series, Quasiperiodic structure, MoS2.
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مابین الیه های دی الکتریک  SiO2و  PMMAقرار گرفته

مقدمه

شده اند .در این ساختار آرایش سلولی دی الکتریک ها از

بلور های فوتونی ابزاری مناسب برای کنترل نور محسوب

سری فیبوناچ ی پیروی می کند به طوری که تک الیه های

می شوند که با آرایش های مختلف تناوبی و شبه تناوبی و

 MoS2بین الیه های دی الکتریک قرار داده شده اند ،به

 ...برای کاربرد های مختلف طراحی می شوند .بلور فوتونی

غیر از زمانی که دو الیه مشابه کنار هم قرار گرفته باشند.

را به طور ساده می توان یک محیط با خواص اپتیکی

هر سلول دی الکتریک در داخل ساختار شبه تناوبی

متناوب تعریف کرد .مهم ترین مشخصه این مواد وجود

فیبوناچی از رابطه بازگشتی:

محدوده فرکانسی ممنوعه یا گاف فوتونی است [ .]1تا به

() 1

حال در ساخت بلور های فوتونی از مواد گوناگونی ،به
عنوان مثال دی الکتریک ها ،فلزات ،نیم رساناها و ...

S j 1  S j , S j 1

تبعیت میکنند .در رابطه ( Sj ،)1مرتبه سری فیبوناچی می

استفاده شده است که در دهه گذشته تحقیقات و توجهات

باشد .اگر فرض کنیم  S 0  A و  S 1  B باشد ،چند

زیادی روی مواد دو بعدی از قبیل گرافن MoS2 ،و

مرتبه از سری به صورت:

ترکیبات مشابه انجام شده است [.]2

S 2  BA  , S 3  BAB  , S 4  BABBA 
()2

S 5  BABBABAB 


 MoS2به عنوان یک نیم رسانای دو بعدی با ضخامت اتمی
است که یکی از معروف ترین اعضای خانواده مواد الیه ای

محاسبه می شود .تراوایی مغناطیسی الیه ها برابر یک

واندروالسی اند .اگر از باال به  MoS2نگاه کنیم ساختاری

است و همچنین الیه ها در موازات صفحه ( )y-xقرار

النه زنبوری را مشاهده می کنیم [ .]9مزایای دیگر تغییر

گرفته اند ومحور  zعمود بر الیه ها است (شکل ،)1که

گاف نواری از حالت غیر مستقیم  1/2 eVدر چند الیه به

ضخامت الیهها به صورت:

حالت مستقیم  1/9 eVدر تک الیه اشاره کرد .در کنار این

d MoS 2  0.65nm , d SiO 2  75nm , d PMMA  75nm

ویژگی ها ضخامت هر الیه  0/56 nm ،MoS2است[.]4
در این مقاله با معرفی سری فیبوناچی و چگونگی تشکیل

فرض شده اند .با توجه به مرجع [ ]5،6ضریب شکست

ساختار شبه تناوبی سعی شده است ابتدا با استفاده از

وابسته به طول موج  SiO2و  PMMAبه صورت رابطه:

روش ماتریس انتقال طیف تراگسیل برای مرتبه های 4 ،9

12


0.6962 2
0.4080 2
0.8975 2 
 nSiO2     1  2


2
2
2
2
2 

(   0.0684   0.1162   9.8962  )9

12


0.99654 2
0.18964 2
0.00411 2 
n PMMA     1   2  0.00787   2  0.02191   2  3.85727 




و  6ساختار برای دو قطبش  TEو  TMدر ناحیه فرکانسی
مرئی و فرابنفش نزدیک پرداخته شود .در ادامه ساختار
باند و گاف فوتونی نیز رسم شده است که تاثیر مرتبه های

بیان میشود .ضریب شکست  MoS2بصورت رابطه:

مختلف سری فیبوناچی بر گاف های ایجاد شده توسط
 MoS2مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.

()4

n MoS 2 ( )   MoS 2

محاسبه میشود .ثابت دی الکتریک وابسته به طول موج

معرفی ساختار و محاسبات تئوری

 MoS2از مدل ارائه شده Hybrid Lorentz-Drude-

ساختار معرفی شده شبه بلور فوتونی یک بعدی با آرایش

 Gaussianدر مرجع [ ]1استفاده شده است .فرض شده

فیبوناچی حاوی تک الیه های  MoS2است که این الیه ها
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است موج تختی از هوا با زاویه  θنسبت به خط عمود بر

سلول تحت تابش  θ=90ºرسم شده است .به دلیل اختالف

سطح ساختار به بلور فوتونی تابیده شود ،تراگسیل ساختار

ناچیز ضریب شکست دی الکتریک ها گاف براگ (گاف

با استفاده از روش ماتریس انتقال به صورت:

ساختاری) تشکیل نمی شود .با توجه به شکل با افزایش

2

()6

مرتبه سری ،گاف های تشکیل شده بزرگتر می شوند.

2q0
T
) (q0 M 11  qt M 22 )  (M 21  q0qt M 12

محاسبه میشود [ M21 ،M12 ،M11 .]7و  M22مولفه های
انتقال

ماتریس

ساختار،

کل

M N unitsell  (M P  M M  M S  M M  M p ) N

برای

مرتبه  9سری فیبوناچی است که  Nتعداد تکرار سلول
واحد است .ماتریس های انتقال  ،Mjمیدان های الکتریکی
در دو نقطه  zو  z+dzدر هر الیه را توسط رابطه:





i

sin k z j d j 
q0

cos k z j d j 


()5





به هم مرتبط می کنند .در این روابط


 

شکل  :2طیف تراگسیل بلور فوتونی حاوی  MoS2با آرایش فیبوناچی برای
مرتبه ( 9آبی) ،مرتبه ( 4قرمز) و مرتبه ( 6سبز).




 cos k z j d j
Mj 
 iq sin k
zj
 j

تراگسیل ساختار بر حسب زاویه تابش و طول موج برای
قطبش  TEو  TMدر زیر رسم شده است .در شکل 9

j  0, t , S , M , P

پیداست که امکان دست یافتن به گاف فوتونی برای هر دو

و برای قطبش  TEو  TMبه ترتیب داریم:
q j  k z j  j 0

و

نوع قطبش وجود دارد .نواحی تاریک نشانگر گاف های

q j  k z j  j  0

فوتونی است که حضور  MoS2باعث ایجاد دو گاف فوتونی
در ناحیه مرئی و فرابنفش نزدیک شده است که وابستگی
شدید به مرتبههای سری فیبوناچی از خود نشان می دهد.

شکل  :1طرح شماتیک ساختار یک بعدی شبه پریودیک فیبوناجی مرتبه
چهارم شامل تک الیه های .MoS2

نتایج و بحث
محدوده فرکانسی مورد مطالعه و محاسبات عددی صورت
گرفته در این مقاله در ناحیه مرئی و فرابنفش نزدیک
است .ابتدا با در نظر گرفتن ثابت دی الکتریک های وابسته
به طول موج مواد ،طیف تراگسیل بلور فوتونی را برای
شکل  :9تراگسیل بلور فوتونی شبه پریودیک فیبوناچی برحسب زاویه تابش

مرتبه های  4 ،9و  6سری فیبوناچی برای  N=12تکرار

و طول موج برای مرتبه  )a( 9و مرتبه  )b( 4برای دو قطبش  TEو .TM
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در پایان ساختار باند فوتونی را برای تحلیل بهتر تاثیر

نتیجه گیری

آرایش فیبوناچی در تشکیل گاف با صرف نظر از جذب

در این مقاله طیف تراگسیل و ساختار باند شبه بلور

ساختار برای قطبش های  TEو  TMمورد بررسی قرار

فوتونی حاوی  MoS2با آرایش فیبوناچی مورد بررسی قرار

گرفته است .با توجه به شکل  4برای مرتبه های  4 ،9و 6

گرفته است .نتایج تشکیل دو گاف فوتونی در ناحیه مرئی

سری فیبوناچی به ترتیب  9 ،2و  4گاف فوتونی تشکیل

و فرابنفش نزدیک را نشان می دهد که وابستگی شدیدی

شده است که وابستگی شدیدی به زاویه تابش دارند .با

به مرتبه سری فیبوناچی و زاویه تابش دارند .با افزایش

افزایش یک واحد سری فیبوناچی افزایش یک گاف فوتونی

مرتبه ،گاف ایجاد شده توسط  MoS2پهنتر می شود.

در بازه  0تا  46درجه و شیفت گاف ها به طول موج های

همچنین ساختار باند ،تاثیر آرایش فیبوناچی را به خوبی

باالتر رخ می دهد .در شکل  4تاثیر آرایش شبه پریودیک

نشان داده است که این نوع چیدمان نقش مهمی در

فیبوناچی به خوبی قابل مشاهده است.

تشکیل گاف ایفا می کند.
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شکل  :4ساختار باند بلور فوتونی شبه پریودیک فیبوناچی برحسب زاویه
تابش و طول موج برای مرتبه ( 9آبی) ،مرتبه ( 4قرمز) و مرتبه ( 6سبز)
برای دو قطبش  TEو .TM
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بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

ساخت دستگاهی بر اساس طیفسنجی برای ثبت شدت نور بازتابی از قسمت سالم پوست و قسمت
 و مقایسه دو بازتاب برای نتیجه گیری از وضعیت ضایعه و575 nmدارای ضایعه همانژیوم در طول موج
پیشنهاد دوز الزم برای مداوا با لیزر
 عزالدین مهاجرانی، 1محمدرضا طاهری دقیق
 دانشگاه شهید بهشتی تهران، پژوهشکدهی لیزر و پالسما
 ممکون. همانژیوم یک خال مادر زادی است که به شکل قرمز روشن از رگهای خونی اضافه بر روی پوست ظاهر می شوود- چکیده
 در این مقاله از روش غیرمخرب طیفسنجی.است همانژیوم مانع کارکرد طبیعی اجزای بدن شود پس درمان آن ضروری خواهد بود
 شدت و نحوه تابش نور، در ابتدا با بررسی پارامترهای موثر بر شدت نور بازتابی از سطح نمونه مانند زاویه.بازتابی استفاده شده است
 چید مان موردنظر را بهینه کرده و یک نمونه اولیه از دستگاه موردنظر را برای تست گیری ارائوه کوردیم کوه، در حالتهای مختلف
 در نهایوت ایون. بور روی یوک نمایشوگر را دارد،قابلیت نشان دادن اختالف شدت نور بازتابی بین دو قسمت سالم پوست و ضایعه
.دستگاه با نتایج حاصل از اسپکتروسکوپی کالیبره شد
 همانژیوم، شدت نور بازتابی، پوست، اسپکتروسکوپی-کلید واژه

Spectroscopy-based device for recording the intensity of reflection light from
healthy skin and hemangioma lesions at 575 nm wavelengths and comparing two
reflections to conclude a lesion condition and suggesting a dose for laser
treatment.
Mohammad Reza Taheri Daghigh , Ezeddin Mohajerani
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran
Abstract- Hemangioma is a birthmark that appears in red in the form of blood vessels on the skin. Hemangiomas may
prevent the normal functioning of the body parts, so treatment will be necessary. In this paper, the non-destructive
method of reflection spectroscopy is used. Initially, by analyzing the effective parameters on the intensity of reflection
light from the sample surface, such as the angle, intensity and ways of light irradiation in different modes, optimized the
layout and offered a prototype of the device for testing, which is capable of showing the difference between the two
parts of the healthy skin and the lesion in the intensity of reflection light, on a monitor. Ultimately, this machine was
calibrated with spectroscopic results.
Keywords: haemangioma, reflective light intensity, skin, Spectroscopy.
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متخصصان پوست برای تشخیص دقیقتر استفاده کرد .در

مقدمه

این مقاله از روش طیفسنجی بازتابی ،برای ثبت شدت نور

الیهی درمیس پوست انسان توسط رگهای خونی که

بازتابی از قسمت سالم پوست و قسمت دارای ضایعهی

شامل هموگلوبین هستند اشغال شده است .همانژیوم یک

همانژیوم استفاده شده است].[5

خال مادرزادی است که به شکل قرمز روشن از رگهای
خونی اضافه برروی پوست ظاهر میشود .بهعبارت دیگر

مبانی نظری

همانژیوم یک تومور خوشخیم عروق خونی است که به

برهمکنش نور با هر ماده ،وابسته به خواص نوور فورودی و

علت افزایش غیرطبیعی عروق خونی ،تکثیر الیههای
داخلی رگها یا از کالفه شدن و درهم پیچیده شدن رگ-

خواص نوری مواد اسوت .پوارامترهوای اپتیکوی اصولی نوور

های خونی ایجاد میشود] [.

فرودی عبارتند از :طول موج نور فرودی یا معادل آن تووان

همانژیوم در اثر اختالل در رشد در سه ماه اول دوران

یا انرژی نور فرودی ،اندازه لکه ،پروفایول فضوایی ،پروفایول

حاملگی اتفاق میافتد و ضایعات اولیه میتواند بصورت یک

زمووانی و مشخصووات طیف وی کووه مربووو بووه طووول موووج

خراش قرمز یا کبودی باشد .همانژیوم در بچههای نارس،

است].[1

نوزادان دوقلو و بچههایی که از مادران مسن به دنیا آمده-

در درمان ضایعات عروقی بوسیلهی لیزر ،طول موج لیزر را

اند شایعتر است .با توجه به اینکه ممکن است همانژیوم

با یکی از قلههای جذب هموگلوبین تطبیق میدهند .تمام

مانع کارکرد طبیعی اجزای بدن شود مثال اگر همانژیوم

قلههای جذب هموگلوبین که همگی در ناحیه طیف مرئی-

جلوی دید چشم را بگیرد ،کودک را به تنبلی چشم مبتال

اند عبارتند از 418،545،515 :نانومتر ،که بهترین طول

خواهد کرد یا اگر همانژیوم در دهانهی خروجی بینی

موج ،طول موجی است که کمترین جذب توسط رنگدانه-

باشد ،تنفس او را مختل میکند پس درمان آن ضروری

های دیگر و بیشترین جذب توسط عروق خونی را داشته

خواهد بود].[9

باشد .چون در  515nmنور بهراحتی در پوست نفوذ می-

امروزه از اسپکتروفوتومتری بهعنوان روشی متداول برای

کند و به راحتی توسط عروق خونی جذب میشود و هم-

اندازهگیری انعکاس نور از سطح پوست در محدودهی
وسیعی از طول موجها استفاده میشود .این روش در

چنین جذب مالنین محدود است ،درنتیجه طول موج

ارزیابی نوع پوست ،رنگ ،تغییرات ویژگیهای پوست و

مطلوب برای هدف گیری هموگلوبین اکسیدان شده،

ارزیابی ضایعات و بیماریهای پوستی کاربردهای فراوانی

 515nmاست].[4

پیدا کرده است .از آنجا که اغلب ضایعات پوستی در سطح

بهطور کلی اسپکترومترها شامل یک منبع نور ،تکفامساز و

پوست جای میگیرند اعمال روشهای اپتیکی بسیار

آشکارساز هستند که انتخاب هرکدام از موارد باال متناسب

سادهتر خواهد بود چون روشهای اپتیکی غیرتهاجمی و

با کاربرد و هدف آزمایشگر است.

کمهزینه میباشند .نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان
داده است که میتوان از این روش برای کمک به
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مواد و چیدمان آزمایشگاهی

در ادامه با استفاده از چیدمانهای آزمایشگاهی در حالت-

ابتدا توسط طیفسنج  Ocean Optics USB2000تست-

های مختلف ،نور بازتابی از سطح نمونه را بر روی دو
آشکارساز نوری تصویر کرده تا بتوان بهطور همزمان شدت

های مختلفی از فانتوم مشابه بافت ،گرفته شد تا اختالف

نور بازتابی از دو قسمت سالم پوست و ضایعه را ثبت کرد و

شدت طیف جذبی از قسمت سالم پوست و قسمت دارای

اختالف آنها را بر روی نمایشگر مشاهده کرد .با بررسی

ضایعهی همانژیوم مشاهده شده و از درستی روند کار

پارامترهای موثر بر شدت نور بازتابی از سطح نمونه مانند

اطمینان حاصل شود .در شکل  1تصویری از فرد مبتال به

زاویه ،شدت و نحوهی تابش نور در حالتهای مختلف ،و

ضایعهی همانژیوم] ،[6و همچنین فانتوم ساخته شده

همچنین بررسی تکرارپذیری این حالتها ،چیدمان

مشاهده میشود که این فانتوم ،خواص اپتیکی بافت از

موردنظر را بهینه کرده و بهترین حالت انتخاب شد .در این

قبیل جذب و پراکندگی را دارا میباشد.

چیدمان که در شکل  9مشاهده میشود ،از  LEDبا طول
موج  515nmبهعنوان منبع نور استفاده شدهاست .با توجه
به اینکه نور  LEDدارای پهنای باند وسیع بوده و واگرا
میشود از دوتا لنز برای موازی کردن نور فرودی بر روی
نمونه و از یک لنز برای تصویرکردن نور بازتابی از نمونه بر
روی آشکارسازهای نوری استفاده شد .برای آشکارسازی

(ب)
(الف)
شکل  :1الف) فانتوم ساخته شده برای تست گیری از آن و ب)
تصویر فردی مبتال به ضایعهی همانژیوم

همانطور که در نمودار شکل

نور بازتابی از نمونه ،از آشکارسازی با مدل PD438C-S46

بکار برده شده که حساسیت باالیی در ناحیه طول موجی
موردنظر ما دارد .همچنین از یک شکافندهی نور55-55

مشاهده میشود طیف

استفاده کرده ،تا بتوان نور منبع را بهطور مستقیم دریافت

حاصل از جاذب قرمزرنگ (بهعنوان ضایعه همانژیوم)،

کرد و یک سیگنال مرجع ،برای اصالح تغییرات در

شدت جذب باالتری را نسبت به طیف حاصل از جاذب

خروجی نور المپ فراهم آورد .در چیدمان نهایی استفاده

قهوه ایرنگ (بهعنوان پوست سالم) دارد .دلیل آن این

شده ،نور حاصل از منبع ،با زاویه  45°بر روی نمونه فرود

است که ضایعه همانژیوم حجم هموگلوبین باالتری را

میآید و نور بازتابی بهصورت عمود بر روی آشکارسازهای

نسبت به پوست سالم دارد .این نمودار توسط نرم افزار

نوری تصویر میشود .دلیل استفاده از زاویه  45°این است

 Originرسم شده است.

که بازتاب آینهای از سطح پوست به حداقل برسد چون با

lesion
skin

جمع آوری نور بهصورت بازتاب آینهای از سطح پوست،

1/8

هیچ اطالعاتی از رنگدانههای داخل پوست بدست نمی آید.

1/5

0/9

)Absorbance(a.u.

1/2

هم چنین این آرایش تضمین میکند که آشکارساز هیچ
نور مستقیمی از  LEDدریافت نمیکند.
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شکل  :شدت طیف جذبی پوست سالم و پوست دارای ضایعهی همانژیوم
برحسب طول موج.
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نتیجهگیری
مزیت دستگاه ساخته شده این است که ارزان بوده و قابل
حمل میباشد و بهگونهای طراحی شده که با حمل آن
فواصل و تنظیمات آن بههم نمیخورد ،بنابراین میتواند
برای کاربردهای کلینیکی روی پوست استفاده شود .برای
کالیبرهکردن سیستم ،با حرکت دادن دستگاه موردنظر
شکل  :9شماتیک چیدمان استفاده شده

روی دست بیمار و مشاهدهی بیشترین اختالف شدت

در ادامه با قراردادن تجهیزات اپتیکی در داخل لولهای

حاصل از دوقسمت سالم و ضایعه ،همین اختالف بیشینه

پالستیکی ،یک نمونهی اولیه از دستگاه موردنظر برای

را ثبت کرده و برای مقایسه و نتیجهگیری از آن استفاده

تستگیری ارائه شد .در داخل این لوله ،یک پوشش از

خواهیم کرد .با توجه به اینکه بیشترین خطا در

رنگ مات و سیاه ،بهمنظور بهحداقل رساندن بازتاب داخلی

لیزرپزشکی انتخاب دوز مناسب برای در مان با لیزر است،

داده شدهاست ،تا اطمینان حاصل شود که تنها نور بازتابی

بهترین راه برای پیشنهاد دادن دوز مناسب ،استفاده از

از پوست توسط آشکارساز نوری تشخیص داده میشود.

اختالف شدت طیف جذبی بین قسمت سالم پوست و
قسمت دارای ضایعه است .نوآوری کار انجام شده در این
است که با استفاده از دستگاه ساخته شده ،میتوان این
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اختالف شدت را ثبت کرد و با استفاده از آن ،وضعیت
ضایعه را بررسی کرده و درنهایت دوز الزم برای مداوا با
لیزر را به پزشک ارائه کرد .بهعبارت دیگر با استفاده از این
روش ،میتوان به متخصصان پوست برای تشخیص دقیق

0/25

تر کمک کرد.

40
0/20
d

b

c

a

مرجعها

Sample
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در آخر برای اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه ساخته
شده ،اختالف شدتهای نور بازتابی از چهار نمونهی a, b,
 c, dبا استفاده از اسپکترومتر و همچنین با استفاده از
دستگاه ساخته شده ثبت شد .همانطور که در شکل 4
مشاهده میشود ،نتایج بدست آمده از هر دو دستگاه ،رفتار
مشابهی را نشان داده و با همدیگر همخوانی دارند .در
نتیجه میتوان از دستگاه ساخته شده برای ثبت شدت نور
بازتابی از قسمت سالم پوست و قسمت دارای ضایعه
استفاده کرده ،و با توجه به اختالف شدت نور بازتابی
بدست آمده برای ضایعههایی با شدتهای مختلف ،دوز
الزم برای درمان با لیرز را به پزشک ارائه کرد.
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چکیده – در این مقاله از روش تفاضل متناهی در حوضه زمان برای انجام شبیهسازی استفاده شد .برای بررسی اثرات اپتیکی
ساختارهای هسته-پوسته در سلول خورشیدی پروسکایتی ،در ابتدا ضخامت بهینه برای هر یک از الیههای شیشه ،اکسید رسانای
شفاف و دی اکسید تیتانیوم به منظور بیشینه عبور و برای الیه فعال به منظور بیشینه جذب محاسبه شد .پس از طراحی ساختار کل
سلول با ضخامتهای بهینه؛ توان جذبی در موقعیتهای مختلف سلول محاسبه شد که کمترین توان جذبی داخل الیه فعال و در
موقعیت حدود  200نانومتری از ابتدای الیه فعال مشاهده شد .ساختارهای هسته-پوسته به صورت کرههای هم مرکز با فاصله مرکز به
مرکز  142نانومتر و به شعاع  66 ،70 ، 50و  70نانومتر به ترتیب برای طال ،نقره ،آلومینوم و آلومینا در الیه فعال سلول خورشیدی قرار
داده شدند .در ادامه با قرار دادن ساختارهای معرفی شده در موقعیت  200نانومتر از ابتدای الیه فعال خواص اپتیکی مورد بررسی قرار
گرفت .پس از انجام شبیهسازی مشاهده شده که میزان جذب نور در سلول خورشیدی دارای ساختار هسته-پوسته بیشتر از سلول
خورشیدی بدون ساختار هسته-پوسته است .مقدار جذب نور ،تولید جفت الکترون-حفره و چگالی جریان مدار بسته در ساختار
هسته-پوسته آلومینیوم-آلومینا بیشتر از ساختار هسته-پوسته طال-نقره است.
کلید واژه -ساختار هسته-پوسته آلومینیوم-آلومینا ،ساختار هسته-پوسته طال-نقره ،سلول خورشیدی پروسکایتی،شبیهسازی

Investigation of the effect of the gold-silver core-shell and aluminumalumina structures on the optical properties of perovskite solar cell
Nafiseh Sharifi, Mehdi Parsazadeh

sharifi@kashanu.ac.ir
Abstract- In this paper, the finite-difference-time-domain method (FDTD) was used. At first, for any of glass,
transparency conductive oxide and titanium dioxide layers, the optimum thickness for maximum light transmission and
the best thickness of active layer for more absorption was calculated for investigation of optical effects. After designing
cell structure with optimum thickness, the absorption power was calculated in different distances in cell and the minimum
absorption power occurred in 200 nm at the beginning of the active layer. The core-shell structure in the form of samecenter-spheres by 50, 70, 66 and 70 nm radius for gold, silver, aluminum, and alumina, respectively, with center-to-center
distance 142 nm was set in the solar cell active layer. In the following, optical properties were studied by set the core-
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shell structures in 200 nm at the beginning of the active layer. Light absorption in the solar cell with core-shell structure
was more than the solar cell without core-shell structure. Amount of light absorption, electron-hole pair generation and
short circuit current density for aluminum-alumina core-shell structure was more than the gold-silver core-shell structure.
Keywords: aluminum-alumina core-shell structure, gold-silver core-shell structure, perovskite solar cell, simulation

مقدمه

جدول  :1نام و ضخامت الیههای استفاده شده در شبیهسازی

سلولهای خورشیدی پروسکایتی در مقابل سایر سلولهای

الیه

ضخامت (نانومتر)

شیشه

1/000

اکسید رسانای شفاف

330

دیاکسید تیتانیوم

100

الیه پروسکایت (فعال)

400

توان خروجی از سلول افزایش میابد .دو مکانیسم اساسی

اسپایروامتد

180

برای توضیح افزایش میزان توان خروجی در سلولهای

طال

100

خورشیدی اتالف نوری بیشتری دارند .برای جلوگیری از این
اتالف نوری میتوان از نانوذرات پالسمونیکی استفاده
کرد[ .]1پراش از نانوذرات فلزی بهترین روش برای افزایش
میزان جذب نور در سلولهای خورشیدی است .با افزایش
میزان نور جذب شده در سلول خورشیدی میزان جریان و

خورشیدی که از نانوذرات پالسمونیکی در آنها استفاده
شده است وجود دارد :پراش نوری و اثرات میدان نزدیک.
میزان تاثیر هر کدام به اندازه ذرات ،میزان جذب نور در
نیمرسانا و چگونگی طراحی الکتریکی سلول خورشیدی
بستگی دارد .نانوذرات فلزی یکی از قویترین پراکنده
کنندگان نور در طول موجهای نزدیک تشدید پالسمونیکی
هستند[.]2
در این تحقیق ابتدا جذب نور برای ضخامتهای متفاوت
الیه فعال با استفاده از شبیهسازی محاسبه شد .پس از انجام
محاسبات مشخص شد که ضخامت  400نانومتری از الیه
فعال بی شینه مقدار جذب نور را داراست .سپس برای الیه-
های قبل از الیه فعال محاسبات برای تعین ضخامتی که
بیشینه عبور نور را داشته باشد انجام شد .مقادیر این
ضخامتها در جدول  1موجود میباشد .سپس توان جذب
شده در داخل سلول محاسبه شده و با توجه به شکل 1
مشاهده میشود که در ناحیه حدودا  200و  350نانومتری
داخل الیه فعال میزان توان جذبی بسیار کاهش یافته است.
شبیهسازی در بازه طول موجی  300تا  800نانومتر با
استفاده از نانوذرات کروی انجام شد.

شکل  : 1نمودار توان جذب شده در ساختار سلول خورشیدی بر
حسب فاصله از ابتدای ساختار بدون حضور نانوذرات پالسمونیکی

شبیهسازی
ساختار مورد استفاده در شبیهسازی در شکل  2آمده است.
شکل -2الف نشان دهنده ساختار شبیهسازی شده و
شکل -2ب چگونگی قرار گیری نانوذرات در ساختار را نشان
میدهد.
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به هندسه به کار رفته در ساختار هسته-پوسته موقعیت
 200نانومتر برای ادامه کار در نظر گرفته شد .برای شبیه-
سازی مطابق شکل -2ب یک آرایه منظم از ساختارها ایجاد
شد و سپس شبیهسازی انجام شد.

نتایج
شکل  :2الف) ساختار سلول خورشیدی شبیهسازی شده ب) نحوه
قرار گیری ساختارهای هسته-پوسته در الیه فعال سلول
خورشیدی

پس از انجام شبیهسازی ،توان جذب شده برحسب طول
موج (شکل  ،)4تولید جفت الکترون-حفره (شکل  )5و در
نهایت چگالی جریان مدار کوتاه (شکل  )6برای حالتهای
قبل و بعد از قرار دادن ساختارهای هسته-پوسته با هم
مقایسه شدند.

برای شبیهسازی سلول خورشیدی مقادیر حقیقی و موهومی
ضریب شکست مورد استفاده قرار گرفتند .این مقادیر از
منابع [ ]6[–]3به دست آمدند .شکل  3مقادیر حقیقی و
موهومی ضریب شکست را برای الیههای مختلف سلول
خورشیدی را نشان میدهد .مقدار موهومی ضریب شکست
شیشه در بازه شبیهسازی تقریبا صفر است که نشان دهنده
عدم جذب نور در بازه شبیهسازی است .مقدار موهمی
ضریب شکست برای الیه پروسکایت در طولموجهای باالتر
از  750نانومتر به سرعت صفر میشود که نشان دهنده
جذب بسیار کم در این ناحیه طول موجی است.

شکل  : 4نمودار توان جذبی در ساختار سلول خورشیدی شبیه-
سازی شده بر حسب طول موج ،آبی ساختار بدون حضور ساختار
هسته-پوسته ،مشکی سلول خورشیدی با ساختار هسته-پوسته
طال-نقره ،قرمز سلول خورشیدی با ساختار هسته-پوسته
آلومینیوم-آلومینا

با قرار دادن ساختارهای هسته-پوسته در ساختار سلول
خورشیدی میزان جذب نور در طول موجهای باالتر از 500
نانومتر افزایش یافته است .این افزایش برای ساختار هسته-
پوسته آلومینیوم-آلومینا بیشتر از ساختار هسته-پوسته
طال-نقره و ساختار هسته-پوسته طال-نقره بیشتر از سلول
خورشیدی بدون ساختار هسته-پوسته است .این نمودار
نشان دهنده میزان اتالف نوری کمتر در ساختار هسته-
پوسته آلومینیوم-آلومینا نسبت به ساختار هسته-پوسته
طال-نقره است.

شکل  :3نمودار مقادیر حقیقی و موهومی ضریب شکست الیههای
استفاده شده در ساختار سلول خورشیدی شبیهسازی شده

در ابتدا مقادیر بهینه هر الیه با توجه به میزا ن بیشینه عبور
و بیشینه جذب محاسبه شد که مقادیر آنها در جدول 1
موجود است .پس از اجرای شبیهسازی با توجه به نمودار
توان جذب شده در سلول خورشیدی (شکل  )1دو موقعیت
مشاهده شد که در آن توان جذب شده کمینه است .با توجه
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بیشتر از سلول خورشیدی بدون ساختار هسته-پوسته است.

شکل  5میزان تولید جفت الکترون-حفره در سلول
خورشیدی را نمایش میدهد .شکل  5نشان دهنده افزایش
میزان تولید جفت الکترون-حفره در سلول خورشید با اضافه
کردن ساختارهای هسته-پوسته است .با استفاده از نرم افزار
اوریجین مساحت زیر نمودار ها محاسبه شد .با توجه به
مساحت زیر نمودار افزایش مقدار تولید جفت الکترون-حفره
برای ساختار هسته-پوسته آلومینیوم-آلومینا بیشتر از
ساختار هسته-پوسته طال-نقره است.

شکل  :4نمودار چگالی جریان تولید شده در سلول خورشیدی
شبیهسازی شده
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رنگین کمان با منشا پراش و امکانسنجی طیف سنجی بر مبنای توریهای شعاعی
1
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- بررسی نظری اینکار مبتنی بر انتگرال فرنل. در این مقاله پراش نور سفید از توریهای شعاعی دامنهای به طور نظری و تجربی مورد بررسی قرار میگیرد- چکیده
 در فواصل مختلف از توری نقش پرراش. نور سفید المپ هالوژن پس از موازیسازی از میان توری دامنهای شعاعی عبور میکند، در بخش تجربی کار.کیرشهف است
 در، الگوی طرح پراش بدست آمده که به "فرش تالبوت صفحه عرضی" مشهور اسرت.روی صفحه حساس دوربین عکاسی انداخته و بطور دیجیتال ذخیره میشود
 رنگ این. وجود ناحیه میانی تقریباً تاریک و حلقه رنگینکمانی پرنور در مجاورت ناحیهی تاریک مرکزی آن است، وجه بارز این الگوی پراش.انتشار شکل ثابتی دارد
- ما این پدیده را "رنگین کمان با منشا پراش" نام گذاری مری.حلقهی رنگینکمانی از بنفش در مجاورت ناحیه تاریک مرکزی تا قرمز با افزایش شعاع تغییر میکند
. نتایج محاسبات نظری و کارهای تجربی با هم سازگارند.تصویرهای پرههای توری بطور رنگین دیده میشوند- خود، در الگوی طرح پراش در شعاعهای بزرگتر.کنیم
. این پدیده میتواند برای طیفسنجی مورد استفاده قرار گیرد،با عنایت به تشکیل حلقه پرنور رنگینکمانی در ناحیه مرکزی الگوی پراش

. فرش تالبوت عرضی، طیف سنجی، خود تصویرسازی، توریهای شعاعی، پراش-کلید واژه

Diffraction-based rainbow and feasibility of the radial grating-based spectrometry
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Abstract- In this work we theoretically and experimentally investigate the diffraction of white light beam from the radial amplitude gratings.
Theoretical part of the work is resolved with the Fresnel–Kirchhoff integral. In the experimental part, a collimated wave-front of a white light
beam emitting from a halogen lamp source is transmitted through a radial amplitude grating. We digitally record the diffracti on pattern in
various distances from the grating using a digital camera. The resulted diffraction pattern that is known "Talbot carpet at the transverse
plane" has a uniform profile under propagation. The significant aspect of this pattern is the existence of a quite patternless dark area located
around the optical axis and an intense rainbow-like ring in the vicinity of the patternless area. The rainbow color changes radially from the
violet in the vicinity of the patternless area to red by increasing the radius. We call this phenomena "Diffraction-based rainbow". In addition,
the transverse plane Talbot carpet consists colorful self-images of grating's spokes at the larger radii. The theoretical calculations and
experimental results verify each other completely. The introduced diffraction-based rainbow can be utilized in determining the spectrum of the
white source.
Keywords: Diffraction and gratings, Talbot Carpet and self-imaging, spectrometry.
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کالس جدیدی از باریکههای غیرپراشی ،خودترمیمگر و
شتابدار شده است که باریکههای "فرش تالبوت شعاعی"
نام گذاری شدهاند [ .]1در کار دوم عالوه بر پیش بینی
باریکههای فرش تالبوت شعاعی ،باریکههای گلبرگ-گونه،
نامتقارن شدتی ،حلقه-گونه گردابی که دارای اندازه حرکت
مداری هستند معرفی شدند .این طیف وسیع از باریکهها در
قالب یک خانواده عظیم "باریکههای ترکیبی نیم صحیح
بسل-گونه" معرفی شدند [.]8
در کار دیگری پراش باریکههای گردابی از توریهای شعاعی
دامنهای برای تعیین اندازه و عالمت بار توپولوژیکی باریکه
فرودی مورد استفاده قرار گرفته است .در این کار پدیدهی
بسیار زیبایی معرفی شد که بسیار مشابه اثر لکه آراگو-
پواسون است و ما آنرا "لکه آراگو-پواسون-گونه" مینامیم.
این اثر عبارت است از نمایان شدن شدت بیشینه اصلی روی
محور نوری در پراش باریکه های دونات با بار توپولوژیکی
برابر با تعداد پره های توری از این نوع توریها است که قبل
از پراش روی محور شدت نور صفر است [.]9
در این کار برای اولین بار پراش نور سفید از توریهای
شعاعی دامنهای مورد بررسی قرار میگیرد .نشان میدهیم
طرح پراش تولید شده در انتشار شکل ثابتی دارد .ناحیه
میانی آن تقریباً تاریک و یک حلقه رنگینکمانی پرنور در
کناره این ناحیهی تاریک تشکیل میشود .تشکیل حلقه
رنگینکمانی پرنور در ناحیه مرکزی الگوی پراش ،این پدیده
را کاندید مناسبی برای طیفسنجی میکند.

مقدمه
توریها از ادوات پر کاربرد در اپتیک هستند .متداولترین نوع
توریها ،توریهای خطی هستند که شامل ساختار یک بعدی
تناوبیاند .این تناوب میتواند دامنه یا فاز موج فرودی را در عبور
یا انعکاس دچار تغییر کند .بدین جهت توریها میتوانند دامنهای
یا فازی و عبوری یا انعکاسی باشند .همچنین بسته به نمایه
تحریر تغییرات روی جبهه موج نیز آنها نامگذاری میشوند .بطور
مثال توریها میتوانند نمایه عبور یا انعکاس سینوسی ،باینری،
مثلثی و دندانارهای داشته باشند [ .]1از جمله کاربردهای توری-
های خطی میتوان به استفاده از آنها در تداخلسنجی [،]2
انحرافسنجی مارهای [ ،]9طیفسنجی [ ،]4لیتوگرافی ،و
جابجایی سنجی [ ]5اشاره کرد.
نوع دیگری از توریها ،توریهای شعاعیاند که متشکل از
خطوطی هستند که از یک نقطه انشعاب و زاویه مابین هر دو خط
مجاور آن برابر است .با توجه به هندسه توریهای شعاعی گام
فضایی با افزایش شعاع بزرگتر میشود.

پراش نور تکفام از توریهای شعاعی دامنهای با استفاده از
انتگرال فرنل-کیرشهف منجر به نتایج بسیار شگفتانگیزی
میشود [ .]6بر خالف مشاهدات مرسوم در پراش میدان
نزدیک از توریهای خطی که ناحیه بسیار نزدیک به توری،
ناحیه سایه هندسی ،ناحیه بسیار دور از آن ناحیه پراش
میدان-دور و ناحیه میانی ناحیه میدان-نزدیک نامیده می-
شود در پراش از توریهای شعاعی مرز این سه ناحیه از
حالت تخت بصورت انحنادار در می آیند و این نواحی در هم
آمیخته میشوند بنحوی که در هر صفحه عرضی در هر
فاصله دلخواه از توری ناحیه مجاور محور اپتیکی ناحیه
پراش میدان-دور است .ناحیه شعاعهای میانی متعلق به
ناحیه میدان-نزدیک است و شعاعهای دور دست همواره
متعلق به ناحیه سایه هندسی است .همچنین نشان داده
شده است که برخالف پراش از توریهای خطی که فرش
تالبوت در صفحه طولی در امتداد انتشار گسترده میشود در
پراش نور از توریهای شعاعی فرش تالبوت در صفحات
عرضی نمایان می شود.
همچنین پراش نور تکفام از توریهای شعاعی فازی با
استفاده از انتگرال فرنل-کیرشهف و کاربست مسقیم معادله
موج مورد بررسی قرار گرفته است .کار اول منجر به معرفی

پراش موج تخت بسفام از توریهای شعاعی
با توجه به ساختار هندسی توریهای شعاعی ،میتوان
انتگرال فرنل-کیرشهف را که در مختصات دکارتی با رابطه
() 1

dxdy,

]  (y  y)2

2

)f (x, y)ei [(x  x









g ( x, y )  h0 



داده می شود و در آن ) f (x , y دامنه مختلط نور بالفاصله
بعد از توری α=π/zλ ، h0=1/(izλ) exp(ikz) ،و  λطول موج
نور و  kعدد موج است [ ،]6در دستگاه قطبی به صورت
زیربازنویسی کرد:
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شکل  ،2طرح پراش ثبت شده برای توریهای شعاعی رانکی
با تعداد پرههای مختلف را نشان می دهد .با افزایش تعداد
پرهها شاهد افزایش شعاع حلقههای رنگی هستیم که
صحت معادله ( )4را تایید میکنند .هرچه بر تعداد پرهها
بیفزاییم می توانیم به وضوح ،ناحیه میانی تقریباً تاریک و
حلقه رنگینکمانی پرنور در مجاورت ناحیهی تاریک مرکزی
آن را مشاهده کنیم .همچنین در شعاعهای بزرگتر ،خود-
تصویرهای پرههای توری بطور رنگین دیده میشوند .رابطه
( )9نشان می دهد که طرح های پراش از توری های شعاعی
دارای ساختار ناواردا تحت انتشار هستند .این واقعیت برای
نوردهی تکفام بطور تجربی هم نشان داده شده است [ .]6به
منظور تمیز رنگها از یکدیگر ،به طور تجربی تفکیک رنگها
انجام شد .برای یک توری شعاعی رانکی با تعداد پره-
های ،157از سه نوع فیلتر رنگی قرمز ،سبز و آبی استفاده
شد .این فیلتر ها هر کدام به طور جداگانه بالفاصله قبل از
شکاف نمایش داده شده در شکل  ،1قرار داده شدند .نور
سفید در گذر از این فیلترها تنها قادر به عبور بخشی از
طیف چشمه نور میباشد .شکل ( 9الف) الگوی پراش توری
بدون وجود فیلتر را نشان میدهد و در شکلهای (ب)( ،ج)
و (د) به ترتیب طرح های پراش در حضور فیلترهای آبی،
سبز و قرمز را نمایش میدهند و شاهد رشد شعاعی حلقهی
رنگی بر اساس طول موج مرکزی آنها هستیم .در نمودار
سمت راست شکل  9به کمک برنامه  MATLABمحل شعاع
پرشدت سه رنگ اصلی را در برحسب طول موج مرکزی
رسم کردیم.

g (r , )  h0ei r

0

می توان معادله ( )2را برای توریهای شعاعی به صورت زیر
بدست آورد:
()9

m
1
eikz

{1   ei
( i) 2 
2
2
[ J m 1 (  )  J m 1 (  )]cos( m )},

g (r ,  , z) 

2

2

که در آن توابع بسل نوع اول به چشم میخورد .شدت نور،
با ضرب معادله ( )9در مزدوج مختلط آن بدست می آید .در
رابطه فوق ،بیشینه شدت روی شعاع مشخصی نمایان می
شود .با توجه به وابستگی طول موجی موقعیت بیشینه
مرکزی میتوان از پراش نور سفید از توری های شعاعی
برای طیف سنجی استفاده کرد.
کارهای تجربی و نتایج
( MD6039

مطابق شکل  1نور بسفام و تقریبا سفید منبع
 )220V 4W LED Lampرا با عبور از یک روزنه کوچک و دو
عدد عدسی با فاصله کانونی  15سانتی موازی و پهن می
کنیم .توری شعاعی سوار بر نگهدارنده ،به طور عمود بر
راستای محور اپتیکی نور قرار میگیرد .برای ثبت طرح
پراش دوربین عکاسی ( )NIKON D7200فاقد لنز مورد
استفاده قرار گرفت .دوربین بر روی پایه و در فاصله 87
سانتی از توری قرار میگیرد .برای یک توری شعاعی با تعداد
پره  ،mمی توان شعاع حلقه مرکزی رنگی را به صورت زیر
نوشت [:]6
()4

,

m z



به منظور نمایش طیفی مناسب از طولموجهای نور مریی در
طرح پراش از توری شعاعی رانکی با تعداد پرههای ،m=15
مختصات دکارتی مربوط به پیکسلهای یک قاچ ( )X,Yاز
تصویر طرح پراش که با خطچین قرمز نشان داده شده،
شکل ( 4الف) ،توسط برنامه  MATLABفراخوانی شده و
سپس ناحیه انتخابی با تبدیل در مختصات قطبی ،به صورت
شکل ( 4ب) برحسب ( )θ,ρرسم میشود.

rin 

شکل  :1آرایش آزمایشگاهی مورد استفاده.
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مشاهده و ثبت شد .این حلقهی رنگینکمانی برای نور مریی
از بنفش در مجاورت ناحیه تاریک مرکزی تا قرمز با افزایش
شعاع به وضوح دیده میشود .ما این پدیده را "رنگین کمان
با منشاء پراش" نام گذاری کردیم .روی حلقه رنگی مرکزی
با استفاده از تفکیک تصویر به سه ماتریس تک رنگ اصلی،
بیشینه شدت برای سه رنگ آبی ،سبز و قرمز به ترتیب در
شعاع های  4/67 ،4/11و  5/76میلیمتر بدست آمد که این
مقادیر کامال سازگار با رابطه ( )4است .با بررسی طیفی
حلقه پرنور رنگینکمانی در ناحیه مرکزی الگوی پراش ،می-
توان از این پدیده برای طیفسنجی استفاده کرد.
سپاس گزاری

شکل  :2طرح های پراش برای توری های شعاعی رانکی با تعداد پره های
مختلف .توری ها در فاصله  z= 87سانتی از دوربین قرار گرفته اند .با باال
رفتن تعداد پرهها ،شعاع حلقههای رنگی طبق رابطه  4افزایش پیدا می کنند.

از بنیاد ملی نخبگان جهت حمایت از دوره پسا دکترا به
شماره قرارداد  ،15986سپاس گزاری می شود.
مرجعها

شکل  :9تفکیک رنگ های اصلی قرمز ،سبز و آبی به صورت تجربی .طرح
پراش اولیه برای یک توری رانکی شعاعی با تعداد پره  157که در فاصلهی 87
سانتی متر از دوربین قرار گرفته است (الف)  ،طرح پراش در حضور فیلتر رنگ
آبی (ب) ،سبز (ج) و قرمز (د) .نمودار سمت راست :محل شعاع پرشدت سه
رنگ اصلی.

شکل  :4الف) انتخاب یک قاچ (خط چین قرمز) از طرح ثبتی پراش برای توری
شعاعی رانکی با تعداد پرههای  .m=15ب) نمایش دکارتی قاچ انتخابی با
تبدیل در مختصات قطبی به صورت نمایش طیفی.
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 نانومتر0444  تا044  کوکپذیر در بازهیOPOتحلیل و بررسی بازدهی لیزر
 محمدحسن یوسفی و مهدی دهقان،احسان شهنانی
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر،اصفهان
 لیدزر پمدم مدورد اسدتفاده در ایدن. نانومتر میباشدد0444  تا044 چکیده – هدف از این پژوهش طراحی لیزر کوکپذیر در بازهی
 نانومتر و بلورغیرخطی مدورد اسدتفاده در کداواک ایدن نوسدانگر بداری533  با طولموجNd-YAG  هارمونیک سوم لیزر،نوسانگر
MATLAB زاویههای تطبیق فاز مورد نیاز برای این نوسانگر به کمک ندرم افدزار، برای ایجاد بازدهی محسوس،) استBBO(بورات

 نسبت شدت پرتو پمم ورودی به شدت آستانه مورد نیاز بدرای، عامل مؤثر در بازدهی نوسانگر پارامتری نوری.محاسبه شده است
 به کمک محاسبات عددی مقدار بهینه این عامل برای نوسانگر محاسبه و با استفاده از آن طدول بهینده.آغاز فرایند پارامتری است
. میلی متر میباشد03  تا04  در این پژوهشBBO  طول مناسب برای بلور.برای بلور غیرخطی در نوسانگر پارامتری تعیین شده است
 طول بهینه بلور،بازدهی بیشینه نوسانگر.، زاویههای تطبیق فاز،نوسانگر پارامتری نوری-کلید واژه

Analysis OPO laser efficiency in the range of 400 to 2000 nm
Ehsan Shahnani , M.H Yousefi, and Mahdi Dehghan
Esfahan, Shahin Shahr, Malek Ashtar university
,ehsan.shahnaee@gmail.com,mhyphd1@gmail.com,dehghan.mahdi@gmail.com

Abstract-The purpose of this study is to design a tunable laser in the range of 400 to 2000 nm. The laser pump
used in this oscillator is the third harmonic of a Nd-YAG laser with a wavelength of 355 nm and a nonlinear
crystal used in the cavity of this oscillator is BBO. In order to produce tangible efficiency, the phase matching
angles required for this oscillator with the help of software MATLAB is calculated.The effective factor in the
efficiency of the optical parametric oscillator is the intensity ratio of the input pump beam to the pump threshold
required to initiate the parametric process. With the help of numerical calculations, the optimal value for this
factor is calculated and using that optimum length for the nonlinear crystal in the parametric oscillator is
determined. The suitable length for BBO crystals in this research is 10 to 15 mm.

Keywords: Optical parametric oscillator, phase matching angles, Maximum oscillator efficiency, optimal crystal length
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مقدمه

() 2

ابزارهای اپتیک غیرخطی مانند تولیدکنندهی هارمونیک و

در رابطه ( )2ضرایب شکست عادی یعنی  n osو  nioبرای
هر طول موج مقدار ثابتی دارند ،پس کافی است بتوانیم

نوسانگرپارامترینوری ) (OPOقابلیت گسترش فرکانس-

)  n ( p ,را برحسب ضرایب شکست عادی و زاویه 
محاسبه کنیم  .برای این منظور از رابطهی ( )9استفاده
می کنیم که در واقع رابطه فرنل برای بلورهای دوشکستی
تکمحور است[.]1
e
p

های منابع لیزری را دارند .از ویژگیهای منحصر به فرد
نوسانگر پارامتری نوری میتوان به کوکپذیری در
محدودهی وسیع فرکانسی اشاره کرد[ .]2 ,1عدم تطبیق
فاز تاثیر منفی در بازدهی نوسانگر پارامتری نوری دارد.

() 9

روش اصالح عدم تطبیق فاز ،استفاده از بلور با خاصیت
شکست دوگانه است .این بلورها دو ضریب شکست برای

1
) cos 2 ( ) sin 2 (


(n ep ( )) 2
(n op ) 2
(n ep ) 2

با استفاده از رابطه ( )9وابستگی ضریب شکست به زاویه

یک جهت معین انتشار دارند که ضرایب شکست ،متناظر

برای موج پمپ به شکل رابطه ( )7خواهد بود

با دوجهت قطبش متعامد است .با انتخاب جهت انتشار و
قطبش مناسب برای امواج ،به دست آوردن تطبیق فاز

()7

ممکن است[ .]7 ,9 ,1از عوامل بسیار مؤثر در بازدهی
نوسانگر پارامتری نوری میتوان به طول بلور مورد استفاده
در کاواک نوسانگر اشاره کرد .در این پژوهش به محاسبه







) n po ( p
e
n p ( p ,  )   
1 

n po ( p ) 2  2 
) 
 1  sin 2  (1  e
n p ( p ) 2  
 

با جایگذاری رابطه ( )7در رابطهی ( )2خواهیم داشت

طول بهینه بلور پرداخته خواهد شد[.]7
() 5

محاسبه زاویه های تطبیق فاز
در این قسمت قطبش مناسب برای امواج پمپ  ،سییگنال





)  n o ( ) n o (
) n po ( p
1 
 s s  i i

1 
o
2
2
p  
s
i
n p ( p ) 
)
 1  sin 2  (1  e


n p ( p )2  
 

و ایدلر در نوسانگر پارامتری نوری تعیین شیده اسیت و بیا

باتوجه به رابطهی ( )5میتوان زاویههای تطبیق فاز را بر

استفاده از آن زاویههای مناسب انتشار پرتو نسبت بیه بلیور

فرکانسهای مختلف پمپ ورودی به دست آورد .نکته قابل

محاسبه شده است ،زاویههای محاسبه شده در واقیع زاوییه

توجه این است که در بلورهای مورد نظر ما پاشندگی

های تطبیق فاز هستند .روش تطبیق فاز انتخیاب شیده در

وجود دارد ،در نتیجه هر طول موجی ضریب شکست

این طراحی ) (ooeنام دارد .در این نوع تطبیق فیاز امیواج

خاص خود را دارد .ضرایب شکست متناظر با طولموج

سیگنال و ایدلر از نوع قطبش عادی( )oو موج پمپ از نوع

های مختلف را میتوان با استفاده از ضرایب سلمایر مربوط

قطبش غیر عیادی( )eمیی باشید .بیرای دسیت ییافتن بیه

به آن بلور محاسبه کرد .در ابتدا به کمک نرم افزار

تطبیق فاز ،رابطیهی پایسیتگی تکانیه بیرای امیواج پمیپ،

 MATLABزاویههای تطبیق فاز بر حسب طولموجهای
سیگنال و ایدلر برای بلور  BBOمحاسبه شده است .نمودار

سیگنال و ایدلر باید برقرار باشد .به طور کلی عیدم تطبییق

زاویههای تطبیق فاز بر حسب طول موجهای سیگنال و

فاز بین امواج به صورت زیر بیان میشود[]1
() 1

ایدلر برای نوسانگری که بلور مورد استفاده در کاواک آن از

k  k p  k s  k i

جنس  BBOمیباشد و با طولموج  955نانومتر پمپ می-

در نتیجه برای تطبیق فاز نوع ( )ooeخواهیم داشت[]2

شود به صورت زیر میباشد.
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I0
I th

()8

N SRO 

روابط ( )6تا ( )8نشان میدهند که  N SROعامل تعیین
کننده بازدهی در  SROاست N SRO .نسبت شدت پمپ
ورودی به شدت پمپ آستانه است .مقدار شدت پمپ
آستانه به جنس بلور غیرخطی و ویژگیهای کاواک
نوسانگر بستگی دارد .در این قسمت ،بازدهی تبدیل SRO

شکل :1زاویه های تطبیق فاز نوع ( )ooeنسبت به طول موج های
سیگنال و ایدلر برای طولموج پمپ  955نانومتر

نسبت به  N SROبا استفاده از نرم افزار  MATLABبه طور

همانطور که در شکل( )1مشاهده میشود ،هر زاویه تطبیق فاز

عددی محاسبه و ترسیم شده است که نمودار آن به

متناظر بایک طول موج سیگنال و یک طول موج ایدلر است.

صورت زیر میباشد.

زاویههای تطبیق فاز در این ناحیه از  29تا  99درجه امتداد
دارد .طول موج سیگنال از  744تا  114نانومتر و طول موج
ایدلر از  114تا حدود  9444نانومتر امتداد دارد .نکته قابل
توجه این است که در بازه طول موج  2444نانومتر تا 9444
نانومتر و باالتر میزان جذب پرتو در بلورقابل توجه است .

محاسبه بازدهی  SROدر تقریب موج تخت
نوسانگر تشدید شده تکی( ،)SROبه علت طراحی آسان

شکل :9بازدهی  SROبر حسب  N SROدر تقریب موج تخت

آینهها و رزوناتور  ،بازدهی تبدیل خوب و پایداری  ،رایج-

با استفاده از شکل ( )9میتوان مقداری از  NSROکه در

ترین پیکربندی نوسانگر پارامتری نوری است.

آن بازدهی بیشینه است را یافت و با استفاده از آن
پارامترهای مورد نیاز برای طراحی  SROرا به دست آورد.


بازدهی تبدیل در  N SRO  ( )2به بیشینه  %144می-
2

شکل :2نوسانگر تشدید شده تکی (.)SRO

رسد.

نکته قابل توجه این است که بهرهی نوسانگر تشدید شده

محاسبه بازدهی  SROدر تقریب موج گاوسی

تکی باید در عملکرد حالت پایا ،در آستانه مهار شود.
بنابراین به کمک معادالت جفت شده که با استفاده از

نتایج فوق برای پرتوهای نوری واقعی و یا به عبارت دیگر

معادالت ماکسول حاصل می گردند ،بازدهی تبدیل برای

پرتوهایی که وابستگی شعاعی دارند ،اصالح شده است .در

 SROدر تقریب موج تخت به صورت زیر محاسبه می

واقع با استفاده از تخمین امواج تقریبا تخت برای پرتو

شود[  .]7یک کمیت غیر فیزیکی و در واقع یک متغیر

پمپ بازدهی برای امواج گاوسی محاسبه شده است.

ریاضی است.

بازدهی تبدیل  SROدر تقریب موج گاوسی نسبت به

()6
()1

P1  P 2
 sin 2 
P3

 N SROبا استفاده از نرم افزار  MATLABبه طور عددی



محاسبه و ترسیم شده است که نمودار آن به صورت زیر

sin 2 
1

2

N SRO

می باشد.
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محاسبه طول بهینهی بلور  BBOدر  SROدر
تقریب موج گاوسی
در این قسمت نمودار  N SROبرحسب طول بلور در تقریب
موج گاوسی با استفاده از نرمافیزار  MATLABرسیم و بیه
کمک آن طول بهینهی بلور محاسبه گردیده است.
شکل :7بازدهی  SROبر حسب  N SROدر تقریب موج گاوسی.

در شکل( )7مشاهده می کنیم که ،بیشینه بازدهی برابر با
 11 %میباشد و در  N SRO  6 / 5اتفاق میافتد در
صورتی که قانون کلی سرانگشتی (قانونی که با تجربه
سازگاری بیشتری دارد) بیان میکند که برای طراحی یک
 SROبا بازدهی خوب حداقل میزان شدت پمپ باید 7

شکل : 6طول بلور  BBOبرحسب

برابر آستانه شدت باشد[.]1

N SRO

در تقریب موج تخت

محاسبه طول بهینهی بلور  BBOدر  SROدر

شکل( )6نشان می دهید کیه بیرای انیرژیهیای 94، 84
و 144میلیژول به ترتیب طول بهینهی بلور  BBOبرابر با
12 ،11و 19میلیمتر میباشد.

در اییین قسییمت نمییودار  N SROبرحسییب طییول بلییور بییا

نتیجهگیری

تقریب موج تخت
استفاده از نرمافیزار  MATLABرسیم و بیا اسیتفاده از آن

در این پژوهش ،لیزر کوک پذیری طراحی شده است که
زاویههای تطبیق فاز آن برای ایجاد بازدهی مناسب از 29
تا  99درجه می باشد .طول بهینه محاسبه شده برای بلور
 BBOدر کاواک نوسانگر از  14تا  15میلی متر می باشد.

طول بهینهی بلور محاسبه گردیده است.
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طراحی و ساخت یک لیزر شبه تصادفی بر پایهی
تیغه بلور فوتونی فلزی
 حمید لطیفی، امیر حسین برادران قاسمی،محسن نیکخواه
 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده فیزیک
چکیده – در این مقاله به طراحی و ساخت یک لیزر شبه تصادفی با فیدبک همدوس که از یک تیغه بلور فوتونی فلزی بعنوان کاواک
 تیغه بلور فوتونیکی از یک شبکه هگزاگونال. پرداخته میشود، بعنوان محیط فعال تشکیل شده است6G-و محلول حاوی رودامین
 شدت طی ف گس یلی و پهن ای.شامل نانو ذرات مثلثی طال تشکیل شده است که توسط روش لیتوگرافی کلوئیدی ساخته میشود
طیفی تابش لیزری در انرژیهای مختلف لیزر دمش اندازه گیری و با استفاده از روش المان محدود عملکرد این لیزر با نتایج تجرب ی
 نتایج نشان میدهد که مقادیر قابل مالحظهای پراکندگی از ساختار بلوری اتفاق میافتد که نقش مهم ی.مورد مطالعه قرار میگیرد
.در عمل لیزری ایفا میکند
 روش المان محدود،G6  رودامین، لیتوگرافی کلوئیدی، نانوذرات فلزی، پالسمونیک، لیزر تصادفی-کلید واژه

Design and construction of a quasi-random laser based on
Metallic Photonic Crystal Slab
Mohsen Nikkhah, Amir H. Baradaran Ghasemi, Hamid Latifi

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract: In this paper, we proceed with design and construction of a quasi-random laser with coherent feedback made of a metallic
photonic crystal slab as a cavity and Rhodamine 6G solution as a gain medium. The photonic crystal slab consists of the triangular
gold nano beads arranged in a hexagonal lattice using nano-sphere lithography. Spectral emission intensity as well as the spectral
width as a function of pumping energy were measured experimentally. Moreover, the physics behind the functional behavior of the
structure is investigated through finite-element method. The results show that there is a considerable amount of scattering across the
ordered structure which is important in the laser performance.
Keywords: Random Laser, Plasmonic, Metal nanoparticles, Colloidal lithography, Rhodamine 6G, FEM
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تکنیک النگمویربالجت روی زیرالیه سیلیکونی ساخته

مقدمه

میشود.

در چند سال اخیر مطالعه محیطهای نامنظم با محیط
بهره رشد چشمگیری داشته است .محیطهای مذکور به

ساخت تیغه بلور فوتونی

عنوان یک منبع نوری دارای ویژگیهای پرتوی لیزری

ابتدا محلول  %6وزنی اتانول/آب و ذرات پلی استایرن به

میباشند و به نام لیزر تصادفی مشهور شدهاند .اصول لیزر

قطر یک میکرون به آرامی از طریق یک زیرالیه شیبدار

تصادفی شبیه به لیزرهای معمولی است و اکثر ویژگیهای

روی سطح آب قرار داده میشود تا یک الیه منظم از ذرات

آنها مانند آستانه ،پهنای باند و همدوسی را دارا هستند با

به دلیل نیروی کپیالری و نیروی واندروالسی بین ذرات

این تفاوت که کاواک در آنها به شکل متعارف همچنانکه

روی سطح آب تشکیل شود (شکل  1الف) .سپس یک زیر

در تکنولوژی لیزرها از آن استفاده میشود ،حذف میگردد.

الیه تمیز و آبدوست سیلیکون خیلی آرام وارد آب میشود،

لذا ویژگی جهتمندی پرتوها در این نوع از لیزر وجود

تا تک الیه آماده شده روی زیر الیه بنشیند .سپس زیر

نخواهد داشت ]2و .[1لیزرهای تصادفی بر اساس مکانیزم

الیه به آرامی بیرون کشیده میشود و نانو ذرات پلی

بازخورد به دو دسته همدوس و ناهمدوس تقسیم میشوند.

استایرن بر روی زیر الیه به صورت یکدست و منظم در

لیزرهای تصادفی همدوس در محیطهایی با پراکندگی

کنار هم خودآرایی میشوند (شکل  1ب) .در مرحله بعد

قوی عمل میکنند و نور پس از پراکندگیهای متعدد به

 78nmطال به روش کند و پاش بر روی ماسک کلوئیدی

نقطه اولیه خود بازگشته و یک حلقه بسته را تشکیل

الیه نشانی میگردد .بعد از الیه نشانی به منظور حذف

میدهد .قدرت پراکندگی در لیزرهای تصادفی توسط

ماسک کلوئیدی ،نمونه توسط حالل مناسب در دستگاه

مسافت آزاد میانگین ls  1  s 

آلتراسونیک قرار داده میشود( ،شکل 1ج).

مشخص میشود،

بطوریکه   sسطح مقطع پراکندگی و  غلظت ذرات

ج

ب

الف

پراکنده کننده میباشند .در صورتیکه شرط  ( l s  
طول موج نور انتشاری) بر قرار باشد ،پراکندگی قوی اتفاق

شکل :1الف) خودآرایی ذرات پلی استایرن به قطر یک میکرون
روی سطح آب ب)تصویر  SEMالیه منظم روی زیرالیه سیلیکون
ج) تصویر  FE-SEMتیغه بلور فوتونیکی فلزی با شبکه هگزاگونال

میافتد ] .[9هدف در این مقاله طراحی و ساخت یک لیزر
تصادفی است بگونهای که بجای استفاده از نانو ذراتی که
بطور نامنظم توزیع شدند ،از ذراتی که در یک شبکه بلوری

چیدمان آزمایش

بطور منظم توزیع شدهاند استفاده گردد .نشان خواهیم داد

شکل  2نمایش دهندهی چیدمان آزمایش لیزر تصادفی

که بدلیل وجود پراکندگیهای قوی از ساختار بلوری ،که

یباشد .از چپ به راست چیدمان آزمایش شامل یک لیزر
م 

بر طیف فوتولومینسانس ) (PLماده فعال همپوشانی داشته

 Nd:YAGهارمونیک دوم با طول موج  292nmو با نرخ

باشد ،همچنان امکان توصیف ساختار بر اساس فیزیک لیزر

تکرار  2Hzو پهنای پالس  12nsمیباشد .ابتدا نور لیزر

تصادفی امکانپذیر است .لذا نام لیزر شبه تصادفی برای آن

بعد از یک تضعیف کننده از یک دیافراگم عبور کرده

در نظر گرفتیم .ساختار مورد نظر یک تیغه بلور فوتونی

(شماره  1و )2و توسط یک عدسی با فاصله کانونی 12cm

فلزی از جنس طال و به شکل مثلث است که در یک شبکه

روی یک آینه تخت که تحت زاویه  52درجه قرار گرفته

هگزاگونال به روش لیتوگرافی کلوئیدی و با استفاده از

است متمرکز شده در نهایت روی نمونه فرود میآید،
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(شماره 9و 5و .)2از یک جابجاگر سه بعدی به منظور

همزمان پهنای طیفی خیلی سریع کاهش مییابد که

تغییر مکان نمونه استفاده شده است (شماره  .) 6تابش

نشاندهنده آن است که بهره از اتالف بیشتر شده و نوسان

برآماده از محیط لیزر تصادفی ،توسط یک فیبر نوری جمع

لیزری برای مد تشدیدی در این انرژی دمش آستانه اتفاق

آوری و سپس با انتقال به یک اسپکترومتر آشکار میگردد،

میافتد.

و در نهایت توسط رایانه آنالیز میشود.

ب)

الف)

شکل  :9الف) طیف فلورسانس  1mMرودامین 6G -در متانول
روی زیر الیه سیلیکون ب) طیف گسیلی لیزر تصادفی برای
انرژیهای دمش مختلف

شکل  :2چیدمان آزمایش لیزر شبه تصادفی

بحث نتایج آزمایش
ابتدا محلول  1mMرودامین 6G-در متانول آماده شده و

ب)

در برابر تابش لیزر قرار میگیرد .شکل  9الف) طیف PL

Threshold

الف)

Threshold

رودامین 6G-را نشان میدهد .حال با افزایش انرژی دمش
طیف تابشی ماده فعال در حضور تیغه بلور فوتونی را
بررسی میکنیم .ابتدا از انرژیهای دمش خیلی کم شروع
کرده سپس آزمایش را برای انرژیهای دمش بیشتر انجام

شکل :5الف) منحنی شدت و ب) پهنا در نصف بیشینه بر حسب
انرژی دمش برای تیغه بلور فوتونی ساخته شده از ذرات به قطر
یک میکرون

یدهیم .همان طوری که در شکل  9ب) مشاهده میشود
م 
در انرژیهای دمش ضعیف ،طیف تابشی بسیار پهن می-

نتایج شبیه سازی

باشد و با افزایش انرژی دمش ،منحنی تابشی به طرف قله-
ی مرکزی رودامین 6G-جابه جا و همزمان باریک شده و

برای درک بهتر عملکرد لیزر تصادفی ساخته شده ،در این

گسیل خود به خودی تقویت شده اتفاق میافتد .هنگامی

بخش نتایج تجربی را با نتایج شبیه سازی محاسبه شده در

که انرژی دمش از یک مقدار آستانهای بیشتر میشود،

نرم افزار کامسول مقایسه میکنیم .شماتیک تیغه بلور

آنگاه یک قلهی تابشی با پهنای خیلی کم در طیف گسیلی

فوتونی فلزی متشکل از المانهای مثلثی طال در یک

ظاهر میشود که شدت آن با افزایش انرژی دمش ،بیشتر

شبکه هگزاگونال روی سیلیکون و همچنین یک سلول

می شود .عالوه بر رشد شدت در طول موج ،267nm

واحد شبکه در شکل 2نمایش داده شده است .شرط مرزی

پرشهای شدتی در طیف تابشی نیز وجود دارند که پهنای

استفاده شده برای باال و پایین فضای محاسباتی محیط

طیفی آنها کوچکتر از یک نانومتر میباشند .همچنین

کامال جاذب  PMLدر نظر گرفته شده است .همچنین

نمودار شکل 5نشان دهنده شدت بیشینه و پهنا در نصف

چهار طرف ساختار از شرط مرزی تناوبی بالخ استفاده

بیشینه بر حسب انرژی دمش میباشند .با افزایش انرژی

شده است .شکل  6طیف جذب ،تراگسیل و بازتاب برای

دمش ،شدت تابشی نیز افزایش مییابد و از انرژی دمش

بلور فوتونیکی ساخته شده از ذرات به قطر 1888nm

ییابد و
 978jبه بعد ،ناگهان با شیب بزرگتری افزایش م 

همراه با طیف  PLرودامین را نشان میدهد.
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ب

الف

ساختار شده و شدت تابش  PLماده فعال را افزایش
میدهد.
شکل :2فضای محاسباتی شامل الف) تیغه بلور فوتونی متشکل از
شبکه هگزاگونال از مثلثهای طال روی زیر الیه سیلیکون ب)
سلول واحد ساختار شامل نانو مثلث با ارتفاع  78نانومتر.

ب)

الف)

با توجه به همپوشانی طیف جذب نانوساختار و طیف
گسیل رودامین ،فرایند انتقال انرژی در تمام این محدوده
طول موجی اتفاق میافتد .همچنین این نمودار نشان

شکل : 1الف) منحنی سطح مقطع پراکندگی (قرمز) و جذب (آبی)
برای بلور فوتونیکی و طیف فلئورسانس رودامین (مشکی) ب)
نمایش اهمیت تناوب فضایی در سطح مقطع پراکندگی در بازه
طیفی وسیعتر که باعث ایجاد سه قله پراکندگی در طول موجهای
 128 ،218و  928نانومتر (آبی) میشود در مقایسه با ذرات مجزا
(سبز).

میدهد که محدوده گاف فوتونی در محدوده  988nmتا
 1288nmمیباشد که کامال خارج از طیف  PLرودامین
است .لذا گاف فوتونی نقشی در فرایند لیزری نخواهد
داشت.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثر نظم مراکز پراکننده در عملکرد یک
لیزر تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .در نگاه اول بنظر
میرسید که ایجاد نظم ،سیستم را از حالت تصادفی بودن
خارج کند .ولی نشان داده شد که توصیف عملکرد لیزر

شکل :6منحنی طیف جذب (آبی) تراگسیل (سبز) و بازتاب (قرمز)
برای بلور فوتونیکی و طیف فلوئورسانس رودامین ( G6مشکی).

مذکور مبتنی بر تقارن انتقالی گسسته که از شبکهای از
ذرات حاصل میشود ،همچنان امکانپذیر میباشد .در واقع

با بررسی سطح مقطع پراکندگی ساختار که در شکل 1

سطح مقطع پراکندگی همچنان در عملکرد لیزر حاصل از

نمایش داده شده است مشخص میگردد که یک قله

ساختار تناوبی در کنار جذب پالسمونی اهمیت زیادی

پراکندگی هم مرتبه با سطح مقطع جذب که با طیف PL

دارد .همچنین استفاده از این بلور فوتونیکی باعث ایجاد

ماده فعال همپوشانی میکند وجود دارد .با استفاده از

فیدبک همدوس در عملکرد لیزری میگردد .دلیل وقوع

مقادیر   scاز نمودار شکل  1و چگالی نانوذرات  برای

فیدبک همدوس ،وقوع یک قله پراکندگی عالوه بر قله

یک سلول واحد شبکه ،مقدار محاسبه شده برای مسافت

تشدید پالسمونی در ناحیه طیفی فوتولومینسانس

آزاد میانگین در ساختار بلور فوتونی برابر ls=952nm

رودامین 6G-میباشد.

بدست میآید ،که با مقایسه در طول موج  267nmدر

مراجع

رژیم پراکندگی قوی قرار میگیرد .در این حالت احتمال

[1] H. Cao, “Lasing in random media,” Waves in
random media, vol. 13, no. 3, pp. R1–R39, 2003.
[2] A. Yadav, L. Zhong, J. Sun, L. Jiang, G. J. Cheng,
and L. Chi, “Tunable random lasing behavior in
plasmonic nanostructures,” Nano Converg., vol. 4, no.
1, p. 1, 2017.
[3] W. Z. W. Ismail, D. Liu, S. Clement, et. al. ,
“Spectral and coherence signatures ofthreshold in
random lasers,”.J. Opt. 16, 105008, 2014.

به دام افتادن نور میان نانو مثلثها وجود .همچنین وجود
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طراحی و ساخت یک لیزر پالسمونیک بر پایهی تیغه بلور
فوتونی فلزی
 حمید لطیفی، امیر حسین برادران قاسمی،محسن نیکخواه
 ایران، تهران، دانشکده فیزیک،دانشگاه شهید بهشتی
چکیده – در این مقاله به طراحی و ساخت یک لیزر پالسمونیک که از یک تیغه بلور فوتونی فلزی بعنوان کاواک و محلول حاوی
 تیغه بلور فوتونیکی از یک شبکه هگزاگونال شامل نانو ذرات. پرداخته میشود، بعنوان محیط فعال تشکیل شده است6G-رودامین
 دمش اپتیکی توسط یک لیزر حالت جامد.مثلثی طال تشکیل شده است که توسط روش لیتوگرافی کلوئیدی ساخته میشود
 شدت طیف گسیلی و پهنای طیفی. انجام میگیرد5Hz  و نرخ تکرار پالس21ns  هارمونیک دوم با پهنای زمانیNd:YAG Q-سوئیچ
 همچنین با استفاده از روش المان محدود عملکرد این لیزر با نتایج تجربی.تابشی در انرژیهای مختلف لیزر دمش اندازه گیری شد
 با اینکه اندازه نانو ذرات فلزی کوچک هستند ولی نتایج نشان میدهد که سطح مقطع جذب ساختار.مورد مطالعه قرار میگیرد
 دارد که موجب تشدید پالسمونهای سطحی جایگزیده در نانو ذرات6G- قلهای درون بازه طیفی فوتولومینسانس رودامین،بلوری
.میشود و عملکرد لیزری را محقق میسازد
 روش المان محدود،6G- رودامین، لیتوگرافی کلوئیدی، نانوذرات فلزی، لیزر پالسمونیک-کلید واژه

Design and construction of a Plasmonic laser based on
Metallic Photonic Crystal Slab
Mohsen Nikkhah, Amir H. Baradaran Ghasemi, Hamid Latifi

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract: In this paper, we set to report on design and construction of a plasmonic laser made of a metallic photonic crystal slab. Rhodamine 6G
solution has been used as a gain medium. The photonic crystal slab consists of gold triangular nano-beads which are arranged in a hexagonal lattice
using nano-sphere lithography. A Q-switched Nd:YAG second harmonic laser with 12ns pulsed width and 5Hz pulse repetition rate is used to
optically pump the plasmonic laser. Emission spectrum and the spectral width as a function of pumping energy are measured through a UV-Vis
spectrometer. Moreover, the physics behind the functional behavior of the structure is investigated through finite-element method. Even though the
size of the nano-beads are small, the results show that there is an absorption cross section peak inside the PL spectrum of the gain medium which can
excite localized surface plasmon resonances in the nano-beads leading to laser action.
Keywords: Plasmonic Laser, Plasmonic, Metal nanoparticles, Colloidal lithography, Rhodamine 6G, FEM
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مقدمه

یشود ،تا تک الیه آماده شده روی
خیلی آرام وارد آب م 

علم پالسمونیک تحول شگرفی را در طراحی ادوات

زیر الیه بنشیند سپس زیر الیه به آرامی بیرون کشیده

فوتونیکی با مشخصات منحصر بفرد باعث شده است .به

میشود .و نانوذرات پلی استایرن بر روی زیر الیه به صورت

عنوان مثال طراحی موجبرهای مینیاتوری زیر حد پراش،

یکدست و منظم در کنار هم خودآرایی میشوند (شکل 1

حسگرهای با حساسیت باال ،نانو آنتنهای اپتیکی گوشهای

ب) .سپس 50نانومتر طال به روش کندوپاش بر روی

از کاربردهای این علم به حساب میآیند ] .[1پالسمونیک

ماسک کلوئیدی الیه نشانی میگردد .بعد از الیه نشانی ،به

حاصل نوسانات تجمعی الکترونهای آزاد فلز هنگام

منظور حذف ماسک کلوئیدی نمونه توسط حالل مناسب

برهمکنش با موج الکترومغناطیسی فرودی به سطح مقطح

در دستگاه آلتراسونیک برداشته میشود تا تنها ساختار

فلز-دیالکتریک میباشد .لذا این برهمکنش انرژی را از

مثلثی فلزی بلور فوتونیکی بر روی زیر الیه باقی بماند،

موج به فصل مشترک فلز-دیالکتریک منتقل کرده و

(شکل 1ج).

چگالی میدان در اطراف فلز بسیار زیاد میگردد .در

ب)

ج)

الف)

سالهای اخیر از این خاصیت در طراحی و ساخت
لیزرهای پالسمونی توسط تحریک مدهای پالسمون-
پالریتون جایگزیده  LSPPاستفاده شده است .به این
ترتیب که با طراحی یک ساختار پالسمونی و افزایش
میدانهای موضعی ،شدت گذارهای فوتولومینسانس مواد

1m

1m
خودآرایی

شکل :1الف) خودآرایی ذرات پلی استایرن به قطر 918نانومتر روی
سطح آب ب)تصویر  FE-SEMخودآرایی روی زیرالیه سیلیکون ج)
ساخت بلور فوتونیکی فلزی با شبکه هگزاگونال

رنگی را بعنوان یک محیط بهره افزایش میدهند و لذا

چیدمان آزمایش

فرایند لیزری بدون نیاز به آینههای بازتابان به وقوع

شکل  8نمایش دهندهی چیدمان آزمایش لیزر پالسمونی

میپیوندد ]8و .[9در این مقاله به طراحی یک لیزر

یباشد .از چپ به راست چیدمان آزمایش شامل یک لیزر
م 

پالسمونی شامل یک تیغه بلور فوتونی و ماده فعال

 Nd : YAGهارمونیک دوم پالسی با طول موج  598nmو

رودامین  6Gپرداخته میشود .تیغه بلوری یک شبکه

با نرخ تکرار  5Hzو پهنای پالس  18nsمیباشد .ابتدا نور

هگزاگونال از نانو مثلثهای از جنس طال با ابعاد کوچکتر

لیزر بعد از یک تضعیف کننده از یک دیافراگم عبور کرده

از  100nmمیباشد که بوسیله لیتوگرافی کلوئیدی و با

(شماره 1و )8و توسط یک عدسی با فاصله کانونی 18cm

استفاده از تکنیک النگمویربالجت روی زیر الیه سیلیکونی

روی یک آینه تخت که تحت زاویه  55درجه قرار گرفته

ساخته میشود.

است متمرکز شده در نهایت روی نمونه فرود میآید،
(شماره 9و5و .)5از یک جابجاگر سه بعدی به منظور تغییر

ساخت بلور فوتونیکی
ابتدا محلول %10وزنی اتانول/آب و ذرات هماندازه پلی
استایرن به قطر  918نانومتر به آرامی از طریق یک
زیرالیه شیب دار روی سطح آب قرار داده میشود تا یک
الیه منظم از ذرات به دلیل نیروی مویینگی و نیروی
واندروالسی بین ذرات روی سطح آب تشکیل شود (شکل

مکان نمونه استفاده شده است (شماره  .)6قسمتی از تابش
پراکنده شده ،توسط یک فیبر نوری در زاویه حدود 90
درجه از راستای تابش فرودی جمع آوری و سپس با انتقال
به اسپکترومتر آشکار میگردد ،و در نهایت توسط رایانه
آنالیز میشود.

 1الف) سپس یک زیر الیه تمیز و آبدوست سیلیکون
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آنگاه یک قلهی تابشی با پهنای خیلی کم در طیف گسیلی
ظاهر میشود که شدت آن با افزایش انرژی دمش ،بیشتر
می شود .پهنا در نصف بیشینه برابر با  5nmمیباشد.
ب)
شکل  :8چیدمان آزمایش

الف)

Threshold
Threshold

نتایج آزمایش
ابتدا محلول  1mMرودامین 6G-در متانول آماده شده و
در برابر تابش لیزر قرار میگیرد .شکل  9الف) طیف
فلئورسانس رودامین 6G-را نشان میدهد همان طوری که
مشاهده میشود محلول رودامین 6G-در طول موج بلندتر

شکل  :5الف) منحنی شدت و ب) پهنا در نصف بیشینه بر حسب
انرژی دمش برای بلور فوتونی ساخته شده از ذرات به قطر 918نانومتر

قله بلند در طول موج  561nmو پهنا در نصف بیشینه

همچنین نمودار شکل 5نشان دهنده شدت بیشینه و پهنا

) 96nm (FWHMمیباشد .حال نمونهی شامل تیغه بلور

بر حسب انرژیهای دمش میباشند .همان طوری که

فوتونیکی را مورد آزمایش قرار میدهیم و اثر افزایش

مشاهده میشود با افزایش انرژی دمش ،شدت تابشی نیز

انرژی دمش را بر روی طیف تابشی آن بررسی میکنیم.

افزایش مییابد و از انرژی دمش حدود  660jبه بعد،

ابتدا از انرژیهای دمش خیلی کم شروع کرده سپس

ناگهان شدت با شیب بیشتری افزایش مییابد و پهنای

یهای دمش بیشتر انجام میدهیم.
آزمایش را برای انرژ 

قلهی تابشی خیلی سریع کاهش مییابد .این انرژی دمش

و در ناحیه طول موج های زرد تابش میدهد و دارای یک

ب)

الف)

انرژی است که به ازای آن ،بهره از اتالف بیشتر شده و
نوسان لیزری برای مد تشدیدی در این انرژی آستانه اتفاق
میافتد .از آن جایی که دو مشخصه اصلی نوسان لیزری
یعنی افزایش ناگهانی در شدت و افت سریع در پهنای قله-
ی تابشی به دلیل وجود تیغه فلزی در این آزمایش

شکل  :9الف) طیف فلورسانس  1mMرودامین  6Gدر متانول
روی زیر الیه سیلیکون ب) طیف گسیلی لیزر پالسمونی برای
انرژیهای دمش مختلف برای بلور فوتونیکی ساخته شده از ذرات
 918نانومتری پلی استایرن .خط تیز در  598nmمربوط به پرتو
لیزر دمش میباشد.

مشاهده شده است لذا نوسان لیزری اتفاق افتاده است.

نتایج شبیه سازی
در این بخش نتایج تجربی را با نتایج شبیه سازی محاسبه
شده در نرم افزار کامسول مقایسه میکنیم .شماتیک تیغه

همان طوری که در شکل  9ب) مشاهده میکنیم در

بلور فوتونی فلزی متشکل از المانهای مثلثی طال در یک

یهای دمش ضعیف ،طیف تابشی بسیار پهن میباشد
انرژ 

شبکه هگزاگونال روی سیلیکون و همچنین یک سلول

و با افزایش انرژی دمش ،منحنی تابشی به طرف قلهی

واحد شبکه در شکل 5نمایش داده شده است .شرط مرزی

مرکزی رودامین 6G-جابه جا و همزمان باریک شده و

استفاده شده برای باال و پایین فضای محاسباتی محیط

گسیل خود به خودی تقویت شده اتفاق میافتد .هنگامی

کامال جاذب  PMLدر نظر گرفته شده است .همچنین

که انرژی دمش از یک مقدار آستانهای بیشتر میشود،
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چهار طرف ساختار از شرط مرزی تناوبی بالخ استفاده

مشخص میگردد که سطح مقطع جذب دارای قلهای است

شده است.

که با طیف  PLماده فعال همپوشانی میکند .همچنین
بدلیل کوچک بودن نانو ذرات مثلثی سطح مقطع
پراکندگی بسیار کوچک میباشد بطوریکه پراکندگی نیز

شکل : 5ساختار پالسمونیک الف) شامل تیغه بلور فوتونی متشکل
از شبکه هگزاگونال از مثلثهای طال روی زیر الیه سیلیکون ب)
سلول واحد ساختار شامل نانو ذرات با ارتفاع  50نانومتر.

نقش تعیینکنندهای در فرایند لیزری نخواهد داشت.

شکل  6طیف جذب و تراگسیل و بازتاب برای بلور فوتونی
ساخته شده از ذرات به قطر  918nmهمراه با طیف
فلئورسانس رودامین را نشان میدهد .مطابق شکل
همپوشانی بین طیف جذب نانوساختار و طیف گسیل
محیط فعال در بازه طیفی حدود  550nmتا 685nm
وجود دارد که عامل فرایند تقویت گسیل خودبخودی
خواهد بود .به نحوی که نانو ذرات طال پهنای جذبی در
ناحیه مرئی از خود نشان میدهند .این پهنا به عنوان
پهنای جذب پالسمون سطحی شناخته میشود که ناشی
از حرکت الکترونهای رسانش ذرات در اثر میدان
الکتریکی نور تابشی میباشد .این جذب به اندازه و شکل و
محیط پیرامون آنها بستگی دارد.

شکل :1منحنی سطح مقطع پراکندگی(آبی) و جذب (قرمز) برای
بلور فوتونیکی و طیف فلوئورسانس رودامین ( 6Gسبز)

نتیجهگیری
در این پژوهش ،به طراحی و ساخت یک لیزر پالسمونی بر
پایه یک تیغه بلور فوتونی در ناحیه اپتیکی پرداخته شد .با
کوچک انتخاب کردن نانو کرههای پلیاستایرن جهت
ساخت تیغه ،اثر پراکندگی کاهش یافته و سطح مقطع
جذب در مکانیسم برهمکنش اهمیت پیدا میکند .با اینکه
نانو ذرات فلزی بسیار کوچک انتخاب شدهاند ولی قرار
دادن آنها در یک شبکه منظم ،سبب بروز تشدیدهای
پالسمونی قوی میشود که عمل لیزری را میسر میسازد.
خواص لیزری بستگی به میزان جفتشدگی مدهای براگ
و  LSPPدارد.

شکل :6منحنی طیف جذب (قرمز) و تراگسیل(سیاه) و
بازتاب(آبی) برای بلور فوتونی و طیف فلوئورسانس رودامین6G -
(سبز).

همچنین گاف فوتونی در محدوده طیفی  160nmتا
 1000nmایجاد میشود که کامال خارج از طیف گسیل
ماده فعال میباشد .لذا گاف فوتونی نقشی در فرایند لیزری
توسط ساختار نخواهد داشت .با بررسی سطح مقطع جذب
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هانچن در برهای از فرامواد-تاثیر جهتگیری محور نوری بر جابجایی گوس
پایه-هایپربولیک گرافن
1

 و رضا عبدی قلعه2 صمد روشنانتظار،1 امیر مدنی،1نگار شعبانی

 آذربایجان شرقی، بناب، دانشگاه بناب، گروه مهندسی اپتیک و لیزر1
 آذربایجان شرقی، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک2
هرانچن در بررهای از فرامراده-چکیده – در این مقاله به مطالعه تاثیر جهتگیری تک الیههای گررافن در میرزان جابجرایی گروس
. بررسی با استفاده از روش ماتریس انتقال و در مرز بره برا هروا صرورر گرفتره اسرت.پایه پرداخته شده است-هایپربولیک گرافن
 یک الیه هوا و یک ساختار الیهای شامل الیههای گررافن و،ساختار مورد بررسی متشکل از یک الیه شیشه به عنوان محیط ورودی
 نترای. را در ناحیه فرکانسی تراهرتز فراهم میکنردTM  چنین ساختاری امکان تحریک امواج سطحی با قطبش.دیالکتریک است
هانچن قابل مالحظهای در مرز به وجود میآید که تابع زاویره جهرتگیرری-نشان میدهند با تحریک امواج سطحی جابجایی گوس
.الیههای گرافن است
 محور نوری، فرامواد هایپربولیک، گرافن،هانچن- جابجایی گوس، امواج سطحی-کلید واژه

Influence of the orientation of the optical axis on Goos-Hanchen shift
at the interface of a graphene-based hyperbolic metamaterial
Negar Shaabani1, Amir Madani1, Samad Roshan Entezar2, Reza Abdi-Ghaleh1
1

Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab
2
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz
negarshaabani@outlook.com(N.S.); a-madani@bonabu.ac.ir(A.M.)
s-roshan@tabrizu.ac.ir(S.R.E.); reza.abdi82@gmail.com(R.A.G.)

Abstract- In this paper, the influence of the orientation of the graphene monolayers on Goos-Hanchen shift of a
graphene-based hyperbolic metamaterial (HMM) slab has been studied. The investigation has been done at the interface
of the slab and air, using the transfer matrix method. The structure contains a layer of glass as entrance medium, a layer
of air and a HMM multilayer containing graphene-dielectric layers. This arrangement obtains the excitation of TMpolarized surface polaritons (SPs) at the terahertz frequency. The excitation of SPs results in the significant GH shift at
the interface which is dependent on the orientation of graphene monolayers.
Keywords: Goos-Hanchen shift, graphene, hyperbolic metamaterials, optical axis, surface polaritons.

508
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

مقدمه

مدل و محاسبار تئوری

هنگامی که پرتو نور از سطح جدایی دو محیط همگن
بازتاب کامل میکند ،دچار یک جابجایی جانبی به نام
جابجایی گوس-هانچن میشود .دلیل این جابجایی تغییر
فاز متفاوت هر کدام از مولفههای تشکیل دهنده موج
بازتابی است [ .]1در حالت عادی جابجایی گوس-هانچن از
شکل :1ساختار شامل فراماده هایپربولیک گرافن-پایه برای مطالعه جابجایی

مرتبه یک طول موج است و به آسانی قابل مشاهده نیست.

گوس-هانچن

بنابراین افزایش مقدار این جابجایی برای کاربردی کردن

ساختار مورد بررسی ،همانطور که در شکل  1نشان داده

آن ضروری است [ .]2جابجایی گوس-هانچن در مخابرات

شده است ساختاری یکبعدی شامل یک محیط ورودی از

نوری ،ساخت سوئیچهای نوری و المانهای اپتیکی و
فوتونیکی کاربرد دارد.

جنس شیشه با ضریب گذردهی الکتریکی  ، i  4یک الیه

یک روش برای افزایش این

هوا با ضریب گذردهی الکتریکی  0  1و ضخامت

جابجایی ،تحریک امواج سطحی است .امواج سطحی نوعی

 d0  58mو یک الیه فراماده هایپربولیک گرافن-پایه با

از امواج الکترومغناطیسی هستند که بر روی سطح جدایی

ضخامت  dh  30mاست .فراماده هایپربولیک از الیههای

دو محیط حرکت کرده و انرژی را انتقال میدهند و این

دیالکتریک و گرافن به ترتیب با ضخامتهای

امر منجر به افزایش شدید جابجایی عرضی در باریکههای

و

بازتابی و عبوری میشود [ .]9وجود چنین امواجی با

و ضرایب دیالکتریک  d  2.25و

d g  0.335nm



dd  50nm



  g  1  i   g 0 تشکیل شده است که در آن



قطبش  TMدر فصل مشترك دو محیط با ضرایب دی

 k0 d g 

الکتریک مختلفالعالمت مثل هوا و فلزات در فرکانسهای

0  377

پایینتر از فرکانس پالسما و یا در هوا و فرامواد مورد

امپدانس هوا d g ،ضخامت موثر گرافنk 0 ،

بردار موج خال با سرعت نور  Cاست  g .نیز رسانندگی

بررسی قرار گرفتهاند [ .]4فرامواد هایپربولیک از
ساختارهای الیهای شامل ترکیب دیالکتریک-فلز و اخیراً

سطحی الیههای گرافن است که بنابر فرمول کوبو []1،5

دیالکتریک-گرافن طراحی و ساخته میشوند .در این

شامل دو بخش درونباندی و بینباندی است .ضریب

مواد عناصر قطر اصلی تانسور دی الکتریک مختلفالعالمت

تراوایی تمامی الیهها برابر  1در نظر گرفته شده است.

هستند و این امر منجر به منحنی پاشندگی هایپربولیک

با توجه به اینکه فرکانس کاری در محدوده تراهرتز است

میشود که کاربردهای جالب توجهی دارد [ .]8فراماده

برای ساختار درنظرگرفته شده )     d d  d gاست.

هایپربولیک در نظر گرفته شده در این مقاله شامل الیه

بنابراین میتوان از تئوری محیط موثر برای بررسی انتشار

های دیالکتریک و گرافن است .گرافن که یک شبکه النه

نور در فراماده هایپربولیک موردنظر استفاده کرد .لذا

زنبوری دوبعدی از اتمهای کربن است ویژگیهای خارق

ضریب گذردهی الکتریکی موثر محیط به شکل

العادهای دارد و میتوان ویژگیهای اپتیکی و الکتریکی آن

]  eff  [ x ,  y ,  zخواهد بود که در آن:

را به وسیله رسانندگی سطحی که وابسته به پتانسیل

 g d g  d dd

 x , y   

شیمیایی و زاویه جهتگیری الیههای گرافن است ،توصیف

,

کرد که این ویژگی قابلیت تنظیمپذیری را فراهم

)  g  d (d g  d d

d g  dd
 g dd  d d g

میسازد[.]8

 z   
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عالمت های



و  به ترتیب نشاندهنده جهتهای

موازی و عمودی نسبت به

نتای و بحث

صفحات گرافن هستند.

برای تحقیق تحریک امواج سطحی از روش  ATRاستفاده

همانطور که در تصویر الحاقی شکل  1نشان داده شده

شده است .در شکل  2نمودار بازتاب برحسب فرکانس پرتو

است ،اگر تک الیههای گرافن نسبت به محور  zانحراف

نور فرودی برای سه زاویه جهتگیری متفاوت تک الیه-

یابند محور اپتیکی که موازی با صفحه  x-zاست نسبت به

های گرافن رسم شده است .مشاهده میشود که به ازای

محور  zزاویه 𝜑 میسازد .بنابراین تانسور گذردهی

زاویههای جهتگیری    5 ،   0و ،   10

الکتریکی  HMMبا رابطه زیر داده میشود.

کمترین میزان بازتاب از سطح که نشاندهنده فرکانس

  xx 0  xz 


  0  0 


 zx 0  zz 

() 1

eff

تحریک امواج سطحی است به ترتیب در فرکانسهای



، f  7.87THz
میدهد.

 xx   cos φ    sin φ
2

f  8.16THz

و  f  10THzرخ

2

 zz   sin     cos φ

که در آن:

2

2

 xz   zx  (    ) sin  cos φ

باریکه فرودی از شیشه   εiμi >ε0μ0 تحت زاویهای بزرگتر از
زاویه بحرانی ساختار به بره تابیده میشود .پروفایل میدان
الکتریکی بازتابی از سطح یک ساختار چندالیه با رابطه زیر

شکل :2بازتاب از سطح بره بر حسب فرکانس پرتو نور فرودی و به ازای سه

به میدان فرودی مربوط میشود.

زاویه متفاوت 𝜑 .پتانسیل شیمیایی برابر  c  0.16eVاست.


dk x

() 2
که در آن

ik x x

1

 R ( k ) E ( k )e
2
x

x

i

Er ( x ) 



) R (k x

و

به ترتیب ضریب بازتاب

) Ei (k x

مولفههای باریکه فرودی و تبدیل فوریه باریکه فرودی
هستند .جابجایی عرضی نسبی باریکه بازتابی نیز با رابطه
زیر محاسبه میشود [.]4

شکل  :9جابجایی عرضی باریکه بازتابی از فصل مشترك فراماده هایپربولیک

  r  x  2 dx

() 9

r

x




dx

2

و هوا بر حسب زاویه فرودی در    5 ،   0و    10که به ترتیب در
فرکانسهای  f  8.16THz ، f  7.87THzو  f  10THzرسم شده



    x 

1
a

r 

است.

r



با تحریک امواج سطحی میزان جابجایی عرضی باریکه

که در آن  a  12λپهنای باریکه فرودی و 𝜆 طول موج

بازتابی از سطح به شکل قابل مالحظهای افزایش مییابد

خال نور فرودی است .باریکه فرودی از نوع گاوسی با میدان
الکتریکی

به

[ .]5در شکل  9میزان جابجایی عرضی باریکه فرودی بر

شکل Ei (x)  exp    x 2 / 4 a 2   ik xi x 

مرز فراماده هایپربولیک و هوا بر حسب زاویه فرودی در

انتخاب شده است که در آن  kxi  ki sin مولفه مماس با

سه زاویه 𝜑 رسم شده است .همانطور که از شکل مشاهده

سطح بردار موج فرودی و  ki   ii cعدد موج مربوطه

میشود قله جابجایی عرضی با کاهش مقدار 𝜑 به

است.

بیشترین مقدار خود میرسد .برای مشاهده بهتر اثر
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جهتگیری الیههای گرافن بر میزان جابجایی عرضی یک

نتیجهگیری

شبیهسازی عددی انجام شده است که توزیع میدان

دراین مقاله تاثیر جهتگیری تکالیههای گرافن بر میزان

الکتریکی با قطبش  TMرا در ساختار نشان میدهد .در

جابجایی گوس-هانچن در مرز برهای از فراماده هایپربولیک

شکل ( 4)aتوزیع میدان الکتریکی در زاویهای دور از

گرافن-پایه برای پرتو گاوسی با قطبش  TMبررسی شده

تحریک امواج سطحی رسم شده است .در این زاویه پرتو

است .ابتدا با روش  ATRفرکانس کمترین میزان بازتاب

نور صرفا بازتاب کلی کرده و جابجایی عرضی قابل

کلی از سطح که متناظر با بیشترین میزان جابجایی عرضی

مالحظهای رخ نمیدهد .در دو شکل بعدی میدان

است ،به دست آمده است .سپس با ثابت درنظرگرفتن

الکتریکی برای دو زاویه    0و    10در زاویه

فرکانس ،میزان جابجایی عرضی در زوایای مختلف محور

تحریک امواج سطحی شبیهسازی شده است .با دقت در

نوری بررسی شده است .نتایج و شبیهسازیهای عددی

میدان الکتریکی مربوط به هر دو زاویه و با درنظر گرفتن

نشان میدهند که با کاهش مقدار 𝜑 جابجایی عرضی

میله رنگ که نشانگر شدت میدان است ،مالحظه میشود

بهتری به دست میآید.
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و صمد روشن انتظار1 امیر مدنی،1نگار شعبانی

 آذربایجان شرقی، بناب، دانشگاه بناب، گروه مهندسی اپتیک و لیزر1
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 میزان جابجایی عرضی بزرگ و قابل مقایسه با پهنای باریکه فرودی به دستTHz  در محدوده فرکانسیTM امواج سطحی با قطبش
 و در.) استفاده شده استATR  برای تحقیق تحریک امواج سطحی در ساختار از روش بازتاب کلی کاهش یافته (رسم نمودار.میآید
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Study of Goos-Hanchen shift in semi-infinite one-dimensional
structure containing graphene-based hyperbolic metamaterial
Negar Shaabani1, Amir Madani1 and Samad Roshan Entezar2
1

Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab
2
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz
negarshaabani@outlook.com(N.S.); a-madani@bonabu.ac.ir(A.M.)
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Abstract- In this paper the Goos-Hanchen effect in semi-infinite one-dimensional medium containing graphene-based
hyperbolic metamaterial has been investigated theoretically using transfer matrix method. The results show that the
lateral shift would be increased noticeably by the excitation of the TM-polarized surface polaritons in the THz
frequency region. The excitation of surface polaritons has been verified by plotting ATR curves for the structure.
Finally, the results have been verified by numerical simulations.
Keywords: Goos-Hanchen shift, graphene, hyperbolic metamaterials, surface polaritons, transfer matrix
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مدل و محاسبات تئوری

مقدمه
زمانی که یک پرتو نور تحت بازتاب کلی به فصل مشترک
بین دو محیط همگن میتابد ،یک جابجایی عرضی در
مرکز پرتو نور بازتابی نسبت به مرکز نور تابشی رخ میدهد
این پدیده به جابجایی گوس-هانچن معروف است [.]1
میزان این جابجایی در حالت عادی کمتر از یک طول موج

شكل  :1ساختار نیمه بی نهایت یک بعدی حاوی فرامواد هایپربولیک جهت

است .اما در ساختارهایی که با ایجاد امواج سطحی ،انرژی

تحریک امواج سطحی

در فصل مشترک انتقال داده میشود ،میتوان اندازه این

در شكل  1ساختار مورد بررسی که یک محیط یک بعدی

جابجایی را افزایش داد [ .]2مدهای سطحی نوع خاصی از

نیمه بینهایت به ترتیب متشكل از شیشه به عنوان محیط

موجهای جایگزیده در فصل مشترک جدایی دو محیط

ورودی با ضریب گذردهی الكتریكی  ، i  4یک الیه هوا

هستند که در مرز دارای بیشترین مقدار دامنه هستند و با

با ضریب گذردهی الكتریكی  i  1و ضخامت  L  5mو

دور شدن از مرز از هر دو طرف دامنهها کاهش مییابد

محیطی نیمهبینهایت از فراماده هایپربولیک گرافن-پایه

[ .]9وجود چنین امواجی با قطبش  TMدر فصل مشترک

است .فراماده هایپربولیک از الیههای دیالكتریک و گرافن

دو محیط با ضرایب دیالكتریک مختلفالعالمت مثل هوا و

به ترتیب با ضخامتهای

فلزات در فرکانسهای پایینتر از فرکانس پالسما و یا در

dd  50nm

و

d g  0.335nm

و

  g  1  i  g 0 تشكیل
 k0 d g 

هوا و فرامواد مورد بررسی قرار گرفتهاند [ .]4فرامواد

ضرایب دیالكتریک

 d  2.25

هایپربولیک ساختارهای مصنوعی الیهای هستند که در

شده است که در آن

0  377

یک جهت مانند فلز و در جهتی دیگر مانند دیالكتریک

موثر گرافن k 0 ،بردار موج خال با سرعت نور  Cاست  g .نیز

رفتار میکنند .در این محیطها تانسور گذردهی الكتریكی

رسانندگی سطحی الیههای گرافن است که بنابر فرمول

داری مولفههای با عالمت مخالف است که نتیجه آن سطح

کوبو [ ]6شامل دو بخش درونباندی و بینباندی به صورت

همفرکانس هذلولوی به جای سطح همفرکانس بیضوی

و

امپدانس هوا d g ،ضخامت

زیر است.

است .این ویژگی باعث به وجود آمدن کاربردهای جالب

) g ()   g int ra ()   g int er (

() 1

توجهی شده است [ .]5در نواحی طول موجی بلند که ثابت
شبكه ساختار در مقایسه با آن کوچک است میتوان از


 1 


تقریب محیط موثر برای مطالعه این محیطها استفاده کرد.
در این حالت کل ساختار به عنوان یک ساختار همگن

c
kBT





i
 2 ln  e

 ћ  ћω  i 2Г   k T

e
 2| |-  ћω  i 2Г  
i
ln 

4 ћ  2| |   ћω  i 2Г  
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e k BT
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B

c

ناهمسانگرد دیده میشود که دارای تانسور گذردهی

2

g

1

2

2

 , 

intra

c

c

 , 

inter

g

c

الكتریكی قطری است .فراماده هایپربولیک بكار گرفته

که در آن  eبار الكترون  k Bثابت بولتزمن  c ،پتانسیل

شده در این مقاله شامل نانوالیههای گرافن است که با

شیمیایی الیههای گرافن ћ ،ضریب ثابت پالنک T ،دمای

توجه به خاصیت تنظیمپذیری آن ،دسترسی به جابجایی

درنظر گرفته شده ω ،فرکانس زاویهای

گوس-هانچن قابل کنترل را امكانپذیر میسازد.

نرخ پراکندگی انتقاالت درونباندی و بینباندی هستند که
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1  2  1meV

عرضی بسیار کوچكتر از پهنای باریكه فرودی

است .ضریب تراوایی تمامی الیهها برابر

و r  1

 1در نظر گرفته شده است .در این ساختار تکالیههای

نشاندهنده جابجایی عرضی بزرگ و قابل مقایسه با پهنای

گرافن در صفحه  x-yقرار گرفته و ساختار در راستای

باریكه است.

محور  zتكرار می شود .تانسور گذردهی الكتریكی HMM

نتایج و بحث

با رابطه زیر داده میشود.
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 xz
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 xx    cos φ   sin φ
2

که

2

 zz    sin    cos φ
2

2

 xz   zx  (     ) sin  cos φ

 g d g  d dd

همچنین

d g  dd

  

)  g  d (d g  d d

و

g dd  d d g

 

است𝜑 .

نشاندهنده جهتگیری تکالیههای گرافن است .باریكه
فرودی یک باریكه گاوسی با فرکانس
میدان

f  29.22THz

الكتریكی ]Ei ( x)  exp[( x2 / 4a2 )  ikxi x

و

شكل  )a( :2بازتابندگی ساختار بر حسب زاویه فرودی ( )bتحریک امواج
سطحی در مرز هوا و فراماده

که در آن

 a  5پهنای باریكه فرودی  ،طول موج خال نور فرودی،

باریكه فرودی با قطبش  TMاز شیشه به عنوان محیط

مولفه مماس با سطح بردار موج فرودی و

چگال ،با زاویه بزرگتر از زاویه بحرانی وارد الیه هوا شده

عدد موج مربوطه است .نور از شیشه

است و در مرز هوا و شیشه بازتاب کلی رخ داده است .با

k xi  k i sin 

ki   i i c

  ε μ >ε0μ0 تحت زاویه بزرگتر از زاویه بحرانی محیط به

تغییر زاویه تابش باریكه و محاسبه بازتابندگی مشاهده

ساختار میتابد .میدان الكتریكی بازتابی از سطح یک

میشود که در زاویه    36.99افت شدید در طیف

ساختار چندالیه با رابطه زیر به میدان فرودی مربوط می-

بازتابندگی صورت گرفته که نشاندهنده تحریک امواج

شود.

سطحی در این زاویه است .این موضوع در شكل  2aبه

i

i



() 9
که در

dk x

ik x x

 R ( k ) E ( k )e
x

x

i



آن )  R(k xو ) Ei (k x

1
2

نمایش در آمده است .در شكل  2bنیز پروفایل دوبعدی

Er ( x ) 

میدان الكتریكی درون و بیرون ساختار نشان داده شده

به ترتیب ضریب بازتاب و تبدیل

است که به وضوح نشانگر تحریک امواج سطحی در مرز

فوریه باریكه فرودی هستند .جابجایی عرضی نسبی باریكه

هوا و فراماده است .با توجه به تحریک امواج سطحی در

بازتابی نیز با رابطه زیر محاسبه میشود.

زاویه مذکور انتظار میرود بیشترین میزان جابجایی عرضی

2

() 4



r

x | Er ( x ) | dx
2

| Er ( x ) | dx









1
a

نیز در این زاویه رخ دهد .که این موضوع در شكل 9a

r 

نمایش داده شده است .برای مشاهده بهتر این پدیده با



اندیس و باالنویس  rدر هر دو رابطه ( )9و ( )4اشاره به

توجه به باریكه فرودی و بازتابی ،در شكل  9bدامنه

نشاندهنده جابجایی

میدان الكتریكی فرودی و بازتابی بر حسب مختصات x

باریكه بازتابی از سطح

دارد r  1 .
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رسم شدهاند .در زاویه متناسب با تحریک امواج سطحی،

الكتریكی در داخل و خارج ساختار در شكل  4نشان داده

بخشی از انرژی باریكه به امواج سطحی منتقل شده و

شده است .در شكل  4aکه توزیع میدان الكتریكی در زاویه

بخش دیگری از باریكه یک بازتاب معمولی خواهد داشت.

ای به اندازه کافی دور از شرایط تحریک امواج سطحی را

لذا آن قسمت از باریكه که تحت تاثیر امواج سطحی قرار

نشان میدهد ،جابجایی قابل مشاهدهای در مرز رخ نداده

گرفته است ،یک جابجایی عرضی نسبتا بزرگ را تجربه

است .اما در شكل  4bتوزیع میدان الكتریكی را برای زاویه

کرده و سپس از مرز بازتاب خواهد کرد و بخش دیگر بدون

   36.99که متناسب با تحریک امواج سطحی است

جابجایی عرضی قابل مالحظهای بازتاب میشود .لذا در

نمایش میدهد .در صورت تحریک امواج سطحی در مرز

پروفایل میدان بازتابی یک منحنی دو قلهای مشاهده می

فراماده و هوا ،انرژی باریكه در مرز منتقل شده و باعث

شود.

افزایش جابجایی عرضی قابل مالحظهای شده است.

نتیجهگیری
در این مقاله پدیده جابجایی گوس-هانچن در یک محیط
نیمهبینهایت یکبعدی حاوی فرامواد هایپربولیک گرافن-
پایه در بازتاب کلی یک موج گاوسی با قطبش  TMاز
شكل (a) :9جابجایی عرضی باریكه بازتابی برحسب زاویه فرودی

سطح ،بررسی شده است .نتایج نشان میدهند در صورت

)(bپروفایل میدان باریكه بازتابی (منحنی پررنگ) و باریكه فرودی (منحنی

تحریک امواج سطحی در مرز فراماده و هوا میزان جابجایی

خط چین) بر حسب  . xزاویه فرودی    36.99است.

عرضی قابل مالحظهای به دست میآید.
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.جرمباالوقیمتزیاددارناد،اماگرانشسنجهایکنونیهمگیمحدودیتهایابعادبزرگ

.حساسیتزیادالزم اینسنسورهاست
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A Gravimeter Based on Optical Intensity ROC
Jalal Gholinejad, Kian Jafari Diani, and Kambiz Abedi
Department of Electrical Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran
Abstract- Information about the earth’s crust can be revealed by the measuring of gravity; furthermore, gravimeters can be used in
space science, the studying of planets, discovering of hydrogen sources, magma surveys, and geography. Low-cost, high-sensitivity,
and low-size are critical needs in gravimetry. High sensitivity, low resonance frequency, low cost, ability for array production, and
small size features make a wide applications of gravimeters to be commercial. In this paper, a new structure as gravimeter based on
optical ROC and MEMS technology is introduced. The designed sensor has small size, easy release procedure, and low noise while
an optical ROC is employed. In summary, a low bandwidth, high-sensitivity, and small MEMS-based Gravimeter is demonstrated,
which this could open a way for MEMS gravimeters to be accurate and be commercially used.

Keywords: Gravimeter, Microelectromechanical systems (MEMS), Optical ROC.
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ساختار طراحیشده

مقدمه

ساختار به کار رفته قابل مدلسازی بر اساس جرم متصل به فنر

گرانشسنجی با هدف بررسی تغییرات اندک محلی در شتاب گرانش

است ،که با توجه به قانون دوم نیوتن در راستای محور حسگری ( )

زمین انجام میگردد ،که از این طریق اطالعاتی در مورد پوسته زمین

خواهیم داشت ]:[1

حاصل میشود ] 8 ،1و  .[5دامنه این تغییرات بسیار کم و به لحاظ
زمانی نیز بسیار کند میباشند ] ،[1بنابرین برای آشکارسازی این

()1

سیگنال نیاز به سنسور با حساسیت بسیار باال و پهنای باند کم داریم.

که در آن

عمده کاربرد گرانشسنجی در کشف و بهرهبرداری از منابع

جرم مؤثر ناشی از جرم مبنا،

راستای محور حسگری ،زمان،

هیدروکربن ،مطالعه ماگما زیرسطحی و مطالعات جغرافی است،

ثابت دمپینگ ناشی از هوا (که

در این طراحی قابل صرفنظر است)،

اگرچه در علوم فضا و مطالعه سیارات نیز کاربرد دارد ] 8 ،1و  .[5از

جابجایی جرم مبنا در
ثابت فنر و

سیگنال

شتاب گرانش است.

ویژگیهای مهمی که الزم است گرانشسنجها داشته باشند میتوان

بخشهای مختلف سنسور طراحیشده بر اساس  MEMSدر شکل 1

به ابعاد کم ،هزینه ساخت کم ،امکان تولید انبوه (آرایهای) و

مشخص است .از دو آینه متقاطع در دو سمت جرم مبنا برای انعکاس

حساسیت باال اشاره کرد ] 1و .[2

اشعه فروسرخ تولید شده توسط دو دیود نوری به سمت

در حالت کلی ،ادوات گرانشسنج بر اساس تکنولوژی حسگری در سه

آشکارسازهای باالنس شده استفادهشده است .آشکارسازهای باالنس

دسته قابل تقسیمبندی هستند :گرانشسنجهای پاندولی،

شده از نوع  PINبوده و طراحی به صورتی است که با حرکت جرم

گرانشسنجهای نسبی و گرانشسنجهای مطلق ] 1و  .[6در این بین،

مبنا شدت نور دریافتی این آشکارسازها در مخالفت باهم باشد.

گرانشسنجهای نسبی که بر اساس اندازهگیری جابجایی یک جرم

همچنین از دو خم متصل به جرم مبنا با نسبت طول به عمق زیاد

مبنا متصل به فنر بر اثر تغییرات گرانش عمل میکنند ،هزینهساخت

برای ایجاد ثابت فنر مورد نیاز استفاده شدهاست.

پایینی دارند ] 5 ،1و  .[6از معایب این دسته میتوان به ابعاد بزرگ و

High-power IR
Photodiode

حساسیت شدید به دما اشاره کرد که باعث عدم قطعیت و نیاز به
کنترل دمایی میشود ،که در عمل مانع تجاریسازی است ] 5و .[6
Proof Mass

با رفع معایب ذکر شده بوسلیه تکنولوژی  MEMSبه مزایایی همچون

Mirror

ابعاد کم ،حساسیت باال و هزینه ساخت پایین خواهیم رسید ] 1و .[9
Balanced
Photodetector

در این مقاله گرانشسنج نسبی به صورت جرم متصل به فنر خم
طراحی شده است ،که ساختار جرم و فنر بهکار رفته به گونهای

Flexure

تنظیم شده است که پهنای باند کم و فیلتر مکانیکی مورد نیاز برای
حذف سیگنال لغزش فرکانس کم را ارائه دهد .سپس ،برای سهولت

شکل  :1بخشهای مختلف گرانشسنج طراحیشده بر اساس  ،MEMSکه جرم مبنا
متصل به فنرهای خم وظیفه تبدیل گرانش به جابجایی با پهنای باند کم را دارد.

در فرآیند رهاسازی از ویفر  SOIاستفاده شدهاست ،و نیز مدار قرائت

با وارد کردن شتاب گرانش در مقادیر مختلف جابجایی جرم
مبنا بدستآمده است .در این حالت طبق قانون هوک داریم:

به صورت نوری طراحی شده است که مزیتهایی همچون عدم ایجاد
نویز مکانیکی دارد .مطابق با نتایج شبیهسازی شده با نرم افزار
کامسول ( ،)COMSOLطراحی انجام شده امکان دستیابی به فرکانس

()2

رزونانس مکانیکی مرتبه اول کم و حساسیت زیاد را در مقایسه با

شتاب وارده است .با انجام تحلیل عددی از
که در آن
طریق نرمافزار رابطه جابجایی جرم مبنا و گرانش مطابق با
شکل -2الف بدست میآید ،و حساسیت مکانیکی سیستم
نیز حاصل میشود .سپس ،باتوجه به رابطه ( )2ثابت فنر
محاسبه خواهد شد ،و مشخصات حسگر طراحیشده در
جدول  1در اختیار قرار گرفتهاست .بر اساس فرمول زیر ]:[1

سایر طراحیها محقق میکند ] 2و .[5
در ادامه مقاله :ابتدا ،ساختار و نتایج پارامترهای مکانیکی همچون
ثابت فنر و تحلیل فرکانسی ارائه گشتهاست .سپس ،محاسبات مدار
قرائت نوری و نتایج آن در اختیار قرار گرفته ،و پروسه ساخت
پیشنهاد شدهاست .نهایتا ،نتیجهگیری ارائه گشتهاست.
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شکل -9الف نشاندهنده فیلتر مکانیکی پایین گذر مطلوب و
فاصله نسبتا زیاد مدهای مرتبه باالتر است .با انتخاب نسبت طول
به عمق زیاد فنرها میتوان فرکانسهای نوسان مکانیکی مرتبه
باالتر را از مد اول دور کرد تا در کار حسگر اختالل ایجاد نشود و
ساختار پایدار بماند ،مطابق با شکل -9ب.

()9

که در آن

فرکانس نوسان مکانیکی مد اول است.

شکل  :2الف) جابجایی جرم مبنا بر اساس تغییرات عملی گرانش که قدر مطلق
شیب این نمودار نماینده حساسیت مکانیکی سیستم است ،ب) ولتاژ خروجی
حسگر بر اساس تغییرات عملی گرانش زمین ،که قدر مطلق شیب نمودار نماینده
حساسیت الکتریکی کل سیستم است.
شکل  :9الف) پاسخ فرکانسی سیستم جرم و فنر طراحی شده ،ب) نمایش نوسان
مدهای نوسان خارج از صفحه.

جدول  :1مشخصات گرانشسنج طراحی شده.
سمبل

توضیحپارامتر

مقدار

ثابت فنر در
راستای حسگری

مدار قرائت نوری

حساسیت مکانیکی

در شکل  ،8منبع نوری فروسرخ دو عدد  LEDبا توان باال است ،که با

حساسیت
الکتریکی کل
سیستم

تابش بر آینههای متقاطع (جهت پایداری مکانیکی) در دو سوی جرم
مبنا باعث ایجاد جریان در آشکارسازهای باالنسشده  PINمیشوند.
سپس ،خروجی جریان دو آشکارساز که در مخالفت باهم کم و زیاد

فرکانس رزونانس
اول

میشوند ،بوسیله مبدل جریان به ولتاژ به صورت تفاضلی تقویت

نسبت فرکانس
دوم به اول

میشوند تا حساسیت الکتریکی افزایش یابد .در نهایت با یک فیلتر

جرم مبنا

الکتریکی پایین گذر نویزهای فرکانس باال حذف میشوند .قطعات

ضخامت ویفر
SOI
توان دیود نوری در
طول موج 800
nm
پاسخ دهی
آشکارساز نوری در
طول موج دیود

تجاری هستند ،و فرمولبندی این موارد به این شکل است ]:[1

ابعاد جرم
مبنا(طول ،عرض،
ضخامت ،کرانه
مثلث)

شکل :8مدارت قرائت نوری و مدارات الکتریکی وابسته.

ابعاد فنرهای خم
(شعاع μ
خمش،
عرض فنر خم،
ضخامت فنر خم)

()8
()5
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تغییرات سیگنال گرانش معرفی شدهاست ،که امکان دستیابی به ابعاد

()6

کم و حساسیت باالی مورد نیاز را فراهم میآورد.
سنسور پهنای باند کم و فیلتر مکانیکی نویزهای فرکانس باال رانشان

()1

داد ،که فرکانس رزونانس مد اول  219619 Hzبدست آمد .همچنین،
جریان الکتریکی فوتودیود تحت

مدار قرائت نوری همراه با مدارات الکتریکی تفاضلی بررسی شده

که در این روابط به ترتیب:

تابش و کور شده (باال و پایین) در هر زوج آشکارساز باالنس شده و

است .طبق نتایج شبیه سازی ،حساسیت کل سیستم

ناشی از جابجایی جرم مبنا و انعکاس آینهها،
تابش در حالت سکون جرم مبنا،
باالنس شده،

پهنای اولیه تحت

بدست آمد.

طول کاواک ورودی آشکارساز

جریان تاریکی هر فوتودیود،

سپاسگزاري

جریان نویز هر

از دانشگاه گالسکو به خاطر ارائه آنالین رساله دوره دکتری آقای

آشکارساز در جفتهای آشکارساز (با فرض تطبیق ساخت حدودا
باهم برابرند)،
شده و

 Paul Middlemissتشکر میکنیم ].[1

توان نوری دریافتی توسط آشکارسازهای باالنس

مرجعها

جریان خروجی از هر آشکارساز است .با تبدیل جریان به

[1] Richard Paul Middlemiss, A Practical MEMS
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چکیده – در این پژوهش از سامانه بیناب نمایی تراهرتز در مد بازتابی متشکل از دو آنتن نوور رسوانای گوالی آرسوناید دو بیبوی
.به منظور تولید و آشکارسازی سیگنال تراهرتز و ادوات اپتیکی از جمله عدسی سیلیکونی و آینوه سوهموی اسوتهاده شوده اسوت
 ضورایب جوذب و. تراهرتز مویباشوند2  تا0/1 تپ های تراهرتز تولید شده دارای طول زمانی کمتر از پیکوثانیه و محدودهی بینابی
 توانایی آشکارسازی اجسام دارای پوشش از مزایای عملکردی ایون. محاسبه شد1/45  و54/2 cm-1 شکست هیستیدین به ترتیب
.روش میباشد
. هیستیدین، آنتن نور رسانا، مد بازتابی، سامانه بینابنمایی تراهرتز-کلید واژه

Identification of Absorption and Refractive Coefficient of Histidine by
THz Spectroscopy
Mohsen Shahinzade, Seyyed Shayan Sharif , Seyyed Mohammad Reza Darbani, Bahareh
yahyaei, Abdollah Eslami Majd
Optics and Laser Science and Technology Research Center, Malek-Ashtar University of
Technology, Shahin Shahr, Iran
Abstract- In this research, have been used THz Time Domain Spectroscopy(THz-TDS) at reflection mode
contain two dipole GaAs photoconductive antenna in order to generation and detection THz waves and optical
instruments such as silicon lens and parabolic mirror. generated Terahertz pulses have subpicosecond pulse
duration and spectral range of 0.1-2 THz. Absorption and refractive coefficients of histidine were calculated
about 45.2 cm-1 and 1.57 respectively. Ability of concealed samples detection is one of the advantages of this
method.
Keywords: THz spectroscopy system, Reflection mode, Photoconductive antenna, Histidine.
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دارای بیناب اثر انگشتی هسیتند کیه علیت آن مربیوط بیه

مقدمه

جاب ناشی از گاارهای ارتعاشی و چرخشیی مییباشید .از

بیناب الکترومغناطیسیی شیامل مویدوده ی گسیترده ای از

آنجا که این گاراها برای هر مولکول خاص منوصر بهفیرد

فرکانس های مختلف از امیوا رادییویی تیا پرتوهیای گامیا

اسییت ،بنییابراین منجییر بییه بینییاب اثییر انگشییتی تراهرتییز

میباشد .اموا تراهرتیز در بیازهی بیین ریزمیو تیا امیوا

میشود[.]2

فروسییرق قییرار میییگیرنیید .فرکییانس اییین پرتوهییا از 111
گیگاهرتز تا  11تراهرتز و از نظر طول موجی در حد فاصل

آمینو اسیدها پایهبلوکهیای سیاختاری هسیتند کیه بیرای

 1میلی متر تا کمتر از  111میکرومتر میباشد .از آنجا که

تشییکیل یییافتن پییروت ینهییا بییا هییب ترکیییب میییشییوند.

امییوا تراهرتییز دارای بییازهی فرکانسییی هسییتند کیییه

هیستیدین یکی از  21آمینو اسید ضروری بوده که وجیود

فرکانس های ارتعاشی و چرخشی اکثر مولکیول هیا در ایین

آن برای رشد و ترمیب بافتهای مربوط به انسان مورد نییاز

بیازه ی بینیابی قییرار مییگیییرد ،لیاا از اییین پرتوهیا بییرای

میییباشیید .در حقیقییت مییواد از جملییه آمینییو اسیییدها و

کاربردهای مربوط به حوزه بینابنمایی اسیتفاده مییشیود.

پروت ین ها دارای جیاب خاصیی از امیوا تراهرتیز بیوده و

پس از آنکه در سالهای اخیر پیشرفت فنیاوری تی هیای

بیناب چرخشی و ارتعاشی آنها بسیاری از قلههای جیابی

کوتاه فمتوثانیه که برای تولید ت های تراهرتز مناسب بیود

خاص را ارائه میکند .ایین مللیب باعید شیده اسیت کیه

آغاز شد ،فنیاوری تولیید تی هیای تراهرتیز نییز پیشیرفت

بینییابنمییایی تراهرتییز اب یزاری قدرتمنیید بییرای تولیییل و

سریعی داشته است[ .]1تابش تراهرتز می تواند پدیده هیای

شناسایی اینگونه مواد تلقی شود[.]9

فیزیکی نظیر برانگییز هیای فرکیانس پیایین ،دینامییک

امییوا تراهرتییز دارای انییرژی پییایینی در مرتبییهی میلییی

مربوط به حاملهیا در میواد الکترونیکیی ،میدهای جمعیی

الکترون ولت هستند ،در نتیجه این اموا برخالی پرتوهای

ارتعاشی و گاارهای ارتعاشی و چرخشیی را میورد بررسیی

ایکس یونیزه کننده نیستند .از این ویژگی در تصویربرداری

قرار دهد .با این حال تا همین دهیهی اخییر دسترسیی بیه

پزشکی استفاده میشود که برخالی تصویربرداری پرتوهای

این ناحیه از بیناب الکترومغناطیسی بسیار چیالش برانگییز

ایکس برای بدن انسان مضر نبیوده و بیه بافیتهیای سیالب

بوده که این پدیده منجر شده اسیت کیه اغلیب شیکای ییا

آسیب نمیزند .اموا تراهرتز قادر بیه نفیود در بسییاری از

گای تراهرتز نامیده شیود .بیا قرارگییری ایین ناحییه بیین

مواد از جمله پالستیک ،مقیوا ،کاغیا ،لبیا

و سیرامیک و

نییواحی اپتیییک و الکترونیییک ،میییتییوان از رو هییای

بازتییاب از فلییزات و هم نییین جییاب قابییل تییوجهی از آب

الکترواپتیکی برای تولیید ،آشکارسیازی و تولییل آن بهیره

میباشند .این ویژگی ها منجیر بیه کاربردهیای مربیوط بیه

جست.

امنیت و بازرسی میشود[.]4

توقیقات در زمینیه ی دانیش و فنیاوری تراهرتیز در طیول

سامانههیای بینیابنمیایی حیوزهی زمیانی تراهرتیز شیامل

زمییان بییهعنییوان کاربردهییای جدییید بینییابنمییایی و

بیناب نمایی حوزه زمان عبوری و بیناب نمایی حیوزه زمیان

تصییویربرداری گسییترده شییده اسییت کییه از آن جمل یه در

بازتابی به طیور گسیترده بیرای بدسیت آوردن پارامترهیای

زمینههایی از جمله فیزیک حالت جامید ،زیسیت شناسیی،

نوری مواد از جملیه ضیریب جیاب و ضیریب شکسیت در

داروشناسی ،پزشکی و بررسیی امنیتیی وهیور پییدا کیرده

مودوده ی تراهرتز مورد استفاده قرار گرفته اسیت .در ایین

است .بسیاری از مولکول هیا در ایین مویدودهی فرکانسیی

پژوهش با برپایی چیدمان بازتیابی امیوا تراهرتیز و ثبیت
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بیناب های مربوطه و با استفاده از روابط تولیلی این حوزه،

فاز بست جهت بهبیود نسیبت سییگنال بیه نوفیه اسیتفاده

ضرایب شکست و جاب هیستیدین مواسبه شده است.

میشیود .در شیکل  1طرحیوارهی چییدمان بینیابنمیایی
تراهرتز در مد بازتابی را نشان میدهد .نمونیه هیسیتیدین

مواد و چیدمان

بهصورت قرصهایی با قلیر  9/2سیانتیمتیر و ضیخامت 2

در این پژوهش از یک لییزر فمتوثانییه تیتیانیوف سیفایر بیا

میلیمتر تهیه شد.

