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

 پالزمونیکی

1و علی فرمانی 1، علی میر1عباس حموله علیپور
 

 دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه الکترونیک1

در واقع هدف، . ارائه شده است پذیر فلز با حساسیت باال و تنظیم-دی الکتریک-در این مقاله، یک نانو حسگر  فلز –چکیده 

تمام  پذیر بودن حسگرهای حساسیت و تنظیم. پیشنهاد یک نانو حسگر با استفاده از خصوصیت جذب کنندگی شدید است

. اند نوری از پارامترهای مهم در طراحی آنها هستند که در این طرح با استفاده از حل عددی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته

به ازای تغییرات ضریب شکست   nm/RIU  8/396 دهد که حسگر پیشنهادی دارای بیشینه حساسیتی برابر با مینتایج نشان 

کننده  تواند بعنوان کنترل همچنین نانو حسگر پیشنهادی می. است 8/9،  و ضریب شایستگی برابر با n=0/1Δالکتریک  دی

ی فلز نقره در ساختار حسگر، ضریب افزایش سرعت نور و کاهش آن، کارگیر با به. صورت نور تند و کند عمل کند انتشار نور به

 .  است 02و  222به ترتیب 

 .جاذب شدید، حسگر، ضریب شایستگی، نور تند و کند -کلید واژه

Design and Simulation of a Tunable Nano-Sensor based on 
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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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 مقدمه -1

دی -حسگرهای مبتنی بر ساختارهای جاذب پالزمونیکی فلز

فلز با توجه به گستردگی عملکرد آنها در -الکتریک

های مخابرات نوری پیشرفته مورد توجه بسیاری از  سامانه

ها به  جاذب[. 1]محققان علم نانو الکترونیک قرار گرفته اند 

باریک برای کاربردهای  باند و باند طورکلی در دو دسته پهن

توان  باریک می های باند از جمله جاذب. اند مختلف ارائه شده

سازی تابش حرارتی و کابردهای حسگری همراه با  به خنک

حسگرهای  [.2-9]جاذب مورد نظر اشاره کرد  ساخت

ها محسوب  بندی مپالزمونیکی و فوتونیکی از دیگر تقسی

ساختارهای پالزمونیکی دارای هزینه کمتر، [. 4-5]شوند  می

تر و اندازه کوچکتر نسبت به ساختارهای  ساخت آسان

های پالزمونیکی بسیاری  اخیراً، جاذب. فوتونیکی هستند

فلز بصورت نظری و عملی -دی الکتریک-براساس ساختار فلز

 به عنوان مثال،. اند های مختلف پیشنهاد شده با پیکربندی

-دی الکتریک-یک جاذب پالسمونیکی براساس ساختار فلز

همچنین [. 6]یان شده است فلز در ناحیه طول موج مرئی ب

الیه در ناحیه  یک جاذب شدید براساس ساختار چند ،[1]در 

اغلب . صورت نظری و آزمایشگاهی معرفی گردید فروسرخ به

ن هستند که کارهای پیشنهادی دارای حساسیت پایی

همچنین . کند عملکرد حسگر طراحی شده را محدود می

بانده در حوزه فرکانسی تراهرتز  های شدید تک بیشتر جاذب

اند که با محدودیت افزایش  سازی شده شبیه( 10تا  1/0)

های  اگرچه بررسی جاذب. شوند ابعاد ساختار مواجه می

اند،  فتهپالسمونیکی در ناحیه فروسرخ مورد مطالعه قرار گر

اما طراحی یک جاذب شدید از نظر حساسیت باال و اندازه 

بنابراین در این  .متر مورد مطالعه قرار گرفته استکوچک ک

پذیر براساس ساختار  حسگر حساس و تنظیم-مقاله یک نانو

جاذب پالزمونیکی در ناحیه طول موجی فروسرخ پیشنهاد 

 .    شده است

 
بعدی از پیکربندی سلول واحد نانوحسگر  شمای سه: 1شکل 

 (  nm 700=Ly=Lx)پیشنهادی 

 ساختار نانو حسگر پیشنهادی -2

پیکربندی سلول واحد حسگر پیشنهادی بهصورت سه بعدی 

 ساختار حسگر به. نشان داده شده است 1در شکل شماره 

و نقره ( SiO2)الکتریک  صورت سه الیه متشکل از نقره، دی

با طول و عرض  nm50الیه نقره زمینه دارای ضخامت . است

nm100×100 اکسید سیلیکون  همچنین از دی. است

(SiO2 ) با ضخامتnm250 عنوان الیه عایق با ثابت دی به 

شکل با  Iدو نوار فلزی . استفاده شده است ɛ=25/2الکتریک 

 = nm600 l و =nm100w با طول و عرض nm5ضخامت 

قرار  قاز یکدیگر، بر روی سطح عای = nm400g که با فاصله

هر کدام از این دو نوار فلزی عمودی، تشکیل یک . دارند

ها ارر صفحه نوـبد وـعمر وـه طـبر وـن. دهند دوقطبی می

ن نوسا xر وـمحی ستادر رالکتریکی ان امیدو تابش میکند 

ت الداـمعباید ب تازباجذب و یب اتعیین ضرای بر. کند می

ر از ین منظوای ابر. ندنظر حل شورد مور ساختال در وـماکس

همانطور که گفته شد فلز . دشوده میستفاا CSTار زـفم ارـن

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)  

بسامد برخورد   γcبسامد پالسمای الکتریکی و ، wpکه در آن

به θ  زاویه ورودی و  ωبا تابیدن نور ورودی با فرکانس. است

شدگی شدید بین نور ورودی و  ساختار حسگر، جفت

های سطحی ساختار ایجاد شده و یک سری از طول  پالسمون

 . شوند نقره جذب میشده بین الیه عایق و  های تحریک موج

 

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

 حسگر پیشنهادی
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 سازی و محاسبات نتایج شبیه -6

نمودار طیفی جذب و بازتاب را برای ساختار  2شکل شماره 

نشان  µm 5/1 تا µm 15/1معرفی شده در بازه طول موجی 

شود، وقتی نوارهای فلزی طور که مشاهده می  همان. دهد می

گیرند  افقی در معرض تابش نور فرودی خارجی قرار می

وجود  تشدید شدیدی در نمودار جذب و بازتاب مشاهده به

شدگی قوی با نور تابش شده از  آید که نشانگر جفت می

بعنوان مد توانند  بنابراین نوارهای فلزی می. فضای آزاد است

جریان سطحی برانگیخته ( الف) 9شکل. روشن شناخته شوند

گونه که مشاهده  همان. دهد را نشان می ω0در قله جذب 

 Iشود جریان سطحی مدوری در اطراف دو نوار فلزی  می

دادن پدیده  همچنین برای نشان. شکل ایجاد شده است

ساختار  جذب در بسامد تشدید، توزیع میدان مغناطیسی نانو

توزیع میدان مغناطیسی  (ب) 9شکل شماره . بیان شده است

رود  گونه که انتظار می همان. دهد مماسی را نشان می

برهمکنش نوارهای فلزی افقی با نور تابشی خارجی بسیار 

قوی است و باعث بوجود آمدن دوقطبی در نوارهای فلزی 

در  95/0این ساختار دارای ضریب جذب باالیی برابر . شود می

 19وب در حدود و ضریب کیفیت خ THz 4/226بسامد 

 . است

 

توزیع میدان ( ب)توزیع جریان سطحی برانگیخته ( الف: )9کل ــش

 فلز-دی الکتریک-ساختار فلز( در بسامد تشدید)مغناطیسی مماسی 

 در این بخش از مقاله، عملکرد حسگر پیشنهادی با در

نظرگرفتن پارامترهایی از جمله حساسیت، ضریب شایستگی 

( الف) 4شکل شماره . شده استو ضریب کیفیت بررسی 

نمودار طیفی جذب را به ازای مقادیر مختلف ضریب 

همانگونه که از . دهد را نشان می( ضریب شکست)گذردهی 

شود، با افزایش مقدار ضریب  پاسخ طیفی مشاهده می

الکتریک، جابجایی قرمز و با کاهش ضریب  گذردهی دی

دید الکتریک جابجایی آبی برای بسامد تش شکست دی

 براساس تغییرات ضریب شکست دی. شود حاصل می

 :آید الکتریک حساسیت حسگر بصورت زیر بدست می

                                                   (2)  

ترتیب تغییرات طول موج و تغییرات  به Δn و  Δλکه در آن

پارامتر مهم در طراحی حسگر . ضریب شکست مؤثر است

کارگیری رابطه زیر محاسبه  است که با بهضریب شایستگی 

 :شود می

                      (3)  

معادل با عرض کامل در  FWHMحساسیت و  SSکه در آن 

 . نصف مقدار بیشینه است

 

( ب)ازای ضرایب مختلف گذردهی،  نمودار طیفی جذب به( الف: )4کل ــش

 .ضریب شکستازای تغییرات  نمودار حساسیت و ضریب شایستگی به
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نمودار حساسیت و ضریب شایستگی نانو حسگر طراحی شده 

( ب) 4براساس تغییرات ضریب شکست در شکل شماره 

های بسیار  یکی دیگر از ویژگی. نشان داده شده است

کاربردی نانو ساختار پیشنهادی دارا بودن قابلیت کنترل 

ندی برای تحقق این امر با استفاده از پیکرب. انتشار نور است

ابتدا . پردازیم حسگر به کاهش و افزایش سرعت گروه می

 :کنیم سرعت گروه را با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

                                   (4)  

  τgضخامت زیر الیه و  Lسرعت گروه در خأل،  c0که در آن 

سپس با استفاده از رابطه زیر، ضریب گروه، . تأخیر گروه است

ng کنیم را تعیین می: 

              (5)                  

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 

نمودار ضریب گروه به ازای  5شکل شماره . شود حاصل می

طور که در شکل مشخص است،  همان. دهد بسامد را نشان می

ساختار پیشنهادی دارای ضریب نور تند و کندی به ترتیب 

 10و  220است؛ بدین معنی که سرعت نور را به  10و  220

این . رساند برابر تندتر و کندتر از سرعت نور در خأل  می

تواند در  پیشنهادی، میویژگی مناسب نانو ساختار 

شوند مورد  های نوری که توسط نور کند کنترل می سوئیچ

 . استفاده قرار گیرد

 

 به ازای تغییرات بسامد( ng)نمودار ضریب گروه : 5شکل 

 گیری نتیجه -4

پذیر در  در این مقاله یک نانو حسگر حساس و تنظیم

 فلز بررسی و شبیه-الکتریک دی-ساختار پالزمونیکی فلز

های جذب و بازتاب براساس برهمکنش  طیف. سازی شد

های سطحی مورد بررسی قرار  شدید نور فرودی و پالسمون

دهد که نانو حسگر  ات نشان میبنتایج محاس. گرفت

 95/0دارای ضریب جذب  THz 4/226پیشنهادی در بسامد 

همچنین با تغییر ضریب شکست . است 19با ضریب کیفیت 

و  8/699، بیشینه حساسیتی برابر با الکتریک نانو حسگر دی

این، جاذب شدید  بر عالوه. بدست آمد 8/9ضریب شایستگی 

شده توانایی استفاده در نور کند و تند را با ضرایب  معرفی

 . داراست 220و  10
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و رفتار دوپایداری نوری در موجبر نانومشدد پالسمونیک  ی انتشاریبررسی مدها

 غیرخطی با مواد چلکوجناید

 محسن حاتمی، فاطمه دهمرده

dahmardeh02@gmail.com2014 

-دی_رفتاار دوپایاداری را در یاک نانومشادد پالسامونیک غیرخطای باا سااختار فلا          مدهای انتشااری و   مقالهایندر چکیده 

در ایان سیسات  یاک    . کنای  بررسای مای   باا رو  تکارار   موج مخاابراتی باه راورد یاددی    با طول (MDM)فل _الکتریک

شاود و یاک ناانو    هاای چلکوجنایاد پار شاده اسا  ج ا  مای       به رورد یمودی به یک استب که با شیشاه  (MDM)موجبر

 .تواند برای کلیدزنی تمام نوری و حافظه به کار برود این نتایج می. شودرزناتور پالسمونیک غیرخطی ساخته می

 طینانوپالسمونیک غیرخ دوپایداری نوری، نانومشدد پالسمونیک،استب،  -کلید واژه

Study of distribution modes and optical bistability in nonlinear 

plasmonic nanoresonator fill with Chalcogenide 

  Fatemeh Dahmardeh, and Mohsen Hatami
 

dahmardeh02@gmail.com2014 

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 

mailto:dahmardeh02@gmail.com
mailto:dahmardeh02@gmail.com
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                                                                         مقدمه
نخستین تحقیقات انجام شده بر روی پالسمونیک به 

ساختارهای پالسمونیک، . گرددابتدای قرن بیستم باز می

ها زیرِ طول الکتریک بوده و ابعاد آنمتشکل از فلز و دی

ث تحریک امواج موج تحریکی، طول موج پرتویی که باع

از آنجا که اثرات  [.1]شود، قرار دارد پالسمونیک می

غیرخطی در آزمایشگاه فقط با لیزرهایی با توان بسیار باال 

قابل دیدن بود، از لحاظ آزمایشگاهی کاری بسیار سخت و 

آمد تا اینکه با تولید مواد جدیدی با ناممکن به حساب می

نسبت به ضریب برابر  1111 تا 111های ضریب شکست

های غیرخطی مرسوم که از جنس سیلیکا بودند، شکست

شوند های چلکوجناید شناخته میاین مواد با نام شیشه

جا هدف ما بررسی رفتار دوپایداری نوری در در این[. 2]

برای این کار ابتدا مدهای . این موجبر نانوپالسمونیک است

  .نیمکمیانتشاری در موجبر پالسمونیک را محاسبه 

 طراحی هندسی

-یک دستگاه نانو مشدد پالسمونیک را نشان می 1شکل

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

شود عمودی با یک استب که با محیط غیر خطی کر پر می

این نوع خاص از موجبر . شود، تشکیل شده استجفت می

-میبه دلیل متمرکز کردن باالی نور مورد بررسی قرار 

ما ابتدا مشخصه های عبوری این موجبر را بررسی . گیرد

L(wو hبه ترتیب ( استب)پهنا و طول موجبر. کنیممی

الکتریک ساختارهای ثابت گذر دهی دی. باشدمی( dو

مشخص     و    ،  ک، فلز و استب توسط الکتریدی

تواند به ثابت گذردهی الکتریکی غیرخطی می. شودمی

به عنوان   میانگین شدت میدان الکتریکی داخل استب
2)3(

slnl E  (3)مربوط شود، با توجه به اینکه  

 [.9]ضریب غیرخطی است 

 

و یک استب h با پهنایMDMموجبر پالسمونیک ساختار مشدد :1شکل 

 [.4]. است dو طول wباپهنای

متشکل از دو خط گذار است که به  2ساختار شکل

   امپدانس مشخصه. شودموجبرهای اصلی و فرعی مربوط می

),(),()/(این خطوط عبارتند از 00 ddd hhhZ    و

0( , ) (w, )w/ ( )S l l lZ w       که  فرکانس

),(ثابت گذردهی خال و  0زاویه ای است،  dh   ثابت

تواند است که می h پهنای در موجبری باSPP انتشار مد 

 : از رابطه زیر بدست آورد

(1)                                      
md

dm
d

k

kh
k




)

2
tanh( 

xdxکه  khk  22),(  (dmx , ) وd  بردار موج

 .[4]فضای آزاد است 

 

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

 [.4]میشود

رابطه بین شدت ورودی وخروجی اینن سناختار بنه شنکل     

 :[5] باشدپارامتریک به صورت زیر می

22    ( الف2)

1 1(E ) (E ) exp(L / L )in S S SPPE E               

22       (  ب2)

2 2(E ) (E ) exp( L / L )out S S SPPE E                            
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inE به ترتیب میدان های الکتریکی ورودی و  outEو  

متوسط شدت میدان الکتریکی دراستب . خروجی از استب است

به صورت انتگرال
1

0

22 )( dvvdEE ss شودبیان می. 

 محاسبات عددی

های خطی و در حالت داخل استب راابتدا میدان الکتریکی 

-دوپایدرای را بدست میغیرخطی محاسبه کرده و سپس 

الکتریکی چلکوجناید در  در حالت خطی گذردهی. آوریم

داخل استب مستقل از میدان الکتریکی است بنابراین 

-میدان الکتریکی در استب به طور معمولی محاسبه می

در حالت غیرخطی، گذردهی چلکوجناید در داخل . شود

استب به میدان الکتریکی داخل استب و میدان الکتریکی 

 . داخل استب به گذردهی وابسته است

 

 فلوچارت ثابت انتشار و میدان الکتریکی داخل استب :9 شکل

شدت میدان الکتریکی داخل استب 4شکل
2

sE  پهنای

hموجبر nm و برای مقدارهای مختلف از پارامترهای 30

d  وw استب و دیگر پارامترهای, . m 1 55 

L nm  . دهیمنشان میرا در حالت خطی  300

 

نسبت شدت میدان داخل استب به شدت میدان ورودی در : 4شکل 

 .بدون در نظر گرفتن اثرات غیرخطی wو  dاصطالحاتی از

، نتایج شبیه سازی برای حالت غیر خطی و 5شکل

 . دهدرا نشان می 4بدون هیچ تغییری از پارامترهای شکل

 

نسبت شدت میدان داخل استب به شدت میدان ورودی برای : 5شکل 

( ) ( )

sillica 3  .اثرات غیرخطی با در نظر گرفتن 3100

مندیم که رفتار دوپایداری برای توان ورودی و ما عالقه

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

است که میدان A کنیم اولین نقطهرا انتخاب می 5شکل

w داخلی شدیدتری با / nm 40 d و8 nm را  462

است که توان خروجی آن رفتار غیر B دارد و دومین نقطه

   .عادی دارد و تغییرات میدان خروجی آن شدید است

رفتار غیرخطی و دوپایداری ندارد اما در ( الف) 6شکل
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رفتارغیرخطی دارد ولی به دوپایداری نرسیده ( ب)6شکل 

 . است

 الف

 ب

. Aدر نقطه برای پارامترهای( الف)رفتار دوپایداری نوری : 6شکل 

 .Bبرای پارامترهای در نقطه ( ب)

برای رسیدن به دوپایداری ما شدت ورودی را افزایش 

  1گیریم و به شکلدهیم و اثرات غیرخطی را در نظر میمی

بعضی رسیم که در این حالت میدان به طور ناگهانی در می

 . کندنقاط تغییر می

 

نسبت شدت میدان داخل استب به شدت میدان ورودی برای : 1شکل 
( ) ( )

sillica 3  .اثرات غیرخطی با در نظر گرفتن 3100

 

)رفتار دوپایداری نوری در : 8شکل  ) ( )

sillica 3 با در نظر گرفتن  3100

  اثرات غیرخطی

 نتيجه گيری

رفتار دوپایداری نوری برای یک موجبر استب دار با استفاده از 

مختلف شبیه سازی هایشدتبه ازای  تکرارروش عددی 

شود با افزایش شدت اثرات غیرخطی به وضوح دیده می. کردیم

که در  شودو تغییرات ناگهانی در میدان الکتریکی مشاهده می

داری مقدمه رفتار دوپایگیرد آن نقاط دوپایداری شکل می

 . های تمام نوری با دستیابی تصادفی استطراحی حافظه
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به پروتکل  یابی برای دستهای همدوس  حالت تنیدگی درهمو تبادل تولید 

 تکرارگر کوانتومی

 دکاظم، توسلیمهناز، قاسمی و محمّ

 گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

mktavassoly@yazd.ac.ir 

m.ghasemi@stu.yazd.ac.ir 

باا باه    تنیدگی تبادل درهمنیز تنیده همدوس با استفاده از شکافنده پرتو و  های درهم در این مقاله به بررسی تولید حالت –چکیده 

با استفاده ابتدا، . گیریم نظر می را دراصل معین وفبا  Dو  A ،B ،Cچهار موقعیت . پردازیم ل میگیری یک حالت بِ کارگیری روش اندازه

با اساتفاده از روش   ،سپس .شود به طور جداگانه ایجاد می (C,D)و  (A,B)های  تنیده برای موقعیت های درهم حالت ،از شکافنده پرتو

هاا   تعداد موقعیت. شود منتقل می (A,D) به جفت (C,D)و   (A,B)تنیده  درهم های تنیدگی از حالت درهم ،گیری یک حالت بِل اندازه

تکرارگار کوانتاومی   یک توانیم به عنوان  این مدل را می و لذایابد تعمیم  است 4,3N...,که  موقعیت N2به  به سهولت  تواند یم

 .معرفی کنیم

 .لبِ های شبه حالتگیری حالت بِل،  روش اندازهتکرارگر کوانتومی،  تنیدگی، تبادل درهم -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 
N2  locations where ,4,3N  and so one 

can introduce this model as a quantum repeater. 
 
Keywords: Entanglement Swapping, Quantum Repeater, Bell State Measurement Method, Quasi Bell States.
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 مقدمه

توانند با استفاده از  تنیده می های همدوس درهم حالت

توان به صورت  حالت اولیه را می. شکافنده پرتو تولید شوند

های همدوس در نظر گرفت که  از حالت خاصی نهی برهم

و پس از عبور  رودینگر مشهور هستندهای گربه ش به حالت

تنیده بین دو  های همدوس درهم حالت ،از شکافنده پرتو

توان حالت  پس از آن می. ]1[ خواهند شد برقرارنقطه 

تنیده همدوس تولید شده را بین دو نقطه با فاصله  درهم

اتالف انکارناپذیر دلیل وجود   بهزیاد منتقل کرد، امّا 

 (شکننده)های  توان حالت های اپتیکی نمی فوتونی در کانال

دور از هم  قطهطور مستقیم بین دو ن غیرکالسیکی را به

این مشکل از تکرارگر کوانتومی  بر برای غلبه. منتقل کرد

فاصله طوالنی بین  ،در این روش. ]9و2[ شود استفاده می

. شود تقسیم میتر  کوچکدو نقطه هدف به چندین بخش 

گیری یک حالت بِل  اندازه مانندهایی  با روش سپس

و با  ]1و6[ تنیده کنش بین اجزاء غیردرهم ، برهم]5و4[

بین  تنیدگی درهم ]9و8[ استفاده از سازوکار شکافنده پرتو

 .شود می ایجاد های جداپذیر بخش

 مدل و روابط پایه

 Aموقعیت  از را در نظر بگیرید که Bو  Aدو موقعیت 

 :به صورت( âمُد ) فرد  حالت
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مت شکافنده به س( b̂مُد )حالت خالء  Bاز موقعیت  و

عملگر  â، (1)در رابطه  .(1شکل ) دنشو پرتو فرستاده می

شکافنده پرتو با ماتریس . است  A  مربوط به موقعیت

 :]8[ شود انتقال یکانی زیر توصیف می

(2)                               .
cossin

sincos
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دو موقعیت  تنیده همدوس بین های درهم حالتتولید : 1شکل

A  وB فرد از   حالت .51-51ا استفاده از یک شکافنده پرتوی ب

به سمت شکافنده پرتو  B حالت خالء از موقعیت و Aموقعیت 

و  Aدو موقعیت  مربوط بهتنیده  حالت درهم. شوند فرستاده می

B است بعد از شکافنده پرتو ،نتیجه ترکیب این دو حالت . 

توسط  Bو  Aهای  به ترتیب از موقعیت b̂و âدهایمُ

دها بعد از مُ ،بنابراین. شوند شکافنده پرتو با هم ترکیب می

 شوند می تبدیلشکافنده پرتو به صورت زیر این عبور از 

]1[: 
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 :بدیهی است که داریم
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  گونه با معادله هایزنبرگ (4)رابطه  مقایسه حال، از
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  که در آن)(ˆ),(ˆ)(ˆ  bac  

دست   ، هامیلتونی شکافنده پرتو به صورت زیر بهاست

  :آید می

(5)                                       ).ˆˆˆˆ(ˆ †† babaiH  

ˆ)(اکنون، عملگر یکانی BSu  شکافنده پرتو بامربوط به 
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در رابطه  این عملگر) رابطه زیربا  (5)استفاده از هامیلتونی 
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 11[ کند نیز صدق می[): 
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روی حالت اولیه 
BA

0 ( حالت ورودی به شکافنده

 :شود کند و خروجی زیر حاصل می اثر می( پرتو
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اکنون با انتخاب مقدار
4


ی شکافنده پرتو) برای  

 حالت ،(گیریم در نظر می 51-51را  1موجود در شکل 

 :]11[ شود حاصل می زیر 1بِلحالت شبهبه صورت ( 1)

(8 ) .
2222

1



















BABA
AB

N


 

 

 N2شده به  تعمیم مدل ارائه: کرارگر کوانتومیت: 2شکل

تنیدگی  در وهله اول، درهم. است 4,3N...,موقعیت که 

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

 متوالیهای  گیری سپس با اندازه.  شود کوانتومی ذخیره می

12های بِل مناسب به تعداد  حالت 1 N  بار، این ویژگی بین

 .شود دو موقعیت اولیه و نهایی برقرار می

                                                           
 

1
 Quasi-Bell (qB) state 

شکل ) تکرار شود Dو  Cاگر عملیات باال برای دو موقعیت 

 ی مانند رابطهبِل حالت شبهتنیده مشابه با  درهم  حالت (2

 :آید برای این دو موقعیت به دست می (8)

(9)    
.
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DCDC
CD
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 تنیدگی بادل درهمت

گیری یک  تنیدگی به روش اندازه اکنون به تبادل درهم

های  تنیدگی را از حالت یم تا درهمپرداز حالت بِل می

 (A,D) ت جداپذیرحالبه  (C,D) و (A,B) تنیده درهم

 ،Dو  A ،B ،Cشامل چهار موقعیت  سامانۀ. منتقل کنیم

حالت جداپذیر
CDAB

   د تواند اشغال کن را می

 .پردازیم می  که در ادامه به بررسی این حالت

به  Dو  A ،B ،Cهای  حالت کلی سامانه شامل موقعیت

صورت
CDAB

   تنیدگی  برای تبادل درهم. است

حالت به  (C,D)و  (A,B)تنیده  های درهم از حالت

 :کنیم زیر استفاده می بِل حالت شبهاز  (A,D)جداپذیر 

(11 )         
 .

)1(2

1
2

2
CBCB

BC

e
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های همدوس  حالت( 11)در رابطه  
)(CB

  به صورت

)(

)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ
0

*††

CB

ababe   های  برای موقعیت هستند که

B  وC گیری حالت  اکنون با اعمال اندازه. اند تعریف شده

روی حالت جداپذیر( 11)بِل  شبه
CDAB

  ، 

به دست  Dو  Aتنیده زیر برای دو موقعیت  حالت درهم

 :آید می

(11)                            
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 :به صورت زیر بِل شبهاگر حالت  چنین هم

(12)         
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گیری یک حالت بِل روی حالت  برای اعمال اندازه

CDAB
    های موقعیت، شودانتخاب A  وD  به

 :دنشو بِل زیر منتقل می حالت شبه

(19)                             
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 با رهیافت( 19)و  (11) در تولید شده بِل شبههای  حالت

حقیقی  و  این که  فرضبا گیری حالت بِل،  اندازه

های  با توجه به شباهت حالت. ندا حاصل شدههستند 

 N2ها را به  توان موقعیت می( 11)و ( 9)، (8)بِل  شبه

با اعمال تعمیم داد و  است 4,3N...,که  موقعیت

متشکل از حالت  یک حالت بِل های متوالی گیری اندازه

12به تعداد ( 11)بِل  شبه 1 N دو موقعیت ابتدایی بار ،

الزم به  (.2شکل توضیحات )تنیده نمود  و انتهایی را درهم

برای تبادل ( 12)بِل  اگر حالت شبه ذکر است که

 (C,D)و  (A,B)تنیده  های درهم از حالتتنیدگی  درهم

بعد از تعمیم مدل  ،انتخاب شود (A,D)به حالت جداپذیر 

همین گیری یک حالت بِل از  برای اعمال اندازهباید نیز 

برای ایجاد  ((12)بِل  حالت شبه)بِل  حالت شبه

استفاده تنیدگی بین دو موقعیت ابتدایی و انتهایی  درهم

 .شود

 گیری تیجهن

ه تنید درهمهای  حالتدر این مقاله تولید هدف ما  

در این راستا بود که  بین دو موقعیت دور از هم همدوس

شامل  ،توانستیم با در نظر گرفتن یک چینش مناسب

بعد از تولید . هدف دست یابیم به اینشکافنده پرتو 

 از رهیافت ،به وسیله شکافنده پرتو تنیدگی درهم

 تنیدگی گیری یک حالت بِل برای تبادل درهم اندازه

دو هر از  تنیده تولید شده درهم  حالت. استفاده کردیم

گیری یک  با اندازه موقعیت که از یکدیگر جداپذیر بودند

 (بِل مناسب شبهبا استفاده از یک حالت )ت بِل حال

بِل متفاوت  های شبه با حالتاین فرآیند . تنیده شدند درهم

 توان که می نتایج نشان داد ، چنین هم. بررسی شد

 4,3N...,که موقعیت  N2ها را به تعداد  موقعیت

 های متوالی گیری و با اعمال اندازه ادتعمیم داست 

مناسب به بِل  متشکل از یک حالت شبهبِل  های حالت

12تعداد  1 N هایی را تناو  ابتدایی، دو موقعیت بار

توانیم این مدل را  می رسد که به نظر می. ردکتنیده  درهم

تکرارگر کوانتومی معرفی بنای برای  ای واره به عنوان طرح

تنیده  های همدوس درهم که توسط آن حالت کنیم

 .توانند بین فواصل طوالنی منتقل شوند می
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 شده با تیپسنجی رامان تقویتسازی سیستم طیفطراحی و بهینه

 مریم بحرینی

 Bahreini_mm@yahoo.com: ، رایانامه، قم(س)دانشگاه حضرت معصومه 

-سننجی رامنان و تیکین    با ترکیب حساسیت شیمیایی روش طیف (TERS) شده با تیپتقویترامان  یسنجیفطروش  -چکیده 

در این مقالنه  . کند، تصاویر شیمیایی در مقیاس نانومتری از سطوح فراهم می(SPM)پذیری باالی روش میکروسکپی پروب روبشی 

و سناتت   یمنظور طراحبه. انجام گرفته است یصورت تئوربه نهیبه( TERS) پیبا ت شدهتیرامان تقو سنجیفیط ستمیسی طراح

 .باشدمیموثر  یپارامترها سازیهیشبشناتت و  به، نیاز گنالیس تیتقو نیآوردن بهتردستبا راندمان باال و به TERS ستمیس  ی

 TERS یکربندیپ  ی آوردنبدست یعوامل برا نیترمهمو همچنین زاویه تابش لیزر به تیپ از  هیرالیز، پیت یساتتار یپارامترها

با اسنتیاده از   TERS ستمسی. شده استو ارائه  یطراحسیلیکون و طال  با دو جنس تیپ TERS ستمیس اند وو شناسائی شده نهیبه

اسنت کنه    دین ام. آیند های بیشتری بدست میکه در سیستم با تیپ طال تقویتدر حالی تر استنههزیو کم ترسادهی کونیلیس پیت

 .بکار گرفته شوند یتجرب یکربندپی در اند،و ارائه شده یطراح مقاله نیدر ا باال که تیتقو بیبا ضر TERS هایستمیس

 . شده با تیپتقویترامان  یسنجیفطزیرالیه، سیلیکون، طال،  سازی،بهینه -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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 مقدمه
روش  کی 1(TERS) شده با تیپتقویت رامان یسنجفیط

 یطور گسترده برااست که به  کینزد-اپتیکی میدان

 اسیدر مق های مختلفنمونهشیمیایی  لیو تحل هیتجز

این روش، با ترکیب حساسیت . رودکار میبه ینانومتر

باالی پذیری سنجی رامان و تفکیکشیمیایی روش طیف

از جمله  9های مختلف میکروسکوپی پروب روبشیروش

 یروین کروسکوپیم و 1ی روبشیزنتونل کروسکوپیم

تصاویر شیمیایی از سطوح در مقیاس نانو فراهم  ، یاتم

باعث  لیزر متمرکزشده به نوک یک تیپ تابش نور .کندمی

 شیافزا نیا. شودیم موضعی یکیالکتر دانیم شیافزا

شدت رامان از سطح نمونه در  شیباعث افزا میدان

تواند اطالعات یروش م نیا. شود یم تیپمجاورت 

از  یمکان کیدر سطح تک مولکول با قدرت تفک ییایمیش

این  در [.1]فراهم کند  (حد پراش ریز)چند نانومتر مرتبه 

با  شدهتیرامان تقو سنجیفیط ستمیس یطراح مقاله به

 یبرا. پردازیمیم یرت تئورصوبه نهیبه (TERS) پیت

موثر  یتمام فاکتورها نه،یبه TERS ستمیس کی یطراح

 یپارامترها. رندیمورد توجه قرار گ دیبا افزایش سیگنالبر 

جنس و ) هیرالیو ز( جنس و ابعاد) پیت یساختار

 نتریمهمهمراه هندسه تابش لیزر به تیپ به ،(ضخامت

 نهیبه TERS یکربندیپ کی آوردنبدست یعوامل برا

با مختلف  TERS ستمیس دو، ما مقاله نیدر ا. هستند

های از جنس سیلیکون و طال را معرفی و استفاده از تیپ

ساخت  یبراای است که ماده کونیلیس. میکن یم بهینه

-در تمام اندازه. شودیاستفاده م یتجار AFM هایتیپ

قرار  زیرالیه کی یبر رو دیها با، نمونهTERS یهایریگ

 .شودکه حضور زیرالیه باعث افزایش سیگنال می رندیبگ

 ستمیس یطراح ها، یساز هیشب نیاز انجام ا ییهدف نها

TERS ساخت و  یمرجع خوب برا کیتا  باشدیم نهیبه

 یتجرب یکربندپی در TERSهای پیتی ریبکارگ یچگونگ

 . باشد

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

 

 سازیشبیه

که معادالت  3D-FDTDروش سازی از شبیه یبرا

، کندمیحل  یعدد صورتبهرا ماکسول  یفرانسیلد

در این روش، میدان الکترومغناطیسی . ه استاستفاده شد

بندی گسسته و مواد ساختاری موردنظر در یک مش

. شوندتوصیف می  هایی به نام سلول ییمتشکل از سلول

گام شوند و معادالت ماکسول مستقیماً در زمان حل می

به اندازه مش وابسته  1استفاده از معیار پایداری زمانی با

 هیال یمرز یطشراو  یریکنواختغ  FDTDروش مش. است

استفاده  ها سازی یهشب یدر تمام مرزها برا  انهمس امالًک

. کندرا مدل می( بدون انعکاس)اند که مرزهای باز شده

از  نقره طال وآلومینیوم،  یلیکون،س یبرا ثوابت اپتیکی

یک  صورتبهتیپ . [9و  ]اند شده گرفتهمراجع مرتبط 

تشکیل  rای به شعاع  یرهدامخروطی که نوک آن را 

از  d، که در فاصله Dو شعاع باالی  Lدهد با طول  یم

شود  ی میساز مدلقرارگرفته،  tسطح زیرالیه با ضخامت 

 یهزاو با کناراز  که pش قطببا موج تخت  از یک(. 1شکل )

θ یفرود م بر نانوکاواک تشکیل شده بین تیپ و زیرالیه-

 یداندامنه م. شود میرامان استفاده  کیتحر یبرا د،آی

 .شود میانتخاب  V/m  1 یکی موج فرودیالکتر

 نتایج و بحث

شامل جنس و  TERSپارامترهای موثر بر عملکرد سیستم 

ابعاد تیپ، جنس و ضخامت زیرالیه، زاویه تابش لیزر به 

در این قسمت اثر جنس تیپ و زاویه . باشندمی... و  تیپ

سازی کل درنهایت با بهینه. شودتابش لیزر بررسی می

با بیشینه تقویت میدان  TERSپارامترها، دو سیستم 

 .شودمعرفی می

 
  یساز هیهندسه شب: 1 شکل

                                                           
5 Atomic Force Microscopy 
6
 Yee cell 

7
 Stability Criterion 

8
 Perfectly Matched Layer (PML) 
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 بررسی اثر جنس تیپ .1

در این قسمت به مقایسه تیپ سیلیکون با سه فلز 

نتایج مربوط به محاسبه . پردازیمطال و نقره می آلومینیوم،

های با میدان الکتریکی در صفحه زیر تیپ z مؤلفهمربع 

 یهزاو. آورده شده است  های مختلف در شکل جنس

شده  یمتنظنانومتر   و شعاع آن درجه  93 تیپ یمخروط

و شعاع باالی تیپ نانومتر   33  مخروطی تیپطول . است

و زاویه تابش لیزر نانومتر  1یی دازه سلول ان ،نانومتر  33 

با توجه به . قرارگرفته استدر محاسبه مورد استفاده  3 

های سیلیکونی  یپتمیدان الکتریکی توسط  نتایج،

-بهتقویت ناچیز صورت گرفته . تقویت شودتواند زیاد  ینم

 که با است ینادلیل آن . ای است یل اثر رعد و برق میلهدل

در (  cm1319~131-9)بار آزاد غلظت  یین بودنپا

سختی به 9یرزونانس پالسمون سطح ،خالص یلیکونس

تمام فلزات،  از بین .ناحیه مرئی برانگیخته شوددر  تواند یم

و باال  ی آزادالکترون یچگالدارا بودن  یلطال و نقره به دل

 یمواد برا ینعنوان بهتربه ی در ناحیه مرئی،قو LSPRاثر 

نقره  ثباتی یب. شوند یم محسوب TERS های یپت ساخت

 یجه،نت در .کند یم را محدود کاربرد آن یدر هوا تا حد

 .اند یداکردهپ TERSای در  یندهفزاکاربرد طال  های یپت

  
 (ب)                   (الف)                 

  
 (د)                    (ج)                  

های از  یپتیکی در صفحه زیر الکتر یدانم zمربع مؤلفه :  کل ش

  طال( نقره و د( آلومینیوم، ج( سیلیکون، ب( الف: جنس

                                                           
 
 

 زریتابش ل هیزاوبررسی  .2
M) دانیم تیتقو یمربوط به وابستگ جینتا

 هیبه زاو( 2
با طال  پیاز کنار به ت pبا قطبش ( θ) یتابش نور فرود

 یمخروط پیدرجه، طول ت 93 یمخروط پیرأس ت هیزاو
و اندازه  33  پیت ی، شعاع باال3  پی، شعاع نوک ت33 

 از. نشان داده شده است 9شکل  رنانومتر د 1 ییسلول 
 پ،یمحور ت یدر راستا دانیم عمودی مؤلفه که جاآن

را دارد، انتظار  هیرالیز-پیت  شدگینقش غالب در اثر جفت
 93 یفرود هیدر زاو دانیم تیتقو نهیشیکه ب رفت یم

 تیتقو نهیشیبا توجه به نمودار، ب یول. درجه رخ دهد
 هیرالیاز ز ینانومتر  طال در فاصله  پیت کی یبرا دانیم

 13تابش  هیاز کنار، در زاو pطال تحت تابش نور با قطبش 
 لدلیبه یدر تابش قطر نهیبه مقدار نیا. دهدیدرجه رخ م

 دانیم. دهدیو بازتاب از سطح آن رخ م هیرالیوجود ز
حاصل تداخل  زیرالیه، و پیت نیکل در فاصله ب یعمود

 93تابش به سمت  هیزاو یوقت. است یو فرود ینور بازتاب
 نهیشیب یبازتاب یعمود دانیدامنه م نکهیبا ا رود، یدرجه م

است و شدت  یفرود دانیفاز آن مخالف م یول شود،یم
  [.1] ابدی یم کاهش هیرالیدر سطح ز ینور تداخل

 بهینه TERSطراحی سیستم . 3
همراه زیرالیه طال از دو تیپ با جنس سیلیکون و طال به

. کنیمبرای طراحی دو سیستم بهینه استفاده می

، زاویه تابش  (r) مهم مربوطه شامل شعاع تیپ پارامترهای

و ضخامت زیرالیه   (α)، زاویه رأس تیپ(θ) از کنار لیزر

ابتدا شعاع تیپ بهینه را با ثابت . کنیممی را بهینه (t) طال

نانومتر، شعاع باالیی  33 طول تیپ )بودن بقیه پارامترها 

  33 تیپ 

 
 یفرود زریتابش ل هیبه زاو (M2) دانیم تیتقو یوابستگ: 9 شکل

(θ)  با موج تخت و قطبشp  طال پیت یبرا  
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 طال( سیلیکون و ب( تیپ با جنس الف با استفاده از TERSسازی سیستم  نتایج بهینه: 1 جدول

 (الف

 
 

 (ب

 
 

 13درجه، زاویه تابش لیزر  93رأس تیپ  نانومتر، زاویه
بعد . بدست آوردیم( نانومتر 133درجه و ضخامت زیرالیه 

بعد از . از آن به سراغ بهینه کردن زاویه رأس تیپ رفتیم
بدست آوردن زاویه رأس بهینه دوباره شعاع را بهینه 

 1در جدول  TERS یستمس سازینتایج بهینه .کردیم
در هر خانه عدد باال مربوط به مقدار  . آورده شده است

Mمتغیر مورد بررسی و عدد پائین مربوط به 
در ستون و  2

Mآخر هم ماکزیمم 
در . نوشته شده است برای هر متغیر 2

از مرتبه بزرگی  TERSتیپ سیلیکونی بیشینه سیگنال 
از  TERS ، بیشینه سیگنال و در تیپ طال  13حدود 

باشد که دو مرتبه بزرگی می  13مرتبه بزرگی حدود 
 . یافته استبهبود 

 گیری نتیجه
سیلیکون و  با دو جنس تیپ TERS ستمی، سمقاله نیدر ا
شده است که بیشینه تقویت بدست و ارائه  یطراحطال 

نانومتر، زاویه راس  93با شعاع  آمده برای تیپ سیلیکون
 33 درجه و ضخامت زیرالیه  3 ، زاویه تابش درجه 3 

نانومتر،   با شعاع  تیپ طالبرای و   13 نانومتر از مرتبه 
درجه و ضخامت  13درجه، زاویه تابش  13زاویه راس 

 است که دیام. میباشد  13نانومتر از مرتبه   33 زیرالیه 
 .بکار گرفته شوند یتجرب یکربندپی در هاستمیس این
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فعال باریم  الیهیه دو بر پا ی جذبیپالسمونیک اپتیکی مدوالتور الکتروطراحی 

 تیتانات و ایندیوم تین اکسید

 زاده محمدآقا بلوریو  ابوالفضل صفایی بزگ آبادی، پوریا اسحاقی

 (mabolori@uk.ac.ir) یزد، ایراندانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، 

اکسید و باریم تیتانات معرفی شده با دو محیط فعال ایندیوم تین چند الیه ی جذبیپالسمونیکمقاله یک مدوالتور الکترو اپتیکی در این  –چکیده 

در . اثر پاکلز در نظر گرفته شده است که دوشکستی بودههای آزاد و در الیه باریم تیتانات  در الیه ایندیوم تین اکسید اثر پاشندگی حامل. است

ه فعال میدان الکتریکی در دو الی مدوالتوربا اعمال ولتاژ به . گیردبر روی عملکرد مدوالتور مورد بررسی قرار میهای فعال  اثر ضخامت الیه اینجا

چند الیه ساختار دست آمده برای بهپاشندگی  معادله ،سازی این مدوالتور برای شبیه .ندیاب های فعال تغییر می و ضرائب شکست الیه گردد ایجاد می

قابلیت استفاده دهند که ساختار ارائه شده دست آمده نشان مینتایج به. میکرومتر حل شده است 55/1مید در طول موج -با روش نلدر پیشنهادی

 .باشد عنوان مدوالتور الکترو اپتیکی جذبی را دارا میبه

 .های آزاد پالسمونیک، مدوالتور، اثر پاکلز، اثر پاشندگی حامل -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 

)mabolori@uk.ac.ir( Yazd University, Iran ,Department Physics 

Abstract- In this paper, a multilayer plasmonic electro-optical absorption modulator is introduced based on two 

active layers of barium titanate (BaTiO3) and Indium tin oxide (ITO). It is assumed that the BaTiO3 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 electro-

optical modulator. 

Keywords: Plasmonic, Modulator, Pockels effect, free carrier dispersion effect. 
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 معرفی -1

 قابلیت مجتمع شدن محدودیت پراشدلیل هقطعات فوتونیکی ب

برای رفع از اینرو دانشمندان  ،با قطعات الکترونیکی را ندارند

 یموجبرهای پالسمونیکاین مشکل رو به قطعات مبتنی بر 

از  یکونیمدوالتورهای الکترواپتیک پالسم در .[1] اند آورده

و  تغییر فازهای آزاد، پاکلز،  اثرهای ترمواپتیک، پاشندگی حامل

عالوه به [.2]شود  استفاده می اثر آبکاری الکتروشیمیایی

که کارایی  برای آن یپالسمونیکمدوالتورهای الکترواپتیک 

ای بین نور و  بایست برهمکنش قوی مناسبی داشته باشند می

 برای نیل به این هدف موجبرهای .ناحیه فعال داشته باشند

موجبر پالسمونیک متفاوتی از جمله کانال پالسمون پالریتون، 

پالسمون پالریتون عایق، -فلز-عایقفلز، -عایق-فلزشکافی، 

و پالسمون پالریتون ترکیبی  ریک بار شدهالکت سطحی دی

 مقاله مدوالتور جذبی الکترواپتیک در این. [9] اند طراحی شده

و  (BaTiO3) بر پایه دو محیط فعال باریم تیتانات یکپالسمونی

 ساختار شامل معرفی شده است که (ITO) ایندیوم تین اکسید

/  اکسید  تین  ایندیوم/ نقره /  سیلیکای گداخته شده  الیهچند

ساختار مورد نظر در شکل  .شود هوا می/ نقره/ تیتانات   باریم

  .نمایش داده شده است( 1)

 تئوری-2

های  پاشندگی حاملدو اثر الکترواپتیک پاکلز و در این مقاله 

ساختار مورد در  .آزاد همزمان مورد مطالعه قرار گرفته است

بین دو الیه نقره  تیتانات  اکسید و باریم  تین  ایندیوم ،مطالعه

محصور شده که بر روی بستری از سیلیکای گداخته شده قرار 

الیه باریم تیتانات دوشکستی است و اثر پاکلز در  .گرفته است

افتد و در الیه ایندیوم تین اکسید اثر  این الیه اتفاق می

پیکربندی  .پیوندد به وقوع میهای آزاد  پاشندگی حامل

تا بینهایت  yو   xکه در راستای تختی است پیشنهادی موجبر

ابتدا معادله  ،برای بررسی این دو اثر بر روی مدوالتور. ادامه دارد

سپس و دست آورده شده هپاشندگی ساختار مورد بررسی ب

دست آوردن میدان الکتریکی در الیه همعادله الپالس برای ب

دست آوردن میدان هباریم تیتانات و معادله پواسون برای ب

برای حل  .اکسید حل شده است نتی ایندیومتریکی در الیه الک

استفاده شده  [4]فرمی-توماس استتارتئوری از معادله پواسون 

بر های آزاد  برای بررسی دقیقتر اثر پاشندگی حامل .است

تین اکسید به ده قسمت تقسیم شده مدوالتور الیه ایندیوم

مید و برای حل  -برای حل معادله پاشندگی از روش نلدر .است

و معادله معادله پواسون از روش تفاضالت محدود استفاده 

فرض را بر این  .الپالس به صورت تحلیلی حل شده است

 قطبش آن موج تخت و مدوالتور به موج ورودی که گیریم می

TM اشد و جهت انتشار را در راستای بx گیریم درنظر می. 

صورت موج تخت به xوابستگی زمانی و وابستگی مکانی 
 t - xie  

 مولفه وابسته به مکان ،این شرایط با فرض. باشدمی 

 :در روابطاین موج  میدان الکتریکی و مغناطیسی

(1)                  
2
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zو x ،(9)تا ( 1) در روابط. [5] کند صدق می گذردهی  

 همچنین. هستند zو  x در راستای ترتیببه الکتریکی نسبی

0 و  ءضریب گذردهی الکتریکی خالk0  باشندمیعدد موج. 

های  الیه در موج این میدان مغناطیسی z مولفه وابسته به مکان

 به شکلمختلف 

(4) 

1 1
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ثابت انتشار عرضی در  k1 ،k2 ،... ،k14( 4)در رابطه  .است

مختصات سطح مشترک  z1 ،z2 ،... ،z14ف و لهای مخت الیه

( 9)تا ( 1)در روابط ( 4)با جایگذاری رابطه . مرجع هستند

نیز  zو  xدر راستای  میدان الکتریکی مولفه وابسته به مکان

های  مرزی برای مولفه نظر گرفتن شرایطبا در .آید بدست می

( 9)تا ( 1)میدان الکتریکی و مغناطیسی که از روابط  مماسی

 معادله ماتریسی  ،کنند پیروی می

(5)                                   
26 26 26 1( , ) 0    M A 

، (5)در معادله  .شود حاصل می
2 6 1A  ضرایبماتریس ستونی 

با صفر قرار دادن  .هستند( 4)های نمایی در رابطه  پشت عبارت

 دترمینان ماتریس
26 26 ( , )  M معادله پاشندگی به شکل 
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(6)                                         
26 26 ( , ) 0   M 

 صورتالپالس در الیه باریم تیتانات بهمعادله  .آید به دست می

 

 
 .ور پیشنهادیتپیکربندی مدوال -1شکل 

(1)                                           0s      

الکتریک نسبی استاتیک باریم  تانسور ضریب دی sبوده که 

اکسید به معادله پواسون در الیه ایندیم تین. تیتانات است

 :شکل

(1)                             0 0 ,

2
i s ITOe N N   

s, که شودنوشته می ITO نسبی الکتریک استاتیک ضریب دی 

 Ni بار الکتریکی الکترون و e همچنین .استاکسید ایندیوم تین

ای بار آزاد  شده و چگالی توده القاءر با ترتیب چگالیبه N0و 

در صرفا ( 1)و ( 1)معادالت  لیا توجه به تقارن پتانسب .هستند

چگالی بار رابطه پتانسیل الکتریکی و  .حل می شود z راستای

 شده به صورت القاء

(9)                  
2 *

2 2

1 8
( ) ( )( ( ))
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Ef ،m  که است
موثر الکترون  به ترتیب انرژی فرمی، جرم h و *

میدان  ،به دو الیه نقرهاعمال ولتاژ با . و ثابت پالنک هستند

اکسید ایجاد الکتریکی در الیه باریم تیتانات و الیه ایندیوم تین

 دست آوردن این میدان شرایط مرزی هشود و برای ب می
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به hBaTiO3و  hAg، hITO ،(12)تا ( 11)در روابط  .شود اعمال می

اکسید و باریم های نقره، ایندیوم تین خامت الیهضترتیب 

s,د و نده تیتانات را نشان می z  وU ثابت بیانگر ترتیب نیز به

اندازه و  zدر راستای الکتریک استاتیک نسبی باریم تیتانات  دی

. به ساختار اعمال می شودبوده و  V5ولتاژ اعمال شده برابر با 

معادله بر ساختار پیشنهادی، ابتدا  ژبرای بررسی اثر اعمال ولتا

 (حالت خاموش) پاشندگی را برای حالتی که ولتاژ اعمال نشده

 حالتی را که ولتاژ اعمال شدهبرای این معادله سپس و  حل

ضریب شکست الیه  ،با اعمال ولتاژ. گردد حل می (حالت روشن)

-و چگالی بار در الیه ایندیوم تین شود می زیادباریم تیتانات 

افزایش چگالی بار در این الیه باعث  .یابد اکسید افزایش می

و موهومی  تغییر در قسمت حقیقیتغییر در فرکانس پالسما و 

با حل معادله  .شود اکسید میضریب شکست ایندیوم تین

برای  (β) و خاموش ثابت انتشارپاشندگی برای حالت روشن 

قسمت موهومی ثابت انتشار میزان  .آید دست میهساختار ب

دهد، به این ترتیب دو برابر قسمت  اتالف مد را نمایش می

 () مدوالتورضریب جذب عنوان به ،موهومی ثابت انتشار

با داشتن ضریب جذب برای حالت روشن و  .[4] شود تعریف می

 :به شکل( FoM)خاموش پارامتر شایستگی 

(19)                   10log
onoff

on

FoM e
 




 

د کارایی هرچه پارامتر شایستگی بیشتر باش .شود تعریف می

 .رود مدوالتور باالتر می

نتایج و بحث-3  

ریم های مختلف با دست آوردن ضریب جذب برای ضخامتهبا ب

 ،میکرومتر 55/1در طول موج تیتانات و ایندیوم تین اکسید 

های مختلف در  ضخامت برایمحاسبه شده پارامتر شایستگی 

ضخامت دو الیه نقره برابر با در اینجا  .شده است رسم( 2)شکل 

 .استفرض شده نانومتر  111

بیشترین میزان پارامتر شایستگی در ( 2)با توجه به شکل 

/  (nm111)نقره/ سیلیکای گداخته شده ،یهساختار چندال

/ (nm91)تیتانات  باریم / (nm6)اکسید تین ایندیوم 

 91/6و مقدار آن برابر با  شود حاصل می ،هوا/  (nm111)نقره

ساختاری که باالترین مقدار پارامتر شایستگی را )باشد می

با اعمال ولتاژ به دو الیه  .(داشته باشد، ساختار بهینه گوئیم

 .شود می القاءاکسید ار الکتریکی در الیه ایندیوم تینب، هنقر

حسب مکان را در بر شده القاء چگالی بار الکتریکی( 9)شکل 

شکل  .دهد نشان می ساختار بهینهبرای  اکسیدالیه ایندیوم تین

این . دهد توزیع قدر مطلق بردار پوئینتینگ را نشان می( 4)

 .کندرا بیان مینمودار تحدید توان در مدوالتور 
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های  پارامتر شایستگی ساختار پیشنهادی در ضخامت -2شکل

 55/1مختلف باریم تیتانات و ایندیوم تین اکسید و طول موج 

 .میکرومتر

 
اکسید شده در الیه ایندیوم تین ءالقاچگالی بار الکتریکی  -9شکل 

 .برای ساختار بهینه

 هیکه نفوذ توان در ال دیفهم توان یم( 4)با توجه به شکل 

و  است شتریب تاناتیت میبار هینسبت به ال دیاکسنیت ومیندیا

 هیال شکست بیضر رییکه مدوالتور نسبت به تغ شود یباعث م

حساسیت الیه باریم تیتانات نسبت به  دیاکسنیت ومیندیا

به الیه ایندیوم تین  تواندلیل نفوذ باالی  .بیشتری داشته باشد

الیه  .اکسید ضریب شکست باالی باریم تیتانات است

دوشکستی باریم تیتانات به دلیل داشتن خاصیت الکترواپتیک 

پاکلز و ضرائب الکترواپتیک خطی بزرگ با تغییر کوچکی در 

 کهیابد  می افزایش میدان الکتریکی ضریب شکست این الیه

و افزایش  یندیوم تین اکسیده الیه ابیشتر توان بباعث نفوذ 

  .شود پارامتر شایستگی مدوالتور می

 
توزیع قدرمطلق بردار پوئینتینگ در مدوالتور بهینه در   -4شکل 

 .میکرومتر 55/1طول موج 

 گیری نتیجه-4

پایه  جذبی بری پالسمونیکالکترواپتیکی در این مقاله مدوالتور 

تیتانات معرفی شده اکسید و باریم دو محیط فعال ایندیوم تین

تحدید شود  ضریب شکست باالی باریم تیتانات باعث می .است

توان در الیه باریم تیتانات افزایش یابد همچنین با اعمال ولتاژ 

تحدید توان  یابد و بر تیتانات افزایش میضریب شکست باریم 

در ساختار  .شود اکسید افزوده میخودش و الیه ایندیوم تیندر 

-1جذب مدوالتور از ضریب بهینه 
µm11/12  1به-

µm91/4  

 .کند ایجاد می 91/6کند و پارامتر شایستگی برابر با  تغییر می

از تحقیقات پیشین در این زمینه این مقدار از پارامتر شایستگی 

برای  را بیشتر است که صالحیت این ساختار  [4،6]از جمله 

 .دهد نشان می یکی جذبیتفاده به عنوان مدوالتور الکترواپاست

ها مرجع  
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 ساخت انبرک های پالسمونی نانو ساختار بر اساس لیتوگرافی کلوییدی

 محمد علی خسروی، سارا درباری

 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوتر، گروه الکترونیک

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

ترر   ترر و سسرا    هزینه های لیتوگرافی کم ، که نسبت به مابقی روش]1[در این مقاله با استفاده از روش لیتوگرافی کلوییدی –چکیده 

ی سطحی این سراختارها از  ها تفاده از تحریک پالسمو با اس توا که می، هرا ساختهایی از جنس طال در ابعاد مختلف  است، ساختار

دو مزیت مهم این . فاده کرداندازی ذرات و در مرحله بعد سزمایشگاه روی تراشه است به دامهای پالسمونی برای  ه عنوا  انبرکها ب س 

اه دلخوها و استفاده از لیزر با طول موج  انبرک های پالسمونی دیگر، سادگی نسبی فرسیند ساخت س  های پالسمونی، نسبت به انبرک

 . های سطحی است برای تحریک پالسمو ( های ساخت با استفاده از تغییر پارامتر)

 .کلوییدی اندازی، لیتوگرافی انبرک، پالسمونیک، تله -لید واژهک

 

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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 مقدمه-1

برای به ( نورینوری و غیر) ها دت هاست از انبرکم

 .شود ها استفاده می هاندازی و دستکاری ذر دام

 هایاثر: مانندمشکالتی ( غیرنوری) های نانومتری انبرک

و  ها هذرپذیری کم  های زیستی، کنترل مخرب روی نمونه

. دارندتر به دلیل نیروهای واندروالسی، را  جداسازی مشکل

پذیری بهتری روی  توان کنترل های نوری می اما با انبرک

 هایاندازی، ذره را بدون اثر امداشته و بعد از به د ها ونهنم

منجر  های نوری همچنین انبرک. ردب روی آن رها کمخر

شده  نوریو نانومتری به ظهور حوزه کنترل میکرومتری 

انداخت و یا  دامبه  جا کرد، به جارا  ها هذر توان که در آن می

مجتمع  تواناییهای این روش  از دیگر مزیت. تفکیک نمود

 .است به عنوان آزمایشگاه روی تراشه سازی واستفاده

تا سلول به ابعاد یک تک  هایی هتواند حرکت ذر می نور 

 .تحت تاثیر قرار دهد مانند یک تک اتم را تری کوچک ابعاد

در یافته و  گسترشاین حوزه بسیار  گذشته سال 90در 

کنترل . است پیشرو زیستیبسیاری از مطالعات علوم 

دینامیک  ،DNA مطالعه ساختارمیکرومتری نوری امکان 

اجسام بدون اندازی  به دامونی ، اکلوئیدها، حرکت بر

و شیمیایی جدید،  زیستی، مطالعات تخریبی هایاثر

 فراهمهای اتمی را  جداسازی ذرات و ساخت سامانه

 ارزش به های نوری ابزاری با همچنین انبرک .است نموده

کاربردهای باشند که  منظور کنترل مکان اشیا کوچک می

از میان انبرک  .]6-1 [دارند زیستی آوری در حوزهشگفت

: هایی همچون های پالسمونی به دلیلانبرک ،ی نوریها

چندین همزمان اندازی نداشتن مشکل حد پراش، به دام

های  رف توان کمتر برای تحریک پالسمونذره و مص

توجه زیادی را به خود جلب  این چند سالسطحی، طی 

 .اندکرده 

کلوییدی در ادامه روش ساخت افزاره را بر اساس لیتوگرافی

و برای یک  یابیسپس افزاره را مشخصه .دهیم توضیح می

ساختار خاص نیروهای گرادیانی و عمق پتانسیل را شبیه 

 . کنیممی سازی

 فرسیند ساخت-2

-دامشده برای بهشمای کلی فرآیند ساخت افزاره طراحی

 .است (1)ها مطابق شکل اندازی ذره

 :ساخت  های مرحله

ها را با استفاده  شیشه الم(: شیشه الم)ز کردن بسترتمی-1

از ترکیبی از آب و هیدوژن پرواکسید و آمونیاک تمیز 

 .کنیم می

ما در این : استایرن های پلی یه نشانی تک الیه ذرهال-1

طبق روش  استایرن پلی شده تولید های هذر مرحله

را روی شیشه الم ریخته و خشک  ]6[ونی یولسبسپارش ام

 .(الف-1شکل ) کردیم

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

روش تبخیر  بهنانومتر طال  54درجه و به ضخامت  54

استایرن تک الیه و خشک روی ذرات پلی ((PVDحرارتی 

 .(ب-1شکل )نشانیم  شده می

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

سپین کوتر به طور ریختن روی ساختار با دستگاه ا

 .(ج-1شکل ) کنیم یکنواخت پخش می

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

DRIE رزیست را تا اندازه الزم و پالسمای گاز اکسیژن 

  .زداییم می برای ساختار

، نوک ه از محلول زدایش طالبا استفاد: زدایش طال-6

از رزیست بیرون طی مرحله قبل ساختار های طال را که 

 .(د-1شکل ) داریم زده اند، برمی

 در آخر، :استایرن از ساختار های پلی هخارج کردن ذر-1

، با  DRIEدقیقه درون دستگاه  10ساختار را به مدت 

 .(ه-1شکل )دهیم  پالسمای گاز اکسیژن قرار می

1-lab on a chip 

2- Physical vapor deposition 

3-Deep reactive-ion etching 
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 کلی  فرآیند ساخت شمای: 1شکل 

 
 .تصاویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به هر مرحله از ساخت ساختار ها: 1شکل 

الیه نشانی زاویه دار طال و  -ب. ریختن ذرات پلی استایرن و خشک کرده آن -الف

 .ساختار نهایی -ه. زدایش طال -د. الیه نشانی فتورزیست -ج. نانومتر 54به اندازه 

 مشخصه یابی-3

تار مورد نوری ساخپس از ساخت، به منظور مشخصه یابی 

جذبی طیف ( 9)شکل . کنیم سنجی مینظر، از آن طیف

الف تا -9)همانطور که در شکل  .ساختار را نشان می دهد

ر بزرگتر شده مشخص است هر چه قدر دهانه ساختا( ج

های است طول موج متناسب با آن به سمت طول موج

 .روندباالتری می

 

 

 

سایز  -الف. تغیرات پیک طول موج با استفاده از تغییرات سایز دهانه ها: 9شکل 

-نانومتر 140سایز دهانه  -ب. نانومتر1000طول موج تحریک -نانومتر 400دهانه 

طول موج تحریک -نانومتر 1000ز دهانه سای -ج. نانومتر 1100طول موج تحریک 

 .نانومتر 1540

  سازی شبیه-4

افزار لومریکال،  در نرم با استفاده از تنسور تنش ماکسول

استایرنی با ضریب  پلی نیروهای گرادیانی وارد بر ذره 

 ،X نانومتر را در راستای 100و به شعاع  114111شکست 

 (الف-9)ساختار شکل  نانومتری باالی دهانه 4و به فاصله 

در این شبیه سازی موقعیت مکانی ذره  .محاسبه کردیم

نتایج این  .در نظر گرفته شده استصفر  Yنسبت به محور 

 .آورده شده است( 5)محاسبات در شکل 

Substrate: lam glass

Add polystyrene

45°

Photoresist

Spin coating

 الف

دج

و

a
.u

. الف

a
.u

.
a

.u
.  

ج



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

15 
 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

  

 
نانومتر برای ساختار شکل  100شبیه سازی به دام اندازی ذره پلی استایرن به شعاع : 5شکل 

 ساختار    نانومتری باالی دهانه  4تصویر دو بعدی میدان گرفته شده از فاصله  -الف(. الف-9)

به شدت  X محاسبه نیروهای گرادیانی وارد بر ذره پلی استایرن در راستای - (.الف-9)

 (محور سمت راست)و محاسبه عمق پتانسیل به شدت منبع (محور سمت چپ )منبع

 گیری نتیجه-5

های آن ها  فاصله بین ساختارها و دهانهبا استفاده از تغییر 

های پالسمونی که در طول موج های  توانیم انبرک می

اگر لیزر با طول موج . شوند را بسازیم مختلف تحریک می

خواهیم از این لیزر برای به دام اندازی  مشخص داریم و می

سازی دقیقا فاصله  ذرات استفاده کنیم، می توان با شبیه

ها را پیدا کنیم و سپس  های آن دهانه ها و بین ساختار

 .ها بسازیم انبرک پالسمونی را بر مبنای این مشخصه

ها مرجع  
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کیتوساان و مشاتقاآ  ن پلیمرهاای مهمای بارای       نانوفیبرهای حاصل از .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 . این پلیمرها هستنداز جمله کاربردهای مورد توجه ترمیم زخم و تزریق دارو . استفاده در پزشکی زیستی هستند

های پیسه هم بعلت قابلیت ثبت تغییراآ جزئی با گذر رمخرب، ساده و غیرتماسی تحلیل طرحروش غی .است اهم کردهن را فرپذیری  بهبود خواص  ن از جمله افزایش حل

ی را مورد تحلیل و در دو نوع غشایی و نانوفیبر CSDبا نام تجاری ترکیب نوینی از کیتوسان . است پزشکی پیدا کردهزمان کاربردهای متعددی در کشاورزی و علوم زیست

 . ایمکردهاستفاده  فوق هایبرای تشخیص و دسته بندی نمونه طرح پیسه و از ایمبررسی قرار داده

  .، 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. Bio-

speckle 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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 مقدمه

پزشکی، از زیستمواد نانوفیبری کاربردهای متعددی در 

ها، جمله در تزریق دارو، پانسمان زخم، متوقف کردن آنزیم

 برای .[1] دارندهای پوستی درمانپزشکی ترمیمی و 

در ترکیب با دیگر  ن،و مشتقات آیتوسان ک نانوفبیبر، تولید

لحاظ ه ب یی و سازگارطبیعت غیرسمّبه دلیل  ،پلیمرها

 . [5] اندبه خود جلب کرده توجه زیادی رااخیرا  ،زیستی

های آبی حالل یری ناچیز این پلیمر مصنوعی درپذاما حل

های مختلف بیوپزشکی وزهو ارگانیک کاربرد آن را در ح

بدین منظور در پژوهش هایی تالش . کندمحدود می

پذیری حلکیتوسان با ایجاد تغییرات شیمیایی در گردیده 

را بهبود بخشند و به آن خواص زیستی  اشارگانیک 

یافته در از جمله خواص زیستی بهبود. دهندای بهبودیافته

اکسیدان یتآن ویژگیپذیری باالتر، توان به حلاین مواد می

و چسبندگی  تریال، قابلیت حمل ژن، ترمیم زخمباکو آنتی

با  شدهپلیمرهای مصنوعی ترکیب از .سلولی اشاره کرد

. اشاره کرد( PCL)کپروالستون توان به پلیمی کیتوسان

ت ترکیب با پذیری باال قابلیبا خاصیت حل PCLپلیمر 

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

و ( غشا)به دو صورت فیلم  PCLدر ترکیب با  کیتوسان

در این مقاله  .[7]اندفیبری مورد بررسی قرار گرفتهونان

های غشایی و بندی نمونهبرای تشخیص و دسته

اپتیکی مورد  پیسه روش طرح نانوفیبرهای پلیمری

 روش غیرمخرب و غیرتماسی این .استفاده قرار گرفته است

 مبتنی استها نور لیزر پراکنده شده از نمونهاست و بر 

به  شدههای زیستی استفاده نمونه برایبیشتر  ، و چون[2]

. معروف است( BSL)ای نور لیزر های بایوپیسهتحلیل طرح

-تصویر کردن رگ توان بهمی  BSLی هااز جمله استفاده

های خونی که از اهمیت باالیی در تشخیص گرفتگی، 

های خارجی برخوردار سختی و پاسخ عروق به محرک

، تشخیص محصوالت سالم از ناسالم، آفات گیاهان و است

  .[3]اشاره کرد ... ها و قارچ

 مبانی نظری

BSL به  واست  یسنجتداخل روشی مبتنی بر پدیده

 راتییتغ یمشاهده بررسی و یحساس برا یروش عنوان

طرح پیسه  .شود استفاده می زیستی یدر نمونه ها ظریف

از ناصافی سطوح  نور پراکنده شده ایستایتداخل  لیبه دل

 وقتی .شودی عبوری ایجاد میبازتابی یا ضخامت نمونه

نور شود، ناصاف پراکنده می یسطحای همدوس از باریکه

پراکنده شده از هر نقطه از سطح به هر پیکسل آشکارساز 

نمونه طرح پیسه حاصل از پراکندگی نور از . رسدمی

به  BSLروش از فرآیند تشخیص . خاصی دارد ساختار

اگر نمونه . شود می جرمن ی چنین ساختارهاییتوصیف کمّ

 .کنندها با زمان تغییر میساختارمتحرک باشد، 

 .روند پارامترهای مختلفی برای بررسی طرح پیسه بکار می

بعدی ی دوماتریس (THSP)  تاریخچه زمانی طرح پیسه

را در گذر زمان بین طرح پیسه  نقطه Mتغییرات  است که

N بطور گرافیکی سطح کند و طرح متوالی بررسی می

 THSPبرای ایجاد . [1] دهدفعالیت نمونه را نشان می

. شوندنقطه تصادفی از طرح اولیه انتخاب می Mتعداد 

THSP های های گرافیکی مشابه اساس خروجیو کمیت

، (IM)ممان اینرسی ، (AC)عددی مثل خودهمبستگی 
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. [1]است ...  ، کنتراست،(AVD)قدر مطلق اختالفات 

برای  گرافیکی یماتریس( COM) رخدادیماتریس هم

 Mشامل  THSPمتوالی در یک  شدتی نقاط ش رارزیابی پ

 منحنی فراوانی گذار یدهندهنشان و نمونه، Nنقطه از 

  :[8]هاست شدت

(1)  

یک شاخص عددی آماری است که ( IM)ممان اینرسی 

 :[9] شودبصورت زیر تعریف می

(5)  

ها در تصاویر که در آن بهنجارش برای کاهش ناهمگنی

از  سطر به نحوی که جمع مقادیر در هر شود، میانجام 

COM مطلق اختالفات  قدر. مساوی یک باشد(AVD )

شده ممان اینرسی است و میزان تغییرات را در مدوله 

-ها میان تصویرهای متوالی نشان میسطح شدت پیکسل

 . دهد

(9                     )      
        

          
         

  زمایش و نتایج تجربی

سطح  .نشان داده شده است 1چیدمان آزمایش در شکل 

شود و ن مییکنواخت لیزر قطبیده روش ی ها با باریکهنمونه

بر  (cm10 =f) کنندهنور پراکنده شده توسط عدسی جمع

ثبت  (ThorLabs 1654 CMOS Camera)دوربین آشکارساز 

ری عاری از هر گونه نور اضافی محیط تصویربردا. شودمی

 CSD-II  و CSD-Iسطوح   های مورد استفادهنمونه. است

های فرم برای تشخیص BSLهمچنین روش . هستند

نانوفیبری و غشایی از این دو نمونه مورد استفاده قرار 

های آماده از دو برای تهیه نانوفیبرها محلول. ه استگرفت

ترکیب و به روش اسپین الکترونی  PCLنمونه با کلروفرم و 

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

همین ترکیب در ظرف آزمایشگاهی خشک شده و بصورت 

  (.CSD-M)ا آماده شدند غش

 

 هسیپطرح  یتجرب دمانیچ.1شکل 

به  COMبعدی تابع  نمایش سه( د)-(الف) 5در شکل 

 غشاو برای  CSD-Iفیبر نانوهای فیلم و مونهن یبراترتیب 

انواع مختلف  یبرا. شوند دیده می CSD-II نانوفیبرو 

رسم  یو دوبعد یبعد بصورت سه COM نمودار ها نمونه

 زانینمونه م میزان زبری و ناهمواری بسته به. شود یم

. متفاوت است یمنحن یحول قطر اصل COMپخش تابع 

 COMفراوان داشته و زبر باشد، تابع  های یاگر نمونه ناصاف

و ارتفاع  شود یپخش م یشتریبا وسعت ب یحول قطر اصل

 نیاهمانطور که از  .است گنیهم زانیدهنده م آن نشان

 یبرهایدر نانوف COMنمودار  یزیاست ت اننمای هاشکل

های است که همگنی نمونه شتریب یمریدو نمونه پل نیا

آن حول قطر در  شدگی و پخش دهدرا نشان می نانوفیبری

 یزهایافت و خ ندهیاست که نما شتریمورد غشاها ب

( الف) 9در شکل  .است ییغشا های در نمونه دتریشد

( ب) 9 شکل در و ینرسیممان ا تابع دوبعدی نیانگیم

 .شوندیم دهید نمونه 7 قدر مطلق اختالفات تابع نیانگمی
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 بهرای  COMبعهدی تهابع    نمایش سهه  :(د)-(الف)  .5شکل 

غشههای ( ج)، CSD-Iنههانوفیبر ( ب)، CSD-Iغشههای ( الههف)

CSD-II  نانوفیبر ( د)وCSD-II . 

  

های میانگین ممان اینرسی برای نمونه( الف) .9شکل 

میانگین قدر ( ب)، CSD-IIو CSD-I نانوفیبریو  غشایی

 .و میزان انحراف معیارشان هانمونه اختالفاتمطلق 

ممان اینرسی نماینده ناصافی سطوح است و با افزایش 

شود در هر دیده میهمانطور که . یابدناصافی افزایش می

تر است و سطح زبرتری ها ناصافدو نمونه شکل غشایی آن

رفتاری مشابه  .است ها بزرگترممان آن اندازه دارد چرا که

یعنی . ی فوق مشاهده گردیدبرای چهار نمونه AVDبرای 

اش به که حساسیت AVDهمچون  حتی برای پارامتری

ناصافی شکل  میزان زبری کمتر از ممان اینرسی هست نیز

در این دو پارامتر بزرگی . شودغشایی بیشتر دیده می

انحراف معیار مقادیرشان برای هر نمونه نشان از طبیعت 

 .ناصاف نمونه دارد

 گیری نتیجه

صورت گرفت  یاسهیپ لیبر روش تحل یمقاله مرور نیدر ا

 بریو نانوف ییسطوح غشا یزبر صیو کاربرد آن در تشخ

توابع . نشان داده شد CDS-IIو  CDS-I یهانمونه

های ناهمواری باالتر شکل IMو  COM   گرافیکی

را در مقایسه با شکل  CDSنانوفیبری از هر دو نمونه 

-در نتیجه با دنبال کردن نحوه. دهدن مینشا هاغشایی آن

 هایتوان نمونهات چنین پارامترهایی میی تغییر

 مقادیر . کردبندی نانوفیبری را به صورت کیفی دسته

در این موارد بخودی خود معنی خاصی  AVDعددی 

توان به عنوان اما میزان انحراف معیارشان را می ،ندارند

 . معیاری از میزان زبری سطح آنها در نظر گرفت
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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. 
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 فوتونیگرهای بلور تزویجنوری مبتنی بررمزگذار تمام سازیو شبیه طراحی

 3، محمدرضا رخشانی2علیرضا طاوسی، 1فرنوید اعتمادی

 (navid.etemadi88@gmail.com)دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق  موسسه آموزش عالی هاتف،1
 (a.tavousi@velayat.ac.ir) ، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق دانشگاه والیت2

 (mrakhshani@uoz.ac.ir) دانشگاه زابل، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق 3

الکتریک در هوا های دیضلعی در شبکه مربعی از میلهگر شش تزویج دومتشکل از  بلور فوتونییک رمزگذار  مقالهدر این  - چکیده

گرها با عملکرد مناسب الکتریک در ساختار ایجاد شده اند و برای دستیابی به تزویجهای دیبرها با حذف میلهموج. ارایه شده است

یک کد ستفاده از اثرات خطی بدون اتواند ساختار ارایه شده می .استفاده شده استبا شعاع کوچکتر الکتریک دی میله هایاز 

، شدهطراحی  ORبرای تحقق این ساختار یک دروازه . های فعال در خروجی تولید کندبا توجه به ترتیب ورودی را بیتی دودودویی 

زمان تاخیر بدست آمده و ابعاد ساختار  بهترین. با یکدیگر ترکیب شده است ORسپس برای تحکیم رمزگذار مورد نظر دو دروازه 

2و  fs111ارایه شده به ترتیب حدود 
μm393  و نرخ سوییچینگ استTHz1 باشدمی. 

 ، نرخ سوییپچینگگر، رمزگذار، تزویجزمان تاخیربلور فوتونی،  -کلید واژه
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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 μm
2
, respectively, and the switching rate is 6THz. 

Keywords: Photonic crystals, Delay time, Encoder, Coupler, Switching rate 
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 مقدمه
دیجیتالی در باند های وسیع رو به رشد  تقاضای انتقال اطالعات

های الکترونیکی نسبت به افزاره محدودیتهای ذاتیاست، اما 

مانعی جدی بر سر ها پردازش سریع داده درهای نوری شبکه

-ها میمنجر به محدودیت در انتقال داده تحقق این امر بوده و

های اخیر روش پردازش سیگنال به صورت تمام در سال .گردید

 ده استنوری توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کر

با عملکرد بسیار  ]3[ های منطقی تمام نوریدروازه. ]1-9[

سریع نقش مهمی در سیستم پردازش سیگنال و شبکه نوری 

مختلفی  هایدر همین راستا ساختار. برعهده خواهند داشت

های منطقی ارایه شده که این ساختارها برای تحقق دروازه

ای توجه ویژهفوتونی خطی و غیرخطی مورد  یبلورها براساس

در . ]5-2[انداند و به شکل چشمگیری گسترش یافتهقرار گرفته

به وسیله بلورهای احی افزاره رمزگذار تمام نوری طراین مقاله 

ساختار بلور فوتونی از شبکه  .فوتونی دو بعدی ارایه شده است

 .تشکیل شده است هوا الکتریک در بسترهای دیمربعی با میله

برای  ]6[ (PWE) نامه از روش بسط امواج تختدر این پایان

ی شکاف نوار در بلور فوتونی بدون نقص، مدهای انرژی محاسبه

و حفره استفاده شده است و همچنین برای  ]8، 1[ در موجبر

های طیفی در ساختارهای ارائه شده، از روش ی منحنیمحاسبه

استفاده شده  ]9[ (FDTD) ی زمانتفاضل محدود در حوزه

 .است

 طراحی و بررسی ساختار رمزگذار
از بلورهای  طراحی افزاره رمزگذار تمام نوریبرای در این مقاله 

از عدد  31 91 و در ابعاد مربعی شفوتونی دو بعدی با آرای

نمای  .استالکتریک در بستر هوا تشکیل شده های دیمیله

و  نمایش داده شده است 1مدار منطقی این طرحواره در شکل 

نیز طرح ایجاد شده پیشنهادی در بستر بلور   2در شکل 

-برهای این ساختار با حذف برخی میلهموج .فوتونی آمده است

الکتریک بلورهای فوتونی دو بعدی ایجاد شده اند با های دی

الکتریک از جنس سیلیکون های دیاین فرض که میله

(35/9n1= ) با شعاعa2/0r1= ساخته شده و a  ثابت شبکه بلور

بر اساس ساختار ارایه شده در  .باشدمی nm553فوتونی برابر 

بر میانی، برهای بازوی باال و پایین به همراه موجموج ، 2 شکل

های شش ضلعی انتقال داده و فرکانس موج ورودی را به حلقه

شکل خارج  Yبرهای ها از موجموج خروجی با عبور از حقله

 .گرددمی

 
 نمودار مدار منطقی رمزگذار پیشنهادی :1شکل 

 
ساختار بلور فوتونی رمزگذار تمام نوری  :2شکل 

 پیشنهادی

 

-نمودار شکاف نوار ساختار شبکه مربعی با میله :3شکل 

 الکتریک از جنس سیلیکونهای دی

 

 
 پیشنهادی ORساختار بلور فوتونی دروازه : 3شکل 

 

با استفاده از روش بسط امواج تخت نوار ممنوعه فوتونی 

در شکل  TEو  TMمحاسبه گردید که نوار باند ساختار در مد 
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-با توجه به ساختار نواری مشخص می. نشان داده شده است 9

 (a/λ)گردد که نوار ممنوعه در بازه فرکانسی نرمال شده 

دارای شکاف نواری ممنوعه  TMو برای مود  311/0تا  282/0

با انتخاب ثابت شبکه مناسب، فرکانس کاری این رمزگذار . است

nm1539= λ جهت دستیابی به بهترین عملکرد . باشدمی

 خروجی در ناحیه اتصال بین دوباالترین نرخ توان دستگاه و 

های ، از میله(ناحیه آبی) I1و  I0برهای ورودی گر با موجتزویج

دارای دو شعاع و  =35/9n2-1/0ضریب شکست شبه دایره با

a2/0r1=  وa1/0r2=  همچنین در قسمت زرد رنگ. باشدمی 

استفاده  r2و شعاع  n2هایی با ضریب شکست از میله 2شکل

 ORدر طراحی این رمزگذار از دو طبقه دروازه . شده است

در نمایش به  3در شکل ساختار این دروازه که شده استفاده 

 .آمده است

 

 شبیه سازی و نتایج
نوری با  از پرتو پیشنهادیرمزگذار طراحی ساختار  به منظور

در . در هر ورودی استفاده شده است nm 1539= λفرکانس 

های کاری ساختار ارایه شده این بخش به بررسی حالت

 .پرداخته شده است

 
 (الف

 
 (ب

 
 (ج

پیشنهادی های کاری مختلف در رمزگذار حالت :5شکل 

و  =1I1زمانی که (ب  =0I1=I2و  =1I0زمانی که (الف

0I0=I2=  1زمانی که (جI2=  0وI0=I1= است. 

 

های  ورودی  فعال است، درگاه I0هنگامی که ورودی : 1حالت 

I1  وI2 با فعال شدن ورودی . غیرفعال استI0  تداخل سازنده

دهد و از این رو گر رخ میبر در حلقه تزویجبین پرتوهای موج

 :2حالت (. الف)5با توجه به شکل . شودفعال می O0خروجی 

. باشدغیرفعال می I2و  I0های فعال است، درگاه I1وقتی ورودی 

این فرایند در . فعال خواهد شد O1در نتیجه درگاه خروجی 

 .نمایش داده شده است( ب)5شکل 

ید حلقه، فعال شود، در اثر تشد I2زمانی که ورودی  :3حالت 

و  Y1برهای تداخل ساختاری پرتو تمایل دارد با عبور از موج

Y2 های خروجی به درگاهO0  وO1 بنابراین هر دو . انتقال یابد

  (.ج)5شود، با توجه به شکل خروجی فعال می

همانطور که گفته شد یک پرتو نور به صورت جداگانه در 

اساس سه توان مجزا منتشر شد، بر این  I2و  I0 ،I1های ورودی

توان انتقالی . شناسایی گردید O1و  O0های در خروجی

در  های فعالبرای ورودی (Pout/Pin)خروجی بهنجار شده 

برای ورودی % I0 ،82برای ورودی % 19به ترتیب برابر  6شکل

I1  در مجموع دو خروجی، برای ورودی % 58وI2 بدست آمد. 

بر اساس نتایج بدست آمده، نسبت توان انتقالی بهنجار شده 

(Pout/Pin)  است که به ترتیب % 28و بیش از % 13کمتر از

همچنین شکل . گرددتعیین می "1"و"0"برای تعریف منطق 

دهد تفاضل بین دو توان خروجی، نرخ تبدیل نشان می( ج)6

 پارامتر ترینکند که مهمرا بیان می "1"و"0"توان به منطق 
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خروجی این  -ورودیرابطه منطقی . رودمیاین ساختار به شمار 

 .آمده است 1رمزگذار تمام نوری در جدول 

 

 (الف

 

 (ب

 
 (ج

که زمانی(نمودار خروجی رمزگذار پیشنهادی الف: 6شکل 

(0I1=  0وI2=  1وI0=  )1)که زمانی(بI1=  0وI2=  و

0I0= )که زمانی(ج(0I1=  1وI2=  0وI0=) 
 

ها و سطوح مختلف توان رابطه بین ورودی: 1جدول 

 خروجی

 هاورودی سطح توان سطح منطقی

O0 O1 O0 O1 I2 I1 I0 

1 0 0.79Pin 0.01Pin 0 0 1 
0 1 0.01Pin 0.82Pin 0 1 0 
1 1 0.30Pin 0.28Pin 1 0 0 

 

 گیرینتیجه 
در این مقاله یک رمزگذار تمام نوری بلور فوتونی طراحی و 

این رمزگذار با استفاده از ترکیب دو دروازه . معرفی گردید

با استفاده از تشدیدگرهای شش ضلعی، بصورت  ORمنطقی 

کند که این امر سبب افزایش سرعت عملکرد خطی عمل می

نرخ در مدل ارایه شده برای افزایش  .گرددساختار می

از یک ردیف سیلیکون با شعاع و ضریب شکست  سوییچینگ

کمتر نسبت به سایر بلورهای تشکیل دهنده، در محل 

گر استفاده شده بر ورودی و مجاورت با تزویجقرارگیری موج

الکتریک جهت عملکرد مناسب از دو نمونه دی جهت. است

حداکثر زمان تاخیر این . تزویج و انسداد نور استفاده شده است

 THz6و نرخ سوییچینگ در حدود  fs166دستگاه در حدود 
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از  منظم های آرایهر پایه بهای نوررسانشی تراهرتز آنتن تقویت توان خروجی 

 ذرات فلزی مس نانوساختارهای 

 امیر علیزاده، مجید ناظری و احمد ساجدی

 کاشان، ایرانگروه لیزر و فوتونیک دانشکده فیزیک، دانشگان کاشان، 
amiralizadeh@grad.kashanu.ac.ir 

مشکل عمده در . ارائه شده است مس فلزی نانو ذراتی منظم از هاآرایه ن های نوررسانشی تراهرتز بر پایهدر این مقاله، طرح آنت: چکیده

نانو ذرات فلزی مس ز استفاده اآنها می باشد، برای غلبه بر این محدودیت،  کم بودن توان خروجی، ی تراهرتزنشساهای نورر آنتنتوسعه 

می توانیم توان خروجی پالس مس، نانو ذرات فلزی و فاصله با بهینه سازی اندازه . سازی شده است، پیشنهاد و پیادهدر ناحیه گپ آنتن

 بر پایه ایوانه پربا طراحی و شبیه سازی یک آنتن نوررسانشی تراهرتز مدل . افزایش دهیمبدون تغییر در قله فرکانسی آنتن تراهرتز را 

پالس تراهرتز و توان خروجی زده آنتن بادر شرایط کامال یکسان، خواهیم دید، حالت ساده، آنتن و مقایسه آن با  نانو ذرات فلزی مس

 .می شودتقویت 

 .نوررسانشی، نانو ذرات، خروجی پالس تراهرتز :لید واژهک

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. 

mailto:amiralizadeh@grad.kashanu.ac.ir
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 مقدمه -1

، تحقیق و توسعه تکنولوویی تراهرتوز   در چند سال اخیر   

بوووه دلیووول کاربردهوووای زونوووازون از قبیووول ارتبا وووات، 

اسپکتروسکوپی، پزشکی، امنیتی، تصویربرداری، کنتورل از  

مورد توجه بسیاری از محققوان قورار زرفتوه و    ... راه دور و 

بازه فرکانسی بین نواحی . کرده استرشد وسیعی را تجربه 

و موووایکروویو از  یووو   دور موووادون قرموووز فرکانسوووی

را ناحیوه تراهرتوز   ( تراهرتوز  11توا   1.1)ی الکترومغنا یس

 تولیود امووات تراهرتوز، ننوتن    در  ترین منبع رایج. نامندمی

 31ه در در دهووه کوو نوررسانشووی تراهرتووز هسووتند هووای

تراهرتوز بوه    هوای نوررسانشوی  ننتن. ]1[میالدی ارائه شد 

دلیل ویژزیهای برتری که نسبت بوه دیگور منوابع تراهرتوز     

ساختار چیدمان ساده، ارزان بوودن، نسوبت   : دارند، از قبیل

سیگنال بوه نوویز بهتور، پهنوای بانود پیوسوته، زسوترده و        

ضوع   . مای اتاق، رشد چشمگیری داشته انود عملکرد در د

عموموا   اسوت،  ننوتن ها، پایین بوودن بوازده   عمده این ننتن

بوازده   افوزای  بورای  . است 1.1%ها کمتر از بازده این ننتن

 تحقیقوات  ،پوالس تراهرتوز خروجوی     تقویوت تووان  و  ننتن

ررسوی پارامترهوای تاریرزو ار بور عملکورد      ب مانندبسیاری 

، اهرتز با استفاده از روشهای عددیهای نوررسانشی ترننتن

هم تنیوده  ز فینگرهای در استفاده ا ،]2[ننتن روزنه بزرگ 

یکوی  . است انجام شده ،]9[ ای در ناحیه زپ ننتنه ذوزنق

هوای نوررسانشوی    ننوتن  هایی که می تواند عملکورد از روش

ای است که بتوانود   تراهرتز را بهبود بخشد، استفاده از ماده

نوانو  در سوح  ننوتن را افوزای  دهود،      نوریمیزان جریان 

قووی   ای الکتریکوی هو  تولیود میودان  بوا  فلزی ساختارهای 

، می توانند شودت جریوان در سوح     محلی در ا راف خود

ای از نووانو   ، اسووتفاده کوواتوره  ننووتن را افووزای  دهنوود   

سواختارهای نقوره در ننوتن نوررسانشوی تراهرتوز در سووال      

  .]4[ ارائه شد 2111

  رح استفاده از، ادامه کار فوق دردر این مقاله،    

ای ه ننتندر  منظم از نانو ذرات فلزی مس های نرایه

است، سازی شده   پیشنهاد و پیادهی تراهرتز نوررسانش

 ،در ناحیه زپ ننتنمس زی نانو ساختارهای فلاستفاده از 

 ن نوری درجریا شدت افزای ، باعث سح  زیرالیه روی

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

های مختل  از  با مدلسازی عالوه بر این .دهد افزای  می

برای دستیابی به  بهینه نانو ذراتو فاصله ابعاد رفتار ننتن، 

 . استخرات شدباالترین توان خروجی پالس تراهرتز 

 مکانیزم تابش -2
از دو  1هماننوود شووکلهووای نوررسانشووی تراهرتووز ننووتن  

یوه از مواده نیموه رسوانا     الکترود فلزی که بر روی یک زیرال

ماده نیمه رسانا دارای حامول . شوند قرار دارند، تشکیل می

( ورانیوه فمت 911حودود  )هایی با  ول عمور بسویار کوتواه    

ها به این صورت اسوت کوه   نحوه عملکرد این ننتن. هستند

یک پالس لیزر که انریی نن از انریی باند زوپ مواده نیموه    

رسانا بیشتر است، به ناحیه فعال ننتن تابیده می شوود، در  

و بوا   شوود میهای الکترون حفره تولید جفت ،این تاب  ارر

ن دو الکتورود فلوزی،   اعمال یک میدان الکتریکی رابوت بوی  

زرفته و یوک جریوان نووری تولیود      ها شتابحفرهالکترون 

 .کنند می

 
 مکانیزم تاب  پالس تراهرتز – 1شکل 

هوا بسویار کوتواه    ها و حفرهاز ننجا که  ول عمر الکترون   

، یووک پووالس هوواسوورعت حاموولاز تغییوورات زمووانی سووت، ا

 .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  

 ایجواد شوده در زوپ ننوتن بوه صوورت       نوری درود، جریان

  :]2[زیر است رابحه 

2lhf

PeV
I

L

LLeb 
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   ولتای بایاس اعمال شده،    بار الکترون،    که در نن

ان واهل  جریان نوری، زم 𝜏 های بار،پ یری حاملتحرک

   رابت پالنک،   توان لیزر فرودی،    بازده نوری،    

ننجا که  زا.   ول زپ ننتن می باشد  فرکانس لیزر و 

ارتباط مستقیم با میدان ، در زپ ننتن نوری چگالی جریان

در ناحیه زپ  انو ذرات مسن، استفاده از الکتریکی دارد

ی ها تولید میدان، باعث تشدید الکترونهای رسان  و ننتن

مس فلزی الکتریکی محلی در ا راف هر کدام از نانو ذرات 

روی ماده نیمه بنابراین با تاب  پالس لیزر  .نماید می

اعمال میدان الکتریکی رابت بین رسانای زالیم نرسناید و 

های الکتریکی محلی در ا راف دو الکترود و تشکیل میدان

، نسبت هر کدام از ذرات مس، جریان نوری در زپ ننتن

 .ودش تقویت می به ننتن ساده،

 تاب  پالس تراهرتز مستقیما با مشتق زمانی مرتبه اول   

  .]2[چگالی جریان نوری ننتن نسبت دارد 

dt

tdI
ETHZ
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افزای  چگالی جریان در با زده ننتن بامحابق رابحه زیر،    

، منجر به بازده ننتنافزای  . افزای  می یابد ،سح  ننتن

 .]9[ شودمی خروجی ننتن تراهرتز توان پالس  تقویت
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 طراحی ساختار -3

سانشی تراهرتز شامل دو الکترود فلزی به رننتن نور   

است که روی یکرومتر م 1/1ت به ضخام ایپروانهشکل 

همانحور . ماده نیمه رسانای زالیم نرسناید قرار زرفته است

نشان داده شده است،  ول و عرض ننتن به  2که در شکل 

است، زپ بین        و         یب ترت

به  دهدفعال ننتن را تشکیل میمان ناحیه دو الکترود که ه

 .می باشد میکرومتر 5و  11 ول و عرض دارای یب ترت

 .فلز رسانای کامل انتخاب شده است جنس الکترودها از

 ،نانو ذرات فلزی مسننتن نوررسانشی تراهرتز بر پایه 

با این . اده استسدقیقا دارای مشخصات ابعادی ننتن 

ذرات فلزی در زپ ای از نانو نرایهتفاوت که ساختارهای 

 . اند ننتن به صورت منظم قرار زرفته

 

 ننتن نوررسانشی تراهرتز بر پایه نانو ذرات مس -2شکل

  

صله و نحوه پارامترهای مختلفی از جمله ابعاد، فا   

د در نتایج خروجی و عملکرد نچیدمان نانو ذرات می توان

قحر . دنتاریرز ار باشننتن در محدوده فرکانسی مورد نظر 

 21تا  5نانومتر، ضخامت از  251تا  51ذرات از نانو 

 میکرومتر شبیه 2تا  6/1نانومتر و فاصله ننها از یکدیگر، از 

براساس  راحی و شبیه سازی انجام شده، . سازی شد

ترین حالت، برای دستیابی به ماکزیمم توان خروجی  هینهب

س، قحر هر کدام از نانو بر همین اسا. سازی شد پیادهننتن 

 نانومتر و فاصله 11نانومتر، ضخامت ننها  111ذرات مس 

 .میکرومتر انتخاب شده است 4/1یگر ذرات از یکد

 نتایج شبیه سازی -4

در این بخ ، ننتن نوررسانشی تراهرتز در دو حالت    

 مورد تحلیل و شبیه ،نانو ذرات فلزی مسساده و بر پایه 

ها با شبیه سازی نتایج تمامی . سازی قرار می زیرد

در و  CST Microwave Studioاستفاده از نرم افزار 

خواهیم دید، ننتن نوررسانشی  .حوزه زمان انجام شده است

قرار  تراهرتز 3/1که قله فرکانسی نن در تراهرتز ساده 

 نرایه دارد، با اضافه کردن نانو ذرات فلزی مس به صورت

در شرایط کامال یکسان، شدت و توان خروجی  ،منظمهای 

پالس تراهرتز، نه تنها در قله فرکانسی ننتن، بلکه در تمام 

این . تراهرتز نیز افزای  می یابد 5بازه فرکانسی صفر تا 
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های نوررسانشی تراهرتز که توان خروجی ایده برای ننتن

پایینی دارند، می تواند کمک شایانی در تقویت توان 

 .وجی و بهبود بازده تبدیل اپتیک به تراهرتز ننها باشدخر

تولید شده در  وابسته به زمان چگالی جریان نوری 9شکل 

نشان می  را پیکو رانیه 2ناحیه زپ ننتن در بازه زمانی 

در ننتن تولید شده  جریان نوریماکزیمم شدت . دهد

برابر با نوررسانشی تراهرتز بر پایه نانو ذرات فلزی مس 

، در حالی که شدت جریان نوری تولید میلی نمپر 29/1

، که نشان است میلی نمپر 24/1شده در زپ ننتن ساده 

 نانو ذرات فلزی مس در زپ ننتناز  استفادهمی دهد 

تراهرتز می تواند در تقویت و افزای  شدت جریان نوری 

 هر دوسا ع شده از  ی  پالس تراهرتز  4شکل .مورر باشد

نشان می تراهرتز  5 صفر تادر بازه فرکانسی بین ننتن را 

بدست  تراهرتز 3/1 درننتن هر دو در  فرکانسیدهد، قله 

در ننتن نورسانشی تراهرتز بر پایه در حالی که نمده است، 

شدت و توان خروجی پالس ، عالوه بر اینکه نانو ذرات مس

در تمام  ،افزای  داشته استننتن قله فرکانسی تراهرتز در 

شدت و افزای   نیزتراهرتز  5صفر تا بازه فرکانسی بین 

 . را نشان می دهد تراهرتزتوان خروجی پالس 

 

 در ناحیه زپ ننتن چگالی جریان نوری -9شکل

 
  ی  پالس تراهرتز سا ع شده از ننتن -4شکل

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

نمودار زمانی پالس تراهرتز سا ع شده از هر دو  5شکل    

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 

تقویت پالس تراهرتز خروجی را نشان و منفی بهبود داشته 

 .می دهد

 جمع بندی -5
بر  عملکرد ننتن های نوررسانشی تراهرتز در این مقاله   

بر  .مورد بررسی قرار زرفتنانو ذرات فلزی مس پایه 

 که سازی انجام شده، نشان دادیم  راحی و شبیهاساس 

استفاده از نانو ذرات فلزی مس در ناحیه زپ ننتن به دلیل 

 های ایجاد میدانهای رسان  مس و  تشدید الکترون

جریان نوری در  شدت افزای باعث ، الکتریکی محلی

و تقویت توان  افزای  بازدهو در نهایت  ناحیه زپ ننتن

 . شودنوررسانشی می  ننتنپالس تراهرتز خروجی 

 ها مرجع -6
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ای ر باند تراهرتز و بازیابی پارامترهسازی سلول واحد فراموادی د شبیه وطراحی 

 الکترومغناطیسی

 امیر علیزاده، مجید ناظری و احمد ساجدی

 گروه لیزر و فوتونیک دانشکده فیزیک، دانشگان کاشان، کاشان، ایران
amiralizadeh@grad.kashanu.ac.ir 

و پارامترهای الکترومغناطیسی است سازی شده تراهرتز طراحی و شبیه  فرکانسییک سلول واحد فراموادی در باند در این مقاله، : چکیده

استفاده از ساختار  .شودمیبازیابی به صورت همزمان آن از قبیل گذردهی الکتریکی، نفوذپذیری مغناطیسی، ضریب شکست و امپدانس 

وج خورد مپارامترهای الکترومغناطیسی آنتن در برهای نوررسانشی تراهرتز به دلیل تاثیرگذاری روی  ای فرامواد در آنتنره دو

 رینگدو سلول واحد فراموادی از ساختار . شودآنتن  و بهبود جهت دهی منجر به افزایش توان خروجیمی تواند ، الکترومغناطیسی با آنتن

 .استتشکیل شده  اند،ای از ماده نیمه رسانا قرار گرفته  که بر روی زیرالیه ای شکافدار و میلهدایره 

 .فرامواد، وررسانشینشکافدار،  رینگ حلقه ایسلول واحد،  :لید واژهک

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. 

mailto:amiralizadeh@grad.kashanu.ac.ir
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 مقدمه -1

در ماهیووت فرامووواد بووه موووادی یفتووه مووی شوووند کووه     

دارای خووا  الکترومنناییسوی نامتروار     ساختاری خود، 

از منظر الکترومنناییسی مواد موجود در یبیروت  . هستند

 .به دو دسته یبیری و فراموواد تقسویب بنودی موی شووند     

مستقیب و عادی در یبیرت وجود نداشته و  به یورفرامواد 

 .بایستی به صورت مصنوعی و مهندسی شده ساخته شووند 

با مطالروه روی مواده    1991بار در سال فرامواد برای اولین 

 .شداست، مررفی      𝜀ی که به یور همزمان دارای ا

ساختارهای فراموادی، به دلیل آنکه قوادر بوه کنتورل فواز،     

سوتند، بسویار موورد توجوه     ی هدامنه و قطبش امواج فرود

اسوتفاده و کواربرد    ،هوای اخیور  در سال .]1[ند قرار یرفته ا

بسیار  فیلترهاو  ، سنسورهاها آنتنانواع مختلف فرامواد در 

، که در همین یسترش یافته و مورد توجه قرار یرفته است

ای هوو یووه آنووتنفاده از فرامووواد در زیرایوورا اسووتراسووتا 

برای افزایش توان خروجوی و بهبوود    تراهرتز را نوررسانشی

فراموواد متشوکل از    .]4[ پیشونهاد دادیوب   جهتمندی آنتن

های واحد در ابراد کوچکتر از یول موج نور فورودی   سلول

الکتریکوی و  هوای   هستند، از آنجا که ضرب خارجی میدان

کند، از قانون دست چپ پیروی می در این مواد ناییسیمن

در سوال  . مندنا نیز می "چپگردمواد "این مواد را اصطالحا 

ای بوا   مواده  ندهای فلزی، توانستمیله ا استفاده از ب 1999

عووالوه بوور  .دندهی الکتریکووی منفووی را بسووازضووریع عبووور

نفوذپووریری سوواخت موووادی بووا    الکتریکوویعبوووردهی 

بوا اسوتفاده از   ، این مهب .منناییسی منفی نیز ضروری بود

ی شکافدار، در محودوده  ا از تشدیدیرهای حلقه یایه آرایه

خصوصویات   ].9[فرکانسی مایکروویو و تراهرتز بدست آمد 

الکترومنناییسی سواختارهای همگون بوا اسوتفاده از حول      

ای هو  رتباط بین میدانمرادات ماکسول و مشخص شدن ا

ان و چگالی بار تریین با جری ،ناییسی محلیالکتریکی و من

منناییسوی،  نفوذپوریری  یورردهی الکتریکوی و   . رددی می

 یودان مط همگن به نشان دهنده پاسخ ماکروسکوپیک محی

مطابق قانون فوارادی، اعموال    .محلی اعمال شده استهای 

سوبع القوای جریوان     بوه حلقوه فلوزی،    میدان منناییسی

ک سولف  یو  مروادل  فلوزی لقه ود، حش آن میالکتریکی در 

بوا میودان منناییسوی     ، حلقوه قوانون لنوز   بر اسوا  ، است

در نتیجه خاصیت دیامننواییس  ، مخالفت می کند، اعمالی

. که همان کاهش نفوذپریری است، از خود نشان می دهود 

نواچیز اسوت،    بسیاردر حالت عادی این کاهش نفوذپریری 

به دلیل وجود خاصویت   ،ای شکافدار قهاما در تشدیدیر حل

ایون کواهش نفوذپوریری بوه صوورت       ،خازنی بین دو حلقه

هد و تواند رخ دمی( حاصل از تشدید سلف و خازن)د تشدی

فراموواد را   .]1[ درا منفی کن منناییسی مقدار نفوذپریری

توان از دو جنبه میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک موورد  می

سولول واحود    ،بررسی میکروسوکوپیک بررسی قرار داد، در 

اسوت   تشوکیل شوده   از میلوه و حلقوه   موواد کوه  سازنده فرا

بررسوی ماکروسوکوپیک ا ور نهوایی      تحلیل می شوود و در 

هوا در کنوار یکودیگر، از نظور یورردهی الکتریکوی و       سلول

در سال . نفوذپریری منناییسی مورد بررسی قرار می ییرد

در در ابرواد میلیمتور و   های واحد فرامووادی  سلول  4002

موورد   هرتز،ده فرکانسوی ییگوا  سه حالت مختلف در محدو

در در ایون مقالوه،    ].2[نود  سازی قرار یرفت تحلیل و شبیه

ابروواد  یووک سوولول واحوود فراموووادی در  فووو ، کووار ادامووه

سازی  و شبیهبازه فرکانسی تراهرتز یراحی  میکرومتر و در

شووده و پارامترهووای الکترومنناییسووی از قیبوول ضووریع    

یرردهی الکتریکوی، نفوذپوریری منناییسوی، امپودانس و     

یع اکوه ضور   دیود  خواهیب .می شودضریع شکست بازیابی 

در برضوی   منناییسوی  و نفوذپوریری  الکتریکوی  عبوردهی

بنوابراین  راهرتز منفی موی شووند،   ی فرکانسی تمحدوده ها

در انوواع مختلوف    در صورت اسوتفاده ، فرامواد یراحی شده

جهوت کنتورل    می توانندا در بازه فرکانسی تراهرتز ه آنتن

 .کاربرد داشته باشندفاز، دامنه و قطبش موج فرودی 
 

 طراحی ساختار -2
یک سلول واحود، متشوکل از دو حلقوه شوکافدار بسویار         

جهوت هوای مخوالف یکودیگر     نزدیک به هب هستند که در 

موواد فلوزی ریرمنناییسوی     انود، حلقوه هوا از    قرار یرفتوه 

ای یوا  دایوره  وند، حلقه ها مرموا به صوورت  ش ساخته می

 .مربری بوده و هب مرکز می باشند
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 نمای کلی( الف

 
 نمای جلو( ب

 
 نمای پشت( ج

های دایره ای شکافدار و سیب نازک سلول واحد متشکل از حلقه  -1شکل 

 تصویر از پشت ( تصویر از جلو ج( نمای کلی سلول ب( الف

 ،تصویر سلول واحد فراموادی یراحی شده 1در شکل    

صورت سلول واحد یراحی شده به . نشان داده شده است

زیرایه  .استمیکرومتر  40 اشد، اندازه سلولب مکربی می

 در یک. است یالیب آرسنایداز جنس ماده نیمه رسانای 

هب شکافدار  حلقهکه از دو تشدیدیر یک  ،یر  زیرایه

در یر  . تربیه شده است، اشندب می مساز جنس مرکز 

ا با فاصله ه دیگر زیرایه، یک میله از جنس همان حلقه

یالیب  و دقیقا در وسط زیرایه ها یکسان از شکا  حلقه

 ها حلقههر کدام از و  میلهضخامت . ییردقرار می آرسناید

 کوچک و بزرگ دایرههر دو پهنای  میکرومتر، 1/0 برابر با

شراع داخلی . در نظر یرفته شده است میکرومتر 4 برابر با

 و شراع داخلی دایره بزریتر میکرومتر 2/9 دایره کوچکتر

کوچک و بزرگ به صورت  و یپ حلقه میکرومتر 2/1

 .یراحی شده استمیکرومتر  1/4یکسان برابر با 

یپ  ها و میله، ضخامت حلقه پارامترهای بسیاری از جمله

ا می توانند در نتایج خروجی ه ها، شراع حلقه حلقه

ترین خروجی  ه، برای دستیابی به بهینباشند تا یریرار

 2/0میکرومتر تا  04/0ها از  ضخامت حلقهممکن، 

میکرومتر  9/9میکرومتر تا  4/1یپ حلقه ها از متر، میکرو

شبیه میکرومتر  2/14تا میکرومتر  2/1ها از  شراع حلقهو 

  . یردیدو نتایج آنها با یکدیگر مقایسه سازی 

 نتایج شبیه سازی -3
مورد سلول واحد فراموادی یراحی شده، در این بخش،     

ها با استفاده سازی شبیه. ییردازی قرار میس تحلیل و شبیه

در حوزه زمان  CST Microwave Studioاز نرم افزار 

برای تمامی پارامترهای الکترومنناییسی،  .انجام شده است

آورده ( چیننقطه)و موهومی ( خط  ابت)نمودار حقیقی 

یرردهی  نمودار حقیقی و موهومی 4کلش. شده است

بازه الکتریکی را نشان می دهد، در نمودار حقیقی، در 

، تراهرتز 9تا  4تراهرتز و در بازه فرکانسی  1فرکانسی زیر 

در  .دهدرا نشان می منفیضریع یرردهی الکتریکی مقدار 

تراهرتز، مقدار  9/0تا  1/0ودار موهومی نیز در بازه بین نم

 در نزدیکی فرکانس .باشد یرردهی الکتریکی منفی می

حقیقی و  نیز یک حالت تشدید بین نمودارتراهرتز  1/0

نمودار  9شکل .موهومی بوجود آمده استنمودار 

موهومی و حقیقی را  در حالتمنناییسی نفوذپریری 

در نمودار حقیقی ریری منناییسی پدهد، نفوذ نشان می

در نفی است و متراهرتز  1تا  1/0در بازه فرکانسی بین 

 9تا  4تراهرتز و بین  2/0زیر فرکانس نمودار موهومی، 

. منفی شده استنیز نفوذپریری منناییسی تراهرتز 

 تراهرتز 1/0 در فرکانس ،همانند نمودار یرردهی الکتریکی

 . تشدید وجود دارد

 
 نمودار حقیقی و موهومی یرردهی الکتریکی -4شکل

 

 نمودار حقیقی و موهومی نفوذپریری -9شکل
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 ضریع شکستنمودار حقیقی و موهومی  -1شکل

 

 امپدانسنمودار حقیقی و موهومی  -2شکل

قسمت . نمودار ضریع شکست را نشان می دهد 1شکل   

ضریع تراهرتز،  4/1تا  1/0 حقیقی نمودار در بازه فرکانسی

که نشان می دهد سلول واحد شکست منفی شده است، 

می فراموادی یراحی شده، خاصیت چپگردی داشته و 

 به سلول واحدتواند روی فاز، دامنه و قطبش موج فرودی 

بین برهمنکش منجر به تنییر در تا یر یراشته و  فراموادی

ای به یور یبیری  هیچ ماده آنجااز  .شود موج و ماده

استفاده از سلول باشد،  دارای ضریع شکست منفی نمی

تواند در بسیاری از فراموادی یراحی شده میواحد 

در تنییر ضریع شکست  ،ناحیه تراهرتزاپتیکی کاربردهای 

نمودار حقیقی  2شکل. تا یریرار باشد ،ماده مورد استفاده

در نمودار حقیقی . و موهومی امپدانس را نشان می دهد

 9/1تراهرتز و بین  1/0در بازه فرکانسی زیر  ،امپدانس

سلول واحد فراموادی تراهرتز مقدار امپدانس  9تراهرتز تا 

ارتباط بین امپدانس و . داردترین مقدار خود قرار در پایین 

سلول واحد فراموادی، نشان می دهد  ضریع شکست

وجود دارد و یراحی شده تطبیق مناسبی بین ساختار 

سلول واحد بیانگر این موضوع است که قرار ییری 

بر روی خصوصا  دیگر، مواددر کنار  ی یراحی شدهفرامواد

قابلیت  ،آنتنبا تنییر در مقدار امپدانس  ها، زیرایه آنتن

 .مهیا می کند تنرا برای آنپریری فرکانسی تنظیب

 جمع بندی -4

استفاده از فرامواد به دلیل ویژیی ای اخیر ه در سال   

ایجاد ضریع شکست های منحصر بفردی که دارند مانند 

بسیار مورد توجه و ... فرکانسی و ریری تنظیب پمنفی، 

د یک سلول واحاله، در این مق. توسره قرار یرفته است

 یراحی و شبیه ،تراهرتزی فراموادی در ناحیه فرکانس

از جنبه آن پارامترهای الکترومنناییسی  و سازی شد

، همانطور که انتظار داشتیب. میکروسکوپیک استخراج شد

 کترومنناییسی سلول واحد فراموادی شاملپارامترهای ال

و ضریع  عبوردهی الکتریکی، نفوذپریری منناییسی

رتز، های فرکانسی باند تراه در برضی از بازه شکست

-د، همین موضوع مینده مقادیر منفی از خود نشان می

از سازی بسیاری در یراحی و پیاده  یتواند یام مهم

، سنسورها، یلترهاساختارهای فراموادی در انواع مختلف ف

در بازه و دیگر ادوات الکترواپتیکی و فوتونیکی ا آنتن ه
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های نازک بر خواص ساختاری و اپتیکی الیه( FTOشیشه و )تأثیر نوع زیرالیه 

CdS گذاری حمام شیمیایی تهیه شده به روش رسوب(CBD) 

 عشقی، حسین ملیحه، معقولی ؛

ه صنعتی شاهروددانشگادانشکده فیزیک،   

malihe_maghouli@yahoo.com  

 h_eshghi@shahroodut.ac.ir 

. به روش حمام شیمیایی الیه نشانی شدند FTOو  های شیشهبر روی زیرالیه CdSهای نانوساختار در این تحقیق، الیه -چکیده

ها، ابعاد میانگین آنها در این نمونهها بوده به طوری که نشانگر تاثیر نوع زیرالیه بر مورفولوژی و تغییر اندازه دانه FESEMتصاویر 

 CdSحاکی از تأثیر زیرالیه بر بهبود بلورینگی الیه  XRDنتایج حاصل از الگوی . تغییر یافته است  nm 077به  07به ترتیب، از حدود 

 eV 63/2به  10/2ها از حدود گاف نواری الیهتغییر نوع زیرالیه تحلیل خواص اپتیکی نشان داد که با . است FTOرشد یافته بر روی 

 . کاهش یافته است

 حمام شیمیایی، الیه نازک، نانوساختار  -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 nano-

grain 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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 مقدمه

CdS  یک نیمرسانای ترکیبی از گروه دوم و ششم جدول

 eVتناوبی است که دارای گاف نواری مستقیم با پهنای 

اهمیت این الیه به خواص اپتوالکترونیکی آن . است 5/2

 [.1] شودویژه در کاربردهای فتوولتاییک مربوط میبه

 های مختلفی جهت ساخت این الیه وجود دارد که ازروش

گذاری حمام شیمیایی توان به رسوبها میمیان آن

(CBD)،  تبخیر حرارتی، اسپری پایرولیز و کندوپاش اشاره

به عنوان یک  CBDها از میان این روش[. 9و  2]نمود 

هزینه شناخته شده که قابلیت ساخت روش آسان و کم

با توجه به  CdSالیه  [.5]الیه با کیفیت مناسب را دارد 

نشانی های مختلف الیهروی زیرالیهتواند بر نوع کاربرد می

-بر روی زیرالیه CdSنشانی گزارشاتی از بررسی الیه .شود

های مختلف اثر زیرالیه محققین. های مختلف وجود دارد

بررسی کرده و مشاهده   CdSرا بر روی الیه ITOاز جمله 

ما  [.4و 4]که خواص اپتیکی الیه بهبود یافته است  ندکرد

حمام  به روش را سولفید کادمیم الیه نازکدر این تحقیق 

با   FTO  (SnO2:F)های شیشه وشیمیایی بر روی زیرالیه

و خواص ساختاری و  تهیه نموده Ω.cm 14مقاومت ویژه 

 . ایمهم مقایسه کرده اپتیکی آنها را با

 روش انجام آزمایش

از یک محلول حماام شایمیایی    CdSبرای تهیه الیه نازک 

کااااااااااادمیم اسااااااااااتا  M399 /3 شااااااااااامل

(Cd(OOCCH3)2.2H2O) ،M 1/3   آمونیاااااوم اساااااتا

(CH3CO2NH4) ،M 341/3  تیااااااوره(H2NCSNH2)  و

. اسااتفاده شااده اساات  (NH4OH)آمونیااوم هیدروکسااید 

در محلول باه واور    =pH 11و  C° 93ها در دمای زیرالیه

در این تحقیق . اندور بودهغووه min03عمودی و به مد  

شیشاه و  : های مختلاف شاامل  وع زیرالیهبه بررسی تأثیر ن

FTO ( بترتیب نمونه هایS1 و S2)  به عنوان پارامتر متغیر

هاا باا اساتفاده از دساتگاه     الیاه  XRD ویاف   .ایمپرداخته

. ، تهیاه شادند   Bruker/d8advanced مادل  Xپراش پرتو 

باا واول    CuKαبا استفاده از پرتاو  X های پراش پرتو الگو

درجه  13تا 23در گستره  θ2و زاویه  nm 145344/3 موج

 HITACHI S-4160مادل   FESEMاز دساتگاه  . ثبت شد

هااا و از دسااتگاه ساای مورفولااوژی ساانه نمونااهرجهاات بر

باارای   UV.Vis., Shimadzo – 1800اسااپکتروفوتومتر

هاا در گساتره   های عبور و جذب نوری نمونهسنجش ویف

 . تاستفاده شده اس nm 033-933وول موجی 

 نتایج و بحث                          

 مورفولوژی سطح

-ها میای الیهنشانگر رشد دانه( 1شکل ) FESEMتصاویر 

از ضخامت بیشتر و S2 چنانچه پیداست سنه نمونه . باشد

 .برخوردار است S1تری در مقایسه با نمونه تراکم یکنواخت

و در  nm 133تا  43در گستره  S1ها در نمونه ی ابعاد دانه

هستند، به ووری  nm 123تا  13در گستره  S2نمونه ی 

حضور یک زیرالیه بلورین تواند ناشی از که این افزایش می

خواص "، که در بخش FTOبا الیه واسط  S2ی در نمونه

ایم، در مقایسه با زیرالیه شیشه بدان پرداخته "ساختاری

 . با ساختار آمورف باشد

 

 
 .های مورد منالعهنمونه FESEMتصاویر : 1شکل 
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 های ساختاریویژگی

 الگوهای از  هانمونه ساختاری هایویژگی بررسی برای

 XRDویف  2شکل . استفاده شده است Xپراش پرتو 

های شیشه بر روی زیرالیه سنتز شده CdSهای نازک الیه

 θ2=1/24˚در موقعیت  واقع قله .دهدرا نشان می FTOو 

وابسته به ساختار ( 111)گیری بلوری متناظر با جهت

 XRDچنانچه پیداست در ویف . باشدمی CdSمکعبی 

های دیگری نیز مشاهده عالوه بر این قله، قله S2ی نمونه

قله  این. اندمشخص شده)*( شوند که با عالمت ستاره می

های بلوری مختلف در زیرالیه ها تماما وابسته به جهتگیری

FTO می باشد. 
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 .های مورد منالعهنمونه XRDالگوی پراش : 2شکل

ی تر خواص ساختاری به محاسبهبه منظور بررسی دقیق

های و کرنش( δ)ها ، چگالی در رفتگی(D)ها اندازه بلوک

 [: 9و  0، 1: ]ایموبق روابط نظری ذیل پرداخته( ε)بلوری 

(1 )                                         
2

hkl

2 2 21 h k l

2a
d

 


                           

(2)                                        D 0.9 / cos    

(9)                                                 

1
cos

4
   

                                  

(5 )                                                 21/ D         

  ثابت شبکه، aفاصله بین صفحا  بلوری،  dکه در آن 

β  ،نیم پهنا در شد  بیشینهD ها، اندازه بلورکθ  زاویه

حاصل از این نتایج . است Xوول موج پرتو  λبراگ و 

توان از این نتایج می. اندارائه شده 1محاسبا  در جدول 

دارای اندازه بلورکی  S1نسبت به  S2نتیجه گرفت که الیه 

بزرگتر و همچنین از میزان کرنش و دررفتگی بلوری 

 . کمتری برخوردار می باشد

ها و فاصله بین  گالی دررفتگیاندازه بلورک ها، میکروکرنش ها ، چ: 1جدول 

 .سنتز شده CdSهای نازک صفحا  بلوری در الیه

a 

(Å( 

d 

(Å) 

δ
 

(cm
-2

) (1311×) 

Ɛ 

(9-13×)  

D 

(nm) 

 نمونه

11/4 99/9 99/2 11/1 4/19 S1 

03/4 94/9 24/2 44/1 21 S2 

 

 های اپتیکیویژگی

با حذف اثر زیرالیه  S2 و S1های الیه جذبویف  9شکل 

شود که توجه به این نتایج مالحظه میبا . دهدرا نشان می

 جذباز  S2ی نمونه( nm133 -533)در ناحیه مرئی 

 . برخوردار است S1ی نسبت به نمونه یتربیش
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 .های مورد منالعهنمونه جذبویف : 9شکل 

ثر از ضخامت بیشتر الیه در تواند متااین موضوع می 

 . باشد S1ی در مقایسه با نمونه S2ی نمونه
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های الیه (Eg)ی گاف نواری مستقیم به منظور محاسبه

(ah) (h-Eg: )رابنه تاکنازک از 
2
= Aهاستفاده شد 

 hϑانرژی گاف نواری  Eg، نور جذب aاست که در آن 

با رسم منحنی  .باشدمقداری ثابت می Aانرژی فوتون و 

(ah)
ها در و تعیین محل برونیابی داده (h)بر حسب  2

توان گاف می a=3ناحیه انرژی باال با محور افقی به ازای 

بر اساس این تحلیل که در (. 5شکل )نواری را بدست آورد 

ارائه شده است گاف نواری در  5نمودار ضمیمه شکل 

 eVبه  51/2از )کاهش داشته است  S1نسبت به  S2نمونه 

این تغییرا  می تواند ناشی از تغییر نوع زیرالیه بر . (94/2

  .باشد CdSخواص فیزیکی الیه رشد یافته 
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نمودار . در نمونه های مورد منالعه hνبر حسب  

 .دهداال نشان میبضمیمه خط برازشی داده ها را در گستره انرژی های 

 گیرینتیجه

زیر  بر روی CdSهای نانوساختار در این کار پژوهشی، الیه

 به روش حمام شیمیایی الیه FTOو های شیشه یهال

ها ای الیهنشانگر رشد دانه FESEMتصاویر . نشانی شدند

ها حاکی از آن است که نمونه XRDهای ویف. باشدمی

اختار س های رشد یافته بر روی هر دو زیر الیه دارایالیه

از  FTOی سنتز شده بر روی بلورین مکعبی بوده و نمونه

های تحلیل داده. کیفیت بلوری بهتری برخوردار است

 S2 ها بیانگر کاهش گاف نواری در نمونه اپتیکی نمونه

  .(eV 94/2به  51/2)است  S1نسبت به 
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های لیتیوم نیوبات آالئیده به تیتانیوم و اربیوم با بررسی افزایش بهره در موجبر

 استفاده از الیه چلکوجناید

 ،کیوان احمدیحسن دهقان، عبدالناصر ذاکری

 بخش فیزیک دانشگاه شیراز

 یهاا  گنالیانتقال و پردازش س یبرا یردو کارب مناسب  یابزار   کانالی و موجبر( دیچلکوجنا) از موجبر یبیترک

ادغام . شود یموجبرها م تیفیک افزایش ضریبو  تیدر موجبرها باعث تقو (Er) ومیاستفاده از  ارب نیعالوه بر ا دهد یرا ارائه م ینور

در این . دارند یباالتر یدگیچیو پ تیکند که قابل یرا فراهم م دیموجبر جد یها گروه کامل از دستگاه کیموجبرها امکان توسعه  نیا

ایم که چلکوجناید باعث بهبود همپوشانی بین پروفایل مد و پروفایل توزیع اربیوم در لیتیوم نیوباات شاده و در    مقاله ما نشان داده

شده تا  با  یسع موجبر  یبر رو  هیضخامت ال  شیبا افزا هاساختار نیدر ا. شود مینوری نتیجه باعث افزایش بهره 

ما توانستیم همپوشانی پروفایل مد و  .دیبدست آ بهره با توجه به ضخامت  نیبهتر یهمپوشان یمد و  داده ها یدگیکش یبررس

 .افزایش دهیم% 48و بهره نوری را % 053پروفایل توزیع اربیوم در لیتیوم نیوبات را 

 تیتانیومی ، چلکوجناید ، اربیوم ، موجبرهای 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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 مقدمه

 اریبس شرفتیمجتمع در دو دهه گذشته با پ فوتونیک

داشته  یریتوسعه چشمگ یمخابرات یها  ستمیگسترده س

 یها به دستگاه  یادیتوجه ز جادیتحوالت باعث ا نیا .است

 ها، چندگانه کوپلرها، ها،  کننده میمانند تقس پسیو ینور

 ندمانفعال  یاجزا ای رهیو غ مدوالتورها لترها،یف ها، چیسو

شده  ینور یها کننده تیو تقو آشکارسازها ،یمنابع نور

 اتیخصوص یمجتمع بازتاب کننده دارا یلترهایف .است

مجتمع  کیاپت نهیهستند که توسط محققان در زم یذات

عملکرد و وسعت  کم، نهیهز اندازه کوچک، :شودیدنبال م

کار متمرکز بر بهبود بهره  نیا .یحطرا در یریانعطاف پذ

در  انتشار ریها با کم کردن افت در مس کننده تیتقو

با  تواند یم نوری بهره شیافزا .تمام گذر است یلترهایف

به  زاتیروش ساخت و ارتقاء تجه موجبر، یطراح بهبود

 .[1]دیدست آ

 ساختار تقویت کننده

های موجبری  در این بخش نحوه شبیه سازی تقویت کننده

   Er:Ti:LiNbO3 گیرد می مورد بررسی قرار. 

و به سیلیکن  است دهیقطب ستالیکر کی وباتین ومیتیل

،  ومیوبیاز نا یبیکه شامل ترک فوتونیک معروف است

 شفافیت نوری وباتین ومیتیل .است ژنیاکس و ومیتیل

و . دارد 0.2  تا  nm 925 در بازه طیفی یگسترده ا

خواص  .است یعال یخطریو غ واپتیکیخواص الکتر یدارا

تزویج پایین و افت  ، افت انتشار کم یعال یکیپتالکتروا

بارز  اتیاز خصوص فیبرهای مخابراتی به این نوع موجبرها

 [2].آنهاست

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

برای محاسبه مدهای موجبر و محاسبه ین شبیه سازی ادر 

از ماژول موج اپتیکی نرم همپوشانی مد با پروفایل اربیوم 

محاسبات ضریب بهره در . است استفاده شدهافزار کامسول 

ساختار دوترازی تقویت کننده اربیوم در طول موج پمپ 

به کمک نرم افزار متلب  1091نانومتر و سیگنال  1945

  .ده استانجام ش

 ها انگیزه

 ومیتانیت قیو موجبر حاصل از تزر دیچلکوجنا الیه بیترک

تکنیک جالبی برای افزایش ضریب بهره  وباتین ومیتیدر ل

پردازش در ساختارهای تقویت کننده و حتی انتقال و 

دهد که از اختالف ضریب  سیگنال های نوری ارائه می

پتیکی موجبر رواشکست باال بین این دو ماده و خواص الکت

تواند بدون در  یم ومیارب نیهمچن. برد تیتانیومی سود می

 ومیتیل یخط ریو غ یکیالکترو اپت خواصنظر گرفتن 

 .[3]باعث بهره شود وباتین

که با  ومیارب یون لیو پروفا ینورسیگنال های  یهمپوشان

افزایش ضریب بهره مرتبط است در ساختارهای متداول 

درصد 25ر در حدود انیوم حداکثتیت_موجبر کانالی نفوذ

میلی وات این 105های پمپ حدود  است که در توان

است بنابراین افزایش  1dB/cmضریب بهره کمتر از 

ضریب بهره برای غلبه بر افت انتشار در موجبرها و حتی 

 .ایجاد لیزرهای مجتمع یک ضرورت است

 مدل سازی موجبر تیتانیومی در لیتیوم نیوبات

ی ساختار موجبر تیتانیومی ایجادشده ضریب شکست کل

در لیتیوم نیوبات برابر با ضریب شکست عادی یا غیرعادی 

لیتیوم نیوبات و تغییرات ضریب شکست ناشی از پخش 

 .تیتانیوم در لیتیوم نیوبات است
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ضریب شکست عادی و غیر عادی لیتیوم نیوبات با معادله 

 .شود پاشندگی سلمیر توصیف می

 

 

ریب شکست ناشی از پخش تیتانیوم در لیتیوم تغییرات ض

ع تیتانیوم در نیوبات تابعی از ضریب پاشندگی و تابع توزی

 [3].لیتیوم نیوبات است

 

 .ضریب پاشندگی تابعی از طول موج است

 

 

 .تابع توزیع تیتانیوم وابسته به غلظت تیتانیوم است

 

 :ثابت توزیع است و برابر است با Fکه در آن 

 

 

و  ضریب توزیع است که برابر است با و 

 .[4] تابع غلظت تیتانیوم است و  

سطحی در  توزیعاربیوم در لیتیوم نیوبات به عنوان  توزیع

 :نظر گرفته می شود

 

 

ضریب پخش یا توزیع و  Dغلظت سطحی ،  که در آن 

t [4].ن پخش استزما 

 مدل سازی بهره اربیوم

و مد  Er عیتوز  لیپروفا نیب یتابع از همپوشان کیبهره 

 [5,6].با توجه به توان سیگنال ورودی .است ینور

 

 

همپوشانی  چگالی یون های اربیوم ،  که در آن 

کسری از یون    پروفایل توزیع اربیوم و پروفایل مد ، 

 و  ،  های اربیوم که در حالت برانگیخته قرار دارد

 .سطح مقطع های جذب و پراکندگی هستند

 شبیه سازی

با توجه به روابط توصیف شده سه ساختار متفاوت از 

موجبر تیتانیومی در لیتیوم نیوبات شبیه سازی شده و 

 .دست آمده استب 1530nm در طول موج  بهره آن

  1ساختار اول شامل یک موجبر تیتانیومی به پهنای 

ایجاد شده در بستری از لیتیوم نیوبات است که الیه ای از 

از مرکز آن  9.0به فاصله  چلکوجناید بر روی آن و

 .قرار دارد

 
یه رنگ نارنجی ال ،ساختار تقویت کنندهسطح مقطع نمایی از : 1شکل

چلکوجناید، رنگ آبی سطح مقطع موجبر کانالی، رنگ بنفش کریستال 

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

(b)  الیه چلکوجناید در یک طرف موجبر(c) الیه چلکوجناید روی موجبر 

 (2)و در شکل. ساختار بدست آمده است بهره برای این

  .نمایش داده شده است

 410nmشود که بیشترین بهره در ضخامت  مشاهده می

دلیل آن این است که . ستا 2.1dB/cmبرابر 

باعث کشیدگی مد به سمت سطح، جایی که  دچلکوجنای

 که شود های اربیوم زیاد است شده و باعث می توزیع یون
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 .بهره به ازاء ضخامت متفاوت از چلکوجناید: 2شکل

ل مد نوری و پروفایل توزیع همپوشانی بهتری بین پروفای

افزایش ضریب ربیوم ایجاد شود و در نتیجه باعث های ا یون

نسبت به موجبر کانالی بدون الیه چلکوجناید % 05بهره تا 

نانومتر دارای افت شدیدی است  915 و بعد از. شود می

چون در آن ضخامت مد نوری به درون چلکوجناید منتقل 

ندارد و باعث کاهش شود جایی که اربیوم وجود  می

 .شود نی و در نتیجه ضریب بهره میهمپوشا

ساختار دوم شامل الیه ای از چلکوجناید بر روی موجبر 

بهره این ساختار در  .تیتانیومی و دقیقا در مرکز آن است

 .نمایش داده شده است (9)شکل

 
 .بهره به ازاء ضخامت متفاوت از چلکوجناید: 9شکل

 370nmین بهره در ضخامت شود که بیشتر مشاهده می

ده از چلکوجناید که با استفا .است 2.75dB/cmو برابر 

 .افزایش یافته است %49به میزان 

ساختار سوم شامل دو الیه از چلکوجناید است که بر روی 

ن قرار از دو طرف آ 3.5موجبر تیتانیومی و به فاصله 

 .اده شده استنمایش د (9)بهره این ساختار در شکل .دارد

 
 .بهره به ازاء ضخامت متفاوت از چلکوجناید: 9شکل

 370nmشود که بیشترین بهره در ضخامت  مشاهده می

افزایش  %94که به میزان  .است 2.05dB/cmو برابر 

 .داشته است

 گیری نتیجه

شود که با استفاده از الیه ای از چلکوجناید  مشاهده می

دی افزایش پیدا کرده و در بهره موجبر تیتانیومی تا حد زیا

 .افزایش پیدا کرده است% 49بهترین حالت بهره تا 
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پذیر براساس طراحی یک موجبر سیلیکونی برای تبدیل طول موجی کوک

 ناپایداری مدوالسیون

 سید مهدی حسینیشهرزاد حسین آبادی، حسن پاکارزاده، 

 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

pakarzadeh@sutech.ac.ir  

تیوان منننیی پاشیندری را    شود که  با تغییر هندسه آن میی در این مقاله، به طراحی یک موجبر سیلیکونی پرداخته می  –چکیده 

تبدیل طول موجی   ،در ناحیه پاشندری غیرعادی  ی فرآیند ترکیب چهارموجبا استفاده از ناپایداری مدوالسیون بر پایه. کنترل کرد 

dBcmاین نوع موجبر دارای افت کمتر از . سازی می شود پذیر در مندوده فروسرخ شبیهکوک 
ی برای انتشار امواج در مندوده 1 1-

 .نشان می دهد را تلفات عبوری بسیار کمترمرسوم باشد که نسبت به تارهای نوری طول موجی فروسرخ می

 .سیلیکونی، ناپایداری مدوالسیونتبدیل طول موجی تنظیم پذیر، رژیم پاشندگی غیرعادی، ضریب بهره، موجبر  -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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مقدمه -1  

های اخیر، فوتونیک سیلیکون به عنوان یک فناوری در سال

در حال ظهور برای ارتباطات و اتصاالت نوری در 

. ها را به خود جلب کرده استمیکروالکترونیک توجه

نیمه هادی سیلیکون،  یبراساس فناوری متکامل شده

-فوتونیک سیلیکون یک بستر بسیار یکپارچه الکترونیکی

کند که در آن ادوات فوتونیکی ارزان قیمت را فراهم می

فوتونیکی بسیار کم حجم با مدارهای الکترونیکی بطور 

موجبرهای سیلیکون بر روی [. 1] شوندیکجا جمع می

دی برای های کلیای از ویژگیطیف گسترده (SOI)عایق 

های ارتباطات تمام اپتیکی مانند تبدیل فرکانسی سیستم

ترکیب . سازندرا فراهم می[ 9]و تولد ابرپیوستار [ ۲]

یک اثر غیرخطی مهم است که [ 5( ]FWM)چهارموج 

به دلیل خاصیت . باشدها میمسئول بسیاری از این پدیده

تواند بسیار می FWMقدرت  SOIغیرخطی موجبرهای 

 [.3]شدزیاد با

در این مقاله، تبدیل طول موجی در ناحیه پاشندگی 

های هوا غیرعادی برای یک موجبر سیلیکونی شامل حفره

تبدیل طول موجی به . شودبرای اولین بار شبیه سازی می

ضریب )    شدت به منحنی پاشندگی و بخصوص

این تبدیل طول موجی . بستگی دارد( پاشندگی مرتبه دوم

. کاربردهای تراهرتز مورد استفاده قرار گیردتواند برای می

های هوای اطراف مغزی خواص در اینجا با تغییر قطر حفره

-را در رژیم پاشندگی غیرعادی تغییر می   پاشندگی و 

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

 .کنیممی

مبانی نظری و نتایج شبیه سازی -2  

های هوای مقاله شامل حفره موجبر طراحی شده در این

μm8/5 Λ ای با گام ثابت دایره در یک ماده زمینه   

، است [۶]کندی سلمیر پیروی میسیلیکونی، که از رابطه

توان منحنی پاشندگی را ، می(d)ها که با تغییر قطر حفره

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

 .دهد

 
 .های هوا در اطراف مغزیشامل حفره موجبر سیلیکونی :1شکل 

پروفایل پاشندگی و همچنین ضریب ( ۲)در شکل 

بدست  پاشندگی مرتبه دوم برای قطرهای مختلف حفره

تمام شبیه سازی ها به کمک نرم افزار . آمده است

و در طول موج پمپ  PMLلومریکال و با شرایط مرزی 

μm ۶03/۶ ا رژیم انجام شده که در آن برای تمامی قطره

پاشندگی غیرعادی و در نتیجه ضریب پاشندگی مرتبه 

 .دوم، منفی است

 

 
مقایسه پروفایل پاشندگی برای قطرهای مختلف ( الف: ۲شکل 

مقایسه ضریب پاشندگی مرتبه دوم برای قطرهای حفره ( ب. حفره

 .متفاوت
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ناپایداری مدوالسیون یک طرح کلی انتشار نور در یک 

باشد که با توجه به پاشنده میمحیط نوری غیرخطی 

استوکس و آنتی )باندهای جانبی  فرکانس( 9)شکل 

واکوکی )به طور متقارن نسبت به فرکانس پمپ ( استوکس

اند که شرط بقاء انرژی برآورده ای قرار گرفتهبه گونه( صفر

 و    که در اینجا           شده است؛ یعنی 

امواج پمپ، استوکس ای به ترتیب فرکانس زاویه    و    

 .باشندو آنتی استوکس می

 
ی بر پایه SMIهای فرکانسی تولید شده توسط مؤلفه: 9شکل 

 .ترکیب چهار موج

 واکوکی فرکانسی نسبت به فرکانس پمپ به کمک رابطه 

Ω شود که در آن می             

   
   

  
   و   

   

  
به ترتیب طول موج    و    و  

ای باندهای فرکانس زاویه  Ωاستوکس و آنتی استوکس و 

در رژیم     Ωبرای بدست آوردن . باشندجانبی می

داریم [ 1]پاشندگی غیرعادی نیاز به شرط جورشدگی فاز 

      :که برابر است با
 
، که در آن          

P0  ، توان ورودی لیزر پمپγ  و ضریب غیرخطی موجبر

جایی  فرکانس جابه Ωضریب پاشندگی مرتبه دوم و    

   ی اول در معادله جمله. استوکس است استوکس و آنتی

ی دوم نشان دهنده نشان دهنده اختالف فاز خطی و جمله

الزم به ذکر است که در رژیم . اختالف فاز غیرخطی است

،   پاشندگی غیرعادی فقط ثابت انتشار مد مرتبه دوم ، 

 .تقریباً صفر است   مورد نیاز است و  

برای ناحیه      Ωبا توجه به شرط جورشدگی فاز،

 [:1]آید پاشندگی غیرعادی به صورت زیر بدست می

  (1    )                          Ω      
    

    
                         

 به صورت          Dی با پاشندگ   رابطه که در اینجا 

     
  

 

   
آورده    ی باشد که برای محاسبهمی  

سرعت نور  cطول موج پمپ و    شده است و در آن 

( الف-۲)از نقاط روی نمودار شکل  Dبا جایگذاری . است

موج صفر پاشندگی و بزرگتر موجی نزدیک به طولدر طول

ضریب . گرددمحاسبه می   (       )از آن 

ی طبق رابطه    غیرخطی مربوط به موجبر سیلیکونی 

  
    

     
 

    

      
که       با سطح مقطع مؤثر مد    

ی معکوس از نرم افزار لومریکال آن را بدست آوردیم، رابطه

ضریب شکست غیرخطی سیلیکون است    در اینجا . دارد

             :    که مقدار آن برابر با
 

در .    

شود،  ی زیر داده میآخر شدت بهره را که توسط رابطه

 [:1]بدست آوردیم 

 (۲)       Ω            
 

 
  Ω  

    

 
              

پارامترهای پاشندگی و غیرخطی و همچنین ( 1)جدول 

موجی که به کمک روابط باال و شبیه جایی طولجابه

 .دهداند  را نشان میسازی  برای این موجبر بدست آمده

پارامترهای پاشندگی و غیرخطی مربوط به موجبر ( : 1)دول ج

جایی طول موجی برای قطرهای مختلف حفره طراحی شده و جابه

 .میکرون ۶03/۶در رژیم پاشندگی غیرعادی در طول موج 

( )m







  1 1( . )W m


 

 2( )

effA

m 
2

2 1( . )s m




 ( )

d

m  

۶9/0 0۶8/0 15/۶9 19/0- ۶0/5 

18/0 03۶/0 99/85 1۲/0- 00/۲ 

99/0 031/0 99/99 015/0- ۲0/1 

99/1 051/0 11/100 099/0- 95/0 

۲8/9 053/0 ۶۲/103 010/0- 80/0 

-شکست مغزی میزان تفاوت ضریبها، با کاهش قطر حفره

      یابد در نتیجه  شدگی کاهش می غشاء کم و حبس

کوچکتر     هرچه( 1)ی  با توجه به معادله. شود زیاد می
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بنابراین جابجایی فرکانسی بیشتر . شود بیشتر می باشد 

شود مشاهده می( 1)همانطور که در جدول . شود می

 80/0هایی با قطر مربوط به حفره   کمترین مقدار 

شود که بیشترین همچنین مشخص می. میکرون است

ها  جایی طول موجی برای حالتی است که قطر حفرهجابه

در این . باشدمیکرون را دارا می 80/0کمترین مقدار یعنی 

μm ۲8/9 𝛌: حالت   . 

 را (Ω)ی واکوکی فرکانسنمودار بهره برحسب ( 5)شکل 

قطرهای مختلف  ازای برای ناحیه پاشندگی غیرعادی، به

 80/0ه ازای قطر ب  شکل با توجه به .دهد میشان نها حفره

ی فرکانسی باندهای جانبی به بیشترین مقدار  میکرون قله

برای این     رسد که این عامل به سبب کوچکی مقدار می

 .شدهم به آن اشاره ( 1)باشد که در جدول قطر می

 
ضریب  بهره برحسب واکوکی فرکانسی برای قطرهای مختلف حفره : 5شکل 

 .W ۲000میکرون و توان قله پمپ  ۶03/۶در طول موج 

نمودار بهره بر حسب واکوکی فرکانسی را برای (  3)شکل 

های میکرون است برای توان 80/0ها حالتی که قطر حفره

 . دهدنشان می( W ۲000-300)قله پمپ متغیر 

 
های قله ضریب بهره بر حسب واکوکی فرکانسی برای توان: 3شکل 

 .پمپ متفاوت

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

ای که یابد، به گونهقله پمپ، میزان ضریب بهره افزایش می

، ضریب بهره دارای  W ۲000برای توان قله پمپ 

 .بیشترین مقدار است

 ریرینتیجه -3

در این مقاله، یک موجبر سیلیکونی برای کاربردهای 

تبدیل طول موجی کوک پذیر طراحی و سپس در ناحیه 

پاشندگی غیرعادی ضریب بهره بر حسب واکوکی فرکانسی 

-آمده از شبیهبا توجه به نتایج بدست. شبیه سازی شد

ها مشخص گردید که در رژیم پاشندگی غیرعادی سازی

ل موجی یعنی مقدار             به جایی طوبیشترین جا

μm ۲8/9 = λ  شود که قطر حفرهبرای حالتی ایجاد می-

همچنین در این حالت می توان با . میکرون است 80/0ها 

 .را افزایش داد  maxافزایش توان قله پمپ، 
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ز ساز اپتیکی با استفاده اپنهان سیستم یکسازی انتشار پرتو گاوسی در شبیه

 ABCDقانون 

 ، محسن حاتمیکاوش برمومنش، علیرضا کشاورز

 Keshavarz@sutech.ac.ir، دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده فیزیک

 K.Barmoumanesh@sutech.ac.ir، دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده فیزیک

 پنهانکردن  ییاجرا یخواهد شاادب برا یمعرف ABCDبا اسااتفاده از قانون  یرامحوریپ کیبه روش اپت یساااز پنهان مقاله نیدر ا

س    پنهان ستم یس  کیاز  یرامحوریپ کیبه روش اپت یساز  شامل چهار عدد عد ستفاده م  است،  یخط نشیبا چ یساز که  به ب شود یا

 در یس اوانتشار پرتو گ  یساز  هیطرح، شب  نیا یاز اجرا هدفب رندیگیم قرار یکیمحور اپت کی یها رو یعدس  یمرکز تمام طوری که

دهند که نواحی نامرئی کننده در اطراف محور استب نتایج نشان می  کننده  ینامرئ ینواح ییساز به منظور شناسا    پنهان ستم یس  این

 گیرندبشکل میاپتیکی مرکزی به مانند یک حلقه 

 پرتوسازی،پیرامحوری،ردیابیاپتیک،پنهان -کلید واژه 

 

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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، رانفوتونیک ای و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

 مقدمه

را  یجوامع علم نیعامه مردم و همچن لیتخ یساز پنهان

کردن آنچه که قابل مشاهده است، به  پنهان یدر تالش برا

 یکاربردها یاز حس کنجکاو جدا .[1درآورده است] ریتسخ

از آنها  یوجود دارد که برخ یساز پنهان یبرا یادیز یعلم

 از فضا یقسمت ای اءیقابل آشکار کردن اش ری( غ1 شامل:

( فراهم 2دارد،  یکار یمشاهده کننده که اهداف مخف یبرا

( از یلرزه ا -یانوسیاق -یکه امواج )صوت یطیکردن شرا

 طیدر آن مح نکهیعبور کنند بدون ا طیمح کیاطراف 

قابل مشاهده کردن اجسام و  ری( غ9کنند.  جادیاختالل ا

و  لهیوس ایاثر  کی ییبایز شیمانند افزا یاهداف یاجزاء برا

ا ر یساز ینامرئ ،یطرف از .لهیوس ایاثر  کی یطراح یحت

مختلف که  یفضاها ایو  اءیکردن اش یمرئ یتوان برا یم

آن ها وجود  دنید یبرا یمانع ایممکن است مبهم باشند و 

از زمان  یادیز یعلم یها شرفتیپ .[2دارد به کار گرفت]

و  نگیشور ،ی[ پندر9لئون هارد] یادیبن یکارها

 درصورت گرفته است.  یساز ینامرئ نهی[ در زم4]تیاسم

 ،یساز ینامرئ یکاربرد یاجرا یتحوالت برا نیهم ریمس

و مواد  مرهایبه پل یجهت از مواد سنت رییتغ کیژانگ 

 یکند که به جایم شنهادیو پ کندیمشاهده م یعیطب

د به توانیم "هندسی کیاپت " استفاده از فرامواد، استفاده از

 تریکاربرد یبرا یساز ینامرئ یها فناوریتوسعه دادن 

  [.5شدن و ورود به بازار کمک کند]

ی هایبه همین منظور کار بر روی نامرئی سازی بر پایه روش

مبتنی بر اپتیک هندسی و ساده آغاز شد که در آنها از 

ها چینش های مختلفی استفاده شد. در نهایت در  تقریب

ی دانشجوی دانشگاه روچستر موفق جوزف چوئ 2014سال 

به طراحی سیستمی شد که در آن از تقریب پیرامحوری 

شود و تنها نیاز به چهار عدد عدسی دارد تا بتواند میاستفاده 

  .]2[آل را عملی کندنامرئی سازی کامل و ایده

از تحقیقات جوزف چوئی الهام گرفته شده با  در این مقاله

 پرتو ورودی به نامرئی ساز گاوسی در نظر این تفاوت که

گرفته شده و همچنین برای اجرای شبیه سازی از قانون 

ABCD  جای حل انتگرال پراش استفاده شده است.به  

 مبانی نظری

است  2×2یک ماتریس  در اپتیک هندسی ABCDماتریس 

بیانگر و توصیف کننده مسیری است که پرتو نوری در  که

توان و به وسیله آن می پیمایدآن محیط به خصوص می

قبیل ارتفاع و زاویه خروج از پرتو خروجی از  هایعامل

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

اطالعاتی از همین قبیل  یدربردارنده سیستم و خروجی از آن

شود. اگر ها استفاده میبرای معرفی آن q عاملباشند که از می

q1  را معرف پرتو ورودی وq2  را معرف پرتو خروجی در نظر

کند و ی میان این دو را معرفی میرابطه ABCDبگیریم، قانون 

کند تا از روی مشخصات پرتو ورودی به یک به ما کمک می

مخصوص به خود، بتوانیم  ABCD سیستم مشخص با ماتریس

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

ABCD [6]شودبه صورت زیر معرفی می: 

1

𝑞2
=

𝐷 (
1

𝑞1) + 𝐶

𝐵 (
1

𝑞1) + 𝐴
 (1                                         )  

تحقیق )مطابق سیستم پنهان ساز مورد بحث در این 

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

 :]2[تشکیل شده است

 
. وسط جوزف چوئی: سیستم پنهان ساز طراحی شده ت1شکل 

 ]2[اهمتشکل از چهار عدسی نازک و سه فضای آزاد بین آن
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برای اینکه این سیستم بتواند پنهان سازی را به صورت 

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

 :فضاهای آزاد شرایط زیر رعایت شوند

𝑓1 = 𝑓4                                                          )2( 

𝑓2 = 𝑓3                                                          )9( 

𝑡1 = 𝑡3 = 𝑓1 + 𝑓2 (4                                        )  

𝑡2 = 2 × 𝑓2(𝑓1 + 𝑓2) ÷ (𝑓1 − 𝑓2) (5            )  

مخصوص به خود  ABCDهر المان اپتیکی دارای ماتریس  

 سازهر کدام از اجزای این سیتم پنهان ABCDاست. ماتریس 

 شوند:زیر تعریف می صورتبه 

[
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] = [
1 0

−1/𝑓 1
] ( عدسی نازک:                 6)   

[
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] = [
1 𝑡
0 1

] ( فضای آزاد:                          1)   

مربوطه به جای هر کدام از  ABCDبا قرار دادن ماتریس 

ها و فضاهای آزاد بین آنها و اعمال ضرب ماتریسی، عدسی

یابیم نهایی دست می ABCD 2×2در نهایت به یک ماتریس 

 باشد که با استفادهکه معرف کل سیستم پنهان ساز ما می

بور سی عتوان رفتار پرتو گاوسازی میشبیه از آن و به کمک

ساز را مورد مطالعه قرار داد و نواحی کننده از سیستم پنهان 

معرفی شده  ABCDماتریس  نامرئی کننده را مشخص کرد.

 :[2]آل به صورت زیر استایده سیستم پنهان ساز برای

[
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] = [
1 𝐿/𝑛
0 1

]   )8( سیستم پنهان ساز:            

ضریب شکست  nطول کل سیستم پنهان ساز و  Lکه در آن 

ین دلیل معرفی ا باشند.می)هوا(  محیط دربرگیرنده سیستم

 آلساز ایدهماتریس این است که از آنجایی که یک پنهان

ی اطرافش را در حجم خود باید محیط دربرگیرنده

 ABCD[، این ماتریس دقیقا ماتریس 2جایگذاری کند ]

باشد می L = t( است. به این صورت که 1زاد )رابطه فضای آ

که در اینجا همان طول  که مشخص کننده طول فضای آزاد

که بیانگر احاطه شدن  n = 1ساز است و سیستم پنهان

 ساز توسط هوا است. سیستم پنهان

سازی شبیه  

افزار متلب برای انجام شبیه سازی در این مقاله از نرم

همچنین پرتو گاوسی ورودی به سیستم   استفاده شده است.

  شکل زیر است:ای به سازی دارای رابطهساز در شبیهپنهان

𝐸 =  𝑒𝑥𝑝
−(

𝑥2+𝑦2

𝑤0
2 )

                                          (9)  

 کنداندازه کمر پرتو را مشخص می  0w که در آن

های و کمک ماتریس ABCDدر ابتدا با استفاده از قانون 

در فضای متر میلی 2به قطر  مربوطه، انتشار پرتو گاوسی

)همگی در  از یک عدسی نازکآزاد و سپس انتشار و عبور 

های اجرا و شکل متر(میلی 4000طول انتشاری به مقدار 

 ABCDمورد نظر رسم شدند. سپس با قرار دادن ماتریس 

 ا موج گاوسی ورودیابتدنهایی سیستم پنهان ساز در برنامه 

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

 :شدندرسم  )ب(2شکل در از پنهان ساز 

 

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

موج خروجی دقیقا با همان  شودمیمشاهده همانطور که 

ای که به سیستم پنهان ساز وارد شده بود، ابعاد و اندازه لکه

 رسدبدین ترتیب به نظر میخارج شده است. متر( میلی 2)

وج گاوسی در طول این مسیر در فضای آزاد حرکت کرده م

ته الب .ن اپتیکی خاصی برخورد نداشته استو با هیچ الما

 سازی همینالزم به ذکر است که اندازه لکه خروجی از شبیه

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

که  داشتمتر افزایش میلی 9/0مقدار بسیار کمی در حدود 

این نیز به دلیل واگرایی حاصل از حرکت در فضای آزاد 

سازی، بدیهی است که برای اجرای صحیح پنهان باشد.می

ح ساز باید کوچکتر از سطاندازه لکه ورودی به سیستم پنهان

 .مقطع عدسی شماره یک باشد

 پنهانآنچه که مهم است تحوالتی است که درون سیستم 

تحوالت  اینبیانگر  9شکل دهد. ساز برای پرتو نور روی می

را در طول راستای انتشار  است و تغییرات اندازه کمر پرتو

نشان  کهمیلی متر انتخاب شده است  4000( که z)محور 

توان نواحی پنهان ساز یا همان نواحی نامرئی دهد میمی

 کننده را مشاهده کرد.

 
ن ساز تغییرات اندازه کمر پرتو در طول سیستم پنها :9شکل 

، باشندهای نازک میها نمایانگر مکان عدسیخط چین –( z)محور 

 باشند.های رنگی نمایانگر نواحی نامرئی کننده میقسمت

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

 همخوانی کامل دارد.

 نتیجه گیری

ه توان اینگونه نتیجنظر به نتایج حاصل از این تحقیق می

که اگر تحت یک زاویه پیرامحوری نسبت محور  گرفت

ی بنگریم، نواح به پنهان ساز اپتیکی عبوری از چهار عدسی

ف محور اپتیکی را در بر ای اطرانامرئی کننده مانند حلقه

سمی ج رسد. بنابراین هرو نور به این نواحی نمی است گرفته

 اند.د مد از دیده پنهان خواهکه در این نواحی قرار بگیر
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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

از ما در این مقاله . استفاده از ساختارهای بلور فوتونی، جذابیت زیادی در مخابرات، الکترومغناطیس و آنتن پیدا کرده است -چکیده 

نتایج شبیه سازی، بهبوود مشخاواتی   . ایمکردهیک ساختار متناوب بلور فوتونی روی سطح زمین آنتن پچ مایکرواستریپ استفاده 

  .دهدی آنتن را با اضافه نمودن ساختار بلور فوتونی در ساختار آنتن نشان میو اندازه همچون پهنای باند، تلفات برگشتی

 .آنتن پچ مایکرواستریپ، اندازه آنتن، بلور فوتونی، پهنای باند، تلفات برگشتی -کلید واژه

 

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

مایکرواستریپ کاربردهای فراوانی در مخابرات های آنتن

، RFID ،LAN ،WANمخابرات سیار، رادار،  ندسیم مانبی

پیدا کرده ... های پزشکی و ای و زمینهمخابرات ماهواره

پذیری باال، وزن این به واسطه وزن کم، انعطاف. است

اما در . باشدها میسبک و پایین بودن هزینه ساخت آن

چون پهنای باند پایین، بهره پایین و هم مقابل معایبی

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

های زیادی مانند حلهمشکالت موجود، تاکنون را بر

. ساختارهای مصنوعی پیشنهاد شده است استفاده از

خاصیت مهم این مواد، جلوگیری از انتشار امواج سطحی 

ی فرکانسی به نام باند ممنوعههای فرکانسی خاص، ددر بان

ها در این  اگر فرکانس مرکزی آنتن. یا باند توقف است

یابد و امواج سطحی انتشار نمی ،محدوده قرار گیرد

  [.6] یابدمشخصات آنتن بهبود می

چون ایجاد های متفاوتی همدر مطالعات مختلف، روش

، استفاده از ساختارهای باند [4-9]نقص روی زمین 

-به و [1-5]ی فوتونی در زیرالیه و یا سطح زمین هممنوع

فوتونی در ساختار آنتن رکارگیری ساختارهای متناوب بلور

استفاده  مشخصات آنتنرا جهت بهبود و افزایش [ 8-19]

 . اندکرده

روی سطح بلور فوتونی در این مقاله، ما از ساختار متناوب 

سازی شبیهنتایج . ایمزمین و زیر زیرالیه استفاده کرده

دهد که به کارگیری براساس المان محدود، نشان می

باعث بهبود  ،در ساختار آنتن ساختار متناوب بلور فوتونی

 .شودپهنای باند، کاهش اندازه آنتن و تلفات برگشتی می

 آنتن طراحی

نشان  1در شکل  mm 65× mm60آنتن معمولی با ابعاد 

با ثابت  FR-4آنتن فوق، روی زیرالیه . داده شده است

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

 mm10و mm 16ترتیباین مقاله، طول و عرض پچ به

در  .کندرزونانس می GHz 5باشد و آنتن در فرکانسمی

 .ساختار آنتن معمولی نشان داده شده است 1شکل 

 فوتونی بلورساختار 

که  ابعاد یک سلول واحد از ساختار متناوب بلور فوتونی 

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

 .شودمشاهده می

 

 
 آنتن پچ مایکرواستریپ معمولی: 1شکل 

 

 
 یبلور فوتون کیودیسلول واحد ساختار پر: 6شکل 

 

نشان  9در شکل  PBGساختار نهایی آنتن طراحی شده با 

های این ساختار، ساده بودن یکی از ویژگی. داده شده است

 .آن است
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 آنتن مایکرواستریپ بلور فوتونی: 9شکل 

 نتایج شبیه سازی

ی تلفات برگشتی برای آنتن سازی شدهنتایج شبیه

، HFSSنرم افزار فاده از معمولی و آنتن بلور فوتونی با است

-همان. نشان داده شده است 5 و4های ترتیب در شکلبه

شود، اضافه نمودن بلور فوتونی باعث طور که مشاهده می

ای که مقدار آن در گونهافزایش پهنای باند شده است؛ به

در  GHz 48/15و در حالت دوم GHz 99/4آنتن معمولی

دلیل خواص منحصر به است، که این به GHz5فرکانس 

ود بعدی در مشخصات بهب. فردی است که بلور فوتونی دارد

های مربوط به ی آن است که اندازهآنتن، مربوط به اندازه

آنتن معمولی و آنتن بلور فوتونی جهت مقایسه در جدول 

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

 dB11با اضافه نمودن ساختار بلور فوتونی به میزان 

 .کاهش یافته است

 

 
 برگشتی آنتن معمولیتلفات : 4شکل 

 

 تلفات برگشتی آنتن بلور فوتونی: 5شکل 

 
 

 های معمولی و بلور فوتونیی ابعاد آنتنمقایسه: 1جدول 

آنتن معمولی  مشخصات

(mm) 

آنتن بلور 

 (mm) فوتونی 

 60 65 طول زیرالیه

 15 60 عرض زیرالیه

 6/1 65/1 ضخامت  زیرالیه

 10 16 طول پچ

 9 10 عرض پچ

 5 5 طول خط تغذیه

 5/1 5/1 عرض خط تغذیه

 

 گیرینتیجه

در این مقاله، یک آنتن بلور فوتونی طراحی و پیشنهاد 

در . کندرزونانس می  GHz5 شده است که در فرکانس

بلور  9×9آنتن پچ مایکرواستریپ از یک ساختار متناوب 

نتایج بیانگر .فوتونی روی سطح زمین استفاده شده است

که اضافه نمودن ساختار فوق باعث بهبود تلفات این است 

ی آنتن در مقایسه با آنتن برگشتی، پهنای باند و اندازه

 .معمولی شده است
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پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .ایرانشیراز، 

 1991بهمن  9-11
 

 ییپالسما گلریو سرعت الکترون در و ریمس

 مهذبیه، بهنام بهادری راضیه

 زدی زد،یدانشگاه  ک،یزیدانشکده ف ،یمولکول یوه اتمگر

mohazabyeh@gmail.com 

بلور نسبت  یها طرح، فاصله کم دانه تیمز. الکترون آزاد استفاده شده است زریدر ل کیالکتروستات گلریبه عنوان و دهیچیپ یبلور پالسمااز  -کیدهچ

و  ریداده شده و مس رییتغ ییپالسما یو در واقع اندازه بلورها ها فیتعداد رد. شود یم زریمعمول است که منجر به کاهش طول موج ل یبه آهنرباها

 هیسرعت اول شیاست و افزا یحرکت الکترون نوسان. به دست آمده است ییپالسما یگلرهایو نیدر حال عبور از چن یتیسرعت حرکت الکترون نسب

 .ودش یالکترون م یکاهش دامنه سرعت عرض نیو همچن ریمنجر به کاهش دامنه مس ،یانرژ شیافزا یعنی یالکترون فرود

 یمسیر و سرعت الکترون، ویگلر پالسمایپالسمای پیچیده،  -لید واژهک

 

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. 

Keywords: complex plasma,  trajectory and velocity of electron, plasma wiggler

 مقدمه

ای از ذرات باردار و خنثی است که پالسما گاز شبه خنثی

پالسمای پیچیده [. 1]دهند رفتار جمعی از خود نشان می

ها یا ذرات  یا پالسمای غباری،گاز یونیزه شده حاوی دانه

البته . هایی از مرتبه میکرومتر استغبار با اندازه

 های بزرگتر هم دارند پالسماهای فضایی متفاوتند و دانه

گیری بلور درون محیط پالسمایی برای اولین  شکل. [9و2]

تقل و با فاصله زمانی توسط دو گروه مس 1991بار در سال 

های منظم در دمای تشکیل شبکه. [6و1]کم مشاهده شد 

های  اتاق و قابل مشاهده با چشم غیر مسلح، از ویژگی

گی ژوی. منحصر به فرد بلور پالسمای پیچیده است

هم مزید بر علت شده و اغلب از ای بودن سیستم  ذره میان

های بنیادین  بلور پالسمایی، عالوه بر پالسما برای مطالعه

گیری و ذوب بلور، تعیین  های مختلفی چون شکل در زمینه

های  ها، بهبود عملکرد دستگاه نیروی برهمکنشی بین ذره

ای، فیزیک فضا، انتشار موج و سالیتون،  همجوشی هسته

mailto:mohazabyeh@gmail.com
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... های غیر تعادلی و اتالفی و  ترمودینامیک سیستم

 [.5-11]شود  استفاده می

. استها  دانهترین خاصیت  ین و اصلیتر به نظر، بار بنیادی

بر اثر عوامل گوناگونی از قبیل جذب الکترون، جذب ها  دانه

یون، گسیل الکترون ثانویه، فتوالکتریک و رادیواکتیویته 

که ما آنها را در  های آزمایشگاهی در محیط. ندشو باردار می

، دو پدیده اول یعنی جذب الکترون و یون گیریم نظر می

ها به سبب سرعت بیشتر دانه .ی غالب هستندفرایندها

-ها، به صورت منفی باردار می ها نسبت به یونالکترون

مانند  ود نگیر اطراف آنها ذرات مثبت قرار می سپس .شوند

ها به  دانه. دهد حفاظ دبای رخ میپالسماهای معمولی، 

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

میدان الکتریکی قوی ناشی از الکترود درون محفظه باالی 

آیند و معموال شبکه دو بعدی شکل به حالت تعلیق در می

ما در کارمان از بلورهای دو بعدی استفاده . [9و2] گیردمی

 .ایم کرده

 

 رلور پالسمایی به عنوان ویگلب

در لیزر الکترون آزاد، آهنرباهای با قطب مخالف به نحوی 

شوند که میدان متناوبی معروف  یگر چیده میدر کنار یکد

ویگلرهای الکتروستاتیک نیز . دهند به ویگلر را شکل می

اند، هدف همان  وجود دارند و گرچه کمتر به کار برده شده

این امر . از درون ویگلر است حرکت تناوبی الکترون عبوری

اساس کار لیزر الکترون آزاد است و طول موج لیزر 

ه تناوب حرکت نوسانی الکترون یعنی طول خروجی با فاصل

های باردار  در اینجا دانه. موج ویگلر رابطه مستقیم دارد

بلور طوری هستند که میدان الکتریکی متناوب تولید 

در ویگلرهای مرسوم فاصله آهنرباها تعیین کننده . کنند می

ها  طول موج ویگلر است و در ویگلر پالسمایی، فاصله دانه

مزیت اصلی استفاده از بلور . برعهده دارداین نقش را 

پالسمایی به عنوان ویگلر این است که طول موج لیزر 

دلیل . دهد ای کاهش می خروجی را به طور قابل مالحظه

متر یا  ها است که از مرتبه میلی این مطلب فاصله دانه

کمتر هستند در حالی که فاصله آهنرباهای موجود در 

 [.16]است متر  انتیبهترین حالت از مرتبه س

در . گیرند های مختلفی شکل می بلورهای پالسمایی در نوع

گوشه  عبور الکترون از بلور پالسمایی شش[ 16]مرجع 

های طولی و  در کار حاضر بلور با فاصله. بررسی شده است

بلورهای مختلف و . کنیم عرضی مساوی را بررسی می

ال در شان مفص خواص آنها به خصوص میدان الکتریکی

بلورهای مورد . اند تولید و آنالیز شده[ 15-11]های  مرجع

استفاده در مقاله حاضر هم از جمله بلورهای بررسی و 

 .سازی شده در کارهای گذشته هست شبیه

 

 ونیر  عادلهم

 شرط تشکیل بلور با 

(1)                                       Γ  
  

    
     

 

  
  

ها، دمای دانه  ثابت بولتزمن،    شود که در آن میبیان 

طول دبای سیستم     بار دانه و  ها، فاصله بین دانه   

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

ها و بیشتر یعنی همبستگی بیشتر دانهی Γگرمایی است؛ 

 .است ترمستحکمزیادتر باشد، بلور  Γ هرچه مقدار

لذا  رسد ثابت است ها می ی که به دانهحالت تعادل، باردر 

Σ            . بندی روی جمعرابطه در این

انجام  -ها ها و یون در اینجا الکترون- مختلف های گونه

خارج با مشخص شدن بار، پتانسیل الکتریکی که . شود می

نی استتار شده است، مشخص به صورت کول از طول دبای

 .شود می

با محاسبه منفی گرادیان )یک دانه میدان الکتریکی مقدار 

 [:2]زیر است به شکل ( پتانسیل
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  (2)                        

     

ها روی الکترون به این  نهی، اثر نیروهای همه دانه همبا بر

 :آید صورت در می

(9)             
     

   
   

      
   

  
        

    

  
  

 ها و  تعداد دانه  که در آن 

(1                         )                           

 . فاصله هر دانه از الکترون است

نیروی فوق در دو بعد روی الکترون نسبیتی اعمال 

شکل نسبیتی قانون دوم نیوتن در مساله ما . شود می

 :از عبارتست

(6)                                
  

  
     

   

  
 

عامل   الکترون و  سرعت   جرم سکون الکترون،    

های فوق را با کامپیوتر حل کردیم تا  معادله. نسبیتی است

الزم به ذکر است اثر . سازی شود حرکت الکترون شبیه

این مطلب . الکترون روی شبکه ناچیز و قابل صرفنظر است

ها نسبت به  که در برنامه دیده شده، از جرم زیاد دانه

 .الکترون قابل درک است

رم الکترون، بارها به بار ها به ج سازی جرم در شبیه

ها به سرعت نور  ها به طول دبای و سرعت الکترون، فاصله

 .اند بهنجار شده

 

 ربور الکترون از بلوع

چندین عامل در لیزر الکترون آزاد وجود دارند که  بهره 

از جمله این پارامترها باید انرژی . لیزر به آنها بستگی دارد

سی یا الکتریکی، طول الکترون، شکل و نوع میدان مغناطی

انرژی بیشتر . موج ویگلر و سرعت عرضی الکترون را نام برد

کمتر و سرعت عرضی بیشتر  الکترون، طول موج ویگلر

 [.16]انجامد تر است چون به بهره بیشتر می مطلوب

سازی به بررسی موقعیت مکانی و سرعت عرضی  در شبیه

ن فرودی روی ایم و اثر سرعت اولیه الکترو الکترون پرداخته

ابتدا بلور پالسمایی با ده ردیف که هر . ایم آنها را سنجیده

است را انتخاب            ردیف شامل ده دانه با بار

سپس بلور دو ردیفی با همین مشخصات تشکیل . کردیم

های الکتریکی طولی و عرضی بلور و مکان و داده و میدان

دقت تا . سرعت عرضی الکترون را محاسبه کردیم

ها برای هر دو محاسباتی ما یعنی ده رقم با معنا، جواب

این موضوع غیر منطقی نیست و با توجه . بلور یکسان است

که افت نمایی و کولنی دارد، ( 2)به رابطه میدان الکتریکی 

های  لذا نتایج زیر که برای بلور با اندازه. قابل درک است

 .مختلف قابل استفاده است

یگلر پالسمایی موجب شد حرکت الکترون مطابق انتظار، و

بسته به شرایط تزریق الکترون . منظم و سینوسی شود

مشخصا مکان اولیه، گاهی حرکت یک حرکت عرضی هم 

مشاهده شد که . شود به حرکت اصلی سینوسی اضافه می

تزریق قبل از بلور و بعد از بلور مهم نیست و صرفا وجود 

ت در زیر الکترون یا درس( که بار منفی دارد)یک دانه 

نزدیکی آن موجب حرکت عرضی رو به باال و وجود یک 

دانه درست باالی الکترون یا نزدیکی آن موجب حرکت رو 

برای داشتن لیزر خوب، نوسان یکدست . شود می به پایین

  .ها برقرار است نیاز است که در همه حالت

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

 

های اولیه متفاوت، دامنه حرکت الکترون به ازای سرعت

شود که در دیده می. رسم شده است 1محاسبه و در شکل 

 .شودهای باالتر، دامنه حرکت الکترون محدودتر می سرعت
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سرعت عرضی الکترون نیز مانند نمودار حرکت الکترون 

دامنه سرعت عرضی الکترون به ازای . سینوسی است

. آورده شده است 2های اولیه متفاوت در شکل سرعت

سازی  برای به دست آمدن هر نقطه نمودارها، برنامه شبیه

باید با ورودی متفاوت اجرا شود و این جدای 

گوید با  می 2شکل . است گیری برای هر نقطه میانگین

افزایش انرژی الکترون فرودی، از سرعت عرضی کاسته 

 .شودمی

ها مشابه با کارهای  نوع بلور تفاوت کرده، با این حال نتیجه

این یعنی ویگلر پالسمایی . است [16] قبلی از جمله مرجع

 .گوشه نیست محدود به بلور شش
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گیری از خواص سیلیکونی با بهره نازک الیهافزایش بازدهی سلول خورشیدی 

  پالسمونی فلزات

3و محمدعلی منصوری بیرجندی 2، محمدرضا رخشانی1فاطمه جعفری
 

 (fateme.jaafari@gmail.com)ی برق مهندس دانشکده فنی و مهندسی، گروه موسسه آموزش عالی هاتف،1
 (mrakhshani@uoz.ac.ir)دانشگاه زابل، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق 2

 (mansouri@ece.usb.ac.ir)دانشگاه سیستان و  بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی برق و الکترونیک 3

ولی این امر منجرر بره کراهش جرور نرور      . کنند میرا کم  الیه فعال آن به دلیل کاهش قیمت سلول خورشیدی ضخامت  -چکیده 

سلول خورشیدی، استفاده از نانوذرات فلزی و افزایش جور و بازدهی  های روشیکی از . بلند خواهد شد های موجدر طول  مخصوصاً

آرایه نرانوذرات نقرره روی    قرار دادندر این مقاله سعی شده است با . باشد میه بهره بردن از اثر تشدید پالسمون سطحی جایگزید

جرور و درنتیجره برازدهی سرلول     ، (a-Si) شرکل  یبر سریلیکون   فعالبا الیه  نازک هیالدر سلول خورشیدی  (ZnO) اکسید زینک

، نشان داده خواهد شد نانوذرات نیم استوانههای مستطیلی، مثلثی و  آرایههمچنین  ضمن مقایسه با سایر . خورشیدی را افزایش داد

در آخر پارامترهای اساسی سلول خورشیدی طراحی شده مورد بررسی قرار خواهد . نقره باعث افزایش بازدهی بیشتری خواهند شد

 .گرفت

 .نازک، نانوذرات فلزی، تشدید پالسمون سطحی جایگزیده، بازدهی سلول خورشیدی الیه -کلید واژه

Efficiency Enhancement in Thin Film Silicon Solar Cell Using the 

Plasmonic Properties of Metals 

Fatemeh Jaafari
1
, Mohammad Reza Rakhshani

2
 and Mohammad Ali Mansouri-Birjandi

3
 

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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 مقدمه
محیطی و کاهش وابستگی  مسائل زیست اهمیتبه دلیل 

جهانی به سمت جامعه ، توجه های فسیلی سوختبه 

های تجدیدپذیر ازجمله انرژی خورشیدی  استفاده از انرژی

توان  با استفاده از سلول خورشیدی می .شده استجلب 

انرژی خورشیدی را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل 

با کاهش ضخامت الیه فعال و استفاده از  .[1] کرد

توان هزینه  نانوذرات فلزی جهت افزایش بازدهی، می

هدف ما در  [.9و2]ساخت سلول خورشیدی را کاهش داد 

السمون این تحقیق استفاده از نانوذرات فلزی برای ایجاد پ

و در  خورشیدی الیه نازک سلول سطحی جایگزیده در

 .باشد می آنافزایش بازدهی  نتیجه

 سازی شبیهطراحی ساختار و 

 نازک الیهاز ساختار سلول خورشیدی  ، نمایی1شکلدر 

در . نشان داده شده است ایم کردهسیلیکونی که طراحی 

  (a-Si)شکل بیاز جنس سیلیکون  فعالاین طراحی الیه 

پشتی از  اتصال. استانتخاب شده  nm077 باضخامت [4]

 اکسید ،در قسمت باالی سیلیکوناست و جنس نقره 

الیه ضد  عنوان به nm50با ضخامت [ 4] (SiO2) سیلیکون

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

. قرار گرفته است nm177با ضخامت  الیه پراکننده نور

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

قرارداده  Znoروی  nm277و با دوره تناوب یکدیگر 

ر این مقاله به بررسی جذب سلول خورشیدی د .اند شده

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

 های آرایهپردازیم و نتایج حاصل را با  نانومتر می 07و  47

منبع . کنیم میاستوانه مقایسه  مستطیلی، مثلثی و نیم

تا  477فرکانس  یک منبع موج تخت بامورد استفاده 

با استفاده از  سازی شبیه نتایج. باشد میتر نانوم 1177

 .لومریکال نشان داده خواهد شد افزار نرم

 
 نازک الیهسلول خورشیدی  ساختارنمای سه بعدی : 1شکل

 شده یطراح

  نتایج و تحلیلنوری  سازی شبیه
جذب سلول خورشیدی قبل و بعد از مقدار ابتدا به بررسی 

 2که در شکل طور همان. پردازیم میقرار دادن نانوذرات 

 قرار دادننشان داده شده است جذب سلول خورشیدی با 

یافته است و  بلند افزایش های موجنانوذرات نقره در طول 

نانومتر  47و  97وذرات با شعاع نانحداکثر مقدار آن برای 

در حالت  آمده دست بهچگالی جریان اتصال  کوتاه . باشد می

 (یه نانوذراتبدون آرا) پایه سلول خورشیدی

mA/cm
و پس از قرار دادن نانوذرات نقره با شعاع  29/20

mA/cm  نانومتر به ترتیب 47و  97
mA/cmو  257/92

2 

 .باشد می 11/99

حالت پایه مطابق  دربا بررسی شکل میدان الکتریکی 

میدان الکتریکی بیشتر در سطح  شودمشاهده می 9شکل

ولی پس از اضافه کردن نانوذرات  باشد میالیه جاذب 

به دلیل  نشان داده شده است 4که در شکل طور همان

 مغناطیسیسطحی جایگزیده، میدان  ونتشدید پالسم
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و باعث افزایش تولید جفت اطراف نانوذرات افزایش یافته 

حفره و در نتیجه افزایش چگالی جریان اتصال –الکترون

 .شود میکوتاه 

 
 سلول خورشیدی با آرایه نانوذرات نقرهنمودار جذب : 2شکل

 

 
 درسلول خورشیدی حالت پایه مغناطیسیمیدان : 9شکل

 
در سلول خورشیدی پس از قرار  مغناطیسیمیدان : 4شکل

 نانومتر 47دادن آرایه نانوذرات با شعاع 

مختلف  های آرایهیک روش افزایش جذب نور، استفاده از 

پس  ها فوتونتا  باشد میدر سطح زیرین سلول خورشیدی 

و مسیر  شده پراکندهدر جهات مختلف  ها آناز برخورد به 

این عمل باعث افزایش . تری را در سلول طی کنند طوالنی

برای  [.1]شود میدر سلول خورشیدی  ها فوتونجذب 

، استوانه نیم های آرایه، آمده دست بهجذب طیف مقایسه 

نقره با شعاع  نانوذرات یجا بهمستطیلی و مثلثی را 

که حداکثر چگالی جریان اتصال کوتاه را تولید نانومتر 47

انتخاب  یها هیآرامشخصات . دهیم میکرده است، قرار 

طیف  0در شکل .است مشابه آرایه نانوذرات نقره شده

مختلف نشان داده  های آرایهجذب سلول خورشیدی با 

از  کدام چیه ،شود میکه مشاهده  طور همان. شده است

ی که در سطح زیرین سلول خورشیدی قرار های آرایه

مانند نانوذرات نقره افزایش چشمگیری در جذب  اند گرفته

 . اند نداشتهبلند  های موجدر طول مخصوصاًفوتون 

 
 های مختلف طیف جذب سلول خورشیدی با آرایه: 0شکل

مختلف  های آرایهچگالی جریان اتصال کوتاه که با 

 .بیان شده است 1جدول ، در آمده بدست

 مختلف های آرایهچگالی جریان اتصال کوتاه با : 1جدول

mA/cm)چگالی جریان نوع آرایه
2
) 

 9/20 (بدون آرایه)حالت پایه

 11/99 نانوذرات نقره

 21/29 مستطیلی

 4/29 نیم استوانه

 49/29 مثلثی

  نتایج و تحلیلالکتریکی  سازی شبیه

نوری و بدست آوردن نرخ تولید الکترون  سازی شبیهپس 

. الکتریکی پرداخت سازی شبیهبه  توان میحفره در سلول –

منحنی توان  1جریان و شکل -منحنی ولتاژ 9شکل 

خروجی سلول در حالت پایه و پس از قرار دادن آرایه 

 .دهد می نانومتر را نشان 47نانوذرات نقره با شعاع 

ا افزایش چگالی جریان شود بطور که مشاهده می همان

mA/cmبه  09/14اتصال کوتاه از 
، توان تولیدی 99/11 2

سایر  2در جدول . سلول نیز  افزایش داشته است
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پارامترهای اصلی سلول طراحی شده پس از تحلیل 

 .الکتریکی را نشان داده شده است

 
 ولتاژ سلول خورشیدی -منحنی جریان: 9شکل

 
 سلول خورشیدی ولتاژ -منحنی توان: 1شکل

با مقایسه این ساختار در چگالی جریان اتصال کوتاه 

که نانوذرات نقره را در روی اتصال [ 5] مرجعساختار 

 با، استدرصدی داشته  99/14افزایش داده و قرار پشتی 

از  49/19افزایش  ZnOگذاشتن آرایه نانوذرات نقره روی 

 .خود نشان داده است

 سلولپارامترهای اصلی : 2جدول

 Jsc   حالت

(mA/cm
2
) 

Voc(V) FF(%) (%)η 

 1/0 11/11 0/7 09/14 حالت پایه

r= 40 nm 99/11 01/7 4/11 9/9 

 یریگ جهینت
در این مقاله اثر استفاده از نانوذرات نقره بر میزان جذب 

مورد بررسی قرار  نازک الیهنور در یک سلول خورشیدی 

از روش تفاضل محدود در حوزه زمان برای . گرفت

دادن  قرار. بررسی نتایج استفاده شده است و سازی شبیه

الیه  از جنس نقره بر روی کره نیمدو ردیف آرایه نانوذرات 

درصدی چگالی  4/19باعث افزایش ،  ZnOپراکننده نور

درصدی بازدهی شده  21افزایش جریان اتصال کوتاه و 

ایجاد شده  جایگزیده مون سطحیزیرا تشدید پالساست 

جریان  در نتیجه و ها حاملافزایش تولید باعث در نانوذرات 

نتیجه  توان میپس  .می شودتولید شده سلول خورشیدی 

گرفت نانوذرات ساختارهای مناسبی جهت افزایش بازدهی 

 .باشند می نازک الیه یها سلولدر  مخصوصاً
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فوریه و  یها روشو تعیین مشخصات زبری سطح با استفاده از  یریگ اندازهمطالعه دقت 

 جابجایی فازی 

 جعفر فرد، محمدرضامحمد حسین مهدیه، ،یزدان رشیدی

 تهران، ایراندانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، 

شخص تعیین شدده اسدت و   م یها یناهموارمشخصات سطوح با  جایی فازی و تبدیل فوریه،های جاب روشبا استفاده از در این مقاله 

بدرای سدطوح بدا ترییدرات     کده   دهندد  یمنتایج این مطالعه نشان . ها تعیین و مقایسه شده است گیری هر یک از روش خطای اندازه

ترین  مناسب( الگوریتم هاریهاران)جایی فازی روش جاب ، با ترییرات ناهمواری سریع ، روش تبدیل فوریه و برای سطوح ناهمواری کند

 .روش است

 جایی فاز ناهمواری سطح، تداخل سنجی،تبدیل فوریه،جابه-کلید واژه

 

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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 مقدمه

گیری ناهمواری و داشتن اطالعاتی از صافی سطح،  اندازه

های صنعتی  فعالیتبخشی از مهم در  مواردهمواره یکی از 

صورت گرفته  در این زمینه یا گستردهات مطالع .است

گیری ناهمواری  های مختلفی برای اندازه روشاست و 

های  در دو بخش روشسطح ابداع شده، که 

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

ارای های اپتیکی د ی، روشتماسهای  مقایسه با روش

بدلیل غیر )نمونه  تخریبعدم  ازجمله، رینظ یبهای  مزیت

ی ریگ اندازهبودن و سرعت باال در  نهیهز کم، (تماسی بودن

در سنجی یک روش مناسب و قدرتمند  تداخل .باشند یم

 گیری ناهمواری سطح، های اپتیکی، برای اندازهبین روش

 ی سطح باگیری ناهمواراندازه. [9, 2]گردد یممحسوب 

مرحله اول . گردد یماجرا دو مرحله در سنجی روش تداخل

مرحله  یک یا چند طرح تداخلی مناسب و به دست آوردن

با  (در مرحله اول)های تداخلی ثبت شده دوم آنالیز طرح

 در این مقاله .های مختلف استها و الگوریتمتوجه به روش

الگوریتم ا جایی فازی ب تبدیل فوریه و جابه  یها روشاز 

استفاده  [7] (Hariharan) تایی، چهارتایی و هاریهاران سه

با توجه به نوع ناهمواری  ها روششده است و دقت این 

 .است قرار گرفتهمورد ارزیابی سطح ، 

 

 مبانی نظری

جایی های تبدیل فوریه و جاب ضیات روشدر این قسمت ریا

 .شود ی استخراج اطالعات فازی شرح داده می فازی و نحوه

 

 تبدیل فوریه -1

حاصل از  ثبت شدهی ریاضی الگوی تداخلی  رابطه

 تحت( sE)شئی    موج  و( rE)مرجع  دو موج  ینه برهم

 .[5]است به صورت رابطه زیر زاویه 

2 2 2

02 . cos[ ( , ) ]

r s r s

r s x

I E E E E

E E q x x y 

   

  
 (1)  

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

 0ی تداخلی ثبت شده و وفرکانس فضایی الگ xqنمونه، 

بوط به پس زمینه است که باید به صورت اختالف فاز مر

 (1)تبدیل فوریه از رابطه  اجرایبا . جداگانه محاسبه شود

با توجه به . شود مشاهده می در فضای فرکانسی سه طیف

حال . اند شدهفرکانس فضایی این سه طیف از یکدیگر جدا 

ی مناسب لترگذاریفهای تصاویر مزدوج، با  اگر یکی از طیف

جدا شود و سپس از آن تبدیل فوریه معکوس گرفته شود 

 .[5]شود نتیجه می رابطه زیر

02 . .exp{ [ ( , ) ]}r s xi E E i q x x y     (2)  

اگر مراحل باال را بدون نمونه انجام دهیم اختالف فاز 

 به دست زیر ی رابطه صورت بهه پس زمینه مربوط ب

 .[5]آید می

0 02 . .exp{ [ ]}r s xi E E i q x    (9)  

 آمده و با استفاده از رابطه زیر بدستبا توجه به روابط 

توان اطالعات فازی که همان اطالعات ناهمواری سطح  می

 .[5]آورد بدستنمونه است را 

0

( , ) arg( )
i

x y
i

   (7)  

 جایی فازیجاب -2

در این روش برای بدست آوردن اطالعات فازی حداقل نیاز 

که .الگوی تداخلی با اختالف فاز مشخص استسه به 

با پیزو الکتریک ایجاد از نظر تجربی این اخالف فاز  والًممع

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

   به عنوان. های مختلفی است این روش دارای الگوریتم
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. تایی نیاز به سه طرح تداخلی است مثال در الگوریتم سه

صورت های تداخلی ب اگر اختالف فاز طرح

1 2 3( , 0, )        باشد روابط ریاضی الگوهای

 :[1]خواهد بودزیر  صورت بهتداخلی 

 
 1( , ) ( , ) ( , )cos[ ( , ) ]I x y I x y I x y x y      (5)  

1( , ) ( , ) ( , )cos[ ( , )]I x y I x y I x y x y    (6)  

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

)در روابط باال  , ) ( , ) ( , )s rI x y I x y I x y    شدت

و ( جمع شدت موج شئی و موج مرجع)میانگین 

( , ) 2 ( , ) ( , )s rI x y I x y I x y  استفاده حال با . است

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

1 1 3

2 1 3

1 cos( )
( , ) tan {[ ] }

sin( ) 2

I I
x y

I I I






 


 
 (8)  

جایی فازی های روش جاب یاضی دیگر الگوریتمروابط ر

 . مشابه همین الگوریتم هستند

 شبیه سازی

 نمونه-1

گذار  ریتأثهای اپتیکی  عوامل بسیاری در دقت روش

عوامل در  نیتر مهمنوع ناهمواری سطح یکی از . هستند

توان با انتخاب  های اپتیکی است که می دقت روش

با توجه به . گیری را باال برد دقت اندازه ،روش نیتر مناسب

 متفاوت ناهمواری شکل و نوع باسطح مختلف  دواین نکته 

در شکل  .است سازی شدهشبیه مورد بررسی قرا گرفته  و 

(-a1)  نوع ناهمواری با تغییرات ناهمواری کند و در شکل

(-b1 )نشان  ای یا پله (آنی)نوع ناهمواری با تغییرات تند

مربوط به صفحه  xyصفحه ( 1)در شکل . اند داده شده

تعداد  yو  xنمایش است که اعداد روی محور 

یک  صورت بههر پیکسل . صفحه نمایش است یها کسلیپ

3 ندازه ضلعا امربع ب m (نوعی بصورت )رمحو  .است Z 

 .ارتفاع ناهمواری نمونه است مربوط به

 
 .های شبیه سازی شده نمونه :1شکل

 

  گیری و خطای اندازه سیگنال به نویز محاسبه نسبت -2

وجود همیشگی نویز در کارهای آزمایشگاهی، از  لیبه دل

تابع توزیع پواسون برای شبیه سازی مقدار نویز استفاده 

الگوهای  را بهنویز این مقدار در محاسبات .  ایم کرده

nهای  ماتریس صورت بهتداخلی ثبت شده که  n 

توان  ، مینکته با توجه به این. ایم را اضافه کرده، هستند

 صورت رابطه زیر نویز سیستم را به سیگنال به نسبت مقدار

 .تعریف کنیم

,

,

ij

i j

ij

i j

I

SNR
N






 (9)  

ijNو  ijI ،(9)که در رابطه 
 
ه ترتیب ماتریس مربوط به ب

 .الگوهای تداخلی و نویز هستند

محاسبه  ،گیری برای بدست آوردن بهترین روش اندازه

 با توجه به رابطه زیر. ن راه استبهتری یریگ اندازهخطای 

ی ها گیری هر کدام از روش توان خطای اندازه می

ijZو  ijZ زیر ی در رابطه. را محاسبه کرد گیری اندازه   به

های سطح شبیه سازی شده و سطح  ترتیب ماتریس

 .گیری شده هستند اندازه

,

,

ij ij

i j

ij

i j

Z Z

ERROR
Z








 (11)  
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گیری نتیجه  

ارتفاع  بیشینهبا رای سطوح مختلف شبیه سازی شده ب

مقدار خطای ، (یک نمونه عنوان به) نانومتر 91ناهمواری 

تایی، چهارتایی و  های سه گیری برای الگوریتم اندازه

جایی فازی و همچنین روش  روش جابه در هاریهاران

تبدیل فوریه بر حسب مقدار نسبت سیگنال به نویز ترسیم 

. نمایش داده شده است( 9) و( 2)های  شده و در شکل

شود که با افزایش مقدار نسبت سیگنال به  حظه میمال

های  گیری الگوریتم کاهش مقدار خطای اندازه، نویز 

 .جایی فازی بیشتر از روش تبدیل فوریه است جابه

های  همچنین الگوریتم هاریهاران در بین دیگر الگوریتم

 .جایی فازی دارای بیشترین دقت است روش جابه

مربوط به سطوحی با تغییرات که ( 2)  با توجه به شکل

ترین  توان نتیجه گرفت که دقیق ناهمواری کند است، می

. ها روش تبدیل فوریه است روش برای این نوع ناهمواری

که مربوط به سطوحی با ( 9)همچنین با توجه به شکل 

شود که روش  باشد مالحظه می تغییرات ناهمواری تند می

دارای دقت و چهارتایی  الگوریتم هاریهارانجایی فازی  جابه

 .  بیشتری نسبت به روش تبدیل فوریه است

 

گیری بر حسب نسبت سیگنال به نویز برای  مقدار خطای اندازه: 2شکل 

 .(a1-)سطح شکل 

 
گیری بر حسب نسبت سیگنال به نویز برای  مقدار خطای اندازه: 9شکل 

 .(b1-)سطح شکل 
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  سطحیهای مون ستشدید پالمبتنی بر  چسببربدون  نوری زیست حسگر 

 1و عباس ظریفکار2علی فرمانی ،1عموسلطانینرجس 

 

 

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

ویژگی اصلی زیست حسگر  .ارائه و شبیه سازی شده است ،تشدید پالسمون سطحی نوری یک زیست حسگردر این مقاله  -چکیده

سید ا، رولیگلیسمتان، زیست ماده یدر شناسایی چهار  زیست حسگراین  توانایی. پیشنهادی عدم نیاز به برچسب گذاری می باشد

شدت پرتو نور با کمترین میزان  ی متناظر زیست ماده، زاویه ه با تغییرکاست و نشان داده شده بررسی  اتیل سالیسیالتو  استیک

به عالوه نتایج شبیه سازی زیست حسگر در دماهای مختلف حاکی از تغییرات ناچیز  .کند میتغییر  ،منعکس شده از زیست حسگر

 .می باشدبا تغییرات دما عملکرد حسگری در 

  پالسمون سطحی، بدون برچسب، تشدید زیست حسگر -کلید واژه

A label-free optical biosensor based on surface plasmon resonance 
N. Amoosoltani

1
, A. Farmani

2
 and A. Zarifkar

1 

1
School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz 

2
 School of Electrical and Computer Engineering, Lorestan University, Khoramabad 

 

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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9
microcontiliver 

4
Surface plasmon resonane 

 مقدمه 1-

تشخیص و اندازه گیری  ، ادواتی برای1زیست حسگرها

غلظت مولکول های زیستی مانندگلوکز، پروتئین ها، 

هستند و در مطالعات بیولوژیکی، ها  DNA نوکلئیدها و

کشف داروها و تشخیص دقیق و زودهنگام بیماریهایی 

همین مسئله در سال . مانند سرطان نقش بسزایی دارند

  زیست حسگرهاهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به 

روش های شناسایی در زیست  .]1[جلب کرده است

سکوپی نظیر اسپکترو 2حسگرها به دو دسته بدون برچسب

و تشدید پالسمون های سطحی و 9جرمی، میکروکانتیلیور

با برچسب مانند لومینسانس شیمیایی، الکترودهای فعال 

 در .الکتروشیمیایی و فلوئورسنت تقسیم بندی می شوند

روش های بدون برچسب از ویژگی های بیوفیزیکی 

مولکول مانند وزن و یا ضریب شکست جهت شناسایی 

ستفاده می گردد در حالی که در روش مولکول مورد نظر ا

مولکول دیگری جهت شناسایی به صورت با برچسب، های 

شیمیایی یا اتصال موقت به مولکول مورد نظر متصل می 

گردد و این می تواند باعث تغییر در ویژگی های ذاتی 

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

و ادوات مربوطه  مخرب و دارای حساسیت پایین بوده

از طرفی استفاده از این روشها . دارای ابعاد بزرگی هستند

محدودیت و  باعث کاهش طول عمر زیست حسگر، ایجاد

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

بدون برچسب دارای مزایایی مثل قابلیت اطمینان، 

 حساسیت باال، ارزان بودن و سهولت در مجتمع سازی می

 باشند، ضمن آنکه آسیب به آنالیت

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

چند منظوره  زیست حسگرهای بدون برچسب،ترین مزیت 

 بودن آن ها می باشد که می توان برای شناسایی مواد 

 

 مختلف با ضریب شکست های متفاوت از آنها استفاده کرد

اگرچه در  .و محدود به شناسایی ماده ی خاصی نمی شود

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 

علت این امر، کم بودن میزان برهم . ]5[مشکل می سازد

نور ورودی با ساختار فوتونی است که نیاز به ساختار  کنش

برای برطرف کردن . با طول بلند را سبب خواهد شد

کمتر، ساخت  نهیهز با یمونسپال یساختارهامشکل اخیر، 

مورد  ی،فوتون یکوچکتر نسبت به ساختارها ابعادآسانتر و 

با توجه به مطالب پیش گفته،  .]6[گیرند  استفاده قرار می

ین مقاله، یک زیست حسگر مبتنی بر تشدید پالسمون در ا

گذاری و با قابلیت   و بدون نیاز به برچسب سطحی

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

 ساختار تئوری و شبیه سازی 2-

نشان داده  1در شکل  یشنهادیپ حسگرزیست ساختار 

یک منشور دی الکتریک به این ساختار از  .است شده

تشکیل شده که بر روی آن نور ورودی عنوان تزویج گر 

 زیست حسگردر  .یک الیه از طال قرار داده شده است

با تابش نور به مرز فلز و دی پیشنهادی  یونسمپال

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

و این الکترون ها درطول موج  دادهالکترون های فلز 

پالسمون  میدانو باعث تولید  می کنندمشخصی رزونانس 

از  .می شوند در فصل مشترکهای سطحی با شدت زیاد 

باعث  ،حسگردر سطح  زیستی نوع ماده یدر تغییر  طرفی

 نیز ضریب شکستتغییرات و  تغییر ضریب شکست شده

 گردد که  ورودی میتزویج نور باعث تغییر در زاویه ی 

 1
Biosensor 

2
Label free 
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 برای پیشنهادی زیست حسگرهمین مسئله اساس کار 

  .انواع مواد زیستی است تشخیص

 

 پیشنهادی زیست حسگرساختار  :1شکل

ضخامت آن جهت شایان ذکر است که انتخاب نوع فلز و 

برانگیختن پالسمون های سطحی حائز اهمیت می باشد و 

بدین منظور از فلز طال در مرز بین ماده ی زیستی و 

نانومتر استفاده  44منشور به صورت الیه ای به ضخامت 

ضریب شکست طال و منشور که جنس آن از . شده است

و  43191است، به ترتیب  (SiO2)دی اکسید سیلیکون

هم چنین منبع نور 3 می باشدT=300k  دمای در 13455

برای . می باشد  700nmبا طول موج ورودی تک رنگ

در نرم افزار لومریکال استفاده  FDTD شبیه سازی از روش

رابطه حساسیت به صورت زیر بیان . شده است

 :]1[گردد می

    
  

  
                                                               

تغییرات     تغییرات زاویه ی تزویج ماده و   که در آن

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

نتایج شبیه سازی پروفایل میدان الکتریکی  2 شکل. باشد

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

را نشان می ( ستون سمت راست)پالریتون های سطح 

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

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

فوتون ها جذب می گردند و باعث تشدید 3 ی تزویج

 .پالسمون های سطحی میشوند

 

 

 (الف)

 
 (ب)

 

 (ج)

 (ستون سمت چپ)پروفایل انتشار نور در ساختار قبل از تزویج:  2شکل

             (ستون سمت راست)و پس از تشدید پالسمونهای سطحی

  Hz(ج -  Ey( ب Ex - (الف

 اسید استیک، (CH4)زیست ماده های بررسی شده، متان

(C2H4O2) ،گلیسیرول (C3H5(OH)3) اتیل سالیسیالت 

(C9H10O3) 700 می باشند که در طول موجnm ترتیب به

و 1.4687، 1.3628، 1.29 دارای ضرایب شکست

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

. نیمه هادی را برحسب زاویه ی تزویج نشان می دهد

مشاهده می شود به ازای مواد مختلف زاویه ی تزویج نور 

تغییر کرده  و برای چهار زیست ماده ی معرفی شده به 

48.86ترتیب
◦ ،49.8

◦،51.28
◦
52.08و  

◦
 .باشد می  

 



اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،  بیست وپنجمین کنفرانس

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

74 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 

 .زیستی برای چهار ماده 300kنمودار میزان بازتابش در دمای  :9شکل

 
 تاثیر تغییرات دمایی بر میزان بازتابش و زاویه ی تزویج: 4شکل

به منظور بررسی اثر تغییرات دمایی بر رفتار زیست حسگر 

 پیشنهادی، عملکرد زیست حسگر در سه دمای مختلف

T=300K ،T=600K وT=3K  ی  ی زیست مادهبرا

گلیسیرول شبیه سازی شده است که نتیجه ی حاصل در 

 از قسمت3 جهت مدلسازی دما. دیده می شود 4 شکل

index perturbation استفاده شده است که  لومریکال

 مقدار SiO2 برای (1/K)(dn/dT)ضریب ترمواپتیکی

8.8e-6 همانطور که . ]9[در نظر گرفته شده است

شود میزان تغییرات در زاویه تزویج بسیار  مشاهده می

ناچیز است که نشان دهنده ی پایداری دمایی ساختار 

 . پیشنهادی می باشد

 گیری نتیجه 3-

مبتنی بر بدون برچسب  زیست حسگردر این مقاله یک 

 مون سطحی ارائه شد و رفتار حسگری آنتشدید پالس

اسید  متان،مختلف مانند  ه هایدانسبت به زیست م

مورد بررسی قرار رول و اتیل سالیسیالت ی، گلیساستیک

بمنظور شناسایی مواد از نمودار بازتاب مربوط به . گرفت

تغییرات  همچنین اثر. ه استاستفاده شد از آنها هریک

نتایج . بررسی گردید عملکرد زیست حسگر دمایی بر روی

 پیشنهادی زیست حسگرکه  می دهندنشان به دست آمده 

در مختلف مواد زیست سادگی برای تشخیص می تواند ب

 .شرایط دمایی متنوع بکار رود
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 زیرکونیوم تساخت رنگدانه سرامیکی زرد بر پایه سیلیکا
 ؛مطهری،حمید؛واصل نیا،سید یوسفمحسن؛شهسواری،فاطمه  امینیان، خواجه فریبا؛ حاجی علیزاده،

 چکیده 

حالوت  زیرکونیووم بوا رو     تورود ناخالصی انتیموان و کروم درون ساختار سیلیکادر این مقاله رنگدانه های سرامیکی زرد بر پایه 

سه فوازی موی    سنتز شدهکه هر دو ساختار  مشخص شده است  XRDبا توجه به انالیز .اندسنتز شده با شیوه ترکیب مختلف جامد

 نوانومتر و نمونوه دوم دارای   451اندازه ذرات  میانگین دهد نمونه سنتز شده رو  اول داراینشان می SEMتصاویر بررسی  .باشند

مثبت که بیانگر رنگ   *bپارامتر .نماید را تایید می هانمونهزمون رنگ سنجی رنگ زرد آ. باشدنانومتر می 209میانگین اندازه ذرات 

 .باشدمی 41/63و برای نمونه دوم  50زرد است برای نمونه اول

 زیرکونیوم ، رنگ سنجی ، زرد ترنگدانه ، سیلیکا -کلید واژه

Fabrication of a yellow ceramic pigment based on  zirconium Silicate 

Hajializadeh Fariba, Khajeh aminian Mohsen, Shahsavari Fatemeh,Vaselnia yoosof,Motahari 

Hamid 

                                                                             zadeh@yahoo.comFariba.hajiali 

                                                                                                
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 

 

 مقدمه

علهت پایهداری   بهه    (ZrSiO4)زیرکون  بر پایه رنگدانه های

ت در برابر انحالل هنگام قرار گهرفتن  شیمیایی باال و مقاوم

. معموال در سرامیک اسهتفاده مهی شهود    کاشی، سطحی رو

 یها توان از زیرکونزیرکون را نمی دارای ترکیب رنگدانه های

از طریه  فرایندتفهفیه    (ZrO2) زیرکونیا. کردمعدنی تولید

 .[1] .می آید  پیچیده ای به دست 

هههای سههرامیکی پرکههاربردترین روه هههای سههنتا رنگدانههه

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

روه حالت جامد به دلیل کم هاینه بودن ، پرکهاربردترین  

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

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

خواص ژئولوژیکی جوهر، کشه  سهطحی    بررسی دیجیتال

نشینی، انهدازه و شهکل قطهره،    پتانسیل زتا ذرات جوهر، ته

mailto:Fariba.hajializadeh@yahoo.com
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انرژی جنبشی نفوذ، اندازه ذرات، کنترل خواص الکتریکهی  

های آلهی و بهبهود اسهتحکام    و مغناطیسی، ثبات در محیط

تولید رنگدانه با روه ترسهیب  [. 4و9]رنگ مورد نیاز است 

 .باشهد شیمیایی و حالت جامد برای انواچ پا  مناسب مهی 

 حالت جامد رنگدانه زرد با استفاده از روهتحقی  در این 

 و سهازگاری بهتهر بها سهطح کاشهی      ترسمیت کم باو مواد 

ایهن روه از نرهر    .ه می شودساخت هانسبت به سایر روه

هههای تفاده از حههاللاسهه) اقتفههادی و زیسههت محیطههی  

  .بسیار مناسب است( سمیغیر

   : رو  تجربی 

 نمونه الف 
 55/0و ZrSiO4زیرکونیهوم   تگرم سهیلیکا 39/0ابتدا مقدار

مولی یک به پهار با هم مخلهو   رو به نسبت  NaOHگرم 

درجهه سهانتیگراد درون    950ساعت در دمای  5و به مدت 

باشد این دلیل میاین کار صرفا به  .کوره  قرارداده می شود

دمههای واکههن  بههاالیی دارد و  زیرکونیههوم  تکههه سههیلیکا

NaOH   وردن دمههای آور بههرای پههایین آبههه عنههوان گههداز

ن آزیرکونیههوم بههه  تواکهن  و شکسههتن سههاختار سههیلیکا 

میلهی   10را بها     Sbcl3 گرم039/0سپس  .شود اضافه می

دقیقهه روی   20ب مقطر مخلهو  کهرده و بهه مهدت     آلیتر 

گههرم  112/0ن آبعههد از . شههودقههرار داده مههی اسههتیرر 

Cr(NO3)3.9H2O  زمهانی کهه محلهول   . ن افهاوده شهد  آبه 

که از قبل در کوره   ZrSiO4و   NaOHشد مخلو   همگن

دقیقهه روی   90به مهدت  . .شودن اضافه میآپخت شده به 

ن آبعهد از  .تا محلول یکدست شود زده می شوداستیرر هم 

 انتی گهراد قهرار داده مهی   س درجه  150دمای  درمحلول 

سهاعت   2به مدت مده آپودر به دست . تا خشک شود شود

گراد دورن کوره قهرار گرفتهه    درجه سانتی 1000در دمای 

 .است

 :نمونه ب

ماننهد  NaOH و  ZrSiO4 ،در نمونه ب بر خالف نمونه الهف 

. بقیه مواد بدون پخت و مسهتقیم وارد محلهول مهی شهوند    

زمهای   آروه انجهام   .یکهی اسهت  مواد با نمونه الهف  وزن 

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

درجه سانتی  1000ساعت در دمای  2درون کوره به مدت 

 .گرفته استگراد قرار 

 ههای مشخفهه یهابی  ها بها اسهتفاده از  هر کدام از این نمونه

SEM(میکروسهههههکو  الکترونهههههی روبشهههههی ،KYKY 

 X’Pert (40KV,30mA) دستگاه)EM3200  )،XRDمدل

زمههون رنههگ سههنجی آو  (  CuKα (λ=1.54Ǻ)و تههاب  

L*a*b* CIE (دستگاهXrite sp-64 Spectrophotometer
 

 .نده اگرفتو بررسی قرار  مورد بحث(

 

 

 

 :بحث و نتیجه گیری 
میتههوان شههکل، انههدازه، نحههوه   SEM بههه کمههک تفههویر 

قرارگیری ذرات در سطح جسم وخفوصیات سطح نمونه را 

نمونهه مهورد   ههر دو     SEMتفهویر   2شهکل  .بررسی کرد

نمونه الهف نشهان     SEMتفویر  .دهد زمای  را نشان میآ

 .دهد اندازه ذرات نسهبت بهه نمونهه ب کهوپکتر اسهت     می

 نهانومتر و نمونهه ب  154میانگین اندازه ذرات در نمونه الف 

سههاختار نمونههه الههف نسههبت بههه ب   .اسههتنههانومتر 902

و ناخالفهی نفهوذ بهتهری در سهاختار      داردتهری  یکنواخهت 

انترهار مهی رود    و و ساختار بهتر شکل گرفته اسهت  داشته

 .دشته باشدا بازتاب بهتری روی سطح سرامیک

 ه های سنتا شده به روه الف و بانرنگد 1شکل 

 الف

 الف

 ب

 الف
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ههای سهنتا شهده در    نمونه XRDطیف اشعه ایکس9 لشک

دهد  نمونه الهف  درجه سانتی گراد را نشان می1000دمای 

و نمونهه ب از   (SiO2و  NaSbO3و Na2ZrSiO5)از سه فهاز  

. اندتشکیل شده( SiO2و  NaSbO3و  Na2ZrSi2O7)سه فاز

. باشدمییکسان  در هر دو ساختار SiO2و  NaSbO3دو فاز 

توانهد ناشهی از   هها مهی  وجود و یا تغییر ارتفاچ بعضی از قله

 .ورود ناخالفی به ساختار باشد

 

  CIEزمون رنگ سهنجی  آبرای تشخیص رنگ رنگدانه ، از 

L
*
a

*
b

 Lزمهون  آدر ایهن  . استفاده شده است*
تها   0بهین    *

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

L 
نادیکتر باشد نمونه روشن تر و هر په به صفر  100به  *

 bهمچنهین  . نادیکتر باشد نمونه تیهره تهر اسهت   
مثبهت   *

-بهی رانشهان مهی   آن رنگ آنشان دهنده رنگ زرد و منفی 

 a. دهد
ن رنهگ  آمثبت نشان دهنده رنگ قرمها و منفهی    *

زمون رنگ سهنجی  آبا توجه به نتایج . دهدسبا را نشان می

  الهف کهه نمونهه    مشاهده شهد مده است، آ 1که در جدول 

 بمیاان سبای رنگدانهه  . زردی بیشتری دارد بنسبت به 
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 از پودر زرد تولید شده به روه الف وب  SEMتفویر  2شکل 

زرد تولید شده به روه رنگدانه پودر  XRDطیف  9شکل 

 ب  الف  و

 الف

 ب

 الف

 ب

الف

ب

ب

زرد تولید شده به روش رنگدانه پودر  XRDطیف  3شکل 

 از پودر زرد تولید شده به روش الف وب  SEMتصویر  2شکل  ب  الف  و
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هر دو نمونه از روشهنایی بهاالیی   .بیشتر است الفنسبت به 

هها ناشهی از ورود   تغییر رنگ در نمونه .ندبرخوردار می باش

سهههاختار سهههیلیکات  روندانتیمهههوان وکهههروم ناخالفهههی 

ههای  زیرکونیوم می باشد که باعث تغییر در ترازهها و گهاف  

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

 

b نمونه
* a* L

* 

 90 -49/10 50 الف

 41/90 -51/11 14/93 ب

 

مشهاهده مهی    4در شهکل   طیف بازتاب پودرهها  ا توجه بهب

 590و ب از  530 طهول مهوج  که شیب نمهودار الهف از  شود

شهیب نشهان دهنهده     کاه این  کند،می کاه شروچ به 

 .این است که اثراتی از رنگ سبا در نمونه وجود دارد

 

 :نتیجه گیری

زرد بها دو روه الهف و    یکیسرام یهامقاله رنگدانه نیا در

شهود  یمشاهده مه  XRD فیبا توجه به ط. اندشده هیب ته

بها   .سهه جائهی هسهتند    بیه ب ترک ونمونه الف  هر دو که

 یکه نمونه الهف دارا  دوشمی مشخص SEM اینالآتوجه به 

 یزمون رنگ سهنج آ .نسبت به نمونه ب است یاتریذرات ر

  *bمقهدار  داشهتن  لیه نشان داد که نمونهه الهف بهه دل    این

بها بررسهی آزمهون رنهگ      .ستارا دار یشتریب یزرد بیشتر

مشخص  در مراجع های مشابهسنجی و مقایسه آن با نمونه

ایهن   نمونهه تولیهد شهده بها     و زردی نایی و بازتابشد روش
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طراحی و شبیه سازی تک الیه ضدبازتاب پهن باند بر زیرالیه سیلیکون با 

 استفاده از بلور فوتونی

 ، محمد ملک محمدزاده ینیحسپریسا 

 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

بررای طراحری   . است یا پروانهبه سطح مانند ایجاد ساختار چشم  مؤثر کاهش بازتاب، روش ساختاردهی یها روشیکی از  –چکیده 

ترک الیره    تروان  یمر این روش  طبق. ستاستفاده از بلور فوتونی ا ها روشیکی از این . مختلفی وجود دارد یها روش ساختارهااین 

سیع، با زاویه فرود زیاد و مسرتلل از  ری که این الیه در پهنای طیف وبه طو. ضدبازتاب با ساختاری منظم و قابل کنترل طراحی کرد

، ترک الیره   (FDTD)روش تفاضل متناهی در حوزه زمان  در این پژوهش به کمک. شود یمقطبش نور فرودی منجر به کاهش بازتاب 

و عبور % 1انگین بازتاب حدود ملدار می میکرومتر با 3-5ضدبازتاب بر زیرالیه سیلیکون به کمک بلور فوتونی دو بعدی در بازه طیفی 

اپتیکی و صنایع نظام به خصوص در بازه طیفی  یها سامانهتک الیه ضدبازتاب سیلیکونی در بسیاری از . شبیه سازی شده است %99

 .میکرومتر کاربرد دارد 5-3

 FDTD، یا پروانهبلور فوتونی، تک الیه ضدبازتاب، ساختار چشم  -د واژهیلک

. 

 

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 anti-

reflection 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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 ملدمه -1

اپتیکی، بازتاب از سطوح عناصر  یها سامانهدر بسیاری از 

برای کاهش  معموالً. شود یمباعث کاهش کارایی سامانه 

در این . کنند یماستفاده  ساختارهای چند الیهبازتاب از 

تنها در یک بازه  تواند یمیک تک الیه ضدبازتاب  روش

طول موجی محدود، زاویه فرودی و قطبش مشخص بازتاب 

از یک  توان یمبرای افزایش پهنای باند [. 1]کند را کمینه 

 معموالًولی در این صورت . ساختار چند الیه استفاده کرد

مشخص مناسب  یها قطبشکارکرد آن در زوایای فرود و 

ل عمر خشن طوسخت و  یها طیمحنخواهد بود و در 

 [.9و  2]داشت کوتاهی خواهد 

ند پروانه صاف چشم بعضی از حشرات مانسطح در طبیعت 

نانوساختار است و خاصیت  یها هیآرانیست، بلکه شامل 

محققان با الهام گرفتن از ساختار [. 4]دارد ضدبازتابی 

ضدبازتاب در پهنای طیف  یها هیالچشم پروانه توانستند 

ضدبازتاب  یها هیالوسیع، با زاویه فرود زیاد نسبت به 

 [.8]کنند ل از قطبش نور فرودی تولید معمولی و مستق

یکی از . مختلفی وجود دارد یها روش ها هیآرابرای ساخت 

الیه . استفاده از بلور فوتونی دو بعدی است ها روشاین 

دارای  شود یمضدبازتاب که طبق این روش طراحی 

در حد  ها هیآراساختار منظم و قابل کنترل است و ابعاد 

در این ساختار پراکندگی نور در هر . باشد یمطول موج 

 شود یمنقطه با نقاط دیگر به صورت تداخل ویرانگر جمع 

روی  ها هیآرادر این روش  .شود یم و باعث کاهش بازتاب

بنابراین مشخصات ضریب ، شوند یمخود زیرالیه تشکیل 

شکست در تمام بازه طول موج با زیرالیه یکسان است و 

 نیچن هم. دهد یمکاهش بازتاب در پهنای طیف وسیع رخ 

مشخصات مکانیکی و گرمایی الیه ضدبازتاب و زیر الیه 

های سخت و نتیجه در محیط، در بودیکسان خواهد  باًیتقر

 [.8] ر بیشتری خواهد داشتخشن مقاومت و طول عم

ا خواص یک محیط ب توان یمبلور فوتونی را به طور ساده 

 ε(x) =ε(x +a) دیگر بیان به .اپتیکی متناوب تعریف کرد

در . تابع مکانی گذردهی الکتریکی است ε(x)در آن  که

ثابت  a. بلور فوتونی دو بعدی نشان داده شده است 1شکل 

 نمایانگر حداقل و شود یم شبکه و یا دوره تناوب نامیده

 شود یمست که ساختار شبکه در آن تکرار طول فضایی ا

[1.] 

 

 (.ثابت شبکه: a)بلور فوتونی دو بعدی : 1شکل 

 اصول کار شبیه سازی -2

شده برای توصیف انواع بلور فوتونی بر اساس  رائهالگوهای ا

روش . اند شدهحل معادالت ماکسول در محیط بلور بنا 

ابزارهای  نیتر جیراتفاضل متناهی در حوزه زمان یکی از 

در این روش . تحلیل ساختارهای بلور فوتونی است

برای . شوند یمماکسول به صورت عددی حل  یها معادله

 یبند شبکهکوچک  یها بازهاین کار، فضا و زمان را در 

ماکسول  یها معادلهمکانی و زمانی در  یها مشتقنموده و 

، ها معادلهبا حل این . شوند یمبه صورت گسسته نوشته 

الکترومغناطیسی بر حسب فضا و زمان در تمام  یها دانیم

دان در می یسازبا ذخیره . دیآ یمناحیه مورد نظر به دست 

با استفاده از  توان یمزمانی در نقاط شبکه  یها پلهتمام 

تبدیل فوریه پاسخ را در حوزه بسامد به دست آورد و با 

ضرایب عبور  توان یمژی ورودی بهنجار کردن نسبت به انر

 .[5و  9]آورد و بازتاب را به دست 

کاهش بازتاب در بلور فوتونی به ابعاد دوره تناوب، ارتفاع 

 حجم میزان پرشدگی، ضریب) ساختار و ضریب پرشدگی

نشان  را کل حجم به بلور ساختمانی بلوکهای مواد نسبی
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ضریب پرشدگی سازی  هیشبدر این . بستگی دارد (دهد یم

با و عبور بازتاب مقدار در نظر گرفته شده است و  218/0

 9-8 طیفی تغییر ارتفاع و دوره تناوب ساختار در محدوده

 .مورد بررسی قرار گرفته است رومترمیک

 تحلیل نتایج -3 

در نظر گرفته  44/9برای سیلیکون ضریب شکست ثابت 

برای سطح  m 9-8شده و طیف بازتاب و عبور در بازه

سازی شده  هیشب% 10و % 90سیلیکون خام به ترتیب 

 .است

 mدر بازه  ها هیآراالف، با افزایش عمق -2در نمودار شکل 

 m 8/9و در عمق کند یمبازتاب کاهش پیدا  9-8

از طرفی با افزایش . رسد یم% 1میانگین بازتاب به حدود 

در  یا مالحظهتغییر قابل  m8/9از  عمق ساختار بیش

 .شود ینممقدار میانگین بازتاب دیده 

 

 

 یها عمقو  m1/1نمودار طیف بازتاب و عبور با دوره تناوب : 2 شکل

 .مختلف

با دوره  m 8/9، نمودار بازتاب و عبور در عمق9شکل در 

با افزایش دوره . مختلف شبیه سازی شده است یها تناوب

کاهش پیدا  بازتاب مقدار m1/5-1/0بازه تناوب در بازه 

مقدار بازتاب افزایش پیدا  m2اما با دوره تناوب ؛ کند یم

در  میکرومتر 1/1با دوره تناوب  بنابراین ساختار؛ کند یم

 .میکرومتر کمترین بازتاب را خواهد داشت 9-8بازه طیفی 

 

 

 یها تناوبدوره و  m5/3نمودار طیف بازتاب و عبور با عمق : 9 شکل

 .مختلف

، جمع مقدار بازتاب و عبور در هر 9و  2با توجه به شکل 

طول موج برابر مقدار واحد است که نشانگر این نکته است 

 .پراکندگی و یا جذب وجود نداردکه در این محدوده، 

، نشان داده شده است که با افزایش زاویه نور از 4در شکل 

 80و در زاویه % 2درجه مقدار بازتاب در حدود  0-90

بنابراین مقدار بازتاب در این ؛ باشد یم% 10درجه کمتر از 

درجه  0-90زیادی به زوایه فرود از  ساختار حساسیت
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نشان داده شده است که مقدار  8در شکل  نیچن هم. ندارد

درجه مستقل از قطبش نور فرودی است  20-0بازتاب در 

درجه، اختالف مقدار بازتاب در دو  20-80محدوده  و در

 .است 1%حدود  TMو  TEمد 

 
نمودار طیف بازتاب برای فرود با زوایای مختلف بر نمونه با دوره : 4شکل 

 .m 8/9 و عمق m1/1 تناوب

 

و  TE مد دو در مختلف زوایای با فرود برای بازتاب طیف نمودار: 8شکل 
TM تناوب دوره با نمونه برm 1/1 عمق وm 8/9. 

 یریگ جهینت -4

 ابعاد با فوتونی بلور کمک به که دهد می نشان شبیه سازی

 از مستقل الیه ضدبازتاب تک توان می موج طول حد در

با مقدار میانگین بازتاب حدود  فرودی نور قطبش و زاویه

چون . تولید کردمیکرومتر  9-8در طیف % 99و عبور % 1

استفاده  ها آرایهدر این روش از خود زیرالیه برای تولید 

، مشخصات ضریب شکست آن در تمام بازه طول شود می

یکسان است و بنابراین الیه ضدبازتاب با زیرالیه موج 

ی و ضریب گرمای چنین هم. بسیار پهن باند باشد تواند می

الیه یکسان است، بنابراین مکانیکی الیه ضدبازتاب و زیر

طول عمر  ،با شرایط متفاوت هایی محیطاین الیه در 

 .بیشتری خواهد داشت
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  گرافنی نوری تمام مدوالتور سازی مدل و طراحی

 پلیمری روکش با نوری فیبر اساس بر
 

 اسکویی، هادی صوفی، حامد باغبان، غالمرضا کیانی نیکدل امین

 ایرانتبریز، تبریز،  دانشگاه نوین، های فناوری مهندسی دانشکده

های جالب توجه گررافن بررای   با توجه به ویژگی که تندهس مدوالتورهای تمام نوری از جدیدی گرافنی نسل مدوالتورهای -چکیده 

 نروری  تمرام  مدوالتور یک مقاله این در. اند شده طراحی مدوالتورهای نوری مصرفی توان کاهش و سرعت افزایش و عملکرد بهبود

 مد تک نوری فیبر یک تحلیل برای. بررسی شده است آنالیز این در نیز گرافن نقش و است شده سازی مدل عددی روش به گرافنی

 کشیده گرافن شده باریک قسمت روی بر سپس. است شده باریک و شده کشیده طرفین از شده، مشخص روش به و گرفته نظر در را

در  .است شده داده نشان آن عملکرد بهبود و شده کشیده گرافن روی بر نیز پلیمر الیه یک نهایت در. شود می بررسی نتایج و شده

 تا 1 از شده باریک قسمت شعاع کاهش .این تحقیق تاثیر میزان کشیدگی فیبر به عمق مدوالسیون و توان مصرفی بررسی شده است

پلیمر اضافی برر روی گررافن   با اضافه کردن یک الیه .شود می توان کاهش و مدوالسیون عمق چشمگیر بهبود باعث میکرومتر 4/0

 .مصرف توان کاهش داده شده است

 عمق مدوالسیون یچ،و، سیگنال سوتراز 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 electro-

absorbing 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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 مقدمه -1
 کیبه عنوان قرن پالست کیبه خاطر کشف پالست ستمیقرن ب

را به خاطر کشف  کیو  ستیقرن ب نینچهم.شود یشناخته م

منحصر به  یماده  کیگرافن .اند دهیگرافن ، عصر گرافن نام

 یژگیو یفرد است که به خاطر ساختار ساده و منظم شش ضلع

 یژگیو.دده یرا از خود نشان م یرینظیقابل توجه و ب یها

تحول  یمختلف علم یتواند در حوزه ها یم کیکه هر  ییها

گرافن دارای ضریب شکست حقیقی و ..کند جادیا یشگرف

رژی فرمی آن موهومی است اما وابستگی این دو پارامتر به ان

یعنی . باعث کاربرد گرافن در مدوالتورهای نوری شده است

تغییر چگالی حامل های بار در گرافن ، باعث تغییر تراز فرمی 

شده و به طبع آن باعث تغییر ضریب جذب گرافن می شود که 

 .]1[شود همین ویژگی در مدوالتور های نوری استفاده می

 صورت این به گرافنیی بالکتروجذ مدوالتورهای عملکرد اساس

 قرار FET رترانزیستو شبیه ساختاری در را گرافن  که است

 باعث ، ولتاژ اختالف ایجاد و کاتد و آند به ولتاژ اعمال با و داده

 و ها الکترون تحریک.شوند می گرافن در حامل بارهای ایجاد

 که شود می باعث باال الیه شدن پر و هدایت باند به ها  آن انتقال

 را الکترون تحریک و جذب قابلیت کمتر انرژی با های فوتون

و هنگامی که ولتاژ ( یک منطقی) کنند عبور گرافن از و نداشته

اعمال نشود نور در گرافن جذب شده و خروجی نخواهیم داشت 

 .] 9و2 [(صفر منطقی)

 مدوالتور تمام نوری – 1-1

محدودیت های ساخت و سرعت پایین مدوالتورهای  

الکتروجذب و چند محدودیت دیگر باعث تغییر نگرش نسبت 

در یکی از این  نوع . به مدوالتورهای تمام جذب شده است

ده مدوالتورها از یک فیبر نوری تک مد از جنس سلیکا استفا

از دو طرف فیبر نوری توسط یک روش حرارتی . شده است

سپس بر روی قسمت باریک شده یک تا  ،]4[شودکشیده می 

اساس عملکرد نیز مشابه . چند الیه گرافن کشیده می شود

، ابتدا یک برای فرستادن یک منطقی. وجذب استروش الکتر

این نور باعث . نور با فرکانس بیشتر به فیبر وارد می شود

تحریک الکترون های گرافن شده و به الیه هدایت فرستاده می 

 "گرافن پائولی بالکینگ "این باعث ایجاد به اصطالح  .شوند

، نور کمتر  یبا وارد شدن نور ورود یطیشرا نیدر چن .شود  یم

 .شود یداده م صیتشخ کی یشود و خروج یجذب م

 

 
ساختار یک فیبر ( الف  –گرافنی نوری ساختار یک مدوالتور تمام ( 1شکل 

نوری است که از دو طرف کشیده شده و در قسمت باریک یک یا چند الیه 

نحوه عملکرد ( ب.   گرافن به صورت سطح یک استوانه کشیده می شود

ساختار ، نور قرمز نور سویچینگ است که دارای فرکانس بیشتر از ورودی 

آبی که سیگنال  و نوراست به اشباع رساندن گرافن شده  باعثاست و 

 .]5[ورودی است از ساختار عبور می کند 

 که شود می خاموش سویچینگ نور صفر حالت برای مقابل در

 تشخیص صفر خروجی و شده جذب ورودی نور حالت این در

 .شود می داده

 رابطه ضریب شکست با تراز فرمی گرافن -2-1

 همان طور که گفته شد تغییر تراز فرمی گرافن باعث تغییر

در گرافن دو بعدی رابطه زیر . ضریب شکست گرافن می شود

 .بین هدایت و ضریب شکست با تراز فرمی حکم فرماست
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ضریب شکست گرافن است که از دو بخش  nدر روابط باال  

dهدایت و   .حقیقی و موهومی تشکیل شده است
G

 

هدایت گرافن از سه پارمتر تشکیل . ضخامت گرافن هستند



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

91 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

تراز فرمی   .شده است و  ثابت پالنک  hگرافن، 

 همf2  کهf یزمان ها .هم فرکانس نور ورودی است 

در نظر  هیفمتو ثان 1و  کویپ 1 بیبازگشت است که به ترت

 .گرفته شده است

 روش انجام تحقیق  -2
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 

 (.2شکل ) 

ذکر شد، در مدوالتور تمام نوری ،  1-2همانطور که در قسمت 

سیگنال با فرکانس بیشتر که . دو نوع سیگنال ارسال می شود

ود و سیگنال با فرکانس کمتر که سیگنال سوویچ گفته می ش

در اینجا سیگنال سوویچ با طول . سیگنال ورودی گفته می شود

نانو  1559ول موج نانومتر و سیگنال ورودی با ط 1964موج 

برای فرستادن یک منطقی باید سیگنال . شودمی متر فرستاده 

ورودی در خروجی وجود داشته باشد یا به عبارتی کمترین 

یعنی سیگنال ورودی با کمترین جذب . باشدجذب را داشته 

پس باید گرافن را با فرکانس بیشتر .ممکن از ساختار عبور کند

از ورودی به اشباع برسانیم تا سیگنال ورودی کمترین جذب را 

 .داشته باشد

برای کاهش ضریب جذب ساختار باید تراز فرمی گرافن را به 

هومی را نحوی جابه جا کنیم تا کمترین ضریب شکست مو

نانومتر  1964به عبارتی یک سیگنال با طول موج . داشته باشد

 ev 99/9، بازه  2با توجه به شکل . به فیبر نوری وارد می شود 

پس . تراز فرمی کمترین ضریب جذب را خواهد داشت 49/9تا 

 فرمی تراز تابایستی توان سیگنال سوویچ به اندازه ای باشد 

 شکست ضریب صورت این غیر در .نشود بیشتر 49/9 از گرافن

 جذب ضریب نتیجه در و یافته افزایش شدت به گرافن موهومی

 ها معادله حل و زیر روابط به توجه با .یابد می افزایش ساختار

 .آید می بدست نیاز مورد توان
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t h
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N  شده در گرافن و  دیبار تول یحامل هاI  یشدت نور ورود 

هم زمان  . جذب هستند بیسرعت نور و  ضر c. است

  .در نظر گرفته شده است هیفمتو ثان 19استراحت گرافن که 

به  9گرافن است که توسط رابطه  یجذب موهوم بیضر زین

 .جذب مرتبط شده است بیضر

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

 

همانطور که گفته شد در قسمت باریک شده فیبر  روکش 

کامل کشیده شده  که در  گرافنی به صورت یک سطح استوانه

میکرومتر طول گرافن را در نظر گرفته ایم و  199تا  2اینجا از 

برای محاسبه ی عمق . بهترین طول را بدست می آوریم

مدوالسیون باید میزان تغییر جذب نور ورودی قبل و بعد اعمال 

سیگنال ورودی در طول  شدت.سیگنال سوویچ بدست آید

            .می شودرابطه زیر تلف ساختار با 

(9                               )                          
I

I
z


 


 

شدت نور ورودی است که    Iضریب جذب ساختار و  که   

افت شدت سیگنال طبق رابطه . در طول ساختار افت می شود

باعث کاهش ضریب جذب و به طبع آن باعث کاهش تراز  1ی 

با همدیگر حل می شوند و تا  9و   1رابطه. فرمی می شود

همگرایی و رسیدن به حداقل اختالف ممکن در جواب، این حل 

برای محاسبه ی ضریب جذب ساختار از . ادامه پیدا خواهد کرد

 9ساختار کلی در شکل . ده شده استنرم افزار کامسول استفا

 .نشان داده شده است

 

  جینتا -3
را در عمق  ینور بریف یدگیکش زانیم ریمقاله تاث نیدر ا ما

و از  میده یاشباع را نشان م یبرا ازیو توان مورد ن ونیمدوالس

منظور  نیا یبرا ینور بریف کرومتریم 4/9و  1 یشعاع ها

 کیشعاع قسمت بار بر،یف یدگیپس از کش .میاستفاده کرده ا

 یمدها .در نظر گرفته شده است کرومتریم 4/9و  1شده 

 4/9و   1بدست آمده در نرم افزار کامسول در دو شعاع 

 .بدست آمده است کرومتریم
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 عمق به میکرومتر 4/9 شعاع در محاسبات از بعد TM مد در  

/dB مدوالسیون m  14/9 عمق میکرومتر 1 شعاع در و 

/dB مدوالسیون m  922/9 توان مورد  نیهمچن .آمد بدست

2  کرومتریم4/9شعاع  یبرا ازین
/GW cm 99/9 شعاع   یو  برا

2  کرومتریم 1
/G W c m 9/2 ینشان دهنده  نیاست که ا 

 .است بریف شتریب یدگیدر کش ازیتوان مورد ن ریکاهش چشمگ

 
 از دو جهت مختلف یساختار مدوالتور تمام نور -9شکل 

گرافن است که  یبر رو مریپل هیال کیاضافه کردن  یگام بعد

در دو شعاع  زیحالت ن نیدر ا. بدست آمده ارائه شده است جینتا

  مد بدست. بدست آمده است جینتا کرومتریم 1و  4/9 یدگیکش

بعد از  TMدر مد . است ریدو شعاع به صورت ز نیا یآمده برا

 بیبا ضر یمریبا روکش پل کرومتریم 4/9محاسبات در شعاع 

/dBونیبه عمق مدوالس5/1شکست حدود  m 15 /9و در 

/dB ونیعمق مدوالس کرومتریم 1شعاع  m  924/9  بدست

در  ونیدر عمق مدوالس بریف شتریب یدگیکش زانیم ریتاث .آمد

 ازیتوان مورد ن نیهم چن. است ریچشمگ یمریحالت روکش پل

2 کرومتریم4/9شعاع  یبرا
/GW cm 29/9  1شعاع  یبراو 

    کرومتریم
2

/GW cm1/2 ینشان دهنده  نیاست که ا 

پس  .هست یمریکاهش توان در هنگام اضافه کردن روکش پل

توان با کاهش  یصورت است که م نیبه ا یکل یریگ جهینت

توان  بر،یف شتریب یدگیکش یبه عبارت ای کیشعاع قسمت بار

با اضافه  نیچن هم. دیرا بهبود بخش ونیو عمق مدوالس یمصرف

به دور گرافن توان  یبه صورت پوشش یمریپل هیال کیکردن 

مقاالت منتشر شده .  .کند یم دایمورد استفاده کاهش پ

مقاله به صورت  نیما در ا. است یبه صورت تجرب شتریب

 ونی، توان و عمق مدوالس یاضیر یو با مدل ساز یتئور

 زانیم ریتاث نکهیاز همه مهم تر ا. میرا بدست آورد

 ازیتوان مورد ن و ونیرا در عمق مدوالس شتریب یدگیکش

 زیرا ن یمریروکش پل کی ریتاث نیهم چن.  میبدست آورد

روش و  نیبار است که با ا نیاول یبرا نیکه ا مینشان داد

کار را انجام  نیا یاضیر یمدل ساز دیروابط جد نیبا ا

 نهیو هز یدر کاهش مدل ساز یمهم اریکه گام بس دمیدا

 .ها خواهد بود
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غیرفعالسازی باکتری اشریشیا کلی و تصفیه آب آشامیدنی با استفاده از 

 گالیدینگ آرکپالسمای هوا به روش تخلیه 

 4، حسین غفوری3ساعد جعفری،2کارمریم نیل، 1فاطمه مرزدشتی

 Termeh.mi92@gmail.comاتمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیالن  دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک -1

 دانشجوی دکتری فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیالن  -2

 دانشیار فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیالن  -9

 دانشیار بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیالن  -4

کلای  ایشریشا غیرفعالساازی بااکتری ا   ، بهگالیدینگ آرکحاصل از روش تخلیه  یاستفاده از پالسمادر تحقیق حاضر با  -چکیده 

، 7هاای  را در زمان( ml 17هر نمونه با حجم ) کلیایریشباکتری اش حاوی LBمحیط کشت  ml 07منظور،  بدین. پرداخته شده است

متری از سطح نمونه، تحات تیماار   سانتی 0کیلووات و با فاصله  توان یکبا گالیدینگ آرک نیه با پالسمای ثا 07و  07، 47، 27، 17، 5

-هاای پالساماجت و تخلیاه ساد    در روش هاای مشاابه  بودن توان دستگاه نسبت به نمونهباال بعلتنتایج نشان داد که . قرار دادیم

بعد، تغییرات غلظت محیط ثانیه به  17ه و از ثانیه کاهش یافت 17به زیر  بطور قابل توجهی ها، زمان غیرفعالسازی باکتریالکتریک دی

به دلیل عدم نیاز سیستم حاضر به گازهای . یابد کاهش می pHبا افزایش زمان تیمار،  همچنین.داشتکشت مایع، روند تقریباً ثابتی 

مقارون باه   بعلت عملکرد باا پالسامای هاوا    جهت تولید پالسما، این سیستم از نظر اقتصادی  نظیر آرگون، هلیوم و نیتروژن حامل

 . تر است صرفه

 . تصفیه آب، غیرفعالسازی، آرک گالیدینگاشریشیا کلی، پالسمای باکتری  -کلید واژه

Inactivation of Escherichia coli bacteria and water treatment using the 

air plasma with gliding arc discharge 
Fatemeh Marzdashti

1
, Maryam Nilkar

2
, Saed Jafari

3
, Hossein Ghafouri

4 

1-M.Sc. student of atomic physics, University of Guilan, Faculty of science, Termeh.mi92@gmail.com  

2-PhD student of physics, University of Guilan, Faculty of science 

3- Associate Prof. of physics, University of Guilan, Faculty of science 

4- Associate Prof. of biochemistry, University of Guilan, Faculty of science 

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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 مقدمه

زدایی و استرالیزاسیون امروزه با توجه به اهمیت باکتری

های ها، یافتن روشها و بیماریآب به دلیل شیوع عفونت

. جدید و کارآمد بسیار مورد توجه قرار گرفته است

های گوناگونی برای کاهش آلودگی آب وجود دارند  روش

توان به افزودن مواد شیمیایی میها که از جمله آن

همچون کلر، کلرامین، دی اکسید کلر، آهک کلرینه شده، 

برم، ید، نقره و همچنین استفاده از اشعه ماوراءبنفش و 

 . و فرآیندهای غشایی اشاره کرد امواج مافوق صوت

توانند به های رایج در تصفیه آب آشامیدنی میاگرچه روش

استفاده از  ،را کنترل نمایندنحو موثری عوامل میکروبی 

های فیزیکی و شیمیایی معایب زیادی را به این روش

توان به کلرزنی اشاره کرد که برای مثال، می. همراه دارند

 وزدایی آب است های میکروبترین روشیکی از متداول

های شود که روشمی بدلیل معایب و مضراتش، توصیه

ا حداالمکان کلر دیگری را جایگزین کلرزنی کنیم ی

باقیمانده در آب شهری، در نقطه مصرف و درست قبل از 

همچنین استفاده از اشعه . آشامیدن، از آب حذف شود

ماوراءبنفش، امواج مافوق صوت و فرآیندهای غشایی، 

رغم اینکه بسیاری از معیارهای گندزدایی خوب را دارا  علی

برای توانند باقیمانده کافی را باشند، اما نمیمی

های با شبکه توزیع گسترده یا زمان ماندهای  سیستم

 ستفاده از کلرامین، دی اکسید کلر وا. طوالنی، فراهم کنند

برم نیز بدلیل کارائی کم، قیمت باال، و تولید محصوالت 

 .   ]1[ جانبی سمی محدود شده است

های حذف باکتری یکی از جدیدترین و کارآمدترین روش

از مهمترین مزایای این روش . از آب، روش پالسمایی است

. عدم نیازبه مواد افزودنی و عدم تولید پسماند سمی است

های دیگر بعالوه این روش از نظر اقتصادی نسبت به روش

 .  تر استمقرون به صرفه

های برانگیخته، پالسما گازی از ذرات باردار، گونه

. های مرئی و فرابنفش استآزاد و تابشهای  رادیکال

ویژگی مهم پالسما توانایی آن در تولید غلظت باالیی از 

ها تاثیر های شیمیایی فعال پرانرژی است که این گونهگونه

پالسما از . ها دارندبسزایی در نابودسازی میکروارگانیسم

پالسمای .]2[گرم و سرد است  ،به سه صورت داغ نظر دما

و درمان تومورها در  زداییجهت میکروب سرد عمدتاً

 .   رودبه کار می پزشکی

سالهای اخیر استفاده از دستگاه گالیدینگ آرک  در

پالسمایی جهت تصفیه آب و نیز غیرفعالسازی باکتریایی 

اخیرا درانیان و همکاران . مورد مطالعه قرار گرفته است

که نرخ با استفاده از گالیدینگ آرک هوا نشان دادند  ]9[

باکترهای گرم مثبت و گرم منفی موجود در آب وقتی 

تحت تیمار با پالسما قرار می گیرند به شدت کاهش یافته 

در چندین  ]5و  4[بورلیکا و همکاران . روندو از بین می

 اشریشیاکلیمقاله متفاوت به بررسی غیرفعالسازی باکتری 

تحت پالسمای گالیدینگ آرک که با گازهای آرگون، 

نیتروژن و اکسیژن عمل می نمود، پرداختند و نرخ 

آب را قبل و بعد  pHتغییرات نیترات، پراکسید هیدروژن، 

نتایج حاکی از تایید . از اعمال پالسما بررسی کردند

 .        غیرفعالسازی باکتری های موجود در آب بود

شود بر کارهای انجام شده مشاهده می با توجه به مروری

به . ها نسبتا باال بوده استکه زمان غیرفعالسازی باکتری

این منظور در تحقیق حاضر با استفاده از پالسمای سرد 

با گالیدینگ آرک فشار اتمسفری به روش تخلیه الکتریکی 

کیلووات، به غیرفعالسازی باکتری  1توان باالی 

 (در حد چند ثانیه) تران کوتاهشیاکلی از آب در زمیاشر

در این آزمایش با توان ثابت و تغییر . پرداخته شده است

متغیرهای زمان، پالسما از باال به سطح محیط مایع تابانده 

 . شود ها میو منجر به غیرفعالسازی باکتریشده 

 هامواد و روش

 سازی میکروارگانیسمآماده -1

 11حاوی ) LB brothجهت کشت باکتری از محیط کشت 

به  مخمر هرگرم عصا 5، سدیم کلریدگرم  11گرم پپتون، 

 شیاکلییباکتری اشرسپس . یماستفاده کرد (ازای هر لیتر

ی ساعت در دما 11به مدت  LB brothدر محیط کشت  را

محیط  ml11در نهایت  .یمدرجه سانتیگراد کشت داد 91

کدورت . شیا کلی فراهم شدیحاوی باکتری اشر LBکشت 
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تقریباً  =OD600nm 898/1حاوی باکتری  LBمحیط 

CFU/ml متناظر با
 .شیاکلی استیبرای اشر 1×811

گالیدینگ تخلیه الکتریکی دستگاه پالسمای  -2

 آرک

به دلیل . کیلووات است 1توان دستگاه مورد استفاده برابر 

عمل استریلیزاسیون باال بودن توان نسبت به موارد مشابه، 

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

در این آزمایش فاصله خروجی . پذیردانجام میبخوبی 

متر تنظیم شده است سانتی 6رابر دستگاه تا سطح نمونه ب

باشد که در متر میسانتی 5و پهنای خروجی پالسما 

شکل و  ایپهنای نقطه)مقایسه با روش پالسماجت 

مقدار بسیار بیشتری از سطح نمونه را تحت تاثیر ( سوزنی

در ضمن، در روش موردنظر ما، بجای استفاده . دهدقرار می

از گازهای پرهزینه رایج، از تخلیه الکتریکی هوا استفاده 

 . ]6[شودمی

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

 محیط مایعپاکسازی  -3

لیتری را در  1جهت پاکسازی محیط مایع ابتدا یک بشر 

حاوی  ml 11 LBسپس . کنیماوتوکالو استریل می

ثانیه تحت تیمار  5ر ریخته و به مدت باکتری را درون بش

را برای  این عمل. (1طبق شکل ) دهیمبا پالسما قرار می

ثانیه  91و  61، 41، 21، 11های های مشابه در زمانحجم

 . کنیمتکرار می

 هانتایج و تجزیه و تحلیل آن

های مختلف تحت هایی که در زمانتمامی نمونهغلظت 

به روش تیمار قرار گرفته بودند را بطور جداگانه 

 . سنجی سنجیدیم کدورت

نمودار تغییرات تعداد باکتری نسبت به زمان  2شکل 

تغییرات غلظت محیط کشت حاوی باکتری  1جدول و

 . دنده شیاکلی نسبت به زمان را نشان مییاشر

 
 های تحت تیمار نسبت به زمان تابشنمودار تغییرات تعداد باکتری:  2شکل 

 پالسما 

نسبت حاوی باکتری محیط کشت ( چگالی نوری)تغییرات غلظت :  1جدول 

 اعمال پالسمابه زمان 

 (OD)چگالی نوری  (s)زمان 

1 898/1 

5 918/1 

11 981/1 

21 489/1 

41 519/1 

61 468/1 

91 596/1 

های شود، تعداد باکتریمشاهده می 2همانطور که از شکل 

ثانیه اعمال پالسما به محلول آب  5اشریشیاکلی بعد از 

درصد رسیده که به معنای  91حاوی باکتری، به حدود 

حال . های زنده استدرصدی از مقدار باکتری 11کاهش 

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

های زنده که در تقریباً مقدار یکنواختی از تعداد باکتری

درصد است، وجود خواهند داشت و یعنی یک  51حدود 

البته افزایش  .ها داریمدرصدی در مقدار باکتری 51 کاهش

ثانیه را  11های باالتر از ناچیز غلظت باکتری در زمان

های نمونه در اثر توان به افزایش انرژی جنبشی مولکول می

در . با توان باال نسبت دادگالیدینگ آرک اعمال پالسمای 

های حالل انرژی واقع بدلیل جذب انرژی بیشتر، مولکول

ورند و این امر آالزم برای تبخیر سطحی را بدست می

. شودسبب افزایش غلظت محلول و نه غلظت باکتری می

دهد و نشان می بوده 1در توافق با جدول  2نتایج شکل 

کاهش غلظت  که اعمال پالسما بر محلول آب باعث

 . شود ها میباکتری

 
 با گذشت زمان تابش پالسما pHتغییرات :  9شکل 

محیط کشت حاوی باکتری قبل و  pHتغییرات  9شکل 

  .دهدرا نشان میگالیدینگ آرک پس از تیمار با پالسمای 

 pHشود که با گذشت زمان، طبق شکل مشاهده می

، که این کاهش به دیاب کاهش می محلول حاوی باکتری

های  معنای اسیدی شدن محیط آب و کاهش نرخ باکتری

 . موجود در آب است

 گیرینتیجه

در این مقاله به مطالعه کاهش بار میکروبی از آب با 

گالیدینگ آرک استفاده از پالسمای تخلیه الکتریکی 

 :شوندنتایج بصورت زیر خالصه می. پرداختیم

با توجه به عدم نیاز سیستم مورد استفاده در این  -

نظیر نیتروژن، آرگون، هلیوم آزمایش به گازهای حامل 

اده از این سیستم از نظر جهت تولید پالسما، استف

، زیرا با تخلیه الکتریکی تر استاقتصادی مقرون به صرفه

 . کندهوا کار می

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

زمان اثرگذاری پالسمای حاصل از این سیستم بر حیات 

 . یابدمی چشمگیری ثانیه کاهش 11ها به زیر باکتری

- pH  محیط کشت حاوی باکتری اشریشیاکلی پس از

کاهش تاثیر پالسما تیمار با پالسما با گذشت زمان 

 . یابد می
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بر  گیری اندازهبازه و دقت  میتنظ تیبا قابل فوتونیکویکروویما IFM رندهیگ

 نور مدوالتور شدت Chirpاساس پارامتر 
  2، سید اسماعیل حسینی1محسن گنجعلی

 (m.ganjali@shirazu.ac.ir)کامپیوتر، دانشگاه شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و 1
 (se.hosseini@shirazu.ac.ir)شیراز  دانشگاه، کامپیوتری، دانشکده مهندسی برق و علم ئتیهعضو 2

 فن اوری ن وین  ب ا اس تداده از    ویکروویم ا  گنالیس  ای لحظ ه فرک ان    یری  گاندازه یبرا یدیجد ساختار مقاله نیدر ا -چکیده 

 Continuous wave laser)نور خروج ی ی ک لی مر م وو پیوس ته      ساختار،  نیدر ا. شودمی لیو تحل شنهادیپ کیفوتونویکروویما

(CWL) )که پارامتر مدوالتور شدت نور، دو  بهChirp شدت نور خروج ی ای ن دو م دوالتور    . شودها قابل تنظیم است، اعمال میآن

ه شده پ   از  مدولنوری با شدت نور  گنالیسدو  .مدوله می شودشود  گیری اندازه دیکه فرکان  آن با یویکروویما گنالیستوسط 

-توان سیگنال. شود یآشکار م ،یتوسط دو آشکارساز نور ،متداوت( Dispersion) یمشخصات پاشندگ رای طول وعبور ازدو المان دا

پردازش ثانویه، فرک ان  س یگنال    وها آنگیری هاندازکه با  خروجی دو آشکارساز نوری تابع فرکان  سیگنال مایکروویو است های

 گی ری  ان دازه توان بازه و دقت دو مدوالتور شدت نور، می Chirp پارامتر رییتغ با یشنهادیساختار پ در. ایکروویو به دست می آیدم

 .رود یساختار به شمار م نیا یها تیکه از مم فرکان  مایکروویو را تنظیم کرد

 کیفوتونویکروویما، IFMگیرنده ، Chirpپارامتر گیری، اندازه بازه و دقت -کلید واژه

 

Microwave Photonic IFM Receiver with Tunable Measurement Range 

and Resolution Based on Intensity Modulator Chirp Parameter 

Mohsen Ganjali
1
, S. Esmail Hosseini

2
 

1
School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran (m.ganjali@shirazu.ac.ir) 

2
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  
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 مقدمه

های مایکروویو ای سیگنالگیری فرکانس لحظهاندازه

 . های تجاری و نظامی داردزیادی در سیستمکاربردهای 

 IFM (Instantaneous frequency هایگیرنده

measurement)  در شوند که برای این کار استفاده می

 یها دستگاهمثل علوم پزشکی،  ها نهیزمبسیاری از 

در جنگ الکترونیک  خصوص بهو  یشناس زلزله، یریگ اندازه

 صورت به هیاول IFM یها رندهیگ. روند یمبه کار 

که در  بودند تالیجیو در دو نوع آنالوگ و د یکیالکترون

 مانند RFالکترونیکی و  یها الماناز  ها آن

استفاده .  . .و  ریتأخخط  کسر،یتوان، م یها کننده میتقس

مانند مصرف توان باال،  ییها بیع یدارا بنابراین. شد یم

باند  یپهنا یدارا نیبودن ساختارها و همچن میحج

با به  نیعلم و همچ روزافزون شرفتیبودند اما با پ ینییپا

 یها ستمیسدر  یخدمت گرفتن نور و ادوات نور

 یآمدن فناور دیکه منجر به پد یکیالکترون

 یها ستمیس وبیع از یاریک شده، بسیفوتونویکروویما

علم  یایاز مزا .[2, 1] است شده برطرف یقبل

مقاوم در برابر  ن،ییبه تلفات پا توان یم کیفوتونویکروویما

تر وزن سبک و از همه مهم ،یسیالکترومغناط تداخل

اخیر  یها سالدر  .[9]باند باال اشاره کرد یبه پهنا توان یم

فرکانس سیگنال  یریگ اندازهمختلفی برای  یها روش

از  .نهاد و استفاده شده استپیشبه روش نوری مایکروویو 

به محققان را از که توانست نظر شمار زیادی  ییها کیتکن

یا نگاشت فرکانس  Mappingتکنیک  خود جلب کند

به سه دسته اصلی نگاشت  این تکنیک جامع. هست

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

در این . شود یمتقسیم  [6] نگاشت فرکانس به فضا

 توسط سیگنال مایکروویو شده مدولهنوری تکنیک سیگنال 

نشان  توان یم. کند یمعبور پاشندگی محیط دارای دو از 

تابعی از فرکانس سیگنال  آشکارشده یها گنالیسداد توان 

توسط  دو مسیر یها توان یریگ اندازهبا  .مایکروویو است

فرکانس سیگنال مایکروویو را  توان یم، RFتوان متر 

 .کرد گیری اندازه

کانس فر گیری اندازهدر این مقاله روش جدیدی برای 

با استفاده از فناوری نوین سیگنال مایکروویو  یا لحظه

بر اساس تکنیک نگاشت فرکانس به مایکروویوفوتونیک و 

 پارامتر رییتغ با میده یمپیشنهاد شده است که نشان  توان

Chirp توان بازه و دقت مدوالتور شدت نور، می

که از  فرکانس مایکروویو را تنظیم کرد گیری اندازه

 .رود یمساختار به شمار  نیا یها تیمز

 پیشنهادی و تحلیل آن IFMمعرفی ساختار 

فرکانس سیگنال  گیری اندازهساختار پیشنهادی برای 

در ایده . نشان داده شده است 1مایکروویو در شکل 

نوری با میدان الکتریکی  بیمیک پیشنهادی، 
0( )

02
j t

iE E e


 ، نوری به شکلکوپلر وارد یک Y، 

در یکسان  یها تواندو سیگنال نوری با و به  شود یم

دو سیگنال نوری وارد این . شود یمخروجی کوپلر تقسیم 

 .شوند یم های قابل تنظیمchirpبا  نورشدت  مدوالتوردو 

 یساختارهابر اساس  توانند یمها ساختار این مدوالتور

 
 پیشنهادی IFMساختار گیرنده : 1شکل 

CWL

Intensity 

modulator 1
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ه مهم در این دو باشند که نکت [9, 1]در  شده اشاره

. هست ها آندر  Chirp پارامتر نظیم امکان ت، ساختار

 RFتوسط سیگنال دو سیگنال نوری شدت  سپس

2 cos( )m mV V t  با توجه به اینکه دو  .شود یممدوله

رفتار و خروجی یکی از  هستند یک نوعمدوالتور از 

مدوالتورهای  که آنبا فرض . میکن یممدوالتورها را بررسی 

میدان الکتریکی زندر هستند، -شدت نور از نوع ماخ

زیر قابل بیان  صورت بهشماره یک،  خروجی مدوالتور

 ،است

 1 0 0

1
0

1 1

cos

cos cos( ) / 2DC m
m

E E t

V V
t t

V V 



 
 

 

 
   

 

 (1)  

 و دامنه فرکانس به ترتیب mVو  mرابطه باال در  که

ولتاژ بایاس اعمالی به مدوالتور  1DCVسیگنال مایکروویو، 

 شدت نور شماره یکولتاژ نیم موج مدوالتور  1Vو 

 Jacobi-Angerو بسط ( 1)با استفاده از رابطه  .باشند یم

توان میدان نوری را در خروجی مدوالتور  ، می[11]

 زیر بازنویسی کرد، صورت به

0
1 0

1 0 01

( ) cos( )
2

( )cos ( )
2

n m

E
E t t

J n t n




 







 
       

 


 (2)  

)1 باال رابطهکه در  )nJ   مرتبهnام تابع بسل نوع اول، 

1
1

mV

V


  01و مدوالسیون  اندیس

DCV

V


   تغییر فاز

سیگنال نوری با اکنون  .استمدوالتور  DCناشی از بایاس 

از یک محیط ( 2) رابطهدر  ذکرشدهمیدان الکتریکی 

 کند وعبور  D1و پاشندگی  L1با طول  دارای پاشندگی

0به اندازه  1( )mn L  باندهای در فرکانس حامل و  را

0کناری  mn   با اعمال سیگنال . ابدی یمتغییر فاز

 شده مدولهتوسط سیگنال مایکروویو  ها آنکه شدت )نوری 

به ( استو از محیط دارای پاشندگی عبور کرده 

که  شود یمنوری، یک جریان الکتریکی تولید  یآشکارساز

توان آن در فرکانس 
m [9] زیر است صورت به، 

2 2
2 1 1

1 1 1cos mD L f
P R

c

 


 
  

  

 (9)  

 در این رابطه، که
1R  محیط تلفات کل مسیر شامل تلفات

و نوری ساز آشکار، مدوالتور و دارای پاشندگی
1  پارامتر

Chirp  هر دو با توجه به آن . است شماره یکمدوالتور

وری نوع هستند توان خروجی آشکارساز نیک از  مدوالتور

 است،زیر  صورت بههم  شماره دو

2 2
2 2 2

2 2 2cos mD L f
P R

c

 


 
  

  

 (4)  

 ،دو مسیر کالیبره کردنبا 
1R  و

2R  که  شوند یممعلوم

بدون از دست دادن کلیت مسئله و برای ساده شدن 

 مقایسه توان بعتا. میکن یمیکسان فرض  ها آنروابط، 

(Amplitude comparison function (ACF)) صورت به 

نسبت توان مسیر شماره یک به توان مسیر شماره دو 

 ،شود یمتعریف 

2 2
2 1 1

1

1

2 2
2 2 2 2

2

cos

cos

m

m

D L f

cP
ACF

P D L f

c

 


 


 
 

   
 

 
  

 (5)  

تابع  ACF شود یممشاهده  ( 5) رابطهدر که  طور همان

. شود گیری اندازهفرکانس سیگنال مایکروویو است که باید 

اغتشاشات توان  باال، اثر صورت به ACFهمچنین با تعریف 

را افزایش  گیری اندازهو دقت  شود یمحذف لیزر نور 

خروجی دو  RF یها گنالیس توان گیری اندازهبا  .دهد یم

فرکانس  ،ACFمحاسبه و ( 2Pو  1P)آشکارساز نوری 

از دو  اثبات ایده،برای  .دیآ یمبه دست سیگنال مایکروویو 

که دارای  L2=15kmو  L1=20km یها طولبا نوری فیبر 
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17به ترتیب  یها یپاشندگ
.

ps

nm km
1و   4 . 4

.

ps

nm km
در  

حالت  همچنین برای سه. استفاده شده است یساز هیشب

هستند متفاوت  Chirpها دارای مختلف که مدوالتور

 (1: سه حالت)انجام شده است  یساز هیشب
1 5   و

2 1   ،2) 
1 1   و

2 0   9و )
1 0   و

2 1   .)این سه حالت مختلف در  یساز هیشبایج تن

که در این شکل  طور همان. نشان داده شده است 2شکل 

یک یا هر دو  Chirpبا تغییر پارامتر  شود یممشاهده 

تنظیم  گیری اندازهو دقت بازه  ،مدوالتور شدت نور

 . شود یم

 یریگ جهینت

فرکانس  گیری اندازه یبرا دیساختار جد کیدر این مقاله، 

با استفاده از فناوری نوین  ویکروویما گنالیس

 شنهادیپو نگاشت توان به فرکانس مایکروویوفوتونیک 

 گیری اندازهدر ساختار پیشنهادی، بازه و دقت . شده است

یک یا  Chirpبا تغییر پارامتر فرکانس سیگنال مایکروویو 

با تغییر این . هر دو مدوالتور شدت نور، قابل تنظیم است

در محدوده  گیری اندازه، بازه ]-5,1[پارامتر در محدوده 

GHz5/4  تاGHz5/19 گیری اندازههرچه بازه . تنظیم شد 

نسبت به فرکانس بیشتر  ACFباشد شیب تغییرات  رت کم

ر ساختار بنابراین د .باالتر است گیری اندازهاست و دقت 

 chirpبا انتخاب مناسب پارامتر  توان یمپیشنهادی 

 .و دقت کافی رسیدمناسب  گیری اندازهبه بازه ، مدوالتورها
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پوست با  یکیمکان یکیاپت سازیدر حالت شفاف نیهموگلوب فیط سنجیارتباط

 شده یریحاصل از نمونه خونگ فیط

 3، افشان شیرکوند2، عزالدین مهاجرانی1پریسا منشاری

  یبهشت دیو پالسما، دانشگاه شه زریپژوهشکده ل

parisa_menshari@yahoo.com 
1
, e-mohajerani@sbu.ac.ir 

2
, a_shirkavand@sbu.ac.ir 

3
  

و  یاز بافت پوستپخشی سنجی بازتابی  طیف ،سنجی هموگلوبین به روش غیرتهاجمیاین مقاله با هدف اجرای طیفدر  –چکیده 

فرد سالم با شرایط فیزیولوژی  5در این طرح تعداد . خون انجام گردید سنجی نمونه مقایسه اطالعات اپتیکی حاصل با اطالعات طیف

ناتومیکی آدو طیف بازتابی از منطقه . قرار گرفتندمطالعه  موردسنجی  و در شرایط آزمایشگاهی یکسان برای انجام طیف مشابه

سپس . سازی اپتیکی مکانیکی ثبت شدسازی اپتیکی مکانیکی و حالت با شفافبدون شفاف انگشت سوم دست این افراد در حالت

ها مورد آنالیز  سنجی این طیفعبوری ثبت گردید و ارتباط چیدمانخونی گرفته شده از ناحیه ورید اصلی دست آنها در  طیف نمونه

به روش غیرتهاجمی طیف پوست  مشخص گردید که مقادیر ضریب جذب هموگلوبین حاصل از های مذکوربا ارزیابی طیف. قرار گرفت

 .باشدنتایج حاصل از  طیف نمونه خون گرفته شده نزدیک می

 .هموگلوبینطیف سازی اپتیکی مکانیکی، سنجی بازتابی پخشی، شفاف طیف -کلید واژه

Comparison of Hemoglobin Spectrum in Mechanical Optical 

Transparency of the Skin with the Spectrum of the Blood Sample 
Parisa Menshari

1
, Dr. Ezeddin Mohajerani

2
, and Afshan Shirkavand

3
 

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 non-

invasive 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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 مقدمه

ی در شاخهور نهای استفاده از ویژگی ،طی چند دهه اخیر

نقش نور در  .ای پیدا کرده استجایگاه ویژه پزشکی

ها قابل تشخیص و درمان بیماری برایهای اپتیکی سیستم

تکنیک یک سنجی نوری به عنوان  طیف. توجه است

های مورد توجه در زمینه تحقیقات  از فناوری ،غیرتهاجمی

میزان سنجی بر پایه اساس طیف .آید بالینی به شمار می

نور توسط اجزای تشکیل  ، بازتاب، عبور و پراکندگیجذب

 . مختلف استوار استهای ی محیط در طول موجدهنده

سنجی بازتابی پخشی، نور در حین انتشار  در تکنیک طیف

های  درون بافت با برخورد به ذرات موجود دچار پراکندگی

متوالی شده و در نهایت به صورت بازتاب از بافت خارج 

که نور  راهیسنجی، میزان  در این روش طیف. شود می

اجزای های اپتیکی  ویژگیکند به پخشی طی می بازتابی

در واقع طیف حاصل از . [1] ی بافت وابسته استسازنده

 بیوشیمی بیولوژیکی واین نوع بازتاب، حاوی اطالعات 

 .باشدی آن میبافت و اجزای سازنده

هدف از این مطالعه، بررسی رفتار طیف جذبی کروموفور 

سنجی  جود در بافت پوستی در تکنیک طیفهموگلوبین مو

طیف حاصل از نمونه بازتابی پخشی و مقایسه آن با 

  .باشد می خونگیری شده

 بافت سازی اپتیکی مکانیکیشفاف

سازی اپتیکی بافت روشی است که سبب کاهش فاشف

سازی شفاف .[1] شودپراکندگی و شفافیت بیشتر بافت می

شیمیایی و مکانیکی انجام روش دو بافت به اپتیکی 

اعمال در اثر  ،سازی اپتیکی مکانیکیدر شفاف .ردپذی می

موضع و جابجایی ذرات به همراه مایعات میان فشار به 

 .[9] شونددچار تغییر می بافتهای اپتیکی ویژگی بافتی،

سنجی  های طیف شفاف سازی نوری در روش بر این اساس

تأثیر بافت، کاهش  دروننفوذ نور عمق با هدف افزایش 

افزایش جذب نور توسط  نیزکننده و  عوامل تداخل

در مطالعات مد آروشی کاربه عنوان رهای بافت، وکروموف

 .[4] معرفی شده استبالینی 

 و چگونگی انجام کار بخش تجربی

بدست آوردن طیف جذبی پوست انسان کار از آنجاکه 

سنجی بازتابی پخشی روش طیف ،ای استدشوار و پیچیده

جایگزین مناسبی برای بدست آوردن اطالعات طیفی بافت 

از آن جهت  این تکنیک. [5] رود به شمار میپوست انسان 

مورد توجه است که روشی کامال غیرتهاجمی بوده و در 

 .عین حال رفتار طیفی بافت را در بر دارد

از دستگاه به شیوه مطالعه موردی در این مقاله 

 .USB2000 (Ocean Optics, Incمدل  متررواسپکت

USA ) 400 با ناحیه طول موجیتنگستن و المپ هالوژن 

مطالعه رفتار  با هدف .استفاده شده استنانومتر،  100تا 

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

سنجی مورد مطالعه  آزمایشگاهی یکسان برای انجام طیف

نواحی  ،سنجی بهترین نقطه طیفبرای تعیین  .قرار گرفتند

 قرار گرفتو بررسی مورد آزمایش افراد مختلفی از دست 

جذبی با طیف های بدست آمده  طیفاز طریق مقایسه که 

ناحیه داخلی بند اول انگشت سوم دست به هموگلوبین، 

 .گردید انتخاب سنجیطیفموضع برای بهترین عنوان 

یک از دست راست هر نظر  ناحیه مورداز بدین منظور 

، ابتدا در چیدمان بازتابی پخشی و در مورد آزمایش دافرا

سازی اپتیکی طیف در حالت شفاف یک دو مرحله،

نیوتن بر  5با اعمال نیرویی در حدود  مکانیکی بافت

در حالت دیگر طیف  و متر مربع بر موضع مورد نظر سانتی

 سپس. ثبت گردید (سازی اپتیکی بافتشفافبدون ) نرمال

های  های بدست آمده با طیف سنجی طیف برای ارتباط

 خونی، طیف سوم با استفاده از چیدمان عبوری و

 الزم به .ثبت گردیدنج هریک از افراد، خونگیری از ورید آر
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 مراحل، اعتبار نتایجمنظور افزایش به ذکر است 

 طیف وسه مرتبه تکرار برای هر فرد مذکور  سنجی طیف

  .شده استنهایی لحاظ در ارزیابی  ،حاصلیانگین م

ها در حالت رفتار طیفی یکی از نمونه (1)در شکل 

سازی بدون شفافحالت  ،(خط چین) سازی اپتیکی شفاف

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

ها در تفاضل طیف ،این شکل، به منظور اعتبارسنجی نتایج

خون طیف  .طه چین رسم شده استدو حالت به صورت نق

 .شده است نشان داده( 1)، در شکل موردنظرمونه ن

 
خط )سازی اپتیکی در حالت شفاف هانمونهیکی از طیف پوست : 1شکل 

 (.چیننقطه) تفاضل دو حالت ،(پیوسته)، حالت نرمال (چین

 
  (.1)مورد آزمایش در شکل فرد  طیف خون: 1شکل 

 نتایج و بحث

در  ،(1) جذب نشان داده شده در شکل هایدر طیف

 دو پیک( سازی اپتیکی مکانیکیشفافبدون )حالت نرمال 

 510و  550های حدود هموگلوبین در طول موج جذب

سازی در حالت شفاف .دنباشنانومتر قابل مشاهده می

کنار رفته و بر اثر اعمال نیرو مکانیکی اپتیکی، هموگلوبین 

در طیف رسم  امراین  د کهنشوهای مذکور محو میپیک

سازی مکانیکی حالت شفاف)چین شده به صورت خط

برای نشان دادن این موضوع، تفاضل  .مشهود است( اپتیکی

دو حالت با فشار و بدون فشار در منحنی سوم به صورت 

جذب های پیکظاهر شدن . چین رسم شده استنقطه

وگلوبین طیف تفاضل، بیانگر کنار رفتن همهموگلوبین در 

 .باشد سازی نوری مکانیکی می در حالت شفاف

در نظر فرد مورد خون  طیفبا استفاده از چیدمان عبوری، 

این طیف با مقایسه از . نشان داده شده است( 1)شکل 

-طیف، ارتباط بین (1)ترسیم شده در شکل طیف تفاضلی 

-قابل استنتاج می غیرتهاجمیها در دو روش تهاجمی و 

 .باشد

که دارد  میراییاپتیکی به نام ضریب  ماده یک ضریبهر 

در نور بر ایجاد شده تضعیف  میزانمعیاری برای سنجش 

توسط های شکست، پراکندگی، بازتاب و جذب  اثر پدیده

 های مختلف، در طول موج دهنده محیط اجزای تشکیل

برای هر ماده منحصر به فرد است  میراییضریب . باشد می

در این  .شودگشت آن ماده نامیده میو اصطالحا اثر ان

موجود در بافت های کروموفور میراییضرایب مقاله، 

بیلیروبین، مالنین، اکسی پوستی و خون از جمله 

گزارش مقادیر از  ،هموگلوبین و دی اکسی هموگلوبین

، [6]شده توسط محققان در وبسایت دانشگاه واترلو 

طبق مذکور،  میرایییب ابا داشتن ضر. شده است ستخراجا

ایب ضر، [1]و  [1]جع اروش و معادالت ذکر شده در مر

 4هموگلوبین در  اکسی اکسی هموگلوبین و دیجذب 
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سازی شفاف، حالت (روش غیرتهاجمی) نرمالحالت 

سازی شده از حالت تفاضل طیف حالت شفاف ،اپتیکی

روش )گیری شده ی خونو طیف حاصل از نمونه نرمال

 (1)در جدول  حاسبه وم افزار متلبنرمبه کمک  ،(تهاجمی

دست آمده در از مقایسه مقادیر به  .گزارش شده است

شود که ضرایب جذب در حالت چهار حالت مشاهده می

این امر . باشدسازی شده کمتر از حالت نرمال میشفاف

 کاهش ضخامت بافت پوستی و کنار رفتنناشی از 

مکانیکی نیروی  در اثربه همراه آب میان بافتی  هموگلوبین

همچنین از نزدیکی ضرایب جذب . باشدمیاعمال شده، 

حاصل از نمونه خونی و ضرایب جذب تفاضل دو حالت 

-حاصل از طیف سازی شده، اعتبار نتایجنرمال و شفاف

 .شوداستنتاج میگیری به روش غیرتهاجمی 

شماره 

 نمونه

 1حالت 

 نرمال

 1حالت 

 سازی شفاف

 9حالت 

 طیف تفاضلی

 4حالت 

 طیف خون

 اختالف

 4و  9

1 OHE=0.181 
DHE=0.009 

OHE=0.116 
DHE=0.002 

OHE=0.065 
DHE=0.007 

OHE=0.084 
DHE=0.003 

OHE=0.019 
DHE=0.004 

1 OHE=0.248 
DHE=0.055 

OHE=0.101 
DHE=0.021 

OHE=0.147 
DHE=0.034 

OHE=0.097 
DHE=0.017 

OHE=0.05 
DHE=0.017 

9 OHE=0.319 
DHE=0.033 

OHE=0.042 
DHE=0.012 

OHE=0.277 
DHE=0.021 

OHE=0.168 
DHE=0.012 

OHE=0.1 
DHE=0.009 

4 OHE=0.309 
DHE=0.092 

OHE=0.213 
DHE=0.020 

OHE=0.096 
DHE=0.072 

OHE=0.075 
DHE=0.052 

OHE=0.021 
DHE=0.02 

5 OHE=0.114 
DHE=0.068 

OHE=0.007 
DHE=0.049 

OHE=0.107 
DHE=0.019 

OHE=0.095 
DHE=0.013 

OHE=0.012 
DHE=0.006 

اکسی هموگلوبین و دیهای اکسیکروموفورجذب ضرایب : 1 جدول

نرمال و های حالت، تفاضل سازیشفاف، نرمال :حالتچهار موگلوبین در ه

  .4و  9های  با ذکر اختالف نتایج حالت خون طیفسازی و شفاف

 گیرینتیجه

هدف جایگزینی روش تهاجمی با روش با  مقالهدر این 

 در ز نمونه خوناهای ثبت شده طیفغیرتهاجمی، 

سنجی طیف با نتایج( روش تهاجمی) چیدمان عبوری

سازی اپتیکی مکانیکی و در دو حالت شفافبازتابی پخشی 

ه گرفتمورد مقایسه قرار ، (روش غیرتهاجمی) حالت نرمال

خر جدول طبق اختالف محاسبه شده در ستون آ .است

-اکسیو دی اکسی هایکروموفور رایب جذب، ض(1)

نرمال و حالت حالت حاصل از طیف تفاضلی هموگلوبین 

محاسبه شده از یک به ضرایب جذب نزد ،سازیشفاف

توجه به این نکته حائز اهمیت است  .باشد می خون طیف

که طیف حاصل از نمونه خونگیری شده، شرایط بافت 

ضرایب جذب  این در حالی است که. نداردی انسان را زنده

علیرغم  ،روش غیرتهاجمیدر محاسبه شده هموگلوبین 

زنده افت ب با شرایطوست سنجی پ طیفاز بدست آمدن 

در  ،(نرمالو نبض بدن انسان گراد درجه سانتی 91دمای )

 .دهند مقایسه با روش تهاجمی نتایج قابل قبولی را ارائه می

  سپاسگزاری

خانم های جناب آقای دکتر حامد نعمتیان و  راهنماییاز 

در شان ای دلسوزانه های راهنماییبه جهت شادی معصومی 

 .گرددیم سپاسگزاری تحقیق،پیشبرد اهداف این راستای 
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GaNمبتنیبرپالسمونیMSMفرابنفشسازیآشکارسازشبیه

2،ناصرهاتفیکرگان1محمدمحمدرضایی

 دانشگاهسیستانوبلوچستان،دانشکدهعلوم،گروهفیزیک

1
mohammadmohammadrezai@gmail.com ,  

2
n.hatefi@phys.usb.ac.ir     

بسیارگسترشیافتهمسائللهایعددیبرایحهااستفادهازروشدرعصرحاضربهعلتپیچیدهبودنمسائلوهندسه-چکیده

برای(FEM)دراینتحقیقازروشالمانمحدود.باشدمینیمرساناهایافزارهمحاسباتعددیابزارکارآمدیبرایمهندسی.است

 عملکررد محاسبه رایب الکترومغناطیس، و نیمرسانا پایه معادالت از .پالسمونیاستفادهشدهاستMSMسازیآشکارسازشبیه

سرازیشردهچگالیجریانتاریکبدستآمدهازسراتتارشربیه11Vدرولتاژبایاس .استفادهشدهاست الکترونیکی افزاره این
2

A/cm2وجریاننوریآن5×12-11
A/cmجریاننوریآشکارسازبااستفادهازیکشبکهپالسمونیبررویسطح.باشدمی8×5-11

2بهمقدار11Vایدرولتاژبایاسآشکارسازباافزایشقابلمالحظه
A/cmرسیدولیتغییردرجریانتاریکقابلاغماض5/1×4-11

 .است

 ، روش المان محدودGaNپالسمونی، نیمرسانای  MSMآشکارساز  -کلید واژه

Simulation of a MSM Ultraviolet Photodetector Based on GaN 
Mohammad MohammadRezaee

1, Naser Hatefi Kargan
2
  

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Sistan and Baluchestan 

1
mohammadmohammadrezai@gmail.com ,  

2
n.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/cm
2
 and the photocurrent is 

1.5×10
-4

 A/cm
2
. By using a plasmonic grid on the surface of the photodetector the photocurrent increased considerably, 

with a value of 1.5×10
-4

 A/cm
2
 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

به علت داشتن  GaNنیترید -ΙΙΙدر گروه نیمرساناهای 

گاف انرژی مستقیم و عریض در دهه گذشته مورد توجه 

 GaN، eV 4/9 گاف نواری. [1] بسیاری قرار گرفته است

 باالو به دلیل دارا بودن پایداری حرارتی و شیمیایی  بوده

  .[2] است UVبرای آشکارسازی امواج  یک انتخاب مناسب

های  در گستره وسیعی از برنامه UVآشکارسازهای 

کاربردی مانند نظارت بر الیه ازون، تشخیص شعله، 

مورد استفاده قرار  UVمخابرات نوری و ستاره شناسی 

های متفاوتی که برای ساختار  در میان معماری .گرفته اند

فلز -نیمرسانا-آشکارسازها وجود دارد ساختار مسطح فلز

(MSM ) هایی  ها دارای مزیت معماریدر مقایسه با سایر

مانند ساخت ساده، ظرفیت خازنی پایین، منطقه حساس 

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

شبکه از نانوساختارهای فلزی بر روی سطح آشکارساز و به 

توان  نیمرسانا می-دام انداختن نور در نزدیکی سطح فلز

افزایش عملکرد . ی آشکارساز را افزایش دادجریان تولید

آشکارساز با استفاده از نانوساختارهای فلزی و بهره گیری 

چانگ و از اثرات پراکندگی پالسمونی قبال توسط 

گزارش  GaNمبتنی بر  MSMهمکارانش در یک ساختار 

 MSMدر این تحقیق یک آشکارساز . [4]شده است 

 .سازی شد شبیه استفاده از نرم افزار کامسولپالسمونی با 

MSM ساتتارآشکارساز  

2سازی شده مساحت سطح فعال آشکارساز شبیه
 μm90 

با  nنوع  GaNاز جنس  μm 1/2ضخامت الیه فعال  است و

-9 ناخالصیچگالی 
cm 1014 باشد، طول اتصاالت فلزی می 

باشد و از فلز طال با تابع کار  می μm10  و فاصله بین آنها

eV 1/1 1شکل  .استفاده شده است فلزی برای اتصاالت 

سازی شده را  ساختار آشکارساز پالسمونی و معمولی شبیه

 . دهد نمایش می

 

 .MSMآشکارساز ( b)پالسمونی و ( a)ساختار معمولی . 1 شکل

سازیشبیهروش  

محاسباتی برای یافتن حل  روشالمان محدود یک  روش

در این . باشد عددی تقریبی معادالت دیفرانسیل جزئی می

های  تحقیق معادالت حاکم بر اصول کار فیزیک افزاره

جهت بولتزمن -با توجه به تابع توزیع ماکسولنیمرسانا 

به روش المان محدود حل  MSMسازی آشکارساز  شبیه

فیزیک  سازی معادالت اساسی که برای شبیه .شدند

 عبارت اند از آشکارساز استفاده شده است نیمرسانا در

 :پیوستگی معادالت معادله پواسون و

(1) 
)GR(qJ.

)GR(qJ.

)Nnp(q)V.(

pp

nn





 

 

بار  qپتانسیل الکترواستاتیک،  Vدر این معادالت 

های آزاد و  چگالی حجمی الکترون pو  nالکتریکی، 

نرخ  Rn,p. باشد های ناخالصی می چگالی اتم Nها و  حفره

از آنجا که  .است هانرخ تولید حامل Gو  ها بازترکیب حامل

ف نواری مستقیم است نرخ دارای گا GaNنیمرسانای 

 :شود به صورت زیر تعریف می بازترکیب

(2) 
n p i

g g

i n p c v

th

R R C(np n )

E E
n N N exp( )

V

  

 
  

2

2
0 0 2

 

، تبهگنیفاکتور  pو  nدر این معادله 
vN و  0

cN 0 

مقدار  gEها،  حفره-چگالی حاالت موثر برای الکترون

،نیمرساناباریک شدن گاف نواری بدلیل آالییده شدن 
thV 



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

101 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

فاکتور متوسط نرخ بازترکیب ماده  Cسرعت حرارتی و 

GaN  که مقدار آن است/ cm s  8 3 11 1  .باشد می [1] 10

سازینتایجشبیه  

آشکارساز محاسبه شده برای چگالی جریان تاریک  2شکل 

 .دده را نمایش می معمولی

 

 .معمولی MSMچگالی جریان تاریک آشکارساز . 2 شکل

دارای گاف نواری عریض است  GaNاز آنجا که نیمرسانای 

دارای جریان تاریک پایینی  GaN آشکارسازهای مبتنی بر

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

با تحت تابش نور  ،نوری آشکارساز یاناندازه گیری جر

 .قرار گرفت  nm 949و طول موج  mW 9توان

 

 .معمولی MSMچگالی جریان نوری آشکارساز . 9 شکل

مشخص است با تابش نور به آشکارساز جریان  9در شکل 

برای محاسبه . یابد تولید شده توسط آشکارساز افزایش می

از رابطه های مختلف  از تحت طول موجپاسخدهی آشکارس

 .استفاده شد( 9)

(9) q
R

h
 


 

بازده  ثابت پالنک و  hبار الکتریکی،  qدر این رابطه 

پاسخدهی آشکارساز در ولتاژ بایاس      . باشد کوانتومی می

V 2 ناحیه طول موجی  وnm 280  تاnm 400 شکل  در

 . نمایش داده شده است 4

 

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

مشخص است بیشترین  4همانطور که در شکل  

پاسخدهی آشکارساز مربوط به محدوده طول موجی لبه 

گاف نواری است و علت آن بیشتر بودن چگالی حاالت در 

 تعبیه فلزی های میله نانو از استفاده با .استلبه گاف نواری 

توان جذب نور را با تحریک  می نیمرسانا سطح در شده

  .ددافزایش ا( LSPR)پالسمون سطحی موضعی 

 

  .کی آشکارساز پالسمونیمیدان الکتری اندازه. 1 شکل

های طال با  مشخص است نانومیله 1همانطور که در شکل 

باعث تشدید میدان نور  nm 400و فاصله  nm 40شعاع 
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چگالی جریان  1شکل  .فرودی بر روی سطح شده اند

 .کند مقایسه میرا  و معمولی تاریک آشکارساز پالسمونی

 

 .پالسمونی MSMچگالی جریان تاریک آشکارساز . 1 شکل

طالی روی سطح به دلیل سطح مقطع اتصال  های میلهنانو 

در نتیجه  هرسانندگی را تغییر ندادنیمرسانا کوچک با الیه 

 .مشاهده شد آشکارساز جریان تاریکدر  تغییر اندکی

جریان نوری آشکارساز معمولی و پالسمونی را با  1شکل 

 مقایسه nm 949در طول موج  mW 9توان نور فرودی 

  .کند می

 

 .مقایسه جریان نوری آشکارساز معمولی و پالسمونی. 1 شکل

مشخص است با ایجاد یک شبکه از  1در شکل 

های فلزی بر روی سطح نیمرسانا و افزایش جذب  نانومیله

پاسخدهی  .کند آشکارساز جریان نوری افزایش پیدا می

و همانطور که  های مهم در آشکارسازها است یکی از کمیت

 پالسمونیپاسخدهی آشکارساز  مشخص است 8شکل  در

رفتار  .نسبت به آشکارساز معمولی افزایش پیدا کرده است

بیشینه و کمینه آشکارساز پالسمونی ناشی از پدیده 

 .تداخل نور است

 

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

گیرینتیجه  

با روش المان محدود  MSMاین تحقیق یک آشکارساز  در

پدیده  شد با استفاده از اثرمشخص سازی شد و  شبیه

جریان و ( LSPR)تحریک پالسمون سطحی موضعی 

 .یابد پاسخدهی آشکارساز افزایش می
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های خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی کربنی به  بهبود بازدهی سلول

 وسیله آالیش نقاط کوانتومی کربنی با نیتروژن
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نقاط کوانتومی  مناسب برای ینظیرشان به عنوان جایگزین های بی به علت داشتن ویژگی اخیرا نقاط کوانتومی کربنی –چکیده 

به منظور . آالیند ها را با عناصری چون نیتروژن می برای بهبود خواص این نقاط کوانتومی، آن. اند مطرح شدهغیرارگانیک رسانای  نیمه

نقاط کوانتومی کربنی آالییده با نیتروژن  ونخست نقاط کوانتومی کربنی های خورشیدی،  بررسی اثر آالیش نیتروژن بر عملکرد سلول

بازده سلول اثری مثبت بر  آالیش نیتروژن مشخص شد .خورشیدی به کار گرفته شدند سلولسپس در ساخت  سنتز شدند،

 .شته استداخورشیدی 

 ، نقاط کوانتومی کربنی آالییده شده با نیتروژنکربنی سلول خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی -کلید واژه

Improving the efficiency of carbon quantum dot sensitized solar cells 

by doping of carbon quantum dots with nitrogen  
Elham Hajimahani

1
, Vahid Saheb

2
, Hossein Rooholamini Nejad

1
, Marjan Saeed

1
 

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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 مقدمه -1

حساس شده به  خورشیدی های های اخیر سلول سالدر 

های خاص نقاط کوانتومی  نقاط کوانتومی به علت ویژگی

 به کارکوانتومی  تاکنون نقاط .اند قرار گرفته مورد توجه

های خورشیدی، به طور عمده بر پایه  در سلولگرفته شده 

 عالوهکه کادمیوم بوده است  می سرب وفلزات سنگین و س

نیز هستند دارا بودن خطرات زیست محیطی، پرهزینه بر 

، ه استکه معرفی شدیکی از مواد نانو ساختاری  [.1و9]

 خاصیتکه دارای  است (CQDs)نقاط کوانتومی کربنی 

 این نانو ذرات شبه کروی، در. هستندفلورسانسی عالی 

نقاط  یها یژگیوبرخی از . باشند نانومتر می 10اندازه زیر 

گاف انرژی وابسته به اندازه، : اند از کوانتومی کربنی عبارت

جذب گسترده سمیت بسیار پایین، پایداری کلوییدی باال، 

آسان و کم  در سرتاسر طیف خورشید، فرآیند ساخت

ایی چون ه نقاط کوانتومی کربنی به روش .و غیره هزینه

پیرولیز، ایش الکتروشیمیایی، اکسلیزری، سایش 

لی نقاط به طور ک .شوند میز و غیره سنت هیدروترمال

توسط  کوانتومی کربنی با یک هسته کربنی که سطح آن

پوشیده ( روکسیل و غیرههید کربوکسیل،)های عاملی  گروه

معموال هسته کربنی با  .ندگرد شده است، توصیف می

spساختار هیبریدی
2
ها و  تشکیل شده است و با بخش  

د شو دار بر روی سطحش، محدود می های اکسیژن یبترک

[2 .] 

های ناهمجنس  آالییدن نقاط کوانتومی کربنی با اتم

ها را بهبود  آنهای اپتیکی و الکترونیکی  گی تواند ویژ می

دهی مؤثر سطح و یکی شدن این  بخشد که به علت پوشش

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

ترین توجه را به خود جلب کرده است چرا که آثار  بیش

وب و قابل توجهی بر خصوصیات نقاط کوانتومی بسیار مطل

 [.9] های اپتیکی آنان داشته است ویژگیکربنی به ویژه 

 بخش تجربی -2

 کیتریس دیگرم اس 4 ،یکربنکوانتومی سنتز نقاط  یراب

. حل شد زهیونیآب د تریل یلیم 10در  (ماده کربنی پیش)

 یدمادر هم زدن، محلول به دست آمده  قهیدق 90بعد از 

 یمحلول در ابتدا ب. حرارت داده شد گرادیدرجه سانت 200

به  یکه معنا گردد زرد میمدتی پس از  امارنگ است 

مرحله  نیدر ا. است یکربن یوجود آمدن نقاط کوانتوم

آن را  توان یفزودن آب مااست که با  یا ماده به شکل ژله

 یکربنکواننتومی سنتز نقاط  یبرا .آورددر عیبه شکل ما

 یهمان مراحل قبل ،(N-CQDs) تروژنیشده با ن دهییآال

گرم  1 ک،یتریس دیگرم اس 4شد تنها به مقدار  یط

 ماده هنگامی که، اضافه شد (ماده نیتروژنی پیش) اکیآمون

 یلیم 40به آن و خنک شد،  دمآ دیپد یا زرد رنگ ژله

معلق درون استون  یذرات جیبه تدر. استون اضافه شد تریل

. شدند یآور جمع وژیفیکه به کمک سانتر شود یمشاهده م

شده با  دهییآال یکربن یکوانتوماستون نقاط  ریبا تبخ

را  پودر توان یم [.4] آمدند به دست  به شکل پودر تروژنین

به  شفاف زرد رنگیکلوییدی حل کرد و محلول  زیدر آب ن

ت سلول خورشیدی حساس شده با برای ساخ. دست آورد

های  شیشهخست قطعات ، نسنتز شدهنقاط کوانتومی 

سپس خمیر . شدندو داده ، شستشFTOرسانای شفاف 

TiO2  گرم نانو ذرات اکسید تیتانیوم  5/0که ترکیبی از(P 

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

در  FTO/TiO2سپس . شدنشانی الیه  FTOبر روی 

پخت ه دقیق 90درجه سانتیگراد به مدت  450دمای

به  فوتوآند. شود آماده می بدین ترتیب فوتوآند. دگرد می

 نقاط کوانتومی سنتز شده آبی محلول ساعت در 2 مدت

 .شدشسته و سپس از محلول بیرون آورده . دقرار داده ش

از  از الیه نشانی نانو ذرات حاصل کاتدبرای ساخت الکترود 

برای . استفاده شد FTOبر روی شیشه  دوده شمع 

بین دو گیره  کاتد مونتاژکردن سلول، فوتوآند و الکترود
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سپس چند قطره از محلول الکترولیت  .دنگرد میندویچ سا

 .شود ، بین دو الکترود ریخته می(پایه ید)بر 

 

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

 بحث و نتایج -3

در نقاط کوانتومی سنتز شده  مرئی -فرابنفش طیف جذبی

دستگاه اسپکتروفتومتر  که توسط دشو مشاهده می 2شکل 

، میزان پیداست. آمده است  یک سل کوارتزی به دستو 

بر روی ناحیه فرابنفش تمرکز  کوانتومی نقاطاین  جذب

 .تا ناحیه مرئی کشیده شده است به صورت ضعیفی دارد و

دهنده اثر داشتن آالیش بر میزان جذب  همچنین نشان

باالتر است بلکه  N-CQDsنه تنها قله جذب  .است

 .باشد تر می شگستردگی جذب نیز بی

 
 سنتز شده  نمودار طیف جذبی نقاط کوانتومی: 2شکل 

کمک نقاط کوانتومی سنتز شده به  ابعاد هر دو نوع اندازه

. ه استبه دست آمد( DLS) یکینامینور د یروش پراکندگ

 ینانومتر و برا N-CQDs ،4ذرات  یبرا نیانگیاندازه م

CQDs، 6 نانومتر  10زیر ابعاد به دست آمده .ودنانومتر ب

ابستگی با توجه و .رفت همان طور که انتظار میباشد  می

به ابعادشان و اینکه نقاط گاف انرژی نقاط کوانتومی 

در ناحیه  هستند، جذبکوانتومی سنتز شده بسیار کوچک 

قضیه حد کوانتومی،  بنا بر  . )گردد توجیه می فرابنفش

گاف انرژی  شود تر هرچه اندازه نقاط کوانتومی کوچک

  .(شود میتر  بزرگ

سنتز شده   N-CQDsنمونه FTIRیابی  مشخصه، 9شکل

دوستی  نشان دهنده آب  O-Hهای عاملی گروه .باشد می

 9164 نقاط کوانتومی سنتز شده است که جذب واقع در

جذب  1121پیک بلند در  .دهد این موضوع را نشان می

های  به طور کلی جذب. است C=Oناشی از ارتعاش پیوند 

cmتر از ناحیه  پایین
مربوط به ارتعاش پیوندهای  1500 1-

C-O  وC-C  وC-N 1199باشد که جذب واقع در  می 

است که آالییده شدن  C-Nمربوط به ارتعاش پیوند قوی 

N کند را تایید می. 

 
 سنتز شده N-CQDsمربوط به    FTIRنمودار: 9شکل 

های خورشیدی وجود دارد،  ترین آنالیزی که در سلول مهم

ساخته های  سلول. باشد ولتاژ می -بررسی منحنی جریان

در برابر  ،با نقاط کوانتومی سنتز شده به طور جداگانه شده

 متر مربع میلی وات بر سانتی 100با شدت  خورشیدنور 

های به دست آمده  با ثبت ولتاژها و جریان. ندقرار داده شد

 .به دست آمدهرکدام  برای منحنی این 

 

ولتاژ مربوط به سلول خورشیدی  -جریانچگالی منحنی : 4 شکل

 سنتز شده CQDsحساس شده به 
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ولتاژ مربوط به سلول خورشیدی حساس  -جریانچگالی منحنی : 5شکل

 سنتز شده N-CQDsشده به 

خورشیدی ساخته شده  های فوتوولتاییک سلول پارامترهای

ولتاژ ، Jsc) )در حالت اتصال کوتاه جریان چگالی : جمله از

 بازدهو ( FF)کتور پرشدگی ا، ف(Voc)حالت مدار باز  رد

 .شود در جدول زیر مشاهده می (PCE)توان تبدیل 

ساخته  یدیخورش های سلول کییفوتوولتا یپارامترها: 1 جدول

 شده

 

های باال به طور کلی عملکرد سلول  با توجه به داده 

زیرا . بهتر بوددر همه پارامترها  N-CQDsحساس شده با 

با این حال . اند رسانایی را افزایش داده های نیتروژن اتم

شود کم بودن  ها می نتنها عاملی که باعث کم شدن بازده آ

نقاط  یجذبطیف تمرکز  به علت .است فوتوجریان

می سنتز شده در محدوه فرابنفش تعداد بسیار کمی وکوانت

به همین را دارند که فوتون توانایی تولید فوتوالکترون 

های  الکترونفوتوهمین . یابد نسبت فوتوجریان کاهش می

های  به علت وجود دام TiO2اندک نیز به جای تزریق به 

. دنشو گوناگون در سطح نقاط کوانتومی بازترکیب می

ها  کاهش دامافزایش میزان جذب و وجود نیتروژن باعث 

قاط نگاف انرژی  .دهد شده و جریان را افزایش می

که به دست آمد الکترون ولت  1/2 ،شده ی سنتزکوانتوم

 .خوانی دارد با نتایج تجربی دیگر هم

 

 [9] های سلول الیه انرژی ترازهاینمایی از همخوانی : 6شکل

 ینتیجه گیر -4

بر  تروژنیبا ن یکربن ینقاط کوانتوم شیمقاله اثر آال نیدر ا

نقاط پس از سنتز . شد یبررس یدیعملکرد سلول خورش

در ها  با نیتروژن از آنآن آالییده شده کوانتومی کربنی و 

از آن  یحاک جینتا .استفاده شد یدیسلول خورشساخت 

 شیموجب افزا یکربن ینقاط کوانتوم شیاست که آال

 یانرژ دیجد یمدن حاالت و ترازهاآو به وجود  ییرسانا

  .گردد یبهتر سلول م ییکه منجر به کارا شود یم

 ها مرجع -5
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های مختلف  با فرکانس( xموج )تولید میدان عقبه لیزری توسط موج غیرعادی 

 در پالسمای مغناطیده

 1، حسین آکو2، حامد مویدی1، زهرا غالمی رستم1یگانه حیدرزاده

 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران1

 ه ولنگانگ، استرالیاگروه آموزشی فیزیک پرتوپزشکی، دانشگا2

در یک پالسمای مغناطیده و تولید میدان عقبهه ناشهی از   ( پالس لیزر قطبیده بیضوی)در این مقاله، انتشار موج غیرعادی  –چکیده 

در شرایط گوناگون  ،یرات سرعت گروه این موجپاشندگی موج غیرعادی، رفتار و تغیی  با توجه به رابطه. آن، در نظر گرفته شده است

فرکانس  وهای مختلف لیزری  نین پتانسیل میدان عقبه، در فرکانسنوشتن معادالت حاکم، دامنه و همچ رد بررسی قرار گرفته و بامو

 .شده است طالعهسیکلوترونی، م

  پالسمای مغناطیده، موج غیرعادی، میدان عقبه -کلید واژه

Laser wakefield generation by extra-ordinary wave (x-wave) with 

various frequencies in magnetized plasma 
Y. Heydarzadeh
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 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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 مقدمه -1

ی شتاب ذرات باردار  ای در حوزه امروزه مطالعات گسترده

انجام شده  های پژوهشاز جمله [. 2-1] انجام شده است

، بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی حوزهدر این 

های  دهنده شتاب[. 9]باشد  پرقدرت در محیط پالسما می

تاه در میدان عقبه لیزری، با انتشار پالس پرقدرت و کو

قبه الکترواستاتیکی را های ع حیط پالسما، میدانم

الکترون سردی را در  -پالسمای یون. کنند برانگیخته می

نظر گرفته که تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی خارجی 

(0
ˆB B z)پالس لیزر در محیط . ، مغناطیده شده است

پالسما، با توجه به راستای انتشاری که با میدان 

در . گیرد مغناطیسی خارجی دارد، تحت بررسی قرار می

که موج لیزر در طول میدان مغناطیسی خارجی  حالتی

منتشر شود، یعنی 
0k B که ،k  بردار انتشار موج و

0B 

 در امتداد دو مُد مختلفمیدان مغناطیسی خارجی باشد، 

0B ای  این مُدها امواج با قطبش دایره. قابلیت انتشار دارند

[ 1]باشند که در مقاله  می( L)گرد  و چپ( R)گرد  راست

، L و R با بررسی انتشار مُدهای .بررسی شده است

، R مشاهده شد که میدان عقبه تولیدی، در حالت مُد

اگر موج در عرض اکنون . باشد ی بزرگتری می دارای دامنه

0k)میدان مغناطیسی خارجی  B )،دو  منتشر شود

ل؛ میدان الکتریکی موج آید؛ حالت او امکان به وجود می

الکترومغناطیس، موازی با میدان مغناطیسی خارجی 

(
0E B )در این حالت، موج دارای قطبش خطی  .باشد

است و حضور میدان مغناطیسی خارجی تاثیری روی موج 

. شود نامیده می (Oموج ) 1ندارد، از این رو موج عادی

موج، عمود بر میدان  حالت دوم؛ میدان الکتریکی

)مغناطیسی خارجی است 
0E B .) در اینجا حرکت

و  اثیر میدان مغناطیسی خارجی قرار گرفتهالکترون تحت ت

به چنین موجی، موج . تمایل به قطبیدگی بیضوی دارد

در این مقاله، برای . شود گفته می( Xموج ) 2غیرعادی

ین مُد لیزر استفاده کرده و برانگیزش میدان عقبه از ا

 .کنیم ی میدان عقبه را در شرایط مختلف بررسی می دامنه

سرعت گروه موج  پاشندگی ومعادله  -2

 غیرعادی

میدان الکتریکی موج به با توجه به توضیحات بخش قبلی، 

ˆ شکل ˆ( )exp( ) . .x yE E x E y ikx i t c c    است. 

 صورت زیر ی پاشندگی برای انتشار این موج به رابطه

 [5]باشد  می

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 4 1/2

1 1
( 2 ) [( 2 )

2 2

4( )]

P C P C

UH P

k c k c

k c

    

 

     

 

 

24Pدر این رابطه،  ne m  ،فرکانس پالسما 

C eB mc   2فرکانس سیکلوترونی و 2

UH C P    

بدین ترتیب  .باشد می 9ی باال فرکانس تشدید آمیخته

سرعت فاز موج غیرعادی برابر با 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2[ ( ) ( )]l l UH P l Pv c c         باشد ، می. 

 
 منحنی پاشندگی موج غیرعادی(: 1)شکل 

، منحنی پاشندگی موج غیرعادی، (1)ی  برای تفسیر رابطه

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

به سمت  v شود و غیرعادی در دو نقطه قطع می

فرکانس قطع سمت چپ و راست،  .کند نهایت میل می بی

 شوند به ترتیب با روابط زیر مشخص می

2 21
[ 4 ]

2
L C C P       (2)                             

2 21
[ 4 ]

2
R C C P        

                                                                 
 

1Ordinary wave 
2Extra-ordinary wave 

3Upper hybrid resonance frequency
 

(1) 
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ی  در نقطه vبا صفر شدن مقدار 
l UH  تشدید موج ،

که  .دهد یغیرعادی رخ م
l در  فرکانس لیزر است

ی انتشاری  ناحیه
L l UH    با توجه به اینکه ،

 فرکانس موج بزرگتر یا کوچکتر از فرکانس پالسما باشد،

سرعت فاز لیزر به ترتیب کوچکتر یا بزرگتر از سرعت نور 

در خالء و در 
l P  ی  ناحیه. با سرعت نور برابر است

انتشار دوم،
l R  نواحی هاشور خورده، نواحی . باشد می

 2vکه در آن  دنده عدم انتشار پالس لیزر را را نشان می

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

 شود ی زیر داده می با رابطهر بی بعد پالس لیز
2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 (1 ) (1 )

(1 (1 ) (1 )) 2 2

UHl Pl Pl UHl

g

Pl Pl UHl Pl Cl

   


    

  


     
  

که در آن 
Pl P l   ،

U H l U H l    و

Cl C l   2، (2)شکل در . باشد می

g برحسب ،
Pl 

و 
Cl  به ترتیب برای مقادیر مختلف

Cl  و
Pl  رسم

عدم انتشار موج را  نواحی هاشورخورده، نواحی. شده است

، با افزایش (a)در  .دهند نشان می
Pl ،2

g کاهش یافته و 

 ر چه، ه(b)ر د
Pl 2، کمتر باشد

gمقدار بیشتری دارد ،. 

 

 
2تغییرات . سرعت گروه موج غیرعادی(: 2)شکل 

g  بر حسب(a )
Pl 

(b )
Cl  

 انتشار پالس لیزر قطبیده بیضوی در پالسما -3

با استفاده از مجموعه معادالت سیال شامل معادالت  

کنش لیزر و پالسمای  حرکت، پیوستگی و پوآسون، برهم

 عقبهپتانسیل میدان  با تعریف . سرد قابل توصیف است

سرعت  vجرم سکون و mبرداری لیزر، پتانسیل  Aشده، 

 شوند الکترون، معادالت به شکل زیر نوشته می

[ ( ) ] ( )
v A v

m v v e A
t c t c


 

      
 

 (1)        

( ) 0e
e

n
n v

t


   


 (5)                                       

2

04 ( )ee n n      (6)                                     

با ترکیب معادالت باال و تغییر متغیر 
gz t   روابط ،

 آیند دست می زیر به

wE





 


 (1)                                                     

2 2 2

2 2 4 2 2

2
2

2 2

1
{1 [1 ]

2 (1 )

(1 )
}

(1 )

w UH C P

P g P g UH

UH
x

C C

E

E

  

     



 


    

 






 (8)        

های زمانی با  اینجا کمیت در
l های الکتریکی و  و میدان

eمغناطیسی با  mc پالس لیزر با . اند بدون بعد شده

2پروفایل زمانی گوسی  2

0 exp( )a a L   در نظر

لیزر و  طول پالس Lگرفته شده که 
0a ی بدون بعد  دامنه

  .باشد میدان الکتریکی لیزر می

 نتایج محاسبات عددی -4

کوتای -، به روش رانگ(8) و (1)زمان معادالت  با حل هم

ی میدان عقبه برای حاالت مختلف  مرتبه چهار، دامنه

11.94Lپارامترها عبارتند از، . بررسی شده است m، 

0 0.3a  ،1l m   30وP m  .عقبه در  پتانسیل

برای مقادیر مختلف ( 9)شکل 
C  در مقدار ثابت

1.003l P  پتانسیل هنگامی که . رسم شده است

0.1C P  ی میدان دامنه. است، کمترین نوسان را دارد 

 

(9) 

(a) 

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

عقبه برای سه حالت، 
C P  ،

C P   و
C P  

، با (1)در شکل . اند ، بررسی شده(6)تا ( 1)های  در شکل

افزایش 
lهر دو مقدار  ی میدان عقبه برای ، دامنه

C ،

یابد و با افزایش  کاهش می
C  0.4از P  0.8به P ،

 
ی میدان عقبه در سه مقدار  دامنه(: 1)شکل 

l  برای دوحالت(a )

0.4C P   و(b )0.8C P   

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

وقتی . دهد نوسانی میدان عقبه را نشان می
l  از مقدار

 
ی میدان عقبه در سه مقدار  دامنه(: 5)شکل 

l در حالت ،
C P   

0.97 P  به مقدار
P ی میدان کاهش و  رسد، دامنه می

1.03lسپس تا  P رفتاری ( 6)شکل . یابد ، افزایش می

چنانچه بیشترین . دهد برخالف حالت اول را نشان می

1.4Cی میدان تولید شده برای  دامنه P  و 

1.8C P   0.111به ترتیب دارای مقادیرGV m  و

0.091GV m واضح است که با افزایش . باشد می
C ،

 
میدان عقبه در سه مقدار   دامنه(: 6)شکل 

l برای دو حالت ،(a )

1.4C P   و(b )1.8C P   

  .مقدار دامنه کاهش یافته است

 گیری هنتیج -5

کنش پالس لیزر قطبیده  میدان عقبه تولید شده در برهم

مورد بررسی  حالتسه بیضوی و پالسمای مغناطیده، در 

هر چه   بررسی با توجه به این ،ه استقرار گرفت
c  به

مقدار 
p  (افزایش میدان مغناطیسی) شود نزدیک ،

درواقع بطور کلی   یابد، افزایش میمیدان عقبه ی  دامنه

افزایش میدان مغناطیسی تا زمانی که  شده است که نتیجه

مقداری کوچکتر از 
p داشته باشد، سبب افزایش ،

آنچه که مسلم است در  .ی میدان عقبه خواهد شد دامنه

مغناطیسی  این حالت، نوسانات الکترون تحت تاثیر میدان

به کمک نوسانات الکتروستاتیک آمده و دامنه نوسان رشد 

  .کند می
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 ساخت دیود انتشار دهنده نور مبتنی بر نقاط کوانتومی

 2، محبوبه دولتیاری1،2، علی رستمی1فرشته وهاب زاد

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز1

 ASEPEکمپانی 2

به دلیل ویژگی های منحصربفردی چوون اابلیوت    از جمله دیود های نورگسیل آنادوات مبتنی براط کوانتومی و امروزه نق –چکیده 

مندان حوزه ساخت راحت، ارزان بودن، کیفت نور خروجی باال و از همه مهمتر اابلیت مهندسی گاف انرژی به شدت مورد توجه دانش

و  CdSe/ZnSنورگسیل با الیوه گسویل نوور نقکوه کوانتوومی      دیودهای  ساختدر این پژوهش با  .رفته استاپتو الکترونیک ارار گ

CdSe/ZnO  شدت نور خروجی به ولت  5/2با ولتاژ روشن شدنlux/mm 55 پهنای بانود  ، شده  ساختههم چنین اکعات  .رسیده ایم

 .برای انتقال دیتا مناسب می باشد VLCهرتز از خود نشان داده اند که برای استفاده در کاربردهای  مگا 8

 پاسخ فرکانسی-ازترکیب الکترون و حفرهب -نقطه کوانتومی -دیود انتشاردهنده نور -کلید واژه

The fabrication of Quantum Dot based Light Emitting Diode 

Fereshte Vahabzad
1
, Ali Rostami

1,2
, Mahboube Dolatyari

2
 

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 
 

 

mailto:f.vahabzad@gmail.com
mailto:rostami@tabrizu.ac.ir
mailto:m.dolatyari@gmail.com


، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

111 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 مقدمه

نقاط کوانتومی دسته ای از نانوذرات هستند که به دلیل 

ویژگی هایی نظیر روش ساخت راحت و ارزان و بازده 

ومینسانس باال، قابلیت تولید نور در رنگ های مختلف ل

بسته به سایز نانوذرات، در دیود های نور گسیل مورد 

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

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

ه و وارد شد( ETL)کاتد به الیه انتقال دهنده الکترون 

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

حامل های بار از . می شوند( HTL)انتقال دهنده حفره 

طریق الیه های انتقالی وارد ناحیه نقطه کوانتومی شده و 

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

ر مهمترین ویژگی نقاط کوانتومی د .گسیل نور می شود

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

یک ماده در طول موج ها و رنگ های مختلف با استفاده از 

  .]1-9[ در ابعاد مختلف می باشد

ئه داده ایم که مبتنی بر در این پژوهش ما ساختار هایی ارا

  CdSe/ZnSو  CdSe/ZnOپوسته  /نقاط کوانتومی هسته

ولیدی کامال از نظر ساختار یکسان بوده دو قطعه ت .میباشد

متفاوت می  نقاط کوانتومی همگن بودنو فقط از نظر 

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

قطعه سوم از نظر . پرداخت همگن بودن نانوذراتتغییر 

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

اندازه گیری ولتاژ، -جریانی نظیر های سنجی مشخصه

 .به بررسی خواص پرداخت...و  پاسخ فرکانسی مدوالسیون

 روش تولید

 (1)ی ساختار قطعات تولید شده در شکل شماتیک کل

به عنوان  ITOهمانطور که مشخص است از   .آمده است

نانومتر از  05یک الیه به ضخامت . آند استفاده شده است

PEDOT:PSS ه عنوان الیه انتقال دهنده حفره ب(HTL )

الیه نشانی شده  ITOبه روش پوشش دهی چرخشی روی 

ط انانومتر نق 50 هر کدام به ضخامت QDدو الیه  .است

به عنوان الیه  ZnSو یا  ZnOبا پوسته  CdSeکوانتومی 

یک برای ساخت این دیود . گسیل نور ایجاد شده است

پوسته نسبتا ضخیم برای محدود کردن الکترون ها و حفره 

الزم است این در حالی است که  QDها داخل الیه 

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

برای الیه . ]9[ شد سنتزنانومتر  1ابعاد متوسط حدود 

 05به ضخامت  ZnOاز ماده ( ETL)انتقال دهنده الکترون 

برای  Agومتر استفاده شده است و در نهایت یک الیه نان

حامل های  .ایجاد شده است ETLکانتکت کاتد روی الیه 

شده و از  HTLو  ETLبار از طریق آند و کاتد وارد الیه 

رسیده و در آنجا بازترکیب می  QDطریق آنها به الیه 

بازترکیب الکترون ها و حفره ها منجر به تولید . شوند

 .گسیل نور می شودفوتون و 

 

  ساختار کلی قطعات تولید شده. 1ل شک

 نتایج تجربی

قطعات تولید شده در شکل  PL فوتولومینسانس نمودار

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

 . نانومتر می باشد 045پیک تمامی قطعات در حدود 

 
 قطعات ر فوتولومینسانسنمودا. 5شکل 
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کل شقطعات تولید شده در گسیل نور تصاویر مربوط به 

های  LED چنان چه مشاهده می شود، .آمده است (9)

تولید شده همگی دارای درخشندگی باال می باشند به 

میزان درخشندگی اندازه گرفته شده بیشترین طوریکه 

lux/mm 09 می باشد. 

 
 نور خروجی ناشی از قطعات. 9شکل 

کوانتومی مربوط به ساختار با نقاط ( a)قطعه 

CdSe/ZnS  نانومتر و  15/11و ابعاد نقاط کوانتومی

. نانومتر می باشد 11نیز با همان ساختار و ابعاد ( b)قطعه 

در  تفاوت بسیار اندکتفاوت دو ساختار با چشم پوشی از 

، در یکنواختی و توزیع همگن ذرات می سایز نانوذرات

که ( 4)این تفاوت و همچنین اندازه ابعاد از شکل . باشد

می باشد بدست  SEMمربوط به میکروسکوپ الکترونی 

 .آمده است

 
 برای الیه های کوانتومی SEMشکل . 4شکل 

نیز مربوط به ساختار با الیه نقاط کوانتومی به ( c)قطعه 

می  CdSe/ZnOنانومتر و  ساختار  05/55ضخامت 

 .باشد

قابل مشاهده می ( 0)مشخصه های جریان ولتاژ در شکل 

تمام قطعات تولید  ولتاژ روشن شدن و نقطه کار .باشد

همچنین مشاهده می . می باشدولت  1/5تا  5/5 بینشده 

ولت  1/5شود که در یک ولتاژ برابر به طور مثال در ولتاژ 

جریان به ترتیب  تقریبی میزان cو  bو  aبرای قطعات 

که این اختالف  .میکرو آمپر می باشد 1055و  105، 155

 .تفاوت در ساختار نانوذرات می باشدبه دلیل 

 
 مشخصه جریان ولتاژ. 0شکل 

 پاسخ فرکانسی

برای اندازه گیری پاسخ فرکانسی و پهنای باند مداری 

اعمالی برای هر  DCولتاژ . آماده کردیم( 1)مطابق شکل 

نیز  ACبرای منبع . قطعه مربوط به نقطه کار آن می باشد

و دامنه ولتاژ پیک تو پیک  KHz 055فرکانس اولیه روی 

mV 955  شده استتنظیم. 



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

155 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 
 مدار جهت اندازه گیری پاسخ فرکانسی. 1شکل 

دیود ها روشن شده و هدایت آغاز می  DC با اعمال ولتاژ 

با دامنه ثابت به تدریج فرکانس  ACبا اعمال ولتاژ . شود

در هر افزایش یک بار ولتاژ . آن را افزایش می دهیم

یکبار هم ولتاژ ورودی را اندازه گرفته و با خروجی و 

مقدار نرمالیزه آن را بدست خروجی به ورودی تقسیم ولتاژ 

فرکانسی که در آن مقدار این نسبت برابر . می آوریم

برابر مقدار اولیه شود پهنای باند قطعه نامیده می  151/5

( 1)منحنی مشخصه فرکانسی قطعات ما در شکل  .شود

 .باشد قابل مشاهده می

 
 مشخصه فرکانسی قطعات. 1شکل 

 MHzپهنای باند ( a)همانطور که مشاهده می شود قطعه 

پهنای باند ( CdSe/ZnS)با همان ساختار ( b)و قطعه 5

MHz 1 علت این تفاوت را می . را از خود نشان می دهند

توان در میزان همگن بودن نانوذرات استفاده شده در نقاط 

چرا که نانو ذرات با پهن شدگی . کوانتومی جستجو کرد

کمتر و توزیع یکنواخت و همگن تر پهنای باند باالتری از 

را می توان  نواختکاین توزیع ی .]9[خود نشان می دهند

می باشد مشاهده کرد که  PLبه  وطکه مرب( 5)از شکل 

وزیع همگن تر و تپیک تیزتر و در نتیجه ( b)ساختار 

که مربوط به ( c)همچنین منحنی . یکنواخت تر دارد

را  MHz 4می باشد پهنای باند  CdSe/ZnOساختار 

سخ مقادیر بدست آمده برای پهنای باند پا. نشان می دهد

عداد به یر گزارش شده، افرکانسی قطعات ما نسبت به مقاد

نسبت بزرگتری هستند که حاکی از آن است که قطعات ما 

برای انتقال ( VLC)می توانند در حوزه انتقال نور مرئی 

 .داده با پهنای باند و سرعت باالتر بکار آیند

گیری نتیجه  

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

LED )نور نقطه  ارائه داده ایم که مبتنی بر الیه گسیل

نور . می باشند CdSe/ZnOو  CdSe/ZnSکوانتومی 

نانومتر دارای درخشندگی  045گسیلی با طول موج 

lux/mm 09  ولت می باشد 0/5و ولتاژ روشن شدن .

 MHz 1همچنین قطعات دارای پهنای باند بزرگ به مقدار 

 VLCاز خود نشان داده اند که برای انتقال داده در حوزه 

  .کارآمد می باشد

  سپاسگزاري

جهت همکاری در ساخت قطعات  ASEPEاز شرکت 
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ابررسانا از محیط هایتابش تراهرتز تأثیر دما بر   

 ، مهدی بهادران*، مهدی حسینیالدن شیخ حسین پور

 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز، بلوار مدرس، شیراز 

 hosseini@sutech.ac.ir: مسئول نویسنده *

 

معاادال  الکترممنناییسای   . ابررسانا مورد بررسی قرار گرفته است ثیر دما بر تابش تراهرتز از محیط هایاین مقاله تا در –چکیده 

توان دهند  نتایج نشان می. به صور  تحلیلی حل شده م توان تابشی بر حسب پارامترهای ابررسانایی محاسبه شده استگردشارها 

 .تاثیر دما قابل توجه استاما با نزدیک شدن دما به دمای بحرانی  مابستگی اندکی به دما دارد، دمای بحرانیدر دماهای دمر از تابشی 

 . یابدابتدا بیشینه شده م سپس به شد  کاهش می دهد که قبل از دمای بحرانیتوان تابشی بر حسب دما نشان می ی بررسی قله

   همدوسینفوذ، طول  ، عمقتابش تراهرتز، دما-کلید واژه

 

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
در آزمایشگاه به خاصیت  و همکارانش 1اونز 1911ل در سا

به  پس از آن .[1]دبردنبررسانایی جیوه در دمای پایین پیا

 یافت شد هاراتدنبال تحقیقات دانشمندان آلیاژهایی از کوپ

خاصیت ابررسانایی خود  کلوین 101 که در دماهای باال تا

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

ابررساناهای دما باال تحت جریان و میدان زمانی که 

خارجی قرار می گیرند از خود امواج الکترومغناطیسی 

ی تراهرتز  دهکنند که فرکانس آنها در محدو یتابش م

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

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

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

. [1و6]اتصاالت ذاتی جوزفسون است منابعاین  یکی

شود شامل بلور  ایی که در این دستگاه استفاده میه الیه

BSCCO  وYBCO اتصاالت جوزفسون  توان تابشی. است

 های اخیردر سالاست که  بوده میکرووات چند حدوددر 

تواند  ما مید .[1]یافته استافزایش چند میلی وات  به

در این مقاله تاثیر دما  .پارامترهای ابررسانایی را تغییر دهد

 .شودمیهای ابررسانا مطالعه  بر تابش تراهرتز در محیط

 جزییا  محاسبه

درون  بهگردشار  تواند به صورتمیمیدان مغناطیسی 

 کنندتبعیت میاز روابط زیر این میدان . سانا نفوذ کنندابرر

  :[9و1]

(1) 
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z،بردار واحد در راستای محور  ezدر این معادله،  x 

مکان مرکز  rn(t,z) کوانتوم شار، 0φعمق نفوذ،  λتابع پله، 

                                                           

 

  Onnes 
  Fiory 

nی گردشارها،  امین گردشار در شبکهxn  مکانn امین

 xحور م طول ابررسانا در راستای x ،Lxگردشار روی محور 

و
0a B   در . [9]تفاصله بین خطوط شار اس 

صورتی که طول همدوسی بزرگ شود     از تابع

 .کنیم دیراک استفاده می جای دلتای توزیع گاوسی به

به صورت  در محیط ابررسانا دالت حرکت خطوط شارمعا

 :[9]استزیر 

 (2)                 ,n p px an vt y z ap z    

ناجابجایی مکان  p(z)δاعداد صحیح و  pو  nکه در اینجا 

 .است yدر جهت محور 

ور میدان مغناطیسی ناشی از حضبرای پیدا کردن 

 ی را در معادله( 2)ی  معادلهگردشارها در محیط ابررسانا 

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

 :شود می

(9 )
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 در فضای( 9)ی  از معادلهگرفتن ی معکوس  با تبدیل فوریه

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

ی  ی میدان در مرز قطعه رابطهها با استفاده از حساب مانده

 :ابررسانا به صورت زیر خواهد بود

(4 )
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ی فوق که در رابطه
   

0.5
2 2

1 y zb k y k z   
    .است  

 :میدان مغناطیسی کل برابر است با

     0, , ,z zv zB t r B t r B t r   (5                      )  

که  0 ,zB t r است زمانی که ( 1) اول ی جواب معادله

 .طرف دوم آن صفر باشد
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الکتریکی دان به میمغناطیسی که نسبت میدان  ζپارامتر 

 :کنیم به صورت زیر تعریف می [10و9]است را 

(6)
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را به شکل زیر  ωتوان تابشی ابررسانا در فرکانس  بنابراین

 :[9]قابل محاسبه است

(1)
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ر عبارت د( 4)ی  و نهایتاً توان تابشی از جایگذاری معادله

 :آید به صورت زیر بدست می( 1)

(1) 
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S( k  تابع ساختار شبکه گردشارها است که برابر است  (

 :با

   2 2 4 4 2 2 4z p y p p y pik z y ik y y k y

p

dz
S k e
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(9     )  

 نظمی قوی توان تابشی در اینجا برای تقریب بی

(kωaly,z<<kωLy,z<<1 )با این تقریب . محاسبه شده است

توان نشان داد می   2 1dk S k a  و برای توان  

 :[10و9]خواهیم داشت

(10)
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1k) به دلیل اینکه   )توان می بنابراین استb≈1  در

ی عمق نفوذ و طول همدوسی با دما به  رابطه .نظر گرفت

  :[11و1]صورت زیر است

(11)   
1 2 1 22

0 01 , 1 , ct t t T T   
 

    
 

 نتایج مبحث
حسب فرکانس برای  برتوان تابشی بهنجار شده  1شکلدر 

در این . نشان داده شده است =5/1tی  بهنجار شدهدمای 

اول آورده شده است زیرا برای ی  شکل تنها ده قله

شکاف انرژی و یا باالتر از آن تابش به های نزدیک  فرکانس

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

 .شود ر میشدت تابش بیشت شود با افزایش فرکانس می

 
بر حسب فرکانس برای دمای نمودار توان تابشی بهنجار شده : 1شکل 

 =5/1tی  بهنجار شده

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

نمودار طول همدوسی و عمق نفوذ بر حسب  2در شکل 

شود که تا  در شکل دیده می. مایش درآمده استدما به ن

صفر است و  طول همدوسی تقریباً قبل از دمای بحرانی

اما با نزدیک شدن . ه شدت وجود داردخاصیت ابررسانایی ب

افته تا جایی طول همدوسی افزایش ی دما به دمای بحرانی،

زیاد شده و  بسیار طول همدوسیکه در دمای بحرانی 

در دماهای  ،همچنین. رود خاصیت ابررسانایی از بین می

ثابت است و با  وذ تقریباً، عمق نفدور از دمای بحرانی
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عمق نفوذ به سمت بی  به دمای بحرانینزدیک شدن 

 .کند نهایت میل می

را نشان نمودار توان تابشی بهنجار شده بر حسب  9شکل 

هد که در دماهای دور از د این شکل نشان می. دهدمی

نرخ تغییر شدت توان ثابت است تا اینکه در  دمای بحرانی

شود و  شدت ماکزیمم می ی بحرانیی نزدیک به دمادماها

در دمای  کند و شدت افت میبه  دمای بحرانیقبل از 

 . رسد به صفر می بحرانی

 

 نمودار توان تابشی بهنجارشده بر حسب دما: 9شکل 

 حسب بر شده بهنجار یتابش توانی  نشان دهنده 4شکل 

در  طور کهنهما .باشد می ی مختلفدماها یبرا فرکانس

های توان در دماهای پایین پهن  شود قله مشاهده می شکل

اما در نزدیکی  .هستند و تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند

ی تابش کوچک شده و همینطور در  دمای بحرانی قله

 .شود های آن نوساناتی ظاهر می دامنه

 
ی دماها یبرا فرکانس حسب بر شده بهنجار یتابش توان نمودار: 4 شکل

 مختلف

گیری نتیجه  
دهد که با افزایش دما برای دماهای خیلی نتایج نشان می

کمتر از دمای بحرانی توان تابشی با شیب اندک افزایش 

رسد یابد تا در نزدیکی دمای بحرانی به بیشینه خود میمی

یابد به طوری که در دمای و سپس به سرعت کاهش می

تواند در ی بیشینه می نقطه. رسدبحرانی به صفر می

کاربردهای عملی مهم باشد چرا که با تنظیم دما در این 

 .آیدتوان تابشی بدست می ی نقطه بیشنه

  جعامر
[1] K. F. and A. Sudbo, Superconductivity Physics 

and Applications. John Wiley & Sons,Ltd, 

2004. 

[2] P. W. Anderson, “The resonating valence bond 

state in La2CuO4 and superconductivity,” 

Science, Vol. 235, No. 4793, pp. 1196–1198, 

1987. 

[3] J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. 

Zenitani, and J. Akimitsu, “Superconductivity at 

39 K in magnesium diboride,” Nature, Vol. 410, 

No. 6824, pp. 63, 2001. 

[4] A. T. Fiory, “Quantum interference effects of a 

moving vortex lattice in Al films,” Phys. Rev. 

Lett., Vol. 27, No. 8, pp. 501, 1971. 

[5] D. Mittleman, Sensing with terahertz radiation, 

Vol. 85, Springer, 2013. 

[6] Y. Makhlin, G. Scöhn, and A. Shnirman, 

“Josephson-junction qubits with controlled 

couplings,” Nature, Vol. 398, No. 6725, pp. 

305, 1999. 

[7] F. S. Cataliotti et al., “Josephson junction arrays 

with Bose-Einstein condensates,” Science, Vol. 

293, No. 5531, pp. 843–846, 2001. 

 [8] T. Kashiwagi et al., “Generation of 

electromagnetic waves from 0.3 to 1.6 terahertz 

with a high-Tc superconducting Bi2Sr2CaCu2O8 

intrinsic Josephson junction emitter,” Appl. 

Phys. Lett., Vol. 106, No. 9, pp. 92601, 2015. 

 [9] L. N. Bulaevskii, E. M. Chudnovsky, C. L. 

College, B. Park, B. West, and N. York, 

“Electromagnetic Radiation from Vortex Flow 

in Type-II Superconductors,” Phys. Rev. Lett., 

Vol. 97, No. 197002 , pp. 1–4, 2006. 

[10] M. Hosseini, “Optimization of the THz 

radiation from superconductor at non-laminar 

regime,” Physica C: Superconductivity and its 

Applications, Vol. 529, pp.36-39, 2016. 

[11] L. N. Bulaevskii and A. A. Sobyanin, 

“macroscopic theory of superconductors with 

small coherence length,” Physica C: 

Superconductivity and its Applications, Vol. 

152, pp. 378–388, 1988. 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

کنفرانس فوتونیک ایران و یازدهمین 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

121 

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

 3x3شدگی بر رفتار نوری یک جفتگر  جفت تاثیر قدرت

 1محسن حاتمی ،1*مهدی بهادران ،1آمنه شفیعی

  دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز،شیراز1

 مهدی بهادران: نویسنده رابط*

 

 مورد بررسی قرار می گیرد 3×3در یک جفتگرصال یک موجبر و دو میکرو حلقه تئوری ویژگی های اتدر این مقاله به طور  -چکیده 

  روش تحلیلی که ارایه دادیم .بدست می آید 3×3به کمک تئوری مد جفت شده تابع انتقال نوری برای یک گرد زنشگر با جفتگر و 

یب جفت شدگی در اثرات ضر . مناسب است ،یره ای توزیع شده اندادر اتصاالت موجبری که به صورت خطی  و د برای امواج عبوری 

 ،3×3یک جفتگر انتقال اپتیکی  همچنین با توجه  به تابع. داده ایمبا جزییات مورد بررسی قرار  ،3×3یک جفتگر طیف عبوری 

 .کرد میتوان تنظیمها  بین موجبر و میکرو حلقه شدگیرا با تغییر توان جفت  انتقال نوری بر حسب طول موج نشان می دهیم

 ، تئوری مد جفت شده، جفتگر خطی، جفتگر دایره ای9×9گرد زنشگر، جفتگر -واژهکلید
 

Effect of Coupling Strength on the Light Behavior through a 3×3 Coupler 
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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

علمی مهمی در سیستم های های گرد زنشگرها دارای کاربرد

 آوردن تابع تبدیل اپتیک دربدست  .ارتباط نوری هستند 

 ای بر خوردارهای اپتیکی و فوتونیکی از اهمیت ویژهسیستم

نوری  تا کنون مطالعات زیادی بر روی محاسبه تابع انتقال. است

 [4-1]انجام شده است  2×2های جفتگر شامل هایدر سیستم

پیچیدگی محاسباتی  علتهب 9×9ولی مطالعه روی جفتگرهای 

منگ و  2004در سال . گرفته استقرار ی سرکمتر مورد بر

ای اری بر اساس چند جملهای ویژه مقدهمکاران معادله

که مناسب برای  ندحل کرد 9×9های  جفتگربرای   1چیبشف

این  آنها روشمحدودیت . [1]بود ایهای خطی و دایرهتوزیع

های جفت شدگی دو حلقه  با هم برابر است که بایستی ضریب

توتسوکا و همکارانش ماتریس انتقال  2001در سال . باشند

کند بدست را برای شفافیت القاییده در نور 2×2جفتگر 

 . [1]آوردند

روش تئوری مد جفت شده به حل  کمکدر این مقاله  ابتدا به  

و سپس تابع  پردازیم می 9×9تحلیلی معادالت برای جفتگر 

 .دهیم را مورد بررسی قرار میاپتیکی انتقال 

 

 3x3تئوری مد جفت شده برای جفتگر

دو  1مطابق شکل . نامیممحل اتصال بین موجبرها را جفتگر می

حیه جفت شدگی بین نا که وجود دارد 9×9جفتگر نوع

دارای یا ( الف-1شکل )توانند دارای توزیع خطی میموجبرها 

های با سیستمبرای . باشند( ب-1شکل)ای دایره/مثلثیتوزیع 

)توزیع خطی دو جفتگر قوی 
12 13,K K ) و یک جفتگر بسیار

13 ضعیف  0K  سه  ،ایدایرههای با توزیع سیستم در و( (

12) با مقادیر مختلف ناحیه جفتگری مجزا 13 23, ,K K K ) در

 .گیریمنظر می

                                                 

 

 

 

 
1
chebyshev 

 
 موجبر کی و زنشگر گرد دو شامل یستمیس یبند کریپ: 1شکل

 یا رهیدا(ب       K13=0  یخط(الف با توزیع 9 ×9 جفتگر یدارا
K13≠0  

الف  هنگامی که یک سیگنال نوری که از سمت -1مطابق شکل 

 .به دو قسمت تقسیم میشود شودمیچپ موجبر وارد سیستم 

قسمتی از مسیر موج ورودی از جفتگر باالیی،
12K عبور کرده و

 رسد و قسمتی نیز به کمک جفتگر پایین،باال می به حلقه

23Kها پس از موج ورودی در حلقه. رسدبه حلقه پایین می

 .پیدا خواهد کرد iیک دور چرخش اختالف فازی به اندازه 

کنیم که در آن را بررسی میلی ابتدا یک حالت ک در این مقاله،

 .باشدبین موجبرها و میکروحلقه متفاوت   شدگیضریب جفت

های تغییرات دامنه میدان ،9تئوری حالت اتصالبا استفاده از 

در جفتگر، موجود هایموجبر
iaای از معادالت ، توسط مجموعه

 یدآبدست می به صورت زیردیفرانسیل 
 

(1) 
1 112 13

12 23 2 2

13 23 3 3

/0 / 2 / 2

/ 2 0 / 2 /

/ 2 / 2 0 /

a a zi K k i K k

i k K i K k a a z

i k K i K k a a z

     
    

      
         

 

در . باشندمی جفتگرتغییرات طول  zعدد موج وkدر اینجا 

 کردوابسته به زمان را حذف  فازمی توان  4حالت انتقال ضعیف

 :و دامنه موج را به صورت زیر نشان داد
(2)   

                                                 

 

 

 

 
2
 Coupling coefficient 

3
 Coupled-mode theory 

4
 Weak-guide approximation 
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1,2,( , 3 ) i Z

m m i ma x e     
که 

m  تابعی از ویژه مقدار/ix k واست   ثابت انتشار

دستگاه معادالت  ،(2)در معادله ( 1)با قرار دادن معادله  .است

با قرار دادن دترمینال ضرایب  .شودتبدیل میبه صورت همگن 

 :صفر داریم برابر با
 

(9) 

 

3

2 2 2

13 23 12

12 13 23

(2 ) (2 ) 0

2

i ix p x q

p K K K

q K K K

   


  
 
 

2رابطه با کمک  2 2

1 1 3( ) ( ) ( ) 1i i ix x x      ضریب

)از آنجا که .آیددست میببهنجارش  ), ( )m i n ix x   مجموعه

آوردن مقادیر ویژه  دستببرای  ،دهندیم لیرا تشک یکامل

1 2 3, ,x x x این . را حل کنیم معادله ویژه مقداری الزم است

جوابی به صورت معادله
1

4
cos( )

3

p
 


  با  تداشخواهد

االضالع ها در سه راس مثلث متساویموجبر توجه به این که

2اختالفویژه مقادیر دارای  قرار دارد، / 3 با در  .خواهند بود

2iنظر گرفتن  ix    می توان ویژه مقادیر
1 2 3, ,x x x  را به

 .صورت زیر نوشت
 

 

(4) 1

2

3

4
cos( )

3

2

cos( ) 3
( sin )

2 2 2

cos( ) 3
( sin )

2 2 2

p

x

x

x



 


 




 




 




 



توانیم با استفاده تعریفمی 
ix و تعریف  

ma  و رابطه متعامد

 .ماتریس زیر را تشکیل دهیم
 

(1) 

31 2

31 2

31 2

1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

ixix ix

ixix ix

ixix ix

x e x e x e

x x e x e x e

x e x e x e

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 
 

  
 
  

kzینجاا در   موجبر و نشان دهنده قدرت بر هم کنش بین

 z=Lشروع ناحیه جفتگری و   z=0نقطه . میکرو حلقه است

ماتریس  اگر فرض کنیمپس . جفتگر استانتهای نشاندهنده 

( )R دامنه  وخروجی  هایسیگنالدامنه  رتباط دهنده بینا

ماتریس قطه انتهایی جفتگر باشد، در ن یهای ورودسیگنال

 .خواهد بودبه صورت زیر تبدیل 
(1) 1( ) ( ) (0)R x x   

 :پیکر بندی خطی و دایره ای متقارن

از آنجاکه در پیکر بندی خطی 
13 0K  ابط با کمک رو ،است

خطی به صورت  توزیعبا  9x9باال ماتریس تبدیل برای جفتگر

گرد  شده در اختالف فاز ایجاد عریفاز ت یدآ زیر بدست می

)هازنشگر
3 3 3a b  و

1 1 1a b)  میدان نسبت دامنه

خروجی به ورودی
 

 به شکل زیر خواهد بود
 

 

(1) 

2 2 2 2 31
23 12 12 23 1 3

2 2 2 2 31
12 23 23 12 1 3

( ) ( )

1 ( ) ( )

A K A K K A K
p p

T

K A K K A K A
p p


 


 

    



    

 

cos(0.5در آنکه  )A p است.  

 شبیه سازی

 از جنس موجبری ،الف-1شکل هایدر اینجا برای گرد زنشگر

2Geo Sio1.46شکست گروه ضریب  باgn  بکار  ]1[

1 باال شعاع گرد زنشگر .می بریم 99.1R m عدد مد ،

1 باالزنشگر  3N   ، موجبر خطیضریب جذب 

10 /dB m  فاز،/ 2 10  ، پایینشعاع گرد زنشگر و

3 26.2R m3،، عدد مد زنشگر پایین 2N  می باشند .

میزان جفت شدگی برای  نوری نمودار انتقال،  2در شکل 

نمودار برای میزان . رسم شده استدرصد  100از صفر تا متغیر 

. مختلف جفت شدگی دارای افت و خیز های زیادی است

انتخاب  2نمودار شکل را به طور تصادفی ازنقطه  1مختصات 

نقطه در  2ترین ،نقطه در کم 2که مختصات  ای به گونه شد

مقدار انتقال نوری از سیستم  در بیشترین نقطه 2میانگین  و

 . باشد الف-1شکل 

 , K12بر حسب دو جفتگر  خطی 9×9عبور ازجفتگر  نمودار :2شکل 

K23 

نسبت میدانهای  23Kو 12K با در نظر گرفتن این مقادیر

 درخطی بر حسب طول موج  9×9عبوری به ورودی در جفتگر 

 کمترین مقادیر جفتگری در که شبیه سازی شده اند 9 شکل
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-9هایشکل ی درمقادیر میانگین جفتگر ، ب/الف-9هایشکل

شده رسم  ج/ث-9هایشکل ی درینه جفتگرو مقادیر بیش ت/پ

.اند

 

 

 
نمودار نسبت میدانهای خروجی به ورودی در یک جفتگر .9شکل

  (الف  طول موج با مقادیر جفتگری حسب خطی بر 9×9جفتگر 

K23=0.29;K12=0.1 ب)  K23=0.59;K12=0.2 پ) 

K23=0.29;K12=0.1 ت)  K23=0.615;K12=0.885  

 K23=0.25;K12=0.82 (ج K23=0.015;K12=0.19(ث

دهد میزان عبور به شدت تابع میزان جفت نتایج نشان می

درصد جفت  باشدو تغییرهای باال و پایین میشدگی در جفتگر

-خروجی سیستم می در تشدیدشدگی باعث تغییر مکان قله 

و یافتن  هاردر قدرت جفتگ تغییر ایجادبه کمک  همچنین.شود

 و23Kنسبت 
13Kتوان خروجی  سیستم را کالیبره کردمی. 

 گیری نتیجه

به کمک تئوری مد جفت  9×9های اتصال یک جفتگرویژگی

شده مورد بررسی قرار گرفت و تابع انتقال نوری برای یک گرد 

انتقال اپتیکی   نشان دادیم با توجه  به تابع . زنشگر بدست آمد

 مکانو ورودی به خروجی  میدانهایتوان نسبت بدست آمده می

را با تغییر توان جفت  قله های تشدید در طیف طول موجی

 .ها کنترل کردر و میکرو حلقهشدگی بین موجب
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 NOxاثر پالسمای سرد فشار اتمسفری در اصالح آالینده های 
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ی سد  به ویژه تخلیه توسط تکنولوژی پالسمای غیرحرارتی، NOxی  دراین مقاله یک مطالعه ی نظری برحذف آالینده –چکیده 

 .دهد و افزایش غلظت الکترون را به صورت تابعی از زمان نشان می NO2کاهش غلظت  بعدی، مدل یک. الکتریک ارائه  شده است دی

های فسیلی کار  های هوا همچون اکسیدهای نیتروژن معموال در مناطقی که وسایل نقلیه و کارخانجات با استفاده از سوخت آالینده

 .وجود دارند کنند، می

 الکتریک ی سد دی راکتور تخلیه پالسمای غیرحرارتی، - کلیدواژه
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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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 مقدمه

 کاهش، همچون مختلفی های اخیرتکنیک های سال در

، الکترونی پرتو های تابش، مرطوب سایش، انتخابی یستیلکاتا

 به، پالسی کرونای ی تخلیه و، الکتریک دی سد ی تخلیه

 با، دیزلی موتورهای اگزوز از خروجی های آالینده حذف منظور

 بسیاری ی عمده نگرانی. اند شده وارد، موفقیت مختلف درجات

، است بوده ها آالینده حذف نیازبرای مورد انرژی، ها ازتکنیک

 پالسمای یعنی قوی فناوری پیشرفت به منجر مطلب این که

 متوسط انرژی، حرارتی غیر پالسمای در.شد حرارتی غیر

 خنثی ذرات و ها یون از باالتر توجهی قابل طور به،ها الکترون

 برای نیاز مورد انرژی کاهش در بزرگ مزیت یک این که، است

گاز ، وحالت چهارم ماده استپالسما .[1]است ها آالینده حذف

ها  ای است که انرژی کافی برای جداسازی الکترون یونیزه شده

انواع مختلفی از .کند ها را فراهم می ها و مولکول از اتم

، N2O: از جمله. های نیتروژن در طبیعت وجود دارند اکسید

NO2 ،NO ،N2O5 ،NO3 ،N2O4.ترین اکسیدهای  عمده

ناکس  اختصار .است  N2O ،NO2 ،NO جو نیتروژن موجود در

 اکسید، نیتروژن دی یا نیتروژن مونواکسید، و به نیتریک اکسید،

نیتروژن اکسید  نقطه نظر فوتوشیمیایی، که از.شود اطالق می

وخت در نیتروژن اکسید هنگامی که س.شود جدید نامیده می

های  در میان شکل.آید به وجود می درجه حرارت باال می سوزد،

اکسید سمی  نیتریک اکسید و نیتروژن دی ،NOxمختلف 

یندهای آاز فر شدهمنتشر NOxاز % 99حدود  .هستند

در فضاهای  NO2باالی   غلظت. است NO2% 9و ،NOسوختن

از  NOxاثرات منفی دیگر ،و های تنفسی و قلبی بیماری ،باز

 گرمای جهانی، های اسیدی، باران فوتوشیمیایی، دود مه :جمله

تکنیک پالسمای  .است... و های سمی وردهآتشکیل فر

ه داده ئمشکالت ارا اینای برای  رویکرد خالقانه غیرحرارتی،

های کاربردی به خصوص حذف  برای بسیاری از برنامه .است

رویکرد پالسمای  های بسیار رقیق آلودگی هوا، غلظت

به علت انتخاب انرژی و قابلیت آن برای حذف  غیرحرارتی،

های مختلف و همچنین مصرف کم انرژی و  ههمزمان آالیند

 .مقرون به صرفه بودن بسیار مناسب است

 روش بررسی

نشان داده ( 1)های مختلف راکتور طراحی شده در شکل  بخش

 .شده است

 

 (DBD)  ی سد دی الکتریکی راکتور تخلیه:  (1) شکل

 111ای، به طول  استوانه سیلندر  یک  شکل  به   DBDراکتور 

ی آن متصل  باشد، که یک الکترود سوزنی درمیانه می میلیمتر 

 1.9ی  با الیه الکترود خارجی  داخلی  سطح . شده است

  شده پوشیده  الکتریک  سد دی عنوان   از آلومینا به میلیمتری 

 2خلیه است ت محل  که  سد و الکترود داخلی  ی  فاصله. است

  بین الکتریک  دی حضور سد  به دلیل . باشد می متر  میلی

ولتاژ باال   ی تغذیه منبع   به نیاز  تخلیه  عمل   الکترودها، انجام

میدان    الکتریک، الکترودها سطح دی  از گاز  با عبور.دارد

 .کنند ایجاد می خود   بین   پالسما تولید  برای   را کافی  الکتریکی  

  غذیه ولتاژ باال متصلت  منبع  به دو هر  کاتد و  آند

داخل   به  گاز  ورودی  یک  شامل، پایه راکتورطراحی .گردند می

این  در .باشند می فوالد   جنس از دو هر  الکترودها .است راکتور 

 نظر در اتمسفر 1 فشار و  کلوین 911 ها واکنش  دمای  آزمایش 

 دودکش، محور امتداد در گاز  حرکت  حین در .است  شده  گرفته

 درخشان   به تخلیه منجر باال، تغذیه ولتاژ  منبع  عملکرد

 .شود غیرحرارتی را سبب می یپالسما  تشکیل  و شده   الکتریکی 

 ی تخلیه و پایدار های پالسما آسان گیری برشکل عالوه

 دیگری مزایای، الکتریک دی سد ی راکتورتخلیه در یکنواخت

، پایین عملیاتی ی هزینه و بخشی اثر، پذیری مقیاس قبیل از

 به را راکتور نوع ازاین استفاده محققان، است شده منجر

 ی برا  تعادلی  معادالت .[2]دهند ترجیح دیگر راکتورهای



 ران،یا کیفوتون یو فناور یکنفرانس مهندس نیازدهمیو  رانیا کیو فوتون کیکنفرانس اپت نیوپنجم ستیب

 1991بهمن  11-9 ران،یا راز،یش راز،یدانشگاه ش
 

191 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

...  و ها یون ها، رادیکال خنثی،  ذرات  همچون های مختلف، گونه 

 .[9]شود می  نوشته( 1) ی رابطه توسط

2i
i i

n
D n R

t



  


                                      (1)  

D  است، و  دوقطبی  پخش  ضریبiR برای  واکنش   سرعت

i گیری شکل . است گونه  مین NO2 رخ سه مسیر ممکن  در 

راکتور  در محیط  الکتریکی  ی  از تخلیه الکترون   ابتدا در. دهد می 

 و .شود ی دوم نیتروژن اتمی تولید می در مرحله .شود تولید می

 بر  بنابراین .شود می  ی تولید تجزیه  از  اتمی  اکسیژن خرآ در

برای  پیوستگی   معادالت شده، شیمیایی ارائه   های واکنش  اساس

 ،زیر می باشد  صورت های باردار به  الکترون و سایر گونه 

 در حضور پالسمای غیرحرارتی NO2واکنش های گاز  - (1)جدول
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3آن یکایو  باشد یثابت واکنش م Kکه  1.m s است. 
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ی معادله
iR K n n  ، الکترون به صورت  یچگال که درآن

 .شود ینوشته م( 2) ی معادله

e
e d e

dn
R V n

dt
                                        (2    )  

dV سرعت سوق و باشد یم هیاول ونیزاسیونی بیضر. 
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ی کیالکتر  دانیم  عیسر  جهت  رییتغ  منظور  به ، الکترودها

ی اعمال  لیپتانس .اند شده  متصل  هیتغذ  منبع  فرکانس  به ،یشعاع 

0 صورت  به  (2 )V V t  ،0 آن در  که است 60V kV 

60Hz و .است  لیپتانس  دامنه  هیتغذ  منبع  فرکانس 

دو الکترود   نیب  یخارج  یکیالکتر  دانیعملکرد م .باشد یم 

راکتور و  در داخل   ونیزاسیونیمنجر به  ،یو خارج  یداخل

 ی هیاول  بیضر ن یبنابرا .شود می  پالسما  هیتخل   یریگ شکل

 نسندوتا E
P

 به ی ا معادله در ها الکترون سوق   سرعت و 

 .شود یم فیتعر ریز  صورت 

exp( )d e
BPV E� A

EP


   

  یریپذ تحرک e .باشند یم  ثابت  یها تیکم B و A که 

( 2)در جدول   که، باشد یم ونیزاسیونی  لیپتانس iV و الکترون

 .اند شده هئارا

 شده یساز هیمدل شب یها داده - (2)جدول 

) تحرک پذیری الکترون )e   20.134 / .m V s  

 2.311 (A)کمیت ثابت 

 119.2 (B)کمیت ثابت 

 300 K (T)دما 

)فرکانس منبع تغذیه  )  60 Hz 

)0 دامنه پتانسیل )V   60 kV 

8 ها چگالی اولیه گونه 310 m   

6 ها چگالی اولیه الکترون 310 m   
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 الکترون یچگال یزمان راتیینمودار تغ ( :2)شکل 

 .نسبت به زمان راکتور   طیدرمح

  یخارج یکیالکتر  دانیم  که ی هنگام دهد یم  نشان نمودار  نیا

 اعمال  یداخل و ی خارج الکترود دو نیبی شعاع  یراستا در را

 پالسما،  لیتشک و نهیزم پس  گاز  ونیزاسیونی  سبب  به م،یکن یم 

ی  لحظه در  شیافزا  نیا .کند یم دایپ  شیافزا الکترون   یچگال

 به  کترونال رشد  پس  آن از و .رسد یم  اوج  به  هینانوثان 1.2

2NO با  واکنش  سبب   2 وO، نیدر ا.کند یم  دایپ  کاهش 

 .گردد یم  لیتشک  پالسما و شود یم زهیونیز گا ستمیس

 توان پالسمایی راکتور سازی شبیه با،همکارش و رامامیورتاهی

 دست که آوردند دست به را الکترون چگالی تغییرات،پالسی

 .[4]دارد مطابقت ما کار ی نتیجه با ها آن آورد

 
 یچگال راتیینمودار تغ:  (9) شکل

2NO نسبت به زمان. 

 نیا .تند است  ییبا بو یسم یگاز 2NO دیاکس ید  تروژنین

 یا به رنگ قهوه باالتر، یزرد و در دماها یمعمول یدما در گاز

 هوا یها  ندهیآال نیتر از مهم دیاکس ید  تروژنین .دیآ یدر م

با توجه به  .دارد یا گلخانه یمنف  اثر اهانیو بر رشد گاست، 

و مطابق با ، گاز با گذشت زمان کاهش نیا یچگال ،(9) شکل

 2NO یسم ی ندهیآال  کاهش  یعنی راکتور، نیا یهدف اصل

در  تابان، ی هیبا استفاده از تخل اکوامارو و همکارانش، .است

 .در هوا پرداختند دیاکس ید تروژنیگاز ن ی هیفشار کم به تجز

 گاز  توان یم  روش  نیا از  استفاده با  که دادند  ها نشان آن

 تروژنین  و  ژنیاکس ضرر یب گاز  دو  به را دیاکس ید  تروژنین 

 عتیطب  ی چرخه  از  را  ندهیآال  نیا قیطر  نیه اب  و کرد لیتبد 

را شده  به دست آمده صحت روش استفاده جینتا .حذف کرد

 همچنین .محققان مطابقت دارد نیا  ی افتهیبا  که  دهد ینشان م

 .دهد می افزایش را نهایی کاهش جاذب یا کاتالیست افزودن

[2] 

 جینتا

 یکه ولتاژ باال به الکترود خارج یهنگام مشاهده شده است

راکتور انتخاب   یبرا  کوچک  ی هیگاف تخل و شود، یاعمال م

با همان  نیبنابرا .است ازیموردن  ولتاژ شکست کوچکتر شود، یم

به عالوه با  .ردیگ یصورت م یبهتر 2NO ولتاژ باال حذف

 ه،یتخل  فشدن گا سبب کوچک به ،یقطر الکترود داخل شیافزا

 ی هیآغاز تخل باهمچنین .ابدی یم  شیافزا 2NOحذف راندمان

بعد از  2NO یها مولکول غلظت راکتور، داخل در   یکیالکتر

این نتایج طبق بررسی .کند یم دایپ کاهش د،یشد شیافزا کی

های جامع ونگ و همکارانش در خصوص اثرات ساختاری 

حاصل   NOراکتور تخلیه ی سد دی الکتریک بر روی حذف 

 [9].شده است
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 پراکندگی القایی بریلوئندر  کنشهندسه برهماثر  

 9، اکبرنظری گلشن9، پگاه جمشیدی*،2،  1محمد جابری

 ای تهران انتهای کارگر شمالی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پالسما و گداخت هسته1

 های کوانتومیفوتونیک و فنآوری ای، پژوهشکدهتهران انتهای کارگر شمالی پژوهشگاه علوم و فنون هسته 2

 تهران دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه، گروه فزیک9

جهت    ،برای ساختار تک سلولیپراکندگی القایی بریلوئن  فرایندکنش در  اثر تغییرات هندسه برهم به مطالعه مقالهدر این -چکیده 

ج پایتداری انترژی خرججتی در    از آینه متزدج  فتاز    میزان تغییرات انرژی بازتابی. پرداخته شده اس  ، بهینهساختار به یابی  دس 

 سته بترهنکنش  دتغییر در هندهد با  نتایج نشان می .قرار گرفته اس بررسی مورد بریلوئن نده پراکنسلول  ازاپتیکی  یسازمحدجد

به عنوان محدجد ساز اپتیکی در خرججی به انرژی پایدار ج قابل کنترل عالجه بر بهینه سازی انرژی بازتابی از آینه مزدج  فاز توان  می
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 هندسه برهمکنش ،آینه مزدوج فاز، محدود سازی اپتیکیپراکندگی القایی بریلوئن،  -کلید واژه

Effect of Interaction Geometry on the Stimulated Brillouin Scattering  
Mohammad Jaberi

1,2,*
, Pegah Jamshidi

3
, Akbar Nazari Golshan

3 

1Plasma and Nuclear Fusion Research Institute, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran 

2Photonic and Quantum Technology Research Institute, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran 

3
Department of Physics, Shahed University, Tehran, Iran 

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. 
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 مقدمه
به واسطه کاربردهای آن  ،SBS، پراکندگی القایی بریلوئن 

به عنوان آینه مزدوج فاز اپتیکی و جبران انحراف های به 

تولید تپ های  باریکه فرودی و همچنین وجود آمده در 

تر از طول عمر فونون  ها مرتبه کوتاه فشرده تا ده

. [2, 1]بسیار مورد توجه دانشمندان بوده استآکوستیکی 

توان  پراکندگی القایی بریلوئن میمهم از دیگر کاربردهای 

 [9]اشاره نمود (SBS-OL) اپتیکیمحدود سازی ایجاد به 

و انحراف شدت کم های   که تکنیکی برای عبور باریکه

محدود از  .باشد توان لیزری میاز باریکه پربخشی دیگر 

و بهینه سازی برای محافظت قطعات اپتیکی  اپتیکیسازی 

در لیزرهای پرتوان و یا ساختارهای پایداری سیستم لیزری 

بسیاری از در . شودبکار گرفته میهندسی بزرگ، 

مانند جذب  اپتیکی محدود سازی برایهای مرسوم  روش

به واسطه  ،اشباع پذیر رسانندگی نوری و جاذب، فوتونی دو

برگشت های  یا شکستو  القای گرماناشی از  های آسیب

در ذات فرایند محدود سازی که   کتریکلا-دیناپذیر در 

، کنترل توان نوری لیزرهای پر قدرت وجود دارد اپتیکی

 SBSبا توجه به اینکه در فرایند  .شود برآورده نمیکامال 

آستانه تخریب بیشتر مواد مورد استفاده باالتر از 

به عنوان یک فرایند  SBSباشد، لذا  می           

های باالی  توانایی کنترل توان با کننده( فعال) خود پایدار

محدود سازی نوری روشی بسیار مناسب برای ، لیزری

 . [1]باشد می

و پدیده محدود رفتار آینه مزدوج فاز حاضر در پژوهش 

بر کمک پراکندگی القایی بریلوئن را با سازی اپتیکی 

تغییر طول سلول و ) SBSساختار هندسی سلول  حسب 

و تغییر  متناسبها با فاصله کانونی  استفاده از عدسی

                                                           
 

  
1Stimulated Brillouin Scattering   Optical Limiting 
2
  Irreversible Dielectric Breakdown 

به منظور (  SBSفاصله عدسی تا پنجره ورودی سلول 

در  و تغییر در طول برهمکنش شدت باریکهتغییر در 

به صورت تجربی های مختلف  با طولآرایش تک سلولی 

خالص از استون  .قرار گرفته است بررسیمورد مطالعه و 

به            با ضریب بهره بریلوئن % 99,99

 .عنوان ماده پراکننده استفاده شده است

 چیدمان آزمایش

در طی فرایند انجام تحقیقات از یک نوسانگر حلقوی تک 

تک مد طولی و تک مد های لیزری  جهتی برای تولید تپ

 .[5]تاس استفاده شده TEM00عرضی 

بعد از عبور از دو تقویت کننده باریکه خروجی لیزر  قطبش

-توسط دو قطبشگر گلن، Nd:YAGبا محیط فعال 

خطی و به کمک یک تیغه ربع موج با ( GT)تامسون 

 SBSمثبت درون سلول  عدسیقطبش دایروی توسط یک 

نشان داده  (1)چیدمان آزمایش در شکل  گردد کانونی می

  .شده است

FPD1 

FPD2 

PLate AMP2 
M 

GT2 

GT1 

OSC  

HWP 

QWP   

    SBS-Cell 

AMP1 

JM 

M 

 f 

نوسانگر حلقوی تک مد طولی  : OSC :چیدمان اپتیکی آزمایش -1-شکل

تقویت : AMPتیغه شیشه ای پولیش شده،  Plate:و تک مد عرضی ،  

گر گلن  قطبش : GTتیغه نیم موج،: HWPآینه تمام بازتابان، : Mکننده، 

 fفوتودیود سریع ، :  FPDکالریمتر،:  JM،تیغه ربع موج:  QWP تامسون،

 .سلول پراکننده حاوی استن خالص:  SBS-cellعدسی مثبت و
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 969با طول  SBSرفتار انرژی بازتابی از تک سلول 

با استفاده از  -میلیمتر 11قطر دهانه ورودی  -متر میلی

میلیمتر در فاصله  144عدسی با فاصله کانونی 

تا پنجره ورودی سلول، در شکل شماره          

و مطابق با تئوری و نتایج دیگران  .ترسیم شده است( 2)

و به منظور مقایسه و صحت نتایج بدست  [2, 1]باشد می

 .آمده، آورده شده است

 

 . mm969 به طول  SBSرفتار انرژی بازتابی از سلول  -2شکل 

الزم به ذکر است که مقدار انرژی بازتابی به صورت نسبت 

 .شود بر انرژی ورودی به سلول تعریف می بازگشتیانرژی 

انرژی استوکس با احتساب ضرایب همچنین مقدار 

تیغه ربع موج  و ای تیغه شیشه)عبوردهی قطعات اپتیکی 

(         تامسون-و قطبشگرگلن       

  :برابر بالذا ضریب عبور دهی در نظر گرفته شده 

              

با نمایی  ضریب بازتابش انرژی به صورترفتار . می شود

مجانبی حدود تا مقدار افزایش انرژی فرودی به سلول 

 SBSرفتار ضریب بازدهی این سلول . یابد افزایش می  54%

تا  154از به ازای تغییر در فاصله عدسی تا ورودی سلول 

 (ژول میلی 25الی  9)انرژی فرودی  برحسبمیلیمتر  214

 ،با افزایش فاصله. ده شده استانشان د (الف)9در شکل 

فرایند در این  .مشهود می باشدفزایش انرژی بازتابی ا

کاهش طول  ولیزر باریکه افزایش شدت حقیقت با 

با توجه به معادالت حاکم بر لذا ، داده استرخ  ،برهمکنش

پراکندکی القایی بریلوئن انتظار وجود یک نقطه بهینه برای 

بدلیل تشکیل   افزایش بیشتر فاصله .ردوجود دافاصله 

کمر باریکه در نزدیکی پنجره ورودی و شکست پنجره، 

انرژی   همچنین در فواصل کوچک . امکان پذیر نبود

بدست نتایج . یابد استوکس بازتابی به شدت کاهش می

بریلوئن تانه انرژی آس مقدار نشان از کاهشهمچنین آمده 

و کاهش طول برهمکنش با      مقدار کاهشو در نتیجه 

 .دارد ،افزایش شدت باریکه

به طول  یرفتار انرژی بازتابی برای سلول( ب)9در شکل

mm154 فاصله کانونی  اعدسی ب وmm644  در فواصل

در بازه انرژی              متفاوت 

با افزایش . ترسیم شده است                 

تشکیل موج بریلوئن برای مقدار انرژی آستانه فاصله، 

همچنین کاهش یافته و  mJ9به  mJ 16از ستوکس ا

در انرژی فرودی % 54تا % 9افزایش انرژی بازتابی از 

این روند در سلولی  .شود مشاهده می               

لذا با توجه به طول . مشاهده گردیدنیز  mm151 به طول 

در فواص متفاوت بین عدسی و  SBSرفتار انرژی بازتابی از سلول  -9شکل 

 .mm154 ( و ب mm969 ( سلول برای سلول به طول الف

 (الف)

 (ب)

𝑇 = 𝑇1 × 𝑇𝐺𝑇 × 𝑇1 = 62.5% 
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توان مقادیر انرژی  سلول و فاصله بین عدسی تا سلول می

با توجه به فرایند  .بازتابی و انرژی آستانه را تعیین نمود

بازتاب هنگامی که انرژی ورودی پراکندگی القایی بریلوئن 

کند و بخشی از انرژی باریکه لیزر از سلول خارج  پیدا می

در  .را داردهای محدود سازی نوری  ویژگیمی شود که 

تیب رفتار انرژی عبوری از سلول به تر( الف و ب)1شکل 

 . داده شده استمیلیمتر نشان  154و  969 های طول رایب

نمودارها پیداست با افزایش انرژی ورودی همانطور که از 

، یابد به سلول، انرژی عبوری به صورت نمایی کاهش می

و و تقریبا پایدار تا یک مقدار مجانبی  یکاهشروند این 

این روند در فواصل . یابد ادامه میمستقل از انرژی ورودی 

با و  باشد میخطی به صورت و کاهشی   بسیار کم 

نتایج . دهندبدست میثابتی مقدار تقریبا افزایش انرژی 

عدسی تا سلول مقدار انرژی دهد با افزایش فاصله  نشان می

محدودشده اپتیکی کمی متفاوت می باشد لذا با تغییر در 

توان انرژی  طول سلول و فاصله بین عدسی و سلول می

از دیگر . بدست آوردکنترل پایدار و قابل اپتیکی عبوری 

توان به تولید باریکه با  زی اپتیکی میاثرات محدود سا

فضایی تقریبا تخت و همچنین رفتار زمانی با قله  1,2توزیع

تخت اشاره داشت که در این مقاله مجال بررسی آن یافت 

 . نشد و درمقاالت بعدی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت

 گیری نتیجه
در این پژوهش به مطالعه پدیده پراکندگی القایی بریلوئن 

ه عنوان آینه مزدوج فازی و محدود ساز اپتیکی پرداخته ب

فاصله  یاتغییر در طول هندسی سلول و نتایج با شد و 

مورد مقایسه و  سلولدهانه ورودی باریکه در عدسی تا 

نتایج نشان میدهد افزایش فاصله بین . تحلیل قرار گرفت

عدسی و سلول منجر به افزایش ضریب بازتابش انرژی و 

 یتدر حالاین نتایج شود  ژی آستانه بریلوئن میکاهش انر

تغییر همچنین با . یابد ش میهکه طول برهمکنش کااست 

طول سلول، )در ساختار هندسی پراکندگی القایی بریلوئن 

های فرایند  ویژگی( طول برهمکنش و شدت باریکه ورودی

محدود سازی اپتیکی در انرژی خروجی از سلول برقرار 

میتوان میزان انرژی خروجی پایدار از و همچنین است 

 .کنترل نمود ،با وجود تغییر در انرژی ورودیسلول را 
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 SBSرفتار انرژی عبوری به منظور محدود سازی نوری از سلول  -1شکل 

در فواص متفاوت بین عدسی و سلول و پایداری انرژی خروجی برای سلول 

 .mm154 ( و ب mm969 ( به طول الف

 (الف)

 (ب)
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خواص اپتیکی نقطه کوانتومی شبه  ان الکتریکی بر ساختار الکترونی واثر مید

 نیم کروی با الیه خیس

 معصومه دژکام

 dezh@miau.ac.ir، گروه فیزیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران

ساختار  .ا اعمال میدان الکتریکی خارجی در نظر گرفته شده استبالیه خیس -نقطه کوانتومی شبه نیم کرویدر این مقاله   –چکیده 

به دلیل اثر الیه خیس بر ساختار الکترونیی بایید آن را بیه     .به روش المان محدود حساب شده استبطور عددی  الکترونی سیستم

نتایج نشان می دهد که اعمال میدان الکتریکی باعث تغییر ترازهای انرژی سیستم میی شیود و بیا افیزاید مییدان       .حساب آورد

لییزری کتتیرل ییوی و    دو میدان  ،برای بررسی خواص اپتیکی .انرژی ترازهای پایه، برانگیخته اول و دوم کاهد می یابدالکتریکی 

طبق نتیایج بیا    .غیر خطی مرتبه سوم پالس کاوشگر به دست آمدی خطی و جذب و پاشتدگو  کاوشگر ضعیف به سیستم اعمال شد

 .جذب و پاشتدگی خطی و غیرخطی مرتبه سوم پالس کاوشگر جابجایی آبی داردافزاید میدان الکتریکی، 

 ، ساختار الکترونی، میدان الکتریکی، نقطه کوانتومی شبه نیم کرویخطی و غیرخطی خواص اپتیکی -د واژهکلی

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

نقطه های کوانتومی در سال های اخیر مورد توجه محققان 

نقطه های  و خواص اپتیکی ساختار الکترونی .بوده است

ز جمله شبه نیم کروی با اهای مختلف کوانتومی با شکل

اندازه گیری این شکل در  که الیه خیس بررسی شده

ه مشاهده شد Leonardمیکروسکوپ نیروی اتمی توسط 

 ترازهای انرژیمیدان الکتریکی بر  همچنین اثر .[1]است

در این مقاله  .ه شده استمطالع [2-4]نقطه کوانتومی 

با الیه خیس -ترازهای الکترونی نقطه شبه نیم کروی

روش المان محدود  بهبطور عددی  اعمال میدان الکتریکی

دو میدان  ،برای بررسی خواص اپتیکی .شده استمحاسبه 

به سیستم اعمال   ضعیف و کاوشگر قوی لیزری کنترل

، جذب و پاشندگی خطی و غیرخطی مرتبه سوم پالس شد

 .به دست آمد میدان الکتریکیدر حضور کاوشگر 

 اختار الکترونیساثر میدان الکتریکی بر 

نس نقطه کوانتومی شبه نیم کروی با الیه خیس از ج یک

. در نظر گرفته شد گالیوم آرسناید در سدایندیوم آرسناید 

به ترتیب  کوانتومیده و ارتفاع این نقطه شعاع قاع

nmR 10  وnmh 5 ( 1]مانند )]که مطابق با  است

 (.1شکل) است مشاهدات تجربی

 
 .نقطه کوانتومی شبه نیم کروی با الیه خیس: 1شکل 

 zمیدان الکتریکی خارجی در جهت  اعمالفرض با 

 kEE
extext

ˆ


سیستم در میدان ترونی ساختار الک ،

بدین منظور معادله شرودینگر در . الکتریکی به دست آمد

-ومیبرای الکترون محدود در نقطه کوانت ثرتقریب جرم مؤ

 :الیه خیس حل شد

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

1
.(

2 *

2

rrrrr
r

EuzueEuVu
m

ext




   

 

*)(، که 
rm ،)(rV، e، E  و)(ru ه ترتیب ثابت ب

ثر الکترون وابسته به مکان، مؤجرم  ،2پالنک تقسیم بر 

ویژه  بار الکترون، پتانسیل محدود کننده وابسته به مکان،

ثر الکترون مؤجرم  .تابع انرژی و ویژه تابع سیستم هستند

و پتانسیل محدود کننده برای این سیستم 

0

* 023.0),( mzrm
InAs

 ،
0

* 067.0),( mzrm
GaAs

 (
0

m 

),(0 ،(جرم الکترون zrV
InAs

eVzrVو  
GaAs

697.0),(  

 پس بطور سمتی جداپذیر است( 1)معادله  .است
 ilezrfNzru ),(),,(  (N ثابت بهنجارش.)  با

 :(1)ری در معادله جایگذا

       
).,(),(

),(),()
),(

1
(

2

),(
),(2

)
),(

(
1

2

*

2

2*

22

*

2

zrEfzrzfeE

zrfzrV
z

f

zrmz

zrf
rzrm

l

r

f

zrm

r

rr

llext

l

l

l

l



























(2 ) 

l بطور عددی با استفاده از  (2)معادله . عدد صحیح است

به  و ساختار الکترونی سیستم شدروش المان محدود حل 

الیه خیس و -کوانتومیه برای مرزهای بین نقط .مددست آ
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شرایط مرزی برای مرزهای خارجی مانند  .است نرمال

به المان ناحیه شبیه سازی  .اعمال شده است[ 1]مرجع 

 .شدهای مثلثی تقسیم 

به  سیستم با اعمال میدان الکتریکیسه تراز اول الکترونی 

انرژی ترازهای پایه، برانگیخته اول و  2شکل . مددست آ

 دوم را بر حسب میدان الکتریکی اعمال شده
ext

E  نشان

افزایش  با دیده می شود 2 که در شکلهمانطور  .می دهد

 .کاهش می یابد رازتهر سه ، انرژی میدان الکتریکی

 
سیستم  برانگیخته دوم( cبرانگیخته اول ( bپایه ( aترازهای انرژی : 2شکل 

بر حسب میدان الکتریکی 
ext

E. 

 خواص اپتیکیاثر میدان الکتریکی بر 

که سیستم  شدبرای بررسی خواص اپتیکی سیستم، فرض 

برانگیخته  xبا میدان الکترومغناطیسی پالریزه در جهت 

المان . شود و گذار بین دو زیرنوار رسانش را القا کند

jiijماتریس ممان دوقطبی 
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21توجه به آن    32و  (31 ) ،

پس  .دو قطبی الکتریکی هستند( ممنوع)گذارهای مجاز 

سیستم  خواص اپتیکی .از نوع آبشاری است شکل سه تراز

 ش با دو میداندر برهم کن در حضور میدان الکتریکی

قطبیده شده اند  xو میدان در جهت د .لیزری به دست آمد

اعمال شده به سیستم میدان . یابندانتشار می zو در جهت 
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 .آیدبدست می میدان کاوشگر پذیرفتاری خطی و غیرخطی
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 آهنگ فروافت

 .چگالی الکترون است Nو  iزیرنوار

-در نهایت خواص اپتیکی نقطه کوانتومی شبه نیم کروی

الیه خیس در حضور میدان الکتریکی 
ext

E بررسی شد. 

 غیر خطی مرتبه سوم و جذب و پاشندگی خطی 9شکل 

پالس کاوشگر بر حسب فرکانس کاوشگر 
p

 اعمال با 

 .را نشان می دهدمیدان الکتریکی مقادیر مختلف 

: ی مورد استفاده در محاسبات عبارتند ازپارامترها

 
 خطیغیر پاشندگی( dجذب و ( c، خطی پاشندگی( bجذب، ( a :9شکل 

p پالس کاوشگر بر حسب فرکانس کاوشگر مرتبه سوم
 میدان  با اعمال

mVE الکتریکی
ext
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با افزایش میدان الکتریکی  9با توجه به شکل .

جذب و پاشندگی خطی و غیرخطی مرتبه  ،اعمال شده

 که به دلیل افزایشداردجابجایی آبی سوم پالس کاوشگر 

 .است 2و1انرژی گذار بین ترازهای

 گیری نتیجه

با  کروی با الیه خیس ساختار الکترونی نقطه شبه نیم

. مدبه روش المان محدود بدست آ اعمال میدان الکتریکی

باعث  که همراه است الیه خیس با نقطه کوانتومی در واقع

می شود پس باید در محاسبات  آنتغییر ساختار الکترونی 

طبق نتایج اعمال میدان . شود الیه خیس در نظر گرفته

الکتریکی باعث تغییر ساختار الکترونی سیستم می شود و 

با افزایش میدان الکتریکی انرژی ترازهای پایه، برانگیخته 

مربوط به  همچنین نتایج .ابداول و دوم کاهش می ی

 در برهم کنش با دو میدان لیزری سیستم خواص اپتیکی

نشان می دهد که با افزایش میدان الکتریکی اعمال شده، 

جذب و پاشندگی خطی و غیرخطی مرتبه سوم پالس 

که به دلیل افزایش انرژی گذار  کاوشگر جابجایی آبی دارد

 .می باشدسیستم در اثر افزایش میدان الکتریکی 
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 معرفی یک مدوالتور جدید الکتروجذبی پربازده و غیرحساس به قطبش بر پایه گرافن

فرزاد ینیمحمود حسور،  محمد نجفی حاجی  

 رازیدانشکده علوم، دانشگاه ش ک،یزیبخش ف

اینن  . در این مقاله یک ساختار جدید برای از بین بردن حساسیت عملکرد مدوالتورهای گرافنی به قطبش نور فرودی معرفی شده است –چکیده 

 در و پوشیده شنده اسنت  یک الیه گرافن  با موجبر عمودیهای  هر کدام از دیواره. باشد ساختار شامل یک موجبر مدفون شده با مقطع مربعی می

های گرافن دارند و بنابراین عملکرد مدوالتور برای هنر  کنش یکسانی با الیهمدهای قطبشی مختلف برهم. یه گرافن وجود داردکف موجبر هم دو ال

به صورت تنابعی از ابعناد منوجبر آورده    و اختالف آنها  TMو  TEعمق مدوالسیون برای دو مد برای سازی نتایج شبیه. دو مد تقریبا یکسان است

بر حسب ابعاد مورد بررسی قرار گرفتنه  توان آن را بخشی از اتالف ورودی مدوالتور در نظر گرفت،  تالف ساختار برای دو مد، که میو نیز ااند  شده

نشان دهننده  دهند ساختار پیشنهادی  اند که نتایج حاصل نشان می عمق مدوالسیون میانگین و نیز اتالف میانگین نیز بررسی شده به عالوه .است

 .باشد ر غیر حساس به قطبش قابل توجه بر پایه گرافن مییک مدوالتو

 مدفون شده رمدوالتور گرافنی، موجبحساس به قطبش، عمق مدوالسیون، غیر اتالف،  :ها کلید واژه

Introducing a new high-performance, polarization insensitive graphene-

based 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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 مقدمه

مدوالتورهای گرافنی معرفی شده علی رغم داشتن مزایایی 

چون سرعت باال، توان مصرفی کم، سایز کوچک و عمق 

مدوالسیون زیاد، دارای یک نقص بسیار مهم هستند و آن 

. باشد رودی میفوابستگی عملکرد این مدوالتورها به قطبش نور 

بدین معنی که بسته به نوع قطبش نور فرودی، عمق 

از طرفی اتالف ذاتی . [1]شود ون دستخوش تغییر میمدوالسی

 خود موجبر، که می توان آن را بخشی از اتالف ورودی مدوالتور

نیز به قطبش نور بستگی دارد و مقدار آن برای  در نظر گرفت،

نتیجه  .[1]با هم متفاوت استدو قطبش عمود بر هم کامال 

دو  وابستگی اخیر این است که با فرض یکسان بودن سهم

مد قطبش در نور فرودی، به دلیل اتالف متفاوت برای دو 

قطبش، سهم دو قطبش در نور مدوله شده یکسان نخواهد بود، 

. خواهد بود متفاوت از نور فرودی یشو نور خروجی دارای قطب

شود  عالوه بر این اتالف بیشتر برای یک مولفه قطبش باعث می

که اگر این مدوالتورهای رایج در یک ساختار اپتیک مجتمع به 

کار گرفته شوند، برای آشکارسازی مولفه با اتالف بیشتر، باید 

را وارد مدوالتور کرد و این خود به معنی   توان بیشتری از آن

ساختار مدوالتورهای گرافنی . باشد ی کل میافزایش توان مصرف

رایج از یک موجبر مستطیلی تشکیل شده است که یک یا چند 

با اتصال گرافن . الیه گرافن بر روی یا زیر آن قرار گرفته است

به الکترودهای فلزی مانند طال، سیگنال الکتریکی از طریق این 

ریکی اعمال سیگنال الکت. [9]شود الکترودها به گرافن اعمال می

های بار در گرافن و در  شده به گرافن باعث تغییر چگالی حامل

با تغییر پتانسیل . شود نتیجه تغییر پتانسیل شیمیایی آن می

شیمیایی گرافن قسمت حقیقی و موهومی گذردهی الکتریکی 

از آنجا موضوع اصلی این مقاله مدوالتور . کند گرافن تغییر می

قسمت موهومی گذردهی الکتریکی الکتروجذبی است، تغییرات 

اگر پتانسیل شیمیایی . گرافن از اهمیت بیشتری برخوردار است

گرافن را طوری تغییر دهیم که از نصف انرژی فوتون نور فرودی 

دهد و باعث  ای به نام انسداد پاولی رخ می عبور کند، پدیده

های موجود در نوار ظرفیت نتوانند  شود که الکترون می

نور فرودی را جذب نمایند، که این به معنای کاهش  های فوتون

پذیری گرافن  جذب به میزان قابل توجهی و بنابراین کوک

های اصلی گرافن ناهمسانگرد بودن آن  یکی از ویژگی. [9]است

است به طوری که گذردهی الکتریکی آن در صفحه گرافن 

کامال با همسان خود در جهت عمود بر صفحه گرافن تفاوت 

 .[4]دارد

 گذردهی الکتریکی گرافن

و مولفه آن در راستای عمود    گذردهی در راستای صفحه را با 

 [.4]دهیم نمایش می   بر صفحه را با 
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     (1)  

           
  

       
   

 

 
       

        

 
  

       +2   + 2     0      2+1 2 (9)  

قسمت     قسمت حقیقی و     طور که مشخص است،  همان

کرونیگ به -باشند که با رهیافت کرامرز موهومی گذردهی می

انرژی    انرژی فوتون فرودی،    ها  اند که در آن دست آمده

ضخامت الیه گرافن که   فرمی یا همان پتانسیل شیمیایی، 

  کنند،  اختیار می     معموال آن را در عمل برابر 

شدگی گذار بین نواری در طیف بازتابی گرافن است که  پهن

باشد و  می( ولت الکترون میلی 111)        مقدار آن برابر 

ها است که به خاطر تاثیر ناچیز آن  دگی حاملنرخ پراکن      

الکتریک غالبا مقدار آن را برابر صفر قرار  روی ثابت دی

الزم به ذکر است که در روابط باال هم سهم گذارهای . دهند می

نواری به حساب آمده -نواری هم سهم گذارهای درون-بین

 [. 4]گیرند در نظر می 2.5را برابر    معموال مقدار . است

موجبر مدفون شده با دو الیه گرافن در کف و یک 

 های جانبی الیه روی هر کدام ازدیواره

در این مقاله یک ساختار جدید به منظور از کاهش حساسیت 

در . عملکرد مدوالتورهای گرافنی به قطبش معرفی شده است

این ساختار یک موجبر مدفون شده با مقطع مربعی از جنس 

های جانبی و کف  گرافن بر روی دیواره های سیلیکون، که الیه

مدوالتور مورد استفاده قرار  اند، به عنوان آن قرار داده شده
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در عمل این ساختار بدین صورت ساخته  .گرفته شده است

ابتدا یک شیار مربعی با سایز مورد نظر در بستره، که : شود می

شود، سپس یک الیه گرافن بر  در اینجا شیشه است، ایجاد می

در مرحله . شود های جانبی نشانده می وی کف و یکی از دیوارهر

ماده  الیه نازک با ضخامت چند نانومتر از یک بعد یک

نشانده بر روی گرافن  مالکتریک مانند اکسید آلومینیو دی

نشانی گرافن بر روی کف شیار  مرحله بعدی شامل الیه. شود می

ازک اکسید و دیواره جانبی دیگر آن و نیز نشاندن الیه ن

بنابراین بر روی هر یک از . باشد آلومینیوم بر روی آن می

های جانبی یک الیه گرافن و بر روی کف شیار دو الیه  دیواره

در نهایت شیار توسط یک ماده با  .گرافن قرار داده شده است

توان با قرار دادن  می. شود ضریب شکست بیشتر از بستره پر می

ای گرافن، سیگنال الکتریکی مورد نظر ه دو الکترود بر روی الیه

ساختار متقارن است و دو . (1شکل ) را به گرافن اعمال کرد

الیه گرافن عمودی و دو الیه گرافن افقی، موجبر را احاطه 

با دو الیه گرافن  TM، که مد قطبش (1شکل )اند  کرده

نیز با دو الیه گرافن  TEکند و مد قطبش  کنش می برهم

، راستای 1توجه داشته باشید که در شکل  .کنش دارد برهم

 .اختیار شده است zانتشار، که عمود بر صفحه است، محور 

های گرافن افقی به این صورت  الکتریک برای الیه تانسور دی

 :[5]تاس

ε   

    

    

    

    (4)  

های گرافن عمودی به الکتریک برای الیههمچنین تانسور دی

 :[5]این شکل است

ε   

    

    

    

    (5)  

 
های گرافن بر  نمای عرضی ساختار موجبر مدفون شده با الیه-1شکل 

 های جانبی و کف آن به عنوان مدوالتور غیر حساس به قطبش روی دیواره

می  TEو  TMتوزیع میدان را برای دو مد قطبشی  1در شکل 

توان دید که شدت میدان  در این شکل می. توان مشاهده کرد

برای مد بر روی کف موجبر تقریبا با شدت میدان  TMبرای مد 

TE های جانبی یکسان است بر روی دیواره . 