توان خروجی یک وات و طول میو مرکیزی  711نیانومتر
که دارای پهنای ت زمانی  01فمتوثانیه و نیرق تکیرار 71
مگاهرتز استفاده شده است .تابش لییزر فمتوثانییه پیس از
برخورد به یک پرتو شکای نوری  01-01به دو شاخه پم
و پروب تقسیب میشود .لیزر فمتو در شیاخه پمی پیس از
برخورد به آینه به سمت آنتن گسیلنده حرکت کیرده و بیه
آن برخورد می کند .در اثیر برخیورد لییزر جفیت الکتیرون
حفره در زیرالیه گالیب آرسناید موجود در آنتن تولید شیده
و توسط ولتاژ بایا

 ACخارجی  11ولیت بیا فرکیانس 0

کیلوهرتز شتاب گرفته و در نهایت منجر به گسییل تیابش

شکل  :1طرحواره چیدمان تجربی بینابسنج بازتابی تراهرتز

تراهرتز میشود .ت های تراهرتز تولیدی از آنتن نور رسیانا

دادههای تجربی و تحلیلها

از طریییی یییک عدسییی سیییلیکونی متصییل بییر روی آنییتن،

مو الکترومغناطیسی در اثر عبور از مویط با اتیبهیا و ییا

عدسی  TPXو آینه سیهموی بیر روی نمونیه هیسیتیدین

مولکول های مواد اندرکنش کیرده کیه ایین اثیر منجیر بیه

کانونی و بهطور مجدد با استفاده از یک مجموعه از آینیهی

جاب ،عبور و پراکندگی خواهد شد .با بهرهگیری از روابیط

سییهموی و عدسییی  TPXو سیییلیکونی بییر روی آنییتن

فرنل و قانون اسنل برای مو الکترومغناطیسی که بیر روی

آشکارساز بهصورت موازی فرود مییآیید .فاصیلهی کیانونی

خط مرزی دو مویط فرود میآید ،میتوان ضرایب جاب و

عدسی  TPXبه کار رفته در این چییدمان  91میلییمتیر و

شکست نمونه را مواسبه کرد کیه رابلیهی اصیلی در زییر

آینییه سییهموی بییا پوشییش طییال دارای فاصییله کییانونی 11

آورده شده است[:]0

سانتیمتر میباشد .سیگنال تراهرتز پس از بازتاب از نمونیه
به سمت آنتن آشکارساز فرستاده مییشیود .پرتیو تراهرتیز
همزمییان بییا پرتییو پییروب وارد آنییتن آشکارسییاز شییده و

()1

حامل های به وجود آمده توسط پرتو لیزر بهوسییله مییدان

EM  

الکتریکی تراهرتیز شیتاب مییگیرنید و در نتیجیه جرییان

1  ES  

در رابلهی بیاال  νعیددمو ،

الکتریکی توسط آمپرسنج ثبت می شیود .بیا حرکیت خیط

و

  

4

n   j

بیه ترتییب تبیدیل

فوریه ی سیگنال تراهرتز بازتاب شده از نمونهی هیستیدین

تیخخیر انیداز نیوری ،نمونیهگییری از تی تراهرتیز صیورت
پایرفته و شکل ت

EM  

1  ES  

و آینه مرجع n(ν) ،ضریب شکست نمونیه و ) α(νضیریب

تراهرتز بدست میآیید .چیون جرییان

جاب نمونه میباشد.

ورودی به آمپرسنج ضعیف است ،از این رو از تقویت کننده
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بیناب جابی هیستیدین در شکل  2نشان داده شده اسیت.

نتیجهگیری

بیناب ارائه شده در این مقاله با ببیناب جیابی ارائیه شیده

در این پژوهش چیدمان بینابنمایی تراهرتز در مد بازتیابی

توسط ترو 1و همکارانش سیازگار بیوده و هیر دو قلیههیای

برپا گردید .از این چیدمان به منظور تعیین ضرایب جاب و

جابی یکسانی نشان می دهند قله های جیابی هیسیتیدین

شکست نمونه ی آمینو اسید هیستیدین استفاده شد .بیناب

در  1/41 ،1/11و  1/09تراهرتز آشکار شیده اسیت .مقیدار

جاب و بیناب ضریب شکست هیستیدین با پهنای بینیابی

ضریب جاب در  1/41تراهرتز که قلهی اصلی هیسیتیدین

 2تراهرتز بر حسب فرکانس ارائه گردید .دادههای آزمایش

است ،برابر با  40/9 cm-1بدست آمد[.]0

کاربری این رو

در تولیل کیفی و کمی مواد آمینو اسید

را به خوبی نشان مییدهید.سیتفاده از ایین سیامانه بینیاب
هیستیدین بدست آمد که بیناب اثر انگشیتی میاده بیوده و
میییتییوان از آن در کاربردهییای مربییوط بییه شناسییایی و
آشکارسازی بهره جست.

مرجعها
[1] K. Sakai & M. Tani, “Terahertz Optoelectronics”,
شکل  :2تغییرات ضریب جاب هیستیدین برحسب فرکانس

Springer, 2005.

[2] J. B. Baxter & G. W. Guglietta, “Terahertz

تغییییرات ضییریب شکسییت مییادهی هیسییتیدین برحسییب

spectroscopy”, Anal. Chem, vol. 83, pp. 43424368, 2011

فرکانس در شکل  9نشان داده شیده اسیت .بیا اسیتفاده از

“ [3] A. L. Jenkins, R. A. Larsen & T. B. Williams,

سامانه ی بیناب نمایی تراهرتیز مییتیوان ضیریب شکسیت

Characterization of amino acids using Raman
Spectroscopy”, Spectrochimica Acta Part A, vol.
61, pp. 1585-1594, 2005.

موسییوب میییشییود .در اییین پییژوهش ضییریب شکسییت

[4] J. F. Federici, B. Schulkin, F. Huang, D. Gary, R.

نمونه را نیز بدست آورد که یکی از مزییتهیای ایین رو

شکست ارائه شده توسط وانگ 2و همکارانش توافی خیوبی

Barat, F. Oliveira & D. Zimdars, “THz Imaging
and Sensing for Security Applications- Explosives,
Weapons and Drugs“, Semiconductor Science and
Technology, vol. 20, pp. 266-280, 2005.

دارد[.]1

& [5] Y. C. Shen, P. F. Taday, B. E. Cole, W. R. Tribe

هیسییتیدین در حییدود  1/01بدسییت آمیید کییه بییا ضییریب

M. C. Kemp, “Detection and Identification of
Explosives using Terahertz Pulsed Spectroscopic
Imaging”, Applied Physics Letters, vol. 86, 2005.

[6] A. B. True, K. Schroeck, T. A. French & C. A.
Schmuttenmaer, “Terahertz Spectroscopy of
Histidine Enantiomers and Polymorphs”, Journal
of Infrared, Milimeter and Terahertz Waves, vol.
32, 2011.

[7] W. Weining, Y. Weiwei, Y. Haitao, Z. Cunlin & Z.
Guozhong, “THz Time Domain Spectroscopy of
amino acids”, Chinese Science Bulletin, vol. 50,
pp. 1561-1565, 2005
1

True
Wang

شکل  :9تغییرات ضریب شکست هیستیدین برحسب فرکانس

2

721
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

بررسی تئوری آشکارساز مادون قرمز نقطه کوانتومی ژرمانیوم/سیلیکن
محمد قلی پور ،داود فتحی ،مهدی گردی ارمکی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
چکیده -در این مقاله ما از یک مدل نسبتا دقیق به منظور مطالعه تئوری جریان تاریکی و نووری آشکارسواز موادون قرموز نقطوه
کوانتومی  Ge/Siکه ساختار نواری متفاوتی را نسبت به نظایر آن در گروه سه  -پنچ همچون  InAs/GaAsدارند ،استفاده کردهایو .
در بررسیمان ،فرض کردهای که هر دو مکانیزم تونلزنی میدانِ کمکی و انتشار حرارتی در تعیین انودازه جریوان تواریکی سوهی
هستند .وابستگی جریان تاریکی آشکارسازهای نقطه کوانتومی به دما و ولتاژ ،همچنین سه تونول زنوی میودانِ کمکوی و انتشوار
حرارتی در دماها و ولتاژهای متفاوت در آشکارساز بررسی شده اند .پیش بینی می شود با توجه به نتایج بدست آمده ،مقدار جریان
تاریکی در نقاط کوانتومی  Ge/Siنسبت به نظایر آن در گروه سه – پنچ کوچکتر باشد .در نتیجه این ساختارها از قابلیت آشکارسازی
بهتری برخوردار هستند.
کلید واژه -نقطه کوانتوم ،سیلیکن-ژرمانیوم ،جریان تاریکی ،آشکارساز نوری.

Theoretical analysis of Ge/Si quantum dot infrared photodetector
Mohammad Gholipoor, Davood Fathi*, Mahdi Gordi Armaki
* d.fathi@modares.ac.ir
Abstract- In the article, we have used an accurate model for theoretical studying of dark and illumination
characteristics of Ge/Si quantum dot infrared photodetector. In our considerations it is assumed that both
thermionic emission and field-assisted tunnelling mechanisms determine the dark current of quantum dot
detector. Dependence of the QDIPs dark current to the temperature and voltage bias, and also the thermionic
emission and field-assisted tunneling at various temperatures and biasing voltages are investigated. Our results
predict that the dark current of Ge/Si quantum dot is smaller than other materials of Ⅲ-Ⅴ groups such as
InAs/GaAs and as a result, detectivity in photodetectors can be improved.
-Keywords: Quantum dots, Silicon-Germanium, dark current, photodetectors
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هر کدام از این الیهها شامل چگالی نقطه کوانتومی

مقدمه
آشکارساز مادون قرمز نقطه کوانتومی یا به اختصار ،QDIP
توجه محققان زیادی را در دو دهه گذشته به خود جلب

کرده است .در این افزاره چون حاملها در سه بعد محصور
میشوند ،عملکرد بهتری همچون دمای کاری باالتر،
جریان تاریکی کمتر و بهره نوررسانایی بیشتری انتظار

چگالی ناخالصی پذیرنده

و

و با دوره تناوب یکسان می

باشند .عرض سطح مقطع این نقطه کوانتومیهای هرمی
شکل،

 ،به اندازه کافی از اندازه ارتفاع آن

،

بزرگتر است .از اینرو مجموع ضخامت الیه آشکارساز نوری
میتواند به نحوی تنظیم شود که در راستای عمودی تنها
دو تراز انرژی کوانتیده مقید شود .همچنین اندازه بزرگتر

میرود ].[1
در سال  2۰۰۲رژهی یک مدل تئوری به منظور مطالعه و

بررسی رفتار  QDIP1ها در زیر تابش نور و در وضعیت
تاریکی معرفی کرد ] [2که این مدل در سال  2۰۰9با در
نظر گرفتن سهم فرآیند تونل -زنی میدانِ کمکی از

الکترونها بهبود یافت و نتایج آن توافق خوبی با داده های

سطح مقطع این نقاط کوانتومی هرمی باعث ایجاد ترازهای
مقید بیشتر و در نتیجه ظرفیت پذیرش حفره بیشتر می-
شود .مطابق شکل  1ناحیه فعال آشکارساز بین دو اتصال
با ناخالصی باال که به عنوان امیتر و کلکتور هستند ،قرار
گرفته است.

تجربی را نشان دادند ] .[9تاکنون ،از این مدل تنها به
منظور مطالعه ساختارهای ناهمگون گروه سه  -پنج مانند
 InAs/GaAsاستفاده شده است .از طرف دیگر،
آشکارسازهای نقطه کوانتومی ژرمانیوم محصور شده در
بستر سیلیکن ،با توجه به سازگاریشان با دیگر افزارههای
نوری مبتنی بر سیلیکن ،نوع جذاب دیگری از این
ساختارها هستند ] .[۲در این مقاله ،ما از مدل مذکور برای
توصیف عملکرد آشکارسازهای مادون قرمز نقطه کوانتومی
 Ge/Siاستفاده کردهایم.

شکل  :1تصویر شماتیکی از آشکارساز نقطه کوانتومی Si/Ge

مدل فیزیکی جریان تاریکی QDIP

شکل  1شماتیکی از برش عرضی یک نمونه از آشکارساز
نقطه کوانتومی را نشان میدهد .ناحیه جذب این
آشکارساز از مجموعهای از الیههای نقطه کوانتومی جدا
شده از موادی با شکاف نواری پهن تشکیل شده است.

شکل  2ساختار نواری نقاط کوانتومی  Ge/Siرا نشان می-
دهد .همانطور که از این شکل دیده میشود ناپیوستگی
بزرگ باند ظرفیت منجر به تحدید موثر حفره در چاه
پتانسیل ژرمانیوم میشود.
میانگین چگالی جریان تاریکی در یک  QDIPبصورت زیر
بیان میشود ]:[۵


()1
Quantum dot infrared photodetector

J dark  J max QD  exp  q k BT 

1
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Ge QD
Si
Ge QD

 Gth  Gtun 

()9

qQD
Pk

J dark 

Si

که پارامترهای  Pkاحتمال تسخیر حفره Gth ،نرخ انتشار
حرارتی و  Gtunنرخ تونلزنیِ میدانِ کمکی میباشد.

Si

جزئیات این روابط در مرجع ] [۵آمده است.
تونل زنی

انتشار
حرارت

زیر تابش ،حفره ها توسط فرایند تحریک نوری از تراز

ی

مقید به تراز پیوسته باالی چاه پتانسیل انتقال مییابند .با
فرض اینکه در زیر تابش ،تحریک نوری بر تحریک حرارتی

شکل : 2تصویر شماتیکی از ساختار

غالب است ،چگالی میانگین جریان نوری را می توان

نواری Ge/Si

که در این معادله  qبار حفره Φ ،توزیع پتانسیل حفرهها
در هر الیه نقطه کوانتومی ،و

چگالی جریان بیشینه

از اتصال  n+باالیی است .با جایگذاری توزیع پتانسیل
رابطه فوق را میتوان بصورت زیر نوشت:


()2

توسط رابطه زیر تعیین کرد:
J photo  qs g

()۲

در معادله فوق η ،راندمان کوانتومی g ،بهره نور رسانایی و
چگالی شار فوتونهای فرودی بر روی آشکارساز است.


N

J dark  J max

 


N
exp  q  V  VD 
VQD  ( K  1)k BT 

 

NQD

 


نتایج
ما از این مدل تحلیلی توسعه یافته به منظور محاسبه
جریان تاریکی و نوری  QDIPبا ناحیه فعال  Ge/Siکه

میانگین حفرهها در هر نقطه

عمال تابعی از پارامترهای ساختار همچون ابعاد نقطه

کوانتومی L ،فاصله بین الیهها NQD ،تعداد بیشینه حفره-

کوانتومی ،ولتاژ بایاس اعمالی و دما است ،استفاده کردهایم.

ثابت

مقادیر مهمترین پارامترهای استفاده شده برای شبیهسازی

که در معادله فوق،

هایی که یک نقطه کوانتومی میتواند بپذیرد،

دیالکتریک ماده نقطه کوانتومی است .جزئیات روابط ،θ
 VDو  VQDدر مرجع ] [۵آمدهاند.

در جدول  1آمده است.
جدول  : 1مقادیر پارامترهای آشکارساز  Ge/Siشبیهسازی شده

تسخیر،
شکل  2همچنین بصورت شماتیک فرآیندهای
1۱
نور
انتشار حرارتی و تونلزنیِ میدانِ کمکی را در غیاب 1۰
نشان میدهد .به صورت کیفی ،جریان  QDIPها تحت

1۰۰

بایاس از سه فرآیند اصلی تشکیل شده است :الف) تحریک

۲

1۵

۱
۰ 99

1۰

۲ 1۰

نوری و حرارتی حفرهها از ترازهای مقید نقاط کوانتومی به

شکل  9جریان تاریکی آشکارسازهای  Ge/Siرا بر حسب

ترازهای پیوسته ،ب) تسخیر حفرههای متحرک در نقاط

ولتاژ بایاس در سه دمای کاری نشان می دهد .با افزایش

کوانتومی ،ج) انتقال حفرهها بین نقاط کوانتومی باردار .از

ولتاژ بخاطر کاهش سد پیش روی حامل نرخ تونلزنی

اینرو معادله توازن دیگری بر مبنای توصیف کیفی فوق

افزایش مییابد در نتیجه شاهد افزایش جریان هستیم.

چنین میتوان نوشت:

افزایش دما نیز سبب افزایش نرخ انتشار حرارتی و
129
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همچنین بخاطر حضور بیشتر حاملها در تراز برانگیخته،

حامل بیشتر جریان تاریکی کمتر و قابلیت آشکارسازی

باعث افزایش نرخ تونلزنی میشود ،در نتیجه جریان

مطلوبی را نشان میدهند.

تاریکی با افزایش دما بیشتر میشود.

شکل  :۲جریان تاریکی و نوری اشکارساز  Ge/Siدر دمای  11درجه کلوین
شکل  : 9جریان تاریکی آشکارسازهای Ge/Si

تغییرات مالیمتر جریان تاریکی با ولتاژ در این آشکارساز

نسبت به ساختارهایی همچون  ،InAs/GaAsبخاطر
کاهش نرخ تونلزنی یا وابستگی ضعیفتر آن به میدان
الکتریکی میباشد .همچنین با توجه به اینکه حفرهها سازنده
جریان تاریکی هستند کاهش نرخ انتشار حرارتی و هم نرخ
تونلزنی را داریم که نهایتا سبب کاهش بیشتر جریان

تاریکی میشود.
نقاط کوانتومی  Ge/Siپاسخ نوری درون نواری در محدوده
طیفی  9تا  ۵میکرومتر را نشان میدهند .تحت تابش این
محدوده از طول موج نور ،و چگالی شار فوتونهای فرودی
2

11

 ،1 1۰تغییرات جریان نوری در دمای

 11درجه کلوین بر حسب ولتاژ بصورت شکل  ۲میباشد.
علت افزایش جریان نوری با ولتاژ ،فرآیندهای بوجود
آورنده جریان تاریکی میباشند.
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به عنوان نتیجه ،ما عملکرد یک آشکارساز مادون قرمز
نقطه کوانتومی  Ge/Siرا بصورت تحلیلی بررسی کردیم.
این آشکارساز با توجه به نرخ تونل زنی کمتر و جرم موثر
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تولید باریکهی بسل با استفاده از ماسک فازی مبتنی بر بلور مایع
1 و2

 و محمد یگانه1 فرزانه پناهی شالقونی،1حبیب خوش سیما

 تبریز، دانشگاه تبریز، پژوهشکدهی فیزیک کاربردی و ستاره شناسی1
 زنجان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایهی زنجان، دانشکدهی فیزیک2
khoshsima@tabrizu.ac.ir, farzan.p.70@gmail.com
 ایجاد توزیع حلقوی نور، یکی از سادهترین این روشها. شیوههای گوناگونی برای ساخت باریکهی بسل ارائه شده است- چکیده
 روش تجربی برای ساخت باریکهی بسل با استفاده ماسک لیتوگرافی شده به شیوهی ثبت الگو بر بلورمایع، در این مقاله.است
 نانومتر برای ثبت این الگو232  از لیزری با طول موج، برای حصول بهترین نتیجه.آالئیده با رنگینهی آزو متیلرِد ارائه شده است
، با اعمال میدان الکتریکی به سلول بلورمایع برای باریکهی نور قطبیدهی خطی، طبق مشاهدات انجام شده.استفاده شده است
.باریکهی بسل تولید شد
. پاالیهی فضایی، بلور مایع، باریکهی بسل، اپتیک فوریه-کلید واژه

Generation of Bessel beam using phase mask based on liquid crystal
Habib Khoshsima*1, Farzaneh Panahi Shalghoni1, and Mohammad Yeganeh1,2
1
2

Research Institute for applied physics and astronomy, Tabriz University, Tabriz, Iran
Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran.

Abstract- Various methods have been developed for construction of the Bessel beam. One of the simplest
methods is generating an annual distribution of light. In this paper, an experimental method for the production
of Bessel beam using a lithographic mask based on azo methyl red-doped liquid crystal is presented. In order to
obtain the best result, a 532nm laser was used to recording the pattern. According to observation, by applying
the electric field to the liquid crystal cell for linearly polarized light, the Bessel beam was produced.
Keywords: Fourier optics, Bessel beam, liquid crystal, spatial filter.

528
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

مقدمه

E (r ,  , z )  A exp(ik z z )J 0 (k r r ),

() 1

باریکهی بسل جزو باریکههای غیر پراشی است ،از اینرو

که در آن   rبهترتیب مختصات شعاعی و سمتی

ویژگیهای ممتازی نسبت به باریکههای دیگر دارد .قابلیت

هستند z .مختصهی در راستای انتشارِ باریکه است k z .و

خود ترمیمی و واگرایی کمتر آن در انتشار ،کاربردهای

 k rبهترتیب مؤلفههای طولی و شعاعی بردار موج هستند.

بسیار مهمی در زمینههای مختلف همانند انبرک نوری

در این رابطه ،از مراتب باالتر تابع بسل صرفنظر کردهایم.

[ ،]1تلهاندازی نوری [ ،]2ارتباطات نوری در فضای آزاد،

توزیع شدت الگوی بسل (مرتبهی صفر) ،حلقههای

میکرولیتوگرافی [ ]9و توموگرافی نوری [ ]4برای آن ایجاد

هممرکزی است که دارای یک لوب مرکزی پرشدت است.

کرده است .شعاع لوب مرکزی این باریکه میتواند از
مرتبهی طول موج نور باشد که از مزیتهای آن برای
کاربردهای ذکر شده است .باریکههای بسل را میتوان
بهوسیلهی عدسی مخروطی (آکسیکون) [ ،]8ایجاد
حلقهی نوری [ ،]8ماسک دامنهای یا فازی ،صفحات
هولوگرافی [ ،]1تیغهی منطقهای فرنل [ ،]5تحریرگر
فضایی نور ( )SLMو غیره تولید کرد .از آنجا که تبدیل
فوریهی فضایی یک حلقه ،تابع بسل ایجاد میکند ،در
اینجا با ایجاد حلقهی نوری و انتشار آن ،باریکهی بسل
ایجاد نمودیم که سادهترین روش تولید آن است.
سلول بلورمایع بهدلیل ساخت آسان و قابلیت کنترلپذیری
خواص نوریاش با اعمال ولتاژهای پایین ،گزینهی مناسبی
برای ایجاد حلقهی نوری در تولید باریکهی بسل است .با
افزودن رنگینهی آزو به سلول بلورمایع ،بستری برای ثبت
الگوی حلقهی روشن ازطریق روش ذخیرهسازی میتوان
ایجاد کرد .اعمال میدان الکتریکی سبب بازجهتگیری
مولکولهای بلورمایع شده و با ایجاد اختالف فاز بین

الگوی ماسک مورد نظر در شکل  1نشان داده شده است
که با استفاده از تبدیالت فوریه ،موج تخت ورودی را به
باریکهی بسل در خروجی تبدیل میکند .اگر پراش از
میدان ورودی )  ( u i (r )  A (r   aتابع دیراک
است) که حلقهای نازک به شعاع  aاست را درنظر بگیریم،

برای میدان پراشیافتهی آن در فاصلهی z
داشت [:]9
2 a r
(), )2
z

( aAJ 0

)  i  ( r 2 a 2
z

2 i ikz
e e
z

کمترین انحراف و واگرایی باریکه در طول انتشار نیز
استفاده گردید [.]9

مبانی نظری

u d (r ; z ) 

که متناسب با تابع بسل مرتبهی صفر است .از آنجا که در
عمل ایجاد توزیع میدان حلقوی ایدهآل با تابعیت شعاعی
دلتای دیراک غیرممکن است ،از یک سیستم  4fمطابق
شکل  2که از دو عدسی تشکیل شده است کمک
میگیریم .در نهایت تبدیالت دو مرحلهای در سیستم  4fاز
صفحهی جسم با توزیع دایرهای یکنواخت به شعاع  aتا
صفحهی تصویر را به شکل زیر میتوان نوشت:

ناحیهی تاریک و روشن درسلول ،سبب تولید باریکهی
بسل میگردد .در این کار از سیستم  4fبهمنظور ایجاد

خواهیم

() 9

4 2
 2f 2

2 rr  a
2 r r 
( r dr J 0
( )  r dr J 0
),
0
f
f

u i (r ) 
p2



p1

 p1و  p 2بهترتیب شعاع خارجی و شعاع داخلی ماسک
حلقهای شکل قرار گرفته در صفحهی فوریه است.

موج بسل به موجی گفته میشود که توزیع عرضی میدان

مختصات  r  ، rو  r بهترتیب مربوط به مختصات شعاعی

الکتریکی آن نسبت به راستای انتشار توسط تابع مرتبهی

در صفحهی تصویر ،صفحهی فوریه و صفحهی جسم است.

صفر بسل (  ) J 0تعریف شود:
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فرکانسهای پایین و عبور فرکانسهای باالتر شده و پس از
عبور از عدسی دوم و گرفتن تبدیل عکس فوریه توسط
آن ،باریکهی حلقوی نازکی ایجاد میکند و در نهایت با
شکل( :1الف) طرح ماسک مورد نظر( ،ب) قرینهی ماسک ثبت
طرح

شکل  :2چیدمان تجربی :عدسی های  L1و  L2برای موازی سازی
لیزر L3 ،و  L4با  f=50 cmبرای ایجاد سیستم .4f

ترکیبات آزو ،بهدلیل ساختار شیمیایی خاص خود میتواند
به دو شکل ایزومری سیس و ترانس ظاهر شوند .با تابش
نور در محدودهی طیف جذبی رنگینهها ،احتمال وقوع
فوتوایزومریزاسیون ترانس-سیس-ترانس شکل میگیرد.
پس از طی چرخههای متوالی ،بردار راهنمای مولکولها
عمود بر قطبش نور ورودی خواهد شد و منجر به
بازجهتگیری رنگینههای آزو خواهد گردید و این
بازجهتگیری روی مولکولهای بلورمایع ،گشتاوری وارد
میکند و درنهایت باعث بازجهتگیری مولکولهای
بلورمایع نیز میشود .با ثبت طرح حلقه بر روی سلول
بلورمایع به شیوهی ثبت الگو ،سطح سلول دارای نواحی
تاریک و روشن میشود و در نواحی نوردهیشده،
مولکولها عمود بر نظم سلول اولیه ( )HGقرار میگیرند و
بهدلیل دوشکستی باال در مولکولهای بلورمایع ،اختالف
فاز بین دو ناحیهی تاریک و روشن ایجاد میشود [.]11
پس از شکلگیری این الگو روی سلول و اعمال میدان
الکتریکی به آن ،اختالف فاز ایجاد شده برای نور قطبیدهی
خطی که راستای قطبش آن موازی با مولکولهای روی
حلقه است ،تغییر میکند .اختالف فاز بین این دو ناحیه
باتوجه به اصل پراش و تبدیالت فوریه ،باعث سد

انتشار آن ،باریکهی بسل شکل میگیرد.

شکل :9باال :تصاویر خروجی مربوط به ماسک ،پایین :تصاویر
خروجی مربوط به سلول بلورمایع )a( .و ( )dتصویر الگوی حلقوی
تولید شده در فاصلهی 118سانتیمتری از عدسی دوم )b( ،و ()e
باریکهی بسل تولید شده در اولین مکان پس از انتشار در فاصلهی
 118سانتیمتری از عدسی دوم )c( .و ( )fباریکهی بسل تولید
شده در فاصلهی  918سانتیمتری از عدسی دوم.

کارهای تجربی
برای ساخت سلول بلورمایع ،از سلول آماده با ضخامت 21
میکرون استفاده گردید که دارای یک الیه  ITOبهعنوان
الکترود شفاف و یک الیهی شیاردار میکرونی برای ایجاد
شیار و نظمدهی به مولکولهای بلورمایع بود .بلور مایع
مورد استفاده در این سلول 1294-1b ،با دوشکستی
 n  0.312و ضریب شکست عادی  no  1.501و
ضریب شکست غیرعادی  ne  1.813بود .رنگینهی آزو
متیلرد به مقدار  1درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت.
سلول به مدت یک ساعت در دمای  11Cو به مدت 18
ساعت در دمای  41درجه در کوره به منظور جایگیری
مولکولهای بلورمایع و سرد شدن تدریجی قرار گرفت.
ماسک مورد استفاده دارای قطر داخلی  4میلی متر و قطر
خارجی  8میلی متر است .سپس سلول به همراه قرینهی
ماسک را در مقابل نور نویسنده که از لیزر پیوسته
(  )   532nmبا توان  20mWو با قطبش خطی p

(قطبش موازی با شیارهای سلول) استفاده شد ،به مدت
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 11ساعت بهمنظور ثبت طرح روی سلول قرار گرفت .در
نهایت سلول آماده شده را در چیدمان سیستم  4fقرار
دادیم .در این چیدمان از لیزر هلیوم -نئون با طولموج
 894نانومتر (نارنجی) و توان  11میلی وات پس از پاالیش
فضایی و موازی کردن ،که خارج از محدودهی طیف جذبی
رنگینهی متیلرد است ،استفاده کردیم .این لیزر در هنگام
برخورد به جسم با توزیع شدت دایرهای به قطر  8میلیمتر
( )OBJدارای قطر  1میلی متر است که به وسیله قطر
جسم محدود میشود .همچنین ،با افزودن قطبشگر به
چیدمان ،قطبش نور را موازی با شیارهای سلول قرار
دادیم .با توجه به راستای قطبش ،باریکهی کاوشگر در
ناحیهی روی طرح حلقه  n eو در سایر نواحی n o ،را تجربه
خواهد کرد .با اعمال میدان الکتریکی مربعی با فرکانس
 1/8کیلوهرتز به سلول ،بردار راهنمای مولکولهای
بلورمایع تغییر میکند ] .[10با افزایش ولتاژ اعمالی

شکل  :4نمودارهای توزیع شدت باریکههای بسل در فواصل
انتشاری مختلف .در ردیف باال از ماسک و پایین سلول بلورمایع
استفاده شده.

مرجعها
[1] L. A. Ambrosio, M. Zamboni-rached, H. E.
Hernández-figueroa, and I. Senior, “Manipulating
Gradient Forces on Optical Tweezers using Bessel
Beams”, Microwave and Optoelectronics Conference,
IMOC 2007. SBMO/IEEE MTT-S International, No.
1, 2007.

[2] B. Shao, S. C. Esener, J. M. Nascimento, E. L.

مشاهده میشود که در  8ولت بازجهتگیری در سلول

Botvinick, and M. W. Berns, “Dynamically adjustable
annular laser trapping based on axicons,” App. Opt.,
Vol. 45, 2006.

الگوی حلقوی بهطور کامل ایجاد میشود و پس از انتشار

[3] M. Erdely, et al, “Generation of diffraction-free beams

ایجاد شده و در فاصلهی  118سانتیمتر از عدسی ،L4
باریکه در فاصلهی  118سانتیمتری عدسی  ،L4باریکهی

for applications in optical microlithography”, J. Vac.
Sci. and Technol. B, Vol. 15, 1997.

[4] Z. Ding, H. Ren, Y. Zhao, J. S. Nelson, and Z. Chen,

بسل شروع به شکلگیری میکند که این نتایج با حالتی

“Highresolution optical coherence tomography over a
large depth range with an axicon lens”, Opt. Lett., Vol.
27, 2002.

میشد ،مطابقت دارد .با افزایش ولتاژ کیفیت باریکهی

[5] G. Scott and N. McArdle, “Efficient generation of

که بهجای سلول از معادل ماسک حلقوی آن استفاده
تشکیل شده بهتر میشود .برای مقادیر باالتر از  11ولت،
کیفیت باریکهی تولیدی کاهش یافته و فقط روشنایی
تصویر افزایش مییابد (شکلهای  9و .)4

نتیجهگیری
در این کار تجربی ،با روش ذخیرهسازی ،ساختار حلقوی از
جهتگیری مولکولهای بلورمایع در سلول ایجاد گردید .با

nearly diffraction-freebeams using an axicon”, Opt.
Eng. Bellingham Vol. 31, 1992.

[6] I. Abdo, N. Ashry, M. Sadek, M. A. Hakim, and
D.Khalil, Effect of ring width on ring generated Bessel
beam, p. 823608, Proc. SPIE, 2012.

[7] A. Vasara, J. Turunen, and A. T. Friberg, “Holographic
generation of diffraction-free beams”, Appl. Opt., Vol.
27, 1988.

[8] Arash

Sabatyan
and
Bahar
Meshgingalam,
“Generation of annular beam by a novel class of
Fresnel zone plate”, Appl. Opt., Vol. 53, 2014.

[9] J. M. D. Kowalczyk, S. N. Smith, and E. B. Szarmes,

قرار دادن این سلول در چیدمان  ،4fدر خروجی ،ساختار

“Generation of Bessel beams using a 4-f spatial
filtering system,” Am. J. Phys., Vol. 77, 2009.

حلقهی روشن ایجاد و با انتشار آن ،باریکهی بسل ایجاد

[10] F. Moghadas, H. Khoshsima, and B. Olyaeefar, “High

شد .همچنین اثر ولتاژ بر باریکهی بسل نیز بررسی گردید.

diffraction efficiency in permanent optical memories
based on Methyl Red doped liquid crystal,” Opt.
Quantum Electron., Vol. 47, 2014.

525
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

Master-Slave طراحی لیزر دوپالسی با استفاده از ساختار
 حسن عبادیان و علیرضا خلیلی،  عباس ملکی،مجید بابایی توسکی
 پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر-دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
Majid2017bt@gmail.com

 در این طرح. پرداخته شده استMaster-Slave  با استفاده از ساختارNd:YAG  در این مقاله به طراحی لیزر دو پالسی- چکیده
 در تولید پرتو لیزری دو پالسی با تاخیر زمانی قابل تنظیم از مرتبه چند میکروثانیهه تهاSlave  وmaster از دو هد لیزر به عنوان
 برای هم کانال کردن دو لیهزر از. نانوثانیه استفاده گردیده است8  هرتز و با پهنای زمانی11  تا1 چند میلی ثانیه با نرخ تکرار پالس
 دمش محیط فعال در هر دو لیزر به وسهیله فه ال پمه. درجه استفاده شده است09 تکنیک تغییر قطبش با بکارگیری چرخاننده
 درصهد1/0  و2/3

سوئیچ به ترتیه-Q  بهره تبدیل انرژی الکتریکی دمشی به انرژی نوری در حالت رانش آزاد و.انجام شده است

 مقایسه شده است و تطابق بسهیار بهاپی مشهاهدهLASCAD  نتایج تجربی بدست آمده با نتایج شبیه سازی.بدست آمده است
.شده است
Master-Slave ، چرخاننده قطبش،Nd:YAG  لیزر دو پالسی-کلید واژه

Two-pulse laser design using the Master-Slave structure
M. Tooski, A. Maleki ,H. Ebadian and A. Khalili
Optic and laser science & technology research center, malek- Ashtar University of technology, Shahin share,
Iran
Majid2017bt@gmail.com

Abstract- In this paper, the design of the two-pulse laser Nd: YAG is studied using the Master-Slave structure.
In this design, two heads of laser as master and slave were used in the production of a two-pulse laser beam with
a time delay of several microseconds to several milliseconds with a pulse repetition rate of 1 to 15 Hz and a pulse
duration 8 nanoseconds. For the channeling of these two lasers, the polarization technique using a 90 degree
rotator is used. The active medium in both lasers is pumped by a flash lamp. The conversion of electrical energy
to optical energy in free running and Q-switches mods is 2.33 and 1.9 percent, respectively. The experimental
results are compared with the results of the LASCAD simulation and a very high adaptation has been observed.
Keywords Two-pulse laser Nd: YAG, polarization rotary, Master-Slave
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در شکل( )1طرح واره عدسی گرمایی درون مشدد نوری

مقدمه
لیزرهای دو پالسی در حوزه های مختلف علوم اعم از طیف

لیزر نشان داده شده است.

سنجی ،اندازه گیری سرعت ذرات و حوزه پزشکی مورد
استفاده قرار می گیرد .لیزر یکی از ابزار های دقیق در
آزمایشگاه مکانیک سیاالت و آیرودینامیک است که جهت
شناسایی فلوی سیا ل بسیار مفید است و در بهینه سازی
طراحی تونل باد بکار می رود[ .]4-1در این مقاله به
طراحی و ساخت لیزر دو پالسی با ساختار Master-Slave

پرداخته شده است که مشخصات پرتو خروجی این لیزر در
در ادامه بیان خواهد شد .دو لیزر دارای مشخصات لیزری
تقریباً مشابه هستند و خروجی دارای دو پالس با فاصله
قابل تنظیم است.

،
شکل :1طرح واره مشدد نوری لیزر همراه با عدسی گرمایی ،
فاصله صفحات
،
شعاع انحنای آینه های لیزر  L ،طول مشدد نوری،
اصلی از آینه های مشدد می باشند.

در طراحی مشدد نوری لیزر  Masterو  Slaveاز ساختار
مشدد کاو-کاو برای دست یابی به حجم مدی باال استفاده
شده است بطوریکه اندازه لکه و انرژی خروجی لیزر با
تغییرات نرخ تکرار دمش ثابت می ماند .در شکل ()2
مشدد نوری لیزر در محیط نرم افزار LASCADنمایش
داده شده است[.]6

طراحی هد لیزر دو پالسی
یکی از پارامترهای مهم در طراحی مشدد نوری لیزر ،مقدار
فاصله کانونی ناشی از عدسی گرمایی است .اثر عدسی
گرمایی ناشی از دمش محیط فعال لیزری بوجود می آید و
عامل مهمی در طراحی مشدد نوری لیزرهای حالت جامد
محسوب می گردد .این اثر باعث کاهش کیفیت پرتو
خروجی لیزر و افت انرژی بویژه در نرخ تکرار دمش باال
می گردد .فاصله کانونی عدسی گرمایی با توان الکتریکی
متوسط دمشی فالش المپ رابطه عکس دارد و با افزایش
توان دمشی ،فاصله کانونی عدسی گرمایی کوچکتر می

شکل :2مشدد نوری در نرم افزار لیزریLASCAD

با وارد نمودن پارامترهای ورودی دمشی در محیط نرم
افزار ،مقدار

در نرخ تکرار  18 ،5 ،1و  15برای انرژی

الکتریکی  19ژول بدست آمده که در نمودار های شکل
( )9نمایش داده شده است.

شود و در نتیجه اثر آن بیشتر می شود[.]5
()1
که در آن

توان الکتریکی دمشی متوسط و

کمیت  Mشامل همه پارامترهای مربوط به محیط فعال
لیزری است .با محاسبه و شبیه سازی مقدار

توسط نرم

افزار  ،LASCADشعاع انحنای بهینه مشدد نوری که
بتواند عدسی گرمایی را تصحیح نماید ،انتخاب می شود.

شکل :9نمودار سمت راست عدسی گرمایی بر حسب نرخ تکرار در انرژی
الکتریکی  19ژول ،نمودار سمت چپ ضریب شکست عدسی گرمایی

در شبیه سازی لیزر از آینه های با شعاع انحنا
و

با ضریب بازتاب خروجی
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 % 25به استفاده شده است .نمودار پایداری مشدد و
مشخصات پرتو خروجی در شکل ( )4و جدول ( )1نمایش
داده شده است.

()9
( )4

چیدمان آزمایشگاهی و نتایج تجربی
در شکل( )5طرح واره لیزر  Master-Slaveنشان داده شده
است چنانچه مشاهده می شود ،هد  masterو Slave

شامل کاواک لیزری ،آینه های مشدد و قطبنده ،تیغه
شکل  :4نمودار پایداری مشدد برای انرژی  19ژول الکتریکی و
نرخ تکرار  15هرتز

چارک موجی و سلول الکترواپتیکی می باشند.

جدول -1نتایج شبیه سازی نرم افزار LASCADبرای مشدد کاو-
کاو در نرخ تکرار  15هرتز
مشخصات پرتو خروجی لیزر

مقدار
9.8
6.2
6.4
6.5
0.89
0.81
0.72
5

که

،

)(m
)(mm
)(mm
)(mm

و

شکل :5طرحواره ای از لیزر

اندازه لکه لیزر در روی آینه

پشتی ،روی صفحات اصلی عدسی گرمایی و روی آینه
خروجی لیزر هستند .پارامترهای
هندسی مشدد فعال و

و

پارامترهای

Master-Slave

در این لیزر از فالش المپ شرکت  V&Qبا پهنای پالس
متغییر و انرژی الکتریکی  19ژول جهت دمش میله لیزری
 Nd:YAGبا طول  115میلی متر و قطر  1میلی متر
استفاده شده است .انرژی خروجی لیزر در حالت رانش آزاد
و -Qسوئیچ در شکل ( )6بر حسب انرژی الکتریکی ورودی
به فالش المپ رسم شده است.

فاکتور کیفیت پرتو خروجی

لیزر می باشد .اندازه لکه لیزر تقریباً ثابت است و این نشان
می دهد که مشدد انتخاب شده مناسب است .در مرحله
بعد با استفاده از داده های جدول ( )1و روابط زیر انرژی
خروجی لیزر نیز محاسبه و شبیه سازی گردد[:]5

() 2
که

شار اشباع محیط فعال  A ،Nd:YAGو

سطح مقطع و طول میله  Nd:YAGهستند R ،ضریب
بازتاب آینه خروجی لیزر،
و

ضریب بهره سیگنال کوچک

تلفات مشدد لیزر هستند ،با استفاده از روابط زیر

شیب بهره و بهره کل لیزر بدست می آید[:]5

شکل : 6نتایج تجربی استخراج شده از لیزرهای  masterو  Slaveدر نرخ
تکرار  15هرتز
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 پهنای پالس خروجی لیزر برای تک پالس(سمت راست) و:9شکل
 میکروثانیه1 دو پالس متوالی با فاصله

نتیجه گیری
در این مقاله یک لیزر دو پالسی با فاصله بین پالسها از
چند میکروثانیه تا چند میلی ثانیه طراحی و ساخته شد
 نانومتر بترتیب1864 که انرژی خروجی لیزر در طول موج
. استSlave  وMaster  میلی ژول برای948  و945
 نانوثانیه و نرخ تکرار پالس9 پهنای پالس پرتو خروجی
 بازده کل لیزر در حالت. هرتز تغییر می کند15-1 بین
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بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

فشردهسازی پالس تا محدوده فمتوثانیه با درنظر گرفتن مرتبههای باالی
سالیتون در تارهای بلوری فوتونی
رضا سعیدیزاده ،علیرضا خورسندی ،سعید قوامی صبوری ،مسعود سعید
گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ،اصفهان
چکیده – در این مقاله فشردهسازی پالسها از محدودهی پیکوثانیه به فمتوثانیه به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
روش مورد استفاده برای فشردهسازی پالس ،تکنیک مرتبههای باالی سالیتون است که بدون نیاز به قطعه اپتیکی میتوان یک پالس
فشرده در اختیار داشت .تار نوری مورد استفاده در این مقاله از نوع تارهای فوتونیک کریستال میانتهی مملوء از گاز زنون است که
با فرض ناچیز در نظر گرفتن اتالف ،در طولموج  4601نانومتر میتوان پالس  4پیکوثانیه را تا  46فمتوثانیه فشرده کرد.
کلید واژه -فشردهسازی پالس ،مرتبههای باالی سالیتون  ،تار فوتونیک کریستال میانتهی

Pulse compression up to fs scale using high-order soliton consideration
in photonic crystal fiber
Reza Saeedizadeh, Alireza Khorsandi, Saeed Ghavami Sabouri, Masoud Saeed
Department of physics, University of Isfahan, Isfahan
Abstract- In this paper, pulse compression from picosecond range to femtosecond is numerically investigated. The
method used for pulse compression is high-order soliton technique which can be obtained compressed pulse by
selecting appropriate length of the fiber without any optical components. The optical fiber used in this paper is a
hollow-core photonic crystal fiber filled with xenon, which loss is considered negligible. In this condition, we can
obtain a pulse width of 10 fs from a pulse width of 1 ps.
Keywords: compression pulse, high-order soliton, Hollow-core photonic crystal fiber
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 011نانو ژول تولید کرد .در این مقاله به بررسی این

 )1مقدمه

تکنیک در تارهای فوتونیک کریستال با هسته مملوء از

امروزه پالسهای فوق کوتاه به عنوان یک ابزار پراهمیت

گاز زنون پرداخته میشود.

در کاربردهای متنوعی از قبیل علم مواد ،زیست شناسی و

 )2مبانی نظری

فیزیک مورد استفاده قرار میگیرد] .[1به منظور تولید
پالسهای فوق کوتاه در محدوده فمتوثانیه ،از روشهای

در محیط تارهای نوری ،خاصیت اپتیکی به دو دستهی

مختلفی ،همچون تکنیک قفلشدگی در لیزر ،میتوان

اثرات خطی همچون مرتبههای مختلف پاشندگی و اثرات

بهره برد .این تکنیک که اولین روش تولید پالس فمتوثانیه

غیر خطی مانند  SPMو پراکندگی رامان تقسیمبندی

به حساب میآید پیچیده ،پرهزینه و نیازمند یک منبع

میشود .با استفاده از معادله غیر خطی شرودینگر میتوان

انرژی باالیی است] .[2به همین دالیل ،استفاده از خاصیت

رفتار پالس در محیط تار نوری را مورد بررسی قرار داد .در

غیرخطی تارهای نوری ،با توجه به سطح مقطح کوچک

این مقاله با ناچیز در نظر گرفتن اتالف در محیط یک تار

آنها ،جهت فشردهسازی پالس مورد توجه قرار گرفت.

فوتونیک کریستال ،مرتبههای دوم( )GVDو سوم()TOD

تکنیکهای فشردهسازی پالس بر پایه اثرات غیر خطی

پاشندگی و اثر  SPMبه ترتیب به عنوان اثرات خطی و

محیط تار ،به دو دسته کلی تقسیم میشوند )1:استفاده از

غیر خطی غالب بر سایر اثرات در نظر گرفته شده است .با

تار نوری به همراه قطعههای اپتیکی همچون منشور و

T
z
 و
لحاظ قرار دادن متغیرهای بدون بعد
T0
LD

آینههای چیرپینگ به منظور ایجاد تأخیر در مؤلفههای

معادله شرودینگر از رابطه]:[9

فرکانسی پالس )2.استفاده از خاصیت پاشندگی منفی در



SPM

3  3U
U
1  2U
2
)  iN 2 U U  i sgn(  2


2  2 6  2 T0  3

محیط تار ،بدون به کارگیری هر گونه قطعه اپتیکی .این
تکنیک اصطالحاً « مرتبههای باالی سالیتون » نامگذاری
شده است].[9

() 1

تارهای نوری با هسته سیلیکا به عنوان اولین نوع تار

Linear effect

بدست میآید؛که  T0پهنای پالس ورودی و  Nمرتبه

استفاده شده برای تولید پالس فمتوثانیه در نظر گرفته

 PT
سالیتون است که از رابطه  ، N 2  0 0با  ضریب
2

شد .به منظور تولید پالسهایی با انرژی باال ،سیلیکا دارای
محدودیتهای ساختاری است .به همین دلیل تارهای

غیر خطی و  P0بیشینه توان پالس ،بدست میآید .در این

نوری فوتونیک کریستال با هسته میانتهی که مملوء از

رابطه  Uمیدان بهنجارشده ورودی است که رابطه آن به

گازهای بیاثر است جایگزین مناسبی برای تارهای

صورت:

سیلیکایی محسوب میشدند .با استفاده از تارهای نوری از

T
)
T0

(U  N sech

جنس سیلیکا میتوان پالسهایی با انرژی چند نانو ژول

()2

تولید کرد .این در حالی است که انرژی پالسهای تولید

است .در تارهای فوتونیک کریستال پاشندگی از رابطه زیر

شده در تارهای فوتونیک کریستال ،به همراه قطعات

محاسبه میشود]:[1
um
n( )
1
( (1 
) )2
c
2 rcore n( )

اپتیکی همچون آینه چیرپینگ ،در محدوده میکروژول
میباشد .حد فاصل بین این دو تکنیک ،روش مرتبههای
باالی سالیتون است که میتوان پالسهایی با انرژی  11تا
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2

(1 2.405 2 )3
( (1 
) )

) 2 2 rcore n(

میآید ،با افزایش یا کاهش آن میتوان پهنای پالس

)  ( )  n(

خروجی را تغییر داد که این اتفاق به معنای تنظیمپذیری

در این رابطه  ،طولموج پالس ورودی rcore ،شعاع

چیدمان آزمایشگاهی با استفاده تارهای فوتونیک کریستال

هسته تار و )  n(معادله سلمایر ] [8گاز درون تار
d m
فوتونیک کریستال است .با استفاده از رابطه
dm

میانتهی است.

m 

 ،مرتبه دوم و سوم پاشندگی بدست میآید .مهمترین
پارامتری که در روش مرتبههای باالی سالیتون مورد
استفاده قرار میگیرد مرتبه آن یعنی  Nاست که با توجه
(الف)

به معادله بیان شده برای این پارامتر ،با افزایش بیشینه
توانی،

 ،میتوان مقدار آن را تغییر داد که در قسمت

بعد به طور مفصل در مورد آن صحبت خواهد شد.

 )3شبیهسازی و نتایج
شبیهسازیها برای یک تار فوتونیک کریستال میانتهی با
قطر  11میکرون و مملوء از گاز زنون با استفاده از روش
عددی  SSFTبدست آمده است ،بطوریکه پالس ورودی
آن دارای پهنای  1پیکوثانیه و طولموج  1108نانومتر

(ب)

میباشد .شکل (.1الف) نشان میدهد که با افزایش بیشینه
توانی ،در فشارهای مختلف ،میتوان ضریب فشردهسازی
را افزایش داد و پالسی با پهنای کوچکتر بدست آورد .از
طرفی همانطور که در شکل (.1ب) نشان داده شده است
با افزایش بیشینه توانی میتوان در طولهای کوتاهتر و
مناسبتری به فشردهسازی بهینه دست پیدا کرد .در واقع،

شکل  :1تغییرات الف)پهنای پالس و ب) طول تار فوتونیک کریستال باا
قطر  11میکرون نسبت به بیشینه توانی در فشارهای مختلف برای یاک
پالس ورودی با پهنای یک پیکوثانیه و طولموج  1108نانومتر

با توجه به اینکه روش مورد استفاده برای فشردهسازی
پالس ،روش مرتبههای باالی سالیتون است ،با افزایش
بیشینه توانی ،مرتبه سالیتون افزایش مییابد ،بطوریکه در

در طرف مقابل باید توجه داشت که افزایش بیشینه توانی

مرتبههای باال ،میتوان ضریب فشرده سازی را افزایش و

دارای محدودیت است ،بطوریکه این محدودیت به پهنای

طول تار را کاهش داد .این امر در حالی اتفاق میافتد که

پالس ورودی و فشار گاز درون تار بستگی دارد .جدول ()1

با افزایش فشار ،شرایط تولید پالسهای فمتوثانیه بهینهتر

میزان فشردهسازی برای پالسورودی با پهناهای مختلف

میشود؛ به عبارت دیگر ،افزایش فشار باعث تولید پالس-

را نشان میدهد .همانطور که مشخص است با افزایش

هایی با پهنای کوچکتر در طولهای کوتاهتر میگردد.

بیشینه توانی ،که با افزایش مرتبه سالیتون همراه است،

بنابراین با توجه به اینکه فشار ،یک پارامتر فعال به حساب

شکل پالس از بین میرود و به چند قله تقسیم میشود
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که اصطالحاً به آن «  » soliton fissionگفته میشود.
عالوه بر این ،برای پالسهایی با پهنای ورودی بزرگتر،
(ب)

میزان فشردهسازی ،کمتر و طول تار برای رسیده به این
فشردهسازی ،بزرگتر خواهد بود.
جدول :1نتایج محاسبه شده برای فشردهسازی پالس در فشار 8اتمسفر
و طولموج  1108نانومتر نسبت به پهناهای مختلف

Soliton
fission
region

Soliton
fission
region

10

Soliton
fission
region

شکل :2الف) پروفایل شدت نسبت به زمان مربوط باه ناحیاه soliton
 fissionبرای یک تار فوتونیک کریستال به قطار  11میکارون و طاول
 1719متر مملوء از گاز زنون با فشار  8اتمسفر ب) پروفایل شدت نسبت
به فرکانس ،متناظر با شکل الف.

5

 )4نتیجهگیری
یکی از روشهای فشردهسازی پالس ،استفاده از مرتبههای

1

باالی سالیتون است .در این روش بدون استفاده از هر
گونه قطعه اپتیکی ،تنها با استفاده از یک تار نوری
فوتونیک کریستال و بر پایهی اثرات غیر خطی محیط تار،

شکل ( )2نمونهای از تقسیم شدن پالس در ناحیه soliton

میتوان پالسهایی در محدوده زیر  91فمتوثانیه بدست

 fissionرا نشان میدهد.

آورد .در این روش انرژی پالسهای فشرده شده نسبت به
پالسهای تولید شده در تارهایی با هسته سیلیکا بیشتر
میباشد که یک مزیت مهم نسبت به روشهای اولیه
محسوب میشود.

(الف)
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بررسی اثر گرادیان دمایی روی پراکندگی بریلوئن القایی در تقویت کننده های
فیبری پر توان
 رضا مسعودی، آتوسا سادات عربانیان،محمدرضا اسماعیلی
 تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و پالسما
 در این.چکیده – کاهش توان پراکندگی بریلوئن القایی یکی از مسائل چالشی مهم در تقویت کننده های فیبری توان باال می باشد
 وابستگی توان پراکندگی، سیگنال و بریلوئن القایی (استوکس) جهت توصیف اثر متقابل آنها،مقاله با حل معادالت جفت شده پمپ
 در اینجا.( و توان سیگنال خروجی از تقویت کننده فیبری بر پایه ایتربیم به گرادیان دمایی نشان داده می شودSBS) بریلوئن القایی
 نتایج محاسبات. مورد بررسی قرار می گیردSBS تاثیر گرادیان دمایی با تغییر دو پارامتر ضریب همرفت گرمایی و قطر غالف روی توان
. در تقویت کننده فیبری توان باال می باشندSBS  ابزار مناسبی برای کاهش قابل مالحظه توان،نشان می دهد این دو پارامتر کنترلی
 تقویت کننده فیبری توان باال، گرادیان دمایی، ضریب همرفت، پراکندگی بریلوئن القایی-کلید واژه

The effect of temperature gradient on stimulated Brillouin scattering
in high power fiber amplifiers
Mohammad Reza Esmaeily, Atoosa Sadat Arabanian and Reza Massudi

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin,Tehran
Abstract- Suppression the power of stimulated Brillouin scattering is one of the key challenges in high power fiber
amplifiers. In this paper, by solving the coupled equations of pump, signal, and stimulated Brillouin (Stokes)
powers for describing their interactions, the dependence of the stimulated Brillouin scattering (SBS) power and
output signal power on the temperature gradient in a ytterbium based fiber amplifier has been shown. Here, the
effect of the temperature gradient on the SBS power are investigated by changing the two parameters of the heat
convective coefficient and the cladding diameter. The calculation results show that these two control parameters
are the proper means for significantly reducing the SBS power in the high power fiber amplifier.
Keywords: stimulated Brillouin scattering, convective coefficient, temperature gradient, high-power fiber amplifier.
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مقدمه
یکی ار عوامل محدودکننده افزایش توان در سیستمهای تقویت
کننده لیزر فیبری تبدیل غیرخطی سیگنال به موج با فرکانس
کمتر (استوکس) بواسطه فرآیند پراکندگی بریلوئن القایی
) (SBSمی باشد .آستانه  SBSبه ویژه در فیبرهای نوری به
دلیل هندسه فیبر (قطر هسته کوچک و طول بلند) کوچک می
باشد .یک راه حل برای غلبه بر محدودیت  SBSاستفاده از
فیبرهای با قطر بزرگ ) (LMAاست که با توجه به اینکه در
این نوع فیبر قطر هسته افزایش می یابد به منظور حفظ کیفیت
پرتو محدود به پراش نیاز به کاهش روزنه عددی به کمتر از 0.04
دارد که فرایند تولید آن چالش برانگیز است [ .]1به عنوان راه
حلی دیگر می توان با تغییر گرادیان دمایی فیبر از طریق ضریب
همرفت توان  SBSرا کاهش داد .ایمای و همکارانش نشان دادند
که توزیع دمایی غیریکنواخت به دلیل توزیع غیریکنواخت
فرکانس بریلوئن در طول فیبر باعث افزایش آستانه  SBSمی
شود [ .]2لیم و همکارانش با تغییر ضریب همرفت از
) 𝐾  h=0.75(𝑊 ⁄𝑚2به ) 𝐾  h=0.5(𝑊 ⁄𝑚2و تغییر
ل
گرادیان دمایی توان  SBSرا به ازای توان پمپ  175وات ،کام ا
رفع کرده اند [ .]3در این مقاله اثر گرادیان دمایی در طول فیبر
با تغییر پارامترهایی نظیر ضریب همرفت گرمایی در سطح فیبر
و شعاع غلف فیبر فعال روی کاهش توان  SBSو افزایش توان
سیگنال خروجی در یک تقویت کننده فیبری توان باال مورد
بررسی قرار گیرد و میزان وابستگی توان  SBSبه این دو پارامتر
نشان داده می شود.

معادالت و تئوری
یک سیگنال قوی تقویت شده در فیبر می تواند یک موج صوتی
را همراستا با جهت انتشار سیگنال تولید کند .برهمکنش غیر
خطی بین موج صوتی منتشر شده و سیگنال ،که به عنوان
پراکندگی بریلوئن القایی ) (SBSشناخته می شود ،به نوبه خود
موج جدیدی به نام موج استوکس را با فرکانس نوری کمی پایین
تر در جهت رو به عقب ایجاد می کند [ .]4در یک تقویت کننده
فیبری پمپ شده در جهت معکوس ،سیگنال در طول انتشار در
امتداد تقویت کننده فیبری تقویت می شود ،در حالی که SBS
در جهت مخالف منتشر شده و رشد می کند .معادالت جفت شده
توان های سیگنال ،پمپ رو به عقب و موج بریلوئن در یک تقویت

کننده بر پایه فیبر بهره ایتربیوم می تواند به صورت زیر بیان
شود[:]4
)𝑧( 𝑁2

)𝑧( 𝑠𝑃 𝑎𝑠𝜎 𝑠𝜆 𝑠𝛤 𝛤𝑝 𝜆𝑝 𝜎𝑝𝑎 𝑃𝑝 (𝑧) +
𝐴𝑐ℎ
𝛤𝑝 𝜆𝑝 (𝜎𝑝𝑎 + 𝜎𝑝𝑒 )𝑃𝑝 (𝑧) +
)𝑧( 𝑠𝑃) 𝑒𝑠𝜎 + 𝛤𝑠 𝜆𝑠 (𝜎𝑠𝑎 +
𝜏
)𝑧( 𝑏𝑃𝑑
)𝑧( 𝑏𝑃 𝑝𝛼 = −(𝑁2 (𝑧)𝜎𝑝𝑒 − 𝑁1 (𝑧)𝜎𝑝𝑎 )𝛤𝑝 𝑃𝑏 (𝑧) +
𝑧𝑑
)𝑧( 𝑠𝑃𝑑
𝐴= − 𝑔𝑆𝐵𝑆 𝑃𝑠 (𝑧)𝑃𝑆𝐵𝑆 (𝑧)⁄
𝑧𝑑
)𝑧( 𝑠𝑃 𝑠𝛤) 𝑎𝑠𝜎)𝑧( + (𝑁2 (𝑧)𝜎𝑠𝑒 − 𝑁1
)𝑧( 𝑠𝑃 𝑠𝛼 −

𝑁=

)𝑧( 𝑆𝐵𝑆𝑃𝑑
)𝑧( 𝑠𝑃 𝑠𝛼 = − 𝑔𝑆𝐵𝑆 𝑃𝑠 (𝑧)𝑃𝑆𝐵𝑆 (𝑧)⁄𝐴 +
𝑧𝑑
)𝑧( 𝑆𝐵𝑆𝑃 𝑠𝛤) 𝑎𝑠𝜎)𝑧( − (𝑁2 (𝑧)𝜎𝑠𝑒 − 𝑁1

()4-1
که )𝑧( 𝑠𝑃 توان سیگنال 𝑃𝑏 (𝑧) ،توان پمپ رو به عقب در مکان
𝑎𝑒,
𝑝 𝜎𝑠,سطح مقطع های جذب ) (aو گسیل ) (eامواج
 Zاست.
سیگنال ) (sو پمپ ) (pمی باشند A .سطح موثر هسته آالییده
به ایتربیم است 𝛤𝑖 .فاکتور همپوشانی بین مدهای میدان نوری و
توزیع ایتربیم می باشد 𝑃𝑆𝐵𝑆 ،و 𝑆𝐵𝑆𝑔 توان و بهره موج بریلوئن
در فرکانس 𝑆𝐵𝑆𝜐 می باشد 𝛼𝑠 .و 𝑝𝛼 اتلفهای پس زمینه ذاتی
در فیبر برای امواج سیگنال و پمپ و  𝑁2و  𝑁1چگالی جمعیت
یون ها در ترازهای باال و پایین می باشند .معادالت دیفرانسیل
( )4-1دارای شرایط مرزی در هر دو نقطه انتهایی هستند.
چندین روش عددی برای حل مسائل مقدار مرزی وجود دارد.
روش مورد استفاده در این مقاله روش واهلشی است که در آن
فیبر به چند بخش کوتاه با طول  Δzتقسیم می شود و سپس
معادالت ( )1-4را بر اساس این فرض که وارونی جمعیت در
بخش های کوتاه ثابت است ،حل می شود [.]1
ضریب بهره پراکندگی بریلوئن القایی که با طول عمر فونون
صوتی مربوط است ،به صورت طیف لورنتسی زیر ارائه می شود
]:[6
()5

1
2

] 𝐵𝜐∆1+[2(𝜐−𝜐𝐵 )⁄

𝑔𝑆𝐵𝑆 (𝜐) = 𝑔0

که  𝑔0ضریب بهره  SBSبرای سیلیکا است و 𝐵𝜐∆ پهنای کل
در نصف ماکزیمم) (FWHMطیف بهره می باشد که به صورت
معکوس با طول عمر فونون متناسب است 𝜐𝐵 .فرکانس مرکزی
بریلوئن بوده که به صورت 𝑠𝜆 𝜐𝐵 = 2𝑛𝜐⁄تعریف می شود.
در اینجا 𝜐 سرعت صوت n ،ضریب شکست و 𝑠𝜆 طول موج

797
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1397

سیگنال است .نتایج تجربی نشان می دهند که فرکانس بریلوئن
به طور مستقیم با گرادیان دمایی فیبر متناسب است ،در حالیکه
شکل بهره بریلوئن به تغییرات دمایی غیر حساس است [1و.]2
بر اساس این نتایج ،جمله دمایی می تواند به سادگی به معادله
( )5اضافه شود .با افزودن این جمله ،بهره بریلوئن علوه بر
وابستگی فرکانسی ،وابستگی مکانی نیز بصورت معادله ()6
خواهد داشت:
1

)𝑧 𝑔𝑆𝐵𝑆 (𝜐.

1 + [2(𝜐 − 𝜐𝐵 − 𝐶𝑇 . ∆𝑇(𝑧))⁄∆𝜐𝐵 ]2

= 𝑔0

()6
که در اینجا 𝑇𝐶 نرخ تغییر فرکانس  SBSبا تغییر دما به اندازه
𝑇𝛥 است و 𝑆𝐵𝑆𝜐 فرکانس مرکزی  SBSمی باشد ∆𝑇(𝑧) .به
صورت اختلف دمای مرکز هسته فیبر 𝑐𝑇 و دمای سطح غلف
𝑏𝑇 در هر مکان  zتعریف می شود.
مقدار )𝑧(𝑇∆ تابعی از توان پمپ است ،که در هر مکان  zدر
امتداد طول فیبر فعال به صورت زیر می باشد [.]7
()7

𝑘2

𝑏

و توان  SBSخروجی از مقدار  30وات تا  270وات افزایش می
یابد.

𝛼𝜂𝑎2

)𝑧( 𝑝𝑃 ]∆𝑇(𝑧) = 𝜋𝑏2 4𝑘 [1 + 2𝐿𝑛 (𝑎) + 𝑏ℎ

در اینجا 𝑘 ضریب هدایت گرمایی (بر حسب وات بر متر کلوین
( 𝐾  ))𝑊 ⁄𝑚.می باشد( ℎ ،بر حسب وات بر متر مربع کلوین
( 𝐾  ))𝑊 ⁄𝑚2 .که به ضریب همرفت گرمایی معروف است ،به
صورت نسبت توان گرمایی در واحد سطح به اختلف دمای
محیط اطراف و سطح غلف فیبر تعریف می شود 𝑎 .و 𝑏 به
ترتیب شعاع هسته و غلف فیبر بر حسب متر می باشد 𝛼 .ضریب
جذب پمپ بر حسب (𝑚 )1⁄بوده و 𝜂 کسری از توان است که
به گرما تبدیل می شود که به صورت 𝑠𝜆𝜂 ≅ 𝜆𝑠 − 𝜆𝑝 ⁄
تعریف می شود و 𝑠𝜆 و 𝑝𝜆 به ترتیب طول موج های سیگنال و
پمپ می باشند.

شکل  :1تحول توان  SBSدر طول فیبر به ازای ضرایب همرفت گرمایی
مختلف
سطح مقطع گسیل پمپ

𝜎𝑝𝑒 = 2 × 10−24 𝑚2

سطح مقطع جذب پمپ

𝜎𝑝𝑎 = 1.99 × 10−24 𝑚2

سطح مقطع گسیل سیگنال

2

سطح مقطع جذب سیگنال

2

𝑚

𝑚

−25

= 4.2 × 10

−27

= 3.1 × 10

𝑒𝑠𝜎
𝑎𝑠𝜎

ضریب دمایی

𝐾𝐶𝑇 = 2 𝑀𝐻𝑧⁄

پهنای باند بهره SBS

𝑧𝐻𝑀10

بهره  SBSبرای سیلیکا

𝑊𝑔0 = 5 × 10−11 𝑚⁄

طول موج پمپ

𝑚𝑛𝜆𝑝 = 976

طول موج سیگنال

𝑚𝑛𝜆𝑠 = 1080

اتلف پمپ

𝑚𝛼𝑝 = 0.39𝑑𝐵/

اتلف سیگنال

𝑚𝛼𝑠 = 0.02𝑑𝐵/

طول عمر تراز باالیی

𝑠𝑚𝜏 = 0.8

فاکتور همپوشانی سیگنال
غلظت آالینده ایتربیم
ضریب هدایت گرمایی

𝛤𝑠 = 0.85
−3

25

𝑚 𝑁 = 6.94 × 10
𝐾 K=1.38 𝑊⁄𝑚.

جدول  :1پارامترهای مربوط به فیبر و موج پمپ و سیگنال

با کاهش بیشتر ضریب همرفت به مقدار کمتر از  ℎ = 0.3و به
ازای توان پمپ ثابت  1800وات ،گرادیان دمایی به  300درجه
سانتی گراد افزایش یافته و تحت این شرایط به دلیل کاهش توان
 SBSبه کمتر از یک وات ،توان سیگنال خروجی به باالی 1200
وات افزایش می یابد .و اثر  SBSتاثیر قابل ملحظه ای روی
توان سیگنال نخواهد داشت.

نتایج شبیه سازی
ابتدا با حل معادالت جفت شده ( )1-4و معادله ( )7به ازای توان
پمپ ثابت  1800وات و پارامترهای داده شده در جدول یک،
تحول توان و سیگنال در طول فیبر مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که در شکل  1و  2مشاهده می شود با کاهش ضریب
همرفت از  0.7تا  0.3و نتیجتا افزایش گرادیان دمایی ،توان
سیگنال خروجی تقویتگر به ترتیب از  1200تا  900وات کاهش

شکل  :2تحول توان سیگنال در طول فیبر به ازای ضرایب همرفت
گرمایی مختلف
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برای بررسی اثر تغییر شعاع غلف ،مجدداا معادالت جفت شده
(4-1و )7به ازای توان پمپ ثابت  1800وات و شعاع هسته 15
میکرومتر و ضریب همرفت ثابت  2به ازای تغییر شعاع غلف از
 125تا  300میکرومتر حل شده اند .شکل  3و 4ضریب بهره
بریلوئن را به ترتیب بر حسب فرکانس و مکان فیبر به ازای
شعاعهای غلف مختلف نشان می دهد با توجه به شکلهای  3و4
فرکانس مرکزی بریلوئن علوه بر اینکه جابجایی فرکانسی دارد،
با توجه به وابستگی آن به تغییر گرادیان دمایی )𝑧(𝑇∆ ،در طول
 zنیز تغییر می کند .یعنی به ازای هر شعاع غلف ،در یک مکان
 zخاص در طول فیبر ،ضریب بهره ماکزیمم است .شکل 5
تغییرات توان سیگنال خروجی و توان  SBSخروجی را با تغییر
شعاع غلف نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود با
افزایش قطر غلف ،توان سیگنال خروجی از  1000وات به 1200
وات افزایش و توان  SBSخروجی از  200وات به  2وات کاهش
می یابد.

شکل  : 5توان  SBSو سیگنال خروجی به ازای قطرهای متفاوت غلف

نتیجهگیری
در این مقاله با حل معادالت نرخ و تحول توان پمپ ،سیگنال و
 SBSبا بهره بریلوئن تعمیم یافته ،توسط روش واهلشی ،تاثیر
گرادیان دمایی روی توان  SBSو توان سیگنال خروجی از
تقویتگر فیبری بر پایه ی ایتربیم با تغییر دو پارامتر ضریب
همرفت و شعاع غلف ،بررسی و مشاهده شد که می توان با تغییر
این دو پارامتر و تغییر گرادیان دمایی در طول فیبر میزان توان
 SBSخروجی را به خوبی کنترل کرد و کاهش داد.

مرجعها

شکل : 3ضریب بهره  SBSبر حسب فرکانس

[1] A. Liu, “Novel SBS suppression scheme for high
power fiber amplifiers,” Proc. SPIE, vol. 6102, p.
61021R, Feb. 2006.
[2] Y. Imai and N. Shimada, IEEE Photon. Technol. Lett.
5, 1335 (1993).
[3] A. Liem, J. Limpert, H. Zellmer, and A. Tünnermann
, Opt. Lett. 28, 1537 (2003).
[4] A. Kobyakov, M. Sauer, and D. Chowdhury,
“Stimulated Brillouin scattering in optical fibers” Adv.
Opt. Photon. 2, 1 (2010).
[5] M. Nikles, L. Thevenaz, and P. A. Robert, “Brillouin
gain spectrum characterization in single-mode optical
–fibers” J. Lightw .Technol. vol. 15, no. 10, pp. 1842
1851, Oct. 1997.
[6] Zmuda, Michael Wayne, Stimulated Brillouin
scattering effects and suppression techniques in high
power fiber amplifiers,2009.
[7] Yoh Imai and Noriaki Shimada, “Dependence of
stimulated Brillouin scattering on temperature
distribution in polarization-maintaining fibers,”1993.

شکل  :4ضریب بهره  SBSبر حسب مکان

70.
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

6G ساخت لیزر تصادفی بر پایهی نوار چسب و محلول رنگ رودامین
1

 پیمانه رفیعی پور،1عباس قاسم پور اردکانی

aghasempour@shirazu.ac.ir ، بخش فیزیک، دانشکدهی علوم، دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

1

 ب ه6G  یک لیزر تصادفی بر پایه ی نوار چسب به عنوان محیط پراکننده و همچنین محلول رن گ رودام ین، در این مقاله- چکیده
 ارزان و در. به صورت تجربی امکان گسیل نور لیزر تصادفی را از این نمون ه بررس ی م یکن یم.عنوان محیط فعال ساخته میشود
 ت ا ج ایی ک ه ا.دسترس بودن نوار چسب موجب می شود که این ماده گزینه ی مناسبی برای ساخت لیزرهای تصادفی باشد
 حفرهها و برآمدگیه ایی ک ه ب ر روی. ساخت لیزر تصادفی بر پایه ی نوار چسب برای اولین بار در این مقاله گزارش میشود،داریم
 در.سطح نوار چسب وجود دارد باعث چند پراکندگی نور شده و بازخورد نوری الزم را برای تابش لیزری تص ادفی ت یمین م یکن د
 نتایج بررسیهای تجربی گس یل. از ریق فرایند گسیل القایی تیمین میشود6G  بهره ی نوری توسط محلول رنگ رودامین،اینجا
 با اف زایش، ع وه بر آن. همچنین مقدار انرژی دمش آستانه را برای آن اندازه میگیریم.نور لیزر تصادفی را از نمونه نشان میدهند
ک ردن ت ابش لی زر

 این اثر میتواند برای ک و. ول موج قلهی تابشی به سمت ول موجهای بلندتر جابجا میشود،انرژی دمش
.تصادفی به کار برده شود
.نوار چسب

، چند پراکندگی نور، لیزر تصادفی-کلید واژه

Fabrication of a random laser based on a tape and rhodamine 6G
solution
Abbas Ghasempour Ardakani1, Peymaneh Rafieipour1
1

Department of Physics, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran,
aghasempour@shirazu.ac.ir

Abstract- In this paper, a random laser is fabricated based on a tape as the scattering medium and rhodamine 6G
solution as the gain medium. We experimentally investigate the random lasing emission from this sample. Low cost and
availability of the tape causes this material to be a good candidate for fabrication of random lasers. Up to our
knowledge, the fabrication of a random laser based on the tape is reported in this paper, for the first time. Holes and
bumps which are existed on the surface of the tape lead to the multi-scattering of light and provide the essential optical
feedback for random lasing emission. Here, optical gain is provided by rhodamine 6G solution via stimulated emission
process. Experimental results demonstrate the random lasing emission from the sample. Also, we measure its threshold
pump energy. In addition, the emitted wavelength is red shifted by increasing the pump energy. This effect can be
applied for tuning the random lasing emission.
Keywords: random laser, multiple light scattering, tape.
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ما در این مقاله ،امکان گسیل نور لیزر تصادفی را که بر

مقدمه

پایهی نوار چسب و محلول رنگ رودامین  9Gساخته شده

تقویت نور بر اساس پراکندگی در محیط فعال یکی از

است ،بررسی میکنیم .از نوار چسب به عنوان محیط

جالبترین موضوعات پژوهشی در زمینهی لیزر است.

پراکننده ی لیزر تصادفی برای فراهم آوردن بازخورد نوری

عبارت لیزر تصادفی برای توصیف سیستمی به کار میرود

و از محلول رنگدانهی آلی نیز به عنوان محیط فعال برای

که در آن ،تولید نور لیزر از یک محیط فعال و بینظم

تقویت نور استفاده میکنیم .نتایج اندازهگیریهای تجربی

شامل مراکز پراکننده مشاهده میشود .لیزرهای تصادفی

و مشاهدات آزمایشگاهی نشان میدهند که تابش لیزری

به دلیل ساده بودن ساخت ،کوچک بودن ابعاد و ارزان

تصادفی از نمونهی ساخته شده به دست میآید .کاهش

بودن آنها توجه بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف

قابل توجه پهنا و افزایش سریع شدت تابشی ،زمانی که

کردهاند .امکان تولید نور لیزر با استفاده از پراکندگی نور

شرط آستانهی لیزری برآورده میشود ،نشاندهندهی رفتار

در یک محیط فعال برای اولین بار توسط لتوخوف در سال

آستانه و نوسان لیزری تصادفی در ساختار است .تا جایی

 1991و به صورت تئوری پیش بینی شد [ .]1پس از

که اطالع داریم ساخت لیزر تصادفی بر پایهی نوار چسب

ساخت اولین لیزر تصادفی در آزمایشگاه در سال 1994

در مقاالت داخلی و خارجی گزارش داده نشده است .عالوه

[ ،]8این لیزرها به صورت گسترده مورد مطالعه قرار

بر آن ،نشان میدهیم که افزایش انرژی دمش باعث

گرفتند .تاکنون انواع گوناگون لیزرهای تصادفی با دمش

جابجایی قرمز طول موج گسیلی میشود.

نوری بر پایهی ذرات نیمه رسانا [ ،]9تارهای نوری [ ]4و

روش تهیه نمونه

بلورهای مایع [ ]5ساخته شده و مورد بررسی قرار گرفته

محلولی با غلظت  11/4میلی موالر از رنگدانهی رودامین

است .عالوه بر آن ،لیزرهای تصادفی دیودی با دمش

 9Gدر اتیلن گلیکول را درون یک بشر آماده میکنیم.

الکتریکی نیز ساخته شدهاند [ .]9از آنجایی که بازخورد

سپس بشر محتوی محلول را به مدت  91دقیقه بر روی

نوری در لیزرهای تصادفی توسط چند پراکندگی نور تأمین

دستگاه استیرر قرار میدهیم تا یک محلول همگن به

می شود ،لیزرهای تصادفی به دو نوع لیزرهای تصادفی

دست آید .پس از آماده سازی محیط فعال ،یک قطره از

رزونانسی و غیر رزونانسی تقسیم بندی میشوند .زمانی که

آن را بر روی یک نوار چسب قرار میدهیم و به این ترتیب

چند پراکندگی رخ داده برای نور خیلی قوی باشد ،لیزر

یک نمونهی لیزر تصادفی ساخته میشود.

تصادفی از نوع رزونانسی است .در رژیم پراکندگی
ضعیفتر ،لیزر تصادفی از نوع غیر رزونانسی است .نور

چیدمان آزمایش

خروجی از لیزرهای تصادفی ویژگیهای متمایزی نسبت به

نور خروجی از لیزر پالسی  Nd-YAGبا طول موج 598

لیزرهای معمولی دارد که از جملهی آنها میتوان عدم

نانومتر ،پهنای زمانی  11نانو ثانیه و نرخ تکرار  11هرتز از

جهتمندی و همدوسی مکانی کم را نام برد .بر این اساس

یک روزنه عبور کرده و با استفاده از یک عدسی کروی بر

میتوان از لیزرهای تصادفی به عنوان جایگزینهای مناسب

روی نمونه متمرکز میشود .از روزنه برای تنظیم مساحت

دیودهای نورتاب در کاربردهایی مانند تصویر برداریهای

لکهی پمپ بر روی نمونه استفاده میکنیم .نور تابش شده

زیستی و پزشکی ،نشانهگذاری ،روشنایی و بارکدخوانهای

از نمونه توسط یک جفت کنندهی نور به یک تار نوری

نوری استفاده کرد.

جفت شده و به یک طیف سنج هدایت میشود .آنگاه با
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استفاده از کامپیوتری که به طیف سنج متصل است ،طیف

تغییرات پهنا و شدت قلهی تابشی با افزایش انرژی دمش،

نور تابشی را ثبت میکنیم (شکل:)1

پهنا در نصف بیشینهی قلهی تابشی و بیشینهی شدت
خروجی آن را به ازای انرژیهای دمش مختلف اندازهگیری
میکنیم و منحنیهای شدت خروجی بر حسب انرژی
دمش و پهنای قلهی تابشی بر حسب انرژی دمش را رسم
میکنیم .نتیجه در شکل  9نشان داده شده است:

شکل  :1طرحوارهای از چیدمان وسایل آزمایش.

نتایج و جمعبندی
نمونهی آماده شده را در مقابل تابش هارمونیک دوم لیزر
پالسی  Nd-YAGقرار میدهیم و طیف تابشی حاصل را

شکل  )a( :9منحنی شدت بیشینهی قلهی تابشی و ( )bپهنای
قلهی تابشی بر حسب انرژی هر پالس دمش.

افزایش انرژی دمش را بر روی طیف تابشی حاصل از نمونه

مشاهده میکنیم که به ازای یک انرژی دمش مشخص،

نشان میدهد:

افزایش شدت تابشی و کاهش پهنای قلهی ظاهر شده در

به ازای انرژیهای دمش مختلف ثبت میکنیم .شکل  8اثر

طیف گسیلی با شیب بسیار تندتری ادامه پیدا میکند .این
رفتار آستانه ،حکایت از رخ دادن یک تابش لیزری در
سیستم دارد .انرژی دمش آستانه برای ظاهر شدن قلهی
لیزری در طیف تابشی نیز همان انرژی دمشی است که به
ازای آن ،شدت تابشی افزایش ناگهانی و پهنای قله نیز
کاهش ناگهانی پیدا میکند .همانطور که در شکل )a( 9
شکل  :8تغییر طیف گسیل بر حسب طول موج با افزایش انرژی
دمش.

نشان داده است ،به منظور اندازهگیری انرژی دمش آستانه،
خطی را بر دادههای تجربی برازش میکنیم .محل تقاطع

به ازای انرژی دمش خیلی کم ،یک منحنی بسیار پهن و با

این خط چین با محور انرژی دمش ،مقدار انرژی دمش

شدت کم که نشان دهندهی گسیل خود به خودی محیط

آستانه را به دست میدهد .مقدار انرژی دمش آستانه از

فعال است ،در طیف تابشی ظاهر میشود .در این حالت،

روی شکل تقریباً برابر با  1/1میلی ژول بر پالس به دست

آنچه مشاهده میشود طیف فلورسانس محیط فعال است.

میآید .در انرژی دمش آستانه ،بهرهی دریافتی توسط نور

مشاهده میکنیم که با افزایش انرژی دمش ،شدت تابشی

بر افتهای سیستم غلبه میکند و آنگاه نوسان لیزری

به تدریج زیاد و منحنی گسیل خود به خودی نیز به طرف

تصادفی آغاز میشود .آغاز نوسان لیزری همراه با ظاهر

قلهی مرکزی محیط فعال باریک میشود که نشان

شدن یک قله ی بسیار باریک بر روی طیف پهن منحنی

دهندهی گسیل خود به خودی تقویت شده است .بنابراین

گسیل خود به خودی است .شدت این قلهی بسیار باریک

افزایش انرژی دمش باعث افزایش قابل توجه شدت قلهی

نیز با افزایش بیشتر انرژی دمش ،خیلی سریع افزایش

تابشی و کاهش پهنای آن میشود .به منظور درک بهتر

مییابد .نتایج حاصل نشان میدهند که نوسان لیزری
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تصادفی در نمونهی چسب اتفاق افتاده است .برای یافتن

انرژی دمش مشخص ،نور گسیلی با طول موج بلندتر درون

علت آن ،تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی چسب در

محیط بیشتر تقویت میشود تا اینکه شرط نوسان لیزری

شکل  4نشان داده شده است .مشاهده میکنیم که سطح

برای آن برآورده شده و تابش لیزر تصادفی در آن طول

چسب دارای برآمدگیهایی در موقعیتهای تصادفی است.

موج اتفاق بیفتد .از طرف دیگر ،با افزایش انرژی دمش

بنابراین نور در محل برآمدگیها پراکنده میشود .چند

بهرهی بیشتری برای نور فراهم میشود .بنابراین افزایش

پراکندگی نور در محل برآمدگیها نیز باعث افزایش زمان

انرژی دمش باعث جابجایی قرمز طول موج تابشی میشود.

ماندگاری نور درون محیط فعال و تقویت بیشتر آن

نتیجهگیری

میشود .به این ترتیب ،بازخورد نوری الزم برای نوسان

در این مقاله ،یک لیزر تصادفی با استفاده از نوار چسب به

لیزری تأمین شده و تابش لیزری به دست میآید.

عنوان محیط پراکننده ساخته شد .از محلول رنگ رودامین
 9Gبه عنوان محیط فعال استفاده کردیم .نتایج تجربی
نشان میداد که به ازای انرژیهای دمش باالتر از آستانه،
یک قلهی باریک در طیف گسیلی ظاهر میشود .رفتار
آستانه برای این قلهی تابشی مشاهده شد که نشان
دهندهی رخ دادن نوسان لیزری تصادفی در نمونه است.

شکل  :4تصویر  SEMاز سطح چسب .خط مقیاس  511میکرون
است.

همچنین نتایج بررسیهای ما نشان میداد که طول موج

شکل  )a( 5جابجایی قرمز طول موج تابشی را با افزایش

نور تابشی با افزایش انرژی دمش به سمت طول موجهای

انرژی دمش نشان میدهد:

بلندتر جابجا میشود.
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شکل  )a( :45منحنی طول موج قلهی تابشی بر حسب انرژی
دمش )b( ،طیفهای بهنجار جذب و گسیل مربوط به محلول رنگ.

طیفهای بهنجار جذب و گسیل مربوط به محلول رنگ
رودامین  9Gنیز در شکل  )b( 5نشان داده شده است.
ناحیهی همپوشانی آنها نشان دهندهی این است که
جذب مجدد طول موج گسیلی درون محیط اتفاق میافتد.
مشاهده میکنیم که سطح مقطع جذب برای طول
موجهای کوتاهتر بزرگتر است .بنابراین نور گسیلی با طول
موج کوتاهتر بیشتر جذب میشود .در مقابل ،سطح مقطع
جذب برای نور گسیلی با طول موج بلندتر کوچکتر و
بنابراین تقویت برای آن بیشتر است .بنابراین به ازای یک
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ساخت لیزر تصادفی بر پایهی ذرات کربن نیترید به عنوان مراکز پراکننده
2

 و جواد تشخوریان2 سیده فاطمه نامی عنا،1 پیمانه رفیعی پور،1عباس قاسم پور اردکانی
2

، شیراز، ایران،aghasempour@shirazu.ac.ir  بخش فیزیک، دانشکدهی علوم، دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

1

tashkhourian@susc.ac.ir  بخش شیمی، دانشکدهی علوم،دانشگاه شیراز
 بهه وهورت تبربهی. یک لیزر تصادفی بر پایهی ذرات کربن نیترید به عنوان مراکز پراکننده ساخته میشود، در این مقاله- چکیده
 ساخت لیزر تصهادفی بهر پایههی، تا جایی که اطالع داریم.امکان گسیل نور لیزر تصادفی را از نمونهی ساخته شده بررسی میکنیم
. به عنوان محیط فعال استفاده مهیکنهیم6G  از محلول رنگدانهی آلی رودامین.ذرات کربن نیترید تاکنون گزارش داده نشده است
 بازخورد نوری الزم برای گسیل نور لیزر. و از طریق فرایند گسیل القایی تأمین میشود6G بهرهی نوری توسط محلول رنگ رودامین
 گسیل نور لیزر تصادفی، نتایج بررسیهای تبربی.تصادفی نیز از طریق چند پراکندگی نور توسط ذرات کربن نیترید فراهم میشود
 مقدار انرژی دمش آستانه را برای لیزر تصادفی ساخته شده اندازه گرفته و نشان میدهیم.را از نمونهی ساخته شده نشان میدهند
.که حضور ذرات کربن نیترید برای فراهم آوردن بازخورد نوری و گسیل نور لیزر تصادفی الزم است
.نیترید

 کربن، چند پراکندگی نور، لیزر تصادفی-کلید واژه

Fabrication of a random laser based on carbon nitride particles as the
scattering centers
Abbas Ghasempour Ardakani1, Peymaneh Rafieipour1, Sayedeh Fatemeh Nami-Ana2 and
Javad Tashkhourian2
1

Department of Physics, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran,
aghasempour@shirazu.ac.ir, 2Department of Chemistry, College of Science, Shiraz
University, Shiraz, Iran, tashkhourian@susc.ac.ir
Abstract- In this paper, a random laser is fabricated based on carbon nitride particles as the scattering centers. We
investigate experimentally the random lasing emission from the fabricated sample. Up to our knowledge, fabrication of
random lasers based on carbon nitride particles has not yet been reported. We use rhodamine 6G solution as the gain
medium. Optical gain is provided by rhodamine 6G solution via stimulated emission process. Essential optical feedback
for random lasing emission is also provided by multiple light scattering from carbon nitride particles. Experimental
results demonstrate the random lasing emission from the fabricated sample. We measure the threshold pump energy of
the fabricated random laser and show that the presence of carbon nitride particles is essential for providing optical
feedback and random lasing emission.
Keywords: random laser, multiple light scattering, carbon nitride

548
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

کربن یکی از فراوانترین عناصر موجود در طبیعت است

مقدمه

که گونههای مختلف آن مانند نانو لولههای کربنی ،فولرن،

لیزرهای تصادفی ،چشمههای نوری جدید و با ویژگیهای

گرافن و انواع نقاط کربنی بسیار مورد توجه محققان و

منحصر به فردی هستند که به عنوان جایگزین مناسب

دانشمندان از تمام شاخههای علمی قرار گرفته است [.]1

دیودهای نورتاب توجه بسیاری از دانشمندان حوزهی

در این مقاله ،از ذرات کربن نیترید به عنوان مراکز

اپتیک و لیزر را به خود جلب کردهاند .هرچند کاربردهای

پراکننده در لیزرهای تصادفی استفاده میکنیم .تا جایی

پیشبینی شده برای آنها معطوف به شاخهی اپتیک و

که اطالع داریم تاکنون از ذرات کربن نیترید به عنوان

لیزر نمیشود .سادگی ساخت ،ارزان بودن ،ابعاد کوچک،

مراکز پراکننده در لیزرهای تصادفی استفاده نشده است.

گسیل نور لیزری در تمام زاویهی فضایی  4πاسترادیان،

محلول رنگ رودامین  8Gنیز به عنوان محیط فعال به کار

تابش در بازهی وسیع فرکانسی و همچنین کوکپذیری

میرود .نشان میدهیم که وقتی انرژی دمش از یک حدی

سادهی نور تابشی از جمله ویژگیهای برجستهی لیزرهای

بیشتر میشود ،نور لیزر تصادفی از نمونهی ساخته شده

تصادفی به شمار میآید .از این لیزرها میتوان در شناسایی

تابش می شود و با افزایش انرژی دمش ،شدت نور تابشی

نظامی ،ردیابی ،کدگذاری اشیاء ،کاربردهای حسگری و

هم افزایش مییابد .همچنین مقدار انرژی دمش آستانه را

همچنین تصویر برداریهای زیستی و پزشکی استفاده

اندازهگیری میکنیم و نشان میدهیم که وجود ذرات

کرد .در لیزرهای تصادفی مانند لیزرهای معمولی از یک

پراکنندهی کربن نیترید برای گسیل نور لیزر تصادفی الزم

محیط فعال برای تقویت نور استفاده میشود .اما بر خالف

است.

لیزرهای معمولی ،فراهم آوردن بازخورد نوری بدون
استفاده از آینه و کاواک فابری پرو انجام میشود .این

روش تهیهی نمونه

مسأله باعث میشود که ساخت این لیزرها بسیار ساده و

ابتدا  10/0میلیگرم از پودر ذرات کربن نیترید را درون

کم هزینه باشد .در لیزرهای تصادفی وجود یک محیط

یک بشر به محلول  5/98میلی موالر رنگدانهی رودامین

بینظم با درجهی باالیی از بینظمی میتواند بازخورد

 8Gاضافه میکنیم .آن را به مدت  1ساعت بر روی

نوری را تأمین کرده و در نهایت نور لیزر در سیستم لیزری

دستگاه همزن مغناطیسی قرار میدهیم .سپس به مدت

تولید شود .چند پراکندگی نور در یک محیط بینظم ،طول

 18دقیقه نیز اولتراسونیک میکنیم .پس از آماده سازی

پویش نور درون محیط را افزایش میدهد .بنابراین نور

محلول ،مقداری از آن را درون یک سلول قرار میدهیم .به

زمان بیشتری درون محیط باقی میماند و بیشتر تقویت

این ترتیب ،یک نمونهی لیزر تصادفی ساخته میشود .یک

میشود .اولین بار لتوخوف در سال  1985تقویت نور در

نمونهی دیگر که فقط حاوی محلول  5/98میلی موالر

محیط بینظم را بر اساس پراکندگی پیشبینی کرد [.]1

رنگ رودامین  8Gباشد نیز به طریق مشابه تهیه میشود.

اولین لیزر تصادفی در آزمایشگاه در سال  1994ساخته

کربن نیترید با حرارت دادن یک ترکیب نیتروژن دار از

شد [ .]2امروزه دامنه ی موادی که به عنوان محیط فعال و

جنس اوره تهیه میشود .به این صورت که ترکیب را درون

محیط پراکننده در لیزرهای تصادفی به کار میروند ،از

کوره قرار میدهیم تا به مدت  2ساعت در دمای 880°C

ذرات نیمه رسانا [ ]9تا تارهای نوری [ ،]4کریستالهای

حرارت ببیند .سپس به مدت دو ساعت دیگر نیز در این

مایع [ ]8و نقاط کوانتومی [ ]8گسترده شده است.

دما نگه داشته میشود .پس از خنک شدن کوره ،پودر
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حاصل را جمع آوری میکنیم .تصویر میکروسکوپ

نتایج و جمع بندی

الکترونی روبشی از ذرات کربن نیترید با دو مقیاس بزرگ

ما ابتدا نمونهی محتوی  10/0میلی گرم ذرات کربن

نمایی مختلف در شکل  1نشان داده شده است .اندازهی

نیترید را به ازای انرژیهای دمش ،2/8 ،1/5 ،0/95 ،0/8

یک ذرهی نوعی در تصویر ( 1ب) ،تقریباً  90میکرون

 8/4 ،4و  8/58میلی ژول بر پالس تحت دمش قرار داده و

است.

طیفهای تابشی به دست آمده را ثبت میکنیم .شکل 9
طیفهای تابشی حاصل را در انرژیهای دمش مختلف
نشان میدهد:

شکل  :1تصا ویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ذرات کربن
نیترید.

چیدمان آزمایش
در شکل  2چیدمان آزمایش به صورت طرحوار نشان داده
شده است.

شکل  :9طیف تابشی بر حسب طول موج متناظر با انرژیهای
دمش مختلف.

مشاهده میکنیم که در انرژیهای دمش کم ،منحنی پهن
گسیل خود به خودی مربوط به محیط فعال در طیف
تابشی ظاهر میشود .با افزایش انرژی دمش ،این منحنی
به طرف بیشینهی بهرهی محیط فعال باریک شده و
افزایشی نیز در شدت تابشی آن مشاهده میشود .در

شکل  :2طرحوارهای از چیدمان آزمایش.

انرژیهای دمش باال یک قلهی بسیار باریک با شدت قابل

هارمونیک دوم لیزر پالسی  Nd-YAGبا طول موج 892

توجه در طیف گسیلی دیده میشود .پهنای قلهی تابشی

نانومتر ،پهنای زمانی  10نانو ثانیه و نرخ تکرار  10هرتز

در انرژی دمش  8/58میلی ژول بر پالس برابر با 4/4

توسط باریکه گستر موازی میشود .سپس از یک روزنه

نانومتر است .در حالی که مقدار پهنا در انرژی دمش 0/8

عبور کرده و با استفاده از یک عدسی بر روی نمونهی

میلیژول بر پالس تقریباً برابر با  19نانومتر میباشد.

آزمایش متمرکز میشود .از روزنه برای تنظیم مساحت

بنابراین افزایش انرژی دمش باعث کاهش پهنای طیف

ناحیهی دمش بر روی نمونه استفاده میکنیم .پس از

گسیلی و افزایش شدت آن میشود .در شکل  4روند

دمش نمونه ،نور تابش شده با استفاده از جفت کنندهی

تغییرات بیشینهی شدت قلهی تابشی و پهنا در نصف

نور به یک تار نوری جفت شده و به یک طیف سنج هدایت

بیشینهی آن را بر حسب انرژی دمش مشاهده میکنیم.

میشود .سپس طیف نور تابشی را با استفاده از کامپیوتری

نکته ی جالب توجه در این شکل این است که به ترتیب،

که به طیف سنج متصل است رسم میکنیم.

روند افزایشی و کاهشی شدت و پهنای قلهی تابشی از یک
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انرژی دمش مشخص به بعد با شیب بسیار تندتری اتفاق

برای نور نیز بازخورد نوری الزم را برای گسیل نور لیزر

میافتد .این رفتار آستانه ،نشان دهندهی رخ دادن نوسان

تصادفی فراهم میکند .زمانی که بهرهی دریافتی توسط

لیزری در نمونه است:

نور بر افتهای سیستم غلبه کند ،آنگاه نوسان لیزر
تصادفی در طول موج  818نانومتر آغاز میشود.

نتیبهگیری
در این مقاله امکان گسیل نور لیزر تصادفی از یک نمونهی
آزمایشگاهی ساخته شده بر پایهی ذرات کربن نیترید
بررسی شد .از محلول رنگ رودامین  8Gبه عنوان محیط
فعال لیزر استفاده کردیم .نتایج بررسیها نشان میداد که

شکل  :4منحنی شدت بیشینه و پهنای قلهی تابشی بر حسب
انرژی هر پالس دمش.

به ازای انرژیهای دمش بزرگتر از آستانه ،تابش لیزری

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تابش لیزری تصادفی در

تصادفی از نمونه گسیل میشود .مقدار انرژی دمش آستانه

نمونهی ساخته شده به ازای یک انرژی دمش آستانه آغاز

را اندازهگیری کردیم و نشان دادیم که وجود ذرات

میشود .در انرژی دمش آستانه ،پهنا کاهش ناگهانی و

پراکنندهی کربن نیترید برای تولید نور لیزر تصادفی الزم

شدت تابشی نیز افزایش ناگهانی پیدا میکند .مقدار انرژی

است.

دمش آستانه را از روی شکل  4تقریباً برابر با  0/9میلی
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بر حسب طول موج متناظر با نمونهی محتوی فقط مادهی
فعال و نمونهی شامل ذرات کربن نیترید را به ازای انرژی
دمش  8/58میلی ژول بر پالس نشان میدهد:

شکل  :8مقایسهی طیف گسیل بر حسب طول موج متناظر با
نمونهی محتوی فقط مادهی فعال و نمونهی شامل ذرات کربن
نیترید.

قلهی نشان داده شده در طول موج  892نانومتر مربوط به
نور پمپ است .مشاهده میکنیم که وجود ذرات کربن
نیترید برای گسیل نور لیزر تصادفی الزم است .علت آن
این است که نور درون محیط فعال در برخورد با ذرات
کربن نیترید پراکنده میشود .چند پراکندگی رخ داده
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ساخت بایو حسگر پالسمونی دو بعدی با هدف تحریک لیزری سلول عصبی موش
9

 محمدعلی،؛ انصاری2 شیرین،؛ فریور1* سیده مهری،؛ حمیدی2 محمدحسین، ؛ قاضی مرادی1 فوزیه،؛ سهرابی1 ساجده،سعیدی فرد
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. تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما، آزمایشگاه تصویربرداری نوری9

 در این مقاله به بررسیی تیاریر تحرییک لییزری. پیشرفت در تکنولوژی دیود لیزری امکان تحریک عصبی مادون قرمز را فراهم آورده است- چکیده
 نانومتر) پرداخته اییم کیه بیر روی بسیتره ی1441(  (سلول عصبی انتهای کلون روده) در ناحیه ی ایمن فروسرخ نزدیکHerpg Hodode سلول
 به روش الیه، بدین منظور یک ساختار پالسمونیکی که شامل طال بر روی نانوتوری دو بعدی است.نانوتوری پالسمونیکی دوبعدی کشت شده است
4  تاریر تحریک پالس لیزری با استفاده از روش بیضی سنجی در بازه ی زمانی رابت،نشانی گرمایی تهیه شده و پس از کشت سلول عصبی موردنظر
 نشان دهنده ی حساسیت فرکانسی ساختار در چنید، نتایج حاصل. هرتز بر سلول عصبی بررسی شده است1  و4 ،9 میلی رانیه و بازه ی فرکانسی
.طول موج کاربردی است که میتوان جهت تیمارفوتوگرمایی استفاده کرد
. فروسرخ نزدیک، نانوتوری پالسمونیکی دو بعدی،کشت سلولی، تحریک لیزری سلول-کلید واژه

Fabrication of two-dimensional plasmonic bio-sensor as detector of
Laser stimulation of mouse neural cell
Saeidifard, Sajede1; Sohrabi, Foozieh1; Ghazimoradi, Mohammad Hossein2; Hamidi, Seyedeh Mehri*,1; Farivar,
Shirin2; Ansari, Mohammad Ali3
1

Magneto-plasmonic lab, Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2
Life science and biotechnology faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3
Optical Bio-imaging Lab, Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
m_hamidi@sbu.ac.ir

Abstract- Advances in laser diode technology have allowed infrared nerve stimulation. In this paper, we investigated the
effect of laser stimulation on Herpg Hodode cell (end of the intestine neural cell) in a near-infrared immune region
(1450 nm) which has been cultured on a 2-D plasmonic nano grating template. For this purpose, a plasmonic structure
consisting of gold onto a two-dimensional nano grating was prepared by thermal deposition method and after the culture
of the desired neuron, the spectroscopy of the samples has been done under different polarizations, given angle,
constant duration time of 5 ms and frequency ranges 3, 5 and 7 Hz. At the end, the effect of the pulsed laser has been
investigated on the neural cell in various frequency conditions and reflection diagram in term of wavelength has been
plotted.
Keywords: Cell culture, Laser cell stimulation, Near infrared, Two-dimensional plasmonic nano-grating
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در طول دهه ی گذشته ،تکنیک های جدیدی توسعه یافته

- 1مقدمه

است که در آنها از نور برای تحریک نورون استفاده می

درواقع در میان انواع مختلف منابع خارجی که برای تنظیم

شود .تکنیک های اخیر قادر به افزایش حساسیت نورون ها

پتانسیل غشاء عصبی استفاده می شود ،همیشه تحریک

و تولید اسپایک های پتانسیل عمل در معرض قرار گرفتن

الکتریکی به دلیل قابلیت کنترل خوب و قابل اعتماد بودن

لیزر با مقیاس زمانی رانیه بوده است .این تکنیک ها شامل

بعنوان استاندارد طالیی درنظر گرفته می شده است .با این

بهبود ژنتیکی نورون های مورد نظر برای معرفی گیرنده

حال ،تحریک الکتریکی دارای محدودیت هایی نظیر دقت

های نورونی حساس به نور و یا معرفی مولکول های متغیر

فضایی محدود به دلیل گسترش میدان الکتریکی ذاتی و

با نور بوده است که به کانال های یونی خاصی متصل می

تهاجم اجتناب ناپذیر برای تحویل بار ،دارا نبودن ربات

شوند و زمانیکه در معرض نور قرار می گیرند ،رفتار آنها

مکانیکی ،آسیب ناشی از کاشت و پاسخ التهابی پس از آن

تغییر می کند .در مقابل ،پیشرفت در تکنولوژی دیود

است [2و .]1بعالوه ،به طور مشابه دانشمندان علوم اعصاب

لیزری برای تحریک عصبی مادون قرمز اجازه ی استفاده از

از توانایی روشن یا خاموش کردن هر نورون بصورت مجزا

طول موج هایی را می دهد که به طور مستقیم توسط آب

باید استفاده کنند .لذا استراتژی های جایگزین مانند

جذب می شوند[.]4

روش های مغناطیسی ،مکانیکی و نوری [ 9و ]4پیشنهاد

تشدید پالسمونی سطحی ( )SPRتکنیک حسگری نوری

شده است تا فعالیت های عصبی را در سیستم عصبی

با حساسیت باال می باشد که برای آشکارسازی تغییرات

مرکزی و رانویه (محیطی) مدوله کند .استفاده از نور در

کوچک ضریب شکست فصل مشترک فلز-دی الکتریک

توانایی کنترل رفتار نورون ها و خاموش و روشن کردن

مورد استفاده قرار می گیرد SPR .به صورت گستردهای

آنها بسیار مورد عالقه قرار گرفته است چرا که تا حدودی

برای نمایش در آن واحد برهم کنش های زیستی-

نسبت به بقیه ی روش ها از تهاجم کمتری برخوردار

مولکولی و آشکارسازی آنالیت های زیستی و شیمیایی در

است[ .]4تکنیک های تنظیم نورون ها با استفاده از نور ،به

محیط مایع یا گاز مورد استفاده قرار می گیرد .این تکنیک

دلیل رزولوشن فضایی و زمانی مزایای زیادی در بررسی

به برهم کنش بین نور و الکترون های آزاد الیه فلز نجیب

مدار نورونی دارد.

نیمه شفاف (یا تراشه) مبتنی است [.]6
در این مقاله ،به بررسی تحریک لیزری سلول Herpg

( Hododeسلول انتهای روده) که بر روی یک بستره
نانوتوری دوبعدی کشت داده شده است پرداخته ایم که در
واقع با باز و بسته شدن کانال های یونی موجود در سلول
بر ارر تابش لیزر در فرکانس های مختلف و بازه زمانی
رابت ،ضریب شکست محیط سلولی تغییر کرده و با تحلیل
شکل  :1انواع روش های مختلف تحریک)A(.

نتایج حاصل به تاریر فرکانس در ساختار موردنظر پی برد.

الکتریکی()Bنوری()Cتشدید مغناطیسی و ()Dمولکولی.
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-2شرح آزمایش
 1-2آماده سازی نمونه ها
برای آماده سازی نمونه ها در ابتدا نانوتوری های دوبعدی
از جنس  PDMSرا به روش لیتوگرافی چاپ نرم تهیه
کرده و سپس از روش الیه نشانی گرمایی استفاده کردیم
(شکل .)2
بدین منظور ،با استفاده از روش الیه نشانی گرمایی به
ضخامت  99نانومتر طال بر روی سطح طرح دار PDMS
الیه نشانی شده است .در مرحله ی بعدی ،روی ساختار
نانوتوری های دو بعدی پالسمونی کشت سلول Herpg
 Hododeانجام گرفته است که از ناحیه ی کلون روده ی
موش جداسازی شده است .سلولهای  Hep G2در RPMI
 1640شامل ده درصد  FBSو دو درصد  pen-strepکشت
شدهاند .سلولها با استفاده از  1224درصد تریپیسین و
سانتریفیوژ کردن ،تریپسی می شوند و پس از رسیدن به
کانفلوئنسی  11-91درصد پاساژ داده می شوند .پس از
آسپیراسیون سلولی ،سلولها را مجددا در محیط جدید
غوطه ورمیکنیم و در ظروف جدیدی قرار میدهیم .برای
پوشش نمونه ها ،هر نمونه توسط  UVضدعفونی می
شوند و به پلیتی با شش چاهک منتقل میشوند.

 2-2روش طیف سنجی:
بیضی سنجی یک تکینک اندازه گیری نوری مبتنی بر
قطبش نور فرودی است .نتیجه ی اندازه گیری های بیضی
سنجی دو پارامتر ( ψسای) و ∆ (دلتا) می باشد که زوایای اندازه
گیری نامیده می شوند .این دو پارامتر اطالعاتی راجع به
عملکرد اپتیکی و ریخت شناسی ماده ی مورد بررسی
شامل الیه های باالیی به ما می دهند .بیضی سنجی یک
روش غیر مستقیم است که در آن مدل سازی ریاضیاتی
اعمال می شود تا بتوان اطالعاتی را مربوط به ساختار
نمونه ی مورد بررسی به دست آورد .طیف سنجی از نمونه
ها به ازای زاویه ی برخوردی  41درجه ،تحت بازه ی
زمانی رابت  4میلی رانیه و فرکانس های  4 ،9 ،1و 1
هرتز ،یک بار از نمونهی بدون سلول و یک بار با سلول در
محیط کشت  DMEMبه ازای قطبش های نور فرودی  Sو
 Pبا چیدمان شکل  9به عمل آمده است .پس از طیف
سنجی ،نمودار شدت بازتابی به ازای نمونه دارای سلول و
بدون سلول رسم شده است.

شکل  :9چیدمان طیف سنجی بازتابی.

شکل  :2کشت سلول بر روی بستره پالسمونی دو بعدی

-3بحث
نمودار سای مورر نمونه های طال روی توری دو بعدی به

برای هر چاهک ،سوسپانسیونی متشکل از سلولها اضافه

ازای زاویه ی فرودی  41درجه و برای فرکانس های 4 ،9

میشوند به گونه ای که نمونه ها با سلولها پوشیده شوند.

و  1در شکل  4رسم شده است .این مولفه برابر با تقسیم

هر چاهک حداقل شامل صدهزار سلول می باشد .یک روز

اختالف مولفه سای در حالت هایی که سلول بر روی نمونه

بعد نمونه ها قابل اندازه گیری میباشند.
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کشت نشده است و حالتی که سلول کشت شده است بر

است ،ندارد و از طریق مدوالسیون زاویه و تغییرات شدت

مجموع این دو حالت است .به عبارتی دیگر:

میتوان پی به اندازهی کیفی فعالیت نورونی سلول برد.

withcell  withoutcell
) frequency
withcell  withoutcell

( (efficient) frequency 

3 Hz
5 Hz
7 Hz

0.06

0.04

فرکانس های متفاوت  4 ،9و ( 1شکل  ،)4مشاهده

0.00

میشود قله ای در فرکانس  424نانومتر و درهای در

-0.02

فرکانس  411نانومتر ظاهر میشود .با تفریق مقادیر سای

700

600

500

efficient

پس از بهدست آوردن مقدار مولفهی سای مورر برای

0.02

400

)(nm

مورر در قله و دره برای هر فرکانس ،مقادیر ،121941

شکل  :4نمودار  ψمورر

 121449و  121461به ترتیب برای فرکانسهای  4 ،9و 1
هرتز به دست میآید .به عبارتی دقیقتر ،با افزایش
فرکانس شاهد افزایش اختالف قله-دره در نمودار سای
مورر هستیم .فرکانس باالتر میتواند نمایانگر میزان فعالیت
عصبی بیشتر سلول کشت شده باشد و این افزایش فعالیت
به خوبی در افزایش میزان اختالف قله-دره با افزایش
فرکانس مشهود است.

 -4نتیجه گیری
با کشت سلول برروی بستره ی پالسمونیکی و استفاده از
روش اندازه گیری بیضی سنجی ،توانستیم حساسیت
سلول های کشت شده بر روی ساختار به فرکانس لیزر
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& [2]. Wells, J. D., Kao, C., Jansen, E. D., Konrad, P. E.,
Mahadevan-Jansen, A. (2005). Application of infrared
light for in vivo neural stimulation. Journal of biomedical
optics, 10(6), 064003.
[3]. Bonmassar, G., Lee, S. W., Freeman, D. K., Polasek,
M., Fried, S. I., & Gale, J. T. (2012). Microscopic
magnetic
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neural
tissue. Nature
communications, 3, 921.
[4]. Tufail, Y., Matyushov, A., Baldwin, N., Tauchmann,
M. L., Georges, J., Yoshihiro, A. & Tyler, W. J. (2010).
Transcranial pulsed ultrasound stimulates intact brain
circuits. Neuron, 66(5), 681-694.

مورد استفاده را با دیدگاهی نوین ارائه دهیم .برای تحریک

[5]. Han, X., & Boyden, E. S. (2007). Multiple-color
optical activation, silencing, and desynchronization of
neural
activity,
with
single-spike
temporal
resolution. PloS one, 2(3), e299.

و تحریک لیزری آن بدست آورد که کاربری هایی از جمله

[6]. X. Han and E. S. Boyden, “Multiple-color optical
activation, silencing, and desynchronization of neural
activity, with single-spike temporal resolution,” PLOS
One 2(3), e299 (2007).

سلول می توان اطالعاتی کیفی و کمی در مورد نوع سلول
تیمار فوتوگرمایی دارد .در ضمن ،بایوحسگر پالسمونیکی
ساخته شده برخالف بایوحسگرهای دیگر احتیاجی به
گیرندههای زیستی که یکی از مشکالت زیست شناسان

[7]. Long, Y. T., & Jing, C. (2014). Localized surface
plasmon resonance based nanobiosensors (pp. 1-119).
Springer Berlin Heidelberg
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طرحی ارزان و بدیع برای ایجاد بازتاب القایی الکترومغناطیسی بوسیله فرامواد
مهدی عسکری
بخش فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،کازرون
چکیده – در این مقاله ما ساختار فراماده جدیدی برای ایجاد بازتاب القایی الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی مایکروویو معرفی
کرده ایم که در آن بجای ایجاد حفره در تیغه ای فلزی ،که تاکنون در تمام ساختارهای معرفی شده به این هدف استفاده میی شیده
است ،از دو نوار مسی کوتاه با طول های متفاوت و دو نوار مسی بلند استفاده شده است .ساختار دارای ضریب شکست گروه بیاییی
بوده که آن را کاندید مناسبی برای کاربردهای نور آهسته می سازد .استفاده محدود از فلز بخصیو

در محیدوده هیای فرکانسیی

تراهرتز که فلزاتی مانند طال و نقره بکار برده می شوند می تواند دریچه ای به سمت طراحی فرامواد با قیمت کمتر شود.
کلید واژه -بازتاب القایی الکترومغناطیسی ،تشدید الکترومغناطیسی ،فرامواد ،مایکروویو.

A low cost and novel design for generating electromagnetically
induced reflectance using metamaterials
Mehdi Askari
Physics Department, Faculty of Sciences, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun.
Abstract- In this paper we have designed a new metamaterial structure representing electromagnetically
induced reflectance in which instead of using holes in metallic slabs, which has been the case in all introduced
structures so far, two short wires with different lengths and two long wires have been used . The structure is
found to have a large group index which makes it a good candidate for slow light applications. The limited use of
metals, especially at terahertz frequencies in which gold and silver are usually used, can open up a new door to
fabricating low cost metamaterials.

Keywords: Electromagnetically induced reflectance, electromagnetic resonance, metamaterials, microwave.

mehdiaskari@kazerunsfu.ac.ir 1
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واحد را می پوشاند .در مقایسه با کار دیگری که ما در []8

مقدمه

انجام داده بودیم حضور سیم های بلند باعث ایجاد برهم

بازتاب القایی الکترومغناطیسی پدیده ای است که در آن

کنش موج الکترومغناطیسی با ساختار در تمام فرکانس ها

در بین یک گاف در طیف بازتاب ،پنجره فرکانسی باریکی

می شود.

با بازتاب باال ایجاد می شود[1و .]2در سال های اخیر این
پدیده به کمک فراموادی ایجاد شده که در همه آن ها از
یک تیغه فلزی که تمام سلول واحد را می پوشاند با شکاف
هایی در آن ،استفاده شده است[ .]9در این مقاله ما برای
اولین بار ساختار فراماده ای را معرفی نموده ایم که بدون
ایجاد حفره در یک تیغه فلزی و تنها به کمک نوارهای
باریک فلزی ،بازتاب القایی الکترومغناطیسی را به نمایش
می گذارد.
شکل  .1سلول واحد ساختار معرفی شده.

ساختار معرفی شده
شکل  1سلول واحد ساختار معرفی شده را نشان می دهد.

روش انجام شبیه سازی

همان گونه که از شکل پیداست سلول واحد این ساختار

برای انجام شبیه سازی ها از نرم افزار CST Microwave

شامل دو نوار فلزی کوتاه و دو نوار فلزی بلند بوده که پهنا

 Studioو روش محاسباتی Frequency Domain Solver

و

استفاده نموده ایم .موج الکترومعناطیسی تخت را بگونه ای

و فاصله خالی بین هر دو نوار فلزی

و عمود بر ساختار به آن می تابانیم که

و ضخامت همه آن ها به ترتیب

است .نوارهای بلند تمام سلول واحد در
را در بر می گیرند .طول نوارهای کوتاه در حالت

راستای

متقارن با یکدیگر مساوی بوده و در حالت نامتقارن برابر
است .ساختار در راستای

و

دوره ای و ابعاد سلول واحد در این دو راستا به ترتیب
و

است .نوارهای فلزی بر

روی یک الیه دی الکتریک از جنس ) Duroid (tmبه
ضخامت

و ضریب گذردهی الکتریکی

𝜖 قرار گرفته اند که در صفحه

تمام سلول

در راستای

میدان الکتریکی آن در راستای
راستای

و میدان مغناطیسی در

باشد .برای نوارهای فلزی از مس با مدل فلز
𝜎 استفاده

دارای افت با رسانندگی
کرده ایم.

محاسبات و بحث
ابتدا در دو حالت متقارن یکی با
دیگری با

و

ضریب بازتاب را محاسبه می

کنیم (شکل  .)2در حالت متقارن با
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در فرکانس

یک گاف در طیف بازتاب

مشاهده

وقتی حالت نامتقارن با

را در

نظر می گیریم ،در بین دو گاف بازتاب که در حالت های
متقارن مشاهده گردید ،یک دریچه بازتاب در فرکانس
پدیدار می شود (شکل  .)9شبیه سازی
جریان سطحی این ساختار نامتقارن در فرکانس یاد شده
نشان دهنده وجود جریان هایی در خالف جهت در
نوارهای کوتاه است که بدان معنا است که دوقطبی های
الکتریکی ایجاد شده در نوارهای کوتاه اثر یکدیگر را خنثی
کرده و با جلوگیری از پراکندگی موج الکترومغناطیسی

شکل  .2طیف بازتاب ساختار متقارن .در حالت
و در حالت
طیف بازتاب در فرکانس
گاف دارد.
طیف بازتاب در فرکانس

می شود .این گاف هنگامی که
فرکانس

دریچه ای در بازتاب ایجاد می کنند (شکل .)6

 ،در

روی می دهد (شکل  .)2شبیه

سازی جریان های سطحی در این دو فرکانس نشان دهنده
ایجاد یک دو قطبی الکتریکی در نوارهای کوتاه و در نتیجه
برهمکنش مستقیم موج الکترومغناطیسی فرودی با

شکل  .8شبیه سازی جریان سطحی در فرکانس
.
حالت

در

ساختار می باشد که در نتیجه باعث پراکندگی زیاد در
موج الکترومغناطیسی و ایجاد گاف در طیف بازتاب می
شود .در هر کدام از این حالت ها می توانیم نوارهای کوتاه
را به عنوان عضو مد روشن 2در نظر بگیریم (شکل  8و .)5

شکل  .5شبیه سازی جریان سطحی در فرکانس
.
حالت

در

شکل  .9طیف بازتاب در حالتی که ساختار نامتقارن است .در این حالت
دریچه ای در طیف
در بین دو گاف بازتاب و در فرکانس
بازتاب ایجاد می شود که نشان دهنده وجود پدیده بازتاب القایی
الکترومغناطیسی است.

Bright mode element 2

در
شکل  .6شبیه سازی جریان سطحی در فرکانس
 .در این حالت دو قطبی های القا شده در
حالت
جفت سیم های کوتاه اثر یکدیگر را خنثی کرده و باعث ایجاد
بازتاب در موج الکترومغناطیسی می شود.
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،و

ساختارهای معرفی شده تاکنون جزو مقادیر بسیار باال

در انتها با استفاده از ضرایب عبور و بازتاب

و

با استفاده از روشهای بازیابی استاندارد ،ضریب شکست

است و ساختار را کاندید مناسبی برای کاربردهای ایجاد

موثر ساختار را محاسبه کرده و سپس با استفاده از رابطه

نور آهسته می سازد.

ضریب شکست گروه را محاسبه می
کنیم (شکل  .)1در پنجره بازتاب ،مقدار ضریب شکست
گروه نزدیک به  222است که در مقایسه با سایر
ساختارهای معرفی شده تاکنون مقدار قابل توجهی است.
بنابراین ساختار ما عالوه بر ارزان بودن در ساخت از نظر
کارایی نیز جزو بهترین ها بوده می تواند بطور موثری برای
ایجاد نور کند مورد استفاده قرار گیرد.

مرجعها
[1]. N. Liu, et. al., “Planar metamaterial analogue
of electromagnetically induced transparency
for plasmonic sensing”, Nano. Lett., Vol. 10,
pp. 1103-1107, 2010.
[2]. X. He, et. al., “Active manipulation of
electromagnetically induced reflection in
complementary terahertz graphene
metamaterial”, Opt. Commun., Vol. 407, pp.
386-391, 2018.
[3]. Z. Vafapour, “Large group delay in a
microwave metamaterial analog of
electromagnetically induced reflectance”,
JOSA A. Vol. 35, pp. 417-422.
[4]. N. Niakan, M. Askari, and A. Zakery, “High
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شکل  .1ضریب شکست گروه محاسبه شده در حالت ساختار نامتقارن.

نتیجه گیری
در این مقاله ساختار فراماده ای را معرفی نموده ایم که
بدون ایجاد حفره در یک تیغه فلزی ،تنها به کمک نوارهای
فلزی مشابه کالسیکی بازتاب القایی الکترومغناطیسی را به
نمایش می گذارد .سلول واحد این ساختار از دو نوار فلزی
بلند و دو نوار فلزی کوتاه در وسط آن ها تشکیل شده
است که همگی بر روی زیرالیه ای از دی الکتریک قرار
دارند .هنگامی که طول نوارهای فلزی کوتاه با هم برابر
است گافی در طیف بازتاب از ساختار مشاهده می شود
ولی هنگامی که طول دو نوار کوتاه وسطی را نابرابر در نظر
می گیریم به علت جفت شدگی بین این دو نوار پنجره
عبوری در طیف بازتاب مشاهده می شود که مشابه
کالسیکی پدیده بازتاب القایی الکترومغناطیسی است.
ضریب شکست گروه محاسبه شده برای ساختار مقدار
نزدیک به  222را نشان می دهد که در مقایسه با
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 کامینگز با موج پاد چرخان-گذار فاز اپتیکی در مدل جینز
 محمد مهدی گلشن،صاحب صمیمی
golshan@susc.ac.ir  بخش فیزیک- دانشکده علوم پایه-دانشگاه شیراز
چکیده – دراین مقاله نشان داده شده است یک گذار فاز اپتیکی در سامانه اتمهای دو ترازه و فوتونها تحت ناکوکی بسیار زیاد و
 فاز، محاسبات ما نشان میدهد که سامانه در این تقریب نیز دارای دو فاز تابشی کامال مجزا. وجود دارد،تقریب موج پاد چرخان
 حالتی را بهدست میدهد، تحت ناکوکی بسیار زیاد، در فاز معمولی انرژی حالت پایه هامیلتونی کل. میباشد،معمولی و فاز ابرتابشی
،فوتون از یک مقدار بحرانی تجاوز کند- از طرف دیگر اگر ضریب جفتیدگی اتم.که در آن میانگین فوتونها صفر(فاز معمولی) است
 همچنین نشان میدهیم که این گذار فاز از.در حالت پایه میانگین فوتونها غیر صفر بوده و سامانه به فاز ابرتابشی گذار مینماید
.مرتبه دوم میباشد
.فاز

 گذار، فاز ابرتابشی، امواج پاد چرخان، اپتیک کوانتومی-کلید واژه

Optical Phase Transition in Janes-Cummings Model with Counter
Rotating Wave
Saheb Samimi, Mohammad Mahdi Golshan
Physics Department, Science College, Shiraz University, Shiraz, Iran. golshan@susc.ac.ir
Abstract- In this paper it is shown that there is an optical phase transition in the systems of two level atoms and photons,
with large detuning and under counter-rotating wave approximation. Our calculations show that such system, even
under this approximation have two independent optical phases, the well known normal and super-radiant ones. In the
normal phase, the ground state of the total Hamiltonian, with a large detuning, is a state for which the mean photon
number is zero. On the other hand, when the atom-photon coupling constant exceeds a critical value, the photon mean
number is nonzero when the system is in the ground state, and the system makes a transition to the super-radiant phase.
We also show this is a second order phase transition.
Keywords: Counter Rotating Wave, Quantum Optics, Phase transition, Super Radiant
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مقدمه
مطالعات اخیر نشان میهند که در اثر برهمکنش اتم و فوتون

شکل  :1طرحوارهای از سامانهی اتم دو ترازه.

در یک کاواک اپتیکی ،تحت شرایط ویژه ،حالت سامانه از "
حالت پایه " به حالت دیگری با انرژی کمتر گذار مینماید.
حالت اخیر بر خالف " حالت پایه " که یک ویژه حالت از
هامیلتونی مختل نشده میباشد ،حالتی از کل هامیلتونی

هامیلتونی غیر اختاللی این سامانه مطابق زیر نوشته میشود:

z
2

()1

H 0  a †a 

†

ثابت پالنک) a ( a ،عملگرخلق (نابودی)

است[ .]9-1در سالهای اخیر تحقیقات نظری و تجربی زیادی

در معادله (،)1

در مورد گذار فازهای اپتیکی صورت پذیرفته است [ .]4-2در

فوتون ،و   zمؤلفه  zماتریسهای شبه-پائولی میباشند .واضح



 n  

 n,

برهمکنش تمام کوانتومی اتم-فوتون از مدل جینز-کامینگز

است که ویژه حالتهای هامیلتونی(،)1

استفاده میشود[ .]5چنانچه قدرت برهمکنش اتم و فوتون

 ،که در آن  nحالتهای فوتونی و  حالتهای اتمی را

ضعیف باشد در شرایط تشدید ،تقریب امواج چرخان ،یک

نشان میدهند ،هستند .مجموعه حالتهای  ،  n ,  پایههای

تقریب بسیار موفق در توصیف کوانتوم مکانیکی برهمکنش اتم

فضای هیلبرت،

 ،میباشند ،برای

فوتون میباشد [ .]1 ,6از طرف دیگر چنانچه قدرت برهمکنش

استفادههای بعدی خاطر نشان میشود که حالت پایه ، H 0

اتم-فوتون قوی و ناکوکی زیاد باشد ،در هامیلتونی برهم کنش
تقریب امواج چرخان معتبر نخواهد بود و جمله امواج پادچرخان


 0,با انرژی
2

 میباشد .حال فرض کنید برهمکنش

نقش تعیین کنندهای را ایفا میکند .این شرایط را میتوان در

دوقطبیهای اتمی و فوتونها به صورت ناگهانی روشن شود و

برهم کنش اتم و پالسهای فوق کوتاه مشاهده کرد[ .]7حال

ناکوکی بین فرکانسهای گذار اتمی و فوتونی بسیار زیاد باشد،

سوال آنست که سامانهی اتم-فوتون همانگونه که در تقریب

در این صورت بایستی در هامیلتونی کل از تقریب امواج پاد

امواج چرخان دارای دو فاز معمولی و ابرتابشی میباشد ،در

چرخان استفاده کرد[ .]7تحت این دو تقریب ،هامیلتونی مدل

تقریب امواج پادچرخان نیز این دو فاز را از خود نشان میدهد.

جینز -کامینگز مطابق زیر نوشته میشود:

بنابراین در این تحقیق ما به بررسی وجود گذار فاز اپتیکی در
سامانهی اتم-فوتون تحت تقریب امواج پاد چرخان پرداخته و
نشان میدهیم که در این تقریب نیز دو فاز اپتیکی و جود دارد.
در این راستا ابتدا مروری به برهمکنش اتم-فوتون تحت تقریب
امواج پاد چرخان ارائه میشود .سپس در بخش بعد به بررسی
فازهای اپتیکی و ویژگیهای آن میپردازیم .در انتها نیز بصورت
مختصر نتایج حاصل از این تحقیق را ذکر میکنیم.

مروری بر برهمکنش اتم-فوتون در تقریب امواج

()2

H  H 0    a †   a  

که در آن  )   (   ،عملگرهای نردبانی اتم و  ضریب
جفتیدگی هستند .به راحتی میتوان نشان داد که عملگر،
 ، C  aa†    با کل هامیتونی جابجا میشود .از اینرو
نمایش ماتریسی هامیلتونی در پایههای مشترک با پایههای C

قطعه قطری (به ابعاد  ) 2  2خواهد بود .بنابراین ،ویژه حالت-
های هامیلتونی ( )2بصورت زیر خواهند بود:
()9

n   n n  1,   n n , 

پاد چرخان

که در آن  nو  ، nچنانچه بهزودی خواهیم دید ،توابعی

یک سامانه شامل اتمهای دو ترازه و فوتون ،که بصورت

مشخص از تعداد فوتون ،فرکانسها و ثابت جفتیدگی میباشند.

طرحواره در شکل  1نشان داده شده است ،را در نظر بگیرید.

ویژه مقادیر انرژی در هر قطعه نیز مطابق رابطهی زیر بدست
میآید:
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( X 2  i  a  a † میدانهای الکتریکی و مغناطیسی)

()4
 

2
2


n  
  2n  1  (1   )  g  (n  1) 
 2 


در رابطه اخیر


  میزانی از ناکوکی و

X 1  X 2  1

()1

  

En
 2 
2


عبارتست از:

g

ب) فاز اپتیکی ابرتابشی
برای  E  ، g  2تابعی اکیدا نزولی از تعداد فوتونها

ثابت جفتیدگی بدون بعد را تعریف میکنند .پس از این مرور

میشود .این نشاندهنده این واقعیت است که تحت شرایط

کوتاه ،حال به " فازهای اپتیکی" در سامانه مورد بررسی می-

ناکوکی باال و  g  2یک تقاطع سطوح انرژی بین حالت پایه-

پردازیم.