 
سمت  TMسمت چپ و مد  TEتوزیع میدان در موجبر، مد  -1شکل 

 .(واحد میدان دلخواه است)راست 

 
برای دو قطبش مختلف بر حسب طول  نمودار عمق مدوالسیون -9شکل 

 ضلع مقطع مربعی موجبر

 سازی نتایج شبیه

آمده  6تا  9های  سازی برای این ساختار در شکل نتایج شبیه 

عمق مدوالسیون برای دو مد قطبش و  9در شکل . است

آمده بر حسب طول ضلع مقطع مربعی موجبر ها  اختالف آن

شود که عمق مدوالسیون برای  در این نمودار مشاهده می .است

 4در شکل  .هر دو مد قطبشی اختالف چندانی با هم ندارند

ها  ننمودار اتالف برای دو مد قطبش نور فرودی و اختالف آ

دهنده آن است که اتالف  این نمودار نشان. آورده شده است

در شکل . اختالف کمی با هم دارندبرای دو مد ذاتی موجبر نیز 

اختالف عمق مدوالسیون و اختالف اتالف به طور همزمان  5

دهد که این ساختار  ان مینش 5نمودار شکل . آورده شده است

های نسبی هر  دارد، زیرا کمینهتناسب با هدف این مقاله  کامال

باید بین . اند دو کمیت به طرز جالبی کامال بر هم منطبق شده

اتالف میانگین و عمق مدوالسیون میانگین یک سازش برقرار 

کنیم، بدیهی است که ترجیح بر آن است که اولی باید کم باشد 
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اید زیاد باشد، تا توان مصرفی مدوالتور کمتر شود و و دومی ب

 . همچنین سایز کلی مدوالتور نیز کوچک شود

 
ها برحسب  نمودار اتالف برای هر دو مد قطبش و اختالف آن -4شکل 

 طول ضلع مقطع مربعی موجبر

بر حسب طول ضلع موجبر  اختالف عمق مدوالسیون و اختالف اتالف -5شکل 

مربعی، محور سمت راست مربوط به اختالف اتالف و محور سمت راست مربوط به 

 .اختالف عمق مدوالسیون می باشد

توان دید که این نقطه برای هر دو  می 5با رجوع به شکل 

کمیت، یعنی اختالف عمق مدوالسیون و اختالف اتالف، کمینه 

ف عمق مدوالسیون به رسد که اختال است، که به نظر می

نانومتر برای طول ضلع  511تا  911کمترین مقدار خود در بازه 

موجبر رسیده است و اختالف اتالف نیز در این نقطه یک 

میانگین اتالف دو مد و  6کمینه موضعی با در نمودار شکل 

میانگین عمق مدوالسیون دو مد قطبش به صورت همزمان 

های موضعی  دهد که بیشینه ن میاین نمودار نشا. اند آورده شده

های موضعی اتالف  عمق مدوالسیون میانگین تقریبا با کمینه

میانگین تالقی دارند، با توجه به این نمودار انتخاب طول ضلع 

رسد انتخاب مناسبی  نانومتر به نظر می 911موجبر برابر با 

باشد زیرا که هم عمق مدوالسیون میانگین بیشینه موضعی 

مقدار مناسب  .اتالف تقریبا کمینه موضعی استاست و هم 

استخراج  6توان از نمودار شکل  نکته مهم دیگری که می. است

کرد این است که عمق مدوالسیون میانگین مقدار مناسبی 

 911دارد، به طوری که مثال برای موجبری با طول ضلع 

توان باشد، که می می            نانومتر، این کمیت برابر 

دست پیدا  dB 3از موجبر به عمق مدوالسیون       در طول 

 .کرد

 
میانگین به صورت تابعی از اتالف میانگین و عمق مدوالسیون  -6شکل 

اتالف طول ضلع مقطع مربعی موجبر، محور سمت چپ مربوط به میانگین 

 .و محور سمت راست مربوط به عمق مدوالسیون می باشد

 گیری نتیجه
دهند که ساختار پیشنهادی حاضر  سازی در این مقاله نشان مییهنتایج شب

یک گزینه بسیار مناسب برای طراحی و ساخت مدوالتورهای گرافنی 

دهند که با به عالوه نتایج فوق نشان می. باشد غیرحساس به قطبش می

توان به عمق مدوالسیون نسبتا باالیی می ،انتخاب سایز مناسب برای موجبر

کرد که این خود باعث کاهش طول مدوالسیون به میزان قابل دست پیدا 
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توسط اپتيکي  ميکروسکوپ (PSF) بازيابي تابع نقطه گستر

 بزرگتصوير برداري از اجسام 

 ، حميد لطيفي، امير حسين برادران قاسميچرتاب جباري مهديه

 رانيتهران، ا ،يبهشت ديدانشگاه شه، کيزيدانشکده ف

مختلف  و  بفا   دو چيدمان اپتيکي  دربيشينه اميد رياضي براورد با استفاده از الگوريتم  PSFنقطه گستر در اين مقاله تابع  –چکيده 

يفک سيسفتم تصفوير     PSFبررسي امکان براورد هدف در اين آزمايش . شود بازيابي مياستفاده از ذرات کروي در دو اندازه متفاوت 

 تر از حد پراش رايلي در سيستم مفورد نرفر   ير برداري از اجسامي است که اندازه آنها بسيار بزرگبرداري اپتيکي با استفاده از تصو

سيسفتم   PSF، اپتيکي بزرگي بيش از دو برابر حد پراش انشان خواهيم داد که حتي با وجود نويز در تصوير حاصل از جسمي ب. باشد

 .قابل بازيابي است

 ، ذرات پلی استایرنبیشینه امید ریاضیبراورد الگوریتم روسکوپ اپتیکی، میک، PSF، نقطه گسترتابع  -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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 مقدمه

با  شیئ کیدر دست داشتن  نوری کروسکوپیم کیدر 

 تیفیبا ک یریتصو افتیدر در ییبسزا ریباال تاث تیفیک

با این وجود یک سیستم . خواهد داشت مطلوب

اپتیکی  اجزاءتصویربرداری متعارف حتی با داشتن 

به دلیل . آل نخواهد بود نقص، قادر به ایجاد تصویر ایده بی

تولید شده توسط سیستم ، تصویر وجود حد پراش اپتیکی

ابعاد بلکه هیچگاه نقطه نخواهد شد گونه  یک جسم نقطهاز 

ای از تاری  درجههمواره  صویر جسمتلذا . گردد آن پهن می

این فرایند تخریب در یک . و بهم ریختگی خواهد داشت

سیستم تصویربرداری توسط تابعی به نام تابع نقطه گستر 

PSF در علم اپتیک، . شود بیان میPSF  تابعی است که

الگوی ) ای  پاسخ سیستم تصویربرداری به یک جسم نقطه

بعنوان و دهد  را توضیح می( ای پراش نور از یک منبع نقطه

در یک . شود گرفته می  در نظرمعیاری از کیفیت سیستم 

ایری با پهنای بسیار تابع  PSFآل، شکل  سیستم ایده

سیستم  PSFدر صورت معلوم بودن . کوچک است

عمل پیچش  توسطسیستم حاصل از تصویر ، تصویربرداری

(Convolution)  جسم بدست  تابع باتابع نقطه گستر

حاصل سیستم و تصویر  PSFبنابراین با استخراج  .آید می

با عمل  جسم، پروفایل شدت توسط سیستم جسمشده از 

لذا  .خواهد بوداسبه محقابل  (Deconvolution)یچشواپ

فرایند تخریب در کیفیت تصویر را جبران  ،عمل واپیچش

 .گردد بازیابی میتصویری با وضوح بیشتر و  کند می

ربرداری از اهمیت یک سیستم تصوی PSFاستخراج بنابراین

های مختلفی برای  و روش استزیادی برخوردار 

در چالش اصلی . [1] اند گیری آن توسعه یافته اندازه

این است که جسم مورد استفاده باید  PSFاستخراج 

ای ابعادش از  لذا از آنجایی که جسم نقطه. ای باشد نقطه

باشد لذا سیستم تصویربرداری  می کوچکترحد پراش بسیار 

توان تفکیک مناسب برای تشکیل تصویر واضح نخواهد 

داشت و مرزهای تصویر حاصل شده تار و غیر قابل 

بدلیل کوچکی جسم  از طرفی دیگر. تشخیص خواهد بود

سیستم، تعداد  CCDای تصویر ایجاد شده روی  نقطه

و عمال خطای زیادی  گیرد می بر های کمی را در پیکسل

های سنجش  روش .آید در استخراج ابعاد تصویر بوجود می

PSF  آگاهانه غیر به دو دسته معموال(Blind)  و

در . ]9و2[ دنشو بندی می طبقه  (Non-Blind)آگاهانه

از تصویر  PSFو بازیابی آگاهانه جهت عمل واپیچش روش 

به عنوان . شود یک جسم از پیش طراحی شده استفاده می

از یک صفحه شطرنجی با تواند  میمثال جسم مفروض 

همچنین در این  .شود آماده های مشخص و تباین زیاد  لبه

بسیار کوچک روی منبع نوری از یک روزنه  تواند میروش 

. استفاده شود PSFجهت استخراج ای  نقطهجسم بعنوان 

آگاهانه جسم مورد استفاده جهت -ولی در روش غیر

سیستم کامال اختیاری است و معموال از  PSFبازیابی 

از تصویر جسم برای عمل واپیچش ای اختیاری  ناحیه

تواند به کوتاه  های این روش می از مزیت. گردد استفاده می

تم محاسباتی توسط رایانه اشاره بودن زمان اجرای الگوری

ا سیگنال به نویز تنها برای تصاویری بولی این روش . گردد

سبت حساسیت باالیی ن، PSFن تخمیو  باال مناسب است

های  یکی از روش .] 2[ به خطای آزمایش خواهد داشت

روشی تکرار شونده به نام مطرح برای انجام عمل واپیچش 

سازی امید نمایی با بیشینهدرست رآورد بیشینهبالگوریتم 

، بصورتی که در هر بار تکرار تصویر بازیابی باشد ریاضی می

محاسبه پژوهش حاضر هدف  .]9و4[یابد شده بهبود می

 نمایی زیاد با بزرگدر یک میکروسکوپ نوری  PSFدقیق 

محاسبه عمل واپیچش در  .باشد توسط روش آگاهانه می

 ریپردازش تصو درآن توسط  برآورد بیشینه امید ریاضی 

از تصویر  تالش شده است کهدر این مقاله  .گردد میانجام 

الگوریتم برآورد در گونه با قطر مشخص  نقطه  ذرات کروی

این . شود استفاده PSF برای محاسبه بیشینه امید ریاضی

که حدس اولیه معتبرتری برای حل گردد  میامر باعث 

در  .الگوریتم براورد بیشینه امید ریاضی در نظر گرفته شود

به دو  ،ادامه بعد از بیان الگوریتم محاسباتی عمل واپیچش

 سیستم تصویربرداریبرای  چیدمان اپتیکی مناسب
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 PSFسپس نتایج حاصل در استخراج . شود پرداخته می

 .دنگرد بیان می ،آنها

 وريتئ

 یک روش تکرارشوندهامید ریاضی   بیشینهبرآورد  الگوریتم

 درست نمایی بیشترین است که به دنبال یافتن برآوردی با

الگوریتم با استفاده از این  .برای یک توزیع پارامتری است

ستم سی تابع نقطه گستری کهواپیچش،  عمل و

تصویر بر روی جسم اعمال برای ایجاد  تصویربرداری

در یک سیستم  .]4[ شود می بازیابی قابل، کند می

شود،  تصویر برداری میمیکروسکوپی، اگر جسمی که از آن 

مطرح  ،، معادله زیر برای تصویر حاصلباشد ای نقطه

 ،باشد می

(1) )()()( rhrprh om  
نقطه تابع   hoای، نقطه جسمتابع  p بدین صورت که 

 یادهبا پ. ای است تصویر حاصل از جسم نقطه hmگستر و 

و  p(r)ی برا یاضیر یدام یساز یشینهب یتمالگور یساز

 یکگستر  طهتابع نقبرآورد دقیقی از ( 2)معادله  ینهمچن

 آید، یبدست م یربرداریتصو یستمس
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(2) 

 ام برایk زده شده تخمیننقطه گستر تابع  ho,k، بطوریکه

بترتیب  yو  xهمچنین  .سیستم تصویربرداری است

میانگین  b باشند و مختصات صفحه جسم و تصویر می

 .]9[زمینه است  شدت پس

 انجام آزمايش روش

، نور ناهمدوس با استفاده از (1)در چیدمان اپتیکی شکل

با روزنه  x–oil111 شیئیک یک منبع نور هالوژن به 

 شیئبعد از . شود تابانده می 1221 برابر با (NA)عددی 

برابر  NA و با cm121فاصله کنونی  انازک ب عدسییک 

. شود می قرار دادهاز آبجکتیو،  cm1در فاصله و  121با 

 اب مرکب عدسی و یک CCDیک  توسطنمونه  تصویر

فاصله کاری . گردد ذخیره می cm921فاصله کانونی برابر با 

قابل تغییر  124 تا آن #/F و cm21با  برابرمرکب  عدسی

 9949بزرگنمایی حاصل از این چیدمان . باشد می

یک عدد  از( 2)شکلچیدمان اپتیکی در  .آمد بدست

مورد شیئ . استفاده شده است میکروسکوپ تجاری

ین آزمایش نیز استفاده در ا (1)شکلاستفاده در چیدمان 

برداری  یی تصویربا توانا CMOSیک  همچنین از. شود می

برای ذخیره تصویر حاصل از این  مگاپیکسل 11

بدست  1991 حاصلبزرگنمایی . میکروسکوپ استفاده شد

 .آمد

 

 
اول،  عدسی: 4، شیئ: 9نمونه،  : 2، منبع نوری: 1. چیدمان اپتیکی اول (1)شکل 

 CCD :1دوم،  عدسی :1

 
 گیرنده نوری 4، شیئ :9 نمونه، 2منبع نوری،  1 .چیدمان اپتیکی دوم( 2)شکل 

به عنوان جسم  نرپلی استای یها آزمایش از کره در این

نانومتر  912ر و نانومت 1111 اندازهدر دو  گونه  نقطه

برای  ها سلپیک اندازهبا در نظر داشتن . استفاده شده است

شدت پروفایل ، ho,kو  p ، یعنیهر کدام از عناصر معادله

تکرار روش حل معادله فوق به . دنآی مربوطه به دست می

با استفاده اولیه  ho,kبرای شروع محاسبات . گیرد انجام می

با استفاده  بنابراین. گردد پراش رایلی محاسبه میتابع حد 

انتگرال  ویر تجربی حاصل از ذرات کروی و به کمکااز تص

چیدمان  PSF ،روش بیشینه سازی امید ریاضی حاصل از

 .شود محاسبه میاپتیکی 

 نتايج

و تصاویر گرفته شده نقطه گستر تابع شدت  های پروفایل

با استفاده از دو ( 2)و ( 1)های شکلبرای چیدمان بترتیب 

قابل مشاهده ( 4)و ( 9)های  در شکلکروی  جسمنوع 

پروفایل شدت در امتداد  (1)در شکل همچنین . هستند

رسم ( 4)و ( 9)های  خط گذرنده از وسط تصاویر شکل

و همچنین شکل ( ج و د)9با مقایسه تصاویر شکل  .اند شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87
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مشخص است که با بزرگ شدن اجسام هر چند ( ج و د)4

آیند ولی اندازه  گونه به حساب می همچنان اجسام نقطه که

 .شوند تصاویر آنها نیز بزرگ می

                
استایرن در اندازه های  با ذرات پلی ( 1)گیری شده برای چیدمان شکل اندازه  PSF(9)شکل 

( د)و nm1111( ج)استایرن  تصاویر گرفته شده از ذرات پلی . nm912( ب)و nm1111( الف)

nm912 (1)توسط چیدمان شکل 

  

             

( الف)با ذرات در اندازه های ( 2)شده برای چیدمان شکلگیری  اندازه  PSF(4)شکل 

nm1111  ( ب)وnm912 . ( ج)تصاویر گرفته شده از ذرات nm1111 ( د)وnm912  توسط

 (2)چیدمان شکل

گونه  نقطهای از جسم  توان گفت چه اندازه لذا با اطمینان نمی

مناسب میکروسکوپ برای یک  PSFبرای تخمین مستقیم 

الف )4و همچنین ( و ب الف)9همانطور که در شکل ولی . است

تابع نقطه سازی الگوریتم بازیابی  با پیادهشود  مشاهده می( و ب

در ابعاد حتی  گونه نقطهاز جسم ذکر شده اندازه  دوگستر روی 

ها،  مربوط به میکروسکوپ (پراشحد بیش از دو برابر )تر  بزرگ

ها  هر یک از میکروسکوپ PSFبرایبه یک جواب مشخص 

اینکه حتی اگر نویز در تصاویر حاصل از  مهمنکته . سیمر می

های سیاه و قرمز در  رنگ)سیستم میکروسکوپی موجود باشد 

 PSFوریتم امکان بازیابی، با پیاده سازی این الگ(1شکل

های سبز و آبی در  رنگ) پذیر است، همچنان امکان سیستم

 (.اند با خطای قابل قبول روی هم افتادهکه تقریبا  (1)شکل 

های شکل  پهنا در نصف بیشینه تابع نقطه گستر در چیدمان

 .شوند محاسبه می nm444و  nm199به ترتیب ( 2)و ( 1)

 

 

 

 

در  (ب و (9)شکل در امتداد خط گذرنده از میانه ( الف PSF های پروفایل شدت( 1)کل ش

 کرهحاصل از  PSFدر هر دو تصویر منحنی آبی، . (4)امتداد خط گذرنده از میانه شکل 

nm1111 ،و منحنی سبزPSF  کرهحاصل از nm912 ،کرهتصویر   و منحنی قرمز 

nm1111 کرهو همچنین منحنی سیاه، تصویر nm912 باشند می. 

 

 گيري نتيجه

های هم اندازه در  با تصویربرداری از کره در این پژوهش بطور تجربی

نانومتر  nm1111و ( حدود حد پراش رایلی) nm912دو اندازه 

یک میکروسکوپ  PSFبه بازیابی ( بیش از دو برابر حد پراش)

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 

سیستم قابل  PSFاجسام خیلی بزرگتر از حد پراش سیستم اپتیکی، 

 .شدبا بازیابی می

 گزاري سپاس

توسط ستاد  91پ 19این پژوهش بر اساس قرارداد شماره 

های شناختی ایران مورد حمایت قرار  توسعه علوم و فناوری
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 ستالیهماهنگ دوم در داخل کر دیبازده تول یرو یحرارت عیتوز ریکاهش تاث

MgO:PPLN ریمتغ وستهیبا دوره تناوب بطور پ ستالیکر یبا استفاده از طراح  

 یرضا مسعود ان،یآتوسا سادات عربان ،یامرالله دیحم

 تهران ن،یاو ،یبهشت دیو پالسما، دانشگاه شه زریپژوهشکده ل

 

شار در این مقاله با -چکیده  شده انت اثرات توزیع حرارتی و همچنین اثرات پروفایل گو  ،غیر خطی و معادله گرما امواج حل معادالت جفت 

سط سی بر روی سته با طول موج  بازده تولید هماهنگ دوم تو ستال های نانومتر دا۱۰۶۴لیزر پیو  یدهبفازی متناوبا قط شبه تطبیقخل کری

MgO:PPLN شده و اثبات می سی  ستالوات، توزیع نا متقارن حرارتی در طول کر۱۰شود که به ازای توان های فرودی باالی  برر  منجر به ی

و کاهش اثر  بازده هماهنگ دومادی برای باال بردن هفازی و کاهش قابل مالحظه بازده هارمونیک دوم خواهد شدددر روپ پیشددنتطابق عدم 

حرارتی را به  باشددد که با اسددتفاده از این روپ میتوان تاثیر توزیع در طول کریسددتال می متغیراسددتفاده از دوره ی تناوب توزیع حرارتی، 

 رحداقل رسانده و بازده هماهنگ دوم، نزدیک به مقداری باشد که تاثیرات توزیع حرارتی صرف نظر شده است

 .دوره تناوب بطور پیوسته متغیرتولید هارمونیک دوم، شبه تطبیق فازی، پرتو گوسی، توزیع حرارتی،  -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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 مقدمه

 ،یمرئ یطول موج یتوان باال در محدوده  ی وستهیپ یزرهایل

 ،یسنج فیط ،یزریل یها شگریدر حوزه نما یفراوان یکاربرد ها

[ و 1] یزریل یهایجراح ،یشناس ستیز قاتیپردازش مواد، تحق

 نهیرنگ یزرهای[، ل2] ریسفا ومیتانیت یها زریل یمنابع دمش برا

 یرخطیغ لی[ دارند. تبد3]ینور کیپارامتر ینوسانگر ها ایو 

 یزرهایهماهنگ دوم از ل دیبه خصوص تول یزریفرکانس ل

روش  نیتر جیرا ،یرخطیغ یبا استفاده از بلورها کیفروسرخ نزد

بوده است و باعث  یبه محدوده طول موج مرئ یابیدست یبرا

 شودیم یا یفیط یگسترش منابع نور همدوس به محدوده ها

 شی. آراستین یابیقابل دست تداولم یزرهایکه با استفاده از ل

 دیروش تول نیآسان تر ،یهماهنگ دوم تک گذر خارج دیتول

به بلور  ماًیمستق زریل یپرتو شیآرا نیهماهنگ دوم است. در ا

 بیبه علت کوچک بودن ضر وستهیپ یزرهایل ی. براشودیابانده مت

هماهنگ  لیبازده تبد ،یرخطیغ یمرتبه دوم بلورها یرخطیغ

ساخت  یوجود با گسترش تکنولوژ نیز است با ایدوم ناچ

باال و استفاده از روش  یخط ریغ بیبا ضر دهیمتناوبا قطب یبلورها

 یهماهنگ دوم با بازده باال برا دیامکان تول ،یفاز قیشبه تطب

فراهم  ستالهایکر نیتک گذر از ا شیتوسط آرا وستهیپ یزرهایل

است که  نیا اردها وجود د ستمیس نیکه در ا یشده است. مشکل

اغلب  ده،یمتناوباً قطب یهماهنگ دوم توسط بلورها یدیتوان تول

 ی دهیپد نیو همچن ستالیبا جذب سبز و گرم شدن کر

 یها شیآرا یساز هیشب رایشود. اخ یفوتوشکست محدود م

کاهش اثرات جذب نور سبز و کم شدن  یمختلف کوره برا

هماهنگ  دیتول بازده شیباال، و افزا یگرما در توان ها راتیتاث

متداول،  یاستفاده از کوره ها یدوم، انجام شده است که به جا

در تماس  با کوره ستالیکر ینییفرض شده ا ست که سطح پا

و با انتقال  کندیبا هوا تبادل گرما م ستالیکر یاست و سطح باال

 یبازده هماهنگ دوم مقدار رون،یب طیبه مح ستالیکر یگرما

 کهیبار تیفیکار کاهش ک نیا بیاز معا یکند. ول دایپ شیافزا

متفاوت  ستالیدر عرض کر یحرارت عیتوز رای. زباشدیم یخروج

. در ابدی یم رییتغ یدیهماهنگ دوم تول یعرض لیبوده و پروفا

 رییبا تغ ستالها،ینوع کر نیاز ا یخاص یطراح شنهادیمقاله با پ نیا

 عیاثر توز وانت یشود که م یدوره تناوب، نشان داده م وستهیپ

داده و اثبات  شیرا کاهش و بازده هماهنگ دوم را افزا یحرارت

ه مقدار بازده ب کهیبار تیفیتوان بدون کاهش ک یشود که م یم

 .افتیدست  ،یحرارت عیتوز ریبدون در نظر گرفتن تاث

 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 

1mبرابر با  MgO:PPLTبرای نور سبز در کریستال  
و برای  1.57 

1mنانومتر برابر  0۶41طول موج  
[. برای تعیین 4است ] 0.17 

( با در نظر گرفتن 1بازده تولید هارمونیک دوم، معادالت جفت شده)

جمالت مربوط به جذب خطی میدان ها حل می شود تا تغییرات 

دامنه میدان های اصلی و هارمونیک دوم طی انتشار در طول 

 [.4آید]کریستال بدست 

*
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       )1( 

f,که در آن ضرایب  sE  و, ( )f sn T  و,f s  به ترتیب دامنه

متغیر با دما و ضرایب جذب امواج اصلی  های میدان، ضرایب شکست

و هارمونیک دوم می باشد. در کریستال های شبه تطبیق فازی مقدار 

dضریب غیر خطی  z : برابر با 

(2              )                  d [cos(2 / )]z effd sign z  

 برابر است با : kهمچنین عدم تطبیق فازی 

(3              )               ( )2 ( ) 1
( ) 2 ( )sf

f s

n Tn T
k T 

 
   


 

( QPM)دوره تناوب کریستال شبه تطبیق فازی  است که در آن  

باشد. با توجه به وابستگی ضرایب شکست و در نتیجه تطبیق می

در طول کریستال به  به دما، تغییرات دامنه میدان ها kفازی

( برای بدست 4باشد. بنابراین معادله حرارت )تغییرات دما وابسته می

آوردن توزیع دمایی در طول کریستال بصورت جفت شده با معادالت 
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( باید حل شوند، تا تغییرات دامنه میدان های اصلی و هارمونیک 1)

 ع حرارتی داخل کریستال بدست آیند.دوم با درنظر گرفتن توزی
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به ترتیب ضریب گرمایی  hو  Kو  Cدر معادله فوق پارامتر های  

 رسانش حرارتی، و ضریب همرفتی هستند.  ویژه، ضریب

 نتایج شبیه سازی
غیر خطی و معادله  امواج جفت شده انتشارابتدا با حل معادالت 

بازده  اثرات توزیع حرارتی بر روی ،، توسط نرم افزار کامسولگرما

با  فرودی یا پروفایل گوسی لیزر پیوستهبرای  تولید هماهنگ دوم

فازی  شبه تطبیقنانومتر داخل کریستال های 10۶4طول موج 

توزیع  1بررسی می شود. شکل  MgO:PPLN یدهبمتناوبا قط

وات  نشان می  30یستال را به ازای توان فرودی حرارتی در طول کر

 دهد.

 
 وات 30به ازای توان فرودی  PPLN:توزیع حرارتی داخل کریستال 1شکل

ابتدای کریستال از مکان کانونی موج فرودی دور بوده  به علت اینکه 

دمای است دمای ابتدای کریستال از  تولید هماهنگ دوم کم و 

با رشد توان چندانی ندارد. در صورتی که  یق فازی تفاوتبتط

کریستال حرکت میکنیم  ایههر چه به سمت انتهماهنگ دوم 

به عنوان طرح بیشتر فاصله میگیرد.  یق فازیبدمای کریستال از تط

را  2یی کریستال با دو نیمه با دوره تناوب متفاوت مطابق شکل ابتدا

دوم آن بر  هدوره تناوب کریستال در نیمشبیه سازی می کنیم. 

از حل معادالت  اساس دمای بدست آمده در مرکز کریستال حاصل

ه بتناوب نیمه اول محاس جفت شده انتشار و گرما به ازای دوره

 6.98umنیمه اول کریستال دارای دوره تناوب برابر با میشود. 

درجه  57تاثیرات حرارتی برابر با  یق فازی بدونبدمای تطمعادل با 

با این فرض در مرکز کریستال دمای تطبیق باشد،  میسانتی گراد 

نه هیدما دوره تناوب ب درجه تغییر میکند. به ازای این1حدود  فازی

 در نظر گرفته می شود.   7um کریستال برای نیمه دوم برابر با

انتشار و گرما برای این آرایش جدید با  س معادالت جفت شدهپس

شده تا توزیع میدان هماهنگ  متفاوت، مجددا حل دو دوره تناوب

توزیع دامنه میدان هماهنگ دوم داخل  3 شکل. بدست آید دوم

 برای الف( یک دوره تناوب ثابت دررا  MgO:PPLN کریستال

کریستال  دو نیمه کریستال و ب( دو دوره تناوب متفاوت درطول 

 نشان

طور که مشاهده میشود در شکل ب تولید هماهنگ  همان میدهد.

 کاهش پیدا حرارتیکریستال بواسطه تاثیر توزیع تهای ان دوم در

از زمانی  برابر بیشتر 2بازده هماهنگ دوم در این روش  .نکرده است

 .الف(است)شکل  است که مقدار دوره تناوب در طول کریستال ثابت

 
:  شمایی از کریستال شبیه سازی شده با دو نیمه با دوره 2شکل 

 تناوب متفاوت

 
توزیع دامنه میدان هماهنگ دوم برای الف( یک دوره تناوب ثابت : 3شکل 

 در طول کریستال وب( دو دوره تناوب متفاوت در دو نیمه کریستال

شان می دهد  سبات ن که هر چه تعداد تغییرات دوره تناوب محا

ستال افزایش پیدا کند، بازده هماهنگ در طول دوم میتواند  کری

 .ثیرات حرارتی نزدیک تر شتتودشتتده و به مقدار بدون تا بیشتتتر

نابراین میتوان کریستتتتال را به جای دو بخش به بخش های  ب

فاوت های مت ناوب  با دوره ت  تقستتتیم کرد در این بیشتتتتری 

سته متغیر طشرای ستالی با دوره تناوب به طور پیو  میتوان کری

شکل  ساخت.  ستال  ستال ییشما 4در طول کری با  از یک کری

پیوسته  نشان میدهد که دوره آن به صورتدوره تناوب متغیر را 
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تا انت تدا  تال بزرگتر میشتتتودهخطی از اب  )چنین. ای کریستتت

 در دسترس هستند(.کریستال هایی بطور تجاری 

 
: شمایی از کریستال شبیه سازی شده با دوره تناوب بطور 4شکل 

 پیوسته متغیر.

ب تناو برای چنین آرایشی سوال اساسی این است که مقدار دوره

چه مقدار باشد  ی کریستالتهادر ابتدا و ان بکمینه و بیشینه به ترتی

آید. بر خالف حالت  تا بیشترین بازده تولید هماهنگ دوم بدست

برای نیمه دوم با توجه به  ل که در آنجا دوره تناوب کریستالبق

آن افت بازده را داشتیم( بدست  دمای وسط کریستال )که پس از

ای کریستال طوری تعیین هدر دو انت دوره تناوبآمد. در اینجا  می

هماهنگ دوم، مشابه با حالت بدون تاثیر  می شود که دامنه میدان

بنابراین برای  ای کریستال افزایش یابد.هو تا انت توزیع حرارتی بوده

 ابتدا معادالت امواج پایه و  ،تناوب های آوردن این دوره بدست

 اثیر گرما در کریستالهماهنگ دوم بدون در نظر گرفتن ت

MgO:PPLNاین میدان  با در نظر گرفتن جذب پسحل شده و س

 بمعادله گرما به ترتی کریستال با استفاده از هایها دمای ابتدا و انت

کلوین بدست  47/332فازی( و  یقبکلوین )دمای تط 15/330برابر 

 ( 5)شکل  آمده است

 
وات بدون نظر  30: توزیع حرارتی داخل کریستال به ازای توان فرودی 5شکل 

 گرفتن تاثیر توزیع حرارتی بر دامنه های میدان 

 و به عنوان دوره هشد بهتناوب معادل این دو دما محاس س دورهپس

 ای کریستال در نظر گرفته میشود. در نتیجههانت ابتدا و تناوب در

ی هاانت میکرومتر و در 9۸/۶تال برابر با تناوب ابتدای کریس مقدار

این تناوب به  میباشد و در طول کریستال 0۶/7کریستال برابر با 

معادالت جفت شده  سپطور پیوسته خطی تغییر پیدا میکند. س

آرایش جدید با دوره تناوب  انتشار و گرما مجددا برای کریستال با

، توزیع دامنه میدان ۶. شکل میشوند بطور پیوسته متغیر فوق حل

با دوره تناوب بطور  MgO:PPLNهماهنگ دوم داخل کریستال 

همانطور که دیده می شود با این  پیوسته متغیر را نشان می دهد.

آرایش پیشنهادی کاهش دامنه میدان در انتهای کریستال بسیار 

ناچیز بوده و نزدیک به حالتی است که تاثیر توزیع حرارتی در 

 رفته نمی شد. نظر گ

 
: توزیع دامنه میدان هماهنگ دوم داخل کریستال ۶شکل 

MgO:PPLN با دوره تناوب بطور پیوسته متغیر 

 نتیجه گیری

 ،گرما غیر خطی و معادلهامواج با حل معادالت جفت شده انتشار 

بازده  اثرات توزیع حرارتی و همچنین اثرات پروفایل گوسی بر روی

نانومتر  10۶4تولید هماهنگ دوم توسطط لیزر پیوسته با طول موج 

 MgO:PPLN یدهبفازی متناوبا قط شبه تطبیقداخل کریستال های 

وات، 10که به ازای توان های فرودی باالی شد مشاهده بررسی شد و 

یق بعدم تط توزیع نا متقارن حرارتی در طول کریستال منجر به

حظه بازده هارمونیک دوم خواهد شد. روش فازی و کاهش قابل مال

وجود اثرات گرما  بردن بازده هماهنگ دوم با ادی برای باالهپیشن

 ی تناوب متفاوت در طول کریستال میباشد که با استفاده از دوره

حرارتی را به حداقل رسانده  استفاده از این روش میتوان تاثیر توزیع

باشد که تاثیرات توزیع  و بازده هماهنگ دوم، نزدیک به مقداری

 .حرارتی صرف نظر شده است
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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. 
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 مقدمه

از اواسط قرن گذشته در  (SBS)1پراکندگی القایی بریلوئن 

های نوری به منظور بهبود کیفیت فضایی  سیستم

جبران اثرات غیرخطی و اصالح  ی،های لیزر باریکه

های نوری در اثر عبور از قطعات و تقویت  ابیراهی

لیزری  های سازی تپ های نوری و همچنین فشرده کننده

در  .[2, 1]بسیار مورد توجه دانشمندان قرار داشته است

ی  های اخیر با توسعه نانو فناوری، مطالعه در زمینه سال

نو ذرات بر پراکندگی نور، با توجه به تاثیر حضور نا

کاربردها و تنوع ناشی از جنس، شکل و ابعاد نانو ذرات، 

تاکنون در مورد تپ . [1, 9]مورد اقبال قرار گرفته است

بازتابی از محیط حاوی نانوذرات به واسطه پراکندگی 

براگ مطلبی ارایه نگردیده است و مطالعات در -القایی مای

این زمینه از پراکندگی القایی، بیشتر در جهت تغییر در 

گرمایی در محیط میزان بازتابش انرژی و ایجاد اثرات 

, 9]های دیگر، مطرح شده است همراه با انواع پراکندگی

ر مقاله پیش رو به مطالعه و بررسی تجربی تغییرات د. [1

در  SBSپهنای زمانی تپ بازگشتی استوکس از سلول 

حضور نانو ذرات نقره و مقایسه نتایج با پراکندگی ناشی از 

 . شده است محیط خالص در ساختار تک سلولی پرداخته 

 چیدمان آزمایش

تقویت کننده با محیط فعال  -از یک سیستم نوسانگر

Nd:YAG  که به صورت تک مد طولی و عرضی کار

کند، استفاده شده است انرژی خروجی از نوسانگر  می

 93ژول و پهنای تپ نوسانگر حدودا  میلی 5/11حدودا 

قطبش باریکه ورودی به تقویت  .[5]باشد نانوثانیه می

 گر و قطبش (HWP) 2موج مین غهکننده به کمک یک تی

9تامسون -گلن
(GT1)  توسط   یتتقوخطی شده و پس از

                                                           
1  Stimulated Brillouin Scattering 
2 Half Wave Plate(HWP) 
3 Glan-Thomson Polarizers(GT) 

با قطبش دایروی  1و تیغه ربع موج (GT2)گر  قطبش

به درون سلول ( =133fمتر میلی)توسط یک عدسی مثبت 

، کانونی % (99/99مِرک با درجه خلوص )حاوی استون 

پراکندگی القایی بریلوئن با رسیدن به شدت . گردد می

ی بریلوئن، تشکیل و پرتو پراکنده بازگشتی از سلول  آستانه

تپ . گردد از مسیر انتشار باریکه خارج می    توسط 

و یک دستگاه  5سریع استوکس به کمک فتودیود

در این آزمایش از . شود آشکار سازی می  اسیلوسکوپ

برای . بهره گرفته شد             سلولی به طول 

تولید نانو ذرات نقره ازطریق روش احیاء شیمیایی با 

قابلیت کنترل پایداری و اندازه ذرات در حضور آب استفاده 

تا  13ودی ازنانو ذرات نقره با ابعاد حد TEMتصویر  .شد

 .آورده شده است 2در شکل نانومتر 13

                                                           
4 Quarter Wave plate(QWP) 
5 Fast photodiode(FPD) 
6 Osciloscop 

 طرح شماتیک چیدمان اپتیکی مورد استفاده: 1 شکل

نانو ذرات تهیه شده به روش احیای  TEMتصویر  2شکل 

 .نانو متر 53شیمیایی با مقیاس 
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 های تجربی یافته

و اندرکنش با میدان  SBSحضور نانو ذرات درون سلول 

براگ ،بدون -لیزری منجر به تولید پراکندگی القایی مای

  [1]گردد جابجایی فرکانسی، درون سلول می

و با توجه به غلظت و اندازه نانوذرات با تاثیر بر پراکندگی 

با توجه به  .دهد القایی بریلوئن نتایج متفاوتی را بدست می

ماده پراکننده تغییر در غلظت نانوذرات منجر به تغییر در 

الف رفتار -9در شکل .گردد نوع پراکندگی القایی غالب می

ب میزان ضریب فشردگی تپ -9انی و در شکل پهنای زم

استوکس نسبت به تپ نوسانگر برحسب انرژی فرودی به 

دهد با افزایش  نتایج نشان می. سلول ترسیم شده است

انرژی ورودی میزان فشردگی کاهش و پهنای پالس 

 .یابد افزایش می

کنش و  علت این رفتار به انتخاب ساختار هندسی برهم

از طرف دیگر . بستگی داردبهره بریلوئن ماده مورد استفاده 

کنش، منجر به کاهش  حضور نانوذرات در محیط برهم

در . شود پهنای زمانی و افزایش میزان فشردگی تپ می

روند افزایشی ضریب فشردگی با افزایش غلظت نانو  1شکل

 ،ورودی متفاوت های ذرات معلق در سلول به ازای انرژی

های فشردگی بیشتر  علتیکی از . ان داده شده استنش

پهنای زمانی تپ استوکس با افزایش غلظت نانو ذرات را 

توان در تغییر ضریب شکست محیط مرکب جستجو  می

تغییرات پهنای زمانی تپ لیزر در فرایند پراکندگی . نمود

   القایی بریلوئن به صورت 
  

     
   باشد که در آن  می 

   به ترتیب پهنای زمانی تپ استوکس و تپ لیزر،     و

طول برهم    و ورودی لیزر شدت    ضریب بهره بریلوئن، 

ی حضور نانو ذرات فلزی با توجه  واسطه  به. باشد میکنش 

 ضریب شکست محیط [ ]به معادالت ماکسول گارنت

با توجه به وابستگی ضریب بهره بریلوئن به . یابد افزایش می

   ضریب شکست محیط 
    

 

    
   که در آن    

 

  
 

    و 
ی بریلوئن خواهیم  شاهد افزایش ضریب بهره  

 . یابد لذا پهنای زمانی تپ کاهش می. بود

 

میزان فشردگی تپ بر حسب غلظت نانو ذرات نقره به  -1شکل 

 .SBSهای ورودی به سلول ازای مقادیر متفاوت انرژی

میزان فشردگی تپ بر ( تغییرات پهنای زمانی تپ ب( الف -9شکل  

میکروموالر نانو  3 و  93، 15، 3های حسب انرژی ورودی با غلظت

 .ذرات نقره
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رفتار زمانی تپ بازگشتی و تبدیل فوریه آن به ازای انرژی  

به عنوان نمونه،  5شکلمیلی ژول در  9ورودی حدود 

 .جهت مقایسه نشان داده شده است

 

رفتککار زمککانی تککپ هککای ثبککت شککده توسککط اسیلوسکککوپ در : 5شکککل 

 غلظتهای متفاوت نانوذرات نقره درون سلول حاوی استن خالص

 گیری نتیجه

ی بر رودر محیط استون  نانو ذراتدر این مقاله اثر حضور 

های زمانی پالس  ویژگیفرایند پراکندگی القایی بریلوئن و 

به منظور فشرده . لیزر به طور تجربی مطالعه و بررسی شد

سازی تپ لیزری با استفاده از پراکندگی القایی بریلوئن 

( از مرتبه طول عمر فونون) معموالً از سلول با طول بلند 

گردد اما در این مقاله از سلولی با طول کوتاه  استفاده می

نتایج . نانوذرات استفاده گردیدبه منظور مشاهده رفتار 

بدست آمده در این تحقیق نشان داد حضور نانو ذرات 

منجر به کاهش پهنای زمانی و در نتیجه افزایش میزان 

لذا حتی هنگامی طول سلول کوتاه . فشردگی نیز میگردد

همچنین به . باشد میتوان به تپ های کوتاه دست یافت

ل و تغییر در شدت کمک تغییر غلظت نانو ذرات درون سلو

 توان پهنای تپ استوکس را کنترل و باریکه لیزری می

عالوه بر آن رفتار زمانی تپ بازگشتی به دلیل . تنظیم نمود

در عدم جابجایی فرکانسی تپ بازتابی نسبت به تپ لیزر 

براگ، تغییرات ساختاری در شکل -پراگندگی القایی مای

 . گردد تپ خروجی و تبدیل فوریه آن نمایان نمی

 نکانو ذرات در هنگام استفاده از لیزرهکای پرانکرژی حضکور    

کننکده جهکت جلکوگیری از ایجکاد اثکرات       یفتضع عنوان به

هکای مکزدوج فکازی بکا      غیرخطی مخرب در استفاده از آینه

 .حفظ کیفیت زمانی پالس مفید خواهد بود 
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ی یافته ءسنجی رامان ارتقاطیفمبتنی بر مطالعه و بررسی ژالتین با استفاده از حسگر زیستی 
 (SERS) سطحی

 2، وحید اسکندری*1نفیسه شریفی

 

 ، ایران8731753153گروه لیزر و فوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان  1

 ، ایران8731753153علوم و فناوری نانو ، دانشگاه کاشان، کاشان  پژوهشکده2 
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در ادامه،  .گراد ساخته شددرجه سانتی 5۰نقره در دمای ی ساکاروز، نانوذرات در این پژوهش، با استفاده از روش شیمیایی  با عامل کاهنده -چکیده
ساخته شود. با استفاده از آنالیزهای  SERSهای فعال نشانی شد تا زیرالیهای الیههای شیشهافشان، نانوذرات نقره روی زیرالیهقطره با استفاده از روش

( و  FESEMصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی )، ت(XRD)ایکس (، پراش اشعهUV-Vis)مرئی -سنجی فرابنفشمختلف طیف
افشان ساخته شدند، بررسی شد. از آنجا قطره ها که به روشهای نانوذرات نقره روی زیرالیه(، مشخصهEDSسنجی انرژی پخشی اشعه ایکس )طیف

توان از حسگرهای یابد؛ میای افزایش میطور قابل مالحظه بهاند؛ ای جذب سطحی شدههایی که بر روی نانوساختارهای نقرهکه طیف رامان مولکول
 ها و موادشده بر پایه این نانوساختارها برای آشکارسازی مقادیر بسیارکم مولکولساخته  (SERS)ی سطحی یافته ارتقاءمبتنی بر طیف سنجی رامان 

شد. در این مقاله با  موالر استفاده 1۰-2برای آشکارسازی ژالتین با غلظت  SERSها به عنوان زیرالیه فعال سپس این زیرالیه استفاده کرد. زیستی
موالر به دلیل تشدید پالسمونی نانوذرات نقره باعث افزایش شدت سیگنال  1۰-2حکاکی ژالتین بر روی زیرالیه نقره اندود به روش فیزیکی در غلظت 

SERS  شد. در مقایسه با طیفFT-IR  زیرالیهSERS شودیک روش آسان برای تشخیص مولکول ژالتین محسوب می. 

 FT-IR، نانوذرات نقره، ژالتین، طیف SERSحسگر زیستی  -کلید واژه

Investigation of Gelatine Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy 

(SERS) 
Nafiseh Sharifi1,* and Vahid Eskandari2 

 
1 Laser and photonic group, Department Physics, University of  Kashan, Kashan 8731753153, Iran 

2 Nanoscience and nanotechnology re1search center, University of Kashan, Kashan 8731753153, Iran 
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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                               

 شیرینیجات ها،ها، پاستیلژله تهیه در ژالتین، غذایی صنایع در

 شده جذب آسانی به در بدن ژالتین .رود می کار به هابستنی و

 کمک غذایی مواد سایر به هضم هاچربی با امولسیون تشکیل با و

 بعضی میزان و باشدمی یک پروتئین ژالتین که آنجا ازنماید. می

 قوانین اساس بر باالست، لیزین آن مثل ضروری آمینه اسیدهای

 می محسوب غذایی ماده یک به عنوان ژالتین اروپا، اتحادیه

 کامل پروتئینی منبع یک فقدان تریپتوفان، دلیل به اما شود،

 کننده تثبیت یک و است سازگار پروتئین شیر با ژالتین .نیست

 علت به ژالتین .آیدمی حساب به محصوالت لبنی برای عالی

 کالری نظر از کربوهیدرات، و چربی عدم وجود و آب دائمی جذب

 .شودمی تجویز نیز غذایی رژیم در و بنابراین است ضعیف نسبتاً

 نباید که ژالتین به بیمارانی شدن علت جایگزین به همچنین

 همچنین به ژالتین .کندمی شایانی کمک کنند، مصرف نمک

خونریزی  از خون، جذب قدرت و مصنوعی لخته ایجاد علت

توان می ژالتین، غذایی کاربردهای بر عالوه .کندمی جلوگیری

 دارویی، کردن مواد کپسول ریز در آن غیرغذایی کاربردهای به

 در مختلف اجزاء یدهنده اتصال عامل عنوان یک به نقش ایفای

 هایدستکش ساخت پزشکی، هایساخت چسب قرص، تهیه

 نساجی و عکاسی صنایع نظیر صنایعی همچنین در و جراحی

 یرزونانس پالسمون سطح لیطال و نقره به دل .]1[کرد  اشاره

 مورد بسیار در صنعتی فردمنحصربه یهایژگی( و وSPR) زیاد

 راتذنانو یاساس یاز کاربردها یک. ی[2] شوندمی استفاده واقع

 ها بهاستفاده از آن و SERSفعال  یهیالریطال و نقره ساخت ز

 ، SERS یستیاست. منظور از حسگر ز یستیز حسگرعنوان 

 رامان که با استفاده یاثر پراکندگ هیشده بر پا حسگر ساخته

ی ساخته شده اشهیبستر ش ینانوذرات نقره بر رو یدهاز پوشش

شده  جذب زیستیهدف  فیرامان ضع گنالیس که باعث بهبود

 ۀافتی ارتقاء رامان پراکندگی . روش]3 [شودمی بستر یبر رو

 بهقدرت تفکیک طیفی مناسب  و باال حساسیت به علت سطحی

  بسیار جذاب در به یک روش راًیاخیک روش غیرمخرب،  عنوان

 

ی زیستی ی یک نمونهدهندهو تحلیل مولکولی تشکلیل  تجزیه

آشکارسازی این ماده  جهیدرنت. ]4[ است شده لیتبدو پزشکی 

این ماده از اهمیت زیادی  هنگام زوددر مقادیر کم و تشخیص 

های مختلفی برای آشکارسازی این ماده روشبرخوردار است 

 به تکنسین نیاز و تجهیزات باالی هزینه وجود دارد که نیازمند

. در این پژوهش ]5 [است روش این معایب از متخصص های

با روشی ساده و ارزان شده  SERS سعی بر ساخت بستر فعال

صرف  و بای راحت بهمولکول ژالتین را  توانیمکه با استفاده از آن 

 .تر آشکارسازی کردی کمهزینه

 روش ساخت

یه برش الیرز عنوان به cm 1×cm 5/2 ابعاد با اییشهش هایالم
 استفادهیی ایمیساخت نانوذرات نقره از روش ش یبرا داده شد.

 ءایاح فیضع ینقره به روش کاهنده یهاونی این روشدر  شد.
ای مقداری از محلول ی شیشه. در ادامه بر روی زیرالیهشوندیم

 8۰ریزیم و نمونه را در دمای می چکانساخته شده را با قطره 
دهیم تا آب موجود در محلول گراد در آون قرار میی سانتیدرجه

نشانی شده و تبخیر شود. برای آشکارسازی ماده هدف الیه
والر استفاده شد. در ادامه، م 1۰-2 مولکول ژالتین را  با غلظت

-صورت جداگانه بر روی زیرالیهشده به  تهیه مقداری از غلظت

 اندود شده قرار گرفت و در معرض هوا خشک شد. های نقره

 نتایج و نمودارها

 5۰ی ساخته شده در دمای ، طیف جذب نانوذرات نقره1شکل 

، 1شکل دهد. دقیقه را نشان می 4گراد با گذشت ی سانتیدرجه

نانومتر  439طیف جذب نانوذرات نقره با قله تشدید پالسمونی 

ی وضوح حضور فلز نقره بر روی زیرالیهاست که در آن به 

 .ای مشخص استشیشه
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ی تشدید ی ساخته شده با قله: طیف جذب نانوذرات نقره1شکل 

 نانومتر. 428پالسمونی 

ایکس مربوط به نانوذرات نقره حکاکی اشعه، الگوی پراش 2شکل 

دهد. را نشان می FCCای با ساختار شده روی زیرالیه شیشه

درجه و  8/64و 38/44، 2/38ی ها در زاویهترین قلهاصلی

( 2۰۰(، )111ی صفحات به ترتیب )شدهصفحات بلوری تشکیل 

شده است، صفحات بلوری ظاهر شده روی بستر ( واقع 22۰و )

اکسیدنقره ظاهر  کند.ای حضور نانوذرات نقره را تائید میشیشه

 8۰ها در دمای به خاطر قرارگیری زیرالیهXRD شده در نمودار 

 گراد است.ی سانتیدرجه

 

 یدرجه 5۰ساخت  یاز نانوذرات نقره در دما XRD یالگو: 2شکل 

 هیرالیز یشده رو یساکاروز حکاک یو عامل کاهنده گرادیسانت

 .ایشهیش

یا مورفولوژی نانوذرات  ریخت FESEMالف، تصویر -3شکل 

ب، نانوذرات نقره و مولکول ژالتین حکاکی شده -3نقره، شکل 

ای  پوشش داده شده با نانوذرات نقره مشاهده روی زیرالیه شیشه

هم دهد که نانوذرات نقره بهالف، نشان می-3شود. شکل می

دهی اند که در اثر فرآیند حرارتکیل جزیره را دادهچسبیده و تش

افشان پیوندد. از آنجا که در این حالت از روش قطرهبه وقوع می

شیشه پوشیده از نانوساختارهای  استفاده شده است سطح

ای نقره است و به علت فرآیند تبخیر سطح دارای پستی جزیره

به نانوذرات  ب، مربوط-3شکل  بلندی یا خلع وفرج هایی است.

ای و ملکول ژالتین حکاکی شده روی نقره بر روی زیرالیه شیشه

کروی و  صورتآن است که در این تصویر نانوذرات نقره به 

صورت  شوند و ملکول ژالتین بهبیضوی شکل مشاهده می

ج، -3شود. شکل های ابرگونه روی نانوذرات نقره مشاهده میالیه

ی پوشیده شده از نانوذرات نقره را ای شیشهزیرالیه EDSطیف 

 کند.دهد که به وضوح حضور نقره را تایید مینشان می

 
-درجه 5۰شده در دمای ساخت  الف( نانوذرات نقره ساخته : 3شکل 

، ایی شیشهی ساکاروز و  روی زیرالیهگراد و عامل کاهندهی سانتی

نانوذرات حکاکی   EDXژالتین، ج( طیف ملکول  نانوذرات نقره وب( 

 ای.ی شیشهشده رو زیرالیه

از مولکول ژالتین جامد را نشان  FTIRالف طیف عبور -4شکل 

آمده است. شکل  1-دهد که ارتعاشات ظاهر شده در جدولمی

محلولی از مولکول ژالتین ساخته شده در  SERS ب طیف -4

دهد که ارتعاشات ظاهر شده در موالر را نشان می 1۰-2غلظت

آمده است. که ارتعاشات ظاهر شده در هر دو طیف  1-ولجد

پس از استفاده از نانوذرات نقره  هم دارند.شباهت نزدیکی به

و ثبت طیف رامان ارتقاء  SERSتهیه شده به عنوان زیرالیه 

شود که با ها به وضوح دیده مییافته، افزایش در شدت قله

توان به زیر میی هط( از طریق رابEFمحاسبه فاکتور ارتقاء )

 مقدار آن دست یافت. 

𝐸𝐹 =
𝑁𝑣𝑜𝑙 × 𝐼𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑁𝑠𝑢𝑟𝑓 × 𝐼𝑣𝑜𝑙
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های،  به ترتیب تعداد مولکول  Nsurfو   Nvolدر این رابطه

 Isurfو  Ivolاست.  SERSی و بروی زیرالیه مولکول ژالتین

( SERSنیز شدت طیف رامان و طیف ارتقاء یافته رامان )

های مربوطه در این رابطه، مقدار دادهاست. با جایگذاری 
 آید.بدست می 74/9×41۰

 
طیف رامان ) منحنی ژالتین جامد، ب(   FTIR:  الف( طیف 4شکل

چین( خط-اند شده، ) منحنی سبزی نقرهخط ممتد( شیشه -آبی

چین( ژالتین نقطه -ی حکاکی شده با ژالتین، )منحنی قرمزشیشه

شده بر روی زیرالیه  جذب اندودی نقرهحکاکی شده روی شیشه

 .SERSفعال 

 مربوط به مولکول SERSو طیف   FT-IR: طیف ارتعاشات  طیف  1جدول 

 . ]6[دهد ژالتین را نشان می

 هایموقعیت قله حالت ارتعاشی

SERS 

(1-cm) 

های موقعیت قله

FTIR  ژالتین جامد

(1-cm) 

 6۰۰ 857 تریپتوفان

C-C 969 - 

C-N - 11۰8 

C-H 1358 1343 

C-N 1431 1385 

N-H 1618 1636 

C-H 2363 - 

CH 2622 - 

2CH 2999 2924 

N-H 3513 3434 

. 

 گیرینتیجه

توان ادعا نمود شده در این تحقیق، می های ارائهبا توجه به دادهر

که به علت ساخت سریع نانوذرات نقره و استفاده در ساخت 

نانوذرات نقره رشد یافته شده از ساخته  SERSحسگر زیستی 

افشان به علت سادگی قطره ای با روشهای شیشهبر روی زیرالیه

هزینه بودن و قابلیت آشکارسازی مواد با فرایند ساخت، کم

های کم روش نوینی برای تشخیص زود هنگام مولکول غلظت

در مقایسه با سایر  SERSهای لژالتین است.  استفاده از سیگنا

-تر است. پیشتر و کم هزینهسریع FT-IRمله روش ها از جروش

تواند برای شناسایی، تجزیه شده می گردد که روش ارائهبینی می

های دیگر زیستی و پزشکی که ها و بیماریو تحلیل نمونه

های کم و با حساسیت زیاد به کار گرفته هایی در غلظتمولکول

 .شود
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 مبتنی برگرافن در بازه تراهرتزچند بانده مدوالتور الکترواپتیکی  

 1، علی اکبر شوقی1، حمید واحد1، هادی صوفی1بهنام جعفری

  رانی، ا5166616471 زیتبر ز،یدانشگاه تبر ن،ینو یهایفناور یدانشکده مهندس1

است که در ساختار  الیه طراحی و مدلسازی شدهدبانده  مبتنی بر گرافن تکدر این مقاله یک مدوالتور الکترواپتیکی چن -چکیده 

ساندویچی با یکپارچه کردن گرافن با ساختار  .فلزی برای افزایش جذب و بهبود مشخصات مدوالتور قرار گرفته است  هاینانو آنتنآن، 

انتشار در جهت  با تحریک شده و MDGامواج پالسمونی شدیدا حبس شده در سطح گرافن در داخل ساختار الکتریک/گرافن فلز/دی

با اعمال ولتاژ  شود.زایش جذب مولتی باند در گرافن میاف که باعث  شدهپرو _فابری رزونانسگرافن باعث ایجاد  در سطح آنهامتضاد 

 در طول موج  .شودمی ز سیستم دستخوش تغییرات زیادیکند و بیشینه مقدار عبور اطیف عبور مدوالتور شیفت پیدا می بایاس

µm7/31  در حدود  عمق مدوالسیون می توان بهdB18 .برخالف دیگر مدوالتورهای مبتنی برگرافن که اساس مدوالسیون  دست یافت

های عبور یافتن فرکانس پیکشیفت  از طریقدر این ساختار عمل مدوالسیون  گیردیاعمال تغییرات در جذب آن صورت ماز طریق 

 افتد.پرو اتفاق می-فابری

 .فابری پرو رزونانسپالسمونیک،  ، گرافنمدوالتورهای الکترواپتیکی -کلید واژه

Graphene based multiband THz electro-optic modulator 

Behnam jafari1, Hadi soofi1, Hamid Vahed1, Ali Akbar Shoghi1 

1School 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

 مدوالتورهای نوری گسترشفراوان و روبه  یکاربردها لیبدل

و ارتباطات تراهرتز  یمدرن، مخابرات نور یزرهایمانند ل

انجام شده  آنها یبر رو یمختلف یهاو پژوهش قاتیتحق

در علم  ریو چشمگ ریاخ یها شرفتی. به لطف پ[1]است

 اتیبا کاربردها و خصوص یو دانش مواد، مواد یتکنولوژ ،نانو

با  ییمدوالتورها یو طراح ساختبصورت گسترده در  ژهیو

مورد استفاده  افته،یبهبود  یو پارامترها دیجد یکاربردها

، III-V [2]به عنوان مثال مواد گروه  اند.قرار گرفته

در  یمناسب یجا [4]و گرافن مرهایپل ،[3]ومیژرمان

 یبهبود پارامترها یبرا کونیلیبر س یمبتن یمدوالتورها

کاهش  ون،یسرعت مدوالس ون،یمانند عمق مدوالس یدیکل

 گریو د یموجطول یمدوالتور، بهبود بازه یدادن اندازه

یکی از معایب اند. دهکسب کر مهم مدوالتورها یپارامترها

مدوالتورهای ابتدایی مبتنی بر سیلیکون کم بودن عمق 

این  این مشکل مدوالسیون در آنها بود برای غلبه بر

شدند و راحی و ساخته میبزرگی ط اندازهمدوالتورها در 

در اپتیک آنها است. _نسبتا ضعیف بودن اثر الکترو دلیل آن

اند به توفن در مدوالتورهای نوری میمقابل استفاده از گرا

از . مدوالسیون غلبه کندمحدودیتهای سرعت، اندازه و عمق 

 اریبس کینامیدتوان به های منحصر بفرد گرافن میویژگی

[، مشخصات 5]ها ، جذب مستقل از طول موجحامل عیسر

،  یکیالکترواستات نگیبا استفاده از دوپ میقابل تنظ ینور

 یحبس انرژ ییتحرک باال و توانا تینرخ تلفات کم، قابل

از  .اشاره کرد [6کوچک] اریدر حجم بس یسیناطغالکتروم

 کی یبرا هیگرافن تک ال یجذب نور زانیم گر،یطرف د

 بایکه به صورت عمود بر آن بتابد، تقر یسیموج الکترومغناط

%2.3مستقل از فرکانس نور و برابر با   از  یکی .است

 شیافزا یبرا ریاخ انیشده در سال شنهادیپ نینو یهاروش

با گرافن، استفاده از  یسیاندرکنش موج الکترومغناط

 کیو استفاده از اثرات پالسمون یفلز یهاینانوساختارها

در پژوهش حاضر با استفاده گرفتن از مزایای گرافن، است. 

تحریک امواج پالسمونی در آن و تداخل فابری پرو بین امواج 

به طیف عبور چند بانده  پالسمونی قطبیده شده توانستیم

نطیم ولتاژ گیت اعمالی به دست بیابیم بطوریکه با ت

نه مدوالتور در هر طول موج دلخواه عمل مدوالسیون با بیشی

افتد. اساس مدوالسیون در این عمق مدوالسیون اتفاق می

ساختار شیفت طیف عبوری از سیستم است برای مثال با 

 ولت و ولتاژ باالی 7/0پالس الکتریکی با ولتاژ پایین اعمال 

عمل مدوالسیون با میکرومتر  31طول موج ولت در  5/1

افتد بطوریکه طیف والسیون اتفاق میبیشترین عمق مد

کند. با افزایش درصد تغییر می 70سیستم در حدود  عبور

عملیاتی مدوالتور به سمت طول موج ولتاژ گیت طول

کند در حالیکه عمق های پایین شیفت پیدا میموج

 شت.مدوالسیون بیشترین مقدار خود را خواهد دا

 طراحی مدوالتور

نهادی در سه و دو بعد را نشان ساختار مدوالتور پیش 1شکل

ها در هر دو نانو آنتن شودهمانطور که دیده می دهد.می

های آنتن و. نانداناال و پایین گرافن قرار داده شدهطرف ب

از گرافن جدا  nm5 با ضخامت یالکتریکباالیی توسط دی

( است mµ1=b=WtW) آنتن ها اند. عرض هریک از نانوشده

در مقابل عرضشان به  L و فرض شده است که طول آنها

 3بستر سیلیکونی به ضخامت . باشدی کافی بزرگ اندازه

ن گیت برای کنترل پتانسیل میکرومتر که به عنوا

شیمیایی گرافن عمل عمل می کند بطور مستقیم به الکترو

با  یک موج تخت  نانو آنتن های پایینی متصل شده است.

  یو واقع در نقطه z–در راستای  هاقطبش عمود بر نانوآنتن

z=4µm شود با گذر از مدوالتور موج به سیستم تابانیده می

 شود.نوری مدوله شده از پایین ساختار خارج می

است که  انجام شده FDTDتحلیل نوری ساختار به روش 

ای از جنس فلز با قابلیت گذردهی در آن طال به عنوان ماده

http://www.opsi.ir/
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بدست آمده از آزمایشات تجربی مدل شده است. گرافن 

ی دو بعدی با استفاده از هدایت سطحی آن بصورت ماده

مدلسازی شده است. معادالت هدایت سطحی گرافن از دو 

اندی و هدایت قسمت هدایت نوری مربوط به گذارهای بین ب

نوری متناسب با گذارهای درون باندی تشکیل شده است. 

ی تراهرتز هدایت نوری گرافن بطور عمده توسط در بازه

توان یمشود لذا گذارهای درون باندی آن مشخص می

 یگذارها یبرا گرافن را بصورت مدل شبه درود ینور تیهدا

 کرد: یسیبازنو 1رابطه بصورت  یدرون باند

 
مستطیلی مشخص شده در ی . ناحیهمدوالتورساختار : 1 شکل

  پرو را نشان می دهد.-برش عرضی محدوده ی رزوناتور فابری

 (1 ) 2 2( ) ( ) (1 )dc fE      

)باال  یدر معادله )dc fE  یکیالکتر تیهدا انگریب dc 

است.  یتراز فرم تیکه وابسته به موقع است گرافن

بازه جذب  نیاست، در ا دایکه از معادله پ یهمانطور

به  ای یتراز فرم میتنظ یلهیتواند بوسیگرافن م یتراهرتز

توزیع  2 شکل گرافن مدوله شود. نگیدوپ گریعبارت د

 را THz10در فرکانس  میدان الکتریکی در سطح گرافن

بدلیل تقارن ساختار امواج پالسمونی در هردو  دهد.می نشان

ریک می شوند. این امواج  پالسمونی حسمت کانال گرافنی ت

در سطح گرافن در جهت مخالف شروع به حرکت می کنند 

نوآنتن طال بصورت دو قطبی به عبارت دیگر گوشه های نا

کند. با حرکت امواج پالسمونی در سطح گرافن و عمل می

یکدیگر باعث ایجاد تداخل فابری پرو در تداخل آنها با 

ساختار فلز/دی الکتریک/گرافن می شود. در فرکانس هایی 

که در آن تداخل امواج پالسمونی باهم سازگار هستند طیف 

عبور از سیستم بیشترین مقدار خود را خواهد داشت و در 

افن فرکانس هایی که امواج پالسمونی رونده در سطح گر

ی میدان الکتریکی نور در سطح ارند، مولفهتداخل ناسازگار د

این فرکانس ها گرافن تلف می شود یا به عبارت دیگر در 

 جذب گرافن بیشترین مقدار را خواهد داشت.

 
 10: توزیع میدان الکتریکی در سطح گرافن در فرکانس 2 شکل

تراهرتر، رزونانس فابری پرو امواج پالسمونی در سطح گرافن به 

 است. 7مشاهده است. مرتبه ب رزونانس در این فرکانس وضوح قابل 

 نتایج و بحث

برای دو مقدار تراز  3 طیف عبوری از مدوالتور در شکل 

نشان داده شده است. تعداد نقاط روشن و تاریک در فرمی 

الزم به ذکر است. کی نشان داده شده توزیع میدان الکتری

ی رزونانس فابری بدلیل متقارن بودن ساختار مرتبه است که

مرتبه ی رزونانس باشد  Mپرو همواره فرد خواهد بود. اگر 

ی در آنصورت طول موج امواج پالسمونی از رابطه

2GP W M  که در آن شودمحاسبه می ،W  عرض

ی مرتبه با افزایش فرکانس نور فرودی .ها استنانوآنتن

 .کندرزونانس افزایش پیدا می

 
: طیف عبوری مدوالتور برحسب فرکانس. دیده می شود که 3 شکل

با تغییر اندک در تراز فرمی مقدار عبور در بعضی از فرکانس ها به 

 مقدار قابل توجهی تغییر می کند.

ها در آن راز فرمی گرافن بر حسب غلظت حاملتغییرات ت 

fی از رابطه fE n  h شود و ولتاژ گیت مشخص می
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تغییرات تراز فرمی  4در شکل   سرعت فرمی گرافن است.

 .ل ولتاژ بایاس نشان داده شده استاثر اعما بر

 
 : تغییرات سطح فرمی برحسب ولتاژ بایاس4 شکل

 التوروموجی محدودتر طیف عبور مدی طولبرای یک بازه

وقتی که سطح پایین پالس  آورده شده است. 5 در شکل

باشد، کمترین مقدار عبور در  V7/0=1gVاعمالی به گیت

اتفاق می افتد. با افزایش ولتاژ گیت  µm7/31طول موج 

سپس کند و بتدریج افزایش پیدا میعمق مدوالسیون 

کند. نمودار عمق مدوالسیون کاهش پیدا می بتدریج

 درآورده شده است.  6ی در شکل برحسب ولتاژ اعمال

طول  یبرا ونیعمق مدوالس نیشتریب V 76/1=gV ولتاژ    

 است.( dB18) %70که برابر با  دیآ یبدست م µm7/31موج 

 
 : طیف عبوری مدوالتور به ازای ولتاژ گیت اعمالی مختلف5 شکل

 
: نمودار عمق مدوالسیون برحسب ولتاژ گیت اعمالی. عمق 6 شکل

 بیشترین مقدار را دارد. ولت 67/1مدوالسیون در 

 گیرینتیجه

مورد در این مقاله، یک مدوالتور تراهرتز مبتنی بر گرافن 

طراحی و مدل سازی قرار گرفت. بر خالف مدوالتورهای 

های گرافنی مرسوم، در این ساختار از شیفت در فرکانس

پیرو در اثر تغییر در هدایت -فابریرزونانس در ساختار 

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 

m7/31  تنها نیاز به  %70برای داشتن عمق مدوالسیون

 است. V67/0 تغییر ولتاژ اعمالی به گرافن به اندازه 
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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 

 گروه حسگرهای فضایی، پژوهشکده مکانیک، پژوهشگاه فضایی ایران

تعداد قطعات اپتیکی به کار رفته باید برای ، سیستم اپتیکی، بخش مهمی از فناوری ردیاب های ستاره است - چکیده

تسهیل پردازش و مونتاژ با حفظ کارایی به حداقل برسد. عالوه بر این، جرم و حجم ردیاب ستاره را می توان با کاهش ابعاد 

به تبعیت از سیستم های اپتیکی نانوحسگرهای ستاره مانند  مقالهدر این . محوری و شعاعی سیستم اپتیکی کوچک کرد

ST-16 ( ساخت شرکتSinclair Interplanetary ) حسگر تصویر پیکسل فعال وCMOS  مدل( انتخابیMT9P031) 

 .و بهینه سازی شده است ، شبیه سازیسیستم اپتیکی مورد نظر، طراحی ،

 

 

  بهینه سازی، ارزیابی کیفیت تصویر. ابیراهی، ،یاب ستاره، سیستم اپتیکی کامپکترد -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

ردیاب ستاره شامل توسعه سیستم اپتیکی، پردازش  فناوری   

در این بین، طراحی  و تطبیق الگوی ستاره ها می باشد. ویرتص

شامل می شود. هر سیستم  آن راسیستم اپتیکی بخش مهمی از 

اپتیکی دارای پارامترهای عملکردی مختلفی است که کیفیت آن 

میدان دید با استفاده از این پارامترها، قابل ارزیابی هستند. 

یت بسزایی را در وسیع، جرم پایین، حجم کم و دقت باال اهم

 یهطراحان اول. [1]تحقیق و توسعه ردیاب های ستاره دارند 

تئوری زایدل پی بردند که سیستم اپتیکی با تقارن جلو براساس 

ی را کما، اعوجاج و رنگ جانبابیراهی های تواند  یم به عقب

 یبرا فرایندی را 1والتر ماندلر 1980در سال . [2]حذف کند 

اغلب به عنوان ساختار ارائه داد، که  دوگانه ی لنزهای گوسیطراح

پایه و مدرن برای طراحی لنزهای گوسی دوگانه درنظر گرفته 

. می باشد طراحی سیتم اپتیکی مدنظر ما ، که اساس[3]می شود

اپتیکی مربوط به حسگر  یستمالزامات س بر اساس، در این مقاله

 بهینه سازی سپس اپتیکی، و یستمو مواد س یهساختار اولستاره، 

 یربرداریتصواپتیکی انجام شده است. عملکرد  یستمسار ساخت

نمودار  ،یستم اپتیکی با استفاده از منحنی های نمودار لکهس

غلظت انرژی، نمودار تابع انتقال مدوالسیونو منحنی های ابیراهی 

 ارزیابی شده اند.

 کیسیستم اپتیپارامتر های عملکردی 

از آنجایی که پارامترهای عملکردی سیستم اپتیکی بایستی     

بنابراین بایستی مقدار د، نبرای کاربردهای مورد نظر تعیین شو

طول کانونی سیستم اپتیکی را با توجه به ابعاد حسگر تصویر و 

 میدان دید انتخاب شده بدست آورد.

ا بدست ابتدا مقادیر پارامترهای عملکردی سیستم اپتیکی هدف ر

( MT9P031)مدل آوردیم. اندازه پیکسل حسگر تصویر انتخابی 

2.2برای حسگر ستاره مورد نظر  2.2m m   [2]است . 

کامال سازگار با کاربردهای فضایی  زیرا ویژگی های این حسگر

با است. بنابراین بایستی مقدار طول کانونی سیستم اپتیکی را 

 (، FOV)انتخاب شدهتوجه به ابعاد حسگر تصویر و میدان دید 

در نظر  vtو  htاگر پهنا و ارتفاع مانیتور به ترتیب  بدست آورد.

 :گرفته شوند، آنگاه داریم

 
1 Walter Mandler 

(1) tan (
𝐹𝑂𝑉𝑣
2

) =
𝑡𝑣
2𝑓

 

(2) tan (
𝐹𝑂𝑉ℎ
2

) =
𝑡ℎ
2𝑓

 

میدان های   𝐹𝑂𝑉𝑣  ،𝐹𝑂𝑉ℎو بیان کننده طول کانونی  fکه 

 میدان دید  به قدر ستارهدید عمودی و افقی هستند. از آنجا که 

دید برای اینکه حداقل سه ستاره در میدان هم وابسته است، ها 

ما میدان دید    (+6قدر آستانه ) ردیاب ستاره وجود داشته باشد

20 15o o طول 1و2وابط. بنابراین طبق ر]5[را انتخاب کردیم ،

میلی متر بدست می  16کی در حدود کانونی موثر سیستم اپتی

سیستم های اپتیکی مربوط به ردیاب  F (F#)عدداز طرفی . آید

. بنابراین با توجه به مقادیر [6] باشد 2تا  1ستاره نیز بایستی بین 

نکه طیف انتقال سیستم سیستم و ای دو پارامتر کلیدیمربوط به 

نانومتر باشد طراحی و بهینه سازی سیستم اپتیکی  700تا   400

 .را انجام دادیم

 

 
: شماتیک میدان دید افقی و عمودی سیستم اپتیکی ردیاب 1شکل 

 .ستاره

 طراحی سیستم اپتیکی

ساختارهای نظر، برخی تم اپتیکی مدسبرای طراحی سی    

در  .[8-6] بررسی شدند موجود به عنوان ساختار اولیه  اپتیکی

ما باید ابیراهی های کروی،  ،سیستم اپتیکی ردیاب ستاره

را به حداقل برسانیم. همچنین ابیراهی  ستیگماتیسم، و رنگیآ

 محور عمودی اثر بزرگی را در موقعیت مرکزی تصویر دارد.

 کوچکتر است. برای مواد با ضریب شکست باال، ابیراهی کروی

ریب شکست باال نیاز به ضخامت اپتیکی با ض نزهایل ،یننهمچ

را برآورده می  یستم اپتیکیکوچک سازی س ند وکمتری دار

فلینت که دارای ضریب شکست  . به همین دلیل از شیشه یکنند

از طرفی برای کاهش ابیراهی رنگی از  د.ت استفاده شباال اس
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ی ضریب شکست پایین است استفاده شیشه کراون که دارا

، در سیستم اپتیکی شش لنز، که از 2شکل  با توجه به .کردیم

، شیشه فلینت ULTRAN30شیشه کراون  سمت چپ،

BAFN6 شیشه فلینت ،SF3 شیشه فلینت ،N-LAF2 شیشه ،

مقادیر  .به ترتیب قرار دارند KDPو شیشه کراون  N15فلینت 

 .آورده شده 1م اپتیکی در جدول پارامترهای عملکردی سیست

 

 
 .ارائه شده ساختار سیستم اپتیکی پیکربندی: 2شکل 

 : عملکرد سیستم اپتیکی اولیه1جدول 

20 میدان دید 15o o
 

 میلی متر 16 طول کانونی موثر

F# 88/1 

 میکرومتر 700- 400 بازه طیفی

 نانومتر 550 طول موج مرکزی

 اپتیکیبررسی عملکرد سیستم 

 رد سیستم اپتیکی مورد نظر،عملکو  برای ارزیابی کیفیت تصویر  

ن و منحنی نمودار نقطه ای، غلظت انرژی، تابع انتقال مدوالسیو

0در نقاط محور های ابیراهی 0(0 ,5 ,7.5 ,10 )o o
 بررسی شده اند. 

 

 نمودار لکه-1

صویربرداری در هنگام تتصویر هندسی شکل گرفته، ر لکه، نمودا

باید دقت اندازه لکه تصویر ستاره  .از یک جسم نقطه ای می باشد

مورد نیاز اندازه پیکسل حسگر تصویر برابر  3یا  2کمتر از 

های در میدان دید (rms) اختالف شعاع لکه . همچنین[8]باشد

 3در شکل  همان طور که مختلف نباید بیش از حد بزرگ باشد.

و  نمودار لکه برای میدان دید اول rms ، شعاعنشان داده شده

 1در حدود  سومکرومتر، میدان دید می7/0در حدود  دوم

از میکرومتر است.  2/3 در حدود چهارممیدان دید و  میکرومتر

میکرومتر است،  2/2سل حسگر تصویر سایز پیک آنجایی که

بنابراین اندازه لکه الزامات سیستم اپتیکی ردیاب ستاره را برآورده 

 می کند.

 
 سیستم اپتیکی: نمودار لکه 3شکل 

 انرژی منحنی توزیع -2

، درصدی از انرژی، به عنوان تابعی از قطر انرژی محصور شده   

برای سیستم اپتیکی . می باشدبرای بررسی کیفیت تصویر تصویر، 

نرژی محصور در قطر کمتر از درصد ا 80ردیاب ستاره، بایستی 

برای میدان دید کامل  4مطابق شکل  .[8] تا سه پیکسل باشد دو

قرار  میکرومتر 8/6ت انرژی در قطر کمتر از درصد توزیع غلظ 80

گرفته است. بنابراین سیستم اپتیکی ارائه شده الزامات ردیاب 

 را برآورده می کند. ستاره

 
 منحنی توزیع غلظت انرژی سیستم اپتیکی :4شکل 

 (MTF) تابع انتقال مدوالسیون-3
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شاخص  ینعنوان بهتر به (MTF) یونتابع انتقال مدوالس   

 یابی کیفیت تصویر سیستم اپتیکی در طراحی اپتیکی مدرنارز

 یربه تصو یاز ش یونمدوالس انتقال MTF .شناخته شده است

 یک. یی ارائه می دهدفرکانس فضاتابعی از به عنوان را توسط لنز 

هدف  یککه اغلب به عنوان  معیاری) یعملکرد عال یبرا یارمع

 یاستفاده م یحرفه ا یلمبرداریف یندورب یلنزها یبرا یطراح

مقدار فرکانس فضایی را در  MTFدرصد  50است که  ینشود( ا

 ،نشان داده شده 5همان طور که در شکل . یدجستجو کن  50

تمام میدان در فرکانس  MTFدرصد  77برای سیستم فوق باالی 

50
cycles

mm
اپتیکی ارائه شده بنابراین سیستم وجود دارد.  

 الزامات ردیاب ستاره را برآورده می کند.

 
 اپتیکی ارائه شده. یستمس MTFنمودارهای : 5شکل 

 نمودارهای ابیراهی پرتو-4

تواند نشان دهد که چه نوع  یم ابیراهی پرتو یشکل منحن    

 . وجود دارد یراهی در سیستم اپتیکی برای میدان دیداب

میدان دید در طول موج های مختلف  چهارنمودارهای ابیراهی 

نشان داده شده است. محور  5سیستم اپتیکی ارائه شده در شکل 

افقی شعاع پرتو و محور عمودی ابیراهی رنگی جانبی را نشان می 

و سمت ی چپ مربوط منحنی های ابیراهی مماسدهد. سمت 

طبق شکل  است.راست مربوط به منحنی های ابیراهی ساجیتال 

ابیراهی های سیستم اپتیکی مورد نظر به صورت بهینه برطرف  5

  شده است.

 
 منحنی های ابیراهی پرتو سیستم اپتیکی بهینه شده :6شکل 

 گیرینتیجه

 مثبت و منفی از شش لنزسیستم اپتیکی ارائه شده،  ساختار   

وسیع. سیستم اپتیکی فوق دارای میدان دید تشکیل شده است

20 15o o میلی متر،  16، طول کانونی مؤثر#F  می  88/1برابر

  است. میلی متر 1/30باشد. طول کلی سیستم اپتیکی برابر 

سیستم فوق دارای ساختار ساده و تعداد لنزهای کمتری نسبت  

بنابراین سیستم  فوق به سیستم های اپتیکی مشابه می باشد. 

دارای جرم وحجم مناسبی برای استفاده در حسگرهای ردیاب 

 سیستم اپتیکیمقادیر پارامترهای عملکردی ستاره کوچک است. 

ارائه شده الزامات کاربردی مربوط به حسگر ستاره را برآورده می 

 کند.
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  فلزیاکسید  پوشش هایدر فوق کوتاه ناشی از لیزر بررسی آستانه تخریب 

 مسعودی جهانگیری، رضا رحیمی، فاضل مهدی

 پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی

 

ک پالس ت تحت تابش SiO2 و  ZrO2 ،Al2O3،Sc2O3اکسیدهای  متشکل ازهای اپتیکی پوششدر  در این مقاله آستانه تخریب لیزری-چکیده

یونیزاسیون بهمنی و و درنظر گرفتن تحول زمانی سازی با به کارگیری معادالت نرخ  نتایج شبیه. ه استمحاسبه قرار گرفت موردلیزری فوق کوتاه 

  .یابدافزایش می لیزری با افزایش طول پالس آستانه تخریبشار لیزری  دهد کهمینشان چند فوتونی 

 یونیزاسیون بهمنی و چند فوتونی نرخ، معادالت ، فوق کوتاه، تابش تک پالس لیزری، های اپتیکی ، پوششلیزری آستانه تخریب – کلید واژه

 

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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  مقدمه. 1

توان باال، مطالعه آستانه و توسعه لیزرهای  با اختراع لیزر

تخریب ناشی از لیزر که عامل محدود کننده در ساخت 

. ]1[تجهیزات اپتیکی و لیزری است مورد توجه قرار گرفت

تخریب ناشی از لیزر معموال از طریق دو مکانیزم حرارتی و 

برای لیزرهای پیوسته و یا . شودالکتریکی توصیف می

پیکوثانیه  01تر از های لیزری با طول پالس بلند پالس

مکانیزم حرارتی برقرار است و به صورت ذوب شدگی 

های  ولی برای پالس. شودموضعی و شکستگی ظاهر می

مکانیزم حاکم بر  کوتاه کمتر از ده پیکوثانیه لیزری فوق

-تخریب الکتریکی است که به صورت کندو سوز ظاهر می

م حجدر کنار مطالعات آستانه تخریب در . ]9[و]2[شود 

یکی نیز که های اپت مواد اپتیکی، بررسی تخریب پوشش

تری  های اپتیکی آستانه تخریب پایین معموال از دیگر المان

مدل  1990در سال  .]4[دارند مورد توجه قرار داشته است

برای محاسبه آستانه  ،تئوری بر پایه حل معادالت نرخ

 های تجربی تخریب پیشنهاد شد که مطابقت خوبی با داده

آستانه تخریب سطحی فیوز  2111در سال  .]0[داشت

سیلیکا را در رژیم فمتوثانیه به صورت تجربی و تئوری 

ای ه پالس برای که فرآیند بهمنی ه شدبررسی و نشان داد

داشته  ثریؤنقش متواند فمتوثانیه می 01کوچکتر از 

در رژیم  تئوری حاکم بر تخریب در این مقاله ابتدا.]6[باشد

های  اکسیدهایی از جنس الیه را برایهای فوق کوتاه  پالس

ZrO2 ،Al2O3 ،Sc2O3 ،SiO2  الکتریک های دیآینهکه

سپس با . کنیمبررسی میسازند های توان باال را میلیزر

استخراج معادالت حاکم بر دینامیک تخریب و حل عددی 

بستگی آستانه اکوتا، و-ها با استفاده از الگوریتم رانگ آن

شدت لیزری را محاسبه و تحول  تخریب به طول پالس و

زمانی فرایندهای یونیزاسیون حاکم بر پدیده تخریب را 

که با افزایش طول  دادنتایج ما نشان . کنیماستخراج می

با افزایش  وپالس لیزری آستانه تخریب ماده افزایش 

 .کندافزایش پیدا مینیز  جذبضریب ، چگالی الکترونی

 معادالت حاکم  تئوری و. 2

 رژیمدر ها  دی الکتریک درلیزر  تخریب ایجاد شده توسط

 ،بر برانگیختگی غیر خطیمبتنی های فوق کوتاه  پالس

 تونلی زنییونیزاسیون چند فوتونی و یونیزاسیون 

-توضیح داده می رسانشها از باند ظرفیت به باند  الکترون

الکترون اولیه برای  در واقع این فرآیندهای غیر خطی. شود

آن یونیزاسیون شروع یونیزاسیون برخوردی و به دنبال 

ها  هنگامی که چگالی الکترون .]1[آورندبهمنی را فراهم می

جاوز کند ماده بسیار ت از مقدار بحرانیرسانش در باند 

 1از زمانی در حدود  جاذب شده و انرژی جذب شده پس

باعث ایجاد این شود و پیکوثانیه به شبکه منتقل می

شار لیزری مورد نیاز محاسبه از اینرو  .]9[گرددتخریب می

از حد بحرانی  رسانشالکترونی در باند  چگالیبرای آنکه 

کند معیار مناسبی برای آستانه تخریب لیزری خود تجاوز 

ها در باند  ی الکترونبرای محاسبه چگال. شودمحسوب می

 : ]1[ کنیماز معادله نرخ استفاده می رسانش

(1) 

که 
PIW  ،

AVW  و
RW  به ترتیب نرخ یونیزاسیون چند

ها از باند  اسیون بهمنی و نرخ واهلش الکترونفوتونی، یونیز

 بهنرخ فوتویونیزاسیون . به باند ظرفیت هستند رسانش

       : ]8 [شودصورت زیر تعریف می

 

(2) 

                   

 

 

 

               

 ،پارامتر کلدیش ، انتگرال داوسونgE پهنای باند،  

K  ،انتگرال بیضوی نوع اولE  انتگرال بیضوی نوع دوم و

به صورت زیر  2و  1های پارامترثابت پالنک است و  

 :شوند تعریف می
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1اگر     باشد نرخ فوتویونیزاسیون برابر نرخ یونیزاسیون

1چند فوتونی است و برای    تویونیزاسیون برابر نرخ فو

های رابطه  از تقریب کهاست  تونلی زنینرخ یونیزاسیون 

از مدل نرخ یونیزاسیون بهمنی  .]8 [آیندبدست می( 2)

 :]4 [آیددرود بدست می
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 .در نظر گرفته می شود 

به باند ظرفیت  رسانشنرخ واهلش از باند  ،عالوه بر این

 :برابر است با 

  (0                                     ) 

ها از باند  زمان متوسط واهلش الکترون r که در آن 

ثابت دی الکتریک با توجه به  .به باند ظرفیت است رسانش

توان  ماده و تغییرات آن با افزایش چگالی الکترونی می

ثابت دی الکتریک در . میزان جذب ماده را مشخص کرد

 :شود این شرایط به صورت زیر تعریف می

 (6 )   

 

  :و بحث نتایج .9 

نرخ فوتویونیزاسیون به  ،(9)و ( 2) با توجه به معادالت

شکل نرخ  این. آمدبدست  برای سیلیکا (1)صورت شکل 

های مختلف را  های آن در شدت فوتویونیزاسیون و تقریب

 کل نرخ فوتویونیزاسیون، با توجه به شکل. دهدنشان می

با نرخ  متر مربعوات بر سانتی 1112ـ  1114در بازه شدت 

 های باالتر از شدتیونیزاسیون چند فوتونی و به ازای 

 با نرخ یونیزاسیون تونل زنی متر مربعوات بر سانتی1114

  .]8 [شودتقریب زده می

 

 

 

 

 

 

کل، یونیزاسیون چند فوتونی و  تغییرات نرخ فوتویونیزاسیون: 1شکل 

برای سیلیکا در  بر حسب شدت میدان لیزری یونیزاسیون تونل زنی

 نانومتر 811طول موج 

وات  1114تخریب برای سیلیکا در شدت های کوچکتر از 

 توان فوتویونیزاسیوندهد پس میرخ میمتر مربع بر سانتی

. را برای این ماده با یونیزاسیون چند فوتونی تقریب زد کل

با نرخ چند فوتونی مواد دیگر نیز نرخ یونیزاسیون  برای

فوتویونیزاسیون کل منطبق است بنابر این نرخ 

برابر  چند فوتونیفوتویونیزاسیون کل با نرخ یونیزاسیون 

 .گرفته می شود

کوتا -با استفاده از الگوریتم رانگ( 1) با حل معادله بنابراین

به استخراج  ZrO2 ،Al2O3 ،Sc2O3 ،SiO2های  برای اکسید

 .پردازیمنتایج می
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 بر حسب طول پالس تخریبآستانه : 2شکل 

 

تغییرات یونیزاسیون بهمنی و یونیزاسیون چند فوتونی : 4شکل 

 با زمان برای سیلیکا

 

 

 

 

 

 

دهد که آستانه شار لیزری مورد نیاز نشان می 2شکل 

برای ایجاد تخریب در مواد مورد بررسی با افزایش طول 

آستانه تخریب به صورت   .یابدپالس لیزری افزایش می
K

crF   با طول پالس رابطه دارد وK   برای مواد مورد

 .آیدبررسی به صورت زیر بدست می

K 8208.0 8207.0 820700 820... 

 SiO2 Al2O3 SC2O3 ZrO2 ماده

 و سفایر برای سیلیکا 2های بدست آمده در شکل داده

دلیل . دندار ]9[مطابقت خوبی با نتایج تجربی در مرجع 

توان را میافزایش آستانه تخریب با افزایش طول پالس 

 در طول الزمه برای تخریب پالس لیزری شدتکاهش 

-های بلندتر و به دنبال آن کاهش نرخ یونیزاسیونپالس

 .های بهمنی و چند فوتونی دانست

با  جذبضریب دهد که همچنین بررسی ما نشان می 

-افزایش می  (6)چگالی الکترونی مطابق معادله  افزایش

 ،عنوان نمونه برای سیلیکابه  9این تغییرات در شکل . یابد

. فمتوثانیه ارائه شده است 40به ازای طول پالس لیزری 

-افزایش می (n)مطابق شکل هنگامی که چگالی الکترونی 

   .یابدنیز افزایش می یابد، 

 

 

 

 

 

 .در سیلیکا با افزایش چگالی الکترونیضریب میرایی افزایش : 9شکل 

برای سیلیکا در طول  هاتغییرات زمانی یونیزاسیون 4شکل 

دهد و روند تغییرات آن را را نشان می فمتوثانیه  40پالس 

شود که یونیزاسیون مشاهده می .کندبا پالس مقایسه می

رسانش مکانیزم غالب در تولید الکترون های باند بهمنی 

 .باشدمی

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

آستانه تخریب برای پوشش عالوه بر محاسبه در این مقاله 

، نشان دادیم با  SiO2 وZrO2 ،Al2O3 ،Sc2O3 های

. یابدافزایش طول پالس آستانه تخریب افزایش می

ضریب همچنین نشان دادیم با افزایش چگالی الکترونی 

در نهایت نرخ یونیزاسیون بهمنی و . یابدافزایش می جذب

محاسبه کردیم و نشان سیلیکا فوتویونیزاسیون را برای 

فرآیند غالب در ایجاد بهمنی دادیم نرخ یونیزاسیون 
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 بر رویجابجایی اتم های سیلیکونی ناشی از تابش  نقصبررسی و محاسبه اثر 

 هاتغییرات طول عمر حامل با استفاده از یفوتودیودقطعات 

1، سید امیرحسین فقهی 1، حمید جعفری 1سارا شوریان  

  گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1

قورار   یوونیاان فوتودیودها بعنوان ساختار پایه بسیاری از قطعات مورد استفاده در ارتباطات نوری ممکن است تحت تابش  –چکیده 

بر ساختار سویلیکونی یو     ( eV 1555و  eV 055 ،eV 055و  eV 05 ،eV 155) مختلفهای هایی با انرژیPKAتاثیر کار  در این. گیرند

ها بر ساختار سیلیکونی که با عث ایجاد نقص های فرنکل و ایجاد سوطو    PKAتاثیرات میکروسکوپی . فوتودیود بررسی شده است

تغییورات  . اسوت بررسی شوده   LAMMPSهادی می شود، توسط نرم افاار دینامی  مولکولی جدید انرژی در باند ممنوعه این نیمه

های بوجود آمده می باشد، منجر به کاهش جریان کاتد و به دنبال های بار در تلهماکروسکوپی این قطعه که ناشی از گیراندازی حامل

بوا توجوه بوه    بنوابراین   .شبیه سازی و محاسوبه شوده اسوت    SILVACOآن بهره کوانتومی فوتودیود می شود که توسط نرم افاار 

هنگام طراحوی مودارات و    می بایستی این افت ناشی از تابش در ،های حاصل شده از این قطعاتیب اطمینان دادهبر ضر تاثیرگذاری

 .گرفته شودهمچنین تحلیل نتایج در نظر 

 PKA، جابجایی ، نقصسیلیکونی ، فوتودیود یونیزان تابش -کلید واژه

 

Investigating and Calculating of Silicon Displacement defect due to 

irradiation on Photodiodes Using Carrier Lifetime Changes  

S. Shoorian
1
; H. Jafari

1
; S. A. H. Feghhi

1 

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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 مقدمه

در دارای کاربردهای فراوانی  نوری آشکارسازهایفوتودیودها به عنوان 

-شناستی، ارتبااتان نتوری،  تس    از جمله ستتاره های مختلف زمینه

امتتروزه، فوتودیودهتتای بهمنتتی .نظتتامی هستتتند گرهتتای زیستتتی و 

(
1
APDs) کننتد بته ایتن منظتور بکتار      -که در  الت گایگر کار می

فوتودیود ها معموال از جتنس ستیلیکون و دارای    .]1[شوندگرفته می

بته  برختورد تتابش هتای یتونیزان     . می باشتند  PIN یوندیپ ساختار

-هایی مانند فضا، شتتا  کریستال سیلیکونی این ساختارها در محیط

پرتویی در آسیب  .شودهایی در آنها میباعث بروز نقص...  ها و دهنده

ون  جم  ساس ایتن قععتان   دهد که درفوتودیودها هنگامی رخ می

انرژی ، بیشتر بته شتکل یتونیزان یتا جابجتایی اتمتی، بجتا گ اشتته         

در . ها به نوع ذره و انترژی آن بستتگی دارنتد   این اندرکنش .]2[شود

تری از انرژی ذره صرف یونیزاستیون  تر قسمت بزرگهای پایینانرژی

کامتل  ایتن یونیزاستیون بعتور    . شتود های سیلیکون در شبکه میاتم

 .پ یر استبرگشت

)اتالف انرژی غیریونیزان  
2
NIEL) ممکن است باعث جابجایی اتم-

ین و یک نشهای سیلیکون از جای خود در شبکه و تولید یک اتم بین

به اتمی که به دلیل تابش از جتای ختود    .شود( جفت فرنکل)جا تهی

 PKAاگر انرژی . شودگفته می PKA  9در شبکه جابجا شده است،

های سیلیکون دیگتری  اندازه کافی بزرگ باشد، باعث جابجایی اتم به

. کنتد ها تولید متی شود و آبشاری از نقصاز جایگاه خود در شبکه می

-ها سبب تولید سعوح جدید انترژی در بانتد ممنوعته متی    این نقص

این اثران بته صتورن تيییتران پارامترهتای میکروستکوپی      .]9[شوند

رم افزار های دینامیک مولکولی و مونت شناخته می شوند که توسط ن

اثران ماکروسکوپی ناشی از تتابش نیتز    .کارلویی قابل بررسی هستند

باعث تيییر خواص الکتریکی فوتودیتود ستیلیکونی متی شتود کته از      

این . باشدترین آنها تيییران بهره کوانتومی و جریان نشتی آن میمهم

ه ساز قععان نیمه هادی از تيییران را می توان در نرم افزار های شبی

رغتم دقتت   علتی   .]1[محاسبه و بررستی نمتود   SILVACOجمله 

بیشتر روش تجربی، از آنجا که آزمایش عملی هزینه زیادی داشتته و  

تتوان  سازی میزمانی اوالنی برای اجرا نیاز دارند، با استفاده از شبیه

مشتاهدان  همچنتین از آنجتا کته    . جویی نموددر زمان و هزینه صرفه

ای ناشی از برخوردها بخاار زمتان  های نقعهگیری نقصتجربی شکل

تقریبتتا  (ps,nm)بستتیار کوتتتاه و مقیتتاس فضتتایی بستتیار کو تتک  

سازی قععه برای گیری نقص و شبیهسازی شکلغیرممکن است، مدل

ستاختارهای   گیری نقتص و عملکترد  های پیچیده شکلدرک مکانیزم

یتک برنامته    SILVACOافتزار  منتر .]5[تابش دیده ضتروری استت  

سازی قععان الکتریکی در دو و سه کامپیوتری است که توانایی شبیه

                                                           
1 Avalanche Photodiodes 
2 Non-Ionizing Energy Loss 
3 Primary Knock-on Atom 

الکتریکی مترتبط   توان خواصساز میبا این شبیه. باشدبعد را دارا می

با ساختار فیزیکی و شرایط بایتاس معتین را بتا معتادالن برگرفتته از      

 .]51[بینی نمودقوانین ماکسول پیش

 روش کار

های ایجاد شده تعداد جفت فرنکلاین کار به منظور بدست آوردن  در

استفاده  LAMMPSاز نرم افزار  در ساختار فوتودیود PKAتوسط 

-با انرژی PKAبه این منظور . ]6[شده است

ی به جعبه eV1555و eV55،eV155،eV 255،eV 555های

در آن  aکه  است 21a21a213acm ابعاد ابسیلیکونی 

آنگستروم  53191سیلیکون برابر ثابت شبکه بوده و مقدار آن برای 

های انتخا  این ابعاد با توجه به انرژی. باشد، تابانده شده استمی

سیلیکون با استفاده از ها در ها و محاسبان برد آنPKAشده برای 

های جابجا شده از تعداد اتم .]1[انتخا  شده است SRIMافزار نرم

-ها با اتمPKAجایگاه خود در شبکه کریستالی در نتیجه اندرکنش 

 ان با فراخوانی فایل تولید شده ازتوهای سیلیکون را می

LAMMPS افزار در نرمOVITO تعداد جفت  .مشاهده نمود

به شبکه افزایش یافته  PKAهای تولید شده در ابتدا با ورود فرنکل

 تا به بیشینه مقدار خود برسد، اما پس از مدتی بدلیل بازترکیب تعداد

 ns65 در اول مدن زمان کاهش یافته تا به مقدار نهایی خود هاآن

در گام  هارم  eV 555با انرژی  PKAها برای جفت فرنکل. برسد

از آنجاییکه  .نشان داده شده است 1در شکل  (ns 1) محاسبان

های اقلیت و هادی مجموع جریان ناشی از  املجریان یک نیمه

ها که قبل از به اول عمر  امل با توجه بهپس . باشداکثریت می

آوری هادی جمعهای الکتریکی نیمهبازترکیب شدن توسط پایانه

ها عمر الکترونلاو .شوند، جریان خروجی قععه متفاون خواهد بود

سعح مقعع گیراندازی ، 1ها گالی دامتابع سه کمیت  خود هاو  فره

از اریق محاسبان روی  ها گالی دام .است 6سرعت  رارتیو  5 امل

های تولید تعداد جفت فرنکل) LAMMPSهای گرفته شده از داده

سایر این مقادیر نیز از مدل . بدست آمده است (شده در وا د  جم

 .]8[اندترازی با انتقال بار مستقیم استخراج شده  هار

 
های تولید شده در کریستال سیلیکونی در جفت فرنکل: 1شکل 

 ns)در گام  هارم محاسبان  eV 555با انرژی  PKAاثر برخورد 

1 ) 

                                                           
4 Trap density 
5 Carrier capture cross section 
6 Thermal velocity 
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توسط دستور در ساختار فوتودیود نیز  ها امل عمر اول رییتي این 

TRAP نرم افزار ر دSILVACO  مدل یک  .می گرددوارد

شده تعریف  μm2 15×15 یمقععفوتودیود سیلیکونی با ابعاد سعح 

های الکتریکی آن قبل از پرتودهی استخراج که ابتدا مشخصه است

ها ناشی از تابش سپس با اعمال تيییران اول عمر  امل. اندشده

PKAاند تا تاثیر تابش بر گیری شدهها مجدد اندازه، این مشخصه

این مشخصه ها  .الکتریکی قععه مورد بررسی قرار گیرد عملکرد

کوانتومی فوتودیودها می باشد که بر  سب شامل جریان کاتد و بهره 

پارامترهای اپتیکی قععه یعنی اول موج ها و شدن های نور تابیده 

  .شده محاسبه شده اند

بندینتایج و جمع  

 نورول موج تيییران جریان کاتد فوتودیود بر  سب ابرای بررسی 

یک باریکه  ،در نرم افزار سیلواکو beamبا استفاده از دستور فرودی 

W/cmشدن نوری ثابت با نوری 
2 01

-0
 هایاول موج با 23/0×

به قععه عمود  µm 55/5های گام و µm 1تا   µm 1/5 متفاون

 .است تابانده شده

 برایفرودی  نورتيییران جریان کاتد فوتودیود بر  سب اول موج 

رسم شده  2در شکل  V 532، در ولتاژ PKAهای مختلف انرژی

 ، تيییرانPKAبا افزایش انرژی  شودهمانعور که مشاهده می. است

شود که کو کتر شدن تر میبر  سب اول موج ناگهانی جریان کاتد

. گواه این موضوع است PKAپهنای نمودارهای مربوط به تابش 

جریان برای  نمقدار جریان کاتد کاهش میابد بعوریکه بعنوان مثال ای

A 15-9برابر  mµ 15/5فوتودیود تابش ندیده در اول موج 
×91/1 

-A 15برابر  eV 155با انرژی  PKAو برای فوتودیود تحت تابش 

9
جریان ادامه پیدا افت این  PKAبا افزایش انرژی . است 11/1×

در  eV 1555با انرژی  PKAای که این مقدار برای بگونهکند می

A 15-9 همین اول موج برابر با 
%  9/66شود که  دود می  85/1×

  .این مقدار در فوتودیود قبل تابش است

 همچنین تيییران بهره کوانتومی بر  سب اول موج نور فرودی

ودی در فر های نوریبصورن نسبت جریان خروجی به تعداد فوتون

برای قععان کاهش جریان کاتد بنابراین این  .نظر گرفته شده است

 9در شکل  همانعور که ، PKAهای مختلف پرتودیده در انرژی

در  ودیفوتود یکوانتوم بهره کاهش نجر بهم استنمایش داده شده 

که این کاهش در بین اول  شودیم های نوری مختلفاول موج

نصف بهره فوتودیود تابش ندیده، و  در  دود  µm 6/5-5/5های موج

-همانگونه که مشاهده می .است 1/5های بیشتر تا  دود اول موج

، µm 95/5های کو کتر، در این نمونه  دود شود در اول موج

PKA کاهش بهره کوانتومی هم . سزایی در جریان کاتد نداردتاثیر به

 eVکمتر از  هایی با انرژیPKAشود برای همانگونه که مشاهده می

 .باشدگیر نمی شم µm 1/5، تقریبا تا اول موج 1555

 
تيییران جریان کاتد بر  سب اول موج فوتون فرودی : 2شکل 

 های متفاونPKAبرای 

-ها توسط نقصگیراندازی  املتوان با این کاهش جریان کاتد را می

گیری سعوح انرژی جدید در باند های ایجاد شده که سبب شکل

 . شوند، توجیه نمودمی ممنوعه

 
تيییران بهره کوانتومی  بر  سب اول موج فوتون : 9شکل 

 های متفاونPKAفرودی برای 

های نسبت به شدن بهره کوانتومیهمچنین تيییران جریان کاتد و 

W/cmاز متفاون یک منبع نوری 
W/cmتا  51916/5 2

2  1916/5 

استفاده شده  µm 629/5در اینجا از اول موج ثابت . بررسی شدنیز 

 فوتون شدن هر ه ،استنشان داده  1شکل  درهمانگونه که  .است

 دهیپرتود ودیفوتود کاتد انیجر اختالف ابد،یم شیافزا یفرود نوری

و این مقدار در بیشینه شدن موج  شودمی شتریب آن هیپا  الت با

قبل از  مقدارآمپر،  81/6×15-1، زیر %  1/11فرودی به کمتر از 

  .رسدمی پرتودهی

 
تيییران جریان کاتد بر  سب شدن فوتون فرودی برای : 1شکل 

PKA های متفاون در ولتاژV 2 
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با فوتودیود سبب  PKA، برخورد 5با توجه به شکل  عالوه بر این،

فوتون فرودی تا  دود  شدنکاهش بهره کوانتومی آن بر  سب 

، PKA (eV 1555)ترین نصف مقدار قبل از تابش، برای پرانرژی

  .شودمی

 
تيییران بهره کوانتومی بر  سب شدن فوتون فرودی : 5شکل 

 V 2های متفاون در ولتاژ PKAبرای 

گیری نتیجه  

با  eV 55با انرژی  PKA، برخورد ه نتایج بدست آمدهببا توجه 

یکی آن یری بر پارامترهای الکتریکی و اپتفوتودیود سیلیکونی تاث

،  داقل انرژی مورد 1پیس- یننظریه کینندارد  راکه بر اساس 

برابر  2از  شتریب یکمنیاز برای تولید نقص در یک کریستال باید 

جا که انرژی از آن. ]9[انرژی آستانه جابجایی آن کریستال باشد

هایی با PKAاست، ل ا  eV 25آستانه کریستال سیلیکون  دود 

قععه نخواهند تاثیری بر عملکرد  eV 55انرژی مساوی یا کمتر از 

توان دریافت، برخورد اما همانگونه که از نتایج بدست آمده می. داشت

PKA هایی با انرژی بیشتر از  د ذکر شده، بدلیل ایجاد نقص در

شبکه سبب تيییر ساختار کریستالی سیلیکون شده و پارامترهای 

از جمله . دهندالکتریکی و اپتیکی قععه را تحت تاثیر قرار می

بر  سب اول موج فوتون  ها، تيییر جریان نشتین آنتریشاخص

-A 15 برابر با  eV 1555با انرژی  PKAبرای  باشد کهفرودی می

9
مقدار آن در فوتودیود قبل تابش %  9/66که  دود  بوده  85/1×

بررسی تيییران جریان نشتی بر  سب شدن نور فرودی  اکی  .است

و شدن نور فرودی هر دو سبب  PKAاز آن است که افزایش انرژی 

این مقدار در بیشینه شدن موج که کاهش جریان نشتی شده بعوری

آمپر، مقدار قبل از  81/6×15-1، زیر %  1/11فرودی به کمتر از 

  .رسدپرتودهی می

های پرتویی باید ضریب هنگام استفاده از ادوان الکترونیکی در محیط

-محیط بنابراین با توجه به تاثیرگ اری. ها را لحاظ نموداامینان داده

                                                           
7 Kinchin-Pease 

 های  اصل شده از قععانبر ضریب اامینان دادههای تابشی 

 می بایستی این افت ناشی از تابش در الکترونیکی از قبیل فوتودیود،
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 یدر فراماده گرافن یپالسمون ییالقا تیشفاف هیبر پا یکیحسگر اپت

  2، جمال ایزدشناس جهرمی1عبدالرسول قرائتی

 agaraati@pnu.ac.ir، نور، تهران امیاستاد گروه فیزیك دانشگاه پ1

 vahidizadshenas@gmail.comارشد فیزیك دانشگاه پیام نور، تهران،  دانشجوی2

 كیر  یبرر رو  یگرافن لهیکه در آن دو م  شودیساختار فرامواد متشکل از گرافن پرداخته م كی یکار به حل عدد نیدر ا -چکیده 

منجر بره   شود یم جادیساختار ا نیدر ا كیتار-روشن یدو مد پالسمون نیکه ب یدرواقع برهمکنش مخرب. اند قرارگرفته كیالکتر ید

عالوه . ستمشاهده پنجره روشن از شکست تقارن در ساختار استفاده شده ا یبرا. شود یم یفیط یها در پاسخ ییالقا تیشفاف جادیا

روزنه روشن را کنترل کرد کره محردوده    نیمحدوده ا توان یگرافن م ییایمیش شیدر آال رییتغ ایگرافن  یولتاژ ورود رییبا تغ نیبر ا

 یکنتررل محردوده رزونانسر    ییایمیش لیدر ساختار و پتانس ارنشکست تق قیاز دو طر نیبنابرا. دهد یقرمز دور را پوشش م مادون

. شده است  محاسبه um/RIU22ساختار برابر با   نیا تیاست و حساس 3/361ساختار برابر با  نیشکست نور در ا بیضر. شودیم جادیا

 .است یستیز ینور، حسگرها یکند ساز ،ینور یدهایدر کل شود یم جادینوع ساختار ا نیکه از ا یکاربردها

 یری، حسگر، گرافن، کنترل پذیسیالکترومغناط ییالقا تیشفاف ،یپالسمون ییالقا تیشفاف -کلید واژه
 

Optical sensor based on plasmon induced transparency in 

metamaterial graphene 
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2
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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. 

mailto:agaraati@pnu.ac.ir
file:///C:/Users/Saeed/Desktop/ICOP/vahidizadshenas@gmail.com
mailto:agharaati@pnu.ac.ir
file:///C:/Users/Saeed/Desktop/ICOP/vahidizadshenas@gmail.com


، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،   

 

111 
 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 مقدمه

 یاثر کوانتوم کی( EIT)یسیالکترومغناط ییالقا تیشفاف

و باعث کاهش  دهد یرخ م یاتم یها ستمیاست که در س

 جادیا یبرا یمتفاوت یها روش. شود یم طیجذب در مح

EIT کیکالس ینوسان یها ستمیاست که از س شده یمعرف 

 یها دکنندهیاستفاده از تشد: شده است همانند استفاده

 ییالقا تیشفاف[. 1]است یکیالکتر یها انیو جر کرویم

است  EITشبه  دهیپد جادیا یبرا دیجد یروش یپالسمون

را به خود جلب کرده است و  یادیتوجه ز یتازگ که به

 یساز رهیحسگرها، ذخ یهمچون طراح یکاربردها

و مدوالتورها  یکیاپت یدهایاطالعات، مبدل قطبش، کل

با در کنار هم قرار گرفتن  یپالسمون ییالقا تیشفاف .دارد

درواقع . ردیگ یصورت م یروشن پالسمون کیتار یمدها

 جادیو روشن ا کیدو مد تار نیکه از ا یبرهمکنش مخرب

 جادیرا ا (PIT)یپالسمون ییالقا تیشفاف دهیپد شود یم

نور کند در نانو  جادیکه باعث کاهش جذب و ا کند یم

 [.2]شود یساختارها م

 یفرامواد یدر ساختارها یکنترل محدوده فرکانس ییتوانا

 یحال ساختارها تابه. برخوردار است یا ژهیو تیاز اهم

 نیا شتریاست که در ب شنهادشدهیپ PITروش  یبرا یادیز

شده  استفادههمچون طال و نقره  بیفلزات نج از ساختارها

فرکانس  یریپذ کنترل جادیا یبرا یمتفاوت یها روش .است

و  یرخطیبه مواد غ توان یوجود دارد که م تشدید

 یدر کار حاضر ساختار. اشاره کرد عیما یها ستالیکر

 بیفلزات نج یجا که از گرافن به شود یم یمعرف

گرافن در  یکیالکتر یرفتار رسانندگ. شده است استفاده

از  یکی. است بیفلزات نج همانند یمحدوده تراهرتز

کنترل آن است  قابل یگرافن رسانندگ یها یژگیو نیتر مهم

کنترل  ولتاژ قابل رییتغ ای ییایمیش لیکه توسط پتانس

از  یسیمغناط دانیم ابیگرافن در غ یرسانندگ. است

 یرسانندگ. شود یزده م نیفرمول کوبو تخم قیطر

 انیو م یگرافن شامل دو قسمت درون باند یکیالکتر

 یها سهم برهمکنش یاست که در محدوده تراهرتز یباند

 یکیالکتر یرسانندگ ریغالب است که در ز یدرون باند

 [.9]میکن یگرافن را مشاهده م

(1) 
2

2

2
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گذارها است، یآهنگ واهلش براکه در آن
cلیپتانس 

 یا هیفرکانس زاون،یدما برحسب درجه کلو T ،ییایمیش

 گرافن از کیالکتر یمحاسبه تابع د یبرا. است

0

1
i

d





   که در آن  میکن یاستفاده مd  ضخامت

 .شده در ساختار است گرافن استفاده

 هندسه و ساختار

از جنس گرافن  لهیاز دو م یشنهادیساختار پ نیدر ا

 شهیبستر از جنس ش کی یشده است که بر رو استفاده

 ریو ضخامت ز nm 1 یگرافن لهیقرار دارد که ضخامت دو م

 نیا. شود یمشاهده م( 1)است که در شکل nm 111 هیال

بر آن  z یبوده و نور در راستا یا صورت دوره ساختار به

 [.4]تابد یم

 
 شماتیک نانوساختار پالسمونی: 1شکل 

با رنگ  یافق لهیمشخص است م( 1)طور که از شکل همان

 کیبا رنگ زرد مد تار یعمود لهیمد روشن است و م ،قرمز

 PIT دیتول یطور که قبالً بحث شد برا همان. ساختار است

 فاینقش را بر هم زدن تقارن در ساختار ا نیتر یاصل

جا  بر هم زدن تقارن از جابه یساختار برا نیدر ا. کند یم

. میکن یبه سمت راست استفاده م یعمود لهیکردن م

به سمت  nm5  یها را با گام یعمود  لهیکه م بیترت نیا به
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و اثر بر هم زدن تقارن را در  میده یست حرکت مرا

 لهیدر ابتدا م. میکن یم یساختار بررس یفیط یها پاسخ

تک  کیقرار دارد که تنها  یافق لهیدر مرکز م یعمود

که نشان  میکن یها مشاهده م آن یفیرزونانس در پاسخ ط

است اما در  یگرافن لهیدو م نیب فیضع یشدگ از جفت

و اثر آن را در  میکن یجا م را جابه یعمود لهیمرحله بعد م

 .میکن یم یبررس یفیط یها پاسخ

 

 

دو حالت متقارن و  یجذب برا(ب)عبور (الف) ینمودارها: 2شکل 

 همراه با شکست تقارن در هندسه ساختار

 لهیکه م یزمان میکن یمشاهده م( 2)که در شکل ورط همان

تک  کیقرار دارد تنها  یافق لهیدر مرکز م یعمود

 یعمود لهیاما با جابجا کردن م شود یرزونانس مشاهده م

بر هم زدن تقارن در هندسه ساختار مشاهده  یبه عبارت ای

. شود یظاهر م یفیط یها در پاسخ PIT دهیکه پد شود یم

با شکست  شود یمشاهده م( 2)شکل رطور که د همان

که  کند یم دایشدت کاهش پ تقارن در ساختار جذب به

 نیا هیتوج یبرا .است EIT دهیپد یها یژگیاز و یکی

ساختار  نیدر ا یکیالکتر یدانیم عیتوز یبه بررس دهیپد

قرار  یافق لهیدر مرکز م یعمود لهیدر ابتدا م. میپرداز یم

مشاهده ( الف)قسمت ( 9)که در شکل یطور دارد که همان

 یکیالکتر یقطب دو کیبه  یافق لهیدر ابتدا م ،میکن یم

تک فرکانس در  کیبر وجود  لیاست که دل شده لیتبد

 یدانیم یها عیتوز( ب)قسمت ( 9)شکل. است S=0حالت 

 لهیکه دو م دهد یم شیحالت عدم تقارن نما یبرا را

 نیبنابرا. اند داده یکیالکتر یچهار قطب کی لیتشک

 جادیا کیدو مد روشن و تار نیکه ا یبرهمکنش مخرب

 کند یم جادیا یفیط یها را در پاسخ PIT دهیپد کنند یم

 جهیتوان نت یم .شود یجذب م دیکه باعث کاهش شد

 رییگرفت که برهم زدن تقارن در هندسه ساختار سبب تغ

 .دشو یم PIT دیو تول یکیالکتر یدانیم یها عیدر توز

 
در ( ب)در حالت متقارن ( الف) یکیالکتر دانیم عیتوز: 9شکل 

 حالت شکست تقارن

 کنترل پذیری محدوده تراهرتز

بودن  ریرپذییالعاده گرافن تغ فوق یها یژگیاز و یکی

 یدر بازه تراهرتز. گرافن است یکیالکتر یرسانندگ

درواقع . است ریگ چشم اریبس ییایمیش لیپتانس راتییتغ

 یدر ولتاژ ورود رییتغ لهیوس به ییایمیش لیپتانس راتییتغ

 .[5]است ریپذ امکان ییایمیش یها شیدر آال رییتغ ای

 
 ییایمیش لیپتانس ریینمودار عبور بر حسب فرکانس با تغ: 4شکل 

انتقال  کی ییایمیش لیدر پتانس رییبا تغ( 4)در شکل

با  چرا که مشاهده میشود یدر محدوده تراهرتز یفرکانس

بار در گرافن  یها حامل یچگال ،ییایمیش لیپتانس رییتغ

گرافن  یبرا یمهم اریکاربرد بس نیا. کند یم رییتغ

 میتوان یم یساختار گرافن کیبا  چون شود یمحسوب م

 .میرا پوشش ده یاز محدوده فرکانس یعیوس فیط

 اثر کاهش سرعت گروه یبررس 

کاهش سرعت گروه  EIT دهیپد یها یژگیاز و یکی

 یساز رهیدر ذخ یکاهش سرعت گروه نقش مهم[. 1]است

گروه به  بیبودن ضر یمثبت و منف. دارد یکیاطالعات اپت
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سرعت گروه . [6]است گروهسرعت  یو تند یندک یمعنا

 رابطه قیاز طر
g

g

c
V

N
 که در آن  شود یمحاسبه مVg 

 .گروه است بیضر Ngسرعت نور و   cسرعت گروه و 

 
 حالت متقارن و شکست تقارن یگروه برا بینمودار ضر: 5 شکل

که ساختار در تقارن کامل است  یحالت در( 5)در شکل

 که یدرصورت شود یمشاهده نم یکاهش سرعت گروه چیه

بردن تقارن در ساختار کاهش سرعت گروه از  نیبا از ب

که سرعت [ 2] که نسبت به شود یمشاهده م 96169مرتبه 

 .تر است کاهش می یابد بسیار قوی 111گروه از مرتبه 

 یکیاثر حسگر اپت یبررس

 بیها به ضر آن تیجالب فرامواد حساس یها یژگیاز و یکی

 یطراح تیاطراف هست که به آن قابل طیشکست مح

  [.1]دهد یشکست م بیوابسته به ضر یگرها حس

 

 
شکست  بیضر رییبا تغ تیحساس( ب)عبور (الف)نمودار : 6شکل

 اطراف طیمح

ساختار را درون  شود یمشاهده م( 6)طور که در شکل همان

و  میا مشخص قرار داده یها شکست بیآب و گلوکز با ضر

 مینانو ساختار را محاسبه کرد نیا تینمودار عبور و حساس

که  است um/RIU 21 ساختار برابر با نانو نیا تیکه حساس

محاسبه شده  nm/RIU 92169که مقدار [ 1]نسبت به

 .است بسیار باالتر است

 گیری نتیجه

 یبر گرافن معرف یمبتن یساختار فرامواد کیدر کار حاضر 

 ،ساختار هندسه در تقارن زدن برهم باشده است که 

را به شدت کاهش داده و   دیجذب در فرکانس تشد زانمی

با  نیهمچن. است دهیدرصد رس کیمقدار ان به کمتر از 

محدوده  ،گرافن زیشگفت انگ هایتیاستفاده از قابل

به بررسی در مرحله بعد . پوشش داده شده است یتراهرتز

که کاهش سرعت گروه از مرتبه  سرعت گروه پرداخته شد

پارامتر  یآخر به بررس در. شده است محاسبه 96169

آن  تیپرداخته شد که مقدار حساس گر حس تیحساس

 .محاسبه شد um/RIU 21برابر با 
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  جاذب و پاشنده ی کره نانو یک در مجاورت اتم دو ترازی یک فاز هندسی 

 4فر علی مهدی ،1،2،1قربان، احسان عمو1وند ی عبدهسمیه محمد

 د، شهرکردانشگاه شهرکرد ، گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه1
 ، دانشگاه شهرکردپژوهشی فوتونیکگروه  2

 دانشگاه شهرکرد ،مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی9
 گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان 4

باا باه    ،بدین منظور. می پردازیم جاذب ی کره نانو یک در مجاورت ی فاز هندسی یک اتم دو ترازی العهبه مط در این مقاله -چکیده

بدست کوف و امواج چرخان مار های در تقریبچگالی کاهش یافته سامانه اتمی را نویمن، عملگر -ی تحول زمانی فون معادلهکاربردن 

جابجاایی لماب و    ی باه محاسابه   ،اتمی سامانه ی کاهش یافته ویژه مقادیر و ویژه بردارهای عملگر چگالی تعیینبا  سپس .آوریم می

 نساور گارین الکترومغناطیسای   محاسبه تا در نهایت با. پردازیم میسامانه  الکترومغناطیسی های گذار برحسب تانسور گرین آهنگ

امد برانگیختگی کنیم که فاز هندسی در نزدیکی بس مشاهده می .آید بدست می فاز هندسی ،استفاده از رهیافت سینماتیک و سامانه

 .در کره به شدت تغییر خواهد کرد  فونون-پالریتون

 رهیافت سینماتیک فاز هندسی ،ویمنن -معادله فون ،عملگر چگالی کاهش یافته ،فاز هندسی -کلید واژه

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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 مقدمه .1

که یک بردار روی یک سطح تخت یا خمیده طوری  زمانی
انتقال داده شود که طول آن ثابت و راستای آن نسبت به 

داده شده بردار عمود بر سطح تغییر نکند، انتقال موازی 
گر این انتقال روی یک منحنی بسته که بر یک ا[. 1]است

سطح تخت قرار دارد انجام شود، بردار بدون هیچ تغییری 
ولی اگر این انتقال روی سطح . گردد نقطه اولیه باز میبه 

 ،رسد طه اولیه میزمانی که بردار به نق ،خمیده انجام شود
ای که توسط منحنی محاط  برابر با زاویه به اندازه زاویه 

که  در مکانیک کالسیک به این زاویه. چرخیده است ،شده
آید فاز هندسی گفته  ی بدست میدر فرآیند انتقال مواز

فاز هندسی در مکانیک کالسیک اولین بار توسط . شود می
ی چرخش قطبش نور در سال  پانکاراتنام حین مطالعه

 .]2]مطرح شد  1991
هر لحظه از زمان در مکانیک کوانتومی حالت هر سامانه در 

تحیول زمیانی بیردار    . شیود  وصیف میی ت توسط بردار حالت

 ییا عملگیر یکیانی    توسط معادله شرودینگر وحالت سامانه 
/U(t) e iHt اگر این تحیول ییک    حال. شود توصیف می 

 و نهیایی  ی بیردار حالیت اولییه    ،ای باشید  تحول چرخه

| ی توسییط رابطییه | |ie     بییه یکییدیگر مییرتبط

در مکانییک  . یک عدد حقیقی اسیت   شوند که در آن می

ی سیامانه   کوانتومی فاز حاوی اطالعاتی راجی  بیه حافظیه   

هیامیلتونی  کیه   بری نشان داد زمیانی  1984در سال . است

کند، عامل فازی  ای پیدا  یک سامانه کوانتومی تحول چرخه

امل دو بخیش خواهید   شده در بردار حالت سامانه شی  ایجاد

در  ،بییوده بخییش اول وابسییته بییه دینامیییک سییامانه: بییود

و فقیط   است که بخش دوم کامال مستقل از دینامیک حالی

رنوف و آهیا [. 9]ی فضیای حالیت بسیتگی دارد     به هندسیه 

مزبیور را بیرای تحیول    هندسیی  فاز  1981سال  در ناندآن

در حیال حاریر، فیاز     .و تعمیم دادندردر های غیر بی سامانه

ای مخلوط، سامانه های  چرخه های غیر هندسی برای سامانه

کنش بیا   برهمدر در خال های اتمی که  اپتومکانیک و سامانه

[. 4-1]اسبه شده است میدان الکترومغناطیسی هستند مح

ییک  ا بیرای  قصید دارییم تیا فیاز هندسیی ر      در این مقالیه 

الکترییک   دی ی رهک نانو یکمجاورت  درکه ی اتمی  سامانه

 .کنیم مطالعهجاذب است 

 دینامیک سامانه  .2

 ییک  در مجیاورت  اتیم دو تیرازی  یک ای متشکل از  سامانه

ن بییا میییدا کییهگیییریم  در نظییر مییی کره دی الکتریییکنییانو

هییامیلتونی اییین . الکترومغنییاطیس در بییرهم کیینش اسییت

 : سامانه به صورت زیر نوشته می شود
,tot A F IH H H H                           

  که در آن
2

1

A m

m

H m m


آزاد هامیلتونی اتم، 
FH 

 ها آن نبیو بر هم  ماده ،میدان الکترومغناطیسی هامیلتونی

در  .اتم و میدان است بین یکنش یلتونی برهمهام IH و

 به صورت یکنش هامیلتونی بر همجا  این

   ,IH t t  D E r در آن که شود ه مینوشت 

  0 0

21 212 1 1 2
i t i t

t e e
   D d d  دو قطبی گشتاور

و 2تراز برانگیختهو  1پایهازترالکتریکی القایی بین 

 ,r tE میدان الکتریکی است. 

 نیویمن -عادلیه فیون  م به منظور توصیف دینامیک سامانه از

 :کنیم استفاده می کنش همدر تصویر برزیر 

   , .tot tot

d i
t H t

dt
                            (1)   

مارکوف و امواج چرخان و فرض های تقریب با به کار بردن 

بیه صیورت   ( 1) رابطیه  ،بین اتم و میدان رعیف کنش همبر

 :شود زیر نوشته می

        

    

0 22

0 11

1
, 1 1 2 2 ,

2

1
2 2 1 1 ,

2

LS

d i
t H t t

dt

t
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فییرض مییی کنیییم کییه سییامانه اتمییی در حالییت اولیییه     

cos 2 sin 2    هیای  ییافتن پاسی   با . است 

بیه   اتمیی  سامانهکاهش یافته ماتریس چگالی  ،باال ی ابطهر

 :شود صورت زیر نوشته می
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 جا در این       0 21 21 0
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 ،عالوه بر این .هستند سمت باال و پایینبه  گذار های  آهنگ

0 ترازدو  نیگذار ب بسامد، 
1

,
1Bk T

N
e 

  


 

و  ها فوتون میانگین تعداد , ,ij A A G r r  گرین تانسور

با  سامانه جابجایی لمب. الکترومغناطیسی سامانه است

به صورت زیر الکتریکی  بستگی میدان استفاده از تواب  هم

 :آید بدست می

       0 21 21

,

1
Re , , .ij A Ai j

i j

 


    d d G r r  

 تانسور گرین سامانه .1

 نیگرتانسور  نهی پراکننده، برهم با به کاربردن روش

 : [1] شود تفکیک می ریبه صورت ز سامانه
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برای ورعیتی که نقاط چشمه  .است هپراکند نیتانسور گر

هستند، ( بیرون از کره) 1و میدان هر دو در ناحیه 

 :دنشو ینوشته م ریصورت زبه تانسورهای باال 
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(9)  

مختصات چشمه و  ی نشان دهنده میدر آن عالمت پرا که

 ررایب ،دانینقاط م انگریب میبدون پرا یعبارت ها
11

MB و 
11

NB ویژه تواب و میم یافته بازتاب تعررایب  nmMو 

nmNدر مرج  که جزییات آن  هستند یکرو تواب  موج

فرض  ،محاسبات سازی هبه منظور ساد .آمده است [1]

و در فاصله zمحور جهت مثبتدر مزبوز کنیم که اتم  می

r نشان انجام محاسبات طوالنی با . از مرکز کره است

تانسور گرین  و مماسی شعاعی های مولفهشود که  داده می

 :دنشو می سادهزیر  صورتترتیب به  به( 9)پراکننده 
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که در آن nZ kr یتاب  بسل کرو nj  و 
   1

nZ kr مرتبه اول تاب  هنکل    1

nh  هستند. 

 فاز هندسی .4

که یک روش استفاده از رهیافت سینماتیک  در ادامه، با 

های مخلوط  سامانه محاسبه فاز هندسی مناسب برای

ی اتمی  سامانههندسی فاز به محاسبه  ،آماری است

که سامانه مورد مطالعه در  با توجه به این .پردازیم می

سامانه در این بنابراین  ،جا یک سامانه اتالفی است این

با به کاربردن  رو ایناز . برد سر می حالت مخلوط آماری به
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به صورت زیر تعریف فاز هندسی  ،رهیافت سینماتیک

 : [8]شود  می

       
   

0

1

arg 0 0 ,

T

k k
N

t t dt

g k k k k

k

T T e
 

   




    
 
 (4)   

2T، ویژه مقادیر kکه در آن   وk  ویژه

انجام با . هستند (2) کاهش یافتهچگالی ماتریس  های بردار

توان نشان داد که ویژه  میولی طوالنی محاسبات ساده 

اتمی مقادیر و ویژه بردارهای ماتریس چگالی کاهش یافته 

 :دنشو به صورت زیر نوشته می

   
1

1 ,
2

t     

  sin cos .
2 2

i tt tt e
 

 

      

جا در این    0 042 2sin
t

e
 

  
   

    ،

tan 2 ( )t        و

          0 0 0 04 4
cos 1

t t
e Q e

   
 

       
   است .

و انجام ( 4) اکنون با جایگذاری روابط باال در رابطه

 :محاسبات طوالنی خواهیم داشت
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 (9) 

در آن که   

   
0 0

0 0

Q
 

 

  

  

 .است 

 و نتیجه گیری محاسبات عددی .5

 بررسی به ادامهدر  ،(9)ه ی ابطتوجه به پیچیدگی ربا 

به  ای نانو کره ،بدین منظور .پردازیم عددی فاز هندسی می

در نظر  کاز جنس گالیوم آرسنیو  m98/0 شعاع

آن توسط الگوی  گذردهی الکتریکیگیریم که  می

دورود -لورنتس
2 2

2 2

l

r

  
 

  


 


 
سازی الگو 

14 ،جا ایندر . شود می 10.506 10 radsr
 ، 

1.08l r   ،0 . 0 0 9r  ، 11  ،

0.02r m  2و  اکنون . [9] گیریم می  در نظر

فاز هندسی برحسب  ،(9)در رابطه  ابطوراین با جایگذاری 

بسامد بدون بعد
r  دو  برای ورعیتی که گشتاور

و ( بر سطح کره عمود)قطبی اتم در راستای شعاعی 

های زیر  در شکلاست، ( به موازات سطح کره)  مماسی

 .رسم شده است

      

فاز نانو کره،  غیابدر توان نشان داد که  به سادگی می

های باال  نمودارکه  در حالی. است برابر( 9)هندسی 

در  که فاز هندسی در حضور نانو کره و دهند نشان می

های  فونون-برانگیخته شدن پالریتوننزدیکی بسامد 

1.09rسطحی    به عالوه، . دکن به شدت تغییر می

همانطور که شده است، ناگرچه در این مقاله نشان داده 

فاز هندسی با افزایش فاصله اتم از کره به انتظار داریم 
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  غیرکالسیکی های: ویژگیهای لیمتناظر با گروههای همدوس گرمایی حالت

 2و حمیدرضا باغشاهی 1؛ محمّدجواد فقیهی1زادهفتانه زهتاب

 های نوین، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، ماهان، کرمانعلوم و فناوری گروه فوتونیک، دانشکده1
 رفسنجان، رفسنجان  )عج(عصرگروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ولی 2

های تابشی هستند که از ترکیب حالت همدوس استاندارد و حالت گرمایی پدید های همدوس گرمایی رده مهمی از حالتحالت -چکیده

دهند. در این میخود ی خطّجای خود را به همتای غیر ها، عملگرهای نابودی و آفرینشده از حالتاین ر یخطّرویکرد غیرآیند. در می

ها مورد ارزیابی غیرکالسیکی آن های، ویژگیSU(2)و  SU(1,1)های همدوس گرمایی متناظر با گروههای حالت فیمقاله پس از معرّ

 گیرد.قرار می

 هوسیمی. تابع توزیع، SU(2)، حالت همدوس SU(1,1)همدوس گرمایی، حالت حالت  -کلید واژه

 

Thermal coherent states associated with Lie groups: Nonclassical 

properties 

2Reza Baghshahi Hamidand  1Javad Faghihi Mohammad ,1ehtabzadehZFataneh  

 nology,Techof Advanced duate University of New Science & Technology, Gralty Department of Photonics, Facu1

Mahan, Kerman 

Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan-e-Valilty of Science, partment of Physics, FacuDe2 

 
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 (1,1)SU  and (2)SU  Lie groups, their nonclassical 

properties are studied. 

 

 Keywords: Thermal state, (1,1)SU  Coherent state, (2)SU  Coherent state, Husimi distribution function.
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 مقدّمه

تابش اثرات گرمایی غیر قابل اجتناب  هستند نظر به این که 

های همدوس به تواند به عنوان نوفه در سیگنالمیگرمایی 

 از چشمه Tحساب آید. این تابش با دمای تعادلی

 1965سال  شود. اولین بار درمی های گرمایی توصیففوتون

توسط گالوبر و الخس مطرح  شدههای گرمایی جابجاحالت

در فضای  های گرماییعملگر چگالی مربوط حالتشدند. 

های عددی برای میدان تک مد با رابطه زیر مشخص حالت

 :] 1 [دشومی

(1)                    
0

1
ˆ

1 1

n

t

n

n
n n

n n






 
  

  


n است. حالت همدوس های گرمایی میانگین تعداد فوتون

با عملگر جابجایی جابجاشده خألحالت  استاندارد به عنوان

 † *ˆ ˆ ˆ( ) expD a a    شود که در آن تعریف میâ  و
†â  وزونی هستند. میدان بآفرینش و عملگرهای نابودی

با رابطه  ر حالت همدوس استاندارد در فضای عددید تابشی

  شود:زیر توصیف می

)2(      
2

0

ˆexp 0
2 !

n

n

n D
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بجایی ثیر عملگر جااز تأمختلط است.  یک عدد  که درآن

روی  و همیوغ مختلط آن از سمت راست از سمت چپ

ˆعملگر چگالی 
t ،مایی به صورت زیر حالت همدوس گر

 آید:پدید می

(3)                                       †ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )d tD D     

( برای حالت همدوس گرمایی 3( در )1با قرار دادن رابطه )

 داریم:به صورت زیر 
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n,که در آن  شده هستند و با رابطه حالت عددی جابجا

 شود:زیر نشان داده می
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استاندارد، های همدوس حالت گروهی با تعمیم، در این مقاله

 SU(1,1)های مربوط به گروه های همدوس گرماییحالت

غیرکالسیکی  هایویژگیشوند و معرّفی می SU(2)و 

 .گیردمورد بررسی قرار میها آن

 تعمیم گروهی :همدوسحالت 

که  هاهایی از آنبه خاطر تعمیمهای همدوس ت حالتاهمیّ

دهند دو چندان از خود بروز می کالسیکیهای غیرویژگی

ترین مهمی یکی از خطّهمدوس غیر شود. حالتمی

آن که در  همدوس استاندارد است حالتهای تعمیم

یافته و آفرینش بوزونی با همتای تعمیم های نابودیعملگر

رابطه ویژه مقداری ها شوند. این حالتخود جایگزین می

ˆ , ,A f f   که در آن کنند آورده میرا بر
ˆ ˆ ˆ( )A a f n  وˆ( )f n مقدار  -دهنده یک تابع عملگرنشان

ی های همدوس غیرخطّ. نمایش حالتت استوابسته به شدّ

 :]2 [های عددی به شکل زیر استدر فضای حالت

(6                      )
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که در آن  ( ) ! ( ) ( 1) ... (1)f n f n f n f   و

 (0) ! 1f   .ّصورت ( که الگویی را به2) ه به رابطهبا توج

کند، فی میهای همدوس معرّجابجاشده برای حالت خأل

نیز به صورت  یهای همدوس غیرخطّ شود حالتتالش می

 . یافته بیان گرددلگر جابجایی تعمیمشده با عمخأل جابجا

زونی وافته بیبجایی عملگرهای تعمیمجا که رابطه جاآناز
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مشابهی با بجایی رابطه جای خطّنوسانگر غیر مربوط به

ثیر عملگر جابجایی ، در نتیجه تأی نداردهای خطّعملگر

های نابودی و آفرینش غیرخطّی که از تعمیم جبری عملگر

تواند  به بسط صریحی نمی حالت خألروی شود، حاصل می

برای غلبه بر این مشکل  .منجر شوددر فضای عددی 

ها پیش از این گزارش ز آنوکارهایی وجود دارد که یکی اساز

جا مبتنی بر رهیافت کار مناسب در این. راه]3 [تشده اس

های تابشی یابی به سامانهبه منظور دست گروهی است.

های همدوس ی مبتنی بر نظریه گروه، حالتغیرخطّ

(1,1)SU  (2)وSU ّجه هستند.مورد تو 

  SU(1,1) های همدوسحالت

 مانکو، تابع غیرخطّی متناظر با طیفبا استناد به رهیافت 

2تابشی مربوط به پتانسیل مثلثاتی 

0( ) tan ( )V x U bx ،

است  دامنه میدان bشدت پتانسیل و   0Uکه در آن 

 :]4 [صورت زیر خواهد بودبه

(7)                           
2

(1,1) ( ) 2 1
2

SU b
f n n 


  

h 

مشخص کننده  گر بسامد میدان، بیان در این تابع، 

پارامتر مربوط به قدرت پتانسیل  یافته ذره و جرم کاهش

یار کند صحیح اختتوان مقادیر صحیح و نیمهکه می است

طوری کهبه  2 2

01 2 U b    hنظر. از نقطه 

 ( 7) رابطه شدّتتابع وابسته به های همدوس غیرخطّیحالت

ه ر ارتباط است. با توجّد SU(1,1)وس دهم هایبا حالت

را  SU(1,1)های همدوس حالت، su(1,1)به جبر لی 

الت جابجایی متناظر با این گروه در ح عملگر توان با تأثیرمی

. های همدوس استاندارد(ابه با حالت)مش دست آوردبه خأل

صورت به SU(1,1)بنابراین عملگر جابجایی 

   (1,1) *ˆ ˆ ˆexpsu

fD K K     آید که دست میبه

2 در آن 2b   h،2 †

(1,1)
ˆˆ 2 SUK b A  h  و 

2

(1,1)
ˆˆ 2 SUK b A  h] 5[. 

  SU(2) های همدوسحالت

با  ،SU(1,1)همدوس  هایحالتطور مشابه با به

 شده به صورتتلر تصحیح-پوشل گرفتن پتانسیلدرنظر
2

0( ) tanh ( )V x U bxخطّی متناظر با طیف ، تابع غیر

 :]4 [استزیر صورت  به این پتانسیل تابشی

(8                                ) 
2

(2) ( ) 2 1
2

SU b
f n n


  

h 

در  SU(2)های همدوس خّطی با حالتتابع غیرکه این 

  SU(2)عملگر جابجایی مربوط به گروه ارتباط است. 

صورت به   (2) *ˆ ˆˆ expSU

fD k k      خواهد

2،بود که در آن †

(2)
ˆ ˆ2 SUk b A  h  و

2

(2)
ˆ ˆ2 SUk b A  h. 

 گرمایی گروهیهای همدوس حالت

های همدوس گرمایی گروهی از ترکیب عملگرهای حالت

دست های گرمایی بهعملگر چگالی حالت جابجایی گروهی و

 هایفی عملگرهای جابجایی گروهآیند. با توجه به معرّ می

(1,1)SU  (2)وSUهای الت، دو رده مختلف از ح

 شوند:فی میصورت زیر معرّ همدوس گرمایی غیرخّطی به

(9)             
(1,1) (1,1) † (1,1)

(2) (2) † (2)

ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )

ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )

SU SU SU

d f t f

SU SU SU

d f t f

D D

D D

   

   




  

 بررسی ویژگی غیرکالسیکی

های تابشی ابزاری برای توصیف سامانه تابع توزیع هوسیمی

 :]6 [شودکوانتومی است که به صورت زیر تعریف می

(10                                 )* 1
ˆ( , )Q     


  

عملگر ̂حالت همدوس استاندارد و در رابطه باال 

از تابع توزیع هوسیمی . چگالی متناظر با سامانه تابشی است

تابشی به عنوان ابزاری برای بررسی چالندگی سامانه 

شود، در اپتیک کوانتومی، . یادآوری می]7[ شوداستفاده می

وخیزهای یکی از چالندگی به معنی کاهش افت
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متر از حالت همدوس یا خالء( به کوادراتورهای میدان )ک

جا وخیزهای کوادراتور دیگر است. در اینافزایش افتبهای 

 با قراردادن عملگر چگالی مربوط به حالت همدوس گرمایی

 داریم: SU(2)غیرخطّی 

(11                )
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ازایه ب: تابع توزیع هوسیمی و نمودار کنتور متناظر با آن 1شکل

x i y   ،1n   ،0.5   3و   

         
به ازای: تابع توزیع هوسیمی و نمودار کنتور متناظر با آن 2شکل

x i y   ،10n ،0.5   3و           

         
به ازای تابع توزیع هوسیمی و نمودار کنتور متناظر با آن : 3شکل

x i y   ،50n ،0.5   3و   

 

( تابع توزیع هوسیمی به ازای 3( و )2، )(1) هایدر شکل

های گرمایی رسم شده مقادیر مختلف میانگین تعداد فوتون

چنین نمودار کنتور متناظر با هر حالت نیز به است. هم

( که برای 1تصویر کشیده شده است. نمودار کنتور شکل )

1nحالت   تابشی دهد، سامانه یروشنی نشان مبه است

ه به افزایش چنین با توجّچالنده است. هم ŷدر کوادراتور

(، 3( و )2های )های گرمایی در شکلفوتون میانگین تعداد

رود و می رفته چالندگی سامانه از بینشود که رفتهدیده می

 ،کندرفتار کالسیکی میل می ی تابشی به سمترفتار سامانه

 ه مورد انتظار است.طور ک آن

 گیرینتیجه

ه به و با توجّ، با تعمیم جبری عملگر جابجایی مقالهدر این 

الخس، -فی شده توسط گالوبرهای گرمایی معرّ حالت

فی معرّ SU(2) و SU(1,1)های همدوس گرمایی حالت

تعداد میانگین  شدند. نتایج عددی نشان دادند که با افزایش

کالسیکی رمایی رفتار سامانه تابشی از غیرهای گفوتون
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ی فلورسانس القایی بر پایه سیستم تصویر برداری طیفی یک اندازیطراحی و راه

 لیزری جهت بررسی و تشخیص بافت سرطانی پستان

 1، بتول سجاد4مرتضی موحد،3، محمدامین بصام2، زهرا خدابخشی1زهرا امیدی

 گروه فیزیک، دانشکده فیزیک شیمی، دانشگاه الزهرا-1

 شاهرودگروه فیزیک، دانشگاه -2

 دانشکده الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-3

 )عج(  بقیه اهللدانشگاه علوم پزشکی -4

ک ستیستتم ، یپستتانستالم و سترطانی بافت های دستتیابی به تصتاویر طیفی مربوب به نمونهدر این پژوهش به منظور  –چکیده 

صویربرداری طیفی سانس القایی لیزری) ت سطح نمونه طراحی و راهمبتنی بر جاروب نقطه (LIFSIفلور ست.ای  شده ا روش   اندازی 

 آغشته یهنمون مجموعه نقاب سطحی اطالعات طیفی مربوب به و تصویربرداری است. سنجیطیفتصویربرداری طیفی ترکیبی از علم 

ی سطح بر حسب شدت ترسیم آوری شده و پس از پردازش، تصویر نقاب تشکیل دهندهجمعY و Xدر دو راستای  رنگینهمحلول  به

 CCD یک ی معین روی نمونه است که توسططیف یک نقطهبه دست آمده حاوی  مقیاس  -خاکستری هر پیکسل از تصویرشود. می

 وری شده است.آخطی جمع

 خطی CCDطیف سنجی، رسانس القایی لیزری ، تصویر برداری طیفی، فلو -کلید واژه

 

Design and Operation of a Laser Induce Fluorescence-Based Spectral Imaging 

System to Investigate and Diagnose of Cancerous Breast Tissue 
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Sajad1 
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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. 
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 مقدمه-1
به  سووونجیطیف های تصوووویربرداری وروش  ایجادمنجر 

علوم به ویژه علوم بسووویاری از ها در از  کاربرد ایگسوووتره

زیسووتی و پاتولوژی شووده اسووت. مطتوای طیفی یک نمونه 

دهد که توسط چشم انسان یا اطالعات مهمی به دست می

. های معمولی قابل آشکارسازی نیستبا استفاده از دوربین

فاز و ی طور معمول طیفبه ماده، شووورایط مطیطی،  ک 

ندسووووه یان می ی آنه ندرا ب ناوری رکیبی از [. ت1]ک ف

صویربرداری و طیف  ی نوینیشیوهایجاد سنجی منجر به ت

شناخته  صویر برداری طیفی  ست که تطت عنوان ت شده ا

که تصووویر برداری یا  هایی داردبرتریشووود. این روش می

سنجیط صویر  یف  ستند. ت سب آن نی به تنهایی قادر به ک

به دو روش تصوووویر برداری به طور نوعی برداری طیفی 

برداری مبتنی بر ای( و تصویرمیدان گسترده )تصویر لطظه

یکی از  [.2شوووود]تقسووویم بنوودی می روب نمونووهجووا

بزرگ از ی تصوووواویری هووای این روش تهیووهتوانمنوودی

های میکروسکوپی است، حتی اگر نمونه قابل مشاهده نمونه

ی که نمونه در یک میدان دید نباشد. در این رویکرد در حال

طیفی بطور اطالعات ، شوووودمی جاروب به طور پیوسوووته

ثبت همراه مختصووات فیزیکی هر نقطه از نمونه همزمان به

تواند مربوط به می یک نمونهتصوووویر طیفی . [3]دشوووومی

های زیرا ویژگی باشووود.گسووویل و عبور  بازتاب، پراکندگی،

بیمارهایی  ایجادجذب، فلورسوووانس و پراکندگی بافت با 

کنند. نوری که به بافت زیستی وارد مانند سرطان تغییر می

های پراکندگی ناشی از ناهمگنی شود تطت تأثیر فرآیندمی

توسووط برخی مطتویات  سوواختار بافت و نیز فرآیند جذب

فت ه عنوان بامروزه روش تصوووویربرداری  .گیردقرار می با

غیر تهاجمی ویژه تشخیص در علوم پزشکی به نوین یروش

مورد اسوووتفاده قرار یت مواد غذایی و کنترل کیفها بیماری

ته اسوووت. از این رو، تصوووویربرداری طیفی امکان  گرف

سی کامل سی نور با  هایبرهم کنشتر برر شنا را بافت 

  .[4کند]فراهم می

فلورسانس در صورتی که طیفی تصویربرداری روش در 

 با توانمی ،باشدهای ذاتی فلوروفورخود دارای ی نمونه

انجام  تصووویربرداری را نمونهتکیه بر فلورسووانس ذاتی 

داری با توان های تصووویربربه سوویسووتم  این عمل .داد

 از یک مادهدر غیر این صوووورت،  .تفکیک باال نیاز دارد

ی معین بووه عنوان فلوروفور بیرونی جهووت رنگینووه

 شود.دستیابی به وضوح طیفی باال استفاده می

 ستمیس کی ، برای اولین بار )در داخل کشور(پژوهش نیدر ا

 ی( مبتنLIFSI)یزریل ییفلورسانس القا یفیط یربرداریتصو

و بهینه  یاندازراه، یسطح نمونه طراح یابر جاروب نقطه

 یربرداریتصوسپس این سیستم برای شده است.  سازی 

سالم و  هایسطح نمونه یاجاروب نقطه یهیبر پا یفیط

 یمقاطع بافت گرفته شده است. بافت پستان به کار یسرطان

برداری ی نمونهمتر از قسمت ها یلیتا دو م کیبا ضخامت 

مورد  شیآزما نیو در ا هیته،  شناس بیآس  شده توسط

شناس نتایج به دست آمده توسط آسیب استفاده قرار گرفت.

 تایید شده است.

 روش کارچیدمان آزمایشگاهی و -2

داده نشان ( 1) شکل درآزمایشگاهی برپا شده چیدمان 

ست. شته به نمونه شده ا سرطانی آغ سالم و  ی بافت 

سین سدیم مطلول  قرار میلی موالر بین دو الم  1فلور

و روی سوووکوی متطرک یک میکروسوووکو  دو  گرفته

شمی ثابت می ست شود. چ صله ی  الزم ا و  شیئیفا

 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 
 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 .شیراز، ایران دانشگاه شیراز،

 1991بهمن  9-11
 

http://www.opsi.ir/


، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

191 

 ی باشد.قابل دسترس www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 و شووودت طیفی نمونه در حالتی که بهترین وضووووح

بر  nm405دیودی  لیزر .شووودیم ظ، تنحاصوول شووود

و های میکروسووکو  قرار گرفته روی یکی از چشوومی

سی از طریق پرتو آن  سطح نمونه  X10شیئی عد بر 

تابش فلورسانس نمونه از همان مسیر  شود.متمرکز می

به قطر داخلی  تار نوری   μmتابش فرودی، توسوووط 

رد و با که روی چشمی دوم میکروسکو  قرار دا  400

یان یک فیلتر عبوری م به طیفعبور از  سووونج گذر، 

یه مدل آرا قل می Avantes 3648ای  شوووود. منت

کتعملکرد طیف میکرومتری سوووکوی  سووونج و حر

میکروسووکو  توسووط یک برد کنترل بطور سوونکرون 

سط دو موتور کنترل می سکو  تو سکوی میکرو شود. 

 ~μm3با دقت  Yو  Xمتصوول به آن در دو راسووتای 

های جمع آوری شده از کند. در نهایت طیفحرکت می

نقاط مختلف سووطح نمونه پردازش شووده و تصووویر آن 

 .شودترسیم می

 

 بحث و نتایج-3

 شامل سه cm 2/1×cm1ییک نمونه بافت پستان در اندازه

 الف نشان -2خیم و چربی در شکل خوشی بدخیم، ناحیه

درون  دقیقه 30به مدت  ی مورد نظرنمونه داده شده است.

با  شده و سپس قرار داده ماده رنگینهمیلی موالر  1مطلول 

بین  پس از این مراحل، نمونه. شده استشستشو  آب مقطر

روی  آزمایش تصویربرداری طیفیو برای  گرفتهدو الم قرار 

گام تنظیم با توجه به . گرددمیثابت  سکوی میکروسکو 

 به از نمونه ایناحیه Yو  Xشده برای موتورهای 

این  .شودمیتوسط لیزر جاروب  mm 4/1×mm 1یندازها

-طیفدر نهایت الف مشخص شده است. -2ناحیه در شکل 

و  شدهپردازش  ی مورد نظرناحیه از ی جمع آوری شدهها

 . دشومیطیفی آن ترسیم  تصویر

برای بررسی میزان تطبیق تصاویر بدست آمده با نتایج 

 ،و ثبت اطالعات آزمایشپایان پس از ، شناسیآسیب

و با تهیه الم و  هارسال شد شناسیآسیببه بخش  هانمونه

خیم و آن نواحی بدخیم، خوش بررسی تصویر میکروسکوپی

-آسیبپزشک توسط ده با تصاویر طیفی، شمشخص چربی 

ب تصویر -2شکل  در .ه استمورد تایید قرار گرفت شناس

داده شده میکروسکوپی الم رنگی تهیه شده از نمونه نمایش 

خیم . در این تصویر به ترتیب سه بخش بدخیم، خوشاست

حاصل از پردازش طیف  تصویرو چربی قابل تشخیص است. 

نمایش ج - 2 شکلدر آوری شده از سطح نمونه های جمع

شدت میزان ، شودمشاهده می. همانطور که داده شده است

بیشترین شدت . است متفاوت در بخش های مختلف نمونه

ترین شدت متعلق به و کمخیم خوش ی مربوط به ناحیه

ی ناحیهمیزان شدت در . تعیین شده استبخش چربی 

خیم و چربی قرار های خوشهای بخشبدخیم بین شدت

نمونه دیگری شامل یک بخش  (3)شکلدرگرفته است. 

)سمت راست(  خیم( و یک بخش خوشسمت چپبدخیم )

شود این نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می

نمونه نیز نتایج قبلی را تکرار کرده و شدت بیشتری را در 

 دهد.خیم نشان میی خوشناحیه

 چیدمان آزمایشگاهی تصویربرداری طیفی -1شکل

http://www.opsi.ir/
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گسیل فلورسانس  شدتدر علت این تفاوت رسد بنظر می

ی رنگینه در نواحی مختلف تواند ناشی از میزان نفوذ مادهمی

نجایی که از آب به عنوان حالل  استفاده شده آ از باشد.بافت 

رود نفوذ ماده کند، انتظار میاست و آب در چربی نفوذ نمی

رنگینه در بخش چربی بسیار اندک باشد. بنابراین شدت 

فلورسانس گسیلی از بخش چربی ضعیف است. یکی از 

دخیم( تراکم سلولی باالی ویژگی های بافت های سرطانی)ب

ای که فضای بین سلولی کمتری نسبت به ونهها است بگآن

رود این رو انتظار میخیم دارند. از بافت های سالم و خوش

خیم که فضای بین ی رنگینه در بافت خوشکه نفوذ ماده

خیم دارد بیشتر باشد و به بد سلولی بیشتری نسبت به بافت

 بیشتری در این ناحیه حاصل شود.بع آن شدت فلورسانس ت

های سرطانی قابل تعمیم برای تمامی بافت البته این نتیجه

های مختلف با یکدیگر مطتوی و ساختار بافتزیرا  .نیست

 ،کبدهایی همچون های اساسی دارند و لذا برای بافتتفاوت

که در حالت طبیعی  یلوزالمعده و غدد بزاق ،غده آدرنال

، الزم است بطور جداگانه و با دارند ییباال یسلول اکمتر

 های متفاوتی مورد بررسی و تطقیق قرار گیرند.روش
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یک  (3( و چربی)2) خیم(، خوش1نمایش سه ناحیه ی بدخیم))الف( -2شکل 

  تصویر طیفی)ج(و  میکروسکوپیتصویر)ب(، نمونه بافت 

 

1 2 

( همراه با تصویر طیفی 2خیم )خوش( و 1نمونه بدخیم ) -3شکل 

 مربوطه

2 

 

1 
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 انتشار متفاوت هایثابتدینامیک آشوبی در مشدد حلقوی غیرخطی دارای 

 1حسن پاکارزاده،1شهرزاد حسین آبادی، 1*بهادران ی، مهد1این یدیزهرا توح

 ، ایرانرازیش راز،یش یدانشگاه صنعت ک،یزیدانشکده ف1

برای دو موجبر غیرهمسان بصورت تئوری بدست آمد و نتایج ( 2×2)های عبوری از جفتگر نوری ای بین میدانرابطه –چکیده 

سپس این جفتگر در یک مشدد حلقوی بکار برده شد و اثرات  ضریب شکست غیر . بصورت تحلیلی و عددی با یکدیگر مقایسه شد

دهد با انتخاب مواد موجبری متفاوت میتوان به دوپایداری با نتایج نشان می. خروجی مورد بررسی قرار گرفت خطی بر روی میدان

همچنین به ازای توان ورودی یکسان، توان خروجی در سیستم با موجبرهای همسان  بسیار کمتر . توان ورودی کمتری  دست یافت

 .از  سیستم با موجبرهای ناهمسان  است

 یداریمد جفت شده، چند پا، 2×2آشوب، جفتگر ،یمشدد حلقو -کلید واژه

Chaotic Dynamics in a Nonlinear Ring Resonator with Different 

Propagation Constants 

Zahra Tohidinia
1
, Mahdi Bahadoran

1*
, Shahrzad Hosseinabadi

1
, Hassan Pakarzadeh

1
 

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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 مقدمه -1

سیستم های غیر خطی و آشوبی نسبت به شرایط اولیه 

دو پایداری نوری در سیستمهای . بسیار حساس هستند

غیر خطی پدیده ای است که در آن به ازاء یک توان نور 

مشاهده  ورودی ، دو توان پایدار در خروجی سیستم

، فشرده سازی [1]دو پایداری در کلید زنی نوری. میشود

در این مقاله . [2]پالس نوری و قفل شدگی مد کاربرد دارد

رابط بین  2×2های عبوری از جفتگر ی بین میدانرابطه

دو موجبر غیرهمسان بر اساس تئوری مد جفت شده اثبات 

شد سپس این جفتگر برای یک مشدد حلقوی بکار برده 

چند  اثرات  ضریب شکست غیرخطی بر روی کنترل. شد

خروجی از سامانه مشدد حلقوی شامل  پایداری در میدان

 . دو موجبر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت

 2×2جفتگر  کی یاصول تئور -2

 

 (برای دو موجبر مختلف ب   2×2پیکربندی جفتگر ( الف( 1شکل 
 یک مشدد حلقوی  و میدانهای خروجی و ورودی

(  1)شکل . نامیممحل اتصال بین موجبرها را جفتگر می

را برای دو موجبر مختلف نشان  2×2پیکربندی جفتگر 

های ورودی و خروجی در شکل دامنه میدان. دهدمی

در حالت کلی دو معادله دینامیکی برای . اندمشخص شده

 2×2های ورودی و خروجی به یک جفتگر نوریمیدان

 :بصورت زیر داده می شود

 (1 )              1 ; ( ) (o)
1 1 2 1 1

da
i a a a z o a

dz
          

(2)               2 ; ( ) (o)
2 2 1 2 2

da
i a a a z o a

dz
             

 , a2(o)دامنه میدان های خروجی و  a2,a1در اینجا   

a1(o) باشندبه جفتگر می ورودی  دامنه میدان های. 

2 و1  موجبرهای اول و دوم  های انتشاربه ترتیب ثابت

 . باشدضریب جفت شدگی بین موجبرها می K  .هستند

 :خواهیم داشت zنسبت به ( 1)با مشتق گیری از رابطه 

 (9)                                              
2

1 1 2
12

d a da da
i K

dz dz dz
                                                     

1به صورت 9جوابی برای معادله 

za Ae  حدس می

به معادله درجه دوم  9زنیم با جایگذاری در رابطه 
2 2

1 2 1 2( ) (K ) 0i          رسیممی. 

با استفاده از شرایط  2و  1جواب معادالت   

        و                اولیه

 : به صورت زیر خواهد بود      

(1  )                    
1 2( )z

2
1 11 12 1

21 22 22 2 1

a (z) a (0)

a (0)a (z) ( )

i

A Ae

A Ai

 

 

 

    
    

    

                            

 :  باشندبه صورت زیر می  Aکه  عناصر ماتریس 



بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

191 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

(1                    )
2 2

1 2

11 2 1

2 2

1 22 2

1 2

( ) 4
( ) i sin( )

2

( ) 4
( ) 4 cos( )

2

K z
A

K z
K

 
 

 
 

 
   

 
 

 

(6                       )
2 2

1 2

12

( ) 4
A 2iK sin( )

2

K z  
   

(1)                           
2 2

1 2

21

( ) 4
2iK sin( )

2

K z
A

  
  

(8)                 
2 2

1 2

22 2 1

2 2

1 22 2

1 2

( ) 4
( ) i sin( )

2

( ) 4
( ) 4 cos( )

2

K z
A

K z
K

 
 

 
 

 
  

 
 

  

به روش ( 2)و ( 1)، معادالت 1برای تایید درستی معادله 

نتایج با حل تحلیلی مقایسه . کوتا حل شد_عددی رانگ

،   K=0.1   ، a1(0) = 0.1برای  2نتایج در شکل . شد

a2(0) = 0.2    در حالت اول . شبیه سازی شده است

دو جفتگر دو موجبر یکسان را به یکدیگر ( الف-2شکل )

( ب-2شکل )حالت دوم (.      )کنند  متصل می

های انتشار جفتگر اتصال دهنده موجبرهایی با ثابت

با توجه به توافق بین روش (.      )متفاوت است 

عددی و تحلیلی ، می توان نتیجه گرفت که جواب بدست 

ده دقیق و روش بکار برده آمده از روش تئوری مد جفت ش

 .باشدشده روشی صحیح می

 

 
. 2و  1نمودار حل به روش عددی و تحلیلی معادالت   (2شکل 

یکسان (  جفتگر موجبرهای ثابتهای انتشار الف
1 2 o  ب )

متفاوت 
2, 0.9  1 0.3  

 در مشدد حلقوی 2×2بکارگیری جفتگر -3

در سامانه  2×2جفتگر( ب -1مطابق شکل )در مرحله بعد 

ای بکار  گرفته شد که یک موجبر را به یک مشدد حلقوی 

در این حالت با توجه به روش ماتریس . جفت کند

های ورودی و خروجی از   پراکندگی رابطه بین میدان

 :مشدد حلقوی به صورت زیر خواهد بود

(9)                          
1 2( )z

2
11 12

21 22 21 2 1
E ( )

i

out in
E A A Ee

A A Ei

 

 

 

    
    

    

 

دور چرخش اختالف  کیدر حلقه پس از  یموج ورود

به اندازه  یفاز
[ ( ) ]L NLi L

e
  

در اینجا  .خواهد کرد دایپ 

α  ، ضریب جذب خطی محیطL ، محیط حلقه 

   
     

  
      و   

         
 

      
 ، به ترتیب[1] 

به         و    .باشندمی اختالف فاز خطی و غیر خطی

ترتیب ضرایب شکست خطی و غیر خطی موجبر هستند و 

Aeff  طول موج مرکز پالس   0 سطح مقطع موثر و

با هر دور چرخش دچار تغییر   E1میدان. [9]ورودی است 

شود که بصورت زیر تبدیل می E2فاز می شود  و به 

 : شودتعریف می

(11)                                            [ ( ) ]

2 1E L NLi L
E e

  
                                                 

دور چرخش میدانها بصورت  Mدر اینصورت پس از 
( )

1 21 22A N NLi

M in ME CA E C E e
 

    خواهند بود

درنتیجه میدان خروجی از مشدد حلقوی به صورت زیر در 

آید، که برای سادگی در نوشتار می
1 2( )z

2

2 1( )

i

e
C

i

 

 

 




را به  

 .ایمکرده این صورت تعریف

ضریب شکست های   در اینجا برای مشدد حلقوی با 

0 3.34n  20و 2 1

2 2.2 10 (1 )n m W   است انتخاب

1شعاع . شد 637R m ضریب جذب خطی ماده ،
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)230موجبر  )
dB

cm
  2و 210 ( )effA m در نظر  

1.55oطول موج مرکزی موج ورودی . گرفتیم m   و

دو حالت . دور انتخاب شد 211111تعداد دورهای گردش 

حالتی که موجبر ها دارای  -الف. مورد بررسی قرار گرفت

( ب(.  9الف -شکل)      ثابت انتشار یکسان باشند 

حالتی  که 
1 21 و3   (. ب  -9شکل)باشد 

 

 
نمودار شدت خروجی برحسب شدت میدان از ( 9شکل 

(         ب       همسان( مشدد حلقوی دارای جفتگر الف

ناهمسان به ازای 
1 21; 3   

با افزایش شدت میدان ورودی نمودار بصورت خطی در 

حال تغییر است زمانی که شدت میدان ورودی بین 

W11-81 ی در محدوده. باشد، دوپایداری خواهیم داشت

وات  111-181ی وات نمودار خطی و در ناحیه 81-111

سپس سیستم . شده است[ 1]سیستم وارد ناپایداری 

  .شودآشوبی می

 :گیرینتیجه -1

های انتشار برای مشدد حلقوی متصل به موجبر با ثابت

دوپایداری در توان به ترتیب به غیر یکسان و یکسان می

دهد نتایج نشان می. وات رسید261و  11توانهای ورودی

توان به دوپایداری با با انتخاب مواد موجبری متفاوت می

همچنین به ازای توان . توان ورودی کمتری دست یافت

های انتشار ورودی یکسان، توان خروجی در سیستم با ثابت

انتشار  هاییکسان بسیار کمتر از  حالتی است که ثابت
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یم  ابعدی برای اتم هیدروژن حل نمودهیکگر وابسته به زمان را به صورت معادله ی شرودین ، ثانیه در راستای تولید پالس آتو-چکیده

 را برای دو حالت میدان لیزر باالهای مرتبه طیف هماهنگ ، شدهقطبی القایی تشکیلی شتاب دوو سپس با محاسبه تبدیل فوریه

ه از برهم نهی  تعدادی ثانی تولید پالس آتوایم . رسم نمودهمیدان الکترواستاتیک  و عدم حضور در حضور رنگ و میدان لیزر دو رنگتک

رنگ تک از میدان لیزر الس تولید شدهدر نتیجه پ ایم .را برای دو حالت فوق مقایسه کردهقطع   باال در ناحیههای مرتبه از هماهنگ

در حالت میدان لیزر  .کاهش یافته است ثانیه  آتو 105ی به مقدارپهنادر حضور میدان استاتیک ثانیه بوده است  آتو 158که با پهنای 

 تر شدهکوتاهآتو ثانیه  52آتو ثانیه تولید شده است که در حضور میدان استاتیک ، پهنای آن تا مقدار   66دو رنگ ، پالسی به پهنای 

 است .

 های مرتبه باال.هماهنگپالس آتو ثانیه ، میدان الکترواستاتیک ،  -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

 میدان استاتیک در حضورایجاد پالس فوق کوتاه آتو ثانیه 
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 مهقدم
 های مرتبه باال به روش نیمهاهنگسازی همبرای شبیه

ه صورت کالسیک و محیط میدان لیزر فرودی را ب ، کالسیک

توان از ، می [1]در نظر می گیریمصورت کوانتومی   مادی را به

 .نمود وابسته به زمان یک بعدی استفاده حل معادله شرودینگر

سازی تولید هماهنگ مرتبه باال شبیهمقایسه و در این مقاله به 

اال با استفاده از اهنگ مرتبه بمحالت اول : تولید ه) به دو حالت

هماهنگ  : تولیدحالت دوم ،و دو رنگ رنگ میدان لیزر تک

و دو رنگ در حضور  رنگمیدان لیزر تکبا استفاده از  مرتبه باال

 م.پردازیمی (استاتیک میدان

 های محاسباتیروش
مبنای کار ما محاسبه معادله شرودینگر وابسته به زمان یک 

بر  .ایم استفاده نموده فعال بعدی است و از تقریب تک الکترون

ای تک الکترون از چاه پتانسیل کولنی اساس مدل سه مرحله

، تونل زنی  دهدلیزر فرودی تغییر شکل میکه توسط میدان 

هت گیرد و با تغییر جشتاب می می کند ، سپس در میدان لیزر

و درتقریب دو قطبی  گرددبازمیمیدان به سمت هسته والد 

تواند در این تابش می کند کهسیل فوتون تابش میگ القایی  با

میدان فرودی در حالت اول به  . [2]مقیاس آتو ثانیه باشد

 یدان لیزر تک رنگ و میدان لیزر دو رنگ است .صورت م

E(t) = ∑ E𝑖f𝑖(𝑡) cos(𝜔𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)

2

𝑖=1

      (1) 

 

fi(t) = sech2
t

τ
                                      (2) 

 

E𝑖، 𝜏𝑖  (2)و  (1)  روابطدر  ،  𝜑𝑖 ،𝜔𝑖 ، f𝑖(𝑡)دامنهترتیب به، 

برای میدان  انس ، فاز ، مدت تپش میدان لیزری، فرک[3]پوش

میدان فرودی  .باشند کنترلی میی )پایه( و میدان لیزر لیزر اصل

رنگ( رنگ یا دو صورت مجموع میدان لیزر )تک در حالت دوم به

دامنه میدان لیزر 2%که دامنه آن حدود  و میدان استاتیک است

 : [5,4]شدبایم

 

E(t) = ES + fi(t)EL cos ωt                         (3) 

 
ترتیب میدان بهfi(t) ، 𝜔 ، EL، ES ، E(t) ( 3رابطه ) در

و دامنه میدان لیزر ، فرکانس لیزر  فرودی ، میدان استاتیک ،

 با حل معادله شرودینگر وابسته به زمانباشند . می پوش

 ( .4) آید ، رابطهدست میبعدی مقدار تابع موج بهیک
 

i
∂

∂t
ψ(x, t) = [−

1

2

∂2

∂x2
+ V(x)

− exE(t)] ψ(x, t)                    (4) 

 

d(t) = ⟨ψ(x, t)|V(x) − exE(t)|ψ(x, t)⟩      (5) 

 

( استفاده 5ایی از رابطه )برای محاسبه شتاب دو قطبی الق

شتاب دو قطبی القایی با محاسبه تبدیل فوریه  . کنیممی

 .(6دست آورد ، رابطه )ههای مرتبه باال بهماهنگ توان طیفمی

P𝑅(𝜔) =
1

√2 𝜋
∫ 𝑑(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡

𝜏

0

                         (6) 

 
ها است . در پایان مرتبه هماهنگR  (8) ، (7) ، (6) در روابط

های مرتبه باال یک پالس برهم نهی چندین مرتبه از هماهنگ از

شود ، نکته مهم در چگونگی انتخاب آتوثانیه منفرد حاصل می

مرتبه هماهنگ جفت شدگی فازی است که در نزدیکی فرکانس 

 ( .8) و (7دهد ، رابطه )قطع رخ می

I(t) = |∑ 𝐷𝑅𝑒−𝑖𝑅𝜔𝑡

𝑅

𝑑𝑡|

2

                        (7) 

 

DR = ∫ dt d(t)e−iRωt                               (8) 

 تحلیل نتایج                              
 1شکلتوان در های حاصل از این دو میدان را میطیف هماهنگ

 2منحنی رنگ ومربوط به لیزر تک1مشاهده نمود که منحنی

رنگ  کهای میدان لیزر تپارامترمربوط به لیزر دو رنگ است . 

 .[1]اندنمایش داده شده 1در جدول  رنگ میدان لیزر دوو 
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 های میدان لیزرپارامتر:  1جدول
φ

i
 Ii

w
Cm2⁄  λi nm I 

π

2
 1 × 1014 800 1 

−
π

8
 2 × 1014 1600 2 

 

 است میدان لیزر دو رنگ ی کهحالتها در نمودار طیف هماهنگ

طول ناحیه  یادار )یک میدان پایه به همراه یک میدان کنترلی(

رنگ و نسبت به طیف میدان لیزر تکباشد بیشتری می تخت

در واقع دو ناحیه تخت  1منحنی  1در شکل  . است ترهموار

اتفاق  100 دداریم که با افت و خیزی که در هارمونیک حدو

همچنین در منحنی  . افتاده این دو ناحیه از هم تفکیک شده اند

  .این اتفاق رخ داده است  150در هارمونیک حدود 2

   

رنگ و دو رنگ تکها حاصل از میدان لیزر طیف هماهنگ: 1شکل 
 

 

هماهنگ در  40هی حدود پالس تولید شده از برهم ن 2در شکل

را نمایش  ام(140ام تا 100هارمونیک ) ه قطعنزدیکی نقط

برای )،  است شدگی فازی رخ دادهجفتها ایم ، که در آنداده

دستیابی به پالس آتوثانیه منفرد نیاز به برقراری شرط جفت 

ها که همین دلیل تعدادی از هماهنگ. به  شدگی فازی است

ها سایر هماهنگ شوند وکنند جمع میدر این شرط صدق می

، با اعمال  شوندکه باعث ایجاد نویز و یا کاهش شدت پالس می

در حالت ،  (شوندفیلتر حذف شده و در محاسبات منظور نمی

پالس با  دالف( موفق به ایجا -2شکل )رنگ میدان لیزر تک

مال میدان حالت دوم با اعثانیه شدیم که در  آتو 158پهنای 

  تیم پهنای پالس را تا مرتبهدو رنگ( توانسکنترلی )میدان لیزر 

ب(-2دهیم)شکلکاهشثانیهآتو66

       

 
 رنگ حاصل از میدان لیزر تکثانیه بسیار کوتاه  آتو تک پالس-)الف(:2شکل

  رنگدو میدان لیزر  از حاصل بسیار کوتاهآتو ثانیه  تک پالس -)ب(

 

میدان تاثیرات این ،  اعمال یک میدان استاتیک با مرحله بعد در

مربوط به میدان  1منحنی3 در شکل . خواهیم نمودرسی را بر

رنگ در مربوط به میدان لیزر تک 2منحنیرنگ و لیزر تک

 مربوط به  1منحنی4، در شکل  باشداستاتیک میحضور میدان 

رنگ در حضور و عدم حضور ها حاصل از میدان لیزر تکطیف هماهنگ: 3شکل

 میدان استاتیک

مربوط به میدان لیزر دو رنگ 2یمنحنلیزر دو رنگ و میدان 

در هارمونیک حدود  4درشکل  . یک استتاستامیدان  حضوردر

 رسی طیفاز بر  د.ان دو ناحیه تخت از هم جدا شده 100

میدان  شود که حضورمشاهده می 4و 3 هایدر شکل هارمونیک

 سمت راستمرتبه باال را در هایتولید هماهنگ استاتیک نرخ

 افزایش داده است. قطعنقطه کی در نزدی وناحیه تخت 
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ها حاصل از میدان لیزر دو رنگ در حضور و عدم حضور طیف هماهنگ: 4شکل

 .میدان استاتیک

هماهنگ در  40هی حدود پالس تولید شده از برهم ن 5در شکل

است ها رخ دادهجفت شدگی فازی در آنکه  ه قطعنزدیکی نقط

رنگ در حضور در حالت میدان لیزر تک د،دهرا نمایش می

س با پهنای پال دالف( موفق به ایجا -5 شکل(میدان استاتیک 

شدیم که در حالت دوم با اعمال میدان آتو ثانیه  105زمانی 

در حضور میدان کنترلی )میدان لیزر به صورت دو رنگ ( و 

 آتو ثانیه کاهش دهیم 52تا  را پهنای پالساستاتیک توانستیم 

 ب(  .-5)شکل

 

 

رنگکوتاه حاصل از میدان لیزر تکهای آتو ثانیه بسیار تک پالس - (الف:)5شکل
 

های آتو ثانیه بسیار کوتاه حاصل ازتک پالس - (ب)در حضور میدان استاتیک
 

 در حضور میدان استاتیک. دو رنگمیدان لیزر 

 نتیجه گیری
ر میدان استاتیک در سی اثر حضورهدف ما در این مقاله ، بر

تک پالس فوق کوتاه آتو تولید  ومرتبه باال های تولید هماهنگ

استاتیک به این نتیجه سی تاثیرات میدان ربا بر . استبودهثانیه 

تابع موج الکترون فعال  میدان استاتیک رسیدیم که با اعمال

منه دو قطبی القایی را افزایش بنابراین دا شودقطبیده می

کترون لترکیب ابازل مر باعث افزایش احتماااین  ، دهدمی

های مرتبه باال در ناحیه نرخ تولید هماهنگرو از این . خواهد شد

مر برای دامنه ااین یابد و افزایش می هاهماهنگتخت طیف 

باشد % دامنه میدان لیزر پایه می 2 حدودمیدان استاتیک که 

میدان استاتیک کمک ی از طرف . استبه خوبی قابل مشاهده

-ثانیه  می کوتاه آتوس منفرد فوق شایانی در کاهش پهنای پال

ثانیه شده آتو  52دستیابی پالسی با پهنای  هکند که منجر ب

ر حساسی برای کنترل به طور کل میدان استاتیک ابزا است.

که به صورت ویژه بر نرخ های مرتبه باال است تولید هماهنگ

به توان آن می گذارد که به دنبالها اثر میهماهنگانتشار 

 نیه دست یافت.های فوق کوتاه آتو ثاپالس
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نازک پروسکایت هالوژنی  هایبر خواص نوری الیه یاثر مورفولوژی کریستال  

 1، ماندانا سادات حسینی 1، احمد مشاعی1*، الناز یزدانی1سیروس بازیره

 ایران-تهران دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس،

*elnaz.yazdani@modares.ac.ir 

های هالوژنی به دلیل داشتن ساختار نواری مستقیم و خصوصیات اپتیکی خوب مانند ضریب جذب الیه جاذب پروسکایت–چکیده 

های هستند. این مواد به عنوان محیط فعال در دیود پتوالکترونیکاباال در محدوده مرئی، از مواد بسیار جذاب در کاربردهای 

های نازک پروسکایت هالوژنی با توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در این مقاله، خواص نوری الیهمی های نیمه رسانانورگسیل و لیزر

های ایجاد شده به طور تجربی بررسی و مطالعه شده های به کار رفته در سنتز و تغییر مورفولوژی کریستالتغییر نسبت پیش ماده

 شده بسته به سایز و ساختار کریستالی توضیح داده شده است. های سنتز است. در نهایت، امکان تقویت نور در الیه

، ساختار کریستالی الیه نازک پروسکایت، خواص اپتیکی،  -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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 مقدمه-1

دسته وسیعی از مواد با فرمول شیمیایی  هاپروسکایت

3ABX  و اپتیکی شیمیایی ، فیزیکی  هایویژگیبا

 2009در سال اولین بار . هستندمنحصر به فرد 

 خورشیدی هایهای هالوژنی در ساخت سلولپروسکایت

آقای تان و  2014در سال  [.1]ندمورد استفاده قرار گرفت

 عنوان محیط فعالبه  هالوژنی را هایهمکارانش پروسکایت

در و  [.2مورد استفاده قرار دادند] در دیود های نور گسیل

از  یگزارش آقای ژینگ و همکارانش، همین سال 

 هالوژنی هایهای نازک پروسکایتاز الیه های القاییگسیل

نانو ، هامیکروساختار سپس[.3]ائه کردنداردر دمای اتاق  را

پروسکایت  هایپروسکایتی  و نانو کریستال هایساختار

تصادفی به  هایبه عنوان محیط بهره در لیزر [4کلوئیدی ]

در این پژوهش، اثر مورفولوژی .  ندکار برده شد

-روی تقویت نور با تغییر نسبتبر سنتز شده هایکریستال

 به طور تجربی مطالعه شده است. هاماده های پیش

 روش انجام آزمایش-2

روش الیه نشانی  الیه نشانی پروسکایت هالوژنی از برای

چرخشی تک مرحله ای استفاده شده است. مرحله اول 

 هایزی ، شستشو و آبدوس کردن شیشهآماده ساشامل 

مرحله دوم آماده سازی پیش  وسانتی متر  3/1الم به قطر 

الیه نشانی . عمل ی مختلف استهاها در نسبتماده

ثانیه با سرعت چرخش  60 هاچرخشی در همه نمونه

ضد ، هاشکیل کریستالاست و جهت تبر دقیقه  دور 4000

. گردداضافه می چرخششروع از  بعد 15حالل در ثانیه 

دقیقه  5پس از  مرحله الیه نشانی، عمل باز پخت به مدت 

. بالفاصله گیردصورت میگراد درجه سانتی 100در دمای 

های مشخصه یابی انجام تست بعد از اتمام مراحل باال، همه

 .گرددمی

 بحث و نتایج  -3

ارائه شده از نتایج مطالعات با توجه به در این پژوهش، 

متفاوت بین دو پیش ماده  هایو نسبت سنتز هایروش

نسبت  با انتخاب دو ،  3PbBr3NH3CHپروسکایت 

،  2Br :PbBr3NH3CHرایببترتیب   5/2: 1و 1:1

و مشخصه  متفاوتی از این پروسکایت سنتز هایمورفولوژی

کترون نازک توسط تصویر میکروسوپ ال هاییابی الیه

روبشی و طیف پراش اشعه ایکس انجام شده است. در 

های نازک با نهایت مشخصه یابی و پاسخ اپتیکی الیه

تولومینسانس با جزئیات وجذبی و ف هایاستفاده از طیف

 بیشتر بررسی شده است.  

با مقیاس  روبشی یتصویر میکروسکوپ الکترون (،1شکل )

دهد نشان میرا  1:1نسبت الیه نازک با از  میکرومتر 10

تشکیل شده مجزا از یکدیگر و اندازه  هایکه کریستال

توجه به توزیع تصادفی . با استمیکرومتر  2تقریبا  هاآن

 توانمیتشکیل شده در الیه پروسکایت،  هایکریستال

نور )به ویژه در انه پدیده پراکندگی چندگرخ دادن امکان 

با هدف گیراندازی نور  مز داخل تصویر(رق محل حلقه

 را پیش بینی کرد.جهت تقویت آن 

با مقیاس روبشی  یتصویر میکروسکوپ الکترون(، 2شکل )

را نشان  5/2:  1نسبت  الیه نازک با ازمیکرومتر  10

 Br3NH3CHکه با افزایش مقدار پیش ماده  دهدمی

یده و در فواصل به هم چسبتشکیل شده  هایکریستال،

حضور دارند که فرصت  از مرتبه نانو ذراتیبین کریستالی 

در این مورفولوژی کافی برای رشد کردن را پیدا نکرده اند. 

ه بر فضای بین عالو شودپیش بینی می

نیز  هاکریستال در سطح ایجاد شده هایحفرهکریستالی،

 چندگانه نور را فراهم کنند.بتوانند شرایط ایجاد پراکندگی 
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 1:1روبشی از الیه نازک با نسبت  ی:تصویر میکروسکوپ الکترون 1شکل

 

 

 

            5/2: 1نسبت  تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از الیه نازک با:2شکل 

دو نسبت هر  ( طیف پراش اشعه ایکس برای3در شکل )

 8/53، 1/35، 4/17های یهدر زاومشترک  هاییدارای پیک

سه پیک دیگر در زوایای  5/2:  1اما در نسبت  هستند

که این تفاوت به  شودنیز مشاهده می 3/34و  5/23، 6/11

بزرگنمایی  .گرددمربوط می Br3NH3CHافزایش مقدار  

 که دهدنشان می 1/35و نسبت در زاویه هر د هایپیک

بیشتر  5/2: 1ای نسبت طیف بر نیم بیشینه مقدار پهنای

طیف نیم بیشینه  یشرر که  پهنا ˗طبق رابطه دبای. است

رابطه معکوس دارد ، کوچک تر بودن  با اندازه کریستال

و با  نماید یه میقابل توج 5/2:  1سنتز  اندازه ذرات در

  نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی مطابقت دارد.

 

1:1نسبت  ( B)،  5/2: 1 نسبتXRD  ،(A  ) : طیف 3شکل

  

هر دو نسبت در که  دهدنشان میرا  (طیف جذب 4شکل)

در این ناحیه . جذب دارند نانومتر  600تا 400ناحیه  

دارد  1:1نسبت در مقایسه با جذب باالتری  5/2: 1نسبت 

المبرت به ضخامت بیشتر این الیه ˗که طبق قانون بیر 

 مرتبط است.

 

 1:1نسبت ( B)،  5/2: 1نسبت   ( A): طیف جذب،  4شکل 

با  از هر دو نسبت کهطیف فوتولومینسانس  ( ،5شکل)

شده اند ، به ترتیب در نانومتر تحریک  450طول موج 

 5/2: 1نانومتر برای نسبت های 555و  549 هایطول موج

بیشینه  پهنای نیمودارای پیک ماکزیمم بوده اند  1:1و 

 25و  16به ترتیب  1:1و  5/2: 1 هایطیف برای نسبت

: 1نسبت  طیفنیم بیشینه  پهنای ش که کاه نانومتر است

بهبود ساختار و  هابین کریستال به  کاهش فاصله ،5/2
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بیانگر کاهش اثرات فونونی در  و گرددبر می کریستالی

 است . 5/2: 1پروسکایت با نسبت 

 

 ،طیف فوتولومینسانس نرمالیزه شده و پهنای  قرمز شیفت:مقایسه 5شکل

(A نسبت )  5/2: 1 ( وB  ) 1:1نسبت 

( ، شدت طیف فوتولومینسانس برای دو نسبت 6شکل )

به دلیل  5/2: 1در نسبت  .دهدرا نشان می 5/2: 1و  1:1

کاهش حفره در اثر  –الکترون افزایش نرخ بازترکیب 

ها کریستالستالی و کوچک شدن اندازه فواصل بین کری

 1:1مقایسه با نسبت مینسانس در شدت طیف فوتولو

 . بیشتر است

 ( Bو ) 5/2: 1( نسبت A: مقایسه شدت طیف فوتولومینسانس ، ) 6شکل 

 1:1نسبت 

 

 

 گیرینتیجه 

در این پژوهش اثر مورفولوژی، ساختار کریستالی و سایز 

آنها از طریق طیف سنجی فوتولومینسانس و جذب و پراش 

که اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند 

و ثابت نگه داشتن سایر  هابا تغییر نسبت بین پیش ماده

ولوژی و ساختار منجر به تغییر مورفالیه نشانی شرایط 

این به نوبه خود منجر به نازک شد و ی هاریستالی الیهک

نازک پروسکایتی  هایهای نوری متفاوت در الیهرفتار

به  CH3NH3Brشدند به طوریکه با افزایش میزان 

2PbBr  ،کوچکتر ولومینسانس منجر به افزایش شدت فوت ،

کاهش  عثبا و همچنین  ,طیف  نیم بیشینه یشدن پهنا

با انتخاب مناسب  می شود. می توان آن شیفت قرمز در

و کنترل مورفولوژی، تقویت نور را  هابین پیش ماده

ها به عنوان استفاده از این الیهافزایش داده و امکان 

 تصادفی بدون کاواک هایبهره لیزر و حتی لیزر هایمحیط

 د.را فراهم آور
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 سنجیشدتحسگر زاویه سنج دو فیبری نوری مبتنی بر 

 فردزاده، علیرضا حکیمیفاطمه سالمی، محمد داود طالب

 .رانیا ،شاپور دزفولدانشگاه صنعتی جندیدانشگاه دانشکده علوم پایه، ، فیزیک گروه

fateme.salemi2015@gmail.com; Davoud.Talebzadeh@gmail.com; Ahakimyfard@jsu.ac.ir 

سگرق از در این تحقی -چکیده  ست. این ح شده ا ستفاده  سنجی ا شدت  ساس  سگرهای جابجایی بر ا ها اجزای ارزانتری دارند، به ح

های دو فیبری به عنوان فیبر فرستنده و گیرنده حسگرروی بر شوند و پهنای باند خیلی باالتری دارند این پژوهش سادگی ساخته می

شدهبه همراه یک هدف بازتابنده که قابلیت جابجایی  ست. همچنین دارد، انجام  سبت به هدف بازتابنده قابلیت جابجایی  ا دو فیبر ن

شده، توان خروجی و ورودیزاویه سعی  شانی ، همچنینای دارند. در این تحقیق  ستنده و گیرنده میزان همپو صورت  بین فیبر فر به 

ای، عوامل مختلفی در مبتنی بر جابجایی زاویه سنجی فیبرنوریهای شدتحسگرو حالتهای بهینه شناسایی شود. در عددی محاسبه 

شدن قطر فیبر فرستنده، توان خروجی شد که با کم ، مشاهدهو بررسی این عوامل حسگرسازی حسگری موثر هستند که بعد از شبیه

سط گیرنده،  شود  زیادتردریافتی تو سگری افزایش می و محدودهمی  ستندهمغزی فیبر یابد. با کاهش قطر ح حیه مرگ کاهش نا فر

 یابد.مرگ کاهش می یابد و ناحیهگیرنده افزایش میفیبر گیرنده توان خروجی دریافتی توسط مغزی فیبر با افزایش قطر  یابد. می

 .فیبر نوری، شدت سنجی، ناحیه مرگای، حسگر جابجایی، جابجایی زاویه -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 angular 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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بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

 مقدمه

جابجایی فیبرنوری به دلیل فشرده بودن، سبک وزنی،  هایحسگر

بسیاری از  سازگاری با محیط زیست، توجهحساسیت باال و 

های حسگر شان و همکارانش دو نوع  از .اندهمحققین را جلب کرد

های حسگر: [1]را مورد بررسی قرار دادندنوری   جابجایی فیبر

 Intensity-based) نجیسمبتنی بر شدت  نوری جابجایی فیبر

Fiber Optics Displacement Sensors: ISFOD)  های حسگرو

-Interferometry)ی تداخل سنجمبتنی بر  نوری  جابجایی فیبر

based Fiber Optics Displacement Sensors: IFFOD) .

ISFODتر و پهنای تر هستند. اجزای ارزانها برای ساختن ساده

گیری جابجایی باند خیلی باالیی دارند. در جاهایی که برای اندازه

پایین باشد،  برداری باال و هزینهدقت و سرعت نمونه ، بایدایزاویه

لکرد یک تر هستند. ژو و همکارانش طراحی و عمکاربردی

ای را  توصیف کردند که میزان چرخش زاویه یسیستم دو فیبر

پاسخ خطی  حسگراین . [2]دهددست میه برا  حسگرپروب 

عالی، اثر پسماند مغناطیسی کوچک و بازتولید مجدد خوبی 

تفاضلی برای بهبود پایداری و  هایساختارابه طور مشبه .داشت

جابجایی فیبر نوری  حسگرهای چندتایی در یک ترکیب بازتابنده

-گلنبی برای اندازهجعفری و . [3, 1]مورد مطالعه قرار گرفت 

گیری جابجایی دو روش زیر را بررسی کردند. یک بار دو فیبر 

بار و  با پوشش حائل محافظ در کنار یکدیگر قرار گرفتندنوری 

ته شده و دو فیبر در تماس با ، پوشش حائل محافظ برداشدیگر

 .[4]ندتر قرار گرفتمرکز کوچک -با همراهی فاصله مرکز غالف

جابجایی فیبر نوری بر پایه بسامد  حسگرربر عملکرد لییر و کُ

 ترکیب. ساگراریو [5]سنجی بررسی کردند اپتیکی حوزه بازتاب

یک فیبر متشکل از ای گیری جابجایی زاویهخاصی را برای اندازه

در . [6]گیرنده، به کار گرفت  فرستنده و چهار فیبر نورینوری 

کارهای دیگری توان میخواص حسگری فاصله مورد تحلیل سایر 

ایم با در این پژوهش سعی کرده .مطالعه کرد [9-7] مراجع دررا 

شبیه سازی عددی، عناصر مهم چنین حسگرهایی را بازشناسی 

و به ازای پارامترهای فیزیکی و به منظور طراحی حسگر، مقادیر 

 مناسبی را پیشنهاد کنیم.

 روش تحقیق

نشان داده شده  1شکل سازی شده در شبیه حسگرپیکربندی 

یک فیبر فرستنده و یک فیبر که شامل  حسگراست. پروب 

روی مقطع جسم در حال  ، مستقیماًگیرنده مجاور یکدیگر است

پایه قابل چرخش نسبت صفحه تنظیم با  و چرخش ثابت شده

 قابل تنظیم است.جابجایی محوری  ،بازتابان

 

 ی جابجایی زاویه اینمای کلی برای فیبرها بر پایه: 1شکل 

توان کل نور تابیده شده به درون فیبر توسط لیزر باشد،   𝑃0اگر 

توان فرض کرد که شدت نور خارج شده از فیبر فرستنده می

 دارای توزیعی گاوسی به صورت زیر است.

𝐼(𝜌, 𝑧) =
𝑃0

𝜋 w2 exp (−
𝜌2

𝑤2)                                       (1)  

𝑤که در آن،  = 𝑤(𝑧) در مکان خاص شعاع موثر  𝑧  در امتداد

 انتهای خروجی فیبر فرستنده است. 

𝑤(𝑧) = 𝑎𝐸𝐹 + ƞ tan(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑁𝐴) 𝑧
3

2                  (2)  

𝑎𝐸𝐹  ،شعاع مغزی فیبر فرستنده 𝑁𝐴  گشودگی عددی فیبر

باشد که مربوط به می نوریضریب کوپلینگ  ƞ ،فرستنده

 مربوطهخصوصیات منبع نور و تاثیر فیبر فرستنده روی شدت نور 

 شود.میگیری از طریق آزمایش اندازه کهاست 

از  2شکل مطابق  ،طراحی شده حسگرهندسی  به منظور بررسی

انتهای  و فاصله  Rی تقاطع چرخش تا انتهای فیبر را با نقطه

  دهیم.نمایش می hفیبر تا بازتابنده را با 

 

 [2] ایدیاگرام جابجایی زاویه: 2شکل 

که مرکز تا مرکز دو فیبر  فرستنده و گیرنده را  فاصلههمچنین 

𝑓𝑑𝐸 اگر دهیم. نمایش می 𝑝با اند را در مجاور یکدیگر واقع شده
 

𝑓𝑑𝑅، قطر فیبر فرستنده
چرخش  زاویه 𝜃 قطر فیبر گیرنده و 

با توجه به روابط هندسی باشد، فیبرها نسبت به مبدا مختصات 

 :[2]نوشتعبارات زیر را توان می 2شکل 
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𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑅; 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝑝 =
1

2
𝑓𝑑𝐸

+
1

2
𝑓𝑑𝑅

; 𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑅 cosθ; 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ =

𝐴′𝐺̅̅ ̅̅ ̅ = ℎ + 𝑅 (1 − cosθ); 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 2𝐴𝐸̅̅ ̅̅ ; 𝐹𝐶̅̅̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  cosθ; 

𝐴𝐹̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ sin 𝜃; 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ = √𝐴𝐹̅̅ ̅̅ 2 + 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ 2;  𝜌𝐸𝐹 = 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ =
2(ℎ + 𝑅(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)) sinθ; 𝑧𝐸𝐹 = 𝑧𝑅𝐹 = 𝐹𝐶̅̅̅̅ = 2{ℎ +
𝑅(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)} cosθ; 𝜌𝑅𝐹 = 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ =  

(3                                                         )  

√4(ℎ + 𝑅(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃))
2

sin2 𝜃 + (
1

2
𝑓𝑑𝐸

+
1

2
𝑓𝑑𝑅

)
2

  

 .به صورت زیر استمساحت دریافتی موثر  بنابراین

 𝑆𝑒𝑓𝑓 = 𝜋 (
𝑓𝑑𝑅 𝑐𝑜𝑠2𝜃 

2
)2 (4           )                          

 ده عبارت است از:پس توان خروجی رسیده به فیبر گیرن

𝑃𝑅 = 𝐼(𝜌𝑅𝐹 , 𝑧𝑅𝐹) × 𝑆𝑒𝑓𝑓 × 𝐾 =   
𝐾 𝑃0 𝑆𝑒𝑓𝑓

𝜋 w0
2 ×  exp (−

𝜌𝑅𝐹
2

w0
2 ) ;  𝑤0 = 𝑤(𝑧𝑅𝐹) (5)         

و نمایش داده شده  𝐾فیبر گیرنده با در اتالف توان ایجاد شده 

 به صورت زیر است: گیرنده به فرستندهشعاع فیبر نسبت 

𝐾 =
𝑟𝑅

𝑟𝐸
(6                                                          )  

صفحه شود و پس از برخورد به نور از فیبر فرستنده ارسال می

تشکیل  صفحه بازتابانتصویر مجازی که پشت  توسط بازتابان

با  توان خروجی به این ترتیبرسد. به فیبر گیرنده می شودمی

 است. بهمحاسقابل  توجه به توان ورودی

 و بحث شبیه سازی

از جمله گشودگی عددی، شعاع  یعوامل مختلفدادن با تغییر 

مغزی فیبر فرستنده، قطر فیبر فرستنده، قطر فیبر گیرنده، 

میزان توان را در ای و جابجایی محوری تاثیرشان جابجایی زاویه

و با کمک نرم افزار ولفرام متمتیکا، توسط فیبر گیرنده دریافتی 

های خروجی برای حالتی که جابجایی توان کردیم.بررسی 

، مطابق در حال تغییر استنسبت به صفحه بازتابان محوری 

از  یامحدودهاست یعنی  مرگ شامل یک ناحیه 3شکل نمودار 

. هرچقدر فاقد خروجی است ریگاندازهبه ازای آن، که  یورود

مرگ  هیناح یکمتر باشد، دارا ریگاندازه کیتحر آستانه

مرگ  ناحیه هرچه قطر فیبر گیرنده بیشتر شود .است یکوچکتر

توان خروجی گزارش شده توسط حداکثر  ، همچنینتربزرگ

در بیشینه و  شودمیتر بزرگ ی دینامیکیمحدودهو پاورمتر 

فواصل دورتری نسبت به صفحه بازتابان توسط گیرنده دریافت 

 شود.می

 

جابجایی برای قطر  حسگرمیزان توان خروجی برحسب جابجایی محوری در  : 3شکل 

 بر حسب میلیمتر. فیبر گیرنده مختلف

با کاهش قطر فیبر  4شکل نمودار با مطابق  ،به طور مشابهی

و محدوده دینامیکی حساسیت  وی مرگ کاهش فرستنده ناحیه

همچنین با کم شدن فاصله صفحه بازتابان از سر  .یابدافزایش می

 یابد.افزایش می ،قله شدت دریافتی توسط گیرندهفیبرها، 

 

جابجایی برای قطر  حسگرمیزان توان خروجی برحسب جابجایی محوری در : 4شکل 

 بر حسب میلیمتر. ی مختلففیبر فرستنده

با تغییر گشودگی عددی در حاالت مختلف سمت گیری زاویه 

-شود که نشان میحاصل می 5شکل صفحه بازتابان نمودارهای 

هرچه گشودگی عددی بیشتر شود سطح همپوشانی بیشتر دهند 

 لیبیشتر وحسگر حساسیت و و در نتیجه توان خروجی دریافتی 

با افزایش . تر خواهد شدکوچکو ناحیه مرگ دینامیکی  محدوده

-بیشینه توان دریافتی در فواصل کمتر و به ازای گشودگی زاویه،

 تر قابل حصول است، به طوری که با کم شدنهای عددی بزرگ

توان ماگزیمم رفته رفته کوچک و در فواصل  ،گشودگی عددی

 شود.دورتری نسبت به صفحه بازتابان مشاهده می
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 دارایجابجایی  حسگرمیزان توان خروجی برحسب جابجایی محوری در : 5شکل 

-جابجایی زاویه)پایین(  ؛درجه 0ای جابجایی زاویه)باال( عددی مختلف  هایگشودگی

 .درجه 7ای 

 -7حدود زاویه  در محدوده، 6شکل همچنین با توجه به نمودار 

توان فیبر ، از صفر چرخش زاویهقدرمطلق  با افزایشدرجه،  +7تا 

-به دریافتی در فیبر گیرندهآل ایدهیابد. توان گیرنده افزایش می

که این به معنای  یابدمیافزایش ازای جابجایی محوری بیشتر، 

 ایجاد سطح همپوشانی مؤثر بیشتر است.

  

 
Angular Displacement (Radian) 

درجه برای  +7تا  -7 حدود ای ازمیزان توان خروجی برحسب جابجایی زاویه: 6شکل 

)پایین(  ؛[2]و نظری)باال( آزمایش  بر حسب میلیمتر مختلف خطیهای جابجایی

 سازی.شبیه

 نتیجه گیری

های میکرومکانیکال در محدوده حسگر مناسب برای سیستم

ای میلیمتر( و جابجایی زاویه 10جابجایی محوری )کمتر از 

درجه( بررسی شد. برای دسترسی به محدوده  7کوچک )تا حدود 

های عددی کوچکتر دینامیکی بیشتر، بهتر است به ازای گشودگی

(، قطر فیبر فرستنده را  نسبت به قطر فیبر گیرنده 0,2)حدود 

تر انتخاب کرد. در این حالت عموماً فواصل خطی بیش از کوچک

یک میلیمتر نسبت به صفحه بازتابان و واقع در محدوده 

زایش قدر مطلق زاویه دینامیکی، بازدهی مناسبی دارند و با اف

صفحه بازتابان نسبت به محور دوفیبر، توان گیرنده  گیریِسمت

 یابد.کاهش می
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  یپالس زریدر اثر تابش ل فلزیهدف  در عمقدما  عیتوز یکینامید یساز هیشب                        

 یسار نیرحسیامو  فرشاد مرادی  ، زاده ینظرعل یمهد

 واحد علوم و تحقیقات،تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم ه،یدانشکده علوم پا ک،یزیگروه ف

در صنعت  ژهیمختلف علوم به و یدر شاخه ها یفراوان های دما کاربرد عیتوز یکینامید یساز هیامروزه انتقال حرارت و شب -چکیده 

شد سطح هدف فلز مس عیتا نحوه توز میدارد.لذا بر آن  س زریدر اثر تابش ل ،دما در  ستهوت صوره را ب یپال شب اب  یساز هیبه زمان 

ستهصورت وه ماده ب یو چگال یحرارت تیهدا بیضر ،ییگرما تیمانند ظرف یمختلف یارامترهاپ قیتحق نی. در امیینما به دما در  اب

 دو بعد انجام گرفته است. در  یساز هینهان ذوب در محاسبات لحاظ شده است. شب یگرما نینظر گرفته شده است. همچن

 .نهان یگرما ،یحرارت یدما، رسانندگ عیتوز ،یپالس زریل ،یساز هیشب -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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 مقدمه-1

 ی نهیدر زم یمتعدد یتجرب یکارها ریاخ یدر دو دهه 

همانند تابش  یپالس یپر انرژ یها کهیکاربرد بر هم کنش بار

 .[5-1] گرفته استهدف جامد انجام  کیبا سطح  یزریل

 یپارامترها عیاستخراج نحوه توز و ندیآفر نیا یساز هیبش

در  یکننده ا نیی)مانند دما( در طول زمان نقش تع تلفمخ

 نیا درآنها دارند.  یساز نهیها و به شیآزما جینتا لیتحل

استفاده و از  یمنبع حرارت کیتنها به عنوان  زریاز ل قیتحق

 ضریب جذب و بازتاب،طول موجاثر  رینظ زریل یپارامترها

دو  یدر فضا یساز هیشب نیا شده است. یچشم پوش آن

 یکیزیصورت گرفته شده است که در آن خواص ترموف یبعد

 تیبه دما وابسته بوده و ظرف یحرارت یرسانندگ ریماده نظ

به صورت  دیجد یژه در فشار ثابت در ابتکاریو ییگرما

نهان  یوابسته به دما و گرما ژهیو یگرما تیاز ظرف یقیتلف

 نیپروژه ا نیشده است .هدف از انجام ا ذوب در نظر گرفته

مدت زمان  با زریتوان ل یبا اعمال چگال مینیاست که بب

دما و  عیدر هر لحظه از زمان نحوه توز، هینانوثان 7پالس 

 میبفهم نیهمچن است.نفوذ آن در عمق ماده چگونه  زانیم

 .شود یهر بار چه مقدار از سطح ماده مس ذوب م

 مدل مسئله-2

رسانش  قیمعادله انتقال حرارت در جامدات از طر یفرم کل

  :باشد یم ریبه صورت ز

ρ(T)∁Pe(T)
𝜕T(x, t)

𝜕t
−

𝜕

𝜕𝑡
⌈𝑘(𝑇)

𝜕𝑇(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
⌉ = 𝑄   (1 

 تیظرف 𝐶𝑝𝑒 و یحرارت ییرسانا kبوده،  یچگال در آن که

را به  Qرابطه  نیدر ا .باشد یدر فشار ثابت م ژهیو ییگرما

را  ژهیو ییگرما تیظرف و میکن یم یعنوان منبع گرما معرف

تعریف می  ماده نهان ذوب یگرمابرحسب  ،صورت زیره ب

  :میکن

   Cpe (x,T)= Cp (x,T)+L(x) F(T(                             (2 

  :است راکید یبه صورت تابع دلتا F(T)در آن  که

                     
(3

  

اطالعات ذوب ماده هدف است. نقطه دمای  mT در رابطه باال

، جداولاز مواد مورد نظر  (T)و  Cp(T)و  K(T)مربوط به 

موجود در کتابهای مرجع جمع آوری و و نمودارهای  توابع

)با واحد را  زریپالس لچگالی توانی . [7-6]استفاده شده است
2W/m )تعریف می کنیم ریبه صورت ز: 

                   
(4  

 زمان بر حسب ثانیه است. tتوان لیزر و  Pکه در آن 

پالس  ینانومتر و پهنا1064طول موج  با گی میمینئود زریل

دو بعدی خود که  به نمونه متررا یلیم 5شعاع  و هینانوثان7

است  تشکیل شده از مس که میلی متر 10مربعی به ابعاد 

بر  می تابانیم .)لیزر را به سطحی معادل با اندازه شعاع لیزر

شرایط مرزی .( نه به تمام دیواره می تابانیم روی دیواره آن

دمای    𝑇0    نیز به صورت زیر تعریف می نماییم که در آن را

 اولیه می باشد.

𝑇(𝑥, 𝑡 = 0) = 𝑇0                                              (5 

 𝑇(𝑥 = ∞, 𝑡) = 𝑇0                                                 (6  

 
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 │𝑥=0 = 0                                                        (7 

                                        

                      

 نتایج و بحث-3

به  انتقال حرارتمعادله  ،با استفاده از الگوریتم المان محدود

دست آمد. ه حل و نتایج آن در شرایط مختلف بروش عددی 

در زمانهای در عمق ماده را نحوه توزیع دما ( 1شکل )

چگالی  مختلف برای هدف مس در حالتی نشان می دهد که 

 1e12 توان اعمال شده توسط لیزر 
𝑊

𝑚2 با آغاز به د.باش می

کار لیزر در هر لحظه دما رفته رفته  افزایش یافته و مجدد 

نتخاب درست باز می گردد که نشان از ا 293به دمای 
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در ادامه خواهیم دید شرایط مرزی در این شبیه سازی دارد .

چگونه می توان به کمک شبیه سازی نتایج حاصل از بر هم 

کنش میان لیزر و  سطح مواد و آنچه در واقعیت رخ می 

 پیش بینی نمود. دهد را با دقت بسیار باال

 

 مختلف یها زمان در مس فلز عمق در دما عیتوز نحوه: 1 شکل

نقطه  دمای دمای نمونه هدف به شکل فوق با رسیدندر 

همان .بخشی از سطح ماده هدف ذوب می شود𝑇𝑚) ذوب )

با گذر از دمای نقطه ذوب )دمای گونه که از شکل پیداست 

درجه کلوین می باشد( بخشی  1358نقطه ذوب برای مس 

میلی متر(ذوب خواهد  1از سطح)به طور تقریبی کمتر از 

شد. 

 

  2ns لحظه در ماده عمق در آن نفوذ و حرارت عیتوز زانیم: 2شکل

لیزر تازه شروع به کار نموده و دمای نمونه هدف تقریبا  2شکل در 

برابر است با دمای اتاق اما با گذشت زمان دمای نمونه افزایش خواهد 

 یافت که در ادامه خواهید دید.

 

 4ns لحظه در ماده عمق در آن نفوذ و حرارت عیتوز زانیم ;3شکل

 

 ns8فوذ آن در عمق ماده در لحظه میزان توزیع حرارت و ن: 4شکل

 

 ns12 لحظه در ماده عمق در آن فوذن و حرارت عیتوز زانیم: 5شکل

 

 16ns لحظه در ماده عمق در آن فوذن و حرارت عیتوز زانیم:6شکل
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 20ns لحظه در ماده عمق در آن دفوذ و حرارت عیتوز زانیم:7شکل

انتقال  یبررس یبرا یمتعدد یاز گذشته تا کنون روش ها

 ریحرارت مورد استفاده قرار گرفته است که اغلب زمان بر، غ

 دیموضوع و جد تیاهم لیهستند لذا به دل نهیپاک و پرهز

فوق را ارائه  یتا مدل جامع تئور میگرفت میبودن آن ،تصم

 برها ،  نهیدر وقت و هز ییکه عالوه برصرفه جو میده

روش  نیغلبه کند. در ا زین یامکانات تجرب یها تیمحدود

از سطح  یدر هر لحظه از زمان ،در هر مکان دیتوان یشما م

دما را  راتییحرارت و نحوه تغ عیعمق ماده هدف توز ایو 

ی و کیزیخواص ترموفدارای  مواد مختلف نمایید.مالحظه 

هستند که همچنین نقطه ذوب متفاوتی نسبت به یکدیگر 

وجود تفاوت در این پارامترها باعث ایجاد تفاوت در نحوه 

 ر عمق هریک از این مواد خواهد بود.توزیع حرارت د

اگر خواص ترموفیزیکی را وابسته به دما در نظر بگیریم و اثر 

 ،گرمای نهان ذوب ماده را در محاسبات خود لحاظ کنیم

با توجه به  هردو بر روی محاسبات تاثیرگذار خواهند بود.

آن ها در صنعت،  یاژهایروز افزون فلزات و آل یکاربردها

آنها  یدر جهت بهتر شدن خواص سطح یادیز قاتیتحق

رساندن  قاتیتحق نیدر ا یاهداف اصل که شود یانجام م

باالتر و  یمانند مقاومت به خوردگ یفلزات به خواص مطلوب

کاربرد  عباالتر و ... است که با توجه به نو یاستحکام و سخت

 دنیرس یها برا نهیگز نیاز ا یکی که است ازیها مورد نآن

  .در اصالح سطح است زریاهداف استفاده از ل نیبه ا
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 های غیرخطی نوری محلول کلروفیلگیری ویژگیاندازه

 3ه شفیع خانیو عزیزال 2، فاطمه شهشهانی1مهدیه رضایی

 yahoo.com1372m.rezaie@)س(، تهران،  گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا 1

 f_shahshahani@alzahra.ac.ir )س(، تهران، الزهرا گروه فیزیک، دانشگاه 2
 azshafie@gmail.com ،)س(، تهران الزهرا گروه فیزیک، دانشگاه 3

هاای های محلول کلروفیل باغلظتگیری ضریب جذب غیرخطی و ضریب شکست غیرخطی نمونهنتایج اندازه در این مقاله –چکیده 

منبع  به عنوان نانومتر ۵32با طول موج    Nd-YAG، و با استفاده از هارمونیک دوم لیزر موج پیوسته Zبه کمک روش روبش مختلف

 cm/wattو  watt/ 2cm 8- 1۰ ی مرتباهمقدار ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی به ترتیب از نور، گزارش شده است. 

 .ستا ست آمدهبه د 1۰ -3

 ، ضریب جذب غیرخطی، ضریب شکست غیرخطی، کلروفیل  Zروش روبش -کلید واژه

Nonlinear Optical Properties Measurement for Solution of Chlorophyll 

Mahdiyeh Rezaie 1, Fatemeh Shahshahani 2, and Azizollah Shafikhani 3 

1 Department of Physics, Alzahra University, Tehran, m.rezaie1372@yahoo.com 

2 Department of Physics, Alzahra University, Tehran, f_shahshahani@alzahra.ac.ir 

3 Department of Physics, Alzahra University, Tehran, azshafie@gmail.com 

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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 مقدمه

ضریب شکست و ضریب جذب نوری بسیاری از مواد با شدت 

کند. این مواد کاربردهای زیادی مانند کلیدزنی، نور تغییر می

آلی محدودکنندگی و دوپایداری نوری دارند. بسیاری از مواد 

ولی معموالً این مواد  ،دارای خاصیت غیرخطی باالیی هستند

ها نیز پرهزینه و مشکل است. اخیراً ی آنسمّی بوده و تهیه

ای از مواد پژوهشگران به شناخت خواص نوری غیرخطی دسته

شوند، های طبیعی که در طبیعت یافت میطبیعی مانند رنگدانه

تر است. و کم هزینه ترسادهی آن تهیهاند که روی آورده

 2۰13در سال های طبیعی است.کلروفیل از جمله رنگدانه

استخراج شده از های طبیعی های غیرخطی رنگدانهویژگی

محلول در  bو  a . برای کلروفیل نوعاسفناج بررسی شده است

 ذب خطی بهنانومتر، ضریب ج ۵32در طول موج  کلرواتاندی

 ذب دوفوتون بهضریب ج ،cm 49/7-1و cm 42/24-1 ترتیـب

اند. گزارش شده cm/GW ۰۸/4 و cm/GW 47/11ترتیـب 

های ی سوم محلولپذیرفتاری غیرخطی مرتبهبخش موهومی 

و بخش  ۰1/1×1۰-19و  ۸۵/2×1۰-19به ترتیب  ،bو  aنـوع 

 گیری شدهاندازه 93/۰×1۰-19و 73/2×1۰-19حقیقی آن 

حل شده  aکلروفیل نوع غیرخطی  اثر 2۰1۶در سال  [1.]است

موج با طول  Nd:YAG ستون، با استفاده از لیزر پیوستهدر ا

یب اضر وات بررسی ومیلی9۰نانومتر و توان ورودی ۵32

گزارش 1۰-2و1۰-12یجذب غیرخطی از مرتبهو  شکست

 [2]شد.

گیری و تعیین عالمت ضریب شکست های اندازهیکی از روش

جذب نوری غیرخطی، که  غیرخطی مواد شفاف به نور و ضریب

توسط شیخ بهایی و  ،روشی نسبتاً ساده و با حسّاسیت باالست

 معرفی شد. این روش که به روش19۸9همکارانش در سال 

نور انحراف باریکه فضایی شناخته شده است، براساس  Zروبش

 [3.]کندعمل می

گیری ضریب شکست در این مقاله نتایج تجربی حاصل از اندازه

، Zبه روش روبشکه کلروفیل محلول جذب غیرخطی ضریب و 

دهد نتایج به دست آمده نشان می .ه شده استارائتعیین شده، 

. از ریب شکست و جذب غیرخطی باالیی داردض که کلروفیل

در ابزارهایی مانند  ثرؤمتواند به عنوان یک ماده رو میاین

 یرد.های نوری مورد توجه قرار گکلیدهای نوری و محدودکننده

 ( روش آزمایش2

متعلّق به  وها ترکیبات هتروسیکلیک آروماتیک کلروفیل

ی ساختار پایه [2.]هستندهای پورفیرین ی مولکولخانواده

 ی پورفیرین که در مرکز آن اتم منیزیممولکول کلروفیل، حلقه

های کلروفیل مورد آزمایش در [ نمونه1.]باشد، میقرار دارد

گیاهی دانشگاه الزهرا)س( تهیه شد. رقیق  آزمایشگاه فیزیولوژی

 کلروفیل با استفاده از پتاس الکلی انجام شد.محلول کردن 

طیف فوتولومینسانس کلروفیل با طول موج برانگیختگی در 

 نشان داده شده است. 1نانومتر در شکل 444

 

 : طیف فوتولومینسانس کلروفیل1کلش

غیرخطی در گیری ضریب شکست و ضریب جذب برای اندازه

به ترتیب از دو چیدمان دریچه بسته و دریچه باز  Zروش روبش

از چیدمان دریچه ای طرح ساده 2درشکل[ 2]شد.استفاده 

ی در چیدمان دریچه باز، دریچه است. بسته نشان داده شده

نمونه در  2شود. مطابق شکلجلوی آشکارساز برداشته می

جابجا شده و  Z ی بین عدسی و آشکارساز در راستایفاصله

 .شودگیری میشدت نور عبوری از نمونه توسط آشکارساز اندازه
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 چیدمان دریچه بسته ی: طرح ساده2کلش

با طول موج  Nd:YAGدر این آزمایش، از هارمونیک دوم لیزر 

ی فاصلهوات استفاده شد. میلی 4۰نانومتر و توان ورودی ۵32

های مساوی و با گاممتر بوده و نمونه سانتی ۵ کانونی عدسی

 شود.در اطراف کانون جابجا می میکرومتر(1۰۰) کوچک

 های تجربی( بررسی نتیجه3

شدت نور خروجی از دو نمونه با غلظت مختلف و در شرایطی 

شوند، که شدت نور ورودی کم و اثرات غیرخطی ظاهر نمی

نشان داده شده است. ضریب جذب  3گیری و در شکلاندازه

)ی شیب این دو نمودار، با محاسبههاخطی نمونه
𝐼

𝐼0
و  (

 𝐿. در این رابطه آید، به دست می1یجایگذاری آن در رابطه

متر است. میلی1ی آزمایش و برابر با نمونه ضخامت سل شامل

 cm ۶3/7-1به ترتیب ۵/۰و 3/۰هایضریب جذب خطی غلظت

 آمد.به دست  cm۸۰/1۶-1و 

(1) 
𝛼 = −

1

𝐿
𝐿𝑛 (

𝐼

𝐼0
) 

 

 نمودار شدت خروجی برحسب ورودی در شرایط خطی: 3شکل

 3/۰های غلظت تغییرات شدت بهنجار نورعبوری از دو نمونه با

الف( -4های )، در چیدمان دریچه باز، به ترتیب در شکل۵/۰و 

ها ضریب جذب غیرخطی نمونه ب( نشان داده شده است.-4و )

 آید:ی زیر به دست میاز برازش نمودارتجربی با رابطه

(2) 
T(z) = 

𝐿𝑛 (1+𝑞0(𝑧))

𝑞0(𝑧)
 

 شود:تعریف می 3یبا رابطه 𝑞0(𝑧)که در آن

(3) 
𝑞0(𝑧) =

𝛽 𝐼0 𝐿𝑒𝑓𝑓

1 +
𝑧2

𝑧0
2

 

متر بر ضریب جذب غیرخطی برحسب سانتی β در این رابطه،

تعریف  (4)ی طول مؤثر نمونه و با رابطه effL [3] وات است.

 :شودمی

(4) )/ααL-e -= (1 eff L 

0Z ی نوری از رابطههای باریکهطول پراش و برحسب مشخصه-

 آید:به دست می (۵)ی 

(۵) /2)2 
0= K (ω0Z 

K بردار موج و برابر است با K=2𝜋/λ و λطول موج نور است .

0ω ی لکه در کمر باریکه است که با استفاده از آزمایش اندازه

. با جایگذاری متر به دست آمدمیلی ۰2۰94/۰لبه تیغ، برابر با 

0ω متر میلی ۵۸۸۰/2طول پراش برابر با ، ۵یدر رابطه

همچنین با استفاده از آزمایش لبه تیغ،  گیری شد.اندازهب

𝑀2ی که با رابطه (2Mپارامتر کیفیت باریکه ) ≡
𝜋 𝜔0

𝑧0𝜆
 

دهد که نشان میبوده  ۰4449/1شود، برابر با تعریف می

 نوری با تقریب خوبی دارای پروفایل گوسی است. یباریکه

و  3/۰های ضریب جذب غیرخطی برای غلظت بنابراین مقدار

 cm/watt3-1۰×19/2و cm/watt3-1۰×۰۶/1به ترتیب  ۵/۰

 .تعیین گردید

y = 0.4661 x + 0.0886

y = 0.1864 x + 0.1484

0.188

0.19

0.192

0.194

0.196

0.22 0.222 0.224 0.226 0.228

α = 7.6335

α = 16.7986 
cm-1
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ها با استفاده از تغییرات شدت بهنجار نور عبوری از نمونه

ب( -۵)الف( و -۵های )چیدمان دریچه بسته نیز در شکل

 شود.مشاهده می

 

 

شدت بهنجار نورعبوری از نمونه در چیدمان دریچه : نمودار 4لشک

 ۵/۰غلظت، ب: 3/۰باز. الف: غلظت

 

 

: نمودار شدت بهنجار نور عبوری از نمونه در چیدمان ۵کلش

 ۵/۰، ب: غلظت3/۰دریچه بسته. الف: غلظت

توان می ۶یغیرخطی از رابطهی ضریب شکست برای محاسبه

 استفاده کرد:

(۶) eff𝐿) 𝑡(0𝐼
 

2n𝑘 0.25) 𝑆−1( 0.406 ≃ v-p𝑇Δ  

v-p𝑇Δ [3]ی عبور بهنجار است.ی بین قلّه و درّهفاصله S 

تعیین و جایگذاری 37/۰پارامتر گذرخطی دریچه است که برابر 

 کانون عدسی است. درشدت پرتو لیزر   𝐼0 است. شده

به  ۵/۰و  3/۰ شکست غیرخطی برای دو نمونه با غلظتضریب 

 -watt/ 2cm ۸-1۰×4۵/4و  -watt/ 2cm ۸-1۰×1۶/4ترتیب 

الف( و -۵طور که در نمودارهای شکل )اند. همانبه دست آمده

شود، ضریب شکست غیرخطی محلول ب( مشاهده می-۵)

 باشد.درّه، منفی می-کلروفیل بنابر ترتیب قلّه

 گیرینتیجه

ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی  این مقاله در

ضریب شکست غیرخطی منفی و از شد.  گیریاندازهکلروفیل 

ضریب جذب غیرخطی از مترمربع بر وات و سانتی1۰-۸ی مرتبه

که مقدار نسبتًا  به دست آمدمتر بر وات سانتی 1۰-3یمرتبه

 توان به عنوانبنابراین از این ماده می. باالیی است

 ی نوری استفاده کرد.محدودکننده
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به روش   مولیبدن ساخت و بررسی خواص اپتیکی نقاط کوانتومی دی سولفید

 گرمابی

 وامیر بیات *ور ایرانی زاد  اسماعیل ساعی فرشته مصطفوی مرشت،

 دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران

fereshteh.mostafavi1993@gmail.com, saievare@modares.ac.ir, amirbayat80@yahoo.com 

 
حالل در آب به  وسیله روش ساده پایین به باالی گرماابی باا   پایدار و در این پژوهش نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبدن  -چکیده 

پرتاو   تومی ساخته شده با استفاده از آزمون هاای پاراش  نقاط کوان .سیستئین ساخته شدند -پیش ماده های سدیم مولیبدات و ال

بر اساس طیف فوتولومینساانس  . گرفتندسانس و میکروسکوپ نیروی اتمی مورد بررسی قرار رطیف جذبی، طیف گسیل فلو، ایکس

ترون ولت است به الک 3.1مشخص 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    . زایش یابده مربوط به نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبدن است افالکترون ولت ک 1.3

فش، گسیل آبی رنگ باروز  فرابننور نقاط کوانتومی ساخته شده تحت تحریک . نانومتر به دست آمد 31طور متوسط زیر  نانوبلورها به

 .این نقاط کوانتومی از شدت و پایداری فلورسانس  باالیی برخوردارند .دهند  می

 
 ی، پایدارسولفید مولیبدن، فلورسانس، نانو بلور، نقاط کوانتومیدی  -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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 مقدمه

نوساختارها هستند کهه اباهاد و   از نا یدسته ا ینقاط کوانتوم

و حالهت   یمولکول -یحالت اتم ینما بی آن ها تاداد اتم ها

بهه عوامهل   ایهن مهواد    یگها  انهرژ  پهنهای   .اسهت ای توده 

 یکتههریننزد، یونههدقههدرپ پ یونههد،از جملههه نههو  پ یمتاههدد

شهدگی  محدودپدیده . دارد یبستگ ذراپ ها و اندازه یههمسا

 یایوسه  و گسهتره  یزمتما یها یژگیوموجب بروز  یکوانتوم

 یدارا نقاط کوانتهومی  .شود یمنانوذراپ  یندر ا از کاربردها

وابسههته بههه انههدازه شههان   یخههواج جهه ن و نشههر متفههاوت 

 یخهواج به   یهل بهه دل  یبهدن مول یدسولف ید. [9-1]هستند

را  یادیپژوهشگران ز  توجهکه از خود بروز می دهد  یرینظ

اده پژوهشگران با اسهتف  .جلب کرده استدر سال های اخیر 

 و یینبها  بهه پها    یاز جمله روش هها  یمتادد یروش ها از

پرداختهه  مهاده   ینا یساخت نقاط کوانتوم یبه با  برا یینپا

 یبدنمول یدسولف ید یمقاله نقاط کوانتوم یندر ا. [2-4]اند

نهوآوری ایهن مقالهه در ایهن      .ساخته شهدند  یبه روش گرماب

پاسه    ر هسهتند و اپاید ساخته شده نقاط کوانتومی است که

پایداری و  نتایج تست شد و فلورسانس شان پس از چند ماه

این نقهاط   همچنین .شدپ با ی این نانوذراپ را اثباپ نمود

در مدپ زمان کمتر و با غلظت متفاوپ پیش ماده کوانتومی 

که این موجب منحصر به فرد بودن انهدازه   سنتز شده اند ها

. این نقاط کوانتهومی بهرای کاربردههای مفتله  مهی شهود      

به صرفه و مناسب برای تولید انبهوه و  نانوذراپ ساخته شده 

 .داستفاده در کاربردهای گوناگون هستن

 روش تجربی

( Na2MoO4) یبداپمول یمسد یاز نمک ها یمقدار مناسب

 یسهههت ینس -و ال یبهههدنمهههاده مول یشبهههه عنهههوان پههه 

(C3H7NO2S )ینسبت مهول (ماده سولفور،  یشبه عنوان پ 

 یتهر ل یلیم یک به همراه، (5یبدنعنصر سولفور به عنصر مول

آن  یتهر ل یلهی م 75در ( HCl 37%) یداسه  هیهدروکلریک 

سپس محلهول  . حل شدند یسیمغناط همزنتوسط  یونیزهد

 یوسدرجه سلسه  772 یساعت تحت دما 9حاصل به مدپ 

نقههاط  یحههاو ییمحلههول نههها. درون کههوره قههرار داده شههد

 دقیقهه بها دور   12به مهدپ   یبدنمول یدسولف ید یکوانتوم

rpm 2222 سانتریفیوژ شد. 

 نتایج و بحث

به منظور شناسایی ساختار ماده ساخته شده آزمهون پهراش   

الگوی پراش پرتهو ایکهس    1شکل . عمل آمداشاه ایکس به 

نمونه نقاط کوانتومی ساخته شده بهه همهراه الگهوی پهراش     

بها   .حالت توده ای دی سولفید مولیبدن را نشهان مهی دههد   

بها شهماره    نقله های مشفصه دی سولفید توجه به این الگو

شهدپ   .همفهوانی دارد  1492-37شهماره   JCPDSکارپ 

و پهنهای   شده پایین اسهت  قله ها در نقاط کوانتومی ساخته

همچنین برخی از قله هها بهه طهور    . قله ها بیشتر شده است

ایهن نشهانگر پهایین بهودن میهزان      . کامل از بهین مهی رونهد   

دی سهولفید  تشکیل نقهاط کوانتهومی   تاییدی بر بلورینگی و 

 .استمولیبدن 

 

الگوی پراش پرتو ایکس نقاط کوانتومی دی سولفید مولیبدن  : 1شکل 

 ساخته شده در مقایسه با حالت توده ای آن

 یبهدن مول یدسهولف  یدنقهاط کوانتهومی    ج ن ی ط 7شکل

به منظور مقایسه طی  ج ن . دهد ینشان م ساخته شده را

. حالت توده ای دی سولفید مولیبدن نیهز آورده شهده اسهت   
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بهه طهور    ینقهاط کوانتهوم   نمونهه  ج ن در یقله هاجایگاه 

موجهود در   یتونیاکسها  یقله هها . ندک یم ییرتغ یریچشمگ

طیه   در را ( A, B, C, D) یحالهت تهوده ا  طی  جه ن  

 یلبهه  مونهه  در ایهن ن . یمنهدار  ج ن نمونه نقاط کوانتهومی 

عمل  .یابد یم ییرکوتاه تر تغ یج ن به سمت طول موج ها

زیهرا در اثهر   . نانومتر شهرو  مهی شهود    492ج ن حدودا از 

کوچک شدن اندازه ذراپ، پهنای گا  نواری آن ها افهزایش  

بنابراین الکترون برای انتقال از نوار ظرفیت به نهوار  . می یابد

اثهراپ  به بیهان دیگهر    .ردرسانش مقدار انرژی با تری نیاز دا

-بر اساس روش تها  . رخ می دهد یکوانتوم یمحدودشدگ

 فوتهون  یج ن بر حسب انهرژ  یبا رسم مربع انرژ [9]پپال

این نقهاط   یگا  نوار پهنای، 7ل شکتصویر ضمیمه مطابق 

ایهن  . دیه آمهی  الکترون ولت به دست  3.5حدودا کوانتومی 

 یدسهولف  دی یتهوده ا نواری حالت گا   یسه بادر مقا مقدار

 یشالکترون ولت است، افزا 1279که حدودا برابر با  یبدنمول

کوچک شدن انهدازه ذراپ را  امراین  .داشته است یریچشمگ

  .[12]تایید می کند

 
در  دنیبمول یدسولف ید ساخته شده یج ن نقاط کوانتوم ی ط :7 شکل

 نقاط کوانتومی محاسبه گا  انرژی نمونه وآن  ای  حالت تودهبا  یسهمقا

 روش تا  پالپ بهساخته شده 

 یدسهولف  ید یمحلول نقهاط کوانتهوم   ینسانسفوتولوم ی ط

نهانومتر   492تا  962 یدر طول موج ها یکبا تحر یبدنمول

این نتیجه بها طیه     .به دست آمد ینانومتر 12 یو در بازه 

 3شهکل  در  .همفهوانی دارد  7شکلج ن به دست آمده در 

پاسه  مربهوط بهه     یقله ها. این طی  نشان داده شده است

اعمهالی،  طهول مهوج   با افزایش میزان س ینسانفوتولوم ی ط

طبق این شیفت پاسه  هها بهه    . دنشیفت قرمز نشان می ده

 522الهی   462 ) دنه سمت طهول مهوج ههای بها تر مهی رو     

انهدازه  یکنواخهت   توزیهع غیهر  امر نشان دهنده  ینا (.نانومتر

 در واقهع . شهد با یمو بروز اثراپ محدودیت کوانتومی ذراپ 

تهر کهه    طول موج های تحریک کوتاه، ذراپ با اندازه کوچک

تری هستند را تحریک می کننهد و   دارای گا  انرژی بزرگ

این امر موجب گسیل در طول موج ههای بلنهد مهی شهود و     

با عکس تحریک در طول مهوج ههای بلنهد ذراپ بها انهدازه      

را  ی هسهتند گها  انهرژی کوچهک تهر     کهه دارای تهر   بزرگ

تحریک می کنند و موجب گسیل هایی با طهول مهوج بلنهد    

اسه   با افزایش طول مهوج تحریهک، شهدپ پ   . [1]می شوند

نانومتر به بیشینه خود می رسهد   922افزایش می یابد و در 

شهدپ پاسه     یشهینه ببنابراین  .و پس از آن کاهش می یابد

 412پاسه  برابهر بها     کهه نهانومتر   922فرابنفش  یکدرتحر

ه ساخته شهده  نمون .پ یرد یصورپ م داردآبی رنگ نانومتر 

طیه  گسهیل آن    پهس از چنهد مهاه    .دارای شدپ با  است

بنابراین . ددا اندازه گیری شد و همین نتایج به دست آمدمج

خههواج نقههاط کوانتههومی سههاخته شههده پایههدار هسههتند و   

 .دنفوتولومینسانس خود را از دست نمی ده

 

 یدسولف یدساخته شده  ینقاط کوانتوم ینسانسفوتولوم ی ط: 9شکل 

 مفتل  یها یکدر تحر یبدنمول

نقهاط کوانتهومی   ( AFM) یاتم یروین یکروسکوپم یرتصاو

طبهق ایهن    .نشان داده شهده اسهت   4در شکل  ساخته شده
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. نمهود  یهین را تا نمونه یتوان اندازه نقاط کوانتوم یمآزمون 

ساخته شهده بهه    یاز آن است که نقاط کوانتوم یحاک یجنتا

ایهن   .شهده انهد   یعنانومتر توز 12زیر طور متوسط در اندازه 

نتیجه با نتیجه حاصل از محاسبه گا  انرژی از طریق روش 

با توجه به این کهه پهنهای گها     . تا  پالپ در تطابق است

 دسهت آمهد،   بهه  الکترون ولت 925نواری این ذراپ درحدود 

 .[11]می باشد خیلی کوچکاندازه ذراپ  پس

 

تحت  یبدنمول یدسولف یدساخته شده  ینقاط کوانتوم یرتصو :4شکل 

 یاتم یروین یکروسکوپم

 نتیجه گیری

 پایهدار   یبهدن مول یدسولف ید یپژوهش نقاط کوانتوم یندر ا

بهه   یینرنگ بهه روش پها   یآب یلگس ی با طو حالل در آن 

نانومتر بها گها     زیر ده اندازه متوسط ذراپ . دبا  ساخته ش

 ینقاط کوانتوم یناز ا. ست آمدده الکترون ولت ب 3.5 یانرژ

 یرو سهها یدر علههوپ پزشهک  یتهوان بههه طهور گسهترده ا    یمه 

 .استفاده نمود یکیاپت -یکیالکترون یکاربردها
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بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

.شیراز، ایران  

1991بهمن  9-11   

 هایحلقویسازیوبررسیخاصیتحسگریکلیدپالسمونیکدرتشدیدگرشبیه

1فر،حسینثقفی2،آیداآرای1خاکیمریم

مجتمععلومکاربردی–اهصنعتیمالکاشتردانشگ-1

 فیزیکدانشکده–دانشگاهاصفهان-2

-عاای -فلزبرموجتشدیدگرهایحلقویکهشاملدوسازیساختاردوبعدینانوکلیدپالسمونیکیدردراینمقالهشبیه-چکیده

 Ag درایانسااختارازنقاره.شدهاسات؛ارائهاندیتشدیدگربهیکدیگرتزویجشدهییکحلقهوسیلهبههستندو (MIM) فلز

طاو هریاکاز.شدهاستوحلقهتشدیدگراستفادهبرهاموجعنوانهب رباضریبشکستمتغیالکتریکعنوانزیرالیهوازدیبه

هایمادتغییارا .استدرنظرگرفتهشدهنانومتر195ودرنهایتشعاعحلقهنانومتر11شانباحلقهوفاصلهنانومتر595برهاموج

.قرارگرفتاهاساتیموردبررسامتحلقهوضریبشکستباتغییرضخادرطیفخروجیموجپالسمونیک؛شدهمشاهدهتشدیدی

 .شدهاستسازیافزارکامسو شبیهونرم(FEM)محدودصور عددیبااستفادهازروشالمانطیفعبوریبههایویژگی

 «بر پالسمونیک، حلقه تشدیدگر کلید پالسمونیک، موجحسگر ضریب شکست، » -دواژهیکل

 

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. 

mailto:mahtab.khk@gmail.com
mailto:a.aray38@gmail.com
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 مقدمه

یک و در صورت برآورده شدن دی الکتر-در امتداد مرز فلز

شوند که  شدید خاص، امواجی پشتیبانی میشرایط ت

صورت  شدتشان در مرز بیشینه است و در دو محیط به

این امواج که به نام امواج پالسمون . کند نمایی افت می

شوند، برای توسعه ساختارها و  سطحی شناخته می

نمایی  تر از حد پراش، بیناب کی کوچکاپتی یبرها موج

یافته و دستیابی به حسگرهای دقیق  رامان سطحی افزایش

های گذشته،  در دهه. زیستی و شیمیایی مناسب هستند

انواع حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی 

طور  حسگرهای ضریب شکست و بیوحسگرها به خصوص به

و با توجه به اند  و بررسی قرارگرفته موردبحث گسترده

جالبی را برای کاربرد  های بسیار حساسیت باال، ویژگی

ی  حساسیت یک مشخصه. دهند حسگری نمایش می

و  شود محسوب میکلیدی برای تشخیص عملکرد حسگر 

. تواند حد تشخیص را بهبود ببخشد افزایش حساسیت می

تر از حسگرهای  تر و استفاده راحت ابعاد کوچک

سگرهای فیبر نوری یک مزیت پالسمونیک نسبت به ح

برای این  شده گزارششود اما حساسیت  مهم محسوب می

است که در مقایسه با  1101nm/RIU حسگرها برابر

برای حسگرهای فیبر نوری  91111nm/RIU مقدار

 ،حساسیت ءبنابراین چگونگی ارتقا؛ مقدار زیادی نیست

در طراحی حسگر پالسمونیک  یک مسئله کلیدی

از طرفی تشدیدگرهای حلقوی  .دشو محسوب می

نیز اجزای مهمی در  (WRR) یکیاپت یبرها موج

 این تشدیدگرها .اپتوالکترونیکی هستند یها سامانه

 و حسگرهای شیمیایی ی درزمینه را فراوانی کاربردهای

 یها سامانهتأخیر و نیز در  خطوط ،ها هیپاال زیستی،

و  قابل تنظیم یها هیپاال ماننداپتوالکترونیکی 

 فراهمکننده فرکانس، کلید زنی و مدوالسیون  تفکیک

کارگیری امواج پالسمونیک در این ساختارها به.اند کرده

افزایش  منجر به افزایش اثرات غیرخطی و درنتیجه

منظور مطالعه و بررسی  به. ادوات خواهد شد این عملکرد

ک در کلید زنی و مدوالسیون نانو ساختارهای پالسمونی

  گرهاییدتشد گیری از اپتیک غیرخطی، بهرهبا  دامنه

 بزرگ، میدان میرای حلقوی پالسمونیک، با توجه به

های  گزینه کم تشدیدی باند و پهنای باال کیفیت ضریب

به یک تشدیدگر  دستیابی یبرا .مناسبی خواهند بود

طراحی   باکیفیت باال و تزویج مؤثر با بخش مجاور،

 یکه حداقل اتالف تابش شود تشدیدگر به طریقی انجام می

 ]2[. را داشته باشد

  در این تحقیق نشان خواهیم داد که با استفاده از ترکیب

توان به  امواج پالسمونیک با تشدیدگرهای حلقوی می

بیشتر بار  ۴.۸ حسگر ضریب شکست با حساسیتی حدود

با . یافت نسبت به حسگرهای پالسمونیک رایج دست

افزار کامسول، کلید  و نرم استفاده از روش المان محدود

شده است  پالسمونیک در تشدیدگرهای حلقوی طراحی

 .عنوان حسگر ضریب شکست مورداستفاده قرار گیرد که به

 :سازیوبحثتئوریساختارشبیه

سازی یک ساختار دوبعدی کلید پالسمونیک  در این شبیه

 بدر  مدوج شدده کده در آن دو    حلقوی ارائه در تشدیدگرهای

بده   nm01و ضدخامت   nm900یدک بده طدول    الکتر دی

 nm190شدعاع  از یک حلقه تشددیدگر بدا    nm11فاصله 

عندوان زیدر    به دلیل جذب پایین از نقدره بده  . اند قرارگرفته

شددده اسددت و ضددریب شکسددت   ی فلددزی اسددتفاده الیدده

. اسدت  رید متغ ۴101 بدا گدام   101۸تدا   1الکتریک بین  دی

ا اسدتفاده از  شده و ب انتخاب nm161موج نور ورودی  طول

یی طید   جدا  جابهافزار کامسول  رمروش المان محدود در ن

هدای   موج بده ازای ضدریب شکسدت    برحسب طول یعبور

 .شده است حلقه ترسیم nm01  مختل  و به ازای ضخامت

 شدده  یسداز  هیشدب دوبعدی ساختار  ی واره طرح 1شکل در 

سداختار  موج فرودی از ورودی باال وارد . است مشاهده قابل

الکتریدک امدواج پالسدمونیک     دی-و در مرزهای فلدز  هشد

شوند و با ارضا کدردن شدرط تشددید حلقده      پشتیبانی می
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 بدر  مدوج درون حلقه تشدیدگر تدزویج شدده و از    توانند یم

 .پایین خارج شوند

 

 دوبعدی کلید پالسمونیک با تشدیدگر حلقوی ی واره طرح: 1شکل 

ایط مدرزی بدرای   با حل معدادالت ماکسدول و اعمدال شدر    

 ]1[:خواهیم داشت TMقطبش 

(1       )                              DDmm   

الکتریدک   ثابت انتشارهای فلز و دی Dو  mکه در آن 

ی نسدبی بدرای فلدز و    ثابدت گدذرده   Dو  mهستند و 

 ]9[ .الکتریک خواهند بود دی

 موج تشدید که در آن با اعمال شرط جور شدگی فاز، طول

به بردار موج پالریتدون پالسدمون سدطحی     نور بردار موج

 :آید صورت زیر به دست می شود، به تزویج می

(2 )                         DmDmres   

در یدک   TMپاشدندگی مدد اصدلی     با اسدتفاده از رابطده  

ریب ضد  حدل ایدن رابطده   و  فلدز -الکتریدک  دی-فلز بر موج

 :شود محاسبه می شکست مؤثر حلقه

  0)2coth( 112   zzmzD ikkk 

در بردار موج  ام zمؤلفه به ترتیب  zk2و  zk1که در آن 

زیر محاسبه صورت  ند و بههستو فلز  کیالکتر یدمحیط 

 :شوند می

22

0

2

1   kk Dz        (۴)  

22

0

2

2   kk mz    (0)  

ت گذردهی نسبی توانیم ثاب با استفاده از فرمول درود می

 ]1[ :شود فلز را محاسبه می






i

p

m


  2

2

)(

   (6)  

7.3 ،evp مقادیر که در آن 1.9  و

 و درنهایت با توجه به هستند برای فلز نقره    18= 

 روابط
2nD   00و 2 k  ضریب شکست مؤثر

 :شود صورت زیر محاسبه می به

)( 0krealneff              (1)  

      
الکتریک به ازای  نمودار ضریب شکست مؤثر برحسب ضریب شکست دی: 2شکل 

 .های مختل  موج طول

ی خطی میان ضریب شکست  با توجه به رابطه

و با  effnمحاسبه الکتریک و ضریب شکست مؤثر و با دی

صورت  موج تشدید حلقه به استفاده تئوری تشدید، طول

 ]9[:شود زیر محاسبه می

 mrneff 2       (۸)  

 موج طول  و حلقهشعاع  r ،شمارنده مد mکه در آن 

صورت با توجه به معلوم بودن  بدین .تشدید خواهد بود

 ی توان با دانستن شماره پارامترهای سمت چپ معادله می

موج تشدید  موج تشدید و با معلوم بودن طول مد، طول

 .شماره مد را محاسبه کرد

         (9)  
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 :نتایجوبحث

حاکم بر امواج پالریتون  در این مقاله با استفاده از روابط

و با استفاده از  پالسمون سطحی و تشدیدگرهای حلقوی

افزار کامسول، کلید پالسمونیک  روش المان محدود در نرم

شده است که  سازی حلقوی شبیه یدگرهایدر تشد

ن حسگر ضریب شکست هم مورداستفاده عنوا تواند به می

به ضریب  و حلقه، برها موجبین  مؤثرتزویج  .قرار بگیرد

با حلقه و شعاع و  برها موجو فاصله  کیالکتر یدشکست 

با افزایش  آمده دست بهنتایج . ضخامت حلقه بستگی دارد

با کاهش . شوند یم تر کینزدشعاع حلقه به نتایج تئوری 

موج عبوری میزان تزویج  ،و حلقه برها موجمیان  فاصله

ع حلقه با توجه به اینکه با تغییر شعا .دیاب افزایش می

 یها موج طولعبوری را مدوله کرد و بازه  یها قله توان یم

 به اینکه با توجه تشدید متفاوتی به دست آورد و

 یها قلهمعادل پالریتون پالسمون سطحی  یها موج طول

 پاالینده عنوان به توان یمعبوری هستند از این ساختار 

 .نیز استفاده کرد گذر-نوار قابل تنظیم

برحسب  =m 9 مد سوم تشدید ن عبورمیزا 9در شکل 

( 1،101۴،101۸)های  موج به ازای ضریب شکست طول

 ییجا جابه .است مشاهده قابلحلقه  nm01ضخامت  یبرا

در شکل، به ازای تغییرات ضریب شکست  عبوری یها قله

 .کند یم دیتائکارکرد حسگر ضریب شکست را 

 
 متفاوت یها شکستازای ضریب موج به  لمیزان عبور برحسب طو: 9شکل 

و کتریکی را برای مد سوم میدان ال یدوبعدتوزیع  ۴شکل

 .دهد یمنشان عبور را % ۴0میزان حدود 

 
 میدان برای مد سوم یدوبعدتوزیع : ۴شکل

نسبت به ضریب شکست را  موج طولیی جا جابه 0شکل 

نشان  nm01و  nm۴1 ی حلقه باضخامت یبرای ساختار

 توان یمبا استفاده از شیب نمودار  که یطور به دهد یم

 .میزان حساسیت حسگر به دست آورد

 

و  nm۴1 یها ضخامتتشدید مد سوم به ازای  موج طول ییجا جابهنمودار : ۴شکل 

nm01 
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منگنایت آالییده خواص اپتیکی و فوتوکاتالیستی رنگ بری متیلن بلو به کمک 

 شده با باریم

 2محمد حسین احسانی ،1شادی اسماعیلی باغ ابریشمی

 shadi.esmaeili72@yahoo.comدانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، دانشجو،  .1

 ehsani@semnan.ac.irاستادیار، دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان،  .2

خواص فیزیکی این نانوذرات به کمک . به کمک تابش امواج مایکروویو تهیه گردیدند La0.7Ba0.3MnO3  (LBMO)نانوذرات -چکیده 

به صوورت رومووهودرار رشود کورده و در      نمونه ها به لحاظ ساختارینتایج نشان داد که . روشهای مرسوم مورد مطالعه قرار گرفت

نتایج تحلیل طیف . مرئی مورد مطالعه قرار گرفت خواص اپتیکی نانوذرات به کمک طیف سنج نور. مقیاس نانومتری بلورینه شده اند

همچنوین بررسوی خوواص    . است( ولتالکترون  24.1) جذب نمونه نشان داد که این ترکیب دارای گاف نواری در محدوده نور مرئی 

نشان داده که این ترکیب می تواند ماده مناسوی بوه منووور    فوتوکاتالیستی نمونه های تهیه شده برای رنگ بری رنگزای متیلن بلو

  .باشدحذف این آالینده پایدار در پسآبهای صنعتی 

 اتخواص اپتیکی، فوتوکاتالیست، گاف نواری، منگنایت و نانوذر -کلید واژه

 

Methelen Blue degredation by optical properties and 

photocatalytic activity of Ba- doped Manganite 
 

Esmaeili Baghabrishami, Shadi
1
 , Ehsani, Mohammad Hossein

2 

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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 مقدمه

منابع آب تمیز به علت رشد سریع  افزایش تقاضا و کمبود

عضل خشکسالی های بلند مدت به یک م و صنعتی سازی

منظور جلوگیری از به  .در سراسر جهان تبدیل شده است

کاهش آب آشامیدنی، فناوری های پیشرفته با هزینه کم و 

توسعه  های صنایع فاضالب فیهبا کارایی باال برای تص

براساس تولید موضعی از   روش بنیاد و اساس این. یافتند

به عنوان مثال )گونه های بسیار واکنش پذیر 

H2O2,   
برای کانی سازی ترکیبات آلی ( ,   ,   

منگنایت  .[1]مقاوم و محصوالت جانبی ضدعفونی هستند

که شامل اکسیدهای منگنز می باشند می توانند در  ها 

این دسته مواد دارای . این حوزه نیز مورد توجه باشند

از  Aکه در آن  بوده  A1-xBxMnO3عمومی  فرمول

از عناصر  Bو ...، وLa ،Ndعناصر گروه خاکی نادر مانند 

یا یون های دوظرفیتی .. و Ca ،Srگروه آلکالین ها مانند 

منگنایتها به کمک روشهای متعددی  .[2]می باشد

هیدورترمال ساخته و همچون روش حالت جامد، سل ژل، 

کروویو برای ساخت یدر این مقاله از روش ما. می شوند

از مزایای این روش میتوان . گردیده استاستفاده نانوذرات 

  .به ارزان بودن، کوتاه بودن زمان ساخت نمونه اشاره کرد

انجام آزمایشروش   

به روش منگنایت آالییده با باریم نانوذرات تهیه جهت      

شامل نیترات  مواد اولیه با خلوص باال مایکروویو از

نیترات باریوم  ،(La(NO3)3.6H2O)النتانیوم 

(Ba(NO3)2.3H2O)  و نیترات منگنز(Mn(NO3)3.4H2O )

مطابق استیوکیومتری مورد مواد اولیه  .استفاده شده است

. حل گردیدسی سی آب مقطر دی یونیزه شده  11در نظر 

pH مه در ادا. بود 2در این مرحله عدد  اندازه گیری شده

تحت امواج دقیقه  2به مدت این محلول درون مایکروویو 

پودر خاکستری رنگی بدست . قرار داده شد مایکروویو 

درجه سانتی گراد  011ساعت در دمای  2به مدت  آمده

برای بررسی خواص فتوکاتالیستی سپس  .قرار داده شد

را با حضور  آماده شدهمحلول  ،نانوذره بدست آمده

ساعت تحت تابش نور مرئی قرار داده  9کاتالیست به مدت 

در این . گرفته شد uvدقیقه یک بار از آن تست  11و هر 

 .گرفته شده استدر نظر  11محلول  pHآزمایش 

 بحث و نتایج

ساخته شده را  الگوی پراش اشعه ایکس نانوپودر 1شکل 

پرتو اشعه ایکس این الگوی توسط دستگاه  .دهد نشان می

. ساخت آلمان اندازه گیری شده است  Bruker D8 مدل

مطابق با ساختار  قله های مشاهده شده در این نمونه

اندازه ی بلورکها با . اندیس گذاری شده اند پروسکایتی

استفاده از فرمول دبای شرر و مطابق با معادله ی زیر 

 .[9]نانومتر بدست آمد11حدود 

    (1)                       kλ
D =

βcosθ
      

 وداده شده برازش  fullprofداده ها به کمک نرم افراز 

گزارش شده  1در جدول شماره ی  از برازش حاصل نتایج

 . است

 
به همراه برازش  LBMOالگوی پراش پرتو ایکس نمونه ی  :1شکل 

 ریتویلد
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دهد نمونه دارای ساختار لوزی رخ با گروه  نتایج نشان می

برای بررسی بهتر ساختار نانوذرات . میباشد R-3cفضایی 

گرفته شد و تصویر بدست آمده  در  FESEMاز آن آنالیز 

در  .مشاهده می کنیم 2نانومتری را در شکل  211ابعاد 

این مقاله از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل 

استفاده شده  MIRA3TESCAN-XMUمیدانی، مدل 

 .است

 

 شده به روش ماکروویو یهته LBMOنمونه ی   FESEMتصویر: 2شکل

از نرم افزار به منظور بررسی دقیق تر اندازه ی نانوذرات 

Digimizer  را  داده های جمع آوری شدهکمک گرفته و

حاصل  نتایج طبق  . برازش میدهیم log-normal با تابع

برازش اندازه ذرات و انحراف معیار آن را بدست می  از

گزارش  1نتایج بدست آمده در جدول شماره ی . [4]آوریم

قطر متوسط و  به ترتیب σو D شده است به طوریکه  

 .را نشان میدهدنه ها پراکندگی نمو

 ثابتهای شبکه، اندازه ذرات و انحراف  معیار  :1جدول 

LBMO پارامترها 

21/2 a=b (Å) 

21/19 c (Å) 

22/922 V(Å^3) 

12/11 DXRD (nm) 

90/2 19/92 DSEM (nm) 

(  ) 

 

طیف جذب نمونه با غلظت برای بررسی خواص اپتیکی، 

60ppm  در طول موج مرئی دوباریونیزهماده در آب- 

 یمرئ-فرابنفش اسپکتروفتومتر دستگاهتوسط  فرابنفش

اندازه  ژاپن، ساخت شرکت شیمادزو UV 1650 مدل

نمایش داده شده  9در شکلنتیجه ی آن و  شده گیری

در شکل میبینید طبق قله مشاهده  همانطور که. است

 991شده بیشترین جذب نمونه در طول موج حدود 

 .باشدنانومتر می

 

 LBMOطیف جذب نمونه :9شکل 

بدست  رانواری ترکیب ی تاک میتوان گاف به کمک رابطه

 .[2]وردآ

(2)                    2
(αhν) = A(hν - E )g   

ثابت  hضریب جذب،  α مقدار ثابت، Aدر این رابطه که 

محاسبه ی  برای. می باشدانرژی گاف نواری  Egپالنک و 

 مشاهده میکنید باید 4همانطور که در شکل  گاف نواری

(αhν) نمودار 
مقدار گاف نواری  .گرددرسم  hνبر حسب 2

 x (α = 0) برخورد خط راست مماس بر منحنی با محوراز 

 . تخمین زده شد eV 41/2، (ن با نمودارمحل قطع آ) 

  

(αhν) نمودار :4شکل 
 LBMOدر نمونه   hν برحسب 2
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و  محدوده ناحیه مرئی مشاهده جذب باال در طول موج

کاندید این ترکیب می تواند  ،همچنین تخمین گاف نواری

فعالیت های عنوان جاذب در به در استفاده مناسب 

 . حائز اهمیت باشد یفوتوکاتالیست

به منظور بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی این آزمایش بر 

تحت تابش نور مرئی  =01pHروی رنگزای متیلن بلو در 

بعد از گذشت زمان مشخص طیف جذب نمونه . قرار گرفت

 .نشان داده شده است 2در شکل  شده

  
 دقیقه 101منحنی جذب بر حسب طول موج در  :2شکل 

میزان تخریب آالینده  را طبق یا میتوان پیشرفت واکنش 

 .[2]بدست آورد 9رابطه 

 A - A
0D = ×100
A

0

                                         (9)  

میزان جذب اولیه   A0میزان تخریب،  Dدر این معادله که 

در شکل زیر نمودار درصد . جذب را نشان میدهد Aو 

 .تخریب برحسب زمان گزارش شده است

 
 تخریب بر حسب زمان درصدمنحنی میزان : 2شکل 

طبق منحی باال نتایج بدست آمده نشان میدهد که در 

تخریب صورت گرفته % 41/92دقیقه به میزان  101ت مد

 .است

گیری نتیجه  

کروویو یبه روش ما  LBMOنمونه منگنایت پژوهش دراین 

ساختار  تشکیل الگوی پراش پرتو ایکسبررسی . شد تهیه

آنالیز  مطالعه ی . نمونه را نشان میدهدپروسکایتی 

FESEM   حدود ابعاد  به صورت  همگن  و در ذراترشد

 خواصهمچنین بررسی  .نانومتری را نشان می دهد 99

 موج طول بازه در ی آنباال یکیاپتجذب   ی نمونهکیاپت

ذره  نانو نیا از استفاده که این ویژگی دادهان ا نشر یمرئ

تی را امکان پذیر یسیکاتال فوتو رخواصینظ ییکاربردها در

بر که  بدست آمده طبق نتایج فوتوکاتالیستی. سازد می

نور مرئی در مدت زمان  تحت تابشمتیلن بلو  زایرنگروی 

را نشان % 41/92تخریب  ،انجام شده است دقیقه 101

  .میدهد
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 پیشگیری از سکته مغزی در موش صحرائی با استفاده از تکنیک اپتوژنتیک

سارا چاوشی ، 3، احمد قربانی3، سید میرحسین نظری2،لیال درگاهی1د رضا بیگدلی، محم1اندیشه بلوچی

 3اسماعیل زیبائی، محمد 3حمید لطیفی،2نژاد

 ، تهرانیبهشت دیدانشگاه شه، یستیز یدانشکده علوم و فناور 1
 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران 2

 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 3
صبی سکته مغزی یکی از خطرناک ترین ب -چکیده ستگاه ع شدیماری های د ضه  .می با سین  عامل مرگ بیماراندومین این عار و نخ

اثرات  مقالهدر این  کههای مختلفی پیشنهاد شده . جهت درمان این بیماری روشباشدمی در جهان عامل ایجاد فلجی و نقص حرکتی

شگیرانه تحریکی اپتوژنتیک در مدل حیوا سکمی پی سکته مغزی ای ست. نی  سی و آزمایش قرار گرفته ا  این منظوربرای مورد برر

سین ستریاتChannelrhodopsin(CHR) هایمنظور با کمک تزریق اپ شت فیبرهای نوری و تابش نور لیزر آبی در ناحیه ا م و، کا

صحرایی نورون ست. ارژیک تحریکگلوتامات یهاموش  شده ا شان می دهد که تحریک نوری منجر به نوری  ست آمده ن  نتایج بد

 . می شود پس از القای سکته مغزی ایسکمی  کاهش نواحی صدمه دیده منجر به و در نتیجه  در ناحیه زیربطنی نورون زاییافزایش 

 پتوژنتیک، اپسین ، تحریک نوری ، سکته مغزی، نورون زاییاُ -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 
2 Neuroscience Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran 

3Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran 
 

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 

http://www.opsi.ir/
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 مقدمه -1

ستگاه    سکته مغزی یکی از خطرناک ترین بیماری های د

آید و عصببببی برای تمامی موامش بشبببریت بحسبببا  می

ق آمار کند. طبصببدماب بسببیار زیادی را به مردر وارد می

دومین عامل مرگ ومیر و نخسین منتشر شده، این عارضه 

. [1]باشبببدمی در مهان عامل ایجاد فلجی و نقص حرکتی

به 1نفر حداقل 6د از هر روگمان می نفر در طول عمر خو 

ساالنه حدود  شده و  میلیون نفر در اثر 6این بیماری دچار 

می خود را از دسببببت  ین مشببببکببل مببان  هنببدا   .د

نواحی مغزی و  ایسببکمیعارضببه سببکته مغزی به دو نو  

سیم تخریب مغزی و  دورن خون ریزی سد خونی مغزی تق

 85حدود %دهد که بطور میانگین شببود. آمار نشببان میمی

مربوط به  15شبببده به دلیل ایسبببکمی و %  گزارشموارد 

سببرخرگ اصببلی  ،. در مدل ایسببکمیباشببدخون ریزی می

های مغزی )که معموال سببرخرگ میانی اسببتی و یا شبباخه

در نتیجه د. نشببوی آن در اثر لخته خون مسببدود میبمان

گرفتگی در صببورب مریان خون بطور موقت کاهش یافته )

اکسیژن رسانی باعث کاهش  ی کهشودبیش از حد، قطش می

شببود. در این میها و ایجاد شببرایه هیکوکسببی به نورون

ها وارد شبده و  اکرر وضبعیت صبدماب شبدیدی به سبلول

اند ایسبببکمی قرار گرفتهبخش هایی که در هسبببته نورون

 [1] .میرندمی

سببکته های متفاوتی مهت درمان های اخیر روشدر سببال

ترین آنها عبارتند از: مغزی بکار گرفته شببده اسببت که مهم

های های گیاهی، روشسببلول درمانی، اسببتفاده از عصبباره

اثراب پیشگیرانه  مقالهالکتروفیزیولوژی و اپتوژنتیک. در این 

ستریاتورِ موش تحریکیِ های مبتال به اپتوژنتیک در ناحیه ا

 .قرارمی گیرد مورد بررسی و آزمایشسکته مغزی ایسکمی 

، با دسبببتکاریهای ژنتیکی سبببلولهای در روش اپتوژنتیک

ستفاده از نور با طول  شوند و با ا عصبی حساس به نور می 

 موج خاص می توان کانالهای یونی خاصی را با نور کنترل 

 

 
 : دیاگرار آماده سازی حیوان برای تحریک اپتوژنتیکی1شکل 

بطور مرال وکتور ویروسبببی  1کرد. مطابق دیاگرار شبببکل 

که ChR2  (Channelrhodopsinپروتئین اپسبببینی  ی 

فعال کننده کانال یونی سدیمی در طول موج آبی می باشد 

ها در سکس ویروسدر داخل ویروس بسته بندی می شود. 

 3الی  2با گذشبببت ناحیه مغزی مورد نظر تزریق شبببده و 

شود و  سینی در ناحیه هدف بیان می  پروتئین هفته ژن اپ

 سکس های اپسینی بر روی سطح نورون ها تولید می شود.

تابش دهی تا  برای  مه  های نوری از سبببطح ممج فیبر

و با کمک  می شودهدایت  ای که ویروس تزریق شدهناحیه

بدین ترتیب . می شبببودهای نوری فعال گیرنده نور تابش

مورد کنترل قرار با نور های خاصی را فعالیت سلول توانمی

یا د ها، فرآیندهای فیزیولوژیک  یا مهار آن با تحریک  اده و 

سلول ژیکپاتولو های مورد نظر را بدون اثر بر فعالیت دیگر 

 [2] .کردمومود در ناحیه بررسی 

 خش تجربیب -2

برای بکارگیری تکنیک  حیوانآماده سازی  -2-1

 اپتوژنتیک

 با 220±5های آزمایشگاهی نر در محدوده وزنی موشابتدا 

ستفاده از شده و و زایالزین  مواد بیهوشی کتامین ا بیهوش 

ستریوت ستگاه ا سی قرار میادر د با پس از مراحی گیرد. ک

اسبببتفاده از اطلس مغزی پاکسبببینوس مختصببباب ناحیه 
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ستریانور  شود ه حیوانمبر روی ممجا شخص می  با  و   م

حیوان  تاشببود سببورام می ناحیه هدف مته دندانکزشببکی

تزریق و تر  3 سبببکس یروس شبببود.آمبباده  ی ل میکرو 

و پروموتور  ChR2که حاوی ژن اپسبببین   (LV)ویروس

به ناحیه مورد نظر  یCaMKII) های گلوتاماتیویژه نورون

 شود.تزریق می

صبی حیوان در حال   2-2 ستم ع سی تحریک نوری 

 حرکت

برای تحریک نوری حیوان در حال حرکت پس از گذشبببت 

هفته از بیان ژن اپسببینی نیاز اسببت تا فیبرنوری بر روی  3

ناحیه هدف  2-2طبق بخش سبببر حیوان کاشبببته شبببود. 

کانول فیبرنوری که برای  پسشناسایی و سورام می شود. 

با استفاده از دستگاه  این منظور در آزمایشگاه ساخته شده 

ستریوتاکسی سیمان  ا شود و با  شته می  در ناحیه هدف کا

تصببویر یک  دندانکزشببکی بر روی ممجه محکم می شببود.

نمونه از کانول فیبرنوری کاشبببته شبببده بر روی ممجمه 

 نشان داده شده است. 2حیوان در شکل 

 

در حال  : تصویر کانول فیبرنوری کاشته شده بر روی ممجمه حیوان2شکل 

 حرکت

صبی حیوان در  ستم ع سی شی دهی  شماتیک چیدمان تاب

شکل  ست. نور لیزر با  3حال حرکت در  شده ا شان داده  ن

پالس  عداد  کانس و ت با فر پالس  لد  یک مو فاده از  اسبببت

شود از  ستفاده از یک کامکیوتر کنترل می  شخص که با ا م

طریق یک فیبرنوری دوار به کانول فیبرنوری کاشببته شببده 

 10این مطالعه تابش دهی در فرکانس  در  متصل می شود.

 روز انجار شده است. 6دقیقه طی  20هرتز به مدب 

 
: تصویر شماتیک تحریک نوری حیوان در حال حرکت با استفاده از 3شکل 

 تکنیک اپتوژنتیک

شده با   2-3 سکته مغزی در حیوان تابش دهی  القاء 

 تکنیک اپتوژنتیک و تهیه نمونه های بافتی

 6از تابش دهی   سببباعت پس 24مورد بررسبببی حیواناب 

سکمی می روزه، سکته مغزی ای شوند. بدین آماده مراحی 

و   منظور با ماده بیهوشبببی کلرال هیدراب بیهوش شبببده

را با کمک بخ در سبببمت چ   سبببرخرگ کاروتید اصبببلی

های با کمک گیره سببرخرگ کاروتید داخلیابریشببمی و  

 باکاروتید اصببلی را  . سببکسمی شببودمسببدود مخصببوص 

سورام کرده و  ساعت نخ بخیه قیچی مراحی   به مدب یک 

این محل در  خون لختگیتا قرار داده می شبببود داخل آن 

بومود آمده و نواحی مغزی حیوان در سببمت راسببت دچار 

شود.  سکمی  سکته مغزی   24ای با در نظر ساعت پس از 

ب افت گرفتن دسبببتورالعملهای کار با حیواناب نمونه های 

شود. بافت  ستخراج می  شده به مدب  یمغزمغزی ا خارج 

دقیقه در محلول نرمال سبببالین در داخل یخچال قرار  5

ی .الف 5)شببکلگرفته و سببکس در داخل ماتریکس مغزی 

 گیرد. مهت برش گیری قرار می

برای ثابت سازی شود و برش تهیه می 6 یمغز بافت  از هر

تری فنیل تترا زولیور  محلولدر سببباختار بافتی نمونه ها 

دقیقه در داخل بن ماری قرار  15و بمدب غوطه ور  کلراید

های حاصل شده نواحی سفید رنگ . در برشداده می شود
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شان دهنده  صورتی رنگ ن سکمی و نواحی  شان دهنده ای ن

با قراردادن نمونه های  4مطابق شکل  نواحی سالم هستند.

شطرنجی بافتی بر روی  سکته میزمی توان کاغذ  ان حجم 

  را در حیوان تعیین کرد.

 
                                  الف              

الفیماتریکس مغزی  یبرش بافتی. نواحی سفید دچار ایسکمی  :4شکل

 اند.اند ولی نواحی صورتی رنگ سالم باقی ماندهشده

 
تغییراب معنی دار کاهش حجم سکته در کورتکس و هیکبوکم   : 5شکل 

 بین دو گروه شاهد و اپتوژنتیک

یک  که تحر ناتی  قایسبببه حیوا مده از م بدسبببت آ تایج  ن

اپتوژنتیکی را دریافت کرده بودند با حیواناب شبباهد نشببان 

ناحیه اسبببتریاتور و کل مغز میزان کل حجم  داد که در 

ته اسبببت، ولی این  یاف کاهش در نواحی سبببکته کاهش 

. (p<0.005)باشبببد هیکوکم  و کورتکس معنی دار می

ساس پژوهش شده بر ا ضیاب مطرح  شین بیان فر های پی

کنببد کببه تحریکبباب اپتوژنتیکی در نواحی کنبباری می

سبب می ستریاتور  شود که ناحیه زیر بطنی که از نواحی ا

مار مینورون جه زایی مغز بشببب عال کرده و در نتی رود را ف

های بیشتری را به ها بیشتر تقسیم شده و نورونالستنوروب

سکته در نواحی  سال کند و در نتیجه حجم  دیگر نواحی ار

 .[3] مذکور کاهش بیابد

 نتیجه گیری -3

شگیرانه تحریک اپتوژنت مقالهدر  مدل  بر روی یکیاثراب پی

مورد بررسی  در موش های صحرایی  سکته مغزی ایسکمی

نتایج بدسببت آمده نشببان می دهد که . قرار گرفته اسببت

تحریکاب اپتوژنتیکی منجر به فعال سبببازی نواحی نورون 

شود  شتر تقسیم و در نتیجه نوروبالستزایی مغز می  ها بی

سال کند و شده و نورون شتری را به دیگر نواحی ار های بی

 در نتیجه حجم سکته در نواحی هدف کاهش می یابد.  

 سپاسگزاری -4
مایت مالی ستاد علور و فناوریهای شناختی این مقاله با ح

در راستای امرای طرح کنترل مدار بسته اپتوژنتیکی 

 سیستمهای عصبی انجار شده است.

 مرمش ها

1- V.L. Feigin, and et.al., “Global and regional 

burden of stroke during 1990-2010: findings from 

the Global Burden of Disease Study 2010, Lancet 

383 (2014) 245-254 

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. 

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 

 

http://www.opsi.ir/


 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 راز،دانشگاه شی

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

399 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 Feشده با  آالئیده CdS های نازک الیه نوریبررسی خواص 

 2، مهدی تقوی 1قلعه-، کاظم جمشدی2، توکل توحیدی1پور نوینینسیم یوسف

   گروه فیزیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران 1

غرب کشور، ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، مجتمع پژوهشی شمالپژوهشگاه علوم و فنون هسته2          

   بناب، ایران

های کلرید کاادمیوم، تیاواوره،   شده با آهن  با استفاده از محلول آالئیده CdS های  نازک نانوساختاری  دراین تحقیق الیه :چکیده 

ای تهیه شده و تااییر غلتتهاای   های شیشهبر روی زیرالیه(CBD) انی حمام شیمیایی و آمونیاک به روش الیه نش (II)کلرید آهن 

چگونگی تغییرات میزان جذب، عبور، گاا  انار ی و   . بررسی شد CdSهای نازک الیه نوریو خواص  ریخت شناسیآهن بر  متفاوت

 .فوتولومینسانس بررسی شد

                                           ینازک نانوساختار هیال، فوتولومینسانس، نوریشده با آهن، خواص  آالئیده سولفید کادمیم،  :کلید وا ه

Optical properties of CdS thin films doped with Fe 
Nasim Yousefpour Novini

1
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2
, Kazem Jamshidi-Ghaleh 
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, Mahdi Tagavi

2 
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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. 
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 مقدمه-1

 ی مغناطیسرری رقیرر  برره خرراطر خررواصرسرراناهااخیررران نیمرره

-مغناطیسی و نوری قابل توجه و کاربرد آنها در قطعات اسریین 

کرادمیو  سرولفید    ،انرد ترونیک بسیار مورد توجره قررار فرفتره   

CdS) )رساناهای با اهمیت از فروه یکی از مهمترین نیمهII-VI 

 23/3)پهرن   نسربتان  به خراطر داشرتن فراو نرواری مسرتقیم و     

به عنوان یک ماده قابل اعتماد در ساخت قطعات  (الکترون ولت

روی مراده  اخیرر  تحقیقرات  . اپتوالکترونیک شناخته شده اسرت 

CdS ، فلراات فررار ملتلرا ماننرد     این ماده با آالئیده کردن  با

Fe،Cr ،Mn  وNi   رسرانای مغناطیسری   به عنوان یرک نیمره  که

 [.1]فیرد شود انجا  میشناخته میرقی  

آالئیرده  شرده    CdSنازک های الیهروشهای ملتلفی برای تهیه 

در سال . ارائه شده است Feهای فلاات فرار از جمله با ناخالصی

3112  ،Al-Zahrani   اثررر ترراب  فامررا روی  [ 3]و همکرراران

را کره برا رو     Feآالئیده شده با  CdSخواص نوری الیه نازک 

بره رو   . تبلیر با پرتو الکترونی تهیه شده بود بررسری کردنرد  

و  Chandramohanتوسر    CdSدر الیه نرازک   Feکاشت یون، 

آالئیده  شد و اثرر آن روی خرواص سراختاری و    [ 1]همکاران  

حما  شریمیایی  به رو   ی نازکتهیه الیه. سی فردیدنوری برر

(CBD) ،     دارای خصوصیات بهترری از لحرار ریلرت شناسری و

لحرار سرادفی و اقتصرادی    و از  دباشرن ترافسیلندفی نوری می

در این کرار  . ]9[ باز مورد توجه قرار فرفته است بودن آن از دیر

ده برا  آالئیرده  شر   CdSهای نازک برای تهیه الیه CBDاز رو  

Fe ،استفاده شده و خواص نوری آن بررسی شده است. 

 مواد و روشها -3

-آالئیده شده با آهن با اسرتفاده از محلرول    CdSهای نازکالیه

های کادمیو   کلرید، تیواوره و کلرید آهن و آمونیراک بره رو    

ای های شیشهبر روی زیرالیه(CBD) نشانی حما  شیمیایی الیه

ه و سه غلظت متفاوت آهن مورد اسرتفاده  تمیا پوش  داده شد

روی همران  برار  را پرر از آک کررده و     بشرر  ابتدا .قرار فرفت

درجره    80ویرر و دمرای آک داخرل آن د   دادهقرار  مغناطیسی

در بشری دیگر کره داخرل بشرر برار      . شدتنظیم سانتی فراد 

میلی لیتر  21ا در موالر ر 111/1کلرید  کادمیو  ، شدقرار داده 

مروالر را بره محلرول سرولفات      1112/1ره وتیواو  شدهحل آک 

توسر  مگنتری   ) فردیرد با هرم مللرو     و کردهکادمیو  اضافه 

میلی مروالر   3/1و سیس کلرید آهن ( مللو  فردیدداخل بشر 

محلرول آمونیراک    بعد از این فرآینرد و  شدنیا به محلول اضافه 

 pHکره  ده فردیر به این محلرول اضرافه    ایاندازهبه موالر  52/1

هرای آمراده شرده بره      زیرالیه سیس ،رسید 11 حدودبه محلول 

در داده شرد،  صورت عمودی در داخل این حما  شیمیایی قرار 

که توس  یک درپو  یا فویل آلومینیومی سر بشر حاوی  حالی

سراعت   3مردت   بعد از، شده بود پوشانده شیمیایی هایمحلول

هررا را از داخررل حمررا  خررار  کرررده و توسرر     زیرالیرره نهایترران

همچنین . فردیدها پاک  یک طرو زیرالیهرقی  اسیدکلریدریک 

 9/1میلری مروالر   32/1این فرایند برای غلظتهرای کلریرد آهرن    

بردین ترتیر    . فردیرد میلی موالر و نمونه آالئیده  نشده تکررار  

 .دآمهایی با سطح یکنواخت و چسبندفی خوک بدست نمونه

 نتایج و بحث-9

  Xپرا  اشعه -1-9

خالص و  CdSنازک الیه مربو  به ایکس  پرا  پرتو 1شکل 

پیک عمده  چهاردر هر دو طیا  .دهد نشان میرا آالئیده شده 

 2θ = 24.745°, 26.770°, 28.707° and یهازاویهدر 

، (113)، (111)های میلر متناظر با اندیسبه ترتی   47.652

شماره  استانداردکه بنا بر کارت  وجود دارد( 119) و( 111)

-سولفید کادمیم میمربو  به ساختار ش  فوشی  3922-59

 . [2] باشد

 
آالئیده شده ( ک)خالص و  CdS( الا)  Xطیا پرا  اشعه: 1شکل 

 FeCl2میلی موالر  3/1در غلظت  Feبا 

 (SEM) میکروسکوک الکترونی روبشی-3-9

-الیره   (SEM)میکروسکوک الکترونی روبشری  تصاویر مربو  به

آالئیده  شرده برا کلریرد آهرن       آالئیده  نشده و CdSنازک های 
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درجرره  51سرراعت در دمررای  3میلرری مرروالر، برره مرردت   0.2

 .داده شده استنمای   3 سانتیگراد به ترتی  در شکل

 

 

 Fe:CdS: (ک)خالص  CdS (: الا) مربو  به SEM: 3شکل 

 FeCl2میلی موالر  3/1در غلظت 

شود کره نانوکریسرتالها در   مشاهده می SEMبا توجه به تصاویر 

سطح فیلم دارای شکلی کروی بوده و قطر متوسر  آنهرا بررای    

نانومتر و برای نمونره آالئیرده     51نمونه آالئیده  نشده در حدود 

بنرابراین انردازه ارات در   . باشرد نرانومتر مری   99شده در حدود 

 .الت آالئیده شده افاای  پیدا کرده استح

 CdSنازک های الیهمربو  به ، EDAXبه ترتی  آنالیا  9شکل 

در نمونره آالئیرده    . دهدآالئیده نشده و آالئیده شده را نشان می

هم وجود دارد که نشران   Feعنصر  Sو  Cdشده عالوه بر عناصر 

در هرر دو  قله بلند . باشدبا آهن می CdSی آالئیده شدن دهنده

  .باشدمی (Si)ای شیشهزیرالیه نمونه به خاطر وجود 

 

 Fe:CdS(: ک خالص CdS ( الا)مربو  به   EDAX:9شکل 

 FeCl2میلی موالر  3/1در غلظت 

 CdSهای نازک  الیه نوریخواص  -9-9

خرواص  طیا جرک نوری یکی از پارامترهرای مهرم در مطالعره    

هرای نرازک   طیا جرک الیره  2شکل . نوری نانوساختارها است

CdS با توجره بره   . دهندآالئیده نشده و آالئیده شده را نشان می

شود که میاان جرک بعد از آالئیرده شردن   مشاهده می 2شکل 

 3/1آهن افاای  یافته است و بیشترین جرک مربو  به غلظت 

  .باشدمیلی موالر می

 

 Fe:CdSآالئیرده نشرده و    CdSک مربو  بره  طیا جر: 2 شکل

 FeCl2های ملتلا در غلظت

با استفاده از رابطه 
d

A303.2  تروان ضرری  جررک را    مری

-مقادیر جررک مری   A ضلامت الیه و  dکه درآن  محاسبه کرد
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 ترررروان از فرمررررول  فرررراو نررررواری را مرررری . باشررررند

    1 cmEhBh
n

g   محاسبه کرد کره در آنn=1/2 

 برا . فراو انررزی هسرتند    Egثابت و  Bبرای فرارهای مستقیم، 

رسم  2h   بر حس h  با نمودار بل  خطی یابی برونو

بررای   2انرژی محاسبه فردید کره در شرکل    فاومحور انرژی، 

هرا تقریبران در   فاو انررژی نمونره   .ها نشان داده شده استنمونه

الکترون  91/3خالص تا  CdSالکترون ولت برای  99/3محدوده 

-را میکاه  دلیل این . باشدولت برای نمونه آالئیده  شده می

 . توان به ایجاد ترازهای دهنده در حضور یونهای آهن دانست

 
خالص به  CdSمربو  به  eV  99/3فاو انرژی از: 2کل ش

eV  91/3 در حالت آالئیده کاه  پیدا کرده است. 

ترین انواع لومینسانس است که فوتولومینسانس یکی از معروو 

 از دیردفاه  فیررد هرا صرورت مری   درآن تحریک به وسیله فوتون

برانگیلتگری بره سرطو     شرامل   این فراینرد ی مکانیک کوانتوم

و تر با جرک و سیس بازفشت به سطح انرژی پایینانرژی باالتر 

 .نشر فوتون است

 

 طیا فوتولومینسانس بر حس  طول مو : 2شکل 

شدت فوتولومینسانس بعد افاای  نسبی در ، 2با توجه به شکل 

توان ناشی که این را می شودمشاهده می آهن شدن بااز آالئیده 

از ایجاد ترازهای تابشی و نقصهای سطحی بعد از حضور آالینده 

 . [2] دانست
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وضوح تصویر در زوایای مختلف با استفاده از بلور فوتونی دو بعدی مدرج بررسی 

 با سطح مقطع بیضی و ضریب شکست منفی

 2*، نجمه فتحی1عبدالرسول قرائتی

 گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

1
 agharaati@pnu.ac.ir 

2
 Fathi.najmeh@yahoo.com 

مقاله برای طراحی ساختاری با ضریب شکست موثر منفی از بلور فوتونی دو بعدی متشکل از شبکه مربعی با سطح این در  –چکیده 
محدود درحوزه زمان های الکتریکی و مغناطیسی منتشره در ساختار با استفاده از روش تفاضل میدان. شودمقطع بیضی استفاده می

نتاای    .شودفرکانس مربوط به این بلور با استفاده از روش بسط موج تخت رسم میهای همساختار نواری و منحنی. شودمحاسبه می
 .های با سطح مقطع  بیضوی بر وضوح تصویر تاثیر قابل توجهی دارددهد که تغییر زاویه میلهبه دست آمده نشان می

 تونی مدرج، روش تفاضل محدود حوزه زمان، سطح مقطع بیضی، منحنی هم فرکانس بلور فو -کلید واژه

Investigation of image resolution in different angles by using two-

dimensional Graded Photonic Crystals  with elliptical Cross-Section 

and negative index 

1
Abdolrasol, Gharaati; 

2
Najmeh, 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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 مقدمه

-های اخیر، برای باال بردن کنترل انتشار نور، بلوردر سال

بلورهای . های فوتونی بسیار مورد توجه قرار گرفته است

فوتونی دوبعدی ساختار هایی هستند که ثابت دی 

در مطالعات . ]1[کند میها در دو بعد تغییر الکتریک آن

شد الزم بود که از نقص داخل ساختار قبلی که انجام می

-های فوتونی میهای بلوراما با تغییر پارامتر. استفاده شود

توان یک بلور فوتونی مدرج ایجاد کرد که یک محیط 

دارد که ضریب شکست از یک نقطه به نقطه دیگر  ناهمگن

خل ااز به ایجاد نقص دو نور بدون نی ]7[کند تغییر می

های فوتونی مدرج به منظور بلور. شودساختار منحرف می

کنترل، تغییر جهت، تقسیم، تشدید، جایگزیدگی و 

در واقع . ]9[قطبیده کردن نور مورد توجه قرار گرفته است

های فوتونی مدرج در هر الیه توان تصور کرد که در بلورمی

-سرعت گروه تغییر میجهت انتشار نور با توجه به تغییر 

ه توان از طریق مطالعتغییر سرعت گروه را می. کند

 .های هم فرکانس مشاهده کردمنحنی

 سازیروش محاسبات شبیه

تفاضل محدود در حوزه زمان که به صورت خالصه از آن 

-روش ترین کنند، یکی از پیشرفتهیاد میFDTD 1با نام 

. کنیماستفاده میهای عددی است که در این کار از آن 

روش تفاضل محدود که برای محاسبه توزیع میدان داخل 

-ساختار اپتیکی با ضریب شکست غیر یکنواخت به کار می

در . ]4[ارائه گشت 1911در سال 7رود، اولین بار توسط یی

ها این روش فضای پیوسته با مجموعه گسسته از گره

ول مشتقات جزئی در معادالت ماکس. شودجایگزیین می

شود که یک های محدود جایگزین میبوسیله تفاضل

سیستم از معادالت جبری که نسبت به مختصات خطی 

شود و معادالت ماکسول مرحله به مرحله و است ایجاد می

 .شودمرزی حل می با شروع از شرایط اولیه

                                                           
1Finite-Difference Time-Domain 

2 Yee 

در هر حال به علت گسسته سازی فضا مقداری بازتاب غیر 

که برای . حاسباتی وجود داردهای ناحیه مفیزیکی از مرز

 PMLشبیه سازی نامحدود بایستی از شرایط مرزی جذبی 

  PMLدر یک. های خارجی شبکه استفاده کردبرای مرز

 .]5[ماندای باقی نمیآل هیچ موج بازتابیدهایده

ها در معادالت اولین قدم در شرط جداسازی میدان

به دو ی برداری ماکسول بدین صورت است که هر مولفه

 .شودی زیر تبدیل میی عمود بر هم طبق رابطهمولفه

zyzxz EEE                                                      (1)  

و در طی مرحله زمانی تابش نباید بیشتر از یک سلول  

مش محاسباتی را طی کند، که منجر به شرط پایداری به 

 .]1[ فرم زیر است

2

1

222 )(

1

)(

1

)(

1




















zyx
tc (7             )  

 ساختارمعرفی 

بلور فوتونی مدرج مورد بررسی در اینجا شبکه مربعی دو 

های دی الکتریک با سطح مقطع بعدی متشکل از استوانه

در زمینه هوا که  12بیضوی با ثابت دی الکتریک 

maثابت شبکه  1  الیه در جهت  1بوده و شاملx   و

برای دستیابی به گرادیان ثابت . است  yالیه در جهت  11

. ایمهای بیضی را در هر ردیف تغییر دادهپرشدگی، قطر

نشان داده شده است و  1ساختار به طور نمادین در شکل 

مقادیر نیم قطر بزرگ و . ها متقارن استxنسبت به محور 

 .نمایش داده شده است 1کوچک بیضی در جدول 
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( ب)نمادین بلور فوتونی مدرج  ساختار ( الف): 1شکل 

 نمایش زاویه  ( ج)های بلور فوتونی المان

 یقطر بزرگ و کوچک بلور فوتون مین ریمقاد:  1جدول  

 

 تئوری 

در راستای سرعت گروه امواج الکترومغناطیسی انتشار 

 گروه طبق رابطه  تاست و سرع

 )(kV kg                                                       (9)  

. باشدهای هم فرکانس میدر جهت عمود بر منحنی

های متفاوتی دارند اما هرکاه فرکانس شکلهای هممنحنی

های فوتونی به عنوان محیط ای باشند بلورها دایرهمنحنی

 ها زمانی کهمنحنی. شوندهمگن موثر در نظر گرفته می

های باالتر باشد ضریب شیفت فرکانسی به سمت فرکانس

شکست موثر مثبت، و زمانی که شیفت فرکانسی به سمت 

تر است محیط همگن دارای ضریب های پایینفرکانس

 .]7[شکست موثر منفی است

 نتای  شبیه سازی

بلور فوتونی  TMبرای قطبش  نوار هم فرکانس منحنی

همان  .رسم شده است( 7)مدرج مورد مطالعه در شکل 

طور که مشخص است منحنی در فرکانس نرمالیزه 

)
2

(07838.0
c

a



 شکل دایره دارد که موج با ورود به

ساختار پهنایش کاهش می یابد و به سمت قسمت مرکزی 

شود منحرف شده و بعد از خروج در یک نقطه متمرکز می

 .دهدنقطه کانونی واقعی تشکیل میو یک 

 

 منحنی هم فرکانس نوار اول بلور فوتونی مدرج: 7شکل 

، با افزایش فرکانس بردار موج (9)و اما در نوار دوم در شکل

. یابد و نشان دهنده سرعت گروه منفی استکاهش می

 .پس  در این ناحیه بلور فوتونی ضریب شکست منفی دارد

(و فرکانس نرمالیزه 
2

(5337.0
c

a



  بهترین فرکانس برای

لنز کامل است و در این فرکانس ضریب شکست بلور 

 . است1effnفوتونی مدرج

 

 منحنی هم فرکانس نوار دوم  بلور فوتونی مدرج: 9شکل

ادیر و در نظر گرفتن مق حال با تغییر زاویه 
6

،
4

،
3

،

2

کنیم که با افزایش زاویه، مشاهده می 4های ، در شکل

کند و مقدار آن فرکانس نرمالیزه برای لنز کامل تغییر می

 .شودبیشتر می

rRها x شماره ردیف

0.36a0.48a1

0.34a0.45a2

0.32a0.42a3

0.29a0.38a4

0.26a0.35a5



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

741 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

(الف  

(ب   

(ج  

(د  

نوار دوم  بلور فوتونی مدرج در زوایای مختلف   منحنی هم فرکانس: 4شکل 

 (الف

6


   (، ب

4


( ، ج 

3


( ،  د  

2


    

اصل شده از لنز در وضوح تصویر ح  و تاثیر  زاویه

، میزان عبور 5شکل . کنیمطراحی شده را بررسی می

شود هرچهاست، مشاهده می امواج در زوایای مختلف 

 با .)یابدیابد وضوح تصویر نیز افزایش میافزایش می

فرض ثابت بودن نیم قطر بزرکو کوچک بیضی، فقط زاویه 

 (.را تغییر داده ایم

 

مدرج با  یفوتونشده توسط بلور  یدر لنز طراح دانیشدت عبور م :5شکل 

 متفاوتزوایای  در یضویب یها لهیم

 گیرینتیجه                                   

-در این مقاله بلور فوتونی دو بعدی مدرج متشکل از میله

 منحنی سطح مقطع بیضی در زمینه هوا توسطبا هایی 
.  شد های هم فرکانس با ضریب شکست منفی بررسی

فوتونی در کیفیت  همچنین زاویه سطح مقطع بیضی بلور
های با تغییر زاویه میله .تصویر تاثیر قابل توجهی دارد

کند به طوری که بیضوی میزان وضوح تصویر تغییر می
 .رودهرچه زاویه بیشتر شود، کیفیت تصویر باالتر می

 ها مرجع                                
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 انتشار باریکه چرخان در حضور مانع کدر بررسی 

 ۲،۱یاخالق ی، احسان احد۲،۲احد صابر ،۲ییرضا رایسم ،۱صابر ینیحس یدمحمدعلیس

 ۷۳۱۲۷-۳۳۷۲۱ یزنجان، زنجان کد پست هیعلوم پا یلیتکم التیدانشگاه تحص ک،یزیدانشکده ف۱
 ۳۳۱۵۵-۱۱۲۳۷ یکد پست ل،یاردب ،یلیدانشکده علوم، دانشگاه محقق اردب۲

 ۷۳۱۲۷-۳۳۷۲۱ یزنجان، زنجان کد پست هیعلوم پا یلیتکم التیدانشگاه تحص ک،یاپت یمرکز پژوهش۲

از لبه مانع با استفاده  دهیشدت پراش عیتوز. شده است یچرخان در حضور مانع کدر بررس یها کهیمقاله انتشار بار نیدر ا -چکیده 

 تیچرخان خاص   یها کهینشان داده شده است که بار. سازی شده است شبیه یا هیزاو فیو ط گنسیهوهمگشت انتشار  یها از روش

 نی  ا. ش ود  یم میمانع کدر براثر انتشار به طور نامتقارن ترم کیها از  آن یشدت پراش عیتوز، به طوری که دارند ینسب یمیخودترم

نشان داده شده است که جه ت   نیهمچن. افتد یاتفاق م تر کیدر فاصله انتشار نزد تر بزرگ کیبا بار توپولوژ یها کهیبار یبرا یژگیو

 یبرا عیآسان و سر یمانع کدر، روش لبهپراش از  یاستفاده از الگو نیمرتبط است و بنابرا کیبا عالمت بار توپولوژ یمیخودترمرفتار 

 .است کیعالمت بار توپولوژ نییتع

 ای  زاویه باریکه چرخان، پراش، خودترمیمی، انتشار طیف -کلید واژه

Investigating the propagation of vortex beams  
in the presence of an opaque obstacle 

S. Mohammad-Ali Hosseini-Saber
1
, Samira Rezaie

2
, Ahad Saber

2,3
, Ehsan A. Aghlaghi

1,3 

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

. است "ایتکانه زاویه"مل ، حفوتون یکی از این خواص

تکانه "و  "ای اسپینیتکانه زاویه"ای به دو نوع تکانه زاویه

ای اسپینی تکانه زاویه. شودتقسیم می "ای مداریزاویه

این پارامتر در . های نور مشهود بوده استهمواره در باریکه

است که جزو پارامترهای شناخته نور  قطبشواقع همان 

ی گاوسی مختلف از جمله باریکه هایشده برای باریکه

ای ی قبل وجود تکانه زاویهدهه سهاما تا حدود . بوده است

دست یافتن به  های نور ناشناخته بود وباریکهمداری برای 

فیزیک برای  ای دوباره ی شروعنقطه چرخانی باریکه

از  یکیبه عنوان  یگاوس-الگر یها کهیبار. بودها باریکه

 ،ینیاسپ یا هیعالوه بر تکانه زاو افتهیساختار  یها کهیبار

و جبهه موج آنها  کنند یحمل م زین یمدار یا هیتکانه زاو

میالدی، تام و ویس  1991در سال . دارد یا هیزاو یبستگ

 TEM10توانستند به وسیله نوسان پایدار بین دو مد تبهگن 

یک مد ترکیبی با ساختار مارپیچی با مشخصه  TEM01و 

 1991ها در سال  این باریکه [.1]فاز چرخان تولید کنند 

ای  تکانه زاویه توسط آلن و همکاران برای بررسی تجربی

سال بعد  دو[. 1]کار برده شدند  هطور مستقل ب مداری به

ری ی لیزو همکارانش موفق به تولید باریکه هریس

های چرخان باریکه .مشابهی با سطح فاز چرخان شدند

بود  چرخانتولیدی توسط این افراد که مربوط به مد 

فاز چرخان  تر از آن دارایو مهمهای هم مرکز دارای حلقه

هایی تجربیات  با در نظر گرفتن چنین باریکه .[1] بود

نوینی برای  های جدیدی در مکانیک کوانتومی و روش

از جمله مواردی . ها به وجود آمده است دستکاری ریز ذره

ای مداری استفاده  های حامل تکانه زاویه که از باریکه

، [9] های اپتیکیگیریاندازهتوان به  شود می می

انبرک نوری و  ،[5]، اپتیک کوانتومی [4]میکروسکوپی

  .اشاره کرد [1]ارتباطات اپتیکی  و [6]میکرومکانیک 

بار  با آلایده چرخانی انتشار باریکهدر این مقاله، 

مانع کدر را بررسی کرده و لبه یک از  ،مشخص توپولوژیک

خاصیت خودترمیمی  چرخانی دهیم که باریکهنشان می

-همچنین نشان خواهیم داد که با عبور باریکه. نسبی دارد

توان به راحتی عالمت بار می مانع کدری از لبه چرخانی 

گرد بودن بودن گرد یا چپراست)توپولوژیک باریکه 

  .را تشخیص داد( باریکه

 نظری توصیف

دارای  چرخانی توصیف کننده توزیع میدان باریکه رابطه

ی سمتی در زاویه  ، که در آن است     فازی جمله  یک

عددی صحیح و نشان   ی عمود بر راستای انتشار و صفحه

 طورهمان .ی چرخان استی بار توپولوژیک باریکهدهنده

 هایکهیداده شده است، در بار نمایش 1 کلش در که

مانند ( نگینتیبردار پوئ) کهیبار یانرژ بردار شار ،چرخان

  .چرخدیم یکیگرداب، حول محور اپت کیچرخش آب در 

قسمتی از باریکه کدر   مانعبه   چرخان یکهیبار فرود   با

ی  شود و در نتیجه طرح پراش در فاصله مسدود می

 یکهیبار آنجا که از  .گیرد مشخصی بعد از مانع شکل  می

انتظار است،  یمدار ایهیاندازه حرکت زاو یچرخان دارا

از اطالعات اندازه  یحامل بخش کهیپراش بارالگوی  رودیم

فاز باریکه  ی بودنچرخش .باشد ای مداریهیحرکت زاو

ی اثر مانع کدر یدر برخورد با لبه کهیکه بار شودیباعث م

  مانع کدر، یلبه اگر .داشته باشد یمیخودترم مشابه اثر

 
 یکهیبار یکیحول محور اپت گینتیچرخش بردار پوئ: 1 شکل

 .[8] چرخان



بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

149 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 
ی گاوسی لیزر باریکه. سازی آزمایشچیدمان مفروض برای شبیه: 1شکل 

-ی چرخان میتولید باریکه    پهن و موازی شدن، با برخورد به پس از 

    ی اول پراش از مرتبه( دیافراگم)  و ( عدسی)   و    در اینجا . کند

 .ا می کنندرا از سایر مراتب جد

 در ،(1شکل ) را مسدود کرده باشد کهیبار نییپا یمهین

از سطح  یبخشبا انتشار باریکه پس از مانع، صورت  نیا

به آن  گینتیبردار پوئجهت که  کهیبار ییباال یمهیموج ن

کشانده و  نییسمت پااست، خود را به  نییسمت پا

 میترم را کهیبار یحذف شده ینییپا یمهیاز ن یقسمت

-کهیدر بار یمیخودترم تیخاص یحالت نوع نیا. کندمی

از آنجا که بیشینه زاویه بردار  .کندیم جادیا چرخان های

است، بیشینه حالت      پوئینتینگ باریکه با لبه مانع، 

یعنی ربع     خودترمیمی باریکه نیز بعد از مانع به اندازه 

    .صفحه خواهد بود

 سازی شبیه

ها در این مقاله توسط نرم افزار سازی انتشار باریکهشبیه

 ج،ینتا یاز درست نانیاطم یبرا. انجام شده است       

چرخان بر  کهیانتشار بار ،انجام گرفته یهاسازیهیشب

و  یا هیزاو فیط انتشار سازیهیاساس هر دو روش شب

 تی، که در نها]9[ انجام گرفته است گنسیهوهمگشت 

تطابق  گریکدیکامال با  سازیهیشب روشهر دو  یجهینت

چیدمان مفروض آزمایش براساس سازی  شبیه .داشت

ی گاوسی لیزر باریکه. شده استانجام  1شکل

 بعد از عبور از پهن کننده باریکه(    691٫8  )

ی تبدیل به باریکه،    ، با برخورد به (   1٫5   )

 چرخان با میدانی به صورت

(1)               

و   توپولوژیک فاز چرخشی باریکه با بار     که شود می

است که با     میدان گاوسی قبل از برخورد به    

 ی رابطه

(1)     
  

 
       

 

 
 
 

 

          
    

  
     

از  انتشار به ترتیب فاصله   و   ،  ،   ،  .شود داده می

فاز گوی و پهنای  ،کمر باریکه، مختصات عرضی، عدد موج

و قطر باریکه به ترتیب شعاع انحنا   و   کمر باریکه و نیز 

بعد از جداسازی مرتبه مورد نظر  .دندهرا نشان می   در

،  و نیز دیافراگم    و    توسط دو عدسی     پراش 

-تیغه طرح شدت باریکه چرخان حاصل، بعد از عبور از لبه

-از تیغه ثبت می  ی ی فاصلهی کدر و انتشار به اندازه

با  چرخان یکهیبار ینسب یمیخودترم اثر 9در شکل  .شود

های   اثر انتشار بعد از مانع در  در    15 توپولوژیکبار 

اثر خودترمیمی بعد از مانع . داده شده استنمایش مختلف 

شود تا به بیشینه حالت به مرور شکل گرفته و زیاد می

همچنین هرچه بار توپولوژیک باریکه بیشتر . خود برسد

تری در اثر انتشار ایجاد  باشد، اثر خودترمیمی نسبی قوی

 .  خواهد کرد

  

 
در  15     اثر خودترمیمی نسبی باریکه چرخان با بار توپولوژیک: 9شکل 

 . سانتی متر از لبه مانع کدر 51( د)و  11( ج)، 11 (ب)، 1( الف)فواصل 

 (ب)

 (د) (ج)

 (الف)
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سانتی     15ی در فاصله اثر خودترمیمی نسبی باریکه چرخان: 4شکل 

 .51( د)و  15( ج)، 11 (ب)، 1( الف)با بار توپولوژیک  لبه مانع کدرمتر از 

مختلف نشان  یها  ی برارا  اثر خودترمیمی 4شکل 

تا  کهیباشد، بار شتریب کهیبار کیچه بار توپولوژ هر. دهد می

 میترم تواندیماز قسمت حذف شده را  یشتریب یایزوا

  .کند

ی چرخان همچنین از خاصیت خودترمیمی نسبی باریکه

تعیین  یعنی ، توان برای تعیین عالمت بار توپولوژیک می

 5شکل. ، استفاده کردجهت چرخش سطح موج باریکه

و  -51ی چرخان با بار توپولوژیک دو باریکهسازی شبیه

همان طور . دهدرا در عبور از لبه مانع کدر نشان می+ 51

( پاد ساعت گرد)های مثبت   شود، در  که مشاهده می

و  پایین شروع به ترمیم خود کرده،سمت راست باریکه از 

لبه مانع سمت راست باریکه پایین تر از قسمت  بنابراین

سمت ( ساعت گرد)های منفی   همچنین در . آیدمی کدر

پایین شروع به ترمیم خود کرده و قسمت  چپ باریکه از

  سمت چپ باریکه

  
راستگرد، شکل ) -51با بار توپولوژیک  چرخانهای باریکه: (5) کلش

 (سمت چپچپ گرد، شکل + )51و ( سمت راست

بنابراین . شوددیده می لبه مانع کدرپایین تر از مرز 

لبه مانع )شود که با قرار دادن یک مانع کدر میمشاهده 

توان به راحتی های چرخان، می در مقابل باریکه( کدر

یعنی جهت چرخش سطح ، عالمت بار توپولوژیک باریکه

  .را تعیین کرد موج باریکه

 گیری نتیجه

در حضور مانع کدر  چرخانی در این مقاله انتشار باریکه

ی نشان داده شد که باریکه. بررسی شد( کدر لبه مانع)

همچنین . دارای خاصیت خودترمیمی نسبی است چرخان

روشی بسیار ساده و در عین حال کاربردی برای تعیین 
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 ساختار موجبر گرافنی بر اساس پدیده تداخل مولتی مد باایزوالتور پالسمونی 

 و بابک جانجان *وحید احمدی، محسن حیدری

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشکده برق و کامپیوتر،

 b.janjan@modares.ac.ir, 
*

v_ahmadi@modares.ac.ir, mh.heidari@modares.ac.ir 

پالسمونی مبتنی بر ساختار مووجبر گرافنوی بارگویاری  وده بوا      در این مقاله، ما به بررسی مشخصات موجبر مولتی مد  –چکیده 

اپتیوک، ایزوالتوور   -سپس با استفاده از پدیده تداخل مولتی مد، و همچنوین بکوارگیری زیرالیوه مگنتوو    . پردازیم الکتریک می دی

ساختار ایزوالتور از سه قسمت موجبر توک   .کنیم  بیه سازی میش المان محدود بر اساس روپالسمونی بسیار فشرده را طراحی و 

بوه   ود کوه   می دوطرفه بودن-ایجاد خاصیت غیر اپتیک زیرالیه باعث-مگنتوخاصیت  .ه استدمد، مولتی مد و تک مد تشکیل  

 11.11ی در حودود  و ایزوالسویون نوور   ا ود ب میپارامترهای موجبر در دو حالت انتشار رو به جلو و رو به عقب، متفاوت موجب آن، 

  .را در یک جهت انتشاری فراهم کند بل دسی

 اپتیک-مگنتو گرافن، ایزوالتور، پالسمونیک، تداخل مولتی مد، -کلید واژه

A plasmonic isolator with graphene waveguide based on multimode 

interference 

Mohsen Heidari, Vahid Ahmadi
*
, and Babak Janjan 

 b.janjan@modares.ac.ir, 
*

v_ahmadi@modares.ac.ir, mh.heidari@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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مقدمه -1  

های الکترونیکی و نوری منحصربه  گرافن با توجه به ویژگی

های  سالگسترده ای را در های  ، پژوهشفردی که دارد

گرافن بیشترین تحرک  .اخیر به خود اختصاص داده است

 حامل ها  را در بین نیمه هادی ها داراست و  به بیش از

cm
2
v

-1
s

-1
همچنین خواص پالسمونی . رسد می 522222 

گرافن و تنظیم پذیر بودن آن، که از طریق آالیش 

ژ گیت قابل حصول است، مزیتی شیمیایی و یا اعمال ولتا

ای گرافن نسبت به دیگر مواد، محسوب بزرگ بر

 [.1]شود می

در  گرافنهای سطحی  پالریتون-پالسمونانتشار و خواص 

های اخیر مورد بررسی قرار  بسیاری از کارهای سال

اند و با توجه به محصور شدگی بسیار زیاد موج،  گرفته

حد پراش، منجر به ساخت ادوات نوری حتی کوچکتر از 

کسری از طول  که ابعاد آن تنها بسیار فشرده شده است

 .[5]استموج 

از بسیاری  طراحی و ساخت پدیده تداخل مولتی مد دراز 

های نوری،  مدارهای مجتمع نوری متداول، مانند سوئیچ

های نوری و  فیلترهای حذف و اضافه، جدا کننده

 .[4و9]شود ها استفاده می پلکسر مولتی

ما در این مقاله، ایزوالتور نوری مبتنی بر ساختار موجبر 

دهیم که بر اساس  الکتریک ارائه می بارگذاری شده با دی

ایزوالتور ارائه . شده است ارائهپدیده تداخل مولتی مد 

 9طول موجی مادون قرمز در حدود  در بازه ،شده

ساختار این مقاله به ترتیب  .طراحی شده است میکرومتر

بخش ، در تئوری حاکم بر ایزوالتور 5در بخش . ستزیر ا

نتایج حاصل از شبیه سازی و نهایتا نتیجه بحث در  9

 .گردد ارائه می 4بخش 

 

تئوری -2  

ساختار ایزوالتور پالسمونی نشان داده  (الف) 1شکل ر د

ساختار متشکل از سه موجبر است که به . شده است

همچنین در  .باشند میترتیب تک مد، مولتی مد و تک مد 

سطح مقطع موجبر گرافنی بارگذاری شده با  (ب) 1شکل 

 .الکتریک نشان داده شده است دی

 
موجبر بارگذاری شده با ساختار ایزوالتور مبتنی بر (: الف) 1شکل 

 .سطح مقطع ساختار(: ب. )الکتریک دی

به ترتیب عرض موجبر  hو  w1 ،w2 ،Lدر این ساختار، 

تک مد، عرض موجبر مولتی مد، طول ناحیه مولتی مد و 

الکتریک  در این مقاله جنس دی .الکتریک ضخامت دی

SiO2 اپتیک -همچنین زیرالیه مگنتو .است انتخاب شده

اگر میدان . انتخاب شده است InSbنیز از جنس 

به زیرالیه اعمال شود،  yدر راستای محور  Bمغناطیسی 

در ( 1)الکتریک آن به صورت رابطه  نسور ضریب دیتا

 .[2]آید می

(1)  

با توجه به شدت میدان مغناطیسی      که در آن مقدار 

 .کند اعمال شده تغییر می
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توان با اعمال میدان  هدایت الکتریکی گرافن را می

. کردالکتریکی و تغییر پتانسیل شیمیایی آن، تنظیم 

هدایت الکتریکی گرافن با استفاده از رابطه کوبو بصورت 

 :[2] زیر است
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2ln exp
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 (5)  

به ترتیب، ثابت بولتزمن،   و   ،  ،  ،   ، ،   که در آن 

دما بر حسب الکترون، بار ثابت کاهش یافته پالنک، 

نسیل شیمیایی و کلوین، ثابت زمانی پراکندگی، پتا

 .ای هستند فرکانس زاویه

و اعمال شرایط مرزی، با حل ( 5)و ( 1)با استفاده از روابط 

-معادالت ماکسول، منحنی پاشندگی پالسمون

های سطحی در موجبر گرافنی به صورت رابطه  پالریتون

 :آید بدست می

 (9)  

له، مخرج ترم دوم معاد. ثابت انتشار است  ، که در آن

است و با توجه به جهت انتشار مثبت یا   متناسب با 

 :برابرند بابه ترتیب نیز     و     .شود منفی می

(4)  

ای بین ثابت  ، رابطه(4)الی ( 5)با استفاده از معادالت 

بدست ( 2)ای به صورت رابطه  انتشار و فرکانس زاویه

 :آید می

 (2)  

، انگاه به      شود که اگر  مشاهده می( 2)در معادله 

، دو مقدار با اندازه نامساوی و مختلف  ازای مقدار معین 

بنابراین موج، در دو مسیر . آید بدست می  العالمت برای 

ست موثر انتشاری رو به  جلو و رو به عقب، ضریب شک

 :آید کند که از رابطه زیر بدست می می متفاوتی را احساس

0

0

forward

eff

backward

e

forward

backward

ff

n

n

k

k









 (5)  

 .باشد ثابت انتشار موج در خالء می   که در آن، 

شبیه سازی و نتایج -3  

ها بر اساس روش المان محدود و  شبیه سازیدر این مقاله، 

، w1مقادیر . با استفاده از نرم کامسول انجام گرفته است

w2 ،L  وh  نانومتر،  522نانومتر،  22به ترتیب برابر با

. نانومتر در نظر گرفته شده است 122نانومتر و  022

،  SiO2 ،9995ضریب نفوذ پذیری الکتریکی همچنین 

پتانسیل شیمیایی  .باشد می         و          

         و زمان پراکندگی آن          گرافن، 

اطیسی اعمال شده به زیرالیه در شدت میدان مغن .است

مد  5در شکل  .باشد می      ، برابر با yجهت محور 

 . های موجبر مولتی مد رسم شده است موجبر تک مد و مد

 
 .مد موجبر تک مد و مدهای موجبر مولتی مد: 5شکل 

وارد ناحیه هنگامی که موج ورودی از موجبر تک مد 

مدهای مرتبه باالتر شود، به مد اصلی و  مولتی مد می

هر مد موجبر مولتی مد، ثابت انتشار . شود کوپل می

 .شود متفاوتی دارد که منجر به پدیده تداخل مولتی مد می

بسته به فاز هر مد، در یک مکان مشخص، تداخل سازنده  

در اثر  .شود باز تولید می ،موج ورویشکل دهد و  رخ می

، ثابت اپتیک-زیرالیه مگنتو برهمکنش مد پالسمونی با

تحریک از )انتشار مدها در دو حالت انتشار رو به جلو 

( تحریک از سمت راست)و انتشار رو به عقب ( سمت چپ
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با انتخاب طول و عرض مناسب ناحیه . شود متفاوت می

توان تداخل مولتی مد را طوری کنترل کرد  مولتی مد، می

دهد  تا در انتشار رو به جلو، در خروجی تداخل سازنده رخ

و موج ورودی در خروجی باز تولید شود، اما در انتشار رو 

جی ظاهر تداخل مخرب صورت گیرد و در خروبه عقب، 

 .نشود

، شدت توان در حالت انتشار رو به جلو (الف) 9شکل 

موج از موجبر تک مد  .دهد را نشان می( تداخل سازنده)

سمت چپ وارد ناحیه مولتی مد شده، و پس از تداخل 

تلفات الحاقی . شود ی مد، در خروجی، ظاهر میمولت

در توان خروجی مشاهده شده  0.61dBناچیزی در حدود 

 .است

 
تحریک از سمت )انتشار رو به جلو ( الف)شدت توان : 9شکل 

در حضور  (تحریک از سمت راست)انتشار رو به عقب ( ب(. )چپ

، yمیدان مغناطیسی اعمال شده به زیرالیه در جهت محور 

     . 

در انتشار شود،  مشاهده می (ب) 9همانطور که در شکل 

رو به عقب، تداخل مولتی مد مخرب، مانع از عبور  قسمت 

 11.13شود و ایزوالسیونی در حدود  بزرگی از توان موج می

dB کند را فراهم می.  

گیری نتیجه -4  

در این مقاله، ایزوالتور پالسمونی مبتنی بر ساختار موجبر 

الکتریک، بر اساس پدیده  گرافنی بارگذاری شده با دی

با اعمال میدان . تداخل مولتی مد، ارائه و طراحی شد

اپتیک که منجر به -مگنتومغناطیسی یک تسال به زیرالیه 

مشاهده شد که با خاصیت غیردوطرفه افزاره شده است، 

توان به ایزوالسیونی  تداخل مولتی مد، میپدیده اده از استف

 dB 0.61، و تلفات الحاقی در حدود dB 11.13در حدود 

دست یافت، در حالی که ابعاد ایزوالتور، تنها کسری از 

نتایج بدست آمده، نوید  .است0.1λ   طول موج  در حدود

 .باشد های فشرده نوری می بخش ساخت افزاره

  سپاسگزاري

همکاران این پژوهش از حمایت مالی دانشگاه تربیت 

( IG-39704ه پژوهشی نانوپالسمافتونیک تهس)مدرس 
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غیرخطی اکسید گرافن کاهش یافته آالییده شده با نوری بررسی خواص 

 Z-مس با استفاده از روش جاروب

 2و1، محمد حسین مجلس آرا2و1، سلمان مهاجر مازندرانی1محمدرضا کریمی

 کرجآزمایشگاه فوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، 1

 پژوهشکده علوم کاربردی، دانشگاه خوارزمی، کرج2

 

با استفاده از روش  (Cu/rGO) اکسید گرافن کاهش یافته آالییده شده با مسغیر خطی  ضریب شکست مقاله،در این  –چکیده 

نانومتر انجام  232با طول موج یاگ -نئودیمها با استفاده از لیزر آزمایش .استشدهگیری  وت اندازهفادر سه غلظت مت Z-جاروب

برای تهیه اکسید گرافن از روش اصالح شده هامرز . با افزایش غلظت نانوذرات، ضریب جذب غیر خطی نیز افزایش یافت. شده است

 .استفاده شده است

 .اهش یافته، نانوکامپوزیتگرافن اکسید ک ، ضریب شکست غیرخطی، ،Z-روش روبش -کلید واژه

Nonlinear Optical Investigation of Cu/rGO Using Z-Scan Technique 
Mohammad Reza Karimi

1
, Salman Mohajer Mazandarani

1,2
, M.H Majles Ara

1,2 

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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 مقدمه

 ناب از گرافن یخواص متعدد ،وننتاک 9222از سال 

(Pristine Graphene) خواص گرافن . استآشکار شده

  حدود هاحفره و هاالکترونتحرک ) بار یباال تحرک شامل

cm
2
 V

-1
 s

حداکثر  مرئی نور جذب همراه به( 99222 1-

، استحکام (W/mK9222) یعال یحرارت تی، هدا% 9/9تا 

به لحاظ  ادیزی ژهیمساحت سطح و و( GPa192)باال 

m) تئوری
2
g

گرافن خواص  .[9و9و1] باشدیم( 9222 1-

در  برای مثال. دهدیاز خود نشان م یخوب یرخطیغ ینور

 کاربه رپذیاشباع هایجاذب عنوانبه عیفوق سر یهازریل

 1999ل سار د ششیخ بهایی و همکاران .[4]شودمی برده

ال روشی بسیار ساده و در عین حکه  -Zروش جاروب

گیری ضریب جذب و ضریب شکست برای اندازه سحسا

از اینرو این روش به . [5]را معرفی کردند غیرخطی است

، بسیار سریع هاداده و تفسیردلیل سادگی در چیدمان 

از این  مقالهدر این . مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت

ضریب شکست جذب خطی و روش برای تعیین ضرایب 

 .استشدهاستفاده Cu/rGO  نمونه برای غیرخطی

  

 Cu/rGO سنتز                 

 .[1و2] شودا گرافن اکسید طبق روش هامرز سنتز میابتد

 922به  NaNO3گرم  4پودر گرافن و گرم  4 ترتیببدین

غلیظ در دمای صفر درجه سانتیگراد  H2SO4 لیترمیلی

این کار به آرامی و در  داشت کهباید توجه  .شوداضافه می

 حالی که اسید در حال هم خوردن است در یک ظرف

گرم  92 سپس .پذیردمیورت ص یمیلی لیتر 1222

KMnO4   به آرامی به مخلوط در حال هم خوردن اضافه

کشد تا واکنش کامل دقیقه طول می 92 ؛ آنگاهشودمی

 شود ومخلوط تا دمای اتاق سرد می در این مرحله .شود

به آن  ،یونیزه صفر درجه سانتیگراد دوباربه آرامی آب  بعد

-اضافه می به محلول H2O2 92%نهایت  در .شوداضافه می

 محلول گرافنتا اینجا . درآیدشود تا به رنگ زرد روشن 

برای اضافه کردن  در این مرحله .یمه ابدست آوردرا  اکسید

لیتر میلی 92 .کنیممیترتیب عمل ناخالصی مس بدین

در حالی که  کرده وآماده  CuSO4حجمی  %9محلول 

لیتر میلی 12خوردن است محلول به شدت در حال هم

 92در آخر .شودآرامی به آن اضافه میگرافن اکسید را به

لیتر آمونیاک به میلی 22میلی لیتر هیدرازین هیدرات و 

ساعت در  9مخلوط برای مدت  .شودمخلوط اضافه می

شود تا واکنش هم زده میدرجه سانتیگراد به 92دمای 

تصویر میکروسکوپ الکترونی ( 1) شکلدر  .[2] کامل شود

(SEM )با توجه به . نانوذرات مس نشان داده شده است

 . استشدهخمین زده ت نانومتر 42 شکل اندازه نانوذرات

 

 .روی صفحات گرافننانوذرات مس بر   SEMتصویر : 1شکل 

 با دریچه بسته Z -جاروب چیدمان 

برای مشخص  حساسروشی ساده و  Z-جاروبروش 

همانطور که در . [5]طی استکردن ضریب شکست غیر خ

در در این روش پرتو لیزر  است،نشان داده شده 9شکل 
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توسط یک عدسی با فاصله کانونی یک چیدمان خطی 

یک . شودمی متمرکز( سانتی متر 9در اینجا )مشخص 

روزنه در نزدیکی آشکارساز قرار گرفته و توان عبوری را 

های توسط یک جابجاگر با گامنمونه  .کندمحدود می

با جابجایی شده و کانون جابجا  مساوی و کوچک اطراف

نمونه  نمونه شدت عبوری برای هر گام و برحسب موقعیت

 .دگردثبت مینسبت به کانون 

 

 .با دریچه بسته Z-چیدمان روبش : 9شکل 

 599یاگ با طول موج -از لیزر پیوسته نئودیم مقالهدر این 

نمودار تراگسیلندگی  بهنجار . استهنانومتر استفاده شد

-بسته نشان داده شدهدریچه  برای حالت Zشده بر حسب 

و اختالف  شیفت فازرابطه بین ( 9)و ( 1)معادله . است

 .[5]دهدگذردهی بهنجار شده بین قله و دره  را نشان می

0 2 0

2
effn I L





   (1           )                            

 0.250.406(1 )pvT S                                (9)  

شدت روی محور در کانون  I0طول موج لیزر،  λکه در آن 

    و دهی خطی روزنهرگذ S ،طول موثر نمونه Leffعدسی، 

ΔTpv نکته قابل . باشداختالف گذردهی بین قله و دره می

توجه در این روش قابلیت تعیین عالمت ضریب شکست 

خطی از طریق  جذبچنین ضریب هم. غیر خطی است

 .آیدالمبرت بدست می-قانون بیر

 (9  )                                             
0

log
I

L
I

    

ت کوارتزی کوواز برای قرار دادن نمونه در مسیر پرتو لیزر 

برای  .استاستفاده شده مترمیلی1به ضخامت داخلی 

 .کنیمآوردن طول موثر از رابطه زیر استفاده میبدست

(4       )                                   (1 )L

eff

e
L






  

 نتایج آزمایش

اندازه گیری  و همچنین پس از انجام محاسبات

نمودار تراگسیلندگی  9 در شکل های تجربی

فاوت تسه غلظت منمونه ها با بهنجار شده برای 

  .ستاشده رسم

 
، /.2 سه غلظتبرای نمودار تراگسیلندگی بهنجار شده : 9شکل 

 .Cu/rGO از  (لیترگرم بر میلیمیلی) 4/2و  5/2

. محاسبه شده است ها چنین جذب خطی نمونههم

برای  ΔTpvو  α ،Leffمقادیر ( 1)جدول که در 

  .استهگردید گزارش ها نمونه

 .Cu/rGOای مختلف ه غلظت یبرا ΔTpv و α، Leff ریمقاد: 1جدول

ΔTpv Leff 
α (mm

-1
) 

 

 Cu/rGOغلظت

(mg/ml) 

52/1 299/2 19/4 2/2 

94/1 294/2 24/9 5/2 

19/1 295/2 99/9 4/2 
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های و معادله( 1)با استفاده از مقادیر داده شده در جدول 

ها محاسبه ضریب شکست غیرخطی برای نمونه( 9)و ( 1)

است، نشان داده شده( 9)همانطور که در جدول و  شده

 از برای سه غلظتضریب شکست غیرخطی  بازه تغیرات

cm
2
/W 1-12  29/2  باشدمی 99/1تا. 
 

فاوت وضریب شکست غیر خطی تها با غلظت منمونه: 9جدول 

 .ها آن

 Cu/rGO    غلظت

(mg/ml) 

99/1 2/2 

92/2 5/2 

29/2 4/2 

 

یگیر نتیجه  

دقت  برای اندازه گیری ضرایب غیرخطی اگرچه این روش

اول ؛ استاهمیت  حائز، اما دو نکته اردند ییبسیار باال

اینکه عالمت ضریب شکست غیر خطی برای این نمونه ها 

ها متناسب باشد و دوم اینکه تغییر غلظت نمونهمنفی می

مالحظه . باشدبا نغییر مقادیر ضریب شکست غیر خطی می

در محلول،  Cu/rGOکه با افزایش نانوذرات  شودمی

این  که. یابدمقادیر ضریب شکست غیرخطی افزایش می

افزایش تعداد نانوذرات در سطح مقطع برخورد  به دلیل امر
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7-10شکست  ضریب

 (W/2cm) غیرخطی
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مرفولوژی پروسکایت و  برای نشانی دو مرحلهوری در روش الیهاثر دمای غوطه

 پروسکایتی خورشیدیعملکرد سلول

 2و1اردانی مهدی شریفی، 2و1، ناصرجهانبخشی زاده2و1، عباس بهجت2و1، محمود برهانی زرندی2و1فریده کیوانی هفشجانی 

 پژوهشی فوتونیک، دانشگاه یزدگروه 1
 اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزدگروه 2

فردی همچون طول انتشار باالی حامل های بار، گاف انررژی  صربمنح خواص به دلیل CH3NH3PbI3معدنی -پروسکایت آلی –کیده چ

. گیررد جاذب نور در سلول های خورشریدی پروسرکایتی مرورد اسرتفاده قررار مری      قابل تنظیم و فرایند ساخت آسان بعنوان الیه 

می باشد که از جمله پارامتر های مختلفی  از مورفولوژی الیه پروسکایت که تاثیری مستقیم بر عملکرد سلول خورشیدی دارد متاثر

ای ایجاد شده و اثر تغییر دمای مرحلره  دو مرحله در این مقاله الیه پروسکایت به روش. 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. دوری تاثیر بسزایی بر عملکرد سلول داردهد که دمای غوطهنشان می های خورشیدی پروسکایتی ساخته شدهسلولیابی 

-عملکرد بهتری را نشان می( گراددرجه سانتی 20و  0)نسبت به سایر دماها  C 22°وری در دمای غوطهفرایند  سلول ساخته شده با

  .دهد

 وری، مورفولوژیدمای غوطه، نشانیپروسکایتی، الیهسلول خورشیدی : کلیدواژه

The effect of immersion temperature in two step deposition method on 

morphology of perovskite and performance of perovskite solar cell 

F. Keyvani Hafshejani
a,b

, M. Borhani Zarandi
a,b

, A. Behjat 
a,b

, N. Jahanbakhshi Zadeh
a,b

, M. Sharifi 

Ardani
a,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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 مقدمه _1

و  1اکسید تیتانیومهای مزوپروس پروسکایتی، در سلول

 نی حفره به ترتیب، وظیفه انتقال الکترودهندهی انتقال ماده

و همکارانش با جایگزین  3اسنیت. و حفره را بر عهده دارند

 اکسید متخلخل یالیه با  کسیدتیتانیومای الیه کردن

تواند عالوه بر پروسکایت می متوجه شدند که 9آلومینیوم

را نیز بر عهده و حفره ی انتقال الکترون جذب نور، وظیفه

از طرف دیگر تحقیقات صورت گرفته، نشان داد [. 1]بگیرد 

ی به دلیل بازده باال، پروسکایتهای خورشیدی سلولکه 

اند توجه پذیری ذاتی، تنوع در روش ساخت توانستهانعطاف

ای اند به بازدهاند، بطوریکه اخیراً توانستهزیادی را جلب کرده

اند با های اخیر توانستهدر سال. دست یابند% 33بیش از 

دهنده و ساختار سلول و بهینه سازی ترکیبات مواد تشکیل

اند همچنین با جستجو برای یافتن مواد جدید، توانسته

ها را بهبود های این سلوپذیری زیرساختبهروری وانعطاف

های سلولالیه بودن الیهبا توجه به ساختار [. 3]ببخشند 

ها نه تنها نقش خورشیدی پروسکایتی، مورفولوژی این سلول

مهمی در عملکرد سلول دارد، بلکه پایداری سلول را نیز در 

یکی از عوامل موثر بر  .]9 [دهددرازمدت تحت تاثیر قرار می

شیدی مورفولوژی الیه عملکرد این نوع از سلول های خور

مورفولوژی الیه  ر براز عوامل موث. باشدپروسکایت می

ها، ن به مواردی همچون غلظت پیش مادهتواپروسکایت می

ر این د. ]2[ نشانی اشاره کردو دمای الیه نشانیروش الیه

وژی الیه وری بر مورفولنشانی غوطهمقاله اثر تغییر دمای الیه

بدون  خورشیدی پروسکایتیپروسکایت و عملکرد سلول

                                                           
 

 
1 TiO2 
2 Snaith 
3 Al2O3 

 آن مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج انتقال دهنده حفره

ساختار شماتیک سلول ( 1)شکل . استشرح داده شده

خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده در این پژوهش را نشان 

 .دهدمی

 

 یتیپروسکا یدیخورش سلول از کیشمات طرح: 1شکل 

 روش آزمایش _2

 مواد مورد نیاز -2-1

دی  نشانی شده با اکسید رسانای فلزی، اتانول،الیهی شیشه 

و پودر متیل   ، پودر سرب یدید5، ایزوپروپانول2آمیدمتیل فرم

ادوات نوری  هایاین مواد از شرکت. 1(مای) یدیدآمونیوم 

نانوساختاری ایساتیس، شریف سوالر و سیگما خریداری شده 

شیدی تائیک سلول خورگیری مشخصات فوتوولاندازه. است

 .صورت گرفته است Keithley2400اه نیز توسط دستگ

 روش ساخت سلول خورشیدی -2-2

نشانی شده با اکسید رسانای آالییده با فلورین ی الیهشیشه

(FTO) با مقاومت 
 

 
به عنوان زیرالیه مورد استفاده  15 

با استفاده از )به روش شیمیایی  FTOی الیه. قرار گرفت

 با توجه به مدل مورد نیاز( هیدروکلریک اسیدپودر روی و 

                                                           
 

 
4 DMF 

C3H8O 5 
6 PbI2 
7 CH3NH3I 
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مقطر، استون و  ، آبصابونسپس توسط مایع . الگودهی شد

اتانول تحت اولتراسونیک قرار داده تا هرگونه آلودگی سطحی 

با ضخامتی در حدود  حفرهی ی سدکنندهالیه. آن از بین رود

 نشانی و سپسنشانی چرخشی، الیهنانومتر با روش الیه 111

بعد از . دقیقه پخت داده شد 1 به مدت  C 511° تا دمای

ای از محلول رقیق شده خمیر اکسید تیتانیوم با روش آن الیه

دور بر دقیقه، به مدت  2111نشانی چرخشی با سرعت الیه

 دقیقه در دمای 15به مدت  الیهزیر. نشانی شدثانیه الیه 1 

°C 111 ایخشک و سپس به مدت یک ساعت، تحت دم 

°C 511 بر روی پروسکایت نشانی برای الیه. پخت داده شد

. وری استفاده شدغوطهای دو مرحلهاز روش  ی متخلخلالیه

 1میلی گرم پودر سرب یدید در  1 2ابتدا در این روش، 

 13به مدت  C 11° در دمای آمیدمتیل فرملیتر دیمیلی

ساعت هم خورد و بعد به روش الیه نشانی چرخشی، الیه 

پخت  C 11° دقیقه در دمای 15سپس به مدت . نشانی شد

 5ها به مدت در مرحله بعدی هر کدام از نمونه. داده شد

 و( دمای محیط) 35 ،صفر دقیقه در محلول مای در دماهای

 15 ور شده و سپس به مدتدرجه سانتیگراد غوطه 51

دقیقه  15گرفت و بعد به مدت کاتور قراردقیقه داخل دسی

در نهایت الیه نازک طال شده و  پخت داده C 11° در دمای

بر روی  در خألینگ نانومتر با روش اسپاتر 551با ضخامت 

 .الیه پروسکایت قرار گرفت

 به منظور کنترل مورفولوژی الیه پروسکایت در این تحقیق

 وری در سه دمایدر مرحله غوطه پروسکایتنشانی الیه

-FTO/B)الیه رزیدر آزمایش اول . مختلف انجام گرفت

TiO2/Mp-TiO2/PbI2)  را درون محلول مای که در

دقیقه  5دمای صفر درجه سانتیگراد قرار داشت به مدت 

را در محلول مای که  ور کردیم، در آزمایش دوم زیرالیهغوطه

ور قرار داشت غوطه( انتیگراد درجه س 35)در دمای اتاق 

و در نهایت در آزمایش سوم سلول را درون محلول کردیم 

-نمودار جریانکه ور کردیم، درجه سانتیگراد غوطه 51مای 

های خورشیدی پروسکایتی ساخته شده مربوط ولتاژ سلول

 SEMتصویر همچنین ، 3به شرایط فوق الذکر در شکل 

، 9های مربوط به آزمایش اول، دوم و سوم به ترتیب در شکل

 هاولتاییکی آنو مشخصات فوتو .نشان داده شده است 5و  2

 .نشان داده شده است 1در جدول 

 

 شده ساخته هایسلول ولتاژ انیجر نمودار: 3شکل 

 سلول های ساخته شده توولتائیکیمشخصه های ف :1جدول 

Eff. 

(%) 

FF 

(%) 
    (V) 

    

(mA/   ) 

شماره 

 آزمایش

43/0 22/0 22/0  32/3  1 

72/2 70/0 88/0 81/10  2 

20/2 20/0 80/0 83/2  4 

 

 

 C° 0 یور غوطه یدما به مربوط SEM ریتصو: 9شکل 
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 C° 25 یور غوطه یدما به مربوط SEM ریتصو: 2شکل 

 

 C° 50 یور غوطه یدما به مربوط SEM ریتصو: 5شکل 

 گیری نتیجه

 وریغوطه مرحله دمای مختلف برای 9در این پژوهش، از  

. استفاده شد ای الیه پروسکایتنشانی دو مرحلهدر روش الیه

 SEMبا توجه به جدول مشخصات فوتوولتاییکی و تصاویر 

 خورشیدی که درون محلول مایشد که برای سلول مشاهده

عملکرد بهتری نسبت  ،ور شدداشت غوطهدر دمای اتاق قرار

 .درجه داشت 51ه و همینطور دمای به دمای صفر درج

در ه ک پروسکایت های مربوط به الیههمچنین کریستال

-کریستال نسبت به ی بزرگتریشد، اندازه دمای اتاق تشکیل

-درجه داشت که این باعث می 51دمای صفر درجه و  های

الکترون به حداقل رسیده و به دام افتادگی شود احتمال 

انتقال بار به سمت فوتوآند افزایش یافته و باعث افزایش 

-خواهدخورشیدی جریان و در نتیجه افزایش عملکرد سلول

مرحله دمای دهنده این است که این موضوع نشان. شد

پارامتری مهم و موثر بر عملکرد وری درون محلول مای غوطه

 . باشدمیسرب یدید بر پایه پروسکایتی های خورشیدی سلول

 مراجع

[1] M.M. Lee, J. Teuscher, T. Miyasaka, T.N. 

Murakami, H. J. Snaith, "Efficient hybrid solar cells 

based on meso-superstructured organometal halide 

perovskites", Science, Vol. 338, No. 6107, pp 643-

647, 2012. 

[2] I. Hassian, H.Ph. Tran, J. Jaksik, J. Moore, N. 

Islam, M. J. Uddin, '' Functional materials, device 

architecture, and flexibility of perovskite solar cell'' 

, emergent mater, 2018. 

[3] M. Salado, L. Calio, L.C. Bernal, J. Idiagoras, J.A. 

Anta, Sh. Ahmad, S. Kazim "Understanding the 

Influence of Interface Morphology on the 

Performance of Perovskite Solar Cells", Journal of 

the materials, 11, 1073, 2018.  
[4] D. Moon, S.J. Häggman, L. Boschloo, G. Yang, L. 

Johansson, E.M. ... & Hagfeldt, A. Using a two-step 

deposition technique to prepare perovskite 

(CH3NH3PbI3) for thin film solar cells based on 

ZrO2 and TiO2 mesostructures. Rsc Advances, Vol. 

3, No. 41, pp 18762-18766, 2013.

  

 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

751 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 

درN719رزینهاستانداردمحلول خطیغیرگیریضریبشکستاندازه

اسیتونیتریل

1پور،مسعوددهقانی1,2،محمدعلیحداد1سمانهراجی

 1۴1-۵9195: دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، صفائیه، بلوار دانشگاه، یزد، صندوق پستی1
  1۴1-۵9195:نگاری لیزری، دانشگاه یزد، صفائیه، بلوار دانشگاه، یزد، صندوق پستیگروه پژوهشی فوتونیک، آزمایشگاه تحقیقاتی بیناب 7

 masouddehghanipour@stu.yazd.ac.ir,  mahaddad@yazd.ac.ir,   Samane.raji@stu.yazd.ac.ir 

ایشناختههایخورشیدیرنگدانهسلولهایقابلاستفادهدربهعنوانیکیازرنگدانهN719رزینهاستاندارد-چکیده

رزینهاستانداردسعیبرآنبودهاستکهضریبشکستغیرخطیzدراینمقالهبااستفادهازروشجاروب.شودمی

N719هایمختلفخطیدرمحلولیرشکستغ مقدارضریبگیرینتایجاندازه.گیردگیریقرارمورداندازهN719در

.موردمقایسهقرارگرفتهشدهاستاسیتونیتریلهایمختلفغلظت

 zخطی، جاروبرشیدی رنگدانه ای، ضریب شکست غیر، سلول خو N719رزینه استاندارد  -کلید واژه

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. 

2
 Photonic Research Group, Laser Spectroscopy Research Laboratory, Yazd University, Yazd, Iran, 

 PO Box 89195-741 

 

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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مقدمه

رژی است و محققان د انامروزه یکی از مشکالت بشر تولی

پذیر هستند تا بحران انرژی را های تجدیدبه دنبال انرژی

ررسی بنابراین دانشمندان در حال مطالعه و ب. حل نمایند

های پذیر همچون سلولتولید انرژی از منابع تجدید

برای تبدیل نیروی خورشید به نیروی . خورشیدی هستند

دو قطعه . های فوتوولتاییک داریمالکتریکی نیاز به سیستم

فوتوولتاییک سلول خورشیدی و  مهم در سیستم های

دسته تقسیم  9سلول خورشیدی به . آشکارساز نوری است

 دومنسل  ،نسل اول شامل ویفرهای سیلیکونی: شود می

شامل آلیاژ مس و کادمیوم تلوراید و نسل سوم شامل 

سلول های پلیمری و سلول های  ،سلول های کوانتوم دات

 . رنگ دانه ای میباشد

ای توسط ریگان و خورشیدی رنگدانههای تولید سلول

ای و در ابتدا بازده ]1[ صورت گرفت 1991گرتزل در سال 

به  1991سپس در اواخر دهه . درصد داشت ۶حدود 

با رشد  ،درصد رسید و پس از آن 1۱ه مقدار سرعت ب

دسته این راندمان . رسید 11۱5کند به بیشینه بازده  نسبتاً

              7[ است گرارش شده 19.۵،  7۱19تا سال  هاسلولاز 

 ادهم Di-tetrabutylammonium cis-bis-ruthenium II  یا

با فرمول شیمیایی  N719به اختصار 

58 86 8 8 2 C H N O RuS های قابل استفاده دریکی از رنگدانه 

به عنوان است که ای تولید سلول های خورشیدی رنگدانه

 .گیرد مورد استفاده قرار می جاذب نور

-توجه به نیاز تعریف شده در مشخصهبا  در این پژوهش

ست که ضریب ای، سعی برآن شده اهای رنگدانهیابی سلول

 مورد بررسی و N719رزینه استاندارد شکست غیرخطی 

استفاده از تکنیک جاروب  بدین منظور با. مطالعه قرارگیرد

z گیری شدهاندازه ی این مادهضریب شکست غیر خط 

  . است

گاهیروشآزمایش

هایی و توسط شیخ ب 19۵9در سال   zتکنیک جاروب 

روشی بسیار حساس   zجاروب . ]۴و9[همکاران بیان شد 

و دقیق برای محاسبه ضرایب جذب و شکست غیر خطی 

در  فابل استفادهآرایه اپتیکی ( 1)کل ش. مواد میباشد

ن را نشاغیر خطی مواد   گیری ضریب شکستاندازه

و پس از اپتیکی پرتو لیزر در راستای محور این  در. میدهد

با مشخصات اپتیکی  سلول حاوی نمونه بهعبور از عدسی 

 آن و روزنه بهس از عبور از پتابیده شده و  غیرخطی

و  zجا کردن نمونه در راستایبهبا جا. رسد می سازشکارآ

دار رسم نموراگسیلندگی عبوری در آشکارساز و ثبت ت

اندازه ، جابجایی برحسب شدهتراگسیلندگی عبوری بهنجار

در این . قابل تعیین است 2n و عالمت ضریب شکست

پاسخ غیرخطی  شده پرتو بهات شدت ثبتتغییر روش

 ]۶و5[. محیط مادی وابسته است

 
 روزنه بسته zشماتیک چیدمان جاروب : 1شکل

با طول  ،عبوری لیزر تغییرات تراگسیلندگیدر این آرایه  

جابجایی با وات، میلی 17نانومتر با توان اولیه  597موج 

-Thoarlab)  سنجتوسط یک توان N719سلول حاوی 

PM100D) شودثبت می . 
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رزینه  های مختلفغلظتبرای تهیه نمونه از سه محلول با 

N719 غلظت . ل اسیتونیتریل استفاده شده استدر حال

۱۱۶mg
ml

mgغلظت ، (Іنمونه ) 
ml

( ІІنمونه )۱۱۴۶ 

mg و غلظت
ml

و در محفظه  تهیه ( ІІІنمونه )۱۱9۵ 

در مسیر پرتوی لیزر قرار داده ر میلیمت 1با ضخامت ای 

 . شد

مطالعه بیناب نگاری  انتخاب طول موج مناسب لیزری ، با

شکل . انجام شده است N719جذبی ثبت شده از محلول 

را محلول در اسیتونیتریل  N719بیناب جذبی رزینه ( 7)

است همانگونه که در شکل نشان داده شده. دهدنشان می

نانومتر  597دارای قله جذبی در محدوده  N719محلول 

از اینرو برای مطالعه ضریب شکست غیرخطی . باشدمی

نانومتر  597نمونه مورد نظر، پرتوی لیزری با طول موج 

 .انتخاب شده است

انتایجودادهه

با استفاده از داده های : محاسبهضریبشکستغیرخطی

برای ر ساز نمودار تراگسیلندگی بر حسب جابجایی آشکا

داده های مربوط ( 9)شکل  .است هر سه غلظت رسم شده

رای ب .مونه های مورد نظر را نشان میدهدن zبه جاروب 

خطی از رابطه زیر استفاده محاسبه ضریب شکست غیر

 . شود می

    (1          )
0

2 2

4
( ) 1

( 9)( 1)
T z

x x


 

  

    (7                          )0 2 0 effkn I L  

)که  )T z بهنجار شده،   تراگسیلندگی عبوری
0

z
x

z
   و

2

0 0 / 2z k  0است کهz  طول پراکندگی رایلی و
0 

2nکمره پرتو، 0Iبردار موج و  kضریب شکست غیرخطی،    

طول موثر نمونه است  effL.استت پرتو لیزر در کانون شد

 . آید بدست می( 9)که با رابطه 

  (9 )                                 (1 ) /l

effL e     

 ضریب جذب خطی نمونه است . 

با  zمنحنی برازش جاروب  ،ممتد وطخط 9در شکل 

های آزمایشگاهی دادهو نقاط مربعی  1استفاده از رابطه 

همانطور که در شکل مشخص است با تغییر  .می باشند

منحنی های تراگسیلندگی تغییر یافته ها، غلظت نمونه
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است که این نشان دهنده وابستگی ضریب شکست 

 . غیرخطی محلول آزمایشگاهی به غلظت نمونه است

نشانه  ، قله-رهدترتیب  مشاهده مدهدر نمودار بدست آ

 نشانهدره -ترتیب قله مشاهده ضریب شکست مثبت و

ی هاتوجه به نموداربا . ضریب شکست منفی خواهد بود

 ،دره در هر سه نمونه -و ترتیب قرارگیری قله بدست آمده

 . خطی این نمونه منفی استضریب شکست غیر

محاسبه ضریب جذب  :اندازهگیریضریبجذبخطی

و شدت لیزر در غیاب  Iخطی، شدت لیزر در حضور نمونه

با تغییر شدت لیزر و اندازه . اندازه گیری شد 0Iنمونه 

بر حسب  Iو با رسم نمودار  0Iو  Iگیری مجدد شدت

0I شیب نمودار طبق . ضریب جذب خطی محاسبه شد

 . با ضریب جذب خطی متناسب است( ۴)رابطه 

     (۴                              )0

lI I e  

ماده  و ضریب جذب خطی خطیمقدار ضریب شکست غیر

3 در سه غلظت مختلف در شدت
20 21 10 wI

m
   

 .گزارش شده است (1)جدول

 

با  N719مقادیر ضریب شکست غیرخطی محلول : 1جدول 

 غلظت های مختلف

 نمونه

 ضریب جذب

 خطی
1( )mm 

0
 

ضریب شکست غیر 

خطی 
2

( )m
w

 

І 7۱9 5۱7 1۱11×1۱-1۴ 

ІІ 1۱۵۴ ۴۱9 1۱۴1×1۱-1۴
 

ІІІ 1۱۶9 9۱۶ 1۱1۵×1۱-1۴
 

 

گیرینتیجه
در این مقاله ضریب شکست غیر خطی رزینه استاندارد 

N719  مورد استفاده در سلول محلول در اسیتونیتریل

روزنه بسته  zبه روش جاروب  های خورشیدی رنگدانه ای 

طبق محاسبات صورت گرفته . مورد مطالعه قرار گرفت

14ضریب شکست غیرخطی از مرتبه  210 ( / )m w می-

با توجه به نمودارهای بدست آمده و اختالف قله و  .باشد

دره، خاصیت غیر خطی در غلظت های باالتر،  بیشتر بوده 

نمودار . ی بزرگتری داشته استو ضریب شکست غیرخط

در محلول  N719تغییرات ضریب شکست غیرخطی رزینه 

 نشان( ۴)در شکل اسیتونیتریل برحسب تغییر غلظت، 

 .  شده است

 
محلول در  N719نمودار تغییرات ضریب شکست غیرخطی رزینه ( ۴)شکل 

 اسیتونیتریل برحسب تغییر غلظت

 ی تراگسیلندگیدره در نمودارها-گیری قلهترتیب قرار

خطی منفی است که نشان حاکی از ضریب شکست غیر

همچنین جذب خطی نمونه . واکانونی است-دهنده اثر خود

 . ته استها با افزایش غلظت افزایش یاف
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 پرتومعدنی پروسکایتی برای کاربرد بعنوان آشکارساز  -افزاره هیبریدی آلی

 ایکس

 1،1آبادی، فرزانه عربپور رق*،1 ، وحید احمدی1امین محمدپورفرد
الکترونیک، گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و  ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و1

 نانوفوتونیک
 ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی1

 V_ahmadi@modares.ac.ir: نویسنده مسئول*

 فناوریهرچند این . ای در تشخیص پزشکی دارند سیلیکون کاربرد عمدهه بر پایه ایکس ساخته شد پرتوآشکارسازهای  -چکیده 

-ها در مواد آلی و طول عمر بزرگ حامل تحرک. در ازای هزینه ساخت باال دارای حساسیت قابل قبولی برای مصارف پزشکی نیست

در این . کند ایکس مناسب می پرتوآشکارسازی آلی پروسکایتی و عدد اتمی بزرگ عنصر سرب در ترکیب، این مواد را برای  غیر

و استفاده از ( CH3NH3PbI3)سرب  یدید تری آمونیوم ا ناحیه فعال از جنس متیلایکس ب پرتوآشکارسازهای ساخت  مقاله

کیلو  3عملکرد افزاره ساخته شده تحت پرتو ایکس با انرژی  .شوندمی دهنده حفره و الکترون بررسی های پلیمری انتقال الیه

 .آمپری در خروجی افزاره مشاهده شدولت بررسی شد که جریان نانوالکترون

 ایکس، آشکارساز، پروسکایت، متیل آمونیوم یدید سرب، یدید سرب پرتو -کلید واژه

Organic –Inorgainc Hybrid Perovskite Device as an X-ray Detector 

Amin Mohammad Pourfard
1
, Vahid Ahmadi

1,*
, Farzaneh Arabpour Roghabadi

1,2
, 

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 X-

ray 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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 مقدمه -1

-قیمت در زمینه ایکس حساس و ارزان پرتوآشکارسازهای 

های ، نیروگاهدفاعی، عکسبرداری پزشکی های امنیتی،

در همه . ای و تحقیقات علمی کاربرد وسیعی دارندهسته

 .]1[ این کاربردها حساسیت باال دارای اهمیت زیادی است

ایکس در زمینه  پرتونیاز عمده برای آشکارسازهای 

پرتونگاری پزشکی بوجود آمده که آشکارسازهای نقطه 

های حالت جامد هستند که در انارس ای بر پایه نیمهآرایه

اند های پرتونگاری شدهحال پیشرفتند و جایگزین فیلم

ایکس مشابه  پرتوعملکرد آشکارسازهای . ]1[

آشکارسازهای نور مرئی است، با توجه به قابلیت نفوذ باالی 

ایکس ضخامت بیشتری از الیه فعال الزم  پرتوهای فوتون

و بارهای الکتریکی در ایکس را متوقف کند  پرتواست تا 

آوری این برای جمع. تولید شوند رسانا داخل ضخامت نیمه

های باالی حامل( τ)بزرگ و نیمه عمر ( µ) تحرکبارها به 

برای آشکارسازی . ]1[الکتریکی تولید شده نیاز است 

رسانای ناحیه فعال مهم ایکس تنها خواص مواد نیمه پرتو

کیل دهنده آن اهمیت نیستد بلکه ماهیت اجزای اتمی تش

ایکس با عدد  پرتوبه این دلیل که جذب . ]1[زیادی دارد 

  به صورت ( Z)اتمی 
     ∝   α  رابطه دارد که در آن

A  جرم اتمی وE  1و1[ایکس است  پرتوانرژی فوتون[. 

آلی موسوم به پروسکایت که  غیر -اخیرا با معرفی مواد آلی

های برای سلولالکترونیک خوبی  دارای خواص اپتو

خورشیدی، آشکارسازهای نوری، دیودهای نورگسیل و 

مناسبی برای  یرساناها بوده است، احتمال آنکه نیمهلیزر

این  .ایکس باشند بوجود آمد پرتوساخت آشکارسازهای 

ایکس  پرتومواد خواص ذاتی بسیاری برای آشکارسازی 

 9.0 -1.6بزرگ حدود ( Eg) شکاف انرژیدارند، از جمله 

و  تحرکدهد، گرمایی را کاهش می ولت که نوفهالکترون

های تولید شده که نتیجه حامل( τµ)طول عمر بزرگ 

ها است، وثر کوچک الکترون و چگالی کم نقصجرم م

با عدد اتمی بزرگ در ترکیب ( Pb)وجود عنصر سرب 

-پرهای لی زیاد آن که سبب جذب فوتونپروسکایت و چگا

 1ولت تا الکترون کیلو 10حدود )ایکس  پرتوانرژی 

استفاده از پروسکایت در . ]9[است ( ولتالکترون مگا

 1012ایکس، اولین بار در سال  پرتوساخت آشکارسازهای 

افزاره با الیه فعال پروسکایتی از  که در آن ،   گزارش شد

 60یدید سرب با ضخامت تری جنس متیل آمونیوم 

ایکس بررسی شده  پرتومیکرومتر ساخته شده و تحت 

افزاره با الیه فعال پروسکایتی از  1016در سال . ]1[ است

متیل آمونیوم تری برمید سرب تک بلوره ساخته  جنس

با . ]1[ شده و تحت تابش پرتو ایکس بررسی شده است

 هایتوجه به مشخصات ذاتی مواد پروسکایتی و روش

ی دسترس، این مواد گزینه مناسب قیمت و در ساخت ارزان

  .]1[ برای ساخت آشکارسازهای با حساسیت باال است

 
 طرح کلی و نوار انرژی افزاره پروسکایتی: 1شکل 

ایکس  پرتوآشکارساز در اینجا ساخت اولین نمونه 

 کنیم و به بررسی میزانپروسکایتی را در کشور گزارش می

 1در شکل . پردازیمجذب و ضخامت ناحیه فعال می

در . آشکارساز نشان داده شده استطرحی کلی از ساختار 

حفره و   برای انتقالآلی  هایساخت این نمونه از الیه

از الیه پروسکایت سنتز شده به روش تک  الکترون و

 .استفاده شده است CH3NH3PbI3 جنساز  ایمرحله
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 روش انجام آزمایش -2

 مواد مورد نیاز -2-1

، Indium Tin Oxid( ITO)شیشه رسانای 

ایزوپروپانول، محلول پلیمری اتانول، اسید، هیدروکلریک

PEDOT:PSS ،PCBMپودر فرمامید، متیل، دی

  .یدیدیدید، پودر سربآمونیوممتیل

 روش ساخت -2-2

ایکس، با توجه به  ساخت نمونه اولیه آشکارساز اشعه برای

بر روی زیرالیه  ITOساختار مورد نظر ابتدا بخشی از الیه 

اسید در دمای یکهیدروکلر را با استفاده از ITOشیشه 

. برداری شدیهبه روش شیمیایی الگراد سانتی یدرجه 60

با استفاده از آب و صابون، آب دیونیزه، ایزوپروپانول به 

ها شسته قه در دستگاه التراسونیک زیرالیهدقی 12مدت 

-ی سانتیدرجه 100دقیقه در دمای  10ه مدت شد و ب

دهنده برای الیه انتقال. ار گرفت تا خشک شودگراد قر

 PEDOT:PSSاز محلول پلیمری ( HTL)حفره 

این الیه به روش چرخشی و با سرعت . شداستفاده 

. نشانی شدثانیه الیه 20دور در زمان  9000چرخش 

 10گراد به مدت ی سانتیدرجه 110سپس در دمای 

برای الیه ناحیه فعال پروسکایتی، . شددهی دقیقه حرارت

در حالل ( PbI2)یدید موالر از پودر سرب 1 یک محلول

-متیلموالر از پودر  1یک محلول امید و فرممتیلدی

 .فرمامید تهیه شدمتیلل دیدر حال( MAI)یدید آمونیوم

-متیل:یدید سرب) 1.2: 1سپس این دو محلول با نسبت 

ای برای مرحله ترکیب شد و محلول تک( یدیدامونیوم

روش  ای بهمحلول تک مرحله .نشانی آماده شدالیه

عملیات حرارتی این الیه . نشانی شدالیه (اسپری) پاششی

دقیقه انجام  90 گراد به مدتدرجه سانتی 90در دمای 

با استفاده از  (ETL)دهنده الکترون  الیه عبور. شد

به روش چرخشی و با سرعت چرخش  PCBMمحلول 

 100در آخر، . نشانی شدنیه الیهثا 20دور در زمان  1200

های به عنوان الکترودنانومتر نقره به روش تبخیر حرارتی 

 .نشانی شدنمونه آشکارساز الیه

 مشخصه یابی -2-3

ساز نور ولتاژ افزاره از دستگاه شبیه-یانبررسی جردر 

. استفاده شد خورشید شریف سوالر به همراه پتانسیواستات

ی شده از نشانسطوح الیه مورفولوژیبرای مطالعه 

بررسی برای و ( SEM)میکروسکوپ روبشی الکترونی 

با آند از  XRDدستگاه از  Xبرابر پرتو عملکرد افزاره در 

 .ستفاده شدا( Kα = 1.79)جنس کبالت 

 نتایج -2-4

ی عملکرد به عنوان ترین تفاوت این ساختار برااصلی

ایکس با سلول خورشیدی، استفاده از  پرتوآشکارساز 

با استفاده از . ضخامت میکرومتری الیه پروسکایت است

نشانی الیه هی چرخشی که روش مرسوم برای الیهدپوشش

پروسکایت است، رسیدن به الیه ضخیم با ضخامت چند ده 

رو، برای ضخیم از این .شودیکرومتر به سهولت انجام نمیم

تصویر . شده است استفاده پاششیکردن الیه از روش 

شود که مشاهده می 1سطح مقطع این الیه در شکل 

 .میکرومتر حاصل شده است 19ضخامتی در حدود 

 
 (SEM)تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی : 1شکل 
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در ابتدا، مشخصات فتوولتائیکی افزاره ساخته شده با این 

 میکرومتری پروسکایت به عنوان سلول خورشیدی 19الیه 

ها اطمینان حاصل بررسی شد و از عملکرد صحیح نمونه

منحنی مربوط به جریان بر حسب ولتاژ را  9شکل . شد

شود این افزاره همانطور که مشاهده می. دهدنشان می

ه در ولت و جریان مدار کوتا 9/0ولتاژ مدار باز در حد 

افت عملکرد افزاره به . دهدنانوآمپر را نشان می 60حدود 

سلول خورشیدی به دلیل ضخامت باالی الیه عنوان 

 .پروسکایت است

منحنی جریان بر حسب ولتاژ افزاره تحت تابش : 9شکل 

 خورشیدنور

های آشکارساز تحت تابش یابی نمونهبرای مشخصه

ایکس و دستگاه پتانسیواستات به  پرتوایکس از منبع  پرتو

 پرتوها تحت تابش نمونه. زمان استفاده شد صورت هم

، منحنی 2مختلف بررسی شد، شکل های ایکس در زمان

-ایکس را نشان می پرتوهای قطع و تابش مربوط به زمان

 .دهد

میکرومتر الیه فعال تحت  19ها با ضخامت این نمونه

. ولت دارای جذب استالکترون کیلو 9ایکس با انرژی  پرتو

ن این افزاره نشا آمپر را برایاز مرتبه نانو جریان 2شکل 

 .دهدمی

 منحنی زمان قطع و تابش اشعه ایکس: 2شکل 

 نتیجه گیری -3

فعال ساخته و میکرومتری  19افزاره پروسکایتی با الیه 

 پاششیاستفاده از روش با  الیه ضخیم. یابی شدمشخصه

جریانی در ایکس  پرتو افزاره در برابر این .نشانی شدالیه

 .آمپر نتیجه دادمحدوده نانو
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سازی نمایه پرتو در سلول جذبی چندعبوری چندضلعی و مطالعه و بهینه

 حلقوی

 ۲و۱؛ محمدعلی حداد۱پدرام آشفته اردکانی

 ۷۴۱-۸۹۱۹۵دانشکده فيزیك دانشگاه یزد، صفائيه، بلوار دانشگاه، یزد، صندوق پستی: 1

 گروه پژوهشی فوتونيك، آزمایشگاه تحقيقاتی بينابنگاری ليزری، دانشگاه یزد، صفائيه، بلوار دانشگاه، یزد.  2
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گاری جذبی با استفاده از پرتوی لیزر یکی از روشهای بسیار حساس و دقیق در آشکارسازی و شناسایی مولکولهای گازی مختلف بینابن –چکیده 

ی است. به کار گیری سلولهای چندعبوری گوناگون منجر به افزایش طول مسیر پرتو )عمق اپتیکی( در محیط نمونه و نیز بهبود دقت ثبت بینابها

این مقاله سه هندسه از سلول چندعبوری انتخاب و شکل نمایه پرتو لیزری و همچنین نسبت شدت پرتوی خروجی به پرتوی جذبی خواهد شد. در 

فرودی در این سه هندسه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نشان داده شده است که سلول چندعبوری چندضلعی نسبت به نمونههای حلقوی از 

 .مزیتهای ویژه خود برخوردار است

 بینابنگاری جذبی لیزری، ردیابی پرتو، سلول بازتابی حلقوی، سلول چندعبوری  -كلید واژه

Beam profile study and optimization in polygonal and circular 

Multipass absorption cell 

1,2; Mohammad Ali Haddad1Pedram Ashofteh Ardakani 

1. Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran. PO Box 89195-74 

2. Photonic Research Group, Laser Spectroscopy Research Laboratory, Yazd University, Yazd, Iran. 

 
mahaddad@yazd.ac.ir | ashofte@stu.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 

[. کاهش شدت نور 1گازی به عنوان سنجه مورد توجه است ]

جذبی درون سلول اپتیکی حاوی گاز نمونه بطور عمده تحت تأثیر 

گر توزیع دو فرآیند جذب و پراکندگی نور قرار دارد. ا

های گاز در مسیر نوری یکنواخت و اثر پراکندگی ناچیز مولکول

در نمونه، با دانستن  dباشد، کاهش شدت نور پس از طی مسیر 

-Beerعمق اپتیکی محیط با توجه به قانون معروف بیرلمبرت )

Lambert .قابل تخمین است ) 

یکی از عوامل بسیار مهم محدودکننده در آشکارسازی و تخمین 

نگاری جذبی، مقدار نرخ تراکم مولکولهای گازی در بیناب

گیری است. نشان داده شده نور در اندازه سیگنال به نوفه شدت

است با توجه به قانون بیرلمبرت و بکارگیری برخی از 

مالحظات تجربی با افزایش مسیر نوری پرتو، دقت و حساسیت 

بینابهایی با نرخ  گیری گازهایی با غلظت بسیار کم، با ثبتاندازه

 [.3سیگنال به نوفه بیشتر، بهبود چشمگیری خواهد داشت ]

با توجه به آنچه اشاره شده است، طراحی و بکارگیری سلولهای 

جذبی چند عبوری پرتو همواره مورد توجه بوده است. معایب و 

[ آمده 4مزایای متوجه تعدادی از این سلولهای جذبی در مرجع ]

های جذبی های ارائه شده، سلولطراحی است. در میان انواع

[. این نسل از 5حلقوی دارای ابعاد کوچک و وزن کم هستند ]

های جذبی، به عنوان یکی از ابزارهای جدید بینابنگارهای سلول

جذبی مورد توجه قرار گرفتهاند. در این مقاله، با توجه به نیاز 

دیکالهای آزمایشگاهی تعریف شده در بینابنگاری جذبی لیزری را

های مرتبط و نیز امکانات فنی و آزاد و با توجه به پارامتر

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 

رهیافت اپتیک موجی تعریف  است. برای انجام این مطالعه، از

(  )ZEMAXافزار تخصصی مهندسی اپتیک زیمکسشده در نرم

 استفاده شد. 

 مالحضات اولیه طراحی
D

 

C

 

B

 

A

 
, L ≈ 90.0 × Unit○4.00A: P = 90, Q = 43, θ =  
, L ≈ 45.0 × Unit○2.00 B: P = 45, Q = 22, θ = 

Unit, L ≈ 29.4 × ○C: P = 30, Q = 13, θ = 12.0 
7.4 × Unit0, L ≈ ○3, θ = 22.508, Q = 0D: P =  

: نمای چند نمونه از حالتهای ممکن به ازای زاویههای ورودی متفاوت پرتوی لیزر به 1شکل

 سلول حلقوی.

های چندبار پارامترهای اصلی تعیین کننده مسیر نوری در سلول

شوند. میای استخراج عبوری از قاعده هندسی چندضلعی ستاره

( optl( و طول مسیر نوری )θبه منظور محاسبه زاویه ورود )

( جایگذاری 3( و )2کافیست پارامترهای مناسب در معادله )

 شوند.

2
1

2

q

p




 
   

     

opt pass circlel =2 n .r .cos( )
 )2( 

معادل با  pنسبت به تقسیمپذیر نباشند،  qو  pدر صورتی که  

تعداد عبور  passnتعداد بازتاب نور خواهد بود. در این معادالت، 

شعاع سلول است. نمونه مسیرهای منظم شکل گرفته به  ،circler و 

قابل  1ازای زوایای مختلف ورود نور به سلول حلقوی در شکل

  مشاهده و مقایسه است.

 : طول مسير اپتيکی به ازای زوایای معين ورود پرتو2شکل
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، طول مسیر نوری حاصل از بازتاب پرتو در سلول 2در شکل 

حلقوی به شعاع معین به ازای مقادیر مختلف زوایای فرودی 

نشان داده شده است که هر یک از زوایا متناظر با مقدار معینی 

است. با کاهش زاویه ورودی، طول مسیر  qو  pاز زوج 

حلقوی  بیشتری از پرتوهای بازتابی در نواحی مرکزی سلول

قرار میگیرد. از سوی دیگر نمایه پرتو کمتر دچار اثرات ناشی 

 [.5شود ]از ابیراهی آستیگماتیسم می

مالحظه دیگری که در طراحی مورد توجه واقع شده است 

محدودیت در تعداد بازتابهای پرتو به واسطه مقدار نوفه اپتیکی 

(Optical noise[ میباشد. این قید در طراحی به تفصیل در )6 ]

شرح داده شده است. به عبارت دیگر، نشان داده شده است که اگر 

باشد، بیشینیه تعداد  refRضریب بازتاب دیواره داخلی سلول مقدار 

 خواهد بود. این مقدار عبارت است از: maxP بازتابها مقدار 

max

ref

1
P 1

ln(R )
2

 
 


 
 

(3) 

 پارامترهای مناسب در طراحی انتخاب

با توجه به آنچه که در باال اشاره شد در طراحی سلول چندضلعی 

و زاویه ورودی  q = 22و  p = 45و نیز حلقوی، تعداد بازتاب 

 درجه انتخاب شد. انتخاب این مقادیر برای  2

متر  19میلیمتر، طول اپتیکی تقریبی  215سلولی به شعاع 

برابر شعاع سلول( را فراهم مینماید. همچنین با  88)معادل 

 ۵32استفاده از رهیافت اپتیک موجی، پرتوی لیزری با طولموج 

رادیان، میلی 1میلی وات، واگرایی  2۴۰نانومتر، با شدت اولیه 

پرتوی نوان به ع00TEM درصد و مد  98قطبش عمودی 

فرودی انتخاب، و تغییرات نمایه پرتو پس از بازتابهای متوالی 

مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه ماده الیه نشانی سطوح 

درصد در طولموج  98بازتاب کننده، نقره با ضریب بازتاب 

در  p=  45نانومتر در نظر گرفته شده است. با انتخاب  532

درصد، شرط محدودیت نوفه  98اب طراحی و مقدار ضریب بازت

 اپتیکی مورد توجه قرار گرفته شده است. 

گیری از تئوری تشدیدگرها به منظور مطالعه نمایه پرتو، با بهره

ضلع و نیز دو حالت  45سه هندسه شامل یک چندضلعی با 

 هندسه حلقوی، با رعایت نکات اشاره شده در 

این  3ب شدهاند. شکلباال در مطالعه نمایه پرتو طراحی و انتخا

 43شامل  G1سه هندسه را نشان میدهد. در این شکل، هندسه 

 G2میلیمتر است. هندسه  3۰میلیمتر در  3۰آینه تخت با ابعاد 

میلیمتر است.  215شامل یک استوانه بازتاب کننده به شعاع 

نشان داده شده در شکل شامل یک سطح  G3همچنین هندسه 

میلیمتر در راستای افقی و  215ای بازتابی حلقوی با دو انحن

  میلیمتر در راستای عمودی با ساختار همکانونی میباشد. 43۰

 نتایج

. نمایه پرتو پس از انتخاب پارامترهای مربوطه در هر یک از 1

با در نظر گرفتن پرتو لیزری با  3هندسههای انتخاب شده شکل

شده مشخصههای ذکر شده در دو حالت با تابش عادی و کانونی 

الف نمایه پرتو عادی -4به داخل سلول مشخصهیابی شدهاند. شکل

بازتاب و هنگام خروج از  22در ابتدای ورود به سلول، پس از 

 سلول را نشان میدهد.

ب نشاندهنده نمایههای مشابه در زمانی است که پیش -4. شکل2

از ورود پرتو از یک لنز به منظور کانونی کردن پرتو استفاده 

مقدار فاصله کانونی لنز انتخاب شده در حالت اخیر با  شده است.

بهینهسازی نسبت شدت پرتوی خروجی از سلول به شدت پرتوی 

فرودی بهینهسازی شده است. مقدار بهینه این مقدار برای حالت 

و برای حالت هندسه  f ≈ 85 cm (G1هندسی چندضلعی )هندسه 

 ت. بدست آمده اس f ≈ 300 cmمقدار  G3و  G2حلقوی 

. با توجه به امکان خطا و انحراف جزئی پرتوی فرودی، 3

بررسی تأثیر انحراف پرتو از زاویه ورودی بر شدت پرتوی 

سازی آزمایشگاهی دستگاه سنجی پیادهخروجی به منظور امکان

مطالعه شد. بنابراین با منحرف کردن پرتو پیش از ورود به سلول 

ان حساسیت هرکدام در هر سه حالت هندسی بررسی شده و میز

های به تصویر کشیده شده است. با توجه به بررسی 5در شکل

صورت گرفته در صورتی که دقت تنظیم پرتوی ورودی به 

به دلیل سهولت  G1درجه در دسترس باشد، حالت  ۰.۰۵اندازه 

ساخت، سادگی هندسه و قطعات اپتیکی مورد نیاز و باال بودن 

 G3و  G1 ،G2: ترسيم سه هندسه 3شکل
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لکرد مناسبی دارد. در ضمن، با توجه به شدت پرتوی خروجی عم

های نور روی های کوچکتر احتمال همپوشانی لکهاینکه در سلول

شود تأثیر برهمکنش اختالف فاز ها وجود دارد، پیشنهاد میآینه

 پرتوهای خروجی در شدت خروجی پرتو در نظر گرفته شود. 
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گرما -راحی نانو ذرات طال با هدف استفاده از خواص پالسمونیکی آنها جهت نورط

 درمانی

های  نوین دانشکده فناوری -دانشگاه تبریز -هادی صوفیو  فرزام بهمنی، سعید گل محمدی   

 h.soofi@tabrizu.ac.ir farzam.bahmani@ms.tabrizu.ac.ir rsgolmohammadi@tabrizu.ac.i 

اساس القای حرارت در یک ساختار در ابعاد نانو از طریق طیفی از نور تابشی، و درنهایت ایجاد یک یا چند  ، که برگرمایی-پدیده نور –چکیده 

از جنس ما با درنظر گرفتن یک ساختار مرجع  .مورد توجه تحقیقات گوناگونی از جمله پزشکی قرار گرفته است ،در این ساختار هاست نقطه داغ

، دست به بهبود و ارائه ساختار های جایگزین زده، و با افزایش مقادیر میدان های الکتریکی و مغناطیسی القایی از یک منبع  پاپیونبه شکل طال 

 جذب شده و تالش در حبس هرچه بیشتر توان Al2O3 و زیرالیه نانوساختار طالدر  پراکنده شدهکاهش توان وج ساده در ساختار ها، و همچنین م

 (برابر ساختار مرجع 01)یک درجه بزرگی توان جذبی را در واحد حجم به مقدار  در ساختار های پیشنهادی، ، توانستیم(سمونیکدر طول موج پال)

همچنین . افزایش یافتدر ساختار نهایی  45/1در ساختار مرجع، به میزان  2/1 به هنجار شده میزان توان کل جذبی هم از میزان. افزایش دهیم

میدان های الکتریکی و . داشتندمبتنی بر هشت وجهی کاهش قابل توجهی  هایساختاردر و زیر الیه  نانو ساختاردر  شده هتوان های پراکند

 .از خود نشان دادندقبولی  ، بهبودهای قابلمشخصیمغناطیسی هم در ساختار های 

 گرما درمانی-نانو ذرات طال، نور، حرارت دیتول ک،ی، ترموپالسمون -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 plane-

wave 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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 مقدمه
شود که در آن با تابش نور از  گرما درمانی، به فرآیندی اطالق می-نور

و  یک منبع به نانوحاملی که از پیش در بافت بیمار جاگذاری شده

مطالعاتی که  .شود تولید حرارت موضعی، نهایتا بافت هدف نابود می

با بهره گیری از خاصیت پالسمونیکی نانو ذرات، خصوصا نانو ذرات 

طال جهت تولید نقاط داغ حرارتی انجام شده، این نانو ذرات را نامزد 

پیک جذب پالسمونیکی . کند اصلی این شیوه درمانی معرفی می

همچنین با  .[1-4] شود دلیل این معرفی ذکر می باالی این ذرات

ساختار هایی کمی پیچیده تر از ساختار های مطالعات قبلی، ارائه 

توان توان جذب شده را در واحد حجم ساختار و توان جذب شده  می

بهره گیری از زیرالیه در شبیه سازی این . کلی را افزایش داد

تایج و محیط مورد مطالعه مطالعات، برای این است که در حد توان ن

 .[6-5]ک و پزشکی باشدقابل انطباق با مطالعات بیولوژی

نانوذرات طال در مطالعات پالسمونیکی و جذب موثر نور همواره اولین 

این فلزات . اند که توجهات به آنها معطوف شده است فلز نجیبی بوده

از  های مشخصی ج پس از قرار گرفتن در معرض تابش نور، در طول مو

دهند که در ایچاد نقاط  ای را نشان می مالحظهخود جذب قابل 

نانوذرات . مصارف درمانی باشند توانند مورد توجه می متمرکز حرارتی

های منحصر به فرد دیگری نسبت به سایر فلزات  طال همچنین قابلیت

گرما درمانی -نجیب دارند، که آنها را از هر لحاظ مناسب مطالعات نور

های سنتز  هایی از قبیل روش توانایی .سازد سمونیک میپال-و ترمو

پذیری قابل قبول این ماده را در رأس مطالعات  و زیست تطبیق ارزان

گیری از این توانایی جذب قوی، و  توان با بهره می [9-1] .دهد قرار می

تری رسید که  های سنتز نانو ذرات طال، به ساختارهای پیچیده قابلیت

توان نور برخوردی را با بازدهی باالتر و تمرکز بیشتری جذب 

 [5.]کنند 

در این پژوهش سعی بر این بوده با استفاده از خاصیت جذب 

[ 5]از ساختاری که والنتاین و تیمشی گیر پالسمونیکی طال و بهره

. های طال افزایش دهیم توان جذبی را در نانوساختار اند، پیشنهاد داده

و در این راه از تئوری افزایش میدان مغناطیسی و الکتریکی نور 

 .ایم برخوردی، و کاهش توان پراکنده شده بهره جسته

سازی روش شبیه  
، با ساختاری به شکل پاپیون با ارائه 9219والنتاین و تیمش در سال 

توجه به تاثیر میدان الکتریکی نور برخوردی و میدان مغناطیسی 

حول ساختار،  نتایجش را در ارتقای توان جذبی و افزایش حرارت 

در حضور  او. است هکردالقایی در ساختار به صورت تجربی گزارش 

لیزری با شدت 
  

موج  لدر طول موجی که ادعا کرده طو 49/2    

،  توانسته در (nm1264 ) پالسمونیک ساختار پاپیونی است

توانسته  TGPنانوساختار طال توانی را القا کند و سپس با روش 

 ℃42زمان دمای ساختار را اندازه بگیرد که به دمایی حدود  هم

و تعریف [ 1]این دما بنابه تعریف هوآنگ و سعید. دست یافته است

گرما درمانی، دمای تقریبی تخریب بافت سلولی -های دیگر از نور

 .کند بیمار موجود زنده را تامین می

ساختار مرجع و بدست آوردن طول موج جذب با شبیه سازی 

راکنده و مغناطیسی ساختار،توان پ الکتریکی های میدان پالسمونیک،

جار نهمگی به صورت به جذبی کل و در واحد حجم، های توانشده و 

تحقیق درستی و  FDTDاز طریق تحلیل  شده با منبع نور ورودی

ایم که در  هایی جایگزین پرداخته ، به ارائه ساختاریافته های والنتاین

تولید . اند ها بهبود قابل توجهی از خود نشان داده آنها این متغیر

 :کند های ترموپالسمونیک از قانون ژول پیروی می در ساختارحرارت 

                  

(1)                            

میدان الکتریکی نور     چگالی حرارتی منبع،       هدر این معادل

 .چگالی جریان است   برخوردی و  

 :شود غالبا به صورت زیر نوشته می( 1)معادله 

(9           )                                        
گذردهی فلز    ای،  فرکانس زوایه  گذردهی محیط،   که در آن 

یا هر نقطه دیگری که میدان در آن )فاصله منبع از جسم   و 

اگر چه باید دانست که در ساختارهای . ، هستند(محاسبه خواهد شد

شده دارند، شدت میدان  پالسمونیک که میدان هایی بسیار متمرکز

الکتریکی حداکثری خارج از سطح فلز در محیط پیرامون آن رخ می 

در این صورت، اگر محیط اطراف شفاف باشد، دیگر طراحی نانو . دهد

ذره طال با میدان الکتریکی لوکالیزه شده باال، لزوما به معنای تولید 

می توانیم  مابه همین خاطر، . چگالی حرارت باال نیز نمی باشد

، با توجه به تولیدی در فلز را وابسته به چگالی جریان چگالی حرارت

 :تعریف کنیم قانون اهم

(9                                    )               
     

   

اگر قانون آمپر را به صورت زیر . رسانایی الکتریکی فلز است  که 

 :بنویسیم

(4                       )                                                

( 9)در رابطه ( 4)بعد از جاگذاری رابطه . میدان مغناطیسی است     

 :داریم

(5                                 )                   
             

   

 .که چگالی حرارتی را مستقیما به میدان مغناطیسی مرتبط می سازد
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 نتایج

االی ساختار ب nm 52 ی منبع موج ساده در فاصله ،ها سازیدر شبیه 

نانومتر  942×942های  در سلول واحد پاپیونی ساختار . گیرد قرار می

تمامی نتایج با منبع بهنجار  [.5]چیده شده است 9×9در آرایه های 

با مرجع  ای معادله آینه انتقال ساختار نمودار 1در شکل  .شده اند

در این ساختار که شباهت زیادی به ساختار . مقایسه شده است

پاپیونی دارد، در قسمت اضالع جانبی به جای خطوط مستقیم برای 

حبس شار مغناطیسی بین دو قطب از ساختار انحنای پیوسته 

ها نمایش داده  تمامی این ساختار 9که در شکل  استفاده شده است

 .شده اند

 
( ج ای ساختار معادله آینه( ساختار ستاره پنج شاخه ب( الف: 9شکل 

ساختار ( وجهی با لنز پالسمونیک ه ساختار هشت( ساختار مرجع د

 ساختار ستاره چهار شاخه( و ساده وجهی هشت

تواند در نقش  ب مشخص است، می 1زیرالیه همان طور که از شکل 

 .جذب حداکثری سامانه حتی پس از عبور طیف موج ظاهر شود

زیرالیه باید از مواد با سمیت پایین که حتی در صورت تجزیه هم 

میدان الکتریکی ساختار .  کند، انتخاب شوند یرادیکال آزاد ایجاد نم

با افزایش بیش از دو برابری نتوانست به ( ب 9شکل )پر  ی پنج ستاره

علت تمرکز میدان در خارج از ساختار، موجب افزایش توان جذبی 

  .شود

 

 
طول موج نمودار انتقال ساختار مرجع است که با ( الف: 1شکل 

نمودار انتقال ساختار ( ب. خوانی باالیی دارد هم nm 1264پیشنهادی 

است که نسبت به مرجع تقریبا بزرگی یکسانی  ای جایگزین معادله آینه

تر از مرجع شده که ساختار را به تک مد بودن  دارد، اما عرض پیک باریک

 .مانیتور در سطح زیرالیه است. دهد و گسستگی عملکرد سوق می

به آن اضافه  اده و لنز پالسمونیک کهوجهی س در ساختار هشت

 922×922شود، سلول واحد به علت نسبت اندازه ساختار،  می

نانومتر در نظرگرفته شده، و چون در دیاگرام انتقال ساختار پیک 

محسوسی دیده نشد، به صورت آزمون و خطا طول موج 

کاهش محسوس  4در شکل . انتخاب شد nm  99/489پالسمونیک

ی نسبت به مرجع در ساختارهای ستاره چهارپر و توان پراکندگ

مشاهده  5و4همانطور که در شکل. وجهی ساده مشهود است هشت

توان پراکنده شده در طول موج پالسمونیک آزمایش  کاهششود  می

که بیشترین مقدار ممکن در  شدهتوان جذبی  سبب افزایششده، 

ج توان جذبی نتای .برابر ساختار مرجع است 12این ساختار و حدود 

های هشت وجهی ساده و همراه با لنز پالسمونیک، که  در ساختار

نیز هست، ارتقای قابل توجهی از خود نشان دادند  والنتاین پیشنهاد

توانند جایگزین های خوبی  های دمایی و عملی می سازی که در شبیه

توان  و مزیت آنها نسبت به مرجع را می. برای ساختار مرجع باشند

 .نقطه جذب توان دانست بسیار باالی تمرکز

 
میدان الکتریکی ( میدان الکتریکی بهنجار مرجع ب (الف: 9شکل 

 شاخه  5بهنجارساختار ستاره 
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( ی چهارپر ج ستاره(مرجع ب( های خروجی در ساختار الف توان: 4شکل 

 وجهی ساده هشت

 

 

 
توان جذب شده ( توان جذب شده در واحد حجم مرجع ب( الف: 5شکل 

 12در واحد حجم ساختار هشت وجهی با لنز پالسمونیک که افزایش 

توان جذبی ( توان جذبی کل بهنجار مرجع د( دهد ج برابری را نشان می

اختار هشت وجهی با لنز پالسمونیک که در تک طول موج کل بهنجار س

 .بررسی شد

 نتیجه گیری
مصارف بیولوژیک به ساختار هشت وجهی ساده و مرکب با لنز، جهت 

. دلیل تمرکز توان جذبی باالتر و شدت جذب بیشتر مناسب تر است

های الکتریکی و مغناطیسی، کاهش عرض  همچنین ارتقای میدان

پیک پالسمونیک در عین حفظ شدت و کاهش توان پراکنده شده، 

توانند بنیان تحقیقات بعدی جهت هرچه بیشتر کردن  همگی می

 .باشند رارتجذب توان و تولید ح
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رده ی  غیر خطی سلول های بدخیم پستان خطی و تاثیر نانوذرات طال بر رفتار

 mda-mb-231سلولی 

، 2و1محمد حسین مجلس آرا ،2و1سمیه سلمانی شیک، 1بهاره خاکسار جاللی ،1سیده سبا موسوی فرد

 3محمد نبیونی

 کرجآزمایشگاه فوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی،  1

 پژوهشکده علوم کاربردی، دانشگاه خوارزمی، کرج3

 تهرانی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، مولکولسلولی زیست گروه  9

 یبررس   mb mda--391 یسلولرده ی  ی انسان سینه سرطان یسلول هاخطی و غیر خطی  اپتیکخواص در این مقاله –چکیده 

نتایج ، گرفتند قرار اسکن -در چیدمان زد سپس تیمار شدند نانوذرات کروی طال متفاوتغلظت  سهبا  سلول ها در ابتدا .شده است

 .ها در حضور نانو ذرات طال افزایش می یابدجذب خطی و ضریب شکست غیرخطی آن نشان داد که 

 نانوذره طال، ضریب جذب ،شکست غیر خطی ضریب، Z-Scanروش  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 
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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

سرطان پستان رایج ترین سرطان در میان زنان است و 

زکل سرطان های موجود در زنان را تشکیل ا 9/1تقریبا 

شایع ترین سرطان در نیز می دهد و بعد از سرطان ریه 

بر اساس آمار های ایران، در کشور ما  .]1[می باشد جهان 

زن، احتمال ابتالی یک زن به سرطان  11-11از هر 

سن بروز این سرطان در زنان ایران  و پستان وجود دارد

 ].3 [یک دهه کمتر از زنان کشور های توسعه یافته است

در  در سال های گذشته شاهد پیشرفت سریع فناوری نانو

طال نانوذرات و در این میان . حوزه ی پزشکی بوده ایم

در مناسب ی  اندازهو با ، باخواص نوری منحصر به فرد

بسیار مورد توجه و  پزشکیزیست شناسی مولکولی و 

در مقیاس نانو، مواد ویژگی های از طرفی . بوده انداستفاده 

از خود  ویژه ای نوری، الکترونیکی و خواص مغناطیسی

. که در مقیاس بزرگ دیده نمی شود نشان می دهند

ی مناسب اندازه  منحصر به فرد با های ترکیب این ویژگی

نانوذرات . است سییست شنازنانوساختارها به  علت ورود

یست ، پایداری شیمیایی، زسمی نبودن دلیل طال بهکروی 

اشکال  نسبت به سایرسازگار بودن و قابلیت سنتز آسان 

 ... (هسته پوسته و  ،میله ای، قفسه ای)نانو ذرات طال 

به خود اختصاص در این زمینه  را  ها بیشترین بررسی

 .]2و9[د ان داده

 یطال با اندازه  یکرو یمقاله از نانوذره  نیرو در ا نیاز ا

nm 20 الزم به ذکر است که هدف  م،یاستفاده نموده ا

با استفاده از  نهیکار درمان سرطان س نیاز انجام ا یینها

دانستن  ازمندیراستا ن نیباشد لذا در ا ینانوذرات طال م

 یریجذب نور و اندازه گ زانیم رینظ یکیاطالعات اپت

در حضور   یدر سلول سرطان یخط ریشکست غ بیضر

 .مینانو ذرات طال هست

 تیکیخواص اپ صیتشخ یبرا تداولم یاز روش ها یکی

که در این مقاله با  است Z-Scan از روش واد استفادهم

ای اپتیکی سلول های ویژگی ه این تکنیک استفاده از

 ،(کنترل) 1شامل  ، mb mda--391 سلولی رده یسرطان 

مورد مطالعه قرار ذرات طال  از نانو µg/ml111  و 11 ،31

 .گرفته است

 مواد و روش ها

 :ماده سازی نمونه های سلولیآ

ی پستان نمونه ی انسانی از سلول های سرطان مقالهدر این 

رده  .شده استاستفاده  mb mda--391 در رده ی سلولی

مرکز انستیتو ی از بانک سلول mb mda--391 یسلول ی

 کشت طیمحدر  یسرطان یسلول ها. شد یداریخر پاستور

محیط مغذی و مناسب برای )DMEM کامل شده ی 

درجه ی سانتیگراد 91انکوباتور با دمای در  (رشد سلول ها

دی اکسید کربن نگهداری  %1اکسیژن و  %91و شرایط 

خانه مناسب تیمار  پس از آن از یک پلیت شش. شدند

 ظرفو در داخل هر چاهک از  کردیم استفاده کردن

 عفونی شده شیشه ای ضد های تیغهشش خانه  (پلیت)

 شمارش شدند سلول ها سپس .دادیم قرار (استریل المل)

در . شد در هر چاهک قرار داده سلول 2/3×112تعداد و به 

تراکم جهت رسیدن به  ساعت 32پلیت به مدت  ادامه

 :1شکل) شددر داخل انکوباتور  نگهداری مناسب  سلولی
پس از این مرحله مایع روی سلولی برداشته شد (. الف

 و 11، 31، (کنترل) 1شامل کشت کامل، محیط ml  1و
µg/ml 111  از نانوذرات طال(AuNPs)  چاهک هر به

ساعت انکوبه  32پس از (. د و ب، ج:  1شکل ) اضافه شد

 .شدند تثبیتروی المل ها  ٪111با الکل ، سلول ها کردن

 
 ساعت نگهداری در انکوباتور، 32سلول های سرطانی پس از ( الف): 1شکل 

 :سلول های سرطانی تیمار شده با نانو ذرات طال در غلظت، x111بزرگنمایی

 .x311، بزرگنمایی µg/ml 111 (د) ، 11( ج) ، 31( ب)
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 روش های اپتیکی

 (CW)پیوسته  زریل کیاز  نمونه ها شیآزما یبرا

Nd:YAG   طول موجبا nm 193  در که . شداستفاده

و بدون آن توسط نانو ذرات طال با  یسرطان یابتدا سلولها

 کیبا استفاده از  یخط میرژ کیدر  mW 011 زرینور ل

و مطابق با  ندقرار گرفت یمورد بررس یکیساده اپت میتنظ

یا  خطی مقدار جذب ، قانون بیر المبرت،(1)معادله ی 

 . چگالی نوری نمونه ها محاسبه شد

   (1         )                                   LeII  0 

ضریب جذب خطی نمونه و  αشدت اولیه، I0 در آن  که 

L طول نمونه می باشد. 