ی  H 0و حالتهای با انرژیهای  E nاتفاق میافتد بطوریکه

فازهای اپتیکی در سامانه اتم دوترازه وفوتون


همواره
2

 .  n  این واقعیت چنانچه خواهیم دید بیانگر

گذار سامانه به یک فاز جدید است .انرژی حالت پایه در این

تحت تقریب امواج پادچرخان
در معادله ( )4انرژی حالت پایه از عبارت مربوط به E n

فاز به ازای:
2
2
1  g   2  
n
     
4  2   g  

بدست میآید .در شرایط ناکوکی بسیار زیاد    0با

()7

برای  E بصورت زیر در میآید:

حاصل شده و از رابطه زیر بدست میآید:

صرفنظر از جمالت باالتر از مرتبه  1نسبت به  معادله ()4

()5



g2
E n   (n  1)(1  )  1
4



در معادله ( E  ،)5اختالف بین  E nو انرژی بهنجار شده
حالت پایه  H 0را نشان میدهد.

2
2
  g   2  
G  
     
4  2   g  

()9

توجه میشود که در  g  2و در حد    0عبارت ( )9به
عبارت ( )6میل کرده و در نتیجه انرژی حالت پایه برای مقدار
بحرانی پیوسته میباشد .این شرایط ضرایب  Gو  Gدر

الف -فاز اپتیکی عادی
همانطور که در معادله ( )5دیده میشود ،در شرایط ، g  2

رابطهی ( )9برای حالت پایه بصورت زیر بدست میآیند:

 E تابع صعودی از تعداد فوتونها است بنابراین انرژی
حالت پایه همواره به ازای  n  0رخ میدهد .میتوان نشان

داد که ضرایب بسط در رابطهی ( ،)9برای حالت پایهG  0 ،


1 g 4
( ) 1
 G 
2 2


4
   1 3   g  
 G 2   2  




()11

و  G  1میباشند .در این فاز ،انرژی حالت پایه از رابطه زیر
بدست میآید:

مقدار میانگین تعداد فوتونها را نسبت به حالتپایه ،برای فاز
 g2 
1   
2 
4 

G  

در فاز معمولی و برای حالت  ،   0مقدار a †a

نسبت

()6

فرا اپتیکی در حد    0مطابق رابطه زیر بدست میآید:
1  g   2  
       0
4  2   g  
2

به حالت پایه صفر میباشد .همچنین میتوان نشان داد که در
فاز معمولی عدم یقین در کمیتهای † X 1  a  aو

()11

2

a †a 

بدین ترتیب در حالت پایه میانگین تعداد فوتونها برای
 g  2مخالف صفر بوده و سامانه به فاز اپتیکی ابرتابشی گذار
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مینماید .در فاز ابرتابشی عدم یقین در کمیتهای  X 1و X 2

مشتق اول (مانند انرژی حالت پایه) در ضریب

برای حالت پایه بصورت زیر بدست میآیند:

جفتیدگی بحرانی پیوسته است .این در حالی است
X 1  X 2

2
2
2  g   2  

    1

  2   g  

()12

که مشتق دوم انرژی حالت پایه ناپیوسته میباشد.
بنابراین گذار فاز بررسی شده در این تحقیق یک
گذار فاز مرتبه دوم میباشد.

رابطهی اخیر نشان میدهد که در فاز ابرتابشی عدم یقین در
اندازگیری میدانهای الکتریکی و مغناطیسی افزایش یافته
است.

نتیجهگیری
در سامانهای که دراین تحقیق بررسی شد،

یک ضریب

جفتیدگی معین بدست آمد (ضریب جفتیدگی بحرانی) که
سامانه اتم-فوتون در همسایگی این ضریب جفتیدگی ناپایدار
است .زیرا ورای ضریب جفتیدگی بحرانی تقاطع ترازهای انرژی
کل ،نسبت به حالت پایه هامیلتونی بدون برهمکنش به وجود
میآید ،بطوری که انرژی حالت پایه هامیلتونی کل ،از انرژی
حالت پایه هامیلتونی بدون برهمکنش پایینتر قرار میگیرد.
این تقاطع سطوح انرژی منجر به گذار سامانه از حالت عادی
(غیر تابشی) به حالت ابرتابشی میشود .در ادامه نتایج مهم این
مقاله احصاء میشود:
 سامانه در همسایگی ضریب جفتیدگی بحرانی g c  2

ناپایدار میباشد.
 در فاز عادی ،میانگین تعداد فوتونها نسبت به حالت
پایه صفر میباشد در حالیکه در فاز ابرتابشی این
میانگین غیر صفر خواهد بود.
 با مشتقگیری از انرژی حالت پایه (رابطههای ( )6و
( ))9نسبت به ضریب جفتیدگی نتیجه میشود که
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 ویژگیهای ذاتی تیتانیاا و، نانوذرهی فلزی همزمان از خواص ریختشناسی منحصربهفرد ایروژل-چکیده –کامپوزیت ایروژل تیتانیا
.اثرات پالسمونی نانوذرات فلزی بهره میبرد و از این رو گزینهی مناسبی برای استفاده در کاربردهای فوتوکاتالیستی پالسمونی است
 به روش غوطهوری با افزودن نانوذرات طال و نانوذرات طال و نقره (حضور همزمان) به ایروژل تیتانیا دو نانوکامپوزیات،در این تحقیق
( توساSA) مختلف سنتز شده و خاصیت فوتوکاتالیستی آنها با بررسی میزان تخریبنوری مولکول آزماون اساید سالیسایلیک
 نتایج به دست آمده نشان داد که حضور طال باعث افازایش بهارهی.) مورد بررسی قرار گرفتUV-Vis(  مرئی-طیفسنج فرابنفش
.فوتوکاتالیستی ایروژل تیتانیا شده و عالوه بر آن حضور همزمان طال و نقره نیز منجر به بهبود عملکرد نانوکامپوزیت خواهد شد
. نقره، نانوذرات، فوتوکاتالیز پالسمونی، طال، ایروژل تیتانیا-کلید واژه

Investigating the Plasmonic Photocatalystic Activity of Titania Aerogel
in the Presence of Gold and Gold/Silver Nanoparticles
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- Titania- metal nanoparticle composite aerogel simultaneously benefits from unique morphological
characteristics of aerogel, intrinsic properties of titania and plasmonic effects of metal nanoparticles. Therefore
these nanocomposites are one of the best candidates in plasmonic photocatalystic applications. In this research
by loading titania aerogel via immersion method with gold nanoparticles and gold and silver nanoparticles
(simultaneous existence) two different nanocomposites were synthesized and their photocatalystic activity was
investigated through photodegradation of salicylic acid (test molecule) by means of UV-Vis spectroscopy. The
obtained results showed that the presence of Au increases the photocatalystic efficiency of titania aerogel and
furthermore the simultaneous existence of Au & Ag also improves the activity of the nanocomposite.
Keywords: Gold, Nanoparticles, Plasmonic Photocatalysis, Silver, Titania Aerogel.

161
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

مقدمه

در این مقاله دو نانوکامپوزیت ایروژل تیتانیا یکی با افزودن

فوتوکاتالیز (پالسمونی) یکی از پراستفادهترین روشها

نانوذرات طال و دیگری با افزودن همزمان نانوذرات طال و

برای تولید سوخت ،شکافت آب ،زدودن آلودگیها و

نقره ،هر دو به روش غوطهوری ،سنتز شده و عملکرد

ترکیبات شیمیایی و تبدیل آنها به ترکیبات غیرسمی با

فوتوکاتالیستی ایروژلهای به دست آمده با دیدهبانی افت

استفاده از نور خورشید است .در میان مواد مختلف ،تیتانیا

طیف جذبی  SAبررسی و نتایج آن با ایروژل تیتانیای

نیمرسانایی است که بواسطهی داشتن خواص فیزیکی و

خالص مورد مقایسه قرار گرفته است.

شیمیایی ویژه ،قیمت پایین و غیرسمی بودن بسیار مورد

روش تجربی

توجه و استفاده قرار گرفته است .علیرغم وجود این مزایا
تیتانیا دارای نقاط ضعفی مانند بزرگ بودن گاف انرژی و

سنتز نانوذرات طال و نقره

کوتاه بودن طولعمر حاملهای بار است .به منظور افزایش

نانوذرات طال با افزودن یکبارهی  8 mLمحلول آبی

بهرهوری تیتانیا در کاربردهای فوتوکاتالیستی ،راهحلهای

سیترات سدیم با موالریتهی  11/6 mMبه  82 mLمحلول

گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است که کارآمدترین

آبی نمک طال ( )HAuCl4با موالریتهی  8 mMکه در حال

آنها استفاده از نانوذرات فلزی پالسمونی درمجاورت تیتانیا

هم خوردن شدید و جوشیدن است ،به دست میآید.

است .وجود نانوذرات پالسمونی عالوه بر تاثیرگذاری از

بیشینه طولموج جذبی این نانوذرات در طیفسنجی UV-

جهت تشدیدهای پالسمونی سطحی منجر به ایجاد یک

 Visدر حدود  588 nmاندازهگیری شده است [.]1

مسیر دوم ،مستقل از نیمرسانا ،برای جذب نور میشوند.

نانوذرات نقره با افزودن قطره قطرهی  12 mLمحلول آبی

عالوه بر این از آنجایی که طولموج جذبی نانوذرات به

 1 mMنمک نقره ) (AgNO9به  92 mLمحلول آبی mM

اندازهی آنها وابسته است ،با انتخاب اندازهی مناسب امکان

 8بوروهیدرید سدیم که در حال هم خوردن در حمام یخ

بهرهبرداری بیشتری از طولموج مرئی نور خورشید فراهم

است ،تولید میشود .بیشینه طولموج جذب این نانوذرات

میشود [.]9-1

در طیفسنجی  UV-Visدر حدود  422 nmاندازهگیری

عالوه بر بهرهبرداری از نور خورشید ،عامل مهم دیگر در

شده است [.]9

افزایش بهرهوری فوتوکاتالیستها ساختار آنها است.

سنتز نانوکامپوزیت ایروژل تیتانیا -نانوذرهی طال و

مطالعات مختلف نشان داده که ساختارهای سه بعدی

نقره

بواسطهی مساحت سطح باالتر نسبت به ساختارهای صفر،

برای تولید نانوکامپوزیت ابتدا ژل تیتانیا به روش سل -ژل

یک و دو بعدی دارای مزیت بیشتری هستند .در میان

و با استفاده از  HNO9 ،C8H5-OH ،Ti[OCH(CH9)8]4و

ساختارهای سه بعدی موجود ،ایروژلها به سبب داشتن

 H8Oبه نسبت موالر  1 :81 :2/21 :1/95تولید [ ]12و

یک شبکهی سه بعدی مزومتخلخل به هم پیوسته گزینهی

پس از گذراندن دورهی  62روزهی پیرسازی در اتانول و

بسیار مناسبی برای استفاده در فوتوکاتالیستها هستند

سپس تعویض حالل ،به مدت سه روز در محلول کلوئیدی

[ .]4با در نظر داشتن این عوامل میتوان حدس زد که

نانوذرات تازه سنتز شده قرار میگیرد (روش غوطهور) .بعد

نانوکامپوزیت ایروژل تیتانیا که حاوی نانوذرات فلزی

از سه روز ،ژل از محلول کلوئیدی نانوذرات خارج شده و

پالسمونی است میتواند گزینهی ایدهآلی برای فوتوکاتالیز

بعد از تعویض حالل مجدد به وسیلهی استخراج ابربحرانی

پالسمونی باشد [.]1-5

با دیاکسیدکربن در دمای  15 °Cو فشار 882 atm
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خشک میشود .در این تحقیق یکی از ژلها در محلول

روی نمودار ) ln (C0/Cبر حسب زمان ) (tبه این صورت

کلوئیدی نانوذرات طال ) (TAGو دیگری در مخلوطی از دو

محاسبه میگردد که مقدار ضریب  kappشیب نمودار

محلول کلوئیدی نانوذرات طال و نقره با حجم برابر

خطیای است که با این نمودار جفتسازی شده و با

) (TAGSقرار گرفت و یک ایروژل تیتانیای خالص )(TA

استفاده از رابطهی  ،ln (C0/C) = kapp tمقادیر  kappبرای

نیز سنتز شد [.]11

نمونهها محاسبه میشود .نمودارهای به دست آمده برای

روش انجام آزمون فوتوکاتالیستی

 kappدر شکل  8نشان داده شده است .بیشتر بودن شیب

برای سنجش عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیتها،

نمودار  kappبه معنای باالتر بودن بهرهی فوتوکاتالیستی

تخریبنوری اسید سالیسیلیک ) (SAبوسیلهی دیدهبانی

مادهی مورد نظر است.

افت شدت طیف جذبی آن بر اثر تابشدهی مورد بررسی
قرار میگیرد .برای این منظور ابتدا طیف جذبی UV-Vis

محلول آبی  SAبا غلظت مشخص (اولیه) اندازهگیری
میشود .سپس مقداری از نانوکامپوزیت مورد نظر داخل
محلول ریخته شده و بعد از تکان دادن شدید به مدت 82
دقیقه برای دستیابی به حالت تعادل فرآیند جذب-
واجذب در تاریکی قرار میگیرد .سپس محلول به مدت 8
ساعت در فاصلهی  42 cmاز یک شبیهساز خورشیدی
(یک دستگاه آپارات با المپ زنون  )952 Wقرار گرفته و
هر  82دقیقه طیف جذبی آن اندازهگیری میشود.

شکل  :1نمودار غلظت نسبی ایروژل تیتانیا و نانوکامپوزیتهای
تولید شده.

بحث و بررسی نتایج
برای نمایش میزان کاهش غلظت  SAاز نمودار غلظت
نسبی  C/C0بر حسب زمان استفاده میشود .با به دست
آوردن مقدار شدت جذب از روی نمودار و با توجه به
غلظت اولیه  C0با استفاده از رابطهی  ،A = Cεdکه در آن
 Aشدت جذب C ،غلظت ε ،ضریب جذب مولی و d

ضخامت ظرف حاوی محلول است ،میتوان غلظت محلول
( )Cرا در هر  82دقیقه محاسبه نمود .نمودارهای به دست
آمده در شکل  1نشان داده شده است .عالوه بر این برای
محاسبهی بهرهی مادهی فوتوکاتالیستی ضریب  kappکه به

شکل  :8نمودار ضریب  kappایروژل تیتانیا و نانوکامپوزیتهای
تولید شده.

آن ثابت نرخ میگویند ،با توجه به غلظت نسبی SA

همانطور که در هر دو شکل دیده میشود ،نمودارهای

محاسبه میشود .از آنجایی که واکنش تجزیهینوری یک

میزان افت شدت و همچنین ضریب  kappبرای ایروژل

واکنش سینماتیک شبه مرتبهی اول است ،ثابت نرخ از

خالص نیز به منظور مقایسهی عملکرد ایروژل تیتانیا با
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حضور و بدون حضور نانوذرات پالسمونی ارائه شده است .با

ضریب  kappنانوکامپوزیتها و ایروژل خالص و مقایسهی

توجه به نتایج به دست آمده مشاهده میشود که عملکرد

آنها با یکدیگر به دست آمد ،نشان داد که حضور نانوذرات

فوتوکاتالیستی ایروژل تیتانیای خالص بدون حضور

به صورت کلی موجب افزایش بهرهی فوتوکاتالیستی

نانوذرات فلزی دارای پایینترین  kappاست ،لذا میتوان به

ایروژل تیتانیا میشود .از طرفی حضور دونانوذره همزمان

این نتیجهی قطعی دست یافت که حضور نانوذرات فلزی

در ساختار ایروژل این بهرهوری را مجدداً افزایش میدهد.

پالسمونی که در حقیقت موجبات ارتقای فرآیند
فوتوکاتالیز به فرآیند فوتوکاتالیز پالسمونی را فراهم
میآورند ،به طور کل منجر به بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی
مادهی نیمرسانا میشود .یکی از عوامل تأثیرگذار ،افزایش
گسترهی جذب نور خورشید توسط نانوکامپوزیتها است
که ناشی از طولموج جذبی نانوذرات پالسمونی است .در
واقع در فوتوکاتالیز پالسمونی دو مسیر مستقل جذب
انرژی (خورشیدی) وجود دارد :بدنهی نیمرسانای  TiO8و
نانوذرات فلزی (بواسطهی خاصیت پالسمونیشان) ،که
عملکرد همزمانِ این دو مسیر موجبات همافزایی در جذب
انرژی را فراهم میآورد.
عالوه بر این مشاهده میشود که حضور همزمان دو
نانوذرهی طال و نقره دارای نتیجهی بهتری نسبت به حضور
نانوذرهی طال به تنهایی است .علت این امر را میتوان به
صورت تقریبی ناشی از اثرات همافزایی نوسانات پالسمونی
آلیاژی دو نانوذره دانست.

نتیجهگیری
در این مقاله به منظور بررسی اثر حضور نانوذرات
پالسمونی بر خاصیت فوتوکاتالیستی ایروژل تیتانیا دو
نانوکامپوزیت ایروژل تیتانیا یکی با افزودن نانوذرات طال و
دیگری با افزودن همزمان نانوذرات طال و نقره سنتز شد.
عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیتهای تولید شده با
دیدهبانی افت شدت طیف جذبی  SAناشی از تخریبنوری
آن بر اثر تابشدهی مورد بررسی قرار گرفت .آنچه از
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افزایش نرخ گذار تابش فلورسانس با بهره کوانتومی باال با استفاده از فرامواد
هذلولوی چندالیهای
 میثم گزمه و سید حسن توسلی، مریم اردکانی،مریم محمودی
 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهران،ایران
 با توجه به رشد روز افزون علوم و تکنولوژی،چکیده – افزایش نرخ گذارخودبخودی تابشگرهای کوانتومی با استفاده از نانوساختارها
 فرامواد هذلولوی بدلیل فراهم. در سال های اخیر بسیار مورد مطالعه و کاربرد قرار گرفته است،ماده در ابعاد نانومتری-برهمکنش نور
 بها اسهتفاده از، در این مقالهه. از جمله افزارههای قابل توجه در این زمینه به حساب میآیند،آوردن چگالی حالت های فوتونی زیاد
 الیهه متنهاوب6 به بررسی چگالی حالتهای فوتونی افزاره فراماده هذلولوی متشهکل از، و محاسبات تابع گرینFDTD شبیه سازی
آلومینا پرداخته و نرخ گذار خودبخودی به تفکیک گذار غیرتابشی و تابشی (فلورسانس) برای تابشگر کوانتهومی در مجهاورت-طال
. درصد را نشان میدهد01  برابر و بهره کوانتومی حدود01  نتایج افزایش نرخ گذارتابشی با فاکتور. محاسبه شده است،ساختار
.اپتیکی

 مهندسی، فرامواد هذلولوی، چگالی حالت فوتونی، افزایش نرخ گذار تابش فلورسانس-کلید واژه

Fluorescence Decay Rate Enhancement With High Quantum
Efficiency Using Multilayer Hyperbolic Metamaterials
Maryam Mahmoodi, Maryam Ardekani, Meisam Gazmeh and Seyed Hassan Tavassoli
Iran, Tehran, Velenjak, Shahid Beheshti University, Laser and Plasma Research Institute
ma_mahmoodi@sbu.ac.ir, m.ardekani@sbu.ac.ir, m_gazmeh@sbu.ac.ir, h-tavassoli@sbu.ac.ir
Abstract- Decay rate enhancement of quantum emitters using nanostructures have been widely studied in the last
decades, thanks to the development of science and technology of light-matter interaction in nanoscales. Hyperbolic
metamaterials (HMMs) as artificial nanostructures providing high photonic density of states (PDOS) are highly
promising in this regard. In the present paper, we investigate PDOS of a hyperbolic metamaterial component consisting
of 6 alternating gold-alumina layers, using FDTD simulation and the Green's function. Non-radiative and radiative
(fluorescence) spontaneous decay rate enhancement of a quantum emitter nearby the structure is calculated. The results
indicate the fluorescence enhancement of a factor of 10 having quantum efficiency of about 50 percent.
Keywords: Fluorescence decay rate enhancement, Hyperbolic metamaterials, Optical engineering, Photonic density of states.
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()1

مقدمه
مطالعه طیف تابش خودبخودی مولکولها ،از ابزارهای

به طوری که

هامیلتونی گذار از تراز برانگیخته  iبه

اصلی در آنالیز شیمیایی مواد و زیربنای علوم پزشکی به

تراز نهایی  fو

چگالی حالتهای در دسترس برای

طور ویژه در طیفسنجی و تصویرنگاری فلورسانس به

فوتونی است که فرکانسی برابر با فرکانس گذار

شمار میرود .تغییر نرخ گذار تابش خودبخودی یک

و تکانهای متناظر با بردار  kدارد .چگالی حالتهای فوتونی

تابشگر کوانتومی (مولکول ،یون ،فلوئورسازه ،نقطه

به محیطی که تابشگر در آن قرار دارد وابسته است؛

کوانتومی و )...از اثرات بنیادی در الکترودینامیک کوانتومی

بنابراین با تغییر و مهندسی محیط اطراف تابشگر ،چگالی

است که امروزه با توجه به ظهور فناوریهای ساخت ادوات

حالت فوتونی میتواند افزایش یابد .از روشهای مرسوم در

نانومتری ،در ساختارهایی با ابعاد زیر طولموجی مورد

مهندسی چگالی حالتهای فوتونی میتوان به استفاده از

نانوساختارهایی

و فوتونیک

مطالعه قرار میگیرد .فرامواد

هذلولوی][1

با قابلیت مهندسی بهینه هستند که به دلیل دارا بودن

ساختارهای مبنتی بر تشدید
کریستال][6

پالسمونی][5

اشاره کرد .به دلیل وجود اتالف (کانالهای

مدهایی با بردار موج بزرگ و همچنین ویژگی ذاتی در

غیرتابشی) ساختارهای پالسمونی دارای محدودیت کاربرد

افزایش چگالی حالتهای فوتونی ،از توانمندی بالقوهای در

میباشند .با معرفی فرامواد هذلولوی مطالعات زیادی برای

و تقویت تابش

استفاده از آنها در مهندسی فلورسانس انجام گرفته است.

برخوردار میباشند .در این مقاله افزاره

این نوع از فرامواد بدلیل بهرهگیری از مدهای پالسمونی

کاربردهای حسگری]،[2
فلورسانس][4

تصویرنگاری][3

فراماده تشکیل شده از  6الیه متناوب طال و آلومینا

1

هرکدام با ضخامت  9( 11nmسلول واحد) که در طول

حجمی غیرتشدیدی ،چگالی حالتهای زیاد در پهنای باند
بزرگ فراهم میکنند.

موجهای بزرگتر از  881نانومتر در رژیم هذلولوی قرار
دارد ،مورد مطالعه قرار گرفته است .در شبیه سازی با
استفاده از روش  FDTDو تابع گرین ،مد هذلولوی افزاره
بررسی شده و با قرار دادن یک دو قطبی الکتریکی به
عنوان یک تابشگر کوانتومی در فاصله  11nmاز سطح
ساختار (شکل ،)1چگالی حالتهای فوتونی و افزایش نرخ
گذار خودبخودی تابشگر محاسبه شده است.

فرامواد هذلولوی

مهندسی تابش فلورسانس
بر اساس قانون طالیی فرمی نرخ گذار خودبخودی یک
تابشگر کوانتومی به چگالی حالتهای فوتونی موضعی

9

همزمان با شروع قرن بیستویک مواد مصنوع مهندسی
شدهای (فرامواد) با خواص اپتیکی جدید معرفی شد.
فرامواد هذلولوی به عنوان دسته خاصی از این مواد که

بستگی دارد که با رابطه زیر نشان داده میشود.

Al2O3
Fermi’s Golden Rule

شکل :1افزاره فراماده هذلولوی متشکل از  6الیه طال-آلومینا و
دوقطبی الکتریکی به فاصله  11نانومتر از سطح ساختار.

همگن ،غیرمغناطیسی و بسیار ناهمسانگرد هستند ،به
1

2

)Local Density of States (LDOS
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دلیل خواص فیزیکی منحصر به فرد به سرعت توجه زیادی

این کمیت یک عامل کلیدی در طراحی بسیاری از

به خود جلب کردند .این نوع از فرامواد که از فلز و دی-

افزارههای اپتیکی است .در این مقاله برای محاسبه چگالی

الکتریک تشکیل میشوند (در مقایسه با مواد معمول با

حالتهای فوتونی موضعی منتسب به مد هذلولوی از روش

صفحات پاشندگی به شکل کروی و یا بیضوی) صفحات

تابع گرین استفاده شده و یک دوقطبی الکتریکی در

پاشندگی به شکل هذلولی دارند] .[7در میان مواد مختلف،

مجاورت افزاره و در راستای عمود بر ساختار ( )zقرار داده

طال و آلومینا پرکاربردترین موادی هستند که در

شده است .بخش موهومی مولفه عمودی بردار گرین طبق

ساختارهای متناوب چندالیهای ،میتوانند فرامواد هذلولوی

رابطه زیر متناظر با چگالی حالتهای فوتونی خواهد

نوع دوم در بازه طول موجی مرئی ایجاد کنند] .[1تعداد

بود].[8

الیهها بیشتر ویژگیهای ساختار هذلولوی را بهتر نمایان

( )

میکند؛ از طرفی به دلیل محدودیتهای ساخت ،از دیگاه
تجربی ساختارهایی با تعداد الیههای زیاد مطلوب نیست.
در نتیجه در این مقاله ساختاری با  6الیه متناوب طال و
آلومینا برای بررسی در نظر گرفته شده است.

در شکل 9نمودار چگالی حالتهای فوتونی موضعی نشان
داده شده است .همانطورکه انتظار میرود بیشینه مقدار
چگالی حالتها در بازه  881-511نانومتر است و در طول
موجهای بزرگتر از  511نانومتر به رفتاری ثابت میرسد.

نتایج و بحث

5

x 10

LDOS

برای بررسی افزاره مورد نظر ،ابتدا مد هذلولوی ساختار با

20
16

استفاده از شبیه سازی  FDTDو محاسبه طیف بازتابی

12
8

مورد مطالعه قرار گرفته است .شکل  ،مد هذلولوی افزاره
فراماده را در بازه طول موجی 881-1811نانومتر و در
زاویه فرود  91-51درجه نمایش میدهد که در طول
موجهای بزرگتر از  511نانومتر به صورت پهن باند،
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شکل :9چگالی حالتهای فوتونی موضعی در مجاورت افزاره
فراماده هذلولوی متشکل از  6الیه  11نانومتری طال-آلومینا.
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شکل  :مد هذلولوی افزاره فراماده چندالیه ای؛ غیرتشدیدی و
پهن باند در طول موجهای بزرگتر از  511نانومتر.

چگالی حالتهای فوتونی
چگالی حالتهای فوتونی مانند چگالی حالتهای الکترونی،
در قلب بسیاری از پدیدههای فیزیکی قرار دارد و تغییرات

2
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شکل :4افزایش نرخ گذار خودبخودی تابشگر در مجاورت افزاره
فراماده (مشکی) ،به تفکیک افزایش نرخ گذار تابشی (آبی) و
غیرتابشی (قرمز).

بهره کوانتومی در افزایش نرخ گذار تابشی
افزایش نرخ گذار خودبخودی تابشگر کوانتومی  ،که
بیانگر مجموع نرخ گذارهای تابشی و غیرتابشی است با
فاکتور زیر محاسبه میشود ،به طوری که
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حالتهای فضای آزاد و

نرخ گذار خودبخودی تابشگر در

فضای آزاد است.
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پهن باند هذلولوی را نشان داده که در مقایسه با روش
های مبتنی بر تشدید ،رقم قابل توجهی است.
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سامانه المپ درخش پالس کوتاه برای دمش نوری پالسمای القاییده لیزری
1

 و رسول ملک فر2* امیر حسین فرهبد،1فاطمه سادات تحصیلداران

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک،گروه فیزیک اتمی و مولکولی
 تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای2

1

 غالباً نیازمند چشمه نوری پر توان در ناحیه آبی و فرابنفش،چکیده – دمش نوری پالسمای القاییده لیزری فلزات در محیط کم فشار
 مدار و آرایش ویژهه، برای این منظور و برای تامین بیشینه شدت دمش نوری در مکان تمرکز باریکه لیزر با سطح هدف.بیناب است
 و رفتار مدار تخلیه و توانایی تحریک المپ ها در، میلیمتر طراحی22  المپ درخش زنون هر یک با طول قوس4  و2 ای برای تحریک
 مشاهدات تجربی نشان می دهنژد کژه پهنژای تژپ. میلی بار مورد بررسی قرار گرفت122  الی2/1 محیط کم فشار هوا و گاز نئون از
، عژالوه بژر آن. میکروثانیه اسژت3/5  ژول انرژی الکتریکی کل تحویل شده به المپ ها کمتر از2/5 جریان تخلیه المپ ها به ازای
 میکروثانیه است که برای دمش موثر نوری پالسژما در1 لغزش زمانی میان قله تپ لیزر تا لحظه بروز قله پالس جریان المپ کمتر از
.لحظه مورد نظر کامالً مناسب می باشد
 المپ درخش زنون، دمش نوری، پالسمای القاییده لیزری-کلید واژه

System of short pulse flashlamps for optical pumping of a laserinduced plasma
*

Fatemesadat Tahsildaran1, Amir Hossein Farahbod 2, and Rasoul Malekfar1
1

Atomic and Molecular Physics Group, Department of Physics, Tarbiat Modares University, Tehran
Department of Plasma and Nuclear Fusion, Nuclear Institute of Science and Technology, Tehran

2

Abstract- Optical pumping of the laser-induced plasma of metals at a low-pressure atmosphere requires high
power optical sources in the blue and ultra-violet region of spectrum. To achieve the highest optical pumping at
the laser beam position on the target surface, a special optical configuration and discharge circuit are designed
and applied to trigger two and four, 20 mm arc length, xenon flash lamps in series. Moreover, the behavior of
discharge circuit and its capability to excite the flash lamps at a low pressure of air and neon atmosphere (0.1100 mbar) is investigated. The experimental findings show that the pulse-width of the discharge current for 0.5 J
total charging energy is less than 3.5 microseconds. In addition, the jitter among the peaks of discharge current
and the laser pulse is less than 1 microseconds that is more than the adequate to pump effectively plasma at the
proper time.
Keywords: Laser induced plasma, Optical pumping, Xenon flash lamp
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تحریک المپ جهت پدید آمدن پالسمای اولیه و سپس

مقدمه

تخلیه الکتریکی درون المپ می گردد .ولتاژ مورد نیاز برای

دمش پالسمای حاصل از برهمکنش لیزر با فلز در حوزه

تحریک خارجی المپ های درخش کوچک مورد نظر با

زمانی نانوثانیه در محیط گاز کمکی کم فشار برای تقویت

طول  28میلیمتر میان دو الکترود المپ ،در حد  4کیلو

نوری و نوسان لیزر به روش دمش بازترکیبی اتم [ ]1و

ولت است .با توجه به قانون پاشن برای بستگی شکست

اخیراً دمش نوری پالسمای القاییده لیزری به کمک پرتو

دی الکتریک به میدان الکتریکی و فشار گاز [ ،]0در

همدوس دمش حاصل از یک لیزر تنظیم پذیر پارامتری بر

فشاری در حد  18میلی بار برای محیط هوا یا هر نوع گاز

روی گذار دمش اتم فلز مورد نظر گزارش شده است [.]2

کمکی تک اتمی نظیر نئون ،آرگون یا هلیوم ،میدانی کمتر

در گذشته المپ درخش کم فشار با فشار اولیه گاز درونی

از  1کیلو ولت بر سانتیمتر سبب بروز کرونا ،شکست دی

 1الی  08میلی بار و تخلیه الکتریکی سریع با پهنای زمانی

الکتریک ،و رگه های غیر قابل کنترل جریان میان پایانه

تپ جریان از مرتبه  1میکروثانیه برای دمش نوری محیط

های متصل به ولتاژ باالی المپ و دیواره های فلزی

فعال رزینه با طول عمر کوتاه ترازهای انرژی کمتر از 18

محفظه برهمکنش و سایر نقاط کم پتانسیل می شود.

نانوثانیه و یا مطالعه شکست نوری پیوندهای مواد آلی به
کار رفته است[4و .]9معهذا تا کنون هیچ گزارشی حاکی از
دمش نوری ناهمدوس و سریع پالسمای القاییده لیزری به

الف)

کمک تابش های المپ درخش در دست نیست.
در این مقاله چگونگی آماده سازی و رفتار چشمه
ناهمدوس نوری متشکل از  2و  4المپ کوچک درخش هر
یک به ترتیب با طول میان دو الکترود  L 20 mmو
قطر درونی  d 3 mmو پهنای زمانی جریان و تابش در
حد   3 / 5 sبرای دمش نوری پالسما مورد بررسی

ب)

قرار می گیرد.

شکل  :1الف) دو نمونه المپ درخش قبل از مونتاژ نهایی و نصب
درون لوله کوارتز ،ب) مجموعه های تکمیل و نصب شده درون
چارچوب نگهدارنده حاوی  4المپ ،آماده نصب درون محفظه
برهمکنش لیزر و هدف فلزی.

ساختار تجربی
دمش نوری پالسما در محیط کم فشار به کمک المپ
درخش در ناحیه فرابنفش مستلزم حضور اتصاالت ولتاژ

برای رفع مشکل مذکور و با توجه به ضرورت نزدیکی

باال در محیطی مستعد شکست دی الکتریک است که این

چشمه نوری به موضع برخورد باریکه لیزر با سطح هدف

امر سبب بروز مشکالت متعدد در هنگام اعمال تپ

جهت دمش موثر نوری پالسمای القاییده لیزری ،ضروری
918
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است تا المپ های درخش در فشار اتمسفر در حداقل

ها است که آن را برای دمش پالسمای لیزری با گسترش

فاصله هندسی تا موضع برخورد و با حداکثر تراگسیل

فضایی کمتر از  18میلیمتر به کار گرفته شد .المپ های

نوری مرز جداکننده المپ ها و محیط کم فشار مستقر

درخش بر روی جدار خارجی خود دارای پوششی شفاف و

شوند .برای این منظور از شیشه کوارتز استفاده شد که

رسانا برای تحریک خارجی می باشند .ایده اصلی در

تراگسیل نوری قریب  98درصد در ناحیه بینابی بیش از

تحریک یک جفت المپ ،اتصال پوشش رسانای تحریک

 288نانومتر از خود نشان می دهد .هر  2المپ درخش

خارجی المپ به آند المپی است که در پتانسیلی به مراتب

درون لوله شیشه کوارتز به قطر بیرونی  18میلیمتر و

باالتر از اتصال مشترک دو المپ قرار دارد .بدین ترتیب

ضخامت  1میلیمتر در محیط با فشار اتمسفر نصب ،و

ولتاژ باالی پالس ترانسفورمر  PTمحرک المپ ها ،در آغاز

سپس به کمک رزین مناسبی اتصاالت دو انتهای لوله

به آند مورد اشاره و همزمان به جدار بیرونی المپ ها

حاوی المپ ها از محیط کم فشار پالسمای لیزری جدا

اعمال می شود که تخلیه اطمینان بخش و عمالً همزمان

می شوند ،شکل .1

تمامی المپ ها را در پی دارد.
10
)Pulsewidth (microseconds

جهت سهولت و اطمینان از تحریک همزمان هر  2یا 4
المپ درخش و پرهیز از ورود ترمینال تحریک ولتاژ باال به
درون محفظه پالسمای لیزری ،مدار تحریک و تخلیه ویژه
ای طراحی و مورد استفاده قرار گرفت ،شکل  .2مدار

Four flashlamps in series

8
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6
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4

80
2

Peak Current

60

Pulsewidth

40
0

2.0

مذکور ترکیبی از روش تحریک سری و تحریک خارجی

C = 250 nF

180

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

)Peak Discharge Current (A

روش تحریک المپ های درخش

200

0.8

)Charging Voltage(kV

شکل :9رفتار قله و پهنای زمانی جریان تخلیه بر حسب ولتاژ شارژ
خازن برای مدار تخلیه با  4المپ درخش که مطابق شکل 2به
صورت سری با یکدیگر قرار گرفته اند.

المپ درخش است.

یافته های تجربی
افزایش قله جریان عبوری از پالسمای المپ دو ویژگی
سودمند کوتاه شدن پهنای زمانی تپ نوری و انتقال قله
تابش های پالسما به سوی طول موج های کوتاهتر را به

شکل :2چگونگی اتصال المپ های درخش  FL1-4و الکترودهای
تحریک کننده خارجی آنها به یکدیگر به همراه مدار تحریک و
تخلیه الکتریکی .آند با ( )+و کاتد هر المپ با ( )-از یکدیگر متمایز
شده است.

همراه دارد .افزایش جریان سبب کوتاه شدن پهنای زمانی
تپ نوری گسیل یافته از المپ می شود زیرا شدت تابش
های پالسمای المپ عمالً تابعی درجه اول از جریان

روش تحریک ترکیبی برای المپ های درخش بلند با

عبوری از المپ است .شکل  9نمودار تجربی پهنای زمانی

فاصله  208میلیمتر میان دو الکترود و با یک سوییچ نیم

و قله جریان عبوری از  4المپ را نشان می دهد .اندازه

رسانا ،برای دمش محیط های فعال لیزر حالت جامد در

گیری ها به کمک پیچه روگوفسکی با پهنای باند 28

گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است [ .]6مدار شکل 2
نمونه ای متفاوت ،ساده و کارآمد از تحریک ترکیبی المپ
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مگاهرتز انجام شده است .ظرفیت خازن  Cمدار تخلیه

در شکل  4دو نمونه از رفتار زمانی تپ جریان عبوری از

برابر با  208نانوفاراد است .ولتاژ شارژ خازن  Vchاز  988تا

مجموع المپ ها مشاهده می شود .عدم وجود جریان

 1988ولت متناظر با  8/1الی  8/4ژول انرژی ذخیره شده

منفی که سبب کاهش عمر مفید المپ می شود نشانه

در خازن است.

وضعیت مطلوب نزدیک میرایی بحرانی مدار تخلیه المپ
به شمار می آید[.]1
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چگونگی آماده سازی ،تحریک و رفتار مجموعه المپ های
درخش حاوی گاز زنون برای تولید تپ های نوری توانمند
کوتاه از مرتبه  9میکروثانیه با تکرار پذیری و لغزش زمانی
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شکل :4نمونه های ی از رفتار زمانی جریان تخلیه برای مدار با 4
المپ درخش سری .ولتاژ شارژ خازن :باال)  1/4کیلو ولت ،پایین)
 1/9کیلو ولت .پهنای زمانی تپ جریان به ترتیب  4/19و 9/04
میکروثانیه و قله جریان تخلیه المپ  91و  140آمپر است.

مزایای این نوع چشمه های نوری به شمار می آید.

مرجعها
[1] W. T. Silfvast, L. H. Szeto, and O. R. Wood II,

دلیل کاهش یافتن پهنای زمانی تپ جریان  ، بستگی آن

“Recombination lasers in expanding CO2 laserproduced plasmas of argon, krypton, and xenon”,
Applied Physics Letters. Vol. 31. No. 5, pp. 334337, 1977.

طبق رابطه ( ]1[ )1به خودالقای ثانویه پالس ترانسفورمر
 Lsاست که  Lsبا افزایش جریان و نزدیک شدن به ناحیه

[2] L. Nagli, M .Gaft, I .Gornushkin, R .Glaus,

اشباع هسته ترانسفورمر کاهش می یابد .خودالقای کل

“Stimulated emission and lasing in laser-induced
plasma plume”, Opt. Commun. Vol. 378, pp. 4148, 2016.

مدار عمالً با  Lsبرابر است.
()1

  3 Ls C

[3] C. M. Ferrar, “Simple, high Intensity short pulse

مشاهده تجربی نشان می دهد که حداکثر ولتاژ قابل اعمال

flashlamps”, Rev. Scientific Instrum.Vol. 40. No.
11, pp.1436-1438, 1969.

به  2المپ سری قبل از بروز تحریک خودبخودی و تخلیه

[4] Y. Levy, G. Neumann, and D. Treves, “Ablative
flashlamps for high peak power dye lasers”, Appl.
Opt. Vol. 16, No. 8, pp. 2293-2296, 1977.

کنترل ناپذیر المپ ها  1088ولت است .بدین ترتیب

[5] Michael A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg,

حداکثر انرژی قابل تحویل در بانک خازنی مدار برابر با

“Principles of plasma discharges and materials
processing”, p. 547, (2nd ed.). Hoboken, N.J.
Wiley-Interscience, 2005.

 1/1ژول است که این مقدار طبق رابطه ( )2حتی از انرژی
انفجار یک المپ  E ex 14 Jنیز به مراتب کوچکتر است

[ ]6فرهبد ،امیر حسین ،سیستم تحریک المپ درخش با پیش یونش
دوگانه ،ثبت اختراع ،سازمان ثبت اختراع و مالکیت معنوی.1998 ،

که تضمین کننده طول عمر المپ ها می باشد[.]1
()2

[7] W. Koechner, “Solid-State Laser Engineering”, (6

E ex 0 / 12 L d 

th ed.), Springer, 2006.

912
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی آلی مبتنی بر پایه
PEDOT:PSS/ZnPC/C60  وPEDOT:PSS/CuPC/C60
 علیاصغر شکری،مهناز قاضی
 ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک
 مبتی بر روش ماتریس انتقال عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی آلییGpvdm  با استفاده از مدل اپتیکی نرمافزار شبیهساز، در این مقاله- چکیده
، وابستگی کمیتهای تراکم و جذب فوتونها. را بررسی کردهایمPEDOT:PSS/ZnPC/C60  وPEDOT:PSS/CuPC/C60 مبتنی بر پایه
 نتیای.چگالی جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز و همچنین بازده تبدیل توان و عامل پرشدگی به ضخامت الیههیای فایال مساسیبه شیده اسیت
 الیه فاال11nm  بیشتر از ضخامت بهینهCuPC  الیه فاال93nm مساسباتمان نشان میدهد که مقادیر کمیتهای مذکور برای ضخامت بهینه
 نتای. است به طوری که ساختار نامتجانس بر پایه فتالوسیانین مس میتواند به عنوان سلول خورشیدی با عملکرد بهتری مارفی میشودZnPC
.این مقاله ممکن است در طراحی ادوات اپتوالکترونیکی و سلول خورشیدی آلی مفید باشد
 سلول خورشیدی آلی، چگالی جریان اتصال کوتاه، تراکم و جذب فوتونها، بازده تبدیل توان-کلید واژه

Optical performance of an organic solar cell based on PEDOT:
PSS/CuPC/C60 and PEDOT: PSS/ ZnPC/C60
Mahnaz Gahazi, Aliasghar Shokri
Department of physics, Payam Noor University (PNU), P.O.Box 19395-3697, Tehran, Iran
Abstract- In this paper, using optical model of Gpvdm simulator software based on the transfer matrix, we have
investigated the optical performance of organic solar cell based on PEDOT: PSS/CuPC/C60 and
PEDOT:PSS/ZnPC/C60. The active layer thickness dependence of the density and photon absorption, short circuit
current density, the feedback-voltage, the efficiency of the power conversion and filling factor are calculated. The
results indicate that the measured values of all the parameters mentioned above for the optimum thickness of 30 nm of
the active layer of CuPC are greater than the optimal thickness of 15 nm of the active layer ZnPC have been. Our results
may have important applications for building blocks in the organic solar cell and optoelectronic devices
Keywords: Power conversion, Photon density and absorption, Short circuit current density, Organic solar cell
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اکسایتونهای ایجادشده در یک الیه متناسب با تاداد فوتون

مقدمه

2

های جذب شده است و از اینروE j ( x, ) ،

در دهههای اخیر تالشهای زیادی برای توساه سلولهای

بهطور مستقیم

نشاندهنده تولید اکسایتونهای تولیدشده در هر نقطه است.

خورشیدی در جهت کاهش هزینههای ساخت و افزایش بازده

آهنگ تولید اکسایتون با ماادله ( )2داده میشود [:]2

آنها صورت گرفته است .این تالشها به دنبال استفاده از
فرآیندهایی بودهاند که به دمای فرآیند باال ،زمانهای طوالنی

 2

در این میان ،فتالوسیانینهای فلز مد نظر است ،که در این

در این رابطه h ،ثابت پالنک c ،سرعت نور و  طول موج نور

فرآیند و زیر الیههای سخت و گرانقیمت نیازی نداشته باشند.
مقاله سلول خورشیدی آلی را به صورت یک چندالیهای

800

1
 Q j x,  d 
hc 350

G j x 

فرودی میباشند .در حالت ایدهآل می توان با جمع تمامی

نامتجانس شامل نیمرساناهای مختلف از نوع دهنده و گیرنده

اکسایتونها در ناحیه فاال ،به رابطه بیشترین چگالی جریان

که به وسیله یک الیه میانی (الیه فاال) از نوع ماده آلی
(فتالوسیانین) انتخاب میکنیم .با در نظر گرفتن عنصر مرکزی

اتصال کوتاه دست پیدا کرد .بنابراین ،چگالی جریان اتصال

فتالوسیانین از نوع فلزات مختلف مانند مس و روی ،بازده و

کوتاه ایجادشده از رابطه( )9مساسبه میشوند [.]9

کمیتهای مختلف سلول خورشیدی (جریان مدار کوتاه ،ولتاژ

 3

 e  G j  x dx

مدار باز ،ضریب جذب و ضریب عامل پرشدگی) مورد بسث قرار
میگیرد .در این مقاله ،با استفاده از مدل اپتیکی نرمافزار شبیه-

sc

J

بررسی نتایج

ساز  ،Gpvdmسلول خورشیدی با الیههای فاال ZnPC/c60

دو نوع ساختار بکار برده شده در شکل ( )1نمایش داده شده

و  CuPC/c60مورد مطالاه قرارگرفته است.

است:

مدل اپتیکی
مدل اپتیکی بر اساس روش ماتریس انتقال میباشد که اولین
بار توسط پترسون و همکارانش بر روی سلول خورشیدی آلی
مورد استفاده قرارگرفت [ .]1از آنجا که تاداد اکسایتونها در

شکل: 1ساختارسلول خورشیدی آلی متشکل ازالیه فاال CuPC/C60
و ZnPC/C60

یک موقایت خاص در یک ساختار بهطور مستقیم وابسته به
انرژی جذب شده توسط مواد است میتوان با درنظرگرفتن

جدول :1مقایسه پارامترهای اپتیکی ساختار Aبا ضخامت  93nmو
ساختار  Bبا ضخامت11nm

عمودی بودن نور فرودی ,انرژیجذب شده درمکان  xالیه
فاال(الیه  ) jرا توسط رابطه ( )1مساسبه نمود:
4 k j

1





 E j ( x, ) ,
2

j

j

j

1
 C 0
2

) j ( x ,

Q

این ،به این مانی است که انرژی جذب شده در موقایت x

Jsc

VOC

PCE

)(Am-2

)(V

)(%

FF

Thickness

Device

)(nm

-211.94

0.841

13.086

0.733

30

A

-184.19

0.721

9.315

0.700

15

B

درساختار الیهای متناسب با سرعت نور  cو   0ضریبگذردهی
خال و

j



2

) E j ( x, 

ضریبجذب و



ضریبشکست الیهفاال و

ثابتهای اپتیکی ) (n, kالیههای CuPc, c60, ZnPc

مربع میدانالکتریکی درون الیه فاال است .تاداد

استخراج شده است [ 8و  .]1ابتدا برای یافتن

j

ازمراجع

ضخامت بهینه ،نمودار چگالی جریان مدار کوتاه برحسب
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ضخامت را برای سلول با الیه فاال ( CuPc/c60ساختار (Aو
الیه فاال ( ZnPc/c60ساختار )Bبدست آوردهایم (شکل2
ببینید).
در ابتدا توسط نرم افزار شبیه ساز  1Gpvdmکه اساس
مساسبات عددی این شبیه ساز برمبنای روش نیوتن رافسون و
مبنای مساسبات اپتیکی و الکتریکی آن براساس روش پترسون
میباشد.ضخامتهای بهینه رابرای بیشترین بازده تبدیل توان
دوساختار مساسبه نموده ایم و سپس مقایسه بین پارامترهای
شکل  -2بازده تبدیل توان برحسب ضخامتهای دو ساختار  AوB

اپتیکی را انجام داده ایم.با توجه به اطالعات ارائه شده در
جدول  1مشاهده میشود که مقادیر تمام پارامترهای به دست
آماده از دستگاه  Aبا ضخامت بهینه  93 nmباالتر از دستگاه
 Bبا ضخامت بهینه  11nmمیباشد .نسوه تغییر بازده تبدیل
توان برحسب ضخامت الیه فاال در شکل  2ارائه شده است.
البته الزم به ذکر است که در ضخامت  11nmو  93nmدر
الیه فاال  ZnPcقله بازده داریم که باالترین بازده در ضخامت
 93nmالیه  ZnPcرخ داده است اما به علت باالرفتن احتمال
بازترکیب در این ضخامت ما دستگاه شبیهساز  gpvdmرا با

شکل -9چگالی جریان اتصال کوتاه برحسب ضخامت دو ساختار  AوB

ضخامت  11nmتنظیم نمودیم .باتوجه به شکل 9مشاهده می-
کنیم که روند کاهش و افزایش چگالی جریان اتصال کوتاه در
هردو ساختار در ضخامتهای مشابه ,یکسان میباشد و در
هردو ساختار در ضخامت  13nmبیشترین چگالی جریان
اتصال کوتاه را داریم ودرضخامت  93 nmکمترین مقدار
چگالی جریان اتصال کوتاه را داریم .با توجه به اینکه در این دو
شکل -8نمودار تراکم فوتون درتمامی الیههای دستگاه A

ساختار الیه های  ZnPcو  CuPcهردو نقش دهنده را بر عهده
دارند با مقایسه شکلهای 8و 1درمییابیم که الیه CuPc
نقشدهندگی خود را بهتر ایفا مینماید و تراکم فوتونها در این
الیه ازدستگاه  Aبیشتر از الیه  ZnPcساختار Bمیباشد.

شکل -1نمودار تراکم فوتون درتمامی الیههای دستگاه B

با مقایسه شکلهای  6و  1مشاهده می کنیم که ماکزیمم
جذب چگالی فوتونها در  CuPcو ZnPcهردو در  1میباشد

1

)General-purpose Photovoltaic Device Model (gpvdm
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اما با این تفاوت که در  CuPcنمودار تقریباً دراین مسدوده به

مقاله برای بسث در مورد پارامترهای فتوولتائیک) ولتاژ مدار باز،

صورت سهمی میباشد اما در  ZnPcبه صورت خطی با یک

فاکتور پرشوندگی ،بازده تبدیل توان) این دو ساختار میتوان

نقطه ماکزیمم میباشد و سپس به شدت نزولی میگردد .طبق

استفاده نمود.

نمودارهای مربوطه به نظر میرسد که جذب فوتونها در

سپاسگزاری

 CuPcبیشتر میباشد.

از آقای مهندس هاشم حجتیراد به خاطر راهنماییهایشان
تشکر و قدردانی میکنیم.
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در ساختار  Aبا ضخامت  93nmنانومتر دارای مقادیر باالتری
از ساختار  Bبا ضخامت 11nmمی باشد .زیرا با این حال که
ساختار  Aدر الیه دهنده خود دارای گاف انرژی بزرگتری می-
باشد اما نسبت به الیه دهنده ساختار  B,دارای تراکم فوتونی و
جذب فوتونی بهتری میباشد .در ادامه کار ،از دادههای این
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تولید پالسمونیکی نور لیزری با طولموج کوتاه با استفاده از نانوساختارپاپیونی
شکل طالی روکشدار مستقر روی زیر الیه
محمد سلیمانی ،مسعود محبی ،محمدرضا فروزش فرد
گروه فیزیک ،دانشگاه ولیعصر ،رفسنجان
m.mohebbi@vru.ac.ir
چکیده – ما تولید هارمونیک مرتبه باال ناشیی از بیره کینش گیاز هییدرو ن بیا مییدان الکتریکیی تقوییتشیده بیه وسییلهی
پالسمون سطحی موضعی را بررسی میکنی  .این میدانهیا زمیانی کیه ییک نانوسیاختار پیاپیونی شیکل طیالی روکیشدار کیه
روی یک زیرالیه از جنس  YAGقرار دارد در معرض یک میوج تتیت کوتیاه مید بیا طیولمیوج بلنید قیرار مییگییرد تولیید
میشوند .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با به کار بیردن هی زمیان پوشیش عیای نیاز

اطیرا نیانو سیاختار و زییر الییه،

تقویت میدان در گا نانوساختار به حدی است که میتوان به تولیید هارمونییک مرتبیه بیاالتر دسیت یافیت .بیا ایین پیشین،اد،
از تتریب نانوساختار جلوگیری میشود و درنتیجه میتیوان از سیاختار ،بیرای دفعیا زییاد ج،یت تولیید هارمونییک اسیتفاده
کرد.
کلید وا ه -هارمونیک مرتبه باال ،میدان الکتریکی تقویتشده ،نانوساختار ،پالسمون سطحی موضعی

Plasmonic Production of Short-wavelength Laser Light Using a
Coated-Gold Bow-tie Nanostructure placed on Substrate
Soleimani Mohammad, Mohebbi Masoud, Forouzeshfard Mohammad Reza
Department of Physics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan
Abstract- We investigate high-order harmonic generation resulting from the interaction of Hydrogen gases with
Enhanced electric field based on Localized surface plasmon. These fields produced when a coated-gold bow-tie
nanostructure on a sublayer is illuminated by a short planner wave of long wavelength. The simulation results show that
by simultaneously applying a thin insulated coating around the nanostructure and substrate, the field strength in the
nanostructure gap is such that the higher order harmonic generation can be achieved. By this offer can be prevented
nanostructure from destruction, and results that one can be apply to produce harmonics for many times.
Keywords: High-order Harmonic, Enhanced electric field, Nanostructure, Localized surface plasmon
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کیم و همکارانش [ ]2به صورت تئوری و تجربی به آن

مقدمه

دست یافته بودند ،با این پیشنهاد که در این مقاله ارایه

تولید هارمونیک مرتبه باال زمانی رخ میدهد که اتمها و

میدهیم میتوان به تولید باریکه لیزری با طولموج

مولکولهای گاز و یا جامدات کریستالی تحت تابش پالس

کوتاهتر نیز دست یافت .همچنین در این مقاله ،بهمنظور

لیزری شدیدی قرار گیرند .این فرآیند غیرخطی باعث

عینیت بخشیدن به استفاده از چنین ساختاری در

تولید تابش فرابنفش دور ) (XUVو اشعه  Xنرم از پالس

آزمایشگاه ،یک زیر الیه در زیر نانو ساختار با روکش عایق

لیزری فمتوثانیه با طولموجی در محدوده طیف مرئی و یا

قرار داده شد .در ادامه بر پایه شبیهسازی عددی ،به

مادونقرمز میشود .پالس لیزری مورد استفاده در فرآیند

بررسی تأثیر قرار دادن این زیر الیه بر تقویت میدان و

تولید هارمونیک مرتبه باال باید دارای شدتی از مرتبه 10

طیف هارمونیک تولیدی پرداخته میشود.

 TW cm-2باشد .بنابراین یک تقویت پالس بر مبنای
چرپ[ ]1برای باال بردن قله توان پالس فمتوثانیه الزم

شبیهسازی

میباشد .اخیرا با استفاده از تشدید پالسمون سطحی در

در این قسمت مطابق شکل ( )1با استفاده از نرمافزار

نانو ساختار پاپیونی شکل فلزی ،میدان الکتریکی فرودی تا

کامسول یک نانوذره پاپیونی شکل از جنس طال با زاویه

بیش از  20 dBتقویت میشود[ ]2درنتیجه شدت پالس

رأس  ،   10ارتفاع  ، h  275nmضخامت ، t  25nm

لیزری از آستانه موردنیاز برای تولید هارمونیک مرتبه باال

گاف  d  10nmو با روکش عایق به ضریب شکست 14.6

تجاوز کرده البته نرخ تکرار پالس ثابت باقی میماند و دیگر

و ضخامت  2نانومتر که بر روی یک زیر الیه به ضریب

نیازی به فرآیند تقویت لیزری نیست .نیمرخ طیفی

شکست  1479و ضخامت  25نانومتر درون یک مکعب

هارمونیکهای مرتبه باالی تولیدشده توسط میدان

مستطیل از جنس هوا قرار دارد شبیهسازی میکنیم.

پالسمونیکی تقویتشده تعیین میشود .لذا پژوهشهای
زیادی برای بهبود کنترل طیف هارمونیکهای تولیدی
انجام شده است [ .]5-9تاکنون نانو ساختارهای استفاده
شده در این فرآیند دارای دو ضعف اصلی میباشند اول
مقاومت کم در برابر آسیبهای حرارتی ناشی از پالس
لیزری (که با تغییر شکل و یا تبخیر نانو ساختار) باعث

شکل  :1شکل سهبعدی نانو ساختار متشکل از دو مثلث از جنس
طال (رنگ بنفش) با روکش عایق (رنگ سفید) روی یک زیر الیه از
جنس ( YAGرنگ زرد).

کاهش طول عمر نانو ساختار میشود[ .]6ضعف دوم نانو
ساختارها نقاط داغ

(ناحیه فضایی که شدت میدان

الکتریکی به بیشترین مقدار خود میرسد) بهشدت باریک

الزم به ذکر است که مشخصات هندسی نانوذره تحت

و محدود هستند[ .]1در این مقاله برای حل این مشکل،

بررسی ،بعد از بهینهسازی توسط نرمافزار کامسول به

استفاده از یک الیهی عایق نازک حول نانو ساختار

دستآمدهاند که در ازای این مقادیر بهینه از پارامترهای

پیشنهاد داده میشود که نهتنها از تخریب نانو ساختار

هندسی (مقادیری که در باال اشاره شد) بیشترین تقویت

جلوگیری میکند بلکه باعث کاهش میدان تقویتشده

میدان الکتریکی درون گاف نانو ساختار به دست میآیند.

درون گاف نانوساختار به مقدار زیادی نمیشود .در نتیجه

یک موج الکتریکی تخت از سطح باالیی مکعب ،با

در قیاس با تولید باریکه لیزری با کوتاهترین طولموجی که

طولموج  788nmو با قطبش الکتریکی در راستای محور
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 xکه در راستای  zمنتشر میشود به نانو ساختار تابیده

با مقایسه مقدار تقویت میدان الکتریکی در صفحههای ،xy

میشود و توزیع ضریب میدان الکتریکی پراکندهشده

 xzو  yzدرمییابیم بیشترین تقویت در ناحیه فضای خالی

(نسبت اندازه میدان الکتریکی پراکندهشده بهاندازه میدان

بین نوک مثلثها (گاف نانو ساختار) اتفاق میافتد.

فرودی) برای حالت نانو ساختار با روکش عایق و زیر الیه

بنابراین در گام بعد توزیع یکبعدی میدان الکتریکی

در شکل ( )2گزارششده است.

تقویتشده روی خط واصل بین دو رأس نانو ساختار را
مطابق با شکل ( )9برای تمامی حالتهای نانو ساختار
بدون روکش عایق ،با روکش عایق ،با روکش عایق و زیر
الیه نشان داده میشود .مطابق شکل بیشترین تقویت
میدان فرودی برای حالت نانوساختار طالی بدون روکش
طال و زیر الیه برابر با مقدار تقریبی  .78برابر بر روی نوک
مثلثها و  178برابر در وسط گاف ( )x=y=z=0میباشد.
با اضافه کردن فقط الیهی روکش مقدار تقویت به مقدار
تقریبی  18برابر بر روی نوک مثلثها و مقدار تقریبی 9
برابر در وسط گاف کاهش مییابد .با اضافه کردن یک زیر
الیه به نانوساختار طالی روکشدار ،مقدار تقویت به مقدار
تقریبی و ثابت  9برابر در سرتاسر گاف کاهش مییابد.

شکل  :9توزیع یکبعدی میدان الکتریکی تقویتشده روی خط
واصل بین دو رأس نانو ساختار ( )z=0برای حالتهای نانو ساختار
بدون روکش عایق ،با روکش عایق ،با روکش عایق و زیر الیه

تولید هارمونیک مرتبه باال
درنهایت با قرار دادن یک اتم هیدروژن در وسط گاف
(بهعنوان مثال بر روی وسط خط واصل بین دو رأس) نانو
ساختار میتوان به بررسی پاسخ غیرخطی این اتم به
میدان تقویتشده پرداخت [ .]9 47دینامیک حرکت یک
شکل  :2توزیع دوبعدی میدان الکتریکی تقویتشده در اطراف نانو
ساختاری از جنس طال با روکش عایق و روی زیر الیه از جنس
 YAGدر صفحههای  xz ،yzو  xyکه از مرکز گاف نانو ساختار
عبور میکنند.

الکترون که در یک میدان الکتریکی با قطبش خطی
(درون گاف بر روی خط  )z=0مطابق با شکل ( )9حرکت
میکند را میتوان با تقریب خوبی از حل معادله شرودینگر
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دارد پرداخته شد تا امکان واقعی تولید هارمونیک مرتبه

 بر این مبنا.وابسته به زمان یکبعدی به دست آورد

 وجود الیه عایق از تخریب.باال در آزمایشگاه میسر شود

میتوان شدت هارمونیکهای مرتبه باالی گسیلشده را

نانوساختار جلوگیری میکند و با این چیدمان میتوان یک

.]18[ محاسبه کرد

منبع لیزری طولموج کوتاه و با قابلیت استفاده طوالنی در

) طیف هارمونیکهای مرتبه باال برای.( در شکل

.اختیار داشت

 نانو ساختار طال با روکش،موردهای فقط نانو ساختار طال
عایق و نانوساختار طال با روکش عایق مستقر بر زیر الیه
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 و مدت5 1011 W / cm2  شدت میدان فرودی.شده است
. در نظر گرفتهشده است10 fs تپش

 طیف هارمونیکهای مرتبه باال برای موردهای فقط نانو:. شکل
 نانو ساختار طال با روکش عایق (سبز) و،)ساختار طال (قرمز
.)نانوساختار طال با روکش عایق مستقر بر زیر الیه (آبی نقطهچین

مرتبه فرکانس قطع برای حالت نانوساختار طال با روکش
عایق مستقر بر زیر الیه که قابلیت پیاده کردن
 در دو حالت دیگر. میباشد9. آزمایشگاهی دارد حدود
فرکانس قطعی به علت تقویت زیاد (که منجر به تخریب
.ساختار در واقعیت میشود) مشاهده نمیشود

نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی طیف هارمونیک ناشی از اتم
هیدروژن درون گاف نانوساختار پاپیونی شکل از جنس
 قرارYAG طال و با روکش عایق که روی زیر الیه از جنس
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طراحی متمرکز کنندههای آینهای خطی فرنلی برای نیروگاههای حرارتی
خورشیدی
هادی برزویی
1دانشکده مهندسی ،دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار ،کد پستی 9398995669
h_borzouei@yahoo.com
از بازتابندههای سهموی خطی برای پیشگرم یا تامین حرارت مورد نیاز نیروگاهی استفاده میکنند .بازتابندههای فرنلیی جیایگزین
مناسب و ارزان قیمتی برای متمرکز کنندههای سهموی خطی هستند .در این شبیهسازی ،نمونه کوچک مقیاسی از بازتبانده فرنلی با
آینههای تخت شبیهسازی شده و با کمک معیار دهانه عددی نموداری عمومی برای طراحی بازتابنده فرنلی در هر مقیاس دلخیواهی
ایجاد شده است .در این طراحی تعداد  63آینه با پهنای  91سانتی متر برای دریافت  35درصد نور رسیده به سیط مقطی نیورگیر
استفاده شده است .زاویه دید سامانه متمرکز کننده برای رسیدن به بازده 35درصد 38 ،درجه است .استفاده از آینههای مقعیر بیا
شعاع انحنای  8متر به جای آینههای تخت ،شدت نور متمرکز شده بر روی لوله انتقال حرارت را  5.8برابر افزایش داده است.
کلید واژه -انرژی خورشیدی ،بازتابنده فرنلی ،آینههای متمرکز کننده ،نیروگاه حرارتی ،آینههای مقعر.

Design of Linear Fresnel Reflector as A Solar Thermal Generator
Hadi Borzouei
Engineering Faculty, Sabzevar university of new technology, Iran, 9615918339
h_borzouei@yahoo.com
The parabolic linear reflectors are the common concentrator for solar thermal generators. The linear Fresnel reflectors
are the best replacement for linear parabolic concentrators. In this study the small scale of linear Fresnel reflectors with
the flat mirror designed. The numerical aperture criteria assisted to make lockup table. In this simulation, the 37 discrete
mirror of 10 cm width collects the 68% of received optical power. The half width of overall system is 2.4 m and the
system field of view is 65 degrees. Replacement of flat mirror by concave mirror of 5 m radiuses has increased the
intensity on absorber pipe by 2.5 times.
Keywords: Fresnel reflector, Mirror Concentrator, Solar Energy, Thermal power generator.
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مقدمه

که  nشماره آینه wn ،پهنای موثر آینه  n ،زاویه سمت-

نیروگاههای خورشیدی فرنلی یکی از جدیدترین نیروگاه-

گیری آینه نسبت به محور افقی S n ،شکاف بین هر آینه و

های حرارتی خورشیدی هستند [ .]1این نیروگاهها با

آینه قبلی و  Fفاصله کانونی بازتابنده فرنلی است.

هندسه سادهتر نسبت به نیروگاههای سهموی خطی،
هزینههای ساخت کمتری دارند.]8[ .
دستیابی به دماهای باالتر توسط نیروگاههای بازتابی
فرنلی بازده مولد برق را افزایش میدهد .برای دستیابی
به دمای باالتر باید تمرکز شدت نور بیشتر شود و برای
افزایش شدت نور روی لوله انتقال حرارت ،دو راه وجود
دارد :افزایش تعداد آینهها و کانونی کردن بیشتر نور توسط
انحنا دادن به آینهها .انحنای هر آینه باعث میشود که
پهنای لکه روی لوله جاذب کمتر شود .در این مقاله اثر
تعداد آینهها بر شدت نور متمرکز شده بررسی شده و

شکل  :1هندسه متمرکز کننده فرنلی برای کانونی کردن نور
خورشید بر لوله انتقال سیال.

نیزآینههای تخت با آینههای مقعر جایگزین شدهاند .بهینه
انحنای هر آینه محاسبه شده و اثر مضاعف آن بر شدت

در بازتابنده فرنلی به علت شکاف خالی بین دو آینه نواری،

روی لوله مطالعه شده است.

توان دریافتی تابعی خطی از پهنای سطح مقطع نورگیر
متمرکز کننده آینه فرنلی نیست .با افزایش اندازه دهانه

روش طراحی

عددی در بازتابنده فرنلی ،فاصلههای تاریک بین دو آینه

متمرکز کننده فرنلی ترکیبی از آینههای تخت است که

متوالی نیز بیشتر شده و مقدار بیشتری از توان رسیده به

تحت زاویهها و در فاصلههای مشخص در کنار یکدیگر قرار

پهنای کل متمرکز کننده هدر خواهد رفت .ما برای مطالعه

گرفتهاند (شکل  .)1در این طراحی ،پهنای تمام آینههای

رفتار بازتابنده فرنلی با هر اندازه و ابعادی از مشخصه

نواری یکسان فرض شده است .مرکز تمام آینهها روی خط

شناخته شده دهانه عددی استفاده میکنیم:

زمینه قرار داشته و آینهها نسبت به این مرکز میچرخند.

) NA  n sin(m

محل قرارگیری آینهها توسط رابطه  8محاسبه میشود و

()4

زاویه سمتگیری هر آینه از رابطه بازگشتی  9محاسبه

که  nضریب شکست محیط و   mبزرگترین زاویه تابش نور

میشود.

به متمرکز کننده فرنلی است .بزرگ شدن دهانه عددی

()1

) wn  w1 cos(n

()8

)) Sn  w1 tan(2n )(sin(n )  sin(n1

()9

 n 1

F tan(2 n )  wn  Sn    2w j  S j   w1
 1


معادل افزایش تعداد آینهها است و توان بیشتری از نور
خورشید بر لوله انتقال حرارت متمرکز خواهد شد.
عالوه بر اثر دهانه عددی ،انحنای آینهها نیز بر شدت نور
اثر دارند که تا کنون محاسبه سرراست برای آن انجام
نشده است .اگر به جای آینههای نواری تخت از آینههای
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مقعر استفاده شود پهنای لکه نور روی لوله جاذب کمتر

بازگشتی  1تا  9توسط محیط متلب محاسبه شده و نتایج

شده و تمرکز نور بیشتر خواهد شد .در تابش خارج از

آن در جدول  1آمده است.

محور به آینهی مقعر ،رابطه بین جسم و تصویر برای

جدول  :1نتایج طراحی اپتیکی برای محل آینهها و زاویه قرارگیری
آنها در نیروگاه بازتابنده فرنلی خورشیدی.

پرتوهای مماسی (تانژانتی) از معادله زیر محاسبه میشود
[:]9

شماره آینه

آینه

1 1
2
 
) p q R cos(

()6

محل قرارگیری

زاویه

شکاف بین دو

1

1

0

0.25

8

11108

2.86

1.50

مماسی R ،شعاع انحنای آینه مقعر و  نصف زاویه بین

9

81104

5.69

3.75

پرتو تابش و بازتابش است.

4

91409

8.46

6.96

5

41908

11.14

11.15

6

51806

13.71

16.25

زاویه  ، 2اندازه فاصله کانونی هر آینه با کسینوس زاویه

1

69105

16.14

22.24

کوچک میشود .پهنای  aاندازه لکه ناشی از بیرونیترین

8

14908

18.42

29.10

آینه بر روی لوله جاذب از تناسب مثلثها بدست میآید:

9

81806

20.55

36.80

11

111804

22.53

45.33

که  pمحل جسم نسبت به آینه q ،محل تصویر پرتوهای

همانگونه که در

Error! Reference source not

 found.رسم شده است ،در تابش خارج از محور و در

()1

a
) w cos(

) L  f cos( ) f cos(

بازده اپتیکی سامانه در شکل  8رسم شده است .توان
بازتاب شده روی لوله به توان تابیده شده به واحد سطح

که  Lفاصله لوله جاذب تا آینه d ،فاصله لوله تا نقطه

محاسبه شده است .شکستگی ایجاد شده در رسم نمودار از

کانونی و  نصف زاویه بین تابش و بازتابش است .با

گسسته بودن تعداد آینهها ناشی میشود و شکل  9رفتار

انتخاب تعداد آینههای الزم برای ساخت بازتابنده فاصله

زاویه میدان دید و اندازه دهانه عددی را بر حسب فاصله

آخرین آینه تا محور مشخص میشود .شعاع انحنای آینهها

مرکز آینهها از وسط سامانه متمرکز کننده نشان میدهد.

از رابطه زیر و بر حسب فاصله آینه وسط تا مرکز لوله و
فاصله آخرین آینه تا مرکز لوله محاسبه میشود:
()9

L2  L1
) cos(1 )  cos( 2

R2f 2

شبیه سازی
برای آنکه مقیاس کردن طراحی انجام شده به اندازههای
بزرگتر یا کوچکتر امکان پذیر باشد ،در شبیهسازیها،
ارتفاع قرارگیری لوله جاذب  1متر ،پهنای آینهها 11
سانتیمتر و قطر لوله هم  11سانتیمتر (معادل بزرگترین

شکل  :8بازده توان رسیده به لوله جاذب بر حسب فاصله روی
محور قرار گیری آینهها.

سطح مقطع موثر آینه) در نظر گرفته شده است .روابط
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در بررسی تجربی انجام شده توسط مورین و همکاران[]4

متر محاسبه میشود .با جایگزینی آینههای مقعر با آینه-

هزینه تولید انرژی برق بر حسب تعداد آینهها محاسبه

های تخت ،قطر لوله جاذب از  11به  4سانتیمتر کاهش

شده است .ارتفاع لوله از آینه اولیه  105متر و پهنای کل

یابد که معادل  805برابری شدت نور است.

گیرنده  95متر است که از هر طرف  1105متر را در بر

نتیجه

میگیرد .زاویه دید آخرین آینه  65درجه محاسبه شده

با استفاده از مفهوم دهانه عددی ،مقیاسی تولید شده است

است .از طرفی ،در شکل 9زاویه  65درجه با فاصله 804

که رابطه بین ارتفاع لوله جاذب ،پهنای کل بازتابنده و

متر معادل است و اگر در ارتفاع  105متر ضرب شود فاصله

بازده اپتیکی سامانه را میسر میسازد .نتایج شبیهسازی با

 18متر را تایید میکند که مطابقت بسیار خوبی با 1105

نتایج تجربی مقایسه شده و کارایی این روش تایید شده

متر گزارش شده در نتایج تجربی دارد .شکل  9مقیاس

است .در این شبیهسازی اثر زاویه دید بر تعداد آینهها و

خوبی برای طراحی نیروگاه فرنلی در هر اندازه دلخواه

بازده اپتیکی بازتابندههای فرنلی بررسی شده است .اندازه-

ایجاد میکند.

های به کار رفته در شبیهسازی تبدیل به مقیاسهای

با انتخاب ارتفاع لوله از متمرکز کننده و زوایه دید لوله از

کوچکتر و بزرگتر را به راحتی میسر میسازد.

منظر آخرین آینه فاصله آخرین آینه توسط شکل 9

برخالف طراحیهای رایج در بازتابندههای فرنلی ،از آینه-

محاسبه شده و توسط ارتفاع لوله مقیاس میشود .بازده

های خمیده برای بازتاب نور استفاده شده و با این انتخاب،

اپتیکی بازتابنده نیز به کمک فاصله آخرین آینه توسط

تمرکز نور باال رفته و شدت بیشتری روی لوله جاذب

شکل  8محاسبه میشود.

متمرکز میشود .روش سرراست و دقیق برای محاسبه
شعاع انحنای بهینه در آینهها بر حسب اندازههای بازتابنده
ارایه شده است.
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اثر انحنای دیسک نازک روی تلفات پراش در رزوناتورهای بر پایه اکسیکون
، (h.sahebghoran@ymail.com) حبیب صاحب قران چرهجلو،)r.aghbolaghi@gmail.com( رضا آقبالغی
)m24.aghazadeh@gmail.com( مصطفی آقازاده
 بناب، بزرگراه بناب، دانشگاه بناب، دانشکده علوم پایه،گروه فوتونیک
 اندازه لکهی مرکزی و تلفات پراش ب ا در نظ ر گ رف ن، روی ماده فعال، پروفایل دامنه روی آینهی خروجی،چکیده – در این مقاله
شعاعهای انحناهای مخ لف برای محیط فعال و آینه خروجی در یک رزوناتور بر پایه اکسیکون برای لیزرهای دیسکی نازک بررسی
 پروفایل، اندازه لکه مرکزی، ن ایج نشان میدهند که با ان خاب شعاع انحنای مناسب برای دیسک نازک میتوان تلفات پراش.شدهاند
.دامنه را کن رل نمود و موجب بهبود کیفیت باریکهی خروجی شد
 اثر تغیر شکل ماده فعال، تلفات پراش رزوناتور، اکسیکون، لیزر دیسکی نازک-کلید واژه

Thin Disk’s Radius of Curvature Effects on Diffraction Loss in
Axicon- Based Resonators
Reza Aghbolaghi, r.aghbolaghi@gmail.com, Habib Sahebghoran Charehjaloo,
h.sahebghoran@ymail.com, Mostafa Aghazadeh, m24.aghazadeh@gmail.com.
Photonics group, Basic science department, Bonab University, Bonab highway, Bonab
Abstract- In this paper, The amplitude profile at the output coupler mirror and at the active medium, the spot size and
the loss diffraction have been investigated in an axicon-based thin disk resonator by considering some radius of
curvature for the thin disk and the output coupler. The results show the diffraction loss, the spot size and the amplitude
profile can be controlled by selecting of the appropriate radius of curvature for the thin disk and causing improvement
of output beam.
Keywords: thin disk laser, diffraction loss, radius curvature.
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دیسک نازک روی تلفات پراش و اندازه لکه مد غالب

مقدمه

میتواند دید جامعی در مورد رفتار رزوناتور بدهد .بنابراین

در سال  1981دستهای از باریکههای غیرپراشی به نام

در طراحی رزوناتور ،اگر دیسک نازک بصورت انحنادار

بسل معرفی شدند که ناوردایی پروفایل عرضی در طول

انتخاب شود در برخی نواحی تلفات کاواک در اثر تغییر

انتشار ،یکی از ویژگیهای برجسته آنها میباشد [.]1

شکل دیسک تغییر نمیکند و بازده و کیفیت باریکه حفظ

روشهای متنوعی برای تولید آنها وجود دارد که میتوان

میشود و در نتیجه توان خروجی افزایش مییابد .در این

به روش استفاده از مدهای متمرکز شده [ ،]2استفاده از

مقاله ،ابتدا چیدمان رزوناتور برپایه اکسیکون در لیزر

المانهای فازی انکساری [ ،]3هولوگرام [ ]4و همچنین

دیسک نازک مرور شده است .سپس با استفاده از روش

اکسیکون اشاره کرد [ .]5می توان هر یک از این روش ها

تکرار فکس -لی پروفایل دامنه باریکه بسل-گاوسی

در بیرون یا داخل کاواک انجام داد .رزوناتور بر پایه

استخراج شده است و در نهایت تلفات پراش کاواک

اکسیکون برای اولین بار توسط روگل ساالزارو و همکارانش

برحسب تغییرات شعاع انحنای دیسک نازک و جفتساز

و همزمان بطور مستقل توسط خیلوو و همکارانش

خروجی تحلیل شدهاند.

پیشنهاد شد [ .]6,7پایین بودن اثرات مخرب گرمایی
ناشی از گرادیان ،یکی از ویژگیهای برجسته پیکربندی

پیکربندی رزوناتور پیشنهادی و ان گرال پراش

لیزرهای دیسکی میباشد که برای اولین بار توسط آدولف

شکل  1پیکربندی رزوناتور پیشنهادی را نشان میدهد که

گیزن در سال  1991معرفی شد [ .]8کم بودن اختالف

شامل سه قسمت اصلی دیسک نازک ،اکسیکون و جفت-

انرژی بین تراز پایین لیزری با تراز پایه ،رسانایی حرارتی

ساز خروجی است .روی دیسک یک الیهی بازتابندهی

مناسب میزبان و باال بودن طول عمر از جمله ویژگیهای

کامل در سطح پشتی و یک الیهی عبوردهندهی کامل

مهم  Yb:YAGاست و باعث میشود تا از آن به عنوان

(ضد بازتاب) در سطح جلویی برای هر دو طول موج لیزر و

محیط فعال در لیزرهای دیسکی نازک برای داشتن

پمپاژ وجود دارد.

خروجی با توان باال استفاده شود [ .]9از مزایای این نوع
لیزرها میتوان به خروجی آن با توان باال همراه با کیفیت خوب

اشاره کرد .به همین دلیل برای تولید باریکههای خاص
پیشنهاد میشوند برای مثال در [ ]10باریکههای با قطبش
شعاعی و مماسی در یک پیکربندی رزوناتور دیسکی نازک
تولید شده است .ما این پیکربندی را برای دیسک نازک
گزارش کردیم [ .]11وجود بار گرمایی در محیط فعال

شکل : 1پیکربندی رزوناتور متشکل از اکسیکون و لیزر دیسک نازک انحنا
دار با ضخامت  022میکرومتر و جفتساز خروجی .ضریب شکست دیسک و
اکسیکون برابر با  1/8است .زاویه رأس اکسیکون  αبرابر  2/8درجه است.

باعث تغییر شکل دیسک میشود و انتخاب انحنای اولیه
در این فرآیند نقش اساسی بازی میکند .اثرات انحنای
دیسک نازک روی پرفایل مد غالب رزوناتور قبال توسط

جهت شبیهسازی رزوناتور از روش کالسیکی فکس -لی

نویسندگان همین مقاله بررسی شده است [ .]13,12قابل

استفاده کردهایم .جهت محاسبه انتشار از انتگرال پراش

ذکر است که در [ ]14میزان تغییر شکل دیسک نازک

هویگنس-فرنل استفاده شده است [ .]15تابع عبور

توسط ضریب  M2بررسی شده است .بررسی اثر انحنای

اکسیکون ،جفتسازخروجی یا دیسک نازک است و
بصورت زیر تعریف میشوند:
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 -15Lبرای آینهی خروجی و برای شعاع انحنای بزرگتر از
 2Lبرای دیسک وجود دارد.

T

TD

در این روابط  RTDشعاع انحنای دیسک و  ROCشعاع
زاویه بردار

انحنای آینهی جفتساز خروجی میباشند.

موج نسبت به محور  zمیباشد .تلفات پراش در هر بار
عبور از

رابطۀ Pi 1

i

   1 Pمحاسبه میشود که در آن

 Piتوان باریکه در دور iام است و برابر است با



 2 I i rdr

 . Piهمچنین  Iiشدت باریکه در دور iام در

روی صفحۀ اکسیکون یا جفتساز خروجی است.

منحنیهای پروفایل دامنه و تلفات پراش
حل عددی انتگرال پراش فرنل-کریشهف با در نظر گرفتن
 122بار رفت -برگشت و تقسیمبندی کردن

به

و

شکل : 0تغییرات دامنه برحسب شعاع انحنای مثبت برای دیسک نازک در

 1822قسمت مساوی از صفر تا  2.8mmانجام شده است.

(الف) روی سطح دیسک نازک (ب) روی سطح آینه خروجی رسم شده

در شکل  0با در نظر گرفتن تغییرات شعاع انحنای دیسک

است.

نازک و با تخت فرض کردن آینهی جفتساز خروجی
پروفایل دامنه بسل-گاوسی در روی صفحات دیسک نازک
و خروجی رسم شدهاند .حلقههای بسل در روی آینه
خروجی در بازهی

1 : 0  1.5mm

مشاهده میشوند و بعد

از آن تقریبا ناپدید میشوند (-0ب) .روی صفحهی آینهی
خروجی تغییرات اندازه لکه مرکزی باریکه با تغییر RTD

بیشتر محسوس است (-0ب) .همچنین وقتی

RTD  20L

شکل : 9تلفات پراش برای

پروفایل دامنه روی صفحه دیسک (-0الف) نامنظم بوده و
برای

RTD  2L

دو پیک در ابتدا و انتهای

بازه  1

0

Rو

TD

0

 ROCرا نشان میدهد.

مشاهده

میشوند .در ادامه ،تلفات پراش با در نظر گرفتن شعاع
انحناهای مختلف

Rو

TD

ROC

بررسی شدهاند .با توجه به

شکل  ،9کمترین تلفات پراش در ناحیه
مشاهده شد .در شکل  ،1با فرض

0

0

Rو

TD

Rو

TD

ROC  0

0

،R

OC

کمترین تلفات پراش تنها برای شعاع انحنای کمتر از

شکل : 1تلفات پراش برای

0

Rو

TD

0
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در میدان پالسمونیک

هماهنگهای باال از مولکول

 مصطفی آقازاده، سهیال مجیدی،رضا آقبالغی
 بزرگراه والیت- بناب- آذربایجانشرقی،گروه مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه بناب
r.aghbolaghi@gmail.com
 ابتدا میدان لیزری به، به منظور بررسی اثر میدان پالسمونیک بر روی نقطه قطع طیف هماهنگ باال،چکیده –در این مقاله
 سپس هماهنگهای باالی حاصل از برهم کنش میدان افزایشی پالسمونیک با مولکوول،در حضور نانو ذره کروی طال تابانده میشود
بیشتر از دو

 نتایج نشان می دهد که مرتبه قطع.محاسبه و نتایج آن با اتم هیدروژن و اتم هلیوم مقایسه میشود
.نسبت به اتم دیگر بهینهتر است

اتم دیگر است بنابراین برای تولید هماهنگ باالتر استفاده از

 نانو ذرات طال، میدان افزایشی پالسمونیک، میدان لیزری قوی، تولید هماهنگ باال-کلید واژه

High Harmonic Generation from

Molecules in Plasmonic

Field
Reza Aghbolaghi, Soheila Majidi, Mostafa Aghazadeh
Department of Engineering Optic and Laser, university of Bonab (sohilamajidi@gmail.com)
Abstract- In this article, in order to investigate the effect of the plasmonic field on the cut off position in high harmonic
spectrum, laser field is incident on
molecules and the gold nanoparticles. Then, high harmonic spectrum
obtained from interaction between the plasmonic fields with
molecules is calculated and compared with the
hydrogen and helium atoms. Our results show that the cut off
molecules is more than two other atoms, so it is
more efficient to use
molecules than two other atoms to produce higher harmonics.
Keywords:High harmonic generation, Strong laser field, plasmonic field, Spherical gold nanoparticles.
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تئوری

مقدمه

در این شبیه سازی ،طیف هماهنگ بتاال بتا استتفاده از

تولید هماهنگ باال ( )HHGیک فرآیند غیرخطی استت

ل عددی معادله شرودینگر در یک بعد محاسبه میشتود.

که با استفاده از تئوری نیمه کالسیکی که توست کورکتو

(در کل محاسبات از وا د اتمی استفاده میشود)

[ ]1و کاالندر [ ]2و کوانتتومی کته توست لونشتتاین[]9
ارائتته شتتده ،تشتتری شتتود .در متتدس ستته مر لتتهای ،لیتتزر
فمتوثانیه به اتم برختورد متیکنتد .ایتن میتدان قتوی بتر
پتانسیل کولنی غلبه کرده و آن را خم میکنتد ،در نتیجته
یک سد ایجاد میکند )1 .الکترون از سد ایجاد شده تونل-

متتلتتتف دارد V L ( x, t )  E( x, t ) x .پتانستتتیل ناشتتتی از
اندرکنش لیزر و اتم است که در اینجا اتم هیدوژن و هلیو

میگیرد و انرژی جنبشی کست متیکنتد ،بتاتیییر جهتت
میدان الکترون به سمت یون برمیگرد )9 .در اثر بازترکی
فوتون (

اینجا

V a ( x)  1 / x 2  a 2

پتانسیل کولنی همتوار،

a

ثابت هموارساز اتم است که برای اتمهتای متتلتف مقتادیر

زنی میکند )2 .الکترون رها شده در میدان لیتزری شتتاب

الکترون با یون مادر ،انرژی جنبشی کس

)(1

)  ( x,t
1 2
 H (t ) ( x, t )  [ 
)  V a  V L ( x, t )] ( x, t
t
2  x2

i

بهکار رفته است .در اینجا عتالوه بتر اتتمهتای هیتدروژن و

شده به صتورت

هلیو  ،از یون مولکتوس

) تابش میکند (شکل .)1

استتفاده شتده استت کته

معادلتته شتترودینگر بتترای بتته صتتورت زیتتر تیییتتر خواهتتد
کرد[:]6
()2
که

)

)  ( x ,t
1 2
 H ( t ) ( x , t )  [ 
 V ion  V c ( x , t )] ( x , t
t
2  x2

q q
q He
qH
vion  He H 

2
2
R a
( z  z H ) b
( z  z He ) 2  b

i

پتانسیل کتولنی

شکل  )1شتکلهتای بتاال تیییترات میتدان الکتریکتی و شتکلهتای پتایین

هموارنر برای یون مولکوس است R .فاصله بتین دو هستته

اندرکنش میدان و اتم را نشان میدهد که معادس با مدس سه مر له است.

هیلیو و هیدروژن Z ،مکان الکترون نسبت به مرکتز جتر

مکانیز فیزیکی  HHGبر مبنای پالسمونیک :پتالس کتم

دو هسته،

شدت فمتوثانیه با متد پالستمون جفتت متیشتود نوستان

است

پیوسته میان بارهای آزاد فلز انجتا متیدهنتد .منجتر بته

پتانستتیل هستتته هیلتتو و هیتتدروژن هستتتند .پتانستتیل
اندرکنشی

افتتزایش رزنتتانس میتتدان داخلتتی مو تتعی در نزدیکتتی

بتار الکتریکتی دو هستته

و
و

که به ترتیت

و میدان لیزری هست:
q M q M
q  q 1
) ( t ) [ He H H He R  (1 H He z )] E ( x ,t
M H  M He
M H  M He

نانوساختار میشود[ .]4افزایش برای غلبه بر شدت آستتانه
خوب استت .بتا تزریتگ گازهتای نجیت در ستمت میتدان

میدان لیزری

افزایش یافته HHG ،میتواند تولید شود[.]5

) E( x, t

c

V

اولیه به ازای اتمها و یونها یکستان

است .وابستگی فضایی میدان را متیتتوان بوتورت عبتارت

در این مقاله ،یکبار معادلته شترودینگر را بترای اتتمهتای

اختالس و تقری دوقطبی تعریف کرد منجر به رابطه

و هیدروژن و هلیو را بته صتورت عتددی تل

()9

شده است و هماهنگهای مرتبه بتاال را در میتدان همگتن

E( x, t )  E 0 f (t ) exp( x / X ) sin t

در راستای  xپالریزه شده E 0 ،پیک دامنه  ،فرکانس و
)  f (tبسته فازاست .میتدان پالستمونیک بتا ) exp( x / X

لیزری و غیرهمگن پالسمونیک شبیهستازی شتده استت و
سپس نتایج شبیهسازی با هم مقایسه میشود.
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مقادیر طوس موج پرتو الکترومیناطیسی همتدو

مشتص شده است که هم بته انتدازه و جتنس نانوستاختار

و شتدت

برابر با طوس متوج    720nmبتا پهنتای

کروی مورد استفاده بستگی دارد[ .]6ثابت  Xغیرهمگنی

پالس به ترتی

ناشی از نانوذره است .تیییتر  Xمعتادس بتا انتتتاب نتو

پالس  13 fsو  I  51013W / cm2میباشند این پارامترها

نانوذرهی متورد استتفاده استت .شتکل  2مقایسته میتدان

با در نظر گرفتن شرای تجربی در نظر گرفته شدهاند[.]1

همگن لیزری و غیر همگن پالسمونیک را نشان میدهد.

نتایج و بحث
در ابتدا تولیتد هماهنتگهتای مرتبته بتاال را در غیتاب
نانوذرات فلزی طال (میدان همگن لیزر) و سپس در ضتور
نانوذرات فلزی که باعث ایجاد میدان پالسمونیک میشتود،
را بررسی میکنیم .در شتکل ( )9طیتف اصتل از میتدان
همگن (در غیاب میتدان پالستمونیک) استت کته مرتبته
قطع آن برای اتم هیدروژن (رنگ آبی) در هماهنگ  89و

شکل )2مقایسه میدان لیزری همگن(نمودار سیاه) بتا میتدان افزایشتی غیتر
همگن پالسمونیک نمودارقرمز ، X  48و آبی . X  58

مرتبه قطع برای اتم هلیو (رنگ سیاه) در هماهنگ  81و
مرتبه قطع برای اتم

در ابتدا میدان همگتن استت بتا ضتور نتانوذرات طتال

 92قرار دارد نشان داده شده است و بتا انتتتاب، X  58

میدان غیرهمگن شده ،اگر نور به نتانو ذرات طتال برختورد

یعنی ضور نانوذرات که باعث میدان پالسمونیک میشود.

کند ،زمانی که میدان لیزری به یک نانوذره اعماس میشتود

در شکل( )4که مرتبه قطع آن برای اتم هیدروژن (رنگ

الکترونهای رسانش برانگیتته متیشتوند و بتدین ترتیت

آبی) در هماهنگ  196و مرتبه قطع آن برای اتتم هلیتو

دوقطبیهای نوسانی شدید بنا پالسمونها ایجاد میشود.

(رنگ سیاه) در هماهنتگ  199و مرتبته قطتع بترای اتتم

در اینجا نانو ذره کروی از جنس طال است و از پالس لیتزر

(رنگ قرمز) در هماهنگ  144افزایش متییابتد

به شکل پالس  sin 2استفاده شده است.
()4

)

این بدین معنی است که میدان پالسمونیک باعث افتزایش
t

2n p

هماهنگ قطع میشود .اس میخواهیم تاثیر اندازه میتدان

( f (t )  sin 2

پالسمونیک بتر روی تولیتد هماهنتگهتای مرتبته بتاال را

 n pتعداد کل چرخههای اپتیکی است پس پهنتای پتالس
برابر    2 n p / است .در تقری

(رنگ قرمتز) در هماهنتگ

بررسی کنیم .همچنان کته اشتاره کتردیم بتا کتاهش ، X

تتک الکتترون فعتاس،

میدان پالسمونیک افزایش مییابد .با انتتاب  ، X  48به

هماهنگ اصل از یک اتتم یتا مولکتوس بتا تبتدیل فوریته

این نتیجه رسیدیم که با افزایش میدان نا یه تتت نسبت

شتاب الکترون فعاس [ ]1متناس استت ،کته بوتورت زیتر

به میدان قبلی افزایش پیدا کرده استت .کته در شتکل ()5

می باشد:

مرتبه قطع آن بترای اتتم هیتدروژن در هماهنتگ  111و

()5
) f (t

()6

2

 1 / 2  f (t ) e  itdt

2

مرتبه قطع آن برای اتم هلیو در هماهنگ  111و مرتبته

I (t )  f 

قطع برای اتم

با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:
)dv( x
)  E (t )  ( x, t
dx

(رنتگ قرمتز) در هماهنتگ 185

افزایش مییابد شکل(.)9

f (t )   ( x, t ) 
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نتیجه گیری
ما یک مطالعه تئوری از تولید هماهنگهای مرتبته بتاال در
را به وسیله میتدان

گازهای هیدروژن و هلیو و

الکتریکی غیرهمگن فضتایی را ارائته کتردیم .ایتن میتدان
زمانی که نانوساختارهای متفاوت در معتر

تتابش پتالس

کوتاه و قوی قرار میگیرند ،تولید متیشتود ،جتنس فلتز و
ستتاختار هندستتی نانوستتاختار متتورد استتتفاده در تولیتتد
هماهنگها اهمیت زیادی دارند .با توجه بته نتتایج بدستت
شکل )9تولید هماهنگ مرتبته بتاال بتا طتوس متوج لیتزر    720nmبتا

آمده از روش عددی استفاده از میدان الکتریکی غیترهمگن

پهنای پالس  13 fsو I  51013W / cm2

باعث افزایش مرتبه هماهنگ نا یه قطع نسبت بته میتدان
الکتریکی همگن میشود و تاثیر میتدان افزایشتی بتر روی
سه متاده یکستان بتود .همچنتین بتا مقایسته طیتفهتای
هماهنتتگهتتای مرتبتته بتتاالی گتتاز هیتتدروژن و هلیتتو و
در شکلهای  2و  9و  4متیبینتیم کته مرتبته
بیشتر از دو ماده دیگر است و مرتبته قطتع

قطع

هلیو بیشتر از گاز هیدروژن است .افتزایش مرتبته نا یته
قطع در تولید پالسهای آتوثانیه از اهمیت زیادی برخوردار
است .هرچه مرتبه قطع بیشتر و نا یته تتتت گستتردهتتر
باشد پالس آتوثانیه تولید شده کوتاه تر خواهد بتود .نتتایج
شکل )4تولید هماهنگ مرتبته بتاال بتا طتوس متوج لیتزر    720nmبتا

شبیه سازی نشتان متیدهتد کته استتفاده از

پهنای پالس  13 fsو X  50 I  51013W / cm2

میدان پالسمونیک نسبت به دو اتم دیگر بهینهتر است

در
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حسگر زیستی مبتنی بر تشدیدگر لولهای جفت شده عمودی با موجبر زیرطول
موجی
الدن اکبری ،دکتر کامبیز عابدی ،دکتر کیان جعفری
دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده  -در این مقاله ،عملکرد تشدیدگر لولهای نوری تزویجشده به فرم عمود با موجبر اسالت با ابعاد زیر طول موج ،برای کاربردهای حسگری زیستی
تحلیل شده است .به علت دیواره بسیار نازک در مقیاس زیر طول موجی تشدیدگرلولهای و فاصله چند نانومتری بین تشدیدگر و موجبر که از ویژگیهاای
برجسته ساختار میباشند ،هم تزویج نوری چشمگیری با نرخ انقراضی برابر  111دسی بل و هم در کاربردهای حساگری زیساتی ،حساسایتی برابار436
نانومتر بر واحد ضریب شکست ،وضوح  11 -4و ضریب برجستگی برابر  32525حاصل شده است .با بررسی اثار تغییار فاصاله باین ماوجبر و تشادیدگر،
مشاهده میشود که باالترین میزان حساسیت و بیشترین تغییرات نرخ انقراض برابر  112.4دسی بل در فاصله  111نانومتری حاصل شاده اسات .سااختار
پیشنهادی ،میتواند برای کاربردهای فوتونیکی مجتمع شده آزمایشگاه-بر روی-تراشه استفاده شود.

کلید واژه -تشدیدگرهای حلقوی ،تشدیدگرهای لولهای،حسگر زیستی ،حسگر نوری ،میکروکاواک.

A BioSensor based on a Vertical coupled Tubular Resonator in
subwavelength waveguide
Ladan Akbari ,Dr Kambiz Abedi, and Kian Jafari
Department of Electrical Engineering, Shahid Beheshti University
Abstract- In this paper, the performance of the coupler optic resonator is analyzed in a vertical scheme with a
subwavelength slot waveguide for applications of bio-sensing. Due to a subwavelength-very thin wall and a several hundred
nanometer gap between the resonator and the waveguide, which is an outstanding feature of this structure, a significant
optical coupling with an extinction ratio of 111 dB and in bio-sensing application, the sensitivity is 463 nm / RIU, the
resolution is 10-4 and FOM is 652.2. By considering the effect of varying the gap between the waveguide and the resonator, it
is observed that the highest sensitivity and the maximum shift in the extinction ratio of 11.74 dB at 100 nm are obtained. The
proposed structure can be used for integrated lab-on-chip photonic applications.

Keywords: Micro cavities, Photonic sensors, Ring resonators, Bio sensors, Tubular resonators .
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لولهای از جمله پلیمر ،گالیم آرسناید ،سیلیکن و ترکیباتش

مقدمه

بکارگرفته شدهاند ،که از بین آنها ،سیلیکن ،به جهت قابلیت

حسگرهای زیستی به عنوان افزاههای تحلیلگر زیستی ،با قابلیت

ویژهاش در کوچکسازی ابعاد و در نتیجه ،امکان ساخت تراشه-

تشخیص تغییرات حاصل از حضور ماده زیستی در محیط

های کوچکتر ،انتخاب مناسبتری میباشد[ .]5در این مقاله،

اطرافمان ،در سالهای اخیر ،مورد توجه تحقیقات بسیاری قرار

ساختار سیلیکنی تحلیل و طراحی شده است که ،هم ضخامت

گرفته اند .تحقیقات علمی و عملی بسیاری در زمینه بهبود

دیواره لوله-موجبر زیر میکرون و هم خواص حسگری باالتری

پارامترهای عملکردو مشخصات حسگرهای زیستی نظیز افزایش

نسبت به نمونههای پیشین داشته باشد.

حساسیت ،قابلیت اطمینان ،کاهش قیمت ،سهولت در فرآیند
تولید ،کاهش ابعاد و مجتمع سازی حسگرهای زیستی نوری
صورت گرفته اند و این تحقیقات همچنان ادامه دارند .اساس
عملکرد حسگرهای زیستی نوری ،بر مبنای میزان برهمکنش
نور با ماده زیستی است که سنجش این برهمکنش ،از طریق
بررسی رفتار نمودار طیف انتقالی نور بر حسب طول موج،
شکل  :1شکل سمت راست :نمای سه بعدی طرحواره حسگر زیستی بر
پایه تشدیدگر میکرولوله پیشنهادی و شکل سمت راست :برش عرضی در
راستای  x-yدر ناحیه ای از لوله که به موجبر تزویج شده است.

صورت میپذیرد .هر چه میزان این برهمکنش بیشتر باشد،
پارامترهای حسگری نظیر حساسیت و وضوح حسگری بهبود
خواهند یافت .یکی از راهکارهای افزایش برهمکنش نور-ماده،

ساختار حسگر پیشنهادی

افزایش طول مسیر نوری منتشرشده در ساختار میباشد که با
بکارگیری تشدیدگرهای نوری دیالکتریک حلقوی این امر

شکل  1ساختار حسگر پیشنهادی را نشان میدهد که شامل

میسر میشود .زیرا تشدید انجام شده در تشدیدگرهای نوری

یک تشدیدگر لولهای سیلیکنی تزویجشده به یک موجبر اسالت

حلقوی موجب افزایش طول مسیر نوری و در نتیجه افزایش

سیلیکنی میباشد که بر روی زیر الیه دی اکسید سیلیکنی به

ضریب کیفیت میشود .همچنین به دلیل قابلیت کوچکشدن،

ارتفاع 8میکرومتر قرار گرفته اند .تشدیدگر لولهای ،دارای شعاع

سهولت در فرآیند ساخت ،قابلیت حمل آسان ،پایداری مکانیکی

داخلی  3.1میکرومتری ،دیوارههایی هموار در شعاع با ضخامت

و سازگاری با فوتونیک مجتمعشده ،این تشدیدگرها به عنوان

 99نانومتر ،طول 59میکرومتر میباشد که به طور عمودی بر

انتخاب مناسبی برای برای کاربردهای حسگری زیستی می-

روی موجبر سیلیکنی به طول  59میکرومتر ،عرض  899و

باشند .با توجه به هندسههای متنوع موجود برای تشدیدگرهای

ارتفاع  99نانومتر قرار گرفته است .عرض  899نانومتری موجبر

حلقوی ،حسگرهای زیستی مبتنی بر این هندسهها شامل کره-

مقابل میکرولوله ،در فاصله  199نانومتری از لوله که با استفاده

ها،ترویدها ،حلقهها و لولهها ساخته شدهاند .نسبت به انواع

از دو پایه با قطر بزرگتر از لوله ،در ابتدا و انتهای لوله ایجاد

دیگر ،حسگرهای تشدیدگر لولهای ،به جهت دارا بودن ویژگی-

شده است ،میباشد .با اعمال نور از یک سمت موجبر ،نور در

هایی نظیر فرآیند ساخت سادهتر ،مجتمعسازی یکپارچه،

موجبر منتشر شده و به تشدیدگر تزویج میشود .طول موج

هندسه سه بعدی با امکان تحدید نوری سه بعدی خارج طرحی

L
تشدید برابر
m
نمایانگر تعداد مودها neff ،ضریب شکست موثر مود انتشار و L

 res  neffاست که در آن  mعدد صحیح و

در الیه های فوتونیکی انباشته شده و هسته توخالی که به طور
همزمان امکان بکارگیری آن به عنوان کانال سیال و تشخیص-

طول محیط سطح مقطع حلقوی لوله به شعاع  Rکه برابر

دهنده تغییرات ضریب شکست ،مورد توجه تحقیقات قرار

 2Rهست ،میباشند .ضریب کیفیت که رابطه مستقیم با

گرفتهاند[ .]1-8مواد مختلفی برای ساخت حسگرهای تشدیدگر

فرکانس تشدید دارد ،از نسبت فرکانس زاویهای بر پهنای باند
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تشدیدگر حاصل میشود .از طریق سنجش میزان تغییرات طول

رخ دادهاند که به ترتیب برابر  899نانومتر بر واحد ضریب

موج تشدید 1در طیف عبوری ،میتوان به میزان تغییرات ضریب

شکست و  1 . 1دسی بل هستند.

شکست حاصل از حضور ماده در داخل لوله پی برد ،که

(الف)

مکانیسم عملکرد حسگرهای زیستی مبتنی بر تشدیدگرهای
لولهای بر همین اساس میباشد .نسبت Δλresبر تغییرات ضریب
شکست( ،)Δnپارامتر حساسیت حسگری با واحد نانومتر بر
واحد ضریب شکست را ارائه مینماید.

نتایج شبیهسازی
پاسخ نوری و نمودار طیف عبوری حسگر پیشنهادی شکل ،1

(ب)

برای موج تابشی با قطبش  ،TEبا استفاده از روش  FDTDو
تحلیل سه بعدی ،در نرم افزار لومریکال محاسبه شدهاست .به
منظور یافتن مشخصات بهتر حسگرها و صرفه جویی در زمان و
هزینه ،قبل از فرآیند ساخت و مجتمع سازی ،انجام محاسبات
تئوری و شبیه سازی ساختارها شرایط ضروری میباشند .با
هدف یافتن حسگر مناسب ،فاصله تزویج مناسب بین موجبر،
به طوری که در آن فاصله ،ساختار دارای مشخصههای حسگری

(ج)

مناسبی باشد ،تاثیر تغییر فاصله تزویج بین موجبر و لوله بر
حسب حساسیت نسبت به ضریب شکست و قدرمطلق تغییرات
نرخ انقراض 9در فاصلههایی از  5تا  599نانومتر ،به ازای
تغییرات ضریب شکست برابر ،9.913در فضای داخلی لوله به
ترتیب در شکلهای -الف و -ب ،ارایه شدهاند .با تغییر فاصله
تزویج بین موجبر و لوله  ،ΔERمقادیر مثبت ،صفر و منفی

شکل  :الف-منحنی حساسیت ،ب-منحنی  ΔERبر حسب تغییر در
فاصله ،ج -منحنی عبوری بر حسب طول موج که نمودار آبی بدون اعمال
تغییرات ضریب شکست و منحنی خط چین قرمز با اعمال، Δn=0.018
سبز با اعمال  Δn=0.0018و قرمزΔn=0.00018

برای ΔERحاصل میشوند ،زیرا این فاصله ،تاثیر مستقیم بر
ضریب تزویج و  ERدارد که بیانگر کوکپذیری ساختار حسگر
نسبت به فاصله تزویج ،کوکپذیر میباشد .در شکل -ب ،برای
یافتن فاصلهای با بیشینه مقدار  ، ΔERقدر مطلق ΔER

در فاصله محاسبه شده برای حالت بیشینه پارامترهای

محاسبه شدهاست .در دو شکل ،مشاهده میشود که هم بیشینه

حسگری ،نمودار عبور نوری بر حسب طول موج در شکل -ج

میزان حساسیت و هم بیشینه  ΔERدر فاصله  199نانومتری،

برای تغییرات ضرایب شکست صفر با رنگ آّبی ،برای 9.913با
رنگ نارنجی و خطچین ،برای 9.9913با رنگ سبز و نقطه-خط
و برای 9.99913با رنگ قرمز و دونقطه ارائه شده است.
بزرگنمایی برای  Δnهای صفر و  ،9.99913در کادر فیروزهای
رنگ گوشه پایین سمت راست شکل

)1 Resonance wavelength shift( Δ λres

= nm/RIU

-ج ،نشان دهنده

کمترین میزان تغییرات ضریب شکست قابل سنجش و پارامتر

)2 Sensivity(S

وضوح حسگری حدود  19-8میباشد .حسگر پیشنهادی طول

)3 Extinction Ratio shift(ΔER
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موجهای تشدید برابر  1919.99و  1599.93نانومتر بوده که به

نتیجهگیری

ترتیب دارای نرخهای انقراضی برابر  -111.88و  -91.85دسی

در این مقاله ،حسگر زیستی مبتنی بر تشدیدگرلولهای با

بل و ضریب کیفیتی برابر  9199و  9999هستند .مقدار FSR

ضخامت دیواره بسیار نازک زیرمیکرون در تزویج با موجبری با

برابر  11.89نانومتر میباشد .با اعمال  Δnبرابر  9.913که

ابعاد زیر طول موج ،تحلیل و طراحی شد .بررسی اثر تغییر

معادل اعمال تغییرات ضریب شکست حاصل از وجود 199

فاصله تزویج بین لولهو موجبر بر روی حساسیت و  ΔERکه

گرم/لیتر گلوکز محلول در آب در طول موج 1559نانومتر

جزو مشخصههای حسگری میباشند ،نشان داد که در فاصله

است[ ،]9طول موج از  1599.93به  199 .9نانومتر جابجا

 199نانومتری ،هم بیشینه حساسیت حدود  899نانومتر بر

شده ،نرخ انقراض برابر  -19.11دسی بل و ضریب کیفیت برابر

واحد ضریب شکست و هم بیشینه  ΔERحدود  11.18دسی

1319حاصل میشود .بیشینه حساسیت برای Δ λresبرابر

بل حاصل شد .همچنین دیواره بسیار نازک در مقیاس زیر طول

 899 ،3.9نانومتر بر واحد ضریب شکست و بیشینه ΔER

موجی لوله در مجاورت با فاصله  199نانومتری ،تزویج نوری

برابر  11.18دسی بل حاصل شده است .برای حسگر پیشنهادی

ER
یک ضریب برجستگی مطابق با رابطه
n
 95 .دسی بل حاصل میشود.

چشمگیری با نرخ انقراض  111دسی بل  ،وضوح

 FOM برابر

 FOMبرابر  95 .نشان داد .ساختار حسگر پیشنهادی ،عالوه
بر با دارا بودن مشخصههای حسگری بهبود یافته ،به جهت دارا
بودن هسته توخالی به عنوان کانال سیال ،میتواند برای

جدول  :1مقایسه بین نتایج حاصل از حسگر پیشنهادی و کارهای مشابه

مراجع

ماده

[ ]

Si

[]9

Tio2

[]8

پلیمر

این
مقاله

Si

شعاع و

حساسیت

ΔER(dB),

ضخامت
دیواره ()µm

nm/RI
U

FOM

199

کاربردهای سیال نوری و فوتونیکی مجتمع شده آزمایشگاه-بر
روی-تراشه استفاده شود.
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آشکارسازی مولکول فنیلآالنین موجود در پالسمای خون نوزادان مبتال به بیماری فنیل کتونوریا
)SERS( با استفاده از حسگر زیستی مبتنی بر طیف سنجی رامان ارتقاء یافتهی سطحی
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 درجه سانتیگراد ساخته7۵  نانوساختارهای نقره در دمای، ابتدا با استفاده از روش شیمیایی با عامل کاهندهی ساکاروز، در این پژوهش-چکیده
 با استفاده از آنالیزهای مختلف شامل. نانوساختارهای نقره روی زیرالیهی شیشهای الیهنشانی شد، در ادامه با استفاده از روش شیمیایی.شد
- مشخصه،)Raman( ) و طیف سنجی رامانFESEM(  تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی،)AFM( میکروسکوپ نیروی اتمی
 برایSERS  پوشش نقره ساخته شده به عنوان زیرالیهی فعال، در این مطالعه. بررسی شدند،های پوششهای نقره ساخته شده به روش شیمیایی
 اهمیت. موالر استفاده شد تا ارتعاشهای مولکولی این اسیدآمینه آشکارسازی شود1۵-5 آشکارسازی اسیدآمینه فنیلآالنین تا غلظت
 پالسمای خون نوزاد، در ادامه.آشکارسازی این اسیدآمینه ناشی از اهمیت آن در تشخیص سریع و به موقع بیماری فنیلکتونوریا در نوزادان است
 شدت ارتعاشهای مولکولی اسیدآمینه،SERS  زیرالیه فعال. حکاکی شد،سالم و نوزاد مبتال به بیماری فنیلکتونوریا بر روی حسگر ساخته شده
فنیلآالنین را در هر دو پالسمای خون نوزاد سالم و نوزاد مبتال به بیماری فنیلکتونوریا افزایش میدهد که شدت ارتعاشهای مولکولی اسیدآمینه
.فنیلآالنین در نوزاد ناسالم به دلیل غلظتهای باالتر این اسیدآمینه باالتر است که به دلیل بیماری فنیلکتونوریا است
. بیماری فنیلکتونوریا، پالسمای خون، اسیدآمینه فنیل آالنین، نانوساختار نقره،SERS  حسگرهای زیستی-کلید واژه

Molecular diagnosis of plasma phenylalanine in neonates with
phenylketonuria disease using biological sensors based on SurfaceEnhanced Raman Spectroscopy (SERS)
Nafiseh Sharifi1,* and Vahid Eskandari2
1

2

Laser and photonic group, Department Physics, University of Kashan, Kashan 8731753153, Iran
Nanoscience and nanotechnology re1search center, University of Kashan, Kashan 8731753153, Iran
*

sharifi@kashanu.ac.ir

Abstract-In this study, silver nanoparticles were chemically synthesized and deposited on glass substrates using a
reducing agent of sucrose, at 50°C. Different characterizations including atomic force microscopy (AFM), field
emission scanning electron microscopy (FESEM), and Raman spectroscopy were obtained to study silvery
substrates. Then, the silvery substrates were used as active SERS substrates to detect molecular vibrations of
phenylalanine amino acid up to the concentration of 10-7 M. The importance of phenylalanine amino
acid detection is due to the early diagnosis of phenylketonuria in neonates. There for the blood plasma of a
healthy neonate and a neonate with phenylketonuria disease were engraved on active SERS substrates. they
enhance the intensity of molecular vibration peaks of phenylalanine amino acid of two kinds of blood plasmas
The intensities of molecular vibrations of unhealthy plasma are stronger than healthy plasma due to the higher
concentrations of phenylalanine amino acid, which is the sign of Phenylketonuria disease.
Keywords: SERS Biological Sensors, Silver Nanostructures, Phenylalanine, Blood Plasma, Phenylketonuria.

791
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

مقدمه
در سال  ،1911برای اولین بار طیف سنجی رامان ارتقاء یافتهی
سطحی و رامان عادی برای مولکول پیرایدن گزارش شده است.
از آنجااا کااه  SERSیاک طیاف اثاار انگشااتی و دقیاق باارای
شناسایی مواد زیستی محسوب میشود ،در این صورت SERS
میتواند برای اندازه گیری مایعاات موجاود در بادن باه عناوان
روشی برای تشخیص بیماری های مختلاف از جملاه سارطان و

شکل  :1طرحواره ساخت نانوذرات نقره و پوشش دهای آنهاا روی
شیشه و تصویر زیرالیههای شیشهای پوشش داده شده با ناانوذرات
نقره تهیه شده به روش شیمیایی و با عامل کاهندهی ساکاروز.

با حکاکی روی بسترهای شیشهای پوشش داده شده باا نقاره و

در ادامه محلول اسیدآمینهی فنیلآالنین با غلظتهای مختلاف

با استفاده از طیافسانجی راماان ،ارتعااشهاای مولکاولهاای

تهیه شده و محلول پالسمای خون تهیه شاده از قبال بار روی

موجود در سر خون آشاکار شاد و ساسس ماورد بررسای قارار

زیرالیههای نقره اندود شده قرار گرفت و در معرض هاوا خشاک

گرفت .هدف از این تحقیق ،آشکارسازی اسیدآمینه فنیلآالناین

شد و طیف رامان و طیف رامان ارتقااء یافتاهی ساطحی آنهاا

موجود در پالسمای خون نوزاد سالم و نوزاد مباتال باه بیمااری

مورد بررسی قرار گرفت.

بیماری فنیلکتونوریا باشد ] .[1-9در این تحقیق ،سار خاون
کودک سالم و کودک مبتال به بیماری فنیلکتونوریا تهیه شد و

فنیلکتونوریا باا اساتفاده از روش ارزان و تکرارپا یر SERS

نتایج و بحث

است.

شکل  2تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی نانوساختار نقاره الیاه

روش ساخت نانوذرات نقره و زیرالیه نقره اندود

نشانی شده بر روی سطح شیشه را نشان میدهد .الاف) تصاویر

ساخت الیهی نقرهای به شرح زیر است:

دوبعدی ب) تصویر سهبعادی ) نماودار ارتفااز زباریهاا و د)

زیرالیهها به صورت ال های شیشهای با ابعاد 2/5 cm × 1 cm

نمودار میانگین ارتفاز زبری سطح نسبت به کامتارین و بایش-

به عنوان زیرالیه برش داده شد .مراحل ساخت زیرالیه پوشاش

ترین سطح از پوشش نقره الیه نشانی شده بر روی سطح شیشه

داده شده با نانوذرات نقره در شکل  1نماایش داده شاده اسات.
واکنشهای ایجاد شده در هر مرحله مطابق زیر است.
)(1
)(1

.

در مرحله ( )1و ( )5با اضافه کردن محلاول کاهناده سااکاروز و

-

قرار دادن ال ها در این محلول آماده شاده کماسلکس نقاره بار

شکل  :2تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی پوشش نقره الیاه نشاانی
شااده باار روی سااطح شیشااه الااف) تصااویر دوبعاادی ،ب) تصااویر
سهبعدی ) ،منحنی هیستوگرا نرمالیزه شاده و افات و خیزهاای
زبری و د) نمودار میانگین ارتفاز زبری سطح.

روی سطح شیشه احیاء میشاود و الیاه ناازک و یکناواختی از
نقره روی زیرالیهها تشکیل میشود.
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را نمایش میدهد .با توجه به شکل  2محادودهی ارتفااز الیاه-
نشانی شده با پوشش نقره  6نانومتر تعیین شده است .میاانگین
زبری پوشش نقره ی الیهنشانی شده  9/1ناانومتر و بایشتارین
میانگین ارتفاز زبری سطح  91/7ناانومتر و عمیاقتارین زباری
سطح  15/6نانومتر را نشان میدهد.
شکل -9الاف تصاویر  FESEMاساید آمیناهی فنیالآالناین
حکاکی شده روی زیرالیه نقره اندود شده را نشان میدهد .نقره
پوشش داده شده روی زیرالیه شیشهای به صورت نقاط با رنا
روشنتار و بازر تار مشااهده مایشاوند کاه کلوخاههاایی از
نانوساختارهای نقرهاند .اسیدآمینهی فنیلآالناین کال ساطح را
پوشش داده است و در واقع به علت الیاهنشاانی اسایدآمیناهی

شکل  :9الف) تصویر  FESEMمربوط به اسیدآمینه فنیالآالناین
حکاااکی شااده روی زیرالیااه شیشااهای پوشااش داده شااده بااا
نانوسااختارهای نقاره .طیاف رامااان ( منحنای آبای -خا ممتااد)
شیشهی نقرهاند شده ( ،منحنی سبز-خ چین) شیشاهی حکااکی
شده با اسایدآمینهی فنیالآالناین( ،منحنای قرماز -نقطاهچاین)
اسیدآمینهی فنیلآالنین حکاکی شده روی شیشهی نقرهاندود کاه
اسیدآمینهی فنیلآالنین باا غلظاتهاای ب)  11-5 ) ، 11 -9و
د)  11 -1به کار گرفته شده است.

فنیلآالنین ،نانوساختارهای نقره زیر این اسید آمینه دفن شده-
اند و به خوبی قابل مشاهده نیستند .شکل -9ب ،طیف SERS
اسید آمینه فنیل آالنین با غلظات  11 -9ماوالر روی زیرالیاه
شیشهای و روی زیر الیه شیشهای نقره اندود شده را نشان می-
دهد .در این شکل ،ارتعااشهاای مختلاف مرباوط باه مولکاول
فنیل آالنین حکاکی شده بر روی زیرالیاه نقاره انادود ،نماایش
داده شااده اساات .ارتعاااش  C-Hدر  ،2921 cm-1ارتعاااش

تصویر  FESEMزیرالیه نقره اندود ،پالسمای خون روی شیشه،

کششی مربوط به حلقاهی  8υaدر  ،1569 cm-1ارتعااشهاای

پالسمای حکااکی شاده روی زیرالیاه نقاره انادود در شاکل 1

کششااای متقاااارن مرباااوط باااه کربوکسااایل )– (COOدر

مشاهده میشود که در شکل (الف) تجمع نانوسااختارهای نقاره

 ،1911 cm-1ارتعاااش کششاای مربااوط بااه فنیاال-کااربن در

به صورت جزایری در نقاط مختلف زیرالیه است که ذرات دارای

 ،1262 cm-1ارتعااااش کششااای  C-COO-در ،799 cm-1

ساختار بیضوی و کروی نامنظم هستند و انادازهی متوسا 15

ارتعاش مربوط به حلقهی  6bυدر 651cm-1ارتعاش مربوط به

تا  21نانومتر دارند (شکل ب) .در شکل ( ) غشاهای موجود در

حلقاااهی  8bυدر  611 cm-1و تعیاااین طیاااف مرباااوط باااه

پالسمای خون به صورت یکنواخت و میلاهای شاکل و باه هام

 8aυ-6bυبر اساس دادههای موجاود در مقالاه Podstawka

چسبیده مشاهده میشوند .در شاکل (د) کاه بیشاترین بخاش

و

پوشش نقره زیر پالسما دفن شده است؛ تصویر ساختارهای نقره

-9د مربوط باه طیاف  SERSاساید آمیناه فنیال آالناین باا

در مرکز تصویر دیده می شود که باه صاورت کاروی و بیضاوی

و همکارانش مورد بررسی قرارگرفته اسات]  .[1تصاویر -9

غلظتهای  11 -5و  11 -1موالر روی زیرالیاه شیشاهای و روی

نامنظم هستند و پالسمای خاون پوششای تقریباا همگان روی

زیرالیه شیشهای نقره اندود شده را نشان مایدهاد کاه حساگر

شیشه نقره اندود دارد .شکل -5الف و ب ،طیف رامان (منحنای

ساخته شده توانست تا غلطت  11 -1موالر از اسیدآمینه فنیل-

آبی -خ ممتد) نقره پوشش داده شده روی شیشاه( ،منحنای

آالنین را تشخیص دهد.

سبز -خ چین) پالسمای خون سالم و ناساالم روی شیشاه را
نشان میدهند که هیچگونه سیگنال واضحی در آنهاا مشااهده
نمی شود( .منحنی قرمز -نقطه چین) طیاف حساگر  SERSرا
نشان میدهند که پالسما خون نوزاد سالم و نوزاد مبتال به
799
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نوزاد سالم کم تار اسات در صاورتی کاه شادت هار ساه پیاک
ارتعاشی پالسمای خون نوزاد ناسالم از شدت بیشتری دارد که
به دلیل افزایش اسایدآمینه فنیال آالناین در پالسامای خاون
کودک مبتال به بیماری فنیلکتونوریا است.

نتیجهگیری
در این تحقیق ،زیرالیهی فعال در ( SERSشیشاه نقارهانادود
شده) به روش شیمیایی ساخته شاد .باا حکااکی اسایدآمینهی
فنیلاالنین روی زیرالیهی نقرهاندود ،ارتعاشهای مولکولی ایان
شکل  :1تصاویر  :FE-SEMالاف) نانوسااختارهای نقاره پوشاش
داده شده روی زیرالیه شیشهای ب) توزیاع انادازه نانوسااختارهای
نقره روی زیرالیه شیشهای ) ،پالسمای خون روی زیرالیه شیشه-
ای و د) پالسمای خون الیهنشانی شده روی شیشه نقره اندود.

اسیدآمینه با استفاده از طیفسنجی رامان آشکار شد .با حکاکی
پالسمای خون نوزاد سالم و نوزاد مبتال به بیماری فنیلکتونوریا
روی زیرالیهی شیشهای نقرهاندود ،اسایدآمیناهی فنیالآالناین
موجود در پالسمای خون نیز با استفاده از طیفسنجی راماان و
زیرالیه فعال آشکارسازی شد که با افزایش شدت پیک ارتعاش-
های مولکولی اسیدآمینهی فنیلآالنین نسبت به طیافسانجی
رامان بدون زیرالیه فعال ،روشی کمهزیناه بارای تشاخیص زود
هنگا بیماری فنیلکتونوریا میتواند باشد .روش ارائه شده می-
توانااد باارای شناسااایی ،تجزیااهوتحلیاال گونااههااای زیسااتی و
غیرزیستی دیگر در غلظتهای کم نیز به کار برده شود.

شکل  :5طیف رامان ( منحنی آبی -خ ممتد) شیشاهی نقارهاناد
شده ( ،منحنی سبز-خ چین) شیشهی حکاکی شده باا پالسامای
خون ( ،منحنی قرمز -نقطهچاین) پالسامای خاون حکااکی شاده
روی شیشهی نقرهاندود (الف) پالسمای خاون ناوزاد ساالم و (ب)
پالسمای خون نوزاد مبتال به بیماری فنیلکتونوریا.
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تصویربرداری از گلبولهای خونی با استفاده از میکروسکوپی غیرخطی تولید
هماهنگ سوم
 رضا مسعودی، محمد دلجور، مهدی مزدور دشتابی،حسین حسینی
h.hosseini.sbu@gmail.com, m_dashtabi@sbu.ac.ir, mohammad.deljour@gmail.com, r-massudi@sbu.ac.ir

 شدت مورد نیاز برای فرایندهای غیرخطی همچون تولید هماهنگ سوم را فراهم ساخت که،چکیده – ابداع لیزرهای فمتوثانیه
 از، در این مقاله. موجب رفع برخی از چالشهای میکروسکوپی مانند تصویربرداری از نمونههای ضخیم و با پراکندگی باال شد
یک منبع نوری فمتوثانیه جهت ساخت میکروسکوپ غیرخطی بر پایه تولید هماهنگ سوم استفاده و مزایای این روش بررسی
 تصویربرداری بدون برچسب از نمونههای زیستی با استفاده از، همچنین با تصویربرداری از گلبولهای خونی.شده است
. مورد ارزیابی قرار گرفته است،میکروسکوپ غیرخطی تولید هماهنگ سوم
 میکروسکوپ جاروب نقطهای، میکروسکوپ تولید هماهنگ سوم،میکروسکوپ غیرخطی

Imaging of blood cells using nonlinear microscopy of third
harmonic generation
Hossein Hosseini, Mahdi Mozdoor Dashtabi, Mohammad Deljoor,
Reza Massudi
Abstract- The invention of femtosecond lasers provided the intensity required for nonlinear processes, such
as third harmonic generation which eliminates some of the microscopic challenges, such as imaging thick
and high dispersion specimens.in this paper, use of a femtosecond optical source for the construction of a
nonlinear microscope based on third harmonic generation, and study the advantages of this method. Also by
imaging blood cells, label free imaging of biological specimens using a third-harmonic generation nonlinear
microscope are evaluated.
Keywords: non-linear microscope, third harmonic generation microscope, laser scanning microscope.
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مقدمه
در سال  9719ارنست آبه ،با فرمول بندی تئوری
یافتههای پیشین در حوزه میکروسکوپی ،میکروسکوپی
نوین را پایهگذاری کرد .اما میکروسکوپهای مرسوم
برای تصویربرداری از نمونههای ضخیم ،مناسب نبودند.
با اختراع میکروسکوپ همکانون توسط مینسکی در
سال  9191و همچنین میکروسکوپ همکانون جاروب
لیزری در سال  9199گام مهمی در راستای ،افزایش
توان تفکیک و عمق تصویربرداری برداشته شد[ .]9روند
پیشرفت میکروسکوپها در این سالها ادامه یافت و در
سال  ،9110نخستین میکروسکوپ غیرخطی که بر
اساس فرایند غیرخطی جذب دوفوتونی بود توسط دنک
ساخته شد[ . ]9در این میکروسکوپ به دلیل جذب
غیرخطی ،عمق نفوذ و توان تفکیک نسبت به
میکروسکوپی خطی افزایش یافت[ .]4 ,9همچنین در
این میکروسکوپها از طولموجهای بزرگتر ،در حدود
فروسرخ که پراکندگی نمونههای زیستی در آن پایینتر
است ،استفاده میشد در نتیجه امکان تصویربرداری از
نمونههای با پراکندگی باال فراهم گردید .لذا استفاده از
فرایندهای غیرخطی در میکروسکوپی ،یکی از مشکالت
مهم پیش روی میکروسکوپی را برطرف کرد .به همین
دلیل در این مقاله به بررسی چیدمان میکروسکوپ
غیرخطی تولید هماهنگ سوم و تصویر برداری از
گلبولهای خونی خواهیم پرداخت.

تئوری
-1غیر خطی
اپتیک غیرخطی در واقع بررسی و مطالعه برهمکنش
نور و ماده ،در حالتی است که قطبش و میدان رابطه
غیرخطی باهم دارند .برای درک بهتر این مطلب
وابستگی قطبش یک ماده به میدان اعمالی بررسی شده
است .وابستگی قطبش به میدان به صورت زیر بیان
میشود:
)(9

که جمالت به ترتیب پاسخ خطی ،پاسخ غیرخطی
مرتبه دوم و سوم میباشند[ .]9در فرایند غیرخطی
مرتبه سوم سه فوتون با فرکانس  ωجذب و یک فوتون
با فرکانس  ω9تولید میشود (شکل .)9فرایندهای
تولید هماهنگ پارامتریک هستند به عبارت دیگر در
این فرایندها حالت کوانتومی پایه و نهایی یکسان بوده و
هیچ انرژی در برهمکنش نور و ماده به ماده منتقل
نمیشود در نتیجه ماده گرم نخواهد شد[ .]9به همین

شکل  :9شمای فرایند غیرخطی مرتبه 9

دلیل فرایندهای غیرخطی تولید هماهنگ (همچون
تولید هماهنگ سوم) برای تصویربرداری از نمونههای
زنده زیستی مناسب هستند .از دیگر ویژگیهای فرایند
تولید هماهنگ سوم عدم وجود سیگنال در محیط
همگن به دلیل جابجایی فاز گوی میباشد .دلیل این
پدیده تداخل ویرانگر سیگنال تولیدی قبل و بعد از
کانون بوده که به اندازهی  πاختالف فاز دارند و موجب
از بین رفتن سیگنال تولیدی خواهد شد [ .]9اما در
نقاطی همچون مرز دو محیط که تقارن شکسته
میشود ،سیگنال قابل توجهی تولید شده که این
ویژگی میکروسکوپی هماهنگ سوم را برای
تصویربرداری از نمونههای شفاف و همچنین
آشکارسازی مرزها در نمونه (برای مثال تعیین
گرانولسیته گلبولها) مناسب کرده است[.]1

-2میکروسکوپی
به طور کلی میکروسکوپها به دو دستهی میدان
گسترده و جاروب نقطهای دستهبندی میشوند .در
میکروسکوپهای میدان گسترده کل نمونه ،همزمان
روشن و سرعت تصویربرداری آنی میباشد .در این
میکروسکوپها به دلیل اینکه کل نمونه همزمان روشن
میشود ،نور بخشهای دیگر با نور صفحه کانون مخلوط
شده و باعث کاهش نسبت سیگنال به زمینه و توان
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تفکیک میگردد .دسته دوم میکروسکوپهای جاروب
نقطهای هستند که در آنها نمونه به صورت نقطه به
نقطه روشن و سیگنال جمعآوری شده از آن ثبت
میگردد .در این میکروسکوپها اصوالً از روش همکانون
استفاده میشود که این موضوع موجب افزایش توان
تفکیک و نسبت سیگنال به زمینه میگردد .استفاده از
منابع نوری فمتوثانیه و تلفیق اپتیک غیرخطی با
میکروسکوپی جاروب نقطهای لیزری منجر به
میکروسکوپ غیرخطی جاروب نقطهای لیزری میشود.
در این میکروسکوپها به دلیل جذب غیرخطی ،حجم
کانونی کمتر از حد پراش ،قابل دستیابی میباشد که
موجب بهبود توان تفکیک و عمق تصویربرداری
میگردد [.]1 ,7

چیدمان تجربی
چیدمان تجربی میکروسکوپ غیرخطی تولید هماهنگ
سوم در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  :9چیدمان تجربی میکروسکوپ غیرخطی جاروب نقطهای

در این چیدمان از لیزر تمام فیبری قفل مدی با پالس
 990فمتوثانیه و طول موج مرکزی  9910نانومتر به
عنوان منبع نوری استفاده شده است .باریکه لیزری پس
از عبور از فیلتر شماره  9و حذف طول موجهای
ناخواسته ناشی از محیط بهره ،توسط آینه  49درجه
وارد عدسی شیئی با بزرگنمایی  40شده و به شدت
روی نمونه کانونی میشود .سپس سیگنال هماهنگ
جمعآوری
سوم تولیدی توسط یک عدسی شیئی دیگر 
و با عبور از فیلتر شماره  9و حذف طول موج منبع
لیزری ،به سمت آشکارساز هدایت شده و با پردازش
سیگنال دریافتی توسط نرم افزار  Lab Viewتصویر

نهایی تشکیل میگردد .به منظور جاروب نقطه لیزری
روی نمونه جهت تشکیل تصویر ،نمونه به روی یک پایه
 XYZقرار گرفته است .عدسی شیئی دوم به همراه
عدسی چشمی ،تشکیل یک میکروسکوپ
میدانگسترده میدهد که با استفاده از آن میتوان
محل مناسب نمونه را پیدا کرد .در این چیدمان از
دستگاه تقویتکننده قفلشونده به همراه چاپر اپتیکی
به عنوان سیستم حذف نویز استفاده شده است .به
دلیل ضعیف بودن سیگنال هماهنگ سوم ،از آشکار ساز
 PMTاستفاده شده که از حساسیت باالیی برخوردار
است .نورهای محیطی موجب باال رفتن سطح نویز و
همچنین آسیب به آشکارساز میشوند .برای جلوگیری
از این مشکل ،چیدمان در داخل محفظه تاریک قرار
داده شده است.

نتایج تجربی
سیگنال هماهنگ سوم ثبت شده در فصل مشترک
شیشه-هوا در شکل  9نشان داده شده که از جاروب
یک الم میکروسکوپ در راستای محوری به دست آمده
است.

شکل  :9سیگنال تجربی میکروسکوپی تولید هماهنگ سوم مرسوم از
فصل مشترک شیشه‐هوا

همانطور که در شکل قابل مشاهده است زمانی که
سطح الم به صفحه کانون میرسد بیشترین سیگنال
هماهنگ سوم تولید میشود .همچنین هر چه سطح
فصل مشترک ،از صفحه کانون دور میشود تولید
هماهنگ سوم کاهش یافته و در نهایت به صفر میل
میکند.
از آنجایی که بیشترین شدت در صفحه کانون رخ
میدهد میتوان با استفاده از شکل  9مکان صفحه
کانون را با دقت میکرومتری تعیین کرد.
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به منظور بررسی و راستیآزمایی عملکرد میکروسکوپی
هماهنگ سوم ابتدا از یک گلبول قرمز به هر دو روش
میکروسکوپی غیر خطی هماهنگ سوم و میکروسکوپ
خطی جاروب نقطهای تصویربرداری شده است .همانطور
که در شکل  4نشان داده شده است تصویر گلبول قرمز
خون به خوبی ثبت شده و شکل کلی گلبول به همراه
تقعر آن قابل مشاهده میباشد که نشان از عملکرد
مناسب میکروسکوپ غیرخطی تولید هماهنگ سوم
دارد.

شکل  :4تصویر میکروسکوپ غیرخطی هماهنگ سوم از گلبول قرمز
خون(راست) تصویر میکروسکوپ خطی جاروب نقطهای با استفاده از
لیزر هلیوم نئون(چپ)

این تصویر از آرایهای  90*90پیکسلی ،در گامهای
 900نانومتری تشکیل شده است که میدان دید آن
 90*90میکرومتر میباشد .با توجه به اینکه صفحه
کانون روی گلبول قرار دارد بیشترین سیگنال هماهنگ
سوم تولیدی مربوط به لبه گلبول میباشد و متناسب با
فاصله از صفحه کانون ،سیگنال افت میکند.
برای بررسی توان تمایز ساختاری میکروسکوپ ،از یک
گلبول سفید احاطه شده توسط چند گلبول قرمز
تصویربرداری شد که در شکل  9نشان داده شده است.
این تصویر از آرایهای  40*40پیکسلی ،در گامهای
 900نانومتری تشکیل شده است که میدان دید آن
 90*90میکرومتر میباشد.

شکل :9تصویر میکروسکوپ غیرخطی هماهنگ سوم از
گلبول سفید به همراه گلبول قرمز خون

شدت سیگنال هماهنگ سوم حاصل از گلبول سفید
بیشتر از گلبول قرمز میباشد که به دلیل مرزهای ناشی
از گرانولسیته گلبول سفید و تفاوت پذیرفتاری مرتبه
سوم گلبول سفید و قرمز میباشد .این ویژگی به

منظور تصویربرداری غیر مخرب و بدون برچسب از
نمونههای زیستی مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین تصویر ثبت شده نشان میدهد این
چیدمان جهت تصویربرداری از نمونه های شفاف
(همچون گلبول سفید) که میکروسکوپهای مرسوم
در تصویربرداری از آنها دچار مشکل هستند،
مناسب میباشد.
نتیجهگیری
تصویربرداری هماهنگ سوم از گلبولهای خونی انجام
شده است .این تصویربرداری تمایز خوبی بین
گلبولهای خونی نشان میدهد و برای تصویربرداری
بدون رنگآمیزی گلبولهای خونی مناسب است .شدت
ثبت شده از گلبولهای مختلف متفاوت است .گلبول
های سفید به دلیل گرانولسیته باال دارای شدت
سیگنال قوی تری هستند .با توجه به تصویر ثبت شده
از گلبول سفید این میکروسکوپ برای تصویر برداری از
نمونههای شفاف مناسب میباشد.
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تصحیح ابیراهی آستیگماتیسم و کما در طیف سنج آرایه ای رامان
هادی برزویی
9398995669  کد پستی، دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار،دانشکده مهندسی1
h_borzouei@yahoo.com
 قسمت دریافتت کننتده در.آستیگماتیسم و کما دو عامل اصلی و محدود کننده دقت و توان دریافتی در طیفسنجی رامان هستند
 دو آینتهای و، این سیستم.ترنز طراحی شده است- نانومتر بر اساس ساختار زرنی9977  تا057 طیف سنج رامان در بازه طول موجی
 اثر ابیراهی آستیگماتیسم با افزودن عدسی استوانهای و ابیراهی کما با تنظیم محل جسم. استF/4.5 بدون کانون با سرعت دریافت
. نانومتر بدست آمده است72.8  خط بر میلیمتر یک اینچ استفاده شده و توان تفکیک377  از توری.و تصویر کمینه شدهاند
. ابیراهی آستیگماتیسم، ابیراهی کما، طیف سنجی رامان، طیف سنج آرایه ای-کلید واژه

Astigmatism and Coma aberration Correction in Raman array
spectrometer
Hadi Borzouei
Engineering Faculty, Sabzevar university of new technology, Iran, 9615918339
h_borzouei@yahoo.com
The very weak signal of Raman scattering needs the optimized array spectrometer. The Astigmatism and Coma
aberrations are the main problem in received energy and wavelength resolution. An optimized array spectrometer in
range of 780 to 1100 nm with F/number of 4.5 has been designed. A cylindrical lens added to correction of Astigmatism
aberration. The optimum point of object and image respect to mirrors calculated. This special design minimizes the
Coma aberration. The 600 line per millimeter grating has been used and the resolution of 0.25 nm has achieved.
Keywords: Array spectrometer, Raman spectroscopy, Coma aberration, Astigmatism aberration.
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مقدمه

اگر به صورت معکوس به مساله نگاه کنیم ،باریکههای

طیف سنج رامان یک ابزار بسیار قدرتمند و انعطاف پذیر

مرکزی در هر مخروط نوری که به آشکارساز رسیدهاست با

در شناسایی و تشخیص مواد شیمیای ،مواد زیستی و

هم موازیاند و انگار از آشکارساز ساطع شده و در وسط

سرطان است [ .]1سیگنال رامان بسیار ضعیف بوده و

توری متمرکز شدهاند.

پس رابطه زیر بین پهنای

معموال نسبت سیگنال به نویز پایینی دارد .برای افزایش

آشکارساز ،مشخصات توری و هندسه آینه دوم برقرار است:

بازدهی اپتیکی در طیفسنج رامان ،باید دهانه عددی در

() 9

طراحی طیفسنج افزایش پیدا کند که با افزایش ارتفاع
پرتو بر روی آینهها همراه است .ابیراهیهای کما و

 r

 R2 cos  2 tan r
2
2

w  2 f 2 cos  2 tan

که  f 2فاصله کانونی آینه دوم  2 ،زاویه چرخش آینه دوم

آستیکماتسیم به ارتفاع باریکه روی آینهها وابسته هستند

نسبت به محور اصلی و  R2شعاع انحنای آینه دوم است.

[ .]2طراحیهای مختلفی برای کاهش ابیراهیها و افزایش
زاویه دریافت نور در این نوع طیفسنجها انجام شده است
[ .]9-9در این مقاله،

تصحیح هر دو ابیراهی

آستیگماتیسم و کما انجام شده است.

اصول طراحی
چیدمان طیفسنج آرایهای با هندسه زرنی-ترنر در شکل
 1آمده است .در طراحی زرنی-ترنر طولموجهای تابیده
شده به توری بازتابی بر حسب مشخصات توری و زاویه
فرود نور پاشیده میشوند .زاویه تابش و فرود باریکه بر
شکل  :1چیدمان قطعات اپتیکی در هندسه زرنی-ترنر برای
طراحی طیف سنج آرایهای رامان S .شکاف ورودی نور M1 ،آینه
اول G ،توری پراش M2 ،آینه دوم CL ،عدسی استوانهایW ،
پهنای آشکارساز است.

توری از رابطه زیر بدست میآید:
() 1

d (sin i  sin r )  m

که  λطول موج نور تابشی d ،فاصله بین خطوط در توری

از طرفی مساله را به صورت مستقیم و با دیدگاه اپتیک

پراش  i ،زاویه تابش بر روی توری و   rزاویه بازتاب از

موجی و حد پراش بررسی میکنیم .فرض میشود که

توری است .مخروط نوری که مرکز آن در وسط توری قرار

توری پراش تنها عامل محدود کننده توان اپتیکی و نیز

دارد پاشندگی طولموجها توسط توری را مشخص می-

دهانه بند دستگاه اپتیکی باشد و آینه دوم ،تمام نور

کند.با مشتقگیری از رابطه توری بدست میآید:

رسیده به سطح مقطع توری را روی آشکارساز متمرکز

m
d cos r

() 2

میکند .برای آنکه دو قله متوالی ناشی از پراش قابل

 r 

تفکیک باشند باید به اندازه نیمپهنای پراش از یکدیگر
فاصله داشته باشند .در این حالتحداقل به دو پیکسل در

در این رابطه تغییرات زاویه ناشی از پاشیدگی ،بر حسب

آشکارساز نیاز است .اندازه هر پیکسل (  ) aدر آشکارساز از

تغییرات طول موج محاسبه میشود.

این رابطه بدست میآید:
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() 4

1 
R2 cos  2
2 G sin  r

f 2 cos  2 


G sin  r

رامان در گستره  180تا  1100اندازه گیری میشود .پس،

a

پهنای طیفی  920نانومتر و طول موج مرکزی940 ،

که  Gپهنای توری پراش است .فاصله کانونی موثر آینه

نانومتر است .از بین آشکارسازهای رایج در این حوزه،

دوم در رابطههای  2و  9بر اساس دو رابطه مختلف بدست

آشکارساز  S11639متعلق به شرکت هاماماتسو انتخاب

آمدهاند .از ترکیب این دو رابطه زاویه بازتاب از توری

شده است [ .]8این آشکارساز  2048پیکسل دارد که هر

بدست میآید:
dw
)
 G a

() 9

کدام  14میکرومتر پهنا دارند .پهنای کل آشکارساز
( r  arctan

 286912میلیمتر است .در ورودی دستگاه شکاف 19
میکرونی قرار داده شده و از توری پراش با ابعاد یک اینچ

برای محاسبه نسبت اندازه شعاع انحنای دو آینه ،از بزرگ-

با مشخصه  900خط در میلیمتر جهت تفکیک طول

نمایی سیستم اپتیکی استفاده میکنیم .این سیستم به

موجی بهره بردهایم .ابیراهی آستیگماتسیم و کما هر دو به

صورت همکانون طراحی شده و یک سیستم بدون کانون

ارتفاع پرتو تا محور اپتیکی حساس هستند بدین جهت

است که بزرگنمایی آن از رابطه زیر بدست میآید[:]1
R2 cos  2
R1 cos 1

() 9

قطعات اپتیکی استفاده شده در این طراحی دایروی
انتخاب شدهاند.

m

زاویه تابشی

و آستیگماتیسم  TAو ابیراهی کروی  CCبه ترتبب از

و

تابعهای مستقل در طراحی هستند

و توسط محدودیتهای مکانیکی مشخص میشوند و باید

رابطههای زیر محاسبه میشوند:

به گونهای انتخاب شوند که قابلیت ساخت وجود داشته

() 1

1 2

R

TA 

() 8

)( R  p

pR 2

CC 

باشد .تمام متغیرهای دیگر توسط روابط معرفی شده در
قسمت قبل در محیط متلب محاسبه میشوند .مشخصات
اولیه ایجاد شده به عنوان طراحی اولیه در قسمت غیر
متوالی محیط نرم افزاری زیماکس وارد میشوند.

اختالف بین دو کانون ناشی از پرتوهای ساجیتال و
تانژانتی توسط رابطه زیر محاسبه شده و در نهایت قبل از

سیگنال رامان بسیار ضعیف است و سامانه دریافت کننده

رسیدن به آشکارساز توسط عدسی استوانهای جبران می-

باید برای دریافت بیشترین انرژی ورودی و بیشترین توان

شود [.]4

تفکیک بهینه سازی شود .پهنا و ارتفاع لکه روی آشکارساز

برای رفع ابیراهی کما محل جسم و تصویر به گونهای

به عنوان قید طراحی معرفی شده توسط الگوریتم کمترین
شیب بهینه سازی میشود.

انتخاب میشوند که اندازه ابیراهی کمای آنها روی توری

جدول  :1جزییات طراحی نهایی در طیف سنج آرایهای رامان.
زاویهها بر حسب درجه و اندازهها بر حسب میلیمتر هستند.

با هم برابر و عالمت مخالف داشته باشند.

شبیه سازی
در کاربردهای پزشکی ،طول موج  180نانومتر میزان
جذب کمی در بافت دارد از این رو برای تحریک ترازهای
رامان لیزر  180نانومتر انتخاب شده و طیف پاداستوکس

مشخصه

محاسبه

متغیرها

شبیهسازی

آلفا_1

8

خیر

8

آلفا_2

20

خیر

20

آر_1

235

بله

227
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آر_2

248

مقید

247

 180تا  1100نانومتر استخراج شدهاند .بعد از تصحیح

تتا_آر

38.3

بله

141.7

ابیراهی آستیگماتیسم و کما ،دقت طول موجی 0629

تتا_آی

-3.2

بله

11968

نانومتر بدست آمده است .شکاف ورودی  19میکرونی بوده

جسم

132

بله

118

و زاویه پذیرش سیستم (دهانه عددی) در حالت بهینه

تصویر

103

بله

106

سازی شده  0611رادیان است .توری پراشی یک اینچ

فاصله کانونی_1

116

مقید

102

استفاده شده و تمام قطعات ارتفاع یک اینچ دارند.

فاصله کانونی_2

117

بله

116

زاویه آشکارساز

0

بله

9689

محل عدسی استوانهای

104

بله

95
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بررسی پدیده جایگزیدگی اندرسون در انتشار امواج پالسمون سطحی بر پایه
گرافن
2

 و علی هاتف1 محمود حسینی فرزاد، 1 فاطمه صفرزاده،1میالد ثانی

 شیراز، میدان ارم، پردیس ارم دانشگاه، بخش فیزیک دانشگاه شیراز1
 کانادا، دانشگاه نیپیسینگ، بخش علوم کامپیوتر و ریاضی،آزمایشگاه فیزیک محاسباتی نیپیسینگ2
 تحرک باالی حامل ها در گرافن باعث می شود که پالسمون های.چکیده – گرافن ساختاری دو بعدی با خواصی منحصر به فرد است
. این امر گرافن را برای کاربردهای پالسمونیک مناسب می کند.گرافن اتالف کم و محدودیت به سطح قابل مالحظه ای داشته باشند
 نتایج نشان می دهند که با ایجاد بی نظمی.در این مقاله ساختاری متشکل از توری سیلیکونی و گرافن مورد بررسی قرار گرفته است
در ساختار پیشنهادی می توان مودهای پالسمونی جدیدی ایجاد کرد که شدت قابل مقایسه ای نسبت به مودهاای سااختار مانظم
. این امر چنین ساختاری را کاندید مناسبی برای رزوناتورها و به طور کلی وسایل اپتوالکترونیکی می کند.دارند
 جایگزیدگی اندرسون، پالسمون سطحی، تک الیه گرافن-کلید واژه

Investigation of Anderson localization phenomena in propagation of
surface plasmon waves in graphene surface
Milad Sani1, Fatemeh safarzadeh1, Mahmood Hosseini Farzad1 and Ali Hatef2
1

2

Department of physics, University of shiraz, Shiraz, Iran

Nipissing Computational physics laboratory (NCPL), Department of computer science and
mathematics, nipissing university-north bay, canada

Abstract- graphene is a 2d structure with unique properties. High carrier mobility in graphene causes to
graphene plasmons have low loss and considerable confinement to the surface. This suites graphene for
plasmonic applications. In this article a structure consists of silicon grating and graphene were investigated.
Results showing that with creating disorder in the proposed structure, we can create new localized plasmon
modes that have comparable intensity than ordered structure modes. This makes such a structure as a suitable
candidate for resonators and in general optoelectronic devices.
Keywords: Anderson localization, Graphene monolayer, Surface plasmon
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است .این ساختار از یک تکالیه گرافن قرار گرفته بر روی
یک توری سیلیکونی تشکیل شده است.

مقدمه
گرافن تک الیه ای دوبعدی از اتمهای کربن است که با
ویژگیهای منحصر به فردی که از خود نشان میدهد
افقهای جدیدی برای طراحی نانوساختارهای پالسمونیک
باز میکند [ .]1پالسمونهای سطحی گرافن میتوانند در

شکل  :1تصویری شماتیک از نانوساختار توری-گرافن a .توری
پریودیک b .توری رندم با درجه بی نظمی .%20

محدودهی طیفی فروسرخ نزدیک تا تراهرتز تحریک شوند.
تحرک باالی حاملها در گرافن موجب میشود که،

در ساختار پریودیک  w1و w2که اندازه پهنا و فاصله میان
دندانههاست 00 ،نانومتر است .فضای میان گرافن و توری
از ماده  SiO2پر شده است hSiO2 .و  hgبه ترتیب فاصله
میان سطح توری تا الیه گرافن و ارتفاع دندانه توری است
و هردو برابر با  100نانومتر درنظر گرفته شده اند.
پالسمونها از سمت چپ ساختار تحریک میشوند.
ساختار توری ،موجب مدوله شدن رسانندگی گرافن و
ضریب شکست مؤثر حرکت پالسمونها میگردد .برای
بررسی خواص اپتیکی گرافن از رابطهی کوبو 1مربوط به
رسانندگی اپتیکی برای انتقال درون باندی و بین باندی
استفاده میشود که ترم درون باندی (ترم اول) به دلیل
کوچک بودن قابل صرف نظر است [:]9

پالسمونهای گرافن اتالف کمی داشته باشند و شدیداَ
محدود به سطح باشند .به عالوه میزان تحرک حاملها در
گرافن توسط دوپ شیمیایی و اعمال ولتاژ قابل کنترل
است .این خواص گرافن را کاندید مناسبی برای کاربرد در
ساختارهایی نظیر مدارهای فوتونیک [ ,]2سنسورها [ ]9و
… میکند .محققان عالقه زیادی به مشاهده و مطالعه
پدیده جایگزیدگی اندرسون امواج پالسمون سطحی دارند
و پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است [.]6-4
تداخل پراکندگیهای چندگانه امواج پالسمون سطحی در
محیطهای نامنظم میتواند منجر به رخداد پدیده
جایگزیدگی اندرسون شود[ .]1گرافن به دلیل اتالف کمتر


ie 2 k BT
 g( )  2
[ c
1
 (  i ) k BT

پالسمونهای سطحی ،محیط مناسبتری را برای رخداد
جایگزیدگی اندرسون فراهم میآورد .اخیراً جایگزیدگی

]])  1

()1

اندرسون پالسمونهای گرافن را در توری سیلیکونی

c
k BT

 2 ln[exp(

) 2 |  c | (  i
ie
[ln
]
) 4 2 |  c | (  i 1
1

نامنظم بر پایهی گرافن نشان دادهایم [.]8
در این مقاله ،ساختاری متشکل از یک الیه گرافن قرار

2



در رابطه  e ،1بار الکترون  ،فرکانس فوتون در خأل،
 T  300Kدما  ،زمان واهلش تکانه و   cپتانسیل

گرفته بر روی توری سیلیکونی ،به منظور بررسی رفتار
پالسمونها در حضور بی نظمی شبیه سازی شده است .در

شیمیایی است که از رابطه   c   f (n)1 / 2به دست
می آید که  nچگالی دوپینگ گرافن و   fسرعت فرمی

ادامه تأثیر ایجاد بی نظمی با درجات مختلف بر مودهای
پالسمونی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

است .همچنین   20000cm2 v 1s 1 .   c /( e f ) 2

تحرک حامل و  n   d  0V / eHکه   dو   0به
ترتیب گذردهی نسبی  SiO2و فضای آزاد هستند.

تئوری و ساختار شبیهسازی شده
در این مقاله با هدف بررسی اثر ایجاد بینظمی بر رفتار
پالسمونها ،ساختاری به فرم شکل  1شبیهسازی شده

kubo
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 V  80vولتاژ اعمال شده و  Hفاصله توری تا سطح
گرافن است.

تابعی از طول موج و مکان روی سطح گرافن نشان میدهد
که یکی از آنها مربوط به ساختار پریودیک و دیگری
مربوط به ساختار بینظم با درجهی بی نظمی  %20است.

بحث و نتایج
برای رخداد پدیدهی جایگزیدگی اندرسون برای حرکت
پالسمونهای سطحی ،پهنای دندانههای توری را به صورت
رندم انتخاب میکنیم (شکل  1سمت راست) .در اینجا
طیف عبور را مورد محاسبه قرار دادهایم .نمودار عبور برای
یک ساختار منظم با توری پریودیک و سه ساختار با توری
رندم با درجات بی نظمی  %10 ،%0و  %20در شکل 2
نشان داده شده است.

شکل  :9توزیع شدت میدان الکتریکی به عنوان تابعی از طول موج
و موقعیت برای یک ساختار پریودیک ) (aو یک ساختار رندم با
درجه بی نظمی .(b) % 20

این شکل به وضوح ایجاد مودهای پالسمونی در مناطق
ممنوعه را نشان می دهد .همچنین میتوان جایگزیده
شدن مودهای پالسمونی در طول ساختار را نیز مشاهده
کرد .نکتهی قابل توجه شکل این است که به دلیل رخداد
پدیدهی جایگزیدگی اندرسون شدت مود میتواند به
اندازهی فاکتور  9نسبت به مودهای پالسمونیک ساختار
پریودیک افزایش یابد .چنین ساختاری میتواند به عنوان
رزوناتوری با فاکتور کیفیت باال مورد استفاده قرار گیرد .به
عالوه این که مودهای پالسمونی چنین ساختاری با تغییر
ولتاژ اعمال شده میان گرافن و توری به طور دقیق قابل
کنترل هستند .این مودهای پالسمونی بسیار جایگزیده که
قابل کنترل نیز هستند ،افقهای جدیدی برای پیشرفت
وسایل اپتوالکترونیکی همچون فیلترهای فوتونیک،
سنسورهای پالسمونیک و مدوالتورهای فضایی نوری باز
میکنند.

شکل  :2طیف عبور گرافن بر پایه توری سیلیکونی براگ برای
توری پریودیک ) (aو توری های رندم با درجات بی نظمی ، (b) %0
(c) %10و .(d) %20

شکل  2نشان میدهد که در نواحی ممنوعه مربوط به
ساختار پریودیک مودهای پالسمونیکی رندم ایجاد
میشوند .به عالوه باندهای ممنوعه نازک جدیدی در
نواحی عبوری ساختار منظم به وجود میآیند .برای درک
علت فیزیکی این رفتار ،باید ماهیت تداخل امواج
پالسمونی را مورد توجه قرار داد .امواج پالسمونی گرافن
ضمن انتشار ،تغییرات پریودیک و یا نامنظم توری را در
قالب تغییر ضریب شکست مؤثر حس میکنند که این امر
منجر به بازتابهای متعدد امواج پالسمونی میگردد .برای
طولموجهای باند عبوری تداخل سازنده و برای طول
موجهای باند ممنوعه تداخل ویرانگر رخ داده است .شکل
 ،9توزیع شدت میدان الکتریکی نرماالیز شده را به عنوان
911
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در ساختار دیگری دو توری به هم چسبیده را شبیه سازی
کردیم که از باال مورد تابش قرار میگیرد که  p1=35و
 p2=50به ترتیب پریود توری اول و پریود توری دوم
هستند (شکل .)4

نتیجهگیری
در این مقاله ،ساختاری بر پایه گرافن را پیشنهاد دادیم و
به بررسی ایجاد بی نظمی بر حرکت پالسمون ها در این
ساختار پرداختیم .نتایج نشان دادند که با ایجاد بی نظمی
می توان مودهای پالسمونی را در مناطق طیفی ممنوعه
مربوط به ساختار پریودیک ایجاد کرد؛ که این مودها عالوه
بر قابل کنترل بودن ،شدت قابل مالحظهای نسبت به

شکل  :4نانوساختار با دو توری به هم چسبیده.

مودهای پالسمونی ساختار پریودیک دارند .بنابراین
پدیدهی جایگزیدگی اندرسون در حرکت پالسمونها

سپس در ساختار دو توری با تغییر پهنای دندانهها
بینظمی ایجاد شده است .شکل  0توزیع شدت میدان
الکتریکی روی سطح گرافن را در دو ساختار پریودیک
(شکل  )0aو بینظم (شکل  )0bنشان میدهد.

میتواند به طور قابل مالحظهای بازدهی ساختارهای
پالسمونیک بر پایهی گرافن را افزایش دهد .این ساختار
پیشنهادی می تواند کاندید مناسبی برای استفاده در
رزوناتورها و سایر ادوات پالسمونیکی بر پایه گرافن از
جمله فیلترها ،سنسورها و مدوالتورها باشد.
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 با پیشرفت ادوات فوتونیکی و. نیاز به پردازش سریع اطالعات بیشتر از هر زمانی احساس می شود،چکیده – با پیشرفت روز افزون علوم محاسباتی در قرن حاضر
 جای مدار مجتمعع، رفته رفته مدار مجتمع های فوتونیکی به دلیل سرعت خیلی بیشتر پردازش نوری نسبت به همتاهای الکترونیکی،کوچک سازی مقیاس آن ها
.های الکترونیکی را پر کرده و کامپیوترهایی تماماً نوری و در ادامه کامپیوترهای کوانتومی از حالت آزمایشگاهی خارج شده و به سمت صنعتی شدن پیش می روند
، در آزمایش مخلوط سازی تبهگن چهار موجDR1  آالییده به رنگینهPMMA  پیشنهادی بر اساس استفاده از پاسخ غیر خطی محیط پلیمری،در این پژوهش
( بهCCNOT)  برای پیاده سازی گیت برگشت پذیر توفولی،و تطبیق نتایج آن با منطق کامپیوترهای کوانتومی و تعریف کیوبیت های فوتونی بر اساس قطبش
. ارائه شده است،صورت تمام اپتیکی
 مخلوط سازی تبهگن چهار موج، قطبش، کیوبیت، توفولی، گیت برگشت پذیر:کلید واژه

Toffoli (CCNOT) reversible suggested gate based on Degenerate Four
Wave Mixing method
Ashkan Abolhassani 1, Ezzedin Mohajerani 2, Keivan Navi 3
1

Department of Photonic, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3
Faculty of Computer Science and Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract- Along with the increasing advances of computing science in the current century, we need quick information
processing more than ever. By improving photonic devices and their scaling down, integrated photonic circuits have
gradually substituted their electronic counterparts due to their much faster optical processing capabilities than that of
electronic integrated circuits. Fully optical computers followed by quantum computers are consequently passing
through experimental phase and are being commercialized. In this proposed research, implementing fully optical Toffoli
reversible gate (CCNOT) is presented which is on the basis of using PMMA polymeric medium contaminated with
polymeric dye DR1 non-linear response in Degenerate Four Wave Mixing test and then matching the results against
quantum computer logic and the definition of photonic qubits based on polarization.
Keywords: Reversible Gate, Toffoli, Qubit, Polarization, Degenerate Four Wave Mixing
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مقدمه

()1

اهمیت اپتیک غیر خطی در قرن بیست و یکم ،شاید بیشتر به لحاظ
کاربرد هایی است که در عرصه مهندسی فوتونیک می توان از آن ها
انتظار داشت .پیشرفت تحقیقات در زمینه شناسایی عناصر و ترکیبات
مناسب و واجد اثرات اپتیک غیر خطی ،اعم از ترکیبات آلی و معدنی و
نیمه هادی ها ،و همچنین کشف اثرات جدید اپتیک غیر خطی نظیر
پدیده مزدوج فاز ،هولوگرافی متحرک و پویا ،شفافیت القایی
الکترومغناطیسی ،تولید هماهنگ های دوم ،سوم و پنجم نوری ،همه
و همه مقدماتی بودند ،برای ساخت ادوات نوری دو حالته و ذخیره
کننده های اطالعاتی به منظور ساخت و توسعه کامپیوترهای نوری،
اعم از نوع کالسیک یا کوانتومی ] ،[1و همچنین امکان استفاده
وسیع تر از نور در نسل جدید مخابرات نوری (استفاده از سالیتون ها )
] [2و پردازش اطالعات در مکان های مختلف .در این مقاله پس از
معرفی کیوبیت و گیت کوانتومی توفولی )  ،(CCNOTبه طور
خاص به مخلوط سازی تبهگن چهار موج که یک پدیده غیر خطی
مرتبه سوم بوده و نتایج آن اساس کار مدل پیشنهادی گیت مذگور در
این مقاله است ،می پردازیم.

  0   1

در اینجا ضرایب 𝛼 و 𝛽 در حالت کلی عددی مختلط می باشند ،یعنی
است .هر سیستم دو
که
اعدادی به فرم
حالته فیزیکی نظیر اسپین الکترون یا قطبش عمودی و افقی یک
فوتون ،را می توان مصداق یک کیوبیت در نظر گرفت ] .[4برای
کیوبیت های فوتونی داریم ]:[5
()2

0  H , 1  V    H   V

گیت برگشت پذیر توفولی )(CCNOT
یک گیت را می توان نمایشی ریاضی از نحوة پردازش اطالعات
انگاشت .گیت های کالسیک ،اجزای تشکیل دهنده کامپیوتر
کالسیک هستند .هدف اصلی یک گیت منطقی کالسیک ،پردازش
اطالعات در سطح بیت می باشد ] .[3در یک کامپیوتر کوانتومی نیز
وضع به همین ترتیب است و اطالعات با استفاده از گیت های که در
اینجا گیت های کوانتومی نامیده می شوند ،پردازش میشود .با این

کیوبیت )(Quantum Bit

تفاوت که در گیت های کوانتومی نیازی نیست تا حالت های ورودی

واحد اصلی پردازش اطالعات در یک کامپیوتر کالسیک بیت می

و خروجی تنها حالت های پایه محاسباتی

باشد ،که می تواند تنها یکی از دو حالت  0یا  1را داشته باشد .بر

میتوانند در حالتهای برهم نهی از حالت های پایه محاسباتی نیز قرار

اساس مفهومی مشابه می توانیم واحد اصلی پردازش اطالعات در یک

گیرند .در ادبیات مکانیک کوانتومی ،گیت کوانتومی ،یک عملگر

محاسبة کوانتومی را تعریف کرده و آن را کیوبیت که کوتاه شده ی

تحول زمانی است که یک حالت کوانتومی را در مدت زمان معینی به

عبارت بیت کوانتومی ) (quantum bitمی باشد ،بنامیم .در

وسیله یک نگاشت یک به یک ،به حالت کوانتومی دیگری تبدیل می

تصویر مکانیک کوانتومی ،حالت کیوبیت یک بردار در فضای دو بعدی

کند] .[6گیت های کوانتومی با عملگرهای یکانی در فضای برداری

نشان داده می شود ] .[3در

کیوبیت ها توصیف میشوند .به همین دلیل ممکن است به جای واژه

هیلبرت است که با کِت

تشابه با بیت کالسیک ،دو حالت پایه کیوبیت

باشند ،بلکه

گیت ،گاهی واژه ی عملگر یا اُپراتور نیز به کار رود .عملگر یکانی،

می

عملگری است که معکوس آن با مزدوج هرمیتی آن برابر باشد ،یعنی

باشند؛ اما برخالف بیت کالسیک که همیشه در یک حالت مشخص

 .همچنین اگر  Hیک عملگر هرمیتی باشد،

 0یا  1قرار دارد  ،کیوبیت میتواند در حالت برهم نهی

عملگر

) (superpositionاز دو حالت پایه قرار داشته باشد ،به این

،یک عملگر یکانی خواهد بود ] .[3از آنجایی

که گیت های کوانتومی نگاشت یک به یک را انجام می دهند،

صورت که:

عملیات انجام شده توسط آنها برگشت پذیر می باشد .به عبارت دیگر
با داشتن خروجی ،ورودی گیت را می توان مشخص کرد .در حالی که
گیت های کالسیک به جز گیت  NOTبرگشت ناپذیر هستند ].[7
اتالف انرژی در مدار های برگشت پذیر کم بوده و بنابراین در

 : Solitonدر اپتیک ،عبارت سالیتون برای بیان هر میدان اپتیکی که در حین انتشار به
دلیل تعادل بین اثرات خطی و غیر خطی در محیط تغییر نمی کند استفاده می شود.
2
Toffoli
3
Controlled Controlled NOT
4
)Degenerate Four Wave Mixing (DFWM

کاربردهایی با مصرف توان پایین مناسب هستند .همچنین در بسیاری
از کاربردها نیاز به انجام محاسبات بدون پاک شدن اطالعات اولیه
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هستیم ،که در این موارد استفاده از مدار های برگشت پذیر انتخابی

تمامی پرتو ها یکسان است .در این تحقیق ،ما چیدمان اپتیکی

مناسب می باشد ].[4

استاندارد آزمایش  DFWMرا پیشنهاد می کنیم ] .[9شماتیکی

گیت توفولی که در شکل ( )1نشان داده شده است ،دارای  3ورودی

ساده از این آزمایش با استفاده از یک کریستال در شکل ( )2نشان
داده شده است.

بوده که دو بیت اول ،موسوم به بیت کنترل می باشند .در واقع این
 ،را محاسبه کرده و نتیجه ی آن را با بیت هدف

گیت

) XOR ،(Targetمی کند ] .[3جدول درستی این گیت در زیر
آمده است:
جدول ( )  :جدول درستی گیت توفولی )(CCNOT
Output
0
0
0
1
1
1
1
0

0
0
1
0
0
1
1
1

Input
0
1
0
0
1
0
1
1

0
0
0
1
1
1
0
1

0
0
1
0
0
1
1
1

0
1
0
0
1
0
1
1

شکل ( )  :شماتیک ساده از آزمایش مخلوط سازی تبهگن چهار موج ][10

ساختار گیت پیشنهادی
برای تحقق هدف مد نظر ،به منظور فراهم سازی محیط غیر خطی،
ماده پلیمری  PMMAآالییده به رنگینه  DR1در آزمایش
 DFWMپیشنهاد می شود .برای اطالعات بیشتر در مورد محیط
پلیمری مذکور و سازوکار پاسخ غیر خطی آن و چگونگی تولید پرتو
چهارم موسوم به  ،OPCبه رفرنس شماره ] [11و ] [8مراجعه
کنید .برای تحقق هدف مطابق با شماتیک شکل ( )3بر سر راه
سیگنال (نور) مزدوج فاز تولید شده ،یک تیغه نیم موج برای چرخش

شکل ( )  :نمایش مداری گیت توفولی )[6] (CCNOT

صفحه قطبش به اندازه

مخلوط سازی چهار موج

درجه قرار می دهیم.

مخلوط سازی چهار موج ) (FWMفرآیندی برای تولید یک پرتو به
وسیله ی برهمکنش سه پرتو در محیطی با پاسخ غیر خطی مرتبه
سوم می باشد .پرتو تولید شده به (سیگنال) نور مزدوج فاز )(OPC
معروف است ] .[8مخلوط سازی تبهگن چهار موج ،موردی خاص از
مخلوط سازی چهار موج است که در آن چهار پرتو دارای فرکانس
یکسان و دو پرتو از پرتوهای ورودی در خالف جهت هم هستند .در
واقع واژه  Degenerateبه این منظور به کار می رود که فرکانس
شکل ( )  :چیدمان اپتیکی مخلوط سازی چهار موج برای تحقق گیت پیشنهادی
 ،CCNOTاز تیغه نیم موج برای تعیین قطبش پرتوهای پمپ و پروب می توان
استفاده کرد ،که در شکل درج نشده است.
Optical Phase Conjugate

1
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همانطور که در جدول ( )1مشخص است ،گیت فقط وقتی عمل می

پیشبینی نتایج مدل پیشنهادی

کند که دو بیت (کیوبیت در منطق کامپیوترهای کوانتومی) کنترلی هر

همانطور که در جدول ( )2مشاهده می شود ] ،[8در شماره ترتیب 1

دو مقدار منطقی  1را داشته باشند ،هر حالتی غیر از این ،گیت عمل

و  2هر دو کیوبیت کنترلی برابر

نکرده و ورودی ها به همان شکل در خروجی ظاهر می شوند .در واقع

روی کیوبیت هدف که ما آن را قطبش پرتو

دو بیت کنترلی  Cتعیین می کنند که عمل  NOTروی بیت هدف

بچرخد ،که با عبور نور مزدوج فاز تولید شده

که در آن  Hقطبش خطی افقی و

نتایج آزمایش کامالً با جدول درستی گیت توفولی تطابق دارد .برای

را داشته باشند ،در

شماره ترتیب  7و  8یعنی وقتی که قطبش پرتوهای کنترلی هر دو

این صورت نور هدف  Tبا هر قطبش ورودی ،در خروجی قطبشش

افقی باشند ،یعنی

عوض می شود .حال در این پیشنهاد ،مطابق با شماتیک شکل ( )،

 ،بدون نیاز به عبور پرتو

تولید

شده ،از تیغه نیم موج ،نیاز مسئله برآورد می شود.

گیت  CCNOTرا با پدیده  DFWMدر محیط – PMMA

مرجع ها

 DR1به صورت زیر تطبیق می دهیم :
-کیوبیت کنترلی

قطبش پرتو پمپ

] [1حسن کاتوزیان ،فوتونیک ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه امیرکبیر تهران35 ،

-کیوبیت کنترلی

قطبش پرتو پمپ

] [2نصرت ا ...گرانپایه ،نجمه نزهت  ،علیرضا موال ،تقویت کننده های تار (فیبر)
نوری آالییده به اربیوم و رامان ،انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

کیوبیت هدف ورودیتولید شده

3

قطبش پرتو پروپ

-نتیجه نهایی گیت

[3] McMahon, Quantum Computing Explained,
WILEY Press, 2008
] [4معصومه طاهرخانی ،طراحی شبیه سازی و ساخت گیت های کوانتومی نوری بر

قطبش (سیگنال) نور مزدوج فاز

پس از عبور از تیغه نیم موج

اساس زوج فوتون های درهم تنیده ،رساله دکتری ،دانشگاه علم و صنعت ایران،

جدول ( )  :نتایج آزمایش  DFWMو تطبیق آن با منطق گیت CCNOT
شماره

از یک تیغه نیم موج،

این خواسته تحقق می یابد .همچنین برای شماره ترتیب های  3تا 6

 Vقطبش خطی عمودی می باشد ،گیت فقط وقتی عمل می کند که
کیوبیت های کنترلی هر دو مقدار

در نظر گرفتیم ،باید

عمل  NOTصورت گیرد و در واقع صفحه قطبش به اندازه

 Tانجام پذیرد یا خیر .حال با تعریف کیوبیت به صورت
و

بوده که در نتیجه آن،

ترکیب قطبش

ترتیب

قطبش سیگنال چهارم
تولید شده
(نور مزدوج فاز)

تهران3 ،
[5] Jennifer L. Dodd, Timothy C. Ralph, G. J. Milburn,
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A 68, 042328 , 2003
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بهشتی تهران36 ،
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1983
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کاربرد طیف سنجی رامان در بررسی جوهر خودکار مشکی به منظور تشخیص
اصالت اسناد
 سیدحسن توسلی،عباس عارفی
 پژوهشکده لیزرو پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین،تهران
 طیف سنجی رامان یک تکنیکک. معموالً با آنالیز فیزیکی و شیمیایی جوهر انجام میشود،چکیده – بررسی اسناد مشکوک به جعل
 اما این روش با محدودیتهایی از جمله حساسیت پایین و پدیده غلبهکننده فلورسانس همراه.بسیار کارآمد برای آنالیز جوهر است
 نشان دادن توانایی، هدف این مقاله. مشکل فلورسانس با روش کاهش زمینه در بخشی از طیف حل شده است، در این تحقیق.است
 ابتدا تکرار پکییری طیکف خودکارهکای سرسکاچمهای، به همین منظور.این تکنیک برای بررسی برخی جوهرهای مشکی میباشد
 نمونه را5  نتایج نشان می دهد که این تکنیک قابلیت تفکیک.متداول بررسی و پس از آن تفکیکپییری نمونهها مطالعه شدهاست
.دارا میباشد
 اسناد مشکوک، جوهر،  فلورسانس، طیف سنجی رامان-کلید واژه

Application of Raman spectroscopy in examination of black pen inks
for authentication of documents
Abbas Arefi and Seyed Hassan Tavassoli
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, G. C., Evin, Tehran
*Corresponding author: abbas.arefi.72@gmail.com, h‑tavassoli@sbu.ac.ir
Abstract- Forensic examinations of questioned documents routinely involve physical and chemical analysis of inks.
Raman spectroscopy is a very attractive technique for ink analysis. However, this technique has some limitations
including low sensitivity and the overwhelming phenomenon of fluorescence . In this research, this problem has been
solved for a portion of the spectrum by baseline correction. This paper aims to demonstrate the potential of Ramanbased techniques for examination of some black inks. For this purpose, at first, the repeatability of black ballpoint pen
inks spectra have been examined and then the inks have been discriminated from each other. The results show that this
technique is able to distinguish all five samples.
Keywords: Raman spectroscopy, fluorescence, inks, questioned documents

911
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

مقدمه

که در اینجا  IRشدت نور رامان است N ،تعداد مولکولهای

امروزه ،جعل اسناد به طور فزایندهای پیچیده شدهاست .در

تحت تابش لیزر در واحد حجم بوده IL ،شدت نور فرودی
است L ،طول نمونه میباشد و  σهمان سطح مقطع

نتیجه توسعه بیشتر اطالعات و ابزار موثر ،برای بررسی
اسناد مشکوک به یک موضوع و چالش مهم تبدیل

رامان است که به دلیل کوچک بودن سطح مقطع رامان،

شدهاست .به طور کلی ،هر سند نوشته شدهای که منبع یا

سیگنال رامان بسیار ضعیف است .به طور کلی اگر

اصالتش نامعین باشد ،اسناد مشکوک 1مینامند .امروزه

بخواهیم شدت رامان بیشتری داشته باشیم ،طبق رابطه

طیفسنجی رامان به دالیل مختلفی از جمله تطبیقپذیری

( )1یا میتوانیم شدت نور فرودی را افزایش دهیم و یا

با بسیاری از کاربردها در زمینههای مختلف تحقیقاتی ،در

اینکه سطح مقطع رامان را افزایش دهیم .اما افزایش سطح

کانون توجه بسیاری از محققان در سراسر جهان قرار

مقطع ،نیازمند وجود لیزر با طول موج تنظیمپذیر است ،تا

گرفته است] .[1با این تفاسیر ،طیفسنجی رامان به دلیل

بتوان طیف رامانِ تشدیدی را بررسی نمود .توان لیزر نیز،

سریع بودن و آنی بودن آزمایش و عدم نیاز به آمادهسازی

در بررسی نمونهی جوهری که ضریب جذب باالیی دارد،

نمونه و همچنین بررسی با حداقل مقدارِ ممکنِ حجمِ

باید در پایین ترین حد ممکن باشد .چراکه توان باالی لیزر

نمونه ،در علوم جنایی و جعل اسناد ،مورد توجه ویژهای

منجر به تخریب نمونه میشود .در طیفسنجی رامان ،این

قرار گرفتهاست] .[2هدف ما در وهله اول بررسی

که لیزر در ناحیهای کار کند که ماده جذب کمتری داشته

تکرارپذیری طیف جوهر و بعد از آن مقایسه جوهرهای

باشد؛ نکته مهمی است ،اما در بررسی طیفِ رامانِ جوهرها

مختلف از همدیگر به روش طیفسنجی رامان میباشد.

با طول موج برانگیزش  197نانومتر نیز طیف فلورسانس
مشاهده کردیم .مضاف اینکه سطح مقطع رامان با توان

تئوری آزمایش

چهارم طول موج رابطه عکس دارد؛ یعنی در طول موج-

در طیفسنجی رامان ،نمونه تحت تابش نور تکفام لیزر

های باالتر ،شدت سیگنال رامان به میزان قابل توجهی

قرار میگیرد و فوتون پس از برهمکنش با نمونه ،با

کاهش مییابد .به همین دلیل در بررسی نمونه جوهر ،به

فرکانسی متفاوت با فرکانس فوتون فرودی ،که وابسته به

سراغ لیزر  795نانومتر آمدیم .یکی از چالشهای مهمی

میزان ضریب قطبشپذیری نمونه میباشد؛ ساطع میشود.

که با آن مواجه هستیم ،ظهور عامل ناخواستهای به نام

در واقع انرژی فوتونهای پراکندهشده ،متناسب با

فلورسانس است .از آنجایی که شدت طیف فلورسانس برای

بسامدهای ارتعاشی مولکول بوده که نشاندهنده ساختار

نمونه جوهرهای مشکی در محدوده  795تا  795نانومتر

مولکول بوده و اجازه شناسایی و مشخصهیابی ماده را بر

پایین است ،قلههای رامان مشخص هستند .بدین ترتیب

این اساس میدهد].[3

با برازش کردن 5نمودار چند جملهای در آن محدوده،

شدت سیگنال رامان ،از رابطه زیر به دست میآید:

فلورسانس را حذف کردیم.

()1

I R  N R i  f I L L

روش تجربی آزمایش
در این آزمایش ،نور لیزر  795نانومتر پیوسته Nd:YAG

به وسیله فیبر تک مود انتقال یافته و پس از برخورد با لنز،
Questioned document

1

fitting
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پرتو موازی شده و به آینه دوفامی برخورد مینماید .سپس

نمونه خودکار شماره  ،7اکتفا کردیم .طیفهایی که از

از این آینه بازتاب شده و به وسیله شیئی  ،1 4نور بر روی

مکانهای مختلف جوهر گرفته شدند ،رفتار یکسانی دارند

جوهر متمرکزشده و شیئی ،نور بازتابی را مجدداً جمع

و روی یک زمینه فلورسانسی قرار گرفتهاند.

مینماید .این بار نور با طول موجهای بلندتر از آینه
دوفامی عبور کرده و با فیبر به آشکارساز هاماماتسو 5می-
رسد .در نهایت ،طیف را با رایانه مشاهده و ذخیره می-
کنیم .همه شرایط طیفگیری را برای تمامی نمونهها ثابت
نگه داشتهایم و برای هر نمونه ،حداقل از شش ناحیه

شکل  :5تصویر پنج نمونه خودکار مورد آزمایش که هر قسمت از
"بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران" با خودکاری
که پایین آن قرار دارد ،نوشته شده است.

مختلف جوهر طیفگیری را انجام دادیم .در هر نقطه،
چهار بار آزمایش را تکرار کردیم .زمان طیفگیری برای
همه نمونهها  4ثانیه و توان لیزر 11میلی وات میباشد.

با برازش کردن یک تابع چند جملهای 9روی طیف و
سپس نرمالیزه کردن 4تمامی طیفها بین  1و  1میتوان
تکرارپذیری را تأیید کرد(شکل .)9هدف دوم ،بررسی طیف
جوهرهای مختلف و تفکیک آنها از همدیگر میباشد .در
اینجا ،معیار بررسی ما برای تفکیک طیفها بدین گونه
میباشد که نمونه  7را به دلیل همگنی زیاد و بهترین
تکرارپذیری به عنوان طیف مرجع انتخاب نموده و مابقی
طیفها ،با این نمونه مقایسه خواهیم کرد.

شکل  :1چیدمان آزمایش اندازهگیری جابهجایی رامان جوهر.

نکته اساسی در بررسی جوهرها ،تغییرات کوچک شدت
قلهها در هر بار آزمایش بود .که این میتواند ناشی از تغییر
ارتفاع در نقاط مختلف یک قطره جوهر ،ناهمگنی مواد
تشکیل دهنده جوهر و همچنین خطای اندازهگیری
آزمایشگر و وسایل آزمایشی باشد .همانطور که در شکل
 5مشاهده مینمایید ،جوهر  7خودکار مختلفِ موردِ
آزمایش ،ظاهر کامالً یکسانی دارند.
شکل  :9تصویر پردازش شده و نرمالیزه شده شکل  9میباشد .در
اینجا تکرارپذیری به صورت واضح قابل مشاهده هست.

نتایج آزمایش
در ابتدا به هدف اولیه ،یعنی بررسی تکرار پذیری طیفها

برای بررسی دقیقتر ،تنها یک سری قلههای مشخصه با

میپردازیم .از آنجایی که نمیتوانیم تمامی طیف ها را به

انحراف معیار مشخص که در جدول زیر آورده شدهاست،

ها ،تنها به
نمایش بگذاریم ،به نمایندگی از بقیه نمونه 

در تمامی طیفها مورد بررسی قرار خواهندگرفت .درنتیجه

1

3

Objective 4x Upright
Hamamatsu

Polynomial
Normalize

2
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اختالف قلهی نمونهها نسبت به قله مرجع باید بزرگتر از
 1/7برابر مجموع انحراف معیار دو نمونه جوهر باشد ،تا
بتوان به این تفاوت کامالً اعتماد کرد .جدول زیر مکان قله
و انحراف معیار هر نمونه را مشخص کرده است.
جدول  :1انحراف از معیارشدت قلههای مورد بررسی برای هر 7
نمونه به منظور بررسی قرارداد ذکرشده:

حال به بررسی طیف نمونهها با مرجع میپردازیم .روی
طیفها محل تفکیکپذیری دو نمونه طبق قراردادی که

شکل  :4مقایسه طیف میانگین نمونه مرجع با مابقی نمونهها

گفته شد با پیکان مشخص کردیم .نکته خیلی مهم این

جدول  :5نتایج حاصل شده از مقایسه قلهها در نمونههای مختلف
با نمونه مرجع؛ عالمت  به منظور وجود اختالف و عالمت 
نشان از عدم اختالف میباشد:

است که بعضی قلهها اندکی جابهجا شدهاند .این به دقت
اندازهگیری دستگاه مربوط میشود ،که در این محدوده،
کوچکترین دقت اندازهگیری  5 cm-1میباشد .وجود یک
اختالف کافیست تا دو جوهر از هم تمییز داده شوند .برای
هر بررسی حداقل دو اختالف وجود داشت و به خوبی
تفکیک شدند .نتایج در جدول  5نمایش داده شدهاست.

نتیجهگیری
با توجه به جدول  ،5طیفسنجی رامان توانست میان

مرجعها

تمامی نمونهها حداقل یک تفاوت ایجاد کند؛ که متمایز از
دیگر نمونههاست .الزم به ذکر است که نمونه  ،4یک قله
اضافه نسبت به دیگر نمونهها دارد .هر چند این روش در
حال حاضر نسبت به روش های دیگر در پاسخگویی به نیاز
جامعه بسیار ضعیف است ،اما به دلیل پتانسیل مثبت

P. Vandenabeele, practical Raman Spectroscopy- An
Introduction, vol. 136, no. 1. 2007.

][1

A. Braz, M. López-López and C. García-Ruiz,
“Raman spectroscopy for forensic analysis of inks in
questioned documents”, Forensic Sci. Int., vol. 232,
no. 1–3, pp. 206–212, Oct. 2013.

][2

P. T. Elswick, K. Morris, D. Ph, P. Buzzini, J. Boyd
and W. Virginia, “Evaluation of the Use of Raman
Spectroscopic Techniques in Ink Analyses”, 2012.

طیفسنجی رامان ،محققین میتوانند با بررسی دقیقتر و
راهکارهای موثر ،این روش را در زمره تکنیکهای اصلی
بگنجانند.
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بررسی ضریب شکست غیرخطی گلوکز و ترکیبات آهن خون با استفاده از روش
جاروبZ
فاطمه شاهینی ،۱عبدالناصر ذاکری۱و مجتبی ابراهیمی

۱

-۱بخش فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
چکیده – در کار حاضر پارامترهای اپتیکی غیرخطی سرم خون توسط یک لیزر موج پیوسته با طول موج  ۲۳۵نانومتر بررسی شده
است .با بکارگیری روشهای اندازهگیری جاروب  Zروزنه بسته و باز ،پارامترهای اپتیکی غیرخطی سرم خون حاوی آهن و گلوکز
اندازهگیری شده است .نتایج نشان میدهد که با ثابت گرفتن غلظت آهن ،ضریب شکست غیرخطی(

متناسب با افزایش گلوکز

افزایش مییابد .ضریب شکست غیرخطی این محلول سرم توسط مدل شیخ بهایی و مدل جاروب  Zارائه و اندازهگیری شده است.

کلید واژه -آهن ،اپتیک غیرخطی ،جاروب  ، Zضریب شکست غیرخطی ،گلوکز

An Investigation of Nonlinear Refractive Index of Blood Glucose and
Iron Ferrene Compounds Using the Z-scan Technique
Fatemeh Shahini, Abdolnaser Zakery, Mojtaba Ebrahimi
Dept. of Physics, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
Abstract- We have investigated nonlinear optical properties of blood serum using a continuous wave laser at a wavelength of 532
nm. Utilizing open and close aperture of a Z-scan technique enables a measurement of the nonlinear refractive index of blood
serum
. Our results show that
increases because of increasing of the glucose content when the iron content is constant. We
measured the refractive index of this serum using Sheik-Bahae’s and Z-scan models.
Keywords: Nonlinear optics, Refractive index, Z-scan, Glucose, Iron
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نمودند[ ] .سطح گلوکز نمونههای استاندارد با اندازهگیری

مقدمه

ضریب شکست غیرخطی ( ) توسط لیزر پیوسته

گلوکز یکی از مهمترین منابع کربوهیدرات در بدن است.

 Nd:YAGبا طول موج  92نانومتر محاسبه شد .نتایج

سطح قند خون تحت تاثیر هورمونهایی مانند انسولین 1و

تجربی نشان داد چگالی نوری و ضریب شکست غیرخطی

گلوکاگون2میباشد .آهن نیز در بدن به عنوان یک عنصر

( ) نمونههای سرم خون ،که به ترتیب با دو روش رنگ

کمیاب طبقهبندی میشود .آهن اغلب به عنوان بخشی از

سنجی و روش جاروب Zاندازهگیری شدهاند ،مطابقت

ساختمان پروتئینهای مختلف ،در فعالیت بیولوژیکی آنها

دارند .همچنین بیان شد ضریب شکست غیرخطی با

میوگلوبین ،

افزایش گلوکز به صورت خطی افزایش مییابد .به این

سیتوکرومها و تعدادی از آنزیمها مانند پراکسیداز موجود

طریق با اندازهگیری

میتوان به میزان غلظت گلوکز

میباشد .اندازهگیری این دو فاکتور خون در انسان به

خون دست یافت.

نقش

دارد.

آهن

در

هموگلوبین،9

منظور شناسایی شرایط طبیعی یا غیرطبیعی ،مهم است.

هدف از این پژوهش بررسی خصوصیات غیر خطی

امروزه تکنیکهای نوری متعددی مانند طیفسنجی

گلوکز و ترکیبات آهن خون میباشد .بدین منظور با ثابت

نزدیک مادون قرمز ، 1مقطعنگاری همدوس اپتیکی  ،قطب

نگه داشتن غلظت آهن ،تاثیر تغییرات ضریب شکست

برای بررسی میزان

غیرخطی در اثر تغییر میزان گلوکز بررسی شده و نتایج با

سنجی 9و طیفسنجی فلورسانس

1

گلوکز آزاد و هموگلوبین گلیکوز شده خون مورد استفاده

کارهای پیشین مقایسه شده است.

قرار میگیرند[.]1
روش تجربی

مطالعات بر روی خواص اپتیکی نمونههای بیولوژیکی
بدلیل کاربردهایی که در تکنولوژی دارند در حال انجام

در ابتدا  1میلیلیتر نمونه خون گرفته شده در یک لوله

است و در این بین اندازهگیری ضریب شکست غیرخطی

سانتریفیوژ استریل که دارای درب از باال باشد ریخته شده

یکی از روشهای نوین اندازهگیری غلظت گلوکز خون

است .این نمونه حدود  .میلیلیتر سرم (پس از لخته
شدن و سانتریفیوژ

میباشد]2،9[.

مدت زمان  9دقیقه در دمای اتاق لخته شود .پس از

فاکتورهای خون  ،توسط روش چیدمان جاروب Zانجام
شده است .در سال

 2دینا

شدن) به دست داده است .سپس

لوله سانتریفیوژ در پایه در قفسه قرار داده شد تا خون در

از جمله مطالعات صورت گرفته با روش غیرخطی بر روی
11

12

لخته شدن خون ،لوله به سانتریفیوژ وارد شده است تا

و همکارانش از روش

دستگاه به مدت  1دقیقه با سرعت

جاروب Zبرای اندازهگیری غلظت گلوکز خون استفاده

 9دور در دقیقه

عمل کند .سپس در لوله برداشته شده و سرم با استفاده از
پیپت19های جداگانه جداسازی شده است .حدود

Insulin
Glucagon
Hemoglobin
Myoglobin
Cytochrome
Peroxidase
Near-Infrared spectroscopy
Optical coherence tomography
Polarimetry
Fluorescence
Dhinaa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

میکرو لیتر از سرم جمعآوری شده در یک لوله آزمایش
خشک و تمیز ریخته شده و  1میلیلیتر از معرف شماره 1
( کیت  Iron Ferreneتهیه شده از شرکت بایرکس فارس

12. Centrifiuging
13. Pipette
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بر پایه روش کالریمتری )1به سرم اضافه شده است .سپس

استفاده از تکنیک لبهی چاقو

این محلول به خوبی مخلوط شد و در دمای  91درجه

است.

 2میکرومتر بدست آمده

دقیقه انکوبه 2شد و پس از

فرمول استاندارد زیر که توسط شیخ بهایی و

 2میکرولیتر از معرف شماره  2به آنها

همکارانش[ ] بدس ت آمده است ،تغییر فاز غیر خطی

اضافه شد و در دمای  91درجه سانتیگراد مجددا به مدت

ایجاد شده در اثر تابش لیزر را نشان میدهد .این مدل

دقیقه انکوبه شد .نتیجه این امر محلولی سبز رنگ است

میزان نور عبوری بهنجار شده را به شکل زیر حساب

سانتیگراد به مدت
انکوباسیون

که به وسیله دستگاه طیفسنج (اسپکتروفوتومتر )9و در
طول موج

میکند :

نانومتر بیشینه مقدار جذب نوری آن

()1

خوانده شد.
در ادامه برای گلوکز ،حدود

 Δتغییر فاز غیرخطی و

در این رابطه

 1میکرولیتر از سرم

جمعآوری شده در یک لوله آزمایش خشک و تمیز ریخته

و

طول ریلی برای باریکهی گاوسی میباشد .با

شد و  1میلیلیتر واکنشدهنده( کیت  Glucoseتهیه شده

بدست آوردن

از شرکت بایرکس فارس بر پایه روش آنزیمی/کالریمتری

 Δضریب شکست غیر خطی سرم محلول

ما مطابق رابطه زیر بدست میآید:

 )GOD-PAPبه سرم اضافه شده است .این محلول پس از

() 2

اینکه به خوبی مخلوط شد در دمای  91درجه سانتیگراد
به مدت  1دقیقه انکوبه میشود .نتیجه این امر محلولی

که

ضریب شکست غیر خطی و

صورتی رنگ است که به وسیله دستگاه طیفسنج
(اسپکتروفوتومتر) و در طول موج
مقدار جذب نوری آن خوانده شد.

که در آن
میشوند.

این روش پرتو لیزر پس از عبور از یک عدسی همگرا به
نمونه تابیده شد .نور عبور کرده از نمونه در فاصلهی نسبتا

بحث و نتیجهگیری

دوری از روزنهی کوچک به وسیلهی یک آشکارساز اندازه

با استفاده از نسبت میزان توان ورودی به توان خروجی

گیری شد .در این آزمایش از لیزر پیوستهی دیودی با

برای نمونههای تحت بررسی ،ضریب جذب خطی با

طول موج  92نانومتر که توسط یک عدسی با فاصله

استفاده از قانون بیرالمبرت محاسبه شده است .برای هر

کانونی  .1سانتیمتر بر روی نمونه متمرکز شده ،استفاده
شده است .شدت اولیه نور فرودی

کدام از نمونههای ذکر شده درکار حاضر ضریب جذب

2

خطی به صورت جداگانه محاسبه شده اند.

میباشد .نمونه در یک سلول کوارتز با ضخامت  1میلیمتر

برای از بین بردن اثر جذب غیرخطی در نمودار روزنه بسته

قرار داده شده است .اندازهی شعاع باریکهی نور لیزر با

Colorimetric
Incubation
Spectrophotometer

به عنوان بیشینه شدت در قله و L

طول سلول و  αبه عنوان ضریب جذب خطی معرفی

نمونهی آماده شده در چیدمان جاروب Zقرار گرفت .در

9

عدد موج و
() 9

نانومتر بیشینه

1

Δ

بدست آمده از نمونهها ،طبق رابطه شیخ بهایی ،نمودار

1.
2.
3.

Knife Edge

929
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

4.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

بهنجار شده روزنه بسته جاروب Zرا به نمودار روزنه باز

میباشد .در نمودارهای این نمونه با افزایش شدت نور

جاروب Zتقسیم شده است [ ].نمودار بهنجار شده روزنه

فرودی،گذار از جذب اشباع معکوس به جذب اشباع دیده

2

شد ] [.برای بررسی بهتر اثر تغییرات میزان غلظت گلوکز

میلیگرم بر دسیلیتر و غلظت آهن  1میکروگرم بر دسی

سرم خون در

 ،با ثابت نگه داشتن غلظت آهن در

لیتر شکل -1ب آمده است.

نمونهها ،غلظت گلوکز افزایش داده شد .این نتیجه و

بسته تقسیم بر روزنه باز نمونه با غلظت گلوکز

ضرایب شکست غیرخطی بدست آمده با پژوهشهای
پیشین که بدون در نظر گرفتن اثر آهن توسط دینا و
همکارانش انجام شده است و در آن ضریب شکست برای
نمونه استاندارد با غلظت گلوکز
2.9

1

9

مقدار

بدست آمده ،همخوانی دارد] [.

در پایان نتایج نشان داد با افزایش غلظت گلوکز ،تغییر فاز
غیرخطی و در نتیجه

افزایش مییابد.
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افزایش میدان الکتریکی به کمک آرایهای زنجیرهای از نانوذرات پالسمونی
 فرهاد آزادی نمین،صادق بهمنی
. ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی برق
Sadeq.Bahmani@aut.ac.ir, Namin_Farhad@aut.ac.ir
 در. استفاده از آرایههایی از نانوذرات پالسمونی است،های افزایش شدت میدان الکتریکی در ابعاد نانومتریچکیده – یکی از روش
 ساختارهایی، با استفاده از روش بهینهسازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، به منظور افزایش شدت میدان الکتریکی،این مقاله
، با استفاده از این آرایههای زنجیرهای. برابر را نشان میدهند03 زنجیرهای شکل از نانوذرات را یافتهایم که افزایش میدانی تا
 توانایی افزایش میدان در نقاط، این ساختارها.ساختارهایی متناوب را با حساسیت پایین به قطبش میدان الکتریکی معرفی کردیم
.متعددی از صفحه را دارا هستند و میتوان کل صفحه را با آنها پوشاند
. افزایش میدان الکتریکی، نانوذرات پالسمونی، پالسمونیک-کلید واژه

Electric Field Enhancement Using a Chain Array of Plasmonic
Nanoparticles
Sadeq Bahmani, Farhad Azadi Namin
Electrical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
Sadeq.Bahmani@aut.ac.ir, Namin_Farhad@aut.ac.ir
Abstract - One of the methods of electric field enhancement in nanometer scales is using the plasmonic
nanoparticles arrays. In this paper, to enhance the electric field, using an optimization method based on the
genetic algorithm, we found a chain-like structure of nanoparticles, which can increase the electric field intensity
up to 30 times. Using these chain arrays, we introduce some periodic structures with low sensitivity to
polarization of electric field. These structures are able to enhance the field in many points of the plane and can
cover the whole plane.
Keywords: Plasmonics, Plasmonic Nanoparticles, Electric Field Enhancement.
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مقدمه

صورت یک موج تخت با طول موج فضای آزاد 192

افزایش میدان الکتریکی در ابعاد نانومتری کاربردهای

(معادل  911نانومتر در  )SiO2و با شدت  1ولت بر متر

فراوانی در زمینههایی مانند حسگرها ،نانوآنتنها [ ]1و

درنظر گرفتیم .این طول موج ،در واقع طول موج تشدید

افزایش کارایی سلولهای خورشیدی [ ]2دارد .یکی از

سطح مقطع پراکندگی نانوذرهای به قطر  199نانومتر است

مهمترین روشهای افزایش میدان الکتریکی ،استفاده از

که در محیطی از جنس  SiO2قرار گرفته است.

نانوذرات پالسمونی مانند نانوذرات طال در فرکانس تشدید

با توجه به مالحظات ساخت ،حداقل فاصلهی هر دو

آنها است که باعث تمرکز شدت میدان الکتریکی تابشی

نانوذره  29نانومتر در نظر گرفته شد .گرچه کاهش فاصله

در اطراف نانوذره میشود[.]9

نانوذرات موجب افزایش بیشتر میدان الکتریکی میان آنها

برای رسیدن به این منظور ،آرایههای متناوب از نانوذرات

میشود ،اما پیادهسازی را در عمل دشوارتر میسازد.

[ ]9یا ساختارهای غیرمتناوب [ ]4متعددی پیشنهاد

برای میدان الکتریکی پراکندهشده از آرایهای از کرهها

شدهاند .استفاده از روشهای مختلف بهینهسازی نظیر

روابط تحلیلی براساس پراکندگی مای تعمیمیافته وجود

ازدحام ذرات [ ]9یا الگوریتم ژنتیک [ ]9نیز برای یافتن

دارند [ .]9برای این روابط ،کد آمادهای نیز در دسترس

ساختارهای مناسب ،مورد توجه بوده است .در این مقاله از

است که در این مقاله شبیهسازیها را به کمک آن انجام

الگوریتم ژنتیک برای یافتن ساختارهایی مناسب برای

دادیم [ .]11با داشتن بیشنیهی میدان الکتریکی در

افزایش میدان بهره بردهایم.

ساختار ،آن را به روش الگوریتم ژنتیک با استفاده از
بهینهساز نرمافزار متلب بهینه کردیم.

در ادامه ی مقاله ،ابتدا هندسه و مشخصات فیزیکی
ساختار مورد مطالعه و روش بهینهسازی آن با الگوریتم

برای یک نانودیمر ،که از یک جفت نانوذره با مشخصات

ژنتیک معرفی شدهاند .سپس نتایج بهینهسازی عنوان و

گفتهشده تشکیل شدهاست ،شدت میدان الکتریکی در

مورد بحث واقع شده است .در انتها با توجه به نتایج

طول موج انتخابشده در اینجا ،تا  8برابر افزایش مییابد.

بهدستآمده ،ساختارهایی برای افزایش میدان در تمام

جهت افزایش شدت میدان الکتریکی در نانودیمر ،نانوذرات

صفحه ،با حساسیت اندک به قطبش ،معرفی شدهاند.

بهیک ،به ساختار اضافه شدند .در واقع
یک 

دیگری،
بهینهسازی در چندین مرحله انجام شد و در هر مرحله

روش و ساختار

فقط یک نانوذره به ساختار افزوده و موقعیتش به گونهای

یکی از مهمترین ساختارهایی که در افزایش میدان به طور

تعیین گردید که شدت میدان الکتریکی در نانودیمر ،به

گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است ،نانودیمرهای


بیشترین مقدار ممکن برسد .این روند تا رسیدن تعداد

پالسمونی هستند [ .]1به یک جفت نانوذره که مجاور هم
قرار گرفته باشند ،نانودیمر میگویند.

نانوذرات به  19نانوذره ادامه یافت.

در این مقاله،

ساختار مناسب را بر پایه یک نانودیمر توسعه دادهایم.

بحث و بررسی نتایج

نانوذرات استفادهشده ،کروی و از جنس طال هستند.

با بهینهسازی موقعیت هر نانوذره افزودهشده به ساختار در

ضریب دیالکتریک طال با استفاده از مقادیر تجربی

هر مرحله ،شدت میدان الکتریکی میان نانودیمر مرکزی

جانسون-کریستی مدل شده است[ .]8قطر نانوکرهها 199

افزایش یافت .برای مثال ساختار حاصل و توزیع میدان در

نانومتر و محیط از جنس  SiO2با ضریب دیالکتریک

آن برای  19نانوذره در شکل  1آمده است که افزایش

 49۶1در نظر گرفته شد .میدان الکتریکی تابشی را به

شدت میدان الکتریکی را تا بیش از  29برابر نشان میدهد.
929

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

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

شکل  .1توزیع شدت میدان الکتریکی پراکندهشده در ساختار
بهینهشده برای  19نانوذره .میدان الکتریکی در نانودیمر تا 29
برابر افزایش یافته است .قطبش در جهت  xاست.

در شبیهسازیها ،میدان عمود بر صفحهی آرایه و قطبش
در راستای محور نانودیمر فرض شده است .همانگونه که

شکل  .9نمودار بیشینهی شدت میدان الکتریکی در ساختار و
تعداد نانوذرات به کار رفته در آن.

بهعالوه ،نانوذرات
روی عمودمنصف محور نانودیمر است .

اگر موقعیت نانوذره به درستی انتخاب شود ،میدان

به صورت تکی یا به صورت دیمر در کنار هم روی این خط

پراکندهشده ،میتواند به صورت همفاز با میدان درون


واقع شدهاند .فاصلهی بهینهی ذره یا دیمر مجاور نانودیمر

نانودیمر جمع شود و به این ترتیب ،شدت میدان را در

مرکزی  411 nmو فاصله سایر آنها با یکدیگر 911mn

دیمر افزایش دهد.

است که در حدود طول موج تابشی است .برای زنجیرهای

چون این ساختار براساس افزایش میدان در نانودیمر عمل

از  11نانودیمر ،طول و عرض ساختار  1۶9 μmو 4۶9 μm

میکند به قطبش موج تابشی حساس است و اگر قطبش

است .به این ترتیب میتوان الگویی برای ساختار

موج عمود بر محور نانودیمر باشد ،از شدت میدان

بهدستآمده یافت .شکل  2این الگو را نمایش میدهد.

الکتریکی در آن به شدت کاسته میشود .از سوی دیگر در

رابطهی تعداد نانوذرات ساختار با حداکثر افزایش شدت

برخی کاربردها ،ساختارهایی که بتوانند افزایش میدان را

میدان الکتریکی در نانودیمر مرکزی ،با استفاده از الگوی

در نقاط متعددی از صفحه ایجاد کنند ،مطلوب هستند.

دستآمده ،در شکل  9رسم شده است .چنانکه از این

به

برای رفع این مشکل ،آرایهی زنجیرهای شکل را در

است.

شبکهای با تقارن چرخشی قرار دادیم .دو نمونه از این

بنابراین انرژی الکتریکی ذخیرهشده در نانودیمر که با

شبکهها را در شکل  4رسم کردهایم .با قرار دادن هر

متناسب است رفتاری خطی پیدا میکند .به عبارت

زنجیره روی یکی از اضالع شبکه ،آرایهای تناوبی و متقارن

دیگر با افزودن هر نانوذره به ساختار ،مقدار ثابتی به انرژی

حاصل میشود که میتواند در نقاط متعددی از صفحه

ذخیرهشده در نانودیمر افزوده میشود.

شدت میدان الکتریکی را تا حدود  21برابر افزایش دهد

در واقع بخشی از انرژی تابشی را نانوذره افزودهشده در

(شکل .)9

خود ذخیره و بخشی از آن را پراکنده میسازد.

در این ساختارها ،به علت تقارن چرخشی ،همواره زنجیره-

دیده میشود ،موقعیت مناسب برای نانوذرات اضافهشده،

شکل میتوان دید ،این رابطه ،به صورت

ای از نانو ذرات وجود دارد که قطبش موج تابشی تا حد

شکل  .2الگوی بهدستآمده برای چینش بهینه نانوذرات ،به گونهای شدت میدان الکتریکی در نانودیمر مرکزی بیشینه شود.
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نتیجهگیری
،در این مقاله با بهینهسازی به روش الگوریتم ژنتیک
19 چینشی برای نانوذرات طال یافتیم که با داشتن
 برابر در91  میتواند شدت میدان الکتریکی را تا،نانوذره
 از چنین ساختاری در.یک نانودیمر افزایش دهد

 دو شبکهی استفادهشده برای ایجاد ساختارهای متناوب و.4شکل
. درجه91 ) تقارنb . درجه91 ) تقارنa .با تقارن چرخشی

کاربردهای حسگری یا به عنوان یک نانوآنتن در
.کاربردهای مختلف فوتونیک میتوان استفاده نمود
همچنین نشان دادیم این ساختارها را میتوان به عنوان
جزء سازندهی آرایههایی که یک صفحه را بپوشانند و
 استفاده،شدت میدان را در نقاط متعددی افزایش دهند
.کرد
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. توزیع شدت میدان الکتریکی در آرایههای پیشنهادی.9 شکل
 تایی از نانوذرات9  و9 باال) آرایهی حاصل از قرار دادن زنجیرههای
 پایین) آرایهی حاصل از قرار دادن.a.4 روی اضالع شبکهی شکل
.b.4  تایی از نانوذرات روی اضالع شبکهی شکل9 زنجیرههای

 بنابراین.خوبی در جهت محور نانودیمرهای آن باشد
 ابعاد ساختارهای.حساسیت آنها به قطبش کاهش مییابد
. است1۶9×1۶9 μm2  حدود9 شکل
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مطالعه توزیع عمودی ذرات معلق جوی در تهران با استفاده همزمان از لیدار
واقطبیده ،دادههای ماهوارهای ،اندازهگیریها و مدلهای هواشناسی
1-2

حسین پناهی فر ، 1حمیدرضا محمدی خالصی فرد

 -1دانشکده فیزیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان
 -2پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان
h.panahifar@iasbs.ac.ir , khalesi@iasbs.ac.ir
چکیده  -پروفایل قایم هواویزهای موجود در جو شهر تهران با استفاده از یک لیدار واقطبیده بطور پیوسته اندازهگیری شده است .
نتایج لیداری همراه با اندازهگیری مقدار ذرات معلق ،اندازهگیریهای منظم هواشناسی و اندازهگیریهای ماهوارهای استتفاده شتده
اس  .نوع هواویزها بر اساس مقدار کمی

اپتیکی واقطبش دستهبندی شدهاند .مقدار واقطبش در طول موج  232نانومتر عمدتا بین

 .0.2تا  .01.اس  .این نتایج نشان میدهد که عمدتا ذرات معلق ناشی از آلودگی شهری ،همراه با ذرات غبتار محلتی در جتو شتهر
تهران وجود دارند .واقطبش در هنگام رخداد پدیدههای غباری به عددی بین  .022تا  .03.میرسد.
کلید واژه -لیدار واقطبیده ،نسبت واقطبش حجمی ،هواویز ،آلودگی شهری ،غبار دوربرد

.

Investigation of vertical aerosol profile with simultaneous use of
Depolarized Lidar, In-situ measurements and satellite data in Tehran,
Iran.
Hossein Panahifar 1, H. R. Khalesifard 1-2
)1 Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS
2 Center for Research in Climate Change and Global Warming(CRCC), IASBS
Abstract- Continuous vertically resolved aerosol measurements using Lidar were performed in Tehran, Iran. Lidar
results has been used in combination with particulate matter monitoring, Synoptic meteorological observation as well as
satellite-based measurements. The aerosol types are classified by their optical depolarization. The volume linear particle
( depolarization ratio (VLDR) at 532 nm lies mostly between
). These results show that mostly
urban pollution mixed with particles are present in the Tehran atmosphere. During dust events, the VLDR at 532 nm
( lies between
).
Keywords: Depolarized Lidar, Dust, Urban Pollution.
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سری زمانی واقطبش ،نتایج مدل مسیریابی رو به عقب

مقدمه
فالت ایران (

،

بستههای هوا ،نتایج مدلهای هواشناسی و تحلیل مجدد
) بخشی از

دادههای ماهوارهای مربوط به پدیده غباری  22آوریل

کمربند غبار است .جلگه دجله و فرات و شبه جزیره

 2912ارایه شده اند .در بخش آخر نتیجهگیری ارایه شده

عربستان بعنوان مهمترین چشمههای غبار خارجی برای

است.

فالت ایران محسوب میشوند ] .[1-3چشمههای غبار
داخلی ،که عمدتا در مجاورت دریاچههای فصلی و

ابزارها و روش انجام پژوهش

دریاچههای نمک خشک شده واقع شدهاند نیز در فالت

آزمایشگاه سنجش از دور نوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی

ایران وجود دارند].[4

علوم پایه زنجان مستقر در تهران در موقعیت )

تهران

(,

(

،

با

و در ارتفاع  1399متر (نسبت

(

به سطح دریا) واقع شده است (شکل .)1

جمعیتی بالغ بر  12میلیون نفر ،آلودگی جوی باالیی دارد.
بارزترین مشخصه جو شهر تهران ،بروز پدیده آلودگی هوا
ناشی از وارونگی دما در فصول سرد سال است .پناهیفر و
همکاران در مورد تحوالت ارتفاع الیه مرزی و تاثیر عوامل
هواشناسی بر آن ،تحقیقی را انجام دادهاند] .[5در این
تحقیق که با استفاده از لیدار واقطبیده در شهر تهران
انجام شده است ،بیشینه ارتفاع الیه مرزی از سطح زمین
(در موقعیت ایستگاه سنجش از دور) تا  1999متر گزارش

شکل  -1نقشه توپوگرافی بخش شمالی ایران ،نقشه مناطق
شهرداری تهران به همراه مکان استقرار ایستگاه سنجش از دور و
مکان ایستگاههای آلودگی سنجی در سطح شهر تهران.

شده است .خالصیفرد و همکاران نشان دادند که عالوه بر
پدیده آلودگی هوا که بطور غالب در شهر تهران مشاهده
میشود ،جو این شهر در طی ماههای خشک سال تحت

یک دستگاه لیدار واقطبیده برای اندازهگیریهای

تاثیر طوفانهای غباری با منشا داخلی و خارجی است].[6

دورسنجی استفاده شده است .فرستنده نوری این دستگاه

در این پژوهش برای بررسی توزیع عمودی ذرات معلق در

نور قطبیده خطی در طول موجهای 292نانومتر و 1903

جو شهر تهران ،بطور همزمان از نتایج حاصل از اندازه-

نانومتر را تابش میکند .رزولوشن دادههای ثبت شده در

گیری لیدار واقطبیده ،اندازهگیری میزان تراکم ذرات

راستای قایم  12متر و رزولوشن زمانی  99ثانیه است.

معلق ،اندازهگیریهای سینوپتیک هواشناسی و دادههای

مقدار ضریب پسپراکندگی تضعیف شده ،1و ضریب

ماهوارهای استفاده شده است .استفاده از لیدار واقطبیده،

واقطبش حجمی

امکان دستهبندی هواویزها را بر اساس کمیت نافزونور

2

با استفاده از اندازهگیریهای لیداری

بدست آمده است] .[8همزمان اندازهگیریهای سینوپتیک

واقطبش امکانپذیر کرده است].[7

و رادیوسوند در ایستگاه مهرآباد انجام شده است .در طول

در بخش ابزارها و روش انجام پژوهش ،دستگاه لیدار و
سایر ابزارهای اندازهگیری معرفی شدهاند .در بخش نتایج،

1

Attenuates Backscattered Coefficient
2
Volume linear depolarization ratio
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مدت دادهبرداری با لیدار ،میزان تراکم ذرات معلق موجود
در جو شهر تهران با  21ایستگاه در سطح شهر اندازهگیری
شده است .همچنین برای بررسی توزیع منطقهای هواویزها
از دادههای سطح  9عمق اپتیکی سنجنده مادیس بر روی
خشکی استفاده شده است .همچنین از دادههای تحلیل
مجدد مرکز پیشبینیهای هواشناسی اتحادیه اروپا
) (ECMWFاستفاده شده است.

نتایج
سری زمانی واقطبش در طولموج  292نانومتر ثبت شده
در تهران بین ساعت  99:99بامداد روز دوم اردیبهشت
شکل  2الف -سری زمانی واقطبش ثبت شده در روز  2اردیبهشت
 .1993ب -سری زمانی سرعت باد سطحی ،دید افقی و تراکم
ذرات معلق با اندازه کمتر از  19میکرومتر برای همان تاریخ.

 1993تا ساعت  12:99همان روز در شکل -2الف نشان
داده شده است .این شکل نشان میدهد که الیه غباری در
حوالی ساعت  92:99صبح روز  2اردیبهشت بر فراز

بر اساس این نتایج توده غباری از صحرای النفور عربستان

ایستگاه اندازهگیری رسیده است .مقدار عدد واقطبش برای

و منطقهای در مرز عراق و عربستان به سمت نواحی

این الیه بین  9222تا  9299است .شکل -2ب سری زمانی

مرکزی فالت ایران حرکت کرده است.

سرعت باد سطحی ،تراکم میزان ذرات آالینده با قطر کمتر
از  19میکرومتر و دید افقی را برای همین تاریخ نمایش
میدهد .با توجه به این شکل با رسیدن جبهه غبار به
شهر ،تراکم ذرات آالینده افزایش یافته و به بیش ا ز
 299رسیده است .همزمان سرعت باد سطحی افزایش
یافته و به

 8رسیده است .میزان دید افقی بر اساس

گزارش ایستگاه مهرآباد به زیر  3 Kmرسیده است.
شکل9الف -مسیریابی رو عقب بستههای هوا برای تاریخ 92
اردیبهشت  1993در ارتفاع  2و  222کیلومتری .ب -تغییرات باد
سطحی (رنگ) و جهت باد (پیکان) برای ساعت  90:99روز 91
اردیبهشت .1993

مراحل تشکیل و انتشار این توده غباری با استفاده از
تحلیل دادههای ماهواره  EUMETSATانجام شده است و
بصورت فیلم همراه مقاله ارسال شده است.

نتایج مدل مسیریابی رو به عقب بستههای هوا
( )HYSPLITبرای ارتفاع  2کیلومتر و  222کیلومتری هم
این ادعا را تایید میکند (شکل 9الف) .بسته هوای باالیی
از عربستان و بسته هوای پایینی از جنوب شرقی عراق
سرچشمه گرفته اند .شکل 9ب نشان میدهد که سرعت
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فرآوری نانولوله های کربنی تک دیواره به روش کندگی لیزری
فاطمه کاظمی زاده و رسول ملک فر
بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
f.kazemizadeh@modares.ac.ir
malekfar@modares.ac.ir
. فرآوری شدCe:Nd:YAG ) با روش کندگی لیزری و با استفاده از یک لیزر پالسی پرتوانSWNT( چکیده – نانولوله های تک دیواره
 درG  بدهD  نسبت بسیار کوچک شدت باندد.نانولولههایی با خلوص باال هستند

نشاندهنده تشکیل

FESEM تصاویر میکروسکوپ
 و شکافتگی آن نشدانه تشدکیلRBM  همچنین وجود مد تنفسی.کند ها را تایید میSWNT ها خلوص باالیطیف رامان این نمونه
 در طیدف رامدان و همچندین بدا اسدتفاده از تصداویرRBM ها با استفاده از محدل مدد قطر نانولوله. های نیمه رسانا استSWNT
.میباشد
 1/3 nm  تا1/2  بدست آمد که بینTEM میکروسکوپ
 لیزر پرتوان، طیف سنجی رامان، کندگی لیزری، نانولوله کربنی تک دیواره-کلید واژه

Single Wall Carbon Nanotube Synthesis by laser ablation method
Fatemeh Kazemizadeh and Rasoul Malekfar
Tarbiat Modares University f.kazemizadeh@modares.ac.ir
Tarbiat Modares University malekfar@modares.ac.ir
Abstract- Single wall carbon nanotubes were synthesized using laser ablation method in vacuum. A high power
Ce:Nd:YAG laser was used for this goal. FESEM microscopy showed the formation of high pure carbon
nanotubes. Moreover, the small amount of D to G intensity in Raman spectrum and the existence of RBM mode
show the formation of semiconductor SWNTs. The diameter of SWNTs was calculated using the wavenumber of
RBM mode in Raman spectrum. The results showed that SWNTs are 1/3 nm in diameter that TEM microscopy
conforms it.
Keywords: Single wall carbon nanotube, laser ablation, Raman spectroscopy, High power laser.
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قرصهای گرافیتی بعنوان هدف 2تهیه و در پایهای از جنس
کوارتز ،در وسط کوره تعبیه شد .طرح واره کلی از چیدمان
آزمایش در شکل  1ترسیم شده است .با تابش پرتو لیزر بر
روی هدف گرافیتی ،اتمهای کربن از آن کنده شده و با گاز
آرگون که با فشار مشخص در داخل محفظه جریان دارد
بر روی جمعکننده جمع میشوند .محصوالت تولید شده
عالوه بر جمعکننده ،بر روی دیواره محفظه نیز جمع
میشود که این قسمتها در شکل با  Fو  Bنشان داده شده
است.

مقدمه
آلوتروپهای کربن

نانولولههای کربنی تکدیواره یکی از

بشمار میروند که برای اولین بار در سال  1999توسط
پروفسور ایجیما کشف شد [ ]1و سپس در سال 1991
برای اولین بار توسط دکتر سمالی با روش کندگی لیزری
فرآوری شد [ .]2ویژگیهای منحصر به فرد این ماده سبب
شد کاربردهای فراوانی را در حوزه های مختلف به خود
اختصاص دهد .همچنین روش کندگی لیزری در تولید این
ماده ،به سبب تولید محصول بسیار خالص و باکیفیت،
بسیار مورد توجه می باشد .یکی از چالشهای مطرح در
این روش کاهش توان لیزر و انرژی صرف شده برای
فرآوری نانولوله های کربنی و افزایش محصول است .در
این خصوص راهکارهای مختلفی ارائه شده است که با
توجه به هدف تولید ،میتوان از هرکدام از آنها بهره برداری
کرد .در این پژوهش با استفاده از روش کندگی لیزری
نانولولههای کربنی تک دیواره فرآوری شده و سپس با

استفاده از آزمایشهای مشخصهیابی ویژگیهای مواد
فرآوری شده مشخصات آنها بدست آمده است .راهکارهای
بهینهسازی محصول در گزارشات بعد ارائه خواهد شد.


شکل  :1طرح واره چیدمان آزمایش کندگی لیزری در محیط خالء.
سطح مقطع کوره ،لوله کوارتز ،مسیر لیزر ،هدف گرافیتی ،جمعکننده و
همچنین خروجی آب سرد برای خنک نگه داشتن جمعکننده در شکل
نمایش داده شده است F .و  Bنشاندهنده محل جمع شدن
نانولولههای کربنی بر روی دیواره محفظه کوارتز میباشد.

چیدمان آزمایش کندگی لیزری در خالء
برای انجام آزمایش از یک کوره  1211درجه تیوبی به قطر
 6سانتیمتر و طول  96سانتیمتر استفاده شد .لوله کوارتز
به قطر  1و طول  01سانتیمتر در داخل کوره قرار داده
شد و در یک سر آن لوله مسی بعنوان جمعکننده تعبیه
گردید .با استفاده از پمپ آب و با عبور جریان آب،
جمعکننده خنک نگه داشته شد .از کوارتز تخت برای

ورود پرتو لیزر به داخل لوله کوارتز استفاده شد .برای
کنترل شارش 1گاز ،یک روتامتر قبل از شیر خالء قرار داده
شد .جریان گاز تا نزدیک هدف گرافیتی هدایت شده و
فشار داخل محفظه با گیج خالء و شیر سوزنی کنترل شد.

flow - 1
target - 2
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تهیه هدف گرافیتی

مشخصه یابی نانولولههای کربنی تکدیواره

هدف گرافیتی که به نوعی بعنوان پیش ماده در این روش
عمل میکند از مخلوط پودر گرافیت با کاتالیست فلز تهیه
شده و سپس پرس میشود .در اینجا از پودر نیکل بعنوان
کاتالیست و از دستگاه پرس هیدرولیک برای پرس قرص
استفاده شد .همچنین با انجام آزمایش استحکام قرصهای
تحت فشار در بازههای زمانی متفاوت ،نتیجه گرفته شد که
قرصهایی که در زمانهای طوالنی  9الی  1ساعته تحت
فشار هستند بهترین عملکرد را دارند .همچنین از پرس
گرم و آسیاب پودر گرافیت قبل از پرس برای بهبود
کیفیت قرصها استفاده شد.

در شکل  2تصاویر  FESEMنانولولههای کربنی فرآوری
شده قبل و بعد از فرآیند خالصسازی نمایش داده شده
است .قسمت  aو  bتصاویر شکل  2نانولولههای کربنی با
بزرگنمای  91هزار برابر ،و در قسمت  cو  dبا بزرگنمایی
 111هزار برابر را نشان میدهد.

شرایط آزمایش
لیزر بکار رفته در این آزمایش یک لیزر Ce:Nd:YAG

پالسی بود .آزمایش در طولموج  1169 nmیعنی مد
اصلی لیزر انجام شد .انرژی لیزر برابر با  901 mJدر هر
پالس و نرخ تکرار آن روی  11 Hzتنظیم شد .دمای کوره
 1111درجه سانتیگراد ،و فشار داخل محفظه با شارش
جریان گاز  111 sccmدر  111 mbarثابت نگه داشته
شد .که طبق تحقیقات [ ]9بهترین مقادیر برای جریان و
فشار از همین مرتبه میباشد .پرتو لیزر با عدسی محدب
با فاصله کانونی  11 cmکه در طولموج  1169 nmالیه
ضدبازتاب داشت بر روی هدف کانونی شد .با توجه به
اینکه مساحت لکه روی هدف برای طولموج 1169 nm
برابر  1 mm2بود ،چگالی انرژی سطحی (فلوئنس) لیزر
برابر با  11/9 J/cm2میباشد .این مقدار در محدوده
مناسب فرآوری نانولولههای کربنی قرار داشته و از حد
بحرانی (که باالتر از آن دیگر نانولولهای تولید نمی شود)
فراتر نمیرود [ .]9همچنین مدت زمان تابش لیزر 21
دقیقه می باشد .پس از فرآوری نانولوله ها قسمتی از آن با
استفاده از حرارتدهی تا  211درجه سانتیگراد در
مجاورت هوا خالصسازی شد.

شکل  :2نانولولههای کربنی فرآوری شده با بزرگنمایی  91هزار برابر
(الف) قبل و (ب) پس از خالصسازی ،و بزرگنمایی  111هزار برابر (پ)
قبل و (ت) پس از خالصسازی.

همانطور که مشاهده میشود پس از خالصسازی نانولولهها
از هم باز شدهاند و ناخالصی آنها برطرف شده است
بطوریکه تقریباً هیچ ناخالصی ناشی از حضور ذرات فلزی
کاتالیست در این شکلها مشاهده نمیشود .قطر نانولولهها
از تصاویر از  11تا  11نانومتر متغیر است؛ که طبق تصاویر
( TEMشکل  )9در واقع نانولولههای تکدیواره دستهای
هستند.

شکل  :9نانولوله های کربنی تک دیواره با قطر  1/2 nmکه به صورت
دستهای منظم شده اند..
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شکل  9طیف رامان  SWNTهای فرآوری را نمایش
میدهد .شکافتگی نوار  Gبه  G+و  ،G-مشاهده نوار ،RBM

و کوچک بودن شدت نوار  Dهمه نشاندهنده تشکیل
نانولولههای کربنی تکدیواره هستند .همچنین عدم وجود
شکل خط  BWFبرای نوار  ،G-و کم بودن شدت نوار D
نشان میدهد که  SWNTهای فرآوری شده نیمهرسانا
هستند [.]1

نتیجهگیری
در این مقاله فرآوری نانولوله های کربنی تک دیواره با
روش کندگی لیزر گزارش داده شد .نتایج مشخصه یابی
محصوالت از طریق میکروسکوپی  TEMو  FESEMو
طیف سنجی رامان حاکی از تشکیل  SWNTهایی با
خلوص باال بود .قطر SWNTها از طریق تعیین مکان قله
مد  RBMدر طیف رامان برابر با  1/9 nmمحاسبه شد.
نتایج میکروسکوپی  TEMمحاسبات را تایید کرد.
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مدلسازی روش فوتواکوستیک جهت تشخیص سرطان مالنوما با روش مونت
کارلو
2

 محمد علی انصاری،1احمد رحمت پور

 دانشگاه شهید بهشتی تهران،  دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده ی لیزر و پالسما- 1
 دانشگاه شهید بهشتی تهران،  هیئت علمی پژوهشکدهی لیزر و پالسما- 2
 بدرای تشدصیا ایدن بیمداری از رو.چکیده – مالنوما نوعی سرطان پوست است که در کشورهای گرمسیری مانندد ایدران شدیوا بدادیی دارد
 به. در طی فرایند نمونهبرداری و پس از آن بیمار دچار درد بوده و سبب از بین رفتن زیبایی پوست میشود.تهاجمی نمونهبرداری استفاده میگردد
 در، غیرتهداجمی و غیریدونیران، در چندد سداا اریدر از رو فوتوآکوسدتیک.همین منظور استفاده از رو غیرتهاجمی در این بداره مهدا اسدت
 در این مقاله تولید پالس فوتوآکوستیک ناشی از یک راا بدریا را درون فانتوم پوست تصت، به همین دلیل.بیماریهای پوستی استفاده شده است
 نانومتر) در پوسدت اسدتفاده شدده و سد س295  به این منظور از الگوریتا مونت کارلو برای مدلسازی جذب نور لیرر ( طوا موج.بررسی میکنیا
 نتدای نشدان مدیدهندد کده رو.معادله موج آکوستیک ناشی از جذب نور لیرر به کمک تابع گرین حل و فشار روی پوست شبیهشازی میشدود
.فوتوآکوستیک قادر به تشصیا ضصامت و عمق راا میباشد
. مونت کارلو،  مالنوما،  فوتوآکوستیک-کلید واژه

Modeling of Photoacoustic Method for Detection of Melanoma
Cancer by Monte Carlo Method
Ahmad rahmatpour, Mohamadali Ansari
1.
2.

Master student of Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran
The faculty of Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran.

Abstract- Melanoma is a skin cancer that is prevalent in tropical countries such as Iran. An
invasive sampling method is used to diagnose the disease. During the sampling process and
afterwards the patient suffers from pain and causes the beauty of the skin to disappear. To do this,
using non-invasive methods is important. In recent years, photoacoustic, non-invasive and nonionizing methods have been used in dermatological diseases. For this reason, in this paper, we study
the production of photocoacoustic pulse from a malignant mucus within the flat skin phantom. For
this purpose, the Monte Carlo algorithm is used to model the absorption of laser light (532 nm) in
the skin, and then the acoustic wave equation derived from absorbing laser light is simulated using
the Green's function of solving and pressure on the skin. The results show that the photoacoustic
method is capable of detecting the thickness and depth of the mole.
Keywords: Photoacoustic, Melanoma, Monte Carlo.
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افرایش فشار اولیه به ضریب جذب نوری موضعی ،میران
شار انرژی و سایر ویژگیهای گرمایی و مکانیکی وابسته
است و به صورت موج صوتی در بافت منتشر میشود که
به موج فوتوآکوستیک معروف است .موج فوتوآکوستیک به
وسیله آشکارساز موج آکوستیکی آشکارسازی و س س به
سیگناا الکتریکی تبدیل میشود و پس از تقویت و
نرمالیره شدن به کام یوتر فرستاده میشود.

مقدمه
سونوگرافی ،از جمله رو های تصویربرداری است که در
بیماریهای پوستی استفاده میشود که عمق تصویربرداری
روبی دارد ولی دارای کنتراست پایینی است .در مقابل،
رو های نوری دارای کنتراست روبی هستند ولی به علت
تضعیف نور درون بافت ،عمق تصویربرداری پایینی دارند.
یکی از راهکارهایی که امروزه به منظور غلبه بر محدودیت
های موجود در سامانههای تصویربرداری معموا پیشنهاد
میشود؛ بهرهمندی همرمان از مرایای دو یا چند رو
تصویربرداری به صورت توأم و در قالب یک سیستا
تصویربرداری هیبریدی میباشد .یکی از این رو های
ترکیبی ،رو تصویربرداری فوتوآکوستیک است که رو
تصویربرداری هیبریدی حاصل ترکیب رو های
تصویربرداری اپتیکی و فراصوتی میباشد .رو
فوتوآکوستیکی یا اپتوآکوستیک یکی از زمینه های مطالعاتی
غیر تهاجمی ،در ارزیابی بافت زنده میباشد .مبنای این
رو  ،اثر فوتوآکوستیک است که برای اولین بار توسط
الکساندر گراهام بل در ساا  1991معرفی شد .وی دریافت
که جذب امواج الکترومغناطیس توسط محیط ،میتواند منجر
به تولید امواج صوتی شود .با اینکه تولید امواج فراصوت
توسط لیرر ،سالیان زیادی در تستهای غیرمصرب مواد مورد
استفاده قرار می گرفت اما اولین نشانه های اینکه بافتهای
بیولوژیک نیر می توانند یک منبع تولید کننده فراصوت
باشند ،در اوایل دهه 99مشاهده گردید].[3

در حین نورتابی لیرر ،تغییرات نسبی حجا در بافت گرم
شده در مکان  rبه شکل معادله زیر است]:[4
dv
()1
)  p (r)   T(r
v
که در آن  ضریب تراکا پذیری همدمایی و واحد آن یک
بر پاسکاا است و  βضریب انبساط حجمی و  pتغییرات
فشار برحسب  Paو  Tدما بر حسب کلوین میباشد.
ضریب تراکا پذیری هادمایی به شکل معادله ) (2تعریف
میشود:

Cp

()5

V s 2CV

 ρچگالی را نشان میدهد و

 

V sسرعت صوت و  C pو C v

ظرفیت گرمایی ویژه در فشار و حجا ثابت هستند که برای
گازها دارای مقادیر متفاوت اما برای بافت مقدارشان با ها برابر
است.به منظور تولید سیگناا صوتی موثر طوا پالس لیرر باید
از زمان محدودیت گرمایی و زمان محدودیت استرس کوتاه تر
باشد .محدودیت گرمایی نشان میدهد که پصش گرمایی در
حین تابش پالس لیرر قابل چشا پوشی میباشد اگر طوا
پالس لیرر  T 0باشد.

اصول تصویر برداری فوتوآکوستیک

()3

در تصویربرداری فوتوآکوستیکی بافت توسط نور لیرر ،در
معرض اشعه قرار میگیرد .انرژی نور توسط کروموفورهای
دارلی یا عوامل کنتراست رارجی جذب و به گرما تبدیل
میشود .گرمای ایجاد شده منجر به انبساط سریعتر
ترموادستیکی میشود .س س یک طیف گسترده متراکا
از امواج در بافت ایجاد میشود که میتوان امواج را توسط
یک مبدا فراصوتی شناسایی کرد .

d 2
T 0  T th  c
4

که در آن  d cطوا تفکیک پذیری فضایی مورد نظر و 
ضریب پصش حرارتی است .اگر طوا پالس لیرر  T 0از زمان
محدودیت صوتی کمتر باشد یک پاسخ ضربهای صوتی تولید
میشود .شرایط دزم برای برقراری محدودیت تنش در
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جدوا -1رواص اپتیکی بافت

فوتوآکوستیک است که به این مفهوم است که در حین تابش
پالس لیرری تغییرات حجمی بافت قابل صرف نظر کردن است.
افرایش فشار اولیه موضعی بدست میآید.
فرض میکنیا  Wانرژی جذب شده باشد اگر نرخ تولید گرما

 Sباشد که بوسیله ضریب جذب  aدر نقطه  rتولید میشود.
()4

)S (r, t)dt  a (r) (r, t

() 2

جذب ( بر
میلیمتر)

پراکندگی(
بر میلیمتر)

همسانگردی

ضریب شکست

اپیدرم

1.6

91.6

9.9

1.91

درمیس

9.946

92.1

9.9

1.91

های ودرم

9.11

11.9

9.9

1.91

راا

19.5

91.9

9.9

1.91

)Wa (r)   S (r, t) dt a (r) (r

که در آن ) (r
معاددت( )1و()5

فلوینس در نقطه هدف میباشد .از


)(6
)) Wa (r
C v
یک پارامتر بنام پارامتر گرونایرن تعریف میشود که بدون بعد
بوده و به شکل زیر است.
( p 0 (r) 


Cv

()7
()8



)p0 (r)   Wa (r

شبیه سازی
نرم افرار مونت کارلو با بررسی رفتار پصشی نور درون بافت،
توانایی اندازه گیری ماتریس شار انرژی در المان های حجمی
بافت را دارد و این ماتریس را بعنوان رروجی در دسترس کاربر
قرار میدهد با مشصا بودن ماتریس شار انرژی و ضرب آن در
گام زمانی ،شار انرژی در واحد زمان تولید رواهد شد ضرب
کردن این عامل در ضریب جذب هر المان میران انرژی جذب
شده در المانهای حجمی را محاسبه میکند و با ضرب کردن
ضریب گرونایرن در میران انرژی جذب شده فشار اولیه تولید
شده در هر المان حجمی قابل محاسبه است .چون سرعت
پصش نور در بافت بسیار سریع است لذا در فوتوآکوستیک
فرض میشود که بافت در یک زمان بسیار کا نور را جذب می-
کند که این جذب انرژی سبب گرم شدن بافت و انبساط و
انقباض گرمایی و تولید موج صوتی همرمان از تمام المانهای
بافت میشود که این موج صوتی توسط آشکار ساز در سطح
بافت آشکار سازی شود] .[1رواص اپتیکی بافت و راا در
جدوا  1آمده است.

شکل -1مش بندی بافت سه دیه پوست و راا

طبیعی است که زمان رسیدن موج صوتی حاصل از المانهای
نردیکتر به آشکار ساز کمتر از زمان رسیدن موج صوتی حاصل
از المانهای دورتر رواهد بود  .با توجه به این که یک المان-
گیری کروی به صورت پوستههای کروی با شعاا محدود میران
انرژی جذب شده و به تبع آن سیگناا فشاررا به ما میدهد .
در سیگناا فشار بدست آمده سه قله فشار دیده میشود که با
توجه به نحوه قرار گرفتن منبع و آشکار سازها زمان رسیدن
سیگناا از هردو سطح بادیی و پایینی راا و سیگناا رسیده از
منبع به راحتی قابل تشصیا است .با اسکن کردن منبع و
آشکار سازها بر روی سطح بافت ،تعداد قلههای سیگناا از  9به
1کاهش پیدا میکند (قله مربوط به منبع) .در چنین حالتی
منبع دقیقا بر روی راا قرار دارد  ،با توجه به این که اسکن با
گامهای بسیار کوچکی انجام میگیرد تشصیا قطرراا به
راحتی امکان پذیر است.
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که به علت پاسخ در زمان حقیقی  ،غیر یونیران و غیر
تهاجمی بودن مورد توجه محققان در جهت رشد و
گستر کاربردهای آن قرار دارد.

شکل -5پتانسیل سرعتی بدست آمده با رو
با ضصامت  1میلیمترو شعاا  1میلیمتر

مونت کارلو برای راا

شکل -9سیگناا فشار بدست آمده با رو
با ضصامت  1میلیمتر و قطر  1میلیمتر.

مونت کارلو برای راا

در این مقاله بافت مورد نظر برای شبیه سازی به صورت
یک شبکه سهدیهای که یک استوانه در شعاا های مصتلف
و ضصامتهای مصتلف به صورت عمود در این هندسه قرار
داده شده  ،در نظر گرفته شده است .به منظور تشصیا
سریع ،در هرمرحله باید ضصامت و قطر راا بدرستی
تشصیا داده شوند .جوابهای این شبیه سازی قطر راا
را کامال درست وضصامت راا را برای ضصامتهای بررگتر
از  1میلیمتر کامال درست تشصیا میدهند(شکل5و)9
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شبیه سازی اثر تغییر الیههای گرافن بر طول موج تشدید و سوییپ پارامتر
ضریب شکست برای مشاهده روند تغییرات عبور از نوار گرافنی
 مرتضی حاجی محمود زاده و محمد ملک محمد، حمیدرضا فالح،مریم حسینی
 دانشگاه اصفهان،گروه فیزیک
 مشاهده شد که تغییرات طول موج.یک آرایه از نوار گرافنی در طیف فروسرخ میانی مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است
 شبیه سازی نشان میدهد که با تعدیل انرژی فرمی بین.تشدید با تغییرات اندک غلظت آالیش نوارهای گرافنی قابل دستیابی است
 میکرومتر در مقایسه0/44  الیه میتواند به شیفت طول موج4  الکترون ولت برای آرایش نوار های گرافنی0/22  الکترون ولت تا0/2
 این چشم اندازها راه را برای دستگاههای فوق سریع مبتنی بر گرافن برای کاربردهای. میکرومتر برای حالت تک الیه برسد0/52 با
.مادون قرمز و تراهرتز فراهم میسازد
 طول موج تشدید، نوارهای گرافنی، طیف فروسرخ میانی-کلید واژه

Simulation of the effect of graphene layers on resonance wavelength
and sweep of the refractive index parameter to observe the process of
changing in transmission from graphene ribbon
Maryam Hosseini, Hamidreza Fallah, Morteza Hajimahmoudzadeh and mohammad
malekmohammad
Department of physics, University of Isfahan
An array of graphene ribbon has been studied and simulated in the mid-infrared spectrum. It was observed that change
the wavelength of resonance with slight changes in the concentration of doping of graphene ribbons can be achieved.
The simulation shows that by modulating the Fermi-energy between 0.2 ev and 0.25 ev for the arrangement of the 4layer graphene ribbon, it could be 0.94  m in the shift of the wavelength, compared to 0.85  m for the state single
layer. These outlook provide the way for graphene-based ultra-fast devices for infrared and terahertz applications.
Keywords: mid-infrared spectrum, graphene ribbons, resonance wavelength, terahertz waves
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در آن محدوده طیفی فراه میکند .بر این اسا

-1مقدمه

از ساختار

زیر برای شبیه سازی استفاده میکنی .
اخیراً توجه علمی و تکنولووژی زیوادی بوه طیوف موادون قرمو
میانی در محدوده  9تا  9۲میکرومتر نشان داده مویشوود .ایون
محدوده طول موج ،پتانسیل کاربردی زیوادی را در زمینوههوای
اپتیک و فوتونیک مثل طیف سونجی ،پوردازم موواد ،سونج
شیمیایی و تشخیص انفجوار از راه دور و سیسوت هوای ارتبوا
مخفی فراه کرده است [ .]1با توجه به ادغام بوا دسوتگاههوای
الکترونیکی و امکان طراحی دستگاههای با کنترل فعال بور روی
رزونانس پالسمون سطح در رابطهای فل ی/دی الکتریک ،ناحیه
طیفووی مووادون قرم و میووانی نی و بوورای مطالعووه دسووتگاههووای
پالسمونی مورد توجه است[ .]9با این حال ،با توجوه بوه تیییور
نسووبتا یووعیف یووری شکسووت بووا بایووا الکتریکووی ،نیووروی
مکانیکی یا دما ،دستگاههای پالسومونی فعوال معمووع عملکورد
نوری پایین مانند توان مصرفی باع یا زمان پاسخ کنود را نشوان
میدهند .گرافن ،یک عیه ی اتمی کربن در یوک شوبکهی عنوه
زنبوری مانند ،دارای بسیاری از ویژگیهای فی یکی منحصور بوه
فرد است و اخیرا برای مدارهای مجتمع نوری مورد بررسی قرار
گرفته است .طول موج پالسومونهوا در گورافن بسویار کو وک
اسووت و بنووابراین دارای طووول عموور ب رگووی هسووتند .نووین
خصوصیاتی ،گرافن را گ ینه بسیار مناسبی برای کاربردهای نانو
فوتونیک و نانو پالسمونیک میکنود .دریومن طیوف فرکانسوی
پالسمونها در گرافن در حدود تراهرت و محدوده میانی موادون
قرم اسوت جوایی کوه پالسومونهوا بور پایوه فلو ام معموولی
نمیتوانند تشکیل شوند .یکی دیگر از ویژگیهای گرافن داشتن
مدهای الکتریکی عریی است که در فل ام و دی الکتریکهوای
معمولی رخ نمیدهد [.]9

 -2بررسی و شبیه سازی آرایه نوار گرافنی و
اعمال تغییرات غلظت الیههای گرافن
در اینجا نشان میدهی که با اف ای
تا  ۲/92الکترون ولت (اف ای

سطح انرژی فرمی از ۲/9

غلظت حاملها از  9/9تا )4/6

شکل  :1شماتیک پیشنهادی شبیه سازی به رومFDTD
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ساختار دوره ای
نوارهای گرافنی به گونهای است که نسبت تناوب به عرض نوار
 9است .نوارهای گرافنی باعی بستره سیلیکونی قرار گرفته
است .برای اجازه دادن به دوپینگ از طریق جایجایی
الکترواستاتیک ،یا یک فیل سیلیکونی یا یک فیل  ITOمی-
تواند به عنوان دروازه 1پایین در نظر گرفته شود .با دو عیه
فل ی که به عنوان تخلیه و منبع عمل میکند .نور عمودی
ورودی که به صورم عمود بر نانو نوار قطبیده شده است مورد
استفاده قرار میگیرد تا حالت پالسمون سطح را تحریک کند.
آرایه متناوبی از نوارهای گرافنی که توسط موج تخت تحریک
شده ،که موج به صورم عمود بر ساختار وارد شده است.
نوارهای گرافنی در راستای  yقرار گرفته اند ،بنابراین شر
مرزی متناوب را در راستای  yقرار میدهی و در راستای x
غیر متقارن 9انتخاب میکنی  .همچنین برای منبع نور ،موج
تخت 9با فرکانس  12تا ( THz 42طول موج حدود  1تا
 )m9۲را قرار میدهی  .دو مقدار پتانسیل شیمیایی اینجا در
نظر گرفته شده است۵۶۲.۰ :و  ۵۶۲.۰الکترون ولت .م
بندی برای شناختن عیههای گرافن در حدود ۲۲۲۲92
میکرون در همه جهام برای  dx, dy, dzدر نظر گرفتی .

میتواند منجر به تیییر قابل توجهی از طول موج تشدید

ساختاری که در فضای شبیه ساز طراحی کردهای به همراه

پالسمون سطحی شود .با استفاده از روم تفایل محدود در

شرایط مرزی قرار داده شده به صورم شکل  9میباشد.

حوزه ی زمان تیییرام طول موج تشدید به عنوان عملکردی از
تعداد عیههای گرافن را بررسی میکنی  .ساختار ند عیه به
طول موج تشدید اجازه میدهد که یک شیفت آبی به سمت
محدوده مادون قرم ن دیک داشته باشد و امکان عملکرد آن را

1

gate
Antisymmetric 9
Plane wave 9

949
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

عملیام توسط اسکریپت نویسی با اعمال تیییرام عیهها
()N=1,4,50و همچنین پتانسیل شیمیایی(  ۲/962و۲/911
الکترون ولت) به دست میآید.
ابتدا می ان عبور نوار تک عیه گرافنی را نشان میدهی .

شکل :9تنظیمام سه بعدی شبیه سازی FDTD
در دمای اتاق  T=9۲۲و برای طول موجهای مادون قرم
میانی ،رسانایی تک عیه گرافن با عبارم شبه درود تقری

زده

آ)

میشود:
()1

ie2 EF
)  2 (  i 1



که  ωفرکانس زاویهای و  τزمان استراحت الکترون است که
 ۲/9پیکوثانیه بر اسا

مقادیر معمول تحرک حاملها ،در نظر

گرفتی ] . [4در ابتدا طول موج تشدید نوار تک عیه گرافن را به
عنوان تابعی از پهنای نوار گرافنی و سطح فرمی بررسی شده
است .تشدید طول موجی آرایه نوار گرافنی  0از آنالی های
شبه استاتیک نوشته میشود و به صورم زیر بیان میشود[۲2
:]6

 eff  0
()9

EF

2 c
e

ب)
شکل :9نتیجه توان عبوری حاصل از شبیه سازی  9بعدی
 FDTDبرای آ) یک عیه ب) مقایسه عیه های مختلف و

0 

پتانسیل شیمیایی
با توجه به نمودار به دست آمده در شکل ،9با اف ای

تعداد

که   effگذر دهی موثر ناحیه اطراف نوار گرافنی و مقدار آن

عیهها و پتانسیل شیمیایی ،تشدید به سمت طول موجهای

  eff  ( SiO2  1) / 2است .ثابت بدون بعد ،   3.1

کوتاهتر حرکت میکند .هر یک از خطهای نمودار شکل 9با یک

پارامتر جفت سازی است که از شبیه سازی عددی استنبا

شبیه سازی با تنظیمام م

میشود.

آمده است.

-3نتایج شبیه سازی
نتایج حاصل از شبیه سازی به روم  :FDTDهمانطور که در
ابتدا گفته شد هدف از این شبیه سازی به دست آوردن می ان
عبور نور از میان آرایه تناوبی از نوارهای گرافنی است که روی
یک عیه شیشه عیه نشانی شده است .می ان تیییرام عبور نور
را بر حس تیییرام تعداد عیههای گرافن بررسی میکنی  .این

بندی و منبع نور یکسان به دست

-4سوییپ پارامتر ضریب شکست زیر الیه و
مشاهده تغییرات میدان عبوری
با اعمال بازه برای یری

شکست بررسی می کنی که با تیییر

زیر عیه شیشه با یری

شکست ( )1/42ه زیر عیه ای پاسخ

بهتری به شرایط مطلوب ما میدهد .در شکل  9نمودار حاصل
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از سوییپ پارامتر  nرا آورده ای  .محدوده بررسی یری
شکست را از  1/9تا  9/2در نظر گرفتی و نمودار شکل 4می ان
عبور برای مواد مختلف برای زیر عیه را نشان میدهد.

 -6به دست آوردن مقدار حداکثر عبور
در انتها یک آنالی گر برای به دست آوردن حداکثر می ان عبور
تعریف کردی و دستور  T_maxرا برای آن نوشتی تا بتوانی
مقدار ماک یم را به دست آوری  .که مقدار آن دقیقا برابر
 ۲/966619میباشد.

-7نتیجه گیری
همانطور که مشاهده شد با اف ای
می ان عبور نور کاه

تعداد عیههای گرافن

مییابد و همچنین تیییرام

پتانسیل شیمیایی نشان میدهد که با اف ای
شیمیایی می ان عبور اف ای
یری
شکل :4تیییرام عبور در بازه طول موج شبیه سازی به
نسبت تیییرام یری شکست زیر عیه های مختلف

پتانسیل

مییابد .در قسمت تیییرام

شکست ه مشاهده شد که با استفاده از زیرعیه-

هایی با یری

شکست باعتر می ان عبور به سمت طول

موجهای بلندتر شیفت پیدا میکند.

-2اندازه گیری بازتاب نوار تک الیه گرافنی
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 انفعالی بهQ بررسی و تصحیح عدسی گرمایی در حین تقویت میکرولیزر سوئیچ
Nd:YAG وسیله دو مرحله تقویت کنندهی فلش المپی
2

 سعید،؛سلیمیان ریزی1 الهه،؛ نحوی فرد2  مریم، ؛ جندقی1 پریسا،کاشی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، دانشکده علوم پایه،بخش فیزیک

1

 مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران2
Nd:YAG  انفعالی به وسیله دو تقویت کنندهQ  در این مقاله عدسی شدگی گرمایی در حین تقویت میکرولیزر سوئیچ- چکیده
 میکروژول و8  تپهایی با انرژی، میکرولیزر مورد استفاده در این پروژه. گزارش میشود،دمش شده با المپ فلش و تصحیح آن
 تپهای خروجی میکرولیزر بوسیله ی دو. تولید می کندM2<1.3  و با فاکتور کیفیت باریکه2KHz  در نرخ تکرار800 ps پهنای
 در. تقویت شده است1-10 Hz  در نرخ تکرار15MW و قله توان12mj  تا انرژی تپNd:YAG مرحله تقویت کننده فلشالمپی
 نتایج تصحیح تجربی با نتایج شبیه سازی و داده.حین تقویت مهم ترین پارامتر مخرب سیگنال موجب کاهش شدت پرتو میگردد
.های تئوری به خوبی مطابقت دارد
 عدسی شدگی گرمایی- اثرات فوتواالستیکی- استرس های گرمایی- توزیع دما-کلید واژه

Investigation and correction of thermal lensing during amplification
of passively Q switched micro lasers with two stages flash lamp
Nd:YAG amplifier
Kashi, Parisa1; Jandaghi, Maryam2; Nahvifard, Elahe1; Salimian rizi,saeid2
1

Department of Physics, Imam Khomeini international university, Qazvin,
2

Iranian National Center for Laser Science and Technology, Tehran

Abstract- In this paper the effect of thermal lensing during amplifying of passively Q switched micro lasers by
two flash lamp side pumped NdYAG is reported. The micro laser generates pulses of 8-μJ energy and 800-ps
duration at 2-kHz repetition rate with beam quality factor, M2<1.3. The micro laser pulse was amplified up to
12-mJ energy and 15MW peak power at 1-10 Hz repetition rate in a two-stage flash-pumped Nd:YAG amplifier.
During amplification, the most imortant signal distortion parameter will occur and cause to reduce the intensity
of the beam. In addition, presented experimental results have a very good concurrence with theoretical data.
Keywords: Temperature distribution, Thermal stresses, Photo-elastic effects, Thermal lensing
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تقویت کننده عمال شدت کمتری خواهد داشت.

مقدمه
استفاده از میکرو لیزرهای سوئیچ

فرآیندهایی که موجب ایجاد عدسی شدگی گرمایی می

انفعالی به دلیل

شوند ،عبارتند از :وابستگی ضریب شکست محیط ماده

کاربرد گسترده شان در اپتیک غیر خطی ،میکروماشین

فعال به دما ،استرس مکانیکی در سطح ماده و اثرات

کاری لیزری ،جراحی های دقیق و زمینه های دیگر که

فوتواالستیکی میشود که در نهایت این اثرات فاصله

نیاز به تپهای فوق کوتاه با توان قله و نرخ تکرار باال

کانونی عدسی گرمایی ایجاد شده را تعیین میکنند.

دارند ،رواج یافته است .این میکرولیزرها دارای طرح

بنابراین فاصله کانونی برابر خواهد بود با :

تشدیدگر بسیار ساده می باشند .با وجود کاربردهای
مختلف ،این نوع لیزرها دارای محیط بهره کوچکی می

()1

باشند که همین عامل سبب تولید انرژی کم و در مرتبه
رسانش گرمایی ،مساحت راد،

میکروژول است [1].از روش های مختلفی می توان انرژی

که

خروجی این میکرولیزرها را تقویت نمود .از میان انواع

در کریستال تقویت کننده،
انبساط گرمایی، ،

روش ها ،تقویت کننده های فلش المپی علیرغم افزایش

و

گرمای تلف شده

توزیع دما،

ضریب شکست،

ضریب

شعاع کریستال و

ضرایب فوتواالستیکی راستای شعاعی

انرژی خروجی قابل توجه ،معایبی نیز دارند که از آن

در نهایت

جمله به تولید گرمای بسیار زیاد میتوان اشاره کرد.

و مماسی نور قطبیده میباشد .بنابراین ماده فعال تقویت

تغییرات دمایی ایجاد شده در کریستال تقویت کننده

کننده بصورت یک عدسی دو کانونی عمل می کند و برای

عواملی را بوجود می آورد که در نهایت منجر به تخریب

پرتوهای نوری با قطبش هایی در راستای شعاعی و

شکل تپ و یا تضعیف تپ خروجی میگردد .در این پروژه

مماسی فاصله کانونی های متفاوتی ایجاد می شود .نسبت

برای افزایش انرژی تا  1111مرتبه باالتر ،از تقویت کننده

برابر=1.1

این دو فاصله کانونی برای کریستال

میباشد [2] .جهت حصول مقدار فاصله کانونی

های فلش المپی استفاده کرده و نیز تخریب هایی که طی

میبایست هر یک از سه ترم معادله  1محاسبه گردد.

تقویت میکرولیزر رخ میدهند ،گزارش میشود.

اولین ترم معادله که مربوط به وابستگی ضریب شکست

بررسی نظری

محیط ماده فعال به دما است ،که بیشترین نقش را در

اثرات شش گانه مخرب فضایی شامل دمش انفعالی غیر

تعیین مقدار فاصله کانونی عدسی شدگی گرمایی دارد.

یکنواخت ،غیر یکنواختی ماده فعال ،اشباع محیط بهره،

برای دستیابی به مقدار آن ،باید معادله گرمایی برای

اثرات پراش ،شاخص غیر خطی و انحراف های گرمایی

کاواک تقویت کننده حل شود .مقدار گرمای تلف شده با

مهم ترین نقش را در ایجاد اثرات تخریبی تپ دارند.

حل معادله گرما بدست میآید .معادله گرمایی در

انحراف های گرمایی و در واقع توزیع دمایی درون ماده

مختصات استوانهای برابر خواهد بود با:

فعال هر تقویت کننده موجب می شود تا پرتوهای عبوری

()1

از این ماده مسیرهای نوری متفاوتی را طی کنند در




) T (r  t
K 2T (r  t )  c
)  Q(r  t
t

نتیجه ماده فعال ،خود مانند یک عدسی رفتار می کند و
پرتوهای نوری را درون خود همگرا کرده و نور خروجی از
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رسانش گرمایی کریستال،

در این معادله

ظرفیت گرمای ویژه و

چگالی و

C

گرمای ایجاد شده میباشد[4] .

برای حل معادله  1در حالت ناپایدار ،باید شرایط مرزی را
در نظر گرفت که بتوان ضریب انتقال گرما ،دما در دیواره
شکل :1چیدمان سیستم تقویت کننده فلشالمپ میکرولیزر سوئیچ Q

های میله و دمای محیط را اعمال کرد .معادله شرط

انفعالی.

مرزی به این صورت است که:

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود برای تقویت این

()9

میکرولیزرها تا مرتبه میلی ژول از دو طبقه تقویت کننده

که در این معادله  nبردار نرمال h(W/m2K) ،ضریب انتقال
گرما ɛ ،ضریب گسیلنده از سطح و
باشد.

T sو T w

σ

استفاده شده که هریک ،از یک میله  1.1 Nd:YAGدرصد

ثابت بولتزمن می

اتمی با قطر  9میلیمتر و طول  111میلیمتر که توسط

دمای سیال دور محیط،دمای دور و دمای

یک المپ زنون به طول آرک  99میلیمتر و قطر بور 9

سطح دیواره های میله هستند [4,5].با اعمال شرایط

میلیمتر از کنار دمش میشوند و در یک محفظهای از

مرزی و حل معادله گرما ،توضیع دمایی بدست میاید که

جنس سرامیک (بازتابنده پخشی) قرارگرفته ،تشکیل شده

با استفاده از آن می توان اختالف فاز تزیع دمایی وابسته

است .برای جلوگیری از اثرات گرمایی ناشی از این دو

ب ضریب شکست را طبق فرمول زیر تعیین و سپس

تقویت کننده و ضعیف کردن عدسی ایجاد شده

فاصله کانونی ناشی از وابستگی ضریب شکست به محیط

راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله آن می توان به

ماده فعال تقویت کننده بدست آید[5,6].
()4

روش پایین نگه داشتن دمای کار با استفاده از خنک
کننده کننده ،عدسی واگرا کننده و المانی با dn/dT

𝜙

()9

منفی استفاده کرد .در این چیدمان به دلیل باال بودن
توان تقویت کننده ها از موثر ترین روش یعنی خنک

چیدمان تجربی

سازی با چیلرآبی استفاده میشود .بدین صورت که خنک

میکرو لیزر استفاده شده در این پروژه میکرولیزر

کننده ای با حداکثر توان  1.9کیلو وات قرار میدهیم.