زد ) با استفاده از چیدمان اپتیکی جاروب محوری  سپس

دریچه بسته رفتار غیرخطی نمونه ها مورد ( اسکن –

مشاهده می  3همانطور که در شکل . بررسی قرار گرفت

یک باریکه ی لیزر پر شدت از میان یک عدسی با شود، 

 ، سپسفاصله کانونی بزرگ عبور کرده و کانونی می شود

نمونه ی مورد آزمون در محدوده ی کانونی باریکه ی 

 نقطه حول نمونه جابجایی باند و ک کانونی شده حرکت می

 بصورت نمونه بهرسیده  های پالس شدت میزان کانونی،

در نهایت توان عبوری از نمونه  .کند می تغییر  zاز  تابعی

ضریب . برحسب مکان قرارگیری نمونه ثبت می گردد

 ]:6و1  [بدست می آید( 3)شکست غیرخطی از معادله ی 

(3                   )
0

25.02
)1)(406.0(2 ISL

T
n

eff

VP




 




 

اختالف بیشینه  ∆TP-Vطول موج لیزر،   λ که در آن

شدت در نقطه ی  I0کمینه ی توان عبوری بهنجار شده، 

کانونی، 


 )1( L

eff

e
L


 از  .باشدنمونه می  طول موثر

(طرفی 
2

exp(1
2

2

a

a

w

r
S


 کسری از شدت نور ورودی

شعاع ra . در غیاب نمونه است که از دریچه عبور می نماید

شعاع پرتو گاوسی در صفحه ی دریچه می  waدریچه و 

  ].1 [باشد

 

 یسرطان یسلول ها یرخطیرفتار غ یابیارز یاسکن برا-زد دمانیچ:  3شکل

 .mb mda--391رده ی 

 نتایج تجربی

توان  نشان داده شده است، 9شکل با توجه به آنچه که در 

عبوری از نمونه های تیمار شده با نانوذره در برابر نمونه ی 

افزایش غلظت با  جذب خطیکنترل کمتر است، بنابر این 

به نمونه ی نانوذرات در نمونه های سلولی به ترتیب نسبت 

آمده  1کنترل افزایش می یابد که این مقادیر در جدول 

                                                   .است

 
سلولی با های ی نمونه برا یبر حسب توان ورود یتوان خروج::  9شکل

 .                                                                              از نانو ذرات طال µg/ml 111 و 11، 31 ،( کنترل) 1 مختلفهای غلظت 

از نمونه  یکانون توان عبوربا حرکت نمونه اطراف از طرفی 

گزارش شده  2دار آن در شکل وه و نمشد یسازها آشکار

با کمک داده های این نمودار و همچنین معادله ی . است

ضریب شکست غیر خطی نمونه ها محاسبه خواهد  (3)

گزارش  1شد، که داده های حاصل از آن در جدول 

          .گردیده است
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های ی نمونه برادریچه بسته ( اسکن -زد)نمودار جاروب محوری : 2شکل 

از نانو  µg/ml 111 و 11، 31 ،( کنترل) 1 مختلف های غلظت سلولی با

 .ذرات طال

ضریب شکست غیر  نیز مقایسه ی ضریب جذب خطی و : 1جدول

 .خطی در غلظت های مختلف

 

شود که با  مشاهده می 1با توجه به داده های جدول 

ضریب  ،در نمونه های سلولیافزایش غلظت نانوذرات 

به ترتیب نسبت به نمونه ی کنترل  شکست غیرخطی

جذب طیف انطباق پیک افزایش می یابد، که به دلیل 

به کار  nm 193 لیزر طال با طول موج nm 31نانوذرات 

طیف جذب  .در تست های اپتیکی می باشد هبرده شد

 .آمده است 1 شکلطال در  nm 31نانوذرات 

 

 غلظت با طال nm 31 نانوذرات جذب کیپ مودارن: 1شکل 

µg/ml 111.  

 گیری نتیجه

به  nm 31طال کروی  نانوذراتپس از ورود در این مقاله 

نمونه هایی ، mb mda--391 سلول های سرطانی رده ی

 µg/ml و 11، 31، ( کنترل) 1مختلف های  غلظت با

جذب ذرات طال تهیه شدند و سپس مقادیر  از نانو 111

. محاسبه گردیدنمونه ها و ضریب شکست غیرخطی  خطی

(  cm/1)تا  3232محدوده ی تغییرات جذب خطی از 

 تا 1229و تغییرات ضریب شکست غیرخطی از  2213

(cm
2
/W )  1- 

می باشد و هر دو روندی  1212 × 01

طول موج  نزدیکی، که به دلیل را نشان می دهند یافزایش

و لیزر سبز  nm 131 در طالنانوذرات پیک طیف جذب 

 .استفاده شده می باشد nm  193رنگ
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 عنوان بهشعاعیِ یک پرتو نوري  ـفضایی  درجات آزاديتنیدگی کالسیکیِ همدر

  ضعیف جوي آشفتگیدر  منبع ترابرد کوآنتومی

  1،2، محمد صبائیان1،2، داود افشار1ساناز علیپور

  دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز دانشکده علوم، گروه فیزیک،1

 مرکز تحقیقات لیزر و پالسما، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز2

sanaz.alipour2018@gmail.com, da_afshar@yahoo.com, sabaeian@Scu.ac.ir . 

اي مداري یک پرتو نوري  به عنوان منبع ارتبـاط  حرکت زاویهتنیدگی کالسیکی بین درجات آزاديِ شعاعی و اندازهدرهم  - چکیده 

ـ  مشاهده می. گیردضعیف مورد بررسی قرار می کوآنتومیٍ فضاي آزاد در محیطی با آشفتگی فتگی جـوي،  شود با افزایش میـزان آش

تنیـده در مقابـل   تر باشد،  مقاومت حالت درهماي مداري بزرگحرکت زاویهاما  هر چه اندازه. تنیدگی بیشتر خواهد بوداتالف درهم

تر، منابع بهتري براي اجراي اي بزرگحرکت زاویهتنیده با اندازههاي درهمرو حالتاز این. اثرات مخرب جو آشفته بیشتر خواهد بود 

 .  تباط کوآنتومی فضاي آزاد هستندار

  .تنیدگی کوآنتومیتنیدگی کالسیکی، درهمآشفتگی جوي ضعیف، ترابرد کوآنتومیِ فضاي آزاد، درهم  - کلید واژه

Classical entanglement of spatial-radial degrees of  freedom of a light 
beam as a resource of quantum teleportation in weak atmospheric  
turbulence  

Sanaz Alipour1, Davood Afshar1.2, Mohammad sabaeian1,2 

1Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz 
2Center for Research on Laser and Plasm, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz  

 sanaz.alipour2018@gmail.com, da_afshar@yahoo.com, sabaeian@Scu.ac.ir.  

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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  مقدمه

  منابع اصلی در پردازش اطالعات کوآنتومی،  یکی از

تنیدگی، همبستگی کوآنتومی درهم .تنیدگی استدرهم

هاي یک سیستم مرکب است غیرموضعی بین زیرسیستم

تنیدگی شد که درهمهاي زیادي گمان میبراي سال]. 1[

هاي گونه نظیري در سیستماثر کوآنتومی است و هیچیک 

توان مشخص شده است که می کالسیکی ندارد اما اخیراً

تولید کرد  نیز تنیدگی را در حوزة اپتیک کالسیکدرهم

تنیدگی که اکثر خصوصیات این نظیرِ کالسیکیِ درهم]. 2[

نقض نامساوي  مثالً(تنیدگی کوآنتومی منتسب به درهم

شود تنیدگی کالسیکی نامیده میراست، درهمرا دا) بل

تنیدگی نوع درهماین  1998در سال  اولین بار]. 3[

زادي متفاوت یک ذره مورد مطالعه بین درجات آ موضعی

  ]. 4[قرار گرفت

تنیدگی کالسیکی و هاي بنیادي میان درهمبا وجود تفاوت

 تنیدگی براي هماش، از این نوع درهمتاي کوآنتومی

. شودپردازش اطالعات کوآنتومی استفاده میازي سشبیه

هاي از حالت] 6,5,2[ تجربی صورتبه که اخیراًبه طوري

تنیدة کالسیکی به عنوان منبعی براي اجراي درهم

  .هاي ارتباط کوآنتومی استفاده شده استپروتکل

هاي مهم در نظریۀ اطالعات ترابرد یکی از پروتکل

تنیدگی کوآنتومی صورت درهمکوآنتومی است که برمبناي 

ترین ارتباطات در آینده، یکی از محتمل ].7[گیرد می

تنیدگی ابعاد درهم. ترابرد کوآنتومی در فضاي آزاد است

فضایی نور، یک پایۀ مناسب براي درجات آزادي باال با 

شود زیرا استفاده از برقراري این نوع ارتباط محسوب می

 یت اطالعات و ایمنی فضایی نور، ظرفدرجات آزادي 

درجات از جمله . دهدهاي کوآنتومی را افزایش میکانال

توان مورد استفاده قرار جا میفضایی نور که در اینآزادي 

  .]8[ است )OAM( اي مداريحرکت زاویهداد، اندازه

درجات آزادي تنیدگی کالسیکیِ ما درهمدر این مقاله، 

شعاعی ـ فضایی یک پرتو نوري را به عنوان منبع مناسب 

و به  می در فضاي آزاد پیشنهاد دادهرابرد کوآنتوتبراي 

 .پردازیمآن می هايبرخی جنبه بررسی

 

 درجات آزادي تنیدگی کالسیکیِپیشنهاد درهم

فضایی ـ شعاعی یک پرتو نوري به عنوان منبع 

  ترابرد کوآنتومی در فضاي آزاد

حالت ها در نمادگذاري دیراك، بردار با کیوبیت تشابه  در 

شوند؛ در یک فضاي هیلبرت کالسیکی، سبیت نامیده می

ها از یک نمادگذاري مشابه با براي توصیف سبیت

  شود که پرانتز نام داردنمادگذاري دیراك استفاده می

 ) (� |�پران و �| درجات تنیدگی میان همدر ].4) [تز (�

توان به شکل یک پرتو نوري را می فضایی و شعاعیآزادي 

 نمایش داد صورت زیربه بل تنیدة کالسیکیحالت درهم

]6:[  

)1(        |��) = |���)|���) + |���)|� ��)�����   

درجات هاي به ترتیب سبیت �(��±�| و  ���,����که در آن 

تنیدة حالت درهم ازما  .شعاعی و فضایی هستندآزادي 

کوآنتومیِ ه عنوان منبع ارتباط ب شعاعی-کالسیکی فضایی

 استفاده ،با آشفتگی ضعیفجوي در  ،فضاي آزاد

اثر آشفتگی جوي روي یک پرتو اپتیکی با افت و  .کنیممی 

 رواز این .شودخیزهاي ضریب شکست هوا مشخص می

  جو آشفته از میان OAM هاي حامل گذار فوتون

چنین وسانات ضریب شکست در زیرا ن برانگیز استچالش

کند و در ها را تخریب میموج فوتونهاي ، جبههمحیطی

  نتیجۀ آن، اطالعات کوآنتومی کدگذاري شده از بین 

   .]9[ روندمی

هايپایه در) 1(تریس چگالی حالت ما
 

    
1 0 2 0 1 0 2 0
, , , , , , ,r l r l r l r l  

زیر  صورتبه

  :است
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0 1 1 01
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یان آشفتگی جوي تنیده از معبور این حالت درهمهنگام 

   ثیر آشفتگی قرارتحت تأ OAMضعیف، درجۀ آزادي 

پوشی از اثرات پراش در آشفتگی اما به علت چشم .گیردمی

براي . شودینمضعیف، درجۀ آزادي شعاعی دچار تغییر 

تک  از مدل  OAMبر  جوي ضعیف آشفتگیبررسی اثرات 

گی اثر آشفت ،ر این مدلد]. 9[کنیم فاز استفاده می صفحۀ

 صورت یک نگاشت خطی هر فوتون بهجوي روي 

در نتیجه ماتریس چگالی . ]10[ شودنمایش داده می

 :زیر خواهد بود صورتنهایی به

)3(  
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، همانی است که در نتیجۀ عمل آن ماتریسجادر این

  :شوندهاي زیر صفر نمیتحت اثر نگاشت تنها عناصر

)4(                  
1 1 1 2 2 1 2 2

1 1 1 2 2 1 2 2

, , , ,

, , , ,
1r r r r r r r r

r r r r r r r r
      

 

اصر غیرصفر ماتریس عن ، از طرف دیگر تحت نگاشت 

  ]:10[ تنها دو مقدار به شرح زیر هستند

)5( 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

, , , ,
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, ,

a

b

l l l l l l l l
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 bو  a .دامنۀ اختالل است bدامنۀ بقاء و  aدر آن که 

 شرایط. هستند میزان تأثیر آشفتگی جوي بر پرتو معرف

� = �و   1 = و  آشفتگی است عدم وجودمتناظر با  0

� = �و   1 = شرایطی است که آشفتگی به  متناظر با 0

  .]10[رسد ترین میزان ممکن خود میبیش

صورت زیر توان یهرا می) 2(در نهایت ماتریس چگالی 

  :نوشت

)6(                                    

0 0 0

0 01

2 0 0

0 0 0

b

a a

a a

b

 

 
 
 
 
 

 

 فزودن ضریببا ا
 

1
a b

 
شرط  در ماتریس فوق

  1Tr   توان با استفاده از میاینک . شودمی برآورده

  میزان ، تأثیر آشفتگی جوي ضعیف بر سنجۀ تالقی

  .را مورد بررسی قرار داد )6(تنیدگی حالت درهم

 

  نتایج 

صورت هاست که بهاي براي نزدیکی حالتوفاداري سنجه

  :شودزیر تعریف می

)7 (            
 

 
 0 0

2

,F Tr   
  

   
  

  

و حالت نهایی ) 2(وفاداري بین حالت اولیه  )1شکل( در

مشاهده  .ایمرسم کرده b و aرا برحسب پارامترهاي ) 6(

 تر و دامنۀ اختاللبزرگ) a(شود که هرچه دامنۀ بقاء می

 )b( تر استوفاداري بزرگتر باشد، کوچک.  

پارامتر آشفتگی جوي با میزان  تک صفحۀ فاز در مدل 

  ]:10[شود می با تعریف زیر داده   Wبدون بعد

)8(                                   
2

2 2
0nW

z C W


 

0wکه در آن  شعاع پرتو اپتیکی،  
2

n
C  ثابت ساختار

گیري از شدت غیریکنواختی  که یک اندازه( ضریب شکست

و از مقادیري در حدود  ضریب شکست محیط است

10����
��

����10براي آشفتگی ضعیف تا  �
��

� براي   

  فاصلۀ انتشار و  z ] )11[کند آشفتگی قوي تغییر می

کانکرنس حالت نهایی ) 2شکل(در  ].10[ طول موج است

0 به ازاء دو مقدار Wبرحسب  1,2l  . رسم شده است 

شود افزایش میزان آشفتگی موجب کاهش مشاهده می

   با عالوه حالت متناظربه. شودخروجی می تنیدگیدرهم

0
2l   0حالت  بهنسبت

1l   در مقابل اثرات مخرب جو

  .تر استآشفته مقاوم
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 نمودار. 1شکل  0

,F     b و aبرحسب پارامترهاي  

 �� = 1  .   

 
، ءبه ازا  Wبرحسب  کانکرنس حالت نهایینمودار . 2شکل

�� = 1
 
��و ) نقطه چین(   =   ).خط پیوسته( 2

  گیرينتیجه

به  تنیدة کالسیکی رادر این پژوهش، ما یک حالت درهم

از  .نوان منبعی براي ترابرد در فضاي آزاد پیشنهاد دادیمع

اي حرکت زاویهاندازه ،جاکه یکی از درجات آزاديآن

ایمنی کانال کوآنتومی باال  ظرفیت اطالعات واست،  مداري

آشفتگی جوي  اما مشاهده کردیم که به علت وجود است

تنیدگی مواجه خواهیم اتالف درهم، با حین اجراي پروتکل

مداري  تحرکاندازه با این حال دریافتیم که با انتخاب .بود

حفظ کرد و در تنیدگی بیشتري را درهم توانمی باالتر

   .می را افزایش دادکانال کوآنتو نتیجه بازده
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بر  به روش دو مرحله ای الیه نشانی شده بررسی اثر دمای پخت الیه پروسکایت

 عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی

، 2و1هفشجانی فریده کیوانی، 2و1، ناصر جهانبخشی زاده2و1، محمود برهانی زرندی2و1مهدی شریفی اردانی 

 2و1حجت امراللهی بیوکی
 یزد ، دانشگاهمرکز تحقیقات مهندسی پژوهشی فوتونیکگروه 1

 یزد اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاهگروه 2

به دلیل بازدهی باال و روش های ساخت ارزان قیمت توجهات زیادی  در بین سلول های خورشیدی نسل سوم، سلول های پروسکایتی

از جمله عوامل موثر بر عملکرد این نوع از سلول های خورشیدی می توان به مورفولوژی الیهه پروسهکایت   . را معطوف خود کرده اند

یدی پروسکایتی دمای پخت الیه جهاب   یکی از عوامل موثر بر مورفولوژی الیه پروسکایت و نهایتا عملکرد سلول خورش. 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

مشهخ  شهده   . 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 سهلول       07ت که پروسکایت ایجاد شده در دمای پخت اس

و  9972، 9.4.=بهازدهی ) ت به سایر دماهای پخهت نسب (9955=%بازدهی) عملکرد مناسب تری مربوط به آن خورشیدی ساخته شده

 .دارد ،(سانتی گراددرجه  127و  57، 97به ترتیب برای دماهای   %1922

 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 Ardani
1,2

, Mahmood Borhani Zarandi
1,2

, Naser Jahanbakhshi Zadeh
1,2

, 

Farideh Keivani Hafshejani
1,2

, Hojat Amrollahi
1,2

 
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

 یدیخورش یها سلول ی دهنده لیتشک یها هیال

در شکل  ی بدون انتقال دهنده حفرهتیمزوپروس پروسکا

از انواع ساختار  یکیساختار  نیا. شودیم مشاهده (1)

در حالت کلی . است یتیپروسکا یدیخورش یسلولها

، به عنوان  (FTO)رسانا  دیبا اکس شده پوشش داده شهیش

 بیسپس جهت کاهش بازترک. شودیبه کاربرده م هیرالیز

 یحفره  بر رو ی سدکننده ی هیال کیو حفره،  الکترون

 از نازک الیه کیبعد از آن . شودیپوشش داده م هیرالیز

 در تسهیل جهت الکترون، انتقال دهنده نانوکریستال های

 الیه .میشود خارجی استفاده مدار به الکترون انتقال

 بر را الکترون حفره تولید و نور جذب وظیفه که پروسکایت

الیه  الکترون دهنده ی انتقال روی الیه بر دارد عهده

 روی بر حفره انتقال دهنده ی الیه سپس .میشود نشانی

 قرار مقابل، الکترود به حفره انتقال پروسکایت جهت

عنوان  به نقره و طال همچون فلزاتی از نهایت در و میگیرد

مورفولوژی سطح الیه  .میشود استفاده مقابل الکترود

پروسکایت نقش مهمی در عملکرد مناسب سلول 

هر چه الیه  .[1]ایفا می کند خورشیدی پروسکایتی

پروسکایت ایجاد شده دارای یکنواختی بیشتر و سطحی با 

حفره های کمتر باشد انتقال بار در آن بهتر و سریعتر 

 [2].انجام می گیرد

که تاثیر مستقیم بر عملکرد مناسب سلول خورشیدی 

 .پروسکایتی دارد

 

 

 مزوپروسساختار سلول های خورشیدی پروسکایتی  -1شکل 

عوامل زیادی بر مورفولوژی الیه پروسکایت موثر هستند 

 [:3]که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد 

رطوبت، روش مورد استفاده برای الیه نشانی، دمای پخت 

پروسکایت و پیش ماده های مورد استفاده برای ایجاد الیه 

است که باعث  یاز عوامل یکیپخت  یدما .پروسکایت

رشد  یشتریبا نظم ب تیپروسکا یساختار بلور ها شودیم

داده شوند و تاثیر مستقیم بر اندازه کریستال های 

الیه  اثر دمای پخت این مقالهدر . [9]پروسکایت دارد

بر مورفولوژی  پروسکایت ایجاد شده به روش دو مرحله ای

 ر دمااین تغییاثر همچنین . مورد بررسی قرار می گیرد آن

خورشیدی بر پارامتر های فوتوولتائیکی سلول های 

 .پروسکایتی مورد بررسی قرار می گیرد

 روش آزمایش

 :مواد مورد نیاز 

نشانی شده با اکسید رسانای فلزی، خمیر  الیه ی شیشه

دی اکسید تیتانیوم ، اتانول، تیتانیوم ایزو پروپوکسید، دی 

متیل و پودر  ، پودر سرب یدید، ایزوپروپانولآمیدمتیل فرم
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این مواد از شرکت ادوات نوری  .(مای)یدیدآمونیوم 

نانوساختاری ایساتیس، شریف سوالر و سیگما خریداری 

گیری مشخصات فوتوولتائیک سلول اندازه. شده است

صورت  Keithley2400خورشیدی نیز توسط دستگاه 

 .گرفته است

 :روش ساخت سلول خورشیدی 

پس از الگو دهی با پودر روی و  FTOشیشه های 

 ، آبصابونتوسط مایع به ترتیب  هیدروکلریک اسید

مقطر، استون و اتانول تحت اولتراسونیک قرار داده تا 

ی ها الیه. هرگونه آلودگی سطحی آن از بین رود

-با روش الیه حفره و انتقال دهنده الکترونی سدکننده

به  C 055°دمای  درنشانی و سپس الیه نشانی چرخشی

پروسکایت نشانی برای الیه .دقیقه پخت داده شد 05مدت 

میلی گرم پودر  005ابتدا . وری استفاده شداز روش غوطه

به  C 15° در دمای DMFلیتر میلی 1سرب یدید در 

ساعت هم خورد و بعد به روش الیه نشانی  18مدت 

دقیقه در  10سپس به مدت . چرخشی، الیه نشانی شد

در مرحله بعدی هر کدام از . پخت داده شد C 15° یدما

 یدیدمتیل آمونیوم دقیقه در محلول  0نمونه ها به مدت 

 10به مدت  از آن یک نمونه از سلولها غوطه ور شده و بعد

دقیقه در  10نمونه دیگر به مدت  ،C 15°دقیقه در دمای

 C°دقیقه در دمای 10نمونه دیگر به مدت  ،C 05°دمای

دقیقه در  10و یک نمونه دیگر سلولها نیز به مدت  95

در نهایت الیه نازک طال و  ندپخت داده شد C 185°دمای

در خالً بر روی  ینگنانومتر با روش اسپاتر 05با ضخامت 

 .الیه پروسکایت قرار گرفت

، 05الیه پروسکایت ایجاد شده در دماهای  SEM تصاویر

شان داده شده در زیر ن درجه سانتی گراد 185و  95، 15

 C 15°در دمای الیه پروسکایت ایجاد شدهسطح . است

نسبت به سایر دماها دارای یکنواختی بیشتر و حفره های 

 .باشدمی سطحی کمتری

 

  C 05° دمایالیه پروسکایت ایجاد شده در  SEMتصویر : 1کل ش

 

  C 70°الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای  SEMتصویر :  8 شکل

 

 C 90°الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای  SEMتصویر :  9 شکل

 

 C 185°الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای SEMتصویر :  0شکل      

ولتاژ و -به ترتیب نمودار جریان( 1)و جدول ( 0)شکل 

به سلول های خورشیدی ارامترهای فوتوولتائیکی مربوط پ

پروسکایتی ساخته شده با شرایط فوق الذکر را نشان می 

سلول ساخته شده و پارامترهای  0برای هر دما  .دهد

 .فوتولتائیکی مربوط به آنها میانگین گیری شده است
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 یساخته شده در دماها یولتاژ سلول ها انینمودار جر:  0شکل 

 تیپروسکا هیال جادیا یپخت مختلف برا

 یسلول ها یابیمربوط به مشخصه  یپارامتر ها:  1جدول 

 یپخت مختلف برا یساخته شده در دماها یتیپروسکا یدیخورش

 تیپروسکا هیال جادیا

همانطور که مشاهده می شود چگالی جریان و در نتیجه 

بازدهی سلول خورشیدی پروسکایتی ساخته شده در دمای 

°C 15 این موضوع . نسبت به سایر دماها بیشتر می باشد

به دلیل یکنواختی بیشتر و همچنین حفره های سطحی 

نسبت به  C 15°کمتر در پروسکایت ایجاد شده در دمای 

 .سایر دماها می باشد

 :نتیجه گیری 

در این مقاله اثر تغییر دمای پخت الیه پروسکایت ایجاد 

مورفولوژی الیه پروسکایت و شده به روش دو مرحله ای بر 

با همچنین عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی متناظر 

 SEMطور که از تصاویر همان. آن مورد بررسی قرار گرفت

 C 15°مشاهده شد الیه پروسکایت ایجاد شده در دمای

. دارای یکنواختی بیشتری می باشد C 05°نسبت به دمای

 185 و 95های وسکایت ایجاد شده در دماهمچنین الیه پر

دارای حفره های  C 15°جه سانتیگراد نسبت به دمایدر

های ساخته مشخصه یابی سلول .سطحی بیشتری هستند

دهد که پارامتر چگالی جریان مهمترین شده نشان می

های ساخته شده در عامل متفاوت بودن عملکرد سلول

یکنواخت تر بودن و حفره های  .باشدالذکر میدماهای فوق

کمتر داشتن برای پروسکایت ایجاد شده در  سطحی

باعث کاهش باز ترکیب حامل های بار  C 15°دمای

و در نتیجه افزایش جریان و بازدهی ( حفره-الکترون)

 .سلول های خورشیدی ساخته شده در این دما می شود

 :مرجع ها 

[1] Y.Ch. Zheng, Sh. Yang,Thermal-induced volmer-

weber growth behavior for planar heterojunction 

perovskites solar cells, Chem. Mater voll.27,pp.5116-

5121, 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. 

دمای 

 پخت
Voc (V) Jsc (mA/cm

2
) FF 

Eff. 

(%) 

50 

°C 

0.74±0.04  
  

10.93±1.08  
0.56±

0.01  

4.46±

0.47 

70 

°C 
0.76±0.02 13.75±0.92 

0.58±

0.01 

5.99±

0.35 

90 

°C 
0.74±0. 01 12.66±1.16 

0.55±

0.01 

5.02±

0.23 

120 

°C 
0.38±0.02 9.02±0.08 

0.37±

0.03 

1.22±

0.12 
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  مایع وندرنانوذرات پراکندگی دینامیکی نور  گیریاندازه

 محمد امین امیری رشخوار، سید حسن توسلی

 تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدۀ لیزر و پالسما

با  ،روشاین  در استتت  درون مایع نانوذرات یین توزیع اندازۀجهت تع هاترین روشیکی از متداول پراکندگی دینامیکی نور–چکیده 

چیدمان آزمایشگاهی  ،در این مقاله  شود، قطر ذرات محاسبه میدر زمان نانوذرات شدت نور پراکنده شده از هایافت و خیز مشاهدۀ

چیدمان این نتایج عملی حاصل از و   اندازیراه  PMTنانومتر و آشکارساز  532لیزر  یک با استفاده ازروش پراکندگی دینامیکی نور 

ست شده ا شتبافت  برای نمونه نانوذرات نقره ارائه  صل توزیع اندازۀ نگا شگاهی  از این آزمایش حا ستگاه آزمای ستانبا نتایج د  داردا

  دهدخوبی را نشان میبسیار شده که تطبیق مقایسه 

 نانوذرات ۀتوزیع انداز، توزیع اندازه نگاشتبافتپراکندگی 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

وشی غیر تصویری برای روش پراکندگی دینامیکی نور ر

ذرات موجود در  ۀمتوسط و توزیع انداز تعیین اندازۀ

 زا باشد.محلول مییا پلیمرهای موجود در  و سوسپانسیون

تر از یک کوچک برای تعیین اندازۀ ذرات تواناین روش می

 .]1[ استفاده کرد میکرومترنانومتر تا چند 

وقتی یک باریکۀ نور همدوس مانند لیزر به یک محیط 

تابد، ذرات نور را در جهات مختلف محلول حاوی ذرات می

 100تا  1)ابعاد نانوذرات  چون قطرکنند. پراکنده می

 532موج لیزر )در اینجا خیلی کوچکتر از طولنانومتر( 

گی از نوع پراکند نانوذراتبرای  این پراکندگینانومتر( است 

ریلی است و برای ذرات بزرگتر به ترتیب از الگوی پراکندگی 

بدلیل حرکت  .]3[کندمی و پراش فرانهوفر پیروی می

حرارتی )براونی( ذرات در داخل محلول، شدت نور پراکنده 

 شود. از آنجا کهشده با افت و خیزهایی در زمان همراه می

ر محلول کندتر است، فرکانس حرکت ذرات بزرگتر د سرعت

تغییرات شدت نور پراکنده شده توسط آنها نیز کمتر است 

( شدت، یک ACFهمبستگی )با محاسبه تابع خودو بلعکس. 

کاهش آن  نرخآید که نمودار نمایی کاهشی بدست می

 وابسته به اندازه ذرات است.

های حاصل از روش به کمک محاسبات آماری برروی داده

از  مفیدیاطالعات  تواندینامیکی نور می پراکندگی

-توان بافتمشخصات ذرات استخراج نمود. از جمله می

در این پژوهش،  کرد.ترسیم ذرات  نگاشتی از توزیع اندازۀ

 تجربی ایده مذکور در محیط آزمایشگاهی اجرا و نتایج

ات بر روی نمونه نانوذر گیری پراکندگی دینامیکی نوراندازه

مقایسه و  استاندارد دستگاه آزمایشگاهیج نقره با نتای

 .دهدکه تطبیق خوبی را نشان می گزارش شده است

آزمایش تئوری و روش  

بر پایۀ ارتباط میان اندازۀ  پراکندگی دینامیکی نورروش 

باشد. این ذرات و الگوی حرکت بروانی )حرارتی( آنها می

 :ودشانیشتین تعریف می-رابطۀ استوکس ارتباط بوسیلۀ

d

Tk
D B

3
  )1( 

( کوچکتر باشد، dبر اساس این رابطه هر چه اندازۀ ذرات )

حرکت آنها در یعنی  بزرگتر است (D) آنها ضریب پخش

قطر  dدر این معادله، محلول سریعتر است و بلعکس. 

انرژی  TkBویسکوزیتۀ محلول و ذرات،  هیدرودینامیک

 حرارتی است.

در این روش، باریکۀ یک لیزر به عنوان چشمۀ همدوس به 

نمونه ذرات موجود در یک محلول که دارای حرکت براونی 

ر نور را د شود. ذرات در مسیر پرتو لیزر،هستند تابانده می

در یک زاویۀ مشخص  کنند.راکنده میجهات مختلف پ

نسبت به راستای انتشار باریکۀ فرودی، تغییرات شدت نور 

 شود.پراکنده شده در زمان بوسیله آشکارساز ثبت می

نور پراکنده شده از ذرات در حال حرکت، حاوی اطالعاتی 

بدین ترتیب که هر چه افت و  از الگوی حرکتی آنها است.

در زمان سریعتر باشد،  هده شدهای شدت نور پراکنخیز

 بزرگتر است و بلعکس. یعنی ضریب پخش 

برای استخراج رابطۀ کمی بین تغییرات شدت و ضریب 

( سیگنال ACFهمبستگی )پخش، ابتدا باید تابع خود

 باغلناشی از آشکارساز را محاسبه کرد. این کار  پیوستۀ

تابع  برازش .]2[گیردانجام می کروالتور دستگاهبوسیله 

 یک نمایی کاهشی است: ،حاسبه شدهم

)exp()(  G
 (2)  

http://www.opsi.ir/
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زیر به ضریب پخش  معادلۀ( بوسیلۀ نرخ کاهش این تابع )

 شود: ذرات در محلول مرتبط می




2q
D  )3( 

بردار پراکندگی است که به صورت زیر  q در این معادله 

 شود:تعریف می

)
2

sin(
4

0

0 



n
q   )4( 

ضریب شکست محلول  0nموج لیزر در خالء، طول 0که 

کندگی نسبت به راستای انتشار است زاویۀ مشاهدۀ پرا و 

( و 2بدست آمده از رابطۀ ) بدین ترتیب بوسیله  .]3و2[

در  Dجایگذاری  در نهایت ( و4( و )3استفاده از روابط )

این  آید.می( بدست dقطر هیدرودینامیک ذره )(، 1رابطۀ )

 معتبر است. واحدهای دارای اندازۀ فرایند تنها برای نمونه

 ها(،)اغلب نمونه توزیع اندازههای دارای نهبرای تحلیل نمو

از جمله روش  شود.استفاده می یهای ریاضی مختلفاز روش

Cumulants روش ،CONTIN  و روش کمترین مربعات

 .]4[ ( استNNLSنامنفی )

 چیدمان آزمایش

 نانومتر 532(، از یک لیزر 1در چیدمان این آزمایش )شکل 

ت. اسبرای تحریک نانوذرات استفاده شده  با قطبش عمودی

 بوسیلۀ و روزنه،پس از عبور از کاهنده شدت  باریکۀ لیزر

معلق در  نقرۀ درون ظرف نمونه حاوی نانوذرات L1عدسی 

 درجه 90شود. نور پراکنده شده در زاویۀ آب کانونی می

دۀ نپس از عبور از یک قطب ،نسبت به راستای انتشار باریکه

با  L2 یهمگرا خطی با محور عبور عمودی، بوسیله عدسی

افت و خیزها  .شودمیآوری متر جمعمیلی 75فاصلۀ کانونی 

 از نوع بوسیلۀ یک آشکارساز ،آوری شدهدر شدت نور جمع

 وج ـمطولبیشینه و  410( با بهرۀ PMTافزایندۀ فوتونی )

 

 : نمایی از چیدمان آزمایش  1کل ش

ثبت  ،  Hamamatsu R6355مدل  نانومتر 532اسخ طیفی پ

شود. به منظور اطمینان از ایجاد مساحت همدوسی می

-میلی 1مناسب برروی صفحۀ آشکارساز، یک روزنه به قطر 

 متر قبل از آن قرار داده شده است.

با کمک اسیلوسکوپ  PMTدر نهایت سیگنال حاصل از 

 kHz 100در فرکانس  Tektronix 2024B دیجیتال

و سایر  (ACF) تابع خودهمبستگی ستخراج و برای محاسبۀا

از آنجا که پرتو  شود.ها به رایانه ارسال میتجزیه و تحلیل

عمودی است، نور پراکنده شده توسط ذرات  لیزر قطبیدۀ

خطی مانند یک  ز دارای قطبش عمودی بوده و قطبندۀنی

 کند.مزاحم جلوگیری می هایفیلتر از ورود پرتو

 نتایج

ا استفاده از چیدمان پراکندگی دینامیکی نور توصیف شده ب

 هاینمونه نانوذرۀ نقره در اندازه دومشخصات در باال، 

ول تر حنانومتر و یک نمونه با توزیع وسیع 120و 60 متوسط

 .شدمطالعه  نانومتر 70اندازۀ متوسط 

از طریق  PMTتغییرات شدت ثبت شده بوسیلۀ 

 .است هشد اسیلوسکوپ دیجیتال استخراج و به رایانه ارسال

  زمانیهمبستگی ( خودMATLABافزار متلب )به کمک نرم

http://www.opsi.ir/
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 حاصل از تجربی نگاشتبافت . پایین:به ترتیب از چپ به راست نانومتر 120و  70، 60با اندازۀ متوسط تقریبی  نقره توزیع اندازۀ نانوذرات: نمودار 3شکل 

(محور افقی به صورت لگاریتمی ترسیم شده است.) .استانداردنتایج دستگاه آزمایشگاهی  . باال:این پژوهش

ه شد( برازش 2ه سپس به تابع نمایی )رابطۀ مدن بدست آآ

به طول بار، هر کدام  200برای هر نمونه (. 2)شکل  است

سیگنال شدت بر حسب زمان استخراج شده ثانیه میلی 500

 50 زمان تأخیربیشینه است. تابع خود همبستگی زمانی با 

 تی ازنگاشمحاسبه و در نهایت بافت ،یکثانیه برای هر میلی

توزیع فراوانی مقادیر بدست آمده ترسیم شده است )شکل 

با مقدار گزارش توزیع اندازۀ بدست آمده از این آزمایش  (.3

شده بوسیلۀ دستگاه آزمایشگاهی استاندارد مقایسه شده 

(. همچنین مقادیر اندازۀ متوسط و انحراف 3است )شکل 

( آورده شده است که نزدیکی خوبی را 1عیار در جدول )م

 دهد.نشان می

 به همراه خودهمبستگی نسبت به زمان تأخیرتابع :  2شکل 
 نانومتر.  60ه با اندازۀ متوسط نمون برای نمودار برازش شده

ر بر . مقادیاستاندارد آزمونبا نتایج  نتایج تجربی مقایسۀ: 1دول ج

 باشد.حسب نانومتر می

مارۀ ش

 نمونه

 تجربینتایج  استاندارد آزموننتایج 

 انحراف معیار اندازۀ متوسط انحراف معیار اندازۀ متوسط

 10.57 58.08 10.66 57.69 1نمونه 

 16.59 64.09 18.80 68.66 2نمونه 

 12.57 113.33 14.33 117.90 3نمونه 

گیرینتیجه  

قره نانوذرات ن بر روی گیری پراکندگی دینامیکی نوراندازه

-بافت صورت گرفت. 1بوسیلۀ چیدمان شکل  معلق در آب

ت بدس نمونهبرای هر  نگاشت توزیع اندازه و اندازۀ متوسط

دارای   3تا  1های برای نمونه. اندازۀ متوسط بدست آمده آمد

نانومتر و درصد  4.57و  4.57، 0.39خطای مطلق به ترتیب 

 درصد بود. 3.88و  6.66، 0.68خطای نسبی به ترتیب 
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عملکرد سلول در  CuSCN الیه  عملیات دمادهیبررسی دماهای مختلف 

 حفره غیرآلی دهندهعنوان انتقالبه خورشیدی پروسکایتی
 1نژندبهرام عبدالهی  ،1,2آبادیر رقپو عربفرزانه ، ،*1 ، وحید احمدی1مائده کوهیان افضل دهکردی

                         ونیکتوه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفگر تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه ،تهران ،رانیا1
       تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه، تهران، رانیا 2

  v_ahmadi@modares.ac.ir:نویسنده مسئول* 

سلول -چکیده  ساختار  شیدی، الیه انتقالیکی از اجزای کلیدی در  ستهای خور ستخراج حامل و  دهنده حفره ا که نقش مهمی در ا

سیم می صلی مواد آلی و مواد غیر آلی تق شوند. در این مقاله از ماده غیر آلی جلوگیری از بازترکیب آن دارد. این مواد به دو گروه ا

 عملیات دما دهی بر بلور بندی و مورفولوژی سیی ا این الیه ریتأثدهنده حفره اسییتفاده شیید و انتقالعنوان مس به تیوسیییانات

دهنده حفره که در دماهای مختلف حرارت دهی شدند، های انتقالهای خورشیدی بر پایه الیهانتها سلول در ی قرار گرفت.موردبررس

شدند. صه یابی  شخ شان  داده ساخته و م شدهسانتی درجه 120  ه در دمایشد نمونه ای کن ست  گراد عملیات حرارت  بهترین  ا

 توولتائیکی را دارد.وبلورینگی و درنتیجه بهترین مشخصات ف

 بلورینگی ،دهنده حفره غیر آلیالیه انتقال، 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   

 1Optoelectronic 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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 مقدمه

میاساکا و همکارانش برای اولین بار از  2009در سال 

عنوان الیه جاذب نور در سلول به 3PbI3NH3CHپروسکایت 

های خورشیدی . بازده سلول[1]خورشیدی استفاده کردند

ه های اخیر بسال سرعت پیشرفت کرد و درپروسکایتی به

دهنده . مواد انتقال[2]است رسیده  %23/3بازدهی باالی 

حفره نقشی اساسی و مهم در استخراج هرچه بهتر حامل و 

درنتیجه حصول بازدهی باال در سلول خورشیدی 

( یک ماده غیر CuSCN)مس پروسکایتی دارند. تیوسیانات 

است. این ماده مانند  eV 3.4تر از آلی با گاف انرژی بزرگ

مکانیکی خوب، شفافیت باال، همه مواد غیر آلی از خواص 

نسبت به مواد  خالص صورتتحرک پذیری حامل باال به

یا  PEDOT:PSSدهنده حفره پلیمری معروف نظیر انتقال

Spiro MeOTAD  برخوردار است. مواد پلیمری به علت

 تحرک پذیری حامل پایین، به افزودنی نظیر 

LiTFSI نیازمندند که این نمک به علت رطوبت پذیری

                                               . [3]شودید سبب غیر پایداری سلول خورشیدی میشد

ها های مواد غیر آلی آمورفی بودن ساختار آنیکی از چالش

باشد. در این پژوهش عملیات دما دهی پس از الیه نشانی می

برای بهبود مورفولوژی سطح و کریستال  CuSCNماده 

 شدن این ماده موردبررسی قرارگرفته است.

  شیآزما روش -1

 CuSCN ینشان هیال 1-1

 شد.عنوان زیرالیه استفادهبه ITOدراین پژوهش از بستره 

ها به روش شیمیایی با هیدروکلریک اسید در ابتدا زیر الیه

(HCL تحت دمای )درجه الگودهی شدند. پس از  70

ر آب شده درقیق آب صابونها به ترتیب با الگودهی، زیر الیه

زدایی (، استون، دوپروپانول و آب یونDIزدایی شده )یون

دقیقه تحت حمام التراسونیک قرار  10شده هرکدام به مدت 

 100ها تحت دمای کشی، نمونهگرفتند. در انتها پس از آب

میلی گرم پودر   10درجه خشک شدند. محلول شامل 

CuSCN   الیه نشانی  به روش آمونیاک لیترمیلی1در

ها الیه نشانی شد. برای بررسی چرخشی بر روی زیر الیه

گروه تقسیم شدند در سری  3ها به عملیات دمادهی، نمونه

درجه، سری دوم  150دقیقه تحت دمای  10ها اول نمونه

 درجه و در سری سوم، 120دقیقه تحت دمای  10 نمونه

 قرار گرفتند. 100دقیقه تحت دمای  10ها نمونه

 تیپروسکا ینشان هیال 1-2

ای استفاده شد. در این در اینجا از روش پروسکایت دومرحله

لیتر میلی 1را در  2PbIگرم سرب یدید میلی 460روش ابتدا 

ساعت تحت  2حل کرده و محلول به مدت  DMFحالل 

شود. محلول به روش الیه درجه قرار داده می 70دمای 

 10و به مدت  شدی ها الیه نشاننشانی چرخشی روی نمونه

 30. سپس شددرجه حرارت دهی  100دقیقه روی دمای 

 1در  I)3NH3(CHگرم پیش ماده متیل آمونیوم یدید میلی

های سرد شده تا لیتر ایزوپروپانول حل و روی نمونهمیلی

 و شددمای اتاق به روش الیه نشانی چرخشی الیه نشانی 

دقیقه  10درجه به مدت  100ها در دمای سپس نمونه

 .شدندحرارت دهی 

 نقره و الکترون دهنده انتقال ینشان هیال 1-3

   Phenyl-C61-Butyric acid Methyl ester (PCBM)ماده

ها به روش الیه دهنده الکترون روی نمونهعنوان انتقالبه

شود و در انتها نقره به روش نشانی چرخشی، الیه نشانی می

ها الیه روی نمونه نانومتر بر 100تبخیر حرارتی به ضخامت 

 .شودنشانی می

جا ای معکوس طراحی شده در اینسلول خورشیدی صفحه

 ITO/CuSCN/Perovskite/ PCBM/Agهای  شامل الیه

 است. شدهدادهنشان 1در شکل  است. شماتیک کلی ساختار
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 : شماتیک برش عرضی ساختار سلول خورشیدی1شکل 

 یدیخورش سلول یابیمشخصه -2

های خورشیدی از دستگاه ولتاژ سلول-بررسی جریانبرای 

سوالر به همراه پتانسیواستات  ساز نور خورشید شریفشبیه

استفاده شد. برای مطالعه مورفولوژی سطوح الیه نشانی شده 

منظور بررسی ( و بهSEMاز میکروسکوپ روبشی الکترونی )

بلورینگی و تشخیص ماده الیه نشانی شده از آنالیز پراش 

 استفاده شد.(XRDشعه ایکس )ا

 حفره دهنده انتقال هیال ینگیبلور 2-1

های فرایند شده در دما CuSCN های الیه XRDطیف 

های مربوط شده است. پیکنشان داده 2شکل مختلف در 

بر روی طیف با فلش  CuSCNبه صفحات کریستالی 

 ITOها مربوط به زیر الیه اند و مابقی پیکشدهمشخص

های حرارت شود الیهطور که مشاهده میهمان باشد.می

گراد ساختاری تقریبا درجه سانتی 150در دمای  شده  دهی

آمورف دارند و ساختار با بلورینگی بیشتر برای ماده 

CuSCN  آمده دستگراد بهدرجه سانتی 120در دمای

 است.

 حفره دهنده انتقال هیال س ا یمورفولوژ 2-2

 CuSCNبرای بررسی مورفولوژی سطحی هر سه نوع الیه 

ست. شده ااز آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده

های ج به ترتیب برای نمونه-3ب و  -3الف و  -3تصاویر 

 سری اول، دوم و سوم هستند.

 

 
های حرارت دهی شده در دماهای الیه XRDهای : طیف2شکل

 مختلف

 
های نمونه-نمونه سری اول، ب-الف CuSCN: تصویر از نمای باال الیه 3شکل

 های سری سومنمونه -سری دوم، ج

 

مورفولوژی  نشان داده شده است، 3در شکل طور که همان

سری دوم از یکنواختی بیشتری برخورداراست  سطحی نمونه

. 

  یدیخورش سلول کیتوولتائوف مشخصات 2-3

های ولتاژو مشخصات فتوولتائیکی برای سلول-نمودارجریان

به ترتیب  CuSCN دهنده حفره شده با الیه انتقالساخته

 است.نشان داده شده 1و جدول 4درشکل

200 nm 
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حرارت دهی شده در   CuSCN: نمودار جریان ولتاژ افزاره با 4شکل

 دماهای مختلف 

 

 دهیات دمادهی شتوولتائیکی سه نوع نمونه عملو:مشخصات ف1جدول

 ℃120 ℃100 ℃150 

PCE(%) 2.9 1.7 1.2 

FF(%) 41 37 31 

Jsc(mA/cm2) 9.99 6.37 6.06 

Voc(V) 0.71 0.71 0.58 

 

توولتائیکی وشود، مشخصات فطور که مشاهده میهمان

 120عملیات حرارتی دردمای )با  های سری دومبرای نمونه

گی رسد بلورینگراد( بهتر شده است. به نظر میسانتیدرجه 

نسبت به حالت آمورف سبب بهبود  CuSCNبیشتر الیه 

 توولتائیکیواستخراج حامل و درنتیجه بهبود مشخصات ف

 شده است.

 یریگ جهینت -3

در اینجا نشان داده شد که بلورینگی و مورفولوژی الیه 

CuSCN توجهی به عملیات حرارتی دارد. وابستگی قابل

حرارت دهی  CuSCNالیه های   XRDهمانطور که از طیف 

شده در دماهای مختلف مشاهده می شود، بلورینگی نمونه 

کمتر  درجه سانتی گراد از همه 150تهیه شده در دمای 

همان طور  آمورف است. است و می توان گفت که الیه کامال

بلورینگی نقش به سزایی در استخراج هرچه که می دانیم 

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.

ر ها دپس هرچه بلورینگی بیشتر باشد بازترکیب حامل

-رک کمتر و در نتیجه ولتاژ مدار باز بیشتر میفصول مشت

بهترین ساختار بلورینگی با  CuSCNشود. در سه نوع نمونه 

گراد حاصل شد. درجه سانتی 120عملیات حرارتی در دمای 

درنتیجه بهتر شدن بلورینگی سبب بهبود استخراج حفره و 

بهتر شدن جریان اتصال کوتاه، ولتاژ مدار باز و بهبود بازدهی 

 سلول خورشیدی حاوی این الیه شد.

 یگزار سپاس
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 مایل تابشفلز وایل در یب بازتاب از یک نیماضر

 1، ابراهیم قنبری عدیوی1، مرتضی سلطانی1، صفا آدمیو*1علی لطیفی

 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 1

 a.latifi@sci.ui.ac.irرایانامه: * 

صح نیدر ا -چکیده  سول ت ستفاده از معادالت ماک سخ لیوا فلزمین طیدر مح شدهحیپژوهش ابتدا با ا  نیا از سیالکترومغناط یهاپا

س طیمح ست شدهیبرر شرا ا سپس با اعمال  ضرا یمرز طیو  سب  سطح  یبازتاب در پراکندگ بیمنا  در فرود لیوا فلزمین کینور از 

که در  لیاز مواد وا تینهایبمین طیمح کیاز  است عبارت نجایمورد نظر در ا یآمده است. هندسهدست بهخاص  یو در هندسه لیما

پس از انجام محاستتبات با . استتت y-z یبازتاب آن منطبق بر صتتفحه یصتتفحه قرار دارد و zنقاط وایل در راستتتای محور آن امتداد 

 ها در تطابق باهم هستند.که جواب مینیبیفرود عمود در هندسه مشابه م یموجود برا یهابا جواب سهیمقا

 فلز وایلمواد توپولوژیک، رسانندگی هال، نیم -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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 مقدمه

های در دهه ترین اکتشافاتاثر کوانتومی هال یکی از مهم

 [1] در فیزیک ماده چگال است. در اثر کوانتومی هالاخیر 

ها در حجم ماده یک میدان مغناطیسی قوی حرکت الکترون

کند تا ها را مجبور میکند، اما همان میدان آنرا محدود می

ها و یا روی سطوح حرکت کنند. لذا یک فلز روی لبه

دوبعدی در یک میدان مغناطیس قوی در حجم همانند یک 

کند. این مفهوم در سطح همچون یک رسانا عمل می عایق و

های توپولوژیک است. نقطه شروع توصیف و ساخت عایق

شود که های توپولوژیک به موادی اطالق میرو عایقازاین

همانند یک عایق معمولی، یک گاف انرژی در حجم خود 

گونه این ، در)یا لبه در دو بعد( که روی سطحدارد، درحالی

شده با تقارن معکوس های بدون گاف محافظتحالتاز مواد 

شود که منجر به رسانندگی روی سطح )یا زمانی دیده می

 .[3و2] شودهای توپولوژیک میلبه( عایق

 لیافلز و میمواد، ن گونهنیبه ا کیماده نزد یهااز حالت یکی

 یکه از معادله شودیگفته م یبه مواد لیوا فلزمیاست. ن

  یمعادله راکی[ د4که ]کند. بعد از آن یرویپ لیوا

بدون جرم  راکید یمعادله لیرا نوشت، هرمن وا هاونیفرم

 ورتصشود و بهیشناخته م لیوا ینام معادلهرا نوشت که به

. ( ).fH  


  k b   )1( 

بلور در  یتکانه k،یسرعت فرم f که شود،ینشان داده م

 یدر فضا لینقاط واجدایی  2bb2)0(، لونیاول بر یمنطقه

است. عالمت +  یپائول یهاسیماتر  و (یتکانه )انرژ

 هب مربوط –مثبت و عالمت  یتیسیمربوط به ذرات با هل

با تحقق  ریاخ یهااست. در سال یمنف یتیسهلی با ذرات

عالقه به  شگاهیمواد در آزما نیا یامکان ساخت تجرب

 شیپ ازشیفراوان آن ب یاردهکاربر لیاز مواد به دل گونهنیا

 است.

دست پرداخت، به میمقاله به آن خواه نیکه در ا یمطلب

ست. افرود مایل در  ل،یوا فلزمین کیبازتاب از  بیآوردن ضرا

نظر گرفتن معادالت ماکسول  منظور ابتدا با در نیا یبرا

 فیتوص یبرا یارابطه لیوا فلزمین طیشده در محاصالح

ارائه  دموا نیا طیدر مح سیالکترومغناط یهادانیم

ز ا یبازتاب بیدست آوردن ضرابه یکه در ادامه برا میدهیم

 طی. سپس با اعمال شراشودیمواد استفاده م نیسطح ا

ا در ر لیفلز وامیبازتاب از سطح مواد ن بیمناسب ضرا یمرز

که در حد  میدهیو نشان م م،یکنیمحاسبه م لیفرود ما

جود مو جیبا نتا همقال نیدست آمده در ابه جیفرود عمود، نتا

 حالت مطابق است. نیدر ا

لیفلز وا مین طیدر مح یکیالکتر دانیم یمعادله  

 کی[ 4توسط ] لیفلز وا میاز ن سیالکترومغناط یهاپاسخ

ظر . با در نشودیم فیتوص ییفضا رییتغ یونیسهم اکس

 یحرکت با رابطه یمعادله یونیگرفتن سهم اکس

0

0

1

( )
2

F

F J

 

 

 

 




 



   

  

P

  )2( 

تانسور قطبش، P . کهشودیم فیتوص
2

04e c  ز،یابت ساختار رث F A A      انسور ت

ه یونی است کمیدان اکس θو  الکترومغناطیس دانیشدت م

 صورتبه  0, 2  2t b t   r b r در  شود.تعریف می

مورد  یچون در مسئله م،یریگیرا صفر در نظر م 0b نجایا

 یسانکی ییایمیش لیدر پتانس لیما جفت نقاط وا یعالقه

 در روابط یحرکت منجر به اصالحات یمعادله نیقرار دارند. ا

تنها دو معادله از معادالت  تی. در نهاشودیماکسول م

 صورتبه ماکسول

0

0

2
. . ,




 
  D b B   )3( 
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0
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D
H J b E   )4( 

ماند. ی دیگر بدون تغییر باقی میکند و دو رابطهتغییر می

 توان نشان داد که:میحال با استفاده از این روابط 

2

2 2

2
.

c t c t

 



 
    

 

E E
E b   )5( 

 سرعت نور در خأل cو  لیوا فلزمین کیالکتریثابت د εکه 

. در ادامه امتداد نقاط میریگیدر نظر م کیها را است که آن

 bzbˆ یعنی شود،یدر نظر گرفته م zدر جهت محور  لیوا

ه دانیم کایی موج تخت میشکل نم با در نظر گرفتناست. 

t گیری زمانی از تابع مورد نظر، عملگربا مشتق   عبارت

t است از i    عملگر طورنیهم است از عبارت 

i   ( به شکل5ی )بنابراین معادله 

2^ ^ ^ ^
2

2
.

i
z

c

 
  



    
          

    
E EI I I   )6( 

 جانیدر ا .شودیم نوشته
^

I  22ماتریس یکه و 2e b  

عنوان تانسور عبارت داخل کروشه بهرسانندگی هال است. 

 صورتو به شودیشناخته م کیالکتریثابت د

1 0

1 0 ,

0 0 1

i

i

 

  


 
 

  
 
 

  )7( 

عبارت  یکیالکترمیدان  یمعادله ییشکل نها نیاست. بنابرا

 است از:

^
2 2 0 .    

 
     

 
EI   )8( 

بینیم که اگر میدان اولیه عرضی باشد، داخل می در اینجا

 شود.نیز مشاهده می های طولی میدانماده مؤلفه

لیوا فلزمیبازتاب از ن بیضرا  

 یبرا یا( به رابطه8) یسیماتر یاز معادله نانیدترم

داشته باشد  تواندیم  موج که بردار ییهافرکانس

 [5] صورتبه ییهامورد فرکانس نی. در اانجامدیم

 
2

2 2 2 21 1

2 4
z            )9( 

را در نظر  لیوا فلزمین کیشروع  ی. براندیآیدست مبه

0x یهیکه به ناح میریگیم   0شده و در محدودx  

گرفته که منطبق بر شکل خأل با لیوا یمرز ماده یصفحه

فرود که به  یهمورد صفح نیدر ااست.  y-z یصفحه

( ی)بردار موج فرود q یکه با بردارها شودیگفته م یاصفحه

هم صفحه هست، در ( ی عمود بر سطح مادهبردار یکه) n̂ و

در دو  و  y ،zدر این حالت، است.  z-xی صفحه

باید یکسان باشد، اما  محیط
x این بنابر کند.تغییر می

دست آورد که برای یک موج فرودی با توان بهراحتی میبه

)بردار موج  , , )x y zq q qq موج عبوری 

 
2

2 2 2 21 1

2 4
x x zq q         )10( 

 ،یموج فرود کی یکه به ازا شودیم دهید جانیاست. در ا

در  یدو شکست تیداشت که خاص میخواه یدو موج عبور

ما موج فرودی را در ادامه  .دهدیرا نشان م لیوا یفلزهامین

0با 
E  و با بردار موج( , , )x y zq q qq و موج بازتابی را با 

r
E  که در جهت بردار موج( , , )r

x y zq q q q  انتشار

0z) یابد، در محیط خألمی همچنین  کنیم.( توصیف می

در داخل ماده
E های موج عبوری با بردارهای موج قطبش

( , , )x y zq q    .حال با اعمال شرایط مرزی هستند

0z)روی مرز مشترک بین دو محیط  اتریس ضرایب ( م

 .کنیمصورت زیر محاسبه میبازتاب را به

 0ˆ 0 ,rn      E E E E   )11( 
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 0ˆ .r rn             q E q E E E j   )12( 

که در جهت  عمود بر سطح ماده کهیبردار  n̂ که در آن

x̂  وj فلز وایل است. این جریان جریان سطحی در نیم

sمعادل  sj E که عمق نفوذ است. با توجه به این

sرسانندگی 

yy موج )تر از طولخیلی بزرگ

     ثیر آن در جریان سطحی ( است از تأ

sنظر کرده و در نتیجه صرف s

y yx xj E جا که است. از آن

sعمق نفوذ رسانندگی

yx 0ی در صفحهx   برابر
2 2( ) 2 ( )z zb b     است در نقاط

z b    واگرا

منظور سطحی ماندن شود. بهه و عمق نفوذ بینهایت میشد

رو اینموج باشد. ازی طولان عمق نفوذ باید از مرتبهجری

 داریم:

2
2 ( ) ( ) ln(2 )

2

Dz
z z

d e
b

h 


     

 
    )13( 

s برابر با ر نهایت جریان سطحی راد

y xj E گیریم که می

در آن 
2

ln(2 )
e

b
h

 


 .است 

واج به ام یو بازتاب یکردن قطبش تابش فرود کیبا تفک

( و TM) یعرض یسی( و امواج مغناطTE) یعرض یکیالکتر

 یبازتاب از رابطه بیضرا سیجداگانه هرکدام ماتر یبررس

0

0
( , )

r

TM TM

r

TE TE

E E
R q

E E


   
   

   
  )14( 

های ماتریس بازتاب لفهمؤدر این حالت  محاسبه است.قابل

 ند از:اعبارت

2

2

{[( )( ) ]

[(2 )( )( )

2 ]} ,

xx x x x x z

x x x x x x x

x

R q q q

i q q q

q D
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22 ,xy x zR q q D   )16( 

2 [ ] ,xy z x xR q i D            )17( 

2

2

{[( )( ) ]

[(2 )( )( )

2 ]} ,

yy x x x x z

x x x x x x x
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R q q q

i q q q

q D
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2[( )( ) ]

[( )( )( )] .

x x x x z

x x x x x x

D q q q

i q q

  

   

 

   

   

   
  )19( 

در حالت تابش عمودی با میل دادن 
zq به سمت صفر 

 ضریب بازتاب

2

2

( )

( ) )

x x
yy

x x x x

i q
R

q i q
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 [ در توافق کامل است.4است که با نتایج مقاله ]

گیرینتیجه  

که میدان الکتریکی اول ایندر بازتاب و عبور از مواد وایل 

های طولی نیز در داخل محیط دیگر عرضی نیست و مؤلفه

که در بازتاب از این مواد در فرود شود و دوم آنمشاهده می

 صورت همزمان وجود دارند.به TM و TEمایل مدهای 
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سازی پارامترهای بهینه جهتزیمکس  با میکروسکوپ انتگرالیسازی شبیه

 هامیکروعدسی

 2و1و علیرضا مرادی 1داود هاشمی دستجردی

                                                                        14945-1159 پستی صندوق ،دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان1
 19395-5531 پستی صندوق ،تهران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ، علوم نانوکده پژوهش2

اده از ت. با استفساسازی شده بر اساس اپتیک هندسی شبیهزیمکس توسط نرم افزار  میکروسکوپ انتگرالیدر این مقاله  -چکیده 

صویر انتگرالی ثبت میآرایه شده ت سی طراحی  صویری میکروعد سپس با الگوریتم بازیابی عمق ت صویر شود و   ه همراه بعدی بسه، ت

صویر شگاه مجازی ارائه شده  گردد.میبازسازی  توزیع شدت ت ارامترهای پیم ظعملکرد میکروسکوپی انتگرالی با تغییر و تندر آزمای

سیههای آرایمختلف از جمله ویژگی سی می ی میکروعد ضعیت بهینه برر سیدن به و  یه به قیمت باالی آرایهجشود. با توبرای ر

قطعات  یمیکروعدسی و سایر ادوات اپتیکی امکان طراحی مجازی چیدمان میکروسکوپی انتگرالی و بررسی قابلیت آن پیش از تهیه

 اشت. اهمیت باالیی خواهد د

 .میکروعدسیمیکروسکوپ انتگرالی، یمکس، زبعدی، سه برداریتصویر -کلید واژه

Zemax Simulation of Integral Imaging Microscope for Optimzation of Microlens 

Parameters 

Davood Hashemi Dastjerdi1 and Ali-Reza Moradi1,2 

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.  

1
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        2School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), 19395-5531, Tehran, Iran              
                 Email: dastjerdi@iasbs.ac.ir, moradika@iasbs.ac.ir  
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 مقدمه

 توزیع شدت تصویر بر روی آشکارسازگیری عادی، در تصویر

ت بعد سوم ناشی از ااطالعشود؛ ثبت می گردد وایجاد می

ایجاد ی پرتوهای فاز یا به طور معادل اطالعات زاویه

 در تصویربرداری انتگرالی با رود.ی تصویر از بین میکننده

ا ها و ثبت تصویر بی بزرگی از میکروعدسیاستفاده از آرایه

ار بعدی در کنای مختلف تصویر سههر میکروعدسی در زاویه

 دو آرایش برای آید.توزیع شدت تصویر بدست می

یش آرا ،پیش بینی گردیده استتصویربرداری انتگرالی 

 .(1 شکلتصویری )دوتصویری و آرایش تک

 
از )چپ(  تصویریتکآرایش تصویری  )راست( و دوآرایش  :1شکل 

 .تصویربرداری انتگرالی

ز ای اها با فاصلهعدسیمیکرو ی، آرایهدوتصویریآرایش در 

اصلی قرار داده توسط عدسی محل تصویر ایجاد شده 

قرار  هاعدسیمیکرو یآرایهساز در پشت رشود و آشکامی

بر  چککوای از تصاویر ها آرایهعدسیدارد. توسط میکرو

 ،تصویریتکآرایش در گردد. روی آشکارساز تشکیل می

لی اص عدسیدر محل تشکیل تصویر  هاعدسیمیکروی آرایه

شود و آشکارساز در فاصله کانونی پشتی قرار داده می

ای از ها آرایهعدسیها قرار دارد. توسط میکروعدسیمیکرو

ها هریک از این توزیع شدتآید که بدست میتوزیع شدت 

رتوها زاویه پ آنهاو می توان از  باشدابسته به زاویه پرتوها میو

های مختلفی برای بازسازی تصویر الگوریتم .را بدست آورد

دارد وجود  بعدی از تصویر ثبت شده از این آرایش هاسه

[1]   . 

های نوری، محدود کننده اصلی توان در میکروسکوپ

ابعاد دانه بندی باشد. حد پراش اثر موجی نور می ،تفکیک

های از تصویر نمونه آشکارسازهای نوعی، امروزه

این . بنابراست وپی پس از شیئی بسیار کمترکمیکروس

ای از و آرایه ییآشکارسازها چنینتوان با استفاده از می

ی توزیع شدت، اطالعات زاویه ها عالوه بر ثبتعدسیمیکرو

دست را ب بعدیسهپرتوها را هم ثبت نمود تا بتوان تصویری 

 ها، ازعددی بزرگ میکروسکوپ گشودگی آورد. با توجه به

الی وسکوپ انتگررمیک برای انتگرالی تصویریتکچیدمان 

در این مقاله با استفاده از نرم افزار زیمکس شود. استفاده می

روسکوپ انتگرالی به صورت آزمایشگاه ی کار میکنحوه

سازی شده است و پارامترهای مؤثر در کیفیت مجازی شبیه

 بررسی گردیده است.تصویر نهایی 

میکروسکوپ انتگرالی توسط  سازیشبیه

 زیمکس

ها، عدسیتر عملکرد آرایه میکروجهت بررسی هرچه دقیق

 ی عدسبا استفاده از میکروسکوپ انتگرالی  سازیشبیه

آل دقیقاً دارای کانونی ایده عدسی)آل برای شیئی ایده

پیرامحوری با  عدسیای و بدون ابیراهی است ولی نقطه

,0تقریب   tg  است و دارای ابیراهی هم

توسط نرم افزار ها عدسیو آرایه واقعی از میکروباشد( می

ورت سازی صدر شبیه. ه استصورت گرفت  اپتیکی زیمکس

  با فاصله کانونی (40Xشیئی میکروسکوپ )گرفته 

F=3.9mm   عددی  گشودگیوNA=0.95  ، آشکارساز با

، 2400×2400و تعداد نقاط  25mm×25mmابعاد 

 کوژبا سطوح  mmmlF 2.5=ا با فاصله کانونی هعدسیمیکرو

و ابعاد کل  200×200به تعداد   BK7تخت از جنس  –

25mm×25mm  طرح  2در شکل  .[2]اندگرفته شدهدرنظر

سازی شده آورده شده شبیه میکروسکوپ انتگرالی کلی

ی میکروعدسی بخش بزرگنمایی شده از آرایهاست. 

 3شکل سازی شده نیز در شکل آورده شده است. شبیه

ها بر روی وعدسیایجاد شده توسط میکرتوزیع شدت 

این  دردهد. جسم استفاده شده را نشان می آشکارساز

http://www.opsi.ir/
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ها شامل نقاطی با ارتفاع )یا ضخامت( مختلف و سازیشبیه

 های اختیاری است. شدت

 
 سازی شده. شبیه میکروسکوپ انتگرالی : طرح کلی2شکل 

 
بدست آمده بر روی آشکارساز پشت  وزیع شدتت : 3شکل 

 سازی شده.شبیه میکروسکوپ انتگرالیها در عدسیمیکرو

 و بازسازی تصویرالگوریتم تعیین ناکانونی 

ستفاده ا ،هدف از الگوریتم تعیین ناکانونی و بازسازی تصویر

پشت وزیع شدت ایجاد شده بر روی آشکارساز در از ت

شدت و بدست آوردن تصویر توزیع  برایها عدسیمیکرو

است. در چیدمان )ارتفاع یا ضخامت نمونه( توزیع ناکانونی 

 ها طوریعدسیابعاد و فاصله کانونی میکروتصویری تک

شیئی بر روی آشکارساز  عدسیگردد که تصویر انتخاب می

ها سیعدمیکروقطر ها تقریباً برابر اندازه عدسیپشت میکرو

پشت اینصورت تصاویر )توزیع شدت( گردد. در

شوند و از طرفی شدت ها با هم ترکیب نمیعدسیمیکرو

حاصل از پرتوهای  ،هاعدسینقاط تصویر هریک از میکرو

خود شیئی خواهد بود که  عدسیبوری از نواحی مشخص ع

براساس سازی شبیهاین . در استپرتوها  یبیانگر زاویه

اپتیک هندسی، پرتوهایی از نقاط مختلف جسم ساطع شده 

با نقاط آشکارساز محاسبه آنها محل برخورد  هاو با ردیابی آن

 گردد. با توجه به مقدار شدت و ناکانونی هر نقطه جسم،می

توزیع شدت متفاوتی بر روی آشکارساز خواهیم داشت. در 

ادیر متفاوت برای نقاط جسم مق ،الگوریتم مورد استفاده

با ردیابی پرتوهای  و شدت و ناکانونی درنظر گرفته شده

ساطع شده از آن نقاط، نقاط آشکارساز دریافت کننده 

آید. اگر توزیع شدت نقاط آشکارساز پرتوها بدست می

ده حداقل انحراف را از توزیع شدت بدست آمده از بدست آم

در اینصورت شدت آن نقطه برابر  ،سازی را داشته باشدشبیه

میانگین شدت نقاط و ناکانونی فرض شده، ناکانونی آن نقطه 

برای بدست آوردن توزیع شدت  .[3] شوددرنظر گرفته می

سازی صورت گرفته در تمام نقاط آشکارساز از روی شبیه

ابتدا تمام نقاط جسم را در یک ناکانونی  ط زیمکس،توس

پرتوهای ساطع شده از هر نقطه . کنیممشخص فرض می

و نقاط آشکارساز دریافت  را ردیابی هندسی نموده جسم

 RMSآوریم. میانگین و خطای کننده پرتوها را بدست می

محاسبه  صورت زیربهآمده بدستآشکارساز شدت نقاط 

 شوند:می

 










2
],[

1

1

],[
1

asq

sa

IjiI
N

I

jiI
N

I
 )1( 

],[که  jiIs، ی توزیع شدت در نقطه],[ ji  آشکارساز  از

 یپرتو یآشکارساز دریافت کنندهی شدت نقطه .هستند

],[) مرکزی cc ji)  و خطایRMS از روابط زیرهم  آن را 

 د:آیبدست می

 2],[

],[

acqc

cccc

IjiII

jiII




 )2( 

شیئی عدسی  

 آرایه

 آشکارساز میکروعدسی

http://www.opsi.ir/


، انفوتونیک ایر و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمینوکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

300 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

از   پارامترجسم از برای هر نقطه 
qcq II   محاسبه

ونی با ناکان  در صورتی که برای هر نقطه جسم .شودمی

ناکانونی این نقطه جسم  در نظر گرفته شده کمینه گردد،

شود و شدت آن کمینه قرار داده می  برابر ناکانونی با 

( درنظر aIنقطه جسم هم برابر میانگین توزیع شدت )

ت برای بدس شود. بدین طریق توزیع ناکانونیگرفته می

آوردن تصویر سه بعدی و توزیع شدت متناظرش بدست 

  آیند.می

 
بدست ( )چپ( و ناکانونی )راستای از توزیع شدت : نمونه4شکل 

 آمده توسط الگوریتم باال.

مقایسه نتایج بازسازی جسم با مقادیر جسم 

 واقعی 
توزیع شدت )ب( بخش و  ناکانونی )الف(توزیع  4 در شکل

که توسط الگوریتم باال  3بزرگنمایی شده از توزیع شکل 

توزیع شدت و اند نشان داده شده است. محاسبه شده

 شده را می توان از مقادیر ناکانونی واقعی جسم درنظر گرفته

سازی برای جسم بدست آورد. درنظر گرفته شده در شبیه

سازی شده و شبیهواضح است که هرچه تصاویر متناظر 

میزان عملکرد ی دهنده واقعی مشابه هم باشند نشان

ی و انتخاب عدسیبا میکرومیکروسکوپ انتگرالی ی بهینه

دو تصویر، ی جهت مقایسه .الگوریتم مورد استفاده است

و  کنیممقدار توزیع متناظر نقاط دو تصویر را از هم کم می

آوریم. مقادیر این تصویر تصویر اختالف آنها را بدست می

باشد. آل میمشابه خطای سطح یک رویه از سطح ایده

توان تعیین کیفیت سطوح میآماری روابط از همان بنابراین 

تصویر یا همان تشابه دو تصویر  دو اختالف برای بررسی

شدت نقاط تصویر  RMSدر اینجا هرچه استفاده کرد. 

اختالف دو تصویر کمینه باشد به عنوان معیار تشابه دو 

تصویر به هم درنظر گرفته شده است. با این معیار درنظر 

 گرفته شده و با پارامترهای باالی درنظر گرفته شده برای

 کرار موارد مختلف از توزیع شدتبا تو میکروسکوپ انتگرالی 

برای  حول کانون 10µm±درمحدوده ونی تصادفی نو ناکا

تعیین توزیع شدت و ناکانونی  RMS، خطای جسمنقاط 

 .مدآبدست  30%در حدود شده از مقادیر واقعی آنها 

و کارهای پیش رو گیرینتیجه  
سازی در این مقاله میکروسکوپ انتگرالی با زیمکس شبیه

دت و تصویر توزیع شبازیابی عمق الگوریتم شد و با استفاده 

 توان با هوشمندتر. میبعدی بدست آمدتوزیع ناکانونی سه

ر های دیگر بطواین الگوریتم و استفاده از الگوریتم کردن

یار ا ضریب اطمینان بستصاویر ب این الگوریتم، ترکیبی با

 ی نمود.بازسازاز میکروسکوپ انتگرالی باالتری 
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 امواج پالسمونی در گرافن و کنترل فعال بررسی تحریک

 3سارا درباریو  2فرشی، محمدکاظم مروج1مسعود قزلسفلو

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس1،2،3

1masoud.ali110@gmail.com, 2moravvej@modares.ac.ir, 3s.darbari@modares.ac.ir  

در ساختار پیشنهادی، امواج  دهیم.فعال برای تحریک امواج پالسمونی در گرافن پیشنهاد میما یک افزاره در این نوشتار،  –چکیده 

شدیداً جایگزیده در گرافن از طریق یک توری ژرمانیومی تحریک می سمونی  شوند. در طول موجی که معادله انطباق فاز برقرار پال

تواند های سطحی گرافن است. این ساختار میز تحریک پالسمونشود که حاکی اهای تیزی در طیف عبور موج دیده میشود، درهمی

سیار کوک سطح انرژی فرمی گرافن، پذیر یا یک مدوالتور پهنبه عنوان یک فیلتر نوری ب باند به کار رود زیرا با یک تغییر کوچک در 

 ها قابل تغییر است.طول موج تشدید حول طیف وسیعی از طول موج

 های سطحی گرافنیک، ادوات پالسمونی فعال، پالسمونیک گرافن، تحریک پالسموناپتوالکترون -کلید واژه

Investigation of Excitation and Active Control of Plasmonic Waves in 

Graphene 
Masoud Ghezelsefloo1*, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi2*, and Sara Darbari3* 

 rbiat Modares University, Tehran 1411713116, Iranuter Engineering, TaFaculty of Electrical and Comp* 

1masoud.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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 مقدمه

گرافن، تک الیه ای از اتم های کربن به علت خواص فوق 

العاده الکتریکی و نوری اش توجهات بسیاری را در سال های 

یکی از خواص . [2] ,[1]اخیر به خود معطوف داشته است

که از نوع جذب  جالب گرافن، جذب نوری پهن باند است

 با یک گیت الکتریکی راآن توانمی باشد وبین باندی می

 .[3]تغییر داد

ای از علم ماده چگال نوری است که به پالسمونیک شاخه

ای فلزی مربوط های نوری در ابعاد نانو در ساختارهپدیده

با تولید، انتشار و آشکارسازی امواج پالسمونی سر شود و می

و کار دارد که همان تحریکات الکترونیکی تجمعی ایجاد 

شده توسط میدان الکترومغناطیسی در فصل مشترک فلز و 

به دلیل رفتار پالسمونی  گرافن باشد.الکتریک میدی

ات ی و تلفپذیر، محصورشدگی شدید میدان پالسمونکوک

ها در قیاس با فلزات نجیب بسیار مورد کم انتشار پالسمون

 .[7]–[4]توجه قرار گرفته است

های گفته شده، یک چالش کلیدی، تحریک رغم قابلیتعلی

باشد که بردار موج بسیار بزرگتر بهینه امواج پالسمونی می

از امواج در فضای آزاد دارند. در این نوشتار ما با استفاده از 

، تشدید موج هدایت شده در الیه گرافن ایجاد 1یک توری

. تشدید مد هدایت شونده، تابش امواج نوری ایمکرده

 کند و بهعمودی را به امواج پالسمونی انتشاری تزویج می

این ترتیب تغییر شدیدی در عبور نور در فرکانس تشدید 

در ادامه نشان خواهیم داد که این ساختار  .[8]کندایجاد می

 که با یک کندعمل می به عنوان فیلتر نوری کوک پذیر

 شود.تغییر کوچک در سطح فرمی گرافن، کوک می

 سازیساختار افزاره و نتایج شبیه

نشان داده شده  1شماتیک ساختار پیشنهادی در شکل   

ستر ک باست که گرافن به عنوان موجبر پالسمونی بر روی ی
                                                        

1 Grating 

قرار گرفته  PZT (Lead Zirconate Titanate)از جنس 

( به Geاست. بر روی گرافن، یک توری از جنس ژرمانیوم )

 های گرافن استفاده شده است.جهت تحریک پالسمون

 
 های گرافن: شماتیک پیشنهادی برای تحریک پالسمون1شکل 

های سطحی در ابتدا به بررسی خواص نوری پالسمون

به این منظور،  پردازیم.می PZTساختار گرافن بر روی 

( مد پالسمونی موجبر گرافنی effnضریب شکست موثر )

ها گرافن به صورت یک سازیدر شبیه محاسبه شده است.

0.34tالیه نازک با ضخامت  nm  و گذردهی الکتریکی

02.5 i t   .ینجا درا مدل شده است ،  0و  به

ای و گذردهی خأل ترتیب رسانایی گرافن، فرکانس زاویه

رسانایی گرافن که با تابعی از تغییرات پتانسیل  باشند.می

به دست  2باشد، از رابطه کوبو( میcشیمیایی گرافن )

 :[9]آیدمی
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پراکندگی حامل، ثابت پالنک کاهش یافته و تابع توزیع 
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 Tثابت بولتزمان و  Bkباشند. در اینجا دیراک می-فرمی

 باشد. برابر دما می

مقادیر قسمت حقیقی و موهومی ضریب ، 2در شکل 

ها در گرافن برای مقادیر ( پالسمونeffnشکست موثر )

( محاسبه FEMکه به روش تفاضل محدود ) cمختلف 

، c)الف(، با کاهش 2مطابق شکل  .رسم شده استشده، 

یابد که به معنی کاهش افزایش می effn حقیقی قسمت

 قسمتعالوه بر این،  جایگزیدگی میدان پالسمونی است.

و درنتیجه کاهش چگالی حامل  cبا کاهش  effnموهومی 

 های سطحیاز آنجا که پالسمون یابد.در گرافن، افزایش می

های آزاد هستند، کاهش چگالی نوسانات تجمعی حامل

ی های سطححامل منجر به افزایش تلفات انتشاری پالسمون

 cمقادیر زیاد  ،2بنابراین طبق شکل  شود.در گرافن می

شود می effnمنجر به مقادیر کم قسمت حقیقی و موهومی 

ربوط به مصالحه ذاتی بین جایگزیدگی میدان و تلفات که م

 های سطحی در گرافن است.انتشاری پالسمون

 

 
)الف(قسمت حقیقی و )ب(قسمت موهومی ضریب شکست : 2شکل 

  PZTهای سطحی گرافن بر روی موثر پالسمون

تحریک امواج پالسمونی در گرافن با یک موج نوری فضای 

د. باشتفاوت زیاد بردار موج این دو میآزاد، نیازمند غلبه بر 

ای برای جبران عدم تطابق های نوری به طور گستردهتوری

یله به وسها روند. برای تحریک پالسمونبردار موج به کار می

توری پیشنهادی در این نوشتار، معادله تطابق فاز باید برقرار 

 :[10]باشد

0
0

2
Re( ( )) sin

c

 
   


 )2( 

0، زاویه تابش سرعت نور،  cه ک

c


بردارموج خأل و  

0( )  ر د باشد.افن میها در صفحه گربردارموج پالسمون

0این پژوهش از نور فرودی عمود )  بهره گرفته شده )

شود است، بنابراین موج پالسمون سطحی وقتی تحریک می

برابر با دوره تناوب موج پالسمونی ) که  2 Re  )

  شود.

این افزاره، به صورت همزمان اثر تغییرات  برای بررسی عمیق

سیل هر دو پارامتر دوره تناوب توری ژرمانیومی و پتان

نشان  3شیمیایی گرافن بررسی شده است که نتایج در شکل 

یک موج تخت به صورت عمود به باالی  داده شده است.

نانومتر و  100ساختار که شامل توری ژرمانیومی با ارتقاع 

باشد، تابیده شده و عبور این موج در دوره تناوب می 10

اختار محاسبه شده است. مطابق شکل، با اعمال پایین س

توان و تغییر قطبش این ماده، می PZTولتاژ به زیرالیه 

چگالی حامل و درنتیجه پتانسیل شیمیایی گرافن را تغییر 

های کمتر انتقال به سمت طول موج cبا افزایش  داد.

 cبرحسب  fefnیابد. توجیه این پدیده با توجه به رفتار می

( قابل بیان است، به این صورت 2)الف( و معادله )2در شکل 

، برای برقراری fefnو درنتیجه کاهش  cکه با افزایش 

( باید طول موج تحریک کاهش یابد. همچنین 2معادله )

یابد که به علت کاهش افزایش می cها با افزایش عمق دره

های و درنتیجه کاهش تلفات پالسمون fefnقسمت موهومی 

 سطحی در اثر این تغییر است.
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نهادی برحسب طول عبور نوری عمودی در ساختار پیش: 3شکل 

موج و پتانسیل شیمیایی گرافن برای توری با دوره تناوب )الف( 

 نانومتر 160نانومتر )د(  140نانومتر )ج(  120نانومتر )ب(  100

با افزایش دوره تناوب توری، طول موج  ،3مطابق شکل 

یابد که با توجه به معادله ثابت افزایش می cتحریک برای 

 fefnبنابراین، به علت ثابت بودن  ( قابل توجیه است.2)

های گرافن، با افزایش دوره تناوب توری برای پالسمون

 (، باید طول موج تحریک هم افزایش یابد.2برقراری معادله )

 
های سطحی تحریک پروفایل میدان الکتریکی پالسمون: 5شکل 

نانومتر و پتانسیل  100شده در الیه گرافن برای توری با دوره تناوب 

 میکرومتر 7الکترون ولت در طول موج  65/0شیمیایی 

ی های سطح، پروفایل میدان الکتریکی پالسمون4در شکل 

میکرومتر نشان داده  7تحریک شده در گرافن در طول موج 

کترون ال 65/0برابر شده است. پتانسیل شیمیایی گرافن 

عدد تناوب برای  10نانومتر و  100ولت، دوره تناوب توری 

 توری درنظر گرفته شده است.

 گیرینتیجه

تحریک امواج  نوشتار ساختار جدیدی برای این در

 تک الیه گرافن پیشنهاد دادهپالسمونی شدیداً جایگزیده در 

این ساختار عالوه بر اینکه بینشی بر ادوات پالسمونی  .شد

 تواند همچنین بهکند، میمبتنی بر گرافن فراهم میفعال 

 پذیر مبتنی بر گرافن به کار رود.عنوان یک فیلتر کوک
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بر اساس دو هسته ی فیبرنوری  ضریب شکست مدل سازی حسگر

 تداخل سنج ماخ زندر
 ، محمد اسماعیل زیبائیحمید لطیفیمیرحسین سید نظری،  فائزه اکبری،

 بلوار دانشجو، تیران، اوین -سما دانشگاه شیید بیشتیالپژوهشکده لیزر و پ

سازی  – چکیده شبیه  ست  شک ضریب  سنج ماخ زندر برای اندازه گیری تغییرات  ساس تداخل  سته برا در این مقاله فیبرنوری دوه

از آن جایی که طول دو بازو در این است. دوپ شده  و هسته ی دیگر با فسفریکی از هسته ها با ژرمانیوم  شده است. در این ساختار

سان سته ها به عنوان  حالت یک شود. اگر یکی از این ه سته ها ایجاد می  ست بین ه شک ضریب  ست طرح تداخلی در اثر اختالف  ا

سنج در نظر جبازوی مر شودع تداخل  شونده ب گرفته  سته ی دوم میدان میرا  شدبرهمکنش  محیط خارج  او در ه شته با  با تغییر ،دا

ست محیط پیرامون  سته به نفوذ میدان میرا می طیف تداخلی جابجا  ضریب شک سگر تا حد زیادی واب ساسیت این ح شود. میزان ح

ست که  سایش یک طرفه ی فیبرمی توان با شونده به محیط خارج ا شیمیایی یا   نوری میزان آن را افزایش داد.روش های خوردگی 

شان می دهد که  سازی ن شبیه  سیت نتایج  سا شترین ح ست آمده برابربابی ست nm/RIU 643.85 بد ساخت  ا که می تواند برای 

 زیست حسگرها بکار رود.

 ههست دو نوریفیبر، ضریب شکست تداخل سنج ماخ زندر، حسگر فیبر نوری، : 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 
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 مقدمه  -1

ستی فیبر نوری  امروزه شک ضریب  ستفاده از حسگر های  ا

به دلیل حسااااسااایت باا در کاربرد های متنوعی که مه  

ترین آن ها کاربردهای بیولوزیکی اسااات مورد توقه قرار 

تاکنون انواع حسااگر های ضااریب شااکسااتی گرفته اند. 

ندفیبرنوری  باریک شاااده مان کاواک های ، [1]فیبر های 

توری با  ،[3] (FBGتوری با تناوب کوتاه )، [2] فابری پرو

ند ) ناوب بل ته LPG) [4]ت ند.  طراحی و سااااخ شاااده ا

ته بعنوان حساااگر ضاااریب از فیبرهای دو هسااا همچنین

در فیبر های کریستال فوتونی بصورتی که یکی از شکست 

ستفاده  شوند مورد ا سته ها با محلول یا گاز مورد نظر پر  ه

ها حساسیت  این دسته از حسگر که  [5]استقرار گرفته 

هایی  خت ننین فیبر  های ساااا ند ولی روش  باایی دار

ن به ه  ننی .قابل دسترس نیستندبراحتی پیچیده بوده و 

 جیسن دلیل کانال باریک ایجاد شده برای ضریب شکست

یک  مقالهدر این هرگونه موادی قابل اساااتفاده نیسااات. 

سته ای برای اندازه گیری  ست فیبرنوری دو ه شک ضریب 

سازی  ست که مدل  شونده ی یکی از شده ا از میدان میرا 

باهساااته ها  به محیط خارقی نفو و  ندازه گیری ذ  برای ا

ست شده ا ستفاده  ستفاده از فیبر های  .ا مه  ترین مزیت ا

خصوصا در مورد تغییرات دو هسته پایداری تداخل سنج م

 ختسابه می توان  دیگر مزایای این حسگراز . دمایی است

سیت  سا صادی، ح صرفه بودن از نظر اقت سان، مقرون به  آ

ندازه گیری نندین کمیت  فاده قهت ا بل اسااات قا باا و 

 .اشاره کردبصورت ه  زمان 

 اساس عملکرد حسگر  -2

ساس سگر بر مبنای ا سنج ماخ عملکرد ح  میزندر  تداخل 

بر باشاااد که رابطه طیر خروقی حساااگر با تغییرات فاز 

 زیر است: رابطهاساس 

(1)              cos2 2121 IIIIIOUT  

(2)                                           kL        

(3)                                      21 kkk  

 طول تداخل سنج است. از آن قا که طول تداخل Lکه

هر دو بازو یکسان است، تغییر فاز از قمله ی  سنج برای

 k  به دلیل اختالف ضریب شکست های بین دو هسته

مضرب زمانی که اختالف فاز ناشی می شود.  نوریی فیبر

2π ∗ 𝑚 ((2𝑚 + 1) ∗ 2𝜋)  )باشد، بیشینه )کمینه

اگر از بسط تیلور حول  در طرح تداخلی قابل مشاهده است.

0 بسط برای  k  شود آنگاه:استفاده  

(4)          
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که قمله ی دوم اختالف بین معکوس سااارعت های گروه 

در دو هسته و قمله ی سوم اختالف بین پاشندگی سرعت 

ست.  سته ا ست که قمله های گروه در دو ه ازم به ذکر ا

 وریندر طول های خیلی کوتاه فیبر مرتبه بااتر بسط تیلور

  و هسته قابل نش  پوشی است.د

اشد ب یکسان نوریدر صورتیکه قنس هر دو هسته ی فیبر

خمش و یا فشااار الگوی تداخلی بساایار ضااعیفی ناشاای از 

اضافی وارد شده بر یک از هسته ها ایجاد می شود ولی در 

های دو این مورد به دلیل اختالف زیاد ضااریب شااکساات 

 با نمایانی بااتری تشکیل می شود.هسته الگوی تداخلی 

شده نقطه ای در ال شاهده  گوی طبق آزمایش های عملی م

با  فاز تقری که برای آن اختالف  تداخلی وقود دارد  طرح 

 داده شود بسط تیلور حول این نقطهفاز  . اگر[6]صفر است

می توان از قمله ی دوم ناشی اختالف بین معکوس سرعت 

در نتیجه فاز یک تابع مربعی با  .های گروه صاارف نظر کرد

 یمیدان میرا شونده ی یکدر صورتیکه  می شود. 0مرکز

از  فرایندیط خارقی نفوذ کند که این از هساااته ها به مح

http://www.opsi.ir/
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روش های ساااایش یا خوردگی شااایمیایی یکی از طریق 

ست محیط  شک ضریب  ست، هرگونه تغییر در  امکان پذیر ا

خارقی منجر به تغییر اختالف ضاریب شاکسات موبر بین 

در  pdعمق نفوذ میدان میرا شااونده  هسااته ها می شااود.

 تعریر می شود: (5رابطه ) صورت هغالف فیبرنوری ب

) 5(                          
222 sin2 clco

p

nn
d







     

به مرز مغزی و غالف که یه ی نور فرودی   طولو زاو

ندازه گیری را نشاااان می دهد.  موج نور فرودی تغییرات ا

شکست در  سته ای که ناحیه ای از فیبرنوری ضریب  دو ه

 است صورت می گیرد. غالف فیبرنوری نازک شده

سازی  -3 شبیه  سگر فیبرنوری دو نتایج  ح

 هسته

دو هساته با مشاخصاات زیر  نوریشابیه ساازی برای فیبر

ست: سته  سانتی متر از 50طول  صورت گرفته ا فیبر دو ه

 1/5با ژرمانیوم دوپ شاااده قطر که یکی از هساااته ها که 

با  و هسااته ی دیگر  457/1 ضااریب شااکسااتمیکرومتر و 

شده با قطر  سفر دوپ  ست 4/6ف شک ضریب   میکرومتر و 

ست. قطر  فیبر  452/1 شکست  125ا ضریب  میکرومتر با 

 3/1هساااته  می باشاااد. طول موج قطع در هر دو 444/1

ومتر میکر 9/14میکرومتر است و فاصله ی مراکز دو هسته 

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 

دو هسااته  نوریمتر از فیبرسااانتی  2در نظر گرفته شااده 

 است.

سازی شدگی نور شبیه   بین ابتدا قهت اببات عدم قفت 

سته ها ان ست.ه شده ا سمت  جام  سه ای که یک  در هند

نازک تری نوریفیبر ته میکرومتر  11با قطر  غالف  داشااا

شد شکل با شود نور در هر کدام از   1، طبق  شاهده می  م

 هسته ها بصورت قداگانه منتشر می شود.

سط دادن  با ب k  حولnm 1540  شاهدات که در م

ست  ست آمده ا ضریب  [6]تجربی به د ست آوردن  و به د

شکست موبر با تغییر ضریب شکست محیط خارقی پاسخ 

شدهطیفی  سازی انجام  ست می آید. در مدل  سگر به د  ح

 37/1تا  36/1ضریب شکست محیط خارقی را در بازه ی 

 و تغییرات طیر تداخلی برای طول موج داده شااادهتغییر 

 .نانومتر بررسی شده است 1650تا  1450 های

 

شدگی(  01LP: توزیع مدی )مد  1شکل سته ی فیبر و عدم قفت   در دو ه

 بین هسته ها نور

قابجایی طول موقی در دو سمت قسمت  2طبق شکل 

 با افزایش می شودکهمرکزی طیر اتفاق می افتد. مشاهده 

 و ضریب شکست دو رفتار متفاوت در طول موج های کوتاه

کمینه ها و بیشینه های  طول موج های بلند رخ می دهد.

http://www.opsi.ir/
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اول در هر دو سمت حساسیت بااتری نسبت به مراتب 

 بعدی دارند. 
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: نمودار قابجایی طول موقی طیر تداخلی با تغییر ضریب شکست  2شکل 

 1.37تا  1.36محیط خارقی در بازه ی 

سمت مرکزی طیر  سیت دو کمینه حول ق سا در نمودار ح

حساسیت کمینه ی سمت  نشان داده شده است. 3 شکل

و حساااساایت کمینه ی  nm/RIU 85/643 برابر با راساات

 است. -nm/RIU 563 برابر با سمت نپ
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سیت دو کمینه ی  3شکل   ست و نپ ناحیه ی: نمودار حسا سمت را  اول 

  مرکزی طیر

 نتیجه گیری -4

فیبرنوری در  که بخشی از غالف یک فیبرنوری دو هسته

 بعنوان حسگر ضریب شکست ،یک طرف فیبر برداشته شده

. دو هسته ی فیبرنوری نقش دو بازوی شده است مدل سازی

ه نور ب قفت شدگیبا  و تداخل سنج ماخ زندر را ایفا کرده

درون هر دو هسته ی فیبر یک تداخل سنج درون فیبری 

 نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تشکیل شده است. 

و  nm/RIU 85/643حساسیت کمینه ی سمت راست 

 -nm/RIU 563 برابر با حساسیت کمینه ی سمت نپ

 نه های دو سمتکمینشان دهنده ی رفتار مخالر است که 

ه بل موج های بلند تر واقع شده کمینه ای که در طو است.

دلیل نفوذ بیشتر طول موج های بلندتر به محیط پیرامون 

حساسیت کمینه های بعدی در هر دارد. حساسیت بیشتری 

 دو سمتاز رفتار متفاوت طیر در  کاهش می یابد.دو سمت 

 ابزاری قهت اندازه گیری ه  زمان کمیت می توان به عنوان

 های مختلر مثل دما و فشار استفاده کرد.
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ر ب پالسمونیکیافزایش پهنای طیف و میزان جذب گرافن در ترکیب با بلور نانو

 ای فلزیدایرهپایه گریتینگ نیم

 بنفشه یکتاپرست، حسین شیرکانی

 فارس، بوشهر جیدانشگاه خل ک،یزیگروه ف

shirkani@pgu.ac.ir; b.yektaparast.physics@gmail.com 

سمونبه در این مقاله -چکیده  شکیل پال سطحیمنظور ت سمونیکییب با بلور نانوگرافن را در ترک ،های  شده از  پال ریتینگ گساخته 

 را نسبت به پارامترهای هندسی ساختارتحت تأثیر تشدیدهای پالسمونیکی  . نمودارهای جذب گرافنایمکار بردهبهای دایرهنیمفلزی 

ست شک ضریب  ساختار مورد مطالعه قرار میالکتریک دی و  ستفاده از این  صد 7/28موجب افزایش جذب گرافن تا دهیم. ا در  در

 یکه این میزان و ناحیه طیفشد فروسرخ نزدیک سر سرتا ومرئی  در نواحیطیف جذبی گستردگی چنین همو  ناحیه فروسرخ نزدیک

 قابل کنترل هستند.یک و پارامترهای هندسی الکتر، ضریب شکست دیبا استفاده از جنس گریتینگ

 ، طیف جذبی، گرافن، نواحی مرئی و فروسرخ نزدیکیبلور نانوپالسمونیک -لید واژهک

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 

shirkani@pgu.ac.ir; b.yektaparast.physics@gmail.com 

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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 مقدمه

نانومتر  34/0گرافن یک تک الیه نازک به ضخامت تقریبا 

که دارای شبکه النه زنبوری باشد ساخته شده از کربن می

ین چنتحرک پذیری باال و پایداری زیست محیطی، هم. است

لز با فخواص فوتونیکی، مکانیکی و اپتوالکترونیکی این شبه

 [.1] گاف نواری صفر، مثال زدنی است

 ساخت و پیشرفت گرافن و مواد بر پایه آن در زمینهطلوع 

بهبود عملکرد وسایل اپتیکی و اپتوالکترونیکی از سال 

آغاز شد که تا کنون نانومواد بر پایه گرافن منجر به  2008

 های خورشیدیهایی در ساخت ادواتی مانند سلولپیشرفت

-کننده[، جذب3] نوری [، آشکارسازها و ترانزیستورهای2]

 [، حسگرهای زیستی3] سریعای اشباع برای لیزرهای فوقه

 است.شده...  [ و4] و گازی

پذیری باالیی برای ترکیب شدن با مواد دیگر گرافن انعطاف

ساختارهای  گرافن در کناراز  را داراست که استفاده

واند تبلورهای نانوپالسمونیکی میو فوتونیکی یک بعدی 

 .[5] را افزایش دهد درصدی این ماده شفاف 3/2جذب 

رخ فروستشدیدهای پالسمونیکی قوی در گرافن در نواحی 

شود که موجب افزایش جذب دور و فروسرخ میانه ایجاد می

گردد و در نواحی مرئی و فروسرخ نزدیک جذب در گرافن می

گرافن به طور معمول با جفت کردن گرافن با ساختارهای 

-تحرک [.6] یابدمی الکتریک افزایشرزونانسی فلزی یا دی

 عنوانهای گرافن که موجب اتالف کم بهپذیری باالی حامل

عالوه جایگزیدگی نوری بهشود و یک ماده پالسمونیکی می

 تواند در پالسمونیکی فلزات نجیبباالی پالسمون گرافن می

را که جایگزیدگی میدانی نسبی ناچیزی در فروسرخ دارند 

ها به دلیل اتالف باال و پایه آنهای بر و همچنین پالسمون

  که [7] صرفه نیستند، کامل کندپذیری بهعدم تنظیم

موجب افزایش جذب نور در این ناحیه فرکانسی تشدیدی 

منظور افزایش جذب نور و بازده نشر در شوند. بنابراین بهمی

 هایها، برای آشکارسازی و منابع نوری، نانوآنتناین فرکانس

انزیستورهای پالسمونی و ...چنین جایگزیدگی گرافنی، تر

 .[7] دارای نقشی عمده استدهای پالسمونی باالیی برای م

 ساختار

قطعات نانوفوتونیکی و  عملکردتوسعه  بهبود و منظوربه

کارگیری گرافن در کنار بلورهای بهاپتوالکترونیکی، 

شامل فلزات نجیب و دارای گریتینگ،  پالسمونیکینانو

-در کنترل فرکانس تشدید پالسمونای های بالقوهپتانسیل

 آورد.به ارمغان میهای سطحی و ... پالسمون ها، انتقال

 
 TMموج قطبیده تحت  شده. بلور نانوپالسمونیکی طراحی 1شکل

ای یرهدانیم تک الیهپالسمونیکی مورد مطالعه، نانو بلور رد

با ضریب  =nm60Rgو شعاع nm34/0گرافن به ضخامت 

μm  -1 شکست 3⁄ng=3 + i5.446 [5] گریتینگ  رسرتاس

 ساختار پوشاند.می را nm66/59به شعاع  ایدایرهنیمفلزی 

نشانده  همان فلز از جنس nm10به ضخامت ای زیرالیهبر 

قرار پیکربندی روی  Rgارتفاع برابر با الکتریکی با دیو شده 

ده شبررسی الکتریک های مختلف دیاست. ضخامتگرفته

یده عنوان برترین حالت برگزو حالت چسبیده به گریتینگ به

با روش را تحت تابش عمودی  ساختار(. 1)شکلاستشده

FEM ی و بر مرزها نمودهسازی کامسول شبیهافزار در نرم

  نماییم.میای اعمال دورهمرزی شرایط  چپ و راست 

 بحث و بررسی نتایج

هدف خود را برمبنای افزایش جذب گرافن و کنترل ر اینجا د

 یراستاطیف جذبی آن در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک در 

 م.دهیر پهنای باند جذبی، قرار میگستردگی هر چه بیشت

گیریم. ( در نظر می=1ndالکتریک را هوا )ابتدا دیدر

http://www.opsi.ir/
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 هاxبر حسب فاصله از محور  طرح دو بعدی توزیع شدت میدان مغناطیسیمقایسه )ب( ی گرافن در حضور نقره، مس و طال. . )الف( مقایسه طیف جذب2شکل

در حضور نقره.خط نشان  yمؤلفه برحسب  طرح اندازه شدت میدان مغناطیسی)ج( و  در حضور سه فلز نقره، مس و طال

.الف طیف جذب گرافن را در بازه مرئی و اوایل 2شکل

شکل پیداست از  همانطور که دهد.نزدیک نشان میفروسرخ 

-هترتیب ببه مس و طال در استفاده از نقره،بیشینه جذب 

و  645، 510های موجدر طولدرصد  11و  22، 31میزان 

موج طولها، موجاین طولافتد. اتفاق می نانومتر 645نیز 

-می بلوردر نانوهای سطحی ایجاد شده پالسمون تشدید

 طرح دو بعدی توزیع شدت میدان.ب 2باشند. شکل

محل ایجاد که ست هاxحسب فاصله از محور بر سی مغناطی

دهد. نشان می فلز-مرز گرافنرا در های سطحی پالسمون

ج .2شکلافتد که بیشینه شدت در حضور نقره اتفاق می

 yمؤلفه برحسب  شدت میدان مغناطیسیاین طرح اندازه 

عیت اکنون با آگاهی از موق دهد.را نمایش می خط نشان

 nm75تا  nm15از  ( راRgهای سطحی شعاع )پالسمون

در تمام  کنیم.سازی مییشترین حالت ممکن( بهینهب)

 طیف جذب گرافن را در بازه 3شکل است. d=Rgها حالت

کارگیری سه فلز نقره، طال و مس نانومتر با به 1300تا  380

از شکل پیداست با افزایش شعاع و  چنانچهدهد. ن مینشا

-نور کنشبرهمافزایش و نیز  هاینگکاهش فاصله میان گریت

 که نتیجه افزایش برانگیختگییابد میجذب افزایش گرافن، 

باشد، تا در می فلز-های سطحی در مرز گرافنپالسمون

و  22، 37هر سه فلز به بیشینه جذب  برای nm75شعاع 

رسیم. ترتیب با حضور نقره، طال و مس میدرصد به 5/37

هم چسبیده هستند و کامالً به هادر این شعاع گریتینگ

بیشینه ها موجب های سطحی در مرز آنتشدید پالسمون

 نتریگسترده گرافندر کنار  نقرهشود که گرافن میجذب 

با انتخاب مقدار بهینه  دهد.نشان میرا باند جذبی 

nm75Rg= ، الکتریکگرافن را در ضرایب شکست دیجذب 

نقره و طال میزان جذب کنیم. در حضور بررسی می 3تا  1از 

ترتیب به بیشینه مقدار به 3گرافن برای ضریب شکست 

.الف و ب( که 4رسد )شکلدرصدی می 5/58و  66حدود 

 
( در حضور سه فلز )الف( نقره، )ب( طال و )ج( مس.Rgشعاع ) حسب تغییراتطیف جذب گرافن بر. 3شکل
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، رانفوتونیک ای و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

312 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 
الکتریک در حضور سه فلز )الف( نقره، )ب( طال و )ج( مس.. طیف جذب گرافن برحسب تغییرات ضریب شکست دی4شکل

درصد در  53تا حدود  این بیشینه جذب در حضور مس

ذکر الزم به.ج(. 4شود )شکلواقع می 4/2ضریب شکست 

-است که در هر سه مورد با زیاد شدن ضریب شکست جابه

از بازه مرئی  موج بیشینه جذبجایی سرخی را برای طول

 ستیم.ه شاهد فروسرخ نزدیکبه سمت 

-نقره و طال به کارگیری دو فلز نجیب، به5ا توجه به شکلب

ی جایجای مس عالوه بر افزایش بیشینه جذب گرافن، جابه

 نقره دهد که استفاده از فلزدست میر طیف بهسرخی را د

 رینت، گستردهپالسمونی ترین زمان واپاشی دامنهبا طوالنی

 .زندمیبیشینه جذب رقم  همراهباند طیف جذبی را به

 
 ، طال و مسنقرهحالت بهینه برای  در. طیف جذب گرافن 5شکل

گیرینتیجه  

-ینگ نیمگریت شاملنانوپالسمونیکی ر این مقاله تاثیر بلور د

را بر جذب گرافن مورد  نجیب سه فلز ای از جنسدایره

 7/28میزان ش جذب گرافن بهافزایایم. مطالعه قرار داده

ر گینزدیک، گستردگی چشم فروسرخِهای موجدر طولبرابر 

پهنای طیف جذبی گرافن که قسمتی از ناحیه مرئی و 

د انس تشدیگیرد، کنترل فرکفروسرخ نزدیک را در برمی

با استفاده از پارامترهای هندسی،  ها در این نواحیپالسمون

ایج نتاز کتریک، لادیتینگ و ضریب شکست جنس گری

منظور با ارائه نانوساختاری بهینه بهباشد که میحاصل 

، ای از طیفناحیه گسترده گرافن در-کنش نورافزایش برهم

رهای ساختانانودامنه استفاده از گرافن را در توان می

 د.داگسترش  و اپتیکی فوتونیکی
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 افزایش نرخ فلوئورسانس به کمک نانوپوسته نامتقارن

 محمدیاحمد و فیروزی  آیدادیجه صمیمی؛ خ

 ، گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارسوشهرب

mohammadi@pgu.ac.ir Khsami005@gmail.com; Aida.firoozi90@yahoo.com;  

ضل متناهی دامنه زمان به هبا ب –کیدهچ سی کارگیری روش تفا سی افزایش  ستهبرر سانس به کمک نانوپو امتقارن نهای گنال فلوئور

ین . به همافزایش دهندبه میزان قابل توجهی افزایش را نرخ فلوئورسممانس توانند وع از نانوذرات میاین ن پردازیم.پالسمممونیکی می

جنس  انتخاب مناسب باکه  شودنشان داده میگیریم. ی از جنس طال درنظر میای متشکل از هسته سیلیکا و پوستهمنظور نانوپوسته

 .افزایش دادای به طور قابل مالحظهنرخ فلوئورسانس را توان گیری مولکول میفاصله و جهت جایی هسته،جابههسته، و ابعاد 

 ی زمان، نانوپوسته نامتقارنافزایش فلوئورسانس، پالسمون سطحی جایگزیده، روش تفاضل متناهی دامنه -کلید واژه 

Flourescence Enhancement by an Asymmetric Nanoshell 

Khadijeh samimi, Aida firoozi, Ahmad mohammadi 

Boushehr, Parsian gulf university, Department of physics 

mohammadi@pgu.ac.ir  Khsami005@gmail.com; Aida.firoozi90@yahoo.com; 

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

 و کیعلم نانوپالسمون عیسر یتوسعه ریاخ یدر چند دهه

کنترل امواج  یامكان ساخت اجسام در ابعاد نانو راه را برا

رو ایناز. نانو هموار کرده است اسیدر مق یسیالكترومغناط

 های مختلف، بهها و اندازهشكلدر مطالعه نانوذرات فلزی 

قرار  ها هر چه بیشتر مورد توجهعلت کاربردهای فراوان آن

یكی از کاربردهای نانوذرات پالسمونیكی، . ]1[ گرفته است

گیری از پالسمون افزایش سیگنال فلوئورسانس با بهره

 ینانوذره فلز هاگر نور ب. ]2[ باشدسطحی جایگزیده می

محدود بودن سطح و حجم نانوذره، در سطح  لیبتابد، به دل

 دانیم لیو باعث تشك شودیم دهیگزینانوذره محبوس و جا

ن و پالسمو شودیدر اطراف نانوذره م یقو یسیالكترومغناط

پالسمون سطحی  .دهدیم لیرا تشك دهیگزی. جایسطح

جنس و  جایگزیده در نانوذرات فلزی به شكل، اندازه،

شكست محیطی که نانوذرات در آن قرار دارند بستگی ضریب

پدیده فلوئورسانس به صورت کلی طی دو فرآیند  .]3[ دارد

فرآیند گسیل ( 2( فرآیند برانگیختگی و 1دهد: مهم رخ می

سیگنال فلوئورسانس ناشی از خودی مولكول. خودبه

وچک کبرانگیختگی و تابش یک مولكول یا اتم معموال بسیار 

 است و به آسانی قابل آشكارسازی نیست. باال بردن احتمال

خودی هر دو باعث برانگیختگی و احتمال گسیل خودبه

های کاریكی از راه تقویت سیگنال فلوئورسانس خواهد شد.

ارائه شده به منظور افزایش نرخ فلوئورسانس به کارگیری 

  .باشدنانوذرات پالسمونیكی می

 دامنه زمان یاز روش تفاضل متناه استفادهاین مقاله با ر د

ت مولكول در مجاوریک به بررسی افزایش نرخ فلوئورسانس 

-یشده و مپالسمونیكی پرداخته نامتقارن های نانوپوسته

ی که در لنرخ برانگیختگی مولكو نانوذراتاین کمک  باتوان 

ه با محاسبقرار گرفته است را افزایش داد.  میدان نزدیک آن

ی به بررس خود،طع پراکندگی و نرخ گسیل خودبهسطح مق

 ،هستهابعاد از نانوذره،  مولكول عوامل موثر شامل فاصله

گیری جایی هسته و جهتضریب شكست هسته، جابه

 . استپرداخته شدهمولكول 

 ئوریت

كل از ای متشه منظور افزایش نرخ فلوئورسانس، نانوپوستهب

، r=30nmبا شعاع  (5/1شكست ضریبسیلیكا)هسته 

که در فاصله  t= 10 nm ای از جنس طال با ضخامتپوسته

d=10nm قرار 1شكست محیطی به ضریب از مولكول در 

نانوپوسته تحت تابش موج  واست  شده درنظر گرفتهدارد، 

به منظور برانگیخته کردن مولكول قرار تخت 

 (1)شكل.گیردمی

 
 ساختار سه بعدی طراحی شده.: 1كل ش

رای محاسبه نرخ واپاشی، میزان تابش یک دوقطبی )معادل ب

رفته گ درنظر نانوذرهنزدیكی کالسیكی تابش مولكول( در 

خود با نسبت توان تابشی بهنرخ گسیل خود واست  شده

 .]4[ کننده متناسب استمیدان دور به توان تابشی گسیل

(1) Γr

Γr
0 = 

Pr

P0

 

 است و ذرهنانوتوان تابشی در حضور  rP این رابطه رد
0P 

بهره  حضور ندارد. ذرهکه نانو کننده زمانیتوان تابشی گسیل

آنتن به صورت نسبت توان تابشی به توان تابشی کل تعریف 

 . ]4[شود می

(2) ηa =  
Pr

Pt

 =  
Pr

Pr +  Pnr 
  

به صورت مجموع توان  Ptکل  تابشی ( توان2ر رابطه )د

ن برای محاسبه توا .شودتابشی و توان غیرتابشی بیان می

تابشی توسط دوقطبی، دو مكعب فرضی، یكی در اطراف 

ملكول و دیگری در اطراف مولكول و نانوپوسته درنظر گرفته 

و  ولفقط مولك 1ای که آشكارسازشود به گونهمی

بربگیرد. با محاسبه مولكول و نانوپوسته را در 2ارسازآشك

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 
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روی سطح این دو مكعب فرضی، شارش  Hو  Eمیدان 

شود. بدین انرژی خالص گذرنده از سطح آن محاسبه می

 آید.ها به دست میهای تابشی و نسبت آنترتیب توان

 تایجن

ز آنجایی که افزایش فلوئورسانس به کمک نانوذرات هم در ا

ر پذیخود امكانمرحله برانگیختگی و هم در گسیل خودبه

تنظیم تشدید پالسمون سطحی متناسب با است و نیازمند 

ترازهای انرژی مولكول مورد بررسی است، هر دو مورد 

 خودیپراکندگی موج تخت توسط نانوذره و گسیل خودبه

 پارامترهای گوناگون مولكول را مورد بررسی قرار داده و تاثیر

طح مقطع س (3و ) (2در شكل ) محاسبه شده است.

. هسته ارائه شده است و ابعاد سپراکندگی به ازای تغییر جن

له قاین دو پارامتر  افزایشبا  دیکنیهمانطور که مشاهده م

 با. شودیجا مبلندتر جابه یهابه سمت طول موج دیتشد

افزایش ابعاد هسته سطح مقطع پراکندگی افزایش و با 

کاهش ضریب شكست هسته، سطح مقطع پراکندگی 

 یابد.افزایش می

 

 مقطع پراکندگی به ازای جنس متفاوت هسته.سطح : 2كل ش

 

  به ازای ابعاد مختلف هسته.سطح مقطع پراکندگی  :3كلش

ه منظور بررسی تاثیر فاصله مولكول بر روی نرخ واپاشی، ب

دهیم. مولكول را در فواصل مختلف از نانوپوسته قرار می

شود هر چه فاصله مشاهده می( 4در شكل )همانطور که 

فزایش ا تابشی از نانوذره کمتر شود نرخ واپاشیکننده گسیل

یابد. باید به این نكته توجه داشت که در فواصل بسیار می

ی به اتالف انرژ نزدیک احتمال گسیل غیر تابشی که منجر

 یبررسیابد. به منظور گردد، افزایش میدرون نانوذره می

ور کنیم. همانطرا محاسبه می آنتنبیشتر این موضوع، بهره 

شود، با افزایش فاصله ( مشاهده می5که در شكل )

یل یابد. به دلآنتن افزایش می بهره کننده از نانوذرهگسیل

نرخ واپاشی  دورتر نسبت به نانوذرهاینكه در فواصل 

( با 2یابد و در نتیجه بر طبق رابطه )غیرتابشی کاهش می

 1دار به مق آنتنبهره  ذرهکننده از نانوافزایش فاصله گسیل

 شود.تر مینزدیک

 

 واپاشی تابشی به ازای فواصل مختلف مولكول.نرخ  :4كل ش

 

 به ازای فواصل مختلف مولكول. هره آنتنب: 5كل ش

ارامتر تاثیرگذار دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار پ

. به است پوستهگیری مولكول نسبت به نانو، جهتگرفته

در تابش  پوستهتوان نقش نانوکمک روش تصویر، می

همانطور که مولكول را برای دو حالت متعامد توضیح داد. 

زمانی که مولكول در امتداد ، شود( مشاهده می6در شكل )
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محور نانوپوسته قرار گرفته، مولكول و تصویر آن تاثیر 

کنند که باعث افزایش نرخ واپاشی یكدیگر را تقویت می

 ر نانوذرهننده عمود بر محوککه گسیلشود. هنگامیمی

ضعیف کننده یكدیگر را تباشد، تابش ناشی از تصویر و گسیل

  شود.کنند و همین موضوع باعث کاهش نرخ واپاشی میمی

 

، پوسته با 30: نمودار نرخ واپاشی تابشی برای هسته با شعاع 6کل ش

 نانومتر و قطبش مولکول در دو جهت 40شعاع 

به  بوده و هستهجایی پارامتر مورد بررسی، جابهخرین آ

 جایی هسته بر روی نرخ واپاشیمنظور بررسی تاثیر جابه

نانومتر  30و ضخامت  20عاع هسته تابشی، نانوپوسته با ش

هرچه فاصله هسته از مرکز افزایش  .شودگرفته میدر نظر 

یابد، یعنی به سمت مماس شدن سطح پوسته و هسته پیش 

 (7)شكلیابد.میرخ واپاشی تابشی افزایش برویم، ن

نشان  6 تا 2های مده در شكلررسی نتایج به دست آب

تری برای کنترل پالسمون شود که آزادی عمل بیشمی

غیرمتقارن در مقایسه با سطحی جایگزیده درون نانوپوسته 

شدگی نانوکره وجود دارد. این امكان ناشی از جفت

های سطحی در سطوح مختلف و بستگی آن به پالسمون

نقاط مختلف دارد. عالوه بر آن جنس در فاصله بین سطوح 

سطح  هایتواند بر چگونگی تشكیل پالسمونهسته نیز می

 .شدشدگی بین آنها تاثیرگذار باذکر شده و جفت

 

 

 

 .zجای هسته در امتداد محور نرخ واپاشی تابش به ازای جابه: 7كل ش

 گیریتیجهن

سته ای متشكل از هبا در نظر گرفتن نانوپوسته شددادهشانن

رخ توان نای به ترتیب از جنس سیلیكا و طال میو پوسته

ش در افزای ذارفلوئورسانس را افزایش داد. پارامترهای تاثیرگ

مورد بررسی قرارگرفته و نشان داده شده، نرخ فلوئورسانس 

 کاهش فاصلهجایی مرکز هسته نسبت به پوسته، جابهبا 

توان نرخ فلوئورسانس فزایش ابعاد هسته و ... میمولكول، ا

 را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
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بررسی سهم فروپاشی تابشی و غیر تابشی در گسیل خودبهخودی تابشگر 

پالسمونیکی ذره کوانتومی در مجاورت نانو  

 سعید شجاعیهانیه نامور، وحید سیاهپوش، 

 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز

از مقاله،  ر اینخودی تابشگر کوانتومی است. دخودبه گسیلهای موثر کنترل استفاده از نانوذرات پالسمونیکی یکی از روش –چکیده 

ده است. به می استفاده شکوانتو تابشگرخودی خودبهگسیل  بررسی سهم فروپاشی تابشی و غیرتابشی درذره پالسمونیکی برای نانو

 تقریب دو قطبی جفت روش با استفاده از وشده  در نظر گرفتهنقره  از جنس ایذرهنانودر مجاورت کوانتومی  یک تابشگر، این منظور

مورد  ،رهذو فاصله از نانوبر حسب طول موج کوانتومی  تابشگر تابشی و غیر تابشی سهم گسیل، کل خودیهشده، تغییرات تابش خودب

بیشینه ، کوانتومی تابشگر فاصله نانوذره از کاهشنانوذره و قطر هند با افزایشدبه دست آمده نشان مینتایج  بررسی قرار گرفته است.

 یابد.سهم فروپاشی تابشی افزایش می خودی کل وخودبه گسیل

 ذره پالسمونیکیخودی، نانواشی تابشی و غیر تابشی، گسیل خودبهفروپتقریب 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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 مقدمه .1

از خودی گسیل خودبهآهنگ  دارد کهبیان می ،1اثر پورسل

 بنابراین با تغییر محیط .[1] به محیط وابسته استتابشگر 

 کوانتومی را کنترل تابشگر خودی ازخودبه توان گسیلمی

 هایی مانندبرای کاربرد در فناوری کنترل این تابشکرد. 

، [3]نوری  حسگرهای [2] تصویر برداری پزشکی

نیاز اساسی و بسیار  ، یک[3]نانولیزرها  و [3]نمایشگرها 

ر خودی یک تابشگپراهمیت است. برای کنترل تابش خودبه

شود که از جمله های مختلفی استفاده میکوانتومی از روش

  ایهتوان به استفاده از میکروکاواکترین آنها میرایج

و نانوساختارهای  [5]فوتونی  بلورهای [4]اپتیکی  

اشاره کرد. استفاده از نانوذرات فلزی   [6,7]پالسمونیکی

روش موثر و از نظر یک خودی برای کنترل تابش خودبه

و به همین دلیل  ای دیگر استهبکارگیری ساده تر از روش

. های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته استدر سال

های انجام شده نشان داده است که  وقتی یک نانوذره بررسی

گیرد، ابشی یک تابشگر کوانتومی قرار میفلزی در میدان ت

  های سطحی جایگزیدهبه دلیل برانگیزش پالسمون

2(LSP) توان تابشی مانند تابی تابشگرنور ایهویژگی، 

 تغییر شدت بهخودی خودبه نشر آهنگ و تابش الگوی

یک سیستم متشکل از نانوذره و تابشگر  .[8] کندمی

. [10,9] بررسی شده استهای متفاوتی کوانتومی از روش

خودی کل شامل دو بخش گسیل تابشی و تابش خودبه

در این تحقیقات تاکید بر  اما باشد،میگسیل غیرتابشی 

شی تاب فروپاشی و سهم بندیخودی کل بوده گسیل خودبه

 ه درحالیکدر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.و غیرتابشی 

یشتر سهم کاربردهایی مانند تصویربرداری پزشکی ب

ا بگیرد. در این مقاله، تابشی مورد توجه قرار میفروپاشی 

 هم گسیلستقریب دو قطبی جفت شده، روش استفاده از 

 بر حسب ،خودی کلخودبه تابشی و غیرتابشی را در نشر

                                                                                                                                                     
1 Purcell effect 

Surface Plasmons 2 Localized 

 مشخصبا اندازه های متفاوت( )طول موج و فاصله از نانوذره 

 کنیم.می

 . مبانی نظری2

 و یکوانتوم تابشگر سیستم متشکل از، یک 1مطابق شکل 

 .گیریم، در نظر مینانوذره

 
و بردار مکان  : یک تابشگر کوانتومی با فرکانس تابش1شکل 

sr در ،

  prو بردار مکان aیک نانوذره کروی نقره به شعاع ازRفاصله 

به صورت زیر داده  ،3میدان تابشی تابشگر توسط تابع گرین

 :[1]شود می

(1                )                  
2

0

( ) ( , , ).
k




 sE r G r r μ

تابع گرین در حضور نانوذره در تقریب دوقطبی به صورت 

 :[9]شود زیر توصیف می

(2      )                ( , , ) ( , , ) ( , , )   s 0 s sG r r G r r S r r 

0G و )بدون حضور نانو ذره( تابع گرین در فضای آزادS 

 دننکعلت حضور نانوذره را توصیف می بهتصحیح تابع گرین 

[1,9]: 

(3     )                  
2

1 exp(i )
( , , ) [ ]

4π

kR

k R
   0 sG r r I 

(4   )
2( , , ) ( , , ). ( ) ( , , )mk     s 0 p 0 p sS r r G r r G r r 

)که در این رابطه  )  باشد که قطبش پذیری نانوذره می

 :[9]زیر است عبارت آن به صورت

3 function ’sGreen 
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 (5)                         0

3

0

( )
( )

1-  i( / 6π) ( )k

 
 

 
 

 0( )   قطبش پذیری شبه استاتیک که به اندازه و جنس 

گی نانوذره بست پیرامونهای اپتیکی محیط نانوذره و ویژگی

 :[9]دارد

 (6                )                3

0

( )
( ) 4π

( ) 2

m

m

a
  

 
  





 

)محیط و تابع دی الکتریکm در رابطه فوق  )    تابع

محیط پیرامون هوا در این مقاله دی الکتریک نانوذره است. 

برای تعیین تابع دی الکتریک نقره از  و در نظر گرفته شده

 [11].زارش شده تجربی استفاده شده است مقادیر گ

 کل ودیخمورد نظر، آهنگ گسیل خودبه در سیستم

 :[9] آیداز رابطه زیر بدست می ،نرمالیزه شده

  (7)                           
0

6π
1 Im . ( , , ).

k



 


s su S r r u

uالکتریکی، طبیجهت ممان دوقk  ر)انتشاثابتk
c


 )

در فضای  ودیخآهنگ گسیل خودبه 0و کوانتومی تابشگر

 دهند.را نشان می آزاد

با  ک دوقطبی کالسیکبا در نظر گرفتن تابشگر بعنوان ی

خودی توان آهنگ گسیل خودبه، میفرکانس نوسان

دوقطبی  نرمالیزه شده را با توان گسیلی نرمالیزه شده

 :[9] دانست معادل کالسیک

(8)                                                         
0 0

P

P





 

امکان محاسبه با محاسبه توان جذب شده توسط نانو ذره، 

 .ودشتابشی فراهم میجداگانه آهنگ فروپاشی تابشی وغیر

(9 )                                          
0 0

, Rd
Rd NR

NR abs

Q

P

P


     







 

absPو منشاء فروپاشی  نانوذره توسط توان جذب شده

 :[12] شوداز رابطه زیر حاصل میغیرتابشی است که 

(10 )     

3
2 2

0[Im( ) | | ] | ( ) |
2 6π

abs exc

k k
P nc    pE r

 

1/2سرعت نور در فضای آزاد،  cکه 

mn   ضریب شکست

)و محیط زمینه )exc pE r :میدان محرک ذره، است 

(11            )                  
2

0

( ) ( , , ).exc

k



p p sE r G r r μ 

با محاسبه آهنگ فروپاشی غیرتابشی  (9با توجه به رابطه )

ی آهنگ فروپاشی تابشتوان میو تفریق از آهنگ گسیل کل، 

 را نیز بدست آورد.

 . نتایج محاسبات3 

، در nm 50و nm 20یک نانوذره نقره با دو شعاع مختلف،

از تابشگر کوانتومی قرار گرفته آهنگ گسیل  nm 10فاصله

ابشی از رابطه ( و آهنگ فروپاشی غیرت7کل از رابطه )

(بدست آمد. از تفاضل این دو کمیت، آهنگ فروپاشی 10)

کل  خودیآهنگ گسیل خودبه 2شکل  تابشی محاسبه شد.

را برای دو شعاع متفاوت این  آهنگ فروپاشی تابشیو 

 نانوذره نمایش داده است. 

 
و فروپاشی تابشی نرمالیزه شده بر  کل خودی: آهنگ گسیل خودبه2شکل 

 nm 10فاصلهو در  nm 50(2و) nm 20(1) حسب طول موج، در دو شعاع

آهنگ  بیشینه ،با افزایش شعاع نانوذرهشکل، با توجه به این 

 د.یابنخودی و فروپاشی تابشی افزایش میخودبهگسیل 

اگرچه با افزایش شعاع، قله  شودهمچنین مالحظه می

های بزرگتر انتقال پیدا سمت طول موجه نمودارها ب

در طول موج ، اما این روند بسیار جزیی بوده و کنندمی

 خودینشر خودبه آهنگ نقره، تشدید پالسمونی نانوذره

گسیل  به آهنگ آهنگ فروپاشی تابشینسبت  است. بیشینه

( 2(و)1کل در طول موج تشدید پالسمونی نقره در دو شعاع)

است که نشانگر افزایش  درصد 83 و 24 بابرابر به ترتیب 

   باشد.نسبت با افزایش اندازه نانوذره می
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های مختلف را نشان بررسی اثر فاصله در طول موج 3شکل  

 دهد:می

 

ار می در کنکوانتو خودی نرمالیزه شده تابشگرسیل خودبهگ گآهن  :3 شکل

  طول موج تابش و فاصله از نانوذرهبرحسب  nm 10نانوذره نقره به شعاع

 هبشود با نزدیک شدن تابشگر در این نمودار مشاهده می

 یابد.افزایش می خودیگسیل خودبه، آهنگ نانوذره

در  خودی کلنسبت گسیل تابشی بر نشر خودبه 4در شکل

 .شده استدو شعاع متفاوت نمایش داده 

 
(a) 

 
(b) 

: نسبت فروپاشی تابشی بر گسیل کل نرمالیزه شده تابشگر کوانتومی 4شکل 

بر حسب  nm50( bو ) nm20( aدر کنار نانوذره نقره با دو شعاع متفاوت )
 طول موج و فاصله از نانوذره

توان مشاهده کرد با افزایش شعاع می 4با توجه به شکل 

نانوذره در فواصل مختلف، نسبت گسیل تابشی بر گسیل 

آورده  1در جدول  این نسبتدرصد کند. ا میافزایش پیدکل 

دهد با کاهش فاصله بین نانوذره و و نشان می شده است

 شود.تابشگر سهم فروپاشی تابشی از گسیل کل بیشتر می

 

 : درصد نسبت گسیل تابشی بر گسیل خودبخودی کل در دو شعاع1جدول  

nm20  وnm50  ( در طول موج تشدید پالسمونی نقرهnm350 = λ و )

 فواصل مختلف

 

 . نتیجه گیری4

ر دکل خودی بیشینه گسیل خودبهدهند نتایج نشان می

ین همچنافتد. پالسمونی نانوذره اتفاق می طول موج تشدید

بین تابشگر و فاصله و نیز کاهش نانوذره  اندازهافزایش 

خودی کل، سبب افزایش بیشینه نشر خودبه نانوذره

خودی هبر گسیل خودبسهم تابشی فروپاشی تابشی و نسبت 

ای با توان با در نظر گرفتن نانوذرهمیبنابراین  .شودکل می

 گسیلنه بیشیتابشگر و در فاصله نزدیکتر به  اع بزرگترشع

 خودی کل و فروپاشی تابشی را بدست آورد.خودبه
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ا استفاده از ب  های اتمیشدگی استارک گونهپارامتر برخورد پهن گیریاندازه

 نگاری لیزریبیناب

  2، حمید رضا شیروانی مهدوی1یده زهرا شورشینیس ،1وشنویی الهام اکبری

 دانشگاه الزهرا، تهرانشیمی، -.  دانشکده فیزیک1

 . گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران2

این حیح تصبرای  .گسیلی است یهای بینابدر بیناب نگاری فرو شکست لیزری اثر خود جذبی خطهای اصلی یکی از مشکل – چکیده

 در پهنترین کمیت، عنوان مهم،  بهپارامتر برخورداز مقدار  آگاهیها آندر بسیاری از  شود کهپیشنهاد می گوناگونی هایحلهرا ،اثر

 Ca)  بار یونیزهمربوط به کلسیم یک  nm 393.36 بینابی  خط برخوردپارامتر  ،در کار حاضرری است. ضروهر خط  شدگی استارک

II) ،شود.مییین تع ،این گونههای بینابی برخورد سایر خطمتر پاراو نیز لیزری  پالسمایبیناب نگاری با استفاده از ، برای نخستین بار 

 

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

از روش  یکی(LIBS) یزریفروشکست ل ینگار نابیروش ب

و  یمخرب کم ریغ یریاست که اندازه گ یعنصر زیآنال یها

 یو گاز( را ممکن م عیمختلف )جامد، ما یدر فاز ها یفیک

کم و سرعت، امروزه  نهی، هزیسادگ لیروش به دل نیسازد.ا

 یک،فیزیمیش،یپژوهشگران در علوم مختلف پزشک انیدرم

، یو کاربرد نیروش نو کیبه عنوان  مواد زیجهت آنال  ...و

 یسبب بررس نی. به اردیگ یمورد استفاده قرار م اریبس

برطرف کردن آن ها  یبرا یو راه LIBS شیآزما یخطاها

مورد توجه قرار گرفته  شیاز پ شیتوسط پژوهشگران ب

مربوط به  LIBS شیآزما یخطاها نیز مهمترا یکی است.

بر دقت اندازه  یاثر خودجذب.باشد  یم یاثرات خودجذب

و غلظت عناصر  یالکترون یشدت خطوط، دما، چگال یریگ

شدت  در یخودجذب ریتاث ریاخ یگذارد. در سال ها یاثر م

رار ق یمورد بررس یادیدر مقاالت ز یکیاپت یلیخطوط گس

 یحل ها اهاثر تاکنون ر نیحذف ا یگرفته است و برا

 [.1ارائه شده است ] یمختلف

موثر به منظور محاسبه و حذف اثر  یاز روش ها یکی

 یاستفاده از پهن شدگ یلیدر شدت خطوط گس یخودجذب

روش مشخص  نیاستفاده از ا یاستارک است.از آنجا که برا

 اری، بسیاتم یلیبودن پارامتر برخورد استارک خطوط گس

پارامتر  عیدارد لذا در کار حاضر به محاسبه سر تیاهم

که  nm 393.36با طول موج Ca IIگونه  رکبرخورد استا

وجود ندارد، به روش  یدر اطالعات کتابخانه ا نمقدار آ

 .میپرداخت یزریل ینگار نابیب

تئوری              

ترازهای اتمی توسط میدان ناشی از الکترون  پالسما،در 

. هایی با سرعت زیاد و حرکت آرام یون ها جا به جا می شود

که به این اثر استارک پهن شده  یدر نتیجه خط های گسیل

 : ]2و3 [این پهن شدگی عبارت است از گفته می شود. 

𝛥𝜆𝑠𝑡𝑎𝑟𝑘 = 2𝑊
𝑛𝑒

1016
− 3.5𝐴 (

𝑛𝑒

1016
)

1
4
[1 − 𝐵𝑁

𝐷

−1
3 ]𝑊

𝑛𝑒

1016
 (1) 

چگالی cmen)-3(استارک،دگی اثرش پهن starkΔλ(nm)که

ضریب ثابت Bپارامتر پهن شدگی ناشی از یون،Aالکترون،

 ،1.2برای یون ها  و0.75که برای اتم های خنثی

W(nm)و  پارامتر برخورد الکترون DN  تعداد ذرات در کره

دوم در معادله  جملهLIBSمی باشد.در پالسمای نوع یدبا

 قابل چشم پوشی است.1

چگالی طیفی شار فوتونی برای یک طول موج مشخص در 

 (LTE)در شرایط تعادل ترمودینامیکی ،lپالسمایی به طول 

 و حضور اثر خودجذبی به صورت زیر تعریف می شود:

𝐼(𝜆, 𝑙) =
𝜀(𝜆)

𝑘(𝜆)
 (1 − 𝑒𝑘(𝜆)𝑙)                            (2) 

  :به صورت زیر تعریف می شود k(λ)وε(λ)که در این رابطه 

   𝜀(𝜆) =  ℎ 
𝑐

λ0
 𝐴𝑗𝑖  𝑛𝑖𝐿(𝜆)                                 (3)  

𝑘(𝜆) =  
𝜆0

4

8𝜋𝑐
𝐴𝑗𝑖𝑔𝑗

𝑛𝑗

𝑔𝑖
 ( 1 −

𝑛𝑗𝑔𝑖

𝑛𝑖𝑔𝑗
 ) 𝐿(𝜆)        (4) 

( طول موج گذار،0λ (cm)سرعت نور،cm.s C)-1(که
1-(sjiA 

 cm)-3(و  cmin)-3)،تراز پایینر از تراز باالیی به احتمال گذا

jn  تراز پایینی، و تراز باالیی جمعیتبه ترتیبigوjg وزن

  شکل خط گسیلی   L(λ)و  آماری ترازهای پایینی و باالیی

 عبارت است:با توجه به پهن شدگی استارک است 

L(λ) =
𝛥𝜆0

(𝛥𝜆)0
2+ 4(𝜆 − 𝜆0)2   

                          (5) 

 کامل در نیم ماکسیمم است.بیانگر پهنای   λΔ0که 

نسبت شدت خط گسیلی در حالت حضور خودجذبی به 

  عبارت است از:  𝜆0طول موج  حالت خودجذبی کم در

𝐼(𝜆0)

𝐼0(𝜆0)
=

(1 − 𝑒−𝑘(𝜆0)𝑙)

𝑘(𝜆0)𝑙
= 𝑆𝐴                          (6) 

 ضریب خودجذبی نامیده می شود.SAکه 
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از آنجا که اثر خودجذبی هم روی شدت و هم روی پهنای 

خط اثر می گذارد از این پس در محاسبات از شدت خط 

Ī  )  (انتگرالی  = ∫ 𝐼(𝜆)𝑑𝜆 استفاده میکنیم.در این صورت ،

، به شدت (Ī)نسبت شدت خط انتگرالی با وجود خودجذبی 

 (، برابر است با:0Ī(خط انتگرالی بدون خودجذبی 

Ī

 Ī
0

=
∫𝐼(𝜆)𝑑𝜆

∫ 𝐼0 (𝜆)𝑑𝜆
=

𝐼(𝜆𝑖𝑗)𝛥𝜆

𝐼0(𝜆𝑖𝑗)𝛥𝜆0

                   (7) 

Ī

 Ī
0

= (𝑆𝐴)(𝑆𝐴)𝛼 = (𝑆𝐴)𝛽                           (8) 

به پهنای مشاهده شده  Δλنسبت  و  α =  β+1 = 0.46 که

0Δλ  پهنا در عدم حضور خودجذبیαSA [4]می باشد. 

مربوط به هر گونه را می توان  Iاز طرفی با توجه به اینکه  

 با توجه به معادله بولتزمن به شکل زیر در نظر گرفت:

𝐼𝑗𝑖 = 𝑔𝑗   𝐴𝑗𝑖  𝑒
−𝐸𝑗

𝐾𝐵𝑇                                              (9) 

توان  می9و8برای هر دو گونه یکسان با استفاده از روابط 

 نوشت:

 
(Δ λ0)2

(Δ λ0)1
=

(Δ λ)2
(Δ λ)1

[
(Ī)2
(Ī)1

]

−𝛼
𝛽

[
 
 
 
 (𝑔𝑗  𝐴𝑗𝑖  𝑒

−𝐸𝑗

𝐾𝐵𝑇)
2

(𝑔𝑗 𝐴𝑗𝑖  𝑒
−𝐸𝑗

𝐾𝐵𝑇)
1]
 
 
 
 

𝛼
𝛽

(10) 

چنانچه داده های مربوط به پارامتر برخورد یکی از گونه ها 

در اطالعات کتابخانه ای موجود نباشد ،می توان به کمک 

نسبت پارامترهای برخورد گونه برای دو گسیل  1معادله 

 در نظر گرفت:به صورت زیر  را مختلف

(Δ λ0)2

(Δ λ0)1
=

(𝑊𝑠(𝑇))
2

(𝑊𝑠(𝑇))
1

                                       (11) 

 چیدمان آزمایش

شود.  ی( مشاهده م1در شکل ) شیآزما دمانیاز چ یینما 

با طول  Nd : YAG Q-Switch زریل کیشامل  هیآرا نیا

ژول و  یلیم 126-180 ی، انرژns5 ییرپای، دnm1064موج

ر ب زرینور ل یساز یهرتز است. به منظور کانون 1نرخ تکرار 

 سانتی 20 یهمگرا با فاصله کانون یعدس کینمونه از  یرو

 یکرومتریم هیپا کی یشد. نمونه ها را بر رو استفادهمتر 

.تابش میبود قرار داد میقابل تنظ XYZ یکه در سه راستا

آن  هیکه زاو ینور بریف کی قیپالسما از طر کرویحاصل از م

 یکه برا یعدس کیدرجه و  30-20 زرینسبت به پرتو ل

 تیهدا نگار نابیوصل بود، به ب ینور بریجمع کردن نور به ف

 یبود. برا بایمدل توش CCD هینگار مجهز به آرا نابیشد. ب

 CCD-TOOIمجهز به نرم افزار  انهیرا کیاز  نابیثبت ب

بت و ث هیاول دیسف نابی. به منظور حذف بدیاستفاده گرد

 1 یزمان ریبا مقدار تاخ یساز دست ریخاز تا یاتم نابیب

به عنوان نمونه  استفاده شد.ساخته شده در کشور  هیکروثانیم

از خون لیوفیلیزه شده آزمایشگاهی استفاده شد. این پودر جهت 

از با استفاده از قرص سجلوگیری از پاشیدگی هنگام تابش لیزر 

  به صورت قرص هایی استوانه ای تبدیل شد.

                     
 LIBS:چیدمان آزمایش 1 شکل

 تحلیل داده ها و نتایج 

کز لیزر بر روی نمونه برای یناب گسیلی حاصل از تمرب

  نشان داده شده است:2در شکل  mJ126انرژی

 
 میلی ژول 126: بیناب گسیلی در انرژی 2شکل 

 Ca II (nmبه منظور تعیین پارامتر برخورد خط        

،در این کار مربوط به آن وجود نداردکه اطالعات (393.36

با طول موج ( Ca IIدو خط گسیلی کلسیم )ما از 

http://www.opsi.ir/
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از طرفی از .استفاده کردیمnm422.67 و nm393.36های

آنجا که پارامتر برخورد تابعی از دما می باشد ابتدا با رسم 

منحنی بولتزمن دمای میکروپالسمای حاصل تعیین 

با استفاده از پارامتر برخورد خط سپس  .=K6822(T)شد

توانستیم پارامتر برخورد کلسیم   nm422.67کلسیم 

nm393.36  دست آوریم: صورت زیر به را به  

      
(Δ λ0)2

(Δ λ0)1
=

(Δ λ)2

(Δ λ)1
 [

(𝑁𝑝)
2

(𝑁𝑝)
1

]

−𝛼

𝛽

[
(𝑔𝑖  𝐴𝑖𝑗 𝑒

−𝐸𝑖
𝐾𝐵𝑇)

𝑔𝑖  𝐴𝑖𝑗 𝑒

−𝐸𝑖
𝐾𝐵𝑇

]

𝛼

𝛽

= 0.176                                                              

     (𝑊𝑠)2
(𝑊𝑠)1

=
0.0048

(𝑊𝑠)1
= 0.176 → (𝑊𝑠)1 = 0.027  

در دماهای  ،می توان با تغییر انرژیبه این ترتیب 

به nm393.36با طول موج Ca IIرا برای خط W(T)مختلف

در نهایت به منظور بررسی صحت نتیجه مقدار  دست آورد.

0.356 SA= لسیم برای خط کnm393.36.محاسبه شد 

گیرینتیجه  

کار ما نشان دادیم می توان با کمک روش ساده و   دراین

سریع بیناب نگاری لیزری پهن شدگی استارک خطوط را 

محاسبه کرد .در این محاسبات نیازی به تعیین چگالی 

الکترونی نیست و تنها با استفاده از خطوط گسیلی دو گونه 

  یکسان امکان پذیر است.
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روش عدسی کر با محیط فعال هقفل شده مدی ب نوسانگر عددی شبیه سازی

 در رژیم غیرسالیتونی تیتانیوم سفایر

 حسین شهبازی، سمیه نجفی، رضا مسعودی

 پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی 

موا  . شوود یم رارائهیسفا ومیتانیبهره ت طیکر با مح یعدس ینوسانگر قفل شده مد یعدد یساز هیشب جیمقاله  نتا نیدر ا -چکیده 

را بور   یزریو نوسوانگر ل  یمنحنو  یهوا نهیآ یو شعاع انحنا ومیتانیت شیآال زانیم ستال،یمختلف از جمله طول کر یپارامترها ریتاث

و % 51/0 شیآال زانیم یکه برا میافتیدر. میپارامترها را محاسبه نمود نیا یبرا نهیبه ریدکرده  و مقا یبررس یمشخصات پالس خروج

نوانوژول   51بواالتر از   یو انرژ هیفمتوثان 00کمتر از  یزمان یبا پهنا ییهابه پالس یابیمتر امکان دست یلیم 8کمتر از  ستالیطول کر

 .شودیفراهم م

 ریسفا ومیتانیفوق کوتاه، ت یزریپالس ل ،یکر، قفل  مد یرخطیاثر غ  ،یزرینوسانگر ل -کلید واژه

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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 کر عدسی روش به ریسفا ومیتانیت ینوسانگر قفل مد دمانیچ: 1شکل

 کر یمدل نوسانگر قفل مد: 2شکل

 مقدمه

کم  اریبس یزمان یپهنا لیدلهفوق کوتاه ب یزریل یهاپالس

-حوزه و در بودهباال  ییو فضا یزمان کیتفک دارای قدرت

از قبیل پردازش مواد بدون ایجاد گرمای قابل  هایی

مانی و ، در حوزه پزشکی در بخش در[1]مالحظه در ماده

-و تصویر[ 2]های سالمتشخیصی بدون آسیب به بافت

[ 9]هافتبرداری با رزولوشن عمقی میکرومتری از مواد و با

ها بنابراین، امروزه تولید این پالس. کاربرد فراوان دارد... و 

بار  نیاول 1991در سال . ر مورد توجه قرار گرفته استبسیا

کر در  یعدس یروش قفل مدهتوانست ب[ 4]اسپنس

ثانیه فمتو 36  یبا طول زمان ییهابه پالس Ti:Sa ستالیکر

با اصالح  2661در سال [ 3]مورگنر نیهمچنو  ابدیدست 

 دست یافتفمتوثانیه  3پاشندگی نوسانگر به طول پالس 

 روشبهتولید شده ترین طول پالس ممکن کوتاه تاکنون که

برای دستیابی  نوسانگربه منظور طراحی   .است ل مدیقف

برای اولین  2664در سال های مشخص، به پالس با پارامتر

روش عددی، نوسانگر قفل مدی هتوانست ب[ 3]بار ایلدی

و نشان دهد امکان   کند عدسی کر را شبیه سازی

. با انرژی چندصد نانوژول وجود دارد هایدستیابی به پالس

روش قفل مدی به نوسانگربه منظور طراحی  مقاله نیدر ا

های فوق ، ابتدا معادالت حاکم بر تولید پالسعدسی کر

کوتاه در نوسانگر لیزری را بررسی کرده و سپس با حل 

های ثیر آینهعددی معادالت به روش اسپلیت استپ تا

، مشخصات کریستال لیزری و دیگر پارامترها را در کاواک

 .دهیمنشان می نوسانگربهینه سازی خروجی 

 :تئوری و معادالت حاکم

 1ر، در شکلچیدمان کلی نوسانگر قفل مدی عدسی ک

 [1]آمده است

 

 

 

فعال و اعمال  طیبا نقش مح یزریل ستالیکه شامل کر

 یزریل دگریتشد یهانهیکر، آ یخط ریکننده اثرات غ

 مثبت یجبران پاشندگ یسازنده مد کاواک و منشورها برا

بوده و معموال این چیدمان را با درنظر گرفتن نقش اجزای  

  .مدل کرد 2صورت شکل توان بهآن می

 

 

 

انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک محیط با معادالت 

ماکسول و  معادله چهاربا ترکیب . شودماکسول توصیف می

های الزم در نظر گرفتن پاسخ دو قطبی ماده و تقریب

بدست ( 1)صورت معادلههمعادله شرودینگر غیر خطی ب

هایی است که در این معادله شامل تمامی فرآیند. آیدمی

وق کوتاه رخ داده و برای انتشار پالس در نوسانگر کاواک ف

 [.1]شود روش عدسی کر استفاده میقفل مدی به
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که در این معادله عبارت اول، تحول دامنه توان کند تغییر 

A  در طول ماده، عبارت دوم، پاشندگی سرعت

، عبارت سوم، بهره ماده فعال لیزری، عبارت (GVD)گروه

و عبارت پنجم نقش ( SPM)مدوالسیون فازیچهارم، خود

خودکانونی کنندگی کریستال تیتانیوم سفایر را که با 

. کندسازی شده، بیان میمدل [1]جاذب اشباع پذیر سریع

معرف ضریب پاشندگی سرعت گروه  K2، (1)در معادله

تیتانیوم سفایراست و برای کریستال 
2

58 fs
mm

 .است 

0نیهمچن

2

1
Sa

q
q

A

q





ضریب جذب   q0بوده که  

توان اشباع  qSaدر خارج از کریستال صفر است و  و اولیه
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بر  ی، و قله توان  پالس خروج یزمان یپهنا ،یانرژ راتییتغ: 9شکل

 ستالیحسب طول کر

 آالیشبر حسب درصد  خروجی پالس یزمان یو پهنا یانرژ راتییتغ: 4شکل

 ومیتانیت

0از طرفی  .است

1
P

S

g
g

E

E





بهره سیگنال  g0است که  

( 1)معادله . اشباع است یانرژ ESپالس و  یانرژ Epکوچک،

یحل م عددی روشنداشته و به یلیحل تحل کلی طوربه

درون  فیضع هیپالس اول کی یساز هیشب نیدر ا. شود

کاواک در نظر گرفته شده و تحوالت آن براساس معادله 

شدن پالس و همگرا شدن به دامنه مشخص  داریتا پا( 1)

در  یساز هیشب نیمفروض در ا یپارامترها. شودیم یبررس

  .آمده است 1ول جد

 

 ریسفا ومیتانیت یزرینوسانگر ل یساز هیشب یبرا یورود یداده ها: 1جدول

 نتایج و بحث

، 1پارامترهای ورودی مطابق جدول  با در نظر گرفتن
1

0 0.15( )g mm   های وات و آینه 3و توان پمپ

به( 1)متر معادله سانتی 16 شعاع انحنایمنحنی کاواک با 

عددی حل شده و مشخصات پالس خروجی کاواک  صورت

برای بررسی اثر طول کریستال لیزری بر . آیددست میبه

متر تغییر داده و میلی 11تا  9پالس خروجی، طول را از 

محاسبه و  خروجیپهنای زمانی پالس و  قله توانانرژی، 

  .ارائه شد 9نتیجه آن در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 یپهنا ستال،یطول کر شیدهد که با افزاینشان م 9شکل 

که  ییدر کاربردها نیبنابرا. ابدییم شیپالس افزا یزمان

بایست پهنای زمانی و می مهم است یزمان کیقدرت تفک

 صیها و تشخیربرداریمانند تصو پالس کوتاهتر باشد

با  یهاپالس دیتول یبرا نیو همچن ع،یفوق سر یندهایفرآ

با  یزریل ستالیاز کر ستیبایباال در حد پتاوات م قله توان

استفاده کرد تا  یزریمتر در نوسانگر لیلیم 1کمتر از طول 

. افتیکمتر به توان باال دست  تیبا تعداد مراحل تقو

 طول شیشود با افزایشکل مشاهده م نیهمانطور که در ا

 یانرژ( 13/6% شیمقدار آال یبرا) متریلیم8تا  ستالیکر

و با بلندتر شدن طول  ابدییم شیافزا یپالس خروج

 یکاهش توان پمپ جذب شده در انتها لیدلهب ستالیکر

پالس  یانرژ ،در آن یزریو جذب طول موج ل ستالیکر

 رینظ ییدر کاربردها نیبنابرا. ابدییکاهش م یخروج

چند صد  یزمان یبا پهنا یهاکه از پالس مرهایپردازش پل

 نیشود، ایباالتر استفاده م یها یاما با انرژ هیفمتوثان

 دیقله توان پالس تول یمنحن نیمچنه. است دیمف جهینت

طول  یدهد که براینشان م ستالیشده بر حسب طول کر

                                           .است کسانی بایقله توان تقر متریلیم 1تا 4از  ستالیکر

درصد  متر،یلیم 3به طول  ستالیکر یبرا گر،یدر مطالعه د

محاسبات در  نیا جیداده شد که نتا رییتغ ومیتانیت شیآال

 .ارائه شده است 4شکل 

 

 

 

 

   

 

 

% 13/6 شیواضح است انتخاب آال 4همانطور که از شکل 

در . دهدیم جهیباال را نت یپالس کوتاه با انرژ% 26/6و 

پمپ  ستالیکر یانتها نکهیا لیبه دل شتریب یها شیآال

 یبوده و انرژ شتریب ستالیتوسط کر زریجذب ل شودینم

 ریبا کاهش اثر غ طیشرا نیو که در ا ابدییپالس کاهش م

 یبرا. افتیخواهد  شیافزا زیطول پالس ن SPM یخط

 یبرا یحرارت یساز هیشب ش،یانتخاب مناسب مقدار آال

-شیوات، با آال 3پمپ شده با توان  یمتریلیم 3 ستالیکر
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 نهیآ شعاع انحنایبر حسب خروجی پالس  یانرژ راتییتغ: 3شکل

 3تابش  هیثان 1 یبرا ریسفا ومیتانیت ستالیکر ییدما پروفایل: 3شکل

 %26/6 شیآال: و ب% 13/6 شیآال: الف. آزاد طیوات در مح

 لی، پروفا3در شکل . انجام شد% 26/6و% 13/6 های

 .نشان داده شده است یزریل ستالیبرش از کر کی یحرارت

 

 

 

 

 

 

 

 یبرا ییدما انیگراد دآییبرم 3همانطور که از شکل

 یاست و طراح یگریکمتر از د ،%13/6 شیبا آال ستالیکر

 نیتر بوده و بنابراآن ساده یخنک کننده برا ستمیس

 .است یترانتخاب مناسب

و  یمتفاوت انرژ یبا شعاع انحنا یهانهیآ یدر ادامه، برا

آن به  جیمحاسبه شد که نتا یپالس خروج یزمان یپهنا

 .آمده است 3در شکل  بیترت

 

 

 

 

 

 

شعاع با بلند شدن  د،آییبرم 3همانطور که از شکل 

در کاواک  یاندازه مد نوسان ،یمنحن یهانهیآ انحنای

 یپهنا نیو بنابرا افتهیکاهش  SPM بیبزرگتر شده، ضر

مد  حجم شیبا افزا یاز طرف. ابدییم شیپالس افزا یزمان

پالس  یپمپ شده، انرژ هیاز ناح شتریو استفاده ب ینوسان

بیشتر   یشعاع انحنا یاما برا. ابدییم شیافزا زین یخروج

و  یمتر با توجه به بزرگ شدن مد نوسانیسانت 26ز ا

کاهش  نیپمپ نشده و همچن یگسترش آن به نواح

ابتدا  یپالس خروج یانرژ ،یزریپالس ل یفوتون یچگال

، مقدار (سانتیمتر 48)شعاع انحنا شتریب شیثابت و با افزا

 .ابدییکاهش م یانرژ

 نتیجه گیری

دار آالیش دهد که طول کریستال، مقمحاسبات نشان می

های موثر ای تشدیدگر مشخصههآن و شعاع انحنای آینه

روش عدسی کر بوده به مدیشده در طراحی نوسانگر قفل 

های خروجی، ه نوع کاربرد مورد نظر برای پالسو با توجه ب

های نوسانگر، پالس توان با انتخاب مناسب مشخصهمی

تر تولید یا پهنای زمانی کوتاه و خروجی با انرژی باالتر

 .کرد
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در  ههای پادبازتابندتاثیر تمیزکاری زیر الیه بر روی آستانه آسیب لیزری پوشش

 نانومتر 1064طول موج 

 محمودزاده یفرد، مهدی مردیها، حمیدرضا فالح و مرتضی حاجعلی حیدری

 دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک

یکی و های اپتها در پنجرهاین الیهباشند، پادبازتابنده دارای کابرد های فروانی در صنعت فوتونیک می نازک اپتیکی هایالیه  -چکیده 

های اپتیکی که جهت کانونی همچنین از آنها در پرتو گسترها و دیگر المان .های اپتیکی کاربرد دارندهمچنین لنز ها و دیگر المان

در این مقاله سعی  شود.میها اعث تخریب این نوع از پوششبلیزر باال رفتن انرژی  اما .شودباشد نیز استفاده میپرتو لیزر میکردن 

شود را یمها آستانه آسیب لیزری این پوشش باعث باالرفتن که ایروش بهینه تمیزکاریمتفاوت روش سه شده است که با استفاده از 

  .یافت

 تمیز کاری  تانه آسیب لیزری، الیه پاید بازتابنده، آس -کلید واژه

 

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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 مقدمه-1

به هنگام ورود به یک محیط اپتیکی دارای سه همواره نور 

 لکتریکارفتار جذب، عبور و بازتاب است. در محیط های دی

اغلب میزان جذب پایین است و بازتاب عامل اصلی تلفات 

های نازک ساخته الیهطراحی و است از این رو  نور

 ستا اهمیت باالیی داشته الکتریکاز مواد دی بازتابندهپاد

بازتابنده لیزری یکی از های نازک پادساخت الیه. در ]1[

 1گیری آستانه آسیب القایی لیزریترین پارامترها اندازهاصلی

لمان ا آستانهاست زیرا در صورتی که این آستانه کمتر از حد 

ده باشد آن المان آسیب جبران ناپذیری پتیکی پادبازتابنا

 .]2[د دیدهخوا

های اپتیکی پارامتر المانآسیب القایی لیزری در آستانه 

. در نتیجه ]3[بسیار کلیدی در اپتیک توان باال است

ی الکتریک انرژبرهمکنش فوتون با مواد دی

تواند تبدیل به انرژی الکتریکی، الکترومغناطیسی می

-مکانیکی، شمیایی و گرمایی شود و این تبدیل انرژی می

ته ثر گذاشتواند در خواص اپتیکی )انتقال، بازتاب و جذب( ا

 که بنابراین از زمانی. ودو همچنین باعث آسیب ماده ش

ها بر روی لیزرهای توان باال شروع شد همواره آسیب پژوهش

ان های سازندگمواد اپتیکی یکی از محدودیت القایی لیزری

های زیادی بر روی سازوکارهای آسیب لیزر بوده و پژوهش

امروز پی . ]4[و همچنین نحوه گسترش آن انجام شده است 

برده شده است یکی از اصلی ترین عواملی که باعث آسیب 

های سطحی و شود نقصهای اپتیکی میدر سطوح المان

 ی از قیبل نانو ذرات فلزی و دیگر مواد آلی موجودیهاآلودگی

قابل  هادر اکثر موارد این نقص .]1[است در سطح زیرالیه

د که در سطح کل زیر الیه شناسایی نیستند و امکان دار

پخش شده باشند بنابراین روش و نوع شستشو بسیار اهمیت 

اال ها و به تبع باعث بداشته و باعث از بین رفتن این آلودگی

. در این مقاله سعی ]5[رفتن آستانه آسیب لیزری خواهد شد

                                                        
ThresholdLaser induced Damage 1  

شده است با استفاده از سه روش شستشو متفاوت بهترین 

ن بهتر  نانو ذرات آلودگی و باال سبب از بین رفتروش که 

 انتخاب شود. است رفتن میزان آستانه آسیب

 هاسازی نمونهآماده -2

ها توسط میکروسکوپ کنتراست ر مرحله اول نمونهد

تداخلی مورد بررسی قرار گرفت که عاری از هرگونه آسیب 

ها به سه روش که در و نقص در سطح باشند سپس نمونه 

. روش گیرندمیشد مورد تمیز کاری قرار خواهد  ادامه بیان

باشد اول: این روش مکانیزه بوده و بدون دخالت دست می

توسط استون تمیز کاری شده سپس در  که ابتدا نمونه

 در حمام شود و نگهدارندهگذاشته می مخصوصی نگهدارنده

 شوینده ماده ب مقطر و آمحلول  که حاوی التراسونیک

OPO120 قوی برای برطرف کردن آلودگی  )شوینتده بسیار

با  5:1باشد( به نسبت ای میها و چربی ها از سطوح شیشه

دقیقه قرار گرفته  5به مدت  است درجه سانتیگراد 30دمای 

ها از حمام اب و مواد شوینده خارج شده و در و سپس نمونه

دقیقه قرار گرفته تا  7ب مقطر به مدت آحمام التراسونیک 

سط توسپس نمونه پاک شوند و  هسطح نمونمواد شوینده از 

د و در پایان جهت خشک شویونیزه شستشو میب دیآ

قرار سانتی گراد درجه  70دمای  ارا در آون ب کردن نمونه

د. روش دوم: این روش به صورت دستی بوده و شوداده می

را با آب و ماده شوینده شستشو داده و سپس در  ابتدا نمونه

درجه قرار  40حمام التراسنویک حاوی ایزوپروپیل الکل 

خارج شده و در محول  دقیقه نمونه 5د و بعد از شوداده می

دقیقه التراسونیک  15سود سوزآور قرار گرفته و به مدت 

ته و قرار گرف HClو سپس در محلول رقیق اسید د شومی

 بآیونیزه ب دیآو با  شدهخارج  دقیقه نمونه 5مدت بعد از 

 برای خشک سازی درجه 70ون با دمای آکشی کرده و در 

د. روش سوم: این روش نیز به صورت دستی و گیرقرار می
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-با آب و مواد شوینده شستشو داده می بود و در ابتدا نمونه

درجه قرار  70د و سپس در طرف پیرکس حاوی استون شو

دقیقه در حمام التراسونیک 15د و ظرف نیز به مدت گیرمی

ه ا ب، بعد از آن نمونه رگیردهرتز قرار میکیلو 20با فرکانس 

دقیقه در محلول متانول  3خارج کرده و به مدت  سرعت

دقیقه در محلول  3به مدت  سپس نمونه شود.داده میقرار 

خشک  برایشوند و در پایان التراسونیک می HCLرقیق 

 د.شودرجه قرار داده می 70در آون با دمای  شدن

ها الیه ها بر روی هر دو طرف آنپس از خشک شدن نمونه

  Essential Macleodبازتابنده که از قبل توسط نرم افزار پاد

به صورت  2HfOو  2SiOالکتریک با استفاده از مواد دی

G/LHL/Air  توسط دستگاه طراحی شده بودBALZERS 

-انی مینشبه روش تبخیر حرارتی توسط پرتو التکرونی الیه

آورده  1و طیف بازتاب نمونه طراحی شده در شکل  شود

دقیقه  5ها به مدت نمونه قبل از الیه نشانی، شده است 

یه و در حین ال قرار گرفته تخلیه الکتریکیتحت فرایند 

 mbar6-8*10فشار خالء جهت الیه نشانی برابر با نشانی 

بوده و فشار  0.5nm/s نرخ الیه نشانی مواد برابر بوده، 

 بوده است.  mbar4-1.5*10 برابر اکسیژن

 
 منحنی بازتاب الیه طراحی شده: 1شکل

 گیریاندازه -3

ها توسط دستگاه طیف سنج طیف بازتابی نمونه

Shimadzo3100 که نتیجه آن در  گیری شده استاندازه

گیری آستانه آسیب لیزری با . اندازهشده استآورده  2شکل

متناسب با  7nsبا پهنای پالس  Nd-Yag استفاده از لیزر 

گیری شده است که اندازه ISO21254استاندارد   چیدمان

هر  .آورده شده است 3شکل شماتیک چیدمان در شکل

یری گناحیه تقسیم شده و اندازهنشانی شده به سه نمونه الیه

-اندازه میانگین مقادیرر نتیجه ها انجام شده و دبر روی آن

-زان خطای اندازهیبا احتساب م آستانه آسیب گیری شده

آورده شده  4در شکل  گیری قطر لکه و خطای ژول متر

-به ترتیب نشان دهنده مقادیر اندازه  C1C,2 و 3C است که

باشد. کاری اول، دوم و سوم میگیری شده برای روش تمیز

میکروسکوپ کنتراست تداخلی مورفولوژی آسیب که توسط 

 آورده شده است. 5ثبت شده در شکل 

 
 گیری شده نمونه طیف بازتابی اندازهمنحنی : 2شکل

 
 ]6[گیری آستانه آسیب لیزری : چیدمان اندازه3شکل
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 ها با روش هایگیری آستانه آسیب لیزری نمونهاندازه : مقادیر4شکل

 تمیزکاری متفاوت 

 
 آسیب بر روی الیه پادبازتابنده: مورفولوژی 5شکل 

 بحث و نتیجه گیری -4

های ساخته شده تا شویم که نمونهمتوجه می 2از شکل 

حدود بسیار خوبی پادبازتابنده بوده و درصد بازتاب برای 

 باشد.می %0.2برابر با  Nd-Yagلیزر  1064nmطول موج 

 ها تشخیصبا مقایسه میزان آستانه آسیب نمونه 4از شکل 

شود که روش تمیزکاری مکانیزه بهترین روش برای میدهدا

بدون دخالت  باشد زیرا این روشها میشستشو زیرالیه

باشد از طرف دیگر با مقایسه تر میدست بوده بسیار موثر

شود که استفاده از تشخیص داده می C3و  C2های نمونه

اسید در شستشو شاید آلودگی های سطحی را تا حد خوبی 

این که اسید دارای  لیلنماید اما به خودی خود به دبرطرف 

 هایباشد باعش افزایش میزان نقصندگی میرخاصیت خو

شود و این امر به سطحی و ترک ها بر روی سطح نمونه می

خودی خود میزان آستانه آسیب را کاهش داده و اثر مخربی 

 گذارد.بر روی نمونه باقی می

گیری شود مقدار اندازهمشاهده می 4همانطور که در شکل

و برای  29.1J/cmبرابر  1Cشده آستانه آسیب برای نمونه 

 2cm J/ 8.9و  /2cm 8.4Jبه ترتیب برابر   3C و 2Cهای نمونه

توان دریافت که با استفاده از روش تمیز باشد بنابراین میمی

نمونه  ازنشانی کاری اول برای تمیز کاری بستره قبل از الیه

1C 700توان در انرژی پرتو میmJ  2باالتر از نمونهC  و

200mJ  3باالتر از نمونهC  در قطر پرتوهای یکسان استفاده

نمود. همچنین به دلیل مکانیزه بودن روش اول این روش 

 تر قابلتر بوده و نسبت به دو روش دیگر راحتکم هزینه

 انجام است.

 ها مرجع

[1] Hongji Qi, Meipin Zhu, Ming Fang, Shuying Shao 

“Development of high-power laser coatings” High 

Power Laser Science and Engineering, vol. 1(1),pp. 36–

43, 2013 

[2] Dongping Zhang, Congjuan Wang “Influence of 

substoichiometer on the laser-induced damage characte 

of HfO2 thin film, Applied Surface Science” vol 255, 

pp. 4646–4649, 2009 

[3] Detlev Ristau, Marco Jupé, Kai Starke “Laser 

damage thresholds of optical coatings”  Thin Solid 

Films, vol 518 (2009), pp. 1607–1613 

[4] Detlev Ristau, Laser-Induced Damage 

in Optical Materials, P.5, CRC Press 2015 

[5] Hélène Krol “Influence of polishing and cleaning on 

the laser-induced damage threshold of substrates and 

coatings at 1064 nm” Optical Engineering, vol 46, pp.2, 

2007 

[6] ISO 21254-1:2011 “Lasers and laser-related 

equipment —Test methods for laser-induced damage 

threshold”  

  
 

http://www.opsi.ir/


 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

یازدهمین کنفرانس فوتونیک ایران و 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 شیراز، ایران.

  1397بهمن  9-11

 

333 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

در  تیبوینا ومیتیل ستالیکر هیولتاژ برپا نوریحسگر  دمائیو مدل سازی بررسی 

 کریستالی متفاوت  برش یدو راستا

 1، ندا یاوری2محمد اسماعیل زیبائی، 1، سکینه صدیقی بنابی1حسام امیری

 تهرانانتهای دادمان، شهرک غرب،  -گروه ابزار دقیق پژوهشگاه نیرو،1
 بلوار دانشجو، تهران، اوین -سما دانشگاه شهید بهشتیالپژوهشکده لیزر و پ2

، در zو انتشار  xبرش  نیو همچن yو انتشار  zبرش  یلیتیوم نایوبیت در دو راستا ستالیبا استفاده از کر حسگر نوری ولتاژ –چکیده 

 ستالیاثر پاکلز کر هیشده برپا یساز هیشب حسگرقرار گرفته است.  سهیو مقا یمورد بررس  گرادیدرجه سانت 100ا صفر ت ییبازه دما

ستا x شلیتیوم نایوبیت با بر شار  یدر را ستا سهی، در مقاzانت شار  zبرش  یبا را سyو انت سا که  یدارد به طور یکمتر ییدما تی، ح

برش  یکه در راستا یاست در صورت 10-4و از مرتبه  یخط ز،یناچ اریبس ییبازه دما نیدر ا حسگر یخروج لیتابع تبد ییدما راتییتغ

z  و انتشااارyاثر پاکلز در  هیولتاژ برپا حسااگر نوریاسااتفاده از  نی. بنابرادینمایم رییتغ 1 هبا مرتب ینوساایمقدار به شااکل ساا نی، ا

 zبا نوع  برش  سهیدرصد خواهد داشت که در مقا 0.01معادل  ییدما راتییتغ، zانتشار  یدر راستا xلیتیوم نایوبیت در برش  ستالیکر

 خواهد بود. دارتریپا اری، بسyو انتشار 

 .تیوبینا ومیتیل ،ولتاژ حسگر، یدوشکست ،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 
2 Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

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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 مقدمه -1

، تداخل مسیر مشترك بر پایه حجمی یکیولتاژ اپت سنسور

ز معروف پاکلدوشکستی الکترواپتیکی مواد است و به سلول 

های برقی مختلفی سلول شرکت 1970. از سال ]1[است

. ]2[مورد استفاده قرار دادندگیری ولتاژ پاکلز را برای اندازه

، Bi4Ge3O12های رایج )ضریب الکترواپتیکی کریستال

KD2PO4  وLiNbO3 کوچک است، بنابراین سلول پاکلز )

 یبه طور نسبی حساسیت کمی دارد که برای آشکارساز

از  LiNbO3 ستالیهای شدید مناسب است. کرمیدان

 پاکلز متعلق به گروه یهاستالیگروه کر یبلورها نیترمهم

 ،ینور یبرهاموج یاست. این کریستال در طراح 3 یانقطه

 یرخطیو غ یخط یکاربردها ریو سا ینور یمدوالتورها

ر شا. با توجه به راستای انتردیگیمورد استفاده قرار م یکیاپت

نور در کریستال و جهت اعمال میدان الکتریکی، بلور 

LiNbO3  با برشz انتشار درجهت  یو راستاy  و برشx  و

. شودیساخت سنسور استفاده م ی، براzانتشار در جهت 

ضرایب شکست وابسته به میدان الکتریکی در این دو راستا 

متفاوت است. با استفاده از تفاوت موجود در ضرایب شکست 

وابسته به میدان الکتریکی و ثابت بودن قسمت مستقل از 

مقاله به  نی. در ادیآیبه دست م یمتفاوت جیمیدان نتا

لز با استفاده از اثر پاک میحج یکیسنسور ولتاژ اپت سهیمقا

و برش  yانتشار  یو راستا zبا برش  LiNbO3 ستالیدر کر

x انتشار  یو راستاz یروجخ یوابستگ نی. همچنمیپردازیم 

 راتییبه تغ یستالیدو برش کر نیسنسور با استفاده از ا

 .ردیگیقرار م یمورد بررس ییدما

 نوری ولتاژ سنسوراساس عملکرد  -2

ر بموج م،یاز مواد حج کیدر هر سنجیقطبشولتاژ  سنسور

ساختار ساده  کی 1مطابق شماتیک شکل  نوریبریف ایو 

نانومتر با  1310با طول موج  SLDساطع شده از  نور  .دارد

 یبرا جهدر 45 هیوارد صفحه ربع موج با زاوقطبش خطی 

را  ی. صفحه ربع موج خروجشودیپاکلز م یدوشکست جادیا

ربع تابع م یکه پاسخ در قسمت خط کندیم اسیبا یبه نحو

در  LiNbO3 ستالیوارد کر نور . سپسردیقرار گ نوسیس

 یو راستا xو برش  yانتشار  یو راستا zدو حالت برش 

وارد شکاف دهنده  ستالیاز کر ینور خروج. شودیم zانتشار 

 یگر ورودبا قطبش یپرتو که به طور مواز یقطبش

شده است و دو حالت قطبش متعامد را از هم  یریگجهت

 .شودیم کندیجدا م

 
 ساختار شماتیکی سنسور اپتیکی ولتاژ: 1شکل 

 لیتبد یبرا زوریآنال ایپرتو و  یشکاف دهنده قطبشاز 

. شودیم استفادهشدت  راتییبه تغ یحالت قطبش راتییتغ

 مجموع یتفاضل رو ندیپرتو فرا یاز شکاف دهنده قطبش

  استفاده کرد. یمد عموم زیکاهش نو یبرا توانیم گنالیس

اده از سنسور با استف لیجونز تابع تبد سیاستفاده از ماتر با

 :شودینوشته م ریبه صورت ز (1)شکل 

(1 ) 
2

( 45 ) (45 )CrystalI PBS M R WP R P E          

جونز  سی، ماترP، ینور ورود ی، بردار جونز براEکه  یطوربه

 سی، ماترWPدوران،  سماتری ،R(…) ،یگر ورودقطبش

 ستالیجونز کر سی، ماترCrystalMجونز صفحه ربع موج، 

LiNbO3  وPBSو پرت یجونز شکاف دهنده قطبش سی، ماتر

 یدو قطبش متعامد کند و تند برا نیفاز ب اختالف .باشدیم

در  xو برش  yانتشار  یدر راستا zدو حالت برش  نیا

 است: ریبه شکل ز zانتشار  یراستا

(2) 3

22

2
( n r )x cut o

l V

d
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(3) 3 3

33 13

2
((n n ) (n r n r )

2
z cut e o e o

l V

d




     

 ولتاژ نوریسنسور نتایج مدل سازی دمائی -3

 نیاند. بنابرادما وابسته( به 1)رابطه  یاز پارامترها یاریبس

ه محاسب یموثر است. برا سنسور یدر خروج ییدما راتییتغ

 ستالیدر کر یرعادیو غ یشکست عاد بیضر راتییتغ

LiNbO3  معادله توان از میبا دماSellmeier ]3[ طبق 

 .استفاده کرد( 4)رابطه 

(4) 2 22 1
1 3 42 2

3 2(A B F)

A B F
n A B F A 




   

 
  

 :که یطور به

(5)  ( 24.5)( 570.5)F T T    

، طول موج λو  گرادی، دما بر حسب درجه سانتT ریمقاد

در ( 4) رابطه موجود در بیضرا که باشدیبرحسب نانومتر م

 بیضر ییدما یوابستگ .وان یافتتمی ]4[ مرجع

در  zبرش  یدر دو راستا 3LiNbOکریستال   یکیالکترواپت

در طول موج  انتشار یدر راستا xو برش  yانتشار  یراستا

 C4-10×= 4.933r ،/°C4-10×=4.613r°/با    نانومتر برابر  623

 و یطول راتییتغ ییدما یوابستگ . ]4-3[باشدمی 022r~و 

615.4به ترتیب برابر با   ستالیکر یعرض 10 /a C    

67.5و 10 /c C    یدوشکست. همچنین ]5[باشدمی 

ته به دما وابس زیصفحه ربع موج کوارتز مرتبه صفر ن یخط

41.7و برابر با  است 10 / C     باشد.می  

دو حالت برش  سهیمقا یبرا 1 شده در شکل فیتوص سنسور

z انتشار  یدر راستاy  و برشx انتشار  یدر راستاz ،توسط 

 بیراض راتییتغسازی نتایج شبیه شد. یسازهی( شب1) رابطه

دهد که نشان می C300⁰ییشکست با دما در بازه دما

 بیضر و1×10-3از مرتبه   on یشکست عاد بیضر راتییتغ

 نیبنابرا .باشدمی13×10-3از مرتبه    en یعادریشکست غ

 سنسور یدر طراح ییدما راتیکاهش تاث یبرا یستیبا

شکست  بیاستفاده کرد که ضر یرا در جهت ستالیکر

بر  یشکست عاد بیموثر نباشد و تنها ضر en یرعادیغ

را  یگژیو نیکه ا یستالیگذارد. جهت کر ریتاث یدوشکست

 است. z یبا جهت انتشار ستالیکر y ایو  xدارد برش 

 2×2×10 ستالیابعاد کر یولتاژ براسنسور  یسازهیشب

است.  انجام شدهولت  220و ولتاژ اعمالی  متر مکعبمیلی

 یخروج شودیمشاهده م الف-2طور که در شکل همان

شکل  یدارا z یو انتشار در راستا x در راستای برش سنسور

 2باالتر تا  یهاو در ولتاژ باشدیم ینوسیموج کامالً س

کل مطابق ش . اماماندیم یباق ینوسیشکل موج س لوولتیک

 یخروج y یو انتشار در راستا z راستای در برش ب-2

نخواهد بود. در  ینوسیولت و باالتر س 220در ولتاژ  سنسور

 مناسب است. نییپا یولتاژها یبرا سنسور جهینت

 
( برش الف :شکل موج ولتاژ اعمال شده و خروجی سنسور: 2شکل 

x  و انتشار در راستایz برش ب )z  و انتشار در راستایy 

 به دما با استفاده از سنسور یخروج یوابستگ ینیبشیپ

درجه  100صفر و  یدو دما سهیمقا ی( برا7( تا )4)رابطه 

 ییدما راتیینشان داده شده است. تغ 3در شکل  گرادیسانت

 یاط طولانبس بیضر ،یکیالکترواپت بیشکست، ضرا بیضرا

صفحه ربع موج مرتبه صفر  یدوشکست راتییو عرضی و تغ

 شده است.  رفتهدر نظر گ

با  zش بر یستالیدو حالت کر شتریب سهیمقا یبرا نیهمچن

 rmsT راتیی، تغz یدر راستا xو برش  y یانتشار در راستا

درجه  100صفر تا  ییدر بازه دما peak-to-peakTو  یخروج
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قرار گرفته است.  یمورد بررس 3 در شکل گرادیسانت

 ورسنسدر ییدما راتییکه تغ شودیمشاهده م گونه کههمان

 یو انتشار در راستا xبا جهت برش  ستالیکر هیولتاژ بر پا

yهیولتاژ بر پا سنسورکه در  یو در صورت 10-4 ، از مرتبه 

 .باشدیم 1، از مرتبه y یو انتشار در راستا zبرش  ستالیکر

صفر  شکل موج تغییرات دمایی خروجی سنسور در دو دمای: 3شکل 

ار در و انتش x( برش الف : گراد و تفاضل این دودرجه سانتی 100و 

 yو انتشار در راستای  z( برش ب zراستای 

دارد، که  یشتریب ییدما یداریپا x، با برش حسگردر واقع 

 بیدو ضر ییدما راتییتغ نیاز اختالف ب یتفاوت ناش نیا

 بیمتفاوت ضرا ییدما یو وابستگ یرعادیغ ،یشکست عاد

نتایج بدست آمده نشان می دهد که . باشدیم یکیالکترواپت

صفر تا  ییدر بازه دما peak-to-peakTو  rmsT راتییتغ زانیم

 z یو انتشار در راستا xبرش  یبرا گرادیدرجه سانت 100

است.   یو خط زیناچ اریبس yو انتشار  zبا برش  سهیدر مقا

rmsT و  52/0برابر باpeak-to-peakT  ییدر بازه دما 5/3برابر با 

to-peakT-و  rmsT. اما باشدیم گرادیسانت هدرج 100صفر تا 

peak  برشz یو انتشار در راستا yدر بازه  ینوسی، به شکل س

جه رد 20با دوره تناوب  بیبه ترت 0/1تا  0و  7/0تا  0

 .دینمایم رییتغ گرادیسانت

 گیرینتیجه -4

در دو  LiNbO3 ستالیبا استفاده از کر حسگر نوری ولتاژ

، در zو انتشار  xبرش  نیو همچن yو انتشار  zبرش  یراستا

و  یمورد بررس گرادیدرجه سانت 100صفر تا  ییبازه دما

 یشکست عاد بیهر دو ضر zقرار گرفت. در برش  سهیمقا

 هستند وثرم ستالیاز کر یناش یفاز ریدر تاخ یرعادیو غ

شکست  بی، تنها ضرzو انتشار  xکه در برش  یدرصورت

 بیضر ییماد راتییتغ نیاست. همچن گذارریتاث یعاد

 نیصفر است بنابرا باًی، تقرzو انتشار  xدر برش  یکیالکترواپت

، yو انتشار  zبا جهت برش  سهیمقا در سنسورنوع  نیا

و  rmsT راتییکه تغ یطوردارد به یکمتر ییدما تیحساس

peak-to-peakT گرادیدرجه سانت 100صفر تا  ییدر بازه دما 

 rmsTکه  یاست در صورت 10-4 و از مرتبه یخط ز،یناچ اریبس

، به شکل y یو انتشار در راستا zبرش  peak-to-peakTو 

 20با دوره تناوب  ییبازه دما نیدر ا 1 رتبهو با م ینوسیس

تاژ ولسنسور  جهیدرنت. دینمایم رییتغ گرادیدرجه سانت

در  xدر برش  LiNbO3 ستالیاثر پاکلز در کر هیبرپا یکیاپت

 اری، بسyو انتشار  zبا نوع  برش  سهی، در مقاzانتشار  یراستا

  خواهد داشت. % 01/0برابر با  ییدما راتییو تغبوده  دارتریپا
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بر پایه ولتاژ  حسگر نوري گرماییسازي جبران ارائه راهكار مناسب جهت

 تیوبینا ومیتیل ستالیکر
 1بابک امینی، 2محمد اسماعیل زیبائی، 1ندا یاوري، 1حسام امیري

 تهرانانتهاي دادمان، شهرک غرب،  -پژوهشگاه نیرو، گروه ابزار دقیق1
 بلوار دانشجو، تهران، اوین -سما دانشگاه شهید بهشتیالپژوهشكده لیزر و پ2

 ومیتیل ستالیروش از کر نیشده است. در ا یولتاژ معرف حسگر نوري ییگرما يداریکارآمد به منظور پا یمقاله روش نیدر ا–چكیده 

ستا xدر حالت برش  تیوبینا شار  يو را ست. با بهره گ یبا دو خروج zانت شده ا ستفاده  س يریمتعامد ا  یخروج گنالیاز اطالعات دو 

اال با دقت ب الكتریكی دانیحذف شده و پارامتر شدت م زریاثر دما و شدت ل ،يجبران ساز یمحاسبات تمیالگور يساز ادهیو پ حسگر

 يدر دسدتگاه ترانسدفورماتور نور ییحل چالش گرما يروش در راسدتا نیا .اندازه گیري شدده اسدتدرصدد  3/1 نیانگیم يو خطا

شگاه ن کیاپت-زویبه روش پ انیولتاژ و جر يریگاندازه ست یطراح رویکه در پژوه شده ا ساخته  ه شد ک يساز ادهیپ تیبا موفق ،و 

صنعتی و اطمینان اآمیز آزمونپس از گذراندن موفقیت ستمقابلیت بهره زهاي  سی شار قو يریگهاي اندازهگیري آن در   يخطوط ف

 باشد.می يبردارهم اکنون در حال بهره ع،یتوز

 .تیوبینا ومیتیل ،ولتاژ حسگر، سازی گرماییی، جبرانترانسفورماتور نور ،اثر پاکلز -کلید واژه

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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 مقدمه-1

و  یورن یبرهایف مصونیت از امواج الکترومغناطیسی یژگیو

 ولتاژ یریگجذاب در حوزه اندازه یتیخاص ،حسگرهای نوری

 این عالوه بردر صنعت برق است.  یفشار قو یهاانیو جر

د مانن یطیمح یبه پارامترها حسگر ادیز یوابستگ ت،یمز

گونه  نیدر ا رحمط یهاهمواره از چالش زر،یدما و شدت ل

طراحی شده در این مقاله، ولتاژ  حسگرها بوده است. ستمیس

پروژه این روش در  .]1[کندبر اساس اثر پاکلز عمل می

 یهاپست ی( براOVCT)یبیترک انیولتاژ و جر یریگاندازه

ساخته شده در پژوهشگاه  لوولتیک 132 عیانتقال فوق توز

 یهای عملکردو آزمون ]3[سازی شدطور کامل پیادهنیرو، به

 انجام رسید.به  تیآن با موفق و صنعتی

 طراحی و ساخت حسگرنوري  -2

نشان داده شده است.  1شماتیک چیدمان آزمایش در شکل 

وارد  نانومتر 1310با طول موج  یخط دهیقطب ینور ورود

 یدوشکست جادیا یدرجه برا 45 هیصفحه ربع موج با زاو

 سایبا یارا به نحوه یخروج ،. صفحه ربع موجشودیپاکلز م

رار ق نوسیتابع مربع س یدر قسمت خط خکه پاس کندیم

 xدر حالت برش  LiNbO3 ستالیوارد کرنور . سپس ردیگ

این حالت  .شودیم mm1×2×10در ابعاد  zانتشار  یو راستا

از برش منجر به حذف تغییرات دمایی زیاد ضریب شکست 

عادی منجر به  ضریب شکست راتییتغ غیرعادی می شود.