سوئیچ  Qانفعالی است که از طریق جاذب اشباع پذیر تپی

جریان آب با دمای  19درجه سانتی گراد منجر به

شده ،باریکه خروجی میکرولیزر که دارای انرژی 8

گرادیان دمایی حداکثر  4درجه ای بین مرکز تا سطح راد

میکروژول و پهنای زمانی  811پیکوثانیه است توسط یک

میگردد که عدسی گرمایی ضعیفی را بوجود میآورد .با

پرتو گستر پهن میشود تا همپوشانی آن با محیط بهره

توجه به این مساله که در این چیدمان در هر ثانیه 41

افزایش یابد .سپس این باریکه که دارای قطبش خطی نیز

ژول انرژی تولید می شود و سیستم بسیار سریع داغ می

میباشد ،از یک تیغهی نیم موج عبور میکند تا محور

شود ،نمی توان آن را بدون اعمال راهکار خنک سازی

قطبشش منطبق با محور قطبش ورودی جداساز شود .این

روشن نمود ،بنابراین محاسبات عدم اعمال و نیز اعمال

میکرولیزر تپهایی با انرژی  8میکروژول و پهنای تپ

راهکار خنک سازی ابتدا در شبیه سازی و با شرط مرزی

 811پیکوثانیه در نرخ تکرار1کیلوهرتز و با کیفیت باریکۀ

نویمن انجام می گردد .در شکل زیر مشاهده می گردد که

 M2کمتر از  1.9تولید میکند.

با اعمال خنک سازی در حین دمش توزیع دمایی صورت
گرفته از مرکز تا سطح کریستال نهایتا  4درجه سانتی
گراد خواهد بود.
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بررسی اثراتی که منجر به تولید عدسی گرمایی میشوند،
فاصله کانونی عدسی گرمایی پس از اعمال راهکار خنک
سازی محاسبه شد.همچنین مشخص شد که

نتیجه

تصحیح تجربی با نتیجه شبیه سازی و داده های تئوری

شکل :1شبیه سازی توزیع دمایی در میله تقویت کننده  Nd:YAGبا

به خوبی مطابقت دارد و در انتها پالس  8میکروژولی

اعمال خنک ساز.

میکرولیزر با دو مرحله تقویت توسط کریستال های

توزیع دما از مرکز تا سطح میله لیزری برای هر تقویت

 Nd:YAGبه 9میلی ژول می رسد.

کننده در نمودار زیر برای  11ثانیه رسم شده است.

شکل :9اختالف دمای از مرکز تا سطح راد برای مدت  11ثانیه .

با استفاده از نتایج شبیه سازی عدسی گرمایی و اعمال دو
ترم دیگر معادله  ،1فاصله کانونی برابر با 1.4متر محاسبه

شکل :9مقدار انرژی خروجی پالس تقویت شده در تقویت کننده اول و دوم

میشود .این عدد در واقع میانگین فاصله کانونی ها برای

سپاسگزاری

دو قطبش متفاوت است .حال برای بررسی عدسی شدگی

از مدیران و همکاران مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران که به هر

بصورت تجربی ،لیزر هلیم-نئون را مطابق شکل  4در

نحوی مرا در انجام این پژوهش یاری کردهاند ،صمیمانه سپاسگزاری

مقابل یک تقویت کننده قرار میدهیم .با عبور پرتوی

می نمایم.

هلیم – نئون ،نور در فاصلهی حدودا  1.91متری از
تقویت کننده بر روی صفحه هدف متمرکز شد .برای

مرجعها

بررسی دقیقتر متمرکز شدن این پرتو ،مولفه آن در
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کلید تمامنوری بلور فوتونی برپایه تداخلسنج ماخ-زیندر
بهداد براهیمی ،1محمد دانایی*2
 .1دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران.
 .2دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه سمنان ،سمنان.
* danaie@semnan.ac.ir
چکیده  -بلورهای فوتونی غیرخطی مرتبه سوم پایه اصلی تحقق افزارههای کلیدزنی تمام -نوری هستند .در این مقاله با بهرهگیری از
ساختار  MZIدر طراحی کلید تمام -نوری ،و ترکیب آن با نور آهسته ،و با مدلسازی اثر غیرخطی کِر ،ساختاری ارائه دادهایم که
قابلیت عبور شدت مشخصی از نور را داشته و تحت تاثیر اثر غیرخطی از یک میزان مشخص شدت نور به بعد آن را عبور ندهد .امکان
تغییر این آستانه شدت نور با تغییر ابعاد کلید وجود داشته و طراح می تواند به راحتی ،برحسب نیاز و مشخصات سیستم مد نظر ،ابعاد

و آستانه کلیدزنی کلید خود را تنظیم کند .ما در اینجا بهدنبال کسب اطمینان از عملیاتی بودن ایده خود هستیم.
کلید واژه -کلیدتمامنوری ،بلور فوتونی ،تداخلسنج ماخ-زیندر.

Mach-Zehnder Interferometer based All-Optical Photonic Crystal
Switch
*Behdad Barahimi1, Mohammad Danaie2
1. Faculty of ECE, Tarbiat Modares University, Tehran.
2. Faculty of ECE, Semnan University, Semnan.
danaie@semnan.ac.ir

*

Abstract- Third-order nonlinear Photonic Crystals are the most prominent all-optical switching devices. In this paper by
implementing a MZI, slow light structure and making use of similar Kerr effect behavior, we have proposed an alloptical switch, capable of guiding light up to a certain intensity. The switch ceases on-state as further increase of
intensity. Changing the device dimensions adjusts on/ off intensity threshold, making it possible for the designers to set
dimensions and switching threshold of the switch according to the system configuration and demands. Here we would
get assured of the practicality of our design.
Keywords: All-Optical Switch, Photonic Crystal, Mach-Zehnder Interferometer.
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را ارائه کردند [ .]9این افزایش حساسیت امکان کاهش

 .1مقدمه

سایز افزاره و همچنین میزان توان کاری مورد نیاز برای

مشابه معادل الکترونیکی آن ،کلیدزنی تمام -نوری می تواند

این افزارهها را فراهم میسازد .در سال  2919اسریواستاوا

امکان (یا عدم امکان) انتشار نور سیگنال تحت تحریک

و همکارانش به بررسی دقیق رفتار کلیدزنی یک تداخل

یک نور کنترل برقرار کند .کلیدزنی تمام -نوری بلور نوری

سنج ماخ -زیندر غیرخطی ( )NMZIبا استفاده از روش

قابلیت مدوله کردن حالتهای انتشار نور سیگنال مبتنی

پرتو انتشاری پرداختند [ ]4و دریافتند که ضریب انتقال

بر تعامل نور و ماده را دارد .در سال  ،1994اسکالورا و

 NMZIبا افزایش توان ورودی میان بیشینه و کمینه

همکارانش ایده کلیدزنی تمام -نوری بلور نوری را ارائه

نوسان می کند .مهمترین یافته آنها اصالح توان روشن/

کرد [ .]1این موضوع بهسادگی زیر میتواند بیان شود :در

خاموش کلید  NMZIبا جابجا کردن نقطه تعادل است.

آغاز ،نور سیگنال بطور کامل توسط بلور نوری بازتاب شده
و نمیتواند درون آن منتشر شود؛ کلیدزنی نوری در حالت

در سال  2914گودپا و همکارش در بررسی رفتار کلیدزنی

"خاموش" است .تحت تحریک نور کنترل ،نور سیگنال می

تداخلسنج ماخ -زیندر در ساختار بلور نوری مشخصات

تواند داخل بلور منتشر شود .در این زمان کلید نوری در

ورودی برحسب خروجی بهازای طولهای متفاوت بازوی

حالت "روشن" است .حالتهای انتشار نور سیگنال کامال

غیرخطی ،ضرایب غیرخطی متفاوت بازوی غیرخطی ،طول

تحت تاثیر ظهور نور کنترل هستند .از جمله مکانیزمهای

موج مختلف پرتو ورودی ،ابعاد مختلف میلههای نقص و

متفاوت بهکاررفته برای کلیدزنی تمام -نوری بلور نوری،

آفست مختلف  NMZIپرداختهاند [ .]5با توجه به ویژگی-

بلورهای نوری غیرخطی مرتبه سوم هستند که پایه اصلی

های بررسی شده ،استفاده از ساختار  MZIبه سبب پهنای

تحقق افزارههای کلیدزنی تمام -نوری هستند.

طول موج کاری این دسته از کلیدهای تمام نوری گزینه

تاجیما و همکارانش در سال  2991کلید تمام نوری ماخ-

مناسبی برای طراحی پیشرو میتواند باشد .ما با استفاده

زیندر متقارن ( )SMZ1متفاوتی با قابلیت تمایز قطبش

از این ایده ،بهره گیری از ساختار  MZIدر طراحی کلید

همراه با یک مبدل تداخل تاخیری طول موج ارائه کردند

تمام نوری ،و ترکیب آن با نور آهسته ،و با مدلسازی اثر

[ .]2سپس با بررسی تقویت کنندههای نوری نیمرسانا

غیرخطی کر بهصورت تغییر ضریبشکست متناسب با

( )SOA2به عنوان جابجا کننده فاز در این افزارهها

شدت نور عبوری از هر قسمت ،ساختاری ارائه خواهیم

پرداختهاند .کلیدهای پیشنهادی آنها قابلیت عملکرد

کرد که قابلیت عبور شدت مشخصی از نور را داشته و

فوق سریع با توان کنترلی پایین ،فارق از آرامیدگی آهسته

تحت تاثیر اثر غیرخطی کِر از یک میزان مشخص شدت

غیرخطی بودن غیرمتجانس را دارا بود .در سال 2992

نور به بعد عبور نداشته باشد .نکته قابل توجه ،امکان تغییر

سولجاکیچ و همکارانش با استفاده سرعت گروه نور آهسته

این آستانه شدت نور با تغییر ابعاد کلید تنظیم راحت ابعاد

در ساختار ماخ -زیندر قابلیت اعمال جابجایی زیاد فاز به

و آستانه کلیدزنی کلید خود برحسب نیاز و مشخصات

ازای تغییر اندک ضریب شکست در طرح پیشنهادی خود

سیستم مد نظر است.

 .2طراحی شبکه بلور فوتونی
Symmetric Mach- Zehnder

1

مطابق با مرور مقاالت انجام شده ،در هیچ یک از

Semiconductor Optical Amplifier

2

ساختارهای ارائه شده پیشین هرگز ساختار  MZIبا هردو
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بازوی غیرخطی طراحی نشده است .آنچه میتوان به
عنوان علت عدم ارائه چنین ساختاری تاکنون بیان نمود
دشواری طراحی ساختاری تماما غیرخطی از حیث ایجاد
اختالف فاز میان دو بازو و دستیابی به تداخل سازنده و
(الف) ساختار بلور فوتونی بدون نقص

مخرب برحسب شدت نور تابشی است؛ اقدامی که پیش از

(ب) شکاف باند فوتونی مربو به (الف)

این با تغییر طول ،تغییر ساختار ،انتخاب مواد سازنده
صورت گرفتهاست .با توجه به [ ]9ساختار بلور نوری
دوبعدی با شبکه مربعی بصورت میلههای دیالکتریک با
ثابت دی الکتریک  12/25در زیرالیه با ثابت دیالکتریک
(پ) ساختار بلور فوتونی با نقص خطی

 2/25در نظر میگیریم .شعاع میلهها برابر  9/25ثابت

شکل ( .1الف) ساختار شبکه بلور فوتونی بدون نقص( ،ب) شکاف
باند فوتونی ساختار (الف)( ،پ) ساختار شبکه بلور فوتونی با نقص
خطی( ،ت) شکاف باند فوتونی ساختار (پ)

شبکه ساختار نیز در نظر گرفته میشود .جهت پیادهسازی
نور آهسته در ساختار بلور نوری از تکنیک موجبر کوپل-
شده با کاواک ( 9)CCWاستفاده می کنیم .با استفاده از
روش بسط موج تخت ( 4)PWEشکاف باند نوری ()PBG

(ت) شکاف باند فوتونی مربو به (پ)

 .3طراحی کلید تمام -نوری با ترکیب تداخل-

5

و مد عبوری ساختار بدون نقص و دارای نقص خطی را

سنج ماخ-زیندر و نور آهسته

محاسبه میکنیم (شکل .)1

در شکل (2الف) طرح اولیه تداخلسنج ماخ-زیندر پیاده-
سازی شده با استفاده از CCWهای با  Λبرابر  2نشان داده

پیادهسازی ساختار  CCWبهازای ( Λفاصله میان دو

شدهاست .همانطور که در شکل ( 2ب) مالحظه میشود

کاواک نقطهای متوالی) مختلف انجام شده و عدد گروه
(

1

شدت نور ورودی و خروجی ساختار در این حالت که

) بهازای  Λبرابر  ،9 ،2و  4بهترتیب برابر  59 ،94و

بازوها کامال مشابه هستند برابر است .در شکل (2پ)

 95محاسبه شده است .برای افزایش سرعت محاسبات،

ضریب شکست بازو باالیی را تغییر داده و بهازای  δبرابر

ادامه روند طراحی را با  Λبرابر  2پیشمیبریم.

 9/99اختالف فاز پرتو دو بازو به  πنزدیک شده و خروجی
شدیدا کاهش مییابد.

3

Coupled Cavity Waveguide
Plane Wave Expansion
5
Photonic Band Gap
برابر معکوس سرعت گروه (مشتق فرکانس زاویهای نسبت به عدد
موج ) ،نشان دهنده میزان کاهش سرعت نور در محیط مد نظر نسبت به
سرعت نور در خأل است.

(الف) ساختار  MZIاولیه با دو بازو

4

 1برحسب ( Ctمیکرومتر) ،حاصلضرب زمان در سرعت نور در خأل
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Normalized intensity

Normalized intensity

input
output

میکرومتر مربع اشغال خواهد کرد .در نتیجه می توان ازین
ساختار به عنوان کلید تمام نوری در ساختارهای متنوع

input
output

بهره جست .همچنین با استفاده از ساختارهای  CCWبا Λ
بزرگتر می توان بهازای شدت نور ثابت ،طول بازوهای ساختار
کاهش داد.
 NMZIرا بهمیزان

)Ct (μm

)Ct (μm

(ب) مقدار نرمالیزه شدت نور ورودی و
خروجی بر حسب ( Ctمیکرومتر)در
شرایط یکسان بازوهای باال و پایین

(پ) مقدار نرمالیزه شدت نور ورودی
و خروجی بر حسب ( Ctمیکرومتر)
با ضریب شکست متفاوت دو بازو

Normalized intensity

input
output

شکل ( .2الف) ساختار اولیه تداخلسنج ماخ-زیندر با دو بازو به-
طول یکسان( ،ب) شدت ورودی -خروجی طرح اولیه با ضریب-
شکست یکسان بازوها( ،پ) شدت ورودی-خروجی طرح اولیه با
ضریبشکست متفاوت دو بازو و میل شدت خروجی به صفر

حال با درنظرگرفتن کل ساختار  MZIاز نوع غیرخطی و
در نظرداشتن این موضوع که

 ،δساختار را بهگونه-

)Ct (μm

ای طراحی میکنیم (ساختار درونی شکل  )9که طول

شکل  .9شدت ورودی/خروجی ساختار  NMZIطراحی شده نهایی

کلی هر دو بازوی تداخلسنج برابر بوده و در یکی با
تقسیمهای مکرر شدت نور بازوهای جزء کم و کمتر شده و
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مشاهده میکنیم خروجی بهازای  δبرابر  9/99خروجی
حدود  9/94است .یعنی بهازای تغییر
(

ی ضریب شکست ،خروجی ساختار نسبت به

خروجی حالتی که  δبرابر صفر است ،به
آن رسیده است.
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علیرضانیکنام،سیدمحمدخراشادیزاده،رضافالح،حسیندلشادهمتآبادی
ایران،بیرجند،گروهفیریکدانشگاهبیرجند
ایران،تهران،دانشگاهشهیدبهشتی،پالسما-پژوهشکدهلیزر
چکیده
بااستفادهاز.شبیه سازیوموردمطالعهقرارگرفتهاست،دراینمقالهانتشارپالسیتراهرتزدریکتیغهپالسماییسردبرخوردی


رابطهایبرایبردارجابجاییالکتریکیوقطبشمحاسبهشدهودر

 ،معادالتماکسولوثابتدیالکتریکپالسمایسردبرخوردی
عبوروبازتابموجتراهرتزازتیغهپالسماییبه،(BT) ) ومدل تبدیلدو سویهFDTD(ادامهباروشتفاضلمحدودفضایزمان
نتایجنشانمیدهندخصوصیاتتیغهپالسماییوپارامترهایمربوطبهپالسبردامنهو
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 تیغه پالسمایی، انتشار پالس،FDTD  روش، پالسمای برخوردی، پالس تراهرتز-کلید واژه

Simulation of propagation of Terahertz pulse in a collision cold plasma
slab with FDTD method
Hossein Delshad Hemat Abadi, Reza Fallah, Seyed Mohammad Khorashadizadeh, Ali reza
Niknam
Department of physics, University of Birjand, Birjand, Iran
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract- In this paper the propagation of terahertz pulse in a collision cold plasma slab is studied.  By using the
Maxwell's equations and dielectric constant of a collision cold plasma,the relation for the electric displacement
vector and polarization is calculated. Transmission and reflection of terahertz wave in a plasma slab is simulated with
one-dimensional Finite Difference Time Domain (FTDT) method and bilinear transform (BT) model. The results show that
the characteristics of the plasma slab and the pulse parameters affect the shape and amplitude of the
transmission and reflection wave.
Keywords: Terahertz pulse, collision plasma, FDTD, Pulse propagation, plasma slab
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مقدمه

باشد .در برهمکنش موج الکترومغناطیسی

پالسما در برهمکنش با امواج الکترومغناطیس ویژگی های

با یک پالسمای سرد غیرمغناطیده و برخوردی ،ثابت

منحصر به فردی دارد که در باند تراهرتز با معادله بولتزمن

دیالکتریک آن به صورت زیر بیان میشود:

تحقیق شده است که شامل ناحیه طیفی  0.1تا تا 30

( )1

تراهرتز است .یکی از راههای تولید موج تراهرتز استفاده از
برهمکنش لیزر با پالسما است] .[1در پالسماهای چگال
که امروزه در صنعت و تکنولوژی کاربرد فراوانی دارد

فرکانس الکترونی پالسما

که

فرکانس موج فرودی،

و

فرکانس برخورد میباشد .در حالت واقعی پالسما

ممکن است بین دیوارهها محدود شده باشد .بنابراین یک

فرکانس قطع و رزونانس در ناحیه طول موج میلیمتری

پالسمای محدود شده داخل دو دیواره (تیغه پالسمایی) در

است که در ناحیه تراهرتز میباشد] .[2از طرف دیگر ،روش

نظر گرفته میشود .فرض میشود یک موج قطبیده خطی

تفاضل محدود حوزه زمان که به روش  FDTDمعروف

با فرکانس زاویهای

است به عنوان یک ابزار اصلی در محاسبات برای حل

در جهت  Zو به صورت عمود بر

فصل مشترک پالسما و فضای آزاد برخورد میکند.

مسایلی که در آن امواج الکترومغناطیس با ساختار مواد در

همچنین فرض میشود فرکانس موج فرودی خیلی بیشتر

ارتباط اند ،به کار گرفته میشود] FDTD .[9یک روش

از فرکانس یونی پالسما باشد تا بتوان یونها را ساکن در

بسیار قدرتمند در حوزه الکترودینامیک محاسباتی است و

نظر گرفت .زمانی که موج به دیواره تیغه پالسمایی در

به علت حوزه زمانی بودن این روش ،به طور مستقیم

صفحه  Z=0برخورد میکند ،قسمتی از موج به داخل

میتوان جواب پاسخ ضربه سیستم را به دست آورد ،بعالوه

پالسما نفوذ کرده و بخش دیگر آن از سطح دیواره

در مقایسه با بقیه روش های عددی کارآمدتر میباشد[.]9

منعکس میگردد که این امر بستگی به فرکانس موج

در این مقاله انتشار و بازتاب موج تراهرتز با فرکانسهای

فرودی دارد .برای موج نفوذ کرده در تیغه نیز در صفحه

مختلف در یک تیغه پالسما با استفاده از روش  FDTDو

 Z=Lمجددا میتواند عبور و بازتاب اتفاق میافتد .در شکل

مدل  BTبررسی شده است.

( )1تصویر شماتیک از برهمکنش موج با تیغه پالسمایی

مدلفیزیکی

نشان داده شده است.

رفتار امواج الکترومغناطیس در پالسما تابع عواملی نظیر
چگالی

پالسما،

فرکانس

موج

فرودی،

فرکانس

برخورد(بسامد انتقال اندازه حرکت در برخورد الکترونها)
و حضور میدان خارجی الکتریکی یا مغناطیسی در پالسما
میباشد .پالسما یک محیط دی الکتریک است که همه
عوامل اشاره شده در باال ،در ثابت دی الکتریک پالسما

شکل  :1شماتیکی از انتشار موج تراهرتز از تیغه پالسمایی

ظاهر میشوند .برای موج فرودی فرکانس پایین ،ثابت دی

پیادهسازیروشFDTD


الکتریک پالسما در حالت غیرمغناطیده با مدل

رابطهی ( )1نشان میدهد که پالسما یک محیط
دیالکتریک است  ،لذا پارامترهای مربوط به تیغه
پالسمایی ،با این رابطه در شبیهسازی انتشار پالس در
پالسما وارد میشوند .برای شروع پیادهسازی روش FDTD

دروده ) (Drudeبیان میشود] .[5لذا برای بررسی انتشار و
بازتاب موج تراهرتز از تیغه پالسمایی ،پالسمایی که در
نظر گرفته میشود باید چگالی آن کمتر از چگالی بحرانی
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با کمک رابطه ( )12و روش تکرار ،مولفههای میدان
الکتریکی و مغناطیسی موج بدست میآیند .به منظور
شبیهسازی ،فضای یکبعدی انتخاب و با استفاده از
تقسیم
الگوریتم"یی" آنرا به سلولهای کوچک
میکنیم .بنا بر شرط پایداری کورانت ،پله زمانی به صورت

در مدل فرض شده ،از معادالت ماکسول زیر استفاده
میشود:
() 2
() 9

در نظر گرفته میشود .با توجه به فرکانس موج
و فضای شبیه
( ،)f=1.5 THzطول سلول
سازی را  911سلول که  211سلول میانی ( 911تا )511
پالسما و دو طرف آن فضای آزاد در نظر گرفته میشود.
پالس فرودی با توزیع زمانی زیر اختیار میشود

() 9

مولفههای میدانهای الکترومغناطیسی
و
که
هستند .ثابت دیالکتریک پالسما به صورت زیر بیان
میشود

()16

() 5

که
است .با ترکیب رابطههای( )9و ( )5داریم:

که

زمان تاخیر و نشان دهنده پهنای پالس است .در

این شبیهسازی خصوصیات پالسمای بکار رفته شده عبارت

()6

هستند از چگالی پالسما

با توجه به رابطه جابجایی الکتریکی
میتوان رابطه زیر را برای بردار نوشت

برخورد

و فرکانس
 .همچنین فرض میشود

پالسی با پهنای

() 1

در

با

فرکانسهای  0.1 THz ،0.4 THz ،1.5 THzو  16 GHzبا

از طرفی به منظور شبیهسازی انتشار پالس ،باید روابط به
حوزه زمانی برده شوند ،لذا میتوان رابطه ( )1را با در
به صورت زیر بازنویسی کرد:
نظرگرفتن گام زمانی

شبیهسازی انتشار موج با روش  FDTDبر اساس مدل ،BT

() 8

میتوان بازتاب و عبور آنرا از تیغه برای این فرکانسها

تیغه به طول

با انجام تبدیل فوریه و تبدیل  Zبر اساس مدل [6] BT

برهمکنش میکند ،با

بررسی نمود .در شکل ( )2انتشار پالس قبل و بعد عبور از

یعنی

تیغه نشان داده شده است .مشاهده میشود برای فرکانس

() 9

 ،f=1.5 THzچون

()11

میباشد موج به راحتی از

تیغه عبور میکند و بازتابی از تیغه برای آن مشاهده
نمیشود .شکل ( )9انتشار پالس با فرکانس f=0.4 THz

() 11

در تیغه در گام زمانی  1911را نشان میدهد .برای این

رابطه ساختمندی پاشندگی در فضای گسسته زمانn

فرکانس عالوه بر عبور موج ،موج بازتابی از تیغه نیز
()12

بدست میآید که ضرایب

مشاهده میشود .انتظار میرود با کاهش فرکانس موج و
،

و

عبارتند از:

نزدیک شدن آن به فرکانس پالسما ،موج عبوری و بازتابی

()19

از تیغه پالسمایی هم از نظر شکل و هم از نظر دامنه دچار

()19

تغییر شوند .چنانکه در شکل( )9برای فرکانس

() 15

 ،f=0.1THzمشاهده میشود که بخشی از موج فرودی از
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تیغه بازتاب شده و پروفایل موج عبوری و بازتابی نیز تغییر
کرده است .شکل ( )5برهمکنش موج با فرکانس f=16

( GHz

 )ωبا تیغه پالسمایی

را نشان میدهد .مطابق انتظار ،مشاهده میشود که با
کاهش فرکانس به ،16 GHzتقریبا موج فرودی کامال
بازتاب یافته و موج عبوری کوچک با دامنه کوچک نیز

شکل :5انتشار موج با فرکانس  16 GHzدر گام زمانی 1111

سریعا در پالسما جذب و میرا میشود.

نتیجهگیری

در این مقاله ،انتشار پالسی تراهرتز در یک تیغه پالسمایی
سرد برخوردی با استفاده از روش تفاضل محدود حوزه
زمان ) (FDTDبر اساس مدل تبدیل دوسویه )(BT
شبیهسازی و بررسی شد .از آنجاکه پالسمای مورد
استفاده ،سرد برخوردی درنظر گرفته شده ،قسمت حقیقی
ثابت دی الکتریک و پارامترهای تاثیرگذار در آن ،نحوه
انتشار و بازتاب از تیغه پالسمایی را تعیین میکنند.
قسمت موهومی ثابت دی الکتریک نیز اثر جذب موج در
پالسما را بیان و تعیین میکند .نتایج شبیهسازی نشان
میدهند که اگر فرکانس پالس به فرکانس الکترونی
پالسما نزدیک شود ،جذب انرژی از پالس توسط پالسما
افزایش مییابد ،همچنین دامنه و شکل موجهای عبوری و
بازتابی از تیغه پالسمایی نیز تغییر میکنند .از طرفی در
برهمکنش موج الکترومغناطیسی با پالسما ،پالسهای
تراهرتز میتوانند در شناسایی ویژگیهای پالسما نظیر
چگالی الکترونی ،دمای الکترونی و  ...مورد استفاده قرار
گیرند.

شکل :2انتشار موج با فرکانس  ، 1.5 THzقبل( )aو بعد( )bعبور از تیغه
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-اثر رفتار دوشکستی بر عملکرد ساختارهای مبتنی بر تحریرگر فاز درون تداخل
سنج نوری ساگناك
2

 محمدرضا قشقایی،1سید اسماعیل حسینی

)se.hosseini@shirazu.ac.ir( ، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،عضو هیئتعلمی1
)m.qashqaei@shirazu.ac.ir( ، دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشجوی کارشناسی ارشد2
) درونPhase modulator (PM)( چکیده – امروزه در بسیاری از ساختارهای الکترواپتیکی و مایکروویوفوتونیکی از تحریرگر فااز
 به صورت همدوس درSI  نورهای منتشر شونده درون.) استفاده میشودSagnac interferometer (SI)( تداخلسنج نوری ساگناك
 از فیبرهای نوری کاه قطابش را، برای این منظور. بنابراین قطبش آنها باید حفظ شود و تغییر نکند،خروجی آن ترکیب میشوند
 دارای رفتاارPMF  فیبرهاای ناوری.) اساتفاده مایشاودPolarization-maintaining optical fiber (PMF)( حفظ مای کنناد
 در. تأخیر فاز متفاوتی بگیرناد،) هستند که باعث میشود نورهای با قطبش متفاوت با انتشار دورن آنBirefringence( دوشکستی
 با استفاده از روش ماتریس جونز تحلیل میشود و روابط تحلیلی برای ضرایب،PM  شامل یکSI  اثر رفتار دوشکستی در،این مقاله
، ماورد اساتفادهPM  نشان داده می شود که با تنظیم میزان دوشکستی فیبر و نیز پارامترهای.انتقال و بازتاب آن به دست میآید
.میتوان این ضرایب را کنترل کرد
 تحریرگر فاز، مایکروویوفوتونیک،  تداخل سنج ساگناك،  رفتار دوشکستی-کلید واژه

Birefringence Effects on the Performance of the Devices Based on
Optical Phase Modulator Inside a Sagnac Interferometer
S. Esmail Hosseini1, Mohammad Reza Qashqaei2,
1

School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran (se.hosseini@shirazu.ac.ir)
School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran (m.qashqaei@shirazu.ac.ir)

2

Abstract- Recently, optical phase modulator (PM) inside a Sagnac interferometer (SI) has many applications in
electro-optic and microwave photonic systems. Propagating lights inside the SI are combined coherently at its
output, so their polarizations must be maintained. Therefore, polarization-maintaining optical fiber (PMF) are
used in the SI. Since PMFs have birefringence, propagating lights with different polarizations, experience
different phase delay inside the SI. In this paper, the effects of birefringence on the performance of an SI
containing a PM, is theoretically investigated using the Jones matrix method. Closed form expressions for its
transmission and reflection coefficients are derived. It is shown that these coefficients can be tuned by adjusting
the birefringence parameter of the PMF and parameters of the PM.
Keywords: Birefringence, phase modulator, microwave photonics, Sagnac interferometer
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RF

مقدمه
تحریرگر فاز () )Phase modulator (PMدرون تداخلسنج
نوری ساگناك ()،)Sagnac interferometer (SI

PM

کاربردهای زیادی در سیستمهای الکترو-اپتیکی و
 uni

مایکروویوفوتونیکی دارند .با توجه به آن که درون  ،SIنور
منتشر شونده در مسیر ساعتگرد و پادساعتگرد مسیر دقیقاً

L
E cw

T

یکسانی را طی می کند بنابراین مشخصات آن حساسیت

E ccw

E

Transmitted

C

E in

Reflected
ER
CWL

بسیار کمی به اغتشاشات محیطی مانند تغییر دما و فشار

شکل .1تداخلسنج ساگناك شامل تحریرگر فاز و محیط دارای رفتار

و  . . .دارند .بنابراین یکی از مهمترین مزایای این تداخل-

دوشکستی
CWL: continuous-wave laser, PM: Phase Modulator, C: coupler, uni :
nonreciprocal optical phase shifter, L: Birefringent fiber

سنج ،که باعث کاربردهای بسیار زیاد آن شده است ،این
است که در برابر تغییرات شرایط محیطی مقاوم است.

نوری وارد کوپلر نوری می شود و درون  SIدو نور یکی در

تاکنون از  SIدر ساختارهای زیادی مانند ژیروسکوپ نوری

جهت ساعتگرد و دیگری پادساعتگرد منتشر میشوند.

] ،[1سنسور نوری اندازهگیری جریان الکتریکی ]،[2

نورهای منتشر شونده درون  SIبه صورت همدوس در

فیلتر/تضعیفکننده نوری [ ،]9لیزر فیبری چندطول

خروجی آن ترکیب میشوند ،بنابراین قطبش آنها باید

موجی []4جبرانساز اثر واپاشی [ ]5و  . . .استفاده شده

حفظ شود و تغییر نکند .برای این منظور ،از فیبرهای

است .همچنین ساختارهای زیادی مبتنی بر  PMدرون

نوری که قطبش را حفظ میکنند (Polarization-

 ،SIمانند تحریرگر شدت نور ] ،[6فیلتر مایکروویوفوتونیک

) )maintaining optical fiber (PMFاستفاده میشود.

میکسر

فیبرهای نوری  PMFدارای رفتار دوشکستی هستند که

مایکروویوفوتونیک ] [9و  . . .تاکنون گزارش شده است.

باعث میشود نورهای با قطبش متفاوت با انتشار دورن آن،

قبالً تحلیل یک  SIدر حضور رفتار دوشکستی

تأخیر فاز متفاوتی بگیرند .در این مقاله ،اثر رفتار

( )Birefringenceو عدم حضور  PMانجام شده است

دوشکستی در این ساختار ،با استفاده از روش ماتریس

[ .]10همچنین تحلیل  PMدرون  ،SIبدون درنظر گرفتن

 Jonesتحلیل میشود و روابط تحلیلی برای ضرایب انتقال

اثر رفتار دوشکستی نیز انجام شده است [ .]6در این مقاله،

و بازتاب آن به دست میآید.

]،[1

اسیالتور

مایکروویوفوتونیک

]،[9

تحلیل  PMدرون  ،SIبا درنظر گرفتن اثر رفتار دوشکستی

برای تحلیل ،اثر رفتار دوشکستی کل طول فیبر  ،PMFبه

( )Birefringenceبا استفاده از روش ماتریس  Jonesانجام

صورت المان معادل  Lدر نظر گرفته شده است .سیگنال

میشود و روابط تحلیلی برای ضرایب انتقال و بازتاب آن

 RFاعمالی به  PMرا به صورت

به دست میآید.

v  t   Vrf cos rf t

درنظر میگیریم .همچنین نور تابیده شده از لیزر به کوپلر
نوری به صورت زیر در نظر میگیریم،

ساختار و تحلیل
ساختار یک  SIشامل  ،PMدر شکل  ،1نشان داده شده

)(1

است .نور لیزر موج پیوسته بعد از عبور از سیرکوالتور
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قطبش نور ورودی  Einرا خطی با زاویهی  نسبت به

همچنین فاز موج پادساعتگرد توسط شیفتدهنده فاز

محور yها درنظرمیگیریم .پس از عبور از کوپلر ،یک

یکطرفه نوری به اندازه  uniتأخیر مییابد و سپس توسط

سیگنال نوری در جهت ساعتگرد () )clockwise (CWو

سیگنال  RFاز طریق  PMمدوله میشود .بنابراین موج در

دیگری پادساعتگرد () )counterclockwise (CCWدر SI

جهت ساعتگرد بعد از پیمایش حلقه ،به صورت زیر قابل

منتشر می شوند که در صورتی که ضرایب تقسیم توان

بیان است،

کوپلر نوری در حالت کلی به صورت ) k : (1  kباشد می

)(6

توان آن ها را بعد از چرخش در حلقه ،بهصورت زیر بیان
کرد،
)(2

 Exin 
  j k  in 
 E y 

ccw

 Exin 
 1  k  in  ,
 E y 

E

 Exin 
 in 
 E y 

ccw

j

  j ke J

ccw

E

که در این رابطه    uni  rf cos rf tاختالف فاز
cw

امواج پادساعتگرد نسبت به ساعتگرد است که

E

 rf  Vrf / Vاندیس مدوالسیون و  Vولتاژ نیمموج

که در این رابطه  j  e j /2است .قطبش های  xو  yنور

 PMاست .با استفاده از ( )5و ( ،)6امواج انتقال یافته و

بعد از عبور از محیط دارای رفتار دوشکستی ،تأخیر فاز

بازتاب شده از  SIبه صورت به دست میآید،

متفاوتی می گیرند .ماتریس  Jonesبرای یک  SIبا رفتار

E T  1  k E cw  j k E ccw

)(1

دوشکستی و در عدم حضور  PMو تغییردهنده فاز  ، به

 (1  k ) J cw  ke j J ccw  Ein  J T Ein

صورت زیر است [،]10
)(9

 J xy 
J yy 

 J xx
  J yx

J ccw  

J xy 
,
J yy 

)(9

 J xx

J cw  

 J yx



مساوی توسط کوپلر نوری (  ،) k  0.5ضرایب انتقال و
J xx  e j cos 2   sin 2 

بازتاب توان از  SIشامل  PMو شیفتدهنده فاز یکطرفه

J xy  J xy  (e j  1) cos  sin 

نوری  uniو با در نظر گرفتن اثر رفتار دوشکستی به

J yy  cos 2   e j sin 2 

صورت زیر به دست میآید،

که  زاویهی محور نوری محور نوری ساختار  PMFبا

/ E

2

in

رفتار دوشکستی نسبت به صفحهی  SIاست و

)(10

است .بنابراین موج در جهت ساعتگرد بعد از پیمایش
 Exin 
 in 
 E y 

2

/ E

in

R 2
y

E

R 2
x



/ Ein  E
2

R 2

R  I r / I in  E

 
  
 cos 2    cos  sin 2  2  sin 2 

2
 2 
1
 sin(2 )sin  sin  2  sin   1  T
2

حلقه ،به صورت زیر به دست میآید،
cw

2

 
  
 sin    cos  sin 2  2  sin 2 

2
 2 
1
 sin  2  sin  sin  2  sin 
2

از دوشکستی حلقه است ،که  Lو  B  ne  noبه ترتیب
طول و میزان دوشکستی حلقه و  طول موج نور لیزر

2

2



2

T  I t / I in  E T / Ein  ExT  E Ty
2

)(9

   2 BL / اختالف تأخیر فاز بین دو قطبش ناشی

)(5



  j k (1  k ) J cw  e j J ccw Ein  J R Ein

با استفاده از روابط ( )1و ( )9و نیز با فرض تقسیم توان

که در این رابطه،
)(4

E R   j k E cw  1  k E ccw

E  1  kJ
cw
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با انتخاب حالت خاص (   0یعنی یک  SIبدون  PMو
شیفتدهنده فاز یکطرفه نوری  uniبا در نظر گرفتن اثر
رفتار دوشکستی) ،روابط  Tو  Rدر ( )9و ( )10همان
روابط به دست آمده در [ ]10است .همچنین با انتخاب
حالت خاص (   0یعنی یک  SIبا  PMو شیفتدهنده
فاز یکطرفه نوری  uniو بدون در نظر گرفتن اثر رفتار
دوشکستی) ،روابط  Tو  Rدر ( )9و ( )10همان روابط به
دست آمده در [ [9]-]6است .ضریب انتقال  SIبا استفاده
از رابطه ( )9به ازای
متفاوت

حلقه

و

0

با

 و     / 4و چند طول
فرض

ضریب

شکل .2ضریب انتقال  SIدر عدم حضور رفتار دوشکستی و در حضور این
رفتار به ازای چند طول مختلف حلقه

دوشکستی

 B  5.7 104برای  PMFو نیز روابط به دست آمده در
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شکل مشاهده میشود نمودار حاصل از رابطه ( )9بدون در
نظر گرفتن اثر دوشکستی (انتخاب  ) B  0همان نتیجه
گزارششده در ] [6بدون در نظر گرفتن اثر این رفتار است.
اما در عمل به دلیل وجود رفتار دوشکستی در سیستمهای
مبتنی بر  ،SIضریب انتقال همانطور که در شکل  2دیده
میشود تغییر میکند که در طراحی و تحلیل سیستمها
باید لحاظ شود.

نتیجهگیری
در این مقاله ،اثر رفتار دوشکستی بر عملکرد یک  SIشامل
یک  PMو یک شیفتدهنده فاز یکطرفه نوری بررسی و
تحلیل شد و روابط تحلیلی بسته برای ضرایب انتقال و
بازتاب  SIبه دست آمد .نشان داده شد که در حالت کلی
این روابط تابع مقدار میزان دوشکستی فیبر  ،PMFطول
فیبر ،زاویه محور دوشکستی فیبر با صفحه  SIو قطبش
موج ورودی است .همچنین برای حالت های خاص نشان
داده شد که این ضرایب مشابه ضرایب گزارش شده در
مراجع معتبر هستند .بنابراین ،تحلیل ارائه شده در این
مقاله ،کلی است که در آن اثر پارامترهای مختلف به
صورت همزمان لحاظ شده است.
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ZnO  آالییده به میکروساختارهای6G لیزر تصادفی از محلول رنگینه رودامین
2

 بتول سجاد، 2 فریبا مهرادنیا،1 سیروس بازیره،1 امیر بیات،1 الناز ایرانی،1* الناز یزدانی،1ماندانا سادات حسینی
، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک1
 تهران، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی، گروه فیزیک2

،چکیده – در این پژوهش ابتدا میکروساختارهایی با تخلخل و نسبت سطح به حجم باال از اکسید روی به منظور جایگزیده کردن نور
. بر روی نمونههای سنتز شده انجام گرفتتEDAX  وXRD ،SEM  تست های مشخصه یابی از جمله.انتخاب و سنتز شده است
 و نیزتتاییر انتر یZnO  آالییده به میکروساختارهای6G سپس تابش لیزر تصادفی با فیدبک همدوس در محلول حاوی رودامین
.فوتون فرودی بر تغییرات طیف گسیلی مورد بررسی قرار گرفته است
.6G  رودامین، جایگزیدگی نور، ZnO  میکرو ساختارهای، لیزر تصادفی-کلید واژه

Random laser of rhodamine 6G dye solution embedded with ZnO
microstructures
Mandana sadat Hosseini1, Elnaz yazdani1, Elnaz irani1, Amir bayat1, Sirous bazire1, Fariba
mehradnia2 and Batool Sajad2 (* Corresponding author: Elnaz.yazdani@gmail.com)
1

Department of physics, Tarbiat modares University of Tehran,
2

Department of physics, Alzahra University of Tehran

Abstract- In this study, Zinc oxide microstructures with high porosity and surface area to volume
ratio in order to the light localization has been selected and synthesized. Characterization
measurements; such as SEM, XRD and EDAX has been carried out on the structures. Random laser
emission with coherence feedback from rhodamine6G solution embedded ZnO microstructures and
effect of the pump energy on spectrum emission variation have been investigated.
Keywords: Light localization, Microstructures, Random Laser, Rhodamine 6G.

961
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 11-9بهمن 1991

لیزر تصادفی می شود .لیزرهای تصادفی از لحاظ نوع

مقدمه

فیدبک با لیزرهای معمول تفاوت دارند در این لیزرها،

در سالهای اخیر لیزرهای تصادفی به دلیل خواص

فیدبک به وسیله پراکندگی چندگانه در محیط بهره فراهم

منحصر به فردشان توجه محققان و پژوهشگران زیادی

می شود].[4

را به خود جلب کرده اند .در لیزرهای تصادفی با

تهیه میکرو ساختار اکسید روی و مشخصهیابی

افزایش تعداد پراکنندهها در محیطهای تقویت کننده

ابتدا ماده اکسید روی به دلیل نداشتن جذب در ناحیه

 ،نقش کاواک (فیدبک) توسط پراکندگی چندگانه ایفا

مرئی ،ضریب شکست باال ،داشتن قابلیت سنتز در

میگردد]. [1

مورفولوژیهای متنوع و قیمت مناسب جهت استفاده به

از دیدگاه تجربی لیزرهای تصادفی به دلیل دارا بودن

عنوان ذرات پراکننده در لیزر تصادفی ،انتخاب و ساختار

گستره وسیع طیفی  ،عدم نیاز به تشدیدگر خارجی ،

مشخصی از آن با میزان تخلخل باال جهت گیر انداختن نور

تهیه سریع و کم هزینه مورد توجه قرار گرفته اند.

سنتز شده است .سنتز این ساختار به روش هیدروترمال

ویژگیهای تجربی بدست آمده از این محیطها مانند

انجام گرفت .شکل( ،)1تصویربرداری میکروسکوپ

پهنای طیف گسیلی کم و وجود آستانه انرژی برای

الکترونی گسیل میدانی ساختار حاصل از سنتز را نشان

شروع تقویت نور  ،سبب شده که بتوان اینگونه

میدهد که این ساختار دارای میزان تخلخل و نسبت
سطح به حجم باالیی است واندازه آن

محیطها را نوعی لیزر نامید].[2,3

حدود یک

میکرومتر تخمین زده شده است.

مبانی نظری
یک محیط تصادفی دارای توزیع تصادفی از ذرات پراکنده
کننده است .اگر در این محیط ،پراکندگی به اندازه کافی
قوی باشد نور می تواند در فضا تمرکز پیدا کند .پراکندگی
چندگانه طول مسیر یا زمانی را که نور در محیط می ماند
را افزایش داده ،بنابراین باعث افزایش تقویت نور با نشر
تحریک شده می شود .پراکندگی دوباره نور ،فیدبک
همدوس برای نوسان الزم برای تشعشع را فراهم می کند
بنابراین تحت شرایط مناسبی ،ترکیب تقویت نور اپتیکی و
پراکندگی نور چندگانه در محیط تصادفی ،منجر به ایجاد

شکل  :1تصویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ()FE-SEM
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شکل :9تست تشخیص عناصر از نمونه نشان میدهد که

نانومتر) لیزر پالسی  Qسوئیچ  Nd:YAGبا عرض

 49/99درصد از ساختار به دست آمده روی و 11/11

پالس 11 nsو قطر لکه  9میلی متر پرتودهی شده است.

درصد آن اکسیژن میباشد .بنابراین ساختار حاصل اکسید

تابش حاصل از محلول توسط یک فیبر نوری جمع آوری و

روی بدون ناخالصی میباشد.

سپس با انتقال به اسپکترومتر با قدرت تفکیک  1/1نانومتر
آشکارسازی میگردد.

ZnL
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شکل  :9چیدمان آزمایشگاهی لیزر تصادفی

500

ZnK

keV

0
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10

0

نتایج تجربی

شکل :9نمودار ( EDAXتست تشخیص عناصر موجود در نمونه)

شکل :9طیف پراش اشعه ایکس از نمونه نشان میدهد

در این پژوهش محلول رودامین  6Gآالییده به میکرو

کریستالهای اکسید روی به خوبی تشکیل شده است و

ساختارهای اکسید روی با غلظتهای  1 ،و  1/11میلی

پیکهای به دست آمده به خوبی با پیکهای مورد انتظار

موالر به ترتیب برای رودامین  6Gو میکرو ساختارهای
اکسید روی

برای اکسید روی مطابقت دارد.

تهیه شده است .شکل ،1تغییرات طیف

گسیل لیزر تصادفی با تغییر انرژی پمپ را نشان میدهد.

شکل :9طیف سنجی پراش اشعه ایکس نمونه

چیدمان آزمایشگاهی
طرحواره چیدمان آزمایشگاهی این پژوهش در شکل ()9

شکل :1طیف تابشی محلول رودامین  6Gحاوی ساختارهای اکسید
روی

نشان داده شده است .محلول حاوی رودامین  6Gو
میکروذرات  ZnOتوسط هارمونیک دوم ( طول موج 199
969

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

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ویازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

همانگونه که در طیفها مشاهده میشود ،در شدت پایین

نتیجه گیری

انرژی پمپ ،طیف تابشی به صورت طیف فلورسانس

در این پژوهش با انتخاب و سنتز میکرو ساختاری با

میباشد .با افزایش شدت پمپ به تدریج قلههای گسستهی

تخلخل و نسبت سطح به حجم باال از اکسید روی با هدف

ناشی از نوسان لیزری بر روی طیف پدیدار میگردند .به

گیرانداختن نور ،به بررسی تابش لیزر تصادفی از محلول

عبارت دیگر ،با افزایش شدت پمپ ،تقویت در محیط

رنگینه رودامین  6Gآالییده به میکروساختارهای ZnO

تصادفی افزایش یافته و منجر به تشکیل کاواکهای محلی

و اثر شدت انرژی فرودی بر تغییرات طیف گسیلی

و رخ دادن نوسان لیزری برای مدهای مختلف میشود.

پرداختیم .نتایج تجربی نشان میدهند با افزایش شدت نور

بلندترین قله گسسته که در سمت راست نمودار مشاهده

فرودی ،شدت طیف گسیلی افزایش مییابد به طوریکه با

میشود دارای طول موج  119نانومتر با نیم پهنا بیشینه

افزایش انرژی از یک مقدار آستانه ،مدهای مربوط به لیزر

تقریبا  1/1نانومتر میباشد .شکل ،6تغییرات شدت طیف

تصادفی با غلبه بر اتالف بر روی طیف نمایان میگردند.

گسیلی با شدت پمپاژ برای محلول حاوی رودامین  6Gبا

همچنین تخلخل باالی ذرات پراکننده ،غلظت بسیار کم

غلظت  1میلی موالر و میکرو ساختارهای اکسید روی با

آنها را برای رسیدن به گسیل تصادفی با فیدبک همدوس

غلظت  1/11میلی موالر بررسی شده است .همانطور که در

توجیه میکند.

نمودار مشاهده میشود ،با افزایش شدت پمپ شدت طیف

مرجعها

تابشی افزایش مییابد و در شدت  116میلی ژول نمودار
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بررسی و تحلیل طول موج تشدید در آنتن نانو میله فلزی با پوشش دیالکتریک
محمود تالفی نوغانی
. ایران، تهران،) تحقیقات و فناوری،پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم
 وجوود. امری اثبات شده است،چکیده – کاهش قابل مالحظه طول تشدید نسبت به نصف طول موج در آنتن نانومیله دوقطبی فلزی
 این پوشش میتواند نامطلوب (مثال ناشی از خوردگی.پوشش دیالکتریک برروی هسته فلزی آنتن باعث تشدید این پدیده میشود
 روشی تحلیلی برای محاسبه طول موج تشدید (یا، در این مقاله.فلز) و یا مطلوب (مثال به منظور ایجاد الیه محافظ برروی فلز) باشد
 برحسب جنس دیالکتریک و ضخامت موادλeff  رفتار،) آنتن نانومیله فلزی با پوشش دیالکتریک ارائه و با استفاده از آنλeff( )موثر
ارائوه شوده

 مقایسه نتایج حاصل از این تحلیل با نتایج شبیهسازی تمام موج آنتن حاکی از دقت مناسوب رو.تشریح شده است
.است
. نانومیله فلزی، طول موج تشدید، آنتن نوری-کلید واژه

Analysis of Resonant Wavelength in Dielectric Coated Nanorod
Metallic Antennas
Mahmoud Talafi Noghani
Aerospace Research Institute (Ministry of Science, Research and Technology), Tehran, Iran.
Abstract- It is known that the resonant length of a metallic dipole nanorod antenna is typically very much shorter than
half a wavelength. Presence of a dielectric coating on the metallic core, intensifies this effect. The coating might be
undesired (e.g. caused by metal corrosion) or desired (e.g. to protect metal from damage or corrosion). In this paper, an
analytical method is presented to calculate the resonant (or effective) wavelength (λeff) of dielectric coated metallic
nanorod antennas. Variation of λeff due to change in material properties and thicknesses is investigated. In order to
validate the results, they are compared with those from full wave simulations approving the accuracy of the proposed
method.
Keywords: Metallic nanorod, optical antenna, resonant wavelength.
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- 1مقدمه
یکی از نتایج پیشرفت تحقیقات در حوزههای نانوفوتونیک
و پالسمونیک طی یک دهه گذشته ،تسری مفهوم آنتن از
حوزه فرکانسهای مایکروویو و پایینتر به فرکانسهای نوری
است .تالشهای متعددی برای تعمیم تئوری آنتنهای
مایکروویو به حوزه فرکانسهای نوری انجام شده و همچنان

شکل  :1ساختار آنتن نانومیله فلزی با پوشش دیالکتریک

در حال پیگیری است ] .[9-1بطور ویژه ،الزم است
قواعدی که در طراحی آنتنهای مایکروویو استفاده

ما در این مقاله ،با تحلیل انتشار موج در یک نانومیله

میشود به قواعد مناسب در حوزه فرکانسهای نوری تبدیل

دوالیه ،اثر جنس و ضخامت مواد برروی طول موج تشدید

شود .یکی از این موارد ،طول تشدیدی آنتن است .در آنتن

آن را بررسی خواهیم نمود.

دوقطبی فلزی مایکروویو ،طول تشدیدی آنتن ()Lres

- 2رو

تقریبا نصف طول موج فضای آزاد ( )λ0است .بررسیهای

تحلیل

تئوری و آزمایشگاهی نشان میدهد که طول تشدیدی یک

ساختار آنتن نانومیله در شکل  1نشان داده شده است.

نانومیله فلزی دوقطبی به میزان قابل توجهی کوچکتر از

یک نانومیله فلزی با ضریب ) ،εm(λبا الیهای از دیالکتریک

نصف طول موج است (تا حدود  .[4] )1/11در نتیجه،

( )εdپوشانده شده و در یک محیط پیرامونی ( )εsکه

محاسبه دقیق طول تشدیدی آنتن در موارد مختلف حائز

معموال هوا فرض میشود قرار گرفته است.

اهمیت است .یکی از این موارد ،پوشاندن فلز با الیهای از

برای محاسبه طول تشدید یک آنتن دوقطبی ،فرض براین

دیالکتریک است .از بین فلزاتی که در آنتنهای نوری

است که موج با ثابت فاز  ،βوقتی از یک سر آنتن به سر

استفاده میشود ،طال و نقره متداولتر هستند .نقره از لحاظ

دیگر حرکت میکند ،اختالف فاز  πرا تجربه میکند .عالوه

تلفات و تقویت میدان الکتریکی محلی نسبت به طال مزیت

بر این ،اثر راکتانس دو سر آنتن باعث یک تغییر فاز اضافه

دارد اما به دلیل پایداری شیمیایی کمتر و خوردگی ناشی

( )φمیشود و در مجموع میتوان نوشت.βLres+φ= π :

از واکنش با مولکولهای حاوی گوگرد در هوا که منجر به

حال اگر فرض کنیم که طول موج موثر (یا تشدیدی) آنتن

ایجاد الیه سولفید ( )Ag2Sیا سولفات نقره ()Ag2SO4

دوقطبی ،دو برابر طول تشدید آن است میتوان نوشت

برروی آن میشود ،در بسیاری از کاربردها با طال جایگزین

 ،λeff =2π/β-δکه در آن  δ=2φ/βو با توجه به تلفاتی بودن

میشود .این مسئله باعث شده که گاها ایدههایی از جمله

فلز ،ثابت فاز موج ،بخش حقیقی ثابت انتشار

استفاده از پوششهای محافظ ] [6-9برروی فلز مطرح شود.

(] )β=Re[γ]=Re[β-jαخواهد بود .برای محاسبه  βباید

در نتیجه ،بررسی اثر حضور الیه دیالکتریک روی فلز

مودهای انتشاری موج در دستگاه مختصات استوانهای را

برروی خصوصیات آنتنی و از جمله طولموج تشدید آن،

حل کنیم .از آنجا که در ساختارهای فوق ،فلز در مجاورت

چه برای بررسی تاثیر مواد ناخواسته (مثل سولفید یا

دیالکتریک قرار دارد ،در واقع امواج در قالب پالریتون

سولفات)  ،چه برای بررسی تاثیر الیه محافظ و موارد دیگر

پالسمون سطحی و با مود  TMzدر مرز فلز-دیالکتریک

حائز اهمیت خواهد بود.

منتشر میشوند .شکل میدانها در نواحی سهگانه (شکل)1
با استفاده از بردار پتانسیل ( )Aو با فرض اینکه دامنه
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میدان در فلز و محیط پیرامونی با دور شدن از مرزها ،افت

- 3نتایج و بحث

میکند ،به صورت زیر در نظر گرفته میشود:

فرض میکنیم که آنتن از فلز نقره با پوشش دیالکتریک
A  z

()1

تشکیل شده باشد .پارامترهای تابع دیالکتریک نقره ،با

 m  cm I 0  m   e  j z


 j z
 d   cd 1 J 0  d    cd 2Y0  d    e

 j z

 s  cs K 0  s   e

انطباق مدل درود بر نتایج اندازهگیری منابع معتبر برابرند
با λp=135.5 nm ،ε∞=3.624 :و  .[1] λν=58.5 μmدر
شکل  ،2طول موج موثر آنتن ( )λeffکه با رابطه ()4

که در آن  Jnو  Ynبه ترتیب توابع بسل نوع اول و دوم و In

محاسبه شده ،به ازای ضرایب دیالکتریک مختلف در

و  Knتوابع بسل اصالح شده نوع اول و دوم و  ciها ،ضرایب

محدوده  1111تا  2111نانومتر نشان داده شده است.

مجهول هستند .اعداد موج در راستای عرضی عبارتند از:

شعاع فلز  9 nmو ضخامت پوشش دیالکتریک نیز 9 nm

.γ2-κs2=ε0εsk02

( )b=10 nmفرض شده است .رفتار نسبتا خطی  λeffنسبت

چنانچه مود غالب  TM0را در نظر بگیریم ،میدانهای ،Hφ

به  λمشهود است .ضمن اینکه کاهش  λeffبا افزایش  εdنیز

 Ezو  Eρحضور خواهند .با اعمال شرایط مرزی در محل

به دلیل افزایش ضریب دیالکتریک موثر کل ساختار،

 ،ρ=a,bبه دو رابطه پاشندگی زیر خواهیم رسید:

منطقی است.

،γ2-κm2=ε0εmk02

γ2-κd2=ε0εdk02

و

()2

 m d I 0  m a  J 0  d a   pY0  d a 

 d  m I1  m a  J1  d a   pY1  d a 

()9

 s d K 0  s b  J 0  d b   pY0  d b 

 d  s K1  s b  J1  d b   pY1  d b 

حال فرض میکنیم که در اثر خوردگی نقره به مرور
الیهای از سولفید نقره ( )Ag2Sبا ضریب دیالکتریک
تقریبی  εd=4.8برروی آن تشکیل میشود .اثر این
خوردگی برروی طول موج موثر آنتن در شکل  9آمده
است .مالحظه میشود که ایجاد خوردگی باعث کاهش

که در آن  .p=cd2/cd1با حل عددی معادالت پاشندگی

قابل مالحظه طول موج تشدیدی آنتن میشود .به عنوان

فوقκi ،ها بدست آمده و در نتیجه ثابت انتشار موج

مثال ،در طول موج مخابراتی  ،1991nmطول موج

سطحی معین میشود .با فرض اینکه اختالف فاز اضافی در

تشدیدی آنتن از  1121nmدر حالت نقره بدون پوشش تا

یک سر آنتن را بتوان برابر با اختالف فاز ناشی از انتشار

حدود  211nmبه ازای ضخامت  19نانومتری Ag2S

موج سطحی به اندازه یک شعاع داخلی آنتن ( )aتخمین

کاهش مییابد.

زد ] ،[4آنگاه  δ=4aو طول موج موثر آنتن با رابطه زیر

جهت تایید نتایج بدست آمده ،آنتن نانومیله نقره به قطر

محاسبه میشود:
()4

 4a



2
1/ 2



Re   4 2 /  2 
2
s

 11nmبا پوشش  Ag2Sبه ضخامت  9nmو با طولهای

eff 

 119و  199نانومتر که متناظر با طولموجهای مخابراتی
 1911و  1991نانومتر هستند را در نرمافزار تمام موج

در محاسبات فوق ،از تابع دیالکتریک فلز با استفاد از

 CSTشبیهسازی کرده و طول موج موثر آنها را با محاسبه

مدل درود ( )Drudeبصورت زیر میتوان استفاده کرد:
()9

2
 p2 1  j /  

پاسخ طیفی پراکندگی آنها بدست آوردیم .توزیع میدانهای

 m ( )    

الکتریکی و مغناطیسی آنتن در حالت تشدید در شکل 4
آمده است .طول موجهای تشدیدی حاصل به ترتیب

که در آن  λpطولموج پالسما و  λνطولموج برخورد است.

 1991و  1691نانومتر است که حاکی از دقت مناسب
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تحلیل ارائه شده است .برای افزایش دقت ،الزم است از
تخمینی دقیقتر از  4aبرای اثر راکتانس انتهای آنتن
استفاده شود.
شایان ذکر است که یک دوقطبی عملی متشکل از دو جزء
مجزاست که دارای یک شکاف کوچک جهت اعمال
تحریک است .بحث این مقاله ،مستقل از تحریک و با
احتساب اینکه اثر شکاف توسط مدار تطبیق امپدانس قابل
جبران است ارائه شده است.

- 4نتیجهگیری

شکل  :4توزیع میدان الکتریکی (باال) و مغناطیسی (پایین) در
اطراف آنتن نانومیله در طول موج تشدید

یک رویکرد تحلیلی برای محاسبه طولموج تشدید آنتن
نانومیله با پوشش دیالکتریک ارائه شد .نشان دادیم که
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Measuring phase profile of optical channel waveguide by using in-line
holographic microscopy
Kazemi Raad, Cyrus1; Abdollahpour, Daryoush1
1

Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan

Phase reconstruction of a complex light field plays an important role in optics and microscopy. Here we
introduce an iterative phase retrieval approach; this method is based on a simple configuration and is easy to
work in relation to other holographic approaches and have a considerable sensitivity to phase reconstruction
from microscopy objects. We implement it to measure phase profile of titanium diffused channel waveguide on
the Lithium Niobate substrate, which is a uniaxial crystal, in
and
mode. Our results show the channel
waveguide has different phase profile and consequently different refractive indexes in orthogonal polarization
directions.
Keywords: Optical Waveguide, Holography, Microscopy, Phase Measurement.
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است ،که بر اساس ن میتوان مولفههای مختلف یک
میدان نوری دلخواه را بر اساس مجموی امواج تخت با
فرکانس فضاییهای مختلف در نظر گرفت ،بنابراین اگر
میدان نوری در یک صف ه مشخص در راستای انتشار را
م ابق مرادله  1داشته باشیم،

مقدمه
بلور لیتیوم نایوبیتت یتک بلتور دوشکستتی تتک م توری
استتت کتته بتترای شکستتت عتتادی و یرعتتادی

و

دارد .از ایتتن بلتتور ب تتور گستتترده در ستتاوت موجبرهتتای
اپتیکتتی استتتفاده متتیشتتود .متتوجبر متتورد م الرتته قتترار

()1

گرفتتته در ایتتن گتتزارو از نتتوی نفتتو تیتتتانیوم در بستتتر

9

9

بلتتتور لیتیتتتوم-نایوبیتتتت از نتتتوی بتتترو استتتت کتتته
میدان نوری مختل در هر صف ه دیگر را بر اساس مرادله
 ۲میتوان بدست ورد،

راستتتاهای بتتری شکستتت ن در شتتکل  1نمتتاید داده
شده است .هدف اصتلی ایتن گتزارو انتدازهگیتری نمایته

()۲

فتتاز کانتتاج متتوجبر بتتر بستتتر بلتتور لیتیتتوم نایوبیتتت در دو
متتتد ق بشتتتی

استتتت کتتته توستتت روو

و

تمام نگاری در-وت انجتام شتده استت .ایتن روو عتووه

تبتدیل فوریته
که در راب ه بتا
است] .[۲روو مورد استفاده قرار گرفته در ایتن پتهوهد،
بازستتازی میتتدان مختتتل نتتوری از یریتتق چبتتت چنتتدین
تمامنگاشت در فواصل مختلف انتشاری از جستم و بازیتابی
فاز از یریق یتک الگتوریتم تکترار استت کته در ادامته بته
توبیح ن میپردازیم .برای شروی اولین تمامنگاشتت را در

بتتر توانتتایی بتتا در بازیتتابی فازهتتای جز تتی ،چیتتدمان
زمایشتتگاهی ستتادهای دارد کتته از مزیتتتهتتای اصتتلی ن
م ستتوم متتیشتتود .در ادامتته بتتمن مررفتتی روو نتتتای
را مورد بررسی قرار میدهیم.

صف ه ۰

چبت میکنیم و تمامنگاشتهای برتدی را در

فواصل مرین انتشاری از صتف ه نخستت چبتت متیکنتیم.
تمام نگاشتت هتای چبتت شتده در فواصتل مختلتف را ،کته
الگوهای شدتی هستتند ،وارد الگتوریتم متی کنتیم ،اولتین
تمام نگاشت در صف ه نخست که الگوی شتدتی در فاصتله
۰
شکل  :1راستای م ورهای اصلی بلور و برای شکست ن،
کاناج موجبر به رنگ بی تیره نماید داده شده است.

۰

است را بصورت دامنته متوج اولیته م تابق مرادلته
در نظر می گیریم ،بتا ترکیت

۰

این دامنه با یک فاز اولیته کته بترای ستادگی مقتدار ن را
برابر با صفر در نظر گرفتهایتم یتک میتدان مختتل نتوری
م ابق مرادله  9تولید میکند.

تمامنگاریدر-خط
اصول 
اگر دامنه و فاز یک میدان نوری تکرنگ در یک صف ه
مشخص ،مرین باشد ،میدان نوری مختل در هر فاصله
انتشاری دیگر نیز میتواند با استفاده از مراد ت حاکم بر
انتشار نور ،به صورت عددی م اسبه شود] .[1یک روو
بسیار مفید برای ت لیل این انتشار استفاده از نالیز فوریه

( )9

۰

۰

میدان نوری مختل تولید شده را بصورت عددی تا
موقریت دومین تمامنگاشت چبت شده در زمایشگاه انتشار
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نماید داده شده است که با دقت ووبی با یکتدیگر ت تابق

میدهیم .در این مرحله با ترکی فاز عددی ت وج یافته از
انتشار عددی و دومین تمامنگاشت چبت شده از جسم در
زمایشگاه ،تخمین جدیدی از تابع مختل نوری تولید
میکنیم .این فر یند را تا ورین تمامنگاشت چبت شده
انجام میدهیم و سپس توس انتشار عددی مرکوس ،به
موقریت نخستین تمامنگاشت برمیگردیم .در این مرحله
یک چروه از الگوریتم تکرار تکمیل میشود .در یی این
فر یند فاز تابع مختل نوری مرحله به مرحله تص یح
میشود و به مقدار واقری نزدیکتر میشود .این فر یند را
تا رسیدن به جبهه موج واقری تکرار میکنیم که در این
حالت شدت بدست مده از انتشار عددی تابع موج ،با
شدت چبت شده بصورت تجربی م ابقت پیدا میکند که
توس یک مریار سنجیده میشود .مریار مورد نظر را بر
اساس تفابل مربرات یرح شدتی چبت شده در زمایشگاه
و یرح شدتی بوجود مده توس انتشار عددی ترریف
میکنیم و هنگامی که به یک مقدار ستانه برسد الگوریتم
متوقف میشود] .[9-۴نکته حا ز اهمیت ترداد
تمامنگاشتهای چبت شده با سرعت بازیابی فاز توس
الگورتیم است ،ب وریکه هرچه ترداد تمامنگاشتهای چبت
شده بیشتر باشد ،ترداد چروههای تکرار برای بازیابی فاز
کاهد پیدا میکند.

دارند.

شکل :۲نتایح عددی ،فاز اولیه با رنگ قرمز و فاز بازیابی شده با
رنگ بی نماید داده شده است.

نتایجآزمایشگاهی
یرحواره چیدمان زمایشگاهی استفاده شده در شکل 9
نماید داده شده است.

نتایجشبیهسازی
برای بررسی دقت الگتوریتم یتک جستم فتازی بتا تابریتت
گاوسی( با پهنتا در نصتف مقتدار بیشتینه  19میکترون) و
بیشینه مقدار  9.۲رادیان را بصورت عددی انتشار دادیتم و

شکل  :9یرحواره چیدمان زمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته.

تمام نگاشت های ن را در فواصل مختلف چبت کردیم .برای

برای چبت تمامنگاشتها ،با توجه به یرهمسانگرد بودن

نزدیکتر شدن به یتک انتدازهگیتری واقرتی زمایشتگاهی،

کریستاج ،با تنظیم ق بد فرودی ،تمامنگاشتها را در دو

مقدار  ۲درصد نوفه 1بر روی دامنه تمام نگاشتت هتا اعمتاج

مد ق بشی

کردیم .نتای بدست متده در شتکل  ۲نمتاید داده شتده

و

و در فواصل 9 ۰9 199 ۲99

میکرون چبت کردیم .نمایه فاز بدست مده در مد

است .فاز اولیه با رنگ قرمز و فاز بازیابی شده با رنتگ بتی

در

شکل  ۴نماید داده شده است که بیشینه تغییرات فاز ن
برابر با  1.۲رادیان است ،همچنین نمایه فاز بدست مده

Noise

در مد

1

در شکل  ۰نماید داده شده است که بیشینه
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تغییرات در مرتبه  9.۲رادیان را نشان میدهد .با در نظر
گرفتن شرای

نتیجهگیری

اولیه ساوت موجبر ،میتوان عمق کاناج

در این گزارو بمن مررفی روو تمامنگاری در-و به
عنوان روشی کار مد برای اندازهگیری فازهای جز ی از
اجسام میکرونی ،نمایه فاز یک موجبر کانالی از نوی نفو
تیتانیوم بر بستر یک بلور دو شکستی در دو مد ق بشی
مترامد  TMو  TEاندازهگیری شد .با مشخص بودن نمایه
عمق نفو تیتانیوم در بستر بلور میتوان تغییرات بری
شکست کاناج موجبر و همچنین مدهای هدایت ن را
م اسبه کرد.

موجبر توس عمق نفو تیتانیوم در بستر بلور را م اسبه
کرد و با مشخص بودن عمق نفو  ،با توجه به اینکه
تغییرات فاز بدست مده ناشی از دو متغییر تغییرات
بری

شکست نسبت به بستر بلور و عمق نفود است،

میتوان تغییرات بری

شکست کاناج موجبر را بدست

ورد.
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بررسی خودهمگرایی باریکه لیزری گاوسی با قطبش دایروی در پالسمای مغناطیده
 علیرضا نیکنام، سیدمحمد خراشادیزاده، رضا فالح،رضا خونیکی
 ایران، بیرجند،گروه فیریک دانشگاه بیرجند
 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،پالسما-پژوهشکده لیزر
چکیده – در این مقاله پدیده خودهمگرایی یک باریکه لیزری گاوسی با قطبش دایروی راستگرد و چپگرد در پالسمای مغناطیده در
 معادله غیرخطیی، با استفاده از معادالت ماکسول و معادالت حاکم بر پالسما، برای این هدف.رژیم نسبیتی ضعیف بررسی شده است
 در ادامه تاثیر بزرگی میدان مغناطیسی خیارجی بیر خیودهمگرایی.که توصیف کننده تحوالت دامنهی کند تغییر بدست آمده است
 نشان داده شده است که اعمال یک میدان مغناطیسی طولی.باریکه لیزری با قطبش دایروی راستگرد و چپگرد بررسی شده است
.در پالسما سبب تقویت خودهمگرایی باریکه قطبیده دایروی راستگرد و افزایش واگرایی باریکه قطبیده دایروی چپگیرد مییشیود
.همچنین نقش شدت و فرکانس باریکه لیزری بر میزان خودهمگرایی باریکه گاوسی در پالسما نشان داده شده است
 قطبش دایروی، میدان مغناطیسی خارجی، لکه لیزر، خودهمگرایی، پالسما-کلید واژه

Investigation of self-focusing of Gaussian laser beam with circular
polarization in magnetized plasma
Reza Khuniki, Reza Fallah, Seyed Mohammad Khorashadizadeh, Ali reza Niknam
Department of physics, University of Birjand, Birjand, Iran
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract- In this paper, the phenomenon of self-focusing of Gaussian laser beam with right and left circular
polarization propagating in a magnetized plasma has been investigated in a weakly relativistic regime. For this
purpose, using the Maxwell equations and the plasma-governing equations, a nonlinear equation describing
changes in the amplitude of the beam is obtained. Then, the effect of external magnetic field on the self-focusing
of the beam with the right and left circular polarization is investigated. It is shown that applying a longitudinal
magnetic field in the plasma which causes the growth in the self-focusing of the right-circularly polarized beam
and increase in the divergence of the left-circularly polarized beam is observed. Also, the role of the beam
intensity and frequency on the self-focusing of the Gaussian beam is shown.
Keywords: Plasma, Self-focusing, laser spot, external magnetic field, Circular polarization
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اثرگذار را کوچک در نظر گرفت .لذا سرعت الکترون به
صورت زیر محاسبه میشود

مقدمه
در برهمکنش لیزر با پالسما پدیدههای زیادی از جمله

()9

خودهمگرایی باریکه لیزری مشاهده شده است] [1-2این
پدیده در سال  1992توسط آسکاریان برای محیطهای

در نظر گرفته شده است.

که در محاسبات
بنابراین میتوان فاکتور نسبیتی لورنتس را به صورت زیر
نوشت

غیرخطی کشف گردد ] .[9خودهمگرایی باریکه لیزری به
واسطه تغییر غیرخطی ضریب شکست ناحیهای که باریکه
در حال انتشار در آن میباشد صورت می گیرد ،بدین

()9

صورت که ضریب شکست محیط با شدت باریکه افزایش

که در آن

یافته و باعث همگرایی باریکه در پالسما می گردد .در

طرفی معادله موج غیرهمگن به صورت زیر بیان میشود

سالهای اخیر ،پدیده خودهمگرایی باریکههای لیزری در

()5

پالسماهای مختلف بررسی شده است]  .[9-5در این مقاله

است .با جایگذاری چگالی
که در آن
جریان در معادله موج باال ،میتوان آن را برای دامنه بدون
بعد لیزری ( ) به صورت بازنویسی کرد:

پدیده خودهمگرایی یک باریکه گاوسی با قطبش دایروی
چپگرد و راستگرد در یک پالسمای مغناطیده در رژیم

میباشد .از

و

نسبیتی ضعیف بررسی میگردد.
() 9

معادالت اساسی و دینامیک غیرخطی انتشار لیزر

در رابطه باال

فرض می شود یک موج الکترومغناطیسی قطبیده دایروی
در راستای محور  zدر یک پالسمای سرد کم چگال در

منظور بررسی خودهمگرایی باریکه لیزری و تغییرات لکه
لیزری در حین انتشار در پالسمای مغناطیده ،روش بسط
مستقل چشمهای] [9مورد استفاده قرار میگیرد .لذا یک
مد گاوسی شکل با دامنه بدون بعد زیر

منتشر
حضور میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت
میشود .میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی به صورت
زیر درنظر گرفته میشود:
()1

()1

به ترتیب شعاع
و
درنظرگرفته میشودکه ،f
لکه لیزری ،فاز و شعاع انحنای باریکه لیزری می باشند .با
جایگذاری رابطهی ( )1در رابطهی ( )9وانجام محاسبات با

که  ω ،و kبه ترتیب دامنه ،فرکانس و عدد موج و
به ترتیب بر موج قطبیده دایروی راستگرد
و چپگرد داللت دارد .معادله حرکت نسبیتی الکترون در
پالسمای مغناطیده به صورت زیر بیان میشود
()2

و

است .به

فرض اینکه
 z=zو

)

به ترتیب میدان الکتریکی و
و
که در این رابطه
سرعت الکترون و
مغناطیسی موج الکترومغناطیسی،

و اعمال تغییر متغیرهای
 ،نهایتا رابطه زیر بدست میآید

()8

شعاع لکه
دامنهی بدون بعد باریکه لیزری و
که
لیزری در ابتدای برهمکنش میباشد .در رژیم نسبیتی

میباشد .با
فاکتور نسبیتی لورنتس
فرض اینکه دامنه میدان لیزر در طول یک تناوب زمانی
لیزر زیاد تغییر نکند (تقریب پالس پهن) می توان نیروی

ضعیف ،فاکتور نسبیتی لورنتس
رابطهی باال
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لیزری بر حسب

است .با حل معادله ( ،)8میتوان رابطهی زیر را برای
تغییرات لکه لیزری در حین انتشار در پالسمای مغناطیده
محاسبه کرد

رسم شده است .از بررسی این

و

شکل ،تاثیر و نقش مهم میدان مغناطیسی اعمالی و شدت
باریکه با قطبش دایروی راستگرد در بروز خودهمگرایی
باریکه مشاهده شده و همان نتایج گرفته شده از شکلهای

()9

که

 1و 2برای انتشار باریکه لیزری دیده میشود.

طول رایلی،

توان بحرانی برای خودهمگرایی باریکه لیزری در پالسما و
میباشد .رابطهی باال به وضوح نقش
پارامترهایی نظیر فرکانس ،شدت و نوع قطبش باریکه
لیزری ،چگالی الکترونی پالسما و بزرگی میدان مغناطیسی
خارجی بر خودهمگرایی باریکه لیزری را نشان میدهد.

بحث عددی
شکل :1تغییرات شعاع لکه

برای بررسی خودهمگرایی باریکه گاوسی با قطبش دایروی

𝛿

راستگرد )

راستگرد و چپگرد در پالسمای مغناطیده و مشاهده میزان

باریکه لیزری قطبیده دایروی

( بر حسب

برای

و

تاثیر پارامترهای ذکر شده در باال ،فرض میشود باریکه
خروجی یک لیزر  Nd:YAGبا طول موج ،1064 nm
دامنهی بی بعد

و شعاع لکه

پالسمایی سرد با فرکانس نوسانی

در
در حضور

یک میدان مغناطیسی خارجی با مشخصه
منتشر میشود .لذا در شکلهای ( )1و ( ،)2تغییرات شعاع
لکه لیزری قطبیده دایروی راستگرد ( ) بر حسب طول
بی بعد
(

به ترتیب برای میدان های مغناطیسی
) و شدتهای لیزری (

شکل :2تغییرات شعاع لکه

) مختلف نشان

راستگرد بر حسب

باریکه لیزری قطبیده دایروی
و

برای

داده شده است .شکل 1نشان میدهد در غیاب میدان
مغناطیسی خارجی ،باریکه لیزری در هنگام انتشار در
پالسما واگرا میشود ،اما اعمال یک میدان مغناطیسی
خارجی طولی ،سبب خودهمگرایی باریکه در پالسما شده
اگر فرکانس سیکلوترونی از مرتبه بزرگی فرکانس باریکه
لیزری باشد .از شکل  2مشاهده میشود که افزایش شدت
یا دامنه میدان الکتریکی لیزر باعث میشود خودهمگرایی
باریکه در پالسمای مغناطیده تقویت شود .برای مشاهده

شکل :9تغییرات شعاع لکه

بهتر تاثیر پارامترهای ذکر شده ،در شکل  9تغییرات لکه

حسب

و

برای

باریکه قطبیده دایروی راستگرد بر
.
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شکل :9تغییرات شعاع لکه
بر حسب

مغناطیسی خارجی طولی در پالسما سبب افزایش واگرایی
باریکه قطبیده چپگرد در حین انتشار میشود .دلیل این
رفتار را میتوان در عبارت سمت راست رابطه ( )9جستجو
کرد که نشان میدهد با افزایش میدان مغناطیسی خارجی
در پالسما ،برای باریکه لیزری قطبیده چپگرد ،نیروی
غیرخطی تاثیرگذار در بروز خودهمگرایی کاهش مییابد.
شکل  5نشان میدهد که افزایش دامنه بی بعد لیزری
سبب کاهش واگرایی این باریکه هنگام انتشار در پالسما
میشود .از طرفی شکل  9نیز به وضوح ،میزان تاثیرگذاری
میدان مغناطیسی خارجی و شدت باریکه لیزری در بروز
خودهمگرایی این باریکه قطبیده را در حین انتشار در
پالسما را نشان میدهد.

باریکه لیزری قطبیده دایروی چپگرد

برای

𝛽

و

نتیجهگیری
در این مقاله ،خودهمگرایی باریکه لیزری گاوسی با قطبش
دایروی راستگرد و چپگرد در یک پالسمای سرد مغناطیده
بررسی و نقش پارامترهای تاثیرگذار مورد بحث قرار گرفت.
شکل :5تغییرات شعاع لکه
بر حسب

نتایج نشان میدهند اعمال یک میدان مغناطیسی طولی

برای باریکه لیزری قطبیده دایروی چپگرد

و

برای

قوی سبب خود همگرایی قابل توجه باریکه لیزری قطبیده

.

راستگرد شده درحالیکه برای باریکه قطبیده چپگرد،
افزایش واگرایی باریکه در پالسمای مغناطیده مشاهده
میشود .در ضمن افزایش شدت باریکه لیزری نیز
خودهمگرایی را برای هر دو باریکه قطبیده راستگرد و
چپگرد تقویت میکند.

مرجعها
شکل :9تغییرات شعاع لکه
چپگرد بر حسب

و

برای
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برای باریکه لیزری قطبیده دایروی
.

در شکلهای ( )9و ( ،)5تغییرات لکه لیزری قطبیده
دایروی چپگرد (

) بر حسب

برای میدانهای

مختلف
و دامنههای بدون بعد لیزری
مغناطیسی
رسم شده است .از بررسی شکل  9مشاهده میشود که
برخالف باریکه قطبیده راستگرد ،اعمال یک میدان
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بررسی نظری استفاده از نانو لولههای نقره به عنوان زیر الیه در پراکندگی رامان
تقویت شده سطحی
1

 مریم سلیمی نسب،1فرزاد شیرزادی تبار

f.shirzadi@razi.ac.ir , saliminasabm@gmail.com  ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه فیزیک1

 با حل معادلهه الپهالد در.چکیده – نانو لوله فلزی نقره در ناحیه مرئی دارای یک طول موج تشدید پالسمون سطحی موضعی است
 میدان الکتریکی موضعی در همه نواحی نانو لوله بدست آمده که با استفاده ار آن میتهوان میهدان الکتریکهی،مختصات استوانه ای
SERS  تقویت میدان الکتریکی موضعی یکی از فاکتورهای مهم در تعیین فهاکتور تقویهت.تقویت شده در هر ناحیه را محاسبه کرد

 در نزدیکهی دیهواره4.36×1012  در نزدیکی دیواره داخلی نقهره حهد دSERS  فاکتور، نتایج محاسبات نظری نشان میدهد.است
 سیستم نانو لوله نقره می تواند به عنوان زیر الیه در پراکندگی رامان تقویت شهده، بنابراین. است2.57×1010 خارجی نانولوله حد د
.سطحی استفاده شود
 نانو لوله، تشدید پالسمون سطحی، پراکندگی رامان-کلید واژه

Theoretical study of using sliver metallic nanotube as a substrate in
surface enhanced Raman scattering
Farzad Shirzaditabar1, Maryam Saliminasab1
1

Department of Physics, Razi University, Kermanshah, Iran. e-mail: f.shirzadi@razi.ac.ir , saliminasabm@gmail.com

Abstract- A silver metallic nanotube has a localized surface plasmon resonance in visible region. By solving
Laplace’s equation in cylindrical coordinates, the local electric field in all regions of nanotube is taken which can
be used to calculate enhanced electric field in any region. The enhancement of local electric field is one of the
important factors in determining the SERS factor. Theoretical results show that the SERS factor near the inner
wall of silver tube is about 4.36×10 12 whereas near the outer wall of nanotube is about 2.57×10 10. So, the silver
nanotube system can be used as SERS substrate.
Keywords: Raman Scattering, Surface Plasmon, Nanotube
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 p2
 p2
()1
 2

  i   bulk  2  i  

مقدمه

 (l ,  )   JC

 εJCدادههای تجربی اندازهگیری شده توسط جانسون

با پیشرفتهای اخیر در زمینه نانوفناوری ،دانشمندان قادر

کریستی [ ] برای توده فلزی است که با استفاده از روش

به طراحی نانوساختارهایی با شکلهای متفاوت مانند

برازش منحنی ،مقدار ثابت دیالکتریک در هر بسامد قابل

نانومنشور ،نانومیله ،نانوپوسته و غیره شدهاند .خواص

تعیین است .فرکانس پالسمون توده نقرهω=2πc/λ ،

اپتیکی نانوذرات فلزی ،مربوط به تشدید پالسمون سطحی

فرکانس زاویهای نور ورودی لیزر و Hz

موضعی ،)LSPR( 1شامل طیف جذبی و پراکنده تنظیم

13

γbulk=3.23×10

میرایی در اثر برخورد الکترونها است Γ .مربوط به دیگر

پذیر ،فلوئورسنس تقویت سطحی ،پراکندگی رامان تقویت

میراییها است و به صورت زیر تعریف میشود [:]9

شده سطحی ( )SERSاست که توجه بسیاری از
دانشمندان این حوزه را به خود جلب کرده است .در این

VF
 ( k 3 R 2 )3
a

( )

مقاله ،در بسامدی نزدیک بسامد  ،LSPRمیدان الکتریکی

   bulk  A

که  A1ضریب سرعت فِرمی VF=1.4×106 m/s ،سرعت

موضعی اطراف نانو لوله فلزی تا مرتبه باالیی تقویت شده

فِرمی a=R2- R1 ،و  k3=ε3 ω/cعدد موج در محیط بیرون
1/2

که  SERSرا نتیجه میدهد .این افزایش میدان الکتریکی

است .عبارتهای دوم و سوم در رابطه ( ) ،به ترتیب

امکان شناسایی مولکولهای چسبیده به سطح فلز به روش

ثابتهای میرایی مربوط به پراکندگی الکترون در مرز فلز و

 SERSرا فراهم میکند.

میرایی تابشی هستند.

مدل تئوری

محور اصلی نانولوله استوانهای در راستای محور  zاست و

هندسه یک نانو لوله فلزی بلند در شکل ( )1نشان داده

طول آن بینهایت فرض میشود .طبق شکل ( ،)1بردار

شده است .هسته دیالکتریک با شعاع  R1و ثابت

انتشار  kدر راستای محور  yو بردار قطبش در راستای

دیالکتریک  ،ε1دیواره نقره با ضخامت  R2-R1و ثابت

محور  xدر نظر گرفته شده است.

دیالکتریک  ε2و محیط اطراف با ثابت دیالکتریک .ε3
ثابت دیالکتریک فلز طبق مدل درود-لورنتس بصورت زیر
در نظر گرفته میشود[:]1

شکل  :1هندسه نانو لوله فلزی

به دلیل کوچک بودن شعاع دیواره فلزی نسبت به طول
موج فرودی ،در این مدل نیز از تقریب شبه استاتیک
استفاده میشود .بنابراین با حل معادله الپالس در
Localized surface plasmon resonance

1

Surface enhanced Raman scattering

2

مختصات استوانهای ،میدان الکتریکی در هر ناحیه (درون
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هسته ،درون دیواره و محیط اطراف) طبق روابط زیر قابل

14

محاسبه است:

12
10

()9
()4
() 5

6

A1
C
) ) E 0  21 (cos  eˆ r  sin  eˆ 
E0
r
C
) E 3  E 0  21 (cos  er  sin  e
r
E 2  (1 

4
2
1200

شکل  :طیف میدان الکتریکی تقویت شده نانو لوله.

E 0 (1   2 )( 2   3 ) R12  E 0 [ 2 ( 2  3 3 )  1 ( 2   3 )]R 22
(1   2 )( 2   3 ) R12  (1   2 )( 2   3 ) R 22

] E 0 ( 2   3 )[(1   2 ) R12  ( 2   3 ) R 22
() 1
(1   2 )( 2   3 ) R12  (1   2 )( 2   3 ) R 22

( )9

1000

800

600

400

200

) (nm

که ضرایب عبارتند از:

()6

E/E0

A1
 1) E 0
E0

(E 1  

8

A1 

توزیع میدان الکتریکی در نانولوله نقره با مشخصات

A1  

E 0 (1   2 )( 2   3 ) R12 R 22  E 0 (1   2 )( 2   3 ) R 24
(1   2 )( 2   3 ) R12  (1   2 )( 2   3 ) R 22

2E 0 (1   2 ) 3R12 R 22
()9
(1   2 )( 2   3 ) R12  (1   2 )( 2   3 ) R 22

هندسی  R1, 2= [10, 25] nmو ] ε1, 3 = [1, 1.77در طول
موج تشدید  ،λ= 381 nmدر شکل ( )9رسم شده است.

C1 

همانطور که در شکل دیده میشود ،میدان الکتریکی در

C 1 

فضای خالی داخل نانولوله بیشترین مقدار را داراست.
شدت میدان الکتریکی در دیواره داخلی نانولوله بیشتر از
دیواره خارجی تقویت شده است .توزیع میدان الکتریکی

فاکتور تقویت پراکندگی رامان

در دیواره داخلی نانولوله به صورت پالسمون دو قطبی

نسبت میدان الکتریکی موضعی در خارج از نانو لوله به
میدان الکتریکی فرودی طبق رابطه

است در حالیکه در خارج از نانولوله به صورت یکنواخت به

FE = E loc / E 0

حالت تشدید درآمده است .میدان الکتریکی موضعی در

داده میشود .شکل ( ) ،طیف میدان الکتریکی تقویت

فضای خالی داخل نانولوله  9/41برابر میدان فرودی ،در

شده در خارج از سطح نانو لوله نقره ،بر حسب طول موج با

دیواره داخلی  9/11برابر میدان فرودی و در خارج از

مشخصات هندسی ] R1, 2= [10, 25و ] ε1, 3 = [1,1.77را

نانولوله  19/51برابر میدان فرودی است.

نشان میدهد .طبق شکل ( ) ،طیف جذبی نانو لوله در
طول موج  ،λ= 381 nmدارای یک قله تشدید پالسمون
است که ناشی از برهمکنش مُدهای پالسمون حفره داخلی
و پوسته خارجی نقره است.

شکل  :9توزیع تقویت میدان الکتریکی نانولوله.
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فاکتور تقویت پراکندگی رامان طبق رابطه زیر داده

خارجی نقره تا مرتبه باالیی تقویت شده است .فاکتور

میشود:

باالی  SERSنانولوله نشان میدهد ،این نانو ذره گزینه
4

()19

E
 loc
E0

مناسبی برای زیرالیههای  SERSدر شناسایی مولکولها به
G SERS

شمار میرود.

شکل ( )4مقدار لگارتیم فاکتور تقویت  SERSنانولوله
فلزی را در طول موج  991نانومتر نشان میدهد .فاکتور
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مقایسه با دیگر نانوساختارها ،نانولوله تقویت میدان
الکتریکی بیشتر و در نتیجه فاکتور تقویت  SERSباالتری
را نشان میدهد.

شکل  :4فاکتور کیفیت  SERSنانو لوله.

نتیجهگیری
نانو لوله فلزی نقره در ناحیه مرئی دارای یک طول موج
تشدید پالسمون سطحی موضعی است .تقویت میدان
الکتریکی موضعی یکی از فاکتورهای مهم تاثیرگذار در
حسگری به روش  SERSاست .نتایج محاسبات نشان
میدهند که میدان الکتریکی در دیواره داخلی و دیواره
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افزایش چرخش کِر در گرافن دوالیهای واقع در مرکز ساختار آینهای
 ندا نقیزاده،وحید فالحی
 ایران،1115555555  بناب، دانشگاه بناب،گروه مهندسی اپتیک و لیزر
 چرخش کِر یک گرافن دوالیهای واقع در مرکز یک ساختار چندالیهای خاص از مواد دیالکتریک به طور نظری با استفاده از- چکیده
 ضرایب بازتاب و عبور برای یک ساختار آینه شده با هر تعداد از الیه. تعمیم یافته بررسی و مطالعه شده است4 4 رهیافت ماتریس
 درجه بدستت0/14  بیشترین چرخش کِر برای دو دنباله از الیه دوتایی با معیار شایستگی.دوتایی به طور تحلیلی تعیین شده است
.آمده است
 تعمیم یافته4 4  ماتریس انتقال، چرخش کِر، ساختار آینهای، گرافن دوالیه-کلید واژه

Kerr rotation enhancement in bilayer graphene at the center of the
mirrored structure
Vahid Fallahi, Neda Naghizadeh
Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab 5551761167, Iran
Abstract- The Kerr rotation of a bilayer graphene deposited at the center of a specially designed multilayer
structure of dielectric media is investigated theoretically within the generalized 4 4 matrix approach. The
reflection and transmission coefficients are analytically derived for a mirrored structure with any number of the
double layers. The maximum Kerr rotation is obtained for two sequence of the double-layer with figure of merit
of
degree.
Keywords: Bilayer graphene, Mirrored structure, Kerr rotation, Generalized 4 4 transfer matrix.
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یک ساختار آینهای -تناوبی با الیه میانی گرافن بهره

مقدمه

میبریم .این ساختار شامل تکرار دو ماده دیالکتریک

امروزه ،مواد نازک اتمی از جمله گرافن دوالیهای به علت

با ضرایب شکست

است .در این ساختار

و

خواص جالب اپتیکی و الکترونیکی مانند اثر هال کوانتومی

و

غیرعادی مورد توجه گسترده پژوهشگران قرار گرفتهاند

دنباله

[ .]1انگشتنگاری حالتهای هال کوانتومی غیرعادی که

تناوبی آینهای نامیده میشود .گرافن دوالیه در مرکز این

نتیجه شکست خودبخودی تقارن وارونی زمانی در این مواد

ساختار قرار گرفته است .ساختارهای آینهای بدون الیه

است ،را میتوان توسط پدیدههای اپتیکی مانند چرخش

گرافن دارای ضریب بازتاب صفر بوده و شدت میدان

کِر فراهم کرد .اگر گرافن بر روی یک زیرالیه الیهنشانی

الکتریکی در وسط ساختار به بیشرین مقدار خود میرسد

شود ،چرخش کِر نه تنها به رسانندگی اپتیکی گرافن بلکه

[ .]4وجود گرافن در این ساختار باعث افزایش قابل

به خواص زیرالیه نیز بستگی خواهد داشت [ .]9،9اما از

مالحضه شدت نور بازتابی شده و شرایط را برای بهبود

آن جائی که چرخش کِر ایجاد شده توسط گرافن دوالیه

پارامتر کیفیت فراهم مینماید.

دارای تقارن مرکزی بوده ساختار

بسیار اندک است ،از چندالیههای دیالکتریک برای بهیود

رهیافت محاسباتی

و افزایش سیگنال کِر استفاده میگردد .با این وجود،

در سال  1991میالدی ،زاک و همکارانش توانستند

افزایش چرخش کِر با کاهش شدت سیگنال کِر همراه

سیگنال کِر را در ساختارهای چندالیهای با استفاده از

خواهد بود .ما در این مقاله به منظور افزایش پارامتر

فرمولبندی کلی ماتریس  4 4بدست آورند [ .]5در این

زاویه

برای عبور نور از مرز

کیفیت
چرخش کِر و

 ،که در آن
بیضیگونگی بوده و

فرمولبندی ،یک ماتریس مرزی

ضریب بازتاب از

مشترک بین دو الیه و یک ماتریس

چندالیه است ،از

برای انتشار نور در

هر الیه تعریف میشود .درایههای ماتریس مرزی بین دو
الیة

ام و (

)ام با تانسور رسانندگی

بیان شده بر حسب واحد
شرط

پیوستگی

میدان

الکتریکی

و با بکارگیری
عرضی

و ناپیوستگی میدان مغناطیسی عرضی
شکل  :1ساختار آینهای -تناوبی (با تکرار البههای
هوا با الیه گرافن میانی

به صورت زیر تعیین میشوند:

) معلق در

()1
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که در آن

ثابت ساختار ریز بوده و اندیسهای

نشان دهنده امواج فرودی و بازتابی است .ماتریس انتشار به

و

صورت

()9

تغییر

قطبش فرودی و بازتابی را به دامنه قطبش عبوری برای

ماتریس

تعیین شده و به ازای

به

مییابد .با استفاده از شرط پیوستگی میدان ،میتوان

ساختار آینهای -تناوبی معلق در هوا با الیه گرافن میانی

ماتریس انتقال کلی  4 4را به صورت ماتریس بلوکهای

به یکدیگر مربوط میکند:

دامنه

تعیین نمود که در آن

)9(.

ضرایب عبور و بازتاب از این ساختار چندالیهای به صورت

جذب میشود .در

نور فرودی با ضریب
نهایت ،زاویه چرخش کِر

(-4الف)

به صورت

و بیضیگونگی

(-6الف)

(-4ب)

(-6ب)

تعیین میشوند که در آن

تعیین میشوند که در آن

(-5الف)

قطبش خطی

و

برای نور فرودی با
برای قطبش خطی

است.

(-5ب)

نتایج و بحث

(-5پ)

تانسور رسانندگی برای گرافن دوالیهای با انرژی جهش

بوده و

بینالیهای

است .رابطه

کوانتومی هال غیر عادی

نیز برقرار است .در تابش عمودی ،دامنه ضرایب عبور و
بازتاب میدان فرودی

به صورت

بدست میآید که در آن

و فرکانس برخورد

در شکل  9ترسیم شده است .پارامتر

و
و

 ،گاف انرژی متناظر با حالت

کیفیت  FOMبه ازای ضرایب شکست

به

و

ترتیب ضرایب دیالکتریک محیطهای فرودی و عبوری

تناوب

هستند .به دلیل اتالف در رساناهای نازک اتمی ،بخشی از

ربع موج (

(الیه )SiO2؛ یعنی

(الیه )Si
به ازای تعداد

از دو الیه دیالکتریک با ضخامت
) در ساختار آینهای در شکل  9به
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تصویر در آمده است .پارامتر کیفیت در
فرکانس فرودی

به ازای

بیشترین مقدار ممکن را

نشان میدهد.

شکل  :5چرخش کِر و دامنه بازتاب برای قطبش .

نتیجهگیری
شکل  :9مؤلفههای تانسور رسانندگی برای گرافن دوالیهای با
 ،گاف انرژی متناظر با حالت
انرژی جهش بینالیهای
و فرکانس برخورد
کوانتومی هال غیر عادی
.

ماتریس انتقال  4 4تعمیمیافته در الیههای دیالکتریک
به همراه الیه مرزی رسانا با رسانندگی تانسوری تعیین و
روابط تحلیلی برای دامنههای عبور و بازتاب از ساختار
آینهای

-تناوبی بدست آمده است .ساختارهای آینهای

کاندیداهای مناسبی برای افزایش میدان الکتریکی در مرکز
تقارن هستند ،بطوریکه میتوانند سیگنال کِر را تا چند
برابر تقویت کنند .در ساختار پیشنهادی ،ساختار آینهای
تناوبی قادر است میدان را تا ده برابر تقویت کرده وشکل  :9پارامتر کیفیت  FOMبه ازای
در ساختار آینهای.
تناوبهای متفاوت

و تعداد دوره

بیشینه زاویه چرخش کِر  1/64درجه با ضریب بازتاب
 %15را نتیجه دهد.

این افزایش در پارامتر کیفیت بدلیل افزایش میدان در
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دامنه بازتاب نیز برای قطبش
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در شکل  5نشان داده

شده است.

شکل  :4پروفایل میدان الکتریکی در ساختار آینهای -تناوبی
شامل گرافن دوالیه با افزایش میدان تقریبا ده برابری در مرکز
ساختار.
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 با استفاده از بیناب نمایی حوزه زمان تراهرتزRDX شناسایی ماده منفجره
 عبداهلل اسالمی مجد، بهاره یحییئی، سیدمحمد رضا دربانی، محسن شاهین زاده،سیدشایان شریف
 شاهین شهر،پژوهشکده علوم وفناوری اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Shayan.sh41@gmail.com, M.shahinzade1371@gmail.com, Darbany2002@yahoo.com, Baharehyahyaei2@gmail.com,
Sina_majd@yahoo.com

 درجه برپا و جهت شناسایی ماده03  دراین پژوهش چیدمان آزمایشگاهی بیناب نمایی تراهرتز حوزه زمان در مد بازتابی- چکیده
 در برپایی فوق با استفاده از آنتن گالیم آرسناید بیناب حوزه زمانی تراهرتز تولید و. مورد استفاده قرار گرفته استRDX منفجره
، با استفاده از دادههای استخراجی. تراهرتز را پوشش میدهد2  تا3/1  چیدمان برپا شده محدوده بینابی.آشکارسازی شده است
. محاسبه شد که با دادههای معتبر تطابق خوبی دارد131/7 cm -1  و1/5  به ترتیبRDX ضرایب جذب و شکست
RDX ،تراهرتز

 بیناب نمایی حوزه زمان، آنتن نور رسانا-کلید واژه

Detection of RDX by Terahertz Time Domain Spectroscopy
Seyyed Shayan Sharif , Mohsen Shahinzade, Seyyed Mohammad Reza Darbani, Bahareh
Yahyaei, Abdollah Eslami Majd
Optics and Laser Science and Technology Research Center, Malek-Ashtar University of
Technology, Shahin Shahr, Iran
Abstract- In this research, Terahertz Time Domain Spectroscopy (THz-TDS) system in reflection 30 degree mode has been
established for detection of RDX. In this setup, two gallium arsenide photoconductive antennas have been used to generate
and detect the terahertz pulses with frequency range between 0.1 and 2 THz. By using of data detection, absorbtion and
refraction coefficient are calculated 1.5 and 108.7. That data good agree with reference.

Keywords: Photoconductive antenna, Terahertz Time Domain Spectroscopy (THz-TDS), RDX
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داشته باشد[ .]9در این پژوهش چیدمان بیناب نمایی

مقدمه

تراهرتز در حالت بازتابی برپا و برای شناسایی ماده منفجره
 RDXمورد استفاده قرار گرفته است .سپس با گرفتن

ناحیه تراهرتز ) (THzدر محدوده فرکانسی  0/1تا 10
تراهرتز در بیناب الکترومغناطیسی واقع است .فرکانسهای
ارتعاشی و چرخشی اکثر مولکولها در بازهی بینابی امواج
تراهرتز قرار دارند ،از طرف دیگر رفتار این امواج دربرابر
مواد مختلف متغیر است که این دو ویژگی سبب ترغیب
دانشمندان به مطالعه این دسته از امواج بهخصوص در
حوزه تصویربرداری و بیناب نمایی در علوم مختلف از
جمله پزشکی[ ،]1شیمی[ ]2و صنایع دفاعی و امنیتی[]9
شده است.

تبدیل فوریه از بیناب تجربی بهدست آمده از نمونه،
الگوهای بینابی منحصربهفرد ماده مورد بررسی قرار
خواهند گرفت.

چیدمان تجربی
طرحوارهای از چیدمان آزمایشگاهی بیناب نمایی حوزه
زمانی تراهرتز ) (THz-TDSدر شکل  1نشان داده شده
است .در این چیدمان برای تولید و آشکارسازی پالسهای

چون ناحیه فرکانسی این امواج بین نواحی الکترونیکی و

تراهرتز از یک لیزر فمتوثانیه با طول موج  800نانومتر،

اپتیکی قرار دارد و یا بهعبارتی دیگر ترکیبی از اپتیک و

نرخ تکرار  80مگاهرتز و پهنای زمانی  90فمتوثانیه

الکترونیک میباشند ،در نتیجه برای تولید ،آشکارسازی و

استفاده شده است.

تحلیل این امواج میتوان از روشهای الکترواپتیکی
استفاده کرد .تا چند دهه گذشته بهدلیل فقدان چشمه و -
آشکارساز ،این قسمت از بیناب فرکانسی کمتر مورد
استفاده قرار گرفته و تا چند دهه قبل کمتر ابزاری قادر به
تولید این بخش از بیناب الکترومغناطیسی شده است ،بر
همین اساس این ناحیه بینابی ناشناخته باقی مانده بود.
شکل :1طرحواره چیدمان بیناب نمایی بازتابی  90درجه تراهرتز
 fsلیزر فمتوثانیه BS ،پرتو شکاف M ،آینه OL ،تاخیر انداز
اپتیکی E ،و  Dبهترتیب آنتن فرستنده و گیرنده OAP1 ،و OAP2
آینههای پارابولیک L1 ،عدسی نوری L2 ،و  L3عدسیهای تفلونی و
 Sنشانگر نمونه

امروزه روشهای متفاوتی برای تولید امواج تراهرتز ازجمله
روش آنتن نوررسانش ،روشهای آمیختگی نوری ،لیزر
الکترون آزاد ،یکسوسازی نوری و تولید پالسما وجود
دارد[.]4
خصوصیات امواج تراهرتز باعث شده این امواج کاربردهای

همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،پرتو لیزری

بسیاری در شناساییهای امنیتی بهخصوص در

بهوسیله یک تقسیم کننده به دو شاخه تقسیم شده و

آشکارسازی اجسام پنهان شده داشته باشند .امواج تراهرتز

برای دمش آنتنهای فرستنده و گیرنده در تولید و

در موادی که دارای پوشش هستند( ،اغلب از جنس

آشکارسازی تپهای تراهرتز استفاده میشود .در شاخه

نارسانا)  ،بهراحتی نفوذ کرده و یا به عبارت دیگر این مواد

دمش پرتو لیزری بر روی آنتن فرستنده متمرکز شده و

در برابر امواج تراهرتز شفاف هستند .این ویژگی باعث شده

تپهای تراهرتز تولید میشوند .این تپها چون در ابتدا

تصویر برداری و بیناب نمایی به وسیله این امواج نسبت به

واگرا هستند ،بهوسیله یک عدسی تفلونی موازی شده و به

دیگر روشها در صنایع دفاعی و امنیتی کاربرد بیشتری

طرف آینه سهموی طال هدایت می شوند .آینه سهموی
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طال بهگونهای در چیدمان قرار داده شده که بتوانند پرتو

شکلهای  4و  9بهترتیب بیناب زمانی تراهرتز در حضور

های تراهرتز را تحت زاویه  90درجه روی نمونه متمرکز

نمونه و تبدیل فوریه آن را نشان میدهند .تحلیل بیناب

نماید .پرتوهای بازتابی از نمونه بهوسیله دیگر آینه سهموی

نمونه نسبت به بیناب مرجع ،بیناب بازتابی  RDXرا در

طال به سمت آنتن هدایت میشود .فاصله کانونی آینه

محدوده فرکانسی تراهرتز بهدست میدهد.

سهموی طال و عدسی تفلونی بهترتیب  10و  9سانتیمتر

10000

است .پرتو بازتاب شده از نمونه همزمان با پرتو کاوشگر

1000

از شتابگیری حاملها در حضور میدان الکتریکی تراهرتز
10

همزمان با جابهجایی تاخیر انداز اپتیکی ،جهت تعیین

]Amplitude[10-8a.u

وارد آنتن گیرنده شده و جریان الکتریکی ایجاد شده ناشی

100

1

دامنه و فاز موج تراهرتز اندازهگیری میشود .به منظور

2.1

جلوگیری از اتالف موج تراهرتز توسط جو ،نمونه در

1.6

1.1
)Frequency(THz

0.1

0.6

شکل :9نمودار تبدیل فوریه دامنه برحسب فرکانس موج بازتابی از مرجع

محفظههای با شار نیتروژن که بین دو آنتن تعبیه شده
را در قالب مخصوص قرار داده و بهوسیله دستگاه پرس

50

تحت فشار قرار میدهیم که در نهایت قرص با قطر 9/2

0
800

سانتیمتر و ضخامت  2میلیمتر حاصل میشود.

790

770

780

760

750

]THz Voltage [10-6 V

است ،قرار داده میشود .برای تهیه قرص نمونه پودر RDX

100

-50

نتایج و تحلیل

-100

)Time delay(ps

شکل  :4بیناب تراهرتز در حوزه زمان پس از برهمکنش با نمونه

شکلهای  2و  9بهترتیب بیناب زمانی تراهرتز در غیاب

RDX

نمونه و تبدیل فوریه آن را نشان میدهند .بیناب مرجع
ثبت شده دارای پهنای زمانی در حدود  1 psو پهنای
فرکانسی  0/1تا  2تراهرتز است .همانطور که مشاهده می-

1000

0.84
1.38

نمایید در بیناب تبدیل فوریه (شکل  )9افت هایی وجود

10

دارد که ناشی از جذب مولکولهای اندک بخار آب موجود

1

در گاز محیط دادهبرداری است.

0.1
2.1
500

300
200
100
0
800

790

780

760

شکل :9نمودار تبدیل فوریه دامنه برحسب فرکانس موج بازتابی از
RDX

-100

تغییرات ضرایب شکست و جذب  RDXبرحسب فرکانس

-200

)Time delay(ps

شکل  :2بیناب تراهرتز در حوزه زمان در غیاب

750

1.6

1.1

0.6

0.1

)Frequency(THz
]THz voltage [10-6 V

400

770

]Amplitude[10-8a.u

1.96

100

در شکلهای  9و  1نشان داده شده است .همانطور که

RDX

مشاهده میشود ،در فرکانس  0/84تراهرتز که به اصطالح
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اثر انگشت اصلی  RDXدر بیناب نمایی تراهرتز شناخته
میشود ،ضرایب شکست و جذب بهترتیب برابر  1/90و

نتیجهگیری

 108/1است .تطابق این دادهها با اندازه واقعی این ضرایب

در این پژوهش چیدمان تراهرتز در مد بازتابی 90درجه با

با توجه به منبع ،بیانگر یکی دیگر از ویژگیهای منحصربه-

استفاده از آنتنهای نور رسانا به عنوان فرستنده و گیرنده

فرد بیناب نمایی تراهرتز است[.]9

برپا شده است .از این چیدمان پهنای بینابی  2تراهرتز

تغییرات ضرایب شکست و جذب  RDXبرحسب فرکانس

حاصل گردید .با استفاده از چیدمان بازتابی بهجای

در شکلهای  9و  1نشان داده شده است .همانطور که

عبوری و محاسبه میزان بازتاب بهراحتی میتوان اثر

مشاهده میشود ،در فرکانس  0/84تراهرتز که به اصطالح

انگشت نمونه را بهدست آورد .افتها در نمودار بازتاب و

اثر انگشت اصلی  RDXدر بیناب نمایی تراهرتز شناخته

قلهها جذبی در نمودار ضریب جذب مشاهده شده کامال

میشود ،ضرایب شکست و جذب بهترتیب برابر  1/90و

منطبق با مراجع بوده و قابلیت چیدمان در بیناب نمایی را

 108/1است .تطابق این دادهها با اندازه واقعی این ضرایب

بهخوبی اثبات میکند.

با توجه به منبع ،بیانگر یکی دیگر از ویژگیهای منحصربه-

مرجعها

فرد بیناب نمایی تراهرتز است[.]9
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کوژ جهت بهبود کیفیت باریکه لیزر حالت جامد-طراحی تشدیدگر تلسکوپی کاو
Nd:YAG
۲

داوود رزاقی،۱  مهدی شایگان منش،۱مریم گلی حسنلو

 ایران. تهران. نارمک. دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده فیزیک۱
 صندوق، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فتونیک و فن آوری های کوانتومی۲
11155-3486،پستی
 ما طراحی تشدیدگر را به کمک.چکیده – در این مقاله طراحی تشدیدگر تلسکوپی به منظور ایجاد حجم مدی باال معرفی شده است
معادالت باریکه گاوسی به گونهای انجام دادهایم که تغییرات فاصله کانونی میله لیزر ناشی از گرمای ناخواسته کمتررین ترث یر را در
 را بررسی کرده و طراحری الزم جهرت بیشرینهNd:YAG  ما ویژگیهای تشدیدگر تلسکوپی در لیزر.داشته باشد

حجم مد

 قطر لکره مسرتقا از شرعان انینرای،است

کردن مد

 نتایج نشان میدهد برای حالتی که،را انجام دادهایم

. حجم مد را میاسبه کردیمABCD  سپس به کمک روش ماتریس.آینهها است
حجم مد،ABCD  ماتریس،Nd:YAG  لیزر، لنز حرارتی، تشدیدگر پایدار تلسکوپی-کلید واژه

Stable telescopic resonator convex-concav for improvement of
Nd:YAG solid-state laser beam quality
1

1

2

Goli Hasanlo Maryam ,1Shayganmanesh Mahdi، 2Razzaghi Davood

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

Photonics and Quantum Technologies Research School, NSTRI, 11155-3486, Tehran, Iran

Abstract- - In this paper, telescopic resonator is introduced which is a valuable design due to creating a high mode
volume. We designed the resonator based on the Gaussian beam theory in such a way that the change in focal length of
the laser rod due to unwanted heat and telescope defocusing have the least effect on the TEM00 mode volume. we
properties of the telescopic resonator in a Nd:YAG laser has been investigated and the TEM00 mode is maximized. the
results show that for
, the spot size is independent of the mirrors’curvature radius.We calculated with
ABCD matrix in order to achieve the mode volume.
Keywords: Stable telescopic resonator, thermal lensing, Nd:YAG laser, ABCD matrix, volume mode
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نظر شامل دو آینه کاو و کوژ ،تلسکوپ عبوری و محیط

مقدمه

فعال  Nd:YAGبه صورت میله است که در شکل ()1

یکی از روشهای پرکاربرد در طراحی تشدیدگر روش

است.

آمده

ماتریس  ABCDاست] .[1در این روش ویژگیالمانهای
اپتیکی به صورت ماتریس نشان داده میشود] .[2طراحی
تشدیدگر به گونهای انجام میشود که تاثیر تغییرات
حرارتی فاصله کانونی میله لیزر را کاهش دهد] . [3در
روش  ABCDدر تشدیدگر تلسکوپی با استفاده از تقریب

شکل : 1چیدمان ازمایشگاهی تشدیدگر

لنز نازک برای عدسیها ] [4و با توجه به اثرات گرمایی

عدسیهای تلسکوپ با فاصله کانونی  f1و  f2با فاصله d+δ

ناخواسته محیط فعال ] [5ماتریس انتقال تمام عناصر

(d=f1+f2و  δمقدار غیرکانونی تلسکوپ) از هم قرار

اپتیکی محاسبه شده و تشدیدگر تلسکوپی طراحی و

دارند[.]9

تحلیل شده است و نتایج با تشدیدگر بدون تلسکوپ

برای میله لیزر  Nd:YAGبه طولده سانتیمتر و شعاع

مقایسه شده است].[6در سال  1999برای اولین بار
 Krupkeو Sooy

سه میلیمتر ،مقدار فاصله کانونی را محاسبه کردیم.با رسم

مطالعاتی در رابطه با تشدیدگر

نمودار تغییرات قطر لکه در مرکز میله لیزر نقطه پایدار

تلسکوپی انجام دادند ،در سال  Hanna 1981در رابطه با

دینامیکی در نزدیکی فاصله  09سانتیمتری بدست آمد

این تشدیدگر بیان کرد که این تشدیدگر بهدلیل قابلیت
تنظیم تلسکوپ ،برای افزایش قطر لکه

تلسکوپی][9],[5],[2

که اگر فاصله کانونی به کمتر از  29سانتیمتر

عملکرد

برسد،تشدیدگر ناپایدار خواهد شد.

خوبی دارد [ .]2در سال  Sarkies1919انرژی خروجی
تشدیدگر تلسکوپی را محاسبه کرده و با تشدیدگر بدون

تئوری تشدیدگر تلسکوپی

تلسکوپ مقایسه کرد و نشان داد میتوان با تنظیم

با در نظر گرفتن تلسکوپ بهعنوان دو عدسی با فاصله

تلسکوپ میزان انرژی تشدیدگر را افزایش داد[.]1

 ،d+δماتریس تلسکوپ را به صورت زیر می نویسیم[1].

ما در این مقاله با محاسبه حجم مد تشدیدگر تلسکوپی
( )1

برحسب مقدار غیرکانونی تلسکوپ ،افزایش حجم مد را در
اثر حضور تلسکوپ در تشدیدگر نشان میدهیم.

0

1


0 1 d     1

 1
1 0
1  

 f2

 1
 1
 f1

با ضرب ماتریسهای انتقال پرتو قطعات اپتیکی
تشدیدگر ،ماتریس یک رفت و برگشت کامل تشدیدگر
حاصل میشود که به کمک مولفههای آن ،طبق رابطه ()2
شرط پایداری بیان میشود ]:[5

معرفی تشدیدگر تلسکوپی
از دالیل بهکارگیری تلسکوپ در تشدیدگر میتوان به دو
ویژگی آن اشاره کرد )1:تنظیمات تلسکوپ این اجازه را به
ما میدهد که به راحتی اثرات لنز حرارتی را کنترل کنیم.

)(2

 )2لکه روی میله لیزری را بزرگ کرده و در عین حال از
تشکیل لکه خیلی کوچک بر آینه جلوگیری میکند که
عملکرد خوب لیزر را بیان میکند .سیستم لیزری مورد
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در تشدیدگرهای فعال شامل لنز حرارتی رابطه ( )3به

پایداری بدست آوردیم و شعاع باریکه  ω1روی آینه اول،

پارامترهای

شعاع باریکه  ω2روی آینه دوم و شعاع باریکه  ω9روی

صورت رابطه ( )9بیان می شود که
و

تعمیم یافته

و

عدسی شیء تلسکوپ را با ثابت درنظر گرفتن شعاع

هستند]:[6

انحنای آینه اول و بزرگنمایی تلسکوپ به صورت شکل()2

0  g1 g2  1

()9

و

 Hannaبه کمک دو پارامتر

برحسب میلیمتر به دست آوردیم.

محاسبات تئوری

تشدیدگر را انجام داد.در تشدیدگر خطی شعاع باریکه ω2

و

برحسب

به صورت زیر است]: [6],[5
1

 22
g1
( L
)2

) g 2 (1  g1 g 2

)( 0

از معادله ( )0مشخص است که شعاع باریکه  ω2به پارامتر
و

وابسته است .از رابطه ( )0تغییرات

به

نسبت

را محاسبه کرده و استنباط شد که اگر

حاصلضرب
به نوسانات

برابر

1

شود ،شعاع باریکه  ω2نسبت

مستقل میشود.

شکل  : 2رسم شعاع انحنای باریکه  ω9, ω2 ,ω1بر حسب

 Hannaبه کمک معادله( )0منحنی شعاع انحنای باریکه

میاسبه حجم مد در تشدیدگر تلسکوپی

 ω2را در ناحیه پایداری رسم کرده و ناحیهای که شعاع

از پارامترهای تعییینکننیده در تیوان خروجیی تشیدیدگر،

انحنای باریکه  ω2حساسیت کمتری نسبت به پارامترهای
تشدیدگر دارد را بهدست آورد،نتایج نشان داد در ناحیهای

حجمی از محیط فعیال اسیت کیه توسیط مید  TEM00پیر

و

می شود.در ابتدا به کمک رابطه ( )5شعاع باریکه  ω2را بیه

باشد

δ،وz

که

است ،شعاع باریکه  ω2نسبت به تغییرات
حساسیت کمتری دارد[.]9برای اینکه

کمک مولفههای ماتریس بر حسب پارامترهیای

الزم شد  R1منفی باشد ،یعنی به کارگیری آینه محدب و
از اینرو برای حفظ شرط

نوشته و سپس حجیم مید را طبیق رابطیه ( )9بیر حسیب

باید کوچکتر

،

پارامترهای

از یک ،یعنی باید  R2مثبت و آینه مقعر باشد[ 5و.]9

و  δبه دست آوردیم[:]8[،]5

)(5

ω

دو شرط اساسی که برای طراحی تشدیدگر تلسکوپی در
()9

این تحقیق بیان شد )1 :بررسی شرط پایداری که نتیجه
 .توسط

بییازه انتگییرال روی محیییط فعییال گرفتییه میییشییود .بییرای

آن

بود

)2

و

کدنویسی در  MATLABمولفههای ماتریس انتقال پرتو را

تشدیدگر شکل ( )1در محیط فعال محل  z=0را مشیخص

بهدست آورده و شرایط مذکور را بر مؤلفهها اعمال کردیم.

کرده و براساس این مکیان ،میاتریس هیای انتقیال پرتیو را

شعاع انحنای آینه ها و فاصله قطعات اپتیکی از هم در

برحسب  zمی نویسیم [.]1برای مقدار معین فاصله کیانونی

تشدیدگر تلسکوپی را به کمک دو شرط باال در ناحیه

لنز حرارتی ،انتگرال معادله ( )9برحسب  δحل می شود که
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خواص تابشی نانوسیمهای بلند و نازک اکسیدروی به دست آمده از طریق
اکسیداسیون گرمایی
1

 و محمود حسینیفرزاد،1 محمود مرادی،1فرناز عبدالرضاپور

 ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم،بخش فیزیک1
 این الیههاای ناازک. الیههای نازک نانوساختاری روی تولید شدند، با بکارگیری شرایط مناسب الیه نشانی،چکیده – در این مطالعه
) باا طاولیZnO(  نانوسیمهای بلند اکسید روی،سپس در کورهی گرمایی قرار گرفتند و پس از آنیل شدن تحت شارش گاز اکسیژن
 به منظور امکان سنجی اساتااده از ایان نانوسایمهاا در. نانومتر بر روی آن رشد کردند130  میکرون و قطری در حدود10 بیش از
 مطالعاهی طیافهاای. طیف فوتولومینسانس نانوسیمهای اکسیدروی اندازهگیری شده و مورد بررسی قرار گرفت،دیودهای نوری
) نشان از کیایت باالی اپتیکی نانوسیمهای اکسیدروی داشت با یک گسیل غالاب لباهی بانادی در ناحیاهیPL( فوتولومینسانس
.فرابناش و چند گسیل دیگر در ناحیهی مرئی که به بازترکیبهای اکسیتون در نقصهای بلوری مرتبط میباشند
 نقص بلوری، فوتولومینسانس، اکسیداسیون گرمایی، نانوسیم، اکسیدروی-کلید واژه

Luminescence properties of long ultrafine Zinc Oxide nanowires
obtained via thermal oxidation
Farnaz Abdolrezapour1, Mahmood Moradi1, and Mahmood Hosseini Farzad1
1

Department of Physics, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

Abstract- In this study, we show that by applying appropriate deposition conditions, Zn nanostructured templates for the
growth of zinc oxide (ZnO) nanowires can be fabricated, from which ultrafine high optical quality nanowires can be
grown by means of post-deposition low-temperature oxidation. By identifying and optimizing the appropriate
parameters, we successfully fabricated long ultrafine ZnO nanowires up to 10 microns in length and 135 nm in
diameter. In order to investigate their potential use in Light Emitting Diodes (LEDs) the PL spectra of the samples were
also measured. The studies of photoluminescence (PL) of the nanowires showed their high optical quality with band
edge dominated emission with small defect-related input.
Keywords: Zinc Oxide, Nanowires, Thermal Oxidation, Photoluminescence, Crystal defects.

999
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

الیههای نازک برای رشد متعاقب نانوسیمها پس از

مقدمه

اکسیداسیون گرمایی حاصل شود .در طول فرآیند یک ساعتهی

به دلیل ترکیبی منحصر به فرد از ویژگیهای مختلف ،از قبیل
باندگافی وسیع در حدود  ،9/9 eVانرژی اکسیتونی باالی

اکسیداسیون گرمایی در دمای  ،566 °Cمیزان کمی شارش گاز

meV

اکسیژن به اندازهی  96 sccmوارد لولهی کوارتزی شد تا به

 ،06تحرکپذیری باالی الکترونی از مرتبهی ،166 cm2V/s

فرآیند اکسیداسیون کمک نماید.

شفافیت اپتیکی در ناحیهی مرئی ،غیرسمی بودن و فراوانی در

خصوصیات بلوری و ساختاری نانوالیهها و نانوسیمها از طریق

کنار روشهای ساخت نسبتا آسان نسبت به دیگر اکسیدهای

9

فلزی ،اکسیدروی برای کاربردهای متنوعی ،از قبیل سلولهای

پراش پرتوی ایکس ( )XRDبا استفاده از

خورشیدی حساس به رنگدانه ،[1] )DSSCs(1الکترود شفاف

با کاتد  Cu-Kαو طول موج  ،6/15960 nmو میکروسکوپ

برای دیودهای نوری ( ،[ ] )LEDبه عنوان الیهی انتقال

الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FE-SEMبا استفاده از

الکترون در دیودهای نوری نقاط کوانتومی (،[9] )QLED

دستگاه  ،FESEM Hitachi 4160مورد بررسی قرار گرفتند.

سنسورهای گازی ] ،[9لیزرهای فرابنفش ] ،[5آشکارسازهای

اندازهگیری ابعاد نانوسیمها از طریق نرمافزار  ImageJانجام

نوری ] ،[0و ژنراتورهای پیزو ] [1مورد تحقیقات وسیع قرار

گرفت و در نهایت ،اندازهگیریهای طیف فوتولومینسانس ()PL

گرفته است.

از طریق سیستم  PL spectroscopy LS55که با المپ زنون به

AFX D8 Bruker

عنوان منبع نور مجهز شده بود صورت پذیرفت.

در این مطالعه ،نانوسیمهای بلند و نازک اکسیدروی از طریق
یک روش دو مرحلهای شامل الیهنشانی الیههای نازک روی به

نتایج

وسیلهی کندوپاش مغناطیسی جریان مستقیم ،9و سپس

پس از یک ساعت اکسیداسیون ،الیههای روی به رنگ سفید در

اکسیداسیون گرمایی این الیهها در یک لولهی کوارتزی تحت

آمدند که انتقال کامل از فاز فلزی ،به فاز اکسیدفلزی را نشان

شارش گاز اکسیژن در دمای  566 °Cبه مدت یک ساعت،

میداد .این تغییر فاز از طریق پراش پرتوی ایکس نیز تایید شد

تولید شدند.

که در شکل  1به نمایش گذاشته شده است .تمامی قلههای

به منظور بررسی خواص تابشی آنها و در نتیجه امکانسنجی

پراش به خوبی با الگوی شناخته شده برای روی و اکسید روی

استفاده از این نانوسیمها در دیودهای نوری ،طیف

تطابق داشتند و هیچ گونه ناخالصی نیز مشاهده نمیشود.

فوتولومینسانس اندازهگیری شده و مورد بررسی قرار گرفت.

روش انجام آزمایش
الیههای نازک روی بر روی بسترهای تمیز شیشه از طریق
کندوپاش مغناطیسی جریان مستقیم از یک هدف  Znخالص
( )99%با قطر  166 mmانجام شد .گاز آرگون ( )99/9 %به
عنوان گاز کار در محفظهی خالء مورد استفاده قرار گرفت.
فشار ابتدایی و انتهایی محفظهی خالء به ترتیب بر روی

mbar

 5/5×5-16و  9/1× -16mbarقرار گرفته و تمامی پارامترهای
شکل  .1پراش پرتوی ایکس الیههای نازک  Znپیش و پس از
اکسیداسیون (برای وضوح ،طیف  Znبه اندازه  566شماره ،به سمت
باال جابجا شده است).

دیگر طبق تجربه ] [8تنظیم شدند تا مناسبترین شرایط در
1

Dye Sensitized Solar Cells
Light Emitting Diodes
3
DC Magnetron Sputtering
2

X-Ray Diffraction
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به منظور بررسی مورفولوژی ساختار ،تصویر  SEMنیز از نمونه

که منتسب است به گسیل نزدیک لبهی باند)NBE( 5

قبل و بعد از اکسیداسیون گرفته شد .همانطور که در شکل

اکسیدروی و با شانهای در  )9/ 95 eV( 985 nmکه به

مشاهده می شود ،بعد از الیه نشانی ،سطح فیلم از صفحههای

بازترکیب اکسیتونهای ازاد با تفاوت انرژی در حدود 50 meV

شش ضلعی  Znکه روی یکدیگر قرار گرفتهاند ،پر شده است.

نسبت به  NBEمرتبط است ،که مطابق با انرژی همبستگی

دلیل شکلگیری شش ضلعیها به خاصیت خود نظمدهی

اکسیتونی اکسیدروی میباشد .چند قلهی کوچک اضافی در

Zn

انرژیهای پایین تر از خط  NBEدر  969/8 nmو 915/9

برمیگردد .به این معنی که اتمها به گونهای نظم میگیرند که

(eV

 9/681و  ،9/669به ترتیب) وجود دارد اما منشا این گسیلها

کمترین انرژی شکلگیری مصرف شود و ساختار شش ضلعی

تا به امروز شناخته شده نیست .این گسیلها نمیتوانند به

کمترین انرژی شکلگیری در بین ساختارهای موجود را دارد.