یرات تغی تواند برای اندازه گیریشد که می فاز خواهد  تغییر

 .]2[استفاده شودشدت میدان الکتریکی 

 ac1 ،ac2 ،dc1 دادهپارامتر  چهار ،دو خروجی حسگر برای

عمود وجود مستقیم و  در راستای برای دو خروجی dc2و 

باعث حذف اثر تغییرات شدت لیزر این امر  داشت. خواهد

 در خروجی حسگر می شود. 

 

 
 دارندهبرپایه نگه دو خروجی ولتاژ حسگرنوریساختار  :1شکل 

 سیلیکون

 نتایج تجربی-3

 تغییرات دماییاندازه گیري -3-1

آن موثر  پس از انجام تقویت و فیلتر، مقدار ac گنالیس

(rms ) همچنین برای می شودتوسط پردازنده محاسبه .

، سطح افست آن حذف و بخش متغیِر حسگر dcمقدار 

دمای آن تقویت شده است تا در محدوده دمای وابسته به 

ولت است قرار  3تا  0که  پردازنده کاری و ولتاژ مناسب

د، یعنوان گرد ac. بنابراین پس از این هرگاه مقدار ردگی

ها شامل داده ثبت طوالنی مدت آن است. rmsمنظور مقدار 

و دما همراه تاریخ و  مرجعولتاژ و مقادیر حسگر  هایپارامتر

 2 شکل. ]4[انجام شد یحلیلت، به روشی انحصاری و ساعت

را در شرایط  حسگرپارامتر خروجی  4مقادیر ثبت شده از 

درجه  38تا  25ولتاژ ورودی ثابت و به ازای تغییرات دمایی 

دهد. روز و برحسب زمان نشان می 5/3گراد در مدت سانتی
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شود هر دو مقدار مشاهده می 2 گونه که درشکلهمان

که ، رابطه مستقیم با دما دارد درحالیحسگر acخروجی 

برخالف یکدیگر تغییر  حسگربه دلیل ساختار  dcمقادیر 

کنند و با افزایش دما یکی افزایش یافته و دیگری کم می

 شود.می

 
 تغییراتنسبت به  ac1 ،ac2  ،dc1  ،dc2مقادیر  غییراتت :2شکل 

 دما در ولتاژ ثابت

 دما الگوریتم جبران سازيپیاده سازي  -3-2

به  هایگیری از دادهو بهرهحسگر با بررسی خواص فیزیکی 

هر  dcبه  acای تقریبا خطی بین نسبت دست آمده، رابطه

 (1) با رابطه که است دو خروجی با تغییرات دما برقرار

 :می شودمشخص 

(1) [𝛼 (
𝒂𝒄𝟏

𝒅𝒄𝟏
) +  𝛽 (

𝑎𝑐𝟐

𝒅𝒄𝟐
)] 𝐾 + 𝑐 = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 

پارامتر  4ضریبی متناسب با  βو  αکه در این رابطه مقادیر 

 :باشدهمراه با تغییرات دما می حسگر خروجی

(2) 𝛼, 𝛽(𝑎𝑐1, 𝑎𝑐2, 𝑑𝑐1, 𝑑𝑐2, Δ𝑇1) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

، که از compRسازی تغییرات دمایی از نسبت ولتاژ جبران

طور پذیر است. همانمحاسبه شده است، امکان (3) رابطه

شود برازش خطی در بازه دمایی می مشاهده 3 شکل که در

 :]5[خطی شده است 96/0برابر  2Rدرجه با ضریب  30تا  20

0(3) 𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝 =
𝑎90°𝑅0°−𝑎0°𝑅90°

𝑏0°𝑎90°+𝑏90°𝑎0°
 

 به ترتیب نرمال شده ولتاژ )نسبت 𝑅90°و  𝑅0°به طوری که 

ac/dc ،خروجی مستقیم و عمود )a  وb ز شیب و عرض ا

( 3) و( 1با مقایسه روابط ) باشند.مبدا نرمال دو ولتاژ می

 د.نشو( محاسبه می4با استفاده از رابطه )  β و αضرایب 

(4) 𝛼 =
𝑎90°

𝑏0°𝑎90°+𝑏90°𝑎0°
  , 𝛽 =

−𝑎0°

𝑏0°𝑎90°+𝑏90°𝑎0°
 

باشد. با می مقدار آفست cولتاژ و  ی ازضریب Kهمچنین 

استفاده از این ضرایب که تنها وابسته به شیب و عرض از 

د، وابستگی دمایی از نباشمی dcبه  acنسبت ولتاژ مبدا 

 محاسبه ولتاژ مستقل از دما خواهد بود. وروابط حذف شده 

 بیها نسبت به ضرداده یپراکندگ، 3 شکل مطابق با

گراد یدرجه سانت 30تا  20 ییدر بازه دما compR یجبرانساز

 پس حسگر یخروج یتجرب جیخواهد شد. نتا %±5/0در بازه 

درجه  39تا  15 ییو اعمال آن در بازه دما بیااز محاسبه ضر

 نشان داده شده است. 4 در شکل گرادیسانت

 
 (ac/dc)نسبت  𝑹𝟗𝟎°و  𝑹𝟎° غییرات دماییت - 3شکل 

 
نسبت به ولتاژ  یسازجبران ولتاژ محاسبه شده بعد از : 4شکل 

 گراد یدرجه سانت 39تا  15 ییمرجع )محور راست( در بازه دما
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گیری شده نسبت خطای نقطه به نقطه ولتاژ اندازه 5شکل 

ولت و دمای متغیر  100)ولتاژ ورودی ثابت  به ولتاژ مرجع

. میانگین دهدمی نشانرا  گراد(درجه سانتی 51تا  13از 

 باشد.می 3/1ولتاژ برابر با % گیری خطای اندازه

 
خطای نقطه ای )محور راست( و تغییرات دما )محور  : 5شکل 

 % 3/1 چپ( نسبت به زمان با میانگین خطای

به ازای ولتاژهای مختلف تحریک  رفتار حسگرخطی بودن 

ولت و در دماهای مختلف مورد بررسی  120 -20ورودی 

نتایج بدست آمده نشان می دهد  6مطابق شکل  گرفت. قرار

 کامال خطی است. پاسخ حسگر در دماهای مختلف که 

 
 حسگربررسی خطی بودن خروجی  : 6شکل 

 گیرينتیجه-4

 هبستگی بولتاژ  حسگرهای نوریبهبود پایداری گرمایی 

سازی های پردازشی جبرانو الگوریتم حسگرساختار فیزیک 

 الستیولتاژ براساس کرحسگر ، مقاله. در این دارد گرمایی

LiNbO3  با برشx انتشار  یو راستاz شد.  طراحی و ساخته

 که ستالیکر یرعادیشکست غ بیضر ،یطراح نیبا ا

ه حذف شد جیبه دما دارد از محاسبات و نتا یادیز یوابستگ

 یبه دو بخش خروج حسگر یخروج همچنین. است

می  میتقس یتوسط شکاف دهنده قطبش یو عمود میمستق

 بیو محاسبات ضرا یدو خروج نیا بی. بعد از ترکشود

ل و عرض از مبدا ولتاژ نرما بیبا استفاده از ش لتاژمرتبط با و

از  ییدما ی( نسبت به دما، وابستگdcبه  acشده )نسبت 

آن  سهیو مقا یولتاژ خروج محاسبه شود.یروابط حذف م

درجه  51تا  13هدف از  یینسبت به ولتاژ مرجع در بازه دما

نقطه به نقطه  یقرار گرفت. خطا یگراد مورد بررسیسانت

 و شده نسبت به ولتاژ مرجع محاسبه شد یریگولتاژ اندازه

 به میزان قابل قبول مطابق ولتاژ یریگاندازه یخطا نیانگیم

  .به دست آمددرصد 3/1برابر با  با کالس دقت استاندارد
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بررسي خواص الکترو اپتيکي نانوكامپوزيت زمينه پليمری بر پايه پلي متيل 

 متاكريالت

  

 3، حجت امراللهی بیوکی 2، محمود برهانی زرندی1مژگان باغشاهی
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سولفید قلع  به روش پلیمریزاسیون شیمیایی تهیه -پلی آنیلین-نانوکامپوزیت سه جزئی پلی متیل متاکریالتدر این مقاله –کیده چ

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

اندازه ( UV-Vis)و همچنین طیف سنجی ناحیه مرئی (XRD)، پراش پرتو ایکس ( SEM)کروسکوپ الکترونی روبشیمی

 .گیری شد

، میکروسکوپ الکترونی (XRD)نانوکامپوزیت، پلی آنیلین، پلی متیل متاکریالت، سولفید قلع ، پراش پرتو ایکس -کلید واژه

 ( UV-Vis)، طیف سنجی ناحیه مرئی(SEM)روبشی
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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). 
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 مقدمه-1

به معنای نور و  Photosفتوولتائیک از ترکیب دو کلمه      

Volt  به معنی الکتریسیته تشکیل شده است که کلمه

دوم از نام الکساندر ولتا که از پیشگامان مطالعه 

تبدیل انرژی . الکتریسیته است، گرفته شده است

پذیر است؛  خورشیدی به الکتریسیته به دو صورت امکان

روشهای غیر . تولید برق به طور مستقیم و غیر مستقیم

ای پر هزینه نیازمند است؛ مستقیم به تجهیزات و ابزاره

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 

هینه کردن روش های متفاوتی است و پیشنهاد ما برای ب

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 

پلی آنیلین از مهمترین  [.1]ته اند توجه بسیاری قرار گرف

پلیمرهای فعال الکتریکی است که دارای کاربردهای 

مختلفی نظیر استفاده در ساخت محرک ها، حسگرها، 

خصوصیات الکتریکی، . باتری های قابل شارژ است

الکتروشیمیایی و نوری پلی آنیلین آن را به ماده ای جذاب 

کاربرد در صنایع الکترونیکی، پوشش های ضد برای 

الکتریسیته ساکن، پوشش های ضد خوردگی تبدیل کرده 

 .[3]است 

ترین  ترین و محکم یکی از سخت(  متیل متاکریالت)پلی       

پلیمرها با شفافیتی باالتر از شیشه و سطحی صیقلی، براق 

صفحات پلی متیل . ستو مقاوم در برابر عوامل جوی ا

متاکریالت مقاومت قابل توجهی در برابر عوامل جوی و 

 .پرتو نور خورشید دارند

می باشد که دارای  pسولفید قلع ماده نارسانای نوع       

همچنین از . الکترون ولت است 5/1تا  1پهنای باند بین 

گاف . مشخصات الکتریکی و اپتیکی خوبی برخوردار است

الکترون ولت است و  5/3تا  3ین انرژی سولفید قلع ب

 [.9]دارای هدایت گرمایی باالیی است 

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 

روش درجا، ذرات فلزی در داخل بستر پلیمری از در . آورد

طریق تجزیه یا احیاء شیمیایی پیش ماده فلزی محلول در 

در روش خارج از محل، نانوذرات . پلیمر، تولید می شود

ابتدا به وسیله ی روش های شیمیایی تولید و سپس در 

تکنیک های خارج از . بسترهای پلیمری پخش می شوند

پلیمر اغلب به -کامپوزیت های فلزمحل برای سنتز نانو

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 

ی محل در بستر پلی متیل متاکریالت قرار میگیرند و برخ

از مشخصه های ساختاری، الکتریکی و اپتیکی 

سولفید -پلی آنیلین-نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریالت

مانند مورفولوژی سطح، اندازه نانو ذرات، رسانندگی 

الکتریکی و گاف انرژی آن اندازه گیری می شود و با پلی 

 .متیل متاکریالت مقایسه می گردد

 

 روش تجربي -2

 ينتهيه پلي آنيل -2-1

پلی آنیلین در مقیاس نانو با اکسیداسیون آنیلین در اسید      

کلریدریک و با استفاده از آغازگر آمونیوم پرسولفات سنتز 

میلی لیتر، آنیلین در  4نمک آنیلین با افزایش . می شود

، تهیه میشود( 1M)میلی لیتر اسید کلریدریک  93

گرم آمونیوم  5ه با حل کردن ل اکسندمحلو

میلی لیتر آب مقطر تهیه می  53در (  APS)پرسولفات

 93به صورت قطره قطره در مدت  APSشود، محلول 

دقیقه به محلول نمک اضافه میشود، مخلوط به دست 

درجه سانتیگراد به   4-3ساعت در دمای    3آمده به مدت

هم زده می شود تا پلیمریزاسیون به طور کامل انجام شود، 

حاصل می شود که توسط  ساعت پودر سبزرنگی 3بعد از

آب مقطر و اتانول برروی کاغذ صافی شستشو داده می 

ساعت  34درجه سانتیگراد به مدت  03شود و در دمای 

 .خشک می شود

                         

 سولفيد قلعتهيه  -2-2

میلی مول آب  33را در  Na2Sگرم  1ابتدا در ظرفی      

را  SnCl3 گرم 1مقطر حل می کنیم، و در ظرفی دیگر 

میلی مول آب مقطر حل کرده و محلول اول را به  33در 
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به محلول دوم اضافه می کنیم و سپس در داخل  آرامی

 .کوره پخت می دهیم

 تهيه نانوكامپوزيت -2-3

میلی گرم پلی آنیلین و  93برای تهیه نانوکامپوزیت ابتدا       

میلی گرم پلی متیل  43میلی گرم سولفید قلع را با  93

سی سی دی کلروبنزن  0یالت مخلوط کرده و در متاکر

ساعت بر  34سپس محلول حاصل را به مدت .  می کنیم

روی همزن قرار میدهیم و بعد از آن به روش قطره ای 

دقیقه درون آون قرار  33روی الم ریخته و به مدت 

 .میدهیم تا خشک شود

 

 بحث و نتايج-3

ل الگوی پراش اشعه ایکس نانوکامپوزیت پلی متی      

سولفید قلع سنتز شده در شکل  -پلی آنیلین-متاکریالت

قله در  9نشان داده شده که دارای  (1)

2 26,33,51  به ترتیب مربوط به مشخصه  است که

می باشد و همچنین با ( 911)و ( 111)، (191)های میلر 

مقایسه نمودار پراش هر یک از مواد به صورت خالص در 

مربوط به حضور  300مختلف در می یابیم که پیک مقاالت 

مربوط به حضور نانوذرات  990نانوذرات پلی آنیلین ، پیک 

مربوط به  510پلی میتل متاکریالت و همچنین پیک 

 .[4] حضور نانو ذرات سولفید قلع می باشد

 
پلی متیل  نمودار پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت( 1شکل 

 سولفیدقلع -پلی آنیلین-متاکریالت

  

تصویر میکروسکوپ الکترونی نانوکامپوزیت تهیه شده در       

همانطور که مشاهده می شود . آورده شده است( 3)شکل 

سولفید -پلی آنیلین-نانو کامپوزیت پلی متیل متاکریالت

قلع برخالف پلی متیل متاکریالت خالص دارای سطح 

در هم تنیده تری است که این  بلوری، یکنواخت تر،

ویژگی باعث می شود که نانوکامپوزیت تهیه شده گاف 

 .انرژی کوتاه و مفیدی را داشته باشد

 

 

 
( bپلی متیل متاکریالت خالص و ( SEM aتصویر ( 3شکل 

-پلی آنیلین-نانو کامپوزیت پلی متیل متاکریالت

 سولفیدقلع 

 

نانوکامپوزیت را نشان  UV-Visطیف  (9) در شکل     

همانطور که در . میدهد که به صورت محلول بوده است

و  nm 393شکل مشاهده می کیند یک باند جذبی در 

. وجود دارد  nm 313باند جذبی دیگر در طول موج 

حلقه * π-πجذب طول موج کوتاهتر به انتقاالت 

بنزنوئیدی و جذب طول موج باالتر به انتقال از باالترین 

به ( HOMO)بیتال مولکولی اشغال شده بنزنوئیدی اور

پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده حلقه کینوئیدی 

(LUMO )بنابراین حضور  دو پیک . نسبت داده می شود

به وجود دو حلقه نامعادل در زنجیر پلیمری نسبت داده 

حتی  nm393باند جذبی موجود در طول موج  . می شود

نوذرات پلی آنیلین و سولفید قلع به پلی بعد از افزودن نا

بنابراین این باند جذبی باید . متیل متاکریالت باقی میماند

 .[5] از انتقاالت حلقه بنزنوئیدی ایجاد شده باشد

  
نانو کامپوزیت پلی متیل  UV-Visنمودار ( 9شکل       

 سولفیدقلع -پلی آنیلین-متاکریالت
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 گيرینتيجه -4

 

سولفید -پلی آنیلین-نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریالت       

نانوذرات پلی آنیلین و سولفید قلع % 5قلع  به نسبت وزنی 

. به روش سنتز خارج از محل در ماتریس پلیمری تهیه شد

نشان داد نانوکامپوزیت پلی متیل  Xپراش اشعه 

با . سولفید قلع بلوری شده است-پلی آنیلین-متاکریالت

شکل ( SEM)تفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی اس

کروی و توزیع یکنواخت نانوذرات پلی آنیلین و سولفید 

قلع را تأیید می کند که بیانگر یک ساختار درهم تنیده و 

 UV-Visبا توجه به نمودار جذب . بهینه ای می باشد

نشان دادیم که جذب نانوکامپوزیت نسبت به پلی متیل 

کاهش پیدا کرده است و این کاهش  متاکریالت خالص

ضریب جذب خود باعث کاهش گاف انرژی و عملکرد بهتر 

از اینرو ما می توانیم این . نانوکامپوزیت می شود

نانوکامپوزیت را به عنوان یکی از روش های بهینه کردن 

 .سلول های خورشیدی پروسکایتی پیشنهاد دهیم

 

 منابع-5

 

[1] A. Abdelrahman, W. Yunus, A. Arof, 

Journal of non-crystalline solids 358 

(2012) 1447-1451. 

[2] J. Liu, Y. Zhong, J.W. Lam, P. Lu, Y. 

Hong, Y. Yu, Y. Yue, M. Faisal, H.H. 

Sung, I.D. Williams, Macromolecules 43 

(2010) 4921-4936. 

[3] S.-A. Lee, K.-W. Park, J.-H. Choi, B.-K. 

Kwon, Y.-E. Sung, Journal of the 

Electrochemical Society 149 (2002) 

A1299-A1304. 

[4] S.M. Reda, S.M. Al-Ghannam, Advances 

in materials Physics and Chemistry 2 

(2012) 75. 

[5] A.M. Meftah, E. Saion, M.M.A. Moksin, 

H. Zainuddin, Solid State Science and 

Technology 17 (2009) 167-174. 

 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 و فناوری فوتونیک ایران، مهندسی

 دانشگاه شیراز،

 شیراز، ایران.

  1397بهمن  9-11

 

345 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 کیبر موجبر پالسمون یمبتن ینور چیبهبود انتقال در سوئ

 مهسا مالیی برجهری، مریم پورمحی آبادی

 برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی  بخش -آزمایشگاه الکترونیک نوری، دانشکده فنی

ourmahyabadi@uk.ac.irP, molaee71@eng.uk.ac.ir.Mahsa 

 وشده  تزویج یک تشدیدگر از مجاور باکه  1MIMپالسمونیک  برموج سوئیچ پالسمونیکی مبتنی بر یکطرح در این مقاله،  -چکیده 

شنهادی با روش شدهارائه، کندیمپروفایل فانو را کنترل  ساختار پی ست.  شان  شدهلیتحلو  یسازهیشب 2FDTD ا ست. نتایج ن ا

 ،کهیدرحال ،شوددر طیف انتقال ایجاد می  nm1100=λ موجطولیک عمق در  ،(برموجنوار نقره در سد ) وجودعدم  حالت در دهدیم

این  و دهدیم، طیف انتقال ساختار، یک پروفایل فانوی تیز از خود نشان تشدیدگر کنش بین سد ووجود سد به دلیل اندر در صورت

ساختار را امر  سوئیچینگ  شدهیا. این پروفایل تیز کندیم دیأیتعملکرد  شود. این  تواندیم جاد ساختار کنترل  با تغییر پارامترهای 

 داراست. را و... در مدارات نوری مجتمع شده کندنانوسنسور، ادوات نور  عنوانبهپتانسیل کاربرد  ،ساختار

 ، سوئیچینگ پالسمونیک، طیف انتقالسد پروفایل فانو، -دواژهیکل

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. 

                                                        
 

1 Metal- Insulator-Metal 

2
Finite Difference Time Domain 

Keywords: Baffle, Fano profile, Plasmonic Switching, Transmission Spectrum
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 مقدمه

 یاتیباند عمل یپهنا یکینسبت به ادوات الکترون یادوات نور

 یچالش مهم برا کیپراش نور  تیاما محدود ،]1[دارند یبهتر

در . شودیممحسوب  یمدارات نور یسازو مجتمع یسازکوچک

به خود جلب را  یادیتوجه ز کیادوات پالسمون دهه اخیر،

نور در خارج از محدوده پراش  تیهدا ییتوانا هاآن رای، زاندکرده

حقق ت یبرا یمناسب یداهایکاند توانندیم جهیدرنتو  را دارند ورن

 یهاسال در .]2[نانومتر باشند اسیدر مق یمدارات مجتمع نور

 یبرهاموج لترها،یمانند: ف یمتعدد کیادوات پالسمون ریاخ

 u-سنج، تداخلگرهاجیتزوها، مقسم ،ینور یهاچی، سوئشکل-

 یابرهموج ساختاربراگ، با استفاده از  یهاو بازتابنده زنرماخ یها

MIM یمختلف یهاطرحروند،  نیا در .اندشده ساختهو  یطراح 

-مساحت یدارا رایاست، ز شدهارائه کیپالسمون یهاچیسوئ یبرا

 کم هستند. یباند بزرگ و توان مصرف یکم، پهنا یها

 .میکنیمدر اینجا به برخی مفاهیم علم پالسمونیک اشاره 

 یسیامواج الکترومغناط،(ها SPP) یپالسمون سطح یهاتونیپالر

 شوندیممنتشر  کیالکترید-هستند که در سطوح مشترک فلز

ر د یفلز ینانوساختارهاو کنترل نور توسط  تیهدا قابلیتو 

 .]3[انددادهرا از خود نشان  موجطول ریز یهااسیمق

باند  کیو  یحالت محل کی نیب یاثر تداخل عنوانبهفانو  تشدید

-یه مدر نظر گرفت کیکالس ای یکوانتوم یهاستمیسدر  وستهیپ

 و نامتقارن را نشان زیت یخط لیپروفا کیفانو  تشدید. ]4[شود

 یکیزیف یهاستمیسگسترده در  طوربه پدیده نیو ا دهدیم

 MIM یبرهاموجو  کیفوتون یهاستالیکر ،هاحلقهمتعدد مانند 

 یفانو با ساختارها تشدید بیاست. ترک شدهلیتحلو  یبررس

 یفشرده برا فوق ینور یبه اجزا یابیامکان دست، کیپالسمون

 .سازدفراهم میرا  یاستفاده در مدارات مجتمع نور

با  کیپالسمون چیسوئ کی یبرا یدیمقاله، طرح جد نیا در

و فان تشدیدو استفاده از مکانیزم  MIM برموجاستفاده از ساختار 

 تزویج MIM کیپالسمون برموج کیاست که شامل  شدهارائه

. نقره است سد کیو  یرویدا مین تشدیدگر کیشده از کنار با 

 شده و زیالو آن یسازهیشب FDTDساختار با روش  نیسپس ا

انو ف تشدید تیخاص نیساختار و همچن نیا نگیچیمشخصه سوئ

 یاهحالت یانتقال ساختار برا فیو ط یساختار بررس نیا یبرا

 یاصل یپارامترها رییتغ ریتأث نیاست. همچن آمدهدستبهمختلف 

انتقال  ینقره بر منحن سدو طول  رهیدامینشعاع  ازجمله

 است. شدهیبررس

 جیو نتا یشنهادیساختار پ

 یشنهادیاست، ساختار پ شدهدادهنشان  1که در شکل  طورهمان

 تشدیدگرکاواک  کیو  wبا عرض  کیپالسمون برموج کیشامل 

ر با قرا یعنصر بازتاب جزئ کی نیاست. همچن rبه شعاع  رهیدامین

 MIM کیپالسمون برموجدر داخل  L طولنقره به  سد کیدادن 

 در شدهمشخص یپارامترها ،یسازهیشب نیدر ا است. جادشدهیا

 ،X=1000nm، Y=800nm :اندشدهفیتعر ریز صورتبهساختار 

w=50nm ،r=250nm، g=10nm و L=300nm.  برموججنس 

𝜀𝑑 هوا بوده ) تشدیدگرو  = ( و بستر از جنس نقره است که 1

 است:  شدهنییتعگذردهی آن با مدل درود 

𝜀𝑚 = 𝜀∞ −
𝜔𝑝

2

(𝜔2 + 𝑗𝜔𝛾)
⁄                                           (1)   

∞𝜀 در آن،  که = 𝜔𝑝و 3.7 = 9.1𝑒𝑣 و𝛾 = 0.018𝑒𝑣  

 .]5[هستند

Input

g

r

Output
L

w

Y

X

نقره نوار حضور در یشنهادیپ ساختار: 1شکل   

 شود، در جیتزو دگریتشدبه  تواندیم Input از پورت یورود موج

انتقال  هاپورتبه  تواندیمهم  دگریتشددرون  موجهمان زمان 

 .ابدی

 :]6[است ریز صورتبه ستمیتابع انتقال س نیبنابرا

𝑡(𝜔) = −𝑗𝑡𝐵 −

4
𝜏(𝑟𝐵 − 𝑗𝑡𝐵)

𝑗(𝜔0 − 𝜔) +
2
𝜏𝑎

+
4
𝜏

                            (2) 

 :شودیم فیتعر ریز صورتبهانتقال  فیط و

𝑇(𝜔) = |𝑡(𝜔)|2 = 

|𝑡𝐵
2 + 𝑗𝑡𝐵𝑟𝐵  −

4
𝜏

𝑗(𝜔0 − 𝜔) +
2
𝜏𝑎

+
4
𝜏

|

2

                        (3) 

 اواککانعکاس و انتقال وابسته به  بیضرا بیبه ترت 𝑡𝐵و  𝑟𝐵که

𝑟𝐵| هستند و معادله |2 + |𝑡𝐵|2 =  𝜔0 ،بخشند یم ققرا تح  1

1 و یرزونانس فرکانس

𝜏𝑎
 کاواک است. ینرخ تلفات ذات 
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𝑡𝐵)است  بیغا 3PREسد  یوقت = 𝑟𝐵 و1 = -ی، مشاهده م( 0

تقال و انداده لورنتس را نشان  لیپروفا کیانتقال  فیشود که ط

𝑇𝑚𝑖𝑛  ممینیم =
(

2

𝜏𝑎
)

2

(
2

𝜏𝑎
+

4

𝜏
)

𝜔 یوقت ،2 = 𝜔0   افتدیماست اتفاق .

 قیاز طر شدهمنتقلفاز اندازه  یمنجر به آشفتگ PREحضور 

 تمسیس و شودیمتداخل مختلط  دهیپدموجب  نیو بنابرا برموج

 .دهدیمشکل از خود نشان  یخط یفانو پروفایل

 و نتایج یسازهیشب
 MIMبه ساختار  4TM ای با مودامواج الکترومغناطیسی صفحه

شده  تزویج (BUS) یاصل برموجبه  امواجاین که  شوداعمال می

الکتریک دی-در سطح مشترک فلز SPPشود امواج و باعث می

 شکل بگیرند.

های حضور و ، طیف انتقال ساختار را در حالت3و  2 یهاشکل

که در  طورهماندهد. برای این ساختار نشان می سدعدم حضور 

کنیم که است، مشاهده می شدهدادهنمایش  3و  2های شکل

،  nm1100=λموج ار در حضور و عدم حضور سد در طولرفت

در صورت عدم حضور آن نور را عبور مانند یک سوئیچ است، زیرا 

 اندازهبهختار نور را در حالت حضور سد، سا ولی دهدینم

  .دهدیمعبور 47/0

 

طیف انتقال ساختار پیشنهادی در حالت عدم حضور نوار : 2شکل 
 نقره

 

                                                        
 

3 Partially Reflecting Element 

 

 انتقال ساختار پیشنهادی در حالت حضور نوار نقره فیط: 3 شکل

ا ر تشدیدگرانتقال با افزایش شعاع  مشخصهتغییر  4شکل در 

ن که نشا است شدهیبررس سد عدم حضوربرای ساختار، در حالت 

های باالتر شیفت موجبه طول جادشدهیادهد عمق انتقال می

 :است داکردهیپ

 

در حالت عدم حضور نوار نقره با  ساختار پیشنهادی فیط :4شکل 

 nm400تا  nm 250از   رهیدامینتغییر شعاع 

 ،موجطول برحسبمشخصه انتقال ساختار  6و  5 هایدر شکل

غییرات وی و تدایرنیم تشدیدگربا تغییر پارامتر شعاع  بیترت به

است.  شدهدادهنشان ضریب شکست ماده درون تشدیدگر، 

سمت  به اختارانتقال س قلهاع، کنیم که با افزایش شعمشاهده می

 8/0 و انتقال تا مقدار یابدشیفت میباالتر  یهاموجطول

انتقال  قله ،. همچنین با تغییر ضریب شکستاست افتهیشیافزا

 85/0یابد و مقدار انتقال نیز تا های باالتر شیفت میموجبه طول

اختار سدر نتیجه ساختار پیشنهادی نسبت به است.  افتهیشیافزا

اندازه ، بهاست 7/0حداکثر انتقال ، که دارای ]6[مشابه قبلی

 درصد در طیف انتقال بهبود ایجاد کرده است. 43/21

4
Transverse magnetic mode 
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انتقال ساختار پیشنهادی در حضور نوار نقره با  فیط :5شکل 
 nm400تا  nm 250 از رهیدامینتغییر شعاع 

 

طیف انتقال ساختار پیشنهادی در حضور نوار نقره با  :6شکل 

 45/1تا  1از  رهیدامینتغییر ضریب شکست ماده درون 

برای )طول سد( Lپارامتر  رییانتقال ساختار با تغ یمنحن 7شکل 

 و w=50nm ،r=250nm صورتبهحالتی که بقیه پارامترها 

g=10nm که مشاهده  طورهماندهد. ینشان مرا  اندشدهمیتنظ

 ترنپایی یهاموجطولانتقال به  فیطول سد ط شیشود، با افزایم

 زیانتقال ن زانیم L شیبا افزا نیکند. همچنیم دایپ فتیش

مشاهده  L=200nmو بهترین مقدار انتقال در  است افتهیکاهش

 .است 6/0که برابر  شودمی

 
طیف انتقال ساختار پیشنهادی با تغییر طول نوار نقره از  :7شکل 

nm100  تاnm500 

 :یریگجهینت

 برموج کیشامل  کیپالسمون چیساختار سوئ ،مقاله نیا در

شده از  تزویج ویریدا میر نتشدیدگ کیو  MIM کیپالسمون

ار انتقال ساخت فیشد و ط شنهادینقره، پ سد کیبه همراه  کنار

 سد جادیبا ادهد، نتایج نشان می .است شدهیبررس یشنهادیپ

قله  کی nm1100=λ موجطولدر  انتقال فینقره در ساختار، ط

ند. کیعمل م چیسوئ کیمانند  پس ،دهدیاز خود نشان م تشدید

شکست ضریب افزایش  و رهیدامیشعاع ن افزایشبا  ،نیهمچن

های موجبه طول انتقال ساختار فیطمحیط درون تشدیدگر 

 با .ابدییم شیافزا انتقال زانیمو  کندباالتر شیفت پیدا می

 یفتش ترنییپا یهاموجطولانتقال به  ، قلهنقرهد طول س شیافزا

ار، این ساختدر نتیجه،  .یابدمی کاهشو میزان انتقال  داکردهیپ

نسبت به ساختارهای مشابه قبلی  %43/21قله تشدید را به اندازه 

 بهبود داده است.
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 پالسمونیک گاز حسگرعنوان ه جذب کننده باند باریک بطراحی 

 فاطمه ساالری، مریم پورمحی آبادی

 بخش برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان -آزمایشگاه الکترونیک نوری، دانشکده فنی

Fatemesalary71@gmail.com, Pourmahyabadi@uk.ac.ir 

فلز دو -الکتریکدی-فلز-الکتریکدی-اساس ساختار متناوب فلزکننده باند باریک پالسمونیک بردر این مقاله، یک جذب –چکیده 

شنهاد و  بعدی ستشدهعددی  تحلیلپی ساختار ا نانو نوارهای آلومینیوم و یک فیلم نازک آلومینیوم  ای ازشامل آرایه این قطعه،. 

شده اند سط یک الیه دی الکتریک جدا  ست که تو  تواند به عنوانکرده و میعمل در ناحیه مادون قرمز نزدیک  این جذب کننده .ا

سمونیک  ست پال شک ضریب  سگر  شود. یک ح ستفاده  شان میا ساختار نتایج ن سیت باال به دهد که این  سا اندازه دارای ح

nm/RIU2300  یک بار ند جذب  با تابش  %86با بیشییینه جذب بیش از  nm20و همچنین پهنای  عدد  همچنین اسییت. عمودیدر 

-1شایستگی حسگر پیشنهادی به 
RIU 115 با تنظیم پارامترهای هندسی ساختار بدست  تواندمی نیز بیشینه جذب بهینهسد و رمی

 آید.

 ضریب شکستگاز،  حسگرجذب کننده پالسمونیک، ساختار فرامواد،  -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 

http://www.opsi.ir/
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 مقدمه

به دلیل کاربردهای بالقوه  یهای اخیر، فرامواد پالسمونیکدر سال

خود در تشخیص با حساسیت باال توجه زیادی را به خود جلب 

اند. با توجه به خواص عالی تشدید پالسمون سطحی کرده

در نانو شکاف ها و تبدیل آن به موضعی در محدود کردن نور 

انرژی حرارتی، فرامواد فلزی دارای یک مزیت عالی برای طراحی 

افزایش جذب موج الکترومغناطیسی برای ها هستند. کنندهجذب

یک جذب کننده فراماده بسیار مطلوب است، در حالیکه تلفات 

مورد توجه قرار گیرد. نوری ذاتی فلزات در طراحی قطعه باید 

اده پالسمونیک توسط گاز احاطه می که ساختار فرامهنگا

یفی ر طشود، به علت تغییر ضریب شکست محیط یک تغییمی

دهد. بنابراین جذب کننده های باند در طول موج تشدید رخ می

جش نباند باریکتر جهت بهبود عملکرد سداشتن باریک به دلیل 

و نقره،  برخالف طال .]1[شوندعنوان حسگر استفاده میه اغلب ب

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 

نوان بعآلومینیوم  موجب شده تا از سازگاری با فرآیندهای ساخت،

خواص و کاربردهای بالقوه  یک ماده پالسمونیک کم هزینه با

را یک ماده بسیار شبیه به فلزات سکه ای استفاده شود و آن 

 .]2[سازدردهای تجاری امیدوار کننده برای کارب

 طرح پیشنهادی

طرح یک حسگر گاز پیشنهاد شده که دارای  در این مقاله

ار ساخت حساسیت طول موج باال و پهنای باند جذب باریک است.

-جذب کننده بر اساس ساختار متناوب فلز اینپیشنهادی 

شامل آرایه  بعدی است کهدو 1فلز-دی الکتریک-فلز-الکتریکدی

ط لومینیوم است که توسنانو نوار های آلومینیوم و یک الیه نازک آ

 اند.سیلیکون از یکدیگر جدا شدهاکسیدالکتریک دییک الیه دی

                                                        
 

 

 

 
1.Metal-Dielectric-Metal-Dielectric-Metal (MDMDM) 

لی نوار مستطینویک نانو نوار مثلثی آلومینیوم نیز بین دو نا

ار فراماده طراحی الف ساخت -1شکل  .آلومینیوم قرار گرفته است

نشان  ب -1دهد. برش عرضی ساختار در شکل نشان میرا شده 

 داده شده است.

 اند:شده حسگر به شرح زیر تنظیم شدهپارامترهای هندسی بهینه

 =nm20dبین دو نانو نوار آلومینیوم در یک سلول واحد  dشکاف 

است و دیگر پارامترهای ساختار شامل عرض نانو نوارها 

nm360=2=w1w ،nm20=1t ،nm10=2t ،nm25=3t ،

nm170=4t ،nm100=5t ،nm30=6t  وnm2400p= .است 

 نتایج شبیه سازی

جهت بررسی عملکرد ساختار پیشنهادی، از روش تفاضل محدود 

دو بعدی جهت شبیه سازی استفاده شده است.  2در حوزه زمان

و  =25/3nآلومینیوم برای  موج مرکزیطولدر  شکست ضرائب

2SiO  43/1برابر باn=  نظر گرفته شده است.در 

 

 
 ساختار حسگرسلول واحد  الف: -1شکل 

 

 برش عرضی ساختارب:  -1شکل 

2. Finite Difference Time Domain(FDTD) 

http://www.opsi.ir/
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شده ساختار جهت  سازیبازتاب و جذب شبیهمشخصه طیف 

یک موج صفحه ای به  ارزیابی عملکرد حسگر بسیار مهم است.

بازتاب و مقادیر تابد. به ساختار می y–در جهت  عمودیصورت 

گیری ساختار اندازهبستر در  باالی ساختار و دربه ترتیب انتقال 

1Aجذب ساختار به صورت  .اندشده T R   شودمی تعریف. 

در جهت 3و الیه تطبیق کامل xاز شرایط مرزی متناوب در جهت 

y .استفاده شده است 

در  به ترتیب H  و Eتوزیع میدان های الکتریکی و مغناطیسی  

 ب نشان داده شده است.-2الف و -2شکل های 

 

 الف: توزیع میدان الکتریکی-2شکل 

 

 ب: توزیع میدان مغناطیسی-2شکل 

الف تقریبا تمام میدان الکتریکی به الیه نازک -2ا توجه به شکل ب

دی الکتریک دی اکسید سیلیکون که بین نانونوارهای آلومینیوم 

 11و فیلم آلومینیوم قرار گرفته، محدود شده و شدت آن تقریبا 

ر دهد رفتار تزویج دمی برابر بزرگتر از موج فرودی است که نشان

تواند منجر به افزایش شدت میدان الکتریکی ساختار فرامواد می

 شود.

                                                        
 

 

 

 
 3.perfectly matched  layer(PML) 

 نشان داده شده است. 3طیف جذب و بازتاب ساختار در شکل 

 

 طیف جذب و بازتاب ساختار 3شکل                   

در  %86بیشینه جذب تشدید ساختار با جذب بیش از 

nm28/2444 نصف مقدار بیشینه  پیک در با عرضnm20 رخ 

 .استداده

در طراحی حسگرها بطور کلی دو پارامتر حساسیت و عدد 

کل ش شود که بهمیفاده برای ارزیابی عملکرد آنها است 4شایستگی

 شوند:زیر تعریف می

(1)                       

                                 S
n





  

(2)                 
S

FOM
FWHM

  

بر حسب  ، طیف بازتابجهت به دست آوردن حساسیت حسگر

الف -4. شکل شودبررسی میتغییرات ضریب شکست محیط 

حسب تغییرات ضریب شکست به طیف بازتاب بر نشان دهنده 

طیف ج به ترتیب نشان دهنده -4و ب -4و شکل  10-2اندازه 

ضریب شکست به اندازه بر حسب تغییرات و طیف جذب بازتاب 
 .هستند  3-10

4.Figure Of  Merit (FOM) 

http://www.opsi.ir/
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 10-2اندازه  به طیف بازتاب بر حسب تغییرات ضریب شکست :الف-4شکل 

 
 10-3به اندازه   طیف بازتاب بر حسب تغییرات ضریب شکست :ب-4شکل 

 
 10-3ج: طیف جذب بر حسب تغییرات ضریب شکست به اندازه -4شکل 

 

کند، طول تغییر می  10-2نگامی که ضریب شکست به اندازه ه

 نتیجهشود و در جابجا می nm2466  به nm2444موج تشدید از 

، که در مقایسه آیدبه دست می nm/RIU2200حساسیت حسگر 

دارای حساسیت بسیار باالتری  ]5[با حسگر گزارش شده در 

طول موج  10-3همچنین با تغییر ضریب شکست به اندازه  .است

 nm/RIU2300جابجا شده و حساسیت  nm3/2اندازه  تشدید به

 RIU-1 حدودا در نتیجه عدد شایستگی حسگر  آید.به دست می

پالسمونیک  های، که نسبت به حسگرآیدبه دست می 115

با  .باالتری است FOMدارای حساسیت و  ]3،4[گزارش شده در 

توجه به استفاده از فلز آلومینیوم در ساختار پیشنهادی، این 

دارای مزیت هزینه  ]1[ ساختار در مقایسه با ساختار ذکر شده در

باشد که درنتیجه بسیار امیدوارکننده ساخت بسیار پایین می

 برای کاربردهای تجاری است.

        تیجه گیرین

مبتنی بر ساختار یک جذب کننده باند باریک ر این مقاله د

MDMDM  طراحی در طیف مادون قرمز نزدیک با عملکردی

 دارایاین جذب کننده فراماده  دهدنتایج نشان می .شده است

در  %86با بیشینه جذب بیش از  nm20پهنای باند جذب باریک 

این ساختار پالسمونیک یک عملکرد سنجش  .استتابش نرمال 

و عدد  nm/RIU2300 اندازهموج باال به عالی با حساسیت طول 

با توجه به استفاده  دهد.ارائه می RIU 115-1شایستگی به اندازه 

ساختار دارای مزیت  از فلز آلومینیوم در ساختار پیشنهادی، این

ردهای کارب براید که درنتیجه باشهزینه ساخت بسیار پایین می

 است.مناسب تجاری 
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گیخته غیرخطّینده برانر چالهای کِهای غیرکالسیکی حالتویژگی  

 محمّداحسان فرزان1؛ محمّدجواد فقیهی1 و غالمرضا هنرآسا2

 1گروه فوتونیک، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، ماهان، کرمان

 شیراز دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز،2

ر های تابشی مبتنی بهای همدوس غیرخطّی، رده جدیدی از حالتحالت جبری با استفاده از رهیافت مقالهدر این  –چکیده 

و آمده پارامتر مندل  دستههای غیرکالسیکی حالت بمنظور بررسی ویژگیبه .شودمیهای کِر چالنده معرفی برانگیختگی حالت

 بهبودتواند رفتار غیرکالسیکی سامانه را دهند افزایش مرتبه برانگیختگی میآمده نشان می دستایج بهشوند. نتچالندگی ارزیابی می

 بخشد.

، حالت همدوس غیرخطّیکِر چالنده برانگیختگی، پارامتر مندل، چالندگی، حالت -کلید واژه  

 

Nonclassical properties of nonlinear excited squeezed Kerr states 

 
Mohammad Ehsan Farzan1, Mohammad Javad Faghihi1 and Gholamreza Honarasa2 
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Mahan, Kerman 
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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
های غیرکالسیکی میدان تابشی جایگاه خود امروزه، حالت

رمزنگاری های مختلف پژوهشی مانند را در زمینه

. [1]اندتثبیت کرده و ارتباطات کوانتومی کوانتومی

های ِکر تواند در مطالعه حالتها میهایی از این حالتجلوه

حالت  یاماموتوکیتاگاوا و  .[2]د های آن نمایان شوو تعمیم

خروجی ناشی از  تابشعنوان توصیفی از کِر را به

 با محیط ِکر معرفی کردند های همدوسکنش حالتبرهم

های تابشی ها بدون تغییر تابع توزیع فوتوناین حالت .[3]

 .[4]ه هستندفرودی، چالند

دو رهیافت برای بررسی تغییر آمارهای فوتونی بعد از  

لسون در رهیافت اوّل ویکنش کِر معرفی شده است. برهم

زندر که -سنج ماخگوردون و همکاران با استفاده از تداخل

سنج ماده کِر قرار داشت، حالت در یکی از بازوهای تداخل

های غیرکالسیکی آن را کِر جابجاشده را معرفی و ویژگی

ه این در رهیافت دوّم که مورد توجّ  .[5] بررسی کردند

کنش حالت کِر فاده برهمبا است پژوهش است، گری وگروب

ب چهارموج یا یمانند ترک ،با یک فرآیند پارامتری دوفوتونی

حالت کِر چالنده را معرفی و  ،تبدیل معکوس پارامتری

در این  [.6] را بررسی کردند های غیرکالسیکی آنویژگی

 ،های همدوس غیرخطّیبا استفاده از رهیافت حالت مقاله،

 شوندمی یخته غیرخطّی معرفیهای کِر چالنده برانگحالت

 تأثیرها از شدت فوتون ویژه و با انتخاب یک تابع غیرخطّی

مورد بررسی قرار های غیرکالسیکی بر ویژگی برانگیختگی

 .گیردمی

 کِر چالنده برانگیخته غیرخطّی هایحالت
 یک باکِر  محیطمد با ه تکدکنش یک میدان کوانتیبرهم 

 [:6] شودنوشته میزیر  ورتصبههامیلتونی ناهماهنگ 

(1)     
2 2† †ˆ ˆ ˆ ˆ ˆH a a a a    

انتشار در مربوط به عملگر تحول  ،کنشدر تصویر برهم

 شود:با رابطه زیر داده میکِر  محیط

 

(2)  
     

 

2 2

1

†

K
ˆ ˆ ˆU exp i a a

ˆ ˆexp i n n

 



  
  

    

 

ˆ† و ˆ ˆn a a ثیر أکِر از ت حالت .ها استفوتون تعداد عملگر

 و آیددست میهر یکانی کِر روی حالت همدوس بعملگ

 شود:صورت زیر داده میبه عددیهای برحسب حالت

(3)        

2

( 1)2

0 !

m
i m m

k

m

e e m
m



 
 



   

Lدر آن که


، L ِکر طول ماده، نور در  سرعت

شدگی متناسب با پذیرفتاری مرتبه ب جفتضریماده و 

 صورتبا تعریف عملگر یکانی چالندگی به است. ماده سوم

(4) † 2 21 1ˆ ˆ ˆ( ) exp ( ) ( )
2 2

S z z a z a 
  

 
 

izدرآن که r e   وr ر حالت کِ، است پارامتر چالندگی

 :شودمیمعرفی  صورت زیربه چالنده

(5) 
0

ˆ ˆ( ) ( )SK k m

n

S z q S z n




     

،(5در معادله )
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( 1)2

0 !

m
i m m
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q e e
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  .با  است

  داریم: عددیهای استفاده از رابطه کاملیت حالت

(6) 
0 0

,SK n n m nm

n m

s n s q G
 

 

     

)ˆکه در آن )nmG n S z m چالندگی  عناصر ماتریس

 زوج  mو n برایرو ازاین هستند.

(7) 
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( 1) 1
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0nmGهابقیه انتخاب برای و  است. باید این حقیقت را 

یند دوفوتونی آفر ه قرار داد که چالندگی یکتوجّ  مورد

فرد این نقش را -فرد وزوج -است، پس عناصر ماتریس زوج

بش، برانگیختگی مطابق با نظریه کوانتومی تا. کنندمی ایفا

های شود که در رهیافت حالتمی بیانبا عملگر آفرینش 

یند با عملگر آفرینش آهمدوس غیرخطّی، این فر

†یافته تعمیم †ˆ ˆ ˆ( )A f n a شود.می داده ˆ( )f n  یک تابع

ها است. اثر متوالی این عملگر بر غیرخطّی از شدت فوتون

های کِر چالنده حالت به چالنده، های کِرتروی حال

برانگیخته غیرخطّی  NESK شودمنجر می: 

(9)  †ˆ
p

NESK SKN A    

ضریب بهنجارش این  Nمرتبه برانگیختگی و  pجا در این

 عددی های. بسط این حالت برحسب حالتاستحالت 

 صورتبه

(10) 
 

 
 

†

0

0

ˆ

( ) ! ( )!

( ) ! !
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 ضریب بهنجارش با و
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2
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N s
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 خواهد بود.

                  های غیرکالسیکیبررسی ویژگی         

پارامتر مندل و  ،های غیرکالسیکیبررسی ویژگی به منظور

چالندگی کوادراتورهای میدان مورد تجزیه و تحلیل قرار 

)تابع غیرخطّی  .گیرندمی )f n n برای بررسی ،

طیف فیزیکی  های غیرکالسیکی برگزیده شده است.ویژگی

کنش یک اتم دوترازی با یک متناظر با این تابع در برهم

ت مشاهده شده شدگی وابسته به شدّمیدان تابشی با جفت

 .[7] است

 پارامتر مندل

 به صورت پارامتر مندل 22 1Q n n n   

1شود. اگر تعریف می 0Q   زیرپواسونی  میدان آمار

0Qاگر  ،()غیرکالسیکی  کالسیکی( و  آمار فراپواسونی(

0Qاگر    1 هایدر شکل.است)همدوس(  آمار پواسونی 

 ، برای دو پارامتر چالندگیپارامتر مندل را برحسب 2و 

 است.های متفاوت برانگیختگی رسم شدهمختلف و مرتبه

 

 
1rازایبه پارامتر مندل برحسب :2شکل    5و  

 زایشاف توان دریافت بامی ،2 و 1های با بررسی شکل

 یهای میدان به فراپواسونآمار فوتون یپارامتر چالندگ

شود. امّا برانگیختگی غیرخطّی تغییر این حالت نزدیک می

0.2rازایبه پارامتر مندل برحسب :1شکل    5و  
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پی دارد و در نتیجه رفتار  را به زیرپواسونی در

 شود.غیرکالسیکی مشاهده می

 چالندگی
قطعیت یکی از کوادراتورهای میدان روی یک  اگر عدم

باشد  ()حالت خأل ز حالت همدوسحالت کوانتومی کمتر ا

 کوادراتورهای میدانبا انتخاب آن حالت چالنده است. 

 صورتبه †ˆ ˆˆ 2x a a  و †ˆ ˆˆ 2y a a i ، 

 صورت زیر خواهندبود:عملگرهای چالندگی به

(12) 

 

 

 

 

2

2† 2

2

2† 2

4 1

ˆ ˆ ˆ ˆ2 2Re 4 Re

4 1

ˆ ˆ ˆ ˆ2 2Re 4 Im

x

y

S x

a a a a

S y

a a a a

  

  

  

  

 

0xSاگر    0یاyS  ،چالنده  مورد مطالعهحالت   باشد

 است. 

 
0.2rازایبه برحسب xS: چالندگی3شکل    5و  

 
0.2r ازایبه برحسب Sy: چالندگی4شکل    5 و  

دست آمده برای های بهچالندگی حالت 4 و 3های درشکل

 مورد بررسی (p=3,2,1) های مختلف برانگیختگیمرتبه

برانگیختگی  دهنداست. نتایج عددی نشان میقرار گرفته

شود و می xفزایش چالندگی در راستای غیرخطّی باعث ا

 یابد.رفتار غیرکالسیکی سامانه بهبود می

 گیرینتیجه
های کِر چالنده ، پس از معرفی حالتپژوهش این در

های مختلف برانگیختگی اثر مرتبه ،برانگیخته غیرخطّی

 عدی نتایج  .شد بررسی چالنده های کِرغیرخطّی بر حالت

ش مرتبه برانگیختگی غیرخطّی، دهند، با افزاینشان می

 شوند که نمود بارز آنهای غیرکالسیکی تقویت میویژگی

1r ازایبه لپارامتر مند در   .این اثر چنینهماست 

 شود.می x یباعث افزایش چالندگی در راستا
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اپتوژنتیک نوررسانی به طور موضعی و متمرکز به قسمت های مختلف مغز بهه وهورح حهداقه تههاجمی  در استفاده از تکنیک  – چکیده 

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 

و پوشهش دادن باشند( تیز کردن فیبر نوری به روش شیمایی، غلظت اسید، دما و فشار می)نکاح حائز اهمیت در نوکتراش شیمیایی  روش

ا حد زیادی غیر تهاجمی ارسال کرد و تشدید پالزمون سطحی آن با طال می توان نور را به طور متمرکزتر به نقاط خاص مورد نظر به وورح ت

مختلف مغهز در  با تزویج نور لیزر به این فیبر نوری، نوررسانی جهت تحریک نقاطد پتانسیه عمه در سلول عصبی شود. بومی تواند باعث به

 تکنیک اپتوژنتیک فراهم می شود.

 سطحی ون، تشدید پالزمروش تراش شیمیایی، پتوژنتیک، فیبر نوری پوشیده شده با طال و باریک شده از نوکا  - کلید واژه

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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 مقدمه -1
تکنیک اپتوژنتیک ترکیبی از روش های اپتیکی و 

، تزریق پروتئین های حساس به نور ژنتیکی است که با

به دانشمندان اجازه می دهد که با دقتی مثال زدنی 

صورت انتخابی خاموش یا فعالیت نورون ها را به 

. با پیشرفت علم عصب شناسی نیاز به روشن کنند

در انواع سلول های کنترل رویدادهای مشخص شده 

یک چالش بزرگ در زمان های مشخص شده به  معین

نیک اپتوژنتیک با کت [.1] ددر این علم تبدیل ش

امکان استفاده از روش های اپتیکی و دستکاری های 

اپتوژنتیک با  [.2-3] رفع کرد نتیکی این چالش راژ

امکان حریک و ثبت سیگنال های نورون ها، امکان ت

 فعالیت نورون ها را فراهم می کندی  بررسی و مطالعه

در استفاده از این تکنیک از آن جایی که [. 5-3]

دف، امکان پذیری تحریک یک نورون مشخص می ه

نحوه ی ارسال نور به نقاط مختلف مغز جهت  ،باشد

تحریک نورون ها از اهمیت زیادی برخوردار است.برای 

و اریک شده از نوک این منظور از فیبرهای نوری ب

داده شده با طال به عنوان ارسال کننده ی نور پوشش 

برای باریک کردن نوک فیبر از  [.6]استفاده می شود 

سپس فیبر باریک  ،روش تراش شیمیایی استفاده شد

با طال پوشش داده  پوشش دهنده طال،شده با دستگاه 

ی فیبر نور نور لیزر به و در نهایت با جفت شدنشد 

و ارسال نور به صورت ه باریک و پوشش داده شد

پالسی می توان تحریک نورون ها را به صورت موضعی 

 .[2، 6 -9] در اپتوژنتیک انجام داد

 طراحی ساخت -2

ساخت فیبر نوری باریک شده از نوک  2-1

 (etching) به روش تراش شیمیایی

با روزنه  (SMF)تک مد ابتدا پوشش خارجی فیبر

وبا کلیور  را با استون برداشته  NA=0.24عددی

را در  آننوک فیبر کامال تخت برش داده شد. سپس 

و  40%  هیدروفلوریک()  HFحالل متشکل از اسید

F4NH  و آب )آمونیوم فلورید( با درجه خلوص باال

 o30دردمای دوبار تقطیر شده با نسبت جرمی مناسب 

فرو برده شد. پس از یک ساعت  cm-Hg 62.5و فشار

اثری از فیبر در حالل سطح حالل پایین رفته و 

 مشاهده نشد وفیبر با نوک مخروطی تهیه شد

خطرناک است  HFاز آن جا که کار با اسید (.1)شکل

بایستی کلیه نکات ایمنی را در نظر گرفت. حالل در 

ظرفی شفاف از جنس پلکسی گالس ریخته وپمپ 

تخلیه محفظه ی تراش را روشن کرده و عوامل تاثیر 

مای حالل، فشار محفظه ی گذار در تحول نظیر د

تراش و غلظت اسید در نظر گرفته شد تا طول و قطر 

که دراینجا طول باریک  نوک فیبر قابل کنترل باشد

، تراشضمنا از بیرون محفظه ی ، شد 1mmشدگی 

توسط  را فرایند نوک تیز شدن فیبر و بخار شدن حالل

 میکروسکوپ می توان مشاهده کرد.

 

 تراش شیمیاییده از نوک به روش : فیبر باریک ش(1)شکل

 

 الیه نشانی طال 2-2 
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در دستگاه آن  فیبر باریک شده، پس از ساخته شدن

این دستگاه با  در پوشش دهنده طال قرار داده شد که

 ,Oil Mist Filter EM10استفاده از پمپ خأل، 

model Rv3  به ، شدمورد نظر ایجاد  خألفشار

 90و مدت زمان  pa 10 طوری که در نهایت با فشار

وی طال بخار شده و بر ر mA  20ثانیه و جریان 

پس از آن با استفاده سطح مورد نظر الیه نشانی شد. 

 Model  (SEM) پ الکترونی روبشیاز میکروسکو

فیبر پوشش  Inca Host APPافزار و نرم 7431

پوشش  ه اماشده و یک نمونه فیبر باریک شد داده

مرجع به صورت عنصری  داده نشده به عنوان فیبر

فیبر را  نوک وجود عنصر طال بر روی آنالیز شدند که

 (2شکل) .نشان داد

 

 با طال (: فیبر نوری پوشش داده شده2شکل )

 بحث -3

 فیبر باریک شده از نوک 3-1
به طور کلی دو روش برای باریکک ککردن نکوک فیبکر 

 ی وجود دارد : رنو

 کششی-گرما_ 

 تراش شیمیایی  _ 

کششی روشی است که در آن با استفاده از -ماروش گر

قوس الکتریکی بکا تقکارن اسکتوانه ای بکه فیبکر نکوری 

نظیم و کنترل میزان کشیدن فیبکر، حرارت داده و با ت

 آید. به صورت باریک شده در می فیبر

داده  روش تراش شیمیایی)در طراحی سکاخت توضکیح

کششی آسکان تکر و ککم -شد( در مقایسه با روش گرما

هم چنین از آن جایی که زمکان انجکام زینه تر است، ه

این آزمایش بیشتر اسکت امککان کنتکرل بیشکتری بکر 

در روش [. 5، 7، 10] شککرایط سککاخت آن وجککود دارد

بکرای  (HF)تراش شکیمیایی از هیکدروفلوریک اسکید 

تراش نوک فیبر و از یک روغکن غیکر حکالل در اسکید 

 سکتفاده برای جلکوگیری از تکراش سکایر نقکاط فیبکر ا

  [.6، 10] شود می

)حاصل از فراینکد SiF2)4(NH 6از آن جایی که نمک 

بهتکککر از نمکککک ( HF بکککا اسکککید 2SiOشکککیمیایی 

6GeF2)4(NH  2)حاصل از فرایند شیمیاییGeO  بکا

( در آب حل می شکود باعکت تکراش بیشکتر HF اسید

بنکابراین بکه تیکز  [11] غالف نسبت به مغزی می شود

( نشکان 1. در شککل)[5]شود منجر می  شدگی مغزی

بایکد توجکه داشکت ککه طکول باریکک  داده شده است.

 سازی با توجه به عمق نفوذ مورد نیاز انتخاب می شود.

ش نکور بکه فیبر باریک شده از نوک عالوه بر اینکه تکاب

هم میزان آسیب نورونی را  ،کندتر میسلول را موضعی

 دهد.در طول نفوذ به درون مغز کاهش 

 طال پوشش 3-2
تکنیک اپتوژنتیک امکان تحریک نوری و ضکبط را بکه 

طور همزمکان فکراهم مکی کنکد. بکرای ایکن منظکور از 

پوشش طال بر روی فیبر استفاده شد که به طکور مکوثر 

این نکته را که بخکش ضکبط ککردن وبخکش تحریکک 

. پوشش [8]نوری هم مکان هستند را تضمین می کند

فیبکر  غکزیچنکین از اتکالف نکور در طکول م طال هکم

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، 

بکرای ایکن منظکور نشان داده شده است.  (3)در شکل
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باریک نشده ی فیبکر بکه یکک منبکع  تخت باید انتهای

 نوری که معموال لیزر است جفت شود. 

 

 
 

تزویج نور لیزر به فیبر نوک تیز پوشش داده : (3)شکل

 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 

  [.2، 10] صورت پالسی استفاده شود

 نتیجه گیری -4
      وژنتیک پکس از وارد ککردن پکروتیین هکای در اپت     

س به نور به نکورون هکای مکورد نظکر در سیسکتم حسا

بکه  بش نور به وسیله ی فیبر نوک تیز شکدهعصبی با تا

این پروتیین ها)که طول موج ایکن تکابش متناسکب بکا 

جهکت موضکعی  نوع پروتیین تزریق شده متغیر اسکت(

ای یکونی بکر کانال ها یا پمکپ هکتر کردن نور ارسالی 

روی غشای سلول باز می شود که باعت ایجکادتغییر در 

ککه همکان اختالف پتانسیل داخل وخارج سلول شکده 

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 

نکور خکارج  ،نکوک فیبکرطور که مالحظه شکد فقکط از 

 گردیده است.
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 مخابراتی موجدر طولسیلیکونی زندر  –مدوالتور ماخ  یکسازی تحلیل و شبیه

 محمد صادق میرزایی، محمد حسین زندی، حمید رضا مشایخی

 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

سییازی لملکرد جهت بهینه ،یجانب PN وندیپ کیحامل در  هیبر تخل یمبتن یکونیلسییی زندر –مقاله، مدوالتور ماخ  نیدر ا -چکیده 

در  dB/cm89/1دهنده فاز و اتالف شیفت  V.cm55/1 ونیشده است. بازده مدوالس یساز هیشب nm1310 مخابراتی موجآن در طول

ست V2 اسیبا شده ا صل  صرف توان  نجا،ی. در احا ست  pJ/bit08/1 مدوالتورم شده ا سبتچنین هم. تخمین زده  شخام ن  یو

دسیت آمده، با نتایج بهاین . انددسیت آمدهبه ppV3/2 ،dB62/5 رانولتاژ پیش کی تحت sGb/50نرخ داده  یشیده، برا یرگیاندازه

 قابل مقایسه است.   nm1555موج مدوالتورهای بررسی شده در طول

 .، اتصاالت نوریون نورییمدوالسزندر سیلیکونی،  –مدوالتور ماخ  -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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 مقدمه

نوری، که خواص بنیادی یک پرتو نور را با  هایمدوالتور 

ه برای انتقال داد، دندهمیتوجه به سیگنال اطالعات تغییر 

   زندر سیلیکونی،  –ماخ  مدوالتورهای .هستندبسیار مهم 

د پرکاربر حرارتی باال و پهنای باند وسیع، دلیل تحملبه

اخیرا کارهای زیادی برای توسعه مدوالتورهای . ]1 [هستند

انجام شده  nm1555در طول موج  زندر تخلیه حامل –ماخ 

دلیل نقطه به nm1310موج هر جهت، طول. به]2-4[ است

ویژه هو ب مخابراتیهای سیستم پاشندگی بسیار پایین، در

ه کفیبر نوری قابل توجه است. نتایج کمی از اینارتباطات 

موجی، مدوالسیون با سرعت سیلیکون در این پهنای طول

. در این مقاله، مدوالتور ]5-6[ باال را نشان دهد، وجود دارد

 زندر که در طول –سیلیکونی مبتنی بر تداخل سنج ماخ 

کند، با استفاده از نرم افزار عمل می nm1310 موج

Lumerical چنین پارامترهای همسازی شده است. شبیه

نتایج  .اندر، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهکلیدی مدوالتو

 ]5[شده در توافق خوبی با نتایج تجربی سازی حاصلشبیه

سازی و طراحی انجام شده در اینجا شبیه کهطوری، بهاست

 سازد.را معتبر می

 سازیراحی و روش شبیهط

نشان  1شیفت دهنده فاز در شکل  قطعسطح م ماتیکش

وند پی یک مبتنی براین شیفت دهنده فاز  داده شده است.

PN ارای د که است ایتیغهدر یک موجبر  قرار گرفته جانبی

و  nm250با ضخامت سیلیکون باالیی فعال  mm5/3طول 

µm2 ( 2ضخامت دی اکسید سیلیکونSiOمی ،)باشد.     

و  nm400 ایتیغهپهنای موجبر  دهنده فاز دارایشیفت

جهت اینجا،  است. nm50 و ضخامت ورقه nm170ارتفاع 

 دهنده فاز، از روش صحیحبهترین ابعاد شیفتیابی به دست

نواحی )ب(،  1شکل با توجه به  شده است. خطا استفاده –

P++  وN++ الکترودهای شده به متصل شدت آالییدهبه

اند. این اتصال اهمی انتخاب شده اطمینان از ، برایمس

 به حداقل رساندنبرای  PNدور از پیوند  nm500نواحی، 

 سنجتداخل ساختار از طریق. اندقرار گرفتهاتالف جذبی، 

به مدوالسیون شدت تبدیل فاز مدوالسیون زندر،  –ماخ 

دو بازوی هر فاز در  هایشیفت دهندهشود. اینجا، می

 ج(.  1)شکل  اندواقع شدهزندر  –سنج ماخ تداخل

 

 

 
دهنده فاز، )ب( نمای     : )الف( شماتیک سطح مقطع شیفت1کل ش

دهنده فاز، )ج( طرح فیزیکی تداخل سنج      بعدی ساختار شیفتسه

عنوان شکافنده پرتو به Yای زندر. اینجا، از موجبرهای شاخه –ماخ 

 گر استفاده شده است.و ترکیب

سازی بیهش نیازمنددهنده فاز سیلیکونی، شیفت سازی شبیه

 Lumerical سازهادی و  نوری است. از شبیهدستگاه نیمه

DEVICE سازی الکتریکی دستگاه استفاده شده شبیه، برای

معادالت پیوستگی را  معادله پواسون وساز شبیه است. این

  توزیع در نتیجه،کند. حل میها ها و حفرهالکترون برای

مختلف  ناخالصیسطوح غلظت ها را در ها و حفره الکترون

 اثر پاشندگی کند.بایاس متفاوت محاسبه میولتاژ تحت 

وسط تجذب نوری تغییر در ضریب شکست و ضریب  پالسما،

دهد.  بنابراین، هادی شرح میدر یک نیمه را های آزادحامل

، به تغییر در ضریب شکست و جذب، تغییر در غلظت حامل

ز که تغییرات ناشی ا پاشندگی پالسمابا استفاده از روابط 

  ارزیابی nm1310 در طول موج تزریق یا تخلیه حامل را
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کننده مد . در نهایت یک حلشود، تبدیل می]7[کنندمی

ات مؤثر و تلفشکست نوری برای محاسبه تغییرات ضریب 

       ولتاژهای بایاس مختلف استفاده دهنده فاز درنوری شیفت

صورت موج انتشار موج در ساختار به در اینجا، ) شودمی

 .(شودفرض میتخت 

 تایج شبیه سازی و بحثن

، طیف انتقال نوری نرمالیزه را که توسط آنالیزور 2کل ش

دهد. نشان می ،گیری شده است( اندازهONAشبکه نوری )

یابی نوری، جهت مشخصهدر اینجا، به منظور سادگی 

( mµ100سنج نامتقارن )اختالف طول بین دو بازو تداخل

 در نظر گرفته شده است. 

 
عنوان تابعی از طول موج : طیف انتقال نوری مدوالتور به2کل ش

 ازای ولتاژهای بایاس مختلف.به

دهنده اتالف الحاقی مدوالتور بیشینه انتقال نوری، نشان

 Yای شامل تلفات موجبرهای شاخهاست که در اینجا، 

(dB5/0و اتالف شیفت )( دهنده فازdB7/0می )برای  .شود

 برابر ، اتالف الحاقی mm5/3دهنده فاز با طول شیفت

dB7/1  است که این عمدتا ناشی از تلفات جذبی در موجبر

    (FSRمحدوده طیفی آزاد )آالییده است.  PNپیوند 

تغییر فاز است.  nm04/4 ،زندر نامتقارن –سنج ماخ تداخل

  ی                    رابطه از طریق بایاس معکوسبه عنوان تابعی از 

Δ𝜑 = 2𝜋Δ𝜆/𝐹𝑆𝑅 آید که دست میبهΔ𝜆 موج تغییر طول

 بازده مدوالسیوناز اعمال ولتاژ بایاس معکوس است. ناشی 

𝑉𝜋𝐿ی با استفاده از رابطه نیز = 𝜋𝑉𝐵𝐿𝑝ℎ/Δ𝜑  حاصل   

طول  𝐿𝑝ℎولتاژ بایاس معکوس و  𝑉𝐵که در آن  ،شودمی

 ، بازده مدوالسیون3طبق شکل . ]2[دهنده فاز استشیفت

با  .است V.cm11/3و  V4 ،55/1و  2در ولتاژهای معکوس 

چنین شکل هم یابد.افزایش می 𝑉𝜋𝐿افزایش بایاس معکوس، 

بایاس  هایولتاژدهنده فاز را تحت تاتالف جذبی شیف ،3

اتالف نوری مدوالتور با تغییر دهد. معکوس مختلف نشان می

با افزایش شود. قسمت موهومی ضریب شکست حاصل می

د یابکاهش می ،حامل علت تخلیهولتاژ، غلظت حامل آزاد به

 در شود.دهنده فاز میشیفت که باعث کاهش اتالف جذبی

 است. dB/cm89/1، اتالف جذبی برابر V2بایاس معکوس 

دهنده فاز با افزایش ولتاژ مطابق با شکل، اتالف شیفت

  یابد.کاهش می ،اعمالی

 
دهنده فاز         و اتالف جذبی شیفت 𝑉𝜋𝐿: بازده مدوالسیون 3کل ش

 عنوان تابعی از ولتاژ بایاس معکوس. به

 
-دهنده فاز تحت ولتاژشیفت PN: تغییرات ظرفیت پیوند 4شکل  

 بایاس معکوسهای 

ظرفیت پیوند، وابسته به مقادیر غلظت آالییدگی، هندسه 

، 4شکل  به با توجه است. DCموجبر نوری و ولتاژ بایاس 

کاهش قابل ، ]5[شده در مقایسه با  ظرفیت پیوند محاسبه

ه به دلیل استفاد عمدتا جادر این این که استتوجهی داشته 

نین چو هم ناحیه پیونددر پایین  از مقادیر غلظت آالییدگی

پهنای باند  است. nm400ای به کاهش ضخامت موجبر تیغه
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dB3 اصل شده توسط ذاتی ح  𝑓3𝑑𝐵 = 1/(2𝜋𝑅𝐶)  در

GHz56 (𝑅، برابر V4و  2ولتاژهای بایاس معکوس  = 69Ω 

𝐶 و = 0.41𝑝𝐹)  وGHz64 (𝑅 = 69Ω و   𝐶 = 0.36𝑝𝐹 )

مدوالتور، توانایی برای تعیین عملکرد سرعت باالی . است

شود که این توانایی انتقال انتقال داده نوری آن بررسی می

سیگنال شود. نمودار چشمی مشخص می محاسبه داده با

قابل  W1با توان  ( توسط لیزرCWنوری موج پیوسته )

، با استفاده از یک شکافنده پرتو وارد nm1310تنظیم 

 توالی شبه تصادفیچنین سیگنال همشود. مدوالتور فاز می

(PRBS) Gb/s50  از مولد الگوی پالسیNRZ  با دامنه پیک

به مدوالتور فاز  V2در ولتاژ بایاس معکوس  ppV3/2تا پیک 

گر سیگنال خروجی شود. سپس از طریق ترکیبمیاعمال 

شده ترکیب شده و پس از تقویت آن توسط تقویت مدوله

رستاده دیود نوری فکننده الکتریکی برای آنالیز دستگاه به 

 توان نمودارهای چشمی را در خروجیگاه میآن شود.می

        )با  شدهمحاسبهچشمی  هاینمودار محاسبه کرد.

شبه  توالیسیگنال  بازندر  –سازی رفتار مدوالتور ماخ شبیه

بایاس و  در دامنه Gb/s50ازای نرخ داده به تصادفی(

. نسبت اندنشان داده شده 5در شکل  مختلف معکوس

 62/5 ترتیببه چشمی، های( برای این نمودارERخاموشی )

 به دست آمد.  dB29/5و 

و بایاس  Vpp3/2. )الف( دامنه Gb/s50: نمودارهای چشمی 5شکل 

 .V0و بایاس معکوس  Vpp7/0، )ب( دامنه V2معکوس 

عاملی مهم برای مدوالتورهای نوری سیلیکونی  ،صرف توانم

است. روش معمول برای ارزیابی مصرف توان از طریق عبارت 

𝐸𝑏𝑖𝑡 = 1/2𝐶𝑉𝑝𝑝
ظرفیت پیوند  𝐶که اینجا  است ]6[ 2

( Cاست. بنابراین مصرف توان مدوالتور به ازای ظرفیت )

pF41/0  درppV3/2  برابرJ/bitp08/1  .1جدول است ،

و  سازیشده از این شبیهبین نتایج حاصلای مقایسه

 دهد. های قبل را نشان میپژوهش

دست آمده از این پژوهش و برخی از ای بین نتایج به: مقایسه1دول ج

 کارهای قبلی.

 تیجه گیرین

ر زند –مدوالتور ماخ  سازی عملکردبهینهدر این مقاله، به  

در طول موج  جانبی PNسیلیکونی با طراحی پیوند 

nm1310  ترفضعی پاشندگی پالسماعلیرغم اثر  شد.پرداخته 

      دست آمده درنتایج با نتایج بهاین موج، در این طول

 خاموشی سبتن  قابل مقایسه است. nm1555موج طول

 پاییندامنه پیک تا پیک ازای یک به (V.cm55/1) باالیی

 و باالبا توجه به بازده مدوالسیون  چنینحاصل گردید. هم

 CMOSسازگار با فرآیند مصرف توان پایین، این مدوالتور 

 ها در تطابق باسازیدست آمده از شبیهبهنتایج  خواهد بود.
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    طول   

(mm)  

  VπLπ 

 (V.cm) 
 نرخ داده 

 (Gb/s) 

 پهنای باند

 (GHz) 

   ER 
  (dB) 

[5]           3     43/2       50       -    4/3 

[6]           1       15/1       25      30     5 

 62/5   56     50      55/1     5/3   این پژوهش      
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رسانا با اثر فوتونی حاوی نیمه هایربلوامواج تراهرتز در شبه خواص تراگسیلی

 گرمایی

 علیرضا کشاورز، علی باصری

 دانشگاه صنعتی شیرازی فیزیک، دانشکده

a.baseri20@gmail.com, keshavarz@sutech.ac.ir 

، بسبیار مورد توهه قرار شبده یک بعدی به دلیل قابلیت در کنترل و تنظیم امواج تراگسبیل بلورهای فوتونیشببه امروزه –چکیده 

شبهالیهاند. در این تحقیق، با انتخاب گرفته شینههایی با آرایش  سانا که در بازهنیمهحاوی  و ی طولتناوبی از توالی بی راهرتز به ی تر

ها عالوه بر اینکه گونه از محیطها و طیف تراگسببیلی  مورد ارزیابی قرار گرفته اسببت. اینپذیری گافباشببد، تنظیمدما حسببام می

ستفاده قرار گیرند، میتواند  به عنوان فیلترها یا آینهمی سیار بتوانند دارای قلههای تراهرتز مورد ا سیلهای ب ی اریک و مطلوب تراگ

  نیز باشند.

 تناوبی، اثر گرمایی، امواج تراهرتز، بلور فوتونی.آرایش شبه -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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 قدمهم  -۲

Tی امواج تراهرتز که معموال در بازه H z1۰-GHz 1۰۰  

امواج  ی است که بهآخرین طیف شود،تعریف می

یشرفت در پ ،امروزه .اضافه شده است الکترومغناطیسی

 به یک فناوری ،این امواجمطالعه و شناسایی جوانب مختلف 

م علو هایشده است و اکنون با گستره منجرای بین رشته

بسیاری در ارتباط است. برخی از کاربردهایی که تاکنون از 

اند به شرح زیراند: مند شدهفناوری تراهرتز بهره

پزشکی و داروسازی،  تحقیقات غذایی، شناسی،زیست

 مایی،نهای امنیتی و پزشکی، بینابمخابرات، تصویربرداری

 .[۲،1] خأل تراهرتز و غیره میکروسکوپی، الکترونیک

از جمله ساختارهایی  (11DPCs) ورهای فوتونی یک بعدیبل

ی فناوری تراهرتز نقش مهمی هستند که در توسعه

ریب ضها، که کار رفته در این محیطاند. مواد بهداشته

ی، اتوانند عالوه بر آرایش دورهشکست متفاوتی دارند، می

 ،(۲MLSی طول )بیشینه توالی ای از قبیلدورهآرایش شبه

 5و فیبوناتچی 4دوگانهتوالی (، 3M-Tمورس )-دوتار ساخ

حاضر، که بر مبنای روش ماتریس  یدر مطالعه باشد. داشته

ی خاصی از فیلترهای تراهرتز انتقال صورت گرفته، گونه

بررسی شده است که اثرات گرمایی نقش به سزایی در 

پذیری نوار گاف تراگسیلی دارد و ساختار کنترل و تنظیم

از  و ای از ناخالصی استبلور فوتونی آن که شامل الیهشبه

تواند ی خود میکند که به نوبهتبعیت می MLSآرایش 

 ی جدیدی در بخش ادوات تراهرتز محسوب شود.مطالعه

 مبانی نظری  -۲

 هایبا ضریب شکست هاییالیه اگر محیط مورد نظر را شامل

توان پارامترهای م، به هر الیه مییمتفاوت در نظر بگیر

                                                        
 

 
1 dimensional Photonic Crystals-One 

۲ Maximum Length Sequence 
3 Structure Morse-Thoue 

گذردهی )
j( تراوایی ،)

j( و ضخامت )
jd .نسبت داد )

با استفاده از ماتریس  الیه، هر پرتو ورودی و خروجی در

 [:3]شود ها مرتبط میانتقال زیر به دیگر الیه

(1)  

cos sin

sin cos

j j j j
jj

j j j j j

i
k d k d

pM

ip k d k d

 
 

  
   

 jp ( وبردار موج Z ی)مؤلفه jk پارامترهای به ترتیب در اینجا

 شوند:به صورت زیر تعریف می TE برای مد

(۲)        , 
   21 sinj j j j jk c      

  

(3)           .    21 sinj j j j jp       

 c و( فرض شده Z+)خأل و در جهت  ر فضاید ،در اینجا ساختار

ماتریس انتقال کل ساختار اکنون  سرعت نور در این فضا است.

 شود:تعریف میچنین مورد نظر 

(4)          11 12

21 221

N

Total j

j

m m
M M

m m


 
   

 


این های های ساختار است. بر طبق المانبرابر تعداد الیه Nکه 

 :برابر است با ماتریس، ضریب تراگسیل

(5)  . 
 

   11 22 12 21

2 i

F i i F

p
t

p m p m p p m m
 

   
؛ که با زمینه استپس هایمربوط به محیط Fpو  ipدر اینجا 

 های تراگسیلی. سرانجام کمیتباشندمی 1ر توجه به فرض، براب

() و بازتابندگی () د:آینمی بدست از روابط زیر 

(6)                   1   2
,F

i

p
t

p
   

ی بازه در InSb رسانایبه سبب حساسیت دمایی گذردهی نیمه

پذیری نوار تنظیم توان از آن به خوبی در جهتامواج تراهرتز، می

گذردهی این  بنابر مدل درود، تراگسیلی استفاده نمود.گاف 

 :[4] برابر است با رسانانیمه

(7)       2 2

B p i       

15.68 آنکه در   الکتریک استاتیک، برابرثابت دی 

 و برابر ثابت میرایی  ،ایبرابر فرکانس زاویه

4 Double Sequence 
5 Fibonacci 
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2
0p e m   N که در آن  ؛برابر فرکانس پالسما است

0.015 em m   319.1و 10em kg  برابر جرم  به ترتیب

الکترون و نیز بار e د.باشمی جرم الکترون و مؤثر الکترون

N،  چگالی بار ذاتی در واحد𝑐𝑚−3  به صورت زیر  واست

 :شودتعریف می

(۸)                    14 3 2 0.26
5.76 10 exp

2 B

T
k T

 
   

 
N 

T  بیانگر دما برحسب کلوین، وBk باشد.ثابت بولتزمن می 

 و بحث سازیشبیه  -۳

ی به عنوان الیه InSbرسانای نیمه ازدر ساختار ارائه شده، 

B 2الکتریک دی وZrO (= 4/41 ،= ( به عنوان 1

 MLSتناوبی از استفاده شده است؛ که آرایشی شبه Aی الیه

یک توالی شبه تصادفی از طول  MLSدهند. را تشکیل می

2 1nL   ی عنوان الیه نیز به ناخالصی هوا .[5] باشدمی

Cی ، در بین دو دورهMLS جایگذاری شده است 3ی مرتبه 

)در جهت  Zفرودی به صورت عمود و در جهت  TEو پرتو 

، بنابراین .تابدبه ساختار می (ت ضریب شکستتغییرا

را به لحاظ شماتیک به صورت  ارائه شده ساختار توانمی

   
N N

BAABABB C BAABABB که  نشان دادN  همان

 هایضخامت .در نظر گرفته شده است 4 ها و برابرتعداد دوره

A ،B  وC 1۲با  اندبه ترتیب برابرm ،m3  وm16 .

 ۰شده است )ندر این ساختار، اتالف در نظر گرفته   و )

، ۲4۰، ۲1۰، 1۸۰، 15۰دماهای اعمال شده بر آن برابراند با 

مشاهده  1شکل گونه که در کلوین. همان 3۰۰و  ۲7۰

 های اصلی تراگسیلی به سمتشود، با افزایش دما گافمی

ها نیز شوند و پهنای آنجا میهای باالتر جابهفرکانس

 ۲Aو  1Aهای اصلی پهنای گاف در اینجاشود. باریکتر می

 ۲Bو  1B، 66۰/۰و  447/۰به ترتیب برابر  THzبر حسب 

 1D، 6۲۸/۰و  47۲/۰برابر  ۲Cو  1C، 647/۰و  476/۰برابر 

و  4۲6/۰برابر  ۲Eو  1E، 593/۰و  469/۰برابر  ۲Dو 

به  .باشندمی 4۰۰/۰و  346/۰برابر  ۲Fو  1F، و 5۲1/۰

 های بسیارهایی که تراگسیلی داریم، قلهعالوه، در قسمت

 ی هر کدام از همباریک و مطلوبی وجود دارد که فاصله

هر  ضخامت افزایش باباشد. می THz۰3/۰تقریبا برابر با 

بیشتر  ی اصلیها، تعداد گافBو  Aهای کدام از الیه

mهای به ضخامت شود. به طور مثال، برای الیهمی

5/3=A  وm15=Bی و فاصله 4ها برابر ، ، تعداد گاف

. اما در (۲)الف( شکل) باشدمی THz۰۲/۰ها تقریبا برابر قله

، و افزایش هاصورت کاهش ضخامت، با کاهش تعداد گاف

ها مواجه خواهیم شد: به طوری ها و پهنای آنی قلهفاصله

های اصلی تعداد گاف m1=Bو  m3=Aکه در شرایط 

 اهها نیز به همری قلهو فاصله یافتهکاهش  1تراگسیلی به 

 یابند )شکلافزایش پیدا می THz1/۰افزایش در پهنا، تا 

ی هوا نیز باید گفت که افزایش یا در مورد الیه (.۲)ب(

های اصلی تراگسیلی گاف تعداد آن هیچ نقشی در کاهش

افزایش  شود که بامشاهده می وجود،بااین نخواهد داشت.

 به ترتیب هاپیک ی، فاصلهm16 ات m۰ضخامت آن از 

 THz۰4/۰یا  THz۰3/۰تا  THz ۰۲/۰یا  THz۰1/۰از 

ی کمینه ،یابد. همچنین در حالت کلیگسترش می

های این نواحی )نواحی غیر از تراگسیلی در برخی از قسمت

 هایضخامت راصلی تراگسیلی(، د هایی گافمحدوده

 ( به صفرm5ی حدودا کمتر از بسیار کم )در محدوده

ی این امر در تمام ،Cی وجود الیه و در صورت عدم رسدنمی

 صورت عدمر  یابد. همچنین، دمینواحی ذکر شده تحقق 
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: نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس در دماهای مختلف رسم شده 1شکل 

ها کنیم، گافاست. هرچه از دمای کمتر به سمت دماهای بیشتر حرکت می

 یابند.های باالتر انتقال میکوچکتر و به سمت فرکانس
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 ۲7۰، ۲1۰، 15۰: نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس در دماهای ، ۲ شکل

𝑑𝐶 و ضخامت )از پایین به باال( کلوین 3۰۰و  = µ16m  در(a) 𝑑𝐴 =

3/ 5µ 𝑚 و 𝑑𝐵 = 15µ 𝑚، (b )𝑑𝐴 = µ3𝑚 و 𝑑𝐵 = µ1𝑚. 

ا شوند تمیی غیر مجزا شکافته ها به دو قلهحضور آن، قله

قله تبدیل به یک تک m16جایی که در ضخامت 

 زی افزایش این الیه برای مقادیر بزرگتر اشوند. در ادامهمی

m16ها ، دوباره به صورت نوسانی به عمق این شکاف

این پدیده برای  .(3)شکل  افزوده و کاسته خواهد شد

، تقریبا برای هر سه نواحی m1۰تا  m ۰ ضخامت از

 تا قبل از m1۰های اصلی تراگسیلی، و از غیر از گاف

m16 ی بیشتر برای ناحیهI افتد و برایاتفاق می 

 ، ازIIIو  IIدر نواحی  m3۰تا  m16های بین ضخامت

 تا m45، و از IIو  I در نواحی m4۰تا  m35حدودا 

m55 در نواحی I و III یابد.تحقق می 

 گیرینتیجه  -۴

که ، InSbرسانای در این تحقیق، به دلیل وجود نیمه

 پذیری گذردهی آن به شدت به دما حساس است، تنظیم
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: نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس، در ساختار ارائه شده، در حضور 3شکل 

از پایین ) کلوین 3۰۰و  ۲7۰، ۲1۰، 15۰،  دماهایی ناخالصی هوا، در الیه

 (.به باال

 

 آید. ازفوتونی اصلی به وجود می مطلوبی در نوارهای گاف

های تراگسیلی بسیار قله MLSی طرفی استفاده از آرایه

که وجود  گذاردباریکی در نواحی امواج عبوری بر جای می

. شودها میی ناخالصی هوا باعث شکافتگی در آنالیه

 الکتریکرسانا و دیهای نیمهالیه همچنین تغییر ضخامت

پذیری در تعداد نوارهای گاف فوتونی نیز باعث یک تنظیم

 شود.ها میاصلی، و فاصله و پهنای قله
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و خاصیت حسگری در یک ساختار کنترل پذیر  پالسمونیکی شفافیت القایی

 گرافنی

 2و زهره وفاپور 1رضا فروزش فرد، محمد1ثنا غفاری

 دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر)عج(، رفسنجان -1

 مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه جان هاپکینز، مریلند، آمریکادانشکده  -2

سمون شفافیت القایی -چکیده  شکل از ی در یکپال ساختار گرافنی مت الیه از درون که   (II) شکل و یک زوج میله Hآنتنیک  یک 

شده شاندگرافن بیرون آورده  سی  ست ده، برر ست تقارن می PIT. الزمه تولید ا شک شنهادی  ساختار پی شد به اینگونه که در نانو  با

شن با مد تاریک جفت می نزدیکمیدان  صل از مد رو شدگی اثر حا صل  PITشوند و از این جفت  شن حا سی مدرو در محدوده فرکان

سیبا تغشود. می ساختیر پتان شد. کاربرد  ساختار کنترل خواهد  شفافیت در  شیمیایی گرافن محدوده  ضریب یل  سگر  ار برای ح

𝑛𝑚شکست نیز بررسی شده و مقدار حساسیت 

𝑅𝐼𝑈
 .برای آب به دست آمد 1055 

 .، گرافنضریب شکست حسگری، یکفیت القاییپالسمونشفا -هکلیدواژ

Tunable plasmonic induced transparency and sensor properties in a 

graphene structure 
2VafapourZohreh, and 1Forouzeshfard Mohammadreza, *1Ghafari Sana 

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 

𝟏𝟎𝟓𝟓
𝒏𝒎

𝑹𝑰𝑼
is obtained for water sensitivity. 

Keywords: plasmonic induced transparency, refractive index sensor, graphene. 
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 مقدمه
ب حذف جذ (EIT)1الکترومغناطیسی القایی پدیده شفافیت

. این پدیده [1]یک اتم استاز راه تداخل کوانتومی در 

همیشه بصورت یک شفافیت باریک در طیف جذب دیده 

شود، که کاربردهای حسگری بسیار مفیدی دارد. امروزه می

این پدیده در سیستم های کالسیکی نیز مشاهده شده و 

در  این پدیده.2[2](PIT)مورد توجه زیادی قرار گرفته است 

بش م و تغییر قط، با تغییر هندسه سیستحالت کالسیکی

نور به راحتی قابل کنترل است و برای تولید آن احتیاجی 

بررسی شفافیت القایی در  .به دو لیزر مختلف نیست

های های کالسیکی از موضوعات مهم در پژوهشسیستم

 . [3-5]باشدهای اخیر میسال

امروزه گرافن به دلیل خصوصیات منحصر بفرد و قابلیت 

های بسیاری را به سمت خود جلب عالقهکنترل پذیری زیاد، 

وجود یک الکترون آزاد و خواصی مانند شفافیت  کرده است.

-پذیری، پویایی باالی الکترون و برخی ویژگینوری، انعطاف

 .نظیر تبدیل کرده استبی ایهای دیگر گرافن را به ماده

در این مقاله با استفاده از یک الیه بسیار نازک گرافن پدیده 

EIT  در یک ساختارH-II با تغییر شود وهده میمشا

پتانسیل شیمیایی گرافن کنترل پذیری فرکانس شفافیت 

گیرد. در پایان همچنین با توجه به مورد بررسی قرار می

آنتن  ب شکستحساسیت فرکانس شفافیت نسبت به ضری

 .اصیت حسگری و میزان حساسیت آن بررسی می شود،خها

                                                   
 

 

 

 
1 Electromagnetic Induced Transparency 

 xyنمای سه بعدی ساختار )ب( نمای ساختار در صفحه  )الف( :1شکل

 طراحی ساختار و نتایج

 : مشخصات هندسی ساختار  پیشنهاد شده.1جدول 

 پارامتر (nm)ابعاد

50 W 
46 w1 
240 L 
150 L1 
260 L2 
390 L3 

 . زیرالیهدهدرا نشان مینمای ساختار پیشنهاد شده  1شکل

𝑑ضخامت شیشه دارای = 100 𝑛𝑚   px = py =

آن در محدوده فرکانسی مورد  و ضریب شکست,540

است. بر روی در نظر گرفته شده 1.5مطالعه به طور تقریبی

الیه، تک الیه گرافن با ضخامت یک نانومتر قرار دارد این زیر

شکل و یک آنتن Hیک آنتن روشن  شامل هاییکه آنتن

از (II) یک جفت میله موازی با یکدیگرمتشکل از تاریک 

 H-IIو به اختصار  انددرون الیه گرافن بیرون آورده شده

مشخصات  و از جنس خال هستندها آنتنشود.نامیده می

 آورده شده است. 1در جدول هندسی ساختار پیشنهاد شده

 افزارهای این ساختار از نرمسازیبرای شبیه

CSTMicrowave Studi این نرم افزار بر  .ایماستفاده کرده

 (FDTD)پایه روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان 

طراحی شده است. در این شبیه سازی از شرط مرزی سلول 

ها 𝑥کنیم و قطبش نور در راستای محور واحد استفاده می

انتخاب شده است. جهت انتشار نور و قرار گرفتن پورت ها 

 است.  𝑧در راستای 

2Plasmonically Induced Transparency 

910 
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توسط فرمول کوبو مدل سازی رسانندگی سطحی گرافن 

باندی تشکیل باندی و درونشود که از دو بخش میانمی

ћωهای تراهرتزی که برای فرکانس شده است. ≪  μ
c

 ،

پوشی قسمت باند میانی در مقایسه با باند داخلی قابل چشم

ی تراهرتز گرافن توسط رسانندگی است. بنابراین در ناحیه

شود که جایگزین خوبی برای سطحی شبه درود بیان می

 .[6]فلزات نجیبی مانند طال و نقره است 

σ =
𝑗

ω + jτ−1

2e2KBT

πћ2
ln [2cosh

μc

2KBT
]. 

فرکانس موج  ωدما برحسب کلوین،   Tکه درآن

μزمان واهلش،   τالکترومغناطیس، 
c

پتانسیل شیمیایی  

ثابت  ћبارالکتریکی و eثابت بولتزمن،  KB)انرژی فرمی(، 

باشد. در شبیه سازی انجام شده می کاهش یافته پالنک

μc = 0.5(𝑒𝑉)وτ = 0.1(PS)،T = 300(𝐾)نظر در

 گرفته شده است.

 ییکعبوری برهم کنش نور با مدهای روشن و تاریک پالسمون طیف:2شکل

 .های مختلف𝑆نمودار ضریب عبور درو 

گویای این مسئله است که تابش  2پاسخ طیفی شکل

-جفتHالکترومغناطیسی خارجی به طور مستقیم با آنتن 

شده است. رزونانس مشاهده شده در طیف آنتن مد 

بیانگر این برهمکنش است؛  (مشکی نقطه چین)روشن

کنشی با این نور ندارد و پاسخ هیچ برهم IIدرحالی که آنتن

چ رزونانسی بدون هی خط آبی() طیفی تنها یک خط صاف

هنگامی که هر دو مد تاریک و روشن، در  دهد.را نشان می

نشان داده شده  2گونه که در شکل آن، ساختار حضور دارند

ر توان اثدرنانو ساختار پیشنهادی تنها در صورتی میاست 

PIT به  .را مشاهده کرد که تقارن هندسی شکسته شود

S)شکست تقارن  محض ≠ های شدت میدان، برابری  (0

ایجاد شده در اثر برهمکنش دو آنتن از بین رفته و رزونانس 

دهنده پدیده کند که نشاندوم ایجاد و شروع به تقویت می

PIT مشاهده رزونانس دوم در طیف عبور ساختار . دشبامی

-آنتن تاریک با میدان در حالت نامتقارن نتیجه برهمکنش

ارها به نمود با توجههای نزدیک ناشی از آنتن دوقطبی است. 

𝑆بهینه ترین حالت شکست تقارن های مختلف، 𝑆در  =

70 𝑛𝑚  است وPIT  در محدوده فرکانسی(12.67 𝑇𝐻𝑧) 

S)قابل مشاهده است. در ساختار متقارن  = 0 𝑛𝑚) با 

میدان نزدیک آنتن  هایوجودی که آنتن تاریک با تابش

های چهارقطبی ایجاد میدان امادارد، دوقطبی برهمکنش

شده در دو طرف آنتن روشن دارای شدت مساوی با یکدیگر 

و در خالف جهت هم هستند و بنابراین اثر یکدیگر را خنثی 

قابل مشاهده  PITکنند و درنتیجه در حالت متقارن اثر می

های مغناطیسی ایجاد شده در میدان شکل نخواهد بود.

 اطراف آنتن ها در دو حالت متقارن و نامتقارن هندسی را

 دهد.نشان می

 
𝑆در حالت متقارن  میدان مغناطیسی Zمولفه( الف):3شکل =

0 𝑛𝑚ب( مولفه(𝑍  متقارننامیدان مغناطیسی در حالت. 𝑆 ≠ 0 𝑛𝑚  

 کنترل پذیری فرکانس شفافیت
تاژ به وسیله ول گرافن در محدوده تراهرتز سانندگیکنترل ر

ورودی یا تغییر در آرایش شیمیایی، امکان پذیر است. در 

را با استفاده از تغییر پتانسیل  PITاین بخش فرکانس 

مشاهده  4کنیم. همان گونه که در شکلشیمیایی کنترل می

ولت الکترون 0.9تا  0.3کنیم پتانسیل شیمیایی را از می

گالی چ شیمیایی گرافنبا تغییر پتانسیل ایم. تغییر داده

کند و یک انتقال فرکانسی به های بار در آن تغییر میحامل

 آورد.بوجود می آبی در پاسخ طیفی

http://www.opsi.ir/
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 S=70در  های مختلفپاسخ طیفی ساختار برای پتانسیل شیمیایی :4شکل

 
 های مختلف: پاسخ طیفی ساختار به ازای ضریب شکست5شکل 

    به همراه میزان حساسیت شفافیت: مقدار طول موج 2جدول 

 n          𝛌(nm)          Sensitiviey(nm/RIU)            ماده  

Water     1.335     24055.6                1055 

HPDE    1.5394    24162.7                 854 

Al2O3    1.7578    24282.5                 733 

PMMA   2.249     24556.3                 683 

 کاربردهای حسگری

 پیشنهادی طراحی حسگرهایی از کاربردهای فراماده

تار ساخ برمبنای ضریب شکست است. فرکانس شفافیت

د باشفراماده در مقابل تغییرات ضریب شکست حساس می

 رد.گیمورد استفاده قرار می ساخت حسگرکه این ویژگی در 

 ها جابجایی فرکانسجنس آنتندر این بخش با تغییر دادن 

را با استفاده از  حساسیت حسگر گیری واندازهشفافیت 

 کنیم.رابطه زیر محاسبه می

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑦 =
∆𝜆

∆𝑛
 

𝑆با در نظر گرفتن = به عنوان بهینه ترین حالت، در  70

𝑛ابتدا جنس آنتن ها را خال با ضریب شکست  = انتخاب  1

 PIT ،12.67 THzفرکانس  2کنیم که با توجه به شکلمی

3O2DE ,AlP, HWater ها را به باشد. سپس جنس آنتنمی

,PMMA  به ترتیب  ضریب شکستبا

دهیم که تغییر می 2.249 و  1.7578و  1.5394 و  1.335

 آورده شده است. 5تغییرات نمودار عبور آنها در شکل

س فرکان ،هاشود با افزایش ضریب شکست آنتنمشاهده می

PIT ال ه خدر این پژوهش حساسیت نسبت ب.یابدمی کاهش

به همراه  ،PITطول موج  2سنجیده شده است که در جدول

)تغییرات طول موج به اختالف ضریب حساسیت

 آورده شده است که بیشترین حساسیت هرمادهشکست(

) 1055با مقدارمربوط به آب 
𝑛𝑚

𝑅𝐼𝑈
 باشد.می(

 گیرینتیجه
  .طراحی شد H-IIهایی به شکل آنتننانو ساختار گرافنی با 

در ساختار ذکر شده در حالت نامتقارن پدیده شفافیت 

𝑆شود. بهینه ترین حالت نامتقارنالقایی مشاهده می =

70𝑛𝑚  بدست آمد که در این حالت فرکانس شفافیت

12.67 THz  محاسبه شد. همچنین نشان دادیم فرکانس

ل پذیر است فن کنترشفافیت با تغییر پتانسیل شیمیایی گرا

و با افزایش پتانسیل شیمیایی یک جابجایی به آبی در نمودار 

سی خاصیت حسگری ساختار به رآید.  با برعبور بوجود می

) 1055عنوان حسگر ضریب شکست میزان حساسیت 
𝑛𝑚

𝑅𝐼𝑈
) 

 برای آب بدست آمد. 
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افزایش ضریب شکست غیرخطی پلیمر پلی استایرن با افزودن 

 نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
 محمدرضا رشیدیان وزیری1*؛ معصومه زینلی2؛ بابک ژاله2؛ افشان امیدوار2؛ امیر عباسی1 

 1 پژوهشکده فوتونیک و فنآوریهای کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، تهران

 2  گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
*mrashidian@aeoi.org.ir 

 

هاای متتلا  باا غلتات( 2TiO) دی اکسید تیتانیومو نانوذرات  پلی استایرن پلیمرمحلول در این مقاله،  -چکیده

خاوا   .نشانده شده اساتکوارتز های زیرالیهروی سطح بر دورانی  نشانیالیهروش  هبتهیه شده و سپس نانوذرات 

ها ضتامت الیه. ه استهای الکترون روبشی و الکترون عبوری بررسی شدها با استفاده از میکروسکوپساختاری الیه

 zباا اساتفاده از روش روباش نیز ها ضریب شکست غیرخطی الیه گیری شده است.سنج اندازهضتامت با استفاده از

یانگر افزایش ضریب شکست غیرخطی پلیمر با افزایش ناانوذرات نتایج این کار بگیری شده است. روزنه بسته اندازه

2TiO  2به آن است. میزان افزایش ضریب شکست غیرخطی متناسب با درصد نانوذراتTiO  افزوده شده به پلیمر پلی

 استایرن است. 

 .نورشناخت غیرخطی نانوذرات، نازک، های، الیهکاربردهای فوتونیکی -کلیدواژه

 

Increasing the nonlinear refractive index of polystyrene 

polymer by adding titanium dioxide nanoparticles 
 

, Afshan 2, Babak Jaleh2, Masoumeh Zeinali1Mohammad Reza Rashidian vaziri
1*, Amir Abbasi2Omidvar 

 

nce and Quantum Technologies Research School, Nuclear Scie tonics andPho1 

Technology Research Institute, Tehran 

Ali Sina University, Hamedan-Department of Physics, Bu2  

ph@hotmail.com-a.abbasi*  
 

Abstract- In this paper, a solution of polystyrene and titanium dioxide nanoparticles (TiO2) 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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 مقدمه
ها با نانوذرات ترکیب آنتغییر خواص پلیمرها از طریق 

های رسانا باعث گسترش دامنه کاربردشان در زمینهنیم

مختلف شده و به همین دلیل به شدت مورد توجه 

 .[1]های مختلف علمی است پژوهشگران در حوزه

رسانای اکسیدی، با توجه به خواص نانوذرات نیم

الکترونی و نوری قابل تنظیم وکاربردهای بالقوه در 

های خورشیدی، بسیاری از حوزه ها، مانند سلول

های گاز، حسگرهای نوری و دیودهای گسیل نور، کلید

 . [2]اند به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته

 2TiO، نانوذرات رسانای اکسیدینانوذرات نیمدر میان 

ی نظیر مختلف کاربردهایدر روزافزون  استفادهبه دلیل 

مورد توجه  های خورشیدی و حسگرهاساخت سلول

 ( نیز به عنوان PSیرن )پلی استا. [3]ویژه هستند 

ای سبک، پایداری مکانیکی و مقاومت شیمیایی ماده

باالیی دارد که استفاده گسترده آن را در کاربردهای 

ای از حجم گسترده. [4]مختلف به همراه داشته است 

های تحقیقات در سالیان اخیر در زمینه ساخت الیه

پلی استایرن  و 2TiOهای پلیمری نازک از نانوکامپوزیت

 . [8-5] ها متمرکز بوده استبررسی خواص نوری آن و

 2TiOو با هدف بررسی اثر غلظت ناانوذرات در این کار، 

اساتایرن، تغییر ضریب شکست غیرخطی پلیمار پلایدر 

بااا   2TiOپلاای اسااتایرن و نانوکااامپوزیتی  هااایالیااه

 ( بااه روش الیااه% 6و  4، 2)درصاادهای وزناای مختلااف 

ها باه ضریب شکست غیرخطی آن تهیه و نشانی دورانی

روزنه بسته مورد بررسی قرار گرفته است.  zروش روبش 

ظااه ضااریب شکساات نتااایب بیااانگر افاازایش قاباال م ح

  2TiOغیرخطی پلیمر پلی استایرن با افازایش ناانوذرات 

 بوده است. 

 هاروش
نشانی دورانای روش الیهبه  یهای نازک نانوکامپوزیتالیه

 %3در تولوئن باا  پلیمر پلی استایرناند. ابتدا، تهیه شده

گارم تولاوئن( حال شاده  65و  PSگرم  2درصد وزنی )

 4، 2با درصدهای مختلف   2TiO سپس، نانوذرات است.

های کلوئیادی تهیاه به ح ل اضافه شدند. محلول %6و 

دقیقه و به منظاور قرارگیاری همگان  15شده به مدت 

نانوذرات در ماتریس پلیمری اولتراساونیک شاده اسات. 

در  2000هاای کاوارتز باا دور ها بر روی زیرالیاهمحلول

پس باه دقیقه الیه نشانی شاده و سا 2دقیقه و به مدت 

درجاااه  70دقیقاااه در کاااوره و در دماااای  30مااادت 

نویسای و در به منظور سااده اند.بازپخت شدهسلسیوس 

و  4، 2های تهیه شده نانوکاامپوزیتی باا ادامه متن، الیه

، TiO-PS %22درصد وزنی از نانوذرات، به ترتیب باا  6%

24% TiO-PS 26  و% TiO-PS  مورد اشاره قرار خواهند

 گرفت. 

روبشی با میکروسکوپ الکترون ها الیه شناسیریخت

(SEM( مدل )JEOL 4000-EXبررسی شد )ه است .

 Veecoسنب ضخامتها با استفاده از ضخامت فیلم

Dektak-3 شکل ظاهری . ه استشد گیریاندازه

ها نیز با استفاده میکروسکوپ نانوذرات و توزیع اندازه آن

 Zeiss-EM10C-100مدل )( TEM)الکترون عبوری 

KV ).طیف خاموشی  مورد بررسی قرار گرفته است

سنب دو پرتویی ها با استفاده از طیفمرئی الیه-فرابنفش

(Perkin Elmer 550ES و با قدرت تفکیک )نانومتر  1

با  هاخواص نوری غیرخطی نمونه ثبت شده است.

مورد بررسی قرار گرفته است.  zاستفاده از روش روبش 

 1روزنه بسته در شکل  zروبش چیدمان آزمایشگاهی 

ها در راستای افقی )راستای نشان داده شده است. الیه

zهای دریافتی از توانجا شده و نسبت سیگنال( جابه-

ثبت شده  zبه عنوان سیگنال روبش  2و  1های سنب

است. در این آزمایش، از عدسی کروی با فاصله کانونی 

ی با کانونبازه  درها استفاده شده و نمونهمتر سانتی 20

باریکه خروجی . انداستفاده از ریل متحرک روبش شده

 8/632موج  نئون موج پیوسته )طول -لیزر هلیوم

عنوان منبع وات بهمیلی 50نانومتر( با توان خروجی 

برانگیختگی خواص غیرخطی استفاده شده است. کمر 

http://www.opsi.ir/


 

بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

 

375 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

میکرومتر بوده است. از نظریه  22باریکه در کانون برابر 

غیرموضعی برای تحلیل نتایب استفاده شده  zروبش 

 .[9]است 

 

 
: شکافنده BSروزنه بسته.  z: طرح چیدمان آزمایشگاهی روبش 1شکل 

  و PM1: روزنه، A، الیه نازک : نمونهS: عدسی، Lباریکه مکعبی، 
PM2سنب، : توانTجاگر نمونه: جابه. 

 نتایج
در شکل  TiO-PS %26سطح مقطعی الیه  SEM تصویر

گیری الف نشان داده شده است. تصویر بیانگر شکل-2

به  2TiO الیه نانوکامپوزیتی است که در آن نانوذرات

شکلی یکنواخت در عمق الیه پلیمری پلی استایرن 

-2در شکل  2TiOنانوذرات  TEMاند. تصویر توزیع شده

گیری ب نشان داده شده است. تصویر نشاندهنده شکل

های نانوذرات بدلیل وجود نیروی جذب خوشه

همانطور که در شکل ها است. الکترواستاتیکی بین آن

گیری ها پس از شکلالف مشخص است، این خوشه-2

الیه نانوکامپوزیتی شکسته شده و به شکلی همگن در 

توزیع اندازه محاسبه شده  اند.کل حجم آن توزیع شده

نانوذرات از روی تصاویر میکروسکوپ الکترون عبوری در 

ج نشان داده شده است. روی توزیع اندازه -2شکل 

  هنجار )گاؤسی(همگن بدست آمده، تابع توزیع به
2 2

normal 0( ) 1/ ( 2 ) exp( ( ) / 2 )f d d d      (1)  

 0dعیاار و انحاراف م کاه در آن برازش شده اسات  

انادازه ، قطر میانگین نانوذرات است. با برازش رابطه فوق

گیاری شاده ناانومتر انادازه 30میانگین نانوذرات حدود 

 است.

 

 

 

 الف(

 

 ب(

 

 ج(

PS- %6الیاه نانوکامپوزیات سطح مقطعی  SEMتصویر ( الف. 2شکل 

2TiO .انوذرات و ج( توزیاع ب( تصویر میکروسکوپ الکتارون عباوری نا

 .اندازه نانوذرات

 

نشان  3روزنه بسته در شکل  zهای روبش نتایب آزمایش

 شکستضریب  استخراج مقداراند. برایداده شده

غیرموضعی استفاده  zها از نظریه روبش غیرخطی نمونه

. مطابق با این نظریه، ضرایب شکست [9]شده است 

 توان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد:غیرخطی را می

(2)            
   

2 0 eff

22 2

4
  1  

2 1 1
Closed

m k n I L x
T

x m x
 

  

  

پارامتر  mضریب شکست غیرخطی،  2nدر این رابطه، 

مقدار شدت الکتریکی   0x=z/z ، 0Iغیرموضعی محیط، 

ست. عدد موج ا kدر محل کمر باریکه و 

 eff   1 exp( ) /L L    به نام ضخامت مؤثر نمونه

شود و متناسب با ضریب جذب خطی نمونه شناخته می

است. با برازش منحنی مطابق  Lو ضخامت واقعی آن 

ها بدست (، ضریب شکست غیرخطی نمونه2با رابطه )

 (.1آمده است )جدول
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  الف(

  ب(

  ج(

بسته )نقاط( و برازش )خط قرمز( برای روزنه  zهای روبش . داده3شکل 

  .TiO-PS %26و ج(  TiO-PS %24، ب( TiO-PS %22های الف( نمونه

 

 ها.های نوری الیه. مشخصه1جدول 

 n2 (cm2/W) m d (m) نمونه

PS-2% TiO2 21/0±05/1  04/0±15/0  22/0±06/1  

PS-4% TiO2 14/0±01/8  03/0±18/0  13/0±09/1  

PS-6% TiO2 09/0±20/14  03/0±20/0  20/0±05/1  

 

مهمترین نکته در این جدول، افزایش ضریب شکست 

موجود  2TiO نانوذراتها با افزایش درصد غیرخطی الیه

توان ناشی از غیرخطیت در آن است. این افزایش را می

ها دانست که با افزایش درصد آن 2TiO نانوذراتبزرگ 

یه در حجم الیه منجر به افزایش غیرخطیت کلی ال

با  . افزایش غیرخطیت[8]شود نانوکامپوزیتی نیز می

نیز به علت افزایش پراکندگی  نانوذراتافزایش درصد 

 .[10]است ب( -2می از این نانوذرات کروی )شکل 

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 

؛ بلکه به شدت نورهای پراکنده بودهنآن نقطه وابسته 

شده و رسیده از نانوذرات واقع شده در باقی نقاط فضا 

 نیز وابسته باشد.  

 گیرینتیجه
اساتایرن های نانوکامپوزیت از پلیمر پلیدر این کار، الیه

باه روش ، با درصدهای مختلف وزنای، 2TiO نانوذراتو 

رخطای ضریب شکست غیو  نشانی دورانی تهیه شدهالیه

گیری شده است. نتاایب کاار بیاانگر افازایش ها اندازهآن

هاا باا افازایش قابل توجه ضریب شکست غیرخطی الیه

ها اسات. ضاریب شکسات میزان نانوذرات موجود در آن

هاا را در تواناد کااربرد آنها میغیرخطی بزرگ این الیه

 های مختلف گسترش دهد.زمینه
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 موجبر بیضوییک در  تراگسیل و بازتابمطالعه محاسباتی 

 کیان علیرضا عبدی، *، مسعود رضوانی جاللحمید جندقی

 (rezvanijalal@malayeru.ac.irگروه فیزیک و فوتونیک، دانشگاه مالیر، مالیر )

 رسیانا هبیا مقطی  بیضیوی و دییوار ای اسیووانه میوجبر واقی  درجسی  ییک  و تراگسییل نیور از بازتابدر این مقاله  –چکیده 

از میوجبر بیا روع عیددی بیه دسی  انوقیال  قابیلالکورومغناطیسیی  امیوا  ،گییرد  ابویدا مورد مطالعه محاسیباتی قیرار میی

اسی  درون آن قیرار کیه می  مقطی  بیا میوجبر  Lو ضیاام   nیک جس  دی الکوریک بیا ضیریش سکسی   ،آیند  سپس می

بیشیورین بازتیاب در نزدیکیی  کیه سیود داده میینشیان   گردنید محاسیبه میی آن تراگسییل و بازتابسود و ضرایش  داده می

پیرو در -فیابریماننید مشیدد میککور جسی   از آن، میای ییلیی بیشیور در فرکیانسدمید ولیی  رخ میی موجبر فرکانس قط 

 د ننمای و تشدیدی با فرکانس تغییر می کند و ضرایش عبور و انعکاس آن به صورت تناوبی فضای آزاد رفوار می

 .موجبر بیضوی، ، روش تفاضل محدودپرو-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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 مقدمه

سه فرایند  ،در مواجهه با اجسام امواج الکترومغناطیسی

بسته به فرکانس . کنند را تجربه میبازتاب، عبور و جذب 

های آن و همچنین  و نیز توزیع فضایی و زمانی میداننور 

شکل اجسام، و حتی جنس و  مادهکنش آن با هندسه برهم

نور در  .دند مقادیر مختلفی داشته باشنتوان می فرایندهااین 

به آن نیروی اپتیکی نیز وارد  حین پراکندگی از جسم

ر و نواین نیرو از میدان الکتریکی و مغناطیسی کند.  می

 الکتریکی های ها و جریان برهمکنش آنها با دوقطبی

رد و در دو دسته نیروی یگ ت میشده در جسم نشأ القاء

گرادیانی )ناشی از میدان الکتریکی نور( و نیروی اپتیکی 

مطالعه  ان مغناطیسی( قابلاپتیکی پراکندگی )ناشی از مید

ند نوری مان ادواتباشد. نیروی اپتیکی نقش اساسی در  می

 .[1و2] لیزری داردسردسازی  اپتیکی وانبرک 

 مربوط نور از اجسام پراکندگی رویانجام شده  کارهای اکثر

 بازتاباد است و به ندرت می توان مطالعاتی از زآ فضای به

و ا ه کاواک مثلبسته  در فضاهای بسته و نیمهنور  و عبور

پراکندگی نور و رسد که  [. به نظر می3] پیدا کردموجبرها 

نیروی اپتیکی در داخل موجبرها دارای زوایای پنهان زیادی 

یضوی لحاظ باشد. در این مقاله، یک موجبر با مقطع ب

 بهجسمی  تراگسیل نور ازو ضرایب بازتاب و شود  می

 است مقطع با موجبر هم که nو ضریب شکست  Lضخامت 

 گردد. می محاسبه در قالب یک کار جدید به روش عددی

ساختار مقاله به این صورت است: ابتدا روش عددی محاسبه 

شود. سپس  ل هدایت در موجبر بیضوی آورده میمدهای قاب

گردد. در  ذکر می عبور و انعکاسنتایج محاسبات عددی 

  . می شود پرداختهگیری  نتیجه به نیز انتهای مقاله

 الگوریو  محاسبه مدمای موجبری

برای به دست آوردن مدهای موجبری در داخل یک موجبر 

دلخواه باید معادله موج الکترومغناطیسی برای فضای داخل 

)میدان الکتریکی عرضی(  TE. از بین مدهای آن حل شود

نظر  مدّ TM)میدان مغناطیسی عرضی( در اینجا مد  TMو 

 ای میدان مغناطیسی هیچ مولفه ،مداین  درگیرد.  قرار می

با حل معادله هلمهولتز برای و  ر موجبر ندارددر راستای محو

 های میدان سایر مولفه zEمولفه محوری میدان الکتریکی 

 [:4به دست خواهند آمد ] yHو  xE ،yE ،xHیعنی 

0),,(),,( 22  zyxEkzyxE zz
 )1( 

 طبقباشد.  مینور  فرکانس ωو  c/ω=k در این معادله

 :دارای جوابی به شکل زیر خواهد بود zEجداسازی متغیرها 

zik

zz
zeyxEzyxE 

 ),(),,(  )2( 

)x,y(zE دست می آید:به از حل معادله زیر  نیز 

0),(),()( 2

2

2

2

2










yxEkyxE

yx
zxyz  )3( 

zk  وxyk زیر صدق کنند: تساویباید در  هم 

2

22










c

n
kk zxy


 )4( 

ای مانند مستطیل و دایره باشد  اگر موجبر دارای شکل ساده

( به صورت تحلیلی قابل حل خواهد بود و میدان 3معادله )

zE ها به دست خواهند آمد. ولی  و به تبع آن سایر میدان

 عادلهماین توان  نها باشد دیگر نمیاگر شکل موجبر غیر از ای

های عددی و  راهحل کرد و باید به به صورت تحلیلی را 

 به منظور (3حل معادله ) برای استاندارد ابزارهای محاسباتی

متوسل شد. عدد موج عرضی و مدهای موجبری  یافتن

آن وجود دارد که از این کار  انجام متنوعی برایهای  روش

تفاضل  والمان محدود های  الگوریتمبه  توان می جمله

روش ساده تفاضل محدود محدود اشاره کرد. در اینجا از یک 

کار بدین صورت است که ابتدا  اصول. گردد استفاده می

ده ششبکه بندی  در سیستم مختصات مناسبمقطع موجبر 

 .1، شکل شود های زیادی تقسیم می و به المان
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 بندی موجبر بیضوی در سیستم مختصات دکارتی.   : المان1شکل 

نقطه ای مشتق دوم برای  ( با فرمول سه3سپس، معادله )

 آید: ( به شکل گسسته زیر در میj،iهر المان )

0),(

)1,(),(2)1,(

),1(),(2),1(

2

2

2













jiEk

y

jiEjiEjiE

x

jiEjiEjiE

zxy

zzz

zzz

 )5( 

شود و در  ای نوشته می ها چنین معادله برای تمام المان

های مرزی نیز از شرط صفر شدن مولفه مماسی  المان

( zE=)مرز(0آل )یعنی  مرز رسانای ایدهمیدان الکتریکی در 

 )غیر از نقاط ها الماناین کار به تعداد  باگردد.  استفاده می

مرزی( معادله به وجود خواهد آمد. با کنار هم گذاشتن این 

شکل مقداری  مجهول ویژه-معادالت یک دستگاه معادله

2که ویژه مقادیر آن گیرد  می
xyk  و مجهوالت آنzE دنخواه 

به دست ها و اعداد موج  میدان ،بود. با حل این دستگاه

توسط  Mathematica به زبانای  آیند. یک برنامه رایانه می

طراحی شده است که با دریافت موجبر  مقالهنویسندگان 

)و  ا و اعداد موج عرضیه ( میدان)در اینجا بیضوی دلخواه

و از آنها نیز ضرایب بازتاب و عبور از سطح  نیز فرکانس قطع(

مه به . در اداکند اجسام تخت درون موجبر را محاسبه می

 گردد.    سازی اشاره می استفاده از این کد در شبیه

 سازی و بررسی آنها نوایج سبیه

 کوچکو قطر  µm 4=a بزرگیک موجبر بیضوی با قطر 

µm 2=b شود که  گردد. فرض می با دیواره رسانا لحاظ می

ای مذکور  بر خأل باشد. با اجرای کد رایانهفضای درون موج

ها برای مدهای مختلف  های قطع و توزیع میدان فرکانس

نیز توزیع و  zEتوزیع میدان  2آیند. در شکل  به دست می

میدان الکتریکی عرضی و میدان مغناطیسی عرضی برای مد 

 دوم این موجبر ترسیم شده است.اول و 

 

توزیع میدان الکترومغناطیسی مد اول )ستون چپ( و مد : 2شکل 

برای میدان الکتریکی یک موجبر بیضوی دوم )ستون راست( 

، )ردیف باال(، و نیز خطوط میدان الکتریکی عرضی zEمحوری، 
 میدان مغناطیسی عرضی )ردیف پایین(.خطوط )ردیف وسط( و 

وج مو تکانه توان انتقال انرژی  به راحتی میها  میدانبا این 

بازتاب و عبور کرد. در اینجا به  محاسبه در موجبر را نوری

که هم مقطع  nو ضریب شکست  Lضخامت  با تیغهیک  از

است که  اینگونهموجبر است پرداخته می شود. روند کار 

 ابیدهتیغه تبه این موجبری یک موج الکترومغناطیسی ابتدا 

تاب شده و قسمتی شود. قسمتی از موج از سطح آن باز می

کند. قسمت عبوری به سمت وجه دوم  هم عبور پیدا می

شود و درصدی از  جسم حرکت کرده و از آنجا بازتاب می

کند. این بازتاب ها و عبورهای پی در پی  نیز عبور میآن 

اخل در د در نهایت یک موج بازتابی، دو موج رفت و برگشتی

 [.5] 3، شکل و یک موج عبوری ایجاد می کند هتیغ

 

فرود یک موج الکترومغناطیسی موجبری از سمت چپ به : 3شکل 

 و بازتاب و عبور آن از تیغه. Lتیغه ای به ضخامت 
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اعمال شرایط مرزی در وجوه و مدهای موجبری  استفاده ازبا 

بازتاب و عبور را به دست  ضرایبتوان  تیغه به راحتی می

 موجبر مد ترین پایینبرای  این ضرایب 4آورد. در شکل 

ضریب  باای  ( در فرود به تیغه2شکل یعنی ستون چپ )

 ترسیم شده است. µm 5=Lو ضخامت  n=5/1شکست 

 

تیغه به ضریب عبور )راست( و ضریب بازتاب )چپ( یک : 4شکل 

موجبر بر حسب در داخل  5/1و ضریب شکست  µm 5 ضخامت

 .TMن مد یجار شده به فرکانس قطع( در پایین ترفرکانس )بهن
 چین مربوط به تیغه در فضای آزاد می باشد. نمودار خط

که ضریب بازتاب در نزدیکی  شود به وضوح دیده می

. این مقدار با است 1فرکانس قطع خیلی زیاد و نزدیک به 

و  یابد میرکانس قطع سریعاً به صفر کاهش دور شدن از ف

و در  گیردبعد از آن شکل تناوبی صعودی به خود می 

 ونهگ را اینرفتار تناوبی  های باالتر هموار می شود. فرکانس

تا ( 3 شکلسیستم مورد مطالعه )توان توجیه کرد که  می

 و همانطور که بازتاب و است پرو-حدی مشابه تداخل فابری

 چین در شکل )نمودارهای خط پرو تناوبی است-فابری ورعب

 باید مورد انتظار باشد.ا نیز ظهور چنین رفتاری در اینج (4

ه ک بدین صورتدارند  با هم یک تفاوت اساسی آنهاالبته 

ولی اینجا در  قرار داردپرو معمولی در فضای آزاد -یفابر

. قرار گرفتن در موجبر است مستقرّ شدهداخل موجبر 

 کند حمیل میپرو ت-تداخل فابریشرایط مرزی مازادی بر 

س ده در فرکانرفتار پیچیو این شرایط اضافی دلیل اصلی 

 .4، شکل دنباش های نزدیک به آن می قطع و فرکانس

 کیاپتی نیرویتوان  ی میداشتن ضریب بازتاب به راحتبا 

 مدها ویژهبرانگیزش  که آنجااز  را محاسبه کرد. تیغهوارد بر 

جسم تخت همگن و  ی که شامل یکدر داخل موجبر

هیچ گرادیان میدانی باشد  همسانگرد و هم مقطع با موجبر

پس نیروی اپتیکی وارد بر تیغه از نوع نیروی کند  ایجاد نمی

 ین نیرواکه انتظار بر این است اپتیکی پراکندگی خواهد بود. 

مشابه با ضریب بازتاب داشته باشد یعنی در رفتاری 

یشتر است نیروی هایی که ضریب بازتاب ب فرکانس

و جاهایی که ضریب  احساس شودجلوی بیشتری  هب رو

 .نیاید وارد نیروییبازتاب صفر است هیچ 

گیرینویجه  

ازتاب بدر این مقاله با استفاده از کد نویسی و شبیه سازی به 

ر موجب یکدر واقع دی الکتریک  تیغهیک  و تراگسیل از

بیضوی پرداخته شد. نشان داده شده شد که ضریب بازتاب 

ای ه در فرکانس قطع بیشترین مقدار را دارد و در فرکانس

باالتر یک مقدار تناوبی و هموار به خود می گیرد. از آنجا که 

زتاب بابا ضریب  تیغهوارد بر  اپتیکی پراکندگی ینیرو

ن نیرو شتریبی گیری کرد که متناسب است می توان نتیجه

 خواهد شد.وارد  تیغهدر نزدیکی فرکانس قطع به 

 سپاسگزاری

حمایت دانشگاه مالیر از این کار پژوهشی مورد تقدیر و 

 تشکر می باشد.
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 جدید ویراتصافزودن  برای های هولوگرافی فیلم نهی برهمسازی  شبیه

 2، مسعود پیشدست*1مسعود رضوانی جالل، 1سید آرش مدائنی

 (rezvanijalal@malayeru.ac.ir)گروه فیزیک و فوتونیک، دانشگاه مالیر، مالیر  1

 ای، سازمان انرژی اتمی ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته پژوهشکده پالسما و گداخت هسته 2

 

قکرار  سکازی شکبیهمکورد ماالعکه نیکری و  ذخیکره شکده هولکوگرامیکک افزودن تصاویر جدید به  نحوه در این مقاله –چکیده 

در محک  فکیلم  بکرداری تصکویر حاضکر در حکحنه از تمکام اشکیا  شکده گسکی  نکوری امکوا  برای انجکام ایکن رکار گیرد. می

مکورد  هولکوگرامجدیکد بکه  تصکویردهکد رکه بکرای افکزودن یکک  مو  برایند نشان مکی. بررسی این شود می لحاظهولوگرافی 

بکه حکورج جداگانکه بکه دسکت آیکد. بکا  فکیلم قبلکیدر  تک اشکیا  موجکود با تک شیئ جدید تصویر هولوگرافی باید ابتدا نیر

 وارد ررد. قبلیتوان تصویر شیئ جدید را بین تصاویر  می قدیمهولوگرام  رویآنها  اشتنذگو  ها اشتن این هولوگرامد

 ، هولوگرافی، هولوگرام.نهی برهم -کلید واژه

Simulation of Superposition of Holography Films for Addition of New 

Images 

Seyyed Arash Madaeni1, Masoud Rezvani Jalal1*, Masoud Pishdast2 

1Department of Physics and Photonics, Malayer University, Malayer (rezvanijalal@malayeru.ac.ir) 

2Plasma Physics and Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute 

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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 مقدمه

د شو در فوتوگرافی روی فیلم عکاسی ذخیره می آنچه که

 نورفاز  ،تعالوه بر شددر هولوگرافی  ولی شدت نور است

توان تصاویر  فاز میاین داشتن با  گردد. ثبت مینیز 

هولوگرافی در البته . [1] ایجاد کرداز اجسام  بعدی سه

هایی است که از آن  ایسه با فوتوگرافی دارای محدودیتمق

لیزر برای روشن کردن نور ز توان به استفاده ا جمله می

ا قابلیت ثبت جزئیات ب عکاسی اشیاء، نیاز به فیلم

 های لرزشکمترین  با هایی مکاندن در کار کرمیکرومتری، 

و همچنین محدودیت میزهای اپتیکی و ...(  مثل) محیطی

 اشاره کرد. صویرگیریت اشیاءنوع شکل و در 

ز سا جایگاهی که در صنایع سرگرمیهولوگرافی عالوه بر 

سنجی، طیف سنجی و  ریز مانندی متنوعی دارد کاربردها

خود اختصاص داده  در بین پژوهشگران به همتداخل سنجی 

ادی زی محققانکاری زمینه  نیز است. خود فرایند هولوگرافی

ولوگرافی همچون باشد و ظهور مفاهیم جدید ه می

هولوگرافی پرتو هولوگرافی، -، متاهولوگرافی چندرنگی

هولوگرافی دیجیتال و ... در مقاالت علمی جدید ایکس، 

 .[2-5است ] ادعااین  ربی شاهد

یک هولوگرام به  تجزیهها و یا  ترکیب هولوگرام مسئله

سنجی و  تداخل موضوع جالبی از منظردیگر  های هولوگرام

در این مقاله با استفاده از یک  .[6] باشد می سازی تصویر

 جهت ها به ترکیب هولوگرامای  سازی رایانه برنامه شبیه

 شود. می هپرداختافزودن تصویر جدید 

 ای تداخلیه نهی طرح نیریه برهم

وری عب حالتدو یکی از  در معموالً هولوگرافی برداری تصویر

ر نظ مدکه ). در چیدمان بازتابی شود انجام میبازتابی  یا

ابتدا به دو قسمت شکافته نور لیزر  (استمقاله حاضر 

که قرار است  اجسامیشود. یک قسمت به سمت  می

فیلم  سویو از آنها به  گردد روانه می شوندهولوگرافی 

ه بمستقیماً قسمت دیگر نیز  شود. هولوگرافی بازتاب می

 یبازتابدر آنجا با نور  و کردهحرکت  هولوگرافیفیلم  طرف

نوردهی و فیلم این با ظاهر کردن  .کند میتداخل  از اجسام

 جساماتصویر سه بعدی از یک لیزر قبلی  توسط آن

 .شود هولوگرافی شده ایجاد می

 نقش بسته بر رویبه دست آوردن فرمول طرح تداخلی برای 

ج نوری اموا و  1Eبا  لیزر مرجع در محل فیلم موج نور ،فیلم

. فرض و ... نشان داده شوند 2E ،3E باجسام از سایر ابازتابیده 

شود که تعداد کل منابع نوری )شامل لیزر و نورهای  می

کل در محل . با این نمادها موج باشد nبازتابی از اجسام( 

 فیلم از رابطه زیر به دست خواهد آمد:





n

i

iEE
1

 )1( 

مربع میدان موج نوری متناسب است که شدت نور با  از آنجا

ل از فرموپس طرح تداخلی ایجاد شده روی فیلم هولوگرافی 

 :کند زیر تبعیت می
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یک سیستم هولوگرافی با  درمشخص است که  (2)از رابطه 

n باعث ایجاد  جدید شیئافزودن یک  ،منبعn  جمله تداخلی

 .شود می 3در رابطه شیئ  مربوط به آن شدت و نیز ضافیا

 nیک مجموعه  هولوگرامن معناست که اگر بدااین 

در اختیار داشته باشیم را  هایش( ای )لیزر و بازتاب چشمه

اید ب به آن اضافه کنیمو بخواهیم تصویر شیئ دیگری را 

منابع نوری قبل )لیزر و هولوگرام شیئ جدید با تک تک 
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ین ا نهی برهم. با اشیاء( را به صورت جداگانه تشکیل دهیم

آنها روی هولوگرام قدیم  و قرار دادنهای هولوگرامی  فیلم

 به هنگامها به دست خواهد آمد که  از هولوگرام ای پشته

همه اشیاء سه بعدی از تصویر  ،با لیزر مرجعروشن شدن 

 مشاهده خواهد ر آن قابلتصویر شیئ جدید د همراهقبلی به 

 ءبا این تکنیک به سادگی می توان تصویر شیئ یا اشیا بود.

 موجود اضافه کرد. البته از آنجاهولوگرام های  را بهجدید 

شدت شدت نور شیئ جدید و  ها هولوگرام یک از این هرکه 

ود ر با خودش به همراه دارد انتظار میاشیاء را  دیگر ازیکی 

تر از هولوگرامی  رنگ تصویر این پشته هولوگرامی کم که

قدیم )اشیاء یک مرحله ای از تمام  برداری تصویرباشد که با 

 تهیه شده است. جدید(و 

 سازی نتایج شبیهنویسی و  برنامه

 برنامه کامپیوترییک  هولوگرامی تداخلسازی  برای شبیه

نوشته توسط نویسندگان مقاله  Mathematicaدر محیط 

شده است که هولوگرام یک یا چند جسم دو بعدی با مقاطع 

ازتاب شده نور ب ابتدا این برنامه  .دهد تشکیل میدایروی را 

آنها را با نور لیزر  سپس آورد و از اجسام را به دست می

مرجع در محل فیلم هولوگرافی تداخل داده و طرح هولوگرام 

نئون -از لیزر هلیومنجام شبیه سازی . برای اکند تولید میرا 

شود. یک استوانه  استفاده می nm 8/532=λ با طول موج

به عنوان شیئ اول و یک استوانه  cm 2 شعاعدایروی به 

 می گردد. لحاظبه عنوان شیئ دوم  cm 5/0 شعاعدایروی به 

این دو شیئ را می توان در هر وضعیت دلخواهی قرار داد. 

چیده شده  1در اینجا فرض می شود که آنها طبق شکل 

 باشند:

 
سازی هولوگرافی با لیزر هلیوم نئون به  چیدمان شبیه: 1شکل 
که  cm 5/0به شعاع  2 و شیئ cm 2به شعاع  1، شیئ cm 2پهنای 

از هم قرار دارند و نیز فیلمی  cm 1لیزر و به فاصله  cm 10در فاصله 

 . cm 40در فاصله  cm 1به پهنای 

انتهای  mm 1تصویر هولوگرام ایجاد شده روی فیلم در 

 نشان داده شده است: 2آن در شکل  یباالی

 

   .1فیلم شکل  انتهای باالی mm 1شده در  ایجاد هولوگرام: 2شکل 

صورت به  (2و شیئ  1تمام منابع )لیزر، شیئ  هولوگرامحال 

و  1شیئ هولوگرام  3در شکل . شود محاسبه می دو به دو

 .شود دیده می لیزر

 

 .  و لیزر 1در حضور شیئ فیلم  باالی mm 1 هولوگرام: 3شکل 

 آورده شده است.و لیزر  2شیئ  هولوگرام 4در شکل 

 

انتهای باالیی فیلم  mm 1تشکیل شده در  تصویر هولوگرافی: 4شکل 

 .  و لیزر 2شیئ برای 

http://www.opsi.ir/


، رانفوتونیک ای و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

384 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irکه در سایت  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است

 2و  1دو شیئ  به در نهایت نیز تصویر هولوگرافی مربوط

روی فیلم به صورت شکل  برنور لیزر اثر بدون لحاظ کردن 

 آید: به دست می 5

 

برای انتهای باالیی فیلم  mm 1تشکیل شده در  هولوگرام: 5شکل 

 بدون لحاظ اثر لیزر روی فیلم. 2و  1هر دو شیئ 

 کم کردنروی هم گذاشتن این تصاویر هولوگرامی مجزا و با 

ه آن دلیلی که ب 2Iشیئو  1Iشیئ، Iلیزریعنی های مازاد ) شدت

باره تصویر هولوگرامی شکل در قسمت قبل ذکر شد( از دو

ت خواهد آمد. به دسگیرنده همه اشیاء است(  )که در بر 2

نهی این تصاویر مجزای هولوگرامی  به عبارت دیگر برهم

شود که در آن همه  جر به ایجاد طرح هولوگرامی کل میمن

 اشیاء حضور دارند.

. ستاسازی از نگاه دیگری نیز قابل بررسی  این مثال شبیه

توان فرض کرد هولوگرام اولیه مثاًل  تیب که میتر بدین

. حال اگر قرار 3باشد یعنی شکل  1شیئ -هولوگرام لیزر

به این هولوگرام نیز )به عنوان شیئ جدید(  2شیئ باشد 

-2اضافه شود باید طبق مطالب بخش قبل هولوگرام شیئ 

)یعنی  1شیئ -2 ( و هولوگرام شیئ4لیزر )یعنی شکل 

ها روی  قرار دادن این هولوگرامبا  د.( به دست آی5شکل 

هم و افزودن آنها به هولوگرام اولیه، هولوگرامی تهیه خواهد 

 ( که شامل هر دو شیئ است.2شد )یعنی شکل 

 نتیجه گیری

 نهی هم برمسئله به  سازی با روش شبیه در این مقاله

کردن  اضافه به منظور ذخیره شده هولوگرافی های فیلم

 دیدگر. مشخص یک هولوگرام پرداخته شدبه تصویر دلخواه 

 که برای افزودن یک شیئ جدید به هولوگرام موجود باید

آن شیئ  از دو به دو ی به صورتهای منفرد ابتدا هولوگرام

هولوگرام موجود در  )و حتی لیزر( و تک تک اشیاء قبلی

این هولوگرام ها )با  روی هم گذاشتنتهیه گردد. با  قدیم

آنها به هولوگرام قبلی،  چسباندن( و چینشیترتیب هر 

 دیده خواهد ی حاصلهولوگرامپشته تصویر شیئ جدید در 

 شد.

ه ب حاضر استفاده شده در مقاله سازی شبیه توسعه برنامه

ی های تجرب کروی و نیز انجام آزمایش غیربعدی و  اشیاء سه

های مقاله جزء کارهای در حال انجام  تایید یافته به منظور

 باشد. یسندگان مقاله مینو

 سپاسگزاری

از دانشگاه مالیر و سازمان انرژی اتمی به خاطر حمایت از 

 شود. پژوهشی قدردانی می به ثمر رسیدن این کار

 هامرجع

[1] M. Yamaguchi, “Light-field and holographic three-

dimensional displays”, Journal of the Optical 

Society of America A, Vol. 33, No. 12, pp. 2348-

2364, 2016. 

[2] Xiong Li et al., “Multicolor 3D meta-holography by 
broadband plasmonic modulation”, Science 

advances, Vol. 4, pp. 1-6, 2016. 

[3] S. Eisebitt et al., “Lensless imaging of magnetic 

nanostructures by X-ray spectro-holography”, 

Nature, Vol. 432, pp. 885-888, 2006. 

[4] Y.  Kashyap et al., “Simulation studies of atomic 

resolution X-ray holography”, Bull.  Mater.  Sci., 

Vol.  27, No. 1, pp. 79–84, 2004. 

[5] B. Javidi et al., “Three-dimensional object 

recognition by use of digital holography”, Opt. 

Lett., Vol. 25, No. 9, pp. 610-612, 2000. 

[6] Ferreol Soulez et al., “Inverse problem approach for 

particle digital holography: accurate location”, 

Journal of the Optical Society of America A, Vol. 

24, Issue. 24, pp. 1164-1171, 2006

 

http://www.opsi.ir/


 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

یازدهمین کنفرانس فوتونیک ایران و 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 شیراز، ایران.

  1397بهمن  9-11

 

385 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

کاناله مبتنی بر نانوتشدیدگر حلقوی کریستال فوتونی 4پلکسر مالتیطراحی دی  

 غالمعلی دلفی1، سعید علیائی2و*، محمود صیفوری3، احمد محبزاده بهابادی4

 رانیتهران، ا ،ئیرجا دیشه ریدب تیبرق، دانشگاه ترب یارشد، دانشکده مهندس یدانشجو 1

Email: alisat20020@gmail.com 
 رانیتهران، ا ،ئیرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ک،یو اپتوالکترون کینانوفوتون یقاتیتحق شگاهیاستاد، آزما 2

Email: s_olyaee@sru.ac.ir 
 رانیتهران، ا ،ئیرجا دیشه ریدب تیانشگاه تربد ،یادوات فوتون یقاتیتحق شگاهیآزما ار،یدانش 3

Email: mahmood.seifouri@sru.ac.ir 
 :Email انریتهران، ا ،ئیرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ک،یو اپتوالکترون کینانوفوتون یقاتیتحق شگاهیآزما ،یدکتر یدانشجو 4

a.moheb@sru.ac.ir 

سرمالتییدیک مقاله  نیدر ا -کیده چ شد یچهار کاناله مبتن پلک اختار س شده است. یطراح یفوتون ستالیکر یحلقو دگریبر نانوت

سرمالتیید نیا ستفاده از ف یمبتن پلک ست. از مزا یفوتون ستالیکر لتریبر ا سرمالتیید یایا شدچهار کاناله  پلک  توانیم ه،طراحی 

 6/19 بیبه ترت  ییشنواهم کمینهو  بیشینه زانمی و درصد 95 هاتوان کانال قالانت بیضر نیانگی، م4525 تیفیک بیضر نیانگیبه م

 کانالیعرض نیانگینانومتر و  م 8/7 یکانال نیفاصله ب سازی نشان دهندهنتایج شبیه نیاشاره کرد. همچن بلیدس -4/40و  بلیدس –

 نانومتر است.  375/0

 .یدگرحلقوی، نانوتشدلتریف ،فوتونیهایستالکری باند،شکاف پلکسر،مالتیید -لید واژهک
 

Design of 4-channel optical demultiplexer based on photonic crystal 

nano-ring resonator  

Gholamali Delphi1, Saeed Olyaee2, Mahmood Seifouri3, Ahmad Mohebzadeh-Bahabady4 
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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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 مقدمه

با عملکرد باال  نانومتری ینور یهادستتتتگاه یمروزه طراحا

نآوری درهاچالش نیتراز مهم یکی  یهاستتتتمیستتت ی ف

 یهاستتتمیاستتت. ستت یپردازش اطالعات در ارتباطات نور

 CWDMبه دو دسته ( WDMطول موج ) میچندگانه تقس

س یبندطبقه DWDMو  ست.  از   CWDM ستمیشده ا

 1271 نیها در محدوده طول موج باز کانال یترتعداد کم

 یبانیپشتتتتنانومتر  20نانومتر با فاصتتتله کانال  1611تا 

سیم را از  یشتریب یهاتعداد کانال  DWDM ستمیکند. 

  6/1)  کیبار یبا فاصتتتله کانون ینانومتر 1565تا  1525

ندیم لی( تستتتهنانومتر 4/0 نانومتر،8/0 نانومتر، . ]1[ ک

تالیکر ند یکی یفوتون ستتت کا هایاز  ناستتتر برا ید  یم

 ،باال تیحستتاستت یدارا رایز ،استتت WDM یهاستتتمیستت

 یفوتون ستتتالیکر .استتت نانومتریتراهرتز و اندازه  ستترعت

(PCبه عنوان ساختارها )متناوب است شکستضریر ی بای .

به نام شتتکاف  یطول موج هیاز ناح یناشتت یدوره زمان نیا

ند فوتون تابش PBG) یبا که در نن انتشتتتتار  ( استتتتت 

 PBGبا استتتفاده از  [.2] ستتتیمجاز ن یستتیالکترومغناط

کوچک  اریبستت یرا در فضتتاها PCتوان رفتار نور داخل یم

فوق فشتتترده بر  ادوات یطراح یبرا یدیکه کل ردکنترل ک

مجتمع  یمدارها یاستتت که برا کریستتتال فوتونیاستتا  

 ید لهی، شتتعام مaشتتبکه ثابت  مناستتر هستتتند. نوری

 یبرا مهم یپارامترها Δو تفاوت شاخص انکسار  r کیالکتر

ست PBG و کنترل دیتول س[3] ا بر  ینور ادواتاز  یاری. ب

 یهالتریف لیاز قب ؛اندارائه شتتده یفوتون ستتتالیاستتا  کر

 لیزرهای کریستتتال فوتونی[، 5] فیبرهای نوری[، 4] ینور

ن فوتونی موضوم ایهای نوری کریستالپلکسرمالتیدی[، 6]

 یهاحستتگر[، 8] ی منطقیهاو گیت هاچیستتوئ[، 7مقاله ]

 غیره. [ و 9] نوری

تالهای فزون/فرود عملکرد دیگری از یلترف های کریستتت

فوتونی هستتتتند که بین دو موجبر ورودی و خروجی قرار 

نانوتشتتتدیگر حلقوی مب نوری فیلتریک  .گیرندمی تنی بر 

یر با ضتتتر تال فوتونی  یت کریستتت موج و طول 1290کیف

درصتتد طراحی  95انتقال نانومتر و ضتتریر 1548مرکزی 

 [. 10است ] شده

عداد ت ،یکانونبین ، فاصتتتله کانالی تداخل ت،یفیکریرضتتت

پارامترها  نیمهمتراز و اندازه دستتتتگاه  یخروج یهاکانال

سی  سر مالتییک دی درعملکدر برر ست.  ینورپلک ه اما با

پلکستتترهای نوری مالتیکانالی زیاد دیدلیل فاصتتتله بین

قابل استتتفاد   DWDMخطی برای استتتفاده در ستتاختار 

هت جبران این نقص با مالتیدی ،نیستتتتت. ج پلکستتتر 

یک  2016شود. در سال نانوتشدیدگر حلقوی پیشنهاد می

کاناله نانوتشتتدیدگر حلقوی با ستتاختار  4پلکستتر مالتیدی

نانومتر،  3کانالی حدود هندسی گزارش شده که فاصله بین

درصتتتد، ضتتتریر کیفیت بیش از  92ترین بازده انتقال کم

سی -18شنوایی کانالی و هم 818 شدهد  بل از نن نتیجه 

ست  سال 11]ا سر مالتییک دی  2017[. در  کاناله  5پلک

 1550موج اطراف مبتنی بر نانو تشتتدیدگر حلقوی در طول

شبیه ستنانومتر  شده ا . در این طراحی [12-13] سازی 

لی کانادرصد، میانگین فاصله بین 92میانگین ضریر انتقال 

نانومتر و ضتتتریر  51/1کانالی نانومتر، میانگین عرض 2/4

. بنتتابراین استتتتت 1040هتتا در حتتدود کتتانتتالکیفیتتت 

ستال مالتیدی شدیدگر حلقوی کری سرهای نوری نانوت پلک

 دارند.  WDMهای فوتونی قابلیت بیشتری در سامانه

  یحلقو دگریتشدنانو لتریف یراحط

با  یبعد دو یفوتون ستالیشبکه کر کی ،لتریف یطراح یراب

شکل در نظر گرفته شده است. جنس  یمربع یساختار

در  46/3شکست  ریبا ضر کنیلیس ،کیالکترید یهالهیم

 یهالهیاست. شعام م 00/1شکست  ریاز هوا با ضر یبستر

( و ثابت شبکه  R=a×20/0) نانومتر 104برابر با  کیالکترید

در  نانومتر است. (a =520) برابر با یفوتون ستالیکرساختار 

 محاسبه شده است. شکاف باند طول یباند فوتونابتدا شکاف 

را  یفوتون ستالیانتشار در شبکه کر یممنوعه برا یهاموج

نمودار از روش بسط موج  نیمحاسبه ا یکند. برایم انیب

در  یاستفاده شده است. نمودار شکاف باند فوتون یاصفحه

 شدههنجاربه های. فرکانسنشان داده شده است 1شکل 

تا  279/0 نیب یاصل یدر شکاف باند فوتون TEمود  یبرا
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تا  713/0 نیب گریشکاف باند د یقرار دارد. برا 416/0

 ساختار طول نیدر ا (a =52/0) با توجه بهاست.  741/0

نانومتر  1250برابر با  یمتناظر با شکاف باند اصل هایموج

ساختار فیلتر و  3 و 2های در شکل نانومتر است. 1863تا 

نانومتر نشان داده شده  6/1573خروجیموج مرکزی طول

 است.

 
، برای TMو  TE: نمودار شکاف باند فوتونی در قطبش های 1 کلش

نانومتر  و  520ساختار کریستال فوتونی که ثابت شبکه نن برابر 

  نانومتر است. 104شعام میله های دی الکتریک  

 
کریستال فوتونی مبتنی بر حلقه تشدیدگر پیشنهاد : ساختار فیلتر 2 کلش

 .پلکسر نوریمالتیدر دیشده جهت استفاده 

 کاناله  4پلکسر مالتیدیسازی و شبیهراحی ط

 24×37تعداد  یدارا یفوتون ستالیحالت ساختار کر نیر اد

است. ساختار با  کرومتریم 68/13×09/21و اندازه  لهیم

ته شکل گرف یمربع یحلقو دگریاستفاده از چهار نانو تشد

-ید هایلهیشعام م زین یحلقو هایدگریتشد نیاست. در ا

-لهیمتفاوت است. شعام م یاصل هایلهینسبت به م کالکتری

است و ثابت شبکه  275/0 اول، یحلقو گردینانوتشد های

نانومتر انتخاب شده است.  1با اختالف  گرید هایدر حلقه

 ساختار. است استفاده شده یپراکندگ لهیم 20از  نیهمچن

 نشان داده شده است.   4شده در شکل  طراحی

 
 .نانومتر 6/1573موج خروجی فیلتر با طول: 3 کلش

 
 .پلکسر نوری چهار کاناله مربعی شکلمالتی: دی4 کلش

و  های انتقالی مربوط به چهار کانالموجروجی شدت طولخ

نشان داده شده است.  6 و 5در شکل  هاکانال شنواییهم

-ها، در جدولهمچنین نتایج شبیه سازی به تفکیک کانال

 است. بیان شده 2 و 1 های

 

  
 کاناله.  4پلکسر مالتیهای انتقالی در دیموج: خروجی شدت طول5 کلش

 
 پلکسر چهار کاناله.مالتی: پارامترهای مهم برای دی1 دولج

انالک مرکزیموجولط  رض کاتالع  کیفیتریرض  %ریر انتقال توانض   

1 3/1540  3/0  1345  89  

2 9/1547  3/0  1595  69  

3 8/1555  6/0  5932  79  

4 8/1563  3/0  2135  09  
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 .پلکسر چهار کانالهمالتیشنوایی در دی: نمودار هم6 کلش

 

 .مختلف در چهار کاناله هایکانال نیب ییشنواهم زانی: م2 دولج

 
انالک 1انال ک  2انالک  3انالک  4انالک   

1 - 8/22-  62-  72-  

2 43-  - 4/21-  7/26-  

3 8/35-  13-  - 6/19-  

4 4/40-  53-  6/32-  - 

 گیریتیجهن

با استفاده از حلقه تشدیدگر کریستال فوتونی مربعی  ر این مقالهد

ست. اپلکسر چهار کاناله طراحی شدهمالتیشکل یک فیلتر، دی

 Tپلکسر چهار کاناله از یک موجبر ورودی مالتیساختار دی

بر خروجی های تشدیدگر مربعی شکل و چند موجشکل، حلقه

های درون تغییر شعام میلهاست. با استفاده از  تشکیل شده

های تشدیدگرهای حلقوی و جایگزینی مناسر برای میله

 است. هیافت ساختار بهبوددر موج طولگزینش قابلیت  پراکندگی،

، 2/1540های موجطول استپیشنهاد شده قادر  پلکسرلتیمادی

د و در گزینش نماینانومتر را  8/1563، 8/1555، 9/1547

میانگین شدت توان  .است قابل استفاده WDMهای سیستم

ترین و درصد است. میزان بیش 95ها انتقالی در خروجی کانال

بل دسی -4/40بل و دسی -6/19شنوایی به ترتیر ترین همکم

 است. دست نمدههب 4525کیفیت میانگین میزان ضریرو 
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جهت  دررویبریشده غنازک یبرنوریحسگر ف سازیهیو شب یطراح   

 دروژنیگاز ه یآشکارساز

 ۱، یداهلل شهامت۲زاده، جواد خلیل*۱، محمد واحدی۱، وحید دستجردی۲و۱علی ریاحی

areyahi@ihu.ac.ir, dasterdiv@yahoo.com, mvahedi@iust.ac.ir, jkhalil@ihu.ac.ir, mehdyshahamat@yahoo.com 

 کیزیف دانشکده ران،یا صنعت و علم دانشگاه-۱

 زریل و کیاپتعلم وفناوری  مرکز ،(ع) نیحس امام جامع دانشگاه -۲

شب یمقاله طراح نیدر ا –چکیده  سگر گاز کی سازیهیو  ساس ف یح  دروژنیمختلف گاز ه یهاغلظت ازای به شدهنازک بریبرا

ست.  شده ا سگرها، گزارش  شده، برای طول موجدر این ح های مختلف یک طرح تداخلی ایجاد به علت تداخل مدها در ناحیه نازک 

شد که به ست. خواهد  سته ا صات محیط خارجی واب شخ شده به م ستردگی میدان نور در خارج از ناحیه نازک  سعلت گ طرح  یبا برر

 ،دروژنیمختلف ه یهاغلظت یبرا یطرح تداخل ییجاجابه زانیو محاسبه م یبرنوریشده فنازک هیحاصل از عبور نور از ناح یتداخل

صد گاز توان می شار باریکه بهسازی برای فیبرهای نوری شبیه. درا تعیین کر طیمح درموجود هیدروژن در صات روش انت شخ با م

شگاه فی شده در آزمای ساخته  ست. فیبر موردبرهای  شده ا سته  مد تجاری )با قطر نظر یک فیبر نوری تک انجام  میکرومتر و  ۱۲5پو

باشد. نانومتر می ۱550موج نور ورودی سازی شده است. طولقطرها و در زوایای مختلفی نازک باشد که بامیکرومتر( می 9قطر هسته 

سگر با افزایش زاویه و کاهش قطر  دارند. یتجرب جیبا نتا یتطابق خوب سازیهیشب جینتا سیت ح سا د. یابیافزایش مدر حالت کلی، ح

 .سازدیم قیرا ساده و دق دروژنیه ییدرصد، امکان شناسا 4 ریز هایمحسوس شدت در غلظت رییتغ

 .روش انتشار باریکه دررو،یبریغ بریف دروژن،یشده، حسگر گاز هنازک یبرنوریف -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 

Physics department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.1 

Optics and Laser Research Center, Imam Hossein University of Technology, Tehran, Iran.2 

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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 مقدمه-۱

 هایتمسیس یمهم برا اریابزار انتقال بس کی ینور یبرهایف

 ادیز تیو با ظرف یطوالن هایتا مسافت ینور یارتباط

به  نسبت بریشکست بزرگتر هسته ف بی. ضرباشندیم

نور با  یکه وقت شودیشکست غالف آن موجب م بیضر

در مرز هسته و غالف  شود،یم بریداخل هسته ف نیمع هیزاو

کرده و درون هسته در امتداد محور  دایپ یکل یلبازتاب داخ

از دو قسمت  بریدر ف ینور دانی. مدهدآن به حرکت ادامه 

عمق نفوذ شده است.  لیتشک رایم دانیو م تیهدا دانیم

خارج از سطح  رایم دانیرا که م یاز مسافت اسیمق کی

 .[1] دهدیبه ما م کند،یم یغالف ط-هسته

  

 نازک شده بری. ف1 شکل

 نیشده و از ب رامی سرعتبه بریدر غالف ف دانیآنجا که م از

 انتویم بر،یاز غالف ف کرومتریبا برداشتن چند م رود،یم

برهمکنش با ماده  یرا برا طیداد و شرا شیعمق نفوذ را افزا

 شکلرا به ینور بریمنظور، ف نینمود. به ا ایمجهول مه

که  شودیم موجبامر  نی. اآورندی( درم1)شکل  شدهکباری

 اریسب اطراف طیشکست مح بیضر راتییبه تغ ینور بریف

 یهایژگیو توانیم یشدت نور خروج زیحساس شود. با آنال

 یآنجا مشخصات )نوع و مقدار( ماده خارج و از رایم دانیم

 لیدلنازک، به بریف یرایم دانیم یاحسگره. آورد دسترا به

و عمق نفوذ باال، ابعاد کوچک و وزن اندک  تیحساس

 نیا هایتمزی از. اندبه خود جلب کرده یادیتوجهات ز

 تیحساس ست،یز طیبا مح یبه سازگار توانیحسگرها م

 باال و زمان پاسخ کم اشاره نمود. 

منبع پاک و سازگار با  کی عنوانبه دروژنیه گاز

مورد استفاده قرار  یعنوان منبع سوختبه ست،یزطیمح

قال و انت یسازرهیگاز، ذخ نیاز عمده مسائل  ا یکی. ردیگیم

 ابد،یانتشار  طیدرصد از آن در مح۴آن است که اگر حدود 

 ینور ی. استفاده از حسگرهاشودیم یبیسبب انفجار مه

ا ب اسیدر ق یکیالکتر انیاستفاده نکردن از جر لیلدبه

 .[2]می باشد ترمنیا اریبس یکیالکتر یحسگرها

 ینشانهیال ،ینور یماده مجهول در حسگرها ییشناسا یبرا

 یوربرنیشده فقسمت نازک یمتناسب با ماده موردنظر بر رو

 رابسی ماده عنوانبه ومیمنظور پاالد نیبد .است ازیمورد ن

 ینور یبرهایف یبر رو دروژنیبا گاز ه ریپذواکنش

 هیال ییایمیو ش یکیزیف یها. واکنششودیم ینشانهیال

 نیا ینور اتیخصوص راتییجاذب با ماده موردنظر سبب تغ

بب س راتییتغ نی. اشودیآن م شکستبیاز جمله ضر هیال

دت، در ش رییشامل تغ بریاز ف ینور عبور اتیخصوص رییتغ

که توسط آشکارساز مناسب قابل  شودیفاز آن م ایقطبش و 

 است. ییشناسا

 ربیدر ف یتوان خروج راتییتغ سازیهیمقاله، شب نیا در

 سهیمقا یبرا دروژنیدر حضور ه درروبی مدنازک شده تک

متفاوت  یو قطرها سازینازک یایپاسخ حسگر در زوا

 یدر مورد مدها یبحث نظر کی. در ابتدا، شودیگزارش م

 یکه برا شودیممطرح  سازیقبل و بعد از نازک ینور بریف

با  وارائه  سازیهیشب جیاست. سپس نتا یادامه بحث ضرور

 .گرددیمنتایج آزمایشگاهی مقایسه 

 نظریمبانی -۲

در کارکرد  یاز مسائل اساس ینور برینازک شدن ف نوع

 جه. با توشودیشده محسوب م کیبار ینور بریف یحسگرها

-به دسته سازینازک ،یبه نوع کاربرد و نحوه آشکارساز

. در حالت شودیم میتقس دررویب ریو غ دررویب هاییبند

ر د ینور بریبخش اعظم توان هنگام انتشار درون ف دررویب

مرتبه باالتر جفت  یو به مدها ماندیم یباق هیمد پا

 بتسشده ننازک بریشعاع ف راتییلت تغحا نی. در اشودینم

 نیب شدگیجفت دررو،یب ریبه مکان کم است. در حالت غ
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ر در موجب هیچند( مد اول ای) دو و نشدهنازک بریدر ف هیمد پا

 از مد کی نیب یشدگجفت جهی. نتدهدیم روی شدهنازک

 جادای نوسانات شده،نازک برفی از مدو چند یمعمول برفی

. در صورت باشدیشده منازک بریف خروجی فیشده در ط

 ر، نازک شدن فیبسنجیتداخل یاستفاده از حسگر بر مبنا

 باشد. دررویبرغی شکلبه یستیبا

 
 ]3[درروغیر بی (bدررو و بی (aشده . تصویری از فیبر نازک2شکل 

 

مشخص  Vبا پارامتر  ینور بریف درقابل انتشار  یتعداد مدها

 صورت به بریمربوط به هسته در طول ف V. پارامتر شودیم

(1 )                          𝑉 =
2𝜋𝜌(𝑧)

𝜆
√(𝑛𝑐𝑜

2 − 𝑛𝑐𝑙
2 )       

هسته  یبا شعاع موضع یصورت خطو به شودیم فیتعر

 . [۴]کندیم رییتغ

و  Vپارامتر  ،ینور بریف یرو سازینازک اتیانجام عمل با

-. طولکندیم رییتغ زین یانتشار یتعداد مدها جهیدرنت

چند مد در  نکهیدر ا سازیو نحوه نازک یفرود هیموج، زاو

ه ک یمعن نیشوند، موثر است. بد کتحری شدهنازک هیناح

و  شده دررویب بریکم باشد، ف یلیخ سازینازک هیاگر زاو

 هیزاو نیو اگر ا شودیم کیتحر هیمد در آن ناح کیفقط 

رح شده و ط کیتحر بریدر ف یشتریب یبزرگتر باشد، مدها

 [.5داشت ] میخواه دررویب ریغ بریمشاهده شود و ف یتداخل

 ن،دروژیدر حضور ه ومیپاالد هیال شکستبیضر رییتغ با

ف و به تبع آن اختال یبرنوریموثر پوسته ف شکستبیضر

 یدیجد یطرح تداخل جهیکرده و در نت رییمدها تغ انیراه م

 یطرح تداخل جابجایی زانیم یریگ. با اندازهشودیم جادیا

 .افتیمورد سنجش دست  طیمح خصوصیاتبه  توانیم

 شبیه سازی -۳

 Beam Propagation Methodاز روش  ،سازیهشبی جهت

 کی یروش معادالت ماکسول برا نی. در اشده استاستفاده 

 یمحور بیموج هماهنگ در قالب معادالت هلمهولتز با تقر

تار رف یبررس یروش برا نی. ادنشومی حل اسکالر صورتبه

 دانیماگر . شودمی استفادهنسبتاً بزرگ  ینور در ساختارها

,𝐸(𝑥 صورتبه 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧)exp (−𝑖𝜔𝑡)   ،باشد

 داشت: میواهخ

(2                )𝜕2𝜑

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝜑

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝜑

𝜕𝑧2 + 𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑧)2𝜑 = 0 

,𝑘(𝑥 : میدر آن دار که 𝑦, 𝑧) = 𝑘0𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) .نیدر ا 

آزاد است.  یبردار انتشار در فضا kشکست و  بیضر nرابطه 

,𝜑(𝑥 فرضبا  𝑦, 𝑧) = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)exp (𝑖�̅�𝑧) ،

 داشت: میخواه

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2 + 2i�̅�
𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 + (𝑘2 − �̅�2)𝑢 = 0 (3     )  

 توانیمرتبه اول م بیتقر با
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
را برابر با صفر در نظر  

  داشت: میصورت خواه نیگرفت در ا

(۴                   )𝜕𝑢

𝜕𝑧
=

𝑖

2�̅�
(

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 + (𝑘2 − �̅�2)𝑢) 

 . آیدمیمعادله فوق بدست  سازیوستهیبا ناپ u هایجواب

Output

W
2

X

Input

W1
Pd
n

Core

n
Clad

S

n
Taperd

 
 ای از فیبر نازک شده با مشخصات مربوطه. طرحواره3شکل 
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 µm9با قطر هسته  یبریاز ف سازیهیمقاله جهت شب نیا در

 3استفاده شده است. مطابق شکل  µm125و قطر پوسته 

مربوط به منبع نور  یگاوس یبا مد اصل یورود گنالیس

nm1550 مقدار  ونموده  کینور را تحر ن،ییدر قسمت پا

 .دآییبدست م بریف یعبور در انتها

 نتایج و بحث -4

 شدهنازک یبرهایف یبرا نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی

. جهت است آمده 1 درجدول شده ذکر مشخصات با موجود

 ستانجام شده ا زین هاسازیهیشب ،آزمایشی جیبا نتا سهیمقا

)نحوه انجام آزمایشها و جزئیات کار در مقاله دیگری به 

بی های تجرگیریاندازه. کنفرانس فوتونیک ارائه شده است(

-SLD( مدل SLDدیود سوپرلومینسانس )با استفاده از 

1550S-A40  و( دستگاه تحلیلگر طیف نوریOSA مدل )

203B  با دقت(pm 0.1 هر دو )شرکت  ازThorlabs  انجام

ا که ب شودمی مشاهده حاصله جینتا یبررس با شده است.

 انتقال آن لی. دلابدییم شیافزا تیحساس ،هیزاو شیافزا

 شتریب یریرپذیمراتب باالتر و تاث یتوان به مدها شتریب

 بریاز ف یبر نور خروج ومیپاالد هیال شکستبیضر رییتغ

 لدلیبه ،شدهنازک هیناح با کاهش قطرِ نیهمچن. باشدیم

 رییتغ شتریب ریو تاث ومیپاالد هیعمق نفوذ در ال شیافزا

. بداییم شیافزا تیمقدار حساس ه،یال نیا شکستبیضر

 سازیهیشب جینتا شودیمشاهده م 5همانگونه که از شکل 

 دارند. یتجرب جیبا نتا یمطابقت خوب

 
 سازیموج متناسب با درصد گاز در شبیهجایی طول: جابه۴شکل 

 10 ها تقریباًاست که طول همه نمونه توضیحزم به ال

 باشد.نانومتر می 20متر و ضخامت الیه پاالدیوم میلی

 شده سازیهیساخته شده و شب یحسگرها تی: حساس1 جدول

 قطر

 )میکرومتر(

 نازک سازی زاویه

 )درجه(
  سازیحساسیت شبیه

  nmدرصد/

 حساسیت تجربی

4 nm10
RIU


  

18 13/2 25/11 57/9 

20 5۴/1 75/10 7۴/1 

18 15/1 11 31/۴ 

23 89/0 5/10 78/0 

22 71/2 73/11 12/10 

 

 
 شده یسازهیو شب یتجرب جینتا سهی: مقا5شکل
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با استفاده از برهمنهی همدوس دو تیغه فرنل انتقال  تولید باریکه دو حلقوی

 یافته شعاعی

 سیفی فاطمه ثباتیان، آرش

 فیزیک گروه،دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم ارومیه،

شعاعی یک عنصر پراشی جدید به دست می آید  –در این مقاله با برهمنهی همدوس دو تیغه ی فرنل شیفت یافته ی فازی  -چکیده 

تواند موج تخت ورودی را به یک باریکه ی نورانی دو حلقوی در کانون اصلی تبدیل کند. عالوه . نشان داده شده است که این عنصر می

این عنصر طراحی شده  بر این دارا بودن دو کانون محوری قابل کنترل درفواصل دورتر از کانون اصلی یکی دیگر از ویژگی های مهم

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

 
 دهی به پرتو شکل پراشی،  تیغه فرنل، عدسی -کلید واژه

 

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

فرنل، عدسی پراشی با توزیع فازی تیغه ی منطقه ای 

سهموی  است که نور تخت فرودی را در یک نقطه کانونی 

کند . این عدسی متشکل است از حلقه های هم مرکزی می

.  یکی  [1]که به صورت یک در میان روشن و تاریک هستند

از مهمترین کاربردهای تیغه فرنل تولید پرتوی بطری است 

لیزری است که درکانون مرکزی یک پرتو بطری پرتوی  .

 خود دارای شدت نزدیک به صفر است و در این ناحیه دارای

  باشد .برای تولید پرتو خمره ایی حلقوی شکل میباریکه

.  در  [2,3]اخیرا از روش های مختلفی استفاده شده  است

تیغه ی طراحی شده ی جدید، ما از برهمنهی همدوس دو 

عی )مثبت و منفی( استفاده ی شعاتیغه ی شیفت یافته

کرده ایم. مشاهده می شود به تدریج با حرکت در امتداد 

قطر باریکه های حلقوی تغییر پیدا می  محور نوری

کند.همچنین شاهد تغییراتی در فاصله ی بین دو کانون 

 ایجاد شده  بودیم.

 تئوری و شبیه سازی

یک عنصر شبیه تناوبی  (FZP)تیغه ی منطقه ای فرنل

 توان تابع عبور این تیغه را به صورت زیر نوشت:. میاست

𝐭(𝐫) = ∑ 𝐀𝐧
+∞
𝐧=−∞ [𝐞𝐱𝐩 (−𝐢𝟐𝛑𝐧

𝐫′𝟐

𝐫𝟐
)]         (1)        

 مختصات شعاعی جسم و تصویراند. ′𝑟و  rکه در اینجا 

 r2 = 2λf، An   ، ضریب بسطλ طول موج وf   کانون

است . برای طراحی عدسی مورد نظر ابتدا بر روی  فاز تیغه 

فازی اعمال می شود در نتیجه فاز تیغه -فرنل، انتقال شعاعی

 به صورت زیر تغییر می کند:

t(r) = k
(r±αR)2

2z
                    (2  )                              

 R  شعاعFZP   و   α      .1پارامتر کنترلی است 

 0 < α <  است با ترکیب دو تیغه فرنل با انتقال فازی 1

به دست می آید.  t(𝑟′)مثبت و منفی تابع عبور جدید یعنی

 ی جدید طراحی شده به این صورت است:تابع عبور تیغه

t(r′) = ∑ An
+∞
n=−∞ {exp [−i2πn

(r′−αR)
2

r2
] +

exp [−i2πn
(r′+αR)2

r2
]}                      (3           )  

 

 انتگرال فرنل کیرشهف دامنه ی موجحال با استفاده از  

به صورت زیر به   FZPاز  zمیدان پراش یافته در فاصله ی

   آید: دست می

𝐔(𝐫′) =
−𝐢 𝐞𝐱𝐩(𝐢𝐤𝐳)

𝛌𝐳
𝐞𝐱𝐩 (

𝐢𝐤𝐫𝟐

𝟐𝐳
) 

∗ ∫ 𝐭(𝐫′)𝐞𝐱𝐩 (
𝐢𝐤𝐫′𝟐

𝟐𝐳
)

𝐚

𝟎
 𝐉𝟎  (

𝐤𝐫𝐫′

𝐳
)  𝐫′𝐝𝐫′            (4)         

  k =
𝟐𝝅

𝝀
ی  جایگذاری رابطهبا FZP شعاع  a عدد موج و

ساده سازی ،در نهایت با استفاده از  ( و4( در رابطه ی )3)

توان به روش تبدیل فوریه توزیع شدت در کانون را می

    صورت زیر نوشت:

𝑰(𝒓) = |𝑭−𝟏{𝑭[𝒕(𝒓)]}{𝑭[𝒉(𝒓)]}|
𝟐

                 (5)       

)h(r) = expتبدیل فوریه F که 
𝒊𝒌𝒓𝟐

𝟐𝒛
ی -پاسخ ضربه  (

هد دسازی نشان می است . نتایج حاصل از شبیه فضای آزاد

که توزیع شدت در کانون مرکزی عدسی پراشی انتقال 

شعاعی به طور چشمگیری کاهش یافته و دو  -ی فازییافته

 شود که با دور شدن از کانونباریکه ی حلقوی تشکیل می

اصلی شعاع حلقه ها به تدریج کاهش یافته و در دو نقطه 

.برای بررسی خواص کانونی تیغه ی طراحی  شوندکانونی می

و   R=5mmشده ، تعدادی نمونه با شعاع یکسان 

f=500mm ازای مقادیرمختلفبه  و α=0.015 و0.035و 

در نظرگرفته شده و توزیع شدت در کانون  0.1و 0.05
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( ، توزیع 1( شبیه سازی شد . شکل )5توسط رابطه ی )

نشان   در کانون α شدت عرضی را به ازای مقادیر مختلف

کانون  شدت α شود که با افزایشدهد . مشاهده میمی

مرکزی به صفر نزدیک شده و شدت دو باریکه ی حلقوی 

تولید شده به طور نامساوی در حال کاهش است.. همچنین 

(، محل 3( ، توزیع شدت طولی و شکل)2با توجه به شکل )

(، 4) تشکیل دو باریکه ی حلقوی )در کانون اصلی ( و شکل

ه در کانون شبیαپروفایل شدت طولی برای مقادیر مختلف 

سازی شده و نتایج شبیه سازی نشانگر افزایش فاصله ی 

 بود.   αافزایش مقداربین دو کانون تولید شده با 

 

 αبرای مقادیر  R=5mm: توزیع شدت عرضی به ازای 1شکل 

 نشان  dو  a  ،b ،cدرترتیب  به  0.1،  0.035،0.05 ،   0.015برابر

 داده شده است .

 

 برابر   α :توزیع شدت طولی )در راستای انتشار( به ازای مقدار2شکل 

 نشان داده شده است.f =500mm  و 0.05

 
برای  : تشکیل دوباریکه ی حلقوی نورانی در کانون اصلی3شکل  

α=0.05   و f=500mm. 

 

 به ترتیب  از باال به پایین به ازای          :پروفایل شدت طولی 4شکل

α = 0.015 ,0.035 ,0.05, 0.1  داده است. نشان 

فاصله ی بین دوکانون  αمشاهده می شود با افزایش مقدار

تولید شده در حال افزایش و نیز شدت هر کانون به طور 

نامساوی در حال کاهش است.همچنین شاهد ایجاد پرتو 

های کوچک بعد از کانون های  αازای خمره ای چندگانه به 

 تولید شده هستیم.

 نتایج تجربی

 نظر برای انجام آزمایش ، نتایج شبیه سازی نمونه های مورد

 برابر   α = 0.015 , 0.035, 0.05, 0.1 ،f و R=5mm با

500mm 3600ولوشن چاپ  و همچنین رز dpi ، .چاپ شدند

نئون با  طول --هلیم نمونه های پراشی مذکور تحت تابش نور لیزر
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قرار گرفتند و شدت عرضی نور پراشی    λ=632.8 nmموج

در هردو کانون تولید شده ، مکان حلقه ها و فواصلشان ، 

چیدمان آزمایش را نشان  4ثبت شد . شکل  CCDتوسط

 دهد.می

 

 : چیدمان آزمایش تولید دو باریکه ی حلقوی در کانون5شکل

به طور تجربی  4و3و2و1ی نتایج به دست آمده در شکل ها

مطابقت باالی  6بررسی شد و نتایج به دست آمده در شکل

 .نتایج تجربی و شبیه سازی را در پی داشت

 

محور نوری :  روند تشکیل باریکه های حلقوی در امتداد  6شکل 

(z) صورت تجربی . به ترتیب به a  ،d ،g وj    مکان تشکیل کانون

 c ، f ، iو تشکیل دو باریکه ی حلقوی  مکان k و b  ،e  ،h اول و

 برابر  α به ترتیب برای مقادیررا  تشکیل کانون دوممکان  lو

 هد .نشان می د  0.1و  0.05،  0.035،  0.015

کنید تصاویر ثبت شده در همانطور که مشاهده می

شعاعی عدسی طراحی  -آزمایشگاه نیز نشانگر انتقال فازی

ی حلقوی و همچنین کاهش باریکهشده و افزایش شعاع دو 

 αشدت کانون مرکزی را با افزایش مقدار پارامتر کنترلی

 نشان می دهد که سازگاری باالیی با نتایج شبیه سازی دارد.

 نتیجه گیری

در این مقاله، نشان داده شده است که میتوان با برهمنهی 

شعاعی  _همدوس دو تیغه ی فرنل انتقال یافته ی  فازی

نفی می توان دو باریکه ی حلقوی با شعاع دلخواه مثبت و م

)پارامتر کنترلی(، شعاع دو   𝛼تولید کرد که با تغییر  مقدار 

باریکه حلقوی  نورانی تشکیل شده و نیز فاصله ی دو کانون 

تشکیل شده از یکدیگر تغییر می یابد . مزیت مدل طراحی 

ترل کنشعاعی و تولید و -شده در سادگی ایجاد انتقال فازی

دقیق شعاع دو باریکه ی حلقوی تولید شده و تولید پرتو 

 خمره ای دلخواه است.

  مراجع
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 ردیابی ماده مغناطیسی متحرک با استفاده از مگنتومتر اتمی

 2و  1محمد مهدی طهرانچی ،1ملیحه رنجبران ، 1آسیه سهیلیان

 دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهرانپژوهشکده لیزر و پالسما،  .1

 دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهراندانشکده فیزیک،  .2

 A_Soheilian@sbu.ac.ir, M_Ranjbaran@sbu.ac.ir, Teranchi@sbu.ac.irآدرس رایانامه: 

در این  باشیید.پزشییکی، نمامی و لمو و ن و می هایردیابی مواد مغناطیسییی، یکی از موعییوچال چالا برانگیز در زمینه –چکیده 

گیری تغییرال میدان اندازهی لسیگر اتمی اراهه شید. این لسیگرها چالوه بر پژوها روشیی برای ردیابی مواد مغناطیسیی بر پایه

منمور بررسی رفتار جسم مغناطیسی هب .تغییرال گرادیان میدان ناشی از  آن را دارندمغناطیسی ناشی از لرکت ماده، قابلیت ثبت 

سیم متحرک با لسگر مگنتومتر اتمی،  سی با طول هایاز میکرو سرچت فرومغناطی شدهای متفاول و  ستفاده  شان داد که ا . نتایج ن

 دارد. اما با افزایا سرچت، تغییری در شدل نور خروجی مشاهده نشد. خروجیتغییر طول سیم، اثر مست یمی بر تغییرال شدل نور 

 ماده فرومغناطیس، میدان مغناطیسی و میدان گرادیانی.حسگر اتمی، مغناطیسی،  مادهردیابی   -کلید واژه

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 micro-

wire 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

، یکی از موضوعاتی است که مغناطیسیی ابی مادهردی

 کی ودر تصویربرداری پزش امروزه توجهات بسیاری را

های لفهمؤ. ]2و  1[ ردیابی خودرو به خود جلب کرده است

وابسته به این ردیابی شامل مکان، جهت و سرعت، براساس 

گیری دو خاصیت میدان مغناطیسی و گرادیان آن اندازه

اً عمدت های مغناطیسیردیاببسیاری از در آید. بدست می

 تنها هک شوداستفاده میعنوان حسگر های القایی بهپیچه از

این  .کنندبر اساس ثبت خاصیت میدان مغناطیسی کار می

ی ترثبت گرادیان میدان، اطالعات دقیق در حالی است که

 برای دهد. در این مقاله،های حرکت بدست میمؤلفهرا از 

حسگرهای اتمی استفاده از  ثبت همزمان این دو خاصیت

 . ]2[ شد

 fT/√Hzی حساست باال از مرتبه دارای های اتمیحسگر

حساسیت با عوامل واهلش اسپینی محدود این . اما هستند

شناخته  شود که با عنوان واهلش طولی و عرضیمی

ی اسپینی لفهمؤبه ترتیب عامل تغییر چشمداشتی  و شوندمی

. دهستنها در راستای میدان مغناطیسی و ناهمفازی اسپین

 ها در حرکت تقدیمی،اهمفازی اسپینن یکی از عوامل

 ،میدان رقم اینکه کاهش گرادیانگرادیان میدان است. علی

ن گیری آشود، اما اندازهباعث افزایش حساسیت حسگر می

در بعضی از کاربردها مانند ردیابی ماده مغناطیسی ابزاری 

 .]3[ مفید است

به منظور بررسی رفتار یک جسم مغناطیسی  در این مقاله،

 یک سیم فرومغناطیس از اتمی حسگر توسطمتحرک 

تغییرات میدان اثر همزمان  .ه استاستفاده شد متحرک

 بر مغناطیسی سیمحرکت  ناشی ازمغناطیسی و گرادیان آن 

ثر در این مؤ هایلفهمؤاز . بررسی شدپاسخ حسگر 

، طول و سرعت جسم مغناطیسی متحرک گیریاندازه

 ردموها بر شدت نور خروجی حسگر تأثیر آنباشد، که می

 .ه استبررسی قرار گرفت

 چیدمان تجربی

𝑀𝑥اتمی  حسگرچیدمان  ،1 شکل دهد که در را نشان می  

  .یک محافظ مغناطیسی سه الیه قرار داده شده است

 
 𝑀𝑥چیدمان حسگر اتمی  :1شکل 

ی ایجاد قطبش اسپینی در اساس کار این حسگر، بر پایه

 5متر و طول سانتی 5/2روبیدیوم با قطر سلول اتمی گاز 

نور لیزر با قطبش دایروی و طول موج متر است. سانتی

اتم  𝐷1طول موج منطبق بر خط جذبی نانومتر ) 8/794

 شود.منجر به قطبش اسپینی می( وارد سلول شده روبیدیم

ی و طبق رابطه 𝐵0های قطبیده، حول میدان بایاس اسپین

 دهند. الرمور حرکت تقدیمی انجام می

، 𝑓𝑟𝑓 بسامداز طرفی با اعمال یک میدان مغناطیسی ضیف با 

تغییرات شدت نور عبوری از سلول توسط آشکارساز نوری 

ی ثبت بسامدی قفل شوندهی کنندهتقویتدستگاه به  متصل

ماده مغناطیسی مورد استفاده، یک میکروسیم . شودمی

، به 15B12.5Si4.35Fe68.15 Co شیمیایی ترکیببا  فرومغناطیس

http://www.opsi.ir/
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بر روی یک است که میکرومتر  220طول مشخص و قطر 

 از سلولمشخص ی تسمه با سرعت یکنواخت در فاصله

 به طور سیم فرومغناطیس. شودحرکت داده میروبیدیم 

 4متر و میدان سانتی 36همزمان با یک سیملوله به طول 

 2میدان نشتی معادل سیملوله،  .دوشمیتسال مغناطیده میلی

عنوان کند که بمیکروتسال در مکان سلول روبیدیم تولید می

تحت این میدان،  درنظر گرفته شد. سامانه  𝐵0میدان بایاس 

همنافاز وهای هملفهمؤو  هآمد بدست حسگر اتمیپاسخ 

استخراج  2مطابق با شکل مربوط به آن، منحنی تشدید فاز 

 شدند.

 

 فاز فاز وناهمهای همپاسخ حسگر شامل مؤلفه  :2شکل 

ی کنندهدستگاه تقویتبا استفاده از  پاسخ حسگر، سپس 

fprec تشدید بسامد، در ی بسامدیشوندهقفل  = γF|�⃗� 0| 

 فاز(فاز منطبق بر بیشینه مؤلفه ناهم)نقطه عطف مؤلفه هم

 میدان ،حضور یک ماده مغناطیسی کهطوریهب .شدقفل 

 ی،طبق رابطه راتشدید  بسامدبایاس و در نتیجه 

fprec = γF|B⃗⃗ 0 + δB⃗⃗ 𝑀| ≡ f0 + δfM                      (1) 

هر  ،بسامدی یبا استفاده از تقویت کننده کند.جابجا می 

ثبت خواهد شد.  δf𝑀بصورت  f0 بسامدنوع انحرافی از 

متناسب با تغییرات میدان مغناطیسی δf𝑀  بسامدتغییرات 

عالوه هب. ]2[ است B⃗⃗ 0در راستای میدان بایاس  δB⃗⃗ M ماده

در محل باعث ناهمگنی میدان  ،حضور ماده مغناطیسی

در این حالت زمان واهلش  شود.میحسگر مغناطیسی 

عرضی سیستم که متناسب با گرادیان میدان است 

(𝑇2~𝑅𝑔𝑟دستخوش تغییر می ) .دانیم،از طرفی میشود 

سی ترن، به صورت لوبسامدفاز سیستم به فاز و ناهمپاسخ هم

1آن متناسب با و پهنای  کندرفتار می 𝑇2⁄ است. بنابراین   

اسخ پ و شیب تغییر میدان گرادیان اثر مستقیمی بر پهنا

 .]4[ ردحسگر دا

 نتایج

تغییرات شدت نور ثبت شده با آشکارساز را تحت  3شکل 

متر و سانتی 1تاثیر حرکت یک سیم مغناطیسی به طول 

هر زمان که  دهد.متر بر ثانیه نشان میسانتی37/1 سرعت

کل کند پاسخی به شسیم مغناطیسی از کنار سلول عبور می

افزایش و کاهش شدت )به صورت قله و دره( مشاهده 

تر( تاهبه شکل، پاسخ با دامنه بلندتر )کوشود. با توجه می

متر( سانتی 5/4متر )سانتی 4ی مربوط به عبور سیم از فاصله

 که جهتطورینسبت به مرکز سلول روبیدیم است، به

است.  𝐵0حرکت آن موازی )خالف جهت( با میدان بایاس 

شدت  تغییرساس توضیحات بخش تجربی، تغییرات بر ا

تواند تحت میی تشدید حول نقطه ی خطینور در ناحیه

 ت همزمان میدان مغناطیسی و گرادیان میدانتغییراتاثیر 

 مربوط به سیم مغناطیسی متحرک باشد.

 

 تغییرات شدت نور تحت تاثیر حرکت سیم متحرک :3شکل 

 فازهم
 فازهمنا

precf 
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برای بررسی اثر اندازه ماده مغناطیسی متحرک بر پاسخ 

 10و  4، 1های مغناطیسی با طولحسگر، سه عدد سیم 

 ها با سرعتمتر در نظر گرفته شد. هر کدام از سیمسانتی

ی زمانی بر ثانیه از کنار سلول در فاصلهمتر سانتی37/1ثابت 

با کاهش طول سیم کاهش  4در شکل ثانیه عبور کردند.  60

علت آن  .مشاهده شد شدت نور خروجی بر حسب زمان

ناشی از جسم در اثر کاهش میدان مغناطیسی کاهش 

حداقل طول ، لبا توجه به شک مغناطش کل نمونه است.

متر است که این میلی 1سیم قابل مشاهده با حسگر، 

  های آینده ارتقا داده خواهد شد.گیریحساسیت، در اندازه

گیری بعدی، تغییرات شدت نور تحت تاثیر در اندازه

های و سرعت مترسانتی 1حرکت سیم مغناطیسی به طول 

(. با 5دست آمد )شکل متر بر ثانیه بهسانتی 40/4و  37/1

ر دامنه گیری دتوجه به شکل با افزایش سرعت، تغییر چشم

له ی زمانی بین قه و تنها فاصلهتغییرات شدت مشاهده نشد

سانتی متر  46/3سرعت کند. این فاصله در تا دره تغییر می

متر سانتی 224/4برابر با  یه(سانتی متر بر ثان 37/1ثانیه )بر 

 که تقریبا هم اندازه هستند. بنابراین است متر(سانتی 28/4)

به سرعت  هم قله تا درهمکانی فاصله توان گفت که می

نمونه وابسته نیست و تنها معیاری از اندازه ماده مغناطیسی 

 متحرک است.

 

های تغییرات شدت نور تحت تاثیر حرکت سیم با طول :4شکل 

 مختلف

 

: تغییرات شدت نور تحت تاثیر حرکت سیم با سرعت 5شکل 
 مختلف

گیرینتیجه  

ی سامانهساخت مسیری را برای  ،استفاده از حسگر اتمی

از کند. میپایین فراهم  بسامد ردیاب مغناطیسی در

میدان مغناطیسی و  ،بر پاسخ این حسگرثر مؤهای فهؤلم

میدان گرادیانی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار 

 ،گرفت. نتایج نشان داد که با حرکت یک ماده مغناطیسی

بسامد تشدید و پهنای نمودار دچار تغییر شده و در نتیجه 

ول اثر طعالوه، هشود. بتغییراتی در نور خروجی مشاهده می

بر شدت نور خروجی  مغناطیسی متحرکو سرعت جسم 

قط شدت نور فکه  نتایج نشان داد. مورد بررسی قرار گرفت

  کند.تحت تاثیر تغییر طول ماده تغییر می
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 آزو ینهیبا رنگ دهیآالئ عیبلورما سلولدر  قابل کنترلشعاع با   تولید پرتو حلقوی

  2آرش ثباتیان ،1،حبیب خوش سیما1فرزانه پناهی،2و1زهرا بهجت  1

 زیدانشگاه تبر ،یو ستاره شناس یکاربرد کیزیف یپژوهشکده 1
 هیدانشکده علوم، دانشگاه اروم ک،یزیگروه ف 2

شود. روش کاار بار  یگزارش م یخارج یکیالکتر دانیبا م ریکوک پذ یحلقو کهیبار دیتول یبرا نینو یه روشمقال نیدر ا -چکیده 

 عیسلول بلور ما ی( بر روRPS FZP) یشعاع فاز راتییفرنل با تغ یمنطقه ا غهیطرح ماسک ت یساز رهیذخ کیاساس استفاده از تکن

 یجالب اریبس یکاربردها یخارج یکیالکتر دانیبا م یحلقو کهیشعاع بار راتییغباشد.ت یم وآز نهیبا رنگ دهیآالئ 1b-1294  یکینمات
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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. 
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 مقدمه

موجی با توزیع شدت متمرکز شده در یک  یحلقو موج

برابر با صفر  ای حلقهکز چنین حلقه است که شدت در مر

. پرتوهای حلقوی به روشهای متعددی تولید [1]می باشد

پرتو  با کسر کردن دو می شوند بعنوان مثال می توان

از متفاوت  یپهناها لیو کسانیشدت  نهیشیبا ب نیگوس

 یقطعات پراشهمچنین از  .پرتو حلقوی را تولید کرد ،هم

برای  توان یم فرنلمانند تیغه های منطقه ای  یکیاپت

دلخواه  عیمنبع نور موجود به توز کیشدت  عیتوز رییتغ

به  یشعاع یفاز فتی[ با اعمال ش2] اخیرا. کرداستفاده 

به  یزریو تابش پرتو تخت ل یا رهیفرنل دا یمنطقه ا غهیت

به دست آمده  یلنز پراش نیدر کانون ا حلقویآن، پرتو 

غییر شیفت فازی .شعاع باریکه حلقوی با فاکتور ت است

شعاعی ارتباط مستقیم داشته و به ازای یک پارامتر شیفت 

فازی شعاعی خاص طبق روابطی که در قسمت بعدی ارایه 

خواهد شد، تنها یک باریکه حلقوی منحصر بفرد می توان 

ی کاربرد هابه شکل حلقوی  پرتو یشکل ده تولید کرد.