تکثیر فونونی مرتبط باشند چرا که انرژی فونون 1 meV

پس از اکسیداسیون به مدت یک ساعت چنانچه که در شکل

است .انرژی انتقال  NBEکمتر از آن چیزی است که برای

ب مشخص است ،نانوسیم های اکسیدروی به طول بیش از

 ZnOحجمی انتظار میرود .چرا که در اکسیدروی حجمی این

 16میکرون و قطری در حدود 195 56نانومتر با توزیعی

مقدار برابر با  9/9 eVمیباشد ولی با انرژیهای گزارش شده

یکنواخت بر روی کل سطح رشد کردهاند .با نسبت طول به

برای اکسیدهای روی نانوساختاری مطابقت دارد.

قطری در حدود  ،15این نانوسیمها میتوانند کاندید خوبی
برای بسیاری از کاربردها باشند.
آ

ب

شکل  .9طیف های فوتولومینسانس نانوسیم های  ZnOکه توسط
شکل  .تصویر  SEMاز الیه ی نازک روی آ) پیش و ب) پس از

طول موج های متفاوتی برانگیخته شده اندnm ) ،996nm )1 .

اکسیداسیون به مدت  1ساعت در دمای  566 °Cبا شارش اکسیژن

.916 nm )9 ،956 nm )9 ،996

.96 sccm

گسیل لبهی باندی غالب کیفیت بلوری خوب ساختار را اثبات

خواص تابشی نانوسیمها

می کند .ساختار ما گسیلهایی مرتبط با نقص بلوری را نیز به

برای بررسی کاربرد بالقوهی آنها در دیودهای نوری ،طیف

نمایش گذاشته شد .یکی از این قلههای تابشی در اطراف

فوتولومینسانس در دمای اتاق نانوسیم ها  ZnOاندازه گیری

 985مشاهده میشود که به رنگ آبی-سبز مرتبط است .منشا

شده و در شکل  9به نمایش گذاشته شده است .برای مقایسه،

این گسیل یکی از مورد بحث ترین منشاءهای گسیل است که

طیفهایی که با انرژیهای برانگیختگی مختلف اندازه گیری

فرضیههای بسیاری دربارهی آن داده شده ولی بسیاری از

شدهاند در کنار هم قرار گرفتهاند .تمامی طیفها ،قلهای قوی

دانشمندان اعتقاد دارند که این گسیل به دلیل جای خالی تک

nm

در اطراف طول موج  )9/189 eV( 99 nmبه نمایش گذاشتند
Near Band Edge emission
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یونیزهی اکسیژن )VO( 0میباشد که یک سطح عمیق /5 eV

یکنواختی بر روی الیهها رشد کردند .طول این نانوسیمها بیش

در طول باند ممنوعهی انرژی به وجود میآورد و به طور کلی

از  16میکرون و قطر آنها در حدود  195نانومتر میباشد .به

مسئول گسیل رنگ سبز در اکسیدروی میباشد ] .[9به عالوه،

منظور بررسی کاربرد بالقوه در دیودهای نوری ،طیفهای

وقتی که ساختار با طول موج  916 nmتحریک شده است،

فوتولومینسانس این نانوسیمها با طول موجهای مختلف اندازه

قلهی دیگری نیز در اطراف  516 nmدیده میشود (گسیل

گیری شد که نشان داد این نانوسیمها نه تنها برای گسیل

زرد) .بین نشینی اکسیژن )Oi( 1مسئول این نوع گسیلها در

تابش فرابنفش (لیزرهای  )UVکاندید بسیار مناسبی میباشند

اکسیدروی شناخته شده که در  / eVزیر باند رسانش قرار

بلکه میتوان برای دیودهای نوری گسیلندهی نور مرئی نیز از

گرفته است].[16

آنها استفاده کرد چرا که گسیلهایی در طول موج های

این سطوح انرژی عمیق در طول باند ممنوعهی انرژی که

( 985رنگ سبز-آبی) و ( 516 nmرنگ نارنجی) داشتند که از

nm

نقصهای بلوری ناشی شدهاند.

توسط این نقصهای بلوری نقطهای ذاتی به وجود آمده اند به
صورت شماتیک در شکل  9به نمایش گذاشته شدهاند.

سپاسگزاری
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 سنتز شده از طریق روشCdS بررسی خواص اپتیکی خطی و غیرخطی نقاط کوانتومی
سنتز محلولی
2

 سید جعفر حسینی،2 مهرانگیز بهرامی،1 محمود مرادی،1 محمود حسینی فرزاد،1فرناز عبدالرضاپور
 ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم،بخش فیزیک1
 ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم،بخش شیمی2

 به منظوور بررسوی.) تولید شدندCdS(  نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید، با استفاده از روش سنتز محلولی،چکیده – در این تحقیق
Z  طیف جذب و همچنین نمودار روزنهی بستهی روش جاروب، طیف فوتولومینسانس،خواص اپتیکی و غیرخطی این نقاط کوانتومی

 و طوو2/11 eV  نتایج نشان میدهد که این نقاط کوانتومی با داشتن گاف انرژی در حودود.اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت
 کاندیود بسویار خووبی بورای اسوتفاده در،-1/81×11-11 cm2/W  و همچنین ضریب شکست غیرخطی برابر با841 nm موج گسیل
.دستگاههای اپتوالکترونیکی متعددی من جمله دیودهای نوری و محدود کنندههای نوری میباشند
Z  جاروب، ضریب شکست غیرخطی، فوتولومینسانس، نقاط کوانتومی-کلید واژه

Investigating linear and nonlinear optical properties of CdS quantum
dots synthesized via aqueous synthesis method
Farnaz Abdolrezapour1, Mahmood Hosseini Farzad1, Mahmood Moradi1, Mehrangiz Bahrami2, and
Seyed Jafar Hosseini2
1

Department of Physics, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

1

Department of Chemistry, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

Abstract- In this research, colloidal Cadmium Sulfide (CdS) quantum dots were synthesized via an aqueous
solution synthesis method. In order to investigate the linear and nonlinear optical properties of these quantum
dots, photoluminescence (PL) spectrum, absorption spectrum and close aperture diagram of the Z-scan
technique were measured and studied. Results showed that these QDs can be a great candidate to be used in a
variety of optoelectronic devices such as QLEDs and Optical limiting devices due to their bandgap of 2.81 eV,
emission peak around 548 nm and nonlinear refractive coefficient of -1.98×10-10 cm2/W.
Keywords: Quantum Dots, Photoluminescence, Nonlinear refractive index, Z-scan.
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اندازهگیری خواص اپتیکی خطی و غیرخطی و

مقدمه

تحلیل آنها

نقاط کوانتومی )QD( 1با داشتن ابعادی نزدیک به شعاع

اندازهگیریهای طیف فوتولومینسانس ( )PLاز طریق سیستم

اکسیتونی بوهر ،دستهای از ماده را تشکیل میدهند که خواصی

 PerkinElmer LS55که با المپ زنون به عنوان منبع نور

بین مولکولها و مواد حجمی دارند .گاف انرژی وابسته به اندازه که

مجهز شده بود صورت پذیرفت.

به دلیل مقیدشدگی کوانتومی رخ میدهد ،خواص نوری این
نانوبلورهای نیمهرسانا ،از قبیل پذیرفتاری اپتیکی غیرخطی ،طول

اندازهگیری خواص اپتیکی غیرخطی با استفاده از روش جاروب Z

موج گسیلی و غیره را تغییر میدهد .موادی که پذیرفتاری

استاندارد و مدل عدسی گرمایی انجام شد ] .[1،6در این روش ،با

مغناطیسی مرتبهی سه () ) χ(3باالیی دارند ،مورد توجه بسیاری

استفاده از لیزر پیوستهی دیودی با طول موج  ،491 nmاندازه و

میباشند ] .[1،1در سالهای اخیر ،خواص غیرخطی مرتبهی سوم

عالمت ضریب شکست غیرخطی اندازه گیری گشت .ابتدا ،محلول

نقاط کوانتومی به دلیل کاربردهای بالقوهای که میتوانند در

آماده شده در یک سلول کوارتزی با ضخامت  1mmقرار گرفته و

زمینههایی همانند دستگاههای اپتوالکترونیکی و فوتونیکی داشته

سپس پرتوی نور لیزر از طریق یک عدسی با فاصلهی کانونی

باشند ،به طور گسترده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتهاند ].[9

 1/40سانتی متر بر روی نمونه متمرکز شده و میزان عبور نور لیزر

در میان انواع مختلف نقاط کوانتومی ،نقاط کوانتومی کلکوژنید،

از نمونه ،با جابجایی نمونه در راستای محور  Zمورد اندازه گیری

همانند نقاط کوانتومی  CdSو  ،CdSeبه دلیل ساخت آسان و

قرار گرفت .اندازهی کمر لیزر با استفاده از روش اندازه گیری لبه
1

چاقو  0/991 cm ،به دست آمد.

خواص متمایز اپتیکی ،بیش از دیگر نقاط کوانتومی مورد تحقیق و
بررسی قرار گرفتند ].[5،4

بحث و نتیجهگیری

در این مقاله ،با بررسی خواص اپتیکی خطی و غیرخطی نقاط

ابتدا برای تخمین گاف انرژی نقاط کوانتومی ،طیف جذبی آن ها

کوانتومی  CdSاز قبیل طول موج جذب و گسیل و همچنین

در ناحیهی فرابنفس و مرئی اندازه گیری شد .شکل  1طیف جذب

ضریب شکست غیرخطی ،امکان سنجی استفاده از این نوع نقاط

نقاط کوانتومی را نشان میدهد.

کوانتومی در دستگاه های اپتوالکترونیکی انجام میگیرد.

آمادهسازی نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید
ابتدا ،محلولی آبی از اسید مرکپتوکسینیک (MSA؛ ،0/414 g
 )4 mlبه محلول نمک  )40 ml ،0/01 M( CdCl2اضافه شد.
مخلوط واکنش به مدت  90دقیقه تحت شارش گاز نیتروژن قرار
گرفت تا تمامی گازهای اکسیژن موجود از محیط واکنش خارج
شوند .سپس ،ب ا شارش گاز نیتروژن ،مخلوط واکنش به دمای °C

شکل  .1طیف جذب نقاط کوانتومی CdS

 110رسید .پس از آن ،با محلول  1/0موالر  NaOHمیزان pH

همانطور که در شکل  1قابل مشاهده است این نقاط کوانتومی

مخلوط روی  11تنظیم شد .در مرحلهی بعد 4/4 ml ،محلول

جذبی در طول موج  551 nmداشتهاند که باید از جذب لبهی

 0/1موالر  Na2Sبه مخلوط واکنش اضافه شد و با هم زدن

باندی 9نتیجه شده باشد .بر این اساس طبق فرمول:

مداوم ،مخلوط به مدت  5ساعت گرما داده شد .در نهایت ،مخلوط
واکنش را به دمای اتاق رسانده و اتانول به آن اضافه شد تا

()1

محصول زرد رنگ رسوب کند.
Quantum Dots

Knife Edge
Band edge emission

1
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نتیجهگیری میشود که اندازهی باند گاف این نقاط کوانتومی

با مروری بر کارهای انجام شده ،از روی طیف  PLمیتوان نتیجه

میبایست  1/91 eVباشد .این انتقال به آبی نسبت به CdS

گرفت که قطر این نقاط کوانتومی باید در حدود ~  5/9نانومتر

حجمی ( )414 nmکه گاف انرژی برابر با  1/59دارد به دلیل اثر

باشد که با نتیجهای که بر اساس طیف جذب برای شعاع نقاط

مقیدشدگی کوانتومی در نقاط کوانتومی رخ داده است .با استفاده

کوانتومی پیدا شد به خوبی در توافق است ].[19

از معادلهی بروس ،با تقریب جرم موثر میتوان تخمینی از شعاع
ذرات داشت ]:[9

()1
در این معادله  ،Enpانرژی گاف نقاط کوانتومی Eg ،انرژی گاف
حالت حجمی و
(برای  CdSبرابر با

و

به ترتیب جرم موثر الکترون و حفره
 0/19و

 )0/9میباشند R ،شعاع

نقاط کوانتومی و  εثابت دی الکتریک آن هاست ] .[9معادلهی

شکل  .1طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتومی CdS

ساده شده به این صورت در میآید:

برای اندازهگیری ضرائب غیرخطی ،روش جاروب  Zبه کار گرفته

()9

شد .در این روش ،نمونه روبروی باریکهی لیزر که توسط عدسی
متمرکز شده قرار گرفته و سپس در راستای محور  Zبه اندازه دو

که با گاف انرژی به دست آمده نتیجه می شود که شعاع این نقاط
کوانتومی میبایست در حدود  1/16 nmباشد.
در شکل  1طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتومی که با طول موج

برابر طول کانونی عدسی جابجا شده و میزان گذردهی با استفاده
از آشکارساز مورد اندازهگیری قرار میگیرد.

 949تحریک شده ،به نمایش گذاشته شده است .این نقاط

شکل  9طیف عبوری بر حسب موقعیت برای روش جاروب Z

کوانتومی یک گسیل غالب در طول موج ) 459 nmرنگ سبز

روزنه بسته را به نمایش میگذارد.

روشن )5را به نمایش میگذارند که یک انتقال به قرمز نسبت به
طیف جذب دارد .دلیل این انتقال به قرمز به دلیل جابجایی
استوکس می باشد ] .[10این نقاط کوانتومی برای ساخت
دیودهای نوری )LED( 4ها مفید هستند چرا که تفاوت بین طول
موج جذب و گسیل آنها مانع وقوع خود جذبی 6در ماده میگردد
].[11
در طیف گسیل ،پهن شدگی قلهی گسیل مشاهده میشود که
مغایر با قلهی مورد انتظار (تابع دلتا) برای نقاط کوانتومی است.
این مساله باید به دلیل توزیع در اندازهی این نقاط کوانتومی باشد.

شکل  .9نمودار روزنهی بسته نقاط کوانتومی  CdSبه دست آمده از
طریق روش جاروب Z

به عالوه قلههای نسبتا کوچک دیگری نیز قابل مشاهده است که
به دلیل وجود نقصهای بلوری بر روی سطح نقاط کوانتومی که

از نوع نمودار میتوان بالفاصله متوجه شد که میزان ضریب

اکسیتونها در آن به تله میافتند به وجود آمدهاند].[11،19

شکست غیرخطی ،منفی است .برای به دست آوردن اندازهی
 ،n2فاصلهی قله تا درهی نمودار روزنهی بسته ،در این فرمول
گذاشته میشود ]:[15
4

RGB value: #9cff00
Light Emitting Diodes
6
Self-Absorption

()5

5
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در رابطهی باال  Sگذردهی خطی روزنه یعنی نسبت توان

حدود  1/16 nmباشد .طیف فوتولومینسانس این نقاط گسیل

عبوری از روزنه (در غیاب نمونه) به توان کل پرتوی لیزر

غالبی در طول موج  459 nmرا به نمایش گذاشت که ثابت

که انحراف فازی القا شده میباشد برابر است

میکند این نقاط کوانتومی کاندید خوبی برای استفاده در

میباشد.

QLEDهای سبزرنگ میباشند .به عالوه ،ضریب شکست

با:

غیرخطی برابر با  -1/99× 10 cm /Wبه دست آمد که از
2

()4

آنها کاندید بسیار مناسبی برای محدود کنندههای نوری و

که در آن  n2ضریب شکست غیرخطی مرتبه ی دوم محیطI0 ،

لیزرهای پالسی میسازد.

) λ ،طول موج پرتوی

شدت پرتوی لیزر فرودی (
لیزر و

10-

مرجعها

می باشد که  αنیز ضریب

[1] S. M. Ma et al., J. Korean Phys. Soc. 48, 1379

جذب خطی محیط میباشد که با استفاده از معادله:

(2006).

[2] S. Chowdhury et al., Semiconductor Physics

()6
از روی نمودار توان خروجی بر حسب توان ورودی ،وقتی نور لیزر

Quantum Electronics & Optoelectronics 9, 45
(2006).

مستقیم به نمونه تابیده (شکل  ،)5به دست میآید .برای نقاط

[3] E. B. Stokes, A. D. Stiff-Roberts, and C. T.
Dameron, Electrochem. Soc. Inter. 23 (2006).

کوانتومی کادمیوم سولفید سنتز شده ،میزان جذب غیرخطی برابر
با  9/441 cm-1محاسبه گشته و سپس با استفاده از معادلههای
داده شده میزان شکست غیرخطی برابر با 10 cm2/W

[4] X. Peng, J. Wickham and A. P. Alivisatos, J. Am.
Chem. Soc. 120, 5343 (1998).

-

[5] W. W. Yu and X. Peng, Angew. Chem., Int. Ed. 41,

 -1/99×10به دست آمد .این میزان شکست غیرخطی باال که

2368 (2002).

پتانسیل تولید هارمونیک مرتبهی باال را نشان میدهد ،نقاط

[6] F. L. S. Cuppo et al., J. Opt. Soc. Am. B 19, 1342
(2002).

کوانتومی سنتز شده را کاندید خوبی برای ساخت لیزرهای پالسی،

[7] M. Ebrahimi et al., Optical materials 57, 146

دستگاههای محدود کنندهی نوری و سوئیچ نوری مینماید ].[14

(2016).

[8] L. E. Brus, J. Chem. Phys. 80, 4403 (1984).
[9] S. S. Shankar, S. Chatterjee, and M. Sastry, Phys.
Chem. Comm. 6, 36 (2003).

[10] A. K. Mahapatra, J. Nanopart. Res. 11, 467 (2009).
[11] S. M. Sze, Physics of Semiconductor Devices,
Wiley Interscience, New York, )1981(.
[12] A. Veamatahau et al., Phys. Chem. Chem. Phys.
17, 2850 (2015).

[13] W. Nan et al., J. Am. Chem. Soc. 134, 19685

شکل  .5توان خروجی بر حسب توان ورودی برای تعیین α

(2012).

[14] M. Sheik-bahae et al., IEEE J. Quantum Elect. 26,

نتیجهگیری

760 (1990).

[15] G. S. Boltaev et al., Opt. Express 26, 325355

در این مقاله با کمک روش سنتز محلولی ،نقاط کوانتومی

(2018).

کولوئیدی  CdSسنتز شده و سپس خواص اپتیکی خطی و
غیرخطی آنها ،مورد بررسی قرار گرفت .گاف انرژی این مواد eV
 1/91به دست آمد که نشان میدهد شعاع این نقاط باید در
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تاثیر ضخامت مس و ایندیوم در فیلم نازک رسانای شفاف
/In/Cu/In/
1

مسعود عبدالهی ،1عرفان کدیور

.1دانشکده فیزیک ،دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده – در این مطالعه تاثیر ضخامت الیه مس به عنوان الیه هدایت کننده الکتریکی و ایندیوم به عنوان الیه واسط در فیلم نازک
ساندویچ شده توسط تری اکسید مولیبدن مورد بررسی قرار میگیرد .برای دست یافتن به ساختار فوق ،الیههای نازک روی زیرالیه
شیشهای به روش تبخیر حرارتی الیهنشانی شدهاند .طیف عبوری در ناحیه مرئی بوسیله دستگاه طیفسنج دو پرتوویی و مااوموت
الکتریکی سطحی پوشش توسط دستگاه پروپ چهارسر اندازهگیری شده است .همچنین کیفیت و زبری سطح توسط میکروسوکوپ
نیروی اتمی اندازهگیری شده است .نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که بیشینه مادار تابع شایستگی مربوط به ضوخامت موس 11
نانومتر و ایندیوم  3نانومتر است.
کلید واژه – طیف عبوری ،فیلم نازک رسانای شفاف ،الیهنشانی ،الیه واسط ،مقاومت الکتریکی

Influence of copper and indium thicknesses in the transparent
conductive thin film:
/In/Cu/In/
Masoud Abdollahi 1, Erfan Kadivar 2
1. Department of Physics, Shiraz University of Technology
Abstract - In this study, the role of copper as an electric conductive layer and indium as an interface layer in a thin film
of molybdenum trioxide sandwich have been investigated. To achieve the above structure, the thin layers are deposited
on the substrate by thermal evaporation of the layer. Transmission spectrum in the visible region was measured by twobeam spectrophotometer instrument and electrical resistance was measured by the four-point probe. The experimental
results show that the maximum value of the suitability function is 8 nm copper thickness and 3 nm indium thickness.
Keyword - Transmission spectrum, Thin film, Deposition, Interface layer, Electrical resistance
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کاهش مییابد .باا افازایش ضخامت الیه نقره ،رسانش

مادمه
در سالهای اخیر ،دستگاههای صفحههای نمایش
تخت (مانند دیودهای آلی نور ،نمایشگرهای کریستال
مایع یا دستگاههای پالسما) به دلیل انعطاف پذیری
مکانیکی ،وزن و هزینه ساخت کم به سرعت در حال
توسعه هستند .در همه این دستگاهها یک الکترود
شفاف مورد نیاز است .اکسیدهای رسانای شفاف
) (TCOبه عنوان آند به طور گسترده ای در این
دستگاهها استفاده میشوند [1و .]1از مواد و روشهای
متعددی برای ساخت فیلمهای نازک رسانای شفاف
استفاده می شود .فیلمهایی مانند پوشش  ITOو
 AZOبه طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از ساختارهایی که به ندرت مورد مطالعه قرار
گرفته است ،ساختار اکسید/فلز/اکسید است .در
ساختارهای اکسید/فلز/اکسید به منظور کاهش بازتاب
زیاد نور ،فیلم فلزی بین دو الیه دی الکتریک اکسید
فلزی تعبیه میشود [ .]9در چنین ساختاری ،فیلم
فلزی باید به اندازه کافی ضخیم باشد تا بتواند هدایت
الکتریکی خوبی داشته باشد و به اندازه کافی نازک
باشد تا از جذب زیاد نور جلوگیری کند [ .]4خواص
الکتریکی و اپتیکی چنین ساختارهایی به شدت تحت
تاثیر عواملی همچون دمای زیرالیه ،آهنگ الیهنشانی و
ضخامت الیهها است.
تیااان و همکااارش مطالعاااتی در خصااوص دیودهااای
گساایل نااور آلاای ( )OLEDبااا اسااتفاده از کاتااد
بااه روش تبخیاار حرارتاای انجااا
/Ag/
دادند .نتایج نشان میدهد که ایان سااختار مای تواناد
میزان انتقال نوری را باه میازان  56تاا  00درصاد در
محدوده طول موجی  400تا  100ناانومتر و مقاومات

از حاادود

5

10

 1اهاام سااانتیمتر تااا باایش از

4

 1 10اهم سانتیمتر افازایش ماییاباد .همچناین
برای ضخامت الیه نقره تقریبا  10ناانومتر در محادوده
 440تا  450نانومتر ،حاداکرر انتقاال ناوری برابار 05
درصد و مقدار متوسط عبور نوری بارای ایان ضاخامت
 15درصد به دست آوردند [.]1
لااااوپز و همکااااارانش بااااه مطالعااااه ساااااختار
الیهنشاانی شاده باه روش تبخیار
/Cu/
حرارتی پرداختند .آنها دریافتند که به دلیل نفوذ الیه
 ،باارای دساات یااافتن بااه
مااس در فاایلمهااای
ساختاری رسانا باید ضخامت الیه مس را افزایش دهند
که این امر منجر به تضعیف عبور میگردد .بناابراین از
الیااه واسااط آلومینیااو بااین دو الیااه  Cuو
استفاده کردند و ساختار را الیه نشانی کردند:
/ Al / Cu / Al /
بهتاارین نتااایج باارای  Alضااخامت  10 ، Cu ،1/1و

در مجاورت زیر الیه و هوا به ترتیب ضاخامت-
های  10و  96نانومتر را به دست آوردند .ساختار فاو
عبااور اپتیکاای  10درصااد در  690نااانومتر و رسااانش
4

10

 6را نشان میدهد [.]1

آماده سازی نمونهها
در این مطالعه ،ابتدا زیر الیه شیشهای با الکل اتایلن و
استون تمیز میشود .سپس با گاز نیتروژن خشک شده
و مجددا به وسیله پنبه آغشته به استون تمیز میشود.
عملیات الیهنشانی توسط دستگاه  DTTکه شامل ساه
منبع تبخیر گرمایی است صورت گرفته است.

 9نشان دهد [.]6
در حد
کاااااتین و همکااااارانش بااااه مطالعااااه خااااواص
بااا اسااتفاده از تبخیاار حرارتاای
/Ag/
پرداختند .آنها دریافتند زمانی که آهنگ رسوب نقاره
از  0/1به  0/4نانومتر بر ثانیه افزایش مییابد ضاخامت
مورد نیاز نقره برای هدایت الکتریکی از  0به  4ناانومتر

پس از رسایدن دساتگاه باه فشاار

6

10

1

عملیات الیهنشانی در دمای اتا صورت گرفتاه اسات.
ضخامت الیهها توسط ضخامت سنج کریساتال کاوارتز
اندازهگیری شده است .پس از فرآیند الیهنشانی ،عباور
اپتیکی باا اساپکترومتر ،مقاومات الکتریکای ساط باا
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همان طور که در جدول شماره ( )1مشاهده میشود
پیداست ،افزایش ضخامت ایندیو باعز کاهش
رسانندگی و افزایش عبور اپتیکی میشود.
یکی از پارامترهای موثر در مقایسه پوششهای رسانای
شفاف ،محاسبه فاکتور معیاار شایساتگی اسات کاه از
رابطه زیر پیروی میکند [:]5

دسااتگاه پااروب  4نقطااه و زبااری سااط بااا نیااروی
میکروسکوپ اتمی اندازهگیری شده است.

نتایج تجربی
در این مطالعه ،آهناگ الیاهنشاانی فایلمهاای اکساید
مولیبدن ،مس و ایندیو به ترتیاب برابار  0/9و  0/1و
 0/06نااانومتر باار ثانیااه ثاباات انتخاااب شااده اساات.
برابر مقادیر ثابات  10و 96
همچنین ضخامت
نانومتر برای الیههای مجاور باا زیرالیاه و هاوا در نظار
گرفته شده است.

()1

جدولهای  9و  4معیار شایستگی برای ضاخامتهاای
مختلف مس و ایندیو را نشان میدهند.
جدول  :9معیار شایستگی برای ساختار با ضخامت ایندیو  4نانومتر و
ضخامت مس متغیر
14
12
8
ضخامت

الیه نشانی با تغییر در ضخامت مس
به منظور بررسی تأثیر تغییار ضاخامت ماس در فایلم
نازک رسانای شفاف ،با ثابات نگاه داشاتن اینادیو در
ضخامت  4نانومتری ،فرآیند الیهنشانی انجاا پذیرفتاه
است .نتایج بدست آمده در جدول شماره ( )1مشااهده
می شود.

مس
-4

2/5×10

زبری سطح
)(nm

T
)(550 nm

1.097
1.799
1.944
2.329

45
59
61
77

(

39.00
31.16
28.04
-

8.80
6.88
6.21
-

)

2

ضخامت
مس )(nm
14
12
8
4

-8

3/5×10

در این مرحله با ثابت نگه داشتن ضخامت ماس در 11
نانومتر ،ضخامت ایندیو تغییر می کند.
جدول  :1ساختارهایی باضاخامت ماس ثابات ( 11ناانومتر) و اینادیو
متغیر
زبری
سطح

T
)(550 nm

)

)(nm
1.378
1.799
1.353
3.516

62
59
57
22

31.16
13.40
7.50

6.88
2.97
1.66

-4

2/7×10

-4

1/6×10

𝑪𝑻Ф

مس  0و ایندیو  4نانومتری و ساختار دارای ماس 11
و ایندیو  9نانومتری است.
شکل  1عبور اپتیکی فیلم رسانای شفاف برای
ضخامتهای متفاوت مس را نشان میدهد .همانطور
که در شکل  1مشاهده میگردد ،با افزایش ضخامت
مس عبور اپتیکی فیلم رسانای شفاف کاهش مییابد
که این امر ناشی از افزایش میزان جذب اپتیکی فیلم
مس است .شکل  1عبور اپتیکی فیلم رسانای شفاف
برای ضخامت های متفاوت ایندیو را نشان می دهد.
نتایج حاکی از آن است که با افزایش ضخامت ایندیو
عبور اپتیکی افزایش می یابد .علت این امر تشکیل
فیلم اکسید ایندیو در مجاورت فیلم اکسید مولیبدن
است .شکل  9تصویر  AFMمربوط به ساختار حاوی
 14نانومتر مس و  4نانومتر ایندیو را نشان میدهد.

الیه نشانی با تغییر در ضخامت ایندیوم

(

3

4

ضخامت
ایندیوم)(nm

بنابراین معیار شایستگی بهینه مربوط به ساختار دارای

با توجه به نتایج جادول شاماره ( )1کااهش ضاخامت
مااس ،باعااز افاازایش عبااور اپتیکاای و زبااری سااط و
همچنین کاهش در رسانندگی می شود.

R
) (

𝑪𝑻Ф

جدول  :4معیار شایستگی برای ساختار با ضخامت مس  11نانومتر و
ضخامت ایندیو متغیر

جدول  :1ساختارهایی با ضخامت ایندیو ثابت ( 4نانومتر) و مس
متغیر
R
) (

-4

1/6×10

-6

8/7×10

)(nm

ضخامت
ایندیو
)(nm
5
4
3
2
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در این مطالعه نقش ماس باه عناوان الیاه رساانش و
.ایندیو به عنوان الیه واسط مورد بررسی قرار گرفات
نتایج بدست آمده نشان میدهاد کاه بهیناه سااختار
11 فیلم پنج الیه مذکور مربوط به ضخامتهای مس
. نانومتر است9 و ایندیو
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اندازهگیری سرعت متوسط همرفت تالطمی به روش اندازهگیری همبستگی زمانی و مکانی افت و خیز
مولفههای زاویه فرود نور عبوری از آن
9و2رسولی

 سیفاله،1ابراهیم محمدی رازی

 ایران، بجنورد، دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک1
 زنجان ایران، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان، دانشکده فیزیک2
 ایران، زنجان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان،مرکز پژوهشی اپتیک9

 سرعت متوسط همرفت، در این مقاله با استفاده از محاسبه همبستگی زمانی و مکانی زاویه فرود نور عبوری از محیط متالطم همرفتی- چکیده
81  نور لیزر با سطح مقطعی به قطر. بر این اساس با استفاده از یک گرمکن برقی محیط متالطم همرفتی ایجاد میشود.تالطمی تعیین میشود
 در انتهای مسیر با استفاده از انحرافسنج مارهای دو کاناله زاویه فرود نور.سانتیمتر به صورت جبهه موج تخت از محیط متالطم عبور داده میشود
 زمان و مکان بیشینه همبستگی تعیین شده و سرعت، با محاسبه همبستگی زاویه فرود نور.در دو راستای عمود بر جهت انتشار تعیین میشود
 نتایج نشان میدهند. بعالوه تاثیر فاصله از منبع گرمایی و دمای سطح گرمکن بر سرعت همرفت تعیین میشود.همرفت در دو راستا تعیین میشود
.که با افزایش دمای گرمکن و فاصله گرفتن از آن سرعت همرفت افزایش مییابد
 گرادیان دما، سرعت سنجی لیزری، تالطم همرفتی-کلید واژه

Velocimetry of convective air turbulence with measurement of
temporal and spatial correlation of the angle of arrival fluctuations
Ebrahim Mohammadi Razi1, Saifollah Rasouli2,3
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Abstract-In this paper, the averaged velocity of the convective air turbulence was measured using temporal and
spatial correlation of the angle of arrival (AA) fluctuations. Accordingly, indoor convective air turbulence was
created by an electrical heater. The light beam with 18 cm diameter of cross section, propagates through the
turbulent medium. The AA of the light beam was measured at the end of the turbulence path at two directions
perpendicular to the propagation direction by two channels moiré deflectometer. Then the averaged velocity of
convective air turbulence was derived by calculating the temporal and spatial correlations of AA fluctuations. In
addition, the effects of heater's temperature and different distance from it on the velocity value was investigated.
Results show that the averaged velocity increases as the distance from the heater increases. The same behavior
observed when the heater temperature increases.
Keywords: convective turbulence, Laser velocimetry, Temperature gradient
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سرعت انتقال دما به واسطه همرفت است .اندازهگیری سرعت
همرفت به روشهای گوناگون انجام میشود .از میان این روشها
میتوان به روش باد سنجی دوپلر لیزری ،1روش سیم داغ 2و
سرعت سنجی تصویر ذرات 9اشاره کرد .در سرعت سنجی به
روش سیم داغ و استفاده از تصویر ذرات ،ابزار اندازهگیری باید
درون محیط متالطم قرار گیرد که این امر باعث ایجاد اختالل
در محیط میشود .اما در روش سرعت سنجی داپلری نیازی به
ورود به محیط متالطم نیست .در این مقاله سرعت سنجی
همرفت در روشی جدیدی با استفاده از همبستگی زمانی و مکانی
مولفههای باریکه نور عبوری از محیط تالطم شرح داده خواهد
شد .با عنایت به اینکه این روش ،روشی اندازهگیری از دور است
لذا باعث ایجاد اختالل در بحث همرفت نخواهد شد.

مقدمه
مساله ناپایداری الیهای از سیال که از سمت پایین حرارت می-
بینید به مساله ناپایداری رایلی-بنارد معروف است[ ]1عامل اصلی
ناپایداری ،نیروی شناوری ذرات گرم باالرونده و نیروی گرانشی
ذرات سرد پایین رونده است .این مسئله برای اولین بار در سال
 1911برای حالتی که سیال از پایین توسط سطح گرم صلب و
در باال در معرض هوا قرار داشت توسط بنارد مطرح شد .رایلی
در سال  1911تئوری خود را برای شرایط ناپایداری در حالت دو
سطح صلب ارائه کرد .او نشان داد ناپایداری هنگامی اتفاق می-
افتد که گرادیان دما در جهت ( zراستای گرادیان دما) به اندازه
کافی بزرگ شود و برمبنای آن عدد بی بعد رایلی را به صورت
زیر تعریف کرد[:]1
()1

چیدمان آزمایش
 gTH 3
k

شکل  1طرحوارهای از چیدمان آزمایش را نشان میدهد .از این

Ra 

چیدمان برای بررسی ویژگیهای تالطم همرفتی استفاده شده

که  ضریب انبساط حرارتی سیال g ،شتاب گرانشT ،
اختالف دمای سطح گرم و سرد  ،ویسکوزیته دینامیکی سیال،
 kضریب پخش حرارتی و  Hفاصله بین سطوح گرم و سرد
است .هنگامی که عدد رایلی کوچکتر از رایلی بحرانی، Rac ،
باشد ،سیال ساکن بوده و انتقال حرارت توسط مکانیزم رسانش
انجام می شود .در این مکانیزم نیروی شناوری ضعیف است و
توانایی غلبه بر نیروی ویسکوزیته را ندارد ،در نتیجه انتقال
حرارت تماما توسط هدایت مولکولی انجام میشود .زمانی که
 ، Ra  Racشناوری شدت یافته و در نهایت به نیروی
ویسکوزیته غالب شده و سیال شروع به حرکت میکند .در این
زمان دومین مکانیزم انتقال حرارت ،جابجایی ،شروع میشود.
شروع ناپایداری اولیه به عدد رایلی بحرانی بستگی دارد .بنا به
مطالعات انجام شده این عدد در حدود  1111است .با افزایش

است[ .]2این چیدمان شامل لیزر ،عدسی اسفریک ،دو عدد
تلسکوپ ،گرمکن برقی ،انحرافسنج مارهای دوکانالهی جبههی
موج ،دوربین  CCDو رایانه است .باریکه لیزر  Nd-YAGبا
دمش دیودی با توان  01میلی وات و طول موج  092نانومتر
توسط یک عدسی اسفریک به گونهای تنظیم میشود تا کانون
آن بر کانون پشتی تلسکوپ اول منطبق گردد .پرتو لیزر توسط
این تلسکوپ پهن و مواز ی شده و بعد از عبور از محیط متالطم
وارد تلسکوپ دوم میشود .دو تلسکوپ کامالً هم خط شدهاند.
قطر تلسکوپ اول و دوم به ترتیب  11و  8اینچ است .از یک
گرمکن برقی برای ایجاد گرادیان دما و نیز ایجاد محیط متالطم
همرفتی استفاده شده است .دمای گرمکن در بازه  21الی 111
درجه سانتیگراد با نوسانات کمتر از  1درجه تغییر میکند .از

عدد رایلی تا زمانی که  ، Ra  2 105جابجایی به صورت
ساختارهای همدوس که حالت تناوبی در زمان و مکان خواهند

یک مجموعه دماسنج رقمی برای اندازهگیری گرادیان دما در دو
راستا موازی سطح گرمکن و عمود بر آن و نیز محاسبه عدد رایلی

داشت ،انجام میشود .هنگامی که  Ra  2 105این ساختارها
حالت همدوس خود را از دست داده و حالت تصادفی در زمان و
مکان خواهند داشت .به عبارت دیگر تالطم همرفت شروع می-
شود .یکی از مسائل پر اهمیت در تالطم همرفتی اندازهگیری

برای تعیین شدت تالطم استفاده شده است .برای اندازهگیری
سرعت همرفت در فواصل مختلف از منبع گرمایی ،دو تلسکوپ
در فواصل  19و  81سانتیمتری از گرمکن برقی قرار گرفتند .یک

1

Particle Image Velocimetry

Laser Doppler Anemometry
Hot Wire Anemometry

2
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نقاط خواهند بود .مکان نقاط تقاطع در اثر تالطم در دو راستای
 xو  yجابجا میشوند .با استفاده از میزان جابجایی نقاط تقاطع
در دو راستا ،زاویه فرود نور در دو راستا تعیین میشود .در نتیجه
در دهانهی تلسکوپ دوم دو ماتریسِ مولفهی زاویه فرود در
راستای  xو مولفه زاویه فرود در راستای  yمحاسبه خواهد شد.
مولفههای زاویه فرود با گذشت زمان در اثر تالطم دچار افت و
خیز میشود .اگر برای سیال متالطم یک سرعت همرفت در نظر
بگیریم میتوان آنرا از محاسبه تابع همبستگی مولفههای زاویه
فرود در زمان و مکانهای متفاوت بدست آوریم .تابع همبستگی
زاویه فرود در راستای  xو  yعبارت است از

عدسی موازی ساز طوری پشت تلسکوپ دوم قرار گرفته است که
کانون آن بر کانون تلسکوپ دوم منطبق است .باریکه لیزر پس
از کانونی شدن توسط تلسکوپ بوسیله این عدسی موازی شده و
با قطری کوچکتر وارد انحرافسنج مارهای دو کاناله میشود.
سپس توسط باریکه شکن  BSبه دو قسمت با شدت برابر تقسیم
شده و هر قسمت وارد یک کانال میشود .هر کانال انحرافسنج
ماره ای از دو توری که به فاصله تالبوت از هم قرار دارند تشکیل
میشود .راستای خطوط توریها در دو کانال نسبت به هم به
گونهایست که در یکی طرح ماره افقی و در دیگری ماره قائم

) Bx (r ,  )   x ( R, t ) x ( R  r , t  

تشکیل میشود .بالفاصله بعد از توری دوم از هر کانال یک صفحه
مات قرار داده شده تا نقش ماره مربوط به هر کانال بر روی آنها
تشکیل شود .با استفاده از یک عدسی تصویر ساز مناسب نقش

) B y (r ,  )   y ( R, t ) y ( R  r , t  

فریز ماره بر روی صفحه حساس  CCDتصویر شده و توسط آن

که  ...میانگینگیری آنسامبلی را نشان میدهد .برای محاسبه

به رایانه منتقل میشود تا مورد تحلیل قرار گیرد .گام توریهای

زمان بیشینه همبستگی ،همبستگی تصاویر مختلف که در زمان-
های مختلف ثبت شده محاسبه میشود .با محاسبه تابع
همبستگی و تعیین زمان و مکان بیشینه همبستگی سرعت
همرفت با استفاده از رابطه زیر تعیین خواهد شد.

مورد استفاده در این حسگر 1/1میلیمتر و فاصله تالبوت مورد
استفاده  91/0میلیمتر است .سرعت دادهبرداری  91تصویر در
ثانیه و زمان نوردهی  1میلیثانیه تنظیم شد.

,

(rx ) max

Vx 

(ry ) max

Vy 

 max

 max

که  ( rx ( y ) ) maxو   m a xبه ترتیب مکان بیشنه همبستگی در
راستای ) x(yو زمان بیشینه همبستگی است .اگر سرعت حرکت
ادیها باال باشد ،بیشینه همبستگی در زمانهای کوچکتر و
مکانهای نزدیک به مرکز خواهد بود .به عبارت دیگر ادی که
یک ناحیه خاص از جبهه موج را تحت تاثیر قرار داده است به
علت داشتن سرعت باال اندک زمانی بعد قسمت نزدیکتر دیگری
را از جبهه موج تحت تاثیر قرار میدهد .تاثیر جبهه موج خود را
به صورت همبستگی در زاویه فرود نور نشان میدهد .حال اگر
سرعت حرکت ادیها پایین باشد بیشینه زمان و مکان همبستگی
در زمانهای بزرگتر و در مکانهای دورتر نسبت به مبدا رخ

شکل  :1طرحوارهی چیدمان آزمایش به همراه نمای نزدیک انحراف
سنج مارهای دو کاناله جبهه موج.

مبانی نظری
همانطور که در مرجع[ ]9بیان شده است .پس از ثبت طرح ماره
توسط دوریبن  CCDبرای هر کانال انحرافسنج رد فریز روشن،
تاریک و مجازی اول تعیین میشود .نقاط واقع بر فریزهای افقی
تناظر یک به یکی با نقاط واقع بر روی فریزهای قائم دارند .با
برهمنهی طرح مارهی افقی و قائم محل تقاطع ردها ،آرایهای از

خواهد داد .از دو سرعت فوق تنها  V yنشان دهنده سرعت
همرفت در جهت  yاست .با این وجود  V xنیز حاوی اطالعات
از نحوه جابجایی بستههای هوا در راستای  xرا ارائه میدهد.
شکل  2و  9نمونهای از تابع همبستگی زاویه فرود نور را در
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راستای  yبرای حالتی که گرمکن خاموش است و حالتی که
دمای سطح گرمکن  111درجه سانتیگراد است را نشان میدهد.
در هر دو تصویر فاصله مرکز باریکه نور از منبع گرمایی 81
سانتیمتر است.

جدول شماره  :1سرعت همرفت در دو راستا .ارتفاع نور تا گرم کن 19سانتیمتر

) V y (cms 1

) Vx (cms 1
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جدول شماره  :2سرعت همرفت در دو راستا .ارتفاع نور تا گرم کن 81سانتیمتر

شکل  :2تابع همبستگی دو بعدی مکانی زاویه فرود نور .گرمکن خاموش است
و باریکه نوری از  81سانتیمتر آن عبور میکند.
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نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از یک گرمکن برقی محیط متالطم
همرفتی ایجاد شد .با استفاده از انحراف سنج مارهای دوکانالهی
زاویه فرود نور در دو راستای عمود بر جهت انتشار در انتهای
مسیر متالطم تعیین شد .با محاسبه تابع همبستگی زمانی و
مکانی زاویه فرود نور سرعت همرفت در دو راستا تعیین شد.
بعالوه تاثیر دمای مختلف گرمکن و نیز فاصله از آن بر سرعت
همرفت تعیین شد .نتایج نشان دادند که با افزایش دما و فاصله
گرفتن از منبع گرمایی سرعت همرفت افزایش مییابد.
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 از طریق بلورفوتونی یک بعدیxuv کوپالژ
 رضا اقبالغی و رویا عزیزی،داود جعفری
 بناب، انتهاي بزرگراه الیت،  دانشگاه بناب،دانشکده علوم پایه1

 در این مقاله سعی می کنیم آینه چند الیه ضدبازتاب را برای مد ا صلی بهینه کنیم تا بازتابندگی آن برای هارمونیک های- چکیده
 سپس برای هر، با ضخامت های مختلف ا ستفاده می کنیمAlAs  وSiO2 برای این منظور از یک آینه چند الیه از. باال افزایش یابد
 همچنین.نتایج نشخخان می دهد ضخخریع عبوربرای مد اصخخلی با زاویه تابش افزایش می یابد. الیه بهترین ضخخخامت را انتخاب کردیم
 با زاویه تابش افزایش میxuv از طرف دیگر ضریع بازتاب. پاشندگی ضریع عبور در مد اصلی با افزایش زاویه حادثه کاهش می یابد
.این نتیجه مهم است. اما ضریع بازتاب تقریبا ثابت است. یابد
 هارمونیک باال،xuv  کوپالژ، بلور فوتونی-کلید واژه

xuv output coupler through a one-dimensional photonic crystal
Davod Jafari, Reza Agblaghi, and Roya Azizi
The Authors Affiliations (First complete name last name) and Emails
1 Faculty

of Science, University of Bonab, Bonab

Abstract- In this paper we try to improvement an antireflective multilayer mirror for basic mode so that its reflectivity
increase for high harmonic mode. We use a multilayer mirror from SiO2 and AlAs with different thickness, then we
chose the best thickness for every layer. The result shows that the transitions coefficient increase with incident angle
Also transition dispersion decrease with increasing incident angle. On the other hand , xuv reflective coefficient


increase with incident angle. But reflective coefficient is almost constant between 80 - 120 A . This is an important
property.
Keywords: photonic crystal, high harmonic, xuv output coupler
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عنوان توری برای نور  xuvعمل میکند و به پارامترهای

مقدمه

به طور معمول از تکنیک کاواک بهبود پالس فمتوثانیه

پرتو میدان اصلی تاثیر نمی گذارد،

برای تغییر فرکانس موثر از لیزرهای  CWاستفاده شده

در این مقاله از آینه ضدبازتاب برروی یک تیغه سیلیکون

است [ .]1این تکنیک اخیرا برای قفل شدگی مدهای

برای مد اصلی استفاده شده است و ضریب بازتاب ساختار

لیزر تعمیم داده شده است [ ]2و در حال حاضر در

برای هارمونیک های باال محاسبه شده است.

گروه های علوم فوق سریع در مراکز مختلف در حال
تئوری

تحقیق است [ .]3با استفاده از تکنیک کاواک بهبود پالس
فمتو ثانیه می توان تا حد زیادی توان یک نوسانگر لیزر

در سال های اخیر محیط های دی الکتریک متناوب که

قفل شدگی مد داخل یک حفره را افزایش داد.

به عنوان بلورهای فو تونی شناخته می شوند ،توجه
شایانی را به خود جلب کرده اند .اگر تناوب در یک بعد

از روشهای بررسی کوپالژ خروجی  xuvصفحه

باشد ،بلور فوتونی یک بعدی داریم .در حالت کلی برای

بروستراست ،که ساده ترین کوپالژ خروجی  xuvشامل

نور فرودی بر روی این بلور دو حال قطبش در نظر گفته

تیغهای از مواد با کیفیت نوری خوب است که برای میدان

می شود .در این دو حالت قطبش امتداد ارتعاش میدان

اصلی شفاف است و در داخل کاواک بهبود یافته بین

الکتریکی در صفحهی تابش و یا عمود بر صفحهی تابش

کانون و آینه مقعر قرار گرفته است .در این مورد تلفات

است .حالتی را که عمود بر صفحهی تابش باشد ،موج

هارمونیک اصلی با قطبش  Pنزدیک صفر است .باتوجه

عرضی یا  TEمینامند و در صورتیکه در صفحهی تابش

به تفاوت شاخصهای انکساری بین  xuvو میدان اصلی،

باشد ،موج را طولی یا  TMمینامند .از آنجا که رفتار این

بازتاب کوچک از  xuvدر سطح صفحه اتفاق میافتد []4

دو قطبش خاص در بازتاب از سطوح ،متفاوت است؛

.یکی دیگر از روشهای کوپالژ برای جداسازی میدان اصلی

فرآیند بازتاب را بر اساس قطبش نور در این دو حالت

از تابش  xuvاستفاده از الیه سطحی آینه بازتاب چند

ارزیابی میکنند (شکل .)1

الیه است که ضخامت این الیه دارای شیب کندی است.
این امر سبب جدا سازی مد اصلی از تابش  XUVمی
شود .این روش نسبت زاویه بروستر مزیت های بهتری
است .در روش دیگر یک روزنه کوچک در آینه مقعر پس
از کانون در نظر می گیرند .نور  xuvدارای واگرائی کم
درمقایسه با مد اصلی است .بنابراین میتواند از این روزنه
خارج شود .روزنه هارمونیکها مرتبه های پایینتر را حذف

شکل  :1طرح ساده ای از تابش مایل مد های TM , TE

میکند .بدین ترتیب کاهش پهنای باند  xuvاز سمت

برروی بلور فوتونی یک بعدی

طول موج بلند از طریق روزنه اتقاق میافتد .یک ایده
جایگزین دیگر شامل توری  xuvاست که برروی الیه

ضریب عبور و ضریب بازتاب برای مد  TMبه ترتیب از

سطحی آینه چند الیه ایجاد شده است .این ساختار به

روابط زیر بدست می آید:
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2 p0
,
 p0 x22    ps x11     p0 ps x12    x21  

t   

 p x    p x     p
 p x    p x     p

r   

p s x12    x21  
,
o p s x12    x 21  
0

s 11

22

0

s 11

22

0

انتخاب شده است .در ناحیه مادون قرمز ضریب شکست
سیلیکون و آلومنیم آرسنید به ترتیب از روابط زیر بدست
می آید:
0.6961663 2
 1 2

2
  0.0684043

که در اینجا  xij  عناصر ماتربس انتقال بلور فوتونی

0.4079426 2
0.89747494  ^ 2
 2
2
2
2
  0.1162414
  9.89616

هستند،
 x   x12  
.
X N     M j d j ,     11
 x21   x22  

6.0840 2
 2.0792  2
2
  2822

که  M j d j ,  ماتریس انتقال الیه  jام است بصورت

1.900* 2
2
2  27.62

زیر تعریف می شود:

 

  

1
sin k zj d
pj
cos k zj d

i

nSiO2

n AlAs



 
 


j
 cos k z d
M J d ,    
 ip sin k j d
z
 j

در اینجا   jزاویه انتشار در الیه  jام است .و
cos j

n j  

 p j و همچنین  k zj  k j cos  jمولفه بردار

موج در راستای انتشار ،z ،است.
همچنین عبور و ضریب بازتاب شدت به ترتیب به صورت
2

 R  r  و

2

PS
t  
P0

 T تعریف می شود:
شکل  : 3ضریع باز تاب از آینه چند الیه بر حسع طول موج
برای زوایه های مختلف سایر پارامتر ها همانند شکل 2

نتایج و بحث

در شکل  3نمودار ضریب عبور برحسب طول موج برای
قطبش  TMدر زاویه های مختلف رسم شده است.
همچنانکه از شکل مشاهده می شود در نزدیکی طول
موج

  1.03 m

با افزایش زاویه ضریب عبور نیز افزایش

شکل  :2ساختار آینه چند الیه پیشنهادی جهت جداسازی

می یابد و به مقدار ماکزیمم می رسد .همچنین میزان

مد اصلی از هارمونیک های باال  :الیه های فرد و زیر الیه

تغییرات ضریب عبور با افزایش زاویه تابش کاهش می

از سیلیکون و الیه های زوج از آلومنیم ارسنید.

یابد .این تغییرات سبب می شود که اوال اتالف مد اصلی

در این مقاله ساختار آینه چند الیه در شکل  2رسم شده

کاهش یابد و همچنین پاشندگی ضریب عبور هم کاهش

است .این آینه از دو ماده سیلیکون و آلومینیوم آرسنید

یابد.

ساخته شده است .همچنین زیر الیه را از جنس سیلیکون
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همچنین ضریب بازتاب برای هارمونیک های که در ناحیه
ماورای بنفش قرار می گیرند افزایش یابد.
نتیجه گیری

در این مقاله توانستیم با تنظیم ضخامت الیه های
مختلف آینه و زاویه تابش ،شرایط الزم برای آینه ضد

شکل  :4ضریب شکست سیلیکون و الومینیوم ارسنید

بازتاب در مد اصلی را بدست آوریم .همچنین با توجه به

برحسب طول موج :الف ضریب جذب ب ،ضریب شکست

نمودار ها پاشندگی ضریب عبور با افزایش زاویه تابش
برای مد اصلی کاهش می یابد .از طرف با افزایش طول
موج ابتدا ضریب بازتاب افزایش می یابد و لی بعد از
 80 Aضریب عبور تقریبا ثابت می ماند.
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شبیه سازی و مطالعه فیلتر میان گذر تراهرتز برای کم کردن پهنای فرکانسی
احمد ساجدی ،مجید ناظری و امیر علیزاده
گروه لیزر و فوتونیک دانشکده فیزیک ،دانشگان کاشان ،کاشان ،ایران
m_nazeri@kashanu.ac.ir
چکیده  -در این مقاله یک فی لتر میان گذر تراهرتز با استفاده از نرم افزار سی اس تی مدلسازی شده است .با توجه به اینکه میزان
پهنای طیف خروجی از فیلتر یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در این نوع فیلترها محسوب می شود ،دو نمونه از این فیلترها در
فواصلی از مضرب طول موج ،بر طبق اصول فابری پرو ،پشت سر هم قرار گرفتهاند که این کار باعث کم کردن مقدار پهنای فرکانسی
میشود .این نظریه در محدوده فرکانس های مختلف (بازه  5.0تا  5.0تراهرتز) بررسی شده است .در نهایت اثر زاویه موج برخوردی به
فیلتر نیز مورد تحلیل و برررسی قرار گرفته است که نشان می دهد بسته به زاویه موج برخوردی به فیلتر ،قله فرکانسی طیف خروجی
جابجا می شود .با استفاده از این روش طیف خروجی از فیلتر برای استفاده در کاربردهای مختلف قابل تنظیم میباشد.
کلید واژه -پهنای فرکانسی ،فیلتر میان گذر تراهرتز ،نرم افزار سی اس تی

Simulation and study of terahertz bandpass filter to reduce frequency
bandwidth
Ahmad Sajedi, Majid Nazeri, and Amir Alizadeh
Department of Laser & Photonics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran
Abstract - In this paper, a bandpass filter is simulated using CST software. Considering that the width of the output
spectrum of the filter is one of the most important factors in these types of filters, two of these filters are placed in intervals
of wavelength, according to the principles of Fabry Perot, This will reduce the amount of bandwidth. This theory has
been investigated in a range of frequencies (0.5 to 2.5 terahertz). Finally, the incidence wave angle on the filter has also
been analyzed, which indicates that, depending on the angle of the incidence wave, the frequency peak of the output
spectrum is displaced. Using this method, the output spectrum of the filter can be used in tunable applications.
Keywords: Frequency bandwidth, THz bandpass filter, CST software
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مقدمه

روش شبیه سازی

به دست آوردن محدوده دقیق فرکانسی (مخصوصاً فرکانس

برای شبیه سازی فیلترها ،با حل معادالت ماکسول در حوزه

تراهرتز) در یک محدوده وسیعی از فرکانسها باعث شده که

زمان ،توزیع میدان الکترومغناطیسی در فضای سه بعدی در

فیلترهایی به عنوان فیلترهای میان گذر تراهرتز طراحی و

محدوده فرکانسی  5.5تا  2.5تراهرتز بررسی می شود .شبیه

ساخته شود .این فیلترها دارای کاربردهایی در

سازی انجام شده با نرم افزارهای تجاری  CSTدر حوزه زمان

تصویربرداری ،اسپکتروسکوپی ،حسگرهای مولکولی،

صورت گرفته است (در بسیاری از منابع از نرم افزار HFSS

سیستمهای امنیتی ،تشخیص مواد و  ...میباشند [.]1-5

نیز استفاده شده است) و شرایط مرزی به کار برده شده در

بررسی ابعاد طول و عرض و دوره تناوب آرایههای فیلتر برای

شکل  2بیان شده است[.]1-4

حاالت مختلف در منابع بررسی شده است که نشان میدهد
تغییرات این ابعاد باعث جابجایی قله فرکانسی می شود
(شکل  1و رابطه .]1[ )1
عالوه بر طول و ابعاد فیلتر ،ضخامت غشاء فلزی نیز فاکتور
مهمی است که در مشخصات فیلتر در فرکانسهای محدوده
تراهرتز موثر میباشد[ .]2برخی از اشکال هندسی نظیر
آرایههای مربعی ،دایروی ،حلقوی و جفت حلقههای رسانا به

شکل  )2شرایط مرزی در نرم افزارهای شبیه ساز []1-4

عنوان ساختار فیلتر در بسیاری از منابع بررسی شده

ساختار فیلتر و نتایج

است[.]1-5

یک فیلتر میان گذر از جنس فلز با رسانندگی کامل (معموال
مس) با ضخامت  5.9میکرومتر (شکل  ،)9توسط نرم افزار
 CSTشبیه سازی شد .در این شبیه سازی یک موج گوسین
با فرکانس بین  5.1تا  5تراهرتز به فیلتر بیان شده در شکل
 9برخورد میکند .شکل  4نتایج شبیه سازی رفتار این فیلتر
و طیف خروجی آن را نشان می دهد .با مقایسه نتایج شبیه

شکل  )1ابعاد فیلتر پالس برای به دست آوردن فرکانس رزونانس []1
)(1

سازی با دادههای قبلی [ ]4-5تطابق خوبی مشاهده شده

)λR = 2(g − 2a − b

است.

در این مقاله در ابتدا ،فیلتر طراحی شده در منبع [ ]4شبیه

در ادامه بررسی اثر فابری پرو در یک ترکیب دوتایی از این

سازی شد – شکل  -9تا با مقایسه نتایج ،اعتبار و دقت روش

فیلتر با فاصلههایی معادل  λ/2 ،λو ( λ/4مضاربی از طول

شبیه سازی بررسی شود .در ادامه برای کم کردن میزان

موج  )λاز طول موج مرکزی فیلتر در نواحی مختلف

پهنای فرکانسی دو نمونه از این فیلترها در فواصل مختلف

فرکانسی ( 1.54 ،5.0و  2.4تراهرتز) مورد مطالعه قرار گرفته

از طول موج مرکزی قرار داده شده است.

است (شکل .)5این کار باعث میشود پهنای فرکانسی نسبت
به حالت اولیه (حالت تک فیلتر) کمتر شود( .شکل ) 0-8
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نتایج بدست آمده با تئوری تداخل سنجهای فابری پرو که
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نتیجهگیری
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در این مقاله ،در ابتدا یک فیلتر میان گذر ،شبیه سازی شده

موج ورودی باعث تغییر قله فرکانسی می شود (شکل  )9اما
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 با استفاده از پرتودهی الکترونیNd3+ تغییر گاف اپتیکی شیشه های آالییده به
3

 حسین مختاری، 2 سیدپژمان شیرمردی،1هادی رحیمیان

raheali.hadi@gmail.com  مرکز لیزر و اپتیک، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه،) دانشگاه جامع امام حسین(ع،تهران

1

 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، تهران2
 گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد،یزد9
58P2O5-26MgF2-10MgO-3K2CO3-2Y2O3-1Nd2O3  با ترکیب جدیددNd3+  در این مقاله ساخت شیشه آالییده به- چکیده
جدیبی

 طید. قرار گرفتده اندد10MeV  نمونه ها تحت تابش پرتودهی الکترونی با دز دریافتی متفاوت و انرژی.گزارش شده است

 خواص اپتیکی از قبیل گاف اپتیکی و پهنای دنباله ی تراز(انرژی یورباغ) نمونده هدا را.نمونهها در دمای اتاق اندازه گیری شده است
جیبی نشان از تشکیل مراکز رنگدی در محدی

 طی.قبل و بعد از تابش باریکهی الکترونی محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است

 نمودارهای تاو نشان می دهند که پرتودهی باعث کاهش گاف نواری مجاز مستقیم و افزایش انرژی یوربداغ شدده.شیشه را می دهد
.است
 پرتودهی الکترونی، انرژی یورباغ،Nd3+  شیشه آالییده به، ‘گاف نواری اپتیکی-کلید واژه

The change of optical band gap of Nd3+ doped glasses by electron
beam irradiation
Rahimian Hadi1, Shirmardi Seyed Pezhman2, Mokhtari Hossein3
1
2

laser and Optic Research Center, Department of science, Imam Hossein comprehensive University, Tehran, Iran.
Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), P.O.Box:
14395-836, Tehran, Iran
3
Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran.

Abstract- Fabrication of Nd3+ doped oxyfluorophosphate glass with new composition of 58P2O5-26MgF210MgO-3K2CO3-2Y2O3-1Nd2O3 have been presented. The samples have been irradiated with 10 MeV
electron beam at different dose rates. Absorption spectra of samples before and after electron irradiation have
been measured at room temperature The optical band gaps, width of tail (Urbach parameter), the extinction
coefficient and the refractive index of samples have been determined. The experiments and calculations
show that electron beam irradiation creates defects and color centers in glass and these change some optical
parameters.
Keywords: Optical band gap, Rare earth doped materials, Electron beam irradiation
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نمونه ها تحت تابش شتابدهنده الکترونی رودتترون بتا پرتتوی
الکترونتتی بتتا انتترژی  10 MeVدر دزهتتای مختلتتر قتترار
گرفتند(جدول  .)1ییر جذبی نمونه ها با استتفاده از دستتگاه
اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد .همه ایتن فراینتدها در دمتای
اتاق انجام شده است.

مقدمه
در دههی گذشته بررسیهای گستترده ای بتر روی شیشته
های آالییده به عناصر خاکی کمیاب صورت گرفتته استت.
این مواد بیشترین کتاربرد را در قعاتات اپتیکتی ،از قبیتل
تقویتتتکننتتدههتتای اپتیکتتی ،لیزرهتتای حالتتت جامتتد،
نمایشگرهای سه بادی ،و فیبرها دارند[.]9-1
پرتودهی جامدات با ذرات یا امواج الکترومغنتاییس بستته
بته شترایعی باعتغ تغییتتر در ستاختار و ختوا ییفتتی و
اپتیکی آنها می شود که این می تواند هم دارای ماایت و
هم دارای مزایتایی باشتد .مزایتای اینکتار ،تغییتر و ارتقتا
خوا فوتولومینسانسی ،آمورف سازی ،ایجتاد ارترات ریتر
خعی ،پیدایش نانو بلورها ،و مراکز رنگی متیباشتد کته در
مقاالت گزارش شده است[ .]4مشخصه نوع جامد از قبیتل
آمورف یا بلور بودن ،نوع پیوند ،یول و قدرت پیوندها نقش
مهمی در این تغییرات دارد.
3+
در اینکار ما خوا اپتیکی شیشه های آالییده بته  Ndرا
تحتت تتتابش پرتتتوی الکترونتی در دزهتتای مختلتتر متتورد
بررستتی قتترار دادهایتتم تتتا بتته ختتوا اپتیکتتی متفتتاوت و
مهندسی آنها ،دستیابیم.

جدول  :1مقدار دز تابیده شده به نمونهها در فرایند
پرتودهی
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نتایح و بحث
شکل 1و  2به ترتی ییتر جتذبی نمونتههتای  FreFGو
 NdFG1تحت تابش با دزهای دریتافتی مختلتر را نشتان
می دهد .مقادیر دزهای خورده شده به نمونته شتامل kGy
 90 ،21 ،19/3 ،1و  34میباشتد .دزهتای 21 ،19/3 kGy
و  34به صورت مضربی از  19/3 kGyمیباشد یانی در هر
دفاه حرکت نمونه زیر دستگاه شتابدهنده ،مقتدار دز kGy
 19/3دریافت کرده و مقدار دز کل ،مجموع دزهاستت .امتا
برای دز  ،90 kGyکل ایتن مقتدار دز بته صتورت ایستتا و
یکدفاه توسط نمونه دریافت شده است.
با مقایسه ییر نمونه  FreFGبا ییر جتذبی نمونته هتای
آالییده بخصتو  NdFG1در شتکل هتای  1و ( 2کته بته
لحاظ ترکی کامال مشابه هستند) ،واضح است که قله های
گذار النتانیدی در این ترکی به دلیل عدم آالیش بتا یتون
النتانید دیده نمی شود .شیشه دز دریافت نکرده در گستتره
یولموج مرئی و متادون قرمتز نزدیتک از شتفافیت نستبتا
خوبی برخوردار است و آنرا برای ساخت قعاتات اپتیکتی و

بخش تجربی
ترکیتتت

ردیر

نمونه

دفاه

مقدار دز
در یک
چرخش

مجموع
دز

نام اختصاری
باد از پرتودهی

هتتتای 58P2O5-26MgF2-10MgO-3K2CO3-2Y2O3-

 ، 1Nd2O3بتتتا نتتتام اختصتتتاری  NdFG1و 58P2O5-26MgF2-

( 10MgO-3K2CO3-2Y2O3کتته دقیقتتا همتتان ترکی ت قبلتتیبدون آالیش یون النتانیدی) و با نام اختصاری آن  FreFGبترای
ساخت شیشه انتخاب شد 01 .گرم از ترکی باال پس از مخلوط
و همزنی ،در بوته آلومینتا سرپوشتیده در دمتای  1931 °Cبته
مدت  9ساعت حرارت داده شد .بترای اینکته شیشتهی حاصتل
بدون حباب و کامالً همگن باشد ،بوته حاوی ترکی متذاب هتر
 21دقیقه یکبار تکان داده شده استت .ترکیت متذاب در یتک
قال مسی قال ریزی شد و میله های بتا اباتاد 4×1×1/3 cm3
بدست آورده شد .این میلهها ،در دمای  111 ◦Cزیر دمای گتذار
شیشه که به روش تجربی تایین شده بود ،درون کوره گذاشتته
شد .تا استرسهای درونی شیشه از بین برود.
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 391مربوط بته  4I9/2→2G7/2 + 4G5/2در ایتن ناحیته مشتخ
متتیباشتتد .شتتدت جتتذب در ناحیتتهی یتتولمتتوجی بتتاالی
 111nmبرای نمونههای دز دریافت-کرده بتا مقتادیر kGy
 21 ،19/3و  34کمتر میباشد در حالیکه برای دز ایستتای
 90kGyاین شدت جذبی افتزایش پیتدا کترده استت .ایتن
نشان میدهد مقدار دز یکبارهی  90 kGyبا اینکه مقتداری
مابین دزهای دیگر دارد ولی رفتار آن در نمونههتا متفتاوت
است.
جدول  2مقادیر گاف اپتیکی  Egو انرژی یورباخ  Euکته بتا
استفاده از روابط  1و  2درمقاله [ ]3محاسبه شده ،را برای
این دو نمونه  FreFGو  NdFG1در دزهای مختلتر بیتان
میکند با افزایش مقدار دز به ازای همه مقادیر n

میزبان های مواد فاال مناس می سازد .با مقایسه یولموج
لبتتهی جتتذب در دو نمتتودار شتتکلهتتای  1و  FreFG(2و
 )NdFG1مشاهده می گردد که با آالیش یون النتانیدی بته
ترکی باعغ جابجایی لبهی جذب به سمت یولموجهتای
کوتاه میشود .لبهی جذب برای شیشهی  FreFGدر حدود
 901 nmو بتترای شیشتتهی  NdFG1در حتتدود 941 nm
میباشد.
قلهی جذب خیلی پهنی که تقریبا کل ناحیهی مرئتی را در
برگرفتتته بتترای نمونتتههتتای دز دریافتتت کتترده مشتتاهده
می شتود(شتکل  .)1در بتازه ی  411-111 nmبتا افتزایش
مقدار دز دریافتی از  19/3 kGyبه  ،21 kGyشدت قلته ی
جذبی نیز افزایش پیدا کرده است ولتی بترای دو مقتدار دز
 21 kGyو  ،34تقریبا دو شدت قله برابر هستتند و شتدت
نمونه با مقدار دز  90 kGyما بین این دو قترار دارد .دلیتل
این را می تواند اینعور توضیح داد که تابش الکترونی باعتغ
تغییرات پیوندی و ساختاری در ماتریس شیشه می شتود و
نتیجه آن تشکیل مراکز رنگی در شیشته استت .در حالتت
ایستا و تابش پیوسته ،تغییر ستاختار و پیونتدها بته دلیتل
برخورد الکترون و تولید حرارتی که در ارر عبور الکترون در
محیط شیشه ایجاد می شود به ستمتی پتیش متیرود کته
باعغ کاهش شدت جذبی در ناحیه مرئی شده است.
بررستتی ییتتر جتتذبی نمونتتهی  NdFG1یانتتی شیشتته
فسفوفلورایدی همراه با آالیتش یتون النتانیتد در شتکل 2
نشان داده شده است .در این نمودار گتذارهای مربتوط بته
یون النتانید دیده می شود .قله های جذبی ایتن ترکیت در
یتتولمتتوجهتتای ،323 ،311 ،413 ،401 ،429 ،949 nm
 119 ،143 ،011 ،021 ،391و  110 nmقرار گرفتهاند که
4
به ترتی متالق به گذار پایته  4I9/2بته گتذارهای D3/2 +
2
K15/2 + 2G9/2 + 4G5/2 (2D, ،2G11/2 ،2P1/2 ،4D5/2 + 4D1/2
،4F9/2 ،2H11/2 ،2G7/2 + 4G5/2 ،2K13/2 + 4G7/2 ،4G9/2 ،2P)3/2
 4F5/2 + 2H9/2 ،4S3/2 + 4F7/2و  4F3/2میباشند[ .]3اختتالف
چند نانومتر در برخی گذارها به دلیل ارر تغییرات ستاختاری
شیشه میزبان میباشد .قلهی جذب پهنی در ناحیته مرئتی باتد
از پرتودهی با دزهتای مختلتر ماننتد پوشتی قلتههتای جتذبی
گذارهای  Nd3+را در بر گرفته است و تنها گتذار شتدید در nm

شکل  :1طی

جیبی شیشه فسفو فلورایدی بدون آالیش قبل و
بعد از پرتودهی با دزهای متفاوت

شکل  :2طی

جیبی شیشه فسفو فلورایدی آالییده به Nd3+

قبل و بعد از پرتودهی با دزهای متفاوت
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جدول  :2مقادیر انرژی یورباخ و گاف انرژی برای گیارهای مستقیم و غیر مستقیم نمونههای  FreFGو  el-NdFG1در دزهای مختل

نمونه

)Eu(eV

)Eg(n=0.5)(eV

)Eg(n=2
)(eV

)Eg(n=3/2)(eV

)Eg(n=3) (eV

FreFG

1/2991

9/1113

9/1113

9/1213

9/3942

el13.5- FreFG

9/11

9/9121

1/9134

9/1131

2/0341

el27- FreFG

9/1130

9/9111

1/4119

9/1021

2/0130

el54- FreFG

9/2113

9/9123

1/3319

9/1314

1/1223

El36- FreFG

9/1029

9/9109

1/4143

9/1309

2/0923

NdFG1

1/3121

4/1111

2/1919

4/11211

9/3111

el13.5- NdFG1

2/1001

9/9149

1/1199

9/9221

9/1111

el27- NdFG1

9/2901

9/9232

1/0010

9/9233

9/1399

el54- NdFG1

9/2342

9/1911

1/0229

9/9192

9/1413

El36- NdFG1

9/1091

9/9134

1/3949

9/9121

9/1213

گاف اپتیکی  Egکاهش مییابد .برای گذار مجتاز مستتقیم،
گاف اپتیکی باد از پرتودهی تغییر ناچیزی داشتته استت و
برای گذار مجاز ریر مستقیم گاف اپتیکی باد از پرتتودهی
بیشترین کاهش را داشته است .دلیتل آن متیتوانتد نقتش
فونونهای شبکه در گتذارهای ریتر مستتقیم باشتد چتون
فونونها نقش زیادی در گذارهای ریر مستقیم دارند و باد
از پرتودهی به دلیل ایجتاد مراکتز رنگتی و عیتوب شتبکه،
نقش فونونهتا بیشتتر شتده و گتاف انترژی کتاهش پیتدا
میکند.
انرژی یورباخ نمونههای  FreFGو  ،NdFG1انترژی پهنتای
دنباله نوار حالتهای جایگزیده را نشان میدهد .مهمتترین
فاکتوری که در پهنشدن لبهی نوار در متواد بلتوری متورر
است جفتشدگی فونون-اکسایتون (بینظمتی دینتامیکی)
می باشد .در مواد آمورف پهنشدگیهای دیگری نیز وجتود
دارد که به علت بینظمیهای استتاتیکی استت .پرتتودهی
باعغ افزایش انرژی یورباخ میشتود و ایتن یانتی افتزایش
پهنشدگی نوار انرژی و کشیده شدن دنبالهی آن به داخل
گاف اپتیکی میباشد.

نتیجهگیری
Nd3+

در این مقاله ترکی جدیدی برای ساخت شیشه ی آالییده به
انتخاب و برای اولین بار ساخته شده است .شیشه میزبان از شفافیت
نستتبتا بتتاالیی در بتتازه ی یتتول متتوجی  Vis-NIRبرختتوردار استتت.
برهمکنش تابش الکترونی با این نمونه هتا منجتر بته تشتکیل مراکتز
رنگی شده استت کته در ناحیته مرئتی جتذب داشتتهانتد .همچنتین
پرتودهی در دزهای مختلر باعتغ کتاهش گتاف اپتیکتی و افتزایش
انرژی یورباغ شده است که این افزایش با افزایش دز دریتافتی بیشتتر
بوده است .این فرایند می تواند پتانسیلی برای ستاخت متواد اپتیکتی
برای گذار در ناحیهی  NIRکته مستتلزم داشتتن میزبتانی بتا انترژی
فونونی پایین بحساب آید.

مرجعها
[1] Y. Hatefi, N. Shahtahmasebi, A. Moghimi, E.
Attaran, Journal of Luminescence, 131 (2011) 114-118.
)[2] L. Liu, X. Chen, Nanotechnology, 18 (2007
255704.
[3] Y. Yu, D. Chen, Y. Wang, F. Liu, E. Ma, Journal of
non-crystalline solids, 353 (2007) 405-409.
[4] H. Rahimian, H. Mokhtari, S.P. Shirmardi, Journal
of Luminescence, 187 (2017) 535-539.
 [5] H. Rahimian, H.Mokhtari, S. P. Shirmardi, OptikInternational Journal for Light and Electron Optics, 175
(2018) 8.

1121
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت  www.opsi.irقابل دسترسی باشد.

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
،مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
،دانشگاه شیراز
. ایران،شیراز
1991  بهمن11-9

طراحی حسگرزیستی ضریبشکست پالسمونی دو بعدی با حساسیت باال
 سیده مهری حمیدی، طناز اسدی شاد،اکرم السادات نصیری
. تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما،آزمایشگاه مگنتوپالسمونیک
 در سالهای اخیر با گسترش دانش و فناوری در ابعاد نانومتر شاخه ی جدیدی از علم مطرح شد که به بشر امکان ساخت ادوات مختلفی- چکیده
- شامل الیههای فلز و دی، این نانوساختارها که ابعاد آنها کمتر از طولموج امواج تحریک پالسمونیک میباشد.همچون حسگر زیستی را میدهد
- نتیجهی اندرکنش امواج الکترومغناطیس (نور) با انبوه الکترونهای آزاد موجود در مرز مشترك فلز، پالسمونهای سطحی.الکتریک میباشند
 از این ویژگی پالسمونها، ازآنجاییکه ثابت انتشار این امواج به تغییرات محیط دیالکتریک مجاور با سطح فلز وابسته است.دیالکتریک میباشد
 ساختار پالسمونیکی پیشنهادی در این مقاله بهعنوان حسگر ضریب..جهت تشخیص تغییرات محیط اطراف و بهمنظور حسگری استفاده میشود
 نانومتر میباشد که به علت استفاده از فلز طال و پلیمر پلی دی متیل سیلوکسان در088  نوعی حسگر با ساختار ساده و با دوره تناوب،شکست
 با بهینهسازی ساختار در محدوده فروسرخ نزدیک و بررسی طیف جذب ساختار به ازای دو نمونهی. دارای قابلیت ساخت آسان است،این ساختار
11/4  و معیار شایستگی717  حساسیت،%77 آب و محلول شامل نورون عصبی نتایج مطلوبی مشاهده شد که نشان میدهد این ساختار با جذب
.عملکرد مناسبی جهت کاربردهای حسگری در حوزهی پزشکی دارد
. ضریب شکست، زیستحسگر، تشدید پالسمون سطحی، پالسمونیک-کلیدواژه

Design of Highly sensitive 2D plasmonic refractive index biosensor
Akram Sadat Nasiri, Tannaz Asadishad, Seyedeh Mehri Hamidi
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. M_hamidi@sbu.ac.ir
During the last few years with the significant developments in nanoscience and technology, a new field of science has been
introduced which made it possible for human to design and manufacture the applications such as nano biosensors. These
nanostructures with a dimension which is less than the wavelength of the exciting incident wave are made of metal and dielectric
layers. The surface plasmons are the result of the interaction between electromagnetic waves and free electrons mass at the shared
boundary of metal and dielectric. Since the propagation constant of these waves is strongly dependent on the changes in the dielectric
medium, this feature of plasmons are used to detect the changes in mediums. In this biosensor, the information of these changes in
mediums can be achieved by analyzing the structures optic response variation. The proposed plasmonic structure in this paper, as a
refractive index sensor, is a kind of sensor with a simple structure which has a period of 800 nm, which is easy to operate due to the
use of gold and Poly-dimethyl-siloxane polymers in the structure. Favorable results were reached by optimizing the structure in near
infrared range and studying the absorption spectrum of the structure for two samples of water and neurons, which showed that this
structure with 77% absorption, sensitivity 715 and figure of merit 12.4% is suitable for the sensor applications in the medicine.

Keywords: biosensor, Plasmonic, refractive index, surface plasmon resonance.
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از مزایای مبدل نوری نیز بهرهمند بوده و نسبت به سایر

مقدمه

زیستحسگرها دوام و مقاومت بیشتری داشته و از

پالسمونیک حوزهای از علم نانوفوتونیک است که به دنبال

تداخالت الکترومغناطیسی نیز در امان میباشد.

راهحلهایی برای محصورسازی میدان الکترومغناطیسی در

طیفسنجی تشدید پالریتون پالسمون سطحی نانو ذرات

ابعاد طولموج یا کوچکتر از آن میباشد .نانوساختارهای

فلزی ،یک روش معتبر برای انجام آزمایشهای حساس

پالسمونی شامل فلز و دیالکتریک میباشند که ابعاد آنها

شیمیایی و بیولوژیکی است .فاکتورهای مهم در عملکرد

کمتر از طولموج تحریکی است و امکان کوچکسازی

حسگرهای نوری حساسیت و معیار شایستگی طیف

مدارها و پیادهسازی ادوات کامالً اپتیکی را فراهم میسازد

خروجی سیستم است که طبق روابط ( )1محاسبه می-

[ .]1در همین راستا تشدیدهایی به دلیل نوسانات جمعی

شوند[.]1

الکترونها در مرز مشترک فلز و دیالکتریک که

()1

«پالسمون» نامیده میشوند به وجود میآید .درنتیجهی

=S
=FOM

این پدیده ،نوری که از سطح فلز بازتاب میکند یا طیف نور

معرفی ساختار

جذبی در فرکانسهای خاص ،تغییرات قابلمالحظهای را
خواهد داشت که از این خاصیت برای ساخت افزارههای

ساختار پالسمونیکی که در این مقاله پیشنهاد میشود

مختلفی همچون تشدیدگر ،حسگر و زیستحسگر بهره

نوعی حسگر با ساختار ساده و قابلیت ساخت آسان است

گرفته میشود [ .]0از سال  1990که تشدید پالسمون

که در بازهی طولموجی922-1022نانومتر کاربرد دارد.

سطحی برای اولین بار معرفی شد ،از آن برای بررسی

همانطور که هندسهی ساختار در شکل( )1نشان داده

تغییرات ضریب شکست محیط پیرامون فلز استفاده

میشود این ساختار دارای سلول واحد 922nm*922nm

شد[ .]9سپس استفاده از حسگرهای تشدید پالسمون

است که از دو الیهی فلز و دیالکتریک ،به ترتیب از باال

سطحی به علت مزیتهای ویژه رونق گرفت .ازجمله

الیهی طال به ضخامت 922نانومتر و الیهی پایینی پلیمر

مزیتهای این نوع حسگرها میتوان به حساسیت باال،

پلی دی متیل سیلکسان به ضخامت 922نانومتر بر روی

واکنش سریع ،عدم نیاز به فرآیند برچسبزنی و پاسخگویی

یک بسترهی شیشهای تشکیلشده است .در الیهی طال دو

اشاره کرد [ .]6-4در زیستحسگرهای

شکاف حلقوی Cشکل به عمق 152نانومتر ،جهت

به موقع

قرارگیری آنالیت ایجاد گردید.

پالسمونیکی جهت آشکارسازی آنالیت روشهای متعددی
وجود دارد که روش تشدید پالسمون سطحی در مقایسه با
دیگر روشها ،به آرایش پیچیدهای نیاز نداشته و حساسیت
باالیی ایجاد میکند .همچنین این روش ،پتانسیل زیادی
برای بهبود مجتمع سازی با استفاده از نانو ذرات ساکن
شده دارد .عالوه بر اینها ،روش تشدید پالسمون سطحی

شکل  :1هندسهی سهبعدی از سلول واحد ساختار حسگر
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تغییر پارامترهای مختلف ،بهینهسازی شده است.

حسگر معرفیشده به علت در دسترس بودن مواد
تشکیلدهندهی الیهها ،قابلیت ساخت آسان و کمهزینه
بودن ،یک ساختار پالسمونیکی مطلوب به شمار میرود.

تحلیل و شبیهسازی
برای تجزیهوتحلیل رفتار تشدید ساختار پالسمونیکی از
تکنیک  FDTDاستفادهشده است .در اولین گام برای
شبیهسازی در نرمافزار لومریکال شماتیک ساختار طراحی

شکل  :9هندسهی دوبعدی ساختار در راستای xy

گردید .شبیهسازی این ساختار بهصورت سهبعدی ،با مش-
بندی 12نانومتر انجام گرفت .مطابق با هندسهی ساختار،

بهگونهای که به ازای تغییر پارامتر ضخامت پوسته خارجی

شرایط مرزی در راستای  xو  yمتناوب و در راستای ،z

( )rدر چهار مقدار مختلف  62 ،52 ،42و  12نانومتر

 PMLتعریف شد .همچنین برای تحریک ساختار ،یک موج

(شکل  ،)4پاسخ منطقی در مقدار  62نانومتر مشاهدهشده

صفحهای با دو قطبش  TEو TMموردبررسی قرارگرفته

است.

است .همانطور که در شکل  0قابلمشاهده است ،مد TE

دارای پاسخ اپتیکی منظم و بهتری در محدودی فروسرخ
نزدیک میباشد .لذا تحریک ساختار با موج تخت تحت
قطبش  TEانجام گردید.
1.0

TM, A, n=1.33
TE, A, n=1.33

0.9
0.8

0.6
0.5
0.4

)Absorption(a. u

0.7

شکل  :4طیف جذب ساختار به ازای مقادیر متفاوت پارامترr

0.3
0.2

از سوی دیگر ،نقش ضخامت پوسته داخلی ( ،)dبا

0.1
1200

1150

1100

1050

1000

950

0.0
900

همین مقادیر موردبررسی قرار گرفت و با توجه به پاسخ

)Wavelength(nm

ثبتشده در شکل  ،5مقدار  92نانومتر را اختیار کردیم.
شکل  :0طیف جذبی ساختار به ازای قطبشهای TMو TE

فاکتور زاویهای دو حلقه که با کمیت  θدر شکل 9

بهمنظور بهینهسازی ساختار ،شبیهسازی برای مقادیر

نشان دادهشده است ،نقش کمرنگتری در پاسخ اپتیکی

متفاوت از پارامترهای مختلف بخش Cشکل ساختار که

جذبی حسگر بازی میکند که میتوان در شکل ،6

در شکل ( )9قابلمشاهده است ،صورت گرفت .هدف از

بهخوبی این واقعیت را مشاهده کرد .در این مورد ،جهت

بهینهسازی ساختار ،یافتن تشدیدهایی با دامنهی منظم

ساخت آسانتر ،زاویه  92درجه اختیار شد.

در طیف جذب است .به این منظور ،ساختار حسگر با
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ضریب شکست ،طولموج تشدید به سمت طولموجهای

1.0

قرمز منتقل میشود.
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شکل  :5طیف جذب ساختار به ازای مقادیر متفاوت پارامترd

شکل  :9پاسخ طیف جذب ساختار به ازای ضریبشکستهای آب و نورون
عصبی

بهعنوان کمیت آخر ،فاصله بین دو حلقه را بهعنوان
کمیت  lرا معرفی کرده و با بررسی تغییرات جذب،

حساسیت و معیار شایستگی بهدستآمده برای این ساختار

مقدار  92نانومتر را در نظر گرفتیم.

در طولموجهای تقریبی  952و  1122به ترتیب  595و
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حسگری ،طراحی و شبیهسازی شد .با بررسی طیف جذب
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برای دو نمونهی آب و نورون عصبی ،میزان بیشینه جذب

شکل  :6طیف جذب ساختار به ازای مقادیر متفاوت پارامتر θ

 %11و بیشینه حساسیت 115 nm/RIUو معیار شایستگی
 10/4حاصل شد.
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حال پاسخ ساختار به دو نمونهی آب و محلول شامل
نورون عصبی با ضریب شکستهای به ترتیب  n=1/99و
 n= 1/969در شکل  9نشان دادهشده است .با افزایش
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طراحی و برپایی چیدمان پروب فیبر نوری رامان جهت بررسی طیف گلوکز
 مجید ناظری و احمد ساجدی،سعیده سلطانی
 ایران، کاشان، دانشگان کاشان،گروه لیزر و فوتونیک دانشکده فیزیک
m_nazeri@kashanu.ac.ir
 به بررسییی طیف گلوکز مولود در ب پرداه ه شییده، در این پژوهش با طراحی و برپایی چیدمان پروب فیبر نوری رامان- چکیده
 این سی س م برای. نانوم ر ا ست20.  و لیزر32.0 )NA(  پروب رامان طراحی شده شامل دو لنز و یک ینه با گ شودگی عددی.ا ست
.اندازه گیری طیف گلوکز مولود در ب در غلظت های مخ لف و همچنین توان های مخ لف لیزر اس فاده شده است
 غلظت گلوکز، طیف سنجی رامان، شکلy  پروب، پروب فیبر نوری، پراکندگی غیر االستیک نور-کلید واژه

Design and setup of fiber optic Raman probe in order to study of
glucose spectrum
Saiedeh Soltani, Majid Nazeri, and Ahmad Sajedi
Department of Laser & Photonics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran
Abstract - In this research, by designing and installing Raman fiber probe, the spectrum of water-soluble glucose has been
investigated. The designed Raman probe consists of two lenses and a mirror with numerical aperture (NA) of 0.23 and a
laser of 532 nm. The system is used to measure the spectrum of water-soluble glucose at different concentrations as well
as different laser power.
Keywords: Non-elastic light dispersion, optical fiber probes, Y-shaped probe, Raman spectroscopy, glucose
concentration
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مواد دارویی ،تشخیص و آنالیز مواد در حوزه علم شیمی،

مقدمه
طیفسنجی،

مطالعه

برهمکنش

مواد

با

آنالیز آثار هنری و باستان شناسی و در حوزه بیولوژیکی و

امواج

پزشکی کاربرد دارد[.]1-5

الکترومغناطیس است که با مجموعهای از روشهای مختلف
آزمایشگاهی در مورد موضوعاتی از قبیل ساختار مولکولی،

چیدمان کاوشگر رامان طراحی شده در این مقاله برای

انرژی پیوندها ،ترازهای انرژی ،آرایش هسته ،چرخش

بررسی و تحلیل طیف رامان گلوکز محلول در آب مورد

مولکولها و  ...به تحلیل و بررسی مواد میپردازد .یک

استفاده قرار گرفته است .این سیستم با گشودگی عددی

تکنیک طیفسنجی ارتعاشی که برای حصول مشخصات

 – 1229گشودگی عددی سینوس زاویه میدان دید کاوشگر

منحصر به فرد شیمیایی مولکولها استفاده میشود،

است  -طراحی شده است که به تحلیل و اندازهگیری طیف

طیفسنجی رامان است .طیفهای رامان هر مولکول،

گلوکز در غلظتهای مختلف و همچنین توانهای مختلف

منحصر به فرد است .از این رو میتوان از آن مانند "اثر

لیزر  592نانومتر پرداخته است .در این مقاله دو نوع سیستم

انگشت" در تشخیص ترکیبات مولکولی روی یک سطح،

کاوشگر رامان برای تحلیل مواد مورد بررسی قرار گرفته

درون یک مایع یا در هوا استفاده کرد[.]1

است.

تئوری پراکندگی رامان در سال  1929توسط

"اسمکال"

کاوشگر رامان

پیشگویی شد و اولین مشاهده تجربی پراکندگی غیر

سیستم کاوشگر رامان به منظور بررسی پراکندگی رامان از

االستیک نور در سال  1921توسط "رامان" بر روی یک

نمونههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به

نمونه مایع ،با متمرکز کردن نور خورشید صورت گرفت که

بررسی منابع[ ،]1-5سیستم کاوشگر رامان طراحی و برپا

منجر به دریافت جایزه نوبل در سال 1991گردید[ .]2برای

شده است که نمایی از این سیستم در شکل  1مشاهده

ورود این آزمایش به حوزه ارتباطات ،تجارت و کاربردهای

میشود .وسایل مورد نیاز برای چیدمان این سیستم شامل

بیشتر در آن زمان ،نیاز به پیشرفت دستگاهایی مانند

لیزر ،آینه ،لنز(با قطر یک اینچ و فاصله کانونی  5سانتیمتر)،

آشکارسازهای حساس و منابعی با توان تابشی باال بود .اولین

محفظه نگهدارنده ماده (از جنس سیلیکا) ،فیلتر میان نگذر،

قدم با کشف لیزر در سال 1991رخ داد[ .]9در سال

فیبر نوری (با روزنه  911میکرومتر) ،نگهدارنده لنز و آینه

1991پیشرفت دستگاههای مختلف از جمله آشکارسازها،

میباشد.

فیلترها و لیزرها منجر به پذیرش سیستمهای رامان به

دو نوع چیدمان آزمایشگاهی طراحی شده برای کاوشگر فیبر

عنوان ابزار تحقیقاتی و ورود آن به حوزه صنعت شد[.]1-2

نوری رامان در شکل  2مشاهده میشود .سازوکار این

از جمله قطعات تعیین کننده در چیدمان رامان پروب

سیستم ،در نمونه الف ،به این صورت است که نور لیزر توسط

(کاوشگر) رامان است .پروب فیبرنوری رامان یکی از انواع

آینه به سمت لنز هدایت میشود و از طریق لنز اول بر روی

مختلف سیستمهای موجود میباشند که برای کاربردهای

نمونه متمرکز میشود .پرتوهای پراکنده شده از ماده توسط

مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است .با استفاده از

لنز اول موازی شده و به سمت لنز دوم هدایت میشود.

کاوشگر رامان میتوان هر نقطه از مواد محلول و جامد را

پرتوهای بازگشتی توسط فیبر به سمت آشکارساز هدایت

مورد تحلیل و شناسایی قرار داد .کاوشگر فیبری رامان در

میشوند .در نمونه ب ،یک سر فیبر جمع کننده نور لیزر،

تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر ،آنالیز مواد غذایی و نانو
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سر دوم فیبر ،نور لیزر را به نمونه برخورد میدهد و نور

ن ایج طیف رامان گلوکز

پراکنده شده از ماده را جمع آوری کرده و در نهایت سر

گلوکز مونوساکاریدی با فرمول شیمیایی  ،𝐶6 𝐻12𝑂6قند

سوم فیبر ،نور را به طرف طیف سنج هدایت میکند.

موجود در خون انسان است که توسط بدن مصرف شده و
تولید انرژی میکند و همچنین در بسیاری از مواد غذایی
یافت میشود .گلوکز بدون رنگ بوده و به راحتی در آب،
استیک اسید و چند حالل دیگر حل میشود .در این پژوهش

الف

از محلول گلوکز در آب استفاده شده است (شکل .)9
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شکل  )1نمایی از سیستم پراب رامان الف :پروب رامان

شکل  )9طیف رامان گلوکز مونوساکاریدی با فرمول

معمولی ب :پروب رامان yشکل

شیمیایی ،𝐶6 𝐻12𝑂6
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شکل  )4طیف رامان گلوکز در  2توان مختلف .توان ( 92نمودار خط
چین) و توان  24میلی وات (نمودار نقطه چین)

از جمله مواردی که در افزایش و شناسایی طیف رامان مواد
مختلف بسیار پر اهمیت بوده است ،توان لیزر و زمان داده
شکل  )2الف :چیدمان آزمایشگاهی پراب رامان معمولی و

گیری میباشد(شکل  .)4مورد مهم دیگری که در بسیاری

ب :پروب رامان با استفاده از فیبر  yشکل که در شکل 1

از منابع مورد تحلیل قرار گرفته است[ ،]5میزان غلظت ماده

نشان داده شده است

میباشد که در این پژوهش ،ماده گلوکز در چهار غلظت
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 911 ،151و  511میلیگرم برمیلیلیتر مورد تحلیل قرار
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میشود که شدت سیگنالهای رامان با غلظت ماده گلوکز
رابطه مستقیم دارد .با افزایش غلظت ،شدت سیگنال های
رامان افزایش مییابد و همچنین در غلظتهای کم ،برخی

ب
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گرفته شده است(شکل  .)5مطابق با شکل  ،5مشاهده
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[ ]5را نشان میدهد .همانطور که مشخص است نتایج
بدست آمده از تطابق بسیار خوبی برخوردار میباشد .اندک

شکل  )5طیف گلوکز در سه غلظت مختلف :الف - 511 :ب:

اختالف بین نتایج به دست آمده با نتایج منابع که در جدول

 -911ج 151 :میلی گرم بر میلی لیتر (در زمان  91ثانیه)

 1مشاهده میشود به دلیل دقت طیف سنج رامان استفاده

جدول )1طیف رامان گلوکز :مقایسه نتایج آزمایشگاهی به دست

شده میباشد .دقت طیف سنج رامان استفاده شده برابر با

آمده با نتایج موجود در منابع []5

 124نانومتر ( 11سانتیمتر معکوس) میباشد .از جمله

نتایج موجود در منابع

نتایج آزمایشگاهی به دست

نتایج آزمایشگاهی به

(بر حسب ( ))cm-1

آمده بر حسب سانتی متر

دست آمده بر حسب

معکوس ( )cm-1

نانومتر ()nm

451

44229

54421

511

52121

541212

191

19129

59921

1121

112125

59521

1991

191121

51921

1455

145225

51924

2191

291429

929214

مزیتی که پروب رامان با فیبر  yشکل نسبت به پروب اولیه
(شکل -1الف) دارد ،توان کمتر لیزر میباشد .در پروب با
فیبر  yشکل (شکل -1ب) از توان لیزر در حدود  5تا 11
میلی وات که حدود  51درصد کاهش توان نسبت به پروب
اولیه است توانستهایم طیف رامان با همان کیفیت را اندازه
گیری کنیم .این سیستم مقدمه ای برای ساخت و تحلیل
سیستم رامان برای تشخیص گلوکز خون می باشد.
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اثر میدان مغناطیسی بر رفتار حالتهای اسپینی و وابستگی آن به تراز انرژی در
سیلیسن
 فواد پارسایی،سارا راستگو
rastgoo@sirjantech.ac.ir
fparsaei@gmail.com

 ایران، سیرجان، دانشگاه صنعتی سیرجان،بخش فیزیک
 میدانهای الکتریکی و مغناطیسی عمود. در سیلیسن بررسی میشود  در این مقاله رفتار زمانی قطبش اسپین الکترون-چکیده
 حالت تحول یافته را به، عملگر تحول زمانی را نوشته و با در نظر گرفتن یک حالت اولیه.بر ورقه سیلیسن در نظر گرفته میشود
،  طبق نتایج ما. رفتار زمانی مؤلفههای اسپین الکترون را به دست میآوریم، سپس به کمک تعریف قطبش اسپینی.دست میآوریم
 با افزایش.رفتار زمانی قطبش اسپینی حاکی از یک رفتار نوسانی است که در برخی شرایط بهصورت رمبش و احیا نمایان میشود
 نشان میدهیم تراز انرژی و میدان مغناطیسی تأثیر موازی بر قطبش اسپینی. دوره تناوب نمودارها تغییر میکند،میدان مغناطیسی
.دارند
 میدان مغناطیسی، قطبش اسپینی، سیلیسن-کلید واژه

Effect of the Magnetic Field on the Spin States of   Electrons in
Silicene
Sara Rastgoo , Foad Parsaei
Physics Department, Sirjan University of Technology, Sirjan 78137, Iran
In the present article the temporal behavior of the spin polarization of the   electrons in the silicene is studied.
Vertical electric and magnetic field on the silicene sheet is considered. We calculate the time evolution operator and
then the state of the system at time t is determined. Using the state of the system at any time t, the temporal behavior of
the spin polarization is derived. Our results indicate that the dynamical behavior of spin states obeys the oscillatory
behavior which presents collapse and revival pattern in some cases. As magnetic field increases, the period of the
pattern changes. Furthermore, energy states and magnetic field have similar influence.
Keywords: Magnetic field, Silicene, Spins Polarization.
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مقدمه

() 1

سیلیسن ،بهعنوان یک ساختار النهزنبوری دوبعدی ،از
اتمهای سیلیکان تشکیل شده است و سالهای اخیر توجه
زیادی را به خود جلب کرده است .سیلیسن شباهتهای
زیادی به گرافن دارد ولی چند تفاوت اساسی با یکدیگر
دارند .با توجه به شعاع نسبتاً زیاد اتمهای سیلیکان،
سیلیسن ساختار خمیده دارد] .[1سیلیسن دارای
جفتیدگی اسپین -مدار نسبتاً بزرگی است و به همین
علت ،برخالف گرافن ،الکترونهای دیراک دارای جرم
هستند .این جرم بهصورت تجربی با اعمال میدان
الکتریکی خارجی قابلکنترل است] .[2عالوه بر این،
سیلیسن بهعنوان یک عایق توپولوژیکی ،قابلیت تغییر فاز
کوانتومی دارد .با تغییر میدان الکتریکی خارجی ،سیلیسن
بین فازهای عایق بدیهی و عایق باند گذار کوانتومی انجام
میدهد] .[3بهکارگیری درجه آزادی اسپینی ،بهمنظور
انجام عملیات سرعتباال و همچنین ذخیره انرژی در
دستگاههای الکترونیکی حائز اهمیت است .ذخیره اطالعات
روی درجه آزادی اسپینی ،اساس فرآیندهای اطالعات
کوانتومی است] .[4در چنین فرآیندهایی ،حمل اسپینی در
دمای اتاق ،زمان راحتی اسپینی طوالنی و  ، ...بسیار
اساسی است] .[5یک گزینه مناسب برای انجام فرآیندهای
اسپینی ،سیلیسن است .هدف این پژوهش بررسی
دینامیک قطبش اسپینی در حضور یک میدان مغناطیسی
یکنواخت عمود بر ورقه سیلیسن و وابستگی آن به تراز
انرژی است .نتایج به دست آمده میتوانند در مباحث
مربوط به اسپینترونیک مورد استفاده قرار گیرند.

اعمال

میدان

vf
lB 2

 و

1/ 2

)

eB

(  lB طول مغناطیسی

است .همچنین 𝜏 عملگر وادی است .مشاهده میشود که
عملگر

کازیمیر Nˆ e  a† a      s s    

با

هامیلتونی جابجا میشود .بنابراین هامیلتونی نسبت بهویژه
مقادیر عملگر ( Nˆ eکه با  Neنمایش داده خواهد شد)
قطعه -قطری است .حالت متناظر با  ، N e  0یک قطعه
 11در ماتریس هامیلتونی را نتیجه میدهد .حالت
متناظر با  ، Ne  1یک قطعه  4  4را در هامیلتونی می-
دهد .حالتهای متناظر با  N e  2منجر به یک قطعه
 7  7در هامیلتونی میشود .برای  ، N e  2هامیلتونی
دارای قطعههای  8  8میباشد[ .]6انرژی و ویژهحالتهای
انرژی بهصورت تحلیلی قابل محاسبه هستند ،ولی بهمنظور
خالصهسازی از آوردن آنها اجتناب میشود..

تحول زمانی قطبش اسپینی
با استفاده از شکل قطری هامیلتونی که در بخش قبل
تشریح شد ،عملگر تحول زمانی † U original  VU diagonalV

در پایههایی که حالت اولیه نوشته شده است ،به دست
میآید .که )  U diagonal  exp(iHtعملگر تحول
زمانی در پایههای هامیلتونی و  Vماتریس تبدیل است.
فرض کنید حالت سیستم در لحظه  t  0بهصورت زیر
باشد:
()0

1
) B, n  3, K  (   
2

 (0) 

که نشاندهنده آن است که الکترون  در زیرشبکه  Bبا
تراز النداو  n  3قرار دارد و اسپین در امتداد محور x
قطبیده شده است .مشخص است که حالت اولیه سیستم
از دو ویژهحالت عملگر کازیمیر مربوط به دو بلوک مجاور
هامیلتونی N ،و  ، N  1تشکیل شده است .بنابراین
تحول زمانی این حالت به کمک دو بلوک مجاور در عملگر
تحول زمانی انجام میشود.

ورقه سیلیسن در صفحه  xyدر نظر گرفته میشود .با
مغناطیسی

 SO z sz   z z

بهطوری که

هامیلتونی
عمودی

) † H   (  a    a †    a    a

)، B  (0,0, B

هامیلتونی برحسب عملگرهای نردبانی به شکل زیر نمایش
داده میشود(برای جزئیات بیشتر به مرجع ] [6مراجعه
شود) :
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()9

1
(U1 B, n  3, K ,   U 2 A, n  2, K , 
2
)  U 3 A, n  2, K ,   U 4 B, n  3, K , 

ظاهرشدهاند

 (t ) 

بهطوری که
) U1  12 ei1t  12 ei2t , U 3   2  2 (ei2t  ei2t
U 2  11 (ei1t  ei1t ), U 4   2 2 ei2t   2 2 ei2t

و
}), i  ( Ei ) 2  4 2 2 ( n  3

i

Ei  i
2  n3

, i 

Ei  SO  (1)i  z

2  n3
2

) 4  (n  3)  ( Ei  i
2

2

i 

که  . i  1, 2به کمک روابط اخیر ،مقادیر چشمداشتی
مؤلفههای اسپینی را محاسبه میکنیم .مقدار چشمداشتی
مؤلفه  zاسپین برابر صفر حاصل میشود و گفته میشود
که اسپین در صفحه  xyقطبیده شده است .برای بررسی
دقیقتر رفتار زمانی مؤلفههای اسپینی ،دو کمیت بدون
بعد  rو  sرا بهصورت زیر تعریف میکنیم.
()4

(n  3) B

vf 2

2

2eSO

s

,

z

SO

r
شکل :1رفتار کلی ضرایب  F1 , F2 , F3بر حسب  ، sبه ازای
چند  rمختلف.

اکنون میتوان نشان داد که مؤلفههای اسپینی به طور
کلی به شکل زیر میباشند
() 5

)  S x (t )  F1 (r , s)cos(1t )  (1  F1 (r , s ))cos(2t

(رابطه ( ،))4افزایش هر یک از این کمیتها میتواند
چنین تأثیری داشته باشد .در شکل ( )0نمودار تغییرات
فرکانس بر حسب  sرسم شده است .با افزایش ، s
فرکانس  2افزایش و  1کاهش مییابد .بدیهی است با
توجه به جدول ( )1و رابطه ( ،)5در  sهای به قدر کافی
بزرگ ،فقط  1تأثیرگذار خواهد بود و در  sهای به قدر
کافی کوچک ،این تأثیرگذاری بستگی به پارامتر کمانش
خواهد داشت .در شکل ( )9مؤلفههای اسپینی بر حسب زمان

)  S y (t )  F2 (r , s)sin(1t )  F3 (r , s)sin(2t

با استفاده از نتایج به دست آمده ،رفتار مؤلفههای اسپینی
بر حسب زمان در بخش بعد مورد بحث و نتیجه گیری
قرار خواهد گرفت.

نتایج
 .رفتار مؤلفههای اسپینی در حالت کلی با رسم تغییرات
ضرایب  F2 ، F1و  F3بر حسب  ، sبه ازای چند  rثابت،
در شکل ( )1نشان داده شده است .همچنین در جدول
( ،)1رفتار حدی این ضرایب ارائه شده است .با توجه به
جدول ( ،)1که از نتایج شکل ( )1حاصل میشود ،میتوان
نتیجه گرفت که وقتی  sبه اندازه کافی بزرگ باشد ،مؤلفه
 xاسپین بهصورت سینوسی نوسان میکند و دیگر
مؤلفهها صفر میشوند .ازآنجاییکه میدان مغناطیسی و
تراز انرژی بهصورت جفت شده در پارامتر s

به ازای چند پارامتر کمانش مختلف ،برای یک  sثابت ،رسم

شده است .رفتار مؤلفه  xاسپین برای  ، r 1تقریب ًا
بهصورت کسینوسی و برای مؤلفه  ، yبهصورت سینوسی
میباشد .این رفتار با افزایش  ، rالگوی سینوسی و
کسینوسی را به تدریج از دست میدهد تا اینکه در r  1
 ،الگوی نوسان بهصورت رمبش و احیا درمیآید .با افزایش
مجدد  ، rالگوی نوسان به تدریج به شکل سینوسی و
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کسینوسی باز خواهد گشت .شکل ( )9نشان میدهد که
در حالت کلی ،رفتار حالتهای اسپینی به پارامتر کمانش
نیز وابسته است.

شکل  :0تغییرات فرکانس بر حسب  sبه ازای یک  rثابت .

F3

F2

F1

1

0

0

0.5

0.5

0.5

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

r 1
r 1
r 1
r 1
r 1
r 1

s 0
s 

جدول  :1رفتار حدی ضرایب F1 , F2 , F3 .

مغناطیسی بر روی تحول زمانی اسپینی دارد .در  sهای
کوچک الگوی نوسانی در ابتدا به صورت سینوسی است
که در  r  1بهصورت رمبش و احیا درمیآید.
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اثر پارامتر کمانش بر رفتار زمانی قطبش اسپینی در سیلیسن
 فواد پارسایی،سارا راستگو
rastgoo@sirjantech.ac.ir
fparsaei@gmail.com

 ایران، سیرجان، دانشگاه صنعتی سیرجان،بخش فیزیک
 ورقه سیلیسن تحت تأثیر. در سیلیسن مورد مطالعه قرار میگیرد  دینامیک قطبش اسپین الکترون، در این مقاله-چکیده
یک حالت اولیه برای سیستم در نظر گرفته میشود و سپس به.میدانهای الکتریکی و مغناطیسی عمودی در نظر گرفته میشود
 که منجر، مقدار چشمداشتی مؤلفههای اسپینی. حالت سیستم در زمانهای بعدی به دست آورده میشود،کمک عملگرتحول زمانی
 نتایج ما نشان میدهد قطبش اسپینی بر حسب زمان به صورت. را بر حسب زمان به دست می آیند،به قطبش اسپینی میشود
 در یک پارامتر کمانش خاص این الگو تبدیل به. الگوی این نوسانها وابستگی مستقیم بر پارامتر کمانش دارد.نوسانی تغییر میکند
. دوره تناوب نمودارها کاهش مییابد، مشاهده میشود که با افزایش پارامتر کمانش.رفتار رمبش و احیا میشود
، قطبش اسپینی، سیلیسن،  پارامتر کمانش-کلیدواژه

Effect of the Buckling Parameter on the Dynamical Spin Polarization
in Silicene
Sara Rastgoo , Foad Parsaei
Physics Department, Sirjan University of Technology, Sirjan 78137, Iran
Abstract-. In the present article the temporal behavior of the spin polarization of the   electrons in the silicene is
studied. Vertical electric and magnetic field on the silicene sheet is considered. The time evolution operator is
calculated and then the state of the system at time t is determined. Using the state of the system at any time t, the
temporal behavior of the spin polarization is derived. Our results indicate that the dynamical behavior of the spin
polarization obeys the oscillatory behavior which directly depends on the buckling parameter. For an especial buckling
parameter, collapse and revival pattern is seen. It is shown that as the buckling parameter increases, the period of the
pattern ascends.
Keywords: Buckling Effect, Silicene, Spin Polarization.
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مقدمه

) † H   (  a    a †    a    a

( )1

اساس فرآیندهای اطالعات کوانتومی ذخیره اطالعات روی
درجه آزادی اسپینی است .در چنین فرآیندهایی ،حمل
اسپینی در دمای اتاق ،زمان راحتی اسپینی طوالنی و ...
بسیار اساسی است] .[1انجام عملیات سرعتباال و
همچنین ذخیره انرژی در دستگاههای الکترونیکی به
کمک درجه آزادی اسپینی ،دارای اهمیت فراوانی
است].[2الکترونهای  در ساختار النهزنبوری سیلیسن،
همانند ذرات شبه دیراک دارای جرم رفتار میکنند .این
رفتار جالب الکترونها  ،که هم از نظر تئوری و هم از نظر
تجربی اثبات شده است ،منجر به ظهور خصوصیات جالبی
در سیلیسن میشود] . [3ازجمله این خصوصیات میتوان
به مسیر آزاد متوسط بزرگ ،زمان راحتی اسپینی طوالنی
و  ...اشاره کرد] .[4در سیلیسن برخالف گرافن،
جفتشدگی اسپین-مدار ذاتی با قدرت قابلتوجه و کنترل
و نیز جفتیدگی اثر کمانی که در اثر جابجایی زیر شبکهها
تولید میشود ،وجود دارد .باید توجه داشت که اثر
جفتیدگی کمانی نیز با اعمال میدان الکتریکی عمودی
قابلکنترل است[.]5
در این مقاله تحول زمانی قطبش اسپینی در سیلیسن  ،با
در نظر گرفتن یک میدان مغناطیسی یکنواخت عمود بر
ورقه سیلیسن را محاسبه میکنیم .به کمک شکل قطعه-
قطری هامیلتونی ،عملگر تحول زمانی نوشته میشود .ابتدا
یک حالت اولیه برای سیستم در نظر میگیریم و سپس به
کمک عملگر تحول زمانی ،حالت سیستم را در زمانهای
بعدی به دست میآوریم .محاسبات نشان میدهد که
قطبش اسپینی بر حسب زمان ،رفتار نوسانی نشان می-
دهد .نتایج ما نشان میدهد که با افزایش جفتیدگی
کمانی ،دوره تناوب کاهش مییابد.

 SO z sz   z z

که  عملگر شبه اسپین s ،عملگر اسپین و  عملگر
وادی است .این عملگرها به ترتیب روی حالتهای زیر-
شبکه

)  ، A( Bحالتهای اسپین

 و حالتهای

وادی( K ( K ) )valleyعمل میکنند .در معادله اخیر،
m
s

 v f  5  105سرعت فرمی SO  3.9meV ،ضریب

جفتیدگی اسپین-مدار ذاتی حالتهای زیرشبکه ،اسپین و
وادی ،و   zپارامتر کمانش ناشی از جابجایی زیر شبکهها
نسبت به یکدیگر میباشند .به طوری که
eB

lB 

طول

مغناطیسی

vf
lB 2

است.

 و
عملگر-

 Nˆ e  a a      s s    با هامیلتونی جابجا
میشود .بنابراین هامیلتونی نسبت بهویژه مقادیر عملگر
†

( Nˆ eکه با  Neنمایش داده خواهد شد) قطعه -قطری
است .حالت متناظر با  ، N e  0یک قطعه  11در
ماتریس هامیلتونی را نتیجه میدهد .حالت متناظر با
 Ne  1یک قطعه  4  4را در هامیلتونی میدهد .حالت-
های متناظر با  N e  2منجر به یک قطعه  7  7در
هامیلتونی میشود .برای  ، N e  2هامیلتونی دارای
قطعههای  8  8است.]7[ .
ویژه مقادیر انرژی و ویژهحالتهای انرژی بهصورت تحلیلی
قابلمحاسبه هستند ،ولی بهمنظور خالصهسازی از آوردن
آنها اجتناب میشود.

تحول زمانی قطبش اسپینی
فرض کنید حالت سیستم در لحظه  t  0به صورت باشد:
1
) B, n  3, K  (   
( )2
2
که نشاندهنده آن است که الکترون  در زیرشبکه  Bبا

 (0) 

هامیلتونی

تراز النداو  n  3قرار دارد و اسپین در امتداد محور x

الکترون  در سیلیسن با هامیلتونی زیر توصیف می-
شود(برای جزئیات بیشت به مرجع ] [6مراجعه شود) :

قطبیده شده است .با استفاده از شکل قطری هامیلتونی که
در بخش قبل بحث شد ،عملگر تحول زمانی
†  U original  VU diagonalVدر پایههایی که حالت اولیه
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نوشته شده است ،به دست میآید .که
)  U diagonal  exp(iHtعملگر تحول زمانی در پایه-

() 6

)  S x (t )  F1 (r , s)cos(1t )  (1  F1 (r , s ))cos(2t
)  S y (t )  F2 (r , s)sin(1t )  F3 (r , s)sin(2t

با توجه به معادله ( )1میتوان نتیجه گرفت که وقتی
میدان مغناطیسی با پارامتر کمانش هممرتبه باشد ،تأثیر
آن در هامیلتونی قابلمشاهده است (یعنی  .) r sدر
بخش بعد نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.

های هامیلتونی و  Vماتریس تبدیل است .مشخص است
که حالت اولیه سیستم از دو ویژهحالت عملگر کازیمیر
مربوط به دو بلوک مجاور هامیلتونی N ،و ، N  1
تشکیل شده است .عملگر کازمیر ،عملگری است که با
هامیلتونی جابجا میشود .به منظور دستیابی به ویژه
مقادیر و ویژه حاالت هامیلتونی ،عملگر هامیلتونی را در
پایههای عملگر کازیمیر ،قطری میکنیم .بنابراین تحول
زمانی این حالت به کمک دو بلوک مجاور در عملگر تحول
زمانی انجام میشود.
1
(U1 B, n  3, K ,   U 2 A, n  2, K , 
2
)  U 3 A, n  2, K ,   U 4 B, n  3, K , 

 (t ) 

()9
به طوری که

) U1  12 ei1t  12 ei2t , U 3   2  2 (ei2t  ei2t
U 2  11 (ei1t  ei1t ), U 4   2 2 ei2t   2 2 ei2t

شکل  :1تغییرات فرکانس بر حسب  rبه ازای s  0.01

(محور قائم بر حسب  SOمقیاس یندی شده است) .

و
}), i  ( Ei ) 2  4 2 2 (n  3
Ei  i
i
2  n3

, i 

Ei  SO  (1)i  z

2  n3
2

) 4  (n  3)  ( Ei  i
2

2

i 

که اندیس  . i  1, 2اکنون میتوانیم مقادیر چشمداشتی
مؤلفههای اسپینی را با کمک رابطه زیر محاسبه کنیم:
()1

1
)S x (t )  (U 4U1  U 3U 2  C.C.
2
i
)S y (t )  (U 4U1  U 3U 2  C.C.
2

مؤلفه  zاسپین برابر صفر است که نشان میدهد اسپین
در صفحه  xyقطبیده شده است .برای بررسی دقیقتر
رفتار زمانی مؤلفههای اسپینی دو کمیت بدون بعد  rو s
را به صورت زیر تعریف میکنیم.
()1

(n  3) B

vf 2

2

2eSO

s

,

z

SO

r

با کمک معادله ( )1میتوان نشان داد که مؤلفههای
اسپینی به طور کلی به شکل زیر میباشند

نتیجهگیری
در شکل ( )1رفتار فرکانسهای  1و  2بر حسب ، r
به ازای مقدار ثابت  ، sرسم شده است که نشان میدهد
با افزایش  rفرکانسها افزایش مییابد .در شکل ( )9رفتار
کلی ضرایب  F1 , F2 , F3بر حسب  ، rبه ازای یک مقدار
ثابت  ، sارائه شده است .با توجه به محاسبات تحلیلی ارائه
شده در بخش قبل ،مؤلفه  zاسپین برابر صفر حاصل می-
شود و گفته میشود که اسپین در صفحه  xyقطبیده
شده است .در شکل ( )9میتوان مشاهده نمود که به ازای
پارامتر کمانش کوچک ،ضرایب  F1 , F2به سمت صفر و
ضریب  F3به سمت یک میل میکند .همچنین به ازای
پارامتر کمانش نزدیک به  ، 2SOضرایب  F1 , F2به
سمت یک و ضریب  F3به سمت صفر میل میکند .پس
دلیل رفتار کسینوسی مؤلفه  xو سینوسی مؤلفه  yدر
شکل ( ،)9قابلدرک خواهد بود .به عنوان نمونه ،رفتار
زمانی مولفه های اسپینی الکترون  ، به ازای یک مقدار
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شکل  :9رفتار کلی ضرایب  F1 , F2 , F3بر حسب
. s  0.01

r

 ،به ازای

قابلتوجه است که در مراجع ] [6,7نشان دادهایم که
سیلیسن در  r  1گذار فاز کوانتومی انجام میدهد .با
افزایش مجدد  ، rالگوی نوسان بهتدریج به شکل
سینوسی و کسینوسی باز خواهد گشت.
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 ناشی ازEu3+ سرامیکهای آالییده به-بررسی تغییرات گاف اپتیکی شیشه و نانو شیشه
پرتودهی الکترونی
3

 حسین مختاری، 2 سیدپژمان شیرمردی،1هادی رحیمیان

raheali.hadi@gmail.com  مرکز لیزر و اپتیک، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه،) دانشگاه جامع امام حسین(ع،تهران1

 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها،تهران2
 گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد،یزد9

 باEu3+ سرامیکهای آالییده به-چکیده – در این مطالعه خواص اپتیکی از قبیل گاف اپتیکی و انرژی یورباغ شیشه و نانو شیشه
. مورد بررسی قرار گرفته است10 MeV  قبل و بعد از تابش باریکهی الکترونی با انرژی64.5P2O5, 35CaF2, 0.1Eu2O3 ترکیب
 طیف جذبی نشان از تشکیل مراکز رنگی در محیط شیشه و. گرفته شده است1222nm  تا222 سپس طیف جذبی نمونهها در بازه
 نمودارهای تاو نشان می دهند که پرتودهی باعث کاهش گاف نواری مجاز مستقیم و افزایش انرژی یورباغ.سرامیک می دهد-شیشه
.شده اند
. نانو شیشه سرامیک،Eu

3+

 شیشه آالییده به، مراکز رنگی، پرتودهی الکترونی-کلید واژه

The investigation of optical band gap changes of Eu3+ doped glass
and nano glass-ceramics due to electron beam irradiation
1

Rahimian Hadi1, Shirmardi Seyed Pezhman2, Mokhtari Hossein3
laser and Optic Research Center, Department of science, Imam Hossein comprehensive University, Tehran,
Iran.
2
Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI),
P.O.Box: 14395-836, Tehran, Iran
3
Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran.

Abstract- In this research, the optical properties such as optical band gap and Urbach energy of Eu3+ doped
glass and nano glass-ceramics (with composition of 64.5P2O5, 35CaF2, 0.1Eu2O3 ) before and after electron beam
irradiation with energy 10MeV have been investigated. The absorption of samples was measured in the
wavelength range 200 to 1000nm that it shows the formation of color centers in Eu3+ doped glass and nano glassceramics. The Tau diagrams indicated that the electron irradiation can reduce the optical band gap and enhance
Urbach energy.
Keywords: Electron irradiation, Color centers, Eu3+ doped glass, Nano glass ceramic

1391
. قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

مقدمه
گاف الکتریکی و اپتیکی به ترتیب فاکتورهایی عمومی
برای محاسبه رسانایی الکتریکی و تهییج اپتیکی مواد می
باشند .در خصوص گاف اپتیکی ،تئوری تاوک 1به بررسی لبه-
ی جذب مواد آمورف بخصوص مواد شیشهی نیمه رسانا می
پردازد .موادی که در ناحیه ی فرابنفش نزدیک ،ضریب جذب
باالیی داشته باشند .این تئوری به محاسبهی گاف اپتیکی نوار
انرژی و پهن شدگی لبه های جذب نوار انرژی می پردازد .در
اکثر مواد آمورف نمودار تغییرات ضریب جذب در محدودهی
مرئی-فرابنفش برحسب انرژی فوتون را میتوان به سه بخش
تقسیم کرد .ناحیه اول اغلب مربوط به انتقاالت فونونی است و
به علت انرژی کمتر نسبت به باند ممنوعه ،انتقاالت فوتونی
در آن دیده نمیشود .ناحیه دوم (ناحیه تاوک) مربوط به
جذب باالی ناشی از گاف اپتیکی نوری و انتقاالت بین باندی
است .در نهایت ناحیه سوم ،شرحی از ناحیه یورباغ 2است
[.]1
استفاده از شیشهها در قطعات اپتیکی و لیزری که در
فضای کهکشانی(ماهوارهها) و در معرض تابشهای کهکشانی
غیر محافظتشده کار می کنند ،روز افزون است .این کاربردها
باعث شده ،بررسی و کسب دانش در زمینه مهندسی گاف
اپتیکی این قطعات به منظور دستیابی به میزبان های اپتیکی
با گاف نواری پایین ،اهمیت شناخت اثرات پرتویی بر روی
این قطعات را بیشتر نمایان میسازد[.]2
هدف از این مقاله بررسی تغییرات خواص اپتیکی (از
قبیل گاف اپتیکی و انرژی یورباغ) شیشه و شیشه-سرامیک
آالییده به  Eu3+در اثر پرتودهی الکترونی است.

الکترونی با انرژی  10MeVبا دز دریافتی  13kGyقرار داده
میشود طیف جذبی نمونهها قبل و بعد از تابش با استفاده از
دستگاه Cary Eclipse Varionاندازهگیری شد .همه این
اندازهگیریها در دمای اتاق انجام شد .در ادامه به علت تنوع
نمونهها از نامهای اختصار  Eu-el G ،Eu-GC ،Eu-Gو Eu-el
 GCبه ترتیب برای شیشه آالییده به  ،Eu3+شیشه-سرامیک
آالییده به  ،Eu3+شیشه باریکه الکترونی-خورده آالییده به
 Eu3+و شیشه-سرامیک باریکه الکترونی-خورده آالییده به
 Eu3+استفاده می شود.

نتایج و بحث
3+

شکل  1طیف جذبی شیشهی آالییده به  Euرا قبل و
بعد از بازپخت و پرتودهی نشان میدهد .مشاهده میشودکه
 Eu:Gو  Eu:GCدر نواحی حدود  953 nmبه باال شفافیت
نسبتا خوبی دارد ،بعد از پرتودهی ،جذب در کل نواحی مرئی
برای هردو نمونه افزایش پیدا کرده و این ناشی از تشکیل
مراکز رنگی 9در شیشه است .تشکیل مراکز رنگی با مشاهدهی
ظاهری نمونهها نیز قابل رویت است(تغییر رنگ نمونهها از بی
رنگی به قهوه ایی تیره) .این مراکز رنگی همان عیوب شبکه
هستند که باعث جابجایی لبه جذب در شیشه شدهاند.
الکترونهای ناشی از پرتودهی در حفرههای آنیونی شبکه گیر
میافتند و اینها فوتونها در ناحیه مرئی را جذب
میکنند[ .]4از طیف جذبی برای محاسبهی مقادیر گاف نوار
اپتیکی دو نمونهی  Eu:Gو  Eu:GCاستفاده میشود .گاف
رابطه (( )1رابطه
اپتیکی را می توان با رسم
تاوک) بر حسب انرژی  hvو محاسبه عرض از مبدا خط
مماس بر ناحیه مستقیم نمودار بدست آورد [:]6 ,5

بخش تجربی
ترکیب  64.5P2O5, 35CaF2, 0.1Eu2O3برای ساخت
شیشه بکار رفته است .و سپس با روش اصالح حرارتی نانو
شیشه-سرامیک آالییده به  Eu3+بدست آورده شده است.
روش ساخت و مشخصات این ترکیب در مقاله [ ]9آمدهاست.
همانطور که در آن مقاله توضیح داده شده  ،در شیشه-
سرامیک فاز بلوری  Ca(PO3)2با اندازهای ذرات در حدود
 99 nmتشکیل گردیده است .میلهها را تحت تابش باریکه
Tauc theory
Urbach

()1
که  nتوانی است که نوع گذار الکترونی را با مقادیر ، 3/5
 1/5 ،2و  9مشخص میکند .این مقادیر به ترتیب با گذارهای
مستقیم مجاز ،غیر مستقیم مجاز ،مستقیم ممنوع و غیر
مستقیم ممنوع مرتبط هستند .در این رابطهEg ،

1
2

Color centers
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شکل  :1طیف جذبی نمونههای  el10-Eu: G ،Eu: GC ،Eu: Gو
el10-Eu: GC

گاف اپتیکی شیشه است hν .میزان انرژی فوتون فرودی است
با طولموج تغییر میکند و همچنین  Bمقداری ثابت و
نشاندهنده ثابت پسماند باند میباشد .این پارامتر ،فاکتوری
وابسته به دما و ضریب شکست نمونه است اما با توجه به
اینکه در حین اندازه گیری طیف جذبی ،دما تقریبا ثابت است
وابستگی به دما صرف نظر شده است [.]6-5
یورباغ در سال  1959به طور تجربی پی برد که ضریب
جذب به طور نمایی به انرژی فوتونها وابسته است[ .]1در
کلیترین شکل ،این وابستگی میتواند به صورت زیر نوشته
شود[.]9 ,1

 (h )   0 exp  h E 

() 2
u 

این رابطه در حالت دمای ثابت نوشته شده است .رفتار
نمایی به دلیل دنبالهی نواری وابسته به نوار ظرفیت و رسانش
میباشد که در داخل گاف نواری کشیده شده است .علت آن،
جست و خیز پتانسیل میدانهای داخلی همبسته با بینظمی
ساختاری در بسیاری از مواد بلوری و آمورف است .مقدار
انرژی یورباغ از وارون شیب بخش خطی ) Ln(αنسبت به
انرژی فوتون برای هر نمونه است.
مقادیر محاسبه شده گاف اپتیکی و انرژی یورباغ در
جدول  1آورده شده و به منظور مقایسه و بحث ،مقادیر گاف
نواری در شکل  2نمایش داده شده است .همانطور که از این
شکل مشخص میباشد شیشه و نانو شیشه-سرامیک قبل از
پرتودهی هر دو دارای مقادیر مشابهی از گاف اپتیکی برای

گذارهای مختلف هستند .بعد از پرتودهی الکترونی گاف
اپتیکی نمونهها کاهش پیدا کرده و با افزایش دز تابیده شده
از  13kGyبه  43kGyهمچنان کاهش مقدار گاف اپتیکی
داریم .نانو شیشه-سرامیک آالییده به  Eu3+نسبت به شیشه
کاهش گاف اپتیکی بیشتری را دارد .این پدیده تغییر
ساختاری و افزایش عیوب ساختاری در شیشه و نانو شیشه-
سرامیک بعد از پرتودهی را نشان میدهد .همچنین عیوب
شبکه باعث شکلگیری ترازهای مجازی و مراکز رنگی در
شیشه شده است .مقادیر انرژی یورباغ (دنبالهی انرژی در نوار
ظرفیت و رسانش که در گاف نواری ادامه پیدا کرده است) در
جدول  1نشان داده شده است .از روی نمودارها مشخص
است که بعد از پرتودهی دو شانه تغییر شیب شکل گرفته
است و دلیل آن شکلگیری ترازهای مجازی و مراکز رنگی در
اثر پرتودهی می باشد .همچنین بعد از پرتودهی(بخصوص
برای اولین شانه) ،افزایش مقدار انرژی یورباغ مشاهده
میگردد .همانطور که از قبل هم گفته شده انرژی یورباغ Eu
مقادیر بینظمی را در ساختار شیشه و بلور نشان میدهد.
افزایش این مقدار پس از پرتودهی حاکی از ایجاد پیوندهای
ضعیف و عیوب شبکهی بیشتر و درنتیجه افزایش بینظمی در
ساختار ماده داللت دارد[.]13 ,1

نتیجه گیری
پرتودهی الکترونی با دز  13 kGyو  43بر روی دو
نمونهی شیشه و نانو شیشه-سرامیک آالییده به  Eu3+با
ترکیب ( )P2O5-CaF2-Eu2O3انجام شد که به طور خالصه
اثرات ذیل را داشت.
الف) باعث تشکیل مراکز رنگی در ماده میزبان گردید .این
مراکز رنگی در ناحیه مرئی جذب دارند .شفافیت شیشه و نانو
شیشه-سرامیک میزبان در ناحیه فرابنفش کاهش یافته و در
ناحیه مادون قرمز نزدیک نیز تغییر ناچیزی داشته است.
ب) پایداری و ماندگاری تغییرات ایجاد شده از قبیل
پیدایش مراکز رنگی با گذشت زمان و تا دمای زیر .933 oC
در شیشههای سیلیکاتی صنعتی بعد از پرتودهگی در دمای
محیط در مدت چند ساعت محوشدگی مراکز رنگی اتفاق می
افتاد .ج)کاهش گاف اپتیکی نمونههای و افزایش انرژی یورباغ
بعد از پرتودهی.
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های مختلفn  قبل و بعد از پرتودهی درEu3+  مقادیر گاف اپتیکی برای نمونههای آالییده به:1 جدول

Eg(n=3)
(eV)

Eg(n=3/2)(
eV)

Eg(n=2)
(eV)

Eg(n=0.5)(
eV)

Eu(eV)

نمونه

9/6952

9/5634

9/9492

9/6911

3/2116

Eu:G

9/1215

9/5929

9/9991

9/1262

3/2219

Eu:GC

9/5229

9/9111

9/3691

9/5294

3/2591
3/5436

9/9361

9/3511

2/5111

9/9354

9/1149

2/1166

2/1311

9/1961

1/1115

2/9954

1/1955

9/9129
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3/5461
3/5521
3/1491
3/9134
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3/5915
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 مقادیر انرژی محاسبه شده از گاف نوار اپتیکی و یورباغ از:2 شکل
Eu3+ نمونههای آالییده به
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افزایش طول انتشار در موجبر لوحهای پالسمونیک مگنتواپتیک غیرهسمانگرد
با استفاده از گرافین
 مهدی خطیر،سمانه رسولیان لفمجانی
 ایران، تهران،مخابرات- گروه مهندسی برق، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسالمی
Emails: samaneh_rasolian@yahoo.com, m-khatir@srbiau.ac.ir
چکیده – در این مقاله انتشار نور در موجبرهای لوحهای پالسمونیک با الیههای کناری طال و گرافین و الیهی میانی مگنتواپتی ک در
 تغییرات ثابت انتشار بر حسب ضخامت الیه میانی در دو جهت رفت و برگشت ب ا درنر ر. نانومتر بررسی شده است0551 طول موج
،گ رافین-مگنتواپتی ک- نتایج بررسی نشان میدهند که در موجبر سه الیه گرافین.گرفتن اثرات مگنتواپتیک به دست آورده شد
بهبود چشمگیری در افزایش طول انتشار و کاهش تلفات حاصل شد که امکان طراحی ایزوالتور پالسمونیک مگنتواپتیک با استفاده
. وجود خواهد داشتMIM از موجبرهای
.لوحهای

 موجبر، مگنتواپتیک، گرافین، ضریب ایزوالسیون، ایزوالتور پالسمونیک-کلید واژه

Increasing of Propagation Length of the Anisotropic
Magneto-Optic Plasmonic Slab waveguide Using Graphene
Samaneh Rasolian Lafmejani, Mehdi Khatir
samaneh_rasolian@yahoo.com, m-khatir@srbiau.ac.ir
Abstract-This paper analyzes three layer surface plasmon polariton (SPP) slab waveguides with side layers of gold and
graphene and mid layer of magneto-optic (MO) as a function of the mid layer thickness at a wavelength of 1550 nm.
Propagation constant were obtained versus thickness of mid layer in two propagation directions, forward and backward,
by considering MO effects. The results show that three layer waveguide of Graphene-Magneto-optic-Graphene
(GMOG) increases propagation length and decreases loss. As a result, it is possible to design magneto-optic plasmonic
isolator by using metal-insulator-metal (MIM) waveguides.
Keywords: Plasmonic Isolator, Isolation Coefficient, Graphene, Magneto-optic, Slab waveguide.
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مقدمه
محدویت حد تفرق )DLL( 1عامل محدود کننده برای
کاهش ابعاد افزارههای نوری است ،لذا دانشمندان برای
1
غلبه بر این مشکل از پالریتون پالسمونهای سطحی
( )SPPبهره میبرندSPP .ها در مرز مشترک فلز و عایق
منتشر میشوند و در دو طرف مرز بصورت نمایی کاهش
مییابند .این ویژگیها امکان کاهش ابعاد ساختارهای

شکل( )1شمای کلی ساختار موجبر سه الیه مگنتواپتیک با بایاس
عرضی

میدان مغناطیسی با بایاس در راستای  zو عمود بر صفحه
اعمال شده است .مشخصات ماده مگنتواپتیک با  r  1و
ثابت دیالکتریک نسبی تانسوری بصورت زیر است:

موجبری را فراهم میسازند [ .]1استفاده از مواد
مگنتواپتیک و گرافین در ساخت موجبرهای
پالسمونیک ،قابلیتهای جدیدی ایجاد میکند که
میتوان در طراحی و ساخت ادوات نوری در مقیاس
نانو بکار برد [.]1

()1

0 
)   xxi ( )  xyi (


)  ri ( )    xyi ( )  yyi (
0 

0
0
 zzi ( ) 


در این معادله  zzi (),  yyi (),  xxi () ،بهترتیب بیانگر

ساختار مقاله به این صورت است که :دربخش دوم رابطه
پاشندگی با توجه به اثرات مگنتواپتیک بیان میشود .در
بخش سوم رابطهی رسانندگی گرافین بهمنظور استخراج
ضریب گذردهی آن عنوان خواهد شد .در بخش بعدی
موجبرهای لوحهای با الیههای کناری طال و گرافین و
الیهی میانی مگنتواپتیک بررسی میشوند و بخش پایانی
مقاله شامل نتیجهگیری است.

مغناطیس شدگی در راستای  zاست ] .[1از روش
جداسازی متغیرها برای بهدست آوردن رابطه پاشندگی
استفاده شده است [.]1

رابطه پاشندگی عمومی

رابطه رسانندگی گرافین

شمای کلی موجبرهای سه الیه مگنتواپتیک در شکل ()1
نشان داده شده است ،در این ساختار ،الیه میانی دارای
ضخامت  dاست که بهوسیله دو الیهی نیمه بینهایت
احاطه شده است .راستای انتشار این ساختار در جهت x
در نظر گرفته شده است و هیچ تغییر فضایی در جهت z
وجود ندارد و هر سه الیه دارای اثر مگنتواپتیک هستند.

گرافین ساختاری تک الیه از اتمهای کربن کریستال
گرافیت است .خاصیت تغییر مشخصات گرافین با تغییر
پتانسیل شیمیایی آن ،سبب شده است تا گرافین در
ساختارهای تنظیمپذیر و به عنوان یک بستر مناسب برای
انتشار پالسمونها مورد استفاده قرار گیرد .رابطهی
رسانایی گرافین در غیاب میدان مغناطیسی ،با استفاده از
رابطهی  Kubaبصورت زیر تعریف میشود [:]9

ثابت دیالکتریک در جهت  y ،xو  zهستند و عنصر غیر
قطری )   xyi (با مغناطیس شدگی رابطهای بصورت
  xyi ( )  aM zدارد که  aثابت مغناطیس شدگی و M z

e 2 k BT
) 2 (  j 2

)Diffraction Limit of Light (DLL

1

)Surface Plasmon Polariton (SPP

2

 g ( , c , ,T )   j

 c

( 2ln(e  c / k BT  1)   )1

 k BT

 2   (  j 2) 
e2
j
ln  c

4
 2 c  (  j 2) 
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که در آن  ℯشار الکترون ℏ ،ثابت پالنک K B ،ثابت
بولتزمن T ،دما بر حسب کلوین و  cپتانسیل شیمیایی
گرافین هستند [ ،]9نتایج برای طولموج  1554نانومتر در
دمای  T=300◦kبهدست آمدهاند .همچنین ،گرافین بصورت
دو بعدی و عرض  1نانومتر با پتانسیل شیمیایی
 c  0.7evدر نظر گرفته شده است .گرافین با این
پتانسیل شیمیایی خاصیت فلزی پیدا میکند ].[1

هستند و الیه میانی دیالکتریک مگنتواپیتک ( )YIGاست
[ .]0در شبیه سازیهای انجام شده ،الیه میانی تا  9زیر
الیه بطور نامتقارن نیز تقسیم شده است .تغییرات قسمت
حقیقی ثابت انتشار در دو جهت رفت و برگشت بر حسب
ضخامت هر کدام از الیههای  YIGدر شکل( )1نمایش
داده شده است.

اثر مگنتواپتیک و گرافین در ساختار MIM

در ایزوالتورهای موجبری مگنتواپتیک ،طول انتشار یکی از
عوامل محدود کننده برای دستیابی به ایزوالسیون قابل
قبول است [ .]0مواد مگنتواپتیک با بایاس عرضی ،بهدلیل
اثر غیرمتقابل ،مقادیر متفاوتی برای ثابت انتشار موج در دو
جهت رفت و برگشت ،از خود نشان میدهند که اختالف
آنها میتواند در طراحی ایزوالتورهای نوری موجبری مورد
توجه قرار گیرد [ .]0برای این منظور الزم است که
اختالف فاز  ،بین دو جهت رفت و برگشت انتشار موج
در یک موجبر مگنتواپتیک ایجاد شود تا امکان دستیابی
به ضریب ایزوالسیون باال بوجود آید .طول مورد نیاز برای
ایجاد اختالف فاز  ،بصورت زیر محاسبه میشود [:]0
()9


] 2 Re[     

(الف)

(ب)

L / 2 

در این رابطه  βمقدار ثابت انتشار موج در جهت رفت ( )
و برگشت ( ) است .بهمنظور امکان سنجی ساخت
ایزوالتور به کمک موجبرهای پالسمونیک مگنتواپتیک
الزم است طول  L /2با طول انتشار موجبر مقایسه شود
[.]0

(ج )
شکل( )1تغییرات قسمت حقیقی ثابت انتشار در دو جهت رفت و
برگشت بر حسب ضخامت الیههای ، YIGالف) موجبر با یک الیه
مگنتواپتیک ب) موجبر با دو الیه مگنتواپتیک و تغییر الیه دوم ج)
موجبر با سه الیه مگنتواپتیک و تغییر الیه اول.

همانطور که در شکل ( )1مشخص است ،هیچکدام از
حالتهای موجود ،به دلیل اختالف کم قسمت حقیقی
ثابت انتشار در دو جهت رفت و برگشت برای طراحی
ایزوالتور مناسب نیستند.
بهمنظور کاهش تلفات ناشی از جذب باالی طال ،در موجبر
شکل ( ،)1بجای الیههای طال از گرافین با خاصیت فلزی
استفاده شده است .تغییرات قسمت حقیقی ثابت انتشار در

ساختار سه الیه MIM

ساختار کلی پیشنهادی برای موجبر سه الیه پالسمونیک
مگنتواپتیک در شکل ( )1نمایش داده شده است .در
پیکربندی اول ،الیههای کناری طال با ثابت دیالکتریک
  mAu  115.53  11 jدر طولموج  1554نانومتر
Metal-Insulator-Metal
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میدهند که در موجبر با الیهی کناری طال ،با افزایش
تعداد الیههای مگنتواپتیک بهبودی در طول انتشار حاصل
برای طراحی
نمیشود و نمیتوان به اختالف فاز
ایزوالتور مگنتواپتیک دست یافت .اما در موجبر سه الیه
گرافین-مگنتواپتیک-گرافین ،بهبود چشمگیری در افزایش
طول انتشار و کاهش تلفات حاصل شد ،که در مقایسه با
طول مورد نیاز برای رسیدن به اختالف فاز  ،امکان
طراحی ایزوالتور پالسمونیک مگنتواپتیک با استفاده از
موجبرهای  MIMوجود خواهد داشت.

دو جهت رفت و برگشت بر حسب ضخامت الیهی میانی،
در شکل ( )9قابل مشاهده است .نتایج نشان میدهند که
در این پیکربندی ،اختالف ضریب شکست در دو جهت
رفت و برگشت ،به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده
است .توزیع میدان به ازای ضخامت الیه میانی 194
نانومتر بصورت شکل ( )0است.

شکل( )9تغییرات قسمت حقیقی ثابت انتشار در دو جهت رفت و
برگشت بر حسب ضخامت الیهی میانی موجبر گرافین-
مگنتواپتیک-گرافین
شکل( )5تغییرات طول انتشار و طول مورد نیاز برای ایجاد اختالف
فاز

بر حسب ضخامت الیهی میانی در موجبر سه الیه گرافین-

مگنتواپتیک-گرافین
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طراحی اپتیکی شبیهساز افق جهت آزمون حسگر افق زمین اسکنینگ دوتایی
3

 محمد احسان خضری،2 صابر ابرازه،1پگاه غرقی

 پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده مکانیک، گروه حسگرهای فضایی9و2و1
pegah.gharghi@gmail.com 1, s.abrazeh@isrc.ac.ir 2, me.khezri@isrc.ac.ir 3
 عملکرد. حسگر افق زمین اسکنینگ دوتایی به منظور تعیین زوایای چرخش و پیچش ماهواره مورد استفاده قرار میگیرد- چکیده
 این شبیهساز قادر به ایجاد افق زمین به منظوور تسوت.این حسگرها براساس آشکارسازی خط جداکننده تابش در لبه زمین است
 بر اساس ارتفاع، یک عدسی هاللی به عنوان شبیهساز افق زمین، در این مقاله.کالیبراسیون حسگر در محیط آزمایشگاهی میباشد
بورای طراحوی عدسوی

 بدین منظور از نرم افزار زیمکو. کیلومتری طراحی و شبیهسازی گردید0666 مداری حسگر در فاصلهی

 نتایج نشوان داد کوه. درجه میدان دید زمین استفاده شد02 موازیساز و همچنین موقعیت و قطر دیاگرام زمین مطابق با زاویهی
. کیلومتر با به کار بردن عدسی موازیساز از دقت خوبی برخوردار خواهد بود0666 تست کالیبراسیون حسگر در ارتفاعهای
. عدسی هاللی موازیساز، شبیهساز افق زمین، حسگر افق زمین اسکنینیگ دوتایی، ارتفاع مداری-کلید واژه

Optical Design of Horizon Simulator for Calibration Test of Double
Scanning Earth Horizon Sensor
Pegah Gharghi 1, Saber Abrazeh 2, Mohammad Ehsan khezri 3
1, 2, 3

Space Sensors Group, Mechanics Institute, Iranian Space Research Center.

pegah.gharghi@gmail.com 1, s.abrazeh@isrc.ac.ir 2, me.khezri@isrc.ac.ir 3
Abstract- Double scanning earth horizon sensors are used for determining the Roll and Pitch Angles of satellites. These
operate on the principal of detecting the discontinuity in the radiance at the limb. In recent Years, with the development
of space technology, the earth simulator that can provide horizon earth to calibration tests for earth sensor on the
ground. In this paper, we design collimated earth simulator based on the altitude orbit 6000 km by use of meniscus lens.
Applied ZEMAX software to design the collimating lens that can provide the position and diameter of earth diaphragms
correspond earth angle of 62º. The results show the accuracy of earth simulator for calibration test in 6000 km on the
ground.
Keywords: Altitude Orbit, Double Scanning Earth Horizon Sensor, Earth Horizon Simulator, Collimating Meniscus
Lens.
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مقدمه

میکنند .آینهی میانی با دوران حول محور اصلی (محور

حسگر افق زمین مادون قرمز در طیف گستردهای از
ماموریتهای فضایی ،جهت تعیین وضعیت فضاپیما و
زوایای چرخش و پیچش به کار میرود .با توجه به عدم
قابلیت انجام آزمون این حسگر در فضا ،ارزیابی عملکرد آن
با مجموعهای از آزمونهای آزمایشگاهی ضروری است .به
دلیل محدودیت در فضای آزمایشگاهی ،مشکل عدم
قرارگیری افق شبیهسازی شده در بینهایت با استفاده از
یک موازیساز و انتقال افق زمین به بینهایت برطرف می-
شود .بدین منظور از یک یا چند المان اپتیکی []1-9
جهت ایجاد افق زمین استفاده میگردد .در روش
پیشنهادی[ ]2استفاده از آینههای کروی و یک دیسک
سرد ،عالوه بر ایجاد افق زمین ،کانتراست حرارتی بین
زمین و فضا را به وجود میآورد .روش دیگر که در این
مقاله مورد بررسی قرار میگیرد ،طراحی شبیهساز افق با
استفاده از عدسی موازیساز با قطر زیاد است که با تغییر
در دیافراگم زمین ،افق زمین را در محیط آزمایشگاهی
ایجاد میکند .طراحی و شبیهسازی عدسی موازیساز به
منظور تعیین نقاط گذر از زمین با استفاده از نرم افزار
 ZEMAXو  MATLABصورت گرفت و نتایج مورد
تحلیل و بررسی قرار داده شد.

حسگر تا مرکز زمین) پرتوهای بازتابیده از آینههای ثابت را

نهایت از زمین به کار میروند .مطابق با شکل  2در زمان

ساختار کلی حسگر افق زمین اسکنینگ دوتایی

شروع کار شبیهساز افق زمین ،دیافراگم زمین به عنوان

عملکرد حسگر افق زمین بر اساس اختالف تابش بین

صفحهی تصویر با کمترین پراکندگی در گوشهها است ،به

زمین و فضای نامتناهی و تعیین خط جداکنندهی زمین از

طوری که حسگر افق قادر به دریافت پرتوهای موازی با هم

فضا به عنوان خط افق است .با توجه به شکل-1الف ،در

تحت زاویهی  αاز شبیهساز افق زمین باشد α .از رابطه

این حسگرها پرتوهای اپتیکی ،دو حلقه از فضا را اسکن و

( )1محاسبه میگردد و در آن  Rشعاع زمین و  Hارتفاع

با استفاده از چهار نقطهی گذر از زمین ( ،) 4 ,3 ,2 ,1

مداری است.

اسکن و به وسیلهی یک عدسی کانونیکننده به آشکارساز
هدایت میکند[ .]1در لحظاتی که افق زمین به عنوان
پرتوهای دریافتی از زمین ،وارد میدان دید حسگر یا از آن
خارج میگردد ،آشکارساز سیگنال مناسب را تولید میکند
و با پردازش این سیگنالها زوایای وضعیت مختصات بدنی
ماهواره نسبت به سیستم مختصات مرجع تعیین میشود.

شکل :1الف :شمای کلی حسگر افق زمین اسکنینگ دوتایی[،]1
ب :مسیر اسکن شده بر روی زمین و نقاط گذر از آن.

طراحی و مدلسازی شبیهساز افق زمین
بر اساس عملکرد شبیهساز افق زمین مادون قرمز ،عدسی-
های موازیساز ژرمانیومی به منظور شبیهسازی تابش بی-

زوایای چرخش و پیچش را تعیین میکنند[ .]1,0در

( )1

شکل-1ب (نمونهای از حسگر افق زمین اسکنینگ
دوتایی) دو آینهی ثابت پرتوهای تابشی از زمین را دریافت
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شبیهساز افق و طراحی عدسی بر اساس میدان دید زمین
(  ،) 2این مقدار برای ارتفاع  1444کیلومتر با توجه به
رابطهی ( 12° )1به دست آمد .با به کار بردن رابطهی ()2
جهت به دست آوردن حداقل ابیراهی عدسی [ ]1و
شکل  :2نمایی از عملکرد عدسی موازیساز.

همچنین استفاده از رابطهی ( ،)9مقادیر  r1و  r2و  fبه

در طراحی موازیساز دو عدسی تخت-کوژ و هاللی مثبت

ترتیب  2944،1101و  1610/922میلیمتر محاسبه شدند.

در شرایط یکسان و با فاصلهی کانونی برابر مورد بررسی

() 2

)r2 r1  2(n  2)(n 1) n(n  2

قرار گرفتند .در مقایسه ،با توجه به مقدار کمتر ابیراهی در

() 9

1 f   n  1 (1 r1  1 r2 )  (n  1)2 t nr1r2

عدسی هاللی مثبت از این نوع عدسی در طراحی استفاده

شبیهسازی و تحلیل نتایج حاصل از محاسبات

شد .با توجه به ناحیه عملکرد حسگر (11 -10میکرومتر)،

در این مرحله با شبیهسازی عدسی موازیساز ژرمانیومی
به منظور برپایی بستر تست حسگر افق زمین در ارتفاع
مداری  1444کیلومتر ،قطر دیافراگم زمین و همچنین
موقعیت آن نسبت به عدسی موازیساز به ترتیب  1024و

در طراحی عدسی طولموج مرکزی  11میکرومتر در نظر
گرفته شد که ژرمانیوم در این طولموج دارای ضریب
شکست  0/44191است .ضخامت عدسی ژرمانیومی به
طول موج و میزان جذب در کریستال بستگی دارد .شکل

 1114میلیمتر تعیین شد .در شکل  0نمای کلی از شبیهسازی
عدسی موازیساز مشاهده میشود.

 9افزایش میزان جذب و کاهش عبور در ضخامتهای
مختلفی از کریستال ( )tرا نشان میدهد .با توجه به اینکه
قطر عدسی  214mmاست و نسبت ضخامت به قطر کمتر
از

D  1 10  4/1

  tیکی از الزامات طراحی عدسیهاست،

 t=20mmانتخاب شد .در این حالت مطابق با شکل 9
میزان جذب و عبور به ترتیب  14/91%و  12/91%به
دست آمد.
شکل  :0شمای کلی از شبیهسازی عملکرد عدسی موازیساز.

با توجه به اینکه پرتوهای خروجی از موازیساز به عنوان
خط افق زمین میبایست با زاویه  αخارج و اختالف زاویه-
ی پرتوها با یکدیگر کمتر از  1میلیرادیان باشد .بیشینه
مقدار خطای موازیسازی بین پرتوهای خروجی با زاویهی
 ،91ºمقدار 4/6( 4/401ºمیلیرادیان) به دست آمد .در
شکل  :9نمودار جذب و عبور پرتو در کریستال ژرمانیوم.

شکل  1نمای کلی از حسگر افق زمین ،عدسی موازیساز و

محاسبات تعیین شعاع انحنای دو سطح (  r1و  ) r2و فاصله

دیافراگم زمین نشان داده شده است .شکل  1نتیجه این

کانونی (  ،) fبر اساس زاویهی دید زمین و قطر عدسی

شبیهسازی را نشان میدهد .مشاهده میشود سه حالت

موازیساز ،در ضخامت  24mmبه منظور ایجاد کمترین

ممکن برای پرتوهای دریافتی از زمین توسط حسگر وجود

مقدار ابیراهی صورت گرفت .با توجه به نحوهی عملکرد

دارد .حالت اول ،پرتوها در مسیر اسکن شده توسط آینه
1401

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

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

میانی قرار بگیرند .حالت دوم متناظر با ناحیهی  2و 9

 ، 2 30این طراحی با در نظر گرفتن مالحظات اپتیکی،

بیانگر این است که پرتوهای رسیده از زمین در ناحیهی

قادر به ایجاد پرتوهای خروجی موازی از عدسی ژرمانیومی

اسکن شده قرار نگرفته و پس از بازتاب از آینه ثابت ،به

برای  2  62با بیشینه خطای موازیسازی 4/6میلی-

آینهی چرخان برخورد نمیکنند .در حالت سوم پرتوهای

رادیان است.

دریافتی از زمین به آینههای ثابت برخورد نمیکنند.

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت تست حسگر افق زمین مادون قرمز،
ابزاری جهت برپایی بستر تست حسگر افق زمین
اسکنینگ دوتایی در ارتفاع مداری  1444کیلومتر (میدان
دید  )12ᵒطراحی و شبیهسازی گردید .بدین منظور از یک
عدسی هاللی مثبت از جنس ژرمانیوم جهت ایجاد افق
زمین استفاده گردید که با شبیهسازی آن قطر دیافراگم

شکل  :1نمای کلی شبیهسازی جهت تایید عدسی طراحی شده.

زمین و موقعیت آن نسبت به عدسی تعیین شد .این
طراحی براساس میدان دید زمین ( )12ºدر ارتفاع مداری
 1444کیلومتر صورت گرفت که پرتوهای موازی خروجی
از عدسی ژرمانیومی دارای دقت  4/401ºبودند .پس از
تست حسگر با عدسی موازیساز ژرمانیومی ،زوایای خط
افق  109 ،±91و  211درجه به دست آمد که در تطابق
خوبی با مقادیر به دست آمده از محاسبات بود.

مرجعها

شکل  :1پالس دریافتی از آشکارساز حسگر افق زمین.
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زوایای لبهی زمین طبق شکل 1و روابط موجود در []1
مطابق با میدان دید زمین ( )12ºو در حالتی که پرتوهای افق

از بینهایت به حسگر میرسند ،مقادیر  109 ،±91و 211
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درجه متناظر با مرز جداکنندهی بین زمین و فضا محاسبه

horizon sensor", SPIE, Vol. 2426/331, 1990.
[3] R. k. Gupa, D. P. Jagannatha, K. Rathinam, V. P. V.
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Infrared Technology XIV, 1988.
[4] "Conical Earth Sensor (IPS-6) 12/83," ed. ITHACO
Space Products, 1983.

شدند .با توجه به شکل  ،1در همین زوایا نیز شدت
دریافتی از زمین دارای بیشینه مقدار است و این زوایا لبه-
ی زمین را تعیین میکنند .همخوانی این نتایج موجب
تایید المان اپتیکی در نظر گرفته شده و همچنین روش

[5] M. J. Sidi, Spacecraft dynamics and control: a
practical engineering approach vol. 7: Cambridge
university press, 1997.

طراحی به عنوان ابزاری برای شبیهساز افق زمین گردید.
نتایج به دست آمده از تحقیق صورت گرفته در این مقاله

[6] J. W. Smith, " Modern Optical Engineeing", New
York, Mc Graw-Hill, 2008.

در مقایسه با [ ]1گویای این مطلب است که با وجود
مشکالت طراحی از جمله ابیراهی بسیار زیاد برای
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تشدیگر میکروحباب متقارن ساخته شده با استفاده از تخلیهی قوس الکتریکی
2،1

زینب چناری ،1عرفان حسین پور 2و حمید لطیفی

1تهران ،اوین ،دانشگاه شهید بهشتی ،پﮋوﻫشکده لیﺰر و پﻼسما
2تهران ،اوین ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده فیﺰیک
چکیده  -در این مقاله ،ساخت تشدیدگر میکروحباب متقارن بر روی لوله موئین نازک شده با روش گرمادﻫی-دمش

نششان داده

شده است .یک دستگاه تخلیهی بار الکتریکی دارای چهار الکترود که به صورت متقارن نسبت بشه یکشدیگردر یشک صشفهه قشرار
گرفتهاند ساخته شده است ،بدین ترتیب توزیع حرارت ﻫمگن روی سطح لوله ایجاد می شود .دیواره لوله موئین ابتدا با اسشتفاده از
اسید HFنازک شده است و سپس با افﺰای

فشار داخلی لوله و گرم کردن از طریق بکارگیری تخلیه الکتریکشی ،میکروحبشاب ﻫشا

ساخته شده اند .تشدیگرﻫای میکروحباب با ضخامت تقریبی  7-2میکرومتر و با قطر بیرونی  042-222میکرومتر ساخته شده است.
بیشترین ضریب کیفیت حدود  2/0 ×120در باند طول موجی  1551نانومتر بدست آمده است.
کلید واژه -تشدیدگر میکرو حباب ،فیبرنوری باریک شده ،مد نجوایی ،فاکتورکیفیت

Symmetric microbubble resonator fabricated by arc discharge
Erfan Hosseinpor1, Zeinab Chenari2, and Hamid Latifi1,2
Physics department, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran

1

Laser and plasma research institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran

2

AbstractHere, an improved fabrication method of symmetric microbubble resonator based on heating of a slightly
pressurized capillary is presented. A double arc discharge device has been fabricated which ensures a
homogeneous distribution of the heat all over the capillary surface. Microbubbles with 220-640 µm diameters
and the wall thickness of 2-7 µm are fabricated. The demonstrated microbubble resonators have Quality factors
up to 2.6 × 106 at 1558 nm.
Keywords: Microbubble resonator, tapered optical fiber, whispering gallery mode, quality factor
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نشان میدهد .شعاع داخلی هر دو ساختار  04میکرون و

مقدمه

ضخامت دیواره  1/0میکرون است .همانطور که از شکل

میکروتشدیدگرهای مد نجوایی دسته ای از کاواک های

پیداست وقتی شرط

اپتیکی هستند با ویژگیهایی خاص همچون حجم مد کم،

میتوان میکروحباب را با میکروباتل تقریب زد.

چگالی توان بسیار باال و پهنای خط بسیار باریک ] .[1در

برقرار است ،تقریباً

روش ساخت میکروباتلها غالباً مبتنی بر گرم کردن لوله

سالهای اخیر ،تشدیدگرهای مد نجوایی توجه زیادی را به

موئین سیلیکا یا بوروسیلیکای تحت فشار است .از لیزر یا

خود جلب کرده اند و ساختارهای متنوعی از آنها مورد

تخلیه قوسالکتریکی برای گرم کردن لوله تا حد نرم شدن

بررسی قرار گرفته است ،از ساده ترین آنها که فیبر نوری و

شیشه استفاده شده است .در این روش ساخت ،بدست

میکروکره است تا ساختارهای جدیدتر همچون میکروباتل

آوردن میکروحباب متقارن با دشواری بسیاری همراه است

و میکروحباب .به منظور مجتمع سازی و ساخت به صرفه

و غالبا میکروکاواک دارای عدم تقارن محوری است.

در تعداد باال ،بیشتر تحقیقات در زمینه ساختارهای تخت

تاکنون ،برای رفع این مشکل از یک نگهدارنده چرخان

انجام شده است؛ به هر حال ،ساختارهای توخالی مانند

برای لوله موئین و یا از الکترودهای چرخان استفاده شده

میکرولوله (دوبعدی) ،میکروباتل و میکروحباب (سه بعدی)

است .در اینجا ما روشی تکرار پذیر و سادهتر برای بدست

ذاتاً همراه با یک کانال میکروفلوئیدیک هستند بنابراین

آوردن میکروحباب های متقارن ارائه می دهیم که مبتنی

آنها ساختارهایی مناسب برای حسگری بیوشیمیایی

است بر استفاده از  0الکترود به جای دو الکترود در

هستند .به صورت تئوری نشان داده شده است که با

دستگاه تخلیه قوسالکتریکی .بدین ترتیب نشان می دهیم

انتخاب ضخامت و انحنای مناسب ،میکروباتلها می توانند

که میکروحباب های متقارن با ضریب کیفیت باال ساخته

ذرات کوچکتر از  19نانومتر را آشکارسازی کنند ].[2

میشوند.

میکرو باتل ها ساختارهایی استوانه ای هستند که در
راستای محور طولی خود دچار یک اعوجاج شده اند به
نحوی که شعاع رزوناتور به صورت آهسته تا یک مقدار
بیشینه افزایش می یابد شکل ( -1الف) .پروفایل شعاع
داخلی و خارجی  )i=1, 2( Riرا تقریباً سهموی در نظر می
گیریم ]:[3

() 1
دراینجا
رزوناتور در

و

به ترتیب شعاعهای داخلی و خارجی
نشان دهنده انحنا پروفایل

و

تشدیدگر هستند .میکروحباب یک حالت خاص از
میکروباتلهاست که شکل تشدیدگر به صورت یک کره
توخالی است .شکل (-1ب و -1پ) توزیع میدان مد اصلی
را در دو ساختار میکروباتل با

شکل :1تصویر یک میکروحباب ساخته شده بر لوله موئین
شیشهای.

و میکروحباب
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مواد و روشﻫا
میکروحبابها با استفاده از "تکنیک ذوب کردن و
دمیدن" ساخته شدهاند ] .[4انتهای یک لوله موئین
سیلیکا با قطر داخلی  144میکرون و قطر خارجی 164
میکرون را ابتدا با استفاده از لیزر CO2ذوب کرده و مسدود
میکنیم ،سپس بخشی کوچکی از پلیمر روکش لوله

شکل  :0تصویر ناحیه داغ ایجاد شده توسط تخلیه قوس الکتریکی
متقابل دو جفت الکترود.

موئین را با استفاده از لیزر  CO2سوزانده و برمیداریم ،باید
از تمیز شدن سطح لوله از پلیمر کامالً مطمئن باشیم.

برای بدست آوردن مشخصات طیفی مدهای تشدیدگر از

سپس یکسر باز لوله موئین را به گاز نیتروژن متصل

یک لیزر فیدبک توزیعی در طول موج کاری حدود 1004

میکنیم تا امکان افزایش فشار داخلی لوله فراهم شود .با

نانومتر و با پهنای خط  04فمتومتر استفاده شدهاست.

استفاده از یک فشار سنج با دقت  4/1بار فشار داخل لوله

طول موج لیزر را میتوان با استفاده از مدوالسیون دمای

را کنترل میکنیم .سپس با تنظیم موقعیت مکانی لوله در

دیود لیزر و جریان الکتریکی دیود لیزر تنظیم کرد .به

میان چهار الکترود با استفاده از جابجاگر میکرونی و اعمال

منظور انتقال/جمع آوری نور لیزر به/از کاواک از فیبر نوری

قوس با تعداد و توان مشخص ،لوله را گرم کرده تا حباب

باریک شده آدیاباتیک با قطر تقریبی  0میکرون استفاده

روی لوله موئین تشکیل شود .قوسالکتریکی به صورت دو

کرده ایم .نور عبوری فیبرباریک شده وارد آشکارساز نوری

به دو میان الکترودها با اعمال ولتاز باالی  14کیلوولت

میشود و سیگنال خروجی آشکارساز از طریق یک کارت

ایجاد می شود ،ازینرو یک فضای متقارن با دمای نسبتاً

انتقال داده و یک برنامه  LabVIEWتحلیل میشود.

یکسان در ناحیه کوچک میان دو قوسالکتریکی ایجاد می
شود که با قرار گرفتن لوله موئین در این ناحیه ،حرارت

نتایج

الزم برای ذوب کردن لوله در همه نواحی آن فراهم می

شکل ( )9تصویری از یک میکروحباب ساخته شده به

شود .با کنترل فشارگاز ،مدت زمان و توان قوس میتوان

روش "گرم کردن-دمیدن" را نشان میدهد .تصویر

قطر و ضخامت حباب را کنترل کرد .در شکل ()0

میکروحباب در زوایای مختلف نشان میدهد که

تصویرقوس الکتریکی میان الکترودها نشان داده شدهاست.

میکروحباب ساخته شده متقارن است .این میکروحباب

همانطورکه در تصویر مشاهده می شود یک ناحیه داغ

قطری حدود  604میکرون و ضخامتی در حدود  1میکرون

یکنواخت ایجاد می شود که بدون نیاز به چرخش لوله به

دارد .نمونهای از طیف مد نجوایی این میکروحباب در

صورت متقارن لوله را گرم می کند .به منظور کاهش

شکل( )0نشان داده است .انطباق تابع لورنتسی بر یکی از

ضخامت نهایی جداره میکروحباب میتوان پیش از اعمال

درههای طیف ضریب کیفیت 0/6 ×146را نشان میدهد.

قوس الکتریکی لوله را توسط اسید HFنازک کرد.

این ضریب کیفیت با مقادیر بدست آمده با سایر
میکروحباب های ساخته شده قابل مقایسه است .به طور
مثال در [ ، ]0مقدار 0/9 × 146برای ضریب کیفیت
گزارش شده است.
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عالوه بر این با نازک کردن دیواره اولیه لوله میتوان

نتیجه گیری

میکروحبابهای با قطر و ضخامت کمتر بدست آورد.

نشان دادیم که با استفاده از یک ناحیه داغ متقارن

تاکنون میکروحباب با کمترین قطر  004میکرون و

ایجادشده توسط یک دستگاه قوسالکتریکی دارای 0

ضخامت تقریبی  0میکرون ساخته شده است که بهترین

الکترود ،میکروحباب های متقارن با کنترل باال و با کیفیت

ضریب کیفیت آن در حدود  1 ×140بوده است .علت

باالی  0/6 ×146می توان ساخت .این میکروحباب ها به

کاهش نسبی ضریب کیفیت در این تشدیدگر،

صورت ذاتی با میکروفلوئیدیک مجتمع هستند و برای

آلودگیهایی است که پس از مرحله خوردگی روی سطح

اندازه گیری های در لحظه مناسبند .مزیت دیگر

آن ایجاد شده است که با رفع آنها انتظار می رود ضریب

میکروحباب ها قابلیت جفت شدگی آسان با موجبر و

کیفیت باالتر بدست آید.

اتالف ذاتی پایین است.
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بهبود حساسیت زیست حسگر گرافنی مبتنی بر تشدید پالسمون های سطحی با
افزودن الیهی آلومینیوم اکساید
سید محمدقاسم موسوی کیاسری ،داود فتحی* ،وحید فرامرزی
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
*

d.fathi@modares.ac.ir

چکیده  -درسال های اخیر زیست حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون های سطحی ،مرکز توجه دانشمندان و محققان این حوزه
قرارگرفته است .ما یک زیست حسگر مبتنی بر تشدید پالسمون های سطحی بر اساس طال – آلومینیوم کساید – گرافن ارائه کردیم
که در این زیست حسگر از روش بازتاب کلی تضعیف یافته جهت تشخیص تغییرات ضریب شکست محیط حسگری استفادهشده
است ..در زیست حسگر ارائهشدهی ما ،از الیهی آلومینیوم اکساید به ضخامت  02نانومتر استفادهشده است که بین ورقهی طال
باضخامت  02نانومتر و یکالیه گرافن قرارگرفته است .در ساختار پیشنهادی ما حساسیت زیست حسگر برابر است با 67°/RIU
که در مقایسه با زیست حسگر پالسمونی متداول (بدون الیهی گرافنی) و زیست حسگر پالسمونی متداول گرافنی ،به ترتیب  %67و
 %76حساستر است.
کلیدواژه -زیست حسگر -تشدید پالسمون های سطحی -گرافن -آلومینیوم اکساید

Sensitivity Improvement of Graphene Based Surface Plasmon
Resonance Biosensor by Application of Aluminium Oxide Layer
S. M. Gh. Mousavi –Kiasari, D. Fathi*, V. Faramarzi
*
d.fathi@modares.ac.ir
Abstract- We present a multi-layered surface plasmon resonance (SPR) biosensor based on
gold/AL2O3/graphene for detection of biomolecules. The Kretschmann configuration is employed for the sensor
arrangement. The maximum sensitivity of about 76°/RIU is obtained with a monolayer of graphene and the
thicknesses of gold and AL2O3 layers equal to 50 nm and 20 nm respectively. Our proposed structure is 46% and
17% more sensitive compared to the conventional SPR biosensor (without graphene layer) and the conventional
graphene-based SPR biosensor respectively.
)Keywords: Biosensor, Surface Plasmon Resonance (SPR), Graphene, Aluminium Oxide (AL2O3
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پژوهشگران در این زمینه ،استفاده از نانو ذرات و همچنین

مقدمه

نانو ذرات شامل هسته و پوسته ،استفاده از ساختارهای

حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمونهای سطحی ،از

مبتنی بر نانوسیمهای فلزی [ ،]9ساختارهای مبتنی بر

جمله پیشرفتهترین زیستحسگرهای اپتیکی بدون

آرایهای از نانو حفرهها [ ،]1استفاده از نانو ساختارهای

برچسب هستند که به علت بازده و قابلیت اطمینان باال

هیبرید است [.]0

دارای پتانسیل باالیی برای کاربرد در بسیاری از زمینههای
مهم ،از جمله تشخیص پزشکی ،محیط زیست ،ایمنی مواد
غذایی و ...میباشند .نوسان جمعی الکترونهای باند هدایت
که در فصل مشترک یک فلز و محیط دیالکتریک انتشار
مییابند ،پالسمونهای سطحی نام دارد .وقتی بردار موج
نور تابشی با قطبش  TMبا ثابت انتشار پالسمونهای
سطحی جفت میشود ،نتیجهی این جفتشدگی پدیدهی
تشدید پالسمونهای سطحی خواهد بود[ .]1یک زیست-

شکل  :1نمایی از زیست حسگر ارائهشده

حسگر  SPRمعمولی ساده شامل یک الیه نازک فلزی است

تئوری و مدل

که این الیهی نازک فلزی بین منشور و محیط حسگری
قرار گرفتهاست .الیه فلزی معموالً از جنس طال یا نقره

زیستحسگر پیشنهادی ما در شکل  1رسم شده است که

است که فلز طال به علت مقاومت باالتر در برابر خوردگی و

در آن از ساختار کرشمن استفاده کردهایم .همانطور که

اکسید شدن ،بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد [ .]2با این

در شکل نشان داده شده است ،الیهی آلومینیوم اکساید

حال با توجه به جذب ضعیف زیست مولکولها بر روی

روی طال قرار گرفته و تک الیهای از گرافن ،آلومینیوم

سطح طال ،زیست حسگرهای معمولی  SPRحساسیت

اکساید را میپوشاند .ضخامت طال و آلومینیوم اکساید و

باالیی نسبت به حضور مولکولهای زیستی ندارند .استفاده

گرافن به ترتیب برابر است با  05و  25و  5/91نانومتر.

از الیهی گرافنی یکی از گزینههای پیشنهادی جهت

طولموج نورتابشی با قطبش  ،TMبرابر است با 399

افزایش حساسیت زیست حسگرهای متداول است .به علت

نانومتر .ما از  SF10به عنوان منشور در ساختار استفاده

برهمکنش بین خانههای ششضلعی گرافن و زیست

کردهایم که در طول موج  399نانومتر ،ضریبشکست آن

مولکولها که ساختاری رینگی و مبتنی بر کربن دارند،

برابر است با  .1/129بر طبق مدل درود ضریب شکست

جذب زیست مولکولها روی سطح گرافن به طور مؤثرتر و

طال به صورت زیر محاسبه میشود ،که  λcو  λpبه ترتیب

پایدارتری انجام میشود و درنتیجه منجر به افزایش

برابر است با  8/9912×15-3و 1/3823×15-3میکرومتر

حساسیت زیستحسگر نسبت به حضور زیست حسگرها

که  λمعرف طولموج نورتابشی در خأل برحسب میکرومتر

خواهد شد[ .]2از دیگر روشهای ارائه شده و مورد توجه

است [.]0
1501

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

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ویازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران 11-9 ،بهمن 1991

نتایج و بحث

()1

در یک زیست حسگر پالسمونی متداول و بدون استفاده از

ضریب شکست گرافن در بازهی مرئی از رابطهی زیر به

الیه گرافن ،که فلز طال بر روی منشور قرارگرفته است ،به

دست میآید[:]2

ازای

که

سطحی و حساسیت به ترتیب  235°و  02°/RIUمیشود

λ

()2

تغییر زاویهی تشدید پالسمون های

که منحنی تشدید پالسمون های سطحی برای این حالت

 .بنابراین در طولموج 399

در شکل  2رسم شده است .اگر تعداد الیههای گرافن روی

نانومتر ،ضریبشکست گرافن برابر است با:

سطح طال تا ده الیه افزایش یابد ،حساسیت زیست حسگر

()9

بهصورت خطی تا  30°/RIUزیاد خواهد شد[ .]2در

بنابراین گرافن با الیه ای به ضخامت  5/91نانومتر و
ضریب شکست  9+i1/119153مدل شده است .الیهی
آلومینیوم اکساید نیز با الیهای با ضریب شکست 1/1309
مدل شده است .ضریب شکست محیط حسگری بهصورت
مدل شده است که
بیانگر تغییر ضریب شکست محیط حسگری در اثر جذب
زیست مولکولها روی سطح باالی گرافن است
( .)Z0=100nmبهعبارتدیگر جذب زیست مولکولها روی
سطح گرافن ،با الیهای با ضریب شکست  1/990و ضخامت
 155نانومتر مدل شده است .شبیه سازی ساختار
پیشنهادی با نرم افزار لومریکال و به صورت دو بعدی در
صفحه  XZانجام شده است .شرایط مرزی در راستای  Zو
 Xبه ترتیب به صورت  PMLو  BLOCHدر نظر گرفته
شده است .اندازه مش در راستای  1 ،Xنانومتر و در
راستای  ،Zبرای طال و آلومینیوم اکساید و گرافن به ترتیب
 5/0و 5/0و  5/91نانومتر انتخاب شده است .در منحنی
تشدید پالسمون های سطحی ،زاویهای که در آن مقدار
بازتابش از ساختار ،به کمترین مقدار خود میرسد ،زاویهی
تشدید پالسمون های سطحی نام دارد که این زاویه
وابسته به تغییرات ضریب شکست محیط حسگری است.
بنابراین حساسیت زیست حسگر میتواند به صورت نسبت
تغییرات در زاویهی تشدید پالسمون های سطحی به
تغییرات در ضریب شکست محیط باالی گرافن
( (Z0=100nmتعریف شود.

ساختار پیشنهادی ما به منظور افزایش هر چه بیشتر
حساسیت زیست حسگر ،عالوه بر استفاده از گرافن
بهعنوان جاذب قوی زیست مولکولها ،از الیهای با ضریب
شکست باال (آلومینیوم اکساید) بین طال وگرافن استفاده
کردهایم که باعث افزایش قابلتوجه در حساسیت ساختار
شده است .ازآنجاییکه زیست حسگرهای ،SPR
حسگرهایی وابسته به ضریب شکست هستند ،بنابراین قرار
دادن مادهی  AL2O3با ضریب شکست مناسب و ضخامت
مناسب ،باعث افزایش حساست ساختار نسبت به تغییرات
ضریب شکست محیط حسگری شده و بهتبع آن فزایش
حساسیت زیست حسگر را شاهد خواهیم بود .ضخامت طال
و آلومینیوم اکساید و گرافن به ترتیب برابر است با  05و
 25و  5391نانومتر .شکل  9منحنی تشدید پالسمون های
سطحی برای زیست حسگر پیشنهادی ما را نشان می دهد.
در ساختار پیشنهادی ما حساسیت زیست حسگر برابر
است با  13°/RIUکه نسبت به زیست حسگر پالسمونی
متداول (بدون الیهی گرافنی) و زیست حسگر پالسمونی
متداول گرافنی ،به ترتیب  %13و  %11حساستر است.
همچنین بهمنظور مطالعهی بیشتر ساختار پیشنهادی،
توزیع شدت میدان الکتریکی در راستای عمود بر فصل
مشترک طال و منشور را به دست آوردهایم .همانطور که
در شکل  1مشخص است ،شدت میدان الکتریکی بهطور
قابلتوجهی روی سطح گرافن افزایش مییابد و بهطور

()1

نمایی در محیط حسگری نفوذ کرده و تضعیف میشود .و
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طول نفوذ شدت میدان حدود  190نانومتر است  .بنابراین

نتیجهگیری

میدان الکتریکی با طول نفوذ  190نانومتر بهطور مؤثری

در این مقاله یک زیست حسگر پالسمونی مبتنی بر گرافن

زیست مولکولها را شامل شده و عمل حسگری بهخوبی

ارائهشده است که بهمنظور افزایش حساسیت زیست

انجام خواهد شد .طول نفوذ طبق تعریف برابر با فاصلهای

حسگر پالسمونی میتنی بر گرافن متداول ،الیهای با

است که شدت میدان الکتریکی به  1/eمقدار اولیهی خود

ضریب شکست مناسب (آلومینیوم اکساید) و ضخامت

میرسد .میدان الکتریکی با طول نفوذ  190نانومتر بهطور

مناسب ( 25نانومتر) بین فلز طال و گرافن قرار دادهایم و

مؤثری زیست مولکولهای جذبشده روی سطح گرافن را

ساختاری بر اساس طال – آلومینیوم کساید – گرافن ارائه

شامل میشود .درنتیجه میدان الکتریکی روی سطح گرافن

کردهایم .دریک زیست حسگر پالسمونی میتنی بر گرافن

که شدت باالیی دارد به برهمکنش زیست مولکولها

متداول که در آن الیههای گرافن بر روی ورقهی نازک طال

حساس بوده و عمل حسگری به خوبی انجام میشود.

قرارگرفتهاند ،با افزایش الیههای گرافنی تا ده الیه،
حساسیت زیست حسگر در مقایسه با زیست حسگر
پالسمونی متداول و بدون الیه گرافنی 20 ،درصد افزایش
پیدا میکند .نتایج شبیهسازیهای ما نشان میدهد که
زیست حسگر طراحیشدهی ما در مقایسه با زیست حسگر
متداول پالسمونی (بدون الیه گرافنی)  13درصد
حساستر شده است و درنتیجه نسبت به زیست حسگر

شکل :2منحنی تشدید پالسمون های سطحی برای یک زیست
حسگر معمولی با فلز طال به ضخامت  05نانومتر (بدون الیه
گرافنی)

پالسمونی متداول گرافنی 11 ،درصد حساستر خواهد بود.
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 یک طراحی اپتیکی جامع از حسگر خورشید نیازمند در نظر گرفتن اثر زاویه تابش فرودی بر روی الگووی پوراد در حو آه اشکار واز-چکیده
 نتایج نشان میدهود کوه بوا افو ایش. کیرشهوف با ا ت اده از متلب شبیه ازی شده ا ت- بدین منظور الگوی پراد بر مبنای انتگرال فرنل.ا ت
 دقوت، بنابراین انتظار داریم که با افو ایش زاویوه. زاویه تابش خروجی جابجا و پهنای الگوی پراد نی اف ایش مییابد،زاویه ورودی تابش خورشید
.حسگر کاهش یابد
. حسگر خورشید، پراد فرنل-كليد واژه

The Effects of Angle of Incidence on Diffraction Pattern in the Sun Sensor
Marzieh Afkhami, Housein Forouzan, Simin Alibani, Mohammad Ali Asnafi
and Behrouz Raeisy
Space Sensor Group, Institute of Mechanics, Iranian Space Research Center

Abstract- The comprehensive optical design of sun sensor needs considering the effect of sunray's angle on the
diffraction pattern on the detector plane. For this purpose the diffraction pattern has been simulated on the basis of
Fresnel –Kirchhoff integral using MATLAB. The results indicate that by increasing the angle of incoming Sunray the
peak location shifts and the diffraction width increases, consequently, the accuracy of the sensor decreases in large
angles.

Keywords: Fresnel Diffraction, Sun Sensor.
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1.

Introduction

The Sun sensor is one of the most important parts
of attitude determination and control system of
satellite’s missions. The function of the Sun sensor
is to determine the angular position of Sun relative
to a certain reference axis or plane of a Sun sensor
in one or two directions [1]. The principle of the
measurement of the Sun sensor is schematically
shown in Fig. 1. A thin opaque layer with a narrow
slit is placed above a perpendicular linear array
detector. The Sun based on the diffraction pattern,
illuminates different pixels in dependence on the
angle to main sensor axis. To protect the detector
against direct radiation, and to fit the appropriate
exposure of the image sensor a special attenuationfilter is used as a front window [2, 3]. The field of
view (FOV) indicates the range of Sun angles
which can be measured by the Sun sensor, as
shown in Fig. 1. The FOV in x direction can be
determined by Eq. (1):
(1)
Where a is the length of the detector and h is the
distance between slit and the detector. According
to Eq. (1), the distance between the detector and
the slit, h, defines FOV of the Sun sensor. By
analysing the location of the Sun’s diffraction
pattern on the image detector plane, the Sun angles
(α) can be calculated as:
(2)

Fig. 1: Schematic of Sun sensor with image detector

plane.

Where xi denotes the coordinate of the Sun
pattern’s center in x direction (Fig. 1).
A single slit diffraction can be divided into
Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. In
Fresnel diffraction, either the incident wavefronts
on the slit, or the diffracted wavefronts from the
slit, or both, are not planar. Because of the finite
distance between the slit and the linear array

detector, Fresnel diffraction approximation is
appropriate to describe the diffraction in the Sun
sensor.
Diffraction calculus is generally performed
numerically, which involves a double integral of a
complex function with a fast oscillating argument.
In this case, solution is usually derived in terms of
certain types of diffraction integrals known as
Fresnel-Kirchhoff,
or
Rayleigh–Sommerfeld
integrals [4, 5].
In this paper to achieve the optimized design of the
Sun senor, the diffraction on the detector plane (in
one direction), for the different angle of the Sun,
would be analysed on the basis of Fresnel
diffraction theory. We employed a simple
illumination model based on Fresnel diffraction
from a single-slit aperture.
2.

Optical simulation of the Sun sensor

The large distance between the sensor and the Sun
allows us to assume that the incident light arrives
as plane waves. Based on Fresnel-Kirchhoff
formula, the intensity distribution of diffraction
image can be calculated through Eq. (3).

(3)
Where λ is the wavelength; A is constant which
indicates the electric field intensity of the incident
Sun ray; k is the wave vector; h is the distance
between slit and the detector; α and β denote two
direction cosines of the incident Sun ray. The
width of the slit has to be optimized to get the best
light pattern on detector. If the slit is too shallow,
there will be diffraction stripes. If it is too wide,
the resolution will be decreased. So, the first work
of optical designing of the Sun sensor is to
determine the width of the slit. Based on the Eq.
(3), the distribution of light pattern with different
width slits is simulated in MATLAB [6, 7]. Light
propagating through the sensor is considered to
consist of a single wavelength. The wavelength
chosen corresponds to the peak sensitivity of the
detector array; this could be physically
approximated by substituting a band-pass filter
after the slit. The detector sensitivity peaks at
λ=550nm, the response curve of the linear array
detector using in this paper is shown in Fig. 2.

1058
This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir.

The 25th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2019)
The 11 Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2019)
University of Shiraz, Shiraz, Iran, Jan. 29-31, 2019.
th

Fig. 2: Spectral response curve of the detector.

When the incident Sunray is perpendicular to the
slit (α = 0º and β = 0º), Fig. 3 shows the central
width of diffraction pattern that we will get on the
image detector plane (1pixel = 8μm) with different
aperture sizes. According to the simulation results
with the increase of the aperture size, the width
curve of the diffraction spot goes sharp at first
indicating that the contrast of the diffraction
pattern gets enhanced. However, once the
maximum intensity of the diffraction pattern is
reached, the simulated results also indicated that
there is a reduction in contrast of the diffraction
pattern with further increase of the aperture size.

Fig. 4: The Fresnel diffraction model of Sun sensor with
a slit aperture with width = 80μm on the detector plane.

The numerical simulation based on Eq. (3) can be
conducted to analyse the diffraction pattern with
respect to the distance between slit and detector
plane, h. As shown in Fig. 5, when the incident
Sunray is perpendicular to the slit, the diffraction
patterns of 80μm width of the slit with respect to
different h have been simulated and the light
intensity has been normalized. The results
indicated that with the increase of h, the diffraction
effect is more striking and the size of diffraction
pattern also increases.

Fig. 5: The diffraction patterns of a slit with width =
80μm, with respect to different h.
Fig. 3: The diffraction pattern with different aperture
sizes at h = 8 mm.

According to the simulation results shown above,
when the slit width is set as 80 μm, the light
pattern is at its best state. Thereby, the width of the
slit is designed to be 80 μm in the following. As
shown in the Fig. 4, by setting the width of the slit
at 80 μm, it can make a single peak output in the
detector plane. It is expected that with having a
single peak (where the side-lobes intensity are
considerably less than the main-lobe intensity), the
accuracy of the sensor will increase.

2.1.

The effect of incident angles

The conditions of oblique incidence are taken into
account. The numerical simulation has been
conducted to analyse the diffraction effect with
oblique incident Sunray and the results are shown
in Fig. 6. The incident Sun ray is oblique along x
axis with different angles (α ≠ 0º and β = 0º) and
the slit size is fixed at 80 μm. Based on the
simulation results, the diffraction pattern will
stretch in the same direction (x axis) and if the
incident Sun angle gets larger, the diffraction
pattern will stretch longer along the incident
direction.
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Fig. 6: The diffraction patterns with slit width = 80μm
and h= 12 mm, with respect to different angle of the Sun
(α) in the x direction.

As shown in Fig. 6 when angle of the Sun is α =
45º, the number of illuminated pixel (the pixel
number which is required in peak detection
algorithm) is up to 1500. Therefore, for FOV = 45º
and h = 12 mm, it is needed a detector with more
than 1600 pixels to ensure that the diffraction
pattern of the Sun (place in detector) for measuring
the angle of Sun in desired FOV. Furthermore the
diffraction pattern with respect to different incident
angles and various distances between slit and
detector have been simulated. Fig. 7 demonstrates
the number of illuminated pixels which will be
extracted as a Sun pattern for h = 8mm.

angle of incoming beam, in other words, increasing
the field of view of the sensor, the corresponding
peak location moves with the highest intensity
towards the non-centred pixels.
In addition, the analysis reveals that with
increasing the angle of incidence, the beam width
is increased and the peak value is reduced. On the
other hand, the precision of the algorithms for
measuring the angle depends on the width of the
beam, the peak size, and the amount of noise in the
environment. By assuming proper slit width,
increasing the beam width and reducing the
maximum peak size, the decreasing the accuracy of
the peak detection algorithms and thus reducing
the sensor accuracy and increasing the error in
finding the incident beam angle will be achieved.
Therefore, it can be concluded that with the
increase of the sensor field of view, the accuracy of
the sensor decreases.
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بررسی مقایسهای اثر ضخامت الیهی اکسید آلومینیوم در سلولهای خورشیدی
پروسکایتی
1

 محمدکاظم مروج فرشی، بهرام عبدالهی نژند،عاطفه قربانی کلتپه

 ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، هسته پژوهشی نانو پالسموفوتونیک،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر1
mp-(  در این مقاله اثر نشاندن ضخامتهای مختلف الیهی اکسید آلومینیوم روی الیهی متخلخل انتقاال دهناده الکتارون-چکیده

 در ایان کاار ار روک کنادوپاک مطناطیسای.) در خواص فتوولتاییکی سلولهای خورشیدی پروسکایتی بررسی شده اساتTiO2
 سالولهاای خورشایدی سااخته شاده دارای سااختار رایا.چرخشی برای نشاندن الیهی اکسید آلومینیوم استفاده شدهاسات
 ولتاا ماداربار، علی رغم اینکه با افزایش ضخامت الیهی اکسید. اندFTO/c-TiO2/mp-TiO2/CH3NH3PbI3/spiro-OMeTAD/Au
 کاهش جریان سلول با افزایش ضاخامت، به دلیل عایق بودن اکسید آلومینیوم.سلول افزایش مییابد؛ چگالی جریان کاهش مییابد
 نشان میدهد؛، مقایسه سلولهای خورشیدی دارای سه ضخامت مختلف ار اکسید آلومینیوم.اکسید آلومینیوم دور ار انتظار نیست
. نانومتر بهترین مشخصات فتوولتاییکی را ار خود نشان میدهند11 نمونههای حاوی ضخامت
 سلول خورشیدی پروسکایتی، خواص فتوولتاییکی، اکسید آلومینیوم-کلید وا ه

Comparative study of perovskite solar cells with different Al2O3
thicknesses
A. Ghorbani Koltapeh , B. Abdollahi Nejand , M. K. Moravvej-Farshi*
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Nano Plasmo-Photonic Research Group, Tarbiat Modares University,
Tehran, Iran
*moravvej@modares.ac.ir

Abstract- The effect of the Al2O3 thin film on photovoltaic characteristics of perovskite solar cells is
studied. The thin film of the Al2O3 is deposited on mesoporous TiO2 by a rotational angular reactive
sputtering method. The considered perovskite solar cells have the normal architecture of FTO/c-TiO2/mpTiO2/CH3NH3PbI3/spiro-OMeTAD/Au. The increase of Al2O3 thickness leads to higher open circuit voltage.
However, the current densities of the fabricated solar cells are reduced due to insulating characteristics of
Al2O3. Here, solar cells with 15 nm thickness of Al2O3 present the best performance among the three
different thicknesses studied.
Keywords: perovskite solar cells, reactive magnetron sputtering, photovoltaic characteristics
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2. Experimental Section

1. Introduction
Perovskite solar cells (PSCs) composed of organicmetal-halide structures have achieved an
undeniable
breakthrough
in
photovoltaic
development. The power conversion efficiency
(PCE) of the perovskite solar cells has rapidly
jumped from 3.8% [1] to certified 23.3% [2]. The
general formula of the commonly used perovskite
is ABX3 containing an organic cation A, such as
methylammonium (MA) or formamidinium (FA), a
divalent metal B, such as Pb or Sn, and a halide X,
such as bromine or iodine.
The impressive PCE increase can be attributed to
their superior optoelectronic properties, including
strong absorption coefficient (~105 cm-1), low
exciton binding energy (~20 meV), and relatively
long carrier diffusion length (>1 μm). In addition, a
wide range of solution processing techniques,
including one-step deposition, two-steps sequential
deposition, solvent-quenching, and other modified
approaches based on these methods have been
developed to fabricate uniform and high-crystalline
perovskite films, resulting in the fast-rising in the
device performance [3].
Although PSCs have made impressive progress in
just a few years, there is still a long way to their
commercialization. A key factor to further improve
the device performance is to reduce nonradiative
recombination processes. One of the commonly
used structures for PSCs is FTO glass/ compactTiO2
(c-TiO2)/
mesoporous-TiO2
(mpTiO2)/Perovskite (MAPbI3)/ hole transport material
(HTM)/ Au. It is known that the surface
passivation of potential recombination sites in mpTiO2 interface suppresses the interfacial
recombination. Several metal oxides such as SiO2,
ZrO2, MgO, Al2O3 are recognized as efficient
capping materials in the solid-state dye-sensitized
solar cells (DSCs) [4].
Here, we introduce a thin Al2O3 layer on mp-TiO2
by the rotational angular reactive magnetron
sputtering (RMS) deposition process in order to
boost PSCs photovoltaic performance.

FTO coated glass substrates are patterned by Zn
powder and 2M HCl etching solution. The
substrates are brushed vigorously without
scratching FTO surface and they are cleaned
ultrasonically for 10 minutes in detergent,
deionized water, and isopropanol. After cleaning,
UV ozone or plasma cleaning is used for 15 min
right before depositing the TiO2. The hole blocking
compact and mesoporous TiO2 layers are deposited
by spin-coating respectively and then annealed at
500◦C for 30 min [5]. Mesoporous thin film Al2O3
layer is deposited on mp-TiO2 using rotational
angular reactive DC magnetron sputtering. The
chamber is evacuated to ~ 4 × 10-4 Torr. Prior to
sputter deposition, Ar and O2 gas are introduced
via separate mass-flow-controlled inlets. The
perovskite layer is prepared by a two-step spincoating method. A 1 M PbI2 solution is dropped
wisely spin-coated. After drying on a hotplate, the
solution of CH3NH3I in isopropanol was spin
coated on PbI2 coated substrate. Spiro-OMeTAD
solution doped with tBP and LitFSI is spin-coated
at 4000 rpm. The devices are left sealed overnight
and then finished with 80nm thick gold contacts
deposited on top via thermal evaporation.

Fig. 1: Perovskite solar cells Schematic

3. Results and Discussion
The FE-SEM image of thin Al2O3 layer sputtered
on mp-TiO2 is shown in Fig. 1. Comparing the two
top layer images, it is possible to interpret that the
porosity of the upper layer is conserved after the
deposition of Al2O3 layer. Thus, the perovskite
solution still can penetrate the mp-TiO2 layer,
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reserving high surface contact with mp-TiO2 that
facilitates the electron extraction in mesostructure
perovskite solar cells.

a

Table 1. Photovoltaic properties of solar cells
with a different thickness of Al2O3
Al2O3 Thickness
(nm)

VOC(V)

JSC
(mA/cm2)

PCE
(%)

0
5
15
25

0.91
0.92
0.94
0.95

17.0
13.8
13.7
10.6

8.5
7.0
8.9
7.8

Although perovskite deposition methods have been
modified to make a perfect pinhole free perovskite
layer, they lead to layers with pinhole and
roughness undeniably. Therefore, it is likely for
HTM to be in direct contact with mp-TiO2 through
perovskite pinholes that cause non-radiative
recombination sites. An optimum thickness of
Al2O3 can block the intimate contact of charge
transfer layers and enhances open circuit voltage of
devices. In addition, with a constant
photogeneration, the thermal recombination is
decreased due to the passivation layer, leading to a
reasonable optical efficiency for the optimum
thickness.

b

Fig. 1: FE-SEM image of a) mp-TiO2 b) mpTiO2/Al2O3

The sunlight illuminates the cell from the FTO
side, through the wide bandgap Al2O3 layer.
Hence, no optical absorption takes place by wide
bandgap Al2O3. As a result, the aforementioned
passivation layer causes no disturbance in the
photogeneration of electron-hole pairs, while
enhancing the photovoltaic characteristics of the
cells.
Table 1 illustrates the photovoltaic properties of
solar cells consisting of Al2O3 with different
thicknesses of 5, 15, 25 nm. By increasing the
thickness of insulating Al2O3 with the band gap of
6.6-8.8 (eV) (for bulk crystalline), the amount of
open circuit voltages increases, on average. Al2O3
layer in the solar cell stack passivates possible
recombination centers in the mp-TiO2 interface.

Since the used metal oxide layer has insulating
characteristics, current density decreases with the
increase of the metal oxide thickness. A trade-off
is made between open circuit voltage enhancement
and Al2O3 thickness.
Figures 2-4 show the open circuit voltage, short
circuit current density and the power conversion
efficiency versus the Al2O3 thickness. One can see
that as the Al2O3 thickness increases, the open
circuit voltage increases while the current density
decreases and PCE fluctuates. Nonetheless, these
data show that the 15-nm Al2O3 thickness is the
best choice for cells, benefiting from higher open
circuit voltages, while not losing much of the
current density and PCE.
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Fig. 2: Open-circuit voltage of the cells with
different Al2O3 thicknesses

Fig. 5: Current-voltage characteristics of solar
cells containing 15nm Al2O3

Conclusion
We used the reactive magnetron dc sputtering
method for deposition of Al2O3 layer in order to
enhance VOC in perovskite solar cells. The top layer
FE-SEM of the layer is shown and the photovoltaic
characteristics of the cells with different Al2O3
thicknesses were discussed.
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Fig. 4: Power conversion efficiency of the cells
with different Al2O3 thicknesses

Current-voltage characteristics of solar cells with
15 nm Al2O3 thick is shown in Fig. 5. Using the
metal oxide the open-circuit voltages improve. At
the same time, it reduces the current density. There
should be an efficient point in the increasing
process of the passivation layer which results in
higher voltages and a reasonable amount of current
density decrease as well.
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 با سختی باال جهت استفاده به عنوان آندهایp ساخت الیه نازک اکسید رسانای شفاف نوع
محافظ در صفحات نمایش تخت
 مرتضی عاصمی و مجید قناعتشعار، شهاب شریفی مالواجردی،سید مرتضی احمدی
 تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما،آزمایشگاه نانومغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی
m_amolasaraei@sbu.ac.ir, shsh1292@hotmail.com, asemi.physics@gmail.com, m-ghanaat@sbu.ac.ir

 با سختی باال که قابلیت استفاده به عنوان شیشه رسانایp  الیه نازک اکسید رسانای شفاف نوع، در این تحقیق-چکیده
CuCrO2  ابتدا ماده هدف دالفوسیت، به همین منظور. ساخته و مشخصهیابی میشود،محافظ در صفحات نمایش را دارد

 از آن الیه نازکRF  درصد منیزیم به روش واکنش حالت جامد ساخته شده و سپس با استفاده از کندوپاش2/5 آالییده با
، این الیه نازک که میتواند نقش اتصال مثبت در ساختار صفحات نمایش را بازی کند.بر روی زیر الیه کوارتز تهیه میشود
. ویکرز است051  زیمنس بر سانتیمتر و سختی01/5  رسانندگی الکتریکی برابر،%76 دارای شفافیت در بازه مرئی حدود
 صفحه نمایش، دالفوسیت، اکسید رسانای شفاف، سرامیک شفاف سخت-کلید واژه

Fabrication of p-type transparent conducting oxide with high hardness for
application as protective anode in flat panel displays
Morteza Ahmadi, Shahab Sharifi Malvajerdi, Morteza Asemi, Majid Ghanaatshoar
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin, 1983969411, Tehran, Iran
m_amolasaraei@sbu.ac.ir, shsh1292@hotmail.com, asemi.physics@gmail.com, m-ghanaat@sbu.ac.ir.
Abstract- In this research, a p-type transparent conducting oxide with high hardness is prepared.
Samples have been analysed to investigate their optical and electronic properties, crystal structure and
the hardness of the layer. The formed layer was revealed to have potential applications as protective
conducting glass in electronic displays. For this purpose, 2.5% Mg-doped CuCrO2 delafossite target
was prepared using solid-state reaction method. The target was then used to deposit a CuCrO2: Mg
thin layer on quartz substrates using RF sputtering. The prepared thin film that can play the role of a
positive electrode in displays has a transparency in the visible region of about 67%, an electrical
conductivity of 10.5 Scm-1 and a mechanical hardness of about 950 Hv.
Keywords: Hard transparent ceramic, Transparent conducting oxide, Delafossite, Display.
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1.

2. Experiment

Introduction

Transparent conducting oxides (TCOs) are an
important component of many technologies
such as photovoltaics, low-emission windows,
electromagnetic shields and flat panel displays
[1]. The above mentioned applications are
made possible due to the simultaneous
conductivity and optical transparency of these
materials [2]. Generally, TCOs are grown as
thin films that require certain substrate
properties. By forming TCO with layers that
have a high hardness, the need for protective
thick glasses and encapsulation of the inner
circuits is effaced [3].
In previous years many methods have been
utilized to protect devices from oxidation,
wear, and other damages made via
atmospheric gas interactions. For this purpose
transparent polycrystalline SiO2, silicon, and
glasses with high thickness up to 20 m have
been grown on top of devices [4]. Among
transparent conducting oxides, n-type TCOs
are more developed and the need for their ptype counterparts is sensed. Delafossite
materials have shown the best simultaneous
transparency and p-type conductivity [5].
CuCrO2 is a delafossite material containing Cr
atoms that is a refractory metal with high
hardness even in the form of an oxide.
Comprising Cu atoms, which lead to high
electric conductivity, CuCrO2 becomes a good
candidate as hard TCO layer with the energy
band gap of 3.25 eV [6]. In this paper, we are
aiming to deposit Mg-doped CuCrO2 to obtain
a hard TCO. By doing so, this material will
have potential features to take the place of
nowadays protective glass and non-conductive
thin layers used for encapsulation of some
electronic devices.

In order to prepare CuCr0.975Mg0.025O2 target
we employed solid-state reaction method.
High-purity oxide powders of copper,
chromium and magnesium were mixed in
stoichiometric ratio and milled for 10 hours
using a ball milling system. The resulting
powder was pressed into a 2-inch pellet by a
hydraulic press and sintered in an air furnace
at 1250 °C for 12 hours. The target was placed
in a DST3 RF sputtering system and Mgdoped CuCrO2 thin film was prepared on
quartz substrate. The sputtering was performed
with 150 W RF power in an argon pressure of
3.3×10-3 Torr for 1.5 hour. During deposition,
the quartz substrate was heated to ~300 °C for
better adsorption and homogeneity. To
improve the crystallinity of the films and
achieving the delafossite phase, postdeposition annealing was performed in a high
vacuum furnace at 800 °C for 2 hours.
The grazing incidence X-ray diffraction
(XRD) analysis was carried to identify the
crystalline formation of the sample using a
Philips PW1730 instrument. An atomic force
microscope (AFM) was used to investigate the
Nano hardness of the layer by a Nano Scope
III from Digital Instruments AFM. Field
emission scanning electron microscopy
(FESEM, TESCAN mira 3 xmu) was utilized
to realize the morphology of the prepared thin
film. Furthermore, the UV-vis transmittance
spectrum of the prepared thin film was
recorded
using
an
Avantes
UV-vis
spectrometer (AvaSpec-3648).

3. Results and discussion
In order to investigate the crystal structure of
the thin film, we employed XRD analysis in
grazing configuration which is shown in Fig 1.
As we can see from the figure, the amorphous
nature of quartz substrate is clear in the
background noise but a distinct peak is
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observed at 2θ=36° which corresponds to the
formation of CuCrO2 rhombohedral phase
alongside the (012) plane. The crystallite size
of thin films, calculated by Debye-Scherrer
formula was about 25 nm.

Figure 1: Grazing XRD patterns of Mg-doped CuCrO2
powder and thin film

Figure 2:AFM & FESEM micro and nano-graphs of the
deposited sample

We used both AFM and FESEM analysis to
examine the surface morphology of the thin
film. The AFM micrographs illustrated the
formation of triangles on the surface of the
film which corresponds to the rhombohedral
phase of CuCrO2. Whereas the FESEM nanographs showed that the surface of the thin film
is smooth and homogenous which is necessary
for a layer with high transparency and
hardness.
The optical properties of the thin film were
analyzed by UV-visible spectroscopy and the
bandgap of the film was acquired from
absorption spectrum by Tauc formula which
are shown in Fig. 3. As we can see from the
figure, the film has a high transparency of
about 70% in the visible region and so is
suitable for transparent applications. This high

transparency is the result of 3.25 eV bandgap
of the material which prevents the visible light
photons (2.1 to 3.1 eV) from being absorbed.

Figure 3: Transmittance spectrum of the prepared thin film
and the bandgap acquired from Tauc formula (inset)

In order to investigate the electrical properties
of the material, we employed Hall
measurement at room temperature in Van-der
Pauw configuration. The result of this
measurement which is shown in Table 1,
indicated the p-type conductivity of the
material with the amount of 10.41 Scm-1 that is
considered a high conductance among p-type
TCOs [7].
Table 1: Electrical properties of the thin film
Material

Mobility
(cm2 V-1 s-1)

CuCr0.975Mg0.025O2

0.018

Hole
concentration
(cm-3)
3.06×1020

Conductivity
(S cm-1)
10.41

The hardness of the deposited CuCrO2 thin
film was investigated by nano indent AFM
hardness measurement (Fig. 4). The gained
hardness was 9.5 GPa which is approximately
950 Hv. This hard layer is in great comparison
with previous attempts made for the formation
of hard CuCrO2 which had hardness up to 750
Hv [8]. Amorphous Al2O3 coatings have had
hardness up to 900 Hv but have only been able
to be applied as a hard protective layer solely
[9] while the CuCrO2 layers prepared in this
research show potential electronic, optical and
mechanical properties for the use in
touchscreen displays.
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Figure 4: Nano indent AFM hardness measurement image

4. Conclusion
In this paper, we prepared a p-type TCO with
high figure of merit properties. This material
showed a high transparency of ~70%,
electrical conductivity of ~10.5 Scm-1 and a
hardness of 950 Hv. These properties together
make this TCO very suitable for application in
flat and touch displays that can protect the
inside circuitry from damages, and conduct
electricity while being invisible to the eye.
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طراحی و شبیه سازی لنز دو کانونه بر اساس فراسطوح دیالکتریک
2

 و مهدیه هاشمی1محمد مهدی شانئی

 ایران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی- گروه نانو مواد1
 ایران- دانشگاه فسا- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک2
 نانومتر۰۷۷  در این پژوهش به طراحی و شبیهسازی یک لنز تک و دوکانونه با استفاده از فراسطوح در طول موچ-چکیده
 برای کاهش تلفات. فراسطوح شکل دو بعدی فرامواد حجیم میباشند که از مجموعهای از تشدیدگرها تشکیل شدهاند.پرداختهایم
 نانومتر استفاده۰۷۷  در طول موج٬تابشی در فراسطح و همچنین افزایش بازده لنز طراحی شده از تشدیدگر دیالکتریک سیلیکون
 در پایان برای دستیابی به دو ناحیه. در این نوع فراسطوح تحریک تشدیدها بر اساس جریانهای جابجایی انجام میگردد.گردید
.کانونی یک مدوالسیون فاز روی چیدمان تشدیدگرها اعمال گردید

 مدوالسیون فاز، فرالنز دوکانونه، فراسطوح، تشدیدگر دی الکتریک-کلید واژه

Design and Simulation of a Bifocal lens based on Dielectric
Metasurface
Mohammad Mahdi Shanei1, Mahdieh Hashemi2
1

Nanomaterials Group, Department of Materials Engineering, Tarbiat Modares University
(TMU), P.O. Box 14115-143, Tehran, Iran, m.shanei@modares.ac.ir
2

Department of Physics, College of Science, Fasa University, Fasa 74617-81189, Iran,
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Abstract- In this paper, we design and simulate a single and a bifocal lens at the wavelength of 700
nm. Metasurfaces are 2-D form of bulky metamaterials which consist of an array of resonators. To
reduce the radiative loss and enhancement of efficiency, we take advantage of dielectric resonators
such as Silicon. In these constitutions, the resonance modes excited by means of displacement
currents. Finally, to focus the incident light at two different areas, a phase modulation has been
applied on the arrangement of resonators.
Keywords: Dielectric resonator, Metasurface, Bifocal lens, Phase Modulation
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1.

Introduction

Optical metasurfaces are two-dimensional form of
metamaterials composed of metal or dielectric
subwavelength resonators. These ultra-thin flat
surfaces manipulate the wave front by local
controlling of the phase, amplitude and
polarization with subwavelength spatial resolution
[1]. Nowadays, unlike the metallic metasurfaces,
the dielectric counterparts have been gained
remarkable attention due to their low loss nature at
the visible and infrared frequencies. The flat nature
of high efficient metasurfaces open up new
possibilities for integration of optical chips [2].
It has been demonstrated that Silicon metaatoms
as a constitutional element enhance the efficiency
of metasurfaces at infrared wavelengths and can be
fabricated in one lithographic step. In addition, it is
appreciably compatible with the complementary
metal oxide semiconductor (CMOS) [3, 4]. The
main challenge of designing a high-performance
metasurface for any application is providing 2π
phase shifts by means of metaatoms. Silicon with
high refractive index support different order of
electric and magnetic Mie-type resonances in the
optical spectral range. The spectral position of
these localized resonances can be tuned by
adjustment of resonator geometrical dimensions.
More importantly, an overlapping between the first
order of electric and magnetic resonances, Kerker
condition, could be achieved by fine-tuning of
metaatom dimensions. The overlapping of
resonance modes results to a 2π phase shift
together with near unit amplitude of transmitted

side and the transmitted light will be investigated
at free space. In this study, all simulations are
performed by full wave analysis considering finite
difference time domain method and the dielectric
constant of silica and silicon are extracted from
[9]. The periodicity of unit cell is set to be P=360
nm and the thickness of C-shaped resonator is
considered t=200 nm. The opening angle, inner
and outer radius of the C-shaped metaatoms are
denoted by α, Ri and Ro in Figs. 1(a), 1(b) and 1(c).
The distribution of phase and amplitude of ycomponent of transmitted electric field, through
the C-shape mataatoms with a sweep over the
geometrical parameters of Ri and α and with fixed
values of R0=140nm, t=200nm and P=360 nm at λ
= 700 nm are plotted in Fig. 1(d). The applied
sweeps over Ri and α are considered between the
values of 0 to 135 nm and 0 to 160◦, respectively.

Fig. 1: (a) Top, (b) cross-sectional and (c) 3D
view of unit cell. (d) The distribution of the
phase and amplitude of transmitted light through
C-shaped metaatoms as function of Ri and α.

wave through metaatoms [5–8].
In current study, we design and simulate a bifocal
dielectric metalens by means of C-shaped Silicon
metaatoms at the wavelength of 700 nm.

2.

Structure

Schematic diagram of the unit cell is depicted in
Fig1. The designed silicon metaatoms are placed
on a silica layer. The metasurface are illuminated
by the y-polarized incident light from the substrate

Fig. 2: The distribution of the phase and amplitude of
transmitted light through C-shaped metaatoms as
function of Ri and α.
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To clarify the amplitude and phase coverage of the
different geometries of metaatoms we added Fig.
2. Fig. 3 shows the transmittance spectra of a unit
cell with the fixed values of R0=140 nm, t=200
nm, P=360 nm, R0=85 nm and α=25 at λ = 700
nm. Two resonance dips are observed at
transmittance spectra at λ1=815 nm and λ2=880
nm. To clarify the source of these resonance
modes, the enhancement of electric and magnetic
field has been studied. The insets in Fig. 3 reveal
the excitation of magnetic dipole at λ1 and electric
dipole at λ2.

perfectly matched layers (PMLs) in the x direction
and repeats itself along the y axis. Incident light
illuminates the structure normally, in the z
direction, with E y-polarized electric field.

Fig. 4 Schematic design for AFA beam
generation and the applied boundary conditions.
Incident y-polarized light is propagating along
the z axis.

To design a bifocal lens with two focal points at f1
and f2, with the correspond amplitudes of a1 and a2
have been considered. According to the Eq. (2) the
proper metaatom, which has the nearest amplitude
and phase to the a(x) and φ(x), should be set at
position x.
Fig. 3: Transmittance spectra of unit cell
considering R0=140 nm, t=200 nm, P=360 nm,
R0=85 nm and α=25 at λ = 700 nm. The insets
show the excitation of magnetic dipole in x-y
plane and electric dipole in x-z plane at λ1 and λ2,
respectively.

3.

Lens Design

To focus the incident plane wave, a phase profile
similar to that of the conventional spherical lenses
should be applied to the wave. To achieve such phase
distribution, the relation between the rotational angle
φ and the center of each CSRR should be governed
by

.

(2)

Fig. 5 shows the FEM-based simulation of the lens
performance. The field distribution of metalens
with focal point of 15λ is shown in Fig. 5(a). Fig.
5(b) illustrates the electric field distribution of a
bifocal lens. The focal points are set to be at f1=10λ
and f2=15λ.

(1)
where f is the focal length, λ is the wavelength in
the medium which light focuses (here, the silicon
substrate with λ = λ0/nSi) and
denotes the
distance between the C-shaped metaatoms and the
focal point. A schematic of the meta-atoms
arrangement along the x axis with the applied
boundary conditions that surround the structure is
plotted in Fig. 4. The structure is terminated by

Fig. 5 The field distribution of y-component of
electric field for a metalens with (a) the focal
point at f=10λ and (b) two focal area at f1=10λ
and f2=15λ.
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4.

Conclusion

[3] M. I. Shalaev, J. Sun, A. Tsukernik, A. Pandey, K.

Considering the phase discontinuity in the
transmitted light through c-shape ring resonators,
we designed a bifocal metalens. Our proposed
metalens consists of a one-dimensional
arrangement of metaatoms. We showed that our
designed bifocal metalens works properly at the
wavelength of 700 nm. Following this approach
constitutes an effective step toward designing
photonic devices in the visible frequency range. In
addition, designing efficient multi focal lens
provides a new possibility for bio applications and
different type of spectroscopies.
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تولید هارمونی دوم تطبیق فاز شده مبتنی بر پاشندگی مد در موجبر سیلیکنی
شیاردار غیرمتقارن با پوشش پلیمر غیرخطی
 و محسن حیدری، داود فتحی، وحید احمدی، بابک جانجان
 تهران، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 در این مقاله یک موجبر سیلیکنی شیار دار غیرمتقارن با پوشش پلیمر غیرخطی برای تولید کارآمد هاارمونی دوم از باناد-چکیده
 شرط ضروری تطبیق فاز بین مد اصالی از. ) پیشنهاد میشودλ = 1.55 μm (  ) به باند فروسرخ نزدیکλ = 3.1 μm( فروسرخ میانی
 باا در نرار42/7 %  باازده.فرکانس اصلی و مد سوم از فرکانس هارمونی دوم تولید شده با طراحی دقیق ابعاد موجبر تحقق مییابد
 مفهوم ارایه شده را می توان. پیش بینی میشود که با مقادیر گزارش شده قبلی قابل مقایسه است01 mW گرفتن توان ورودی فقط
.به سایر آثار غیرخطی مرتبه دوم مانند جمع و تفاضل دو فرکانس بسط داد
 موجبر شیار سیلیکنی، تولید هارمونی دوم، تطبیق فاز-کلید واژه

Modal Phase-Matched Second Harmonic Generation in Asymmetric
Silicon Slot Waveguide Coated with a Nonlinear Polymer
Babak Janjan, Vahid Ahmadi, Davood Fathi, and Mohsen Heidari
Department of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
Abstract- In this paper, an asymmetric silicon slot waveguide coated with a nonlinear polymer is proposed to obtain
efficient second harmonic generation (SHG) from mid-infrared (λ = 3.1 μm) to near-infrared (λ = 1.55 μm)
wavelengths. The required phase matching is fulfilled between fundamental mode at fundamental frequency and thirdorder mode at SHG by carefully designing the waveguide dimensions. A conversion efficiency of 24.7% is predicted for
a low pump power of 10 mW which is comparable to the previously reported results. Our concept can be extended to
other second-order nonlinear processes like sum and difference frequency generation.
Keywords: Second harmonic generation, Silicon slot waveguide, Phase matching
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1.

Introduction

Silicon slot waveguide (SSW), composing of a
low-index nanoscale slot layer sandwiched
between two silicon ridge waveguide, has been the
subject of many investigations for different
applications due to its high confinement of the
optical field in the slot region. In particular, usage
of SSW for sensing application demonstrate up to
5-fold performance enhancement as compared to
standard waveguide structures [1]. Also, SSW
paves the way to realize high-performance electrooptic modulator by covering and filling the slot
region of SSW with an electro-optic organic
polymer. Polymer-coating SSW (PCSSW) electrooptic modulator with an impressive bandwidth of
greater than 100 GHz, the ultralow power
consumption of 0.7 fJ/bit are reported in the
literature[2, 3].
Besides, PCSSW can be employed to achieve high
efficient second-order nonlinear processes like
second harmonic generation (SHG), sum and
difference frequency generation (SFG, DFG) and
parametric amplification. The main requirement
for such nonlinear processes is phase matching
which should be satisfied [4]. For example, in
SHG, phase matching implies that the effective
indices of PCSSW at the fundamental frequency
(FF) and SHG frequency should be identical i.e.
n2ω = nω. Due to the normal dispersion of materials
as well as optical confinement of waveguide, this
situation is difficult to achieve and hence special
technique is needed to fulfill the phase matching
condition [4]. In the literature, two approaches for
PCSSW have been suggested. One is using of
quasi-phase matching (QPM) by periodically
poling the nonlinear polymer inside the specially
doped PCSSW [5]. However, it’s practical
implementation has an additional fabrication
complexity. Another possibility for achieving
phase matching is to exploit modal dispersion
properties. In modal dispersion, higher-order
(instead of fundamental) mode is excited for SHG
wavelength while the fundamental mode is excited
at the fundamental frequency (FF). This method
benefits from the fact that the effective refractive

index of waveguide decreases as the mode order
increases. For single slot SSW, the modal
dispersion-based phase matching cannot be
obtained [6]. To resolve this problem, double slot
SSW is proposed to enable modal dispersion phase
matching [6]. However, it is desirable to obtain the
modal dispersion phase matching in single
PCSSW.
Here, we show that the modal phase matching can
be fulfilled in single PCSSW by shifting its slot to
one side forming an asymmetric PCSSW. The
phase matching condition is satisfied between
fundamental mode at FF and 3th-order mode at
SHG. An SHG efficiency of 24.7% is obtained
which is comparable to the previously reported
results.
2.

Theory and design

Fig. 1(a) depicts the perspective view of the
proposed device. It is composed of asymmetric
PCSSW which is similar to that of a symmetric
PCSSW except with the slot offset to one side. The
waveguide dimension of WSi = 820 nm and h = 340
nm are reserved and the slot width and offset are
denoted by w and s, respectively. Nonlinear
polymer has a high χ(2) only inside the slot. This
can be achieved by poling the polymer at its glass
transition temperature and by applying voltage [7].
To apply the necessary electric field, SSW and slab
layer are doped with phosphorus to a concentration
of 2×1016 cm-3 to aid the electrical operation of the
device. We consider a nonlinear polymer with a
refractive index of 1.68 and 1.58 at λ = 1.55 and
3.1 μm, respectively, taking into account its
material dispersion [6]. Also, the refractive indices
of Si and SiO2 and their wavelength dispersion
properties are taken from [8].
To explore phase matching in the structure, the slot
width w is fixed at 70 nm. Using an FDTD solver,
the effective refractive indices of the fundamental
mode at FF and first three modes at SHG of
PCSSW as a function of the slot shift s is plotted in
Fig. 2. Representative profile modes of the major
component, Ex, are illustrated in Fig. 1(b)-(e). To
attain phase matching condition, the effective
refractive indices of the waveguide at FF and SHG
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Fig. 1(a): The perspective view of proposed
devices for SHG. (b) the cross section of
asymmetric silicon slot waveguide.

should be identical. According to the results, the
fundamental mode at FF has a crossing with the
3th-mode at SHG indicating a point of phase
matching. The phase matching point occurs at slot
shift of
s = 235 nm where the refractive index
of both FF and SH modes is equal to 2.000.
Apart from satisfying phase matching condition,
high nonlinear coupling coefficient, κ, which is
determined by mode overlap between modes at FF
and SHG as well as χ(2) value is essential for
obtaining efficient SHG. The κ can be defined as
[5, 9]
   0  

 2

: E SH E

*
FF

.E

*
FF

dxdy

(1)

in which ε0 is vacuum permittivity, E is the
normalized electric mode profile. Our calculations
show the κ in the proposed structure is
7.58 ps/m/W1/2. Next, the value of slot width w is
varied and the slot shift is adjusted to fulfill the
phase matching conditions. The results are shown
in Fig. 3. One can see that with wider slot width,
the required slot shift decreases. Also, the largest
reachable nonlinear coupling coefficient is κ =7.58
ps/m/W1/2, and it can be obtained with the
waveguide dimensions of w = 70 nm and s = 235
nm.

Fig. 2 (a): The effective refractive indices of
fundamental mode at FF and first three modes at
SHG of PCSSW as function of slot shift s for
fixed slot width of w = 70 nm. (b), (c), (d) and
(e) represent Ex profile of fundamental mode at
FF ant first three modes at SHG, respectively.

3. SHG efficiency
The performance of SHG can be investigated by
numerically solving well-known coupled mode
equation [5, 9]
dA1


  1 A1  i  A 2  z  A1*  z  exp  i z 
dz
2
4

(2.a)

dA 2


  2 A 2  i  * A12  z  exp  i z 
dz
2
4

(2.b)

where j =1 refers to the FF and j = 2 refers to the
SH. Ai represents the complex slowly varying
mode amplitude, αi is the absorption coefficient, Δ
= β2-2β1 is the phase mismatch in which βi is the
propagation constant. Note that, α and β are related
to the effective refractive index of the waveguide
through the relations α = (4π/λ) Im(neff) and β =
(2π/λ) Re(neff).
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4. Conclusion

Fig. 3: The required slot shift value to satisfy
phase matching condition for different slot width
and the corresponding nonlinear coupling
coefficient (NCC) for fixed overall waveguide
dimension of WSi = 820 nm and h = 340 nm.

The evolution of FF and SH envelope powers i.e.
|AFF|2 and |ASH|2 as a function of propagation
distance for w = 70 nm and s = 235 nm are drawn
in Fig. 4. We assume the input pump power of PFF
= 10 mW and αFF = 4.2 dB/cm (the doped Si and
scattering loss contribute 2.2 and 2 dB/cm to the
total loss[10, 11], respectively) and αSH = 2.6
dB/cm (the doped Si and scattering loss contribute
0.6 and 2 dB/cm to the total loss[10, 11],
respectively). The FF power drops quickly due to
loss and conversion process while SH power
increases first with L, and after reaching its
maximum value at the L ≃ 11 mm where the
conversion efficiency is 24.7%, it starts to
decrease. This is because initially, the FF power is
strong enough to generate SH power that
overcomes waveguide loss and the power of SH
wave accumulated. Meanwhile, attenuation of FF
power causes that locally generated SH power
cannot compensate the optical loss and therefore
the SH power starts to decrease. Our results are
comparable to other reported SHG in integrated
platforms [5, 12, 13]

In conclusion, we have designed an asymmetric
SSW coated with a nonlinear polymer for SHG.
The phase matching condition for SHG in the
proposed structure is achieved between
fundamental mode at FF and 3th- mode at SHG by
engineering the waveguide dimensions. Our
simulations show the SHG efficiency of 24.7%
with only 10 mW pump power at length of 11 mm.
Our concept can be extended to other χ(2)-based
nonlinear processes like sum and difference
frequency generation.
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نانو ساختارهای سه بعدی تولید شده به روش فوتوپلیمریزاسیون بر پایه-میکرو
جذب دو فوتونی
2

 ولفگانک هوسینسکی، 1علی اصغر عجمی

 ایران، سمنان، دانشگاه سمنان،دانشکده فیزیک1
 اتریش، وین، دانشگاه صنعتی وین،انستیتوی فیزیک کاربردی2
 تولید ساختارهای میکرونی به روش فوتوپلیمریزاسیون با استفاده از لیزر دارای محدودیت رزولوشن به علت پدیده پراش است که توسط-چکیده
 برای رسیدن به رزولوشن بهتر در حد کسری از طول موج تنها روش استفاده از جطب ننطد.طول موج لیزر و اپتیک مورد استفاده تعیین می شود
 در این کار نتایج اندازه گیری سطح مقطع جب دو فوتونی برای یک آغازگر دو فوتونی با استفاده از تکنیک.فوتونی مثل جب دو فوتونی می باشد
 سطاختارهای تولیطد شطده.اسکن باز ارائه شده و سپس از این آغازگر برای تولید میکرو ساختار پلیمری بر پایه جب دو فوتونی استفاده شطده-زی
دارای رزولوشن نند صد نانو متر می باشطند کطه بسطیار بهتطر از حطد تحمیطل شطده توسط پطراش بطرای نیطدمان اسطتفاده شطده بطرای فراینطد
.فوتوپلیمریزاسیون دو فوتونی می باشد
 میکروساختارهای سه بعدی، فوتوپلیمریزاسیون، جب نند فوتونی، اپتیک غیر خطی-کلید واژه

Micro-nano 3D structuring based on two-photon photopolymerization
Aliasghar Ajami1, Wolfgang Husinsky2
1
2

Faculty of Physics, Semnan University, Semnan, Iran, ajami@semnan.ac.ir

Institute of Applied Physics, Vienna University of Technology, Vienna, Austria,
Husinsky@iap.tuwien.ac.at

Abstract- Based on linear absorption photopolymerization it is not possible to create 3D microstructure with resolution
below the diffraction limit which depends on the wavelength of the laser beam used for photopolymerization as well as
the optics used for focusing the laser beam. Using high intense laser beam with wavelength beyond the linear absorption
spectrum it is possible to create structures based on two-photon photopolymerization (2PP) with resolutions below the
diffraction limit. In this work we determined the two-photon absorption (2PA) cross section of a two-photon initiator
(2PI) using an open-aperture Z-scan. Then we utilized the examined 2PI for creating 3D microstructures based on 2PP.
The realized structures illustrate the resolution of a few 100 nm which is well below the diffraction limit of the setup
used for the structuring.
Keywords: Multi-photon absorption, Nonlinear optics, Photo-polymerization, 3D microstructures
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1.

Introduction

Two-photon absorption (2PA) is a third-order
nonlinear resonance process in which two photons
are simultaneously absorbed to excite the
molecule/atom from ground energy level to a
higher state [1]. Since 2PA is proportional to
intensity square the absorption is dramatically
decreased with distance from the focal point
therefore, the material modification can be
confined in a very small volume around the focus
by controlling the laser beam intensity. 2PA in
molecular systems using near infrared ultrashort
pulsed laser radiation has attracted much attention
of researchers due to its potential applicability in
various
fields
such
as
two-photon
photopolymerization
(2PP)
[2-8],
threedimensional (3D) optical data storage [9-11],
photonic crystals [12], [13, 14] and two-photon
[15].
2PP is an additive manufacturing technology
(AMT) where a 2PA by a photoinitiator induces
photochemical reaction resulting in a resin cured
inside the focal point of a pulsed laser beam
leading to create a polymerized volume pixel
(voxel). By scanning the focal point of the laser
beam inside the resin in three dimension it is
possible to produce complex 3D polymerized
structures with feature sizes below the diffraction
limit of the utilized optics and light source. The
interest in two-photon polymerization has highly
increased during the last years because of its
various potential applications such as in the field of
mechanical, electronic, and optical microdevices,
polymer based optical waveguides, optical data
storage, biomedical applications, and the like.
In this work the 2PA cross section of the different
two-photon initiators (2PIs) has been measured
using open-aperture Z-scan and then they have
been used for creating 3D microstructures based on
2PP in order to compare their 2P activities and
optimize the writing parameters of the 2PP
structuring.

2.

Experiments

2.1.

Z-scan measurements

A novel 2PI comprising of a cross-conjugated D-πA-π-D system (Fig. 1), which contains aromatic
ketone as acceptor, synthesized in Applied
Synthetic chemistry in Vienna University of
Technology was chosen for investigation.

Fig. 1: molecular structure of the examined 2PI

An open-aperture Z-scan setup [16] was used to
determine the 2PA cross section of the examined
compounds. In this setup an ultrashort laser system
(FEMTOPOWER Compact PRO) was used. This
system delivers ultrashort laser pulses with a
maximum average power of approximately 800
mW (800 µJ per pulse) at a repetition rate of 1
kHz. The minimum pulse duration, estimated as
the full width at half-maximum (FWHM) of a
Gaussian temporal profile, is typically 25 fs. The
bandwidth, estimated as the FWHM of the
spectrum profile, is 41 nm and the spectrum is
centered at 796 nm. The incident laser power was
measured using a digital power meter prior to each
measurement before the sample.
Figure 2 shows Sevaral Z-scan performed at
different pulse energies to investigate the pure 2PA
cross section. By fitting Eq. 1 to the mesured data
the effective 2PA cross section was extracted 440
GM for this compounds showing high 2PA activity
at 800 nm.
T ( z) 





n 0

  

2

 

 N A   103 h c L I 0
3 
z2
 n  1 2 1  2
zR







n

n

(1)

where, T is the normalized transmittance, L is
the sample thickness, ZR is the Rayleigh range,
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z is the sample position measured with respect
to the focal plane, h is the Plank constant, c is
the light speed in free space, NA is the
Avogadro constant, ρ is the concentration of
the examined solution in mole/lit, λ is the
wavelength, σ2 is the 2PA cross section and I0
is the peak on-axis intensity at the focal plane
given by Eq.2.
I0  4

ln 2

E



M  z0
2

(2)

Where E is the pulse energy, M2 the beam quality
factor and τ is the pulse duration.

laser (max. power: 450 mW) creating 73 fs pulses
with 80 MHz repetition rate the near-infrared laser
beam (λ=793 nm) passes though an acousto-opticmodulator (AOM) in order the laser beam On/Off.
In order to adjust the laser beam power reaching
the sample a set a rotatable λ/2 waveplate in
combination with a polarizing beam-splitter was
used. The laser beam focus was scanned inside the
resin using a three high precision air bearing
translation stages. A CCD camera was uses to live
monitoring the polymerization process. After the
polymerization is finished the created structure was
developed in ethanol to remove the residual
monomer form the cured polymer.
Figure 3 show two microstructures created based
on 2PA. These models reveal the capability of such
a technique illustrating the submicron resolution.

2.2.

two-photon polymerization (2PP)

For the experiments, the photopolymerizable
monomer was a 1:1 mixture (wt. %) of ethoxylated
(20/3)-trimethylolpropanetriacrylate
(ETA,
Sartomer 415) and trimethylolpropane triacrylate
(TTA, Genomer 1330). This monomer was added
to B3FL as a 2PI. B3FL contains fluorenone as
acceptor in the central part of the p bridge. The
introduction of an aromatic ketone with a stereo
rigid carbon frame not only facilitates the
intramolecular charge transfer process but also
extends the conjugation length of the whole π
system, which is critical in enhancing the TPA
cross section. For 2PA, photoinitiators with low
fluorescence quantum yields are preferred as this is
a requirement for a high population of the triplet
state (triplet quantum yield), which is usually the
active state of the initiators producing radicals or
ions for initiating the polymerization.

Fig. 3. 3D polymeric microstructures. The width of
polymeric lines is in the order of few 100 nm.

Fabrication of the microstructures was done using
a standard 2PP setup. Starting with the Ti-sapphire
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3.

Conclusion

[8]

Using the open-aperture Z-scan technique we
determined the 2PA cross section of B3FL which
showed a high cross section of 440 GM. Utilizing
this high active 2PI we managed to perform twophoton photopolimerization to create 3D
microstructures with resolution well below the
diffraction limit.

[9]

[10]
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بررسی تحلیلی فرامواد هذلولی با الیههای فلزی بسیار نازک
2

 محمود صیفوری،1فاطمه مرادیانی

f.moradiani@sru.ac.ir ، ایران، تهران،  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،الکترونیک- دانشجوی دکتری برق1
mahmood.seifouri@sru.ac.ir ، ایران، تهران،  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،الکترونیک- دانشیار دانشکده برق2
.  در این مقاله یک مدل جدید برای طراحی عملکرد فرامواد هذلولی با الیههای فلزی بسییار نیازک شیهید اد یده اسی-چکیده
کمتر از ده نیانومتر شیهید اد یده

 رابطهای جدید برای مدل درود اصالح ده در الیههای فلزی با ضخام،براساس تحلیل تئوری

 انتقیال و، مدحدیهای شا ددگی، سپس. ده اس

 سپس اثر این رابطه به گذردهی الیههای متعامد و موازی اعمال ده اس. اس

 وقتی اثر فلزات بسیار نیازک را بیه سیاختارهای،  محاسبات عددی نهان داده اس. بازتاب برای این ساختارها اصالح گردیده اس
 ایین. کاهش مییابید%42/82  و%54/22  بخشهای حقیقی و موهومی دامده موثر گذردهی بهترتیب حدود، اعمال میکدیمHMM
. محدود میکدد%14 میزان تغییرات در دامده گذردهی موثر ضریب انتقال را در حدود
 مدل درود اصالحشده، ثابت میرایی، فراماده-کلید واژه

Analytical investigation of hyperbolic metamaterial with ultra-thin
layer
Moradiani, Fatemeh1; Seifouri, Mahmood2
1

Department of Electrical Engineering, University of Shahid Rajaee Teacher Training, Tehran, Iran,
f.moradiani@srttu.edu
2
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Abstract- We present a new model for performance analysis of hyperbolic metamaterial with ultra-thin metal layer.
Based on theoretical analysis, we have been modified Drude relation for metal layers with geometric size below ten
nanometers. Then, the effect of this relation applied to transverse and perpendicular effective permittivity. Then,
dispersion relation and transition and reflection relations coefficient for these structures are modified. The numerical
calculation show, when we apply the effect of ultra-thin metal in HMM structure, the magnitude of effective
permittivity is reduced about 45.28% in real part and 52.68% in imaginary part. These variations in effective
permittivity limit the magnitude of transmission coefficients to 15%.
Keywords: Metamaterial, damping constant, modified Drude model
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1.

Introduction

Metamaterial research have attracted much
attention because of their promising applications in
imaging [1], cloak of invisibility [2], sensing [3],
waveguide [4] and switching [5]. The hyperbolic
metamaterial (HMM) are artificial nanostructures
with extremely anisotropic, uniaxial and
subwavelength
metal/dielectric
units.
In
metamaterial, the dispersion relation engineering is
used in order to provide unique electromagnetic
modes. In fact, HMM can be considered as
polariton crystals that coupled light and material
states to larger bulk electromagnetic states [6].
For isotropic media, linear and isotropic
dispersion behaviour of propagation waves lead to
spherical isofrequency surfaces, which is expressed
by
[7]. In HMM, As
derived from their name, isofrequency contour
in these structures is hyperbolic. It
means, an HMM structure can be considered as a
uniaxial anisotropic metacrystal with extremely
anisotropic dielectric tensor
,
whrer
are longitudinal and
transverse components of permittivity.
Thus, in these medium, we can express
isofrequency

relation

as

.

However, when there is extreme anisotropy such
that
, the isofrequency surface changes
into hyperboloid. Such a phenomenon requires the
material to behave like a metal in one direction and
a dielectric in the other [8]. This can be achieved
using
artificial
engineered
nanostructured
metamaterial.
Widespread works has been proposed on
hyperbolic metamaterial in various applications. It
can be argued that these works, damping constant
(in Drude model) is usually considered to be a
constant. The fixed value of damping constant,
however, is no longer valid, when the geometric
size of the metal goes below tens of nanometres.
Actually, in HMM structures, the effect of ultrathin metal -which has a significant effect on
effective permittivity in both transverse and
perpendicular directions- is not considered [9].
While, in practice, decrease the width of metal
layers in HMM can change the overall system
performance. In this paper, we proposed a new
model to analytical investigation of ultra-thin
metal. Then, we extracted the relations to

investigate the effect of it on effective permittivity
as well as dispersion, transmission and reflection
relations. Finally, theoretical results are compared
with simulation ones.

2.

The proposed model for nanolayers

metal
The proposed structure to design of HMM consists
of periodic dielectric/metal layers. In these
structures, we usually use modified Drude model
as (1) to simulate the permittivity of metal,
(1)

In (1),

is the volume plasma

frequency, is damping constant,
is a sum or
integral value after taking all pertinent transitions
into account, which usually replace by a constant
value. When we investigate the interaction of light
with nanostructured metal, the characteristics of
metal due to size effect will be modified. In the
Drude free electron model, parameter is usually
replace with a constant at a given temperature.
When the geometric size of metal goes below tens
of nanometres, the fixed value of is not valid.
The damping constant is defined as
. is a
collision rate related to an electron’s mean free
path in the metal. When the length scale of the
continuous metal portion of the metamaterial unit
cell is comparable to or smaller than , the
movement of free electrons is further limited by
the physical boundary of the metal structure, and
the effective mean free path is reduced according
to [10],
(2)

where
represents the size of the metal particle
and
is the size-limited mean free path of
electrons. By replacement (2) in the definition of ,
we have
(3)

Where is on the order of one and depends on the
geometry specifies and some other factors.
Therefore, in order to calculate the permittivity of
nanostructured metals, we should be used as (3) in
the modified Drude model. Now, we introduced a
new modified Drude model for ultra-thin layers as,
(4)
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As it is clear from eq. (4), the real part of the
dielectric function is only marginally related to
while the imaginary part is proportional to .

2.1.

the equations for reflection and transmission
coefficients for the system derived as,
(9)

Effective medium theory for multilayers

HMM
The proposed HMM structure composed of 15
vertically stacked unit cell that the HMM slab with
unit cells made of dielectric/metal nanolayers. The
unit cell, as illustrated in fig. 1, is composed of a
8nm thick with a dielectric constant of
,
and 5nm thick nanolayers of gold with a dielectric
constant of
, taken from experimental data and
based on (4).

Fig. 1. (a) Side xz view of the HMM structure, under
illumination of a TM polarized probe, (b) 3D view of the unit
cell and (c) 3D view of the proposed structure. Each cell
contains two layers of metal and dielectric with a thickness of
13nm. The entire structure of the switch consists of 15 cells
with of 195nm thick.

Where,

3.

is the length of HMM and
.
Simulation Results

The theoretical results presented in this paper are
confirmed by several computer numerical
simulations for a system shown in fig. 1. First, by
using (4), the effect of thickness is shown for
various width of metal layer. Based on (4) the real
and imaginary parts of dielectric constant for bulk,
50, 10, 8, 5 and 3nm is simulated. Fig. 2 show the
variation of gold (Au) permittivity, and different
values of
as a function of wavelength. As we
can see, the variation of real part (Fig. 2(a)) is
neglected when the width of metal layer is
changed, because the real part in (4) is partially
depends on . While the imaginary part, when the
width of metal layer goes below 10nm, extremely
changes.

Effective permittivity tensor
and
can be
approximated using Maxwell equation and the
effective medium theory (EMT) [9],
(5)

and
(6)

With
and
number of layered in HMM.
defined as,

represents the total
is filling factor and

(7)

2.2. Dispersion relation, Transmission and
Reflection coefficients
The dispersion equation for TM-waves in the
infinite periodic structure, which relates the
frequency
and the Bloch wave number
,
can be written as [11],
(8)

Fig. 2. Real and imaginary parts of permittivity for different
values of
as a function of wavelength for Au.

The reduction of the geometry size below 10nm
indicate the major decrease of mean free path of
electrons in metal. This limitation effect on the
transverse and perpendicular amplitude of
permittivity. So, reducing the thickness of the
metal layer from a certain amount can eliminate
the hyperbolic property of the layers. To illustrate
this important and to select the optimal thickness
of the metal layer, the effective permittivity of the
unit cell is simulated for different filling factor
values of the metal in Fig. 3. Interestingly, the
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imaginary part of
shows a broadened
resonance peak due to the electromagnetic
interactions between the metal and dielectric. The
resonance band in
is very broad in the curve
where
.

agreement between the theoretical and simulated is
good. In the whole wavelength band, the deviation
from this agreement is less than 1%.

4 Conclusion
In this paper, we present a new model to calculate the
permittivity of ultra-thin metal. Then the effect of new
model applied to HMM structures and effective
permittivity and transmission and reflection coefficient
are calculated. The results compared for two cases,
constant and variable , to each other’s.

Fig. 3. Calculation of the imaginary parts of the effective
permittivity of unit cell in Fig. 1 for different values of filling
factor of the metal.

Considering a slab composed of 15 unit cells
illuminated by an incident TM polarized CW probe
whose wavelength varies in the visible range and
using (5) -(7). We have calculated the real and
imaginary parts of effective permittivity for two
cases. In the first case, we ignored the effect of
thickness of metal and used constant
in the
Drude model. Then by (5) and (6) calculate the
effective permittivity. The solid curves in fig. 4
illustrate the results of simulation. After that, we
used (3) and taking the effect of thin metals into
account. As we can see from fig. 4, the magnitude
of longitudinal permittivity extremely decreased.
Real and imaginary parts of
decreased about
42.58% and 52.68% respectively. The magnitude
diminution has bounded the transmission and
reflection proportion.

Fig. 5. Transmission and reflection coefficients for HMM.
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FAPbBr3 دیود نورگسیل پروسکایتی بر پایه
 مسعود پاینده،1 بهرام عبدالهی نژند،2و1  فرزانه عربپور رقآبادی،1 وحید احمدی،1پریناز معززی
 گروه پژوهشی اپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران1
و نانوفوتونیک
 گروه فرایند، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران2
v_ahmadi@modares.ac.ir :نویسنده مسئول
معدنی در مطالعات سالهای اخیر برای کاربردهای در افزارههای اپتوالکترونیکی توجه بسیاری را بهه خهود- پروسکایتهای هیبریدی آلی-چکیده
 انتقهال حامهل خهو و، بازترکیب نوری حاملهها، این مواد نیمههادی دارای خواص نوری مناسبی از جمله طول نفوذ باالی حاملها.جلب کردهاند
 از پروسکایت فرمامیدینیوم برمایهد، در این تحقیق. برای ساخت افزارههای نورگسیل بسیار مطلو میباشد،خلوص نور باال هستند که این خواص
 نانومتر735  جهت ساخت دیود نورگسیل پروسکایتی استفاده می شود که این دیود نورگسیل با نور سبز که پیک آن در،بهعلت بازترکیب نوری باال
. ولت گسیل نور آن شروع می شود2/5  در ولتاژ،است
 افزارههای اپتوالکترونیک، بازترکیب نوری،دیودهای نورگسیل پروسکایتی-كليد واژه

Perovskite light emitting diode based on FAPbBr3
Parinaz Moazzezi1 , Vahid Ahmadi1, Farzaneh Arabpour Roghabadi1,2, Bahram Abdolahi
Nejand2, Masoud Payandeh
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2
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Abstract- Recently, organometal halide perovskite has been attracted a lot of attention to be employed in
optoelectronic devices. Perovskite desired properties like long carrier diffusion length, high radiative
recombination, and pure luminescence introduced these materials as suitable candidates to use in
optoelectronic devices. In this study, perovskite LED based on formamidinium lead bromide (FAPbBr3) as
the emitter layer is used. Perovskite LED emits green light with λ=537nm that starts emitting at 2.7V.
Keywords: Organic-inorganic halide perovskite, Perovskite light-emitting diode, Optoelectronic device
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1. Introduction
Organic-inorganic halide materials are emerging as
highly remarkable semiconductors during the last
few years. Their superior properties such as their
long
carrier
diffusion
length,
high
photoluminescence quantum yield, and tuneable
bandgaps over the entire visible spectral extent
enable us to use them in electronic and
optoelectronic devices. Furthermore, halide
perovskite can be processed from precursor
solutions at low temperature to form crystalline
direct-bandgap semiconductors with shallow traps.
The electroluminescence (EL) of these devices is
limited by non-radiative recombination at
interfaces and grain boundaries, which is
associated with defects and high leakage current
due to non-uniform perovskite layer [1,2].
In the early perovskite LEDs, CH3NH3PbI3 and
CH3NH3PbBr3 were used as emitter layer for red
and green emission, respectively, with narrow
FWHM~20 nm, while quantum dot LEDs yield an
FWHM around 30 nm. Thus, perovskite LEDs had
greatly attracted a lot of attentions. After reporting
these organic-inorganic based devices, inorganic
perovskites such as CsPbX3 (X=Cl, Br, I) were
also used as emitter layers in LEDs to provide the
fabrication of devices with higher thermal stability
and higher photoluminescence quantum efficiency
[3].
As already reported, HC(NH2)2PbBr3 (FAPbBr3)
shows superior carrier lifetime and diffusion length
compared to MAPbBr3 in the form of single crystal
and solution processed films, that reveals its
greater potential to be employed in optoelectronic
devices. Moreover, FA+ has a larger ion radius
than MA+ in the A-site of perovskite as
demonstrated in Fig (1). It leads to a higher
tolerance factor in the range between 0.9 and 1 that
is preferred at room temperature for desired crystal
stability. Therefore, FAPbBr3 is a suitable choice
as a green light emitter in perovskite LEDs [4].

Figure 1: The crystalline structure of perovskite
material.
In this study, perovskite LEDs with ITO/PEDOT:
PSS/FA based perovskite/ZnO/Ag structure is
fabricated as shown in Fig. (2), using one-step
solution processed deposition method. To improve
the PL property of the perovskite layer, also its
morphology is engineered.

2. Method
2.1. Synthesis of CH(NH2)2Br (FABr)
To synthesize FABr, formamidinium acetate
powder is dissolved in hydro bromic acid (HBr)
(48 wt. %). After addition of acid, the solution is
stirred for 10 minutes at 50 . Upon drying at
100 , a yellow-white powder is formed that is
washed with diethyl ether and recrystallized twice
with ethanol. Before using, the powder is dried for
24 h in a vacuum oven [5].
2.3. Fabrication method








The glass/ITO substrate with 15 Ω
resistivity is sequentially washed with
deionized water and ultrasonic bath, then
oxygen plasma treated.
PEDOT: PSS as hole transporting layer is
spin-coated at 4000 rpm and anneal at 140 0C
for 10 min.
Perovskite precursor containing FABr and
PbBr2 dissolved in DMF is deposited using
one-step method at 4000 rpm and annealed at
70 .
In the next step, the electron transporting
material, ZnO nanoparticles, is spin coated at
6000 rpm.
Finally, Ag is deposited as the device contact.
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Figure 2: Schematic of the structure of the
fabricated PLED.
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Figure 3: The energy level diagram of
ITO/PEDOT: PSS/FAPbBr3 perovskite/ZnO/Ag
device.

3:1

3.5:1

3. Result and discussion
The energy level diagram of ITO/PEDOT:
PSS/FAPbBr3 perovskite/ZnO/Ag device is
shown in Fig. (3). as observed in Fig. (4),
morphology of the perovskite layer is strongly
dependent on the ratio of formamidinium
bromide and PbBr2. The desirable grain size
for more efficient charge carrier confinement
and radiation recombination in LEDs is
achieved when, 3:1 ratio of FABr: PbBr2 is
used (Fig.4).
As SEM images show in Fig. (4), within
increasing the FABr ratio precursor, grains
become smaller and the surface coverage
enhances. However, the presence of a high
amount of excess FABr in the layer leads to
the loss of the stability of the layer.

1:1

1.5:1

4:1

4.5:1

Figure 4: SEM images of the perovskite layers
synthsized from precursors containing different
ratios of FABr: PbBr2, (SEM images scale bar is
10µm).

Figure 5: XRD patterns of FAPbBr3 synthsized
from precursors containing different ratios of
FABr: PbBr2
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The X-ray diffraction (XRD) patterns in Fig. (5)


depict that the FA-based perovskite has a Pm 3 m
cubic crystal structure that shows no dependency
on the precursor ratio [6].
Fig. (6) presents the absorption and PL spectra of
the perovskite film synthesized from the precursor
with 3:1 ratio. The small grains formed in this film
provides a desirable PL performance which its
peak locates at 530 nm.
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structural of the FAPbBr3 layer was investigated. It
was depicted that the 3:1 ratio was the best ratio
with suitable morphology. It provided the
fabrication of high efficient perovskite LED that
started its emission at 2.7 V (at λ=537 nm with
FWHM of 20 nm).
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Figure 6: PL spectrum and absorption spectrum of
FAPbBr3
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Figure 7: EL spectrum of the PeLED with 3:1 ratio
of FA-perovskite precursor as emission layer
EL spectrum of the fabricated device is presented
in Fig. (6). Remarkably, the device starts its
emission at 2.7V at λ=537 nm with FWHM of 20
nm.

4. Conclusion
In summary, the effect of the various ratios of
precursors on the morphology and crystalline
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CH3NH3PbI3اثر کاتیون سزیم بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی با جاذب
1

 بهرام عبدالهی نژند،2و1  فرزانه عربپور رق آبادی، *،1 وحید احمدی،1نسرین صلح طلب

 گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران1
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. . الیه جاذب متیل آمونیوم سرب یدید با کاتیون سزیم مخلوط میشود، در این پژوهش برای بهبود عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی-چکیده
 الیزه. مورفولوژی و ساختار کریستالی فیلم پروسکایتی در حضور غلظتهای مختلف از کاتیون سززیم مزورد بررسزی رزرار مزیگیزرد،خواص نوری
. موالر بدست میآید که سلول خورشیدی با باالترین بازده را نیز نتیجه میدهد.0.0 پروسکایت با یکنواختی بیشتر در حضور سزیم با غلظت
 جاذب پروسکایتی، سزیم، سلول خورشیدی-كليد واژه

The effect of Cs cation on the performance of CH3NH3PbI3 perovskite solar cell
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Abstract- In this work, methylammonium lead iodide (CH3NH3PbI3) perovskite light absorbers are doped by

cesium to improve the performance of perovskite solar cell. The optical, morphological, and crystalline
properties of the pure and mixed perovskite films are investigated. The most uniform perovskite layer is
obtained for the film containing 0.05M of CsCl that yields the device with higher power conversion
efficiency (4.64%) than the other concentrations.
Keywords: Perovskite solar cell; Cesium, Perovskite absorber
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1.

Introduction

Perovskite solar cells have attracted enormous
interest in recent years due to the rapid growth of
the power conversion efficiencies (PCE) from
3.8% in 2009 [1] to the current world record of
22.0% [2]. The organic-inorganic perovskite
material has an ABX3 structure and is typically
comprised
of
an
organic
cation,
A=methylammonium
(MA)
CH3NH3+;
formamidinium (FA) CH3(NH2)2+), a divalent
metal, B = (Pb2+; Sn2+), and an anion X = (Cl-; Br-;
I-). The perovskite material can be processed by
various techniques including spin coating, dip
coating, 2-step interdiffusion, chemical vapour
deposition, thermal evaporation, that introduce
perovskite solar cell as one of the most versatile
photovoltaic (PV) technologies. The achieved high
performances for perovskite solar cells have been
attributed to exceptional material properties such
as remarkably high absorption over the visible
spectrum, low exciton binding energy, charge
carrier diffusion lengths in the μm-range, a sharp
optical band edge, and a tunable band gap from 1.1
to 2.3 eV by interchanging the above cations,
metals, and/or halides [3]. One of the main
strategies that are used to tune the optical and
electrical properties, enhance the stability, and
improve the performance of the perovskite devices
is employing mixed halide, cations, and metals
sites in the crystalline structure. In this work,
CH3NH3PbI3 perovskite is doped with Cs cation
and used as the absorber layer of the perovskite
device. The optical and structural properties of the
absorber is characterized in the presence of Cs.
Furthermore, the perovskite devices based on the
doped absorber are fabricated and characterized.
2.

cleaned FTO substrates are coated with a compact
layer of TiO2 by spin coating of a mild acidic
solution of tetraisopropyl orthotitanate in ethanol
(2000 RPM for 30 s), followed by annealing at 500
°C for 30 min. The mesoporous TiO2 layer is
deposited on the TiO2 compact layer by spin
coating (5000 RPM for 30 s) of the TiO2 paste
containing 20-nm-sized TiO2 nanoparticles diluted
in ethanol (2:7 weight ratio), and immediately
dried at 70 °C for 30 min. Then, perovskite layer is
deposited on the mesoporous TiO2 layer. A poly(3
hexylthiophene))P3HT layer (10 mg/mL in
anhydrous chlorobenzene) is spin-coated on the
perovskite layer at 2000 RPM for 60 s. Finally, a
100-nm-thick Au cathode is deposited on it by a
thermal evaporator with a shadow mask
(Nanostructured Coatings Co, Iran).
In order to synthesize the perovskite absorber
layer, one step solution method is used. CsCl,
MAI, and PbI2 are dissolved into a mixed solvent
of DMF: DMSO (4 : 1, volume ratio). As CsCl is
difficultly dissolved in the solvent mixture, the
solution is heated at 70 for 24 h. The perovskite
films are prepared with different CsCl
concentration that are 0, 0.05, 0.1, and 0.2 M.
30µL of freshly prepared perovskite solutions was
spin-coated on the mesoporous TiO2 layer at 4000
rpm for 20 s. After a 4 s delay time of the spin
coating process, a 240 µL of anhydrous
chlorobenzene was quickly dropped at the substrat .
then dried at 100 °C for 10 min. The colour of the
annealed film changed from transparent to dark
brown indicating the crystallization of the
perovskite layer.

Experimental Section

To fabricate solar cells, fluorine-doped tin oxide
(FTO) substrates are patterned by an HCl solution
(2 M in deionized water) and Zn powder. Then the
etched substrates are ultra-sonicated in deionized
water, acetone, ethanol, and isopropanol, each for
10 min, followed by drying at 100 °C, and
subsequently treated by UV-ozone for 15 min. The

Figure 1 Schematic of the fabricated device
structure.
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3.

Results and discussions

The SEM images of the surface of the deposited
perovskite layers containing different amount of
CsCl (0, 0.05, 0.1, 0.2 molar). in the precursor are
presented in Figure 2.
As observed, more uniform layer is achieved when
the concentration of CsCl in the precursor is
0.05M. Interestingly, the amount of the holes in
this layer is fewer than the other films.

demonstrates that Cs cations are effectively
integrated into the MAPbI3 perovskite lattice and
the increased intensity of the δ-phase CsPbI3
indicates a substitution limit. This non-provskite
yellow phase can lead the reduction of the PCE of
the device.
(a)

(b)

Figure 2 SEM images of the surface of the
perovskite films comprising different
concentrations of CsCl in the precursor solution
(0, 0.05, 0.1, 0.2 molar).

To gain insight on the effect of Cs-substitution on
the crystallization of the MAPbI3 perovskite, a
series of perovskite films with different Cs content
are characterized using X-ray diffraction (XRD).
Figure 3a shows the XRD patterns of CsxMA1xPbI3 perovskite films with different Cs content.
The sharp peaks located at 14.23, 28.57, 32 º are
attributed to (110), (220), (310) planes of the
tetragonal structure of the perovskite, respectively.
For clarity, Figure 3b shows a high resolution view
of the (110) diffraction peak of the MA1-xCsxPbI3
samples. The peak location monotonically shifts
from 14.23° to 14.29° with increasing CsCl content
from 0 to 0.2 M due to the smaller Cs+ radius (1.81
Å) compared to that of MA+ (2.70 Å). It

Figure 3 (a) XRD spectra of the perovskite films
comprising different concentrations of CsCl in
the precursor solution, and (b) a high resolution

view of the (110) diffraction peak of the
MA1-xCsxPbI3 samples.
The UV-Vis spectra of the pure and mixed
perovskite films indicate an initial blue-shift of the
absorption edge shown in Figure 4, occurs due to
the Cs content enhancement.
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Conclusion
In summary, the effect of the presence of CsCl on
the crystalline, optical, and morphology of the
CH3NH3PbI3 perovskite films were investigated. It
was shown that among all concentrations of CsCl,
the best performance was achieved for the device
with 0.05 M CsCl in the perovskite precursor
solution.

Acknowledgements
Figure 4 Visible spectra of the pure and mixed
perovskite films.

Figure 5, shows the forward and backward current
density-voltage characteristics of the devices with
different concentrations of CsCl in the precursor
solution. The best performance is achieved for the
device comprising 0.05 M cesium chloride. This
device yields a PCE of 4.64%.
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Table 1 summarizes the photovoltaic performance
of the devices with different percentages of cesium
chloride.
Table 1 Photovoltaic performance of the perovskite
devices.

Device
0
0.05
0.1
0.2

Voc
0.66
0.68
0.55
0.45

Isc
11.2
12.15
6.97
5.94

PCE
3.21
4.64
1.87
1.25

FF
0.43
0.56
0.48
0.46
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به دام اندازی نانو ذرات با استفاده از موجبرهای نواری با مقطع مثلثی و نواری با
شکل-V شیار
مهدی صحافی و امیر حبیبزاده شریف
 ایران، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند،دانشکده مهندسی برق
m_sahafi@sut.ac.ir, sharif@sut.ac.ir
شکل در مقایسه-V  بصورت عددی نشان داده شده است که موجبرهای نواری با مقطع مثلثی و نواری با شیار، در این مقاله-چکیده
 مطابق محاسبات انجام گرفته.با موجبرهای نواری متداول با مقطع مستطیلی قابلیت بسیار باالتری در به دام اندازی نانوذرات دارند
شکل به-V  نانومتر از سوی موجبر نواری با مقطع مثلثی و نواری با شیار5 حداکثر نیروی به دام اندازی وارد بر یک ذره با شعاع
. برابر حداکثر نیروی به دام اندازی توسط موجبر نواری با مقطع مستطیلی میباشد41  و8/3 ترتیب
 موجبر نوری، به دام اندازی نوری، انبرک نوری-کلید واژه

Nano-Particle Trapping by Wedge and V-Groove Waveguides
Mahdi Sahafi and Amir Habibzadeh-Sharif
Electrical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
m_sahafi@sut.ac.ir, sharif@sut.ac.ir
Abstract- In this paper, we numerically show that Silicon-on-Insulator (SOI) based wedge and V-groove waveguides
have much higher capability to trap nanoparticles compared with the traditional stripe waveguides. According to the
calculations, the maximum trapping force exerted by the wedge and V-groove waveguides to a 5 nm radius nanoparticle
can be 8.3 and 14 times greater than that of the stripe waveguide respectively.
Keywords: Optical tweezer, Optical Trapping, Optical Waveguide.
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1.

of 54.7° with respect to the surface and create the
wedge and V-groove waveguides [11, 12].