 یجراح در تله اندازی اپتیکی، توییزرها، همچونجالبی 

در دارد.  رهیغ، برشهای لیزری صنعتی و  زرییلهای 

به شعاع  دنیرسروشهایی که تاکنون ارایه شده اند، برای 

جدید  های نمونهنیازمند طراحی  مطلوب، حلقوی کهیبار

از  هستیم که روشهای فوق یکیاپت دمانیمجدد چ میوتنظ

در د داشت لذا ننخواهی کاربرد تیقابل نهینظر زمان و هز

برای اولین بار روشی ارایه کرده ایم ما این کار تحقیقاتی 

 دانیبا م ریبا شعاع کنترل پذ حلقوی کهیبار که میتوان

 ع،یبلورما بر یفرنل مبتن یهایعدس .تولید کنیم یکیالکتر

 ن،یو همچن بلور مایع هابزرگ  یهایدوشکست لیدلبه

و مورد استقبال  ،یخارج دانیها با مآن یریپذکنترل 

لذا در این کار  . [3]اندقرار گرفته یمطالعات فراوان

طرح در  یساز رهیذخ کیاستفاده از تکن تحقیقاتی با

سلول موردنظر را  ،نهیبا رنگ دهیآالئ عیسلول بلور ما

فرنل  یمنطقه ا غهیبا ت عیبلورما بی. ترکخواهیم ساخت

کوک  یعدس دی( باعث تولRSFZP)یشعاع یفاز فتیش

 .باشدیبا شعاع مطلوب م حلقوی کهیبار دیتول یبرا ریپذ

 مبانی نظری 

 :شودیم فیتعر ریبه فرم ز fzp کیتابع عبور 
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 غهیت یفاز عیتوزیا بعبارتی  تابع عبور یقسمت موهوم

 :باشدیم ریبه فرم ز یرامحوریپ بیفرنل در تقر یا منطقه
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طول موج  λو   یفاصله کانون f ،یمولفه شعاع r که در آن

 یفاز فتیفرنل  با ش یمنطقه ا غهیت یفاز عینور است. توز
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 ییپارامتر جابجا αو  یشعاع قطعه پراش Rکه در آن 

شدت  عیباشد. نشان داده شده است که توز یم یشعاع

حلقه  یها کهیباربا تابع دلتا یا متناسب  (3رای رابطه )ب

 غهیتابع عبور ت یقسمت موهوم میبا ترس .[2]باشدیم یا

یا طرح فرنل  یفاز ینمونه ها  MATLABدر برنامه 

 .شوند یم یطراح مطلوب

تحت  هانهیآزو، رنگ ینهیبا رنگ عیبلورما شیآاله هنگام ب

. شوندیو منظم م افتهی شیآرا عیما یبلورها یریاثر جهتگ

تابش آزوها به هنگام در  ییخواص نور القا از سویی وجود

پدیده احتمال وقوع  هانهیرنگ یجذب ینور در محدوده

شکل  را ترانس – سیس –ترانس  ونیزاسیزومریفوتوا

 یمولکول رکتوریدا پس از طی چرخه های متوالی و هددیم

بعبارتی . شودیم یریجهتگ یفرود رعمود بر قطبش نو

 یینور القا یریسبب بازجهتگ ینور دانیحضور م

 یهامولکول یرو یریبازجهتگ نی. اشودیآزو م یهانهیرنگ
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سبب  تایکه نها کندیرا اعمال م یگشتاور عیبلورما

. با ثبت طرح فرنل شوندیم زین عیما یبلورها یریبازجهتگ

و روشن  کیتار ینواح یسطوح سلول دارا،  سلول یرو

ها عمود شده، مولکول ینورده ی. درواقع در نواحشودیم

و  کنندیم یریگی( جاHGسلول ) یهینظم اول یراستابر 

امر  نیا ع،یبلورما یهاباال در مولکول یدوشکست لیبه دل

و روشن  کیتار یشکست در نواح بیمنجر به اختالف ضر

اختالف  ،یکیالکتر دانیبا اعمال م [.4] شودیها مآن نیب

 بیضر ن،ی. بنابراشودیالقا م تاریکو  روشن ینواح نیفاز ب

 تواندیفرنل م یعدس کیپراش  یبهره جه،یشکست و درنت

از آنجاییکه در قطعه مورد  .مدوله شود یکیبصورت الکتر

نظر ما کانونی سازی بر اساس اپتیک پراشی است ، طبیعتا 

 یشدن پرتو بر رو ینحوه کانون برپراش  یدر بهره رییتغ

 .وثر خواهد بودم یحلقه شدت

  تجربیشبیه سازی عددی و ترتیبات 

که  R=2.5mmبا شعاع  یماسک، نمونه ا یطراح یبرا

است و  سلول یکیفعال الکتر یهیمتناسب با ابعاد ناح

در را  0.05α=و  f=130mm ،=632.8nmλ همچنین

بر  یتوگرافیکرده و به روش ل یساز هیبرنامه مطلب شب

 می کنیم.چاپ  یتجار یتوگرافیل لمیف یرو

بخصوص  αهمانطور که قبال توضیح داده شد، به ازای 

(0≤α≤1 شعاع حلقه پرتو بسلی در صفحه کانونی تیغه ،)

منطقه ای فرنل در محاسبات عددی شبیه سازی و 

همچنین در چیدمان تصویرگیری همدوس، یک مقدار 

ثابت و منحصر بفرد حاصل میشود بنابراین برای دسترسی 

دیگری  αد طرح جدید با به سایر شعاعهای مطلوب بای

منطبق بر تیغه  0α=طبیعی است حالت  ترسیم نمود.

مربوط منطقه ای فرنل کالسیک می باشد که توزیع شدت 

 α نقطه ای می باشد ، همچنین با افزایش فاکتور آن به

نمونه به کار گرفته .  شعاع پرتو حلقوی افزایش می یابد

 یفاز فتیشبا فرنل  یمنطقه ا غهیتشده در این کار، )

 نشان داده شده است. 1در شکل  (0.05α=با  یشعاع

 
با  یشعاع یفاز فتیفرنل با ش یمنطقه ا غهی)ت: طرح ماسک 1شکل 

0.05=α) 

فرنل در  یبر ثبت الگو یفرنل مبتن یساخت عدس یبرا

شده از شرکت  هیته یآماده یاز سلول ها ع،یبلورما

AWAT-PPT یمواز شیلهستان،  با آرا HG  و با ضخامت

استفاده شده است. ساختار سلول طبق  کرومتریم 50

 یرسانا یهیال ،یاشهیش یرونیب یهی، شامل ال2شکل 

. باشدیم PVA یمریپل یداخل یهی، و الITOشفاف  

در سلول  هاهیال ریسوار کردن ز یبرا یاشهیش یهیال

شفاف نسبت به نور  نکهیعلت ااستفاده شده است و به

است.  یکیمطالعات اپت یبرا یمناسب ینهیست، گزا یمرئ

ITO جهت  باشد،یشفاف و رسانا م یاماده نکهیا لیدلبه

مورد استفاده قرار گرفته  ول،در سل یکیالکتر دانیاعمال م

سطح سلول و  یدهجهت یبرا زین یمریپل یهیاست.ال

 استفاده شده ع،یبلورما یهابا مولکول یلنگرانداز جادیا

-1294سلول از نوع  نیمورد استفاده در ا عیورمابل است.

1b و  1.501 یشکست عاد بیضر 0.312 یبا دوشکست

 1به مقدار   ردلیمتآزو  ینهی، و رنگ 1.813  یرعادیغ

 1مورد استفاده قرار گرفت. سلول به مدت  یدرصد وزن

ساعت  16 نیدرجه و همچن 70 یساعت درون کوره با دما

 عیبلورما یجینظور سرد شدن تدرمدرجه، به 40 یدر دما

 سلول قرار داده شد.  یارهایدر ش عیبهتر بلورما یریگیو جا

 سندهینو کهیدر مقابل تابش بار 2 سلول طبق شکل تاینها

سبز  یودید زریل سندهینو کهی. بارردیگ یقرار م

(λ=532nm با توان )100mW  و قطبشP دانی)م 

 .باشد یسلول( م یا ارهیش یمواز یکیالکتر
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 آرگون   زریثبت طرح توسط ل برای: سلول مورد استفاده 2شکل  

شدت در کانون به  عیتوز راتیینحوه تغ یبه منظور بررس

 دمانیمتفاوت، سلول آماده شده در چ یولتاژها یازا

 شیآرا نیشود. در ا یقرار داده م یکیاپت یریرگیتصو

با  یوات یلیم 17 نئون – ومیهل یگاز زریاز ل ،یتجرب

 هنانومتر، که ب 632.8با طول موج  یشدت گوس لیروفاپ

است،  ردلیمت ینهیرنگ یطول موج جذب یدور از محدوده

 دمان،یبا افزودن قطبشگر به چ ن،ی. همچنمیاستفاده کرد

چراکه در حالت  میپرتو را عمود بر سلول در نظر گرفت

از وجود  یناش یرییتغ چگونهیسلول، ه یارهایبر ش یمواز

از سلول مشاهده نشد. با توجه  یرنل در نور خروجف یعدس

 یالگو کیتار یکاوشگر در نواح یقطبش، پرتو یراستا هب

را تجربه خواهد کرد.  noروشن،  یو در نواح neفرنل 

به سلول  یمتناوب مربع یکیالکتر دانیسپس با اعمال م

، بردار kHz 1.5برابر  یبا فرکانس  یتوسط ژنراتور تابع

 رییدستخوش تغ عیبلور ما یهاولمولک یراهنما

شکست  بیرضدر  رییآن، تغ یجهیکه نت [5]شوندیم

فرنل و  یالگو کیروشن و تار یهیدر هر دو ناح عیبلورما

نحوه کانونی شدن پرتو پراش و  یدر بهره رییتغ جه،یدر نت

 شدتی می باشد. بر روی حلقه

 یدر صفحه کانون یشدت عرض عی(  توزg)3تا  (a)3شکل 

را  شده اندمنتقل  وتریثبت شده و به کامپ CCDه توسط ک

نشان  بیبه ترت 50تا  0از  یاعمال یولتاژها یبه ازا

در حلقوی  کهیبارشعاع  راتیی. قابل ذکر است تغدهدیم

الزم به دکر است شعاع . رسدیم داریولت به حالت پا 50

 125ولت به  0میکرومتر در  200باریکه حلقوی از 

 ولت خواهد رسید. 50لتاژ میکرومتر در و

به  یاعمال یولتاژها یبه ازا یدر صفحه کانون یشدت عرض عی: توز3شکل 

 .(gپنجاه ولت در )و  (f) پنجاه ولت در (  تاa)صفر دراز  بیترت

گیرینتیجه  

این کار، عدسی فرنل کوک پذیر با میدان الکتریکی بر  در

وسط تکنیک ثبت ی آزو تی بلورمایع آالییده با رنگینهپایه

الگو با ماسک، ساخته شد که با افزایش ولتاژ اعمالی به 

 توان شعاع باریکه حلقوی را کنترل کرد.سلول، می
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 فیبری پرتوان های تعیین ثابت جفت شدگی مدی در تقویت کننده

 3، مهدی امنیت طلب1، کاظم جمشیدی قلعه3، آذین شوهانی*2، مریم کریمی1امیر سپهوند

 دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،گروه فیزیک1
  ، ایرانتهرانانتهای خیابان کارگر شمالی ، ، ای، سازمان انرژی اتمیپژوهشگاه علوم و فنون هسته2

  ، دانشگاه ارومیهپایهگروه فیزیک ، دانشکده علوم 3

عواملی از قبیل اثرات شتتود  ها و لیزرهای فیبری استتتفاده میکننده برای ایجاد توان در حد کیلو وات در تقویتفیبرهای دو غالفه  از –چکیده 

های مدی به عنوان بزرگترین عامل محدود ناپایداریها و لیزرها تاثیر گذار استتت  خروجی این تقویت کننده خطی و ظهور ناپایداری مدی درغیر

به اولین مد مرتبه باالتر  01Lpپایه  انتقال انرژی از مد درهای مدی علت اصلی ناپایداری  انددهشهای فیبری شناخته کننده لیزرها و تقویت کننده

11Lp شدگی آنها در تقویت کننده ست  بنابراین ارتباط بین مدها و جفت  ست توان باالی هایا سیار حائز اهمیت ا سب  فیبری ب ه اولین گام در محا

شدگی بررسی ثابت جفتمقدار تاثیر اندازه مغزی در ، در این مقاله  موثر در آن است حاسبه ثابت جفت شدگی مدی و عواملمهای مدی، ناپایداری

شتتدگی مطالعه شتتد و نشتتان داده شتتد برای فیبرهایی با عدد موجبری یکستتان تغییرات ثابت و تاثیر پارامتر موجبری در بیشتتینه ثابت جفت

 موج است شدگی مستقل از طولجفت

 .ناپایداری مدی، تقویت کننده فیبری، ثابت جفت شدگی مدی -کلید واژه
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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 01Lp  to the first higher order mode 11Lp . 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.  
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 مقدمه
شد که اصلی ترین عامل محدود تصور می ،2010تا سال 

 خطی است.کننده توان خروجی لیزرهای فبیری اثرات غیر

بنابراین برآورد کرده بودند که بیشینه توان خروجی که 

کیلو  36توان از لیزرهای فیبری استخراج کرد تا محدوده می

. افزایش توان خروجی در این لیزرها [1]وات خواهد رسید 

-هباعث مشاهده پدیده نوظهوری در این لیزرها شد که ب

عنوان بزرگترین عامل محدود کننده در خروجی لیزرهای 

شود این پدیده را ناپایداری مدی فیبری پرتوان محسوب می

. ناپایداری مدی عرضی یک پدیده است [2]گذاری کردند نام

که از طریق پایداری و کیفیت باالی پرتو خروجی قبل از 

رسیدن به یک آستانه معین و ناپایدار شدن پرتو خروجی 

. در [3]کند ستانه خود را نمایان میبعد از رسیدن به این آ

حال حاضر به طور کلی توافق شده است که شروع این 

 هایتی و تداخلرها نتیجه تعامل بین اثرات حراناپایداری

مسئول انتقال انرژی بین تواند . که می[4]مودی است 

ما در کارهای باشد.  11Lpو مد مرتبه باالتر  01Lpمدپایه 

گرمای تولید شده در تقویت کننده ایتربیومی توان  ،قبلی

 در این مقاله،. [5] تفسیر کردیم و باال را محاسبه و بررسی

ضریب جفت  و هجفت شدگی مدها را مورد بررسی قرار داد

  .خواهیم کردرا محاسبه  11Lp و 01Lp شدگی بین مدهای

 معادالت ثابت جفت شدگی مدی
برای محاسبه ضریب جفت شدگی مدی با درنظر گرفتن 

 [6] مرجعاز معادالت حرارتی و محاسبات مربوط به آن 

 :[7] خواهیم داشت
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 ظرفیت ویژه حرارتی و  Cچگالی،   آندر که 

 ،Qحرارت تولید شده است.  فیبر دررسانندگی حرارت 

ه به است کپرتو در تقویت کننده فیبری وابسته به شدت 

 :شودصورت زیر داده می
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 جفت شدگی مدی
i توان به صورت زیر تعریف کرد را می
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ضریب حرارت نوری  عدد موج در خأل، k که در اینجا

Tمواد فیبر است که به صورت    شود کهتعریف می 

T اختالف دما نسبت به دمای مرجع و  اختالف

گذردهی بر اثر حرارت القایی است. از طریق انتخاب تابع 

 Aتوان مقدار و وارد کردن توابع مد می [8]گرین مناسب 

 .[7]را از طریق رابطه زیر حاصل کرد 
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مد تابع توزیع ترتیب نشان دهنده هب 1  ،2که در آن 

 تابع گرین است، اندیس، Gباالتر و پایه، مد مرتبه 

ها در سطح مقطع ناخالصی dمختصات عرضی سیستم و

انتگرال خارجی بر روی تمام سطح و  دهد،فیبر را نشان می

 صورت زیرتابع گرین را به شود.مقطع فیبر گرفته می

 .[9, 8]توان تعریف کرد می
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 سل تعمیم یافته نوع اولبه ترتیب توابع ب mKو mIدر اینجا

q/و دوم هستند،  i C    وmC  نیز به صورت زیر تعریف
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 نتایج محاسبات عددی
مقادیر پارامترهای مورد استفاده در این شبیه  ،(1) در جدول

سازی آمده است. برای محاسبه ضریب جفت شدگی مدی 

رارت حهای فیبری در نخستین مرحله باید کنندهدر تقویت

 ا محاسبهدر سیستم ر توان پمپ اعمال شدهدر  تولید شده
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نتایج توجه ( با 2) رابطه در حرارت تولید شده کرد.

. در مرحله دوم شودجایگزین می [6] درمحاسبات قبلی ما 

، 01Lp مدهای قطبیده خطی ،معادله موج در نظر گرفتنبا 

11Lp توان با استفاده ( می4) و تابع گرین مناسب در رابطه

اختالف فرکانس  برای های انتگرال گیری عددیز روشا

f KHz  گام در را محاسبه کرد.  Aمقدار عددی  50

با داشتن تغییرات حرارتی سیستم  و تغییرات ضریب  نهایی

توان می شدارائه  [6, 5] مراجعشکست سیستم که در 

همراه بخش هرا محاسبه کرد و ب ضریب حرارتی نوری 

( جایگذاری کرد تا ضریب 3) ( در رابطه4) موهومی رابطه

ین تعیجفت شدگی مدی بین مد پایه و مد مرتبه باالتر را 

ثابت قرار . از آنجایی که دمای سطح فیبر در دمای شود

تابع گرین در شرایط مرزی  توان فرض کرد کهمی گیردمی

 .[5]قرار دارد دریکله 

مقادیر پارامترهای مورد استفاده در شبیه سازی ضریب  :1جدول

 .جفت شدگی مدی در تقویت کننده فیبری پرتوان

 پارامتر عالمت مقدار
m20 

cR شعاع مغزی 
m350 R شعاع فیبر 

1/ 45 n ضریب شکست 

3 V پارامتر موجبر 
nm1064 

s  طول موج سسیگنال 
nm975 

p  طول موج پمپ 
1K-53 / 5×10   ضریب حرارت نوری 

/ ( )W Km1/ 4   رسانندگی حرارتی 

3/ ( )J Km61/ 67×10 C 
 ظرفیت و چگالیمضرب 

 [9] گرمایی ویژه

V پارامتر موجبربا در نظر گرفتن   ثابت جفت شدگی  ،3

های مختلف شعاع برای اندازه ،11Lpو 01Lpبین مدهای 

 شکلدر  .شود( محاسبه می4و  3با استفاده از روابط )مغزی 

ارائه شده است. نتایج  1 ثابت جفت شدگی مدینتایج ( 1)

که طور همان بر هم انطباق دارند 2 و 1 محاسبات برای

مقدار ثابت جفت  شود، بیشینه( مشاهده می1از شکل )

شدگی به اندازه مغزی بستگی ندارد و با تغییر اندازه مغزی 

اگر اختالف کند. آن تغییر میدر فقط محل و عرض پیک 

0fفرکانس   ،صفر ثابت جفت شدگی  فرض شود

حتی از مرتبه های کم ولی برای اختالف فرکانسخواهد بود 

kHz1،  ثابت جفت شدگی مقداری حقیقی دارد و انتقال

 و 01Lpقدرت بین مدهای 
11Lp به عبارت  تواند رخ دهد.می

وان، های فیبری پرتکنندهدیگر در تزویج بین مدها در تقویت

یک اختالف کوچک فرکانسی بین مد پایه و اولین مد مرتبه 

خواهد  پایهباالتر وجود دارد که موجب انتقال انرژی از مد 

 شد.

 
سیگنال  تغییرات ثابت جفت شدگی مدی در طول موج :1شکل 

nm1064  اختالف فرکانس وهای مختلف مغزی اندازه درkHz50. 

 
تغییرات ثابت جفت شدگی مدی در طول موج سیگنال  :2شکل 

nm1030 اختالف فرکانس وهای مختلف مغزی اندازه در kHz05. 

2به صورت Vپارامتر نرمال شده موجبر 2

0 1 2V k a n n  

شود این پارامتر به عواملی همچون عدد موج در مشخص می

خأل، اندازه مغزی، ضریب شکست در مغزی و غالف فیبر 

 ، مقدار عددیهر یک از این پارامترها با تغییر .وابسته است

رای بنابراین ب ،کندپارامتر نرمال شده موجبر نیز تغییر می

 و 01Lpکننده فیبری که فقط دو مد اصلی داشتن تقویت

11Lp  در آن منتشر شوند باید ضریب شکست سیستم را به

ثابت جفت شدگی مدی  ،(2) درستی محاسبه کرد.  شکل
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V پارامتر موجبر براینانومتر  1030را برای طول موج   3 

موج برای ثابت ماندن در اینجا با تغییر طول دهد.نشان می

ایج . نتدادیمتغییر را مغزی فیبر  ضریب شکست Vپارامتر

( ارائه شده 2شکل ) های مختلف مغزی درحاصل برای اندازه

توان ی( است. بنابراین م1است که منطبق بر نتایج شکل )

 یفیبرهای مختلف با پارامتر موجبرنتیجه گرفت برای 

 و ثابت مدیثابت جفت شدگی  مقدار شینهبی یکسان

 . است موج سیگنالمستقل از طول

 
تغییرات ثابت جفت شدگی مدی برای مقادیر مختلف  :3 شکل

 .kHz50در اختالف فرکانس  Vپارامتر 

ثابت جفت شدگی مدی برای فیبرهایی با اندازه  ،(3شکل)

و پارامترهای موجبری متفاوت را نشان  m20مغزی

ثابت  Vپارامتر مقدار شود که با افزایشدهد. مشاهده میمی

. با در نظر گرفتن یابدبه سرعت افزایش می جفت شدگی

-توان دریافت که ثابت جفت شدگی به هممی( 4) رابطه

V مقداربرای  .پوشانی بین دو مد  وابسته است 2/5  که

-مه از مقدار عددی فیبرهای تک مد است،فقط کمی باالتر 

پوشانی بین دو مد کوچک بوده و ثابت جفت شدگی کوچکی 

 ،با افزایش پارامتر موجبر عبارت دیگر،به کند.نیز حاصل می

احتمال ظهور مدهای مرتبه باالتر بیشتر شده و در نتیجه 

ابت ثیابد بنابراین مقدار میافزایش نیز پوشانی بین دومد هم

 . شودمدی نیز زیادتر میجفت شدگی 

 نتیجه گیری 
 در یک مقدار ثابت پارامتردر این مقاله نشان داده شد که 

های فیبری اندازه مغزی در تقویت کننده، تغییر موجبری

ری تاثیثابت جفت شدگی مدی پرتوان بر مقدار بیشینه 

. ودشندارد بلکه باعث جابجایی قله آن در بازه فرکانسی می

عدد ثابت جفت شدگی مدی در فیبرهایی با مشاهده شد 

یکسان، مستقل از طول موج پرتو سیگنال عمل  موجبری

مقدار ثابت جفت شدگی مدی به  بیشینهچنین هم کند.می

 مقدار عددی پارامتر موجبر وابسته است با افزایش مقدار

، احتمال ظهور مدهای مرتبه باالتر بیشتر شده در V عددی

پوشانی بین مدها افزایش یافته و ثابت جفت نتیجه هم

اصل حمحاسباتی نتایج  یابد.نیز افزایش می شدگی مدی 
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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. 
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 مقدمه
 ،یمانند جوشکاربسیاری  هایکاربردلیزرهای توان باال 

دلیل محبوبیت این نوع لیزرها  .دارند قیو برش دق یحفار

پایداری توان خروجی و کیفیت عالی پرتو آنها است. 

همچنین اندازه این نوع لیزرها کوچک و هزینه نگهداری آنها 

کوچک دارند و نیاز کمی  کم است، این نوع لیزرها اندازه لکه

با توسعه و  به سرویس و نگهداری در آنها وجود دارد.

ای های فیبری با توان باال پدیدهپیشرفت در ساخت لیزره

نوظهوری در این لیزرها مشاهده شد که عامل اصلی 

شود. محدودیت در توان خروجی این نوع لیزرها محسوب می

پرتو از یک منطقه محدود  ،از آنجا که در فیبرهای نوری

تواند باال کند، شدت نور در این افزاره میکوچک عبور می

ها جلوگیری از ظهور این پدیدهروش متداول برای باشد 

است که  یاستفاده از فیبرهایی با مغزی بزرگ و چند مد

شود، منجر به حذف اثرات غیرخطی در لیزرهای فیبری می

دلیل نوسانات بین مدها شکل پرتو اما با افزایش توان به

یابد، به این خروجی تغییر کرده و کیفیت آن کاهش می

ها شروع این ناپایداری. [1]یند گوپدیده ناپایداری مدی می

. [2]های مدی است نتیجه تعامل بین اثرات حراتی و تداخل

به عبارت دیگر عامل اصلی ناپایداری مدی پراکندگی 

به این صورت که گرمای  ،[3]خودی است خودبه ماییگر

کننده فیبری منجربه تغییر ضریب ایجاد شده در تقویت

یک توری ضریب  که [4] شودشکست موضعی در فیبر می

کند، این توری ضریب شکست منجربه شکست ایجاد می

 11Lpمرتبه باالتر به مد  01Lpاز مد اصلی انرژی  انتقال

کارهای قبلی، گرمای تولید شده و همچنین  .شودمی

تغییرات ضریب شکست ناشی از حرارت تولید شده در 

 دشتقویت کننده ایتربیومی توان باال را محاسبه و بررسی 

. در این مقاله با درنظر گرفتن ضریب جفت شدگی [6و  5]

را محاسبه خواهیم  11Lpو  01Lpبین مدها توان مدهای 

 کرد. 

در  باالترمد پایه و اولین مد مرتبه توان تغییرات 

 تقویت کننده فیبر ایتربیومی
ا ب یفیبرکنندهتقویتبرای محاسبه توان مدها در طول 

درنظر گرفتن معادالت حرارتی و محاسبات مربوط به آن در 

 :[7]خواهیم داشت  [6]مرجع 

(1)        
( )

( , ) ( ) ( , )
f

f

g r
r t r i r t

k


      

در اینجا 
f  فیبر،  حقیقیگذردهیg  ضریب بهره

 عدد موج در خأل و اندیس  kایتربیومی،  کنندهتقویت

T نشان دهنده مختصات عرضی است.    

حرارت تولید شده درسیستم است تغییرات گذردهی بر اثر 

ضریب  اختالف دما نسبت به دمای مرجع، و  Tکه

برای محاسبه توان مدهای  حرارت نوری در مواد فیبر است.

01Lp  11وLp  در طول فیبر با درنظر گرفتن معادالت

خواهیم  [5]حرارتی و محاسبات مربوط به آن از مرجع 

 :[7]داشت 

(2)                
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T
C T r t Q r t
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رسانندگی  ویژه حرارتی و ظرفیت  Cچگالی، در اینجا 

منبع تولید حرارت در تقویت  Qحرارت مواد فیبراست. 

طور کامل درمورد به  [5]کننده فیبری است که در مرجع 

در  Tآن بحث شده است. با داشتن تغییرات دمایی 

)توان مقدار ت کننده میتقوی , )r t  را حاصل کرد که

برای محاسبه دامنه مدها در معادالت جفت شدگی مدی به 

توان معادالت جفت شدگی مدی آن نیاز داریم. بنابراین می

ر صورت زیرا به مد پایه و اولین مد مرتبه باالتر برای توان

 :[7] تعریف کرد
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) در اینجا )g z  ضریب بهره تقویت کننده و
1P  و

2P هب-

.ترتیب نشان دهنده توان مد پایه و توان مد مرتبه باالتر است

1 2      اختالف فرکانس بین دو مد را نشان که

دهد، ثابت جفت شدگی مدی می
i  به صورت زیر ارائه
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در این مقاله از روش رونگ کوتا برای حل معادالت  شودمی

 کوپل شده استفاده شده است.

(5)         
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در اینجا که 
i ر مدها،نشان دهنده ثابت انتشا

s  و
p 

 موج سیگنال و طول موج پمپترتیب نشان دهنده طول هب

از طریق انتخاب تابع گرین است.  در تقویت کننده فیبری

)توان مقدار و وارد کردن توابع مد می [8]مناسب  )A  

 :[7]را از طریق رابطه زیر حاصل کرد 
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در اینجا 
1  و

2 ترتیب نشان دهنده تابع توزیع به

. در این [8] ، تابع گرین استGو  مدپایه و مد مرتب باالتر

رابطه 
d ها در فیبر نشان دهنده سطح مقطع ناخالصی

است و انتگرال بیرونی بر روی تمام سطح مقطع فیبر گرفته 

ضریب همپوشانی  شود.می
i ( استفاده 4و  3که در روابط )

 توان محاسبه کرد.شده را از طریق رابطه زیر می
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d

i f i
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k
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های فیبر و ناحیه ناخالصی iهمپوشانی بین مد این رابطه 

وان تابع توزیع مدها را به صورت زیر میت .کندرا مشخص می

 :[9]تعریف کرد 
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 (،9و  8در معادالت )
lJ  و

lK ترتیب نشان دهنده تابع هب

 ،ندازه مغزیا، aو بسل تعمیم یافته نوع دوم، بسل نوع اول

0A،  2 ویک مقدار ثابت 2 2

0 1U a k n   و 
2 2 2

0 2W a k n  .است 

 نتایج محاسبات عددی 
برای محاسبه توان مدهای منتشر شده در تقویت 

های فیبری در ابتدا باید ضریب جفت شدگی مدی کننده

محاسبه این ضریب با برای  بین مدها را محاسبه کرد.

[ و جایگذاری روابط 8اب تابع گرین مناسب از مرجع ]انتخ

های انتگرال توان با استفاده از روش( می6( در رابطه )9و  8)

های را برای اختالف فرکانس Aگیری عددی عددی مقدار

سپس با در نظر گرفتن تغییرات مشخص محاسبه کرد. 

حرارتی سیستم و تغییرات ضریب شکست سیستم که در 

( 6) ههمراه بخش موهومی رابطارائه شده به [6 و 5]مراجع 

ریب جفت شدگی مقدار ض ( جایگذاری کرده و5) در رابطه

در این سازی شبیه هایمقادیر ثابتمدی را محاسبه کرد. 

 m20 ترتیببه غالف خارجیو شعاع مغزی مقاله شامل، 

n، ضریب شکست m350 و 1/  ول موج سیگنالط، 45

فرض شده است.  nm975و  nm1064 ترتیبو پمپ به

ترتیب و رسانندگی حرارتی بهضریب حرارت نوری همچنین 
1K  -53 / 5×10، / ( )W Km 1/  مقدارو  4

3/ ( )C J Km  61/ ( نمودار تغییرات 1شکل ) است. 10×67

را  KHz50شدگی مدی در اختالف فرکانس جفتضریب

تغییر ضریب به  حرارت تولید شده منجر .دهدنشان می

نهایت خواص موجبری  درمحیط شده و گذردهی شکست و 

تغییرات ، mW500برای توان ورودی دهد.فیبر را تغییر می

ضریب  .[6]است  910-از مرتبه  ضریب شکست محاسبه شده

این تغییرات قابل مالحظه نیست ازای جفت شدگی مدی به

تغییرات نرمال  ،(2شکل ) .ابتی داردو در طول فیبر مقدار ث

مد پایه در طول فیبر برای مقادیر مختلف ضریب توان شده 

مدی جفت شدگی
1 

طور که از هماندهد. را نشان می 

شود به ازای کمترین مقدار مشاهده می( 2شکل )
1  مد

پایه بیشترین مقدار خود را دارد و با افزایش مقدار ضریب 

جفت شدگی توان این مد کاهش یافته و به صفر میل 

(، تغییرات توان نرمال شده مد مرتبه باالتر 3شکل ) کند.می

11Lp امتداد فیبر برای مقادیر مختلف ضریب جفت  را در

 دهد.شدگی مدی را نشان می

http://www.opsi.ir/


بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

412 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 
: تغییرات ضریب جفت شدگی مدی در امتداد محور اصلی 1شکل

50fفیبر برای اختالف فرکانس  KHz   

 
نرمال شده مد پایه  تاثیر ضریب جفت شدگی مدی بر توان: 2شکل

 در امتداد محور اصلی فیبر

 
: تاثیر ضریب جفت شدگی مدی بر توان نرمال شده مد 3شکل

 .در امتداد محور اصلی فیبرمرتبه باالتر 

در این شکل تاثیر مقدار ضریب جفت شدگی مدی 
2 

دهد. مشاهده در افزایش توان مد مرتبه باالتر را نشان می

با افزایش ضریب جفت شدگی مدی  ،11Lpشود توان مد می

2 دیگر در قله ضریب جفت  رتعبایابد. بهافزایش می

شدگی توان سیگنال به راحتی از مد اول به اولین مد مرتبه 

باالتر انتقال یافته و باعث کاهش توان خروجی این نوع 

 شود.ها میکنندهتقویت

 نتیجه گیری 
ضریب جفت  مقدار عددی در این مقاله نشان داده شد

توان مدهای منتشر شده  انتقال تاثیر زیادی درشدگی مدی 

 . از آنجا که پرتو سیگنال دقیقادارد یفیبرکننده تقویتدر 

تک فرکانس نیست و دارای یک پهنای باند فرکانسی است 

بیشترین انتقال توان از مد پایه به اولین مد مرتبه باالتر در 

دهد و مد پایه شدگی بین مدها رخ میقله ضریب جفت

این امر  کند.رتبه باالتر واگذار میانرژی خود را به مدهای م

خود منجربه ایجاد ناپایداری مدی در تقویت کننده های 

 شود. فیبری می
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های خورشیدی بر مورفولوژی و کارایی سلول مختلف حاللهای نسبتتاثیر 

 3IPb3NH3CH یبرپایهتی یپروسکا

پروسکایت  فیلم یهای تهیهفیلم پروسکایت یکی از راه ینشان هیالبرای  دینامیک الیه نشانی اسید و باز لوئیس استفاده از –چکیده 

شدیکنواخت می ستفاده برای حالل از آنجایی که .با ستقیم بر مورفولوژی وهای مورد ا سکایت به طور م  کارایی ساخت محلول پرو

سکاتی تأثیر شیدی پرو ستسلول خور سی  گذار ا سلول  ریتأثدر این پژوهش به برر سبت مختلف حالل بر مورفولوژی و کارایی  ن

و منحنی  SEM. تصاویر اعالم شده است DMF 1:4به  DMSOمختلف نسبت مناسب حالل  های. در گزارشخورشیدی پرداخته شد

نسبت حجمی مناسب به صورت  قبلی هایگزارش برخالفبا توجه به شرایط موجود در محیط آزمایشگاه  دهدجریان نشان می -ولتاژ

 باشد.می DMFو  DMSOهای از حالل 1:9

یساختار نانو ل،خپروسکایت، پایداری، سلول خورشیدی، مزومتخل -دواژهیکل  

 

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

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 

 

 2و1، نعیمه ترابی2و1پورفرزانه ولی، 2و1، عباس بهجت2و1ابراهیم یزدی

 1 گروه پژوهشی فوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

 2 گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

http://www.opsi.ir/


بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز، شیراز، 

 1397بهمن  11-9ایران، 

414 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 مقدمه-1

معدنی هیبریدی پروسکککایت به عنوان  -معرفی مواد آلیاز س پ

 های خورشیدی حساس شده به رنگدانهجاذب در سلول یماده

الکترولیت  از حفرهی و تغییر انتقال دهنده [1] 2009در سککال 

سل جدید Spiro-OMeTAD جامد معدنی یمایع به ماده  ین

و در مدت زمان  [3, 2] کرد های خورشکککیدی رهوراز سکککلول

ست کوتاهی  سریع بازده را به  ؛با جلب توجه محققانتوان شد  ر

 %3ها از حدود که بازدهی این نوع سککلول یانهگوبه  آورد همراه

, 1]رسیده است 2017در سال  %23به بیش از  2009در سال 

فاده در سکککلول. [4 که این مواد را برای اسکککت  هایاز عواملی 

شیدی  ستفادهخور ست می قابل ا -خواص الکتروتوان به کرده ا

مسکککتقی  و قابل تن ی ،  ول  گپبنداپتیکی مناسکککب؛ ن یر 

, 5].کرداشاره ... یند ساخت آسان وآبار، فر یهاحاملپخش زیاد 

6] . 

یب و نوع  گام  هاهیال یریقرارگبر اسکککاس ترت بر روی ه  هن

شیدی  سلول خور مختلفی برای این نوع از  یساختارهاساخت 

با  2014پارک و همکاران در سال  پیشنهاد شده است؛ هاسلول

ساختارهای مزومتخلخل ساختار1تحقیق بر روی  و  3، پلنر2، ابر 

شان دادند در میان  شده حساس ساختار  یساختارهان فوق دو 

شتری داردبازدهی و پلنر  مزومتخلخل در این پژوهش از  .[7]بی

شکل  حفره یدهنده انتقالبدون  مزومتخلخلساختار   1که در 

 بر روی رگذاریتأثاز عوامل  استفاده شده است. ،نشان داده شده

 یهای خورشکککیدی پروسککککایتی کیفیت الیهبازدهی سکککلول

سکایت می شد. پرو سی حالل به عنوان یکی از راهمهنبا کارها  د

پروسکککایت توسکک   یبرای رسککیدن به کیفیت مناسککب الیه

 .[8]گرفته استهای بسیاری مورد استفاده قرار گروه

-بدون انتقال دهنده ساختار سلول خورشیدی مزومتخلخلنمای  :1شکل 

 حفره ی

                                                
1 Meso-peros 
2 Meso-Superstructured 

سککاخت فیل   یبراای تک مرحله ینشککان هیال روشاسککتفاده از 

یکی از  باشککد.می ینشککان هیالهای متداول یکی از روش تیپروسکککا

 .مشکککالت اسککتفاده از این روش کنترل رشککد بلور پروسکککایت اسککت

های ها و روشبین حالل قوی ارتباطدهد که می تحقیقات نشان

صالح  سوبا شد  یگذارر سته گذاری و ر شانی با ه بعد از الیه ن

د هرچه آهنگ هسکککته گذاری رسکککبه ن ر می .بلور وجود دارد

شکیل ت یترکنواختیو فیل   تربزرگ هادانه یبیشتر باشد اندازه

ک ی یبرای تهیهیس ئو باز لواز دینامیک اسککید شککود. اسککتفاده می

سب یکی از راه شنهادکارفیل  منا شد بلور مؤثر شده و های پی  برای ر

 کردن حلابتدا الزم اسککت با کار  باشککد. برای اینایت میکپروسکک

مک  در )MAI( دیدی  یآمون لیو مت  PbI)2(دیدیسکککرب ن

و  (DMF) دیککفرمککام لیککمتید یحلقو -یقطب یهککاحالل

ماده  (DMSO) دیسکککولف لیمتید یت را آ کا محلول پروسککک

 .[8]نمود

سید لو و نده دهکترون لپایگاهی برای یک جفت ا عنوانبهیس ئا

 .[9]شودتعریف می گیرنده کترونلیک جفت ا

ستفاده از  یتهیه برای سکایت یکنواخت و باکیفیت با ا فیل  پرو

خالص نیاز به روشکککی برای  DMSO با های آماده شکککدهفیل 

ستفاده داری . یکی از این روش حالل حذف سریع و مناسب ها ا

ن با آ و سکککحس حذف ماده شیپاز یک حالل دیگر در محلول 

 لشکدر باشد.می الیه نشانی یسالونت در مرحلهاستفاده از آنتی

ای به روش تک مرحله ینشکککان هیالب دینامیک و مراحل  – 2

 نشان داده شده است.چرخشی 

3 Planar 

(

ا

ل

ف

 ) 

  )ب(

 ( الف)

ی. ب( امرحلهالف( شماتیک الیه نشانی پروسکایت به روش تک  :2شکل 

 دینامیک الیه نشانی
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به  DMSOو  DMFهای حالل تغییر نسککبت در این پژوهش با

بت ریتأثبررسکککی  لوژی بر مورفو هاحاللهای مختلف نسککک

 خورشیدی پرداخته شده است. کارایی سلول پروسکایت و

صل از آنالیز  صاویر و (IV) جریان-ولتاژنتایج حا میکروسکوپ  ت

شی شان می (SEM) الکترونی روب سبت ن  DMF 9:1دهد که ن

 مناسب مشخصات فوتوولتائیکی ژیلووفمورعالوه بر  DMSOبه 

 .دیگر دارد هاینمونهت به بسبهتری ن

 روش آزمایش-2

ابتدا قسککمتی از  رای سککاخت سککلول خورشککیدی پروسکککایتیب

 2توس  پودر روی و محلول هیدروکلریک اسید  FTOی شیشه

ی الگودهی شده به ترتیب با ی شد. سحس نمونهبردار هیالموالر 

ستون، اتانول و ایزوپروپانول به  صابون، آب دیونیزه، ا دت مآب و 

گرفت بعد از اتمام مراحل  قرار 1دقیقه در حمام اولتراسونیک 15

قرار داده شد تا   120 ℃ دقیقه در دمای 20شستشو به مدت 

به روش چرخشی با سرعت  2TiO-blی هیالخشک شود.  کامالً

سحس تحت  ثانیه الیه نشانی و 60به مدت بر دقیقه دور  4000

با  2TiO نانو ذراتقرار گرفت. سکککحس از خمیر  500℃دمای 
 ی متخلخل استفاده شد.نانومتر به عنوان الیه 20ابعاد 

ی پروسککایت با اسکتفاده از روش الیه نشکانی چرخشکی به هیال

از ی الیه نشکککانی شکککد، برای این من ور امرحله تکصکککورت 

سبت  DMFبه  DMSO 1:9و  2:8، 3:7حجمی های مختلف ن

اسککتفاده  پروسکککایت سککازی محلولجهت آماده عنوان حاللبه 

 هایپیش ماده همچنین محلول پروسکککایت با حل کردن شککد.

2PbI  3وI3NH3CH (MAI)  در گروه فوتونیک سکککنتز شکککده

و  1:1:2، 1:1:3های به نسککبت DMSOدر  [10]دانشککگاه یزد 

سطح  جهت اصالح 2سالونتدر نهایت از آنتی .ساخته شد 1:1:1

 .شدن فیل  پروسکایت استفاده گردیدی انهیآو 

ماده هایفیل   قه در دمای 30به مدت  شکککده آ  100℃ دقی

برای الیه نشککانی  3از روش کند و پاش انتها در. داده شککد پخت

 نانومتر  ال استفاده کردی . 60

 نتایج بحث و-3

 زیر است: صورتبههای ساخته شده ها در نمونهسبت حاللن

نشککان داده شککده اسککت.  2 در شکککلها نهنمو SEMتصککاویر 

ست   ورهمان شخص ا شکل م دارای  S3و  S2 ینمونهکه در 

                                                
1 Ultrasonic 
2 Anti-solvent 

نه در اسکککت ایی بر روی سکککطححفره که نمو از  S1 یحالی 

 برخوردار است. یترکنواختی یمورفولوژ
 

 S2ی بلورهای پروسکککایت در نمونهشکککل گیری بهتر عالوه بر 

 یترکوچککمتر و  یهاحفره از S2 ینمونه فیل  ،S3نسبت به 

دارای  S1 ینمونهدر حالی که  برخوردار اسککت؛ S3نسککبت به 

شخص های مبزرگ با مرزبندی دانه سطح یکنواخت و بلورهای

 است.

های سککاخته شککده با نمونه جریان–منحنی ولتاژ  4در شکککل  

 1ول در جد مختلف نشان داده شده است. همچنین یهانسبت

صات فوتو شخ شکل یکی نمونهولتائم ستخراج  3ها از منحنی  ا

 شده است.

3Sputtering 

S1= 
1

9
(

𝐷𝑀𝑆𝑂

𝐷𝑀𝐹
), S2 = 

2

8
(

𝐷𝑀𝑆𝑂

𝐷𝑀𝐹
), S3= 

3

7
(

𝐷𝑀𝑆𝑂

𝐷𝑀𝐹
) 

  تیاز سطح پروسکا SEM ریتصاو :3شکل 
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  انیجر -ولتاژ یمنحن :4شکل
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مقاومت سری وجود  ی اتصال کوتاهشیب نمودار در نقطهعکس  

نهرا برای  که نشکککان می S3و  S2 هاینمو هد  این  توانیمد

 هاحفره پروسککککایت و وجودی الیهمقاومت را به کیفیت پایین 

 .روی سطح نسبت داد

در سککه مرحله زیر صککورت الیه نشککانی  یامرحلهتک  روش در

 :ردیگیم

و روشن  هیال ریزبعد از ریختن محلول بر روی اول  یمرحلهدر  

 یدر چند ثانیه اول ماده الیه نشککانی چرخشککی کردن دسککتگاه

ضافی حذف  حالل  سالونتیآنتهنگام ریختن سحس  .گرددمیا

DMF سرعت شده و یک فاز میانی  به  -MAIصورت بهحذف 

2PbI-DMSO  شکیل فرآیند پخت،  هنگام در نهایت .شودمیت

یل  شکککدهتبخیر  DMSOحالل  یت تشکککک کا و فیل  پروسککک

 ردی پروسکککایت با توجه به فرآیند تشکککیل الیه .[11]گرددیم

و باعث حل شدن  است DMF، حالل غالب یامرحلهتک  روش

نقش  DMSOحالل  شود ومی )6PbI(-4و تشکیل  هاماده شیپ

 2شکککل . کندیمهنگام تشکککیل پروسکککایت ایفا  راواسککطه 

 دهد.شماتیک این روش را نشان می

حالت فاز میانی از  DMSOد با افزایش میزان رسکککبه ن ر می

در میان هشکککت  تواندینم MA+و کاتیون  شکککدهتعادل خارج 

شککاید  ه درسککتی جایگزین شککود بنابراینب )6PbI(-4یهایوجه

نهبتوان حفره به این S3و  S2های های موجود در نمو امر  را 

 نسبت داد.

 یریگجهینت-4

به  DMSOو  DMFمختلف  نسکککبتر این آزمایش با تغییر د

بر مورفولوژی سککطح پروسکککایت و  هاحاللمیزان  ریتأثسککی ربر

صاویر  یهاسلولکارایی  شد. با توجه به ت شده پرداخته  ساخته 

SEM 1،جریان نسککبت مناسککب-و منحنی ولتاژ

9
(

DMSO

DMF
به  (

 ،ترکنواختیتشکککیل شککده  یبلورهاآمد. در این نسککبت  دسککت

 .است تریانهیآ هانمونهسطح و  تربزرگ
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 Zemax طراحی اپتیکی و لیزری نرم افزارهای در بازتابیپخشی و  دمش محفظۀبا  فالش المپی Nd:YAG لیزردراین مقاله  -چکیده

برازده  ضرری   دارای  شکل بیضی بازتابی نشان می دهد که محفظۀ دمشنتایج شبیه سازی ها . شده استشبیه سازی  LASCADو 

امرا  . اسرت نسبت به محفظۀ دمرش پخشری   بهتری  دمش نمایهدمش بیشتر، فاصلۀ کانونی عدسی گرمایی بلندتر، تقارن و همگنی 

 .استنسبت به محفظۀ بازتابی  واخت تر و گرمای بارگذاری کمتریکننرژی دارای توزیع ا ،پخشی محفظۀ دمش

  شکل بیضیبازتابی ، محفظۀ دمش سرامیکی پخشی، محفظۀ فلش المپی  Nd:YAGلیزر  -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. 
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 مقدمه 

جامد یکی از نکات مهم در طراحی لیزرهای پالسی حالت

به طور . محفظه دمش است ساختارو  دمشانتخاب نوع 

فلش المپی، دیودی و فیبری برای  دمشکلی سه نوع 

ولی جنس محفظه دمش  ؛جامد وجود داردلیزرهای حالت

و  دمشانتخاب نوع . و هندسۀ آنها دارای بازۀ وسیعی است

کاربرد و هزینۀ ساخت  محفظۀ دمش با توجه به ساختار

به ... ی و در اغلب لیزرهای صنعتی، پزشک. شودتعیین می

ها نسبت به فلش دیودلیزر هزینۀ چند ده برابری  دلیل

. گرددفلش المپی استفاده می ها از ساختار دمشالمپ

های های فراوانی در زمینۀ طراحی محفظهامروزه پیشرفت

 سرامیکی دمش ولی محفظۀ ؛لیزری صورت پذیرفته است

ترین هنوز از کاربردی بازتابی بیضی محفظۀ و پخشی

زیرا در عین داشتن سادگی ساخت و  .هستندها حطر

 [.1-9]هستندهی نسبتاً خوبی را دارا نصب، بازد

سازی قادر به شبیه LASCADرم افزار نبا توجه به اینکه 

در این  نیست، و محفظۀ دمش فالش المپی فلش المپ

سازی محفظۀ دمش و فلش المپ در مقاله ابتدا به شبیه

-سپس از خروجی. شده است پرداخته Zemaxنرم افزار 

افزار سازی اصلی لیزر در نرمهای آن استفاده نموده و شبیه

LASCAD  نتایج در انتها به تحلیل .شده استانجام 

 .پرداخته شده استسازی و مقایسۀ آنها شبیه

 شبیه سازی ها

 ZEMAX نرم افزار شبیه سازی در

 فلش المپ

ده باید تا مدل طراحی شتک تک قطعات ها سازیدر شبیه

حد امکان به واقعیت نزدیک باشند تا در نهایت نتیجۀ 

این نکته الزاماتی را در این . خروجی قابل استناد باشد

ینجا دو قسمت اساسی در ا .کندایجاد می شبیه سازی

ای نور با تابش در تمام جهات و محفظۀ استوانهمنبع 

سازی شده گذارد مدل ای که در خروجی تأثیر میشیشه

. انجام شودتری سازی صحیحتا در کنار یکدیگر شبیهاست 

طول منبع  Verre &Quartzاز شرکت  6P3بر اساس مدل 

میلی متر در نظر گرفته شد که از طول خود  17تابشی 

طول منبع تابش که فلش المپ کمتر است زیرا باید تنها 

اما . ه شوددر نظر گرفت قوس الکتریکی استطول همان 

 با طول فلش المپ برابر است که آن لولۀ شیشه ایل طو

میزان انرژی ورودی نیز  .میلی متر انتخاب شده است 171

 .در نظر گرفته شد (هرتز 1ژول در نرخ تکرار  21)وات 21

چینش فالش المپ، میلۀ لیزری و محفظۀ  1 در شکل

 . دمش در نمای طولی نشان داده شده است

 
 میلۀ لیزریبا وجود فلش المپ و  طولی محفظۀ دمشنمای  :1شکل 

 محفظه های دمش

 TCT-97در شبیه سازی ها از دو محصول استاندارد 

محفظۀ )STGCE512و ( محفظۀ دمش سرامیکی پخشی)

استفاده  Sintec Optronicsاز شرکت ( دمش بازتابی بیضی

یک سطح  پخشی دمش محفظۀسطح داخلی . شده است

سطحی که نور تابشی را در تمامی جهات به )پخش کننده

 سطح داخلی محفظۀ و (طور یکنواخت پخش می کند

مشاهده  2 نیز بازتاب کننده همانطور که در شکلبیضی 

 .می شود شبیه سازی شد

 
 پخشی دمش و محفظۀ( راست)بیضی دمش سطح مقطع محفظۀ : 2شکل 

 (چپ)

  لیزری ۀمیل

در نرم افزار  ،Nd:YAGماده  استفاده از ضرایب سلمایربا 

ZEMAX  و طول آن میلی متر 3.9قطر میله و تعریف 

  .در نظر گرفته شد 9طبق شکل میلی متر  111

 فالش المپ محفظۀ دمش

 میلۀ لیزری

 میله لیزری

 فالش المپ

 محفظۀ دمش
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 میله لیزریو تعریف  Zemaxشماتیک طراحی در نرم افزار  :9شکل 

Nd:YAG 

 آشکارساز

 ،است LASCADآنچه قابل انتقال و درک به نرم افزار 

دست هدر نتیجه برای ب. ورودی به نقاط است توانتنها 

ای از توان از خروجی دادهآوردن این خروجی تنها می

ZEMAX یک آشکارساز  قراردادناین امر با . استفاده کرد

-های عددی انرژی از آن مرتفع میمکعبی و استخراج داده

با کمترین و باید کامالً درون آشکارساز  میله لیزری. گردد

. سازی باالتری داشته باشیمفاصله قرار گیرد تا دقت شبیه

آشکارساز است که باید با  تفکیکنکتۀ مهم دیگر میزان 

نسبت مناسبی تعیین گردد تا هم برای نرم افزار قابل درک 

 .باشد و هم دقت محاسبات کافی را شامل گردد

های تحلیلی داده Zemaxدر سازی قطعات پس از مدل

در هر  توانتوسط نرم افزار به صورت یک ماتریس با میزان 

 .گردد استخراج می میله لیزرینقطه از 

 LASCAD نرم افزار در نوسانگر شبیه سازی

ابتدا طول موج  7جهت شبیه سازی نوسانگر، طبق شکل 

سی نانومتر است و همچنین ساختار هند 1137لیزر که 

متر و  7و  2مشدد نوری که دارای آینه هایی با ابعاد 

و . سانتی متر در نظر گرفته شد 91وطول مشدد نوری 

ماتریس عددی چگالی توان وارد شده بر سطح از نرم افزار 

zemax  به نرم افزارLASCAD منتقل گردید. 

 
 LASCADدر نرم افزار  مشدد نوری :7شکل 

 نتایج شبیه سازی

 زدههای ورودی میزان باتحلیل نرم افزار از دادهپس از 

 4.91)درصد 72 محفظۀ دمش پخشی دمش به جذب در

فاصلۀ کانونی با  (وات ورودی به فالش المپ 21از  وات

 71بیضی محفظۀ دمش و متر 17عدسی گرمایی 

 متر 13عدسی گرمایی فاصلۀ کانونی با  (وات 4.17)درصد

فاصلۀ کانونی عدسی که با رابطۀ محاسبۀ  استخراج شد

  )گرمایی 
  

    
 
 

 
 . [1]دارد(           

 ینیم که انرژی استخراجی در محفظۀبمی 7در شکل 

-سطح باالتری دارد؛ ولی هر دو محفظه رفتار مشابه بیضی

ثابت درصد  41تا  91ای دارند و انرژی استخراجی در یک 

 این بازه یعنیکمینۀ ی با درصد عبور آینۀ خروجلذا . است

در لیزرهایی که در آن ها از )درصد در نظر گرفته شد 91

Q- سوئیچ استفاده می گردد بهینه درصد بازتاب به گونه

 و (سوئیچ آسیب وارد نشود-Qای انتخاب می شود تا به 

 .تعیین گردید هرتز 1فرکانس فلش المپ نیز 

 
بر حسب تغییر در درصد بازتاب  نمودار تغییرات انرژی استخراجی : 7 شکل

 آینۀ خروجی در هر دو نوع محفظۀ دمش

 21به ازای انرژی دمشی  انرژی استخراجی لیزرحداکثر 

ۀ بیضی میلی ژول و محفظ 379 با محفظۀ پخشی ژول

و % 9.2بدست آمد که معادل ضرایب بازده میلی ژول  349

به علت دقت شبیه سازی با گزارشات موجود )است% 9.77

 [.9(]ابق داردتط

 
 نمودار انرژی خروجی بر حسب انرژی جذب شده:  3شکل
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در دو نوع محفظۀ دمش نشان  دمش نمایه 1در شکل 

دارای بیضی در محفظۀ دمش  دمش نمایه. داده شده است

پمپ نسبت به  نمایهو همچنین مرکز  بیشتری استتقارن 

اما در . دارای سطح انرژی بیشتری است مابقی نقاط آن

محفظۀ دمش پخشی سطح انرژی تا نیمی از  دمش نمایه

البته با کمی )به صورت تقریباً یکسان میله لیزریشعاع 

  .پخش شده است( اعوجاج

 

 
بازتابی محفظۀ پمپ ( aبرای  میله لیزریایجاد شده در  دمش نمایه :1شکل

 پخشی محفظۀ پمپ ( bو  بیضی

در  ،حرارتی نمایهنمایش دو بعدی در و  4مطابق شکل 

همانطور که  .تایید گردیدنیز باال نتایج  میله لیزریمرکز 

دمایی  نمایهگردد مرتبۀ دمایی بیشتری در مشاهده می

. گرددایجاد شده توسط محفظۀ دمش بیضی مشاهده می

های دمایی نمایهکه از مشاهدۀ این  ینکتۀ قابل توجه دیگر

این است که در صورت استفاده از محفظۀ  ،آیددست میهب

 نمایهالمپ در فلش دمش پخشی یک کشیدگی به سمت 

گرایی آن را گردد که این موضوع مرکزآن مشاهده می

 .کندریخته و در نتیجه پرتویی ناهمگن ایجاد میهمب

 
: چپسمت –توسط میله لیزریایجاد شده در دمایی  نمایه 4شکل 

 محفظۀ دمش پخشی: راستسمت –محفظۀ دمش بیضی 
اری شده بر روی همچنین حداکثر میزان گرمای بارگذ

میلی وات بر میلی متر  2.1در محفظۀ بیضی  میله لیزری

میلی  1.9در محفظۀ پخشی  میله لیزریمکعب اما بر روی 

همچنین گرادیان دمایی با . وات بر میلی متر مکعب است

ضی بیشتر از در محفظۀ بی میله لیزریدر  4توجه به شکل 

 .محفظۀ پخشی است

 گیری نتیجه

 نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که محفظۀ دمش

بازتابی بیضی شکل دارای ضریب بازده دمش 

، (در محفظۀ دمش پخشی% 9.2نسبت به % 9.77)بیشتر

 17متر نسبت به  13)فاصلۀ کانونی عدسی گرمایی بلندتر

ایه ، تقارن و همگنی نم(متر در محفظۀ دمش پخشی

اما . دمش بهتری نسبت به محفظۀ دمش پخشی است

واخت تر و محفظۀ دمش پخشی، دارای توزیع انرژی یکن

نسبت به محفظۀ بازتابی  بارگذاری گرمایی کمتری

 مرکز گرایی انرژی در محفظۀ بیضی بسیار زیاد است)است

و حداکثر گرمای بارگذاری شده در مرکز میلۀ لیزری درآن 

میلی وات  1.4یلی متر مکعب است که میلی وات بر م 2.1

بر میلی متر مکعب بیشتر از محفظۀ دمش بازتابی بیضی  

 .(است
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ماا  . بررسای کاردیم   را( بیساکو ) Bi2Sr2CaCu2O8+δپاسخ رزونانسی تراهرتز یک فراماده بر مبنای ابررسانای دما باایی  در این مقاله ما  –چکیده 

بیساکو   (SRR) رزوناتورهای حلقه شاکافته پاسخ را به منظور مطالعه نازک بیسکوِ زیرآیییده  امپدانس سطحی ییهو  a-b ضریب گذردهی صفحه

فزایش دما با ا. دما مشاهده شدترین است و قویترین رزونانس در پایین عبور ماده به شدت به دما وابستهضریب رزونانس در منحنی . محاسبه کردیم

فرکانس رزوناانس باه سامت فرکاانس      ا،با افزایش بیشتر دم. کند مزمان قدرت رزونانس کاهش پیدا میپایینتر شیفت و ههای  رزونانس به فرکانس

 .رودای گذار رزونانس کامال از بین میسرانجام در بایی دم. شود کم میآن  های بایتر برمی گردد و همچنان قدرت 

 راماده، فوتونیک ابررسانا، ییه نازک بیسکوابررسانای دما بای، ادوات تراهرتز، ف -کلید واژه
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Abstract- In this paper, we report on the terahertz (THz) resonance response of a metamaterial based on high-

temperature 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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 مقدمه

تراهرتز را به دلیل  11گیگاهرتز تا  111بازه فرکانسی بین 

گاف تراهرتزی  ،کمبود ادوات کاربردی در این بازه

های  ای در حوزه گسترده تراهرتز کاربردهای. نامند می

های  گوناگونی همچون تصویربرداری زیستی، تست

فراماده  بدیعکاربردهای . ]1[غیرمخرب و ارتباطات دارد 

 .]9-2[دهد  راهی برای بستن این گاف را پیشنهاد می

 
 µmا شعاع داخلی بطرحواره سلول واحد فراماده بیسکو : 1شکل 

93= Ri  شعاع خارجی ،µm 11= Ro ، اندازه گافµm 1= g  و

قطبش نور تابیده شده . بر روی زیرییه سفایر  µm 91= Pتناوب 

 . موازی جهت گاف انتخاب شده است

پذیری رزونانسی  های مبتنی بر فلزات، کوک در فراماده

شود اما  مجتمع سازی با مواد دیگر انجام میبوسیله 

پذیر هستند و  صورت ذاتی کوک های ابررسانا به فراماده

رزونانس آنها بوسیله دما، میدان مغناطیسی، جریان، نور و 

 تمام کارهای پیشین در ].1-3[یابد  تواند تغییر  غیره می

ا بای بر روی ایتریوم دم های مبتنی بر ابررسانا فراماده

نظمی  ای با بی به عنوان ماده( YBCO)ید اکس باریوم مس

به بررسی  در این مقاله، ما .] 3-6[ اندضعیف تمرکز داشته

رزوناتورهای حلقه  برفراماده مبتنی  پاسخ تراهرتزی

 Bi2Sr2CaCu2O8+δابررسانای دما بایی ( SRR) شکافته

بررساناهای ابیسکو یکی از مهمترین  .پرداختیم (بیسکو)

پروسکایت با تار بلوری برپایه مس اکسید است و ساخ

هر سلول واحد به  .را دارد a-bر در صفحه گتررسانش بز

 .کند عمل می( IJJ)وند جوزفسون ذاتی عنوان یک پی

های ابررسانای تراهرتز  بیسکو پایه اساسی فرستنده

در اینجا  .]1-11[،]9[همدوست است  و کوانتومی پیوسته

عبور  ضریب پذیری دمایی رزونانس ما به بحث درباره کوک

کلوین  11ر با دمای گذا زیرآیییده فراماده بیسکوِ

کار پیشین ما بر روی  این مطالعه در امتداد .پردازیم می

با دمای گذار زیرآیییده  اندکیفراماده ابررسانای بیسکوِ 

ما ضریب گذردهی و امپدانس  .است ]13[کلوین  53

 مادهسطحی مختلط ییه نازک بیسکو زیرآیییده به عنوان 

مقاله به همراه  نتایج این. فراماده را مورد بررسی قرار دادیم

اثر دما و آییش  بهتر تواند در فهم می  ]13[ کار پیشین ما

ادوات -بر روی ویژگی های اپتیکی و الکترودینامیک فرا

 . های تراهرتز ابررسانا بیسکو مفید واقع شود

 نتایج و بحث

، شعاع داخلی µm 2/1بیسکو با ضخامت  SRRطرحواره 

µm 93= Ri شعاع خارجی ،µm 11= Ro،  اندازه گاف

µm 1= g  و تناوبµm 91= P   بر روی زیرییه سفایر در

ماده ابرای فر این مقادیر. نشان داده شده است 1شکل 

اند   شده بهینه کلوین 11زیرآیییده در دمای  یسکو اندکیب

 دبیایضریب کیفیت رزونانس ممکن بدست  تا بیشترین 

وابسته به دمای بیسکو  ضریب گذردهی مختلط .]13[

ما رسانش . پذیری دمایی این فراماده است مسئول کوک

) a-b مختلط صفحه
21

 i ) بیسکو زیرآیییده را از

زمانی تراهرتز استخراج کردیم  طیف سنجگیری  اندازه

 5/1تا  1/1و ضریب گذردهی مختلط در فرکانس  ]16[

کلوین را بوسیله معادله  211تا  11تراهرتز و بازه دمایی 

 .زیر محاسبه کردیم
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0
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(1) 

 و  ωکه در آن 
0

 به ترتیب فرکانس زاویه ای و ثابت دی

.هستند ءالکتریک خال


 باقیمانده را  ضریب گذردهی

 .]13[تراهرتز ندارد  91در زیر  دهد و اثری نشان می

امپدانس سطحی ییه نازک بیسکو همچنین در 

بنابراین، ما . پذیری دمایی رزونانس نقش دارد کوک

( خط آبی)و رآکتانس سطحی ( خط قرمز)مقاومت سطحی 
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 2/1را برای ییه نازک بیسکو زیرآیییده با ضخامت 

تراهرتز نشان  3/1برای فرکانس  2در شکل  میکرومتر

 .دادیم

 
 رآکتانسو ( خط قرمز)وابستگی دمایی مقاومت سطحی : 2شکل 

 .=THz 3/1fییه نازک بیسکو زیرآیییده در  (خط آبی)سطحی 

 dامپدانس سطحی مختلط یک ییه نازک رسانا با ضخامت 

 :شود از فرمول زیر محاسبه می

(2            ) )coth(
2 0

0 



id

i
iXRZ

sss
 

که
s

R ،
s

X و
0

 رآکتانسمقامت سطحی،  به ترتیب 

کاهش دما منجر به کاهش . هستند ءسطحی و تراوایی خال

در  هاSRRعبور ضریب کمینه . شود مقاومت سطحی می

مقاومت سطحی ماده رزوناتور فرکانس رزونانس متناسب با 

عبور کمتر را ضریب کمینه  بنابراین ما انتظارِ. ]13[است 

الوه خودالقایی ماده به ع. برای دماهای پایینتر داریم

آن است و در شیفت رزونانسی  رآکتانسمتناسب با 

نشان  ]13[مرجع ( 11)و ( 3)همانطور که در معادیت 

دهد که   نشان می 2شکل  .کند مشارکت می ،داده شده

سپس . یابد یابررسانا افزایش م ابتدا با دما در فاز رآکتانس

بنابراین، یک شیفت فرکانسی آبی . کندشروع به کاهش می

. پس از یک شیفت فرکانسی قرمز مورد انتظار خواهد بود

ما ضریب گذردهی مختلط بیسکو را برای محاسبات پاسخ 

الکترومغناطیسی فراماده استفاده کردیم و جهت قطبش 

موج تراهرتز تابیده شده را موازی گاف همانطور که در 

موج تابیده . فرض کردیمبا محور قرمز نشان دادیم  1شکل 

عبور ضریب ما . بیسکو است a-bشده عمود بر صفحه 

بدون فراماده نرمال  عبور سفایرضریب فراماده را به 

 . تا اثر پاسخ زیرییه حذف شود ایم کرده

 
  .بر حسب فرکانس و دماعبور فراماده ضریب منحنی : 9شکل 

رزونانس ماده بر حسب دما را نشان  نحنی فرکانسمداخل نمودار 

 .دهدمی

عبور فراماده را بر حسب ضریب منحنی  9در شکل 

عبور کمتر ضریب رزونانس با . فرکانس و دما نشان دادیم

دهد که نتایج نشان می. رین پاسخ را داردقویت( رنگ قرمز)

عبور ضریب  کلوین کمترین کمینه 11در دمای  رزونانس

یابد  عبور با افزایش دما افزایش میب ضرینه را دارد و کمی

عبور در ضریب . که با افزایش مقاومت در تطابق است

 9شکل  یداخل منحنی .فرکانس رزونانس کمینه است

با افزایش دما ابتدا انس فرکانس رزوندهد که نشان می

یابد که در تطابق با روند  و سپس افزایش می کاهش

پذیری فرکانسی نسبی بیشینه کوک. بیسکو است رآکتانس

maxminmax
)( fff ،درصد است که 3/1 این فراماده

max
f  و

min
f از  این مقدار. فرکانس رزونانس کمینه و بیشینه است

اندکی  پذیری فرکانسی نسبی فراماده بیسکوِ کوک

این تفاوت ناشی از . ]13[است زیرآیییده بیشتر 

 .رسانندگی متفاوت این دو آییش است

 گیری نتیجه

شبه ماده بر مبنای ابررسانا به توصیف رفتار فرکانسی ما 

نشان دادیم که  و ی بیسکو زیرآیییده پرداختیمدما بای



بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

121 

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

تواند توسط  ها میSRRعبور و فرکانس رزونانس ضریب 

از ضریب گذردهی مختلط ماده  و . دما کنترل شود

به منظور توصیف رفتار دمایی  تلطامپدانس سطحی مخ

تواند در شبه ماده میاین  .کردیمپذیری ماده استفاده  کوک

و پر کردن گاف تراهرتزی  سعه ادوات فعال و غیرفعالتو
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 های تکرارگر کوانتومیوارههای اپتومکانیکی در طرحگیری از سامانهبهره
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فاصله بین  ،پردازیم. در این پروتکلمیتکرارگر کوانتومی  به منظور فراهم کردن یکدور از هم  ترازیتنیدگی بین دو اتم سهدرهمایجاد  در این مقاله به –چکیده 

سیمها بین آن (شش اتمقرار دادن سه گره کوانتومی )کردن دو اتم هدف را با وارد سمت تق شده( نام8،...، 2، 1ها با اعداد )کنیم. اتممی به چهار ق اند و گذاری 

 در حضااور( 7، 6( و )3، 2های )کنش بین اتمبرهم کردنفراهم باابتدا،  .اندسااازی شاادهآمادهتنیده های درهم( در حالت8، 7( و )6، 5(، )4، 3(، )2، 1های )جفت

سپس، ( ایجاد می8، 5( و )4، 1های )تنیدگی بین اتمدرهم ،های اپتومکانیکیسامانه به  یک کاواک اپتیکیدر ( 5، 4های )کنش بین اتمبرهمسازی با فراهمشود. 

ست ( 8، 1های )بین اتمه تنیددرهمهای حالت سی می. درهمیابیممید سنجه آنتروپی برر  ،مُد میدانشدگی مُد اپتومکانیکی با شدت جفتمیزان شود. تنیدگی با 

مُد اپتومکانیکی در  بسااامدشااود. افزایش ( می8، 5( و )4، 1های )امّا افزایش آن موجب کاهش دوره تناوب آنتروپی اتم ،( ندارد8، 1های )تأثیری بر آنتروپی اتم

 شود.می( 8، 1( و )8، 5(، )4، 1های )بین اتمتنیدگی موجب افزایش دوره تناوب درهمفرآیند تمامی مراحل 

 .کامینگز -مدل تاویز ،های اپتومکانیکیسامانهتکرارگر کوانتومی،  تنیدگی،تبادل درهم -کلید واژه

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.

 

 

های تنیده به مسافتهای درهمدر انتقال حالت :مقدمه

از  تنیدگیبه منظور جلوگیری از تضعیف درهم، طوالنی

. در این ]1[ شودپروتکل تکرارگر کوانتومی استفاده می

های کوچک تقسیم مقصد به بخشو مبداء فاصله بین  ،روش

این  ،تنیدگیتبادل درهم هایاستفاده از روششود و با می
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شود. ی دور از هم ایجاد میهابین بخش ویژگی

بین  ]2[ کنشایجاد برهمتواند با تنیدگی میرهمد

ها کنشاین برهممنتقل شود.  تنیدهغیردرهمهای بخش

که  استکنش بین اتم و میدان کوانتومی شامل برهم

سازی آمادهاپتومکانیکی د در یک کاواک اپتیکی یا توانمی

اپتومکانیکی شامل یک آینه متحرک است که کاواک . شود

منجر به حرکت تواند میفشار تابشی داخل کاواک در آن 

 .]3[ شودآینه از موضع تعادل 

 

تنیدگی بین دو اتم یجاد درهماما هدف  :روابط پایهمدل و 

پروتکل از اهداف معرفی است که دور از هم ترازی سه

هر )سه گره کوانتومی با واردکردن  .است تکرارگر کوانتومی

با میدان کوانتومی کنش گره شامل دو اتم در حال برهم

، فاصله بین این دو اتم را (1)شکل  بین دو اتم هدف (است

کنون سامانه کلی شامل کنیم. ابه چهار قسمت تقسیم می

)3,2,1(های با تراز Vنوع  8تا  1ترازی هشت اتم سه
~
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 هایحالتدر ( 4، 3( و )2، 1های )جفتکه نحویبهاست 

 :اندسازی شدهآمادهتنیده زیر درهم

(1  )                    ( ) .3,1,1
~

,3
~

3
~

,1
~

2

1
)0(

)1,(
=+=

+
j

jj


 

گذار اتمی  هایبا عملگر( 3، 2)ترازی سههای اتم

ml
k

k
lm

~~
ˆ = (3,2,1, =ml 3,2و=k به ( در یک کاواک

)~,~(ترتیب با بسامدهای گذار  ii  ، در حضور دو مُد اپتیکی

)دو مُد اپتومکانیکی( 
1212
ˆ,ˆ)ˆ,ˆ( aabb  با بسامدهای

1212 ,),(  کنش کامینگز زیر برهم-با هامیلتونی تاویز

 :]4[کنند می

(2    )                     

).ˆˆ(ˆˆ

)ˆˆ(ˆˆ.).ˆˆ(

.).ˆˆ(.).ˆˆ(

.).ˆˆ(ˆˆ

ˆˆˆ~ˆ~ˆ

222

†

2

111

†

1

3

2322

3

1311

2

2322

2

1311

2

1

†

2

1

†
3

1

3
3

1

2

)3,2(

+

+

=

===

+−

+−++

++++

+++

++=





bbaaG

bbaaGcha

chacha

chabb

aaH

j
jjj

i
iii

i
iii

i
iii
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حالت ) 4تا  1ترازی سههای با در نظر گرفتن حالت اولیه اتم

ُمدهای برای اولیه 
2121 ,;, bbaa به صورت )
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کنش در برهمترازی دو اتم سهها شامل همه گره :تکرارگر کوانتومی : مدل1شکل

های کاواکها در دو گره ابتدایی و انتهایی در کنشهستند، برهم با دو مُد میدان

  شود.انجام می OPکاواک اپتیکی و در گره میانی در  OMاپتومکانیکی 
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اعمال فرض هامیلتونی مؤثر با بار اینکه 
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 است: آن در زیر تعریف شدهکه ضرایب  
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منتقل 

8)(ضریب  G=0با درنظرگرفتن  .شوندمی tA ( 6در رابطه )

( 8، 5( و )4، 1های )مبین اتتنیدگی درهمو به دنبال آن 

تنیدگی را بین دو اتم هدف توان درهمشود و نمیصفر می

را برابر با  Gتوان بنابراین در تمامی مراحل نمی ،ایجاد کرد

 .ظر گرفتصفر در ن
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در این قسمت به بررسی تأثیر شدت  :تنیدگیبررسی درهم

مُد  بسامد ،G)(شدگی مُد اپتومکانیکی با مُد میدانجفت

)(اپتومکانیکی M کنش اوّلیه و زمان برهم)( 1t  بر میزان

 پردازیم.میتنیدگی )آنتروپی( درهم

 

 

 )بسامد مُد اپتومکانیکی( Mتأثیر پارامترهای  2در شکل 

را بر شدگی ُمد اپتومکانیکی با مُد میدان( )شدت جفتGو 

( )یعنی 8، 5( یا )4، 1های )تنیدگی بین اتممیزان درهم

ایم. آنتروپی در مراحل میانی( مورد بررسی قرار داده

با خط پیوسته سبزرنگ  های موجود در این شکلمنحنی

را بر میزان  Gچین آبی تأثیر نمودار خطشوند. مقایسه می

دوره  ،که با افزایش این پارامتردهد، تنیدگی نشان میدرهم

را  Mرنگ تأثیر چین قرمزتناوب کاهش یافته است. نقطه

( نشان 8، 5( یا )4، 1های )تنیدگی اتمبر میزان درهم

. در دهد که با افزایش آن دوره تناوب افزایش یافته استمی

کنش اولیه و زمان برهم G،Mتأثیر پارامترهای  3شکل 

t1 ( 8، 1های هدف )تنیدگی بین اتمرا بر میزان درهم

ها منحنیایم. در این شکل نیز سایر مورد بررسی قرار داده

گیرند. با خط پیوسته سبزرنگ مورد مقایسه قرار می

شدگی مُد اپتومکانیکی شدت جفت رنگ تأثیرچین آبیخط

انطباق این  .دهدبا مُد میدان را بر میزان آنتروپی نشان می

رنگ مشهود است و حاکی از عدم تأثیر بر خط سبز منحنی

چین تنیدگی نهایی است. نقطهاین پارامتر بر میزان درهم

را بر آنتروپی نشان  بسامد مُد اپتومکانیکیتأثیر  ،قرمز رنگ

تنیدگی مانند دوره تناوب درهم ،ه با افزایش آندهد کمی

تأثیر  ،نقطه مشکی-( افزایش یافته است. خط2قبل )شکل 

)(کنش اوّلیه زمان برهم 1t تنیدگی نشان را بر میزان درهم

دهد که در اینجا دوره تناوب آنتروپی تفاوتی نکرده است. می

ام شرایط نوسانی و منظّم به طور کلی، رفتار آنتروپی در تم

 است.

گی ُمد اپتومکانیکی با مُد شدتغییر شدت جفت :گیرینتیجه

، 1های هدف )تأثیری بر نتیجه نهایی )آنتروپی اتم میدان

های (( ندارد امّا افزایش آن در مراحل میانی )آنتروپی اتم8

تنیدگی (( موجب کاهش دوره تناوب درهم8، 5( و )4، 1)

مُد اپتومکانیکی در تمامی مراحل  بسامد شود. افزایشمی

ی تنیدگ( موجب افزایش دوره تناوب درهمو نهایی میانی)

موجب تخریب کامل  Gدر مرحله میانی صفرشدنشود. می

شود و ( می8، 5( و )4، 1های )تنیدگی بین اتمدرهم

( دست 8، 1های )تنیده بین اتمتوان به حالت درهمنمی

ی رفتار منّظم و نوسانی آنتروپی در تمامچنین، همیافت. 

احتمال  شود.ظ میحف بررسی شدهشرایط  مراحل و در همه

( نیز با مقادیر 8، 1های )تنیده اتمدرهم هایموفقیت حالت

دلیل کمبود فضا از نوشتن قابل قبول به دست آمد که به

 نظر کردیم.ها صرفآن
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شده بندی( بر حسب زمان مقیاس8، 5( و )4، 1های ): نمودار آنتروپی برای اتم2شکل

t1
/4برای 1 =G ،2/ 1 =M

/9)پیوسته سبز(، 1 =G ،2/ 1 =M

/4 چین آبی( وخط) 1 =G، 51 =M
 )نقطه چین قرمز(. 

1 بر حسب زمان مقیاس بندی شده( 8، 1های )برای اتم: نمودار آنتروپی 3شکل
 برای 

4/ 1 =G،2/ 1 =M
21 و  =t،)9)پیوسته سبز/ 1 =G، 2/ 1 =M

 و 
21 =t4چین آبی(، )خط/ 1 =G، 5/ 1 =M

21 و  =t،)نقطه چین قرمز( 

4/ 1 =G
، 2/ 1 =M

51 و  =tنقطه مشکی(.-)خط 
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 بررسی ناهمسانگردی تالطم زیر آب با استفاده از پایش حرکت تصویر نور عبوری از آن 

 4و3اله رسولیو سیف 2، مرتضی بهبودی1ابراهیم محمدی رازی

 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران1

 دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایرانگروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، 2

 دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان، زنجان ایران 3

 مرکز پژوهشی اپتیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان، زنجان، ایران4

گیرد. زیر آب، ناهمسانگردی این محیط مورد مطالعه قرار می با استفاده از پایش حرکت تصویر نور عبوری از محیط متالطم مقاله نیدر ا -چکیده 

محیط متالطم شود. یممتالطم زیر آبی  طیوارد مح سانتیمتر  1موازی سازی با قطر پس از نانومتر  532لیزر  با طول موج  نور بر این اساس  باریکه

زاویه فرود نور در دو راستای عمود بر انتشار باریکه نور  ،دهد. در انتهای مسیرسانتیمترمکعب تشکیل می 30×20×20کواریومی با ابعاد زیر آب را آ

 شود.شود.  با تحلیل وردش زاویه فرود نور در دو رستا ناهمسانگردی محیط بررسی میگیری شده  و افت و خیزهای آن در دو راستا تعیین میاندازه

دهند که گیرد. نتایج نشان میدر نهایت تاثیر گرادیان دمای متفاوت حاصل از آب با دماهای متفاوت بر میزان ناهسانگردی مورد مطالعه قرار می

 یابد.بوده و میزان ناهمسانگردی با افزایش گرادیان دما افزایش می ناهمسانگرد محیط تالطم زیر آبی یک محیط متالطم

 زیر آب، پایش حرکت تصویر، گرادیان دما تالطم -کلید واژه

 

Investigation of anisotropy of underwater turbulence using image 

motion monitoring method 

3,4, Saifollah Rasouli2, Morteza Behbodi1Ebrahim Mohammadi Razi 

Faculty of physics, Department of Basic Sciences, university of Bojnord, Bojnord, Iran1 

, university of Bojnord, Bojnord, IranngineeringE , Department ofngineeringEMechanical Faculty of 2 

Department of physics, Institute of Advance Studies in Basic Science, Zanjan, Iran3 

Optics Research Center, Institute of Advance Studies in Basic Science, Zanjan, Iran4 

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

های متالطم در چند دهه اخیر مطالعه انتشار پرتو نوری در محیط

کاربردهای فراون آن در مباحثی نظیر مخابرات اپتیکی به دلیل 

های زمینی، فضایی و زیر آب با توجه به فضای آزاد برای لینک

حجم باالی انتقال اطالعات، دقت و سرعت باالی آن مورد توجه 

محققان بوده است. تاکنون مطالعات بسیاری برای بررسی تالطم 

انتشار باریکه نور  غیر آبی نظیر تالطم جوی و تاثیرات آن بر

های تالطم عبوری از آن صورت گرفته است. اما به علت پیچیدگی

های جامع در این حوزه کمتر انجام شده تاکنون بررسی زیر آبی

. مطالعه محیط متالطم جوی و زیر آبی در دو حوزه کلی [1]است

شود. دسته اول مطالعاتی که تاثیر محیط متالطم بندی میدسته

شدت نور عبوری از آن بررسی کرده و دسته دوم که تاثیر را بر 

موج  نور عبوری از آن مورد مطالعه قرار این محیط را بر جبهه

موج نور هنگام انتشار در محیط زیر آب اند.  شدت و جبههداده

ها و ها و اجزای تشکیل دهنده نظیر مولکولتحت تاثیر ویژگی

ز تالطم اپتیکی است. منشا مواد آلی و معدنی محلول در آب و نی

تالطم اپتیکی تغییرات تصادفی ضریب شکست نور  است که از  

شود. افت و خیزهای دمایی و افت و خیزهای شوری آب ناشی می

در اکثر مطالعات انجام شده از افت و خیزهای شوری در مقابل 

. برای بررسی [2]افت و خیزهای دمایی صرف نظر شده است

-شود که اکثر این مدلمختلفی استفاده می هایتالطم از مدل

های بر پایه همگنی  و همسانگردی تالطم استوارند. تاکنون 

مطالعات بسیاری این فرضیات را برای تالطم جوی با تردید روبرو 

اما این فرضیات در تالطم زیر آبی مورد بررسی قرار  [3]اندنموده

هی تالطم نگرفته است. با توجه به اهمیت بررسی آزمایشگا

اپتیکی زیر آب و همچنین تعداد اندک مطالعات صورت گرفته 

در این زمینه، در این مقاله تاثیر نوسانات دمایی محیط متالطم 

آبی بر آمار افت و خیزهای زاویه فرود نور هنگام انتشار آن مورد 

گیرد. سپس با استفاده از تحلیل وردش زاویه مطالعه قرار می

تای عمود بر جهت انتشار فرضیه همسانگردی فرود نور در دو راس

شود. بر این اساس درابتدا محیط تالطم زیر آبی بررسی می

شود. در ادامه چیدمان آزمایش مورد استفاده توضیح داده می

گیری زاویه فرود در دو راستای عمود بر جهت انتشار تئوری اندازه

 شود.  مینور بیان خواهد شد. در نهایت نتایج ارائه و تفسیر 

 چیدمان آزمایش

ی چیدمان آزمایش برپا شده در آزمایشگاه طرح واره 1شکل 

مرکزی دانشگاه بجنورد را نشان می دهد. نور لیزر با طول موج 

نانومتر  با استفاده از یک سیستم تلسکوپی موازی و با قطر  532

شود. محیط متالطم آبی سانتیمتر وارد محیط متالطم آبی می 1

سانتیمتر مکعب تشکیل شده  30×20×20از یک آکوایوم با ابعاد 

شود. نور لیزر پس از است. آکواریوم از آب با دمای معین پر می

سانتیمتری توسط عدسی   30عبور از محیط متالطم در مسیر 

یمتر  بر روی یک صفحه سانت 2.5کانونی ساز با فاصله کانونی 

شود. مکان تمرکز باریکه نوری در اثر افت و مات متمرکز می

خیزهای دمایی و در نتیجه تالطم اپتیکی در زمان افت و خیز 

کند. با استفاده از یک عدسی تصویرساز، تصاویر بر روی  می

شده و سپس  برای ثبت می  CCDصفحه حساس یک دروبین 

برداری دوربین شود. سرعت دادهل میتحلیل به کامپیوتر منتق

CCD 60  میلی ثانیه است.  0.25تصویر در ثانیه و زمان نوردهی

برای بررسی تاثیر گرادیان دما بر افت و خیز زاویه فرود، آکواریوم 

شود. درجه سانتیگراد پر می 52و  5/46، 2/24از آب با دماهای 

ده و در انتهای در هر آزمایش نور لیزر از محیط متالطم عبور کر

مسیر زاویه فرود نور چنانچه در بخش بعد خواهد آمد در دو 

شود. در نهایت راستای عمود بر راستای انتشار محاسبه می

شود. واریانس افت و خیز زاویه فرود نور در دو راستا تعیین می

تصویر ثبت شده  6000برای محاسبه واریانس زاویه فرود نور از 

 شود. استفاده می

 

 

 

: عدسی، L: پرتو گستر، BEی چیدمان آزمایش، : طرحواره1شکل 

Dصفحه مات :. 
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 CCD : نمونه ای از تصویر گرفته شده توسط دوربین2شکل 

 تئوری

ها در ابتدا با استفاده از کد نوشته شده در محیط برای تحلیل داده

),(شود، اگر متلب  مرکز شدت تصویر تعیین می yxI توزیع

باشد، مرکز شدت لکه در  Lشدت نور در صفحه کانونی عدسی 

 شودطبق رابطه زیر داده می xراستای 


−= )(),(xG 11 dxdyyxxII tot 

توان شدت کل تصویر لکه است. رابطه مشابهی را میtotIکه 

نوشت. برای تصاویر گسسته  yبرای مرکز شدت در راستای 

CCDهای ، انتگرال به جمع روی پیکسلCCD شود.  تبدیل می

ترین پیکسل را مشخص در محاسبه انتگرال ابتدا مرکز پرشدت

𝒓کنیم سپس  به مرکز آن و به شعاع  قرص ایری که برابر می =

𝟏. 𝟐𝟐𝝀 𝑫⁄  که(𝝀  طول موج وD دایره )ای رسم قطر لکه است

با  کنیم.می کنیم. سپس انتگرال را در این محدود محاسبه می

 بدست می آید. 2، زاویه فرود طبق رابطه  𝒚𝑮و  𝒙𝑮محاسبه 

)(
)(

2
F

xxl GiGix
x

−
= 

 در CCD کسلیپ اندازه بیترت به F و xl، Gix، Gixکه 

 مکان x مولفه نیانگیم ام،iریتصو جرم مرکز مکان ،x یراستا

پس   .است L یعدس یکانون فاصله و مختلف ریتصاو جرم مرکز

از محاسبه زاویه فرود نور در دو راستا، وردش این کمیت تعیین 

 شود. می

 نتایج

برای بررسییی ناهمسییانگردی تالطم زیر آب و نیز بررسییی تاثیر 

گرادیان دمایی بر آن، افت و خیز زاویه فرود نور عبوری از محیط 

متالطم در انتهای مسییییر و در دو راسیییتای عمود بر راسیییتای 

ست ستای  xای انتشار، را ، برای دماهای مختلف آب تعیین yو را

شکل می سری زمانی افت و خیزهای زاویه فرود نور را  3شود. 

با دمای  بدون آب، آکواریوم  لت آکواریوم  حا ، 2/24برای چهار 

دهد. همانطور که از شکل درجه سانتیگراد نشان می 52و  5/46

خیزهای زاویه شود با افزایش دمای آب میزان افت و دیده می 3

یابد. افت و خیزهای آکواریوم فرود نور در دو راسیییتا افزایش می

ناشیییی  مان اپتیکی  ید بدون آب از تالطم هوا و نیز لرزش چ

گامیمی تاثیر نور از محیط آبی عبور می که شیییود. هن ند  ک

های بر افت و خیز زاویه فرود در مقایسییه با تاثیر گرادیان لرزش

ست. این اد ستیگی زمانی عا را میدما ناچیز ا سم همب توان با ر

لت حا یه فرود نور در  کلزاو (. 4های مختلف نشیییان داد )شییی

همانگونه که از شییکل پیداسییت افت و خیز زاویه فرود نور برای 

ست اهای طوالنیهوا در زمان سته ا ستگی تر همب ما میزان همب

بسییییار کوچک  اسیییتار باال در هر دو یدما برای محیط آبی در

با  اسیییت.  های مختلف آب   ما یه فرود نور برای د وردش زاو

 شود.استفاده از رابطه زیر محاسبه می

( ) )(3
1 2

1

2

=

−=
N

i
xxiAAx AAAA

N


 

نشان داده شده  1وردش زاویه فرود نور در دو راستا در جدول 

دهد که با افزایش گرادیان دما میزان وردش است. نتایج نشان می

یابد. وردش زاویه فرود نور افزایش میزاویه فرود نور در دو راستا 

رابطه مستقیمی با شدت تالطم محیط دارد لذا با افزایش دما 

با مقایسه واریانس زاویه فرود نور  یابد.شدت تالطم افزایش می

شود که محیط تالطم زیر آبی یک محیط در دو راستا مشاهده می

افزایش  ناهمسانگرد است. که میزان ناهمسانگردی با افزایش دما

رود آمار افت یابد. با توجه به ناهمسانگردی تالطم انتظار میمی

و خیز زاویه فرود و به تبع آن جبهه موج نور عبوری از محیط 

 متالطم زیر ابی از مدل کلموگروف تبعیت نکند.
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: سری زمانی افت و خیز زاویه فرود نور در دو راستای عمود بر راستای 3شکل 

 درجه سانتیگراد. 52و  5/46، 2/24الطم آبی با دمای انتشار، برای ت

 
: تابع همبستگی زمانی زاویه فرود نور در دو راستای عمود بر 4شکل 

 .های مختلفجهت انتشار، برای تالطم آبی با دما

 

 : واریانس زاویه فرود نور در دو راستای مختلف1جدول شماره 

 

 گیرینتیجه

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 

سانتیمتر مکعب عبور داده  30×20×20متالطم زیر آب با ابعاد 

زاویه فرود نور در دو راستا شد. در انتهای مسیر افت و خیز 

گیری و وردش آن محاسبه شد. نتایج نشان دادند که با اندازه

افزایش دمای آب میزان وردش افت و خیز زاویه فرود نور افزایش 

یابد که نشان دهنده آنست که با افزایش دمای آب شدت می

شود. بعالوه با مقایسه وردش زاویه فرود نور در تالطم بیشتر می

راستا مشاهده شد محیط متالطم ناهمسانگرد است. میزان دو 

 یابد.ناهمسانگردی با افزایش دما ا فزایش می
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910882 −/ 910014 −/ آکواریوم بدون آب 

810371 −/ 910046 −/  2/24آب با دمای 

810193 −/ 810375 −/  5/46اب با دمای 

810753 −/ 810496 −/  52آب با دمای 
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اپتیک -الکترو هایمدوالتور هسته و پوشش مقاومت الکتریکی مواد برتاثیر دما بررسی 

 پلیمری

 سمانه حامدی

 دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
 Hamedi@sutech.ac.ir 

 

. بررسی شده  است اپتیک پلیمری -مدوالتورهای الکترودر وشش های هسته و پمقاومت الیه بر تاثیر دمادر این مقاله  -چکیده 

ماده . خواهد شدن آومت الکتریکی امق هشمنجر به کا ود بایدمای ماده تا دمای شیشه افزایش می ،هسته کردنفرایند قطبی در

تحت این شرایط، . برابر کمتر از الیه هسته باشد 011حداقل در دمای قطبی  ویژه آنقاومت ممقدار که پوشش طوری انتخاب شده 

سر هسته قرار  ولتاژ مدوالسیون دوینه بیششده و  افزایش بازدهی قطبیگرفته که منجر به ار راکثر میدان الکتریکی دو سر هسته ق

ن به آکاهش یافته و وابستگی برابر  011 نآ مقاومت PVA به الیه پوشش PEDO:TPSSماده هادی  وزنی  %01 با اضافه کردن. گیردمی

 . روداز بین میحرارت نیز 

 کردن، مدوالتور، مقاومت ویژه اپتیک، پلیمر، قطبی -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 electro-

optic 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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 مقدمه

یک عنصر اصلی در  عنوان  بهاپتیک  -مدالتور الکترو

های از طریق شبکهداده  فرستنده نوری قابلیت انتقال 

برای طراحی و . [9-1] مخابرات نوری سریع  را دارد

اپتیک بر پایه موجبرهای  -ساخت یک مدوالتور الکترو

پلیمر مورد  دسته دونوری و با استفاده از مواد پلیمری، 

پلیمرهای ( 2)پلیمر فعال برای الیه هسته و ( 1: )نیاز است

خواص غیرخطی در الیه هسته . غیرفعال برای الیه پوشش

های با اعمال میدان الکتریکی و همرستا سازی دوقطبی

. [3] شود، انجام میpoling (کردنفرایند قطبی)کرموفور 

یک کروموفور غیرخطی، کردن هنگام قطبیآل ایده طور به

یکی الکتر یدانماپتیک با بیشینه کردن  -ضریب الکترو

. تواند افزایش یابدالکتریک میدوسر آن بدون شکست دی

با مقاومت الکتریکی کمتر از  با انتخاب مواد الیه پوشش

کردن اغلب میدان الکتریکی مای قطبیالیه هسته در د

در بسیاری از پلیمرهای . تواند دو سر هسته قرار گیردمی

به دلیل  (یا مقاومت ویژه)هدایت بر واحد حجم  ،عایق

یا بیشتر  .cm118  حدود های بار نسبتا کمغلظت حامل

با افزایش دما  معموالًمقاومت ویژه پلیمرها . [6, 5] است

 در های بار بیشترییابد زیرا با افزایش دما حاملکاهش می

با افزایش دما شده اگر شاهده م .کنندهدایت شرکت می

الکتریک دیرتر اتفاق دیو شکست کاهش یابد تزریق بار 

کردن فتد؛ به ازای میدان الکتریکی بیشتر بازدهی قطبیبی

بیشتر  هآمد دست اپتیک به -و ضریب الکترو یافتهافزایش 

 [9-1]شود می

آزمایش روش انجام  

-PIپلیمرهای غیرخطی پلیمر ،هستهاستفاده شده در  ماده

amine-diazo-dinitro   وPI-hydroxy-azo-sulfone  

شیمیایی به زنجیره  صورت بهکه کروموفور آزو  هستند

برای الیه پوشش از  . [11]اصلی پلیمر متصل شده است 

Polyvinyl Alcohol (PVA)  وPoly (pyromellitic 

dianhydride-co-4, 4′-oxydianiline), amic acid 

solution (PAM) وابستگی دمایی . ستاستفاده شده ا

-بیان می( 1)رابطه با پلیمرها  مقاومت الکتریکی ویژه

  .[5]شود

(1) )exp(0 KT
U A 

 
ی ساز فعالانرژی  UAیک ثابت،  که در این رابطه 

مقاومت ویژه . دما است Tثابت بولتزمن و  Kموبیلیتی بار، 

 شده گیریمقاومت اندازه برحسبیک ماده پلیمری 

(R=V/I)  شوداستخراج میبا رابطه زیر  : 

(2) 
h

A

I

V


 
گیری جریان اندازه Iولتاژ اعمال شده به دو الکترود،  Vکه 

ضخامت فیلم نازک  hسطح مقطع الکترود و  Aشده، 

نشانی ها برای پلیمرهای الیهگیریاندازه. پلیمری است

 (الکترود عنوان به) ITOشده بر روی زیرپایه شیشه که با 

است الکترود دوم آلومینیوم  .شودانجام میشده پوشانده 

بر روی  هانمونه. شودمیبر روی سطح پلیمر پوشانده که 

شوند و دما توسط یک سکوی فلزی قرار داده می

-شده است کنترل میدماسنجی که بر روی سطح تعبیه

نشان داده ( 1)گیری مقاومت در شکل دمان اندازهچی. شود

های کمیتهمزمان با اعمال ولتاژ و افزایش دما . شده است

. شودگیری میاندازه دما، ولتاژ و جریان عبوری از پلیمر

 برای بررسی تغییر مقاومت ویژه پلیمر یک ولتاژ ثابت

و دما نیز ها اعمال شده  به نمونه (Ep=100 V/m) حدود

  دمای شیشه پلیمر تا از دمای اتاق 

( °C211Tp= ( در این کار برای . افزایش یافته است

الیه های تکگیری و بررسی مقاومت ویژه از فیلماندازه

 .استفاده شده است

 Al دورتکلا

 لیف هدنرادگن یوکس

DC ژاتلو  بنم

رتمر مآ  
  ITO دورتکلا 

رمیلپ

 نسامد

 
اژ گیری مقاومت ویژه پلیمرها در شرایط دمایی و ولتچیدمان اندازه: 1شکل 

 .کردنقطبی
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کردن افت ولتاژ دو سر پلیمر فعال هسته در هنگام قطبی

زیرا در ؛ کردن برای بازدهی مهم استدر دمای قطبی

کردن صورتی میدان الکتریکی دو سر پلیمر منجر به قطبی

شود که جریان الکتریکی از پلیمر عبور نکند و پلیمر در می

الیه هسته نیز مقاومت در ضمن . دمای باال هادی نشود

کتریکی باید بیشتر از الیه پوشش باشد که اکثر میدان ال

 ارساختدر  .قطبی در دو سر الیه هسته قرار گیرد

بنابراین  .افتداتفاق می هستهدر الیه ی مدوالتور، موجبر

و دیگری  ITOیه پوشش یکی بر روی دوالالزم است که 

 روی پلیمر هسته نشانده شود که دارای ضریب شکست

کاهش برای . کمتر و مقاومت کمتر از پلیمر هسته باشند

بیشینه کردن پاسخ غیرخطی در ولتاژ مدوالسیون و 

که  یدرحالافت ولتاژ دوسر الیه هسته ، شده ساختهقطعات 

که الیه پوشش اضافه شده  یهنگام با استپلیمر تک الیه 

 . یباً یکسان باشدتقرباید 

 نتای  آزمایش

 ی هسته و پوششگیری شده پلیمرهاهای اندازهمقاومت

خالصه ( 1)در جدول  C181°و  111، 61در دماهای 

 .شده است

و  111، 61مقاومت ویژه پلیمرهای استفاده شده در دمای : 1جدول 

°C181. 

  (cm  مواد

(T=60°C) (T=100°C) (T=180°C) 

PI-amino-

diazo-

dinitro 

0101×66/3 0101×15/0 0101×3/1 

PI-

hydroxy-

azo-sulfone 

0101×21/3 0101×66/1 0101×11/0 

PVA 0100×11/5 0100×65/0 0101×01/0 

PAM 0101×16/1 0101×16/0 0100×01/0 

 

مقاومت ویژه پلیمرها برحسب افزایش دما تا دمای شیشه 

با توجه به نمودارهای رسم . رسم شده است( 2)شکل در 

یباً نزدیک تقرشده مقاومت پلیمرهای هسته در دمای اتاق 

و با افزایش دما  است cm1113×9و در محدوده  به هم

در . یابدبرابر کاهش می ها صدشیشه مقاومت آن تا دمای

های هسته نشان داده شده است قایسه با مقاومت پلیمرم

تمام  در (PAM و  PVA) مقاومت دو پلیمر پوشش که

 .کمتر از پلیمرهای هسته استدمایی،  یهارنج

 
 حنی وابستگی مقاومت ویژه پلیمرها با دمام :2شکل 

-PI ویژه مقاومت، (=C181Tp°)قطبی  در دمای 

hydroxy-azo-sulfone (1.55 ×10
12

است که نسبت  (

 ،PVAبرابر کاهش یافته و مقاومت  112به دمای اتاق 

(1.15 ×10
10

است که نسبت به مقاومت ماده هسته  (

در دمای قطبی مقاومت هسته . کمتر کاهش یافته است

ها البته ضریب شکست آن. برابر بیشتر از پوشش است 112

نیز مهم است که با توجه به ضریب شکست کمتر و 

 الیه پوشش برای پلیمر عنوان به PVA مقاومت کمتر

 الیه هسته در کی  میدان الکتری .استتر مناسبهسته 

(E1)  تبعیت می( 9)برای ساختار پلیمری دوالیه از رابطه-

 :کند

(9) 

2

1

2
1

1

hh

V
E

app






 

 و  h2ضخامت و مقاومت ویژه الیه هسته،  و  h1که 

ولتاژ  Vappضخامت و مقاومت ویژه الیه پوشش زیرین، و 

اگر  (9) توجه به رابطه .اعمال شده به ساختار دوالیه است

  صد برابر یا بیشتر از تر باشد میدان الکتریکی بزرگ

 الکتریکی تک الیه  است میدان برابر  الیه هسته

(Ep=Vapp/h1.) البته مقاومت پلیمرPI-hydroxy-azo-

sulfone (3.92 ×10
14

برابر بیشتر  119در دمای اتاق  (
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PI-hydroxy-azo-sulfone

PAM-hydroxy-diazo-sulfone

PI-amino-diazo-nitro

Poly amic acid (PAM)

Polyvinyl alcohol (PVA)
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PVA (8.5 ×10از مقاومت 
11

برابر بیشتر از  112و  (

PAM  (4.5 ×10مقاومت
12

است که برای افزایش  (

الیه  عنوان بهبازدهی قطبی و ولتاژ مدوالسیون هردو 

مقاومت الکتریکی مواد عایق  .پوشش مناسب هستند

یابد زیرا با افزایش دما با افزایش دما کاهش می معموالً

برای  .کنندهدایت شرکت می های بار بیشتری درحامل

مقاومت به دما،   PVAکاهش وابستگی مقاومت پلیمر 

وزنی متفاوت  هایدرصدبه ازای اضافه کردن آن ویژه 

PEDOT:PSS با ( 9)با توجه به شکل  .ه استبررسی شد

 PVA به پلیمر PEDOT:PSS اضافه کردن پلیمر هادی

که در نمودارها دیده  طور همان. یابدآن کاهش می مقاومت

وابستگی مقاومت  PEDOT:PSS افزایش درصدشود با می

PVA  اما افزایش جذب  .شودمیثابت  نسبتاًبه دما کمتر و

های نشانده قرمز و کیفیت بد الیهمادون موج طولنور در 

 ،%15با اضافه کردن درصد باالتر از . طلوب نیستمشده 

پس از حرارت  های نشانده شده یکنواخت نیست والیه

 صورت بهنشانی شده ر فیلم الیهد PEDOT:PSSذرات 

°شود و فیلم در دمای میپراکنده دیده 
C111  تغییر رنگ

 . کندو حالت سوخته پیدا می

 

پلیمر  با دما و با اضافه کردن PVAمنحنی وابستگی مقاومت ویژه  : 9شکل 

  .وزنی %15و  11، 6/9 به میزان PEDOT:PSSهادی   

گیری نتیجه  
-الیهرویژه پلیمرهای استفاده شده ددر این مقاله مقاومت 

اپتیک پلیمری  -های هسته و پوشش مدوالتورهای الکترو

نتایج . کردن بررسی شدتحت افزایش دما تا دمای قطبی

آزمایش نشان داد که با افزایش دما هدایت الکتریکی 

یابد که منجر به تزریق بار شده و پلیمرها افزایش می

چون  PVAپلیمر  .دهدبازدهی قطبی را کاهش می

دارد به عنوان الیه  PAMمقاومت کمتری نسبت به 

با اضافه کردن درصد . مناسبتر برای پوشش انتخاب شد

، PVAبه پلیمر  PEDOT:PSSوزنی مناسب ماده 

وابستگی هدایت الکتریکی آن به دما  نسبت به حالت 
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 های مختلف غلظت با آهنفروسیال اکسید مغناطونوری اثربررسی 

 2و  1، محمد مهدی طهرانچی 1آسیه سهیلیان ،1حانیه دهرویه

 دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهرانپژوهشکده لیزر و پالسما، 1

 دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهراندانشکده فیزیک،  2

 بهه بررسهی  در این پژوهش  .است مغناطیسی موادواص متداول برای تعیین خهای  از روش ییک فارادی مغناطونوریروش  –چکیده 

-روش هه   بهه نهانوررا    .شدپرداخته  یابی مغناطونوری فارادیمشخصه روش باهای مختلف  در غلظت اکسید آهنفروسیال  رفتار

 با افهزایش غلظهت نهانوررا    که در بررسی فارادی، مشخص شد . ندبه پایداری رسید اسید سیتریکا افزودن ب و رسوبی سنتز شده

مورد ارزیابی  فروسیالواهلش براونی زمان  عالوه، هب .یابد می افزایش  به دنبال آن مغناطش اشباعو میزان چرخش فارادی  ،فروسیال

   .بود فروسیالبا افزایش غلظت  واهلش براونی زمان نشان دهنده افزایش نتیجهکه قرار گرفت 

 ، واهلش براونیفروسیال، چرخش فارادی -کلید واژه

Investigation of The Magneto-Optical Effect of The Iron Oxide 

Ferrofluid with Different Concentration  

H. Dehrouyeh
1
, A. Soheilian

1
,  M.M. Tehranchi

1&2 

.Teranchi@sbu.ac.ir, Soheilian@sbu.ac.ir-a, hrouyeh@gmail.comehanieh.D 

 
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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 مقدمه

مواد مغناطیسی هستند که  مهم انواعاز  یکی ،1ها فروسیال

های مختلفی حوزههای فراوان و متنوع در کاربردبه دلیل 

دارای زیست محیط، علم مواد و پزشکی، مهندسیچون 

به تعلیقات کلوییدی بسیار ریزی . هستند سیاریاهمیت ب

از نانوذرات مغناطیسی که در سیال حامل آبی یا غیرآبی 

-ت کننده به پایداری میو با افزودن تثبی اندشده پراکنده

توانند از میان موادی که می. شودگفته می فروسیالرسند 

نانوذرات اکسید آهن ، فروسیال انتخاب شوندعنوان  به

(Fe3O4) دارای خواص مغناطیسی بیشتری هستند .

منجر به تولید  متریی نانوکاهش اندازه ذرات در محدوده

. گرددذرات تک حوزه و ایجاد پدیده سوپرپارامغناطیس می

پسماندی نداشته و  ،این مواد در معرض میدان مغناطیسی

ذرات  [.1] دارندپذیرفتاری نسبتا بزرگی 

گیری در راستای میدان  سوپرپارامغناطیس برای جهت

و   مغناطیسی اعمالی از دو مکانیزم چرخش براونی

در سیال  چرخش براونی. دکنن استفاده می 9چرخش نیل

زمان چرخش فیزیکی ذرات به سمت میدان  و دهدرخ می

 های ممان گیری زمان جهت ،چرخش نیل. باشداعمالی می

  .[ ] است در راستای میدان مغناطیسی درون ذرات ثابت

یابی فروسیال اکسید آهن که  های مشخصه روش از یکی

 مغناطونوری گیرد، روش مورد استفاده قرار می ااخیر

قطبش نور در ی  صفحه در این روش،. فارادی است

که شود دچار چرخش میمغناطیسی  ی ماده برهمکنش با

 1944در سال . شودبه آن چرخش فارادی گفته می

پژوهشی در ارتباط با غلظت فروسیال و میزان چرخش 

ی افزایش چرخش دهندهفارادی انجام شد که نتیجه نشان

 [.7و  9] فارادی با افزایش غلظت فروسیال بود

                                                                                              
 

1 Ferrofluids 
2  Brownian relaxation 
3 Neel relaxation   

به  روش مغناطونوری فارادیبا استفاده از در این مقاله 

 مغناطش اشباع بررسی وابستگی میزان چرخش فارادی و

با بعد  ی مرحلهدر . پرداخته شد آنبه غلظت  فروسیال

زمان  وابستگی ،اعمال یک میدان مغناطیسی مربعی

 . بررسی شدآن به غلظت  فروسیال واهلش براونی

 هامواد و روش

نانوذرات اکسیدآهن منظور تهیه فروسیال اکسید آهن،  هب

 4روش از در این . رسوبی سنتز شدندبه روش هم

 7و             با فرمول 9 آهن نمک مول میلی

سبت با ن            با فرمول  ن مول نمک آه میلی

مواد تحت گاز نیتروژن با هم  .استفاده شد 1: مولی 

 1 (   ) آمونیاک سیسی 48 در ادامه .ترکیب شدند

اضافه  9و   محلول آهن  به صورت قطره قطرهموالر به 

نانوذرات بدست آمده در  .شد و محلول به رنگ سیاه درآمد

 1/8( HCL)این مرحله با آب مقطر و اسیدکلریدریک 

برای ایجاد ثبات و  همچنین .ندشو داده شد و شستموالر 

 .استفاده شد سیتریک اسیدمحلول پایداری نانوذرات از 

 1در شکل  فارادی مورد استفاده در این آزمایش چیدمان

 894 با طول موج شامل لیزر نشان داده شده است که

ظرف نگهدارنده  ولستون،منشور  ، عدسی،رقطبشگ ،نانومتر

 988مغناطیسی ن میدا. و آشکارساز است فروسیال

هایی با  پیچ های آهنی با سیمبه وسیله هسته تسال میلی

. نمونه بین دو هسته قرار داده شد و تولید شددور  58 

در  فرکانس کننده تقویتدستگاه  وسیله به لیزر نور

 سپس نور عبوری از نمونه. قفل شد هرتز 411فرکانس

با فرض اینکه . گردید متمرکز نوری روی آشکارساز

قرار منشور ولستون درجه نسبت به  75قطبشگر در زاویه 

ی مالوس  شدت نور خروجی طبق رابطه گرفته باشد

 صورت هب

           
     

 

 
  (1          )                       
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    شدت نور لیزر و   در این رابطه،  .آید دست می هب

-هب .تاز عبور از ماده اس پسچرخش فارادی نور  ی زاویه

اختالف شدت دو نور ثبت  ،ولستوندلیل استفاده از منشور  

بنابراین میزان چرخش  .استI∆ برابر با  ،آشکارساز شده با

 ی فارادی با رابطه

      
∆ 

      
   (             )                                 

     

ت نور ثبت شده شد   و    در این رابطه . آید دست می هب

-ی بعد، برای اندازه در مرحله [.9]توسط آشکارساز است 

گیری زمان واهلش براونی، یک میدان مغناطیسی مربعی 

فریت تولید   دوری با هسته 588پیچ با استفاده از دو سیم

در این چیدمان، برای ثبت پاسخ ماده از دستگاه . شد

 ی طبق رابطه زمان واهلش براونی. سان سنج استفاده شدنو

(9)                                                        
   

  
 

 .[ ]است  فروسیال  ηو گرانروی  ν با حجم متناسب

 

 .فارادی چیدمان ای ازطرحواره: 1شکل 

 نتایج

این    هب .آمد دست هسه غلظت مختلف از فروسیال ب ابتدادر 

 باغلیظ  فروسیالکسر حجمی  لیتر از میلی 5/8 ترتیب که

سپس  .رقیق شد ،لیتر آب مقطر میلی  5/1و  18، 5/1

ریخته  ماده مقدار مشخصی از هر ماده در ظرف نگهدارنده

در هر مرحله میزان . دست آمد هشد و چرخش فارادی آن ب

. کسر گردید از پاسخ فارادی ماده شیشه چرخش فارادی

، منحنی چرخش فارادی هر سه ماده را برحسب   شکل

 همان طور که در شکل. دهدمیدان مغناطیسی نشان می

ی  صفحهچرخش  ،مشخص است با افزایش غلظت فروسیال

 .یابدافزایش میقطبش و مغناطش نمونه 

 

 .های مختلف فروسیالغلظتفارادی های چرخش منحنی:   شکل 

نمودار مخالف صفر پسماند هر سه   با توجه به شکل 

که  های آهنیهستهعلت استفاده از  هتواند ب است که می

جایی که  از آن عالوه، هب .، باشداست دارای مقداری پسماند

رسوبی، روش دقیقی برای سنتز نانوذرات نیست،  روش هم

هرچه . آید در این سنتز، توزیعی از اندازه ذرات بدست می

از حالت تک حوزه  ،باشد بزرگترد شده اندازه نانوذرات تولی

  .رود خارج شده و خاصیت سوپرپارامغناطیس از بین می

 

و پاسخ ماده در  منحنی ولتاژ میدان اعمالی برحسب زمان:  9شکل 

  .های مختلفغلظت

گیری بعدی،  قصد ما بر این بود تا زمان واهلش  در اندازه

- این اندازهدر . براونی نانوذرات را مورد بررسی قرار دهیم

با توجه به . استفاده شد متفاوت از سه غلظت نیز گیری

ثانیه   5/8 8یک میدان مغناطیسی مربعی با طول  9شکل 



، فوتونیک ایران فناوری و کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

778 

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

های مختلف اعمال شد و پاسخ زمانی  ها با غلظت نمونهبه 

پاسخ فروسیال به پالس ، 7شکل در  .ماده بدست آمد

تری نشان  ی زمانی کوتاه در بازه تر و صورت دقیق مربعی، به

شود که برای  ه میمشاهد با توجه به شکل. داده شده است

  8/45ا برابر ب واهلش براونی  های مختلف، زمان غلظت

بنابراین  .استثانیه  میلی     4/95و      8/98،   

  .یابد با افزایش غلظت، زمان واهلش براونی افزایش می

 

  .های مختلفماده در غلظتپاسخ :  7شکل 

 

های برازش شده پاسخ ماده با دو تابع نمایی بر حسب  منحنی:  5شکل 

 .های متفاوتزمان در غلظت

های بدست آمده با یک تابع  منحنیبرای بررسی بیشتر، 

توزیعی از  تابعوجود  با توجه به. نمایی برازش گردید

استفاده از یک تابع نمایی پاسخ خوبی را  ی ذرات، اندازه

تابع  چون و دهد دست نمی بهبرای برازش منحنی 

در منحنی زمان واهلش براونی مشخصی برای برازش 

 از دو تابع استفاده شد پسمقاالت علمی یافت نشد، 

نشان  1جدول در  آن به اطالعات مربوطکه ( 5شکل )

دهد که با افزایش غلظت،  نتایج نشان می. داده شده است

تواند معیاری  یابد که می کاهش می b2 و  b1ضرایب نمایی 

 .از افزایش زمان واهلش ماده باشد

 .های مختلفمعادله برازش و ضرایب تابع نمایی در غلظت: 1جدول 

 

 گیری نتیجه

ی مغناطونوری فارادی دو پدیدهدر این پژوهش با روش 

فروسیال اکسیدآهن اونی بردی و زمان واهلش چرخش فارا

نتایج نشان . مورد بررسی قرار گرفت های مختلفدر غلظت

افزایش میزان چرخش فروسیال باعث افزایش غلظت ، داد

 از توزیعی وجود و گردد میواهلش براونی  زمانو فارادی 

 موثر هاخواص مغناطونوری فروسیالبر  اندازه نانوذرات

 .است
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تركیب  ،ی لیزر و مادهرتحرابرای بررسی برهمکنش  ،روش تحلیلی تابع گرین و روش عددی اختالف محدود پژوهشدر این  –چکیده 

 در تابع گرینوارد كردن تابش سطحی امکان  . با این روشگردیدو برای شبیه سازی استفاده تحلیلی ارائه  هیک روش جدید نیمشد. 

برهمکنش   .شد ایه تئوری ارائه شده كدی نوشتهبرپو  cنویسی استفاده از زبان برنامهبا . افزایش یافتو سرعت محاسبات  و دقتفراهم 

 آزمایشگاهی سازی با نتایجشبیه تایجچیدمانی برای ارزیابی تجربی فراهم شده و ن .شد شبیه سازی Al (7075) با لیزر یحرارت

نتایج بیانگر صحت عملکرد روش و كد مبتنی بر آن است ضمن اینکه سرعت محاسبات هم در مقایسه با  تطابق خوب گردید.مقایسه 

 به باال است.نرم افزارهای عددی مشا

 ،تابش سطحینیگر تابع،یلیتحلنیم  حلی،برهمکنش حرارت -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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 مقدمه

در  یواضح و حت یمختلف امر عیدر صنا زریلامروزه کاربرد 

 گرددیامر موجب م نیاست. ا ریاز موارد اجتناب ناپذ یبرخ

در اغلب کند.  دایو مواد ضرورت پ زریبرهمکنش ل یبررس

برای مانند روش المان محدود عددی  یهاروشد از رموا

این  [.2و1]شودبررسی برهمکنش لیزر و ماده استفاده می

سازی و همچنین کاهش دقت افزایش زمان شبیه امر باعث

 یهاسال. در [3]شودمیتحلیلی  یهاروشبه  نسبتآن 

 یهامدلوهشگران در تالش هستند که با ارائه پژاخیر 

 یهاروش[. یکی از 5و4]حل کنندرا  مشکلاین تحلیلی 

که یک روش  استتحلیلی پر استفاده روش تابع گرین 

 یهاسال. در استقدرتمند برای حل معادالت دیفرانسیل 

بسیاری برای توسعه این روش انجام گرفته  یهاتالشاخیر 

. دارندی یتحلیلی نیز محدودت ها یهاروش[. اما 7و6است]

شرایط مرزی  درنظر نگرفتن هاتیمحدوداز جمله این 

دقت  شودمیباعث که  است ، مانند تابش سطحی ،غیرخطی

 .کاهش یابدسازی شبیه

ما در این پژوهش با ترکیب روش تحلیلی تابع گرین و     

تحلیلی  -هروش عددی اختالف محدود برای یک روش نیم

ماده را بر اساس  ارائه کردیم که قادر است برهمکنش لیزر و

بررسی  گرفتن تابش سطحی نظر دربا  روش تابع گرین 

استفاده از این روش باعث افزایش سرعت محاسبه و  کند.

 شود.میموجود  یافزارهانسبت به نرم شبیه سازی 

 مبانی تئوری

توزیع دما در ماده اهمیت  هنحودر برهمکنش حرارتی 

معادله فراوانی دارد. توزیع دما در  برهمکنش حرارتی از 

 [.8کند]پیروی می زیر پخش حرارتی

𝛻2(𝑇(𝑟. 𝑡)) +
1

𝑘
𝑄(𝑟. 𝑡) =

1

𝛼

𝜕𝑇(𝑟. 𝑡)

𝜕𝑡
         (1)   

 Kو  یحرارتضریب نفوذ  αمنبع گرمایی،  Qدر این معادله 

در این  . منبع گرماییاستضریب رسانندگی حرارتی ماده 

 رابطه ا ب پیوسته زریل مسئله

Q(x. y. z. t) = I0 A g(x. y) ∗ (ae−az )             (2) 
.g(xدر آن  که شدهگرفته  نظر در y) ،شکل باریکهA 

تضعیف ضریب  aشدت اولیه لیزر و   I0ضریب جذب ماده،

( و شرایط 3رابطه ) صورتبهشرایط هندسی  [.9]استماده 

 .است  (6تا4) روابط صورتبهمرزی حاکم بر مسئله 

-∞<[x & y]<+∞      0<z<L                           (3) 

−k
∂T

∂z
|(z=0) = σT4 + T(fluid)                         (4) 

−
∂T

∂z
|(z=l) = T(fluid)                                         (5) 

  T(x. y. z. 0) = 0                                                (6) 

 حل به روش تابع گرین

 (1)جواب عمومی معادله  با استفاده از روش تابع گرین

  صورتبه

T(r. t) = +
α

k
∫ ∫ G(r. t. r′. t′)Q(r′. t′) dt′dr′ 

t

0

r

0

 

+ ∑ ∫ ∫ G(r. t. r′. t′)|si

αi

ki
 σ𝑇4 dt′dri

′ 
t

0

ri

0

N

i=1

  (7) 

.G(r (7)معادله  در [.7است] t. r′. t′)  تابع گرین است و

برای متغیر  یرخطیغشدگی جفتدارای این معادله  ضمناً

با تحلیلی حل کرد.  صورتبه آن را توانینمو  استدما 

 صورتبهشدگی جفتاستفاده از تکنیک اختالف محدود این 

 .شودمیوابستگی زمانی تبدیل 

QR =  σTn−1
4  

تحلیلی  هنیم صورتبهتوان را میبا این تبدیل مسئله فوق 

 کرد.با شرایط مرزی گفته شده حل 
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Tn(r. t)

= +
α

k
∫ ∫ G(r. t. r′. t′)Q(r′. t′) dt′dr′ 

tn

tn−1

r

0

+ ∫ ∫ G(r. t. r′. t′)|z=0

α

K
f(t)dt′dr′ 

tn

tn−1

r

0

     (8)     

 

G(r. t. r′. t′) ( 8در معادله )شودزیر محاسبه می صورتبه. 

G(r. t. r′. t′) =
1

√4πα
[e

[−
[(x−x′)2+(y−y′)

2

4α(t−t′)
]

]

∗ [∑ e−αλn
2 (t−t′)

1

N(λn)
Z(λn. z)Z(λn. z′)]

∞

n=1

   

Z(λn. z) = cos(λnz)           and      λn =
nπ

L
 

در  ی ماده راقادر است توزیع دما (8)نیمه تحلیلی معادله 

 محاسبه کند. لیزر  یحرارتبرهمکنش 

 و آزمایش سازیشبیه

و  نوشته شد cشده کدی به زبان  ارائهبر مبنای تئوری 

سازی شبیهتوسط آن ( 7075) ومینیآلومبرهمکنش لیزر و 

( 1) سازی در جدول. مشخصات مورد نیاز برای شبیهگردید

-شبیه نتایج صحتارزیابی برای همچنین شده است.  ارائه

تجربی با  صورتبه برهمکنش لیزر با ماده ذکر شده ،سازی

  .آزمایش شدفیبر   cwیک لیزر

 (7075) نمیآلوممشخصات : 1 جدول

ضریب 

 جذب

ضریب 

 تضعیف

رسانندگی 

 حرارتی

 نفوذضریب 

 حرارتی

12/0 1-cm  06/1 w

m.K
 130 mm2

s
  48 

 

نقطه مرکزی ی دما زمانی راتییتغ ،سازیبر اساس شبیه    

وات بر  70 و 20برای دو چگالی توان تابش  برهمکنش

نقطه گیری دمای اندازهتجربی نتایج و نیز  سانتی متر مربع

تابشی لیزر در نمودار شکل  یهاتوانمزبور با همان چگالی 

 شود،مشاهده می طور کههمان .نشان داده شده است 1

بی دارد سازی تطابق بسیار خونتایج آزمایش با نتایج شبیه

عدم تطابق جزئی در دماهای پایین به دلیل خطا در  و 

با شود که می مشاهدهعالوه بر این  گیری دما است.اندازه

 یازمانهیابد اما در افزایش میدهی دما زمان تابش ادامه

رشد  دلیل افزایش تابش سطحی نرخ بهتابش دهی بیشتر 

 گردد.دمای ماده کند می

 
به صورت تجربی و شبیه دما در مرکز برهمکنش  راتییتغ: 1 شکل

 سازی

دما در راستای عمق ماده در  راتییتغ سازینتایج شبیه  

شود که با افزایش نشان داده شده است. دیده می 2شکل 

یابد. هرچه ضریب نمایی کاهش می صورتبهعمق ماده دما 

تضعیف ماده بیشتر باشد این کاهش دما در راستای عمق با 

 گیرد.سرعت بیشتری صورت می

 

 دما در راستای عمق ماده راتییتغ: 2 شکل
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نشان  3در شکل توزیع دما در روی سطح ماده سازی شبیه

دما در روی سطح  راتییتغاست. طبق این نمودار  داده شده

یکه لیزر رگوسی است چرا که پروفایل با صورتبهماده 

دما در روی  راتییتغگوسی فرض شده است. میزان واگرایی 

 سطح ماده به شعاع باریکه لیزر بستگی دارد.

 

 دما در روی سطح ماده راتییتغ: 3 شکل

 گیرینتیجه

بری تحت تابش لیزر فی ومینیآلومبرهمکنش حرارتی لیزر با 

انتقال گرما بر معادله  دارای پروفایل گوسی بررسی شد.

بر . گردیدنیمه تحلیلی حل  صورتبهمبنای تابع گرین 

-شبیهبرای  یآمده کد به دستی توزیع دمامبنای تابع 

و توزیع دمای سطحی و عمقی ماده تحت  سازی نوشته شد

 انجام شده  سازیشبیههمچنین . تابش لیزر بررسی گردید

نتیجه آن تطابق که  سنجی شدآزمایشگاهی صحتنتایج با 

 نیا تیمز. دهدبا تجربه را نشان میمدل ارائه شده خوب 

 به نسبت یسطح تابش کردن وارد اب دقت شیافزا روش

 نسبت محاسبات زمانچشم گیر  کاهش و نیگر تابع روش

است. بدین  محدود المان روش مانند یعدد یهاروش به

با دقت و سرعت قابل قبولی تغییرات فیزیکی  توانیمترتیب 

ماده، مثل آستانه تخریب، را برآورد کرد. این برآورد در اکثر 

پرانرژی از اهمیت باالیی منبع  عنوانبهکاربردهای لیزرها 

 برخوردار است. 
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کانونهم آشکارسازیفشارسنج اپتیکی با   

 پورداریوش عبداله، نسب میالد ساالری ، ، محمد نوری لی قربانیع

 ثبوتی ، زنجان فسورودانشکده فیزیك، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ، بلوار پر

سنج یك روش جدیددر این مقاله  -چکیده  شار سازی هم شدت، بامبتنی بر اپتیکی  یف شکار شود. باریکه لیزر کانون معرفی میآ

سمتی از یك دیافراگم منعطف بازتابی شیئی روی ق سی  سیله یك عد شار،  ،بو شکل دیافراگم در اثر تغییر ف شده و با تغییر  کانونی 

گیری فشار ی مشخص به اندازهو با روند شودکانون قرار گرفته است، ثبت میایی مناسب که در صفحه همنور عبوری از روزنهشدت 

شار در محدوده شود. تبدیل می سنجش ف شده و  kPa 6/103تا  kPa 85/98نتایج  ست. از اندازه روندگزارش  شده ا شریح  گیری ت

ساده بودن چیدمان و تحلیل دادهمزیت سیت و محدوده قابل اندازهتوان به تنظیممی ،هاهای این روش، عالوه بر  سا گیری پذیری ح

 شیئی و جنس دیافراگم اشاره کرد. عدسی ار، با انتخاب مناسب فش

 کانونهممبتنی بر شدت، آشکارسازی  سنجشفشارسنج 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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 مقدمه

ها بر اساس کارکردشان انواع گوناگونی دارند که از فشارسنج

خازنی،  مکانیکی، هایتوان به فشارسنجها میی آنجمله

مغناطیسی، پتانسیومتری، پیزوالکتریکی و اپتیکی اشاره 

ها در بقیه فشارسنج های مکانیکی،سنجبجز فشار .[1] کرد

گیری سیگنال الکترونیکی ناشی گیری نهایی به اندازهاندازه

از تغییرات فشار استوار است؛ با این تفاوت که در بسیاری از 

گیری سیگنال الکترونیکی باید در محل ها اندازهفشارسنج

، سنجش فشار در اینتغییرات فشار انجام شود. بنابر

مختل شده و  قوی، های الکترومغناطیسیبا میدان فضاهایی

های خاصی همراه با خطا خواهد بود. از طرفی، در کاربرد

-گیری درپذیر، اندازههای اشتعالگیری فشار گازنظیر اندازه

خواهد بود. با این حال، در دسته خاصی  آمیزمخاطرهمحل 

های اپتیکی با انتقال و تبدیل سیگنال نوری به از فشارسنج

ها قابل ایی دور از محل، این محدودیتالکترونیکی در فاصله

 .[2] رفع است

گیری تغییرات اندازه مبنای برهای نوری فشارسنج

 در، شدت و طیف فاز، قطبش، اریکه نوری نظیرهای بویژگی

 عبور، انتقال یا بازتاب باریکه نوری از یک المان اپتیکی در

بر  های مبتنیفشارسنج. اندهریزی شدپایه ،اثر تغییر فشار

سنجی های تداخلعموماً در چیدمان طیفی و شدت تغییرات

از شرایط ها . این دسته  از فشارسنج[5-3]اند شدهطراحی 

ابل توجهی تاثیر محیطی دیگری نظیر دما نیز به صورت ق

های مبتنی بر ، سیستمعالوه بر این [.6ند ]پذیرمی

 [. 7-6] اندغیرتداخلی نیز گزارش شدهگیری شدت اندازه

روش جدیدی برای فشارسنجی اپتیکی مبتنی در این مقاله 

بودن، تمامی  شود که عالوه بر کم هزینهبر شدت گزارش می

حساسیت و محدوده  های اپتیکی را دارا بوده ومزایای روش

قابل در چیدمان اپتیکی  اییسادهبا تغییرات  آن کاری

کانون نور آشکارسازی هم مبنایتنظیم است. روش حاضر بر 

-آشکارسازی هم بازتابی از سطح یک دیافراگم استوار است.

کانون مورد های مختلف میکروسکوپی همکانون در آرایش

-آشکارسازی سیگنالگیرد و مزیت آن در استفاده قرار می

های گسیلی )بازتابی( از محل کانون و جلوگیری از  

آشکارسازی نور گسیلی )بازتابی( از نقاط یا صفحات 

بندی نوری امکان الیه ،غیرکانونی است. این مزیت عمده

بعدی )با قابلیت تفکیک عمق( را -نمونه و تصویربرداری سه

 .  [8] کندفراهم می

نجکارکرد فشارس ینحوه  

نشان داده است.  1ل شکطرحی از چیدمان فشارسنج در 

𝜆پیوسته )  باریکه لیزر = 632/8 nm) بعد از کانونی ،

و   mm25 شدن توسط یک عدسی کروی با فاصله کانونی 

شکن، بوسیله یک عدسی شیئی کانونی هباریکعبور از یک 

شود. برای بدست آوردن کوچکترین اندازه لکه در صفحه می

کانونی عدسی شیئی، فاصله عدسی شیئی و عدسی به 

صورتی انتخاب شده است که باریکه لیزر بعد از عبور از 

عدسی تمام دهانه عدسی شیئی را پوشش دهد. دیافراگمی 

ایی، در نزدیکی صفحه کانونی آینه پذیر، با پوششیانعطاف

عدسی شیئی قرار گرفته و نور بازتابی از آن بعد از عبور از 

شکن به آشکارساز عدسی شیئی، و بازتاب از باریکه

ایی با روزنه، کانونهمرسازی رسد. برای آشکافوتودیودی می

کانون کانون اصلی شیئی گشودگی مناسب در صفحه هم

 قرار گرفت. 

 
جایی جابه :z؛ کانونهم آشکارسازیاز چیدمان : طرحی 1ل شک

 ی کانون.صفحهنسبت به دیافراگم 
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به این ترتیب، با جابجایی دیافراگم از صفحه کانون، اندازه 

تر شده و شدت نور رسیده به لکه بازتابی روی روزنه بزرگ

بیشترین تراز سیگنال )بر حسب  یابد. فوتودیود، کاهش می

ولت( هنگامی بدست آمد که دیافراگم درست در صفحه 

گاوسی  با تحلیل انتشار باریکهگرفت. کانونی شیئی قرار می

 توسط فوتودیود در این سیستم، سیگنال آشکارسازی شده

 آیدبعد از روزنه، به صورت زیر بدست می

( ) ( )( )( ) exp ,

( )

S z S R M w z M z 
  

= − − +    
0

22 2 2
0 01 2 1

1

، اصلی در کانون پهنای کمر باریکه 0w، که در آن
2

0 0 /z w = ،طول ریلی باریکهM نمایی عدسی بزرگ

 Rجابجایی دیافراگم نسبت به صفحه کانون، zشیئی، 

بیشینه سیگنال و  0Sشعاع گشودگی روزنه، 
2

01 ( / )z z = ، هستند. در چیدمان این فشار سنج +

0 1 mw = ،15 mR =  10وM   اند.انتخاب شده =

 
گیری شده )بهنجار( بوسیله فوتودیود بر : نمودار ولتاژ اندازه2شکل 

 حسب فشار درون محفظه. 

نشانی دیافراگم مورد استفاده در این فشارسنج از الیه

، mm 25ی با طول مستطیل آلومینیوم بر روی یک المل

ی که به وسیلهتهیه شد  µm 120ضخامت  و mm 25عرض 

های مستطیل به یک قطعه ضلعاز طرف چسب غیرکشسان، 

در  .چسبانده شد ،mm 15 فلزی با گشودگی دایروی به قطر

ایجاد شده  mm 1ایی به قطر روزنه ،طرف دیگر قطعه فلزی

و از طریق یک کانال هوای پالستیکی به میکروپمپ متصل 

های کمتر و فشارشده و از عدم نشت هوا از این محفظه در 

بیشتر از یک اتمسفر اطمینان حاصل شد. محفظه طوری در 

در فشار  ،که سطح بازتابنده دیافراگم گرفتچیدمان قرار 

درست در کانون اصلی عدسی شیئی قرار گرفته و  ،اتمسفر

بیشترین دامنه سیگنال توسط فوتودیود ثبت شود. با 

در افزایش و کاهش فشار، به ترتیب تحدب و تقعری 

به  رفتانتظار می شد با این تفاوت کهیافراگم ایجاد مید

یک اندازه مشخص افزایش  ،دلیل نحوه چسباندن دیافراگم

تحدب و تقعر یکسان نشده و تقارن یا کاهش فشار باعث 

 از بین برود. تغییر سیگنال به ازای افزایش یا کاهش فشار

 kPa 85/98 درون محفظه، در محدوده فشار تغییربا  ،سپس

های سیگنال دریافتی از فوتودیود در فشار kPa 6/103تا 

در  (.2شکل گیری شد )اندازه %5با خطایی کمتر از مختلف 

گام بعد، به منظور نگاشت ولتاژ ثبت شده به جابجایی 

فشار درون محفظه در یک اتمسفر ثابت نگه داشته  ،مدیافراگ

در جهت بوسیله یک جابجاگر موتوری  محفظهشده و کل 

در میکرونی  300 باریکه، با سرعت ثابت در محدوده انتشار

زمان طرفین کانون، حرکت داده شده و به صورت هم

خروجی فوتودیود ثبت و به نمودار ولتاژ بر حسب جابجایی 

شود انطباق (. همانطور که مالحظه می3شکل تبدیل شد )

 ( وجود دارد. 1های ثبت شده با مدل رابطه )خوبی بین داده

 
دیافراگم از محل  فاصله حسب برولتاژ فوتودیود  نمودار: 3شکل 

خط:  مدل -های تجربی؛ نقطهکانون اصلی شیئی، خط پر: داده

   . (1تحلیلی بر اساس رابطه )
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 نمودار جابجایی دیافراگم بر حسب فشار: 4شکل 

نمودار  3شکل و  2شکل های در نهایت، با ترکیب داده

 جابجایی )تغییر انحناء( دیافراگم بر حسب فشار اعمالی

عدم تقارن، در  (.4شکل )بوسیله میکروپمپ استخراج شد 

اطراف فشار اتمسفری، ناشی از یکسان نبودن عمق تحدب 

و تقعر دیافراگم به ازای تغییر فشار یکسان است. با این حال، 

با دقت  ر، فشاو افزایش  های کاهشبرای هر کدام از محدوده

ه و های متفاوت برازش کرددو خط با شیب توانخوبی می

رازش بدر سنجش در هر کدام از این نواحی به ترتیب از 

 ،μm/kPa 7/8و  μm/kPa 1/1های ، با شیب2و  1خطی 

باید توجه داشت که شیب این خطوط با حساسیت  بهره برد.

گیری در هر کدام از نواحی برابر است. از طرفی، اندازه

گیری در این روش، به ترتیب با محدوده و حساسیت اندازه

نمایی شیئی و جنس دیافراگم قابل انتخاب مناسب بزرگ

تنظیم هستند، علیرغم اینکه با تغییر هر کدام کالیبراسیون 

انتخاب دیافراگمی  به عنوان مثال بازم خواهد بود. مجدد ال

توان گستره شیئی با بزرگنمایی بیشتر می عدسی تر وضخیم

 .گسترش داد قابل توجه،های فشارتغییر به  ،گیری رااندازه

روزنه به یک فیبر  عبوری ازعالوه بر این، با کوپل کردن نور 

کی را به توان تبدیل سیگنال نوری به الکترونینوری می

ه و در کاربردهای دور از محل تغییر فشار منتقل کردفواصلی 

های های الکترومغناطیسی قوی یا گازشامل میدان

   پذیر از آن بهره جست. اشتعال

گیرینتیجه  

یکی جدید بر اساس یک فشارسنج اپت در این مقاله

گیری ه و نتایج اندازهشد کانون معرفیآشکارسازی هم

 kPa 6/103تا  kPa 85/98در محدوده  تغییرات فشار

گیری تغییرات مبتنی بر اندازه این حسگرگزارش شده است. 

و کم  کانون،  ساختار نسبتًا سادهشدت با آشکارسازی هم

های ایی داشته و تحلیل نتایج آن از سایر روشهزینه

 عدسی شیئی و  با تغییرتر است. فشارسنجی اپتیکی ساده

محدوده کاری و حساسیت قابل تنظیم بوده ، جنس دیافراگم

توان از این ابزار و حتی با استفاده از دیافراگمی مناسب می

به عنوان میکروفون نوری نیز استفاده کرد. عالوه بر این، با 

توان کوپل کردن نور عبوری از روزنه به یک فیبر نوری، می

 ها را به فواصل دور انتقال داد. ثبت داده
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 یخطریزندر غ-بر تداخل سنج ماخ یمبتن یتمام نور ی یک گیت منطقیطراح

 میمستق یکیپالسمون یهمراه با موجبر کنترل

 و حمید واحدی کوران ینور لیسه

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ن،ینو یها یفناور یدانشکده مهندس

vahed@tabrizu.ac.ir  و@yahoo.com2012Soheil.noori 

کنترل نور با  ییتوانا ازمندین ینورو محاسبات وکاربرد آن در ارتباطات  نوریدر مدارات مجتمع  گنالیس یپردازش تمام نور -چکیده 

زندر -در این مقاله با استفاده از تداخل سنج ماخاند. جلب کردهبخود را  یادیتوجه زتمام نوری  نگیچیادوات سوئ نی. بنابرااستنور 

گیت طراحی وشبیه سازی شده است.  ORو  ANDغیرخطی و موجبرهای کنترلی مستقیم پالسمونیکی دو گیت منطقی تمام نوری 

فلز هستند. استفاده از این ساختار پالسمونیکی سبب -عایق-پیشنهادی مبتنی بر موجبرهای پالسمونیکی فلز منطقی تمام نوری

 کاهش ابعاد و توان مصرفی ساختار شده است.

 .ینور نگیچیسوئ ک،ی، پالسمونتیرخطیزندر، غ-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  

vahed@tabrizu.ac.ir and @yahoo.com2012Soheil.noori 

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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 مقدمه

 میو حج عیانتقال سر یمناسب برا اریبستر بس کینور 

شبکه ها  نیمساله در استفاده از ا یباشد، ول یاطالعات م

جهت  ازیمورد ن یحوزه ادوات تماما نور نیاست که در ا نیا

 لیدل نی. به هممیرا ندار رهیوغ چنگیئپردازش، سو ت،یتقو

 ینور تشده است تا بتوان ادوا نیتمرکز بر ا ریاخ یدر سالها

ولی با سرعت و راندمان  یکیادوات الکترونمشابه با کارکرد 

سنج تداخلادوات مبتنی بر  در این راستا، کرد. یطراحباالتر 

و  یمنطق یتهایگ نگ،یچیئسو ون،یمدوالس یبرا ،زندر-ماخ

از اثرات  همزمان . استفاده[1]شده است شنهادیپ رهیغ

-ادوات مبتنی بر تداخل سنج ماخ نیدر ا یخطریغ کیاپت

پردازش  یها ستمیدر س هاشدن آن یباعث کاربرد زندر،

ها در جهت کنترل ستمیس نیا دربه جلو رو گام  کیو  ینور

امکان حبس زیر طول موجی نور  .[2]شده است ینور تمام

ای در ساختارهای پالسمونیکی باعث شده است تا توجه ویژه

به استفاده از این ساختارها در طراحی ادوات نوری گردد که 

شان گردیده منجر به کاهش ابعاد ادوات و توان مصرفی

-ماخ یکیسنج پالسمون از تداخل مقاله نیدر ا [.3است]

کر  یخط ریبازو غ کیفلز با -قیعا-ساختار فلز کیزندر در 

شده استفاده جهت طراحی یک گیت منطقی تمام نوری 

 یکیموجبر پالسمون کیماده کر توسط  تیخط ری. غاست

و رفتار  کرده رییتغ یتحت عنوان موجبر کنترل م،یمستق

قرار  یمورد بررس MZIگیت تمام نوری مبتنی بر  یخروج

  .گرفته است

  سویچینگ تمام نوری پایه یک سیستمساختار 

ساختار پایه یک سیستم سویچینگ تمام نوری مبتنی 

موجبر کنترلی پالسمونیکی در  اب هغیرخطی همرا MZIبر 

 ( نشان داده شده است. 1شکل )

 

 

یک سیستم  پایهساختار تصویر شماتیک از  :1شکل 

 .MZIسویچینگ تمام نوری مبتنی بر 

در یکی از  ، برای ایجاد غیر خطیتساختاردر این 

)، از ماده غیر خطی کر MZIبازوهای  )Ag BaO−  برای

غیر خطیت  ایجاد غیرخطیت مرتبه سوم استفاده شده است.

نانومتر و  300مرتبه سوم این ساختار با ضخامت تقریبی 

 %25نسبت کسر حجمی نانوذرات نقره در الیه نازک با مقدار 

نانومتر برابر با  820در طول موج لیزر 

( )( )3 104.8 10 esu −=   .شدت  قیدق میبا تنظمی باشد

ارائه داده  پایه ساختار ،یو طول موج ورود اژپمپ گنالیس

عمل خواهد کرد،  ینور نگیچیسوئابزار  کیشده، به عنوان 

و  عیفوق سر نگیچیسوئ در ادوات ییتواند کاربردها یکه م

داشته باشد. ساختار شامل پردازش اطالعات  یها ستمیس

-ماخ یرخطیغ یکیسنج پالسمون بستر از جنس فلز، تداخل

 ساختار نیباشد. فلز در ا یم اژمپپ میو موجبر مستق ،زندر

سط مدل درود آن تو ینسب یکه گذرده استنقره  از جنس

∞𝜀به صورت  = 3.7  ،𝜔𝑝 = 1.38 × 1016Hz  وγ =
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2.73 × 1013𝐻𝑧 سازی برای تحلیل و شبیه [.4] میشود انیب

استفاده شده است. موج سیگنال به   FDTDساختار از روش 

1.9شدت  × 104𝑉2/𝑚2 و زندر -به ورودی تداخل سنج ماخ

1.9شدت موج پمپاژ به  × 106𝑉2/𝑚2  به موجبر کنترلی

بر حسب  MZIمیزان عبوردهی مستقیم تزریق میگردد. 

طول موج در دو حالت حضور و عدم حضور بازوی غیرخطی 

( رسم شده است. در حضور بازوی 2تداخل سنج در شکل )

یک نانومتر  882در طول موج  منحنی عبور، غیرخطی

 09/0به  تداخل سنج میزان عبوردهیو  نشان داده مینیموم

به معنای  خاموشتوان حالت  یحالت را م نی، که ارسد یم

 در نظر گرفت.خروجی صفر 

 

در حضور و عدم  طول موجبر حسب   MZIمیزان عبوردهی  :2شکل 

 حضور بازوی غیرخطی.

 میشودزندر، باعث -ماده غیرخطی کر، در بازوی ماخ حضور

زندر نسبت به هم اختالف فاز پیدا -خروجی بازوهای ماخ

کنند که تداخل سازنده و مخرب را برای ما در پی خواهد 

نانومتر، این اختالف فاز به حداکثر  882داشت. در طول موج 

درجه، می رسد که نتیجه آن تداخل  180مقدار خود، یعنی 

تاثیر حضور یا عدم حضور  رب و خروجی صفر خواهد بود.مخ

نشان داده  3در شکل  MZIموج پمپاژ در طیف عبوردهی 

نتایج بدست از یافته است.  تشده که طول موج قطع شیف

برای  ( میتوان1ار پایه مندرج در شکل )آمده از ساخت

 طراحی ساختار یک گیت تمام نوری بهره گرفت.

 
 .MZIطول موج قطع  فتیش :3 شکل

های استفاده از ساختار ارائه شده برای طراحی گیت

 منطقی

در بخش قبلی و کمک با استفاده از نتایج به دست آمده 

(، گیت تمام 1گرفتن از طرح ساختار پایه مربوطه )شکل 

و  MZIنوری منطقی طراحی شده است که شامل دو عدد 

به  (P1, P2) دو موجبر کنترلی مستقیم است. دو موج پمپاژ

بعنوان ( A, B)دو موجبر کنترلی مستقیم و دو موج سیگنال 

-اخل سنج ماخدو تددو ورودی گیت منطقی به دو ورودی 

ر ساختار و ابعاد ظزندر از ن-هردو ماخزندر تزریق میگردد. 

با اعمال  برابر بوده و طول موج ورودی هر دو یکی است.

، (P1, P2)های ، و همچنین تنظیم پمپ(A, B) ورودیهای

طبق  ORخروجی مد نظر جهت طراحی گیت منطقی 

نیز عملکرد ساختار  1 جدول .آمده استبدست  (5)شکل 

 نشان می دهد.  ORعنوان گیت منطقی را به 

ساختار  یقطع باشند، خروج Bو  A یچنانچه هر دو ورود

اول جدول صحت(. حال  فیصفر خواهد بود ) معادل رد

مربوطه وصل  اژپمپ موجبه همراه  Bیا  A یچنانچه ورود

و دوم  فی)رد خروجی نشان خواهد داد ساختار کلباشد، 

و  A یهر دو ورود زیجدول صحت(. در حالت چهارم نسوم 

B شود  یباعث م نیبه همراه هر دو پمپ وصل بوده که ا

 1خروجی زندر وصل بوده و ساختار -هردو ماخ یخروج

 چهارم جدول صحت(. فی)رد نشان میدهد

http://www.opsi.ir/
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به  تدر حاال OR : توزیع میدان گیت منطقی پیشنهادی4شکل 

 A=1, B=0 2 )A=0, B=1 3 )A=1 , B=1( 1ترتیب از باال به پایین 

 ORعملکرد ساختار به عنوان گیت منطقی  :1جدول 

Out  2P  1P  B  A  

0 - - 0 0  

1 - 1 0 1 

1 1 - 1 0 

1 1 1 1 1 

 

  ANDمنطقی طراحی گیت های

با توجه به توضیحات داده شده در ساختار و عملکرد گیت 

OR برای طراحی گیت منطقی ،AND  کافیست با اعمال

نظر جهت طراحی مورد ، خروجی اژپمپ موجتغییرات در 

که الزم است  بدین منظوربدست آید.  مربوطهگیت منطقی 

و  Aفقط در حضور همزمان هر دو ورودی  اژپمپ هایموج

B ستم تزریق گردد و در بقیه حاالت  موجهای پمپاژ یبه س

  AND(، توزیع میدان گیت منطقی 5شکل ) خاموش باشند.

 را در حاالت مختلف از موج سیگنال ورودی نشان میدهد. 

 

در حاالت به  AND: توزیع میدان گیت منطقی پیشنهادی 5شکل 

 A=1, B=0 2 )A=0, B=1 3 )A=1 , B=1( 1از باال به پایین ترتیب 

 نتیجه گیری

زندر غیرخطی -در این مقاله، با استفاده از تداخل سنج ماخ

و موجبر کنترلی مستقیم پالسمونیکی دو گیت منطقی تمام 

طراحی و شبیه سازی شده است.این دو  ORو  ANDنوری 

گیت منطقی پیشنهای با استفاده از ساختارهای 

پالسمونیکی دارای ابعاد زیر طول موجی جهت کاربرد در 
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مختلف  پارامترهای ریتأثو در تارهای نوری سازی ترکیب چهارموج معکوس شبیه

  ی سیگنال خروجیبر طیف بهره

 حسن پاکارزاده، شمیم ترکیان، محمدجواد کریمی

 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

pakarzadeh@sutech.ac.ir 

 صهور   بهه کهه خهود را    شود یمسازی یک اثر خودکنشی غیرخطی جدید به نام تقویت خود پارامتری شبیه مقاله،در این  -چکیده 

نتایج . شود یمو منجر به انتشار بسیار پایدار با توزیع طیفی مشخص  دهد یمباریک شدن طیف نوری در تار با پاشندگی عادی نشان 

بخش مرکزی طیف با توزیع مجدد انرژی از  مؤثرحاصل از باریک شدن به علت ترکیب چهارموج معکوس، شبیه به تقویت پارامتری 

عوامل مختلف مانند طول  ریتأثسازی  و ما با استفاده از حل تحلیلی، فرآیند ترکیب چهارموج معکوس را شبیه .ی طیف استها کناره

 .کنیمی سیگنال خروجی بررسی میتار، پهنای طیفی اولیه و توان ورودی را بر طیف بهره

 

 .اثر خودکنشی، تارنوری،  ترکیب چهارموج معکوس، تقویت خودپارامتری -دواژهیکل

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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 مقدمه

ترکیب چهارموج یا ترکیب چهار فوتون یک فرآیند غیرخطی 

ترکیب  منشأ. شوداست که از اثر غیرخطی مرتبه سوم ناشی می

های مقید ماده به چهارموج مربوط به پاسخ غیرخطی الکترون

]ی استمیدان الکترومغناطیس شده از  نوع شناخته کی. 1[

 یمعادله صورت به یخط کیدر اپت یامواج پارامتر بیترک

   0 0 0
2      کنش  برهم نیا .خواهد بود

در فرکانس  ی پمپفرکانس مرکز حاصل ترکیب دو فوتون از

0
  و به ( استوکس یآنت) شده لیتبدبا جفت امواج به باال

 یها با فرکانس( استوکس) شده لیتبد نییپا 0
   و

 0
  که  دیآ یمترکیب چهارموج زمانی به وجود  .است

ی فاز را ارضا کنند جور شدگکننده شرایط  کنش برهمچهارموج 

به صورتی که روند تبادل انرژی بین امواج در طول انتشار در 

، روند ترکیب چهارموج اگرچه. محیط غیرخطی را تضمین کند

و یک  شوند یمیعنی، دو فوتون پمپ یکسان نابود . تبهگن است

و به پایین ( آنتی استوکس) شده لیتبدجفت فوتون به باال 

 جانبه کی انتقال انرژی. کنند یمتولید  را( استوکس) شده لیتبد

که آیا روند معکوس ترکیب چهارموج  کند یمرا ایجاد  سؤالاین 

 است؟  ریپذ امکانمعمول در محیط غیرخطی 

است، روند معکوس  شده مشخص( 1)که در شکل  طور همان

( 1)ی باید تبهگن باشد و روابط انتقال انرژی را مانند معادله

]ارضا کند ]2. 

(1 )                                 0 0 0
2               

 
]چهارموج معکوس بیترک ندیاز فرآ یطرحواره ا :1شکل  ]2 .   

دراین مقاله، با استفاده از حل تحلیلی، فرآیند ترکیب چهارموج 

عوامل مختلف مانند طول تار،  ریتأثسازی  و معکوس را شبیه

ی سیگنال پهنای طیفی اولیه و توان ورودی را بر طیف بهره

 .کنیمخروجی بررسی می

 سازیمبانی نظری و نتایج شبیه

ترکیب چهارموج معکوس در تارهای نوری با پاشندگی عادی 

سازی این فرآیند برای شبیه. دهدتحت شرایط خاصی رخ می

گیریم که خروجی این ر رامان در نظر میلیزر ورودی را لیزر تا

این نور . نانومتر است 1- 2/0ی بافاصلهی ا دو قلهلیزر یک طیف 

لیزر باید از طول مشخصی از تار با پاشندگی عادی عبور کند تا 

ی این  دهنده نشانآزمایش تجربی . رخ دهدIFWM فرآیند 

]فرآیند در منبع برای . است شده دادهل شرح کام صورت به 3[

 دوتاری از ساز هیشبی این فرآیند در تار نوری به کمک مشاهده

1مختلف 
LEAF 2ی پاشندگی عادی و  با ناحیه

SMF- 28  با

با استفاده از حل . کنیمی پاشندگی غیرعادی استفاده میناحیه

با طیف دو )خروجی لیزر رامان گیریم که تحلیلی نتیجه می

ی ها کننده تیتقوشبیه  رسد،می LEAFوقتی به تار ( یا قله

OPAپارامتری نوری دو پمپ 
کند که با دو پمپ عمل می 9

و  "هاپمپ"اما در این مورد اند؛  جداشدهطیفی  ازلحاظ

ی متفاوت وجود ندارد در عوض، میدان ورودی "هاسیگنال"

به ( پمپ)های محیطی موج خود را با توزیع مجدد انرژی از طول

های مؤثر این پمپ. کند منتشر می( سیگنال)ی مرکزی  ناحیه

 .شوند در ورودی تار در نظر گرفته میو  های با فرکانس

 های ی سیگنال و آیدلر را با فرکانسمؤثرهای چنین پمپ

2به صورتی که . تقویت خواهند کردو  1 4و 3   

در این تحلیل کیفی، ابتدا مورد پمپ . است شده گرفتهدر نظر 

سیگنال و  کهشود به صورتی  تخلیه نشده در نظر گرفته می

ها بسیار کوچک هستند آیدلر در مقایسه با پمپ

3 1 2 0
P P P P  .عبور سیگنال برای  راشباعیغی  بهره

سیگنال 
3

G ،شودزیر نوشته می صورت به: 

(2)                    
 

 
2

03

3

3

1 sinh
0

PP L
G gL

P g


  

 
  

  

                                                           
 

 
1 Large effective area fiber 
2 Single mode fiber 
3 Optical parametric amplifier 

12

3

4
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صورت  ی آیدلر به بهره
4 3

1G G  وg ی پارامتری ضریب بهره

ی شود که با استفاده از معادلهنامیده می
2

2 2

2

k
g r 

 
 
 

 

در این معادله . محاسبه می گردد
0

r P و  ضریب

0 که یهنگام. غیرخطی است
l Nl

k        باشد، ضریب

 و   ثابت انتشار کل  .رسد بهره به بیشینه مقدار خود می

       
3 4 1 2

            جورشدگی عدم

ثابت انتشار ، 
NL 0

P    جور عدم  بردار موجبخش غیرخطی

ی،  شدگ
3s c

      و
1 2p c c

         

توان ثابت انتشار  برای فهم اثر پاشندگی، می. شوندتعریف می

و  sلحاظ   ی را در سری توانی استاندارد بهجور شدگعدم 

p بسط داد( 9)ی طبق معادله: 

(9 )    
      

2222
21

mmm
s pmm


  


    


 
   

2m  مشتقات زوج از  در فرکانس مرکزی
c با . است

4توجه به اینکه  2  است، داریم: 

(3   )                                      22

2 s p            

ی ی بهره در ناحیهبهره و مکان بیشینهبنابراین شکل طیف 

آیدمی دقت بهی فاز جور شدگطیفی با استفاده از شرایط 

[ ] [ ]6 3: 

   
22 0

0

2

P
k s p


 




      

 
 (5    )         

ی خروجی طیف بهره 2، شکل1با استفاده از پارامترهای جدول 

ی که در ناحیه LEAFی ورودی به ها موج طولبه ازای 

در این حالت اثر . دهدپاشندگی عادی قرار دارد را نشان می

 .دهدترکیب چهارموج معکوس رخ می

] .سازی طیف بهره تار برای شبیه ازیموردنپارامترهای : 1جدول ]3 LEAF 

مقدار        پارامتر       ها ثابت   

     طول تار

موج طول

صفرپاشندگی   
    

های ورودیتوان      

ثابت پاشندگی 

 مرتبه دوم
 

  

     افت تار
     ضریب غیرخطی

ورودی موج طول      

ورودی موج طول      
 

 
 . LEAFمتر از تار  1000نمایی از طیف بهره پس از انتشار در طول : 2شکل

 پهنای طیف ورودی بر طیف بهره ریتأث( الف

که  افتیدر توانیم ،9ی در شکل ورود فیط یپهنا یبا بررس

شدن  کیباشد، بار نانومتر 2کمتر از  هیاول فیط یاگر پهنا

. دهدرخ می چهارموج معکوس، بیاثر ترک یعنی یینها فیط

، نانومتر 2از شیب ه،یاول فیط یپهنا شیبا افزا که یدرحال

خواهیم چهارموج معمول  بیاثر ترک یعنی یفیط یشدگ پهن

 یها طیبا افت و هم در مح یها طیاثر هم در مح نیا. داشت

 .مشاهده است بدون افت قابل

 

 
 ی بازهتغییرات طیف بهره در اثر تغییر پهنای طیف ورودی در : 9شکل

.  متر1000ی مختلف سیگنال به ازای طول ها موج طول

1 2
1423 , 1424nm nm   ،

2 1

2
4.3 ps km



  و
0

1.5P W

. 

 توان ورودی بر طیف بهره  ریتأث( ب

 یها که برابر با مجموع توان یتوان ورود (2)ی هطبق معادل

امواج پمپ 
0 1 2

p p p  ارتباط  ی سیگنالبا بهره است

1km
L

1490nm0


0.75W1 2
,p p

2 1
4.3ps km



2


0.25 /dB km

 
1

2.16 .W km




1423nm1


1424nm2
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عوامل و  ریبا ثابت در نظر گرفتن سا نی؛ بنابرادارد  میمستق

0/از هیمقدار توان اول رییتغ 4/تا 5 طور که در همان وات،  5

 شیکه با افزا میرس یم جهینت نیبه ا شود،مشاهده می 3شکل

 یو به ازا ابدی یم شیافزا گنالیس ی بهره ،یمقدار توان ورود

بیش از  یمقدار بهره نهیشیبه بدر این محدوده،  وات 5/3 توان

  .رسد یم بلدسی 10

 
ی ها موج طولی  بازه تغییرات طیف بهره در اثر تغییر توان ورودی در: 3شکل

1مختلف سیگنال به ازای
in

nm      ،1L km و    
0

1.5p W  . 

 LEAFی بر طیف بهره تار نور تاراثر طول ( ج

ی اصلی برابر با ساز هیشببرای  شده گرفتهطول تار در نظر 

آمده است، با ثابت در  5که در شکل چنان. متر است 1000

در طیف بهره، طول تار را از  مؤثری عوامل نظر گرفتن بقیه

ی سیگنال متفاوت، ها موج طولی  بازهمتر در  1100تا  500

ی بهره نیز بیشینههر چه طول تار افزایش یابد، . میده یمتغییر 

متر، بهره به بیشینه  1100طول  تر خواهد شد و در تار بهبیش

نتایج . رسد یمبل دسی 91/29مقدار خود در این بازه یعنی 

  آناست که در ( 2)ی تحلیلی مطابق با معادله آمده دست به

  .دارد میمستقی سیگنال با طول تار ارتباط  بهره

 

1بهره در اثر تغییر طول تار نوری به ازای  تغییرات طیف: 5شکل   
in

nm  

و 
0

1.5P W . 

ی پمپ ها موج طولبا توجه به  SMF-28ی تار نور

1
1423nm و

2
1424nm و

0
1310nm ی ، در ناحیه

طور که در درنتیجه، همان. گیردپاشندگی غیرعادی قرار می

داده شده است پهنای طیف خروجی تحت فرآیند نشان  4شکل 

FWM ی طیف نهایی به میزان یابد و بهرهافزایش می

 .یابدی کاهش میتوجه قابل

 
، SMF-28طیف پس از انتشار سیگنال در طول تار : 4شکل

 
1

1.37 .W km


،
2 1

2
10.18 ps km



 ،1000L m و

0
1.5P W . 

 گیرینتیجه

با در نظر گرفتن شرایط حاکم  IFWMدر این مقاله، فرآیند 

سازی شد و تاثیر عوامل مختلف بر طیف بهره بر آن شبیه

توان نتیجه گرفت که فرآیند می. خروجی بررسی گردید

IFWM های طیف نوری را باریک خواهد کرد و جفت فوتون

هایی در مرکز دو پمپ ورودی سیگنال و آیدلر را با فرکانس

شود که فقط زمانی ایجاد می IFWMفرآیند . کندتولید می

چنین افزایش هم. نانومتر باشد 5/1پهنای طیف ورودی کمتر از 

 ی طیفباعث افزایش بهره طول تار نوری و توان ورودی

 . گرددخروجی می
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های نازک نانوساختار مس تهیه شده با روش بررسی خواص اپتیک غیرخطی الیه

 نشانی تبخیر گرمایی مقاومتیالیه

 1عطااله کوهیان محمد آبادی ، 1، نوشین السادات حسینی تهرانی 1مهسا اطمینان 

 ut.ac.ir, 96mahsaetminan@ut.ac.ir, hosseini@:رایانامه، دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران1

koohian@ut.ac.ir. 

ضریب جذب غیرخطی مورد دراین مقاله خواص اپتیک غیر خطی الیه -چکیده  ست و  شک ضریب  شامل  ساختار مس  های نازک نانو

مقاومتی تهیه شده اند، همچنین  نشانی تبخیر گرماییو با روش الیه nm130و  nm 25بررسی قرار گرفته اند. نمونه ها در دو ضخامت 

سته در طول موج  Z-از تکنیک جاروب ست.  nm532با لیزر دیودی پیو شده ا ستفاده  ست آوردن خواص اپتیک غیرخطی ا ، برای بد

شان می سی ن ضخامت الیهنتایج این برر ست غیرخطی با افزایش  شک ضریب  ضریب جذب غیر خطی ها تغییر عالمت میدهد  دهد و 

 د.یابکاهش می

 نشانی تبخیر گرمایی مقاومتی های نازک فلزی، الیهضریب شکست و ضریب جذب غیرخطی، الیه -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

را های غیر خطی طیف وسیعی های نازک با ویژگیالیه امروزه

دهند، که از نظر کاربرد تشکیل میهم از نظر نوع ماده و هم 

[، ساخت 1توان به ساخت حسگرها]ها میازجمله کاربردهای آن

های توان لیزر و قطعات های اپتیکی، محدود کنندهسوییچ

های قابل اشباع و همچنین ابزارهای [، جاذب2اپتیکی حساس]

[، اشاره کرد. از این جهت بررسی 3فوتونیک و اپتوالکترونیک]

-ای میهای نازک دارای اهمیت قابل مالحظهتیکی الیهخواص اپ

 باشد.

منشأهای متفاوتی دارد که غیرخطیت غیرخطی شکست  ضریب 

ها است. پدیده نوری غیرخطی گرمایی ناشی گرمایی یکی از آن

باشد. هنگام عبور از یک ماده اپتیکی میاز جذب باریکه لیزری به

-معرض تابش قرار می در اثر جذب دمای بخشی از ماده که در

ماده غیرخطی یابد و بنابراین ضریب شکست گیرد افزایش می

بسته غیرخطی کند. همچنین تغییرات ضریب شکست تغییر می

ی آن ممکن است مثبت یا منفی به نوع ماده و ساختار درون

دو  در این مقاله به بررسی غیرخطیت گرمایی برای. [4]باشد

نازک نانوساختار مس با دو ضخامت نمونه تهیه شده از الیه های 

 [.5]پردازیممی Z-، با استفاده از تکنیک جاروبمتفاوت

 ها و چیدمان آزمایشتهیه نمونه

نشانی تبخیر گرمایی ها با استفاده از دستگاه الیهنمونه

، با بوته تنگستن Edvard Vacum Coater(، RTEمقاومتی)

برای تعیین (. 1اند)شکل.آماده شده torr  5-10× 6و در خال

هی نازک از طیف سنج ویژگی های نوری خطی و ساختار الیه

-و میکروسکپ الکترون ( VIS – UVفرابنفش )-مرئی نوری

ایم. ضخامت ( استفاده کردهFESEMگسیل میدانی)روبشی

نانومتر است و مقدار جرم مس  130و  25های تهیه شده الیه

گرم میلی 52و  10انی به ترتیب نشتبخیر شده در فرآیند الیه

شکست غیرخطی با  گیری ضریببوده است.همچنین برای اندازه

موج [، از یک لیزر دیودی با طول5] Z-استفاده از تکنیک جاروب

-میلی 200وات، پاورمتر دیجیتال میلی 130و توان نانومتر 532

 (.1است)شکل.شده  متر، استفادهمیلی 1.5وات و روزنه با قطر 

 
 روزنه بسته. Z-سازی چیدمان آزمایش جاروب: شبیه1شکل.

 نتایج و بحث

فرابنفش که در -نتایج بدست آمده از طیف سنجی نوری مرئی

دهد، هردو نمونه دارای قله جذب است، نشان میآمده  3شکل.

نانومتر این قله در  25پالسمونی هستند که برای الیه با ضخامت 

نانومتر در  130انومتر و برای الیه با ضخامت ن 735موج طول

 نانومتر است. 623موج طول

 

 130های نازک مس با ضخامت )الف(: نمودار طیف جذب نوری الیه2شکل.

 نانومتر 25نانومتر، )ب(

همچنین نتایج بدست آمده از میکروسکپ الکترون 

( نیز وجود جزایری از نانوذرات را روی سطح FESEMروبشی)

شود تراکم نانوذرات دهد. همانطورکه مشاهده میها نشان میالیه

-25نانومتر بیشتر از الیه با ضخامت 130روی الیه با ضخامت 

 (.3نانومتر است)شکل.
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 )الف(

 

 )ب(

(: بنانومتر، )25(: الیه نازک مس با ضخامت الف) FESEMتصویر  :3شکل.

 نانومتر.130الیه نازک مس با ضخامت 

ها آزمایش های اپتیک غیرخطی الیهبرای بدست آوردن ویژگی

صورت روزنه صورت روزنه بسته و باردیگر بهرا یکبار به Z-جاروب

 است.نشان داده شده 5و4ایم که نتایج آن در شکل.باز انجام داده

 (الف)

 )ب(

 25الف(: روزنه بسته الیه نازک مس با ضخامت، ) Z-: نمودار جاروب4شکل.

 نانومتر. 130نانومتر و )ب(: 

 )الف(

 )ب(

 25روزنه باز الیه نازک مس با ضخامت، )الف(:  Z-نمودار جاروب :5شکل.

 نانومتر. 130نانومتر و )ب(: 
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و همچنین بیشینه و کمینه توان تراگسیل  4به شکل. باتوجه

شود که ضریب شکست غیرخطی برای برای دو نمونه، نتیجه می

نانومتر مثبت و برای نمونه 25نمونه الیه نازک مس با ضخامت 

نانومتر منفی است. بنابراین با 130الیه نازک مس با ضخامت 

هد. دتغییر ضخامت ضریب شکست غیرخطی تغییر عالمت می

 گزارش شده است. 1نتایج حاصل از این نمودار ها در جدول.

 
 .های نازک مس: پارامترهای مربوط به شکست غیرخطی الیه1جدول.

توان ضریب جذب غیرخطی را ، می5با استفاده از نتایج شکل. 

دهند با افزایش ها محاسبه کرد. محاسبات نشان میبرای نمونه

-ها کاهش میغیرخطی آنها ضریب جذب ضخامت الیه

 (.2یابد)جدول.

 
 های نازک مس.: ضریب جذب غیرخطی الیه2جدول.

 گیرینتیجه

های نازک توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، الیهبا

نانوساختار مس با تغییر ضخامت الیه، رفتار اپتیک غیرخطی 

ها ها و نموداردهند. همانطور که از دادهجالبی از خود بروز می

مشخص است، عالمت ضریب شکست غیرخطی با تغییر ضخامت 

کند و همچنین ضریب جذب غیرخطی های نازک تغییر میالیه

یابد. این درحالی است که با ها با افزایش ضخامت کاهش میالیه

 شود.افزایش ضخامت تراکم نانوذرات روی سطح الیه بیشتر می
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فمتوثانیه ایجاد و در  5 تا کوتاه توانند تپ فوقمی هانهیآاین . های چرپ حاصل شده استساخت آینه ینهیدرزمزیادی  شرفتیپامروزه  –چکیده 

شندگی اندازهمایکلسون را برای  یسنجتداخل تجربی چیدمان در این مقاله. تپ خروجی حاصل کنندی برا ییباالنتیجه توان  گروه  ریتأخگیری پا

شندگی مربوطه را ثبت کردیم ی تداخلی هابیناببرپا کرده و  ستفاده از الگوریتم تبدیل موجک پا سپس با ا ستگروه را  ریتأخو  که با آوریم  به د

 .دهدتطابق بسیار خوبی را نشان می ،توسط شرکت سازنده هانهیآبرای  شدهارائهاطالعات 

 نازک هایالیه تبدیل موجک،، سرعت گروه ، پاشندگیگروه تأخیر پاشندگی، چرپ هایآینه -کلید واژه

Design and set up of a Layout for measurement of group delay dispersion of dispersive 
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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 

 

http://www.opsi.ir/
mailto:hfallah@sci.ui.ac.ir
mailto:thinfilmgroup@yahoo.com
mailto:hadis21@rocketmail.com
mailto:m.hajimahmoodzade@sci.ui.ac.ir
mailto:hfallah@sci.ui.ac.ir
mailto:thinfilmgroup@yahoo.com


، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،   

462 
 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 مقدمه-1

( عناصر اپتیکی پارامتر مهمی 1GDDگروه ) ریتأخپاشندگی 

. [1]ثانیه استهای لیزر فمتوبرای کنترل و تولید پالس

تواند پهنای زمانی پالس را افزایش گروه می ریتأخپاشندگی 

 راتیتأثتر شود هرچه پالس لیزر کوتاه. یا کاهش دهد

، یک طورمعمولبه. شودمی ترتیبااهمگروه  ریتأخپاشندگی 

باال بازتابندگی  عالوه بر کیالکتریدنازک  یهاهیالبا آینه 

با پهنای باند مناسب دارای پاشندگی کمی  ایباید در ناحیه

توان با توجه با های پاشندگی را میاگرچه منحنی. باشد

محاسبه کرد، اما به دلیل اینکه  هیچندالساختار هندسی 

مطابق با پارامترهای طراحی ساخته  قا  یدقها این آینه

 . تجربی ضروری است یریگاندازه شوندینم

گروه  ریتأخگروه و پاشندگی  ریأختگیری های اندازهاز روش

توان به تداخل سنجی نور سفید و تداخل سنجی فابری می

تداخل  طورمعمولبه حاضردر حال . [3, 2]پرو اشاره کرد

پاشندگی عناصر  یریگاندازهبرای ( WLIسنجی نور سفید )

از  معموال تداخل سنجی نور سفید . شودفاده میاپتیکی است

بر مبنای  یریگاندازهمایکلسون است که  سنجتداخلنوع 

تغییر طول بازوی حاوی نمونه که باید مشخصه یابی شود 

گروه و پاشندگی  ریتأخباید  تداخلی بینابپس از ثبت . است

 ریتأخپاشندگی . گروه از این اطالعات استخراج شود ریتأخ

که  دیآیم به دستگروه از مشتق دوم فاز نسبت به بسامد 

. را نیز در محاسبه منظور کرد 2البته همیشه باید وجود نوفه

های الگوریتم ،تداخلی بیناببرای استخراج اطالعات الزم از 

تبدیل  الگوریتم در این مقاله. [1]مختلفی وجود دارد

که دقت محاسبات آن از  است، شدهاستفاده 3موجک

  .[4, 3]دیگر نظیر تبدیل فوریه بهتر است یهاتمیالگور

                                                           

 

 
1 Group delay dispersion 
2 Noise 

ی سنجتداخلدر روند انجام این کار ابتدا یک چیدمان 

ی نهیدو آمایکلسون برپا شد و سپس بیناب تداخلی برای 

پاشندگی  ریتأخکه میزان  Altecnaپاشنده ساخت شرکت 

سرانجام با استفاده از الگوریتم  ،شدهثبتمشخص بود  هاآن

گروه مربوط به هر کدام  ریتأختبدیل موجک پاشندگی 

ی شرکت سازگاری شدهگزارششد که با اعداد  محاسبه

 مناسبی داشت.

 برپایی چیدمان و ثبت بیناب تداخلی-2

، قطبنده، سنجمنبع نور، بینابچیدمان آزمایشگاهی شامل 

جاگر است که پرتو شکاف، پرتوگستر، عدسی و جابه

 شده است.نشان داده 1شکل ی آن در وارهطرح

 
 سنج مایکلسونطرح وار تداخل یالگو :1شکل 

و همچنین کافی بودن  موردنظربینابی  یتوجه به گستره با

یک المپ هالوژن تنگستن  شدت در تمام فاصله بیناب از

ی نقره را روی آینه. وات برای منبع نور استفاده کردیم 150

ی پاشنده را روی پایه الکتریکدیی پایه ثابت و آینه

قادر به تغییر  جاگرجابهو با استفاده از  قراردادیممتحرک 

. با استفاده از عدسی و ی بازوی نمونه هستیمفاصله

گستر نور ورودی را داخل چیدمان و بعد از پرتو شکاف پرتو

 .متمرکز کردیم سنجبینابروی 

3 Wavelet taransform 
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-در تداخل [5]و بینابی [3]برای ثبت بیناب دو روش زمانی

سنجی وجود دارد که ما روش بینابی را برگزیدیم. به دلیل 

پهنای بینابی نسبتا  زیاد منبع نور طول همدوسی نورتابشی 

ازو باید تقریبا اختالف راه دو ب جهیدرنتخیلی کوتاه است 

 بازو تقریبا یکسان باشد.  صفر یا طول دو

 قرار دادهبازو را تقریبا مساوی  در این آزمایش ابتدا طول دو

نانومتر  100جاگری که با دقت و سپس به کمک جابه

شد تالش کردیم تا بیناب را دریافت کنیم و این جا میجابه

دست آمد که طول بازو کامال  یکسان شد. سپس با  زمانی به

متر نور را میلی 40کمک یک عدسی با طول فاصله کانونی 

ی پرتو تنظیم زاویهسنج متمرکز کردیم. داخل فیبر بیناب

ها در چیدمان از اهمیت باالیی برخوردار است شکاف و آینه

الگوی تداخلی دریافت نخواهد که اگر تنظیم نباشد طوریبه

های زیادی برخوردار بود از نوفه بینابدر این آزمایش شد. 

لرزش محیط و  منبع نور،های ولتاژی وخیزافتکه ناشی از 

دقت کم قطعات اپتیکی است درنتیجه با برپایی این چیدمان 

گیری از بهترین قطعات اپتیکی، بر روی میز اپتیکی و با بهره

از اطمینان از ها را تا حد امکان کاهش دادیم. پس نوفه

خلی از عملکرد صحیح چیدمان و انتخاب الگوی مناسب تدا

ها را ثبت کرده که در بیناب آن دو نمونه آینه استاندارد،

 است. شدهارائه 3و  2های شکل

گروه با استفاده از  ریتأخمحاسبه پاشندگی -2

 تبدیل موجک

 تأخیرمبانی نظری به دست آوردن  اختصاربهدر این قسمت 

شود. تبدیل گروه با استفاده از تبدیل موجک توضیح داده می

 : شودیمبا فرمول زیر تعریف  𝑓(𝜔)الگوی بیناب  [6]موجک

(1) 𝑤(𝑡, ω) =
𝑡

2𝜋
∫ 𝑓(𝜔′)𝜓∗[

(𝜔′−𝜔).𝑡

2𝜋
]𝑑𝜔

+∞

−∞
 

                                                           

 

 
1 shift factor 

 
 400𝑓𝑠2−نمونه اول با پاشندگی تأخیر گروه  ی: بیناب آینه2شکل 

 
 250𝑓𝑠2−ی نمونه دوم با پاشندگی تأخیر گروه: بیناب آینه3شکل 

تابع موجک مادر است و  ψ(ω′)در این معادله 

Ψ[
(𝜔′−𝜔).𝑡

2𝜋
متغیر  𝜔ی موجک دختر است. معادله [

2𝜋و  1جاییجابه

𝑡
ضرایب شباهت  درواقعمتغیر مقیاس است.  

آید. برای بدیل موجک دختر و بیناب اصلی به دست میاز ت

ی فاز به یک موجک مختلط نیاز داریم که موجک محاسبه

ها است و بهترین ترین آناز معروف [8, 7]گابور یا گاوسی

بسامد را داراست به همین دلیل  -پذیری زمانقدرت تفکیک

 در این پژوهش این موجک را انتخاب کردیم. 

تبدیل ی روی قله گروه از تأخیرآوردن  دست به حال برای

ی نهیشیبکه از  𝑡(𝜔) 2"ی محلیدوره" موجک با تعریف

,𝑤(𝑡 [8]شناسی فازپوش منحنی ریخت ω)  در یکω 

ی رابطهبیناب فاز را مطابق  توانیم، دیآیمبه دست  ثابت

  زیر به دست آورد:

(2) 𝜑(𝜔) = ∫ 𝑡(𝜔) ∗  𝑑𝜔 

2 Local period 
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گروه از  ریتأخی اپتیکی است. اهیزاوبسامد  ω در آنکه 

 :دیآیم دست به ωی اهیزاومشتق فاز نسبت به بسامد 

 (3) 𝐺𝐷 =
𝑑𝜑

𝑑𝜔
= 𝑡(𝜔) 

 قا  یدقی محلی شود که بیناب دورهدیده می (3از معادله )

ی ریگمشتق بارککه با ی[4]گروه است ریتأخیا  GDهمان 

 در .دیآیم به دستگروه  ریتأخگروه، پاشندگی  ریتأخاز 

را  قبل به دست آوردیم در قسمتکه  الگوهای بینابی اینجا

کنیم و ضرایب تبدیل موجک را جایگزین می 1در فرمول 

ی تبدیل کنیم سپس با استفاده از الگوریتم قلهمحاسبه می

 به دست آوردیم.گروه را  ریتأخپاشندگی  [9]موجک

 گیرینتیجه-4

نشان  3و  2شده که در شکل های ثبتما برای تداخل

گروه را محاسبه کرده و  ریتأخشده است، پاشندگی داده

طبق رفتار نمودار ایم. آورده 5و  4های نتایج را در شکل

بیشترین مقدار فراوانی را برای آینه نمونه اول و دوم حول 

آمده با دستمشاهده کنیم که مقدارهای به -250و -400

 توسط شرکت سازنده، سازگاری خوبی دارد. شدهاعالماعداد 

دهد با استفاده از الگوریتم نشان می آمدهدستبهنتایج 

مایکلسون با دقت خوبی  سنجتداخلتبدیل موجک و 

 توان به دست آورد.گروه را می ریتأخپاشندگی 

 
گیری شده برای آینه اول با اندازه: نمودار فراوانی پاشندگی تأخیر گروه 4شکل 

 -400پاشندگی تأخیر گروه 

 
گیری شده برای آینه دوم با نمودار فراوانی پاشندگی تأخیر گروه اندازه :5شکل 

 -250پاشندگی تأخیر گروه 
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نانو برای کاربردهای سیلیکون  ط کوانتومیاقن و بررسی خواص نوری سنتز

 یحسگر

 ، سید مجید محسنی ارمکیمجید طاهری

 دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهرانه فیزیک، دانشکد

 بررسیمورد  کاربردهای حسگر زیستیبرای  اتانولدر محیط  سیلیکون قاط کوانتومیاپتیکی ن ، خواصپژوهشی کار ایندر  –چکیده 

آبی، روش کندوستتوز  با فوتولومینستتان  در محیط اتانول برای تولید محلول کلوئیدی نقاط کوانتومی ستتیلیکونقرار گرفته استت   

آن با دستگاه پراش ایک  مرئی و ساختار کریستالی -یابی نمونه با دستگاه طیف سنج فرابنفشمشخصه شده اس   لیزری استفاده

شده س  انجام  ساختار بلوری ا شده  سنتز  سیلیکون  س  که نقاط کوانتومی  طیف  دارند  نتایج طرح پراش پرتو ایک  بیانگر این ا

ناشی  ،نانومتر 460-480طول موجی  در محدوده در محیط اتانول، گسیل نور آبیسیلیکون حاصل از نقاط کوانتومی فوتولومینسان  

و  ینقاط کوانتومی پایداری نوری خوباین همچنین طیف فلورستتانستتی  دهد را نشتتان مینانومتر،  365-415برانگیختگی در بازه از 

را به گزینه مناستت ی برای  ، آنهاط کوانتومیقاین نا از تابشتتی بدستت  آمدهخواص د  دهاز خود نشتتان می pH 6تری در شتتدق قوی

  د کنت دیل میی گرنانو حسهای اپتیکی با کاربرد پروب

 .کندوسوز لیزری، نانوذرات سیلیکون، فوتولومینسانس، نانو حسگر -واژهکلید 

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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 زیستدلیل به کونسیلیقاط کوانتومی ناخیرا       

، بازده کوانتومی فوتولومینسانس باال و پایداری سازگاری

 اندمورد توجه قرار گرفته زیست و پزشکیدر حوزه  نوری

به ابعاد نانو باعث ظهور  تودهکاهش اندازه از ابعاد . [1]

 قاط کوانتومیشود که در مورد نجدیدی می نوری خواص

پدیده محبوس شدگی  از سیلیکون تغییرات عمده ناشی

براساس این پدیده خواص  .[2] کوانتومی است

 .باشدتابع اندازه ذرات مینقاط کوانتومی  یفوتولومینسانس

مورفولوژی و  ،به اندازه ذراتنانو نوری بطور کلی خواص

ها بستگی دارد که خود تحت تاثیر روش شیمی سطح آن

و  شمیاییهای تاکنون روش باشد.سنتز و شرایط آن می

سیلیکونی به  قاط کوانتومیفیزیکی متفاوتی برای تولید ن

 ساده و پرکاربردهای از جمله روش است.کار گرفته شده 

در  وسوز لیزریانوکلوییدها روش کندبرای تهیه ن فیزیکی

از فرآیندها در  یبسیاربررسی . [3] باشدمحیط مایع می

سریع، د یک روش تشخیص نیازمن پزشکی و زیستعلوم 

 تکنیک د.باشمیپذیر تکرار و ، صحیح، دقیقحساس

 این به رسیدن برای ناسبیم بسیار روش فوتولومینسانس

 یزیکیف خواص هوسیل به روش این ظرفیت باشد.می اهداف

این  گردد.ی مورد استفاده تعیین مینمونه شیمیایی و

زیست میایی، یخواص شامل اندازه ذرات، ماهیت ش

برای  باشد.سازگاری و قدرت برهمکنش با گونه زیستی می

اال، بهره داشتن پایداری ب ،مورد استفاده ط کوانتومیاقن

اللیت ذاتی در محدوده مرئی و ح سکوانتومی فوتولومینسان

پژوهش، نقاط در این  .[4] تضروری اس های آبیدر محیط

م یاگ ونئودیمی با استفاده از لیزر پالسیکوانتومی سیلیکون 

 پراش رحتوسط طن آ یابیمشخصه و تهیه تانولایط در مح

مرئی و طیف سنج -پرتو ایکس، طیف سنج فرابنفش

همچنین پایداری نوری و است. شدهانجام  فوتولومینسانس

 است.طیف فوتولومینسانس بررسی شده قلهروی بر pHتاثیر 

قاط تولومینسانس استفاده از این نودر طیف فی قله ظهور

و جایگزینی این نانوذرات  ی زیستیهاحسگررا در  کوانتومی

 د. کننقاط کوانتومی سمی فراهم می به جای

 جربیت شبخ

 nوع ن ونبرای تولید نقاط کوانتومی، یک ویفر سیلیک      

قرار گرفته، و  اتانول مترمکعبسانتی 15 داخل بشر حاوی

شود. در این کار، لیزر پالسی پرتو لیزر به آن تابیده می

 15، پهنای پالس نانومتر 1064 با طول موج یومنئودیم

مورد  mJ 100 یو انرژ Hz10 ثانیه با آهنگ تکرار نانو

باریکه لیزر توسط یک عدسی با  است.استفاده قرار گرفته

 است. برروی هدف متمرکز شدهمتر سانتی 50فاصله کانونی 

دقیقه پرتودهی ویفر سیلیکون، رنگ محلول  5بعد از 

کلوئیدی عوض شده و رنگ محلول کلوئیدی زرد متمایل به 

شود. غلظت سیلیکون محلول کلوئیدی بعد از ای میقهوه

 خواهد بود. gr/L 0.02پرتودهی 

توسط محلول کلوئیدی تولید شده  نوری یابیمشخصه     

و  (PerkinElmer LAMBDA 25) مرئی-فرابنفش سنجطیف

-انجام گرفته (Cary Eclipse) فوتولومینسانسسنج طیف

میکروسکوپ الکترونی و تصویر  کریستالی ساختار است.

-Stoe-Stadv Xکلوئیدها به ترتیب توسط  (TEM) عبوری

ray diffractometer  وPhillips CM-120 شده بررسی 

روی طیف  pHپایداری نوری و تاثیر  جهت بررسی است.