Introduction

Optical tweezers have found a number of
applications in the biological sciences for
non-invasive studies of bio-cells. But, traditional
free-space optical tweezers are massive and
expensive apparatus which require professional
operators. Also, near-field optical trapping systems
based on the evanescent field of the photonic
structures enable low-cost on-chip optical trapping
at dimensions beyond diffraction limit [1-4].
A waveguide-based particle trapping system as a
near-field optical tweezer has great advantages for
particle trapping and transporting in optofluidic
chips due to its simple fabrication and integration
process using lithographic methods [5]. However,
further reduction in the particle size in nanoscale
(especially below 100 nm) leads to a weak optical
trapping [6, 7]. The smaller the particle size the
weaker the gradient and viscous drag forces, and
hence the more difficult to be trapped. In other
words, trapping the smaller particles require higher
beam intensities [8]. Hence the input power of the
device should be increased for effective trapping of
these nanoparticles. But it is not a proper solution
especially for on-chip and portable systems.
Furthermore, high power optical fields may
damage biological trapped samples. Some
techniques have been proposed in the recent years
to overcome these challenges and increase the
exerted optical forces on the nanoparticles, but
they suffer from fabrication complexity and
propagation loss [9, 10].
In this paper, we propose a new application for
SOI-based wedge and V-groove waveguides in the
optical trapping area and compare them with the
traditional stripe waveguide. According to the
results presented in the next sections, these
waveguides have impressive capability in trapping
of the nanoparticles. Fabrication of these
waveguides relies on optical lithography followed
by precise anisotropic potassium hydroxide (KOH)
etching. The KOH etching on a <100> silicon
wafer can carve a triangular groove with an angle

2.

Theoretical Models and Methods

The optical force exerted on a particle can be
obtained by [13]:

Fop ∮ T M   ndA

(1)

A

where ‹TM›, n and dA are the time-averaged
Maxwell Stress Tensor (MST), the unit vector
normal to the outer surface of the particle volume
over which the integral is taken, A, and differential
surface element.
We can define the stability number, S, for a
trapped particle by relating the work needed to
release the particle compared to the random
thermal motion of the particle [13]:
S  U trap k BT

(2)

where Utrap is the work needed to release the
trapped particle, kB is the Boltzmann constant and
T is the temperature in Kelvin. Obviously, a larger
S number leads to a more stable trap. The
electromagnetic fields, optical forces and other
related quantities is calculated by 3D finite element
method (FEM) using COMSOL package. The free
space wavelength of the input optical field is 1550
nm.

3.

Design and Simulation Results

Fig. 1 shows the structures of the stripe, wedge,
and V-groove waveguides and their normalized
electric field distributions in the desired
fundamental modes. The electric field distribution
and its gradient in the cladding regions of the stripe
and wedge waveguides are greater in the TM
mode. These quantities in the cladding region of
V-groove waveguide are larger in its TE mode.
Therefore, to obtain larger trapping forces, the
fundamental quasi-TM mode should be excited in
the stripe and wedge waveguides, while the
fundamental quasi-TE mode should be used in the
V-groove waveguide.
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Fig. 1. Structure of the waveguides and
normalized electric field distributions of the
desired fundamental modes in the (a) Stripe, (b)
Wedge and (c) V-groove waveguides.
Geometrical parameters are set as follows:
h = 360 nm, w = 500 nm, w1 = 510 nm,
d = 150 nm and g = 212 nm.

The geometrical parameters are chosen such that
the TE and TM modes are separated from each
other and the waveguides have a single quasi-TE
and a single quasi-TM propagating mode [14, 15].
Even so, these parameters should be optimized for
a specified application. The waveguides cores are
formed by patterning the Si layer on a SOI
substrate. The entire chip is immersed in water that
serves as the top cladding in which the particles
can move. Height of the cores is 360 nm and its
width in the stripe and V-groove waveguides are
500 nm. Also, width of the wedge waveguide is
510 nm. Depth and width of the V-shape section
are 150 nm and 212 nm, respectively. A
polystyrene nanoparticle is used for studying the
optical forces while material dispersion and
absorption of Si, SiO2, water and polystyrene are
also considered [16].
Fig. 2 demonstrates the maximum trapping force in
the z direction exerted to the particle versus the
particle radius. As shown in the figure, this
trapping force exerted on the particle over the
stripe, wedge and V-groove waveguides is 0.066
pN/W, 0.55 pN/W and 0.98 pN/W for a 5 nm
particle and 3.12 pN/W, 12.54 pN/W and
13.98 pN/W for a 20 nm particle respectively. It
means that Fz,max in the wedge waveguide is 8.3
times for the 5 nm particle and 4 times for the 20
nm particle stronger than that of the stripe
waveguide.

Fig. 2. Maximum Trapping force in the z
direction versus particle radius with l = 3 nm.

In the V-groove waveguide Fz,max is 14 times for
the 5 nm particle and 4.4 times for the 20 nm
particle stronger than that of the stripe one.
Fig. 3 illustrates the trapping force in the x
direction, Fx, exerted to the 20 nm radius particle
versus particle x-position and the profile of its
potential well. In the V-groove waveguide,
particles are physically confined inside V-shape for
x direction. These robust increases in the trapping
forces result deeper potential wells and larger
stability numbers for the trapped particles.
According to the calculations, stability number of
the 5 nm polystyrene particle is 0.70 W-1, 2.21 W-1
and 3.84 W-1 for the stripe, wedge and V-groove
waveguides respectively, indicating 3.1 and 5.4
times larger in the wedge and V-groove with
respect to the stripe waveguide. In the same
manner, stability number of the 20 nm polystyrene
particle
is
32.9 W-1, 79.6 W-1 and 99.6 W-1 for the stripe,
wedge and V-groove waveguides respectively.

Fig. 3. Trapping force in the x direction exerted
on the 20 nm radius particle versus particle
x-position and l = 3 nm. The inset shows the
potential well for the particle in the x direction.
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These quantities show 2.4 and 3 times larger
stability number in the wedge and V-groove
compared to the stripe waveguide for the 20 nm
particle. Larger stability number leads to a more
stable trap for the same input power or, in other
words, a smaller required input power for the same
depth of the potential well.
It should be mentioned that in the experimental
works the surfaces is coated with a few nanometer
surfactant layers to prevent the sticking of
nanoparticles on the surface [17]. So, we assume a
3 nm layer on top of the waveguides in all
calculations and simulations, therefore the
minimum distance between the particles and the
waveguides is 3 nm (lmin = 3 nm).

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

4.

Conclusion

In conclusion, wedge and V-groove waveguides
were proposed as appropriate devices for
nanoparticle trapping. Their efficiency was studied
numerically and compared with the stripe
waveguide. According to the calculations, the
trapping forces exerted by the wedge and V-groove
waveguides to a 5 nm radius nanoparticle could be
8.3 and 14 times greater than that of the stripe one.
Consequently, in terms of the trapping capability
and ease of fabrication, the wedge and V-groove
structures has significant advantages for
nanoparticle manipulation in optofluidic chips.

[10]

[11]

[12]

[13]
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زیست حسگر نوری غیر آنزیمی گلوکز مبتنی بر نانومیله های اکسید روی رشد
یافته بر روی برد مدار چاپی
 زهیر کردرستمی، محمدرضا نورگستر
 دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- دانشگاه صنعتی شیراز-شیراز
 زیست حسگر گلوکز فلورسانت برمبنای نانومیله های اکسید روی که بر روی زیرالیه برد مدارچاپی رشد داده شده است-چکیده
 الیه ی بذر بر روی برد مدارچاپی به روش الیه نشانی دورانی ایجاد و نانومیله های اکسید روی بر روی زیر الیه به.ساخته شده است
 دما و مدت زمان جدید برای آنیلینگ مورد استفاده، در ساخت سنسور گلوکز پیشنهاد شده.روش هیدروترمال رشد داده شده است
 نمودار انکسار اشعه ایکس و تصویر میکروسکوپ روبشی الکترونی نشان میدهد که نانومیله های اکسید روی طی.قرار گرفته است
 پس از مراحل الزم. خروجی این سنسور بر اساس طیف سنجی فتولومینسانس میباشد.پروسه رشد به نحو مطلوبی شکل گرفته اند
 نشان دهنده، پاسخ ها. پاسخ طیف فلورسانت به ازای غلظت های مختلف گلوکز اندازه گیری شده است،برای ساخت این بایوسنسور
حساسیت باالی این بیوسنسور نسبت به تغییرات غلظت های مختلف گلوکز میباشد که این میزان تغییرات برای غلظت های مختلف
.گلوکز مورد بحث و مقایسه قرار گرفته است
 هیدروترمال، اکسید روی، نانومیله، فتولومینسانس، سنسور گلوکز-کلید واژه

Non-Enzymatic Optical Glucose Biosensor Using Grown ZnO Nanorods on
Printed Circuit Boards
Mohammadreza Nourgostar, Zoheir Kordrostami*
Department of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
m.nourgostar@sutech.ac.ir, kordrostami@sutech.ac.ir
Abstract- A fluorescent glucose biosensor based on the grown ZnO nanorods on printed circuit boards (PCBs) has been
fabricated. The ZnO nanorods have been grown on the conductive PCBs using hydrothermal method. The seed layer
has been spin coated on PCBs. New annealing temperatures and durations have been utilized in fabricating the proposed
fluorescent glucose biosensor. XRD pattern and SEM image show that ZnO nanorods have been formed in the desired
form during the growth process. The biosensor output is based on the photo luminescence (PL) spectra. After essential
treatments of the sensor, 1 mM to 80 mM glucose concentrations have been drop casted on the PCBs and their PL
response were measured. The results show the high sensitivity of the fabricated sensor to the glucose concentration
variations. The amount of the change in PL spectra for different glucose concentrations has been quantified and
discussed.
Keywords: Glucose Biosensor, ,ZnO Nanorods, Hydrothermal Growth, photoluminescence.
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1.

Introduction

Nanoscale zinc oxide (ZnO) structures have been
one of the most commonly used semiconductor
nanostructures due to the wide band gap energy (3.3
eV), the ability to absorb bio-materials and large
excitation binding energy (60 meV) [1-3]. ZnO
nanostructures have a wide range of applications
such as chemical, UV, gas, PH and bio sensors.
Nanostructures made from ZnO have been
synthesized in different configurations like thin
films, nanobelts, nanorods and nanowires as the
sensing element [4, 5]. The morphology and
structural properties of ZnO play an important role
in its characteristics [2, 6]. Due to its low
temperature and low cost, the hydrothermal method
is more attractive than the other ZnO nanorod
growth methods [2, 7]. Also, diverse substrates can
also be used for growing ZnO nanostructures.
Conductive substrates like ITO, FTO and Cu are
attractive candidates [8, 9]. One of the most
common applications of the ZnO is sensing glucose
with nanorod arrays. Recently, enzymatic and
electrochemical glucose biosensors have been
studied extensively [4]. However, in this paper, we
propose a non-enzymatic optical glucose biosensor.
By application of the photo luminescence (PL)
spectra, the change in the peaks of the PL results
can be used as the response of the biosensor.

2.

Experiment

2.1.

Preparing the Substrate

PCBs have been used as substrate because of their
low cost, high conductivity and the possibility of
ZnO growth on them using hydrothermal method.
We polished the PCB surfaces by fine sand paper to
reach a homogenous surface. The polished PCB has
been washed with DI water and sonicated in
acetone, ethanol and DI water each for 10 minutes.
The PCB samples were let dry in air. The spin
coating of the seed layer has been shown in Fig. 1.

Fig. 1. Seed layer spin coating process.

2.2.

The Seed Layer

We mixed 10 mM zinc acetate dehydrate in 60 ml
ethanol and 30 mM NaOH in 30 ml ethanol as seed
solution. The zinc solution was kept on the heater
stirrer at 60 C for 3 h to mix well and NaOH was
added dropwisely to reach a milky solution. After
stirring, the seed solution was cooled down to room
temperature and kept for 24 h. The seed layer has
been spin coated on the substrate. The spin coater
speed has been set to 1500 rpm and then 2500 rpm
each for 30 s. T
C for 10 min to dry and then the spin
coating process has been repeated again for 5 times
to have t
C to be dried completely.
2.3.

Growing ZnO Nanorods

The ZnO nanorods have been grown

C. A
centrifuge tube has been filled with the solution to
80% and a substrate has been put in it
C
for 1h. The process has been shown in Fig. 2.

3.

Characterization

XRD has been used to analyse the formation of
ZnO nanocrystals. The XRD (1.54 Å) pattern for
the prepared samples has been shown in Fig. 3. The
peaks confirm the wurtzite crystal structure of ZnO
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Fig. 2. The growing process of the ZnO nanorods.

nanorods along the c-axis ((002) direction). The
formation of CuO as well as ZnO on the PCBs has
been shown. The SEM image of the sample has
been shown in Fig. 4. As shown, ZnO nanorods
have been grown successfully with average
diameters from 40 nm to 80 nm. The XRD and
SEM, verify the formation of the ZnO nanorods
with the desired characteristics.

4.

Optical Response of the Biosensor

PL is a simple and beneficial method without
uncertainties usually occur in cyclic voltammetry
method and is considered a more improved method.
Sensitivity of the sensor to the glucose has been
tested using 1 mM to 80 mM β-d glucose.
Photoluminescence spectroscopy (325 nm He-Cd
laser) has been used to test different glucose
concentrations. The sensitivity has been defined as
the relative change of the peak intensities to the
change in the glucose concentration. The reaction
between UV irradiation

Fig. 4. The SEM image of ZnO nanorods grown on a
PCB substrate.

(excited from laser) and ZnO surface plays the role
of catalyst. When ZnO surface is treated with
glucose and the surface is exposed to UV, free
carriers are generated and accepted by the glucose
solution before recombination. The products of the
oxidation reaction are H₂O₂ and gluconic acid (Eq.
(1)). The quenching of the PL intensity peaks by
increasing the glucose concentration is due to the
increase in the oxidation reaction.
Glucose + O₂ + H₂O  Gluconic acid + H₂O₂

(1)

We prepared 1mM, 5mM, 10mM and 80mM
glucose solutions. 15µL of each glucose solution
has been dropped on the ZnO nanorods. The results
of the PL spectra have been shown in Fig. 5. As
shown, the topmost graph is the result for the ZnO
nanorods without glucose. Since the highest change
a
a – no glucose
b – 1mM

PL spectroscopy

c – 5mM
d – 10mM

Intensity (a.u)

e – 80mM

b

c
d
e

Wavelength (nm)

Fig. 3. XRD of grown ZnO nanorods on PCB substrate.

Fig. 5. PL spectra of ZnO nanorods on PCBs treated with
1mM, 5mM, 10mM and 80mM glucose solutions.
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6. Conclusion
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Fig. 6. Variations of the peak Intensity of PL spectra
versus glucose concentration.

In the peak intensities has been occurred in the UV
wavelengths about 360 nm, this wavelength has
been chosen for calculating the dependence of the
optical output on the glucose concentration. It has
also been observed that by increasing the glucose
concentration from zero to 80mM, the intensity of
the peaks around 360 nm has been decreased. The
intensity and the normalized intensity (I/I0) of the
peaks of the PL spectra for different glucose
concentrations have been shown in Table I.

5.

Biosensor Sensitivity

In Fig. 6 the peak intensities of the PL response
have been plotted versus the glucose concentration.
Linear interpolation has been used to estimate the
sensitivity. Since the peak variations in low
concentrations is much larger than that of the high
concentrations we have interpolated the results in
two regions separately. The slope of the lines
represents the sensitivity in each region. The
sensitivity has been obtained 13% and 0.2% in low
and
high
glucose
concentration
regions
respectively. First region with higher linear slope
ranges from 0 mM to 10 mM glucose concentration.
Since glucose in normal human serum ranges from
4.4 mM to 6.6 mM and higher for diabetics, the
sensing range and detection sensitivity especially in
the first region, are well suited.
Table I. The details of the PL results.
Glucose (mM)
Intensity (a.u)
/ₒ

0
196.3
1

1
131
0.66

5
68.32
0.34

10
57.14
0.29

80
34.03
0.17

A glucose biosensor based on the semiconducting
ZnO nanostructures was fabricated. The
hydrothermal method with new annealing
temperatures and durations was used to grow ZnO
Trend
nanorods. Cheap conductive PCBs was used as
substrates on which the seed layer was spin coated.
XRD and SEM characterizations verified the
formation of ZnO nanorods. The sensor output was
analysed based on the variations in the peaks
intensities of the PL spectra for different glucose
concentrations. The results showed that for low
concentrations of glucose the biosensor has a very
good sensitivity which is much better than that of
higher glucose concentrations.
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ویژگی های مدوالسیون لیزر فوتونیک کریستال فانو
1

 محمد کاظم مروج فرشی،1عارف رسول زاده زالی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه تربیت مدرس1
 آینه ی فانو برر.در این مقاله ما لیزر فوتونیک کریستالی را تحلیل خواهیم کرد که یکی از آینه های آن برپایه اثر فانو است-چکیده
 نشان داده خواهد شرد کره برا افرزای.مبنای تداخل بین مدهای نوری موجبر و مد نوری تکی مربوط به نانوکاواک بوجود می آید
 کاسرته خواهرد، شناخته میشودcross-port  توان خروجی از یکی از پورت ها که تحت عنوان،ناکوکی بین نانوکاواک و فرکانس لیزر
 مدوالسیون جریران، بعالوه.خواهد داشت

 افزاریthrough-port شد و در حالی که توان خروجی از دیگر پورت مربوط به لیزر یعنی

 همچنرین. لیزر فانو شبیه لیزر معمولی رفتار خواهد کررد،لیزر بررسی خواهد شد و نشان داده خواهد شد که با مدوالسیون جریان
.خواهد یافت

 فرکانس تشدید لیزر افزای،ناکوکی بین نانوکاواک و فرکانس لیزر

نتیجه گیری خواهد شد که با افزای

 ناکوکی فرکانسی، مدوالسیون جریان لیزر، تشدید فانو، لیزر فوتونیک کریستال-كليد واژه

Modulation Properties of Photonic Crystal Fano Laser
Aref Rasoulzadeh Zali, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
1

Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran,
aref.rasuolzadeh@zali@modares.ac.ir; moravvej@modares.ac.ir

Abstract- We analyzed a laser with a mirror realized by Fano interference between the discrete resonance of the
nanocavity and continuum of waveguide modes. The steady-state behavior of the photonic crystal Fano laser (PhC-FL)
is investigated and shown that by increasing the detuning the output power from cross-port decreases however from
through-port increases. In the case of current modulation of the FL, it behaves like a conventional laser and its
bandwidth is limited by carrier dynamics limited by relaxation oscillation frequency. It is shown that by increasing the
modulation amplitudes the accuracy of the small signal results decreases since it is assumed a very negligible dynamical
change around the steady-state point. Furthermore, it is also shown that by increasing the detuning the relaxation
oscillation frequency increases.

Keywords: Photonic Crystal Laser, Fano resonance, Current Modulation, Detuning
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1.

Introduction

To demonstrate ultra-compact lasers, introducing
defects in photonic crystals (PhCs) make it
possible for the realization of high quality optical
cavities [1−3]. Due to the improved light-matter
interaction and possibilities of controlling the
cavity modes, these novel types of lasers enjoy
from many advantages such as ultrahigh speed and
ultralow threshold currents [1,2]. Different
structures have been developed yet based on Fano
resonance and its rich physics has been extensively
explored in these devices [1]. In our recent work
[3], we have demonstrated and analyzed a Fano
laser (FL) with a narrow band mirror which
realized by Fano interference between the
continuum of waveguide modes and discrete
resonance of the nanocavity [1]. Due to the
destructive interference between the optical field
transmitted through the nanocavity and through the
waveguide, this structure indicates the ultra-narrow
reflection spectrum centered about the nanocavity
resonance. As a result, it leads to a laser with
unique characteristics such as single mode laser,
self-pulsing characteristics and the possibility of
modulation of the laser via its Fano mirror [1,2]. It
was recently demonstrated that by considering
nonlinearities in the Fano mirror, self-sustained
pulse trains at gigahertz frequencies can be
generated [2]. Furthermore, FL can be frequency
modulated (FM) via the nanocavity mirror at
frequencies much larger than 1 THz because the
laser bandwidth is not limited by carrier dynamics
as for conventional lasers [1]. Also, the laser
exhibits rich dynamics when changing the
amplitude of the resonance modulation which leads
to a new regime of operation with a train of pulses
in the output [1,2].
Here, we report a detailed investigation of the
dynamical behavior of the FLs considering current
modulation of FL. Small signal model is developed
to compare its results with the numerical results of
the laser modulations. We show that by current
modulation of the FL, it behaves like conventional

laser which its intensity and frequency modulation
bandwidth are limited by carrier dynamics.

2.

Modeling

The temporal coupled mode theory (CMT) is used
to model the dynamics of the field stored in the
nanocavity and coupled to the straight waveguide.
Fig. 1 shows the schematic view of the proposed
PhC line-defect laser based on Fano interference
between waveguide mode and side coupled
nanocavity mode [1-3].

Fig. 1: Schematic of line-defect PhC-FL with right
mirror formed by Fano interference and left mirror
formed by simply terminating the waveguide. The upper
waveguide is cross-port and is not essential for laser
performance.

2.1.

Steady-state Characteristics

It is helpful to find the light-current (L-I)
characteristics of an FL and compare the order of
the power from two ports. So to demonstrate this
aim, the cross-port and through-port powers upon
current change are illustrated in Fig. 2 (a) and 2(b).
As shown in this figure for a given injected
current, the power value from the cross-port is
higher than that of through-port. It is because, at
resonance frequency where the waveguide (laser)
field frequency and nanocavity resonance
frequency coincide, the destructive interference
between the nanocavity field and waveguide field
limits the through-port power. On the other hand,
since the cross-port power is related to the power
stored in the nanocavity, its level is higher than
through power. The parameters those are used in
our simulations are mentioned in ref [3].
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Fig. 2: Output power versus current for (a) crossport and (b) through-port with three different
detuning of δc=0 (filled circle), 0.5γT (triangular),
and γT (open circle).

By introducing detuning to the nanocavity
resonance
frequency,
the
output
power
corresponding to cross-port decreases since the
effective reflection coefficient decreases and field
stored in the nanocavity decreases. Conversely, by
introducing detuning the through-port power
increases. It is because by increasing the detuning,
the interference between two fields in the
waveguide and the nanocavity mirror is less
destructive. Accordingly, the through-port power
increases more than one order of magnitude as
detuning increases from 0 to γT.
2.2.

0

(b)

c =0.5T

0.1

10

10

Small signal model

The laser dynamics is first analyzed by
numerically solving the equations governing FL
rate equation. Then the results are compared with
small signal approach results. We assume that the
dynamical change because of the modulation
perturbation in fields and carrier density values
around their steady-state values are negligible. For
all dynamical variables by performing an
expansion around the steady-state solutions, a set
of approximate rate equations for can be achieved.
Meanwhile, the production terms of two or more
small signal variables should be neglected. The
details of the equations that are used for our
simulations are given in Ref. [1].
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Fig. 3: Numerical (circles) and small signal
approach (dashed or dotted lines) simulation for
power modulation index versus modulation
frequency with current modulation amplitude of
0.9 mA for two different biased currents of
J/Jth=5 (open circles) and 10 (filled circles) for
(a) cross-port and (b) through-port. The quality
factor of the nanocavity is assumed QNC=500.

For constant zero detuning δc0=0, first, we
investigate modulation of the laser injection
current. Naturally, up to the relaxation oscillation
frequency, the power modulation can follow the
current modulation. Around relaxation oscillation,
an enhancement of the response can be observable.
The response drops dramatically, beyond the
relaxation oscillation resonance. The relaxation
oscillation frequency (ωR) generally depends on
the photon density. As a result by increasing the
steady-state biased current i.e., increasing output
power, ωR increases until it saturates at very high
biased currents. The damping of the response also
increases by enhancing ωR, i.e, the response
flattens out as biased current increases
Fig. 3 shows the results of the numerical
simulations and compares with those the small
signal analysis for the power modulation index of
the cross-port power (Fig. 3(a)) and through-port
power (Fig. 3(b)) vs. modulation frequency. As
shown in this figure by increasing the laser
injection current from J=5Jth to 10Jth the
modulation index decreases due to the fact that the
maximum power fluctuation relative to the mean
power decreases. Also, the relaxation oscillation
frequency
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Fig. 4: Numerical (circles) and Small signal approach
(dashed and dotted lines) simulation for modulation
index vs. frequency for (a) Cross port power and (b)
through port power when the current of the PhC FL is
modulated by assuming same photon number of
1.65×104 and three different detunings of the
nanocavity, δc0=0 (filled circles), δc0=0.5γt (open
circles), and δc0=γt (filled squares). The sinusoidal
modulation of the laser is assumed to be as
2.26×10−4sin(ωt).

shifts from ~9 GHz to ~10 GHz. Furthermore, by
increasing the bias current, the resonance peak
flattens and broadens out like conventional laser
[2]. It is clear that by increasing the biased current
the modulation index decreases due to the increase
of the maximum power fluctuation relative to the
mean power. As a result for the lower biased
current (i.e., J=5Jth) strong deviations between
numerical and small-signal simulations is
discernable.
The modulation index of the laser for -cross and
through-ports as a function of modulation
frequency for three different nanocavity detunings
δc0=0, δc0=0.5γt, and δc0=γt while with same photon
number of I=1.65×104 is investigated in Fig. 4 (a)(b). To compare the effect of the detuning on the
relaxation oscillation frequency of the FL
structure, the photon number is assumed to be the
same (I=1.65×104), which can be done by
changing the biased current of the laser which we

set the biased current 5Jth, 10Jth, and 13.5Jth for the
case when the FL works with detuning of δc0=0,
δc0=0.5γT, and δc0=γT, respectively. The first point
that can be concluded from the curves is that for
the same photon number, the relaxation oscillation
frequency for the laser with different detunings is
not the same. For example for PhC-FL with
detuning of δc0=0, 0.5γT, and γT the corresponding
relaxation oscillation frequencies are ωR= 9 GHz,
20 GHz, and 36 GHz, respectively. This values of
relaxation
oscillation
frequencies
are
approximately the same relaxation oscillation
frequencies which depicted previously in
nanocavity modulation part, c.f. Fig. 3. We can
conclude that for an above-threshold condition
when the photon number is constant, the relaxation
oscillation frequency for PhC-FL strongly depends
on the nanocavity detuning. So by adjusting the
detuning, one can increase the relaxation
oscillation frequency which can increase the 3-dB
bandwidth of the laser. On the other hand, one
should note that by increasing the detuning, the
threshold current increases.
2.3.

Conclusion

All in all, we have discussed steady state and small
signal behavior of the PhC-Fl. It is shown that by
increasing the biased current of laser its relaxation
oscillation frequency increases. Also increasing the
detuning of the nanocavity makes another
possibility to increases the laser relaxation
oscillation frequency.
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 اتانول و متانول،رفتار خطی هموگلوبین انسانی در حاللهای آب
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 موالر بعد از آماده سازی و1×11-5  اتانول و متانول با غلظت،در این پژوهش رفتار خطی هموگلوبین انسانی در حاللهای آب-چکیده
 فرا بنفش و فلوئورسانس مورد بررسی- ساعت با استفاده از طیفسنجی مرئی24  درجه سانتیگراد برای مدت4 نگهداری در دمای
. نتایج طیف جذبی و فلوئورسانس نشان میدهد گذار الکترونی و تغییر در ماهیت اولیه هموگلوبین به دلیل حالل است.قرار گرفت
- جابجایی قرمز بیشتری نسبت به دو حالل دیگر از خود نشان می،همچنین طیف فلوئورسانس نمونه هموگلوبین انسانی در متانول
.دهد
 هموگلوبين، فلوئورسانس، خطيت، حالل، جذب-كليد واژه

The Linear Behavior of the Human Hemoglobin in Water, Ethanol and
Methanol solvents
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Abstract
In this work has investigated the linear behavior of the Human hemoglobin with using UV-V is spectroscopy and
fluorescence in several solvents (1.0 × 10-5M) where prepared in 5ml from water, ethanol and methanol solvents and
After storing at 4°C for at least 24hr. The absorption spectra and Fluorescence results showed that electron transition
and change in the initial nature of hemoglobin is due to solvent. Also the fluorescence spectrum of human hemoglobin
sample in methanol shows a higher redshift than two other solvents.
Keywords: absorption, Fluorescence, hemoglobin, linear, solvent
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1.

3.

Introduction

Hemoglobin is one of the most important proteins
in vivo of the human. It carries oxygen from lungs
to peripheral tissues and hydrogen ions from
capillaries to lungs in the vascular system. It can
also transport carbon dioxide and adjust the pH,
which is closely connected with the health of the
organism. Hb is composed of two same α-chains
and two same β-chains. Four heme groups locate in
the crevices near the surface of the hemoglobin,
each attached to one polypeptide chain [1].The
quaternary structure of hemoglobin consists of a
globular structure with four α-β sub-units. Each
sub-unithas α- or β-polypeptide chain attached to a
heme component. Heme consists of an iron ion
held in heterocyclic porphyrinring ring [2]. The
number of amino acids varies slightly among
species. In human Hb, the α chain has 141 amino
acids, and the β chain has 146 amino acids. In carp,
the numbers are 142 and 147, respectively [3]. Hb
is a type of allosteric protein that can regulate its
biological activity through interactions between
subunits, making binding easier when oxygen
molecules have already combined [4]. In this
current work, we investigated the linear behavior
of hemoglobin in several solvents using UV-Vis
spectroscopy.

2.

Experimental

2.1.

Materials

Human hemoglobin (HHb) was purchased from
Sigma Chemical Company. HHb solutions (1.0 ×
10-5M) were prepared in 5ml from water, ethanol
and methanol solvents and after storing at 4°C for
at least 24hr.
2.2.

Apparatus and methods

The UV–vis absorption spectra were collected at
room
temperature
on
a
UV-vis-2450
spectrophotometer (Shimadzu, Japan) equipped
with 10 mm quartz cells in the wavelength range
from 200 to 900 nm. The fluorescence spectra was
recorded
on
an
F-4600
fluorescence
spectrophotometer (Hitachi, Japan). The excitation
and emission slit widths were set at 5.0 nm. The
scanning speed was 8000 nm/min.

3.1.

Results and discussion
UV–visible absorption spectra

UV–vis absorption spectroscopy technique can be
used to explore the structural changes of protein
[5]. From Fig. 1, it can be seen that HHb has five
absorption peaks in water solvent. The absorption
peak at 272 nm was related to Trp, Tyr and Phe
and absorption peak at 405 nm correspond to
porphyrin-Soret band and weak absorption peaks at
535, 575 and 630 were related to Q band [6],
which is due to the π→π⃰ electron transition [7].
Because heme belongs to the group of porphyrin
complexes, the absorption spectrum of a typical
porphyrin complex consists of a strong transition
to the second singlet-excited state (S0 to S2) at
about 400 nm (the Soret band) and a weak
transition to the first singlet-excited state (S0 to
S1) at about 550 nm (the Q-band).The Soret- and
Q-band absorptions both arise from π→π⃰
transitions [8]. The Soret band of HHb can provide
rich information of the change of HHb
conformation [6].

Figure 1: absorption spectrum of HHb in water
solvent.

From Figures 2 and 3 it can be seen that HHb has
three and four absorption peaks in ethanol and
methanol respectively. The experimental results
showed that methanol and ethanol have toxic
effects on HHb. The effects increased along with
the increasing concentration of alcohols. The
results of UV–vis spectra revealed that alcohols led
to conformational changes of HHb, including the
loosening of the skeleton structure and the
decreasing of α - helix in the second structure [5].
The UV–vis absorption spectra reflect the
conformational changes of proteins. Moreover, the
peak shape and peak position of protein could
indicate the important changes of structure such as
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unfolding and denaturation [9]. The strong
absorption peaks of HHb at 206 and 208 nm in
methanol and ethanol reflects the framework
conformation of protein respectively. It also
corresponds to the peptide bond, which is due to
the π→π⃰ electron transition [10]. The absorption
peak at 222 nm was related to α – helix structure
[7]. From Figures. 2 and 3, it can be seen that HHb
in methanol and ethanol solvents has absorption
peaks at 274 nm and 400 nm, which correspond to
the aromatic ring amino acid, and porphyrin-Soret
band, respectively [6].

wavelength for human hemoglobin is 310 And 462
nm. Therefore, the emission wavelength at 310 nm
in this sample is due to intrinsic hemoglobin
Fluorescence due to tryptophan and the emission
wavelength at 462 nm is related to heme.
Therefore Hemoglobin mainly emitted intrinsic
fluorescence due to residue tryptophan and
tyrosine [10].

Figure 4: Fluorescence spectrum of HHb in
water solvent with excitation wavelength 260nm.

Figure 2: absorption spectrum of HHb in ethanol
solvent.

Figure 5: Fluorescence spectrum of HHb in
water solvent with excitation wavelength 385nm.

Figure 3: absorption spectrum of HHb in
methanol solvent.

3.2. Fluorescence investigation
The fluorescence intensity and the location of
fluorescence peak reflect the microenvironment of
the chromophore group of protein [5]. Considering
the absorption wavelength for human hemoglobin
in water is 272 and 405 nm, therefore the
excitation wavelength for human hemoglobin
Considered 260 and 385 nm, which is clearly seen
from the following diagrams, The emission

Because the absorption wavelength of human
hemoglobin in ethanol is 274 and 400 nm, the
excitation wavelength was 270 and 370 nm for this
sample, which is visible from the below figures,
and according to the excitation wavelengths
Selected, the emission wavelength for human
hemoglobin is 336 and 468 nm. Also, due to the
absorption wavelength of human hemoglobin in
methanol is 274 and 400 nm, the excitation
wavelength was 390 nm for human hemoglobin
and based on this excitation wavelength, the
emission wavelength for human hemoglobin is 477
nm, which As previously mentioned, It is
mentioned that the emission wavelength is related
to the fluorescence of porphyrin-heme (sourt
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bond). Therefore, the intrinsic fluorescence of
proteins due to the amino acids tryptophan,
tyrosine and phenylalanine, changes in response to
structural changes due to the small ligand /
molecule binding [4]. Also, the fluorescence
intensity and peak position can reflect the polarity
surrounding the fluorophore molecule and the
small medium of amino acid residues [10].

4. Conclusion
The figure clearly indicates that hemoglobin in
methanol has a redshift relative to the two other
solvents, indicating that the molecular levels of
hemoglobin are closer to each other in this case.
Also, the broadening caused by the influence of
ethanol and methanol alcohols on hemoglobin
represents a change in the initial nature of
hemoglobin.
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مولد اعداد تصادفی کوانتومی نوری مبتنی بر اندازه حرکت زاویهای نور
سارا توفیقی و لیال چهرهقانی انزابی
 مرکز تحقیقات مخابرات ایران،پژوهشکده فناوری ارتباطات
leilachan@itrc.ac.ir  وs.tofighi@itrc.ac.ir
 یک ویژگی ضروری برای مولد اعداد تصادفی این است. اعداد تصادفی برای رمزنگاری کالسیک و کوانتومی ضروری هستند-چکیده
 شبه تصادفی هستتند و استتداده از، اعداد تصادفی ایجاد شده توسط کامپیوترها.که خروجیهای آنها باید غیرقابلپیشبینی باشد
 آنهایی که بتر پایته، از بین انواع مختلف اعداد تصادفی کوانتومی.آنها در رمزنگاری باعث ایجاد حدرههای امنیتی ناخواسته میشود
 توجته، نرخ تولید اعداد تصادفی بتاتتر و اباتاد کوچتکتتر،اپتیک کوانتومی هستند به دلیل مزایایی همچون پیادهسازی راحتتر
 مولد اعداد تصادفی کوانتومی نوری را میتوان بر حستب نتوع چشتته تصتادفی و انتدازهگیتری.بیشتری را به خود جلب کردهاند
 در این مقاله ایده جدیدی برای تولید اعداد کامالً تصادفی بر اساس بترهمنهتی درجته.کوانتومی به سه دسته اصلی طبقهبندی کرد
 تکنیک پیشنهادی ما که متالق به اولین کالس از مولد اعتداد تصتادفی.آزادی اندازه حرکت زاویهای فوتونها پیشنهاد شده است
. میتواند هم نرخ تولید و هم غیرقابلپیشبینی بودن رشته بیت تصادفی را افزایش دهد،کوانتومی نوری است
. مولد اعداد تصادفی كوانتومی، تک فوتون، اندازه حركت زاویه ای نور، اپتيک كوانتومی-كليد واژه

Optical quantum random number generator based on orbital angular
momentum of light
Sara Tofighi and Leila Chehreghani Anzabi
Department of Communication Technology, Iran Telecommuniation Research Center
s.tofighi@itrc.ac.ir & leilachan@itrc.ac.ir
Abstract- Random numbers are critical to both classical and quantum cryptography. A key necessity for randomnumber generators is that their outputs must be unpredictable. The computer generated random numbers are pseudorandom and using them in cryptography causes unexpected security-holes. True randomness can only be extracted from
the inherently random process such as quantum phenomena. Among different types of quantum random number
generator, those are based on quantum optics attract more attention because of their advantages such as easier
implementation, higher random number generation rate, and compact size. The quantum optical random number
generators can be classified into three main classes according to the type of randomness sources and quantum
measurement. In this paper, a new idea to generate truly random numbers based on the superposition of photon’s orbital
angular momentum (OAM) degrees of freedom is proposed. Our proposed technique which belongs to the first class of
optical QRNGs can enhance both the generation rate and unpredictability of random bit string.
Keywords: Quantum optics, Orbital angular momentum of light, Single photon, Quantum random number generator.
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1.

Introduction

Truly random numbers play a vital role in both
classical and quantum cryptography. Any lack of
randomness may lead to security loopholes. Beside
cryptography, random numbers are an essential
resource in science and technology such as
simulation, and coordination in computer networks
or lotteries [1]. The output sequence of a truly
random numbers generator at-least must have three
important properties: unpredictable, uncorrelated
and unbiased [2]. High generation rate is another
aspect of a random number generator which is
important in some applications such as
cryptography. Obviously, the appropriate cost,
compact size and lower power requirement are
other determinants for choosing a suitable random
number generator. There are two main methods to
generate random numbers: pseudorandom number
generators (PRNGs) and physical truly random
number generators (TRNGs) [3]. PRNGs produce
random numbers using a computational
deterministic algorithm. However, the sequences
generated from these algorithmic-based approaches
suffer from determinism, periodicity, correlation
and lack of uniformity, but for several applications
which need high generation rate and less
randomness are sufficient [4]. Physical (or
hardware) truly random number generators are
based on non-deterministic physical phenomena,
such as classically chaotic systems or quantum
systems. The problem of chaotic sources of
entropy (such as those based on thermal and
electric noises, free running oscillator and
biometric methods) is that they are too sensitive to
external influences and lack robustness.
Nevertheless, the Chaos-based random number
generators have an advantage that they are fast [5].
On the other hand, quantum random number
generators (QRNG) are more robust against
environmental disturbances, but they suffer from
relatively low rates of random number generation.
A QRNG typically consists of two main modules:

quantum entropy source and a randomness
extractor. The quantum entropy source exploits the
randomness in quantum mechanics to generate a
sequence of true random numbers. Since the
quantum effects are mixed with classical noise, a
module of randomness extractor is necessary to
subtract the classical effect from the quantum
randomness. Both of these modules are effective
on the rate of random number generator [6].
There are multiple quantum entropy sources
such as radioactive decay, electrical noises and
quantum optical processes. Among them quantum
optical entropy sources reach higher generation
rates on the order of megabits to gigabits per
second and new generations of these systems are
still being proposed [7].
While there is a race to utilize ultra-fast
quantum optical phenomena and declare the highest
possible generation rate of random numbers, the
realistic implementations are limited by speed of
the electronic systems and the post-processing
methods. So, selecting a fast post-processing
technique that is resistant against quantum attacks
is also crucial for random number generator[7,8].
Optical QRNGs are developed very well in recent
years and commercial products of optical QRNGs
are available in the market. Generally, and as
shown if Fig. 1, the quantum optical QRNGs can
be classified in three groups according to the type
of devices used in the entropy source module.
Optical QRNGs of first group which utilize
quantum devices such as single photon sources and
detectors, as well as photon number resolving
detectors take profit of the intrinsic randomness
present in the quantum state of photon. The second
group of optical QRNG does not require quantum
devices which are technically challenging and
extracts quantum origin entropy from optical
sources using standard classical detectors such as
homodyne detection system or standard photodetectors. Finally, the third class considers
experimental imperfect devices which are not fully
trusted or characterized inaccurately. Using the
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nonlocal property of entanglement, the methods of
this class can certify the randomness of generated
bits. In this paper, a novel idea for quantum

random number generation using orbital angular
momentum of light is proposed which belongs to
the first class of QRNGs.

Fig.1 Classification of random number generators

2.
QRNG based on orbital angular
momentum of light
Recently, orbital angular momentum (OAM) of
light attracts considerable attention for achieving
higher data transmission capacity in both classical
and quantum communication [9,10]. Moreover, in
quantum communication protocols based on OAM
of light the security is also enhanced [11].
OAM is a degree of freedom of light which is
related to the spatial distribution of field. The
OAM-carrying beams (such as Laguerre-Gaussian
modes) are characterized with azimuthal phase
dependence of
, where ‘ ’ can be any integer
number. The positive (negative) values correspond
to clockwise (counter-clockwise) helical phase
front, while a zero value corresponds to Gaussian
beam. Therefore, despite polarization which can
takes only two orthogonal states, the OAMcarrying beam have infinite number of orthogonal
states for encoding both classical and quantum
information [12]. In this paper we use the high
dimensional quantum space of photon’s OAM to
enhance the generation rate of optical QRNG. A
schematic diagram illustrating the working
principles of QRNG based on OAM is depicted in
Fig. 2. The entropy source of our proposed method
belongs to the first category of optical QRNGs and

extract randomness by measuring the superposition
of orbital angular momentum states.
Mutually unbiased bases (MUBs) are specific
linear combination of OAM states. These modes
which are generally called ANG modes are
appropriate superposition states for our purpose.
Because according to equation (1) the
measurement of a photon in the ANG mode
provides no information about its OAM state:
.
,

(1)

where
. Generally, for preparing
superposition of OAM modes with arbitrary
amplitude and phase ratios different methods have
been proposed such as interferometric method and
computer-generated holograms. However, due to
the complex implementation and difficult control
of interferometer setup, a computer generated
hologram is more convenient for preparation of
ANG modes [13]. A variable attenuator is placed
after the hologram to achieve single photon ANG
mode.
In the QRNGs based on polarization modes of
single photon, the two eigenstates of polarization
are sorted by a polarization beam splitter.
Similarly, a method for sorting OAM eigenstates
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with high separation efficiency and high power
transmission efficiency is required for designing a
QRNG based on OAM modes of single photon.
This can be done with different proposed OAM
sorting methods at the single-photon level [14-18].
As shown in Fig. 2, in order to have a costefficient QRNG and employing only one single
photon detector for measuring the OAM content of
a single photon, we use an unbalanced
interferometer. Each branch of interferometer has a
definite delay time. By detecting the time of arrival
of single photon, one can understand which path it
took and consequently which OAM it carried.
Finally, by attributing a sequence of bits to each
OAM, one can obtain a sequence of truly random
bits. Since the coding space is expanded to high
dimensional OAM space, the rate of QRNG is
increased considerably.

Fig. 2. A schematic configuration of QRNG based on
OAM. CGH: computer generated hologram, SPD:
single photon detector, Att.: attenuator.

By considering entropy (
)
as a measure of unpredictability, it is obvious that a
random bit string generated using QRNG based on
high dimensional OAM space (
) is more
unpredictable with respect to that generated by
polarization-based QRNG.

3.

Conclusion

In this paper a new idea for quantum random
number generation based on orbital angular
momentum of light is proposed. Since the quantum
superposition state of single photons are prepared
in high-dimensional OAM space, our proposed
method has the potential of generating more
unpredictable random numbers with higher rate.
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جایگیری فضایی لیزر سالیتون های کاواک خود پالسی ناشی از همزمانی
1

 رضا خردمند،2 منصور اسالمی،1عاطفه قائد امینی

 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، گروه فوتونیک1
 ایران، رشت، دانشگاه گیالن،گروه فیزیک2
 با بررسی برهمکنش لیزر سالیتون های کاواک خودپالسی در یک لیزر نیم رسانا با جاذب اشباع پذیر نشان می دهیم که اگر-چکیده
لیزر سالیتون های کاواک خودپالسی در فواصل مناسبی در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند اندرکنش آنها باعث میشود لیزر سالیتون
 همگام شدگی لیزر سالیتون های کاواک بستگی به قدرت اندرکنش فازی آنها دارد.های کاواک همگام شده و از یکدیگر دور شوند
 نشان می دهیم که اثرات.که آن هم به نوبه خود به فاصله اولیه سالیتون ها بستگی داشته و در فاصله های کوتاه تر موثرتر است
.اندرکنشی نظیر سرعت جابجایی به صورت نمایی با افزایش فاصله اولیه لیزر سالیتون های کاواک کاهش می یابد
 همگام شدگی، سالیتون کاواک،پالسی- خود-كليد واژه

Synchronization driven spatial adjustment of self-pulsing laser cavity
solitons
Atefeh Ghaed Amini1, Mansour Eslami2, Reza Kheradmand1
1
2

Photonics Group, RIAPA, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Department of Physics, University of Guilan, P.O. Box 41335-19141 Rasht, Iran

Abstract- We investigate the interaction of self-pulsing laser cavity solitons (SPLCS) in a broad-area semiconductor
laser with saturable absorber. We show that for appropriately close distances, synchronization is excepted to happen
between SPLCSs. As a result of such an interaction, the two elements drive each other away. Since SPLCSs are free in
choosing their phase and polarization, phase interaction between two entities leads to a synchronized behavior in terms
of phase and intensity oscillations. We show that interaction strength depends on the initial separation distance of
SPLCSs and it is more effective in shorter ranges. We also show how the manifestations of such an interaction, like
velocity of SPLCSs, decrease exponentially with the initial separation distance.
Keywords: cavity soliton, self pulsation, synchronization
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1.

Introduction

Synchronized behaviour has been studied in a vast
variety of systems like synchronously flashing
fireflies [1], pacemaker cells in mammalian hearts
[2], and a network of microwave oscillators [3]. It
has been confirmed that coupling among the
constituents of a system plays a key role in their
mutual synchronization. This concept has been
extended to the optical systems, such as networks
of coupled monochromatic lasers, leading to
demonstration of phase-locking [4] and coherent
beam combining [5], and cavity and spatial soliton
synchronization [6,7].
Lasers are a prominent example for self-sustained
nonlinear oscillators. Laser Cavity Solitons (LCSs)
which form in a broad-area semiconductor laser
with saturable absorber, defined as localized spots
of light surrounded by lower intensity emission,
make use of the additional freedom of optical
phase in such free running lasers. Here we
investigate self-pulsing Laser Cavity Solitons
(SPLSs) whose existence depends on certain
instability
provided
by
Andronov-Hopf
bifurcation. Self-pulsing, also known as passive Qswitching, has its origin in the interplay of the
slowly responding population differences in the
amplifier and absorber media and the fast response
of the electric field intensity in the cavity. In a
cavity where the amplifying medium is excited to a
sufficiently high level through some pumping
process, the electric field intensity increases if the
unsaturated gain overcomes the losses. After a
while, the absorber saturates which leads to a
greatly enhanced output power and subsequently to
saturation of the gain, which in turn allows the
field to decay to almost zero intensity. Then the
process repeats itself giving rise to a pulse train
with a typical frequency of the order of several
gigahertz in semiconductors [8].

Since it is possible to have multiple LCSs in the
transverse section of a broad-area semiconductor
laser with saturable absorber, it is interesting to
investigate the mutual interaction of two SPLCSs
when they are switched in different locations.
Synchronization is expected to happen due to the
phase-unlocked nature of these localized optical
elements.

2.

Model

The basic equations describing a broad-area
semiconductor laser with saturable absorber are
[9]:

F  1  i   D  1  i   d  1  i  2  F

(1

D  b1    D 1  F 2   BD 2 

(2

d  b 2    1  sF 2   Bd 2 

(3

where the dimensionless variables F, D and d are,
respectively, the slowly varying envelope of the
electric field, the carrier density of the amplifier
and the carrier density of the absorber defined as
d  1 (N 2 / N 02  1) , D  2 (N 1 / N 01 1) where N 1
and N 2 are the carrier densities in the active and
passive materials, respectively, N 1,0 and N 2,0 are
their transparency values, 1 and 2

are a

dimensional coefficients related to gain and
absorption, respectively.
The

parameters  , 

are

the

linewidth

enhancement factors in the amplifier and in the
absorber, respectively;  is the pump parameter, 
is the unsaturated absorption, s  a2b1 a1b2 is the
saturation parameter, i.e. the ratio of saturation
intensity in the amplifier and in the absorber. b1 is
the ratio of photon lifetime to carrier lifetime
 ph  nr in the amplifier and b 2 is that in the
absorber. Therefore, one can define r as the ratio of
carrier lifetime in the amplifier and in the absorber.
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Finally, the coefficient B is the rate of radiative
recombination in semiconductor. Time is scaled to
the photon lifetime, and space is scaled to the
diffraction length. Typically, a time unit is a few
picoseconds and a space unit is ∼ 4  m .

3.

panel) shows the phase difference locked at π after
synchronization.

Results and discussion

The study of the interaction of two SPLCSs in the
semiconductor laser with saturable absorber
showed that for distances greater than 42µm, they
can stably exist beside each other. For a short time
after creation of SPLCSs, their intensities oscillate
in an opposite phase. However, as a result of
interaction, they first synchronize in phase and
intensity and then start moving away from each
other. Figure 1 shows the intensities of the SPLCSs
before
and
after
synchronization.

Figure 2: (Left) Intensity difference and (Right)
phase difference of the two interacting SPLCSs
for r = 1.7 and the initial distance of 48µm.

The synchronization time of the SPLCSs depends
on their initial separation distance and the
bifurcation parameter r . Figure 3 shows the
synchronization time t sync versus the initial
separation distance d in . It is clearly seen that by
switching SPLCSs in farther distances from each
other, the time required for their synchronization
increases with an exponential scale.

b)
a)

c)

d)

Figure 1: The intensity of SPLCSs before
synchronization (a, b) showing opposite phase
oscillations and after synchronization (c, d) which
depicts in-phase intensity oscillation.

Synchronization in the intensity variation of the
two SPLCSs can be understood from the time trace
of their intensity difference reaching zero after a
certain time known as synchronization time. Figure
2 (left panel) illustrates this behaviour. As for the
phase, we expect some sort of phase locking to
happen between the two SPLCSs once the
synchronization time is achieved. Figure 2 (right

Figure 3: Synchronization time versus the initial
separation distance between SPLCSs for
different values of the bifurcation parameter r .

On the other hand, we see from figure 4 that by
increasing r the time required for synchronization
decreases exponentially which is common for all
values of initial separation distance between the
two SPLCSs. As already mentioned, the
synchronization of the two SPLCSs as localized
self-sustained oscillators leads to a repulsive force
which moves them away from each other. Their
displacement velocity is very fast at the beginning
and decreases as they get farther. The trend is
again exponential which further evidences an
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exponential form for the interaction potential. As
r increases, the displacement velocity increases
accordingly which is consistent with figures 3 and
4 where we showed that synchronization time is
shorter for larger r values resulting in a faster
displacement. Figure 5 shows the displacement
time for different values of r and a fixed initial
separation distance.

decreases. Also, with increasing the bifurcation
parameter representative of the ratio of carrier life
times in the amplifier and absorber materials r ,
the synchronization time decreases and the velocity
increases accordingly which is again exponential.
All these exponential trends suggest that the
interaction potential governing such repulsive
behaviour is of exponential form. We believe that
such a spatial adjustment of laser cavity solitons
driven by a synchronized behaviour can be
extended to clusters of self-sustained oscillators
with promising collective and emergent properties.
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Figure 5: The time needed for the SPLCSs to move
away from each other in the amount shown on
horizontal axis for different values of the bifurcation
parameter r . Their initial spacing is 48µm.
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تاثیر نیروی کازیمیر بر رفتار دینامیکی کلید های نانوالکترومکانیکی
 علیرضا کشاورز،آمنه میکائیلی
 دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک
 سیستم مطالعه. تاثیر نیروی کازیمیر بر رفتار دینامیکی کلیدهای نانوالکترومکانیکی شبیه سازی شده است، در این مقاله-چکیده
 با درنظر گرفتن پارامترهای اساسی. می باشدCantilever-beam شده در این پژوهش یک کلید نانوساختار الکترومکانیکی از نوع
 نتایج بدست. تاثیر نیروی کازیمیر و ولتاژ اعمالی برروی عملکرد کلیدزنی بررسی شده است،مربوط به کلید های نانوالکترومکانیکی
آمده نشان میدهد که این دو عامل نقش بسزایی را در هرنوعی از کلیدهای نانوالکترومکانیکی ایفا میکنند و با افزایش یا کاهش
.آنها میتوان میزان خم شدگی صفحات الکترود و در نهایت عمل کلیدزنی را کنترل کرد
Cantilever-beam type  کلید، نانوساختار الکترومکانیکی، نیروی کازیمیر-كليد واژه

The Effect of Casimir Force on Dynamical Behavior of Nano-electromechanical
Switches
Ameneh Mikaeeli, Alireza Keshavarz
Physics Department, Shiraz University of Technology
a.mikaeeli@sutech.ac.ir, keshavarz@sutech.ac.ir

Abstract- The effect of Casimir force on dynamical behavior of nanoelectromechanical switches is simulated in this
paper. The system investigated in the current study is an electromechanical nanostructure switch such as cantileverbeam type. Considering basic parameters of nanoelectromechanical switches, the effect of Casimir force and pull-in
voltage on the process of switching has been investigated. Results demonstrate that these two factors play a significant
role in every type of nanoelectromechanical switches. Thus, bending rate of plates and finally the performance of
switching can be controlled by increasing or decreasing these two elements.
Keywords: Casimir force, Nanoelectromechanichal switches, Cantilever-beam type switch.
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1.

2.

Introduction

The Casimir effect was first represented by
Hendrik Brugt Gerhard Casimir in 1948 [1]. He
realized when two perfectly uncharged conducting
plates are located closely in parallel together
usually distances in nanoscales, the result is a
small attractive force between them that called
Casimir force. This is because of the fluctuations
of particles and alternating the ground-state energy
of photons. The fundamental idea of Casimir effect
derives from quantum theory in [2], which express
about fluctuations of electromagnetic field in a
vacant region. Although these fluctuations are not
considerable, they cannot be ignored either. This
electromagnetic nature would keep influencing
them in the attendance of conducting materials.
Another remarkable feature is that they can be
limited by a conducting surface. Therefore, when
the two conductive plates are aligned parallel the
fluctuations are limited between them. Hence, the
fluctuations and pressure between plates are less in
comparison of outside the plates and this would
lead to collapse them together. His discoveries
attracted the attention of many researchers in that
time, and various experiments in different fields
have been carried out on this work in the last
decade. One of the capability applications of
Casimir
effect
is
related
to
the
nanoelectromechanical systems (NEMS). A NEM
switch is commonly assembled from two
conducting electrodes such that one of the
electrodes is fixed and the other is movable and the
system is working by electrostatic forces. [3]-[4].
For switches with a distance of less than 100 nm,
the Casimir force prevents particles from sticking
together. This feature of the Casimir force
indicates the importance of examining its presence
in nano-electromechanical switches. In this paper,
we just consider cantilever-beam type switch. The
objective of the present paper is to study of the
dynamical behavior of NEM switches in the
presence of Casimir force and pull-in voltage by a
numerical method, in contrast to other studies
which have been mostly emphesized on static
behaviors [5]-[7].

Theory

In the following section, the theoretical analysis of
cantilever-beam structure is discussed. The first
step is modeling of the forces involved in the
structure. The next step would be to find the
equation governing the model and finally is
characterizing the parameters influencing the
system function. Fig. 1 (a), shows the schematic
view of the structure. By keeping the simplicity
and generality the geometry is dumbed to a onedimensional (1D) lumped model as shown in Fig.1
(b). When voltage is applied between two
electrodes, the formed electrostatic force causes
the plates to collapse on the ground state if the
applied voltage goes over the limit of certain
amount. This specific voltage is called pull-in
voltage and the arisen space is called pull-in gap
respectively.

(a): schematic of cantilever switch

Fig. 1: (a) schematic of cantilever switch, (b) Onedimensional lumped model for the pull-in parameters
estimation [2]-[7]

According to Fig. 1 (b) three different forces are
involved in this system which two of them
(Electrostatic and Casimir forces) are attractive and
the other one (restoring force) is repulsive. Thus,
we have a system with one degree of freedom that
is the gap distance r, between the beam and the
ground plate. By applying voltage to the upper
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movable conductor making it to deflect downward
towards the ground plate due to the electrostatic
attraction. At a certain voltage, the upper
conductor becomes unstable and spontaneously
collapse (or pull-in) to the ground plate. The
voltage and the deformation of the actuator at the
onset of pull-in are referred to as the pull-in
voltage and pull-in deformation, respectively [8].
Corresponding to Fig. 1 (b) and considering
Newton second law, equation of motion of the
system achieves as [2]
(1)
Where
is the mass of the conducting plate.
Similarly the forces involved in the equation are
defined as follows:
(2)
or the restoring force of the movable plate
assumed to take the standard mass-spring form,
where
is the spring constant,
is the initial
distance between electrods. The electrostatic force:
(3)
Which
is the permittivity of vacuum,
and
are the width and the length of the beam and is
the applied voltage. Casimir force:
(4)
Where is Pelank’s constant divided by 2 , is
the speed of light. By changing parameters and
using some dimensionless variables the
transformed equation obtains as the form
(5)

Kutta (RK4) numerical method has been used. It is
a useful method to solve ordinary differential
equations and coupling differential equations that
is first introduced by C. Range in 1895 [9].
2.1.

Results and discussion

We now discuss the effect of the Casimir force and
pull-in voltage on the switching process. Referring
to Eq. 5, Fig. 2 is related to the variation of pull-in
gap with the parameter
related to the Casimir
force when the pull-in voltage is a constant value
equal to 0.25. While Fig. 3 presents the variation of
pull-in gap with parameter related to the pull-in
voltage when the Casimir force is constant value
equal to 30. As shown in Fig. 2 three different
curves are displayed for three different values of
Casimir force (30, 40, 60) respectively. Regarding
to =30 which is the lowest value in this given
interval the pull-in gap has
the maximum
amplitude and continuously decreases by applying
next quantities =40 and =60. It is due to the
fundamental nature of Casimir force. As the
Casimir force increases the attraction between
plates is also enhance and as a result, the pull-in
gap is reduced. It means that the Casimir force is
effective in the pull-in process and collapsing
down the conducting plate Which is the same
results as derived in [2]. With Approximately
identical reasons the variations of pull-in voltage is
also effect the magnitude of pull-in gap. Referring
to Fig. 3 we consider three different amount of
pull-in voltage as 0, 0.5, and 1. It is clear to see
when
=0 the amplitude is much greater than
those values of
=0.5 and
=1. This is also
illustrates the impact of pull-in voltage on the
distance of conducting plates. So,as the parameter
increases the space between plates decreases.

submitting dimensionless variables
Where
and illustrate the amount of Casimir force and
pull-in voltage respectively, is the magnitude of
ratio between the inertia and the restoring forces
and considered equal to 1 in this simulation. is
the attribute time which is considered as the
interval from 0 to 10. The objective of this report is
to find a numerical simulation for the above
dimensionless differencial equation (5) and
investigate the impact of Casimir force and pull-in
voltage on the behavior of switching. Therefore, in
the case of accomplishing this purpose the Runge-

Fig. 2: Variation of pull-in gap with respect to time for
three different values of a=30, a=40, a=60
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طراحی و مشخصهیابی یک مدوالتور فاز سیلیکونی جدید مبتنی بر ساختار
تخلیه حامل جانبی
 محمد حسین زندی، حمید رضا مشایخی،محمد صادق میرزایی
 ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر،دانشکده فیزیک
 یک مدوالتور فاز سیلیکونی تخلیه حامل فشرده در طوو موو، از طریق شبیه سازیهای الکتریکی و نوری، در این مقاله-چکیده
 با طراحی دقیق پیوند. است121 µm  جانبی بایاس معکوس با طوPN  متشکل از یک پیوند، شیفتدهنده فاز. ارائه میشود1/3µm
4V  اتالف نوری این شیفتدهنده فاز فشرده در. را در بر میگیرد2/2V.cm  و1/12  مقادیر بین، بازده مدوالسیون محاسبه شده،PN
 بهبود بیشتر در عملکرد آن در مقایسه. را فراهم میکند31GHz  همچنین این ساختار عملکرد سرعت باال. است2/44dB/cm برابر
. حاصل میشود،با شیفتدهندههای فاز پیشین
 شیفتدهنده فاز سیلیکونی، اثر تخلیه حامل، مدوالسیون نوری، فوتونیک سیلیکونی-كليد واژه

Design and Characterization of a Novel Silicon Phase Modulator based
on the Lateral Carrier Depletion Structure
Mohammad Sadegh Mirzaei, Hamid Reza Mashayekhi, and Mohammad Hossein Zandi
Department of physics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
Abstract- In this paper, through electrical and optical simulations, a compact-sized carrier depletion silicon phase
modulator operating in 1.3µm is presented. The phase shifter is composed by a 120µm-long reverse biased PN junction.
With the precise design of the PN junction, the calculated modulation efficiency contains between 1.02 and 2.2V.cm.
The compact phase shifter optical loss is 2.49dB/cm at 4V. Also, this structure provides >30GHz high speed operation.
Further improvement in its performance in comparison to the state of the art phase shifters is obtained.
Keywords: Silicon photonics, Optical modulation, Carrier depletion effect, Silicon phase shifter
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1.

Introduction

With the development of communication systems
and optical interconnects, silicon photonics
technology has drawn significant attention in
recent years due to low cost, high performances
and direct compatibility with complementary metal
oxide semiconductor (CMOS) technology. Optical
modulators are one of the silicon photonics
building blocks which are used for optical data in
optical interconnect [1]. Fast modulation in silicon
can be obtained by plasma dispersion effect [2]. It
is widely used from the carrier depletion
mechanism for achieving high speed modulators.
High modulation efficiency, small size, low optical
loss and high bandwidth are some figures of merit
of the modulators. A lot of work has been done in
the field of carrier depletion based silicon optical
modulators to improve its functionality [3-5].
However, further improvement in silicon
modulators for telecommunication applications is
desirable. In this paper, we have investigated the
concept of the compact-sized low-loss phase
shifter for a silicon modulator. We performed
device simulation for the phase shifter using
electrical and optical simulation environments [6]
and observed a performance improvement in
comparison with other structures.

2.

Theory and simulation method

The schematic of phase shifter cross section is
shown in Fig. 1. It is a rib waveguide with an
embedded lateral PN junction based on the silicon
on insulator (SOI) platform. The phase shifter
length is 120µm with 250nm-thick top Si and
1µm-thick buried oxide. The silicon rib waveguide
has a width of 400nm, a height of 250nm and a
slab thickness of 80nm. The 80nm slab thickness is
chosen to maximize the optical mode confined in
the rib waveguide core. Also, this thin slab gives
electrical access to the junction. The P-type and Ntype region are chosen to form a PN junction. The
offset between PN junction and core of the rib
waveguide is 100nm towards the N region, because
the holes provide a larger change in refractive
index compared to electrons. Therefore, this makes

to optimize the modulation efficiency. The heavily
doped regions (1×1020) connected to copper
electrodes are chosen to ensure a good Ohmic
contacts. In order to reduce the total loss, P++ and
N++ regions are placed 700nm away from the rib
sides. By reducing the rib waveguide width to
400nm, low optical loss and strong optical mode
confinement is achieved. Here, there is a depletion
region induced by the DC reverse bias voltage in
the core of the rib waveguide. As the applied
voltage increases, the depletion region becomes
wider.

Fig. 1: (a) Schematic cross section of the lateral
PN junction based optical phase shifter. (b) 3-D
view of the phase shifter.

We use a device simulation package called
Lumerical DEVICE to calculate its electrical
characteristics. In the simulation, the Masetti's [7]
model is applied and carrier statistics are assumed
to be Fermi-Dirac. This simulator numerically
solves the Poisson's equation and the charge
continuity equation for electrons and holes. Its
results include carrier distribution at different
biases. An applied DC voltage was swept from 0 to
5V in device anode with 0.5V step. The carrier
distribution is converted to the distribution of
refractive index and absorption coefficient by
carrier plasma relationship at 1.3µm [2]. Finally,
using of a finite difference mode solver, the
effective index at different biases is calculated [6].
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Therefore, with calculation of the effective index,
it is easy to calculate optical phase modulation
(1)
Where L is phase shifter length and
is the
wavelength of the light in vacuum, set as 1.3µm in
telecommunication systems. The modulation
efficiency ( ) defined as the applied voltage and
length required to achieve a π phase shift can be
directly calculated from the phase shift relationship
(equation (1)). Moreover, the optical loss is
obtained by the imaginary refractive index at
different bias voltages.
3.

Fig. 3: Phase shifter semiconductor region band
diagram in 4V reverse bias voltage.

We saw that effective index change at 4V reached
about 1×10-4 (as shown in Fig. 4).

Simulation results and discussion

In the phase shifter structure, the optimized doping
concentrations are chosen to maximize the
effective index change, but the optical loss does
not increase. The waveguide dimensions have been
optimized to maximize the optical mode
confinement (as shown in Fig. 2). An optical mode
profile is needed to show the fundamental mode
propagating behaviour along the phase modulator.
Fig. 2 indicates the optical profile showing that the
most part of the light is confined in the phase
shifter active area.

Fig. 4: Effective refractive index change as a
function of the reverse bias voltage.

The phase shifter shows a modulation efficiency
between 1.02 and 2.2V.cm for a range of reverse
bias voltage from 1 to 5V (as illustrated in Fig. 5).
We introduced a phase shifter figure of merit
(
) where refers to the optical loss due to the
free carrier absorption. For example, at 4V its
value reaches about
as shown in Fig. 5.
Since modulator structures are usually long so low
optical loss for the phase shifter is vital.

Fig. 2: Optical mode profile at 1.3µm.

Fig. 3 shows the semiconductor region band
diagram of the phase shifter which its depletion
region width is 310nm. However, the change in the
effective index is dependent on the carrier
concentration and the doping profile. The results of
product as a function of applied reverse bias
has been presented in Fig. 4.

Fig. 5: The modulation efficiency and
of
the phase shifter under different reverse biases.

1123
This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir.

The 25th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2019)
The 11 Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2019)
University of Shiraz, Shiraz, Iran, Jan. 29-31, 2019.
th

Fig. 6 shows optical loss
as a function of the
reverse bias voltage for 120µm phase shifter. The
optical loss decreases by increase of the reverse
bias voltage. The small signal electro-optic
response of the 120µm phase shifter modulator
under the reverse bias 0V, 2V and 5V was
measured by using a network analyser. When the
reverse bias is 5V, the 3dB bandwidth is
approximately 38GHz (Fig. 7).

4. Conclusion
We have presented the design and simulation of a
120µm phase shifter based on lateral PN junction
in a 250nm SOI platform. The presented phase
shifter shows a modulation efficiency 1.022.2V.cm with an optical loss 2.49dB/cm at 4V.
This simulation results are in agreement with
experimental results. This structure will be very
useful in practical applications.
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وری مناسب برایسنتز پروسکایت دو بعدی و استفاده از الیه نشانی غوطه
های الکترونیک نوریساخت افزاره
 سارا درباری،پارسا درمان
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
 در این پژوهش سنتز پروسکایت دو بعدی رادلسدن پاپر که عالوه بر برخوورداری از مزایوای اوناخته اوده پروسوکایت-چکیده
،ی برطرف کورده اسوتسه بعدی از جمله جذب نوری باال و مشخصات انتقال حامل خوب عیب بزرگ ناپایداری را به طور قابل توجه

های بزرگ و پایدار و مقاوم به حرارت و رطوبت بوتیل آمین اسوتفاده اود توا یوک الیوه ازدر این مقاله از مولکول.گزارش می اود
ی پروسوکایت اوده و پایوداری را افوزایشپروسکایت سرب تترایدید را احاطه کنند و مانع از نفوو حورارت و رطوبوت بوه الیوه
یگردد و محدود سازی کوانتوومی در دو
 وجود این مولکولهای حائل باعث افزایش ثابت ابکه نسبت به حالت سه بعدی م.میدهند

هوای طیوج جوذب نووری ووری الیه نشانی اد و با انجام آزموایش این ماده به روش غوطه.بعد باعث افزایش گاف انرژی می اود
. الکترون ولت اندازه گیری اد2/22  الکترون ولت و بیشترین مقدار نورتابناکی2/5 نورتابناکی گاف انرژی آن
الیه نشانی غوطهوری، رادلسدن پاپر،  پایداری، پروسکایت دو بعدی، افزاره های الکترونیک نوری-کلید واژه

Synthesis of 2D Perovskite and Using Dip-coating Method Suitable for
Fabrication of Optoelectronic Devices
Parsa Darman*, Sara Darbari**
* Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
darmanparsa@modares.ac.ir
** Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
s.darbari@modares.ac.ir
Abstract- -In this paper synthesis of Ruddlesden-Popper tow dimensional Perovskite (RPPs) is reported. Not only has
this kind of Perovskite (PVK) its 3D counterpart advantageous such as high absorption coefficient and good carrier
transport properties but also its stability has been improved. In this work BA molecule which is stable, heat and humid
resistive and big enough to cover a mono layer of lead tetra iodide was used to prevent heat and humidity to reach PVK
layer and stabilize it. The existence of spacer molecule increase lattice constant and quantum confinement enlarge band
gap. After Dip-coating photoluminescence (PL) and photo absorption spectroscopy test was done and band gap was
measured 2.5eV and PL pick was 2.21eV.
Keywords: Optoelectronic devices, 2D Perovskite, Stability, Ruddlesden-Popper, Dip-coating
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1.

Introduction

Organic–Inorganic Halide Perovskites (OIHPs) are
a long time known materials which have been
widely studied since 2009.their optoelectronic
properties have been investigated by numerous
research groups in this decade, some of impressive
ones are high light absorption coefficients, long
charge carrier diffusion lengths, intense
photoluminescence (PL), slow rates of nonradiative charge recombination, photoinduced
polarization, high drift mobilities, and effective
charge collection. Thus, they are attractive
photoactive materials for developing highperformance optoelectronic devices[1]. These
devices are also cheap and easy to be fabricated.
Furthermore, recently, 2D Ruddlesden–Popper
layered perovskites(RPPs) with good moisture
resistance have
been attracted attention for
optoelectronic devices. This family of 2D layered
OIHPs has a general formula of (RNH3)2(CH3NH3)
n-1BnX4, where R is a long chain alkyl or aromatic
group, and n is the number of the metal cation
layers between the two layers of the organic
chains[2].2D semiconductors have quantum
confinement and band gap tenability which are
desirable in optoelectronic applications[3]. PVK
photoactive layers should work effectively with
other functional materials such as electrodes,
interfacial layers and encapsulating films.
Conventional two-dimensional (2D) PVKs are
promising candidates for this purpose because of
their
unique
structures
and
interesting
optoelectronic properties[3].
Gustav Rose in 1839 discovered CaTiO3 and
named it after Russian mineralogist Lev Perovski .
nowadays perovskite also refers to the class of
compounds which have the same type of crystal
structure as CaTiO3 (XIIA2+VIB4+X2−3), known as the
perovskite structure[4]. The first series of
Ruddlesden-Popper phase, Sr2TiO4, Ca2MnO4 and
SrLaAlO4 were confirmed by powder X-ray
diffraction (PXRD) in 1957[5]. Weber was the first
to synthesize MAPbX3 in 1978[1].In 2009,
Miyasaka et al used PVK as sensitizer in solar cells
and report 3.8% power conversion efficiency[1]. In

2015, Kanatzidis et al. synthesized 2D RPP using
BA as spacer molecule to cover one layer of lead
tetra iodide[2].in 2016 Liu et al. synthesized 2D
MAPbI3[6].during these 10 years solar cells,
LEDs, PDs, X-ray detectors, and lasers were
fabricated with OIHPs.

2.

Methodology

2.1.

BAI synthesis

n-butylammonium iodide (BAI) was synthesized
by neutralizing 924µL n-butylamine (BA) and 5
mL 57% w/w aqueous hydriodic acid (HI ) with
stirring for four hours at 0 °C. The solvent was
then evaporation using rotary evaporation at 60 °C
and washed by diethyl ether three times followed
by dried at 70 °C for 12 hours.
2.2.

(BA)2PbI4 synthesis

500 mg PbO powder was dissolved in a mixture of
3 mL 57% w/w aqueous HI solution and 1 mL
50% aqueous H3PO2 by heating to boiling under
constant magnetic stirring for about 5 min, which
formed a bright yellow solution. Subsequent
addition of liquid. Addition of 500mg
n-CH3(CH2)3NH3I (BAI) powder to the PbI2
solution initially produced a black precipitate,
which was subsequently dissolved under heating
the combined solution to boiling. The stirring was
then discontinued, and the solution was left to cool
to room temperature during which time orange
rectangular-shaped plates (flakes) started to
crystallize. The precipitation was deemed to be
complete after ∼3 h.
2.3.

Deposition

The resulting product of synthesis was colloidal
suspension in which the solid particles were
(BA)2PbI4 and solvent was H3PO2.for deposition
substrates were cleaned by sonication in deionized
water, soap water, and 2-propanol and then treated
by oxygen plasma. Substrates were carefully
entered in the mixture without hitting 2D flakes on
top of solvent and then after putting flakes on the
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substrate, it was gotten out of mixture and left out
in room temperature to dry.

3.

Results and discussion.

The size of RPP flakes that was deposited using
Dip-coating varies from 15 µm to 5000 µm,
therefore it can be used in fabrication of micro
optoelectronic devices, Fig 1 a) shows 2000 µm
RPP flake under optical microscope. The size of
flakes were evaluated by comparison between RPP
flakes and a 500 µm printed line b) Field Emission
Scanning Electron Microscopes (FE-SEM) has
shown RPP’s crystals has indeed been formed.

Fig. 2: Dip-coated Si− (BA)2PbI4 absorption
spectrum

PL pick observed at 2.21 eV in Fig 3. Shows
140meV mismatch with other work's[7, 8] but it
again proves not only was the synthesis of 2D RPP
successful, but also it does have wider band gap.

50µm

(b)
(a)
Fig. 1:a) optical microscope image b) FE-SEM
views of the resulting layer.

The photo absorption spectroscopy is shown in Fig
2. that is an approximate match with previous
works[7, 8].
The exciton absorption happened in 2.35eV and
band gap (absorption pick) has been measured
2.5eV that indicates exciton energy of 150meV
while in previous literature exciton absorption and
band gap were reported 2.35eV and 2.43eV
respectively so exciton energy was 80meV.
Therefore, excitonic absorption matched perfectly
with previous works but measured band gap is
0.7eV blue-shifted.
It should be noted here that Cao et al. have also
observed dramatic change in deposited sample’s
absorption spectrum[8].their excitonic absorption
almost disappeared and their absorption pick blue
shifted a bit so they reported their absorption edge
as band gap which was 2.24eV.

Fig. 3: PL spectrum of dip-coated Si−perovskite
thin films of the (BA)2PbI4

In 2D MAPbI3 (non RP method) the band gap was
reported 1.8 eV[6], which is larger than 3D
MAPbI3 due to Quantum confinement in RP
method in addition of Quantum confinement, the
existent of big spacer molecule such as BA
increase the lattice constantan and it result in larger
band gap which was previously seen in
PbBr4[2].

4.

Conclusion

The aim in this paper was synthesis of 2D
Ruddlesden Popper Perovskite and using dipcoating deposition method to fabricate micro
optoelectronic devices.
Previously (BA)2PbI4 was synthesized and was
deposited using spin coating method[7, 8]. in this
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work we compared absorption spectrum and
Photoluminescence to see whether the synthesis
and its deposition method were correctly done.

[4] H.-R. Wenk and A. Bulakh, Minerals: their
constitution and origin. Cambridge University
Press, 2016.

In table 1 exciton Pick is 2.35 eV which is exactly
the same as reported before [7]. PL and Eg is
2.21eV and 2.5eV respectively while they were
reported 2.35eV and 2.41eV respectively[7].
Genuinely it can be claimed that synthesis was
successful and crystals were transferred well by
dip-coating method specially by taking absorption
spectrum changes in Cao et al. work [8]into
account.

[5] S. Ruddlesden and P. Popper, "The
compound Sr3Ti2O7 and its structure," Acta
Crystallographica, vol. 11, no. 1, pp. 54-55, 1958.

(BA)2PbI4
This paper
Stoumpos et
al.[7]

Band
gap
2.5eV
2.43eV

Exitonic
absorption
2.35eV
2.35ev

photoluminescence
2.21eV
2.35eV

Table I. comparison between measured data and
reported data

It is also demonstrated here that by Dip coating it
is possible to fabricate 2D RPP based Micro
optoelectronic devices and its advantage is that it is
done without using Suction (vacuum) filtering and
DMF.

[6] J.
Liu
et
al.,
"Two-dimensional
CH3NH3PbI3
perovskite:
synthesis
and
optoelectronic application," ACS nano, vol. 10, no.
3, pp. 3536-3542, 2016.
[7] C. C. Stoumpos et al., "Ruddlesden–Popper
hybrid lead iodide perovskite 2D homologous
semiconductors," Chemistry of Materials, vol. 28,
no. 8, pp. 2852-2867, 2016.
[8] D. H. Cao, C. C. Stoumpos, O. K. Farha, J.
T. Hupp, and M. G. Kanatzidis, "2D homologous
perovskites as light-absorbing materials for solar
cell applications," Journal of the American
Chemical Society, vol. 137, no. 24, pp. 7843-7850,
2015.

References
[1] T. M. Brenner, D. A. Egger, L. Kronik, G.
Hodes, and D. Cahen, "Hybrid organic—inorganic
perovskites: low-cost semiconductors with
intriguing charge-transport properties," Nature
Reviews Materials, vol. 1, no. 1, p. 15007, 2016.
[2] Y. Chen, Y. Sun, J. Peng, J. Tang, K. Zheng,
and Z. Liang, "2D Ruddlesden–Popper perovskites
for optoelectronics," Advanced Materials, vol. 30,
no. 2, p. 1703487, 2018.
[3] S. Chen and G. Shi, "Two‐Dimensional
Materials
for
Halide
Perovskite‐Based
Optoelectronic Devices," Advanced Materials, vol.
29, no. 24, p. 1605448, 2017.

1128
This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir.

The 25th Iranian Conference on
Optics and Photonics (ICOP 2019),
and the 11th Iranian Conference on
Photonics Engineering and
Technology (ICPET 2019).
University of Shiraz,
Shiraz, Iran,
Jan. 29-31, 2019

بررسی تاثیر پارامتر حبسشدگی نوری بر عملکرد لیزر فانوی بلور فوتونی
2

 و عارف رسولزاده زالی1 محمد رزاقی،1گلشن حمزه

 سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق1
 دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر2
 در این شبیهسازی معادالت انتشار حاکم بر. در این مقاله عملکرد یک لیزر فانو بلور فوتونی بررسی و شبیهسازی شده است-چکیده
 رفتار دینامیکی لیزر در دو رژیمم عملکمرد، براساس شبیهسازی انجام شده. با استفاده از روش تفاضل محدود حل شده است،لیزر
 جهت بهینهسازی عملکرد لیزر پارامترحبسشدگی نور در نانوکاواک تغییر داده شمده.پالس بررسی شده است-موج پیوسته و خود
 تما0/1  با تغییر پارامتر حبسشدگی از، باتوجه به شبیهسازی انجام شده. عملکرد لیزر براساس این تغییرات بررسی شده است.است
 نانوثانیه و مماکزیمم تغییمرات0/000 )FWHM(  تغییرات کل عرض در نصف ماکزیمم، پیکوژول0/22  ماکزیمم تغییرات انرژی،0/22
. گیگاهرتز در سیگنال خروجی مشاهده شده است0/227 فرکانس
 نانوکاواک، فانو لیزر، فاکتور حبسشدگی میدان نانوکاواک،پالس- خود-كليد واژه

Investigation of optical confinement factor effect on photonic
crystal Fano laser performance
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Abstract- In this paper the operation of a photonic crystal Fano laser is analyzed and simulated. In this simulation, the
propagation equations are solved using the finite difference method. The dynamical behavior of the laser is
demonstrated for two regimes of operation, continuous-wave and self-pulsing. In order to optimize laser operation, the
nanocavity field confinement factor has been swept and its effects on the laser operation is investigated. Based on our
simulations by changing this confinement factor from 0.1 to 0.32, the maximum energy, full width at half maximum
and frequency variations of 0.27 pJ, 0.009 ns and 0.738 GHz in the output signals are respectively observed.

Keywords: Self-pulsing, nanocavity field confinement factor, Fano laser, nanocavity
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1.

Introduction

Photonic crystal lasers are the newest type of lasers
used in photonic integrated circuits [1]. The use of
cavities created by linear defect in the laser
structure, increases the light-matter interaction. It
also makes possible to control cavity modes, which
can lead to a large bandwidth and low threshold
laser. Linear and point defects lasers have many
advantages, such as low-power consumption [2, 3]
and very high speeds[3, 4].
A new type of photonic crystal lasers is so-called
Fano lasers. It consists of a photonic crystal linear
defect waveguide, a conventional mirror based on
the termination of the waveguide, and a newly
proposed Fano mirror. These lasers are able to
generate very narrow pulses (self-pulse) For the
first time in 2014, the Fano Laser structure was
introduced [3]. Then, in 2016, it was demonstrated
experimentally and theoretically, that by this laser
light pulses at gigahertz frequencies can be
produced [5]. In 2017, laser performance was
investigated in two modes of continuous wave and
self-pulse [1].
In this paper, we first describe the Fano laser
structure. Then laser operating modes using the
finite difference method is simulated. Finally, we
will investigate the dynamical behavior of the laser
accordingly.

2.

Fano Laser Structure

The Fano laser structure is shown in Fig. 1. This
structure was first introduced in [3] which is based
on the creation of alternate pattern of air-holes in a
InP membrane. The laser cavity is based on a
photonic crystal waveguide due to a linear defect
in the photonic crystal structure. The left mirror is
a conventional broadband mirror that is created by
a photonic crystal waveguide termination with airholes. In contrast, the right mirror is based on the
Fano resonance. As shown in Fig. 1, the reflection
in this mirror is consequence of the interference
between the continuum of waveguide modes and
the discrete resonance of a side- coupled

nanocavity known as Fano resonance. One of the
most important characteristics of this mirror is that
it is a very narrow-band mirror.

Fig. 1: The Fano laser structure with radius r =
100 nm and the lattice constant a = 425 nm

3.

Governing Equations

The equations governing the Fano laser are as
follows [1]:

da(t ) dt  (i c   T )a(t )  ( c1 2 ) s1 (t ) 
(1 2)(1  i )c g g N ( N c (t )  N 0 )a(t )

(1)

s1 (t )  P( c ^ (1 2))a(t )

(2)

s2 (t )  s1 (t )  ( c ^ (1 2))a(t )

(3)

s 3 (t )  i ( p ^ (1 2)) a (t )

(4)

dN c (t ) dt   N c  c  c g g N ( N c (t )  N 0 )
( a(t ) ^ 2)  r V NC

(5)

T c i  p

(6)

Qx   r  x

(7)

Here, a(t) is the nanocavity field and s(t) is the
propagation field in the waveguide. The signs + (-)
refer to traveling toward (far from) the Fano mirror
in Fig 1. In addition, δc = ωc -ω, where ω is the
laser frequency and ωc is the nanocavity resonance
frequency. Also γT is the total nanocavity passive
decay rate, γc is the nanocavity waveguide coupling
decay rate, γi is the out-of-plane and scattering
losses decay rate and γp is the coupling to the
cross-port decay rate. The corresponding Q-factors
are defined as Eq. (7). Where ωr is the reference
frequency. In addition, τc is an effective carrier
lifetime within the nanocavity, c is the nanocavity
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field confinement factor, vg=c/ng is the group
velocity, gN is the differential gain, N0 is the
transparency carrier density of the active material,
and VNC is the volume of the nanocavity. Finally,
P=1(-1) is the parity of the cavity mode with
respect to the Fano mirror.

4.

Investigation of Laser Performance

The Fano laser has two working dynamical
regions, the continuous wave (CW) and the pulsed
train region, which is called self-pulsing (SP).
Generally, the lasers start lasing at currents above
the threshold current. The laser operation area
depends on many factors such as the pump current,
Jpump, the nanocavity frequency ωc, and the
nanocavity field confinement factor, c.
4.1.

Continuous Wave Operation

decreases and, as a result, the reflection coefficient
increases [1].
4.2.

Self-Pulsing Operation

As previously discussed, the working region
changes with the change of pump current. As
shown in Fig. 3 by assuming the bias current of the
Fano laser to be J=1.2Jth, the laser operates in the
self-pulse region. In this region, by increasing the
laser power, a stimulated emission occurs in the
waveguide, as a result, the carrier density
decreases in the waveguide. Therefore, the
nanocavity carrier density increases (Fig. 3-c). The
laser is constantly optically pumped, which results
in the waveguide carrier density reaches the
threshold value, which is equivalent to the carrier
density of the un-pumped nanocavity where the
lasing occurs (Fig. 3-c).

Generally, if the biased current of the Fano laser is
far more than threshold current, its output will be
in CW mode. Fig. 2 shows a numerical simulation
of the output power of the Fano laser and also its
carrier density. The biased current and detuning are
assumed
J=2Jth
and
Δωc=ωc-ωr=0.52γT,
respectively.

Fig. 3: (a) the laser output power, (b) 1│r2(ωc,ωs)│2 ; and (c) the normalized carrier
density of the waveguide and nanocavacs versus
time in the self-pulse operation regime

Fig. 2: (a) laser output power (b) normalized
carrier density of the nanocavity and waveguide
versus time in continuous wave operation regime

The results are in good agreement with results
shown in [1]. As depicted in Fig. 2, since the
nanocavity is pumped through the laser field, so
the nanocavity carrier density cannot be increased
from N0. Therefore, by increasing the nanocavity
carrier density, the absorption rate in nanocavity

As the waveguide field increases, carrier density
increases in nanocavity as well (Fig. 3-c),
consequently, the absorption in nanocavity is
decreased, which results in a reduction in mirror
losses. As the stimulated emission increases in the
laser waveguide, the waveguide carrier density
drops below the threshold and the lasing is
interrupted. Then again the density of the carrier in
the waveguide begin to increase in contrast to the
carrier density in the nanocavity which decreases
due to the recombination. Accordingly the carrier
density in the laser waveguide reaches the
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threshold carrier density and this cycle repeats
(Fig. 3-a) [1].

5.
Laser Operation Dependency to
Nanocavity Field Confinement Factor
As shown in Fig. 4, the more the nanocavity field
confinement factor, lead to the more the field
confinement in the nanocavity. In other words, by
increasing c from 0.1 to 0.32, the energy stored in
the nanocavity increases. Variation in nanocavity
optical confinement factor leads to the variations in
energy, frequency, and FWHM. The laser operates
in continuous wave regime for nanocavity field
confinement factors beyond c >0.32. As shown in
Fig. 4-a, the maximum energy variation of the
output signal is 0.27 pJ. With increasing c from
0.1 to 0.32, the Fano mirror reflection increases.
Due to the direct relationship between the output
intensity of the laser and the reflection coefficient,
the energy of the output signal increases.

grows faster. Furthermore, the carrier density in
the waveguide also grows faster and consequently
it reaches to the threshold value sooner. So, the
output field instantaneous frequency increases.

6.

In this paper, the Fano laser structure was
numerically investigated and its dynamical
operation regimes was explained. The propagation
equations were solved using the finite difference
method. It was observed that by changing the
nanocavity field confinement factor from 0.1 to
0.32, the maximum variation of the energy in the
output port of the laser was 0.27 pJ, the maximum
FWHM variation was 0.009 ns and the maximum
frequency variation was 0.738 GHz in the output
signal.
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variation of the output signal is reduced. Finally,
Figure 4-c shows that the maximum frequency
variation of the output light is 0.738 GHz. With
increasing c, the carrier density in the nanocavity

Conclusion
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تشدید پالسمونی وابسته به شدت نور ورودی در الیه گرافن
 وحید احمدی، مهدی صادقی
 تهران،  دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 در این مقاله ما به مطالعه تحریک پالسمون پالریتون های سطحی در حضور میدان های الکتریکی باال بر روی سطط تطک-چکیده
 ما پاشندگی را برای گرافن با کیفیت باال در نظر میگیریم به طوریکه.رادر می پردازیم-الیه گرافن با استفاده از پیکربندی کرشمان
 نتایج نشطان مطیدهنطد کطه بطرای مطو هطای.در این حالت میزان انرژی پالسمون پالریتونها بسیار بزرگتر از انرژی تلفاتی است
 ثابت انتشار پالسمون پالریتونهای سطحی رابطه غیرخطی با زاویه تابش مو الکترومغناطیسی ورودی،الکترومغناطیسی با شدت باال
 پاشندگی پالسمون پالریتونهای سطحی دارای تکینگی در بعضی فرکانسها هستند که منجطر بطه، همچنین در شدتهای باال.دارد
 از این پدیده می توان برای طراحی فیلترهای زاویه و فرکانسی استفاده کرد که قابل تنظیم با.تشدیدهای پالسمونی بیشتر می شود
.شدت نور ورودی است
. پاشندگی، رادر- کرشمان،  پالسمونيک،  گرافن-کليد واژه

Intensity-dependent plasmonic resonance of graphene layer
Mehdi Sadeghi 1,a), Vahid Ahmadi 1,b)
1)

Department of Electrical & Computer Engineering, University of Tarbiat Modares, Tehran,
14115-111, Iran.
a) sadeghi.m@modares.ac.ir b) Corresponding author: v_ahmadi@modares.ac.ir

Abstract- In this paper, we study excitation of surface plasmon polaritons (SPPs) by Kretschmann-Raether
configuration for graphene layer sandwiched between two dielectrics for enough high intensity input electromagnetic
(EM) wave. We consider the dispersion of SPPs for high quality graphene layer in which scattering loss is much lower
than SPPs energy. Results show that for rather high intensity EM wave, propagation constants of SPPs show nonlinear
dependence to incidence angle. Also dispersion curves of surface plasmon polaritons have singularity at some
frequencies which results to more plasmonic resonances. These phenomena can be used to design angle and frequency
filters which are tunable by intensity of control pump.
Keywords: Graphene, Plasmonics, Kretschmann-Raether, Dispersion
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Our proposed configuration is depicted in Fig.1. A
graphene sheet is sandwiched between two

1. Introduction
Graphene has shown astonishing electrical, optical
and photonic properties [1]. Among them, we can
mention electro-statistic tunability of charge
carriers, low energy loss at terahertz frequencies,
high confinement of SPPs traveling on its surface
due to its 2 dimensional nature [2]. Based on above
features, many structures like plasmonic filters [3],
modulators [4], sensors [5] have been proposed.
Significant light-matter interaction in graphene
leads to very large optical susceptibilities in
comparison to noble metals and conventional
dielectrics [6] which motivated many researchers
to utilize it in applications such as switches [7],
bistable devices [8] and third harmonic generation
[9]. Here, we study plasmonic resonance of
graphene in Kretschmann-Raether configuration
excited by high intensity input. Numerical
simulation results show that at enough large
intensities a second plasmonic resonance arises
which can be adjusted by intensity of input optical
wave. This characteristic can be used in intensitytunable filters.

dielectrics with dielectric constants of

2. Materials and methods

angular frequency of incident light,

1

and  2

with thickness of d and lies parallel to XY surface.
The incident TM light propagates in the Z direction
with the angle of  respect to normal of graphene
surface. The Kretschmann-Raether configuration is
used to excite SPPs. Therefore a prism with
dielectric constant of

 p  1   2

is used to

satisfy conservation of momentum law. Prism is
made of Ge with dielectric constant of 16. Inner
dielectrics are CaF2 with dielectric constants of
1.69. The CaF2 slab thickness (d) is chosen to be
30 μm. Graphene Fermi level is set to typical value
of 0.23 eV. Using Maxwell equations and
boundary conditions, we can write dispersion
relation for TM mode as [10]

1
2
kspp


where

1

2

2



c2

2
kspp


 2



2

i
 0

(1)

c2

k spp the wavenumber of SPPs is,  is the

conductivity of graphene,

0



is the

and c are the

permittivity and speed of light in vacuum,
respectively. By using Taylor expansion of
graphene conductivity and for moderate high
electric field, the graphene conductivity can be
expressed as    1   3 | E |

 (3) are

linear

and

2

third

where  (1) and
order

surface

conductivities of graphene and E is the electric
field on graphene surface. Second order
conductivity is zero due to centro-symmetric
physical structure of graphene. For high quality
graphene, the inequality of   1 is satisfied,
so the conductivities can be expressed as [8,11]


Fig. 1: Configuration of Kretschmann-Raether
structure [8].

(1)
intra

iq 2 EF
 2
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9 q 2  q F 
 i
8  2  3 EF

2

(3)
 intra

.

where EF is the Fermi level of graphene,

(3)

 is the

angular frequency of input wave,  F is the Fermi
velocity of graphene electrons. The q and
are
electrical charge of electron and reduced Planks
constant, respectively. Substituting Eq. (2) and Eq.
(3) into Eq. (1), we can achieve dispersion relation
for SPPs on graphene surface which relates SPPs
wavenumber to electric field strength. Propagation
constant (Kspp) of SPPs against different angles
for electric field intensities of 1 W/cm2, 4.8 W/cm2
and 8.5 W/cm2 are depicted in Fig. (2). At intensity
of 1 W/cm2, plasmonic resonance occurs at
incident angle of about 32 degree. However,
results show that at appropriate large intensities,
there are other resonances at higher incidence
angles. For input intensities of 4.8 and 8.5 W/cm2,
second resonance emerges at illumination angle of
80 and 63 degrees.

Fig. 3: Transmittance versus incidence angle.

First peak is related to Brewster angle. Second
peak is the first plasmonic resonance for all
intensities. Third and fourth peaks are highintensity resonance peaks related to intensities of
8.5 W/cm2 and 4.8 W/cm2, respectively, which
possess small full width half maximum (FWHM).
This characteristic is very useful for precise
intensity dependent angle filters.
Dispersion curves for three intensities of 1.9
KW/cm2, 0.85 KW/cm2 and 1 W/cm2 are
illustrated in Fig.4

Fig. 2: Propagation constant versus input
incidence angle for three different input
intensities.

Transmittance versus incidence angle is shown in
Fig. (3).

Fig. 4: Dispersion curves for three different input
intensities.

It is evident that for input intensity of 1W/cm2, the
light line only crosses dispersion curve at a
frequency of 1 THz, but at enough large intensities
resonance frequency decreases slightly and also
another plasmonic resonance becomes feasible.
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3. Conclusions
In conclusion, we have extracted propagation
constants of SPPs versus incident angle and
dispersion curves related to SPPs for enough high
intensities of input light excited by KretschmannRaether configuration. Results show that adjustable
angle and frequency filters can be designed in
which the controlling process can be done by
means of intensity of incident wave.
Fig. 5: Transmittance versus input light frequency.
The lower resonant frequency lies in GHz regime.
For example, for input intensities of 0.85 KW/cm2
and 1.9 KW/cm2, resonant frequencies of 15 GHz
and 28 GHz emerges respectively which is evident
in Fig. (5). To explain this resonances, we
investigate conductivity behaviour against
variations of frequency for various input
intensities. For intensities of 0.85 KW/cm2 and 1.9
KW/cm2, imaginary part of conductivity becomes
zero at specific frequencies near resonant
frequencies as shown in Fig. (6). At these
frequencies, SPPs propagation constants become
infinity. So there is a frequency at which light line
crosses dispersion curve that is called resonant
frequency. This resonant frequency lies in GHz
range and can be shifted by input intensity. This
phenomenon can be used to design tunable
frequency filters by intensity in GHz regime.

References
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

A. K. Geim and K. S. Novoselov, “The rise of
graphene,” Nat. Mater., vol. 6, pp. 183–191, 2007.
A. Kar, N. Goswami, and A. Saha, “Long-range
surface plasmon-induced tunable ultralow threshold
optical bistability using graphene sheets at terahertz
frequency,” Appl. Opt., vol. 56, pp. 2321–2329,
2017.
H.-J. Li, L.-L. Wang, J.-Q. Liu, Z.-R. Huang, B. Sun,
and X. Zhai, “Investigation of the graphene based
planar plasmonic filters,” Appl. Phys. Lett., vol. 103,
pp. 211104, 2013.
B. Sensale-Rodriguez, R. Yan, M. Zhu, D. Jena, L.
Liu, and H. Grace Xing, “Efficient terahertz electroabsorption
modulation
employing
graphene
plasmonic structures,” Appl. Phys. Lett., vol. 101, pp.
261115, 2012.
Y. Wu, B. Yao, A. Zhang, Y. Rao, Z. Wang, Y.
Cheng, Y. Gong, W. Zhang, Y. Chen, and K. S.
Chiang, “Graphene-coated microfiber Bragg grating
for high-sensitivity gas sensing,” Opt. Lett., vol. 39,
pp. 1235–1237, 2014.
E. Hendry, P. J. Hale, J. Moger, A. K. Savchenko,
and S. A. Mikhailov, “Coherent nonlinear optical
response of graphene,” Phys. Rev. Lett., vol. 105, pp.
97401, 2010.
M. Sanderson, Y. S. Ang, S. Gong, T. Zhao, M. Hu,
R. Zhong, X. Chen, P. Zhang, C. Zhang, and S. Liu,
“Optical bistability induced by nonlinear surface
plasmon polaritons in graphene in terahertz regime,”
Appl. Phys. Lett., vol. 107, pp. 203113, 2015.
X. Dai, L. Jiang, and Y. Xiang, “Low threshold
optical bistability at terahertz frequencies with
graphene surface plasmons,” Sci. Rep., vol. 5, pp.
12271, 2015.
J. L. Cheng, N. Vermeulen, and J. E. Sipe, “Third
order optical nonlinearity of graphene,” New J. Phys.,
vol. 16, pp. 53014, 2014.
M. Jablan, H. Buljan, and M. Soljačić, “Plasmonics
in graphene at infrared frequencies,” Phys. Rev. B,
vol. 80, pp. 245435, 2009.
J. Guo, L. Jiang, Y. Jia, X. Dai, Y. Xiang, and D.
Fan, “Low threshold optical bistability in onedimensional gratings based on graphene plasmonics,”
Opt. Express, vol. 25, pp. 5972–5981, 2017.

Fig. 6: Imaginary part of conductivity versus
frequency.

1136
This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir.

The 25th Iranian Conference on
Optics and Photonics (ICOP 2019),
and the 11th Iranian Conference on
Photonics Engineering and
Technology (ICPET 2019).
University of Shiraz,
Shiraz, Iran,
Jan. 29-31, 2019

ساخت و مشخصه یابی الیه لومینوفور حساس به اکسیژن
 سارا درباری،فاطمه آبشاری
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
 در این کار تحقیقاتی روش ساخت الیه لومینوفور برای حسگر نوری گاز اکسیژن پیشننهاد دنده و منورد بررسنی نرار-چکیده
 در این روش تالش دده تا بیشترین نفوذپذیری ملکنو انای اکسنیژن در الینه حسنگر متخلخنت و بهتنرین عملکنرد.میگیرد
 ثبت دده از الیه حسگر پیشنهادی نشان میداد که روزننهFE-SEM  تصاویر.خاموشسازی نشانگراای نوری اکسیژن بدست آید
 امچننین انندازهگینری طینن نشنری. میکرومتر بصورت یکنواخت در سرتاسر الیه ایجناد دنده اسنت8.1 اایی با طر متوسط
فتولومینسانس از الیه ایجاد دده در حضور و عدم حضور اکسیژن نشاندانده کااش ابت توجه ددت طین نشری در محدوده نور
 در وا ع حضور گاز اکسیژن باعث خاموشسازی نشانگراای ننوری موجنود در الینه حسنگر.رمز در اثر حضور گاز اکسیژن است
.میگردد
. ماتریس پلیمری متخلخت، عملکرد خامودی، حسگر نوری گاز اکسیژن، فتولومینسانس-كليد واژه

Fabrication and Characterization of Oxygen Sensitive Luminophore
Layer
Fatemeh Abshari*, Sara Darbari**
* Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
f.abshari@modares.ac.ir
** Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
s.darbari@modares.ac.ir
Abstract- In this paper we propose a method to fabricate the luminophore layer for an optical oxygen sensor to gain the
maximum permeability of oxygen molecules into the sensing layer as well as the optimum quenching mechanism by
selecting the appropriate matrix layer and the Oxygen Sensing Probe (OSP). We show the FE-SEM images of the
resulting sensing layer that indicate the porosity of the layer with average pore diameter of ≈1.8 µm. Furthermore, we
measure the Photoluminescence (PL) emission of the resulting sensing layer either in the presence or in the absence of
O2, which shows a significant reduction in the PL emission peak intensity that is attributed to the quenching mechanism
due to the presence of oxygen.
Keywords: Photoluminescence, Optical oxygen sensor, Quenching mechanism, porous polymer matrix
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1.

2.

Introduction

Oxygen sensing have become an interesting topic
of recent studies due to its vast applications in
different industries, e.g. to adjust the combustion
process and improve the efficiency in power
plants, or to reduce the possibility of explosion in
coal mines. Moreover, oxygen concentration plays
a crucial rule in human health and lack of oxygen
in living environment can cause damage to the
lives of all living creatures. According to the
standards, the allowable range of oxygen
concentration in the environment is 10%-20%.
Thus, acceptable degree of sensitivity for the
designed oxygen sensors is of great importance.
The early oxygen detecting systems were mostly
zirconia electrochemical sensors, which are still
commonly used in industry. The major drawback
of these kinds of sensors is their limited operating
lifetime and high cost of maintenance and
calibration. In contrast, optical oxygen sensors take
advantage of higher accuracy and longer lifetime
without the need for maintenance [1]. Moreover, it
is possible to build them in very small dimensions,
e.g. on an optical fiber. Among optical methods of
oxygen sensing, luminescent oxygen sensors based
on quenching mechanism of oxygen sensitive
probes (OSPs) have gained much attention recently
[2-6].
In luminescent oxygen sensors, the luminophore
layer is composed of an oxygen-sensitive probe
(OSP) whose luminescence properties change in
the presence of O2, and a polymer matrix that acts
as a host to the probe and determines the
permeability of oxygen molecules. In this work,
we propose a method of fabricating the
luminophore layer to gain the maximum
permeability of oxygen molecules in the matrix as
well as the optimum quenching mechanism by
selecting the appropriate matrix layer and the OSP.

Experimental Methods

2.1.
Materials and
Luminophore Layer

Fabrication

of

the

PtOEP (98%), polystyrene (Mw∼192,000) and
chloroform (≥99.5%) were used as the OSP, the
polymer matrix and the solvent, respectively. The
solid sensing layer was prepared by mixing PtOEP
and PS with a weight ratio of 1:40. To prepare a
porous sensing layers, PEG (Mw ∼1000 from Alfa
Aesar, USA) was added into the mixtures of
PtOEP and PS to obtain 1:36:4 PtOEP-PS-PEG
weight ratios. Then, the prepared polymer was
dissolved in chloroform to obtain solutions with a
concentration of 2.68 (wt%).
The schematic description of the casting process of
the oxygen sensing layer is depicted in Fig. 1. The
prepared polymer solution was dispensed in 60
mm × 15 mm glass petri dish and then was dried
inside a fume hood under ambient air conditions
for about 20 min. After this step, the flexible layer
was immersed in deionized (DI) water and placed
in an ultrasonic bath to remove the remaining PEG.
Finally, the resulting sensing layer, together with
their glass mold, was put in the refrigerator for
about 12 hours to be stabilized.
2.2.

Measurement Instruments

Field-emission scanning electron microscopy (FESEM) was used to analyse the thickness and
morphology of the resulting oxygen layers. The
transmittance of the sensing layer was measured
using
a
fiber-coupled
UV–Vis-NIR
spectrophotometer. For this purpose, the light
emitted from a green laser with peak wavelength at
532 nm is illuminated onto the layer as the
excitation light source, and the transmitted light
was collected at the other side of the layer using a
fiber. The sensing layer is placed inside a chamber
that can either be vacuumed or filled with different
gases. Fig. 2 shows the designed chamber
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Fig. 1: Schematic description of oxygen sensing layer fabrication

with two optical ports for laser and detector, and
two vents to apply gas flow.

The PL emission of the resulting sensing layer is
measured in several different cases: 1) N2 flew in
the sealed chamber with a flow of ≈150 cc/min for
2 minutes, then the inlet and outlet of the chamber
are closed. Thus, the sealed chamber is filled with
stagnant N2. 2) N2 and O2 flew simultaneously in
the sealed chamber, each with a flow of ≈150
cc/min for 2 minutes, then the inlet and outlet of
the chamber are closed. Thus, the sealed chamber
is filled with stagnant N2 and O2.

Fig. 2: Optical setup for PL measurements

3.
3.1.

Results and Discussion
Morphology of the sensing layer

The top views of the resulting porous sensing
layer, imaged by FE-SEM with ×1000 and ×6000
magnification factors are shown in Fig. 3(a) and
3(b). It is observable from these figures that the
porous layer is successfully achieved with average
pore diameter of ≈1.8 µm. The cross sections of
the same layer with ×1500 and ×10000
magnification factors are also shown in Fig. 3(c)
and 3(d). The layer thickness of about 50 µm can
be estimated using Fig. 3(c). Moreover, an oblique
top view of the resulting porous layer is shown in
Fig. 3(e) that gives us a better vision of the surface
porosity.
3.2.

Optical properties of the sensing layer

PtOEP, which is utilized as the photosensitive dye
in the sensing layer, has a light absorption peak at
535 nm and an emission peak at 645 nm [7]. The
photoluminescent (PL) emission of PtOEP is
effectively quenched in the dynamic range of O2
density. This property is utilized in our proposed
optical sensor to detect the presence and
concentration of oxygen in a chamber.

Fig. 3: Top views (a,b) and cross sections (c,d) of the
resulting porous sensing layer, imaged by FE-SEM with
different magnifications. (e) Oblique top view of the
resulting porous layer.
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Fig. 4: The measured PL emission spectra of the sensing
layer when the chamber is filled with a) N2, b) N2 and
O2

The measured PL emission spectra of the
mentioned cases are shown in Fig. 4. As can be
observed in this figure, the PL emission peak
intensity in the red region (λpeak=) is larger for case
1 compared with the other case. The amount of PL
emission peak intensity is reduced in cases 2 due to
the quenching mechanism that is attributed to the
presence of oxygen in the chamber.
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Conclusion

We have presented a method to enhance the
permeability of oxygen molecules in the
luminophore layer of optical oxygen sensors
by morphological modification. Furthermore,
the degree of light trapping was improved due
to the porosity of the sensing layer, leading to
a higher sensitivity. In this work, we have used
a laser pointer as the excitation light source. In
order to improve the PL measurement results,
we can use LEDs instead of laser.
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اندازه گیری نقشه دو بعدی تغییر شکل در اجسام با استفاده از چیدمان بهبود
یافته برش نگاری پیسه اپتیکی
2

 معصومه دشتدار،1 خسرو حسنی،2 سیده هلیا هوشمند ضیافی،1مروارید مطلبی عراقی

 روبه، خیابان کارگر شمالی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک،3  آزمایشگاه پژوهشی اپتیک1
1633399341  کد پستی،روی خیابان نوزدهم
 تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک2
در این مقاله یک چیدمان بهبود یافته برش نگاری پیسه اپتیکی برای اندازه گیری نقشه دو بعدی تغییر شکل های کوچک و تنش در
 اموا در آن، این چیدمان بر پایه برش نگاری تداخل سنجی پیسه با استفاده از تداخل سنج مایکلسوون بووده.اجسام معرفی میشود
 این چیدمان نسبت به.باریکه لیزر واگرا و یک سامانه جدید اپتیکی برای تصویر سازی و گسترش میدان دید به کار گرفته شده است
 نسبت به ارتعاشات نا خواسته پایدارتر است و فرآیند همخط سازی در آن سواده،چیدمان های مشابه قطعات اپتیکی کمتری داشته
 برای نمایش کارآمدی این چیدمان نقشه دو بعدی مولفه خارج از صفحه تنش در یک صفحه آزمون فلزی تحت بوار.تر انجام میگیرد
.دینامیکی با کمک چیدمان پیشنهادی اندازه گیری و ارائه شده است
 تنش، تداخل سنجی، برش نگاری، اندازه گيری تغيير شکل-كليد واژه

Two dimensional deformation map measurement using an improved
optical speckle shearography setup
Morvarid Motallebi Araghi1, Seyedeh Helia Hooshmand Ziafi2, Khosrow Hassani1,
Masoumeh Dashtdar2
1 Optical Research Lab 3, Department of Physics, University of Tehran, Kargar Shomaly St.,
1439955961, Tehran, Iran
2 Department of Physics, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran
Abstract- In this paper a new optical speckle shearography setup to measure the two dimensional strain map in
materials is introduced. This setup is based on the speckle shearography using a Michelson interferometer, but uses a
divergent coherent laser beam and an innovated optical arrangement to expand the field of view and form the speckle
images. Compared to other similar setups, our setup requires fewer optical components, is more robust against
unwanted vibrations, and is easier to be aligned. To demonstrate the capabilities of our setup, two dimensional map of
the out of plane component of the strain field in a metallic sample plate under dynamic load has been measured and
presented.
Keywords: Deformation measurement, shearography, interferometry, strain
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1.

Introduction

Digital shearography is an efficient non-contact,
whole field and non-destructive testing and optical
measurement method for detection of very small
deformations and strain map in materials [1-3]. In
this technique the deformation gradient is
measured by detecting the phase difference in the
speckle interference pattern recorded before and
after the deformation. The sensitivity of the
measurement is improved by the phase shifting
technique [4-5]. Digital shearography can be
implemented by two methods: temporal, that is
considered for static measurements, and spatial
which is more suitable for dynamic measurements,
such as online testing and biomedical applications
[6]. In this paper, we introduce a modified
shearography
setup
using
a
Michelson
interferometer to measure out of plane deformation
gradient in a metal sample. Our proposed setup
uses fewer optical components, is simpler to align
and more robust than other conventional
shearography systems. The experimental results
are presented and discussed.

2.

Theory

Consider a Michelson interferometer in which the
reference mirror (M1) is perpendicular to the
optical axis, but the other one (M2) is tilted by
some angle, as shown in fig. 1. The input wave is
divided into two waves along the two orthogonal
arms of the interferometer by the beam splitter
B.S., and combine again after reflecting off the two
mirrors. We call them the reference wave,
and
the tilted wave, , respectively:

Fig. 1. Schematic of Michelson interferometer.

The Fourier transform of equation (2) is:
FT

.

(3)

There are three spectral terms in the Fourier
domain that are shown in fig. 3 by three separated
bands. In view of equation (3) one realizes that
and
terms are located at the center
of the frequency domain but the other two terms,
and
that carry the phase
information are shifted by
to the left and
right sides of the central bands, as seen in fig. 3
(b). By applying a Windowed Inverse Fourier
Transform (WIFT) on the rectangle area centered
at ( , ), the phase distribution can be calculated
as:
(4)
In this equation, is the phase difference between
and . Suppose that the test objects undergoes
a deformation. The phase difference after the
deformation will be denoted by:
(5)

(1a)

(1b)
The irradiance at a detector plane in the output is
therefore proportional to:

(2)

The relative phase difference
deformation can be obtained as:

due

to

the

(6)
Since this phase difference is caused by the extra
optical path difference induced by the out of plane
deformation, we can write:
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(7)
Where
is the laser wavelength,
is the
shearing amount in the direction, and d denotes
the component of the gradient of the deformation
vector,
.
represent the
displacement components. The sensitivity vector s
is defined as
, where
and
are the
incident and scattered wave vectors. Therefore, by
analyzing the phase difference, the out-of-plane
deformation gradient of the test object can be
evaluated.

3.

(a)

Experiment and Results

Figure 2 shows the schematic of the shearography
setup we used. A He-Ne laser with a wavelength of
632.8 nm is utilized as the light source and a beam
expander (BE), located after the laser, is used to
expand the light beam to illuminate the sample.
The test object was an 80 80
Aluminum
plate with a thickness of 1 mm. A Deformable
Plate Assembly (DPA) was built to firmly hold the
test plate and apply the out of plane deformation
by means of a micrometer screw pushing against
the center of it from the back. The light scattered
from the plate passes through a narrow slit S (to
provide spatial coherency and control the size of
speckles), and enters the Michelson interferometer.
In the typical shearography setups parallel beam is
used to illuminate the sample. Also an imaging
lens after the slit S provides an initial image of the
sample with sufficient Field Of View (FOV).
Then, a 4f imaging system is used to transfer the
initial image onto the detector [7]. In our setup, to
reduce the number of optical components, improve
the robustness of the setup against vibrations, and
facilitate the alignment process, we used a
divergent beam, and a single imaging lens right in
front of the detector (Basler acA640 Digital CCD
camera) that is adjusted to image the sample onto
the detector through the slit S and, at the same
time, provide the desired FOV.

(b)
Fig. 2. (a) Schematic of proposed shearography setup: beam
expander (BE), slit (S), beam splitter (BS), reference mirror
(M1), tilt mirror (M2). (b) Realization of the setup.

We record speckle patterns formed by the light
scattered from the sample before and after a slight
deformation is applied to the plate by our DPA.
The desired spatial frequency shift,
can be
introduced into the shearograms via the tilt screws
behind the mirror M2 (not shown). A sample
speckle pattern interferogram recorded in our
measurements is shown in fig. 3 (a). Shearing also
shifts the spatial spectra as expressed by eq. (3) in
the Fourier domain that is demonstrated in fig. 3
(b). According to equation (4), by applying the
WIFT on the rectangle area, one of the side bands
shown in fig. 3 (b), the phase distribution before
and after the deformation can be calculated as
shown in fig. 4 (a) and (b), respectively.

Fig. 3. (a) The two sheared images generate a speckle pattern,
(b) Fourier Transform of a speckle pattern.
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4.

Fig. 4. Phase distribution: (a) before, and (b) after the
deformation.

As expressed in eq. (6), the relative phase
difference due to the deformation can be obtained
by subtracting these two phase maps. The resulting
map is shown in fig. 5 (a).

Conclusion

A new spatial phase shifting digital shearography
system has been developed to measure the gradient
of out of plane deformation in objects. The
advantages of this systems are: simpler structure
with fewer optical components, better stability and
robustness against unwanted vibrations, large and
easily adjustable field of view, and easier
alignment process. To demonstrate our proposed
setup we measured the gradient of the out of plane
deformation in a metal test plate under dynamic
load. The technique presented in this work can be
realized with affordable components and used as
an efficient tool for measuring the strain fields and
deformations of objects where applicable.
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بررسی الکتریکی تأثیر لنز محدب بر روی پارامترهای اساسی سلول خورشیدی الیه
نازک سیلیکونی
 نگین معنویزاده،محمد نورافکن
تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق،آزمایشگاه نانوساختار
 عملکرد سلول خورشیدی همگون الیه نازک سیلیکونی در حضور لنز محدب که با چندین مرحله الیهنشانی و، در این مقاله-چکیده
 استفاده از لنز باعث متمرکز شدن نور تابشی در نزدیکی. مورد بررسی و شبیهسازی قرار گرفته است،خوردگی شیمیایی ساخته شده
 پارامترهای اساسی سلول خورشیدی بر اساس.آند سلول خورشیدی شده و در نتیجه عملکرد سلول خورشیدی بهبود یافته است
.تابعی از ضخامت لنز برر سی شده و شبیه سازیها ن شان میدهد که ضخامت لنز تأثیر قابل توجهی بر روی این پارامترها دارد
 و0/412V، 31/5 µA/cm2 ولتاژ مدار باز و ضریب پرشوندگی به ترتیب تا مقادیر،پارامترهای اساسی شامل چگالی جریان اتصال کوتاه
 افزایش دا شته%30  بازده تا،در ساختار پی شنهادی برای سلول خور شیدی در مقای سه باحالت بدون لنز. افزایش دا شته اند0/7519
 م شخ صههای، مقدار بهینه برای لنز میبا شد و در این ضخامت8µm  در برر سیهای انجام شده م شاهده گردید که ضخامت.ا ست
. افزایش یافت%80  و%50 ولتاژ و بازده کوانتومی خارجی به ترتیب به بیش از-جریان
 متمرکز کننده، لنز محدب، سلول خورشیدی الیه نازک، سلول خورشیدی سیلیکونی-کلید واژه

Electrical Investigation of Plano-convex Lens Effect on Significant
Parameters of Thin Film Silicon Solar cell
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Abstract- In this paper, the performance of a thin film silicon-based solar cell in presence of Plano-convex lens on its top
is investigated and simulated by a TCAD tool. This structure consists of conventional thin-film silicon solar cell and a
silicon dioxide Plano-convex lens which is constructed by deposition and chemical etching of silicon dioxide on top of
solar cell. The lens concentrates the incident light closer to the solar cell’s contacts; as a result, the performance of solar
cell has been increased. Significant parameters of solar cells including short-circuit current, open-circuit voltage, Fill
Factor and conversion efficiency are obtained as a function of lens thickness. Furthermore, the Dark/Illumination current
ratio and External Quantum Efficiency (EQE) of a solar cell with and without lens are compared. Simulation results reveal
that the lens thickness has a great impact on solar cell parameters and increases open-circuit voltage, short-circuit current
and Fill Factor up to 0.412 V, 31.5 µA/cm2 and 0.7519, respectively. In the proposed solar cell, efficiency is enhanced
more than 30% from its original value. Considering different lens thicknesses, 8µm is the optimal thickness for the lens.
I-V characteristics under illumination for two structures, with and without a lens, are also studied. According to the results,
an incrementally current shift with an increase of 50% exists with respect to the second case. By applying a Plano-convex
lens to the solar cell structure, EQE reaches the maximum value up to 80%.
Keywords: Plano-convex lens, thin film solar cell, silicon solar cell, concentrator
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1.

Introduction

The menace of global warming and energy crisis
necessitate searching for renewable and green energy
resources. Of these alternative resources are geothermal,
biomass, nuclear energy, wind power, the mechanical
vibration energy in the end solar energy [1].
Since the sun is the most abundant renewable energy
resource, solar photovoltaic (PV) systems are
increasingly being used in many countries [2]. Among all
the materials that have been used for solar cells, Silicon
is well-known material which has evolved to be dominant
raw material for photovoltaic devices. This is reflected
by worldwide market share of solar cells based on multi
or monocrystalline silicon wafer exceeding 80% [3].
Ultra-thin film (<5 µm) and thin film (<100 µm)
crystalline Silicon solar cells are promising solutions for
the issue of high production cost of solar cells [4].
Moreover, as solar cells approach their nominal
efficiency and the high cost of PV modules,
concentrating PV is used to concentrate sunlight to
achieve a cost-effective solar energy.
Reduced total solar cell panel area, more efficiency at
higher light concentration, increased and stable energy
production throughout the day due to tracking, higher
efficiency at direct-normal irradiance, very low energy
payback time and less sensitivity to variations of
semiconductor prices are some advantages of using
concentrator photovoltaics(CPVs) modules [5-6].

In all simulations, as illustrated in Fig. 2, SiO2 is
considered as the lens material in which the thickness of
the lens is an important parameter in solar efficiency (Fig.
2b).

3.

Results and discussion

As the lens has a serious effect on the solar cell
performance, preeminent parameters for different
thicknesses of the lens are investigated. Fig. 3
demonstrates the influence of the lens thickness on the
open-circuit voltage and short-circuit current.
Table 1: parameters of the solar cell
Device dimension

50µm×20µm

Anode contact dimension

5µm×0.2µm

Substrate doping
concentration

1×1014 cm-3

Emitter doping
concentration

1×1015 cm-3

Junction depth

400nm

incident beam power

AM.1

radiation angle

90°

Concentrators such as curved mirrors and optical
lenses are applied to concentrate the incident light to the
small area. Although concentrators boost the overall
efficiency of the solar cells, there are few studies on the
compact factory lenses with higher efficiency [7]. Lower
cost and simple fabrication process and low absorption
coefficient make SiO2 an impressive option to fabricate
Plano-convex lens.
In this paper, thin film Silicon solar cell has been
simulated by TCAD tool. Open-circuit voltage (VOC),
short-circuit current density (JSC), Fill Factor (FF) and
Efficiency (η) as a function of SiO2 Plano-convex lens
thickness
are
investigated.
Furthermore,
the
Dark/Illumination current ratio and External Quantum
Efficiency (EQE) of the simple solar cell and optimal
lens thickness are compared.
2.

Figure 1: p-n junction depth of thin film silicon solar
cell and impurity amount in each area
Anode

Method

As shown in Fig.1, a Boron-doped Silicon wafer is
considered and the emitter is doped with implanting
Phosphorus. Aluminium is utilized for both the front and
the back contacts. Concentration-dependent S.R.H
recombination, Auger recombination and generation, and
Concentration-Dependent are regarded for the
simulations.

(a)

(b)

Figure 2: (a) Thin film Silicon solar cell and (b) Silicon solar
cell with a SiO2 Plano-convex lens
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(a)

(b)

Figure 3: (a) Short-circuit current and (b) open-circuit voltage of solar cell versus lens thickness

As shown in Fig. 3a, a significant increase in the short
circuit current is occurred by increasing the lens
thickness above 2 µm. Since Plano-convex lens deflects
the radiant light closer to the anode contact, photo
generation rate is increased. In addition, the generated
carriers near the contact have a shorter route to be
collected. Thus, Plano-convex lens-based solar cells have
a lower recombination rate compared to the conventional
solar cells assuming an equal carrier lifetime.
Consequently, it is expected to have a rise in the shortcircuit current by increasing the lens thickness. Note that,
as demonstrated in Fig. 3a, the maximum JSC happens in
the thickness of 8µm and a slight decrease in the current
is observed for thicknesses above 8µm.

Figure 4: Fill Factor of thin film silicon based solar as a function
of Plano-convex Lens thickness

On the other hand, the open circuit voltage has a
logarithmic relation with the light generated current of
the solar cells. A slight change in VOC can be seen from
Fig 2b. The minimum and maximum voltages of 0.407 V
and 0.412 V are achieved as shown in Fig. 3b for the
proposed solar cell, respectively.
Obviously, the more power a solar cell can provide
for the load, the better power performance will have the
solar cell. Although VOC and JSC are maximum available
voltage and current of solar cells respectively, their
multiplication, which is called nominal power, is not a
representative of the maximum transferable power from
solar cells. Indeed, the knee point in the I-V
characteristics demonstrates the maximum power point.
An appropriate figure of merit to assess the performance
of the cells from this point of view is widely known as
the Fill Factor.

Figure 5: Efficiency of solar cell as a function of Plano-convex
Lens thickness

7.26%, which represents over 26.5% enhancement of
convention efficiency in comparison with a simple solar
cell with an efficiency of 5.6%.

FF is the ratio of the maximum power to the nominal
power and as it is aforementioned, there is an increase in
the nominal power of the proposed solar cell due to the
increase in the lens thickness. Since FF is almost constant
for all lens thicknesses in Fig.4, it can be concluded that
the maximum transferable power is increased almost
with the same proportion as nominal power.

Optimum thickness of Plano-convex lens for the
maximum values of efficiency, short circuit current, and
open circuit voltage is 8µm. These values are
summarized and compared with the simple solar cell in
Table 2. External Quantum efficiency is another crucial
parameters that are defined as available current divided
by ISource which are the amount of photon absorbed by the
device expressed by current density and the amount of
current generated by the light source, respectively. [8]

As the efficiency of solar cells is the most important
parameter for performance comparison, the convention
efficiency has been calculated. Due to increase in the lens
thickness of the solar cell, the maximum transferable
power of solar cell had been raised. Thus, by assuming
equal incident power for solar cells, the total convention
efficiency has been increased. Fig. 4 illustrates that
convention efficiency of Plano-convex solar cell reached

It is reported that a compact cylindrical lens array
utilizing Epoxy resin polymer (ERP) on multi-crystalline
Silicon (mc-Si) with optimum lens thickness of 3.75 mm
has an efficiency of 22.46% [7]. A summary and
comparison with this work is presented in Table 2.
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Tabel.2: Significant parameters of proposed structure with and
without lens and comparing with mc-Si solar cell in [7]

Simple
solar cell

Solar cell
with 8µm
lens

mc-Si
solar cell
without
ERP lens
[7]

mc-Si
solar cell
with ERP
lens [7]

JSC
[mA/cm2]

24.33

31.5

42.41

45.27

VOC [V]

0.407

0.412

0.615

0.615

FF

0.7751

0.7759

80.98

80.66

Efficiency
(%)

5.6

7.26

21.12

22.46

Hence, the EQE is an excellent parameter to perceive
a recombination rate in a device. Fig. 6 demonstrates an
external quantum efficiency in simple solar cell and Solar
cell with 8µm thickness lens. The EQE has a large
increase in the amount by applying 8µm thickness lens.
Therefore, it can be concluded that adding the lens to the
structure causes a reduction of the recombining rate.

Figure 6: impact of the lens with a thickness of 8μm on solar
cell’s External Quantum Efficiency compared with simple solar
cell

It can be obtained from Fig. 5 that there is an
impressive growth in the external quantum efficiency
between 300-900 nm wavelengths for 1 W/cm2 intensity
in a solar cell with the lens in comparison with the simple
solar cell.
The dark and illumination currents of solar cells are
illustrated in Fig. 7. As seen, the dark current of both
considered solar cells has an equal amount at all cathode
voltages because the internal structure of the solar cell
would not change. However, the illumination current
diagrams are considerably different as a result of
decreasing in recombination ratio by adding lens on the
solar cell structure. Illumination current of a solar cell
with lens achieves up to 6.1 nA and it has an over 26.6%
amplification of the amount comparing with simple solar
cell.
4.

Figure 7: comparison of Dark and Illumination I-V curves for solar
cell with 8µm thickness with simple solar cell
IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS, vol. 4, no. 6, pp. 1433
- 1435, 2014.
[3] D. Jan Haschke n, "To wards wafer quality crystalline silicon thinfilm solar cells on glass," Solar EnergyMaterials&SolarCells, vol.
128, pp. 190-197, 2014.
[4] Samarth Jain,Valerie Depauw,, "Broadband absorption
enhancement in ultra-thin crystalline Si solar cells by
incorporating metallic and dielectric nanostructures in the back
reflector," progress in photovoltaics, vol. 23, no. 9, p. 1144–1156,
2015.

Conclusion

[5] J. Michael.et al, "Enhanced electrical performance in a solar
photovoltaic module using V-trough concentrators," Energy, vol.
148, pp. 605-613, 2018.

The effect of silicon oxide compact factory Planoconvex lens on thin film Silicon based solar cell is
investigated. Different thicknesses of the lens on solar
cell are studied and the results show optimum thickness
is 8µm while open-circuit voltage, Short-circuit current,
Fill Factor and efficiency are increased 0.412 V,
31.5µA/cm2, 0.7519 and 7.4% respectively.

[6] M. A. G. et.al, "Energy conversion approaches and materials for
high-efficiency photovoltaics," Nature Materials, vol. 16, pp. 2334, 2017.
[7] Yao-Ju Zhang. et.al, "Application of millimeter-sized polymer
cylindrical lens array concentrators in solar cells," Chinese
Physics B, vol. 27, no. 5, 2018.
[8] ATLAS User’s Manual: Device Simulation Software, Silvaco Int.,
Santa Clara, CA, USA, 2016.

Moreover, cathode current-cathode voltage diagram
is investigated in CPV and compared with bare solar cell.
Results reveal that the illumination current increases
substantially while the SiO2 lens is utilized on solar cell.
Furthermore, External Quantum Efficiency is raised from
60% to 80%.
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