 ،Ocean Optics USB2000 سنجاز طیف فوتولومینسانس
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 30 توان و نانومتر 405 موجطول با پیوسته لیزر بهمجهز 

    است.استفاده شده ،واتمیلی

 نتایج تجربی و بحث
در  نقاط کوانتومی سیلیکون کسیپراش پرتو اطرح       

 کیپیک  دارای این شکل. استنشان داده شده 1شکل

( 111) ربوط به صفحات کریستالیم 5/28° هیدر زاو پراش

درجه  35تا  15یک پیک پهن از و  از نانوذرات سیلیکون

اندازه  د.باشسیلیکون میساختار آمورفی اکسید مربوط به 

 از طیف پراش شرر-توان براساس رابطه دبینانوذرات را می

طبق این رابطه و نتایج بدست . [3] پرتو ایکس بدست آورد

نانومتر تخمین زده  8آمده، قطر نقاط کوانتومی در حدود 

 است.شده

 
 الگویی پراش پرتو ایکس نقاط کوانتومی سیلیکون.: 1شکل 

 نوذراتکلوئیدی نا ولمحلمربوط به  TEM تصویر 2شکل 

شود همانطور که مالحظه می. دهدرا نشان میسیلیکون 

که  باشندنانومتر می 10بیشتر ذرات داری قطری کمتر از 

 .ات استانوذرموید نقاط کوانتومی بودن ن

 
 : تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نقاط کوانتومی سیلیکون.2شکل 

نقاط کوانتومی  مرئی-طیف جذبی فرابنفش 3شکل 

این شود دهد. همانطور که مالحظه میرا نشان می سیلیکون

براساس باشد. نانومتر می 430و  320در  دو قلهطیف دارای 

ادون طیف تبدیل فوریه ماز روی  [3] های قبلیپژوهش

یک الیه اکسید برروی سطح است که شدهقرمز نشان داده

پیوندهای سطحی . این شودنانوذرات سیلیکون تشکیل می

 باعث تشکیل ترازهای موضعی در گاف انرژی نقاط کوانتومی

  دهند.شود و مکانیزم جذبی را افزایش میمی

 
 کوانتومی سیلیکون در اتانول.مرئی نقاط -: طیف جذبی فرابنفش3شکل 

به طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتومی سیلیکون        

نشان  4در شکل  لفتنگیختگی مخهای براازای طول موج

شود همانطور که در این شکل مشاهده میاست. داده شده

ول موج فوتولومینسانس با افزایش طبیشینه طیف 

دهد که نشان می شود.برانگیختگی به سمت قرمز جابجا می

محبوس شدگی  پدیدهتابش نقاط کوانتومی ناشی از 

نمونه وقتی با  تابش آبی تصویر داخل شکل  است. کوانتومی

  دهد.نانومتر برانگیخته شده را نشان می UV 385المپ 

 
 .های برانگیختگی مختلفطیف فوتولومینسانس به ازای طول موج: 4شکل 
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 فوتولومینسانس نقاط کوانتومی سیلیکونطیف  5شکل 

 .دهدرا نشان مینانومتر  405برانگیخته شده توسط لیزر 

باشد که نانومتر می 490این طیف دارای پیک تیزی در 

برروی طیف  pHپایداری نوری و تاثیر جهت بررسی 

 است.استفاده شده فوتولومینسانس

 
 نانومتر. 405برانگیختگی موج  طول در: طیف فوتولومینسانس 5شکل 

نقاط کوانتومی سیلیکون به پاسخ فلورسانسی جهت بررسی 

-میلی 50محلول بافر فسفات  ،مختلف pH محیط مایع با

شدت فلورسانس نقاط  6 شکل است.استفاده شده موالر

های مختلف pHازای به نانومتر 490در  سیلیکون کوانتومی

شدت فلورسانسی  کوانتومینقاط در نتیجه  دهد.را نشان می

  دهد.نشان می pH6تری را در قوی

 
 های مختلف.pHازای به nm490 کوانتومی درشدت فلورسانس نقاط: 6شکل 

در رسانسی نقاط کوانتومی سیلیکون طیف فلوپایداری نوری 

-نشان داده شده 7شکل در  نانومتر با گذر زمان 490نقطه 

رسانسی طیف فلو .(در شروعدر لحظه و شدت  0Iو  I) است

دقیقه پایداری بسیار خوبی را  30با گذشت  نقاط کوانتومی

فاکتور  حسگرهای زیستیهد که جهت استفاده در نشان می

   باشد.یممهمی 

 
 .پایداری نوری طیف فلورسانس نقاط کوانتومی سیلیکون: 7شکل 

 گیرینتیجه
 یسیلیکون با اندازه کوانتومیط اقدر این تحقیق ن     

به روش کندوسوز لیزری ویفر سیلیکون  نانومتر 8 درحدود

 طیفیابی شد. با توجه به اتانول سنتز و مشخصهدر محلول 

دارای ساختار بلوری پراش پرتو ایکس نقاط کوانتومی 

را ی پیک جذبآن مرئی -جذبی فرابنفشهستند و طیف 

دهد که نشان می فوتولومینسانسطیف نتایج  دهد.نشان می

ط کوانتومی اقنتابشی پیک طول موج برانگیختگی با افزایش 

 است.جا شدههای بلندتر جابهبه سمت طول موج سیلیکون

دارای سیلیکون همچنین طیف فلورسانسی نقاط کوانتومی 

 .دنباشمی pH 6تری در پایداری نوری خوب و شدت قوی

سگرهای زیستی در حکوانتومی  این نقاط کاربرد که قابلیت

  .دهدرا نشان می
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صد های با در  Seتغییرات خواص اپتیکی گرافن حاوی ناخالصی سلنیوم  مطالعه

 مختلف 

 یمحمود مراد  ،یاردکان ییصفا  دالهی

 رازیارم،  ش دانیم  راز،یدانشکده علوم،  دانشگاه ش سیپرد  ک،یزیگروه ف 

صی  ،در این مقاله –چکیده  صدهایبرای  Seگرافن حاوی ناخال ستمورد مطالعه قرار گرفت %12.5و  %5.5،  %3،  %2 در . در مورد ه ا

صی  طیف جذبی  سه مورد ناخال داریم که  17.44eVو  12.58eVدو قله در حوالی  %5.5و  %3،  %2برای محدوده ماوراء بنفش در 

صی  سبت داد. در مورد ناخال ساختارهارفتاری که ،  12.37eVبجز قله  %12.5این رفتار را میتوان به گرافن ن سایر  شاهد دارد مثل   ،

یک قله هر کدام  %3و  %2هستیم. در محدوده مرئی و حوالی آن برای ناخالصی  17.44eVافزایش دو قله دیگر و جابجایی زیاد قله 

 ند. که میتوانند کاربرد های متعددی در دستگاههای اپتیکی داشته باش دارندوجود دو قله هر کدام  %12.5و  %5.5و برای 

 یکیخواص اپت ،یگرافن، ناخالص -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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همیشه یکی از بحثهای آن،  یوکاربردها یدوبعد کیزیف  

یکی از  گرافن .مهم در عرصه فیزیک نظری بوده و هست

. در سال دارد یدوبعدی ساختارکه  مصادیق آن است

 هیقضبر خالف  نووسلف، نیو کنستانت میآندره گا، ۲004

[. گرافن به 1موفق به ساخِت گرافن شدند] واگنر،-نیمرم

خواص جالب در  و نیز صفر یگاف نوار علت داشتن

بار،  یهاحامل یریپذو تحرک یکیالکتر یرسانندگ

پیدا  رسانامین کیزیفو کیعرصه اپتدر  کاربردهای مهمی

 [.۲]کرده است

این . باشدیم یاصل 6از عناصر گروه  یکی، Se وم،یسلن  

 که باعث شده مهمی دارد یکیو اپت یخواص الکترونعنصر 

و  یدیخورش یسلولها در از جمله یمتنوع یکاربردها

 [.3]، داشته باشدیساز شهیش عیصنا

 یگرافن حاو خواص اپتیکی تغییرات مقاله  نیدر ا  

 یها یناخالص ، براییدرصد ناخالص ریی، با تغSe یناخالص

  مطالعه میشود. %12.5و  5.5%،  3%،  2%

 روشهای محاسباتی

( است و از DFT) یچگال یتابع هیبر نظر ی، مبتنمحاسبات

محاسبات  نی. در اکوانتوم اسپرسو استفاده شده است بسته

است بهره  GGA بیتقر یکه حاو PBE لیاز شبه پتانس

 هینظر مبتنی بر یمحاسبات خواص نور گرفته شده است.

 یبرا و، است  TDDFTوابسته به زمان،  یچگال یتابع

 محاسبات ی،که برا turbo_eelsانجام آن از بسته 

 یجنبش ی، استفاده شده است. انرژشده یطراح کیودیپر

 یوارون،  مش بند یفضا یقطع شده و برا Ry 40در 

و  Itermax0=2000از  گرفته شده ودر نظر  1×7×7

Itermax=20000 شده است. تفادهاس 

 نتایج و بحث

گرافن تک الیه ,  super cellمقاله چهار اَبَر سلول,  نیدر ا 

 یعوض شده بررس Seاتم کربن با اتم  کی یکه در آنها جا

 ی( متناظر باناخالص5×5اَبَر سلولها عبارتند از ) این شوند. یم

 %5,5( متناظر با 3×3، ) %3( متناظر با 4×4، ) %۲ ومیسلن

 ییطرحواره ها 4تا  1 ی. در شکلها%1۲,5( متناظر با ۲×۲و )

 %۲ یچهار حالت ناخالص یبرا  بیاَبَر سلولها به ترت  نیاز ا

 رسم شده اند. %1۲,5و  5,5%،  3%، 

 

 (%2طرح شماتیک گرافن با ناخالصی سلنیوم ) -1شکل 

 

 (%3طرح شماتیک گرافن با ناخالصی سلنیوم ) -2شکل 

 

 (%5.5طرح شماتیک گرافن با ناخالصی سلنیوم ) -3شکل 
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 (%12.5طرح شماتیک گرافن با ناخالصی سلنیوم ) -4شکل 

 برای خواص نوری ابتدا به سراغ  دی الکتریک می رویم.   

   𝜖(𝜔 , 𝐤) زمان فرکانس  تابع هم𝜔   و بردار موجk⃗  

�⃗� 1را به ازای دو بردار موج  𝜖(𝜔 )لذا تابع  .است =

(0, 0, �⃗� 2و  (0.14 = (0, 0,  eV 20تا   5در بازه   (0.50

بر   𝜖2و   𝜖1توابع   6و  5محاسبه کرده ایم. در شکلهای 

 نشان داده شده اند. حسب فرکانس 

 

 بنفش فراجزء حقیقی دی الکتریک در محدوده  -5شکل 

 

 بنفشومی دی الکتریک در محدوده فرا جزء موه -6شکل 

ضریب  مثلمیتوان تعدادی از متغیر های اپتیکی اکنون 

را  ، R، و ضریب بازتابش، n ، شکست، ضریب  K، خاموشی

در معادالت  𝜖2و  𝜖1نحوه وابستگی آنها به  محاسبه کرد که

به  K(𝜔 )ابع ت  7 . در شکلبیان شده است( 3)و  (۲)، (1)

�⃗� 1ازای دو بردار موج  = (0, 0, �⃗� 2و  (0.14 =

(0, 0,  .نشان داده شده است 20eVتا   5eVدر بازه   (0.50

𝑛 =
1

√2
 [(𝜖1

2 + 𝜖2
2)

1

2 + 𝜖1]

1

2
                                   (1) 

𝐾 =
1

√2
 [(𝜖1

2 + 𝜖2
2)

1

2 − 𝜖1]

1

2
                                   (2) 

𝑅 =
(𝑛−1)2+𝐾2

(𝑛+1)2+𝐾2                                                        (3) 

 

 ضریب خاموشی در محدوده ماوراء بنفش -7شکل 

مشاهده میشود که همه  ،7، شکل برای طیف جذبی

 یک قله دارند. این قله در 12.58eVدر حوالی  هاساختار

فزایش درصد اباشد. با  بزرگتر از بقیه می  %2 ناخالصی

شروع   %12.5قله ضعیفتر میشود اما دوباره در  ،ناخالصی

نیز یک قله  17.44eV این ساختارها حوالیبه رشد میکند. 

ی کوچکتر شده و به صبا افزایش درصد ناخالاین قله  ند.دار

 %12.5سمت مقادیر پایینتر جابجا میشود. در ناخالصی 

دو قله دیگر شاهد  ،که رفتاری نسبتا متفاوت از دیگران دارد

هستیم که قله هایی مالیم با  19.05eVو  17.48eVدر 

باعث  |k|افزایش  %12.5ارتفاع کم می باشند. در ناخالصی 

جابجا شود و قله  16.63eVبه   15.5eVمیشود که قله 

17.48eV .برای محدوده  10و  9و  8در شکلهای  محو شود
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بردار موج  سهبرای  K(𝜔)و   𝜖1  ،𝜖2 نمودارهای ،مرئی

�⃗� 1 = (0, 0, 0.14) ، �⃗� 2 = (0, 0, �⃗� 3و  (0.50 =

(0, 0,  نشان داده شده اند. 5eVتا   1.5eVدر بازه  (1.20

 

 اطراف آندر محدوده مرئی و  𝝐𝟏(𝝎)نمودار  -8شکل 

 

 در محدوده مرئی و اطراف آن 𝝐𝟐(𝝎)نمودار  -9شکل 

 

 در محدوده مرئی و اطراف آن 𝐊(𝝎)نمودار  -10شکل 

یک قله  3.75eVحوالی  %2در ناخالصی  10شکل  در

 %3ناخالصی  برایمحو میشود.  |k|داریم که با افزایش 

تر  ضعیف |k|یک قله داریم که با افزایش   2.25eVحوالی 

نیز در همین نقطه  %5.5د. برای رو د اما از بین نمیمیشو

از  |k|با افزایش   نیز این قله بیشتر  داریم.یک قله با شدت 

یک قله دیگر نیز در حوالی  %5.5در ناخالصی  بین نمیرود.

3.6eV   داریم که با افزایش|k|  بسیار ضعیف میشود. در

 4.75eV و   3.5eVقله در  دو %12.5ورد ناخالصی م

 از بین میروند.  |k|هردو با افزایش   داریم که

 جمع بندی :

 درصدهای برای  Seدر این مقاله گرافن حاوی ناخالصی 

. در طیف بررسی میشوند %12.5و  5.5%،  3%،  2%

و  %3،  %2در سه مورد  فرابنفشبرای محدوده جذبی 

این . داریم 17.44eVو  12.58eVدو قله در حوالی  5.5%

را میتوان به گرافن نسبت داد. در مورد ناخالصی  رفتار

سایر ساختارهاست.  مثلکه  12.37eVبجز قله  12.5%

 17.44eVقله در دو قله دیگر و جابجایی  پیدایششاهد 

یک قله  %3و  %2 های ناخالصی ،هستیم. در محدوده مرئی

.  در ناخالصی دارنددو قله  %12.5و  %5.5 ناخالصی های و

. روند قله ها از بین نمی،   |k|با افزایش  %5.5و  %3های 

قله ها تیزتر با وجود اینکه  %12.5و  %2در ناخالصی های 

 روند. از بین می |k|هستند اما با افزایش 
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دی -مبتنی بر موجبر فلز بسیار حساس حسگر نانو ساختار پالسمونیکی

 فلز-الکتریک

 محمد واحدی ،مجتبی مرادخانی

 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

به یک کاواک با طول فلز -دی الکتریک-موجبر فلزتزویج در این مقاله، به بررسی یک نمونه حسگر پالسمونیکی مبتنی بر  -چکیده 

شدیدی شونانومتر  1490و  1050 موجهای ت سازی پرداخته می  شبیه  ستفاده از روش  شنهادی با ا ساختار پی به طور عددی  FDTDد. 

تغییرات ضریب شکست محیط بررسی شده است.  در اثرجایی طول موج تشدید ساختار جابهمیزان  واست مورد ارزیابی قرار گرفته 

nm/به دست آمدهحساسیت بیشترین  ،برای ساختار پیشنهادی RIU 1480 1فاکتور شایستگیبهترین  وRIU حاصل شد.  134.5 −

 ثبت شد. nm15ضریب شکست محیط  .010جایی طیفی برای تغییر همچنین جابه

 ی طیفییجار شایستگی، طول موج تشدید، جا به، فاکتوMIMسنسور پالسمونیکی  -کلید واژه

 

High Sensitive Nano Structure Plasmonic Sensor Based on Metal-

Insulator-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 1RIU −  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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 مقدمه

امواج الکترومغناطیسی  ،سطحی هایپالریتون پالسمون

دی الکتریک انتشار پیدا می  –فلز  مرزطولی هستند که در 

کاربرد های  ،کنند و به خاطر خواص محدود کنندگی میدان

یکی از مهم  .[1]مختلف یافته اند زمینه هایمتنوعی را در 

توانایی انتشار در زیر حد  ،ترین خواص امواج پالسمونی

 راساختارهای در ابعاد نانو طراحی  امکانپراش است که 

اتالف توان  ،هر چه ساختار کوچک تر باشدفراهم می کند. 

 ودرکمتر و همچنین سرعت پردازش اطالعات باالتر می 

ساختارهای متنوعی مثل فیلترها،  ،در سال های اخیر .[2]

های کنندهها و تقسیمحسگرپلکسرها، نوری، مولتیکلیدهای

نوری ارائه شده است که اهمیت این ساختارها را برای 

انواع گوناگونی از نانو نشان می دهد.  هامجتمع سازی مدار

واج پالسمونیکی تا به ساختار های فلزی برای انتشار ام

اکنون ارائه شده اند، اما مهم ترین ساختار های پالسمونیکی 

 -شود موجبرهای فلزکه در بسیاری از ساختارها مشاهده می

دی -فلز-( و دی الکتریکMIMفلز ) -دی الکتریک

قادر به انتشار  IMIموجبر  .[4, 3]( هستندIMIالکتریک )

تا فاصله چند سانتی متری است اما میدان  SPPامواج 

الکترومغناطیسی را نمی تواند خیلی محدود کند. در حالیکه 

قادر به محدود کنندگی موج  MIM هایموجبر

الکترومغناطیسی در ابعاد زیر طول موجی هستند، اما اتالف 

)از موج بسیار باالیی دارد و باعث کاهش طول انتشار اهمی 

از این رو موجبرهای  .[5]شودمرتبه میکرومتر یا کمتر( می

MIM تری برای مجتمع سازی محسوب می گزینه مناسب

شوند. ساختار پیشنهادی که در این مقاله در نظر گرفتیم از 

پالسمونیکی تشکیل شده است که از پهلو به  تشدیدگریک 

ویج شده و با استفاده از روش عددی تز MIMیک موجبر 

( مورد بررسی  قرار FDTDتفاضل محدود در حوزه زمان )

 تواند در بهبود عملکردمی به دست آمدهنتایج  گرفته است.

چنین در های مجتمع و همهای مدارها در چیپحسگرنانو

 .ها مورد استفاده قرار گیردحسگرزیست

 عرفی ساختار و آنالیز نظری م

پیشنهادی را نشان می  حسگر( ساختار دو بعدی 1شکل )

نقره و  –هوا  –دهد که از یک موجبر پالسمونیکی نقره 

که لبه  با دی الکتریک هوا پالسمونیکی مربعی تشدیدگر

تشکیل شده است.  ،های آن حالت دایره ای شکل دارد

نشان  ′𝐿و  𝐿ارامتر نشان دهنده عرض موجبر و پ wپارامتر 

فاصله  gپارامتر  ،پالسمونیکی تشدیدگردهنده طول و عرض 

شعاع لبه دایره ای شکل  rموجبر و  و تشدیدگربین  تزویج

  هستند. تشدیدگر

 

نقره  –هوا  –پیشنهادی که از موجبر نقره  حسگرساختار دو بعدی  :1کل ش

که با دی الکتریک هوا  مربعی پالسمونیکی با لبه های دایره شکل تشدیدگرو 

 پر شده است. 

کند که به الکتریک فلزات از مدل درود تبعیت می ابع دیت

 :[6]می شود ( تعریف1صورت رابطه )

(1                )
2

2
( )

( )

p

m
i


  

 
= −

+
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ه در این رابطهک
p فلز، یفرکانس پالسما  ثابت دی

برخوردی س فرکان الکتریک فلز در فرکانس بی نهایت،

ای فرودی به سطح فرکانس زاویه و الکترون های آزاد فلز

3.7به صورتدر آن و مقادیر ، [6]باشدفلز می = ،

2.73 10Hz =  161.38و 10p Hz =  .اگر  است

 عرض موجبر بسیار کوچک تر از طول موج فرودی باشد،

درون  SPPقادر به تحریک امواج   TMتنها مد عرضی 

از روش  میزان عبور ساختار. [1]خواهد بود MIMموجبر 

( بدست می 2طبق رابطه ) حاصل می شود و 1مدتزویج 

 :[7]آید

(2)                  𝑇 =
(𝜔−𝜔𝑟)2+

1

𝜏𝑐
2

(𝜔−𝜔𝑟)2+(
1

𝜏𝑐
+

1

𝜏𝑤
)

2                          

نرخ اتالف در  wفرکانس تشدید کاواک،  rر این رابطه د

نرخ اتالف بین کاواک و موجبر است.  cو  MIMموجبر

rبه ازای  =   کمترین میزان عبور بدست می آید و

  با: مقدار آن برابر است

(3    )                𝑇𝑚𝑖𝑛 =
1

𝜏𝑐
2 (

1

𝜏𝑐
+

1

𝜏𝑤
)

2

⁄            

رابطه این تشدید کاواک از های محل تقریبی طول موج 

 :بدست می آید

(4                       ). L   =  + 

فرودی و موج داخل  اختالف فاز بین موج در این رابطه 

2به صورت کاواک است، که     m=1,2,...m  = 

ثر ؤطول م Lفاز اولیه موج فرودی و تعریف می شود. 

محیط کاواک است. همچنین ثابت انتشار

2 .m effn  = که m  طول موج های تشدید کاواک

 .می باشد

                                                           
 

 

 

 
1 Coupled mode theory 

 تحلیل نتایج

برای مطالعه عملکرد ساختار، ابتدا پارامترهای ساختار را به 

700Lصورت  nm= ،' 700L nm= ،50w nm= ،

15g nm=  300وr nm=  در نظر گرفتیم و با استفاده

 به شبیه سازی آن پرداختیم. FDTDاز روش شبیه سازی 

δ𝑥را به صورت  FDTDپارامترهای  = 2nm  وδ𝑡 =

 δ𝑥/2𝑐 و از منبع پهن باند با پهنای گاوسی𝛥𝜐 =

194𝑇𝐻𝑧 .منحنی مشکی رنگ در  استفاده شده است

ن ( نمودار عبور بر حسب طول موج ساختار را نشا2شکل )

 می دهد.

 
خط مشکی رنگ ساختار پیشنهادی،  :منحنی عبور برحسب طول موج :2کلش

 خط آبی رنگ ساختار با کاواک مربعی معمولی

را نیز که طول و  ساختار مربعی معمولی ،ه منظور مقایسهب

15gعرض مشابه ای با ساختار پیشنهادی دارد و  nm= 

 از موجبر قرار گرفته است، مورد بررسی قرار دادیم

مدهای مشاهده شده، . (2در شکل  )منحنی آبی رنگ

 امواج ایستای تشکیل شده در داخل کاواک می باشند.

رای مد ب FWHMبرای ساختار مربعی معمولی پهنای 

نانومتر  15متر و برای مد دوم نانو 32اول مقداری برابر 

حاصل شد. اما برای ساختار مربعی با لبه دایره ای پهنای 
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FWHM  11نانومتر و برای مد دوم  23برای مد اول 

که پهنای بسیار باریک تری نسبت به  بدست آمدنانومتر 

اتالف کمتر که این ناشی از  ،حالت مربعی معمولی دارد

و باعث  باشدپالسمونی برای لبه های دایره ای شکل می

مطالعه بر روی  برای  .افزایش فاکتور شایستگی می شود

به ازای تغییرات ضریب شکست  ،جایی طیفی ساختارجابه

تغییر  1,05تا  1,00محیط کاواک، ضریب شکست را از 

50wهای کاواک را به صورتمشخصه  دادیم و nm=،

r=300nm15وg nm= نتایج ثابت در نظر گرفتیم .

 ( بدست آمد. 3هر دو مد به صورت شکل ) برای

 
 منحنی عبور ساختار پیشنهادی به ازای تغییرات ضریب شکست: 3کل ش

 

 جایی طول موج بر حسب تغییرات ضریب شکستبهمنحنی جا :4کل ش

سگر های پالسمونیکی دارای دو پارامتر بسیار مهم جهت ح

حسگر  پارامتر اول حساسیت .هستند نبررسی عملکردشا

(S) به صورتکه  است
RS n=   [8]تعریف می شود، 

در این رابطه که 
R  طول موج تشدید وn  نشان دهنده

پارامتر بعدی شایستگی  ضریب شکست محیط می باشد.

است که به صورت  (FOM) حسگر
FWHMFOM S =  

میزان حساسیت  ،شایستگی حسگر .[8]شودمیتعریف 

( طول موج تشدید FWHMحسگر را به نسبت پهنای )

برای ساختار پیشنهادی این مقادیر به صورت  می دهد. نشان

 زیر محاسبه شده است:

1 1020 /modeS nm RIU= 
     2 1480 /modeS nm RIU= 

1

mod 1 44eFOM RIU −= 
1

mod 2 134.5eFOM RIU −= 

 گیرینتیجه

پالسمونیکی را مورد بررسی قرار دادیم که  حسگراین مقاله  در

و یک کاواک مربعی با  MIMمتشکل از یک موجبر پالسمونیکی 

. استکه از پهلو به موجبر تزویج شده  است ایلبه های دایره

به  و دوممد  مربوط بهحساسیت و فاکتور شایستگی  بیشترین

1480مساوی ترتیب /nm RIU1134.5وRIU حاصل −

 .شد
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 هایابی میکروعدسیمشخصهسنج ترکیبی برای تداخل

  1،2، حمیدرضا فالح1رقیه یزدانی

 گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران1
 گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران2

, rh.yazdani@gmail.com hfallah@gmail.com 

ها و همچنین های میکروعدسیامکان تعیین ابیراهیشود که می ارائهسنج معروف، چیدمانی مقاله با ترکیب دو تداخل ایندر  –چکیده 

 ترکیبی ،چیدمان این کند.فراهم میعدسی،  کردن را، بدون جابجا ی سطوحپارامترهای آنها مانند ضخامت، فاصله کانونی و شعاع انحنا

چیدمان نحوه عملکرد  باشد.می هارتمن-جبهه موج شاک حسگر به یک مجهز که است زنر-ماخ و گرین-تویمنهای  سنجتداخلاز 

  شوند.گیری ارائه میاندازهی از نتایج یاهو نمونه

 هارتمن.-شاکحسگر ، یسنجتداخلپارامترهای عدسی، .ابیراهی،  -کلید واژه

 

Hybrid interferometer for characterizing micro-lenses  
Roghayeh Yazdani1, Hamidreza Fallah1,2 

1Department of physics, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
2Quantum 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 micro-

lenses as well as the specification of the focal length, thickness, and radius of curvature. The Twyman-Green and Mach-

Zehnder 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

های ترین روشترین و رایجسنجی از دقیقتداخل 

. [3-1] است ی یک عدسیهاگیری مشخصهاندازه

گرین و -ها برای این منظور تویمنسنجپرکاربردترین تداخل

زنر هستند که هر یک قادر است پارامترهای خاصی را -ماخ

ما ترکیب این دو  پیشنهادیسنج گیری کند. تداخلاندازه

تاب و دیگری در مد عبور که یکی در مد بار سنج استخلتدا

مزمان ، امکان تعیین هیسنج ترکیبتداخل. ندککار می

ضخامت، شعاع انحنای سطوح و فاصله کانونی را بدون 

کند. عالوه بر آن، در جابجایی عدسی مورد آزمون فراهم می

موج عبوری از عدسی به طور چیدمان بر پا شده جبهه

گیری هارتمن اندازه-موج شاکمستقیم توسط حسگر جبهه

، تابع پخشیدگی عدسیشود و به این ترتیب کیفیت می

 گردند.نیز تعیین می آنتابع انتقال اپتیکی  نقطه و

گیری قابل اندازه مذکورابیراهی رنگی در چیدمان همچنین، 

های یابی عدسیجهت آزمون و مشخصهاز این تکنیک  .است

های مختلف با پارامترهای متفاوت و همچنین عدسی

ای از و نیز آرایه پذیر با قابلیت تغییر فاصله کانونیانعطاف

در ادامه با نحوه کار و بر  .استفاده کردیم هاروعدسیکمی

 .شویمپایی چیدمان آشنا می

 برپایی چیدمان و نتایجروش 

میکروسکوپ  رض کنید یک باریکه تخت توسط یک شیئیف

 شود و عدسی آزمون بعد از شیئی قرار داردکانونی می

ای به گونه تواند. موقعیت شیئی می(1)سمت چپ شکل 

باشد که کانون آن منطبق بر کانون پشتی عدسی آزمون 

. با نزدیکتر شدن شیئی به عدسی، کانون (1(a)شکل ) باشد

تواند بر رأسِ سطح اول یا دوم عدسی آزمون قرار آن می

هر پرتو ، تاین حالدر  .(1(cو ) 1(b) هایگیرد )شکل

با کاهش  شود.میمخالف بازتاب  فرودی به عدسی در جهت

 عدسی آزمون، کانون  بیشتر فاصله بین شیئی و

تحت  یِهای مختلف شیئی میکروسکوپ نسبت به عدس: موقعیت1شکل 

شعاع انحنای  RoCضخامت عدسی و  n.tکانون پشتی عدسی،  BFLآزمون. 

 دهند.عدسی را نشان می اول سطح

 قرار گیرد سطح اول عدسی تواند بر مرکز انحنایشیئی می

هر پرتو فرودی دقیقاً در امتداد ، . در این حالت(1(d)شکل )

به روشی که در ادامه توضیح داده شود. خودش بازتابیده می

توان موقعیت شیئی را در هر یک از حاالت باال شود، میمی

شیئی  هایتعیین کرد. به این ترتیب، اختالف بین موقعیت

به  رافاصله کانونی پشتی عدسی  1(b)و  1(a)حالت  دو در

های شیئی در دو حالت . اختالف بین موقعیتدهددست می

(b)1  و(c)1  تخمینی از ضخامت عدسی است. تفاضل فاصله

نیز معرف  1(d)و  1(b) تهای شیئی در حاالبین موقعیت

   باشد.شعاع انحنای سطح اول عدسی آزمون می

موج عبوری از عدسی آزمون و در جبهه ، 1(a) حالتدر 

موج بازتابیده از جبهه (1(d)و  1( ،c)1(b)) هابقیه حالت

عدسی بعد از عبور مجدد از شیئی میکروسکوپ تخت 

با یک  هارود که تداخل آنخواهند بود. بنابراین انتظار می

، در صورت وجود زاویه یا و همدوس موج مرجع تختجبهه

فریزهای خطی دهد. از این نکته  ، تشکیلتیلتهمان 

استفاده  های مورد نظرتوان برای تعیین دقیق موقعیتمی

 را گرین -سنج تویمنما برای این منظور، ابتدا تداخل .کرد

 ,RO-638-PLR-30, Ondax)  یک دیود لیزر به کمک

USA)  با طول موج  nm638،  میکروسکوپ شیئییک 

(Plan-Apo 10x, Mitutoyo, Japan)  و یک

 ,.CAM, lw115, Lumenera Imaging Corp)دوربین

Canada) (را ببینید 2 شکلکادر توپر در ) بر پا کردیم. 

یک پایه روی  شیئی میکروسکوپ بر

 (M532.DDB, Physik Instrumente, Germany)متحرک
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رایانه، امکان  . با کنترل موقعیت این پایه توسطاستسوار 

. شیئی را از باال به داردوجود   200nm جابجایی شیئی تا

. در حین حرکت، با نیمکسمت عدسی آزمون جابجا می

بر  زمان طرح تداخلی، همسطح مرجعگیری تنظیم جهت

های شیئی که در . موقعیتدشومشاهده می روی دوربین

، یندآمییزهای خطی درلی به صورت فرها طرح تداخآن

 حاصل به ترتیب تداخلی خطی های. طرحشوندمییادداشت 

بدین  .باشندمی 1(dو ) 1( ،c)1(b)های مربوط به حالت

 هایشیئی در حالت هایبا محاسبه تفاضل موقعیت ترتیب،

(b)1 ( وc)1  تخمینی از ضخامت عدسی و با محاسبه تفاضل

شعاع انحنای  1(dو ) 1(b) هایهای شیئی در حالتموقعیت

هایی از نمونه 3. شکل کنیممیسطح اول عدسی را تعیین 

های تداخلی خطی مربوط به سه حالت ذکر شده را طرح

 .دهدنشان می

گیری فاصله کانونی پشتی عدسی آزمون الزم برای اندازه

موج ، تداخل جبهه(1(a)شکل ) کانونست که در شرایط هما

در نظر گرفته  تخت مرجعموج عبوری از عدسی و جبهه

که در مد  زنر-سنج ماخشود. برای این منظور، ما از تداخل

 طرحی از استفاده کردیم. کند،عبور کار می

 
 هارتمن-سنج ترکیبی مجهز به حسگر شاک: تداخل2شکل

 
 متناظر باهای تداخلی ثبت شده ( به ترتیب طرحc( و )b)(، a: )3شکل 

 1(dو ) 1( ،c)1(bهای )های نشان داده شده در شکلحالت

شده آورده  2 شکلچین در کادر خطدر شده بر پا  چیدمان

بر کانون پشتی اگر کانون شیئی  سنج. در این تداخلاست

های ابیراهینظر از عدسی آزمون منطبق باشد، با صرفه

عبوری از عدسی آزمون  موجِرود که جبههموجود، انتظار می

 موج مرجعو در نتیجه طرح تداخلی آن با جبهه باشد تخت

توزیع شدت یکنواخت و یا در صورت وجود زاویه  یک تخت

 د. شامل فریزهای خطی باش یتوزیع، بین دو موج تداخلی

ست که تفاضل برای تعیین فاصله کانونی پشتی عدسی الزم ا

کانون و حالت های شیئی در این حالت همبین موقعیت

همان طور که قبالً اشاره . محاسبه شود1(bبه شکل )مربوط 

گرین قابل دستیابی -سنج تویمندر تداخل1(b) شد، حالت

گرین -سنج تویمن. از این رو، کافی است که دو تداخلاست

 2 ترکیبی در شکلزنر ترکیب شوند. طرح چیدمان -و ماخ

سنج با ترکیب دو تداخل بدین ترتیب، .نشان داده شده است

کند، که یکی در مد بازتاب و دیگری در مد عبور کار می

 یا وارونه بدون این که عدسی آزمون را جابجا موفق شدیم

برای مثال، برای  .کنیم، پارامترهای اصلی آن را اندازه بگیریم

و ضخامت  30mm کانونی با فاصله تخت-یک عدسی کوژ

2mm ،برای  با چیدمان ترکیبیگیری اندازه یک بار نتایج

فاصله کانونی، ضخامت و شعاع انحنا به ترتیب برابر با 

29.82mm ،1.97mm  15.80وmm در این  باشند.می

برای  0.01mmاز  های کوچکترجابجاییگیری، با اندازه

 نتایجد. از این رو وشنمیمشاهده تغییری در فریزها شیئی 

 .شدند گزارشتا دو رقم اعشار بر حسب میلیمتر 

، وقتی که شیئی در حالت حاصلاز چیدمان همچنین 

موج های جبههبرای تعیین ابیراهیتوان می، استکانون هم

 هارتمن-عبوری از عدسی آزمون به کمک یک حسگر شاک
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(WaveScope, Adaptive Optics Associates, USA)  
. برای این منظور، بخش دیگری به سامانه اضافه کرداستفاده 

 در کادر 2 . این بخش در قسمت پایینی شکلشودمی

چین نشان داده شده است. بخش اضافه شده دو نقطه

شامل یک عدسی  هاکه یکی از آندارد سیستم تلسکوپی 

ر چیدمان بر پا . داست برای تغییر بزرگنمایی باریکهزوم 

متر دارای میلی 10 تا 2 های آزمون با قطر، عدسیشده

بزرگنمایی و توان تفکیک قابل قبولی بودند. بخش اضافه 

با جابجایی  .است شده به چیدمان شامل یک جفت آینه نیز

در راستایی که در شکل نشان داده شده این جفت آینه 

زای محل صفحه ، به ا، امکان تغییر محل صفحه شیءاست

ها ، محل آینهشود. به عبارت دیگرمی، فراهم تصویر ثابت

ترین تصویر از باید طوری انتخاب شود که تیزترین و واضح

به کمک  د.ناحیه مورد نظر بر روی حسگر تشکیل شو

موج های جبهه، پارامترها و ابیراهیحاصل ترکیبی چیدمان

 هامیکروعدسی از یهایهای مختلف و آرایهعبوری از عدسی

با  یهایبا قطر و فاصله کانونی متفاوت و همچنین عدسی

نتایج ، مثالبه عنوان گیری شدند. فاصله کانونی متغیر اندازه

 هااز عدسی مربوط به یک نمونهکانونی  فاصله گیریِاندازه

 با فاصله کانونیعدسی، در این . ه استآورده شد 4 لر شکد

تغییر  تعبیه شده در عدسی هایاعمال ولتاژ به محرک

جهت استفاده در  عدسی ن نوعای ساخت و طراحی  .کندمی

 بود از دانشجویان گروهی عهده بر  [4]کاربردهای مشخص

 امکان ارائه شده چیدمان و فراتر از موضوع این مقاله است.

را فراهم  ی ذکر شدههامشخصه تعیین ها وآن کیفیت تست

فاصله کانونی پشتی عدسی را که به ازای  4 شکل کرد.می

 دهد. ، نشان میاست گیری شدهولتاژهای مختلف اندازه

های رنگی برای چیدمانِ ارائه شده امکان تعیین ابیراهی

ها با کند. این ابیراهیعدسی آزمون را نیز فراهم می

های موجلگیری فاصله کانونی عدسی آزمون در طواندازه

 شود.  مختلف تعیین می

 های مختلفژگیری شده به ازای ولتااندازه پشتی کانونی : فاصله4شکل 

 گیرینتیجه

زنر و -گرین و ماخ-های تویمنسنجبا ترکیب تداخل

که  کردیمهارتمن چیدمانی بر پا -همچنین حسگر شاک

، شعاع انحنای ، فاصله کانونی پشتیامکان تعیین ضخامت

ای از ، آرایههای منفردها را برای عدسیو ابیراهی ،سطوح

ی با قابلیت تغییر هایها و همچنین عدسیعدسیمیکرو

 .کندفراهم میانونی فاصله ک

 سپاسگزاری

کارهای تجربی ارائه شده در این مقاله در آزمایشگاه اپتیک 

گروه مهندسی میکروسیستم دانشگاه فرایبورگ انجام شده 

است. بدین وسیله از این گروه به خاطر همکاری و در اختیار 

 شود.گذاشتن تجهیزات مورد نیاز آزمایش سپاسگزاری می

 هامرجع

[1] D. Malacara, Optical Shop Testing 3rd ed. (John Wiley & 

Sons, Hoboken, New Jersey, 2007). 

[2] V. K. Chhaniwal and et al., “Digital holographic testing 

of biconvex lenses,” Appl. Opt. 52, 8714-8722, 2013. 

[3] S. Y. El-Zaiat and et al., “Radius of curvature 

measurement by Twyman-Green’s Interferometer,” Opt. 

Lasers Eng. 15, 203-208, 1991. 

[4]  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.  

http://www.opsi.ir/


 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 شیراز، ایران.

  1397بهمن  11-9

 

481 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

  و جامدمایع های در میزبانجامد فعال لیزری واد ممقایسه اثرات حرارتی 
 3محمدرضا کریمی، 2زادهجواد خلیل، 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 

باریکه خروجی کاهش کیفیت باعث  در ماده فعال ناهمگنی و اعوجاجبا ایجاد  گرماییجامد، اثرات در لیزرهای پرتوان حالت -چکیده 

حداکثر توان از لیزرهای  حصددول. این عی  باعث ایجاد محدودیت در شددودمحیط فعال  به آسددی  باعث تواندمی حتیشددده و 

شکل جامد در ابعاد نانو یا میکرو  شود. محیط فعال لیزری مایع حاوی ذراتجامد میحالت مخلوطی از پودر و محلول کلوئیدی یا به 

 پژوهش رفتار گرماییدر این  اسددت.امد جلیزرهای پرتوان حالت گرمایینامزد جایگزین مواد حالت جامد برای رفع مشددک ت مایع 

سان در دو میزبان جامد و مایع ست. برای این کار  محیط لیزری با ذرات فعال یک شده ا سه  المپ دمش  4کاواک لیزری  با یک مقای

سط  سط  گرماییو توزیع طراحی  Zemax افزارنرمتو شاننتایج  .دیگرد سازیشبیه LASCAD افزارنرمآن تو  گرمایانتقال  دهندهن

 .باشدمیدر لیزرهای پرتوان با محیط فعال لیزری مایع  گرماییو برطرف شدن مشکل  ، گرادیان شعاعی کمتر دماخوب

 .شدگی گرمایی عدسی ، محیط فعال لیزری مایع، دمش المپی،جامدحالتمحیط فعال لیزری  -دواژهیکل

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 nano- 

or 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

لت حا های پرتوان  عث در لیزر با مد، اثرات حرارتی  جا

خروجی شدددده و همننین  باریکهناهمگنی و اعوجاج در 

تواند شددکسددت محیط فعال را سددب.  شددود. این عی. می

آوردن حداکثر توان از  به دسددتباعث ایجاد محدودیت در 

لت حا های  مد میلیزر کان .[1]شدددودجا جایگزینی  ام

با  ی لیزرهای حالت جامدامیزبانهای بلوری و شدددیشددده

حاوی ذرات در ابعاد نانو یا میکرو به شددکل  مایعمیزبانهای 

سوسپانسیون)محلول کلوئیدی( یا دوغاب)مخلوطی از پودر 

سط لیزر یا المپ دمش می  مورداخیراً  شوندو مایع( که تو

 این نوع جدید از محیطدر  .[2-1]اسدددت قرارگرفته توجه

 خواص اسدددپکتروسدددکپی همانند ماده فعال لیزری، های

با  متراکم به  کانیکی و حرارتی آن مشدددا بوده و خواص م

بسیار جامد در این رهیافت از ذرات  باشد.محیط میزبان می

به چک  مادکو نده پخش هعنوان  شددددده در ح ل لیزده

توزیع شددده خواص موردنیاز برای ذرات شددود. اسددتفاده می

کم، جذب  چگالیلیزری باید شدددامل  عنوان محیط فعالبه

افزایش سطح  .باالی دمش و طول عمر فلورسانس باال باشد

به حجم بت  عث افزایش چشدددمگیر آن ذرات نسددد با ها 

سددازی را به  ندگی شددده و افزایش بازدهی خنکشددوخنک

مده در ذرات  به وجود آ مای  بال دارد، ع وه بر این گر دن

بهمی ته  خه بسددد یک چر جاد  با ای ند  کاواک  توا خارج از 

صورت شده و فرآیند خنکمنتقل سازی در بیرون کاواک 

نده گیرد. ند ای دارای خواص ویژه ذرات پراک که هسدددت

توان پرعنوان محیط فعال لیزری برای لیزرهای توانند بهمی

 .[5-2]مورداستفاده قرار گیرند

 ذراتو همکارانش نانو  Yitshak Tzuk، 2012در سال      

3O2Nd  6در دی متیل سولفوکسید راd1این  کردند. پراکنده

با طول یک لیزر  عال لیزری توسدددط   802موج محیط ف

نانوثانیه دمش شدددد که نتیجه آن  7نانومتر و پهنای پالس 

                                                           
1 dimethylsulfoxide d6 

 با نانوثانیه 5/5پهنای پالس ،نانومتر 1053خروجی لیزری 

این گروه در سدددال  [.6]بودمیلی ژول  7/2خروجی  یانرژ

عال 2015 ماده ف با  حاوی اولین لیزر  که   نانو مایع  ذرات 

دند. در این کرشدد را گزار  فلش دمیده میالمپ توسدط 

ست که نانو ص ح 3O2Ndذرات  گزار  آمده ا با دی  شدها

 افزایش طول عمر فلورسانس( جهت ) متیل دی کلروسی ن

سید  سولفوک . در این مورد شدند پراکنده  6dدر دی متیل 
+3Nd دهد. یک درصددد وزنی محیط لیزری را تشددکیل می

ستوانه متر و طول سانتی 1ای با قطر این محلول در داخل ا

های خروجی آن دارای پوشش ضد متر که پنجرهسانتی 30

این استوانه در داخل . ته شدنانومتر بودند، ریخ 1064بازتاب 

 mm bore,110 11عدد فلش المپ زنون ) 4کاواکی توسدددط 

mm length شینه( با شد J/lamp450 انرژی بی شینه. دمش   بی

پالس  3/4انرژی  نای  با په نه  200ژول  با آی یه  ثان میکرو

 .[1]آمد به دستدرصد  40خروجی 

دو نوع لیزر را  قابلیت رسددانندگی حرارتیما در این کار     

با میزبان  یاگ و دیگری  بان بلور  با میز مد یکی  لت جا حا

را برای حالت بدون  d6 مایع دی متیل سدددولفوکسدددید 

 .ایمایسه کردهرخش مایع شبیه سازی و مقچ

 بخش تجربی

جهت مقایسه بهبود عملکرد انتقال حرارت محیط فعال 

 ،جامدحالتلیزری مایع در مقایسه با محیط فعال لیزری 

 که mm100  و طول mm25 قطربه محیط فعال بالیزری 

 mm100 و طول mm9  با  قطرفلش المپ  4توسط 

 افزارنرمتوسط ، شودیمدمش  w/lamp700  یباانرژ

Zemax کاواک و طولی . نمای جانبیشد سازیشبیه 

 است. شدهدادهنشان  1در شکل  شدهیسازهیشب
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فلش المپ  4: کاواک لیزری که در آن محیط فعال توسط 1شکل 

 طولی.ب( نمای  ی جانبیالف( نما ،شودیمپمپ 

 شدهدادهنشان  2شکل  درتوزیع تابش المپ در محیط فعال 

شکل هندسی  شودیمدیده  2که در شکل  طورهماناست. 

محیط  با تمرکز در مرکز کاواک توزیع متقارنی از تابش المپ

یکنواخت در  طوربهو محیط فعال  کندیمایجاد  را فعال

 .شودیمطول کاواک دمش 

توزیع تابش المپ در محیط فعال برای  سازیشبیهپس از    

در محیط فعال  آمده به وجودبررسی اثرات حرارتی 

محیط فعال  و برای Nd:YAGفعال  محیط، جامدحالت

 حاوی بدون چرخه حرکت، ، محیط فعال همگنلیزری مایع

  6d در دی متیل سولفوکسید که 3O2Ndنانو ذرات 

این دو توزیع حرارتی  انتخاب کردیم.را  اندشدهپراکنده

، کردیم سازیشبیه LASCAD افزارنرمرا در  محیط فعال

 آب در اطراف محیط فعال اولیه دمای سازیشبیهدر این 

 .( فرض شده استگرادیسانتدرجه  25کلوین) 298

 

 
با  شدهیسازهیشب: توزیع تابش المپ در محیط فعال 2شکل  

 Zemax افزارنرم

نشان  Nd:YAGفعال  محیطرا برای  سازیشبیه 3شکل 

 5/385دمای مرکز محیط فعال  سازیشبیه. در این دهدیم

اخت ف دمای سطح و بیانگر آمد که  به دستکلوین 

 . استدرجه  5/87مرکز

 
 افزارنرمبا  شدهیسازهیشب Nd:YAG: توزیع حرارتی 3شکل    

LASCAD 
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نشان محیط فعال مایع برای  سازیشبیهنتیجه  4شکلدر 

دمای مرکز محیط فعال  سازیشبیه. در این داده شده است

اخت ف دمای سطح  بیانگر آمد که به دستکلوین  9/302

گرادیان  دهندهنشان . این نتیجهاستدرجه  9/4 و مرکز

رسانندگی حرارتی بهتر محیط دمایی بسیار پایینتر ناشی از 

 .است Nd:YAGنسبت به  مایع فعال

 
 شدهپراکنده، 3O2Ndنانو ذرات  حاویمحیط فعال مایع  حرارتی: توزیع 4شکل 

 LASCAD افزارنرمبا   6d در دی متیل سولفوکسید

 گیرینتیجه

شده از ذرات تشکیل مایع محیط فعال لیزریبه کارگیری 

جامد موضوع جدیدی است که مطالعات مواد لیزری حالت

در این وزه لیزر را به خود جل. کرده است. پژوهشگران ح

محیط فعال مایع و  محیط فعال لیزریمقاله انتقال حرارت 

انتقال  دهندهنشانگردید که  سازیشبیه جامدحالت لیزری

محیط فعال بت به مایع نس محیط فعال لیزریحرارت خوب 

 عنوانبه تواندیماین محیط و  باشدمی جامدحالت لیزری

جدیدی برای مشک ت حرارتی لیزرهای پرتوان  حلراه

  مطرح گردد. 
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ای مداری نور در تارهای بلور فوتونی ی زاویهکنترل تکانه نقش سیال نوری در

 دایروی

 وحید شریف، حسن پاکارزاده

 رازیش ،رازیش یدانشگاه صنعت ،کیزیف دانشکده

 اطالعاتانتقال  تیظرف شیمنجر به افزاهای ارتباطات نوری، در ستتیستتت  (OAMنور ) یمدار یاهیزاو یاستتتداده از تکانه -چکیده

ست.  ستند OAM تیهدا یبرا یخوب ینمونه، یمرکز یک مغزی هوای( با C-PCFs) دایروی یفوتون تارهای بلورشده ا  نیدر ا. نور ه

در حالی که پارامترهای هندسی آن ثابت نگه داشته  شود ومیسازی افزار کامسول شبیهمدر نرها C-PCFیک طراحی خاص از  ،مقاله

ست،  سیال نوری  OAMهای کنترل مدشده ا شان م سازیشبیه جینتا .شودمی شنهادیپبر مبنای تزریق  سیال دهد ین که با تزریق 

 به خوبی کنترل کرد. مترکرویم ۲-۲۵/۱ی طول موج یمحدودهرا در  OAMتوان مدهای می هاC-PCFنوری درون 

 .ویژه مدهای برداریای مداری، سیال نوری، ی زاویهتارهای بلور فوتونی دایروی، تکانه -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 1.25-

2.0 μm.  

Keywords: circular photonic crystal fibers, orbital angular momentum, optical fluid, vector eigenmodes. 
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 مقدمه

بار در سال  نیاول یبرا (OAM)ای مداری نور هیزاوی تکانه

ته شناخبه رسمیت  (LG) گاوس-رگال یهاپرتو با 199۲

ی فاز مارپیچی به یک جبهه حاوی پرتوها. این [1شد ]

)expصورت  )il  که هستندl بار هندسی مدهای یمرتبه 

OAM و  ی قطبیده نور .دهدی سمتی را نشان میهیزاو

به ( است که SAM)ای اسپسنی ی زاویهدایروی معرف تکانه

پرتوهای حامل  اخیرا .[۲] مجزاست OAM طور کامل از

OAM آزاد یفضا یارتباطات نور نهیدر زم را ینقش مهم 

اند. روش تسهیم فضایی های تار نوری ایفا کردهسیستمو 

(SDMدر مخابرات نوری می ) های روشتواند عالوه بر

( PDM( و تسهیم قطبش )WDMتسهیم طول موجی )

برای افزایش ظرفیت انتقال اطالعات مورد استفاده قرار 

 lمختلف  ریبا مقاد OAM یهامدکه  ییاز آنجا گیرد.

ی بالقوه نماینده توانندیهستند، م متعامد ییبصورت فضا

 [.3] باشند SDM یهاستمیسدر  ییفضا یهاکانال برای

در تارهای نوری منجر به  OAMانتقال مدهای نیاز به 

که  طراحی و تولید نسل جدیدی از تارهای نوری شده است

-Cتارهای بلور فوتونی دایروی )توان به ترین آنها میاز مهم

PCFs یپارامترها. [4]اشاره کرد( با یک مغزی حلقوی 

هوا در  یهاها مانند قطر حفره C-PCF یطراح یبرا یادیز

 نیبد وجود داردوی حلق یهیضخامت ناح ی غالف وناحیه

پارامترهای  رییتغ نیاز به lی مرتبه کنترل برای که یمعن

 پیشنهاد کی ،این پژوهش در. [5]استها  C-PCF یهندس

دهیم ارائه می ،ها C-PCF سیال نوری درون بر نفوذ یمبتن

درحالی  ،است OAMاز مدهای  lی که قادر به کنترل مرتبه

که پارامترهای هندسی تار بدون تغییر در نظر گرفته 

های نوری در های تجربی برای تزریق سیالروش شود.می

گزارش شده  [6]( در PCFs) های تارهای بلور فوتونیحفره

افزار کامسول انجام در نرم هاسازیشبیهطراحی و  است.

1.3Fnسه سیال نوری با ضرایب شکست  گیرد و ازمی = ،

1.35Fn 1.4Fnو  = های هوای در اولین حلقه از حفره =

   شود.میها استفاده  C-PCFیک طراحی خاص از 

 سازیمبانی نظری و روش شبیه

نشان  1 ، در شکلها C-PCF یخانوادهخاص از  یراحطیک 

0.8rبا شعاع هوا  یهاحفره .[5و  4]داده شده است m= 

هر  مکاناند. گرفته مرکز قرارمتحدال یهاحلقه یرو بر 

R,در دستگاه مختصات قطبی ) ی هواحفره )  به صورت

R N=   2و / 6n N =  که استN و  به ترتیب

دهد های متحدالمرکز را نشان میی بین حلقهداد و فاصلهتع

ی هوا یک حفرهگیرد. را دربر می N6تا 1مقادیر صحیح  nو 

1.2aRبا شعاع  m= حذف  گیرد و بادر مرکز تار قرار می

1N)های هوا اولین حلقه از حفره ی حلقوی ، ناحیه(=

بیرونی درون مغزی با شعاع 

( ) 3.2b innerR N r m=  −  شود. تشکیل می =

 

 باافزار کامسول طراحی شده در نرم C-PCF : سطح مقطع1شکل 

mµ0.8=r، mµ1.2=aR، mµ3.2=bR   وmµ2=Λهایاز حفرهاول  ی. حلقه 

های سیالتواند توسط ی( مرنگ یآب هایحفره)ی غالف هوا در ناحیه

 پر شوند. Fn=1.4و  Fn ،1.35=Fn=1.3 شکست ضرایب شکستبا  نوری

PML :دایروی یکامال منطبق شده یهیال. 

 55/1 در 444/1 شکست ضریب)ی تار سیلیکا هنیزمی ماده

. [7]ی سلمیر تعریف شده است توسط رابطه (مترکرویم

با ضریب شکست ( غالفو  یهوا )مرکز یهاحفره یتمام

1airn  1 همانطور که در شکلاند و در نظر گرفته شده =

های هوا ی حفرههیآرا از اول ینشان داده شده است، حلقه

2innerN) غالفدر  ضرایب با  های نوریسیال( توسط =

http://www.opsi.ir/
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1.3Fnشکست  = ،1.35Fn 1.4Fnو  =  شوند.پر می =

در  (FEMاجزاء محدود ) ها با استفاده از روشیسازهیشب

کامال منطبق  یهیالگیرد و یک یانجام م افزار کامسولنرم

به عنوان شرایط مرزی  (1در شکل  PML) دایروی یشده

  .شوددر نظر گرفته می

دو  یخط بیشناخته شده است که ترک یبه خوباین امر 

/اختالف فاز یک با  ویژه مد برداری 2 آنها منجر به  نیب

 [:5که ] یشود، به طوریم OAM مدهای دیتول

(1 ) )1(

,1,1,

,1,1,
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در  oddو  evenویژه مدهای برداری و  EHو  HEکه 

/فاز اختالف  یدهندهباالنویس، نشان  2 ستهاآن نیب 

1jکه در معادالت با  =  m همچنین وارد شده است. −

بار هندسی مدهای  lمدها و شدت  شعاعی یبیانگر مرتبه

OAM .عالمت  است  در زیرنویس و باالنویس به ترتیب

و جهت چرخش قطبش  OAMهای جهت چرخش مد

ی مدهای قطبیدهاز آنجایی که  دهد.دایروی را نشان می

های انتشار ( دارای ثابت01TM و 01TEسمتی و شعاعی )

( قادر به ترکیب با یکدیگر ۲ی )رابطهدر متفاوت هستن، 

از بار هندسی  1ی برای مرتبه OAMدو مد تنها نیستند و 

1lوجود دارد ) =  2,1برای ترکیبHE .) 

 های مربوطهسازی و بحثنتایج شبیه

دهد که تار طراحی شده قادر به شان میسازی ننتایج شبیه

،5,1HE،3,1EH ،4,1HE،2,1EH،1,1EHپشتیبانی از مدهای

3,1HE،0,1TM،2,1HE،0,1TE  1,1وHE  .۲ در شکلاست 

5,1 یهاشدت مد عیتوز

evenHE ،5,1

oddHE  3,1و

evenEH ،

3,1

oddEH  نشان داده شده است. همچنین توزیع میدان

الکتریکی هر مد بر روی سطح مقطع تار توسط بردارهای 

/سفید رنگ بیانگر اختالف فاز  2 ین هر جفت مد زوج ب

 باشد.و فرد می

 

در  3,1EHو   5,1HEی مدهای زوج و فرد : شدت محدود شده۲شکل

طراحی شده؛ بردارهای سفید رنگ نشان  C-PCFی حلقوی ناحیه

 ی توزیع میدان الکتریکی هستند.دهنده

 نیب تبهگنی، OAM مدهایاز  تار نوری تیبه منظور حما

که اختالف  یمعن نیبه ا حذف شود دیبا مدهای مراتب باالتر

l,1 برداری دو مد نیموثر ب ستضریب شک mHE و  +

1,l mEH  [:5باشد ] −410 ازباید بزرگتر  −

(3) 410
,1,1

−−=
−+ mlEHmlHE effeffeff nnn 

از این رو برابر و دو مد  (در غیر این صورت ثابت انتشار )

تبدیل  (LP)ی خطی یکدیگر ترکیب و به مدهای قطبیده با

C-برای مدهای تحت پوشش  effn،3در شکل  شوند.می

PCF ی طول ( در بازه3ی )طراحی شده بر طبق رابطه

خط قرمز میکرومتر نشان داده شده است.  ۲-۲5/1موجی 

410effnز تبهگنی مدها یعنی مر رنگ، − را نشان  =

 ی، برا)الف( مشخص است 3 همانطور که در شکل دهد.می

C-PCF مدهای ،بدون پر شدگی با سیال نوری OAM  با

1,2,3,4lهندسیبار مراتب   یاز سو یابد.میانتشار  =

که به ترتیب تزریق سیال  )ب(، )ج(، )د( 3 در شکل گر،ید

1.3Fnضرایب شکست با  نوری = ،1.35Fn و  =

1.4Fn و  3,1HE یهامد نیب effnدهد،را نشان می =
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1,1EH  ی خطیمد قطبیدهخواهد بود و  −410کمتر از

21LP 1.3با تزریق  آورد.را در تار نوری بوجود میFn و  =

1.35Fn )ب( و )ج( به ترتیب مراتب  3های در شکل =

1,3,4l 1,3lو = 1.4Fnو با تزریق  OAMهای از مد = = 

1l)د( تنها  3 در شکل بنابراین . ابدیمیانتشار درون تار  =

هر طول را در  OAMتوان مدهای با تزریق سیال نوری می

میکرومتر بدون تغییر  ۲-۲5/1ی موج دلخواهی در محدوده

 تنظیم کرد.کنترل و  C-PCFی هندسه

 
به عنوان  OAM یگروه مدها نیشکست موثر ب بیاختالف ضر: 3شکل 

بدون تزریق سیال نوری؛ )ب( تزریق  C-PCFتابعی از طول موج؛ )الف( 

 . Fn=1.4و )د(  Fn=1.35؛ )ج(  Fn=1.3سیال نوری با ضریب شکست 

 گیرینتیجه

کنترل مدهای در نقش تزریق سیال نوری، مقاله نیدر ا

OAM  با مراتب مختلف بار هندسیl درون یک طراحی ،

ها بدون تغییر پارامترهای هندسی آن مورد C-PCFخاص از 

که  دادنشان  یسازهیشبحاصل از  جینتا .گرفتقرار بررسی 

های نوری با ضرایب شکست تزریق سیالاستفاده از با 

ه به را درون تار طراحی شد l یهندستوان بار مختلف می

تواند در می OAMاین کنترل از مدهای  .کردکنترل خوبی 

در مخابرات نوری بسیار حائز  SDMتکنیک تسهیم فضایی 

 اهمیت باشد.
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نقره کرویی حضور یک نانو ذرهیک سامانه ی دو اتمی در درهم تنیدگی  

 1،2،1رفعلی مهدی، 1،2،1قربان، احسان عمو1رؤیا ممبینی گوداژدر

 د، شهرکردانشگاه شهرکرد ، گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه1
، دانشگاه شهرکردپژوهشی فوتونیکگروه  2  

دانشگاه شهرکرد، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی9  
گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان 9  

 با به. پردازیممجاورت یک نانو ذره کروی از جنس نقره میدر به بررسی درهم تنیدگی دو اتم دوترازی  در این مقاله  –چکیده 

 ،جاذب و پاشندهالکتریک ی دیمتناظر با یک کره تانسور گرین الکترومغناطیسیازی فون نیومن و استفاده معادلهردن کارب

ی  درجه یبه محاسبه تالقی یسنجه کاربردنسپس با به. آوریمی اتمی را بدست میسامانهجابجایی لمب و  واپاشی های آهنگ

، جایگزیدههای پالسمونپالریتون مشاهده خواهیم کرد که در نزدیکی بسامد برانگیختگی  .پردازیمی اتمی میتنیدگی سامانه درهم

 .تقریبا برابر صفر است تالقیمقدار  که در حالییابد  می به شدت افزایش آهنگ های واپاشی

تنیدگی، درهمتالقی، جایگزیدههای پالسمون-واپاشی، پالریتون  آهنگ-لید واژهک  

 

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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 مقدمه -1

های ن ویژگیگیرتریتنیدگی یکی از چشمامروزه درهم

که توجه بسیاری از پژوهشگران را مکانیک کوانتومی است 

ی ی نظریه های مختلف به خصوص در زمینه در حوزه

 اطالعات و ارتباطات کوانتومی به خود جلب کرده

بستگی کوانتومی تنیدگی نوعی همدر واقع، درهم. ]1[است

-تنیدگی باعث می درهم. است که مشابه کالسیکی ندارد

رکب ی مکامل حالت یک سامانه شود که شناخت

-های هر یک از زیر بخشکوانتومی، برای شناخت حالت

ی مخلوط یک سامانهطور کلی، به .های آن کافی نباشد

شود را توصیف می    دوبخشی که توسط عملگر چگالی 

 گر عملگر مزبور را بتوان به صورتا گوییم،جداپذیر می
i i i

AB A B

i

P    نوشت که در آن     ،

     و        
عملگرهای چگالی زیر سامانه   

A(B) با  هایکه سامانهدر عمل، تعیین این  [.2]هستند

توان به شکل جداپذیر نوشت  های کامال دلخواه را میحالت

با توجه به این که  در این مقاله،. و یا نه بسیار مشکل است

 و پاشنده جاذب مورد مطالعه یک محیط محیط مادی

ای و مخلوط آماری نوفه هایبنابراین با سامانه، است

برای تعیین  ای مناسباز این رو، به سنجه. سروکار داریم

برای سامانه های مخلوط . نیاز داریم تنیدگیدرجه درهم

ها ترین سنجهمناسب    آماری با بعد فضای هیلبرت 

ی جا با بکار بردن سنجهدراین .[9]هستند تالقی و منفیت

پردازیم مینیدگی دو اتم دوترازی تتالقی به بررسی درهم

با  .ندا هواقع شدنقره  کروی ییک نانو ذره که در نزدیکی

های پالسمون-برانگیخته شدن پالریتون توجه به امکان

با تغییر  نتظار داریم کها ،فلزی یاین نانو ذرهجایگزیده در 

به شدت تغییر های واپاشی آهنگ ،چگالی مدهای تابشی

 .کنند
 روابط پایه-2

با  از دو اتم دو ترازیدر این مقاله ی مورد مطالعه سامانه

یکسان بسامدهای گذار
0 ها یکی از اتم که تشکیل شده

. بردبه سر می در حالت برانگیخته و دیگری در حالت پایه

-یک نانو ذره در نزدیکی ی مزبورسامانهکنیم که فرض می

ی که فاصلهقرار دارد، به طوریa به شعاع  نقره کرویی 

به منظور  .باشدr دو اتم از مرکز نانو ذره یکسان و برابر

زیر  نیومن-ی فوناین سامانه از معادله توصیف دینامیک

 :]9[کنیمستفاده میا

0 ,

,

,

, ,

2 ,

z

j i j i j

j i j

ij i j j i i j

i j

i s i s s
t

s s s s s s


  

   

 

     


         

    

 



(1    )        

jکه در آن، j js e g   ،عملگر باالبرنده

j j js g e   آورنده، عملگر پایین

 
1

2

z

j j j j js e e g g  و jg و je  به

  jاتم  تراز پایه و برانگیخته های متناظر با ویژه حالتترتیب 

ازای به ijجا پارامتردر این .است ام i j  توصیف

و برایم ا jاتم گسیل خودبه خودی آهنگ ی کننده

 i j ها استدسته جمعی اتم بیانگر آهنگ واپاشی .

این پارامتر برحسب تانسور گرین الکترومغناطیسی سامانه 

 :]5[شود به شکل زیر تعریف می

*0
i j 02

0

2 1
Im (r , r , ) .ij i jp G p

c


 



 
  

 
(2)     

 :شودبه شکل زیر تعریف می ijپارامتر  ،عالوه هب

*0
i j 02

0

1 1
Re (r , r , ) .ij i jp G p

c






 
    

 
(9)         
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ازایبه ijپارامتر  جا،دراین  i jیتوصیف کننده 

م و برایا iجایی لمب تراز  جابه i j ی نشان دهنده

در ادامه به  .ستا هادوقطبی بین اتم-کنش دوقطبی برهم

اتمی به  ی سامانهتنیدگی ی درهمی درجهمنظور محاسبه

ویژه  این سنجه برحسب .پردازیمی تالقی میمعرفی سنجه

 :شوده صورت زیر تعریف میب ماتریس  iمقادیر

1 2 3 4max(0, ),C         (9)        

به  ی اتمی و تریس چگالی کاهش یافتهماکه درآن

 :شودصورت زیر تعریف می

* .y y y y         

به  .ولی استئماتریس پا yیمولفه بیانگر y، جادر این

ی های رابطهبا یافتن پاسخ سادگی می توان نشان داد که

تالقی به شکل زیر  ،(9)ی ها در رابطهو جایگذاری آن( 1)

 :[5]نوشته می شود

 2 2( ) sinh ( ) sin (2 ),st

c cC t e t
 

          (5) 

و s،c،s ارامترهایکه در آن پ
c زیر  به شکل

  :شوندتعریف می

11 22 ,s                        12 21,c     (6   )

11 22 ,s                       
12 21.c    

دراختیار داشتن روابط باال مشاهده می کنیم که با از 

-به یقی تالسنجه، تانسور گرین الکترومغناطیسی سامانه

ی تانسور گرین به محاسبه در ادامه رو از این .آید دست می

، نهی پراکنندهبکار بردن روش برهمبا . پردازیمسامانه می

 :]6[شودنوشته می به صورت زیر سامانه انسور گرین ت

( )

0( , ) ( , ) ( , ),fs s fs

e e f esG r r G r r G r r               (1)   

0آن در که ( , )eG r r  خال وتانسور گرین( ) ( , )fs

esG r r 

است که  الکتریکی دیکرهیک  ازتانسور گرین پراکننده 

 :دنمی شوبه صورت زیر تعریف 
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 (9    )  

ی مختصات چشمه و عالمت پرایم نشان دهنده جادر این

توابع   Nو M ،میدانون پرایم بیانگر نقاط های بدعبارت

11و موج برداری کروی

,M NB ای ضرایب بازتاب تعمیم یافته

برای  .آمده است [6]در مرجع ها ت آناکه جزئی هستند

 ، zمحور مثبت در راستاییک اتم را ، سادگی محاسبات

1
ˆrA r z ، محور منفی را در جهت  اتم دیگروz، 

2
ˆrA r z  ،استفاده از این نکته، با  .گیریمدرنظر می

ویبطقتوان زوایای اکنون می   و ( 8)در تانسور گرین

های ساده قرار دارد و به عبارت و 0را برابر مقدار ( 9)

با در نظر اکنون  .[5]برای تانسور گرین رسید ایشده

ی در رابطه( 9)و ( 8)گرفتن نکات باال و جایگذاری روابط 

 :خواهیم داشت و انجام محاسبات طوالنی (6)
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ها فرض شده است که گشتاور دوقطبی اتم در روابط باال،

یعنی در راستای  در راستای عمود بر سطح نانو ذره،

طور مشابه، پارامترهای مزبور برای به .شعاعی قرار دارند
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 ها در راستای مماس برکه گشتاور دوقطبی اتمضعیتیو

 :شوندبه شکل زیر نوشته می سطح نانو ذره هستند
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تالقی ی سنجه( 5)ی ابطهر باال در ذاری روابطبا جایگ حال

 .به دست می آید

 و نتیجه گیری نتایج عددی-1

با توجه به پیچیدگی روابط باال در این بخش به محاسبات 

 .پردازیم میی قی تال سنجه و خودی گسیل خودبه آهنگ عددی

لورنتس الگویتوسط  رانقره  ینانو ذره بدین منظور

 2 2

m p ei        که در آن کنیم الگوسازی می 

 ،گذردهی الکتریکی ایستا p  بسامد پالسما وe  ضریب

6 ،جا ایندر .هستند نانو ذره جذب  ،7.90p ev  ،

51e mev  ،75m mev  ،20a nm  و

22r nm [1]است. 

 

بدون بعد خودی آهنگ گسیل خودبه: 1شکل 
0s   برحسب بسامد

بدون بعد 
s .  در این جا

0 در اتم مزبور خودی هآهنگ گسیل خودب

 .خالء است

خودی اتم برانگیخته در آهنگ گسیل خودبه 1در شکل 

شود که مشاهده می. رسم شده است ی نقرهمجاورت نانو ذره

های  در بسامد برانگیختگی پالسمونخودی آهنگ گسیل خودبه

7.90جایگزیده  1s ev    به دلیل افزایش چگالی

  .یابد مدهای تابشی به شدت افزایش می

تالقی برحسب زمان بدون بعد نمودار : 2شکل 
0 t . ( چپ)راست شکل

ها در راستای شعاعی که گشتاور دوقطبی اتم استوضعیتی مربوط به 

 .بر سطح کره است( مماسی)

برحسب زمان  ،(5)تالقی ی سنجهنتایج عددی  2در شکل 

0بدون بعد  t ر وضعیت که دو اتم دو ترازی د فرض این و
برخالف انتظارمان  .رسم شده استاولیه درهم تنیده نیستند، 

-کنیم که تالقی در نزدیکی بسامد پالریتون مشاهده می

s، برانگیخته پالسمون ، قریبا برابر صفر است ت
ن دید که بسامد توا زیرا به سادگی می .(های آبی رنگ منحنی)

ی جذب نانو ذره قرار  در ناحیه پالسمون جایگزیده-پالریتون
 در نتیجه، فرآیند جذب بر فرآیندهای تابشی و مدهای. گیرد می

به  تنیدگی درهمشود و  جایگزیده سطحی در نانو ذره غالب می
، های قرمز رنگ منحنیکه در  درحالی. یابد شدت کاهش می

نواحی دور از بسامد ها در  برای وضعیتی که بسامد گذار اتم

0.1، یعنی است جایگزیدهپالسمون -پالریتون s ، 
توان برای  راهکاری که می .ها وجود دارد بین اتم بستگی هم

ای مطرح کرد استفاده از  تنیدگی در چنین سامانه ایجاد درهم
در این زیرا . استصلب ه رنانو ذجای  بهنقره غشایی  نانو ذرات

به نواحی دور از جایگزیده پالسمون -بسامد پالریتونو ذرات نان
 .شود نانو ذره منتقل میناحیه جذب 

 ها رجعم
[1] C. H. Bennett, and S. J. Wiesner, Phys. Rev. Lett. 

69, 2881 (1992).  

[2] E. Boukobza and D. Tannor, Phys. Rev. A 71, 
063821 (2005). 

[3] W. K. Wootters, Phys. Rev. Lett. 80, 2245 (1998). 

[4] S. A. Biehs and G.S. Agarwal, Phys. Rev. A 96, 

022308 (2017). 
[5] E. Amooghorban and E. Aleebrahim, Phys. Rev. A 

96, 012339 (2017). 
[6] L. Li, P. Kooi, M. Leong, T. Yeo, IEEE Trans. 

Microwave Theory Tech. 42, 2302 (1994). 

[7] B. Bellomo and R. Messina, Phys. Rev. A 87, 

012101 (2013). 

s   

0

s



 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 ایران،مهندسی و فناوری فوتونیک 

 دانشگاه شیراز،

 شیراز، ایران.

  1397بهمن  11-9

 

493 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 ژل پچيني -سلز شده به روش سنت Ce5SiO2Gd: هايرنانوپودخواص اپتيكي 

 2يبيحسين حب، محمد *1ضا عبديرمحمد،  1حسين محمدي

 گروه فيزيك -دانشكده علوم   –دانشگاه اصفهان  –ميدان آزادي  –اصفهان  1

 گروه شيمي معدني –دانشكده شيمي   –دانشگاه اصفهان  –ميدان آزادي  –اصفهان  2

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  ،شده با عنصر سریم آالییده 5SiO2Gdدر این مقاله، نانوپودرهای  -چکیده 

 09/0%نانومتر و  49تایید شده و اندازه بلورك و کرنش شبکه کریستالی آن به ترتیب  FTIRو  XRDهای و خلوص این نانوپودرها با آنالیزتشکیل 

دهد بیشتر نانوذرات دارای اندازه که نشان میاست بررسی شده  EDXو  FESEMهای با آنالیزآن مورفولوژی و غلظت عناصر محاسبه شده است. 

. بدست آمد ولت الکترون 4/4حدود  در آنمستقیم غیر انرژی تاك، گاف معادله از استفاده و با DRS روشسپس با  هستند.نانومتر  400تا  100بین 

 345نانومتر تحت تحریک در طول موج  435در طول موج باعث بیشترین شدت نور نشری  mol% 2 سریم با غلظت آالیشدهد که نتایج نشان می

 شود.مینانومتر 
 

  ، نانوذراتنانوپودر ژل پچینی ، فوتولومینسانس ،  -خواص اپتیکی ، سل -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 

http://www.opsi.ir/


بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ویازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

494 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 مقدمه

ای های گستردههای عناصر خاکی کمیاب کاربردسیلیکات

در تجهیزات اپتوالکترونیک، محیط فعال لیزرهای حالت 

ها دارند، و این به د، تجهیزات تصویربرداری و سوسوزنجام

بزرگ، چگالی باال، بازده باالی لومینسانس، گاف انرژی دلیل 

ها گیر نبودن آنی و رطوبتپایداری شیمیایی عال

گادولینیم  اورتوسیلیکاتبلورهای اکسی .[2و1باشد]می

در سال ( GSO:Ceیا  Ce5SiO2Gd:) شده با سریمآالییده 

و فوکازاوا با روش جی تاکابرای اولین بار توسط  1983

به دلیل مواد شیمیایی . [3]چوکرالسکی رشد داده شدند

قیمت مورد نیاز و فرآیند رشد آهسته، رشد بلورهای گران

ازه آسان نیست، زیرا در یک ب GSO:Ceکامل و بدون نقص 

( درجه سلسیوس 1900زمانی طوالنی به دمای باال )حدود 

پسماند بر است. در فرآیند رشد نیز تنشهنیاز دارد که هزین

ترك خوردن بلور، که باعث شود بزرگی در بلور تشکیل می

. برای رهایی از [4]شوددر مرحله سرد شدن، می مخصوصاً

تواند مورد استفاده قرار این مشکالت، نانوپودرهای آن می

هایی نسبت رای مزیتد. نانوپودر مواد لومینسانس دانبگیر

ها، از جمله جابجایی استوکس بزرگتر و بازده به بلور آن

مهمترین مشکل سنتز  .[5]دشبامیکوانتومی بیشتر، 

 7O2Si2Gdتشکیل فازهای ناخالص مانند  GSOنانوپودرهای 

 ،3)4(SiO4.67Gd  ،3O2Gd  2وSiO این  در[. 1باشد]می

 مقادیربا  5SiO2)xCex-1(Gdمقاله، نانوپودرهای 

(x=0,0.0025,0.005,0.01,0.02,0.03)  ژل -سلروش با 

 سپس خواص اپتیکی آن بررسی شده است. پچینی سنتز و 

 نانوپودروش تهيه ر

ای نیترات هنمککیومتری، ستوابا توجه به ضرایب 

لیتر میلی 16در مخلوط همراه هم ،  سریمو  نیمگادولی

شرایط و تحت  هآب دیونیزه حل شدلیتر میلی 2اتانول و 

یک ساعت به شدت هم به مدت  ºC100دمای  رفالکس در

به آن  (TEOSاورتوسیلیکات )اتیل  تترا شد. سپسزده 

هم زده شد. دقیقه  30و در دمای اتاق به مدت اضافه کرده 

آن اضافه  موالر به 2/0 سیتریکلیتر اسید میلی 8مقدار  بعد

به مدت دو ساعت  ºC100تحت رفالکس در دمای و کرده 

در  بدون هم زدن به شدت هم زده شد. سل بدست آمده

این ژل  شود.حرارت داده شد تا به ژل تبدیل  ºC45دمای 

 با قرار دادن در آون در ،به مدت دو روز پس از پیر شدن

این ژل شد. سپس ساعت خشک  12 به مدت ºC110دمای 

در یک ساعت  4به مدت  نبرای کلسینه شد خشک شده

 .قرار گرفت ºC1250دمای کوره با 

 يابيمشخصهناليز و آ

الگوی با  ،شدهسنتز نمونه  (XRDایکس )الگوی پراش اشعه 

نطباق ا NO. 00-040-0287 با شماره ICDD PDF مرجع

با استفاده از موقعیت و پهنای  (.1بسیار خوبی دارد)شکل

، (211)، (202-)، (021)، (200)، (110-)پیک صفحات 

ك و کرنش بلور، اندازه  XRDالگوی  در (123-)و  (321)

و  های شرربا روش GSO:2mol%Ceنانوپودر  بلوریشبکه 

( 1. در معادله شرر )[6]است بدست آمده هال -ویلیامسون

مقدار و با این روش،  استفاده شد (021)پیک صفحه تنها از 

. با استفاده استمحاسبه شده  نانومتر برای اندازه بلورك 38

کرنش مقادیر اندازه بلورك و (، 2هال ) -از معادله ویلیامسون

بدست  09/0%نانومتر و  49درحدود  به ترتیب بلوریشبکه 

 (. 2آمده است)شکل 

 
 GSO:2mol%Ceنانوپودر  XRD: الگوی 1کل ش
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به ترتیب اندازه  λو  D  ،ε ، θ ، βر این معادالت، مقادیر د

، کرنش شبکه بلوری، نصف موقعیت بر حسب نانومتر كبلور

بر حسب رادیان، ( FWHMپیک، پهنا در نیم ارتفاع پیک )

  موجاشعه ایکس آند مس با طول αKو طول موج خط تابش 

 باشند.مینانومتر  15406/0

0.9

cos
D



 
=  )1( 

0.9
cos 4 sin

D


   = +  )2( 

     
 GSO:2mol%Ceهال برای نانوپودر  -نمودار ویلیامسون : 2شکل      

نوارهای ، 3در شکل  %GSO:2molنمونه  FTIRطیف در 

2-به حضور گروه  cm  1007-1و  930، 867پرشدت در 
4SiO 

به حالت    cm 453-1و  420شوند. نوارهای نسبت داده می

تا  453د. نوارهای نشومربوط می Si-O-Siارتعاش خمشی 
1-cm 564  به دلیل ارتعاش پیوندO-Gd باشند. نوار می

در مولکول  H-Oبه ارتعاش کششی  cm 3430-1جذب پهن 

 . [2]شودنسبت داده میآب رطوبت نمونه 

 
 GSO:2mol%Ceنانوپودر  FTIR: طیف 3شکل                  

ر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل تصویبا توجه به 

برای نانوپودر سنتز  kx20( با بزرگنمایی FESEM)میدانی 

مشخص است که نانوذرات سنتز ،  GSO:2mol%Ceشده 

شده دارای شکل منظم و مشخصی نیستند و ذرات کوچکتر 

به کمک مقیاس  نانومتر نیز در بین آنها موجود است. 100از 

رسم شده است که نشان  نانوذراتتصویر، توزیع اندازه 

نانومتر   400تا  100دازه بین دهد بیشتر ذرات دارای انمی

گیری شده اندازه مقدار  1در جدول  .(4شکل )باشندمی

این نانوپودر با استفاده درصد وزنی و اتمی عناصر موجود در 

گزارش شده  (EDX)آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس از 

 است.

 
 20kxبا بزرگنمایی  GSO:2mol%Ceنانوپودر  FESEM تصویر: 4کل ش

 به همراه توزیع اندازه نانوذرات آن

 GSO:2mol%Ceدرصد وزنی و اتمی عناصر نانوپودر : 1جدول 

 EDXگیری شده با روش اندازه

No. Element Weight % Atomic % 

1 Gd 77.43 28.18 
2 Si 4.44 9.04 

3 O 17.47 62.51 

4 Ce 0.67 0.27 
Total  100 100 

 خواص اپتيكيبررسي 

تاك  از معادله GSOمستقیم برای محاسبه گاف انرژی غیر

-کوبلکا     تابع F(R∞( ،در این معادله( استفاده شده است. 3)

مقدار بازتابندگی و از  [6]باشد( میKubelka-Munk) مانک

( DRSسنجی بازتابی پخشی )گیری شده با روش طیفاندازه

 gEمقدار ثابت و  Aانرژی فوتون نور،  νh، شودمحاسبه می

 در حدودبا این روش  مقدار گاف انرژی گاف انرژی است.

 (. 5 شکل) آیدبدست میالکترون ولت  4/4

1/2[ ( ) ] ( )gF R h A h E  = −  )3( 
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برای محاسبه گاف  GSO:0mol%Ceنانوپودر برای نمودار تاك : 5کل ش

 مستقیم آنانرژی غیر

 
 GSOشده در  آالییده 3Ce+ترازهای انرژی یون : 6شکل             

 
 GSO:Ceنانوپودرهای  PLEو  PLهای : طیف7شکل           

شده، به عنوان مرکز آالییده  3Ce+یون  f4و  d5ترازهای 

(. 6شکل ند)گیرقرار می  GSOلومینسانس، در گاف انرژی 

 فوتولومینسانس و (PL) نشری فوتولومینسانس هایطیف

با درصد  نانوپودرهایبرای  شدهگیری اندازه (PLE) تحریکی

نشان داده شده است که  7در شکل ،  3Ce+مختلف  آالیش

تحریک  در اثرنانومتر  435موج یک نشر آبی رنگ در طول

. دهدنانومتر را نشان می 345موج در طولبا نور فرابنفش 

شود و سریم باعث افزایش نشر نور می آالیشافزایش مقدار 

شدت نشر نور   mol%3  سریم به آالیشبا افزایش مقدار 

. باشددلیل اثر فرونشانی غلظت می و این به یابدکاهش می

سریم بهینه  برای بیشترین مقدار نشر،  آالیشبنابراین مقدار 

در با توجه به طیف نشری آن، که  است mol%2  تقریباً

آن ( CIE Chromaticity)  کروماتیسیتی مختصات 8شکل 

آبی رنگ نشر شده از این نانوپودر نور محاسبه شده و 

 مشخص شده است.

 
شده از نانوپودر نور نشر کروماتیسیتیمختصات  :8کل ش

GSO:2mol%Ce نانومتر 345موج در اثر تحریک با طول 

 گيرينتيجه

به صورت فاز خالص با  GSO:Ceدر کار ارائه شده، نانوپودرهای 

بررسی خواص اپتیکی . ژل پچینی سنتز شده است -سل روش

توانند به عنوان ماده می GSO:Ceکه نانوپودرهای دهد نشان می

لومینسانس درتجهیزات اپتوالکترونیک و تصویربرداری مورد فوتو
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 سپوَ فرایندبا  تیپروسکاانرژی گاف  یمهندس

 ینژند، محمدکاظم مروج فرش عبداللهی بهرام زاده،عاطفه فتح 

 ایران ،تهران ،مدرس تیدانشگاه ترب ک،ینانو پالسمو فوتون یهسته پژوهش وتر،یبرق و کامپ یدانشکده مهندس

 ینشان هیروش ال در تیپروسکا یگاف انرژ ی بر اندازه دیبرم و  هاینهالوژ های آلی بیاثر ترک یمقاله، به بررس نیدر ا – دهیچک

  مزو با روش چرخشی بر بستر را PbBrxI2−x (x=0, 1, 2) های ی با این روش، ابتدا الیهگاف انرژ یمهندس یبرا. میپرداز یم  وَسپ

TiO2  ،معرض بخار های گونان در  دماها ومدتدر نشانده و برای رسیدن به دما و زمان بهینهMABr  به با این روش، . میدهیمقرار

 لیتر تشک درشت یهاهموارتر و دانه یبا سطح جهیکندتر و در نت تیپروسکا های هیال ،نیآم لیمت نمک یاستفاده از بخارها لیدل

 ، روش وَسپندیفرادر این  مواد نهیدر ابعاد بزرگ و مصرف به تیپروسکا یها هیبه امکان سنتز انبوه ال با توجهعالوه،  به. د شدنخواه

های  تولید انبوه سلولاز موانع  یکی تر است وارزان تیپروسکا یهاهیمتداول در ساخت ال یا دو مرحله یچرخش ینشان هیاز روش ال

 . دارد میرا از سر راه بر خورشیدی پروسکایتی

 .وَسپ ت،یپروسکا ،یگاف انرژ یمهندس -کلید واژه

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 PbBrxI2−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. 

 

 مقدمه

مواد  تیسال از کشف قابل 9کمتر از  نکهیوجود ا با

 نیو ساخت اول یدیخورش یها سلول یبرا تیپروسکا

 شرفتیسرعت پ ،گذرد یم پروسکایتی یدیسلول خور ش

به  .است بودهقابل توجه  یدیخورش یها نوع سلول نیا

 به رکورد بازده دستیابی ریاخ یها سال در ،کهیطور
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 یگاف انرژ مانند هایییژگیو .[1]میسر شده است% 22ر9

و تحرک زیلد یجذب نور بیضر ر،یپذ میو تنظ میمستق

ساده  هایروشساخت و  کم نهیها، هزحامل بزرگ یریپذ

از محققان شده  یاریسنتز، موجب جلب توجه بس

 .[2]است

 بیضر جهیو درنت میمستق یگاف انرژ یدارا تیپروسکا

 یانتشار فیآن با ط یجذب فیط .[9]است بزرگجذب 

 یدارد و برا یخوب تطابق( از فرو سرخ تا فرابنفش)دیخورش

و  هاونیآن بیو ترک رییبا تغ. مناسب است ییکاربرد فتوولتا

ی  گسترهدر  یگاف انرژ دستیابی بهمختلف  هایونیکات

طبق  ،در واقع. شود میسر میولت  الکترون 2ر9تا  1ر6

ثابت شبکه و جذب  ونیشعاع آن شیبا افزا 2گاردیقانون و

 .[7]ابدییم شیافزا

 p-i-nاز نوع  یدیخورش های سلول ساختار به طور معمول،

 از هاآن یکه انرژ هاییفوتون وند،پی بر نور تابش با. است

 دیحفره تول-است، زوج الکترون شتریب تیپروسکا گاف

 ،یته هیدر ناح ودموج یکیالکتر دانیو م (1لشک)کرده

 انتقال دهنده الیه) n هناحی به هاباعث حرکت الکترون

 انتقال دهنده الیه) p هیها به ناححفره و حرکت (الکترون

 .[5]شودیم (حفره

 هیساخت ال یهااز روش یکی تواندیبا بخار م ینشان هیال

در این روش، به علت  .در ابعاد بزرگ باشد تیپروسکا

ماده اول  شیبا پاستفاده از بخار نمک آمین زمان واکنش 

به طور  تیکاطوالنی تر شده و فرصت بلوری شدن پروس

تری های درشتدر نتیجه دانه. شودیکنواخت فراهم می

ها و در نتیجه مراکز بازترکیب تشکیل شده و مرزِ دانه

 .[6]شودکاهش یافته، باعث بهبود بازدهی می

 

 یدیعملکرد سلول خورشاز   ای ساده یشما: 1شکل 

 روش آزمایش 

  .دهدیافزاره ساخته شده را نشان م یساختار کل 2شکل 

 
 یتیپروسکا یدیساختار سلول خورش: 2شکل

FTO شهیش ،یدیبستر سلول خورش یبرا
 با ابعاد 9

cm 71ر× cm 7به . مکنییم یرا با چسب کالک الگوده 1ر

بماند و  رونیسلول ب نییپا متریلیم 9که حدود  یطور

 2محلول  μL111سپس  ،ختهیر یآن پودر رو یرو

 انیاز م ی راهاد هیتا ال میزیریپودر م یرو HClموالر

و آب  عیبا ما همرحل نیچند یط ها رازیرالیه سپس. داردبر

 کیحمام التراسون در پروپانول-2شده و  ییزدا ونی

. مکنییخشک م C° 121ی دما درو  مدهییشستشو م

محلول در  TiO2 هیال کیجمع کننده الکترون،  هیال یبرا

کرده و سپس در  ینشان هیال یبا روش چرخش اتانول را

. شودیپخت داده م قهیدق 91به مدت  C° 511ی دما

در محلول  C° 11ی نمونه ها را در دما ،هیال میترم یبرا

 مکنیمی ورغوطه قهیدق 91به مدت  TiCl4موالر  یلیم 71

 C° 511ی تحت دما قهیدق 91و بعد از آن دوباره به مدت 

 ل، محلومتخلخل هیال جادیا یسپس برا. مدهییحرارت م

 ادر اتانول حل شده ر 1به  2نسبت که به  TiO2 7نانوذرات
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-یرا تکرار م میو ترم یکرده و مراحل گرماده الیه نشانی

 . مکنی

 کیدر مرحله اول نسبت  ت،یپروسکا هیال لیتشک یبرا

حل DMF در را PbBr2و  PbI2 ، (1:1)PbI2:PbBr2موالر

 rpm6111، با دور یچرخش ینشان هیبه روش ال کرده و

در  قهیدق 11 یکرده و برا ینشان هیال ثانیه، 21برای مدت 

 در را هاسپس نمونه. مکنییم یگرماده C°111 یدما

 MABr پودر هاداده و اطراف آن رقرا ایشهیش شیدپتری

در آون  C°151 یدر دما قهیدق 15مدت  برای و. میزرییم

 MABrماده اول در معرض بخار  شیتا پ مدهییقرار م

نمایشگر  9شکل  .شود لیتشک تیقرار گرفته و پروسکا

های سنتز شده بر روی سه بستر پیش  رنگ پروسکایت

 یدشود با افزایش نسبت  در این شکل دیده می. گفته است

در بستر رنگ پروسکایت به ترتیب از زرد به ارغوانی و قهوه

 .ای تغییر می کند

 
 و برم دیساخته شده با نسبت مختلف  یهانمونه سلول: 9شکل 

 زیراای دارد، دما و زمان در این مرحله اهمیت ویژه

امکان عدم باشد،  کمدما  ای کوتاه مانزکه  درصورتی

 لتشکیبرعکس احتمال و  .وجود دارد تیپروسکا لیشکت

 تجزیه و تخریب ای ها،برای همه نسبت برم تیپروسکا

  .خواهد داشت وجود هانمونه

انتقال دهنده  هیبه عنوان ال Spiro-OMeTAD سپس

 روش با هیثان 91و زمان  rpm7111حفره، با دور 

طال به  نازک هیدر آخر ال. شد ینشان هیال ،یچرخش

 .شد ینشان هیال یحرارت ریبا روش تبخ nm41 ضخامت

  هانتایج و تحلیل

. دهد یم شیمختلف را نما هاینموار جذب نمونه 7شکل 

 ، PbI2هیرالیبا ز تیپروسکا یلبه جذب برا

(1:1) PbI2:PbBr2  وPbBr2 و  651، 699برابر  بیبه ترت

از محل  تیهر پروسکا یگاف انرژ. نانومتر است 576

 .دیآ یبه دست م یبا محور افق میمستق یهابرخورد خط

 

 

  و برم دیبا نسبت متفاوت  مختلف نمونه 9 ینمودارجذب برا: 7شکل

، 24ر7°، 17ر1°های اصلی پروسکایت ید در زوایای قله

که به ترتیب مربوط به صفحات  قرار دارد 91ر9°و  99ر°1

های مربوط به  قله. است( 991)و ( 911)، (221) ،(111)

 صفحاتاز  گروه نیهم نیز درید و برم  مرکبپروسکایت 

  قلهدهد نشان می 5شکل  .دنقرار دار ترزرگزوایای باما در 

 17ر1°، 17ر6° در زوایایسنتز شده ی هاتیپروسکا اصلی

ه ها به مشاهده جابه جایی قل .قرار گرفته اند 17ر9° و

 لیتشکسمت زوایای بزرگتر با افزایش نسبت برم بیانگر 

 .است های مرکب مورد نظر پروسکایت

 
 .های مرکب ید و برم پروسکایت یهای اصل نمایش قله: XRDنموادر  :5شکل 



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

511 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 تیروسکاپ PbI2 هیرالیزبا حتی  دهد، نشان می 5شکل 

این اتفاق به خاطر  .تشکیل خواهد شد و برم دی مرکب

 شگرینما 6شکل  .است در روش وَسپ MABr از  استفاده

. است ساخته شده یدیخورش یها سلول J-V یها مشخصه

برم در  شیبا افزا شود، یم دهیشکل د نیدر ا

 ،PbI2 یسنتز شده بر بسترها یها تیپروسکا

(1:1)PbI2:PbBr2  وPbBr2و ولتاژ مدار   یپرشدگ بی، ضر

 یکاهش م یاتصال کوتاه بازده انیو شدت جر شیباز افزا

متناظر با هر  یها به همراه گاف انرژ مشخصه نیا. ابدی

 .داده شده است شینما 1در جدول  تیپروسکا

 

 

 ساخته شده هاینمودار مشخصه سلول -6شکل 

 های ساخته شده مشخص های فوتوولتایی سلول: 1جدول 

  VOC بستر

(V) 

JSC 

(mA/cm2) 
FF 

PCE 

(%) 

EG 

(eV) 

PbI2 991ر 16ر1  1ر56  9ر9  1ر14   

PbI2:PbBr2 (1:1) 1ر12  1ر64 1101  1ر1  1ر99   

PbBr2 291ر 5ر6  1ر14  5ر5  2ر29   

 نتیجه گیری

 توانیم وَسپنسبتا ساده و ارزان از روش  یرگیبا بهره

. دیشده را بهبود بخش لیتشک تیپروسکا یها هیال تیفیک

باعث کاهش مرز  نیآم لیدرواقع حضور بخار نمک مت

. است شده تیپروسکا هالی سطح شدن هموارتر و هادانه

 هاهیرالیزترکیب برم در  نسبت رییبا تغکه  مینشان داد

(PbBrxI2−x  )ها در معرض بخار  و قرار دادن آنMABr  در

گاف مهندسی  های گوناگون، دماهای مختلف و مدت زمان

های گاف. شود پروسکایت به سادگی میسر می یانرژ

هایی در  گاف، (x≤1≥2) حاصل از تغییر نسبت برم

الکترون ولت را موجب شده  2ر29تا  1ر14 ی گستره

 .است
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فوتونی  هایبلور بر طول جایگزیدگی اندرسون درالیه نظمی در ضخامت بی ثیرتأ

 مغناطیسی

 مهرناز سرابندی، مجتبی گلشنی، مهدی زمانی

 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  کرمان

zamani@uk.ac.ir-mehrnazsarabandi74@gmail.com, golshani@uk.ac.ir, m 

 ددی برای طول موجی واقع درتصادفی به صورت ع هایضخامت الیهدر ساختارهای بلور فوتونی مغناطیسی با  جایگزیدگی اندرسوندر این مقاله 

. گرفته است مورد مطالعه قرار نظمیبیمختلف  جایگزیدگی اندرسون برای مقادیرطول  .بررسی شده است( نانومتر 1110)ی گاف فوتونی میانه

راستگرد و چپگرد  متفاوت های دایروی دهند که طول جایگزیدگی به عنوان  تابعی از پارامتر چرخش مگنتو اپتیکی برای  قطبشنتایج نشان می

 .یابدنظمی طول جایگزیدگی نیز افزایش میبا افزایش بیهمچنین، . یابندبه ترتیب  به صورت خطی افزایش و کاهش می بوده و

 .جایگزیدگی اندرسون ،نظمی در ضخامت الیهبی ،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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 مقدمه

بیش از  امواج الکترونی در پتانسیل تناوبی جایگزیدگیمسئله 

 .]1[گردیدسال پیش توسط فیلیپ اندرسون مطرح پنجاه 

به دلیل تداخل  ،امنظمنهای که در محیط نشان داداندرسون 

گذار فلز جایگزیده گردیده،  تابع موج الکترون امواج الکترونی،

 برمبنای اساس جایگزیدگیکه آنجاییز ا. دهدبه عایق رخ می

رخ ، این پدیده در امواج دیگر از جمله نور نیز باشدتداخل می

 .]5[دهدمی

هستند که تناوبی مبلورهای فوتونی ساختارهای مصنوعی 

اگر . کندها به صورت تناوبی تغییر میضریب شکست در آن

یا  ،مغناطیسی باشندفوتونی دارای خاصیت  ی بلورمواد سازنده

 فوتونی بلورنوع مغناطیسی در ساختار  از صیک الیه نقاینکه 

یک بلور فوتونی مغناطیسی نامیده  ساختار ،وجود داشته باشد

بلورهای  مگنتواپتیکی که پاسخ شده است هداد نشان. شودمی

ی بلور فوتونی هاوابسته به ضخامت الیه فوتونی مغناطیسی

 .]4و  9[مغناطیسی است

های با ویژگی تناوبیبه دلیل کاربردهای فراوان ساختارهای 

تراگسیلی خاص، بررسی این ساختارها از اهمیت فروانی 

اما یکی از مسائل مهم که در بررسی . برخوردار است

مغناطیسی، کمتر مورد بررسی قرار  به ویژه، تناوبیساختارهای 

به دلیل وجود افت و )نظمی گرفته است، درنظرگرفتن نقش بی

ست و دیگر پارامترهای ها، ضریب شکخیز در ضخامت الیه

ثیر آن بر خواص تراگسیلی و أ، و ت(محیط در فرایند ساخت

اصوالً . باشدبلورهای فوتونی می این نوع از جایگزیدگی نور در

نظمی موجب اختالف بین نتایج وجود خطای ساخت و بی

که یک پیامد غیرقابل از آنجایی. دشونظری و نتایج تجربی می

پدیده جایگزیدگی  ،های موجیر سیستمنظمی دانکار وجود بی

ها نظمی در ضخامت الیه، در این مقاله اثر بی]1[استاندرسون 

 بلور فوتونیرا بر جایگزیدگی اندرسون در ساختارهای 

  .مغناطیسی مورد بررسی قرار خواهیم داد

هاو روش ساختار  

مغناطیسی از ساختار دوالیه  فوتونی برای ایجاد بلور

(Ce:YIG/SiO2)45  استفاده شده است کهCe:YIG  به عنوان

الکتریک در ی دیبه عنوان ماده  SiO2مغناطیسی و یماده

 Dو  M، که در ادامه آنها را به ترتیب با استنظرگرفته شده

مورد  (قطبی) هی فارادهندسهر این مقاله د .دهیمنمایش می

( Zمحور) نور جهت انتشار ،بنابراین. قرار گرفته استبررسی 

خارجی  ها فرض شده و میدان مغناطیسیعمود بر سطح الیه

مغناطیسی میدان  .نیز در همین جهت اعمال گردیده است

باعث گذارد و ثیر میهای مغناطیسی تأتنها روی الیه خارجی

 :گرددمی Ce:YIG گذردهی الکتریکی تانسورشدن غیرقطری

ƐCe: YIG =  

      
     
    

  

با چرخش  ،که وابسته به مغناطش است  gعنصرغیرقطری

 شودنامیده میاپتیکی پارامتر مگنتومغناطیسی مرتبط است و 

 .است 009/0 بیشینه مقدار آن Ce:YIG برای که

های الیه، هستندمغناطیسی که ناهمسانگرد های برخالف الیه

هایی همسانگرد با تانسور گذردهی محیط SiO2 الکتریکدی

 .هستندالکتریکی قطری 

به نانومتر  1110در طول موج مخابراتی ها ضریب شکست الیه

 ،این بر عالوه .هستند  nD=1.479و  nM=2.209ترتیب 

به صورت   4n  λ/یها براساس رابطهالیهمتوسط  ضخامت

dM=175nm   وdD=262 nm  برای . تنظیم شده است

ها اعمال شده نظمی در ضخامت الیهای، بیساختار کاتورهایجاد 

ها ضخامت الیه،  نظمیقدرت بی برای ،که طوریبه است، 

 ،این مقالهدر  .هستند , d+]-[d بازه دردی تصادفی اعدا

    ، =1 nm) نظمیبی مختلف مقادیرازای  به طول جایگزیدگی

=10 nm   20=و nm   )اپتیکی برحسب پارامتر مگنتو(g) 

ضرایب  یبرای محاسبهمنظور، بدین .است شدهبررسی 

  .]1[استفاده شده است 4 4 از روش ماتریس انتقال تراگسیل

 ایبربه صورت مجزا  بلورفوتونی ضرایب تراگسیلدر این مقاله، 

-شدهمحاسبه  چپگرد و راستگرد قطبش دایروی دو ویژه حالت

 .است
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جایگزیدگی بدون بعد که از  طولبه منظور بررسی جایگزیدگی، 

 :[6] آید، مورد بررسی قرار گرفته استرابطه زیر بدست می

    
      

   
  

     

 
 , 

N هاتعدادالیه ،T  یدهندهنشان < ... >نماد  وضریب تراگسیل 

در این مقاله، کلیه نتایج با  .گیری آنسامبلی استمیانگین

نظمی بدست آمده نمود مختلف بی 101گیری بر روی میانگین

ضریب تراگسیل  طول جایگزیدگی چپگرد بر اساس. است

و طول جایگزیدگی راستگرد بر  (TCL) قطبش دایروی چپگرد

تعیین ( TCR) اساس ضریب تراگسیل قطبش دایروی راستگرد

 .شودمی

 بحث و نتایج

 ساختار منظم( چپگرد+راستگرد)کل طیف عبور  1شکل 

(=0)  برایg =0.009 این با توجه به. دهدرا نمایش می 

نانومتر است و طول  [1780-1375]ی گاف نواری بازه، شکل

 .قرار دارد میانه گافدر  نانومتر 1550 موج

 
 .منظمبلور فوتونی مغناطیسی  (تراگسیل) طیف عبور -1شکل

-های بیقدرت به ازای ،شودنظمی اعمال میهنگامی که بی

تغییرات طیف عبور بسیار کم است و ناحیه ، نظمی کوچک 

به  نظمیبا افزایش بیاما  ؛استحالت منظم بسیار شبیه گاف 

سیستم در حالت ، =nm   150 تر مثالًمقادیر بسیار بزرگ

در این حالت طیف عبور . ]4[ دگیرجایگزیده قرار میکامالً 

در ساختار نواری نمایان  تشدیدیخطوط کامال تغییر کرده، 

هر کدام از این خطوط تشدیدی متناظر با وجود یک . شودمی

(. 5شکل ) استبلور در و تشکیل کاواک موضعی مد جایگزیده 

دهد، ن میانش 5داخل شکل پنجره طور که ناین، هما بر عالوه

های راستگرد و ، خطوط تشدید قطبشبیشینه  gدر حضور 

وجود  ،امردلیل این . نیستندبرهم منطبق  کامالً چپگرد

در بلورهای فوتونی  (Non-reciprocal) خاصیت غیرمتقابلی

 .مغناطیسی است

 

 طیف عبور بلور فوتونی مغناطیسی نامنظم، -5شکل

150 nm =. 

در  Lloc، به برررسی و مقایسه طول جایگزیدگی ادامهدر 

و  =1 nm  ،=10 nm تر کوچک نظمیبیهای قدرت

=20 nm  ،  1550=برای طول موج nm  λ  که در ناحیه

الزم به ذکر است  . خواهیم پرداخت قرار دارد، فوتونیگاف 

 بزرگ نظمیبا قدرت بی دلیل عدم مقایسه حالتکه 

=150 nm نظمی دارای بی)منظم  تقریباً هایبا حالت

، ساختار نواری خیلی بزرگهای این است که در ( کوچک

ا تشدیدی بودن یبسته به کامالً عوض شده و  سیستم

موج مورد بررسی، ضریب عبور و درنتیجه طول نبودن طول

. (9شکل ) توانند بزرگ یا کوچک باشندجایگزیدگی می

مربوط به طول موج میانه گاف طول جایگزیدگی  9شکل 

=1550 nm λ  بی نظمی مختلف مقدار را به ازای سه ،

طول . دهدبرحسب پارامتر مگنتواپتیکی نشان می

کننده میزان عبور نور از بلور تعیین Lloc جایگزیدگی

ی مستقیمی با ضریب است و رابطه مغناطیسی فوتونی

، افزایش یابد هرچه طول جایگزیدگیرو، از این. دارد عبور

 .استضریب عبور دهنده افزایش نشان
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 قدرت  شود با افزایشمشاهده می 9 شکلطور که در همان

افزایش یافته متناظر های gطول جایگزیدگی در   نظمیبی

 زمانی که ،نظمی مشخصقدرت بی یکدر ازطرف دیگر، . است

g=0 طول ، (میدان مغناطیسی خارجی صفر است) باشد

با  ،اما. هستندهم برابر  با جایگزیگی قطبش چپگرد و راستگرد

دگی قطبش طول جایگزی، gاپتیکی افزایش میزان پارامتر مگنتو

و طول جایگزیدگی قطبش به صورت خطی کاهش  چپگرد

دلیل این امر ظهور  .یابدراستگرد به صورت خطی افزایش می

بلورهای فوتونی مغناطیسی در حضور در خاصیت غیرمتقابلی 

 .میدان خارجی است

 

 

استگرد چپگرد و رهای قطبشمربوط به طول جایگزیدگی  -9شکل

،  =1 nm نظمیهای بینانومتر و قدرت 1110برای طول موج 

=10 nm  20= و nm . 

گیری خالصه و نتیجه  

نظمی در جایگزیدگی اندرسون یک پیامد ناشی از وجود بی

که ساختارهای تجربی به از آنجایی. های موجی استپدیده

، در هستندنظمی دلیل وجود خطای ساخت، همواره دارای بی

ها بر طول نظمی در ضخامت الیهثیر بیأاین مقاله، ت

 جایگزیدگی اندرسون، برای طول موجی در میانه گاف فوتونی

 .بررسی قرار گرفتمورد  بعدییک بلور فوتونی مغناطیسی یک

در مقادیر ) نظمیافزایش بی دهد که بانشان میعددی نتایج 

 . یابدمیطول جایگزیدگی افزایش  ،(کوچک نظمی نسبتاًبی

رای طول جایگزیدگی ب مقداراین، مشاهده گردید که  بر عالوه

همواره این کمیت  ،متفاوت بودههای راستگرد و چپگرد قطبش

چپگرد قطبش دایروی برای قطبش دایروی راستگرد بیشتر از 

این به معنای تفاوت بین ضرایب عبور قطبش چپگرد و . است

ساختارهای  غیرمتقابلیراستگرد است که ناشی از خاصیت 

همچنین، محاسبه طیف عبور  .باشدبلورفوتونی مغناطیسی می

دهد که در این شرایط نظمی بسیار بزرگ نشان میبی در قدرت

طیف عبور کامالً متفاوت از حالت سیستم منظم است و در آن 

مدهای جایگزیده بلور فوتونی متناظر با خطوط تشدیدی 

 . شودمیمغناطیسی نمایان 
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 یک سامانه کشف تجهیزات اپتیکی به روش تصویریابی برپائی چیدمانطراحی و 

 2،مهدی عباسی 1زهیر کردرستمی، 2و1مجید زمانی

 kordrostami@sutech.ac.irایران،  الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، -دانشکده مهندسی برق -1 

 lasersaz@yahoo.comایران،  اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،-پژوهشکده علوم وفنآوری اپتیک و لیزر -2

  زریل است که متشکل از یک  یک چیدمان سامانه کشف تجهیزات اپتیکی به روش پردازش تصویر ارائه شده مقاله نیدر ا -چکیده 

همچنین مجموعه گیرنده شامل دوربین ،برد پرردازش تصرویر و    و صحنه مقابل جهت کشف و شناسائی استبه منظور روشن کردن 

 یهرا  کیر با استفاده از تکنو  یچشم گربه ا با توجه به اثر این سامانه .جمع کننده اپتیکی در کنار فرستنده لیزری قرار گرفته است

آشکار سازی شده آن اده و تجهیز اپتیکی موجود در زاویه دید قرار د یسررا به طور کامل مورد بر دیمحدوده د کی ریپردازش تصو

 .این چیدمان بطور کامل در آزمایشگاه بر پا شده و نتایج تست های انجام شده ثبت و در این مقاله ارائه شده است . است

 .پردازش تصویر، لیزرتجهیزات اپتیکی ، ،یچشم گربه ا اثر -کلید واژه
 

Design and installation of a system for the discovery of optical equipment by visualization  

M.Zamani
1,2

, Z.Kordrostami
2
 and M.Abbasi

1
  

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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 مقدمه

روش  نیاز چند توان یم راندازیت کردن تک دایپ یبرا

 ،یراندازیهنگام ت یکیزیف یها دهیپد. دراستفاده ک

استفاده از  ایو  ییو دما راتییتغ ایو  یصوت یها گنالیس

 صیتشخ زاتیتجه یطورکل به .سیامواج الکترومغناط

 :اند شده دسته تقسیمبه سه  راندازیت تک

 با صدا یآشکارساز( الف

 قرمز با مادون یآشکارساز( ب

 یزریل یآشکارساز( ج

 
صوتی، لیزری، ( از چپ به راست) تیرانداز تکهای تشخیص  یستمس -1شکل 

 حرارتی

شوند  دهیقرمز د مادون فیدر ط توانند یکه م ییها دهیپد 

و  شود یم دهیتفنگ د لولهاز  شلیککه هنگام  یمثالً نور

بدن  یدما است و حت یحرکت گلوله در فضا که دارا ای

از  IRحسگر   توسط تواند یاز تفنگ م ینور خروج. راندازیت

یکی از عیوب این روش .شود دهیدورتر د ای لومتریک کی

نسبت به  میمستق دیدر د ستییبا نیدورب این است که

 یآشکارساز دشواری در موجبکه  ردیگ رارق کیشل

میتوان  ی،راندازیهنگام ت یکیزیف یها دهیپددیگراز . میشود

محل  صیدر تشخ یکه نقش مهم یصوت یها گنالیسبه 

 یشهر یها طیمح یمخصوصاً براو دارند  یراندازیت قیدق

 یبرادر این دو روش . نام برد ،اهمیت ویژه ای دارند

 ایحمله  نیتا اول ستییبا راندازیت تک قیمحاسبه مکان دق

 کهکرد  یریجلوگ لاز حمله او توان یصبر کرد و نم کیشل

 یمحکم لیاست و دل ها  روش نیابزرگ  یها از ضعف نیا

 تیکشف موقع یبرا یگرید یها روشاست که به فکر 

 ، لیزری یآشکارساز حطردر  کلیربطو. میباش راندازیت تک

 به باتوجهو هشد گسیل افطرا محیط فبطر ریلیز تابش

 افهدا به ردبرخواز  پس تابش، ای گربه چشم هپدید

 نکانواز روی  سپسو  هشد پتیکیا سیستموارد  ،پتیکیا

 بوسیلهو  منعکس پتیکیوالکترا سیستم یا پتیکیا سیستم

 رمحو هم کامال هفرستند بخش با که هستگاه دگیرند

 بسباا دجوو نهایتو در  دمیشو یافتدر “دامجد میباشد

 نهاآ نسبی موقعیتو  انمیددر  پتیکیوالکترو ا پتیکیا

 ای چشم گربهاثر   (2)ق شکل بمطا .دمیشوداده  تشخیص

توان بصورت ترکیبی از یک عدسی و یک آینه واقع  را می

  . در کانون فرض کرد

 

 ای بازتابش چشم گربه اساس پس -2شکل

از آنجایی که پرتوهای موازی بر روی یک نقطه در صفحه 

آیند و از طرفی در اپتیک هندسی همواره  کانونی فرود می

  2توان جهت پرتوها را معکوس نمود ، لذا درشکل می

موازی را فرودی در نظر بگیریم  چه هر دو پرتونچنا

 θبطوریکه زاویه فرودی بر روی صفحه کانونی آن دو برابر

دانیم که در یک نقطه در صفحه کانونی به هم  باشند ، می

 . خواهند رسید 

 :طراحی وشبیه سازی

ابتدا به منظور ارزیابی اولیه از نرم افزار طراحی شده 

توسط متلب و با استفاده  یشیرت آزماصو به ریپردازش تصو

برای انتقال  .و لپ تاب انجام گرفت لیموبا نیاز دورب

که  استفاده شد DroidCam افزار نرمتصویر موبایل از 

و همچنین  wifiتوانایی انتقال تصویر را هم از طریق 

usb باید  لپ تابموبایل و هم  ،ی شروع کاربرا .داشت

 افزار نرمکه  IPبه یک روتر متصل باشند و از طریق 
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نتیجه شبیه سازی  .دهد به یکدیگر متصل شوند یم

 .بدست آمده است (9)توسط نرم افزار متلب مطابق شکل 

 یها شدت یافزار به خوب نرم شود یکه مشاهده م گونه ناهم

 .دهد یم صیباال را تشخ

 
 اجرای برنامه در متلب -9شکل 

و  cpu% 50 ،مشخص است (4)شکلگونه که در  همان

50 %Gpu  55و %Ram این میزان که  ندهست ریدرگ

پردازش  انجام یپس برا .هست قبول رقابلیو غ ادیز اریبس

 .بهره برداری جست یگریافزار د نرم بایستی از  ریتصو

 
 میزان مصرف منابع در متلب -4شکل 

و از منابع  بوده تراز متلب سبک تونیپااینکه  لیدل به

می کند ،گزینه مناسبی برای انجام کمتر استفاده  یپردازش

شبیه سازی مجددا   ،لذا در این طرح.پردازش تصویر است

نتیجه این شبیه سازی در .اجرا شد  تونیپاتوسط 

 .نشان داده شده است( 5)شکل

 
 اجرای برنامه پایتون -5شکل 

 

 :برپائی چیدمان ونتایج تستها

انجام تستهای آزمایشگاهی با استفاده از یک لیزر برای 

میلی وات به همراه یک جمع کننده اپتیکی  5ون ئهلیوم ن

مگا پیکسل و  5،یک دوربین تصویر برداری با رزولیشن 

برد پردازش تصویر نتایج عملی زیر بدست آمده 

نیز  تیرانداز ی تکچشم تکدوربین همچنین از یک .است

 .ل مختلف استفاده شده استبه عنوان هدف در فواص

 
 دوربین بهمراه برد پردازش تصویر و اپتیک -5شکل 

 
 تیرانداز ی تکچشم تکدوربین  -1شکل 

توسط  شگاهیو درون آزما یمتر 5تست ها ابتدا در فاصله 

نئون انجام گرفت و مقدار آستانه و رزولوشن  ومیهل زریل

 لیموبا یبر رو wifiتوسط  ریشد و تصو یموردنظر بررس

 (5)مطابق شکل.انتقال داده شد

و 90سپس فاصله را افزایش داده و نتایج را برای فواصل 

ثبت شده  (10) و (9)متری از هدف مطابق شکل های  50

 .است
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 متر 5یشگاهی بازگشت از چشمی فاصله آزماتست  -5شکل 

 
 متری 90تست در فاصله  -9شکل 

قرار  205 برابر مقدار آستانهمتری  90در تست فاصله 

فقط نور هدف  شود یطور که مشاهده م شده و همان داده

شده است و منابع نور همانند  داده صیموردنظر تشخ

  .اند داده نشده صیتشخ یمهتاب

 
 متری 50تست در فاصله  -10شکل 

 گیری نتیجه

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

 یآور و کارکنان محترم پژوهشکده علوم و فن تیریاز مد

مالک اشتر اصفهان  که در  یدانشگاه صنعت زریو ل کیاپت

 مانهینمودند، صم یو همکار تیپژوهش حما نیانجام ا

 .مینمائ یم یتشکر و قدردان

 ها مرجع
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 های تنی بر نانو ساختارمبپروسکایت های خورشیدی  سلولدر  انتقال باربررسی 

  متیل آمونیوم - ترکیبی فرمامیدنیم

 2، سارا عباسیان 1، زهرا باقری*1، دکتر احمد مشاعی 1کامیار برکاتی

 مولکولی،دانشکده فیزیک،دانشگاه تربیت مدرسگروه اتمی و 1

 (IPM)های بنیادی پژوهشکده فیزیک،پژوهشگاه دانش2

را به عنوان دانه های کریستالی برای تنظیم رشد بلورهای  FAPbI3به منظور کاهش نقص ها و بهبود بلورینگی الیه پروسکایت ما  –چکیده 

MAPbI3 با روش الیه نشانی چرخشی خواهیم داشت(             )مخلوط  معرفی می کنیم بنابراین یک الیه پروسکایت. 

نشان می  MAPbI3بلورینگی بهتر و دانه های بزرگتر برای الیه پروسکایت ترکیبی نسبت به الیه  Xمیکروسکوپ الکترونی و الگوی پراش اشعه 

در این . کنترل می شود FAPbI3که فرآیند بلورسازی توسط القاء  نشان می دهد FAPbI3همبستگی مثبت بین کریستالیزاسیون و غلظت . دهند

 .کامل نشان داد شودمشخصات این پروسکایت در یک سلول  SEMو  XRDطیف  ، uv-visibleبا بررسی طیف جذب  سعی شده است مقاله
 کریستالیزاسیون، سلول خورشیدی ،  پروسکایت  -کلید واژه

 

Investigation of charge transfer in peroveskite solar cells based on 

nanostructures of formamidinium-methylammonium 
1
K.Barakati , 

1*
A.Moshaii , 

1
Z.Bagheri , 

2
S.Abbasian 

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 FAPbI3 as 

crystalline grains for controlling the growth of MAPbI3 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 FAPbI3 concentration 

indicates that the crystallization process is controlled by induction of FAPbI3. 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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 مقدمه

انرژی های تجدید پذیر باتوجه به ویژگی هایی چون پاک بودن، 

از . اند ظرفیت باال مورد توجه قرار گرفتهرس بودن و تدر دس

آنجائیکه میزان انرژی خورشیدی دریافتی توسط زمین در طول 

به  یک ساعت از کل میزان انرژی مصرفی جهانیان بیشتر است

کار گیری این منبع عظیم میتواند نگرانی های مربوط به حوزهء 

دو  از تابش خورشید به طور مستقیم به. انرژی را برطرف سازد

 فوتوولتایی فناوری. [1]شکل نور و گرما میتوان استفاده کرد

 :زیرمجموعه است دو شامل خود

 سلولهای توسط الکتریسیته به نور مستقیم تبدیل-1

 خورشیدی

 هیدروژن فوتوالکتروشیمیایی تولید-2

 توسط خورشید نور از الکتریسیته تولید بهبود پژوهش این در

 خورشیدی نام سلولهای با خورشیدی سلولهای انواع از یکی

 .می پردازیم آن به ادامه در که است نظر مد پروسکایتی

یون  Xاست که    ABX3پروسکایت دارای ساختار کریستالی 

،  +CH3NH3)یون آمونیوم آلی  A، ( -Cl-,Br-,I)هالوژن 

CH(NH2)2+  ،Cs+)  وB  کاتیون فلزی دو ظرفیتی

(Pb2+,Sn2+,Ge2+) می توان نمودار  1در شکل . است

های  های توانی و پیشرفت عملکرد سلول آخرین بازده

 .[3][2]را مشاهده کرد ABX3خورشیدی مبتنی بر ساختار 

 
پیشرفت ها و عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایتی :  1شکل 

 (2015/02/01)به روز شده تا ABX3 مبتنی بر ساختار 

روش انجام آزمایش-2  

سعی بر آن شده است که پروسکایت مبتنی بر در این پژوهش 

های ترکیبی متیل آمونیوم و فرم آمیدیم با فرمول  نانوساختار

با پروسکایت خالص با فرمول (             ) شیمیایی

بنابراین برای ساخت این دو . مقایسه شود  MAPbI3شیمیایی 

چرخشی دو مرحله ای پروسکایت داریم از روش الیه نشانی 

 .استفاده شده است

 مواد مورد نیاز 1 -2

،  اتانولسانتی متر ،  1.4طول به  مربعی FTOشیشه های 

،  یدیدم مونیوکلروبنزن ، متیل آهیدروکلریک اسید ، ،  استون

 نانومتری  200فیلتر فرم آمیدنیوم یدید ، ،  یدیدسرب 

روش آماده سازی زیر الیه ها و محلول  2-2

 سکایت پرو

 کنیم می Etchها را  FTOبرای آماده سازی زیر الیه ها ابتدا 

ختن پودر یرا با ر از الیه رسانا متر میلی 9-2ی  یعنی به اندازه

ها FTO داریم سپس برمی (HCL)و اسید هیدروکلریک  روی

بعد از  .دهیم را ابتدا با آب صابون ، استون و اتانول شستشو می

تیتانیوم ایزوپروپکساید در اتانول   mM490محلول این مرحله 

با ( Block)ی حفره  ی مسدود کننده یک الیهرا به عنوان 

و در  کنیم الیه نشانی می  Spin Coatingاستفاده از روش 

قرار  دقیقه 90به مدت  درجه سانتیگراد 900 با دمای کوره

الیه محلول در اتانول را به عنوان  TiO2خمیر سپس  .دهیم می

در اسپین کرده و TiO2 (Mesoporous TiO2 )ل خمتخل

دقیقه قرار  90درجه سانتیگراد به مدت  900کوره با دمای 

ها را برای مرحله نهایی و مهم پروسکایت  زیرالیه .دهیم می

و  MAPbI3ابتدا دو محلول پروسکایت  .کنیم آماده می

FAPbI3  1با غلظتmolar ابتدا محلول کنیم،  درست می

FAPbI3 دهیم با سرعت  را روی سلول ریخته و اجازه می

4000rpm  20به مدتs  بچرخد سپس محلولMAPbI3  را

 Anti Solventو در نهایت ( 5000rpm  ،30s)ریزیم  می

دقیقه در  90ها را به مدت  FTOریزیم سپس  می را کلرو بنزن
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در  .دهیم هات پلیت قرار می روی سانتیگراددرجه  100دمای 

را اسپین کرده و در  Spiro-OMETADی بعد الیه  مرحله

نهایی الیه نشانی  contactآخرین مرحله طال را به عنوان 

 MAPbI3این مراحل را یکبار دیگر تنها با محلول  .کنیم می

 .کنیم تکرار می

 ایتروش تهیه محلول پروسک 2-3

 رنظبرای تهیه محلول پروسکایت ترکیبی ابتدا به مقدار مورد 

 90درجه به مدت  120پودر سرب یدید را وزن کرده و در آون 

و   MAPbI3موالر  1محلول . گیری شودگذاریم تا آب دقیه می

برای تهیه . کنیم را آماده می FAPbI3موالر  1محلول 

MAPbI3 500μL   4:1  حجمی نسبت)از حالل DMF  و

DMSO ) را رویPbI2 دهیم حل شود  ریخته و اجازه می

به صورت مشابه . کنیم اضافه می MAIسپس این محلول را به 

FAPbI3 کنیم را نیز آماده می. 

مشخصه یابی -3  

،  XRDما در این پژوهش برای هر نمونه مشخصه یابی های 

UV Visible وSEM   وJ-V انجام دادیم که شرح نتایج  را

 .اهده کردهای زیر مش را می توان در شکل

 

 MAPbI3از  XRDطیف :  2شکل 

 

 (            ) از   XRDطیف :  9شکل 

ای مکعبی  که ساختار شبکه مشخص است 9و  2مطابق شکل 

های مختلف تشکیل شده است  پروسکایت ساخته شده در حالت

که کارایی سلول را کاهش  PbI2و اثری از مواد اولیه آن مانند 

این مسئله همچنین نشان دهنده کامل  .ندارددهد وجود  می

 .است PbI2و  MAI ،FAIبودن واکنش شیمیایی بین 

 

 

 (            )الیه پروسکایت  SEMتصویر :  4شکل 

دهد که ساختار پروسکایت تشکیل شده  می نشان 4شکل 

 190تا  100ها بین  تقریباً مکعبی بوده و میانگین اندازه مکعب

تهیه شده که پروسکایت الیه  SEMدر تصویر. نانومتر است

دهی نسبتاً  نشانی شده با روش چرخشی دو مرحله ای پوشش

 .ایجاد کرده و ساختار مسطحی داردبهتری را روی زیر الیه 
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 از ( UV-Visible)طیف جذب :  5شکل 

(            ) 

جذب خالص الیه پروسکایت ساخته شده در  میزان  9شکل 

طور که در شکل  همان. حالت ترکیبی بررسی شده است

نانومتر درصد  990تا  990مشخص است در ناحیه طول موجی 

جذب پروسکایت ساخته شده بهتر است که فوتون بیشتری را 

کند  های بار بیشتری ایجاد می ب نموده و در نتیجه حاملجذ

البته افزایش جذب . تواند باعث افزایش جریان شود که این می

های  در این حالت لزوما به معنای نتایج بهتر در سلول

چون فوتون جذب شده باید خورشیدی ساخته شده نیست 

ترون و تدا تولید زوج الکترون و حفره کرده و این الکبتواند اب

حفره باید بتوانند از الیه ها عبور کنند و جریان بهتری را برای 

 . سلول فراهم آورند

 

برای دو نمونه سلول خورشیدی متیل  J-Vنمودار :  6شکل 

 آمونیوم خالص و ترکیبی

برای پروسکایت مخلوط  J-Vنمودار  6مطابق شکل 

نتیجه چگالی جریان باالتر و در (             )

ی بهبود کیفیت الیه  بازدهی بهتری دارد، که نشان دهنده

 .باشد پروسکایت می

، در جدول زیر مشخصات کلی این دو روش از نظر بازدهی

 .مقایسه شده است چگالی جریان اتصال کوتاه و ولتاز مدار باز

مخلوط که به وضوع عملکرد بهتر سلول خورشیدی برای حالت 

 .دهد نیوم خالص را نشان مینسبت به حالت متیل  آمو

Efficiency V 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 

را به عنوان دانه های کریستالی برای تنظیم  FAPbI3ما 

معرفی کردیم بنابراین یک الیه  MAPbI3رشد بلورهای 

با روش الیه (             )پروسکایت مخلوط 

نشانی چرخشی داشتیم که این ترکیب با توجه به مشخصه 

دارای پوشش سطحی بسیار خوب،  های به عمل آمده یابی

 .مناسب استجذب نور باال و انتقال بار بسیار 
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ش اسنودن مایر و بررسی اپتیکی و ساختاری اکسیدگرافن سنتز شده به دو رو

 مرزروش اصالح شده ها

 هاجر قنبریرسول ملک فر، کبری زارعی، 

malekfar@modares.ac.ir 

 در. ت  توسعه فراوانی داشته استمختلف از جمله پزشکی، دارو، صنعت و محیط زیس های انوساختارها در حوزهاستفاده از ن -چکیده 

کاربردهای ... ، آبدوستی وپایینبه دلیل خصوصیاتی چون سطح ویژه باال، هزینه دوبعدی گرافن به عنوان یک ماده اکسید ،این میان

مرز انجام شده و به کمک صالح شده هادن مایر و روش اگرافن به دو روش اسنوسنتز اکسید ،در این پژوهش. زیادی پیدا کرده است

 بررسی نتایج. است شدهیابی مشخصه XRD) (اشعه ایکس  الگوی پراش و FTIR  ،UV-vis  ،Raman سنجیطیف آنالیزهای

 .روش اسنودن مایر است بیشتر ازمرز هاافن سنتز شده به روش اصالح شده گردهد که کیفیت اکسید بدست آمده نشان می

 اکسید گرافن، روش اسنودن مایر، روش اصالح شده هومرز، نانوساختار -کلید واژه

 

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 

Abstract- 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. 
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 مقدمه

فن، الیه از گرابه صورت تک ای دوبعدی ماده ،گرافناکسید

های  دارای گروهاست که  ضلعی و بلوریبا ساختار شش

کسل، کربونیل و آلکوکسی هیدرودار مانند  اکسیژن

 اصلی ساختمانی واحد الیه،تک اکسیدگرافن. باشد می

 عاملی هایهگرو با مادهاین ،است اکسیدگرافیت ذرات

پیوند   گوشه در و قاعده صفحه روی اکسیژن حاوی

 از مخلوطی متشکل از  ،بنابراین .کند کواالنسی برقرار می

. ]1[است      و     اسیونهیبرید کربن با های اتم

تواند در  الیه میگرافن تککلوئیدی اکسید محلول

  های خورشیدی، ابرخازن پلیمری، سلولهای  نانوکامپوزیت

چندین روش برای سنتز . گیردو غیره مورد استفاده قرار 

برودی، اسنودن  :افن وجود دارد که عبارتند ازگراکسید

در تمام . ای روش چهارمرحلهو  مرز، تور، سان، پنگمایر، ها

ها  گرافن برخی از محدودیتها برای تهیه اکسید روشاین 

استفاده از نیترات سدیم یا کلرات پتاسیم باعث . وجود دارد

 گرافنک باعث نقص در ساختار اکسیدنیتریانفجار و اسید 

گیر، سانتریفیوژ با ی و وقتطوالنهمچنین تصفیه  .دشو می

دت بر به ش هادیگر جنبه ی زیاد وهای شستشو چرخه

، در این پژوهش .]2[دگذار محصول نهایی تاثیر می

اکسیدگرافن با اکسایش گرافیت به صورت شیمیایی با 

 هامرز اصالح شدهدو روش اسنودن مایر و روش  استفاده از

توسط آنالیزهای  شدهسنتز آنالیز محصوالت. سنتز شد

الگوی پراش و  Raman ،FTIR ،UV-visسنجی طیف

 .بررسی و مقایسه قرار گرفت مورد اشعه ایکس

  بخش تجربی

 مواد

پتاسیم، سدیم، پرمنگناتنیترات، (μm44)پودر گرافیت 

نیترات از شرکت مرک آلمان پتاسیمکلرید و پتاسیم

-، اسید(%93-%91)سولفوریک اسید .اندخریداری شده

  (91)%اکسیژنه،آب%(11)اسید ، هیدروکلریک%(53)نیترات

در این پژوهش از دستگاه . از شرکت فلوکا تهیه شدند

Raman spectrometer  مدلTAKRAM P50C0R 10  

micro ،ساخت کشورIran ، دستگاهFTIR spectrometer 

 UV-visدستگاه ، USAساخت کشور  Nexus- 670مدل 

spectrometer مدل T80+ model spectrometer 

manufactured by PG Instruments Ltd ساخت کشور 

England دستگاه و X-Ray Diffraction مدل X' pert 

جهت آنالیز فازی و ریزساختاری و   Hollandساخت کشور 

 .ستفاده شده استمقایسه نتایج ا

 ها روش

درون پودر گرافیت  g1 به در روش اسنودن مایر ابتدا -

ظرف پتاسیم اضافه و نیتراتپودر  cc211، g3/1یک بشر 

. دش یخ با دمای مناسب قرار داده  ام درون حمحاوی مواد 

 cc9 سولفوریک به همراهاسید cc11مقدار  ،در مرحله بعد

با استفاده  min11به مدت  و نیتریک به محلول اضافهسیدا

. مخلوط شدند rpm511 با سرعت از همزن مغناطیسی

به  h2در مدت  پتاسیمکلریددر پو g11 مقدار ،پس از آن

 ،بصورت ایزولهماده مورد نظر  ،سپس. دش دیگر مواد اضافه 

با . دش وی همزن مغناطیسی قرار داده ررروز ب 3بمدت 

مانده  ذرات باقی ،سانتریفیوژ انجام عمل شستشو به کمک

لول به مقدار خنثی مح pHپس از آنکه . داز محلول جدا ش

 h25به مدت  51℃درون آون خال با دمای  رسید، مواد

نسبت مساوی آب و  درمواد خشک شده . دخشک شدن



بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

313 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

د پراکنده شدن آلتراسونیک حمام بوسیله h2به مدت اتانول 

  .و اکسیدگرافن حاصل شد

 91%اسید سولفوریک  cc21 ،مرزدر روش اصالح شده ها -

 .شود درون یک حمام یخ قرار داده می cc211بشر  در

 g3/1و  پودر گرافیت g3/1پتاسیم به پرمنگنات g9سپس 

و یخ بیرون از حمام آب  ،بشر .شود سدیم اضافه مینیترات

. زن قرار گرفتوی دستگاه همربر h2و به مدت  آورد شده

آب دیونیزه  cc 111،53℃دمای محلول به  پس از رسیدن

اضافه  زدنهممحلول در حال  چکانی بهصورت قطره به

آب  cc31 ید،رس 53℃به هنگامی که دمای محلول  .دش 

آب  در مرحله بعد،. دش رام به آن اضافه آرام آدیونیزه 

سپس های گازی و  متوقف کردن واکنش کسیژنه جهتا

cc211  و درنهایت مخلوط از روی همزن اضافه آب

زمان  h15به  خلوطبرای ته نشین شدن م. برداشته شد

 .از سیستم خارج شودو فاز باالیی جدا  احتیاج است تا

cc31  لول از کاغذ و مح اضافه دیونیزه به رسوب فوقآب

کاغذ صافی با  رسوب روی. دصافی عبور داده ش

آب  cc31 شسته و با افزودن 11%اسید هیدرکلریک

تا رسیدن به  شروع و ات شستشوعملی ،دیونیزه به رسوب

pH و فاز نشین  ته قسمتیسرانجام، . خنثی ادامه یافت

زرد پررنگ بود، سوسپانسیون پایدار که سبکتر باالیی 

 .اکسیدگرافن می باشد

 نتایج و بحث

های پراش اشعه ایکس نشان داد که این  های الگو بررسی

. درجه دارای قله هستند 19تا  11مواد در محدوده زوایای 

مقایسه . ، مربوط به اکسیدگرافن است XRDهای این قله

شدن الگوی گرافیت اولیه گویای اکسید این الگوها با

درجه اکسیداسیون در روش هامرز . ها است گرافیت

 .شده با توجه به بازتر شدن صفحات باالتر است اصالح

 
 روش به شده هیته دگرافنیاکس کسیا اشعه پراش یالگو: 1شکل 

 ریما اسنودن و هامرز شده اصالح

مرئی مربوط به    – فرابنفش سنجی طیفآنالیز   در

 nm291جذب در اطراف طول موج  بیشینهاکسیدگرافن، 

πکه به انتقال باشد  می  π
 

کربن  –پیوند دوگانه کربن  

(C=C  )در حدود طول موج دوم  قله .وابسته است

nm911 دهد و اغلب به انتقاالت الکترونی  رخ می     

اختصاص ( C=O) های کربوکسیلی تبط با پیوند گروهمر

قله مربوط به انتقال  شود همانطور که مشاهده می .]9[ددار

 حدود و در روش اسنودن مایر در nm291دوگانه در 

nm211 مقادیر باالترانتقال این قله به . شود مشاهده می 

به معنی عدم تکمیل فرایند  nm291از  تریا پایین

 .(2شکل)اکسیداسیون گرافیت در روش اسنودن مایر است

 
 دگرافنیاکس یمرئ - فرابنفش یسنج فیط زیآنال جهینت: 2شکل 

 ریما اسنودن و هامرز شده اصالح روش به شده هیته

گرافن، به اکسیدمربوط  FTIR سنجیطیف نتایج آنالیز

های عاملی موجود برروی تواند مقدار حضور و نوع گروهمی

، در روش 9با توجه به شکل . اکسیدگرافن را تعیین کند

 پهن مربوط به شدت و عرض قلهشده هامرز،  اصالح
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، کربوکسیل در      9511های هیدروکسیل در پیوند

و اپوکسید در      1311در      ،       1111

که با گزارشات مریوط به طیف  باشدمی     1191

FTIR بیشتری مطابقت  در تحقیقات دیگر اکسیدگرافن

 .]5 [دارد

 
سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز تیجه آنالیز طیفن: 9لشک

اکسیدگرافن تهیه شده به روش اسنودن مایر و روش هامرز اصالح 

 شده

 Dو  Gباندهای در طیف رامان اکسیدگرافن سنتز شده 

های هیبریدی  مربوط به اوربیتال Gباند . شود دیده می

های منظم کربنی در  دهنده شش ضلعی و نشان     

 1511    که در محدوده  باشد گرافن می صفحه

ها و  شکستمربوط به   شود و باند  مشاهده می

     های با اوربیتال  هیبریدی  های محدوده نظمی بی

و البته عیوب ایجاد شده در ساختار سایش بدلیل اک

که در  باشد های آنها می صفحات گرافن به خصوص در لبه

 . ]3[(5شکل) دشو مشاهده می     1959 محدوده

 
سنجی رامان اکسیدگرافن تهیه شده به نتیجه آنالیز طیف: 5لشک

 هامرز اصالح شدهروش اسنودن مایر و روش 

 گیری نتیجه

مایر و  ش اسنودندر این پژوهش اکسیدگرافن به دو رو

تاثیر روش فرآوری و . مرز سنتز شدشده هاروش اصالح 

مدت زمان واکنش بر کیفیت محصول نهایی، با استفاده از  

افن دهد که اکسیدگر میمقایسه نتایج بدست آمده نشان 

مرز نسبت به روش شده ها شده به روش اصالح سنتز

-از نظر تشکیل گروه اسنودن مایر دارای کیفیت بیشتری

ها عدم حضور و یا ضعیف بودن برخی قله. های عاملی است

 اولیه دهنده آنست که گرافیتدر روش اسنودن مایر نشان

استفاده از دو همچنین . به خوبی اکسید نشده است

در  کننده قوی و مدت زمان الیه برداری طوالنیاکسید

سون نهایی دارای سوسپانشود  نودن مایر باعث میروش اس

در  جایی صفحاتباشد که این موضوع در جابه ناخالصی

XRD  جذب در  قلهجایی طول موجی جابهوUV-vis 

گرافن با کیفیت پایینتری تولید اکسیددر نتیجه دیده و 
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-ترکیبی فـلز مبتنی بر ساختار مصرف انرژی کم پالسمونیکی بامدوالتور 

   فـلز-عـایق

 و عباس ظریفکار ، سهراب محمدی پویانمحمدرضا رستگاری

 مخابرات و الکترونیکشیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش 

mr.rastegari@shirazu.ac.ir , sohrab.m.pouyan@gmail.com zarifkar@shirazu.ac.ir, 

. ارایه شده است فـلز-عـایق-ترکیبی فـلز بر موجبربتنی کم و ممصرف انرژی با  در این مقاله، یک مدوالتور پالسمونیکی –چکیده 

سـب   شده اسـت کـه    تشکیل اکسید قلع آالییده با ایندیمفـلز و ماده فعال -عـایق-ترکیبی فـلزموجبر مدوالتور از ساختار این 

نسبت  ،fj/bit  1.48انرژیمدوالتور طراحی شده دارای مصرف . شود می و مصرف انرژی کمتر کوچکتر ابعادمحدودیت نور قابل توجه، 

نشـان  باشـد کـه     می nm 1550 در طول موج nm 171 برابر با 3dB طول انتشارو   0.77dB/µmتلفات الحاقی  ،dB/µm 17.54 تمایز

 .در مصرف انرژی  و  بهبود نسبت تمایز نسبت به مدوالتورهای مشابه پیشین است قابل توجه دهنده کاهش

 عایق-فلز-مدوالتور پالسمونیکی، موجبر ترکیبی عایق، 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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 قدمهم .1
هبای مجتمبع   مدوالتور نوری یکی از اجزای کلیدی شببکه 

را تغییبر  فباز یبا دامنبه سبیگنار نبوری       که باشدنوری می

هبایی  یک مبدوالتور نبوری کارآمبد دارای وی  بی     .دده می

باال، مصرف توان کم و پهنای باند زیباد   1زمانند نسبت تمای

 هبای فابار و  بهبود همپوشانی بین مد نوری و الیبه  .است

(EMI) افزایش تغییرات ضبری  شکسبت مبومر مبد    
 

ببر   ، 

افزایش نسبت تمایز و کاهش اباباد و تبوان مصبرفی مبومر     

 .[1]است

در سببااتار مببدوالتورها از مببواد فاببار  ونببا ونی  تبباکنون

اکسبیدهای   مواد فاار نوری،این  بیناز . استفاد شده است

(TCO)شببفاف رسببانای
 
هببای رسببانایی بببه سببب  وی  ببی 

ببه     بذردهی  و قابلیت تنظیم پذیری آنها الکتریکی ااص

ببا   .انبد   رفتبه ، بسیار مورد توجه قبرار های الکتریکیروش

اعمار ولتاژ به اکسیدهای رسانای شفاف، تغییرات شدیدی 

در چگالی حاملها ایجاد می شود و به همبین سبب ، مبواد    

سیون و تنظیم پبذیری بسبیار ابوبی از ابود     مذکور مدوال

هبای  اکسید در بین ،مدوالتورهاساات در  .نشان می دهند

ITO ،رسانای شفاف
7
کمتبرین میبزان مقاومبت    ببه سبب     

(ENZ) الکتریکی، نزدیک صفر بودن  ذردهی
 

در محدوده  

بیشتر مورد توجبه   ،فروسرخ و تلفات کمتر نسبت به فلزات

 .[2]ستاقرار  رفته 

و همکاران مدوالتور نوری مبتنبی ببر    1شا، 115 در سار  

ITO چنبد الیبه    دار براسبا  سبااتار  هبای زاویبه  با دیواره

Si/HfO2/ITO/Si   تغییببرات در آن، کببه طراحببی کردنببد

و تلفبات   بوده  هابل توجق  (EMI) ضری  شکست مومر مد

                                                           
1
 Extinction Ratio 

2
 Effective Mode Index 

3
 Transparent Conductive Oxides 

4
 Epsilon 

5
 Indium Tin Oxide 

6
 Epsilon Near Zero 

7
 M. K. Shah 

ایبن مبدوالتور   مصرفی  انرژی. استداشته نیز ی الحاقی کم

20fj/bit ببا   . زارش شده استولت  4.45 آن و ولتاژ کاری

بهبود محبدودیت نبور و    رغم این حار، در این طراحی علی

ولتباژ کباری زیباد ببوده و باعبا افبزایش        ور انتشار کم،ط

 .[3]انرژی مصرفی شده است

-عایق-موجبر ترکیبی فلز 9و کومار 5شارما،  11 در سار 

(HMIM)فلز
محبدودیت  در آن، د کبه  ه انب رفی کردمارا  11

حاصبل شبده   در الیه اکسید ایبن مبوجبر    %80 حدودنور 

برای طراحی مدوالتوری با محبدودیت  تواند  می و لذا است

 .[4]نور قابل توجه، مورد استفاده قرار بگیرد

مبتنی ببر مباده   ، HMIMدر این مقاله با استفاده از موجبر 

ت مدوالتوری با مصرف انرژی کاهش یافته نسب، ITOفاار 

 .به سااتارهای پیشین ارایه شده است

 کار تئوری .2
از  حامبل ببا چگبالی    ITOضری   بذردهی مباده   تغییرات 

 :[5]شود لورنتز بیان می-رابطه درود

(1) 

2

2

p

r
i


 

 
 


 

 ITOضبری   بذردهی فرکبانس بباالی       در این رابطه

 فرکببانس پالسببما،  p .باشببد مببی 3.9بببوده و برابببر 

141.8و فرکببانس نببور 10    نببرخ پراکنببد ی الکتببرون

فرکبانس پالسبما برحسب  چگبالی الکتبرون ببه       . باشد می

 :شود صورت زیر محاسبه می

(2) 
2

*

0

p

ne

m



     

eضببری   ببذردهی فاببای ازاد، 0در ایببن رابطببه،  بببار  

  .باشد جرم مومر الکترون می  m*و  الکترون

                                                           
8
 P. Sharma 

9
 V.D. Kumar 

10
 Hybrid Metal Insulator Metal 
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 سازی شبیه و طراحی .3
در  ITOبرپایه ماده فاار  HMIMموجبر مدوالتور سااتار 

یک  این سااتار به ترتی  از .نشان داده شده است 1شکل 

در بباال و   Agدوالیه ، 1µmبا ضخامت SiO2بستر از جنس 

، 5nmببا ضبخامت   TiO2دوالیبه  ، 100nmبا ضخامت پایین

ببا ضبخامت    پذیر به عنوان ماده فاار و تنظیم ITOدوالیه 

10nm  50ببا ضبخامت  در وسب    یک الیه سبیلیکون وnm  

 .می باشد nm 250عرض موجبر نیز  .است تشکیل شده

 
 ITOمبتنی بر ماده فاار  HMIMسااتار موجبر : 1شکل 

الیبه   .انجام شده اسبت  1روش المان محدودبه ،  سازی شبیه

ولتباژ   Ag متصل شده و ببه الیبه هبای    زمین بهسیلیکون 

، تغییبرات  ولتباژ اعمبالی   ببا تغییبر  . داده مبی شبود  یکسان 

 .آید بدست می  شکل ضری  شکست مومر مد مطابق 

 
 یشکست مد برحس  ولتاژ اعمال  یضر راتییتغ:  شکل 

                                                           
1
 Finite Element Method 

ولت، کمتبرین   0.7در ولتاژهای صفر و   توجه به شکل با 

حالببت روشببن و ابباموش  )ت انتشبباریو بیشببترین تلفببا 

 .دهد رخ می (مدوالتور

در حالتی که ولتاژ اعمالی صفر باشبد، نبور در کبل ناحیبه     

ITO  اواهبد   و تلفبات کمبی   محدود شبده و اکسید مجاور

نشبان داده   9پروفایل میدان در این حالت در شکل . داشت

 .است شده

 
 پروفایل میدان الکتریکی بدون اعمار ولتاژ: 9شکل 

ضببری  شکسببت  9بببرای مببد نشببان داده شببده در شببکل 

حبدودیت  و م 0.77db/µm، تلفات الحباقی  0.02+2.92مومر

  .مده استبدست آ %55مد 

 1nmه تجمع بار بسیار نبازکی در حبدود   الی ،با اعمار ولتاژ

ایبن  . شبود و اکسید مجباور تشبکیل مبی    ITOدر مرز الیه 

شبده و   ITOتجمع بار سب  تغییراتی در ضبری  شکسبت   

صبفر  کند و امری به نبام نزدیبک    ذردهی به صفر میل می

، جذب ITOدر این حالت . آوردبه وجود می بودن  ذردهی

. دهبد کنش باالیی با نور از اود نشان میبسیار زیاد و برهم

نشبان داده    در شبکل   0.7 پروفایل میدان با اعمار ولتباژ 

 .است  شده

 
 0.7 اعمار ولتاژ باپروفایل میدان الکتریکی :  شکل 
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ااتالف تلفات انتشاری )تمایزسازی برای نسبت  نتایج شبیه

تلفبات  )1، تلفبات الحباقی  (بین حالت های روشن و ااموش

 1انبرژی مصبرفی در جبدور     و (انتشاری در حالت روشبن 

 .است  هو مقایسه شد ارائه

 ITOبر مبنای مقایسه مدوالتورهای مختلف  :1جدور 

E 

(fj/bit)   

IL 

(dB/µm) 

ER 

(dB/µm) 

studies 

 [3]مرجع 6.81 0.019 20

 [5]مرجع 4.83 0.03 14.8

 [6]مرجع 4.3 2.6 22.5

 [7]مرجع 11.43 1.65 22.7

 [8]مرجع 2.62 0.58 10

 این مقاله 17.54 0.77 1.48

تاریببف و محاسبببه  [5]فببوق براسببا  مرجببع هببای مولفببه

کببه در ایببن جببدور مشبباهده  ونببه همببان . ردیببده اسببت

ببا   فلبز -عبایق -فلبز ترکیببی  اسبتفاده از سبااتار    شود، می

از . استشده  باعا افزایش نسبت تمایز محدودیت نور باال،

به عنوان الیه اکسید با ضری   TiO2سوی دیگر، با انتخاب 

کاهش یافتبه  ولت  0.7، ولتاژ کاری مدوالتور به 80ذردهی 

 .مصرفی مدوالتور شده استانرژی و باعا کاهش 

 نتیجه گیری .4
-عبایق -که موجبر ترکیبی فلز در این مقاله نشان داده شد

افبزایش نسببت   منجر ببه    فلز به سب  محدودیت نور باال،

 ITOمبدوالتور مبتنبی ببر    در  توان مصرفیکاهش  وتمایز 

طراحببی شببده دارای مصببرف انببرژی مببدوالتور  .مببی شببود

1.48fj/bit  17.54 نسبت تمایزوdB/µm باشد که بهبود  می

 .دهد قبلی نشان میقابل توجهی را نسبت به سااتارهای 

                                                           
1
 Insertion Loss 
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 یکروسکوپیسفادکس با استفاده از روش م یستیز یها اندازه نمونه نییتع

 تالیجید ینگار تمام
 *2؛ امیر عباسی3زاده؛ امیرمحمد بیگ1؛ بتول سجاد2؛ محمدرضا رشیدیان وزیری1حوریسا نجفیان

 دانشگاه الزهرا، تهران ،یمیش کیزی، دانشکده ف کیزیگروه ف 1
 تهران کوانتومی، هایآوریفن و فوتونیک پژوهشکده ،یپژوهشگاه علوم و فنون هسته 2

 پژوهشکده کاربرد پرتوها، تهران ،یاپژوهشگاه علوم و فنون هسته 3
*

a.abbasi-ph@hotmail.com 

اربرد در پزشکی به نام سفادکس، با استفاده از روش تداخل سنجی میکروسکوپی در این مطالعه اندازه ذرات زیستی پرک -چکیده

های پراش استاندارد به در ابتدا بزرگنمایی دستگاه تداخل سنج طراحی شده با استفاده از توری. دیجیتال اندازه گرفته شده است

ی گیری اندازه عنوان مقیاسی برای اندازهدست آمده و سپس اندازه ثبت شده از توری پراش توسط سیستم میکروسکوپی به 

-متر برای کالیبره کردن چیدمان تمامخط در میلی 011و  311، 111های پراش استاندارد از توری. های سفادکس به کار برده شد نمونه

شده و نشان داده میکرومتر تعیین  8/123با استفاده از این روش حدود  211Gقطر ذره سفادکس . نگاری میکروسکوپی استفاده شد

 . نیز همخوانی دارد به روش الم نئوبارگیری شد که با اندازه
 نورشناخت فوریه، تمام نگاری دیجیتال، کاربردهای پزشکی -کلیدواژه

 

Electric Field Determining the Size of Sephadex Biological Samples 

Using Digital holographic Microscopy Technique  
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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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 مقدمه
سفادکس نام تجاری برای ژل پلیمری دکستران کراس     

های پزشکی مورد لینک شده است که برای پاالیش ژل

های پلیمری کراس لینک شده، ژل. گیرداستفاده قرار می

متورم و آب دوست، از نظر ساختاری به عنوان سیستم دو 

[. 1]فازی متقابل مایع و جامد مورد توجه هستند 

 یجداساز یسفادکس، در کاربردها های نمونه

 یسفادکس برا[. 2]فراوان دارند استفاده  یکروماتوگراف

مبادله  مرها،یوپلیب یو پاکساز هیجزت ن،یپروتئ سازی خالص

به عنوان مثال  ،یستیز یها نمونه سازی بافر و پاک

حذف  دها،یگوساکاریکوچک و ال یها نیپروتئ، دهایتیپ

 یها ها و برچسب ها، رنگ مانند نمک ها ندهیمؤثر آال

نیز  ونگروه خ های یباد یآنت لیو تحل هیو تجز ویواکتیراد

آب دوست  یها اندازه ژل عیتوز[. 9] کاربرد گسترده دارد

 نییتع 1طردی اندازه یکروماتوگراف به روشبه طور معمول 

از اندازه  یژل تابع کیاز  یحجم نفوذ که در آن شود یم

 . مورد بررسی است یهامولکول

اجزای  ازی بردارریتصوی برا یروش تالیجید ینگار تمام

 ذراتاندازه  کار، نیدر ا. [1و4] است یکروسکوپیم

 یکروسکوپیم یسنج استفاده از روش تداخلبا سفادکس 

 چیدمان ییدر ابتدا بزرگنما. شده استاندازه گرفته 

به استاندارد پراش  یهایشده با استفاده از تور یطراح

پراش  یاندازه ثبت شده از توردر ادامه و ده دست آم

 یبرا یاسیعنوان مق بهی، کروسکوپیم چیدمانتوسط 

ه شد گرفتهسفادکس بکار  یها نمونه اندازه یریگ اندازه

 .است

 ها مواد و روش

میکروسکوپی  سنجی در این مطالعه از چیدمان تداخل

. های سفادکس استفاده شدبرای اندازه گیری اندازه نمونه

 نیدر ا. نشان داده شده است 1شکل طرح این چیدمان در 

طرح  جادیا یشده برا گرفتهبه کار  نوریمنبع  دمانیچ

 با نئون–ومیهل وستهیپموج  زریل  ،یتداخل ینوارها

 8/292 زریطول موج ل .است یخط دهیقطب خروجی

 چیدمان .بوده است وات یلیم 11نانومتر و توان آن 

                                                           
1 size exclusion chromatography 

 سنج تداخل نوعی که است زندر -ماخ از نوع سنج تداخل

 .شود یمحسوب م ای دامنه متقسی

 
سنجی میکروسکوپی مورد  طرحی از چیدمان تداخل: 1شکل 

 .استفاده

زندر  -سنج ماختداخل دمانیچ یها یژگیاز و

 یطرح نوارها یدگیگزیجاآن در  تیبه قابل توان یم

 ها نهیمناسب آ میبا تنظ واهدر مکان دلخ یتداخل

 و G10های سفادکس  اندازه ذرات نمونه .اشاره کرد

G200  نشانده شده بر روی الم میکروسکوپ با

قطر [. 2]شدند گیری  استفاده از چیدمان اندازه

 11سفادکس اغلب در بازه شکل  یا رهیدا یها نمونه

 میزانمسئله به  نیا. است کرومتریم 111تا 

سفادکس  های توسط دانهب و جذب آ دوستی آب

جذب آب  G10مانند  یا نمونه یبرا. دارد یبستگ

 ترشیجذب آب ب G200نمونه  یتر بوده و براکم

 به هم ها سفادکس گذاری تفاوت در نام لیدل. است

که به عنوان مثال  ین معنیبه ا. علت است نهمی

نسبت به  یترکم دوستی سطح آب G10نمونه 

 یریگ اندازه یبه طور معمول برا. دارد G200نمونه 

 کروسکوپیها از م ها و سلول انواع مولکول اندازه

 یتومتریفلوسا هایاز روش. شود یاستفاده م ینور

ابعاد  یبیشمارش و برآورد تقر یبرا زیو الم نئو بار ن

قبل از تعیین اندازه  .گیردمورد استفاده قرار می

میکروسکوپی با های سفادکس، ابتدا سیستم  نمونه

های استاندارد توری پراش کالیبره استفاده از نمونه
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 911، 111های پراش برای این هدف از توری. شد

 متر استفاده شد، که به ترتیبخط بر میلی 211و 

و  99/9و  11با  در آنها برابرخطوط  نیفاصله ب

روش مورد استفاده در این  .است کرومتریم 22/1

در این [. 1]مطالعه مشابه با روش الم نئو بار است 

کشی شده را به عنوان معیار  روش، الم نئو بار خط

گیری در زیر میکروسکوپ قرار داده و سپس  اندازه

با شمارش . گیرد نمونه مورد نظر روی آن قرار می

تعداد خطوطی که بر روی نمونه واقع شده است، 

دی از ابعاد سلول یا سایر اجزای میکروسکوپی برآور

 . به دست خواهد آمد

 نتایج
به  G200قطر نمونه سفادکس  یرگی اندازه 2شکل  در

ان داده شده نش کرومتریم 21 اسیروش الم نئوبار با مق

از  یبیتقر یبرآورد توان یم اسیمق نیبا توجه به ا. است

  .داشت کرومتریم 111قطر ذره در حدود 

 
به روش الم  G200گیری قطر نمونه سفادکس  اندازه: 2شکل 

 .نئوبار

های شیئی و مرجع  پس از روشن کردن لیزر، ایجاد باریکه

ها ثبت  نگار ناشی از توری و تشکیل طرح تداخلی، تمام

عملیات بازسازی تصویر به صورت دیجیتالی توسط . شدند

را  یشده سه تور یبازساز ریتصاو 9شکل . رایانه انجام شد

مشاهده  توان یهمانگونه که م. دهد یدر کنار هم نشان م

مشخص و واضح  ها یتعداد خطوط تور نیکرد تفاوت ب

 .است

پس از تعیین دقیق فاصله بین خطوط توری به روش 

ها به عنوان  نگاری دیجیتال، این توری میکروسکوپی تمام

گیری قطر ذرات کروی سفادکس  کش برای اندازه خط

برای به دست آوردن فاصله بین  1از رابطه . استفاده شدند

 :خطوط توری استفاده شد

(1) / Nd w   

 یپهنا w ،یدو خط تور نیفاصله ب dکه در آن  

نشان دهنده تعداد خطوط  Nخطوط و  عیتوز

 یپس از بازساز. استشده در آن پهنا  عیتوز

فاصله  هاآن یمختلف، با بررس های یتور ریتصاو

 از به این منظور، بعد. بدست آمدخطوط  نیب

متلب، در امتداد نرم افزار در  یتور ریتصو شنمای

شدت  راتیینمودار تغ یعمود بر خطوط تور یخط

 های نوفه انهیم یبا اعمال صاف در ادامه .شدرسم 

نمودار  .شدشدت حذف  راتییموجود در نمودار تغ

شکل خط در  911شدت به دست آمده برای توری 

فاصله  نمودار نشان داده شده است که در این 4

نشاندهنده فاصله  یدو دره متوال ایدو قله و  نیب

 .است یدو خط مجاور تور نیب

  
 (الف                   

 
 (                            ب                  

 
 (                             ج                   

تصویر سه توری مورد بررسی به دست آمده به نمایش : 9شکل 

( ، ب111توری ( الف. نگاری دیجیتالروش میکروسکوپی تمام

 .مترخط در میلی 211توری ( و ج 911توری 
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 یخطوط تور نیفاصله ب نییتع ینمودار رسم شده برا: 4شکل 

 .انهیم یپس از اعمال صاف متر یلیخط در م 911

ارائه  1جدول در   یشده خطوط تور یرگی اندازه ریمقاد

با توجه به این جدول، روش تصویربرداری . شده است

نگاری دیجیتال برآورد خوبی از فاصله بین خطوط  تمام

 .گذارد توری برجای می

شده  یرگی مختلف، اندازه های یخطوط تور نیفاصله ب:  1جدول 

فاصله بین خطوط  .تالیجید نگاری تماممیکروسکوپی به روش 

شکل )خط بدلیل کیفیت پائین تصویر ثبت شده  211برای توری 

 .ارائه نشده است( ج-9

 نوع توری

 (متر خط بر میلی)

فاصله بین خطوط 

 (میکرومتر)

فاصله محاسبه شده بین 

 (میکرومتر)خطوط 

111 11 19/1±92/11 

911 99/9 92/1±19/9 

211 22/1 - 

گیری قطر همین ذره با استفاده از چیدمان  برای اندازه

نگاری دیجیتال، نمونه سفادکس بر روی  میکروسکوپی تمام

توری پراش قرار گرفته و سپس مجموعه دو نمونه با هم 

. در محل مخصوص نمونه در چیدمان قرار گرفته است

را به همراه  G200سفادکس  ای رهیذره دا ریتصو 1شکل 

 . دهد یکه پشت آن قرار گرفته است، به دقت نشان م یتور

 
که در پشت آن از  G200تصویر بازسازی شده سفادکس : 1شکل 

گیری  خط در میلیمتر به عنوان معیار اندازه 111توری پراش 

 .    استفاده شده است

ذره سفادکس، در  یواقع شده رو یتعداد خطوط تور

شمارش  رینشان داده شده در تصو یامتداد خط عمود

با استفاده . خط است 19برابر با  طتعداد خطو. شده است

خط  111 یخطوط تور نیکه در آن فاصله ب 1از جدول 

قطر ذره را مطابق با رابطه  توان یشده است، م یرگی اندازه

 :محاسبه کرد ریز

قطر ذره( = 19-1)×  92/11= 84/129میکرومتر   (2) 

ای که  گیری تطابق خوبی با برآورد اندازه نتیجه اندازه

 .داشت دارد 2شکل توان از روش الم نئوبار در  می

 گیرینتیجه
های ماده زیستی سفادکس با  در این مقاله قطر نمونه     

-نگاری دیجیتال اندازه استفاده از روش میکروسکوپی تمام

 یبرا یریگ اندازه اریپراش به عنوان مع یتور. گیری شد

به کار  سفادکس یستیز یها نمونه یقطر مولکول نییتع

 یکروسکوپیبه دست آمده از روش م جینتا. برده شده است

حاصل از روش الم نئوبار  جیبا نتا تالیجید یام نگارتم

به دست آمده نشاندهنده  جینتا. خوبی نشان داد طابقتم

-نگاری تمام یکروسکوپیم یکربندیمسئله است که پ نیا

 یطراح یدرستبه شگاهیشده در آزما یساز ادهیپ تالیجید

توان با  را می یستیز یها شده است و قطر نمونه میو تنظ

 .گیری کرد استفاده از این روش اندازه
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 ی نوریاثر گرانروی محیط بر روی چرخش نانو ذرات طال در تله

 زادهمحسن صمدزاده، فائقه حاجی

 ی زنجان، زنجان، ایراندانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه

انبرک  توسطمکانیکی است.  هایدستکاریبدون  ،اندازی و کنترل ذرات میکروسکوپیانبرک نوری ابزاری قدرتمند در تله -چکیده 

سپپنینی را  به ذرات دوسپپکسپپتی یا پالسپپمونی اعمال نمود که باعی چرخش این ذرات ای مداری و ای زاویهتوان تکانهنوری می

، سپپرعت نانومتر توسپپط زیزر با قطبش دایروی 400ذرات طال با قطر  اندازی نوری نانوسپپود. در این گزارب با تلهمیکروسپپکوپی می

دهد که با استفاده از گشودگی های انجام سده نشان میبررسی قرار گرفت. بررسی ها تحت گشودگی عددی متفاوت موردچرخش آن

کیلوهرتز چرخاند. همچنین بررسپپی اثر گرانروی محیط بر روی  4/2ذرات فلزی را تا  توان این نانوبرای عدسپپی سپپییی می 1 عددی

 .یابدای کاهش میدهد با افزایش گرانروی محیط، سرعت چرخش به طور قابل مالحظهسرعت چرخش نشان می

 .ی اسپینی، خودهمبستگی، گشودگی عددی، گرانرویانبرک نوری، تکانه زاویه -کلید واژه
 

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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 مقدمه

ی لیزری با توزیع شدت گاوسی انبرک نوری در واقع باریکه

است که توسط یک عدسی شیئی با گشودگی عددی باال 

[. گشودگی عددی برای عدسی شیئی 1کانونی شده است ]

𝑁𝐴به صورت  = 𝑛 sin 𝜃 شود که تعریف میn  ضریب

ی ی جمع کنندهزاویه θشکست محیط تصویر برداری و 

فرد و ضروری منحصربهپرتوی لیزر است. انبرک نوری ابزاری 

های فیزیک، برای تحقیقات کاربردی و بنیادی در زمینه

 [. 2علم مواد است ]شیمی، بیوپزشکی و 

استفاده از قطبش دایروی در انبرک نوری باعث چرخش 

تواند مانند یک نانو شود، که میسریع نانو ذرات فلزی می

د نتوانیم های چرخانتورنانوموموتور چرخان عمل کند. 

 اسینانومق یکیرا به حرکت مکان یسیالکترومغناطانرژی 

-ستمیاز جمله س یمختلف یهادر کاربردکه  د،نکن لیتبد

و  DNA یدستکار درها و نانو ربات یکینانو الکترومکان یها

-قرار میاستفاده مورد  سیاالت کرویم-نانو انیکنترل جر

 .[3گیرند ]

ی توان از باریکهی نوری میبرای چرخاندن ذرات در تله

گیرند. هر فوتون از این گاوسی با قطبش دایروی بهره می

ای با توان است. باریکه ℏ±ای ی زاویهها حاوی تکانهباریکه

𝑃  ای اسپینیی زاویهحامل شار تکانه 𝑆𝑧 = 𝜎𝑧𝑃/𝜔   ،است

𝜎𝑧  ی قطبش و درجهω  ای نور را بیان میفرکانس زاویه-

ی نوری ای توسط ذره در تلهی زاویهتکانه[. جذب 4کند ]

شود. سرعت چرخش در سیال با منجر به چرخش ذره می

جریان آرام به عوامل مختلفی از قبیل ضریب گرانروی 

در آب [. 5] محیط اطراف، اندازه و نوع ذره بستگی دارد

 5شکستی در عمق بیشینه سرعت چرخش ذرات دو

 کینامید [.6است ]هرتز بوده  3/56میکرومتری برابر 

و  کیپالسمون تشدیدنانو ذرات طال به شدت به  یچرخش

  .[3] دارد یبستگ زریل توان

 400اندازی نانو ذرات فلزی طال با قطر در این گزارش با تله

ها با استفاده از قطبش دایروی، سرعت نانومتر و چرخش آن

های عددی مختلف و چرخش این ذرات را در گشودگی

-های مختلف بررسی میهایی با گرانرویهمچنین در محیط

 کنیم.

 مباحی نظری و کارهای تجربی

با طول موج  (Nd-YAG)در چیدمان این آزمایش از لیزر 

(، IX71 Olympusنانومتر، میکروسکوپ وارون ) 1064

ی نیم موج، یک فوتودیود چهارتایی، ی ربع موج، تیغهتیغه

( و یک کارت مبدل DAQ-SCB-68, NIبرداری )کارت داده

(PCI-6221, NI برای انتقال اطالعات به رایانه استفاده )

 250برداری را تا سرعت شده است که قادر است داده

کیلوهرتز فراهم سازد. برای اطالعات بیشتر در مورد چیدمان 

[ رجوع کرد. با توجه به این که 7توان به مرجع ]آزمایش می

ت، بعد از این که نور لیزر قطبش خروجی لیزر خطی اس

موج و ی نیمتوسط دو عدسی پهن شد، با اضافه کردن تیغه

شود. موج قبل از میکروسکوپ قطبش دایروی ایجاد میربع

موج برای جبران اختالف فازی است که توسط ی نیمتیغه

[. 8آینه دورنگی در داخل میکروسکوپ استفاده شده است ]

درصد توسط  2آل با خطای نسبی ایدهقطبش دایروی نسبتاً 

و گشودگی عددی  x63عدسی شیئی روغنی با بزرگنمایی 

کانونی شد. در این عدسی شیئی،  4/1تا  7/0متغیر از 

گشودگی عددی توسط یک دیافراگم که در داخل عدسی 

 شود که به همین دلیل برای توانقرار دارد، تنظیم می

ی عددی کمتر، ورودی یکسان به عدسی شیئی، گشودگ

کند. فشار تابشی توان کمتری را در داخل نمونه اعمال می

شود که ذره به سمت سطح الم لیزر بر روی ذره، باعث می

-( در نزدیکی سطح الم تله1هل داده شود. همانند شکل )

 گیرد.اندازی صورت می
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 اندازی دو بعدی نانو ذره طال در نزدیکی سطح باال.: تله1شکل 

آزمایش از میکروسکوپی میدان تاریک برای دیدن  در این

پراکندگی نانو ذرات طال استفاده شده است. ذرات مورد 

بررسی سطح مقطع جذب و پراکندگی قابل توجهی در طول 

شود، نانومتر دارند. نور لیزر که از ذره پراکنده می 1064موج 

گیرد که برای بررسی سرعت چرخش مورد استفاده قرار می

این کار از یک فوتودیود چهارتایی برای ثبت سیگنال برای 

شود. وقتی از سیگنال فوتودیود تبدیل لیزر استفاده می

-رسیم که یک قلهی زمانی گرفته شود به نموداری میفوریه

شود. مکان این قله بسامد چرخش را نشان ای نمایان می

 های پراکنده شده از یک نانو ذره فلزی کامالً دهد. پرتومی

سازد که کروی، یک طرح متقارن روی سطح فوتودیود می

به این علت استفاده از فوتودیود برای آشکارسازی اسپینی 

این ذرات به راحتی امکان پذیر نیست. نانو ذرات فلزی مورد 

استفاده در این آزمایش کامالً کروی نیستند، به همین دلیل 

رعت سازی ستوان از فوتودیود برای آشکاردر این بررسی می

-نور پراکنده شده برای ذرهچرخش نانو ذرات استفاده کرد. 

ی طبق معادله در حال چرخش است، zای که حول محور 

𝐼(𝜏) = 𝐼0 + 𝐼2 𝑐𝑜𝑠(𝑁𝜑𝜏) ی با زاویهφ کند.تغییر می 

زمان تأخیری،  τی شدت پراکنده شده، زاویه φدر آن  که

𝐼0   ،شدت میانگین𝐼1 ی نوسان شدت و دامنهN  درجه

کند که برای ذرات تقارن چرخشی ذرات کروی را بیان می

 است. 1مورد استفاده شده در این آزمایش برابر 

-تابع خودهمبستگی برای شدت به صورت زیر محاسبه می 

 [. 3گردد ]

𝐶(𝜏) = 𝐼0 +
𝐼1

2

2
 𝑒𝑥𝑝 [−

𝜏

𝜏0
] 𝑐𝑜𝑠(2𝑁𝜋𝑓𝑟𝑜𝑡𝜏) (1 )  

τ0  افت زمانی سیگنال خودهمبستگی و𝑓𝑟𝑜𝑡  بسامد

ای از الف( نمونه-2در شکل ) کند.چرخش ذره را بیان می

ج( برازش -2ب( فوریه زمانی سیگنال و )-2سیگنال اولیه و )

دهد که تابع های تجربی را نشان می( روی داده1ی )معادله

خودهمبستگی به صورت کسینوسی با دامنه کاهشی نوسان 

ی زمانی سیگنال ثبت ی حاصل از فوریهکند. بسامد قلهمی

هرتز( با بسامد حاصل از برازش معادله روی  4/173شده )

-3شکل ) هرتز( مطابقت دارد. 1/172های آزمایش )داده

های رفتار سرعت چرخش را برحسب گشودگی عددیالف( 

سرعت دهد که با توجه به این شکل نشان میمختلف 

ترین حالت را برای بهینه 1عددی  گیچرخش در گشود

های برای ایجاد سیال با گرانروی سازند.چرخش مهیا می

های مختلف از محلول گلیسرین و آب با درصد حجمی

متفاوت استفاده شد و سرعت چرخش نانوذرات طال در این 

 ها را نیز بررسی کردیم.محیط

 
برای چرخش یک ذره گیری شده ی اندازهای از داده: نمونه2شکل 

ی نوری. الف( ولتاژ ثبت شده توسط نانومتر در تله 400طال با قطر 

ی نوری را فوتودیود برحسب زمان، افت و خیز حرکت ذره در تله

دهد، ب( طیف توانی داده در قسمت قبلی و ج( تابع نشان می

 نانومتری. 400خودهمبستگی سیگنال گرفته شده از ذره طالی 
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که  متفاوت هایعددی ( تغییرات چرخش در گشودگی: الف3 شکل

و ب( تغییرات اند نرمالیزه شدهبه توان داخل نمونه  توان یکسان در

های دینامیکی متفاوت در گشودگی گرانرویچرخش بر حسب 

ذره و سه  3که هر نقطه میانگین سرعت چرخش برای  9/0عددی 

-رخش در گرانرویکه سیر نزولی چ گیری برای هر ذره استبار داده

 .دهدهای بیشتر را نشان می

گلیسرین ی از محلولطال با  برای ایجاد مخلوطی از نانوذرات

نانومتری محلول در آب  400ب، نانوذرات طالی و آ

های محلولی از گلیسرول و آب در غلظت سانتریفوژ شدند و

[ ضریب 9ایجاد کردیم. طبق مرجع ] %15و  10%، 5%، 0%

ها از محلول گلیسرین و آب گرانروی دینامیکی این غلظت

 5/1520و  8/1280، 5/1089، 05/935به ترتیب 

)[𝜇𝑃𝑎. 𝑠]( ( رفتار چرخش در -3بدست آمد. شکل )ب

دهد که سرعت چرخش با های متفاوت را نشان میگرانروی

که از این  یابدگرانرو شدن محیط به تدریج کاهش می

گیری گرانروی موضعی محیط اندازه توان برایخاصیت می

خطاهایی که  .یک سیال یا یک نمونه زیستی استفاده کرد

شود ناشی از تغییر در شکل نانو ها مشاهده میگیریدر داده

ذرات است که اگر از ذرات با اندازه و شکل کامالً یکسان 

 یابد.استفاده شود این خطاها کاهش می

 گیرینتیجه

شودگی عددی و گرانروی محیط را برای در این گزارش اثر گ

نانومتری مورد بررسی قرار  400برای چرخش نانو ذرات طال 

ی دادیم. با توجه به این که سرعت چرخش نانو ذره در تله

سرعت  ازتوان نوری وابسته به گرانروی محیط است، می

  چرخش به عنوان یک حسگر گرانروی استفاده کرد.

 سناسگزاری

پور جعفر مصطفوی امجد و دکتر داریوش عبداهللاز دکتر 
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در اثر تابش لیزر به تومور بارگذاری شده با  بررسی توزیع حرارت ایجاد شده

 طال به روش شبیه سازی -نانوکمپلکس اکسید آهن 

 ، سمیده خوئی  ، علی شاکری زادهمحمدرضا اسدی، محمود نواصر

mr.4sadi@gmail.com , mahmoudrt1992@gmail.com , shakeri2005@gmail.com 

skhoei@gmail.com  

ی بارگذذاری شذده بذا    نانومتر بر بافت تومور ۸۰۸شبیه سازی توزیع حرارتی ایجاد شده توسط تابش لیزر   در این مطالعه، - چکیده

بذا پیذاده سذازی معذاد ت     . از مدل موشی انجام شد MRI با استفاده از هندسه تصاویرطال  -پوسته اکسید آهن  -نانوذرات هسته 

دسه تومور و بدن موش، توزیع حرارت ایجاد شده به روش المان محدود توسذط نذرم افذزار    پخش نور و گرمازیستی پنس بر روی هن

کند که با شرایط یکسان تابش، حضور نانوذرات در ناحیه تومور باعذ  افذزایش    نتایج شبیه سازی ثابت می. گردید کامسل محاسبه

 .گردد می سیب بیشتر به بافت توموریموضعی می شود که در نتیجه باع  آ بیشتر دمای

 .سازی کامپیوتری تکنولوژی، گرمادرمانی نوری، شبیهنانو -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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 مقدمه

. باشد رایج مرگ و میر در جهان سرطان مییکی از عوامل 

های کمکی  از راه یکی( گرمادرمانی)روش هایپرترمیا 

با افزایش  ،باشد که به وسیله این روش درمان سرطان می

نانو تکنولوژی در ظهور  .گیرد درمان صورت میدمای بافت 

شده  سرطان، سببفواید آن در امر درمان  و عرصه پزشکی

به توجه و مطالعه بیشتری در این  تا پژوهشگران و پزشکان

با توجه به این نکته که باالترین میزان . حوزه روی بیاورند

فرکانسی نزدیک فروسرخ در ناحیه  ،عبور نور در بافت

(NIR) نانوذراتی که دارای دهد، استفاده از  رخ می

دارند ( NIR)خاصیت پالسمونیکی باالیی در این ناحیه 

تا یک استراتژی درمانی  گشتهسبب  مانند نانوذرات طال

. [1]صورت گیرد به منظور درمان سرطان هدفمند

منظور استفاده بالینی از این روش درمانی، مدلسازی  به

برای شبیه سازی توزیع حرارت و طراحی  محاسباتی

در این مطالعه به . است، یک امر ضروری هدفمند رماند

رارت ایجاد شده در اثر تابش بررسی و مدلسازی توزیع ح

 –هسته  لیزر به بافت توموری بارگذاری شده با نانوذرات

 .پردازیم میطال  –پوسته اکسید آهن 

 بخش تجربی

برای بدست آوردن هندسه بدن موش و توزیع نانوذرات در 

ناحیه باالی  در CT26تومور کولون   ابتدابافت تومور، 

 ،ایجاد گردید BALB/cمدل موش ران سمت راست 

با هسته  میکروگرم بر میلی لیتر نانوذرات  155سپس 

اکسید آهن برای ردیابی توزیع نانوذرات توسط 

و پوسته طال ( MRI) تصویربرداری رزنانسی مغناطیسی

 .تزریق گردیدبه منظور جذب انرژی لیزر، به داخل تومور 

. تصویربرداری صورت گرفت ،تزریق نانوذرات بعد قبل و

سپس تصاویر گرفته شده از ناحیه تومور توسط نرم افزار 

توزیع نانوذرات در بافت تومور کانتور متلب پردازش و 

سپس هندسه بدن موش و . (1شکل ) مشخص گردید

توزیع نانوذرات به هدف مطالعه مدلسازی عددی به روش 

 2شکل شماره  .المان محدود وارد نرم افزار کامسل شد

ی شبیه سازی شده را طرح شماتیکی از مدل هندس

 .دهد نمایش می

 

تصاویر . مراحل پرازش تصویر برای ساختن مدل شبیه سازی – 1شکل 

MRI  از تومور موش(d) و  با(a )بدون نانوذرات. (b)  کانتور بیرونی

 مش بندی در نرم افزار کامسل (c,f) .توزیع نانوذرات (e) بدن موش و

 

 ک دوبعدی از مدل هندسی و شرایط تابش شماتیطرح  – 2شکل 

 مدل ریاضی

های  هایی مانند بافت شار نور در محیطبه منظور بررسی انت

تقریبی مانند روش پخش استفاده های  وشبیولوژیکی از ر

به کمک در این روش شدت نور لیزر پخش شده . شود می

بافت مانند ضریب جذب، ضریب  ضرایب اپتیکی

معادله . گردد بررسی می پراکندگیو ضریب  دیناهمسانگر

 :[2]پخش نور به صورت زیر است

تابع چشمه،      ،  شدت نور در نقطه      که در آن 

  
 

    
     

ضریب جذب،    ضریب پخش،  

−𝐷∇2𝜑(𝑟) + 𝜇𝑎𝜑(𝑟) = 𝑠(𝑟)               (1) 
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   ضریب پراکندگی کاهش یافته،           

 (5.9) ضریب ناهمسانگردی  و  پراکندگیضریب 

نانوذرات پالسمونیک وارد بافت زمانی که  .باشد می

 .شوند ث تغییر در ضرایب اپتیکی بافت میشوند باع می

هش یافته نهایی بافت ضریب جذب و ضریب پراکندگی کا

توان از روابط زیر به دست  که شامل نانوذرات است را می

 :[3]آورد

       
  

   
                          

       
  

 

   
                           

   و     که در آن 
پراکندگی ریب ضریب جذب و ض  

   کسر حجمی نانوذرات،    . باشند کاهش یافته بافت می

  و 
ضریب کراس سکشن جذب و پراکندگی کاهش   

 .باشد شعاع نانوذره می  یافته نانوذره و 

بافت، ترین مدل برای شبیه سازی رفتار حرارتی  متداول

معادله حرارت . باشد معادله حرارت زیستی پنس می

خون برای  در نظر گرفتن نرخ پرفیوژنپنس با زیستی 

 :[4]تعیین دمای بافت به صورت زیر است

                          

هدایت گرمایی بافت و گرمای ویژه و   چگالی،  و   ،  که 

ه یا از مدگرمای بدست آ                

   و     ،   ،   باشد که  دست رفته از طریق خون می

به ترتیب، نرخ پرفیوژن خون، چگالی خون، گرمای ویژه 

گرمای ایجاد     .باشد می( C 91) خون و دمای خون

مای ایجاد شده گر   های متابولیکی و  شده توسط فعالیت

باشد که به صورت زیر تعریف  توسط تابش لیزر می

 :شود می

                                  

 

 های حرارتی بافت و خون پارامتر – 1جدول 

 پارامتر مقدار پارامتر مقدار

1592  kg/m3 1595 چگالی خون  kg/m3 چگالی بافت 

9۰55 J/kg.K 
گرمای ویژه 

 خون
9۲21 J/kg.K گرمای ویژه بافت 

5.51 1/s 5.۲9 پرفیوژن خون W/m.K هدایت گرمایی 

 

 پارامترهای اپتیکی نانوذرات و بافت – 2جدول 

 پارامتر مقدار پارامتر مقدار

15555 1/m 1 ۰5 ضریب پراکندگی بافت/m ضریب جذب بافت 

۲95555 

1/m 

ضریب پراکندگی 

 نانوذرات

955555 

1/m 

ضریب جذب 

 نانوذرات

 نتایج

یک نمودار دقیق در مورد چگونگی تغییرات دما با  9شکل 

تابعی از زمان با و بدون حضور نانوذرات در سه عمق 

 .دهد در تومور را به ما نشان میمختلف 

 

و بدون ( خطوط ممتد)تغییرات دما با تابعی از زمان با  نمودار - 9شکل 

( سبز) ۶و ( آبی) 9، (قرمز) 5نانوذرات در سه عمق ( خطوط فاصله دار)

 (.2در شکل  a,b,cنقاط )متر از سطح تومور  میلی

𝜇𝑎𝑡𝑜𝑡 = 𝜇𝑎𝑡 + 0.75𝑓𝑣

𝜎𝑎

𝜋𝑎3
                      (2) 

𝜇𝑠𝑡𝑜𝑡
′ = 𝜇𝑠𝑡

′ + 0.75𝑓𝑣

𝜎𝑠
′

𝜋𝑎3
                       (3) 

𝜌𝑐
𝜕𝑇(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∇(𝑘∇𝑇(𝑟, 𝑡)) + 𝑄𝑠 + 𝑄𝑝 + 𝑄𝑚  (4) 

𝑄𝑠(𝑟, 𝑡) = 𝜇𝑎 𝜑(𝑟, 𝑡)  (𝑊/𝑚3)              (5) 
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و ( خطوط ممتد)نمودار تغییرات دما با تابعی از عمق با  – ۲شکل 

 ۶5رات در سه زمان تابش حضور نانوذ( خطوط فاصله دار)بدون 

 .ثانیه( قرمز) 955و ( آبی) 1۰5، (سبز)

 

 

دقیقه تابش لیزر به بافت  9نقشه توزیع حرارتی دما در اثر  – 9شکل 

 بدون نانوذرات( b)با و ( a)تومور 

 9نشان داده شده است، پس از  9همانطور که در شکل 

دقیقه تابش لیزر، حداکثر افزایش دما برای تومور بدون 

گراد است که در سطح  درجه سانتی 1نانوذرات تنها 

(z=0 )درحالی که توموری که نانوذرات . آید به دست می

درجه  11در آن جاسازی شده است افزایش حداکثر دمایی 

و در متری از سطح تومور  میلی 9گراد را در عمق  سانتی

 .وردآ حور مرکزی بدست میامتداد م

عمق در  تابعی ازپروفایل افزایش دما را به عنوان  ۲شکل 

با و بدون تابش مختلف محور مرکزی تومور و در سه زمان 

 .دهد حضور نانوذرات نشان می

 بح  و نتیجه گیری

تواند به طور قابل  است که حضور نانوذرات می بدیهی

. در بافت تومور شودما ای باعث تغییر الگو توزیع د مالحظه

ما به شود که در تومور بدون حضور نانوذرات، د مالحظه می

یابد، در مقابل در توموری  طور پیوسته با عمق کاهش می

که حاوی نانوذرات است دما در محل انباشت نانوذرات در 

با  .باشد ومور طی تابش اشعه لیزر بیشتر میهسته ت

د که حداکثر دما شو مقایسه نتایج بدست آمده مشاهده می

بدون حضور نانوذرات در سطح در اثر تابش لیزر در تومور 

در حالی که در توموری که در آن نانوذرات  ،دهد رخ می

 .دهد می در عمق رخ حداکثر دما وجود دارد
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 نوری فیبر حسگر از استفاده با عمرانی هایسازه پایش

 مهدی صباحی، رحمان نوروزی

 ، زنجان، ایرانعلوم پایه فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی دانشکده

شده بر میلگرد آجداری به قطر  –چکیده  سنجش میزان کرنش اعمال  شده برای  شبه توزیع  سگر فیبر نوری   8در این مقاله یک ح

ستفاده در این مقاله بر میلی سگر فیبر نوری مورد ا ست. ح سی قرار گرفته ا شگاهی مورد مطالعه و برر صورت تئوری و آزمای متر به 

نتایج حاصل از آزمایش نشان دهنده تطبیق بسیار باال با نتایج تئوری است. در این مقاله  زندر بنا شده است.-سنجی ماخپایه تداخل

 تطابق گزارش شده است.  %5/98گیری کرنش اعمال شده تا اندازه

 زندر، حسگر کرنش-سنج ماخپایش پل، تداخل -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 

 

 

http://www.opsi.ir/


، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

534 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 مقدمه

با پیشرفت علم در قرون اخیر تصور زندگی بدون ماشین،  

آهن، جاده، پل، تونل، سد و ارتباطات هواپیما، کشتی، راه

را  ما امروزیغیر ممکن است. این ساختارها محیط زندگی 

های اجتماعی، زیست محیطی، دهند و جنبهتشکیل می

ین طراحی اگیرند. بنابردربر می اقتصادی و فرهنگی آن را

برداری امن و با دوام سازه جزء اهداف و بهره مناسب

ها در طول عمر این حال این سازهمهندسی سازه است. با 

قرار مطلوب در شرایط ساختاری خود تحت تأثیر تغییرات نا

-رسایش سازه می. وجود این خسارات موجب ف[1]یرندگمی

باعث افزایش طول عمر  خساراتد. تشخیص زود هنگام نشو

های ه و همچنین کاهش هزینهخدمات ساختار در یک دور

های مختلفی برای روش .[2]شودداری میو نگه تعمیر

تشخیص زود هنگام خسارات در سازه وجود دارد. 

هایی است که حسگرهای فیبر نوری یکی از انواع روش

این حسگرها گیری خسارات در سازه را دارند. قابلیت اندازه

 شامل حسگرهای کوچک مقیاس، حسگرهای بزرگ مقیاس

ک کوچ اندازه حسگرهای باشند.و حسگرهای توزیع شده می

گیری که قابلیت اندازه باشندمتر میی میلیاز مرتبهمقیاس 

اندازه حسگرهای  لی کرنش و دما را دارند. همچنینمح

متر تا چندین متر مرتبه چند سانتی ازمقیاس بزرگ 

. حسگرهای توزیع شده یک حسگر یک بعدی باشندمی

طول  گیری پیوسته خسارات درباشند که قابلیت اندازهمی

های پراکندگی ن حسگرهاا دارند. اصول کاری ایر سازه

. با استفاده از این حسگرها باشدمیغیرخطی موجود در فیبر 

 رات موجودتوان در طول چند صد کیلومتر از سازه خسامی

زندر یک حسگر -نجی ماخس. حسگر تداخل]3[را آشکار کرد

باشد که گاهی به عنوان حسگر شبه توزیع میمقیاس بزرگ 

گیری کرنش را شود. این حسگر قابلت اندازهیان میشده ب

میلگرد آجدار شیاری طولی بر روی سطح در این مقاله دارد. 

ایجاد شده و فیبر نوری در این شیار قرار گرفته است. فیبر 

سنج قرار تداخلحسگری تعبیه شده در میلگرد در بازوی 

گرفته و رفتار حسگر به تنش سینوسی اعمال شده به 

 میلگرد بررسی شده است.

 مبانی نظری

سنج گیری کرنش با استفاده از تداخلاین مقاله اندازهدر 

زندر در -سنج ماخچیدمان تداخلشود. زندر انجام می-ماخ

 .]4[تنشان داده شده اس 1شکل 

 
 [.4زندر فیبر نوری]-سنج ماخ: چیدمان تداخل1شکل 

نوری در  فیبر جفت کنندهسنج شامل دو عدد این تداخل

باشد. بازوی ورودی و خروجی و دو بازوی حسگر و مرجع می

حسگر وظیفه حسگری را بر عهده دارد و اثرات خارجی تنها 

 جابجاییی این اثرات ایجاد ، نتیجهشودبر این بازو اعمال می

فاز  جابجاییباشد. این حسگر و مرجع می فاز بین دو بازوی

بر حسب  1در معادله  ،اشدبکه ناشی از اختالف راه نوری می

 .]5[نشان داده شده استکرنش 

∆𝜑 = 𝜀(𝛽𝐿 − 𝛽𝐿
𝑛2

2
((1 − 𝜈)𝑝12 − 𝜈𝑝11)) (1) 

ضریب شکست هسته  𝑛جابجایی فاز،  𝜑∆در این معادله  

نسبت  𝜈 طول فیبر نوری، 𝐿 ثابت انتشار فضای آزاد، 𝛽، فیبر

میانگین کرنش  𝜀 پوکلز و هایابتث 𝑝11و  𝑝12پواسون، 

 جابجاییباشند. وجود این ی حسگر میاعمال شده بر بازو

سنج شدت نور خروجی را تغییر فاز بین دو بازوی تداخل

 شود.دهد. این تغییر شدت به صورت معادله زیر بیان میمی

𝐼 = 2𝐼0(1 + 𝑐𝑜𝑠∆𝜑) (2) 

دت نور خروجی ش Iی نور و شدت چشمه  I0در این معادله 

سنجی حسگر به کرنش باشد. برای رفتاریسنج متداخل
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εسینوسی با دامنه جابجایی  = 11.058 μ  و  1از معادالت

 56در این معادالت طول فیبر برابرکنیم. استفاده می 2

𝜈، نسبت پواسون 45/1متر،  ضریب  شکست فیبر سانتی =

𝑝پوکلز  هایابتثمقادیر و  0.17
11

𝑝و  
12

برای فیبر به   

نتیجه حاصل . ]4[ اشندبمی 270/0و   121/0ترتیب برابر 

 .نشان داده شده است 2سازی در شکل از شبیه

 

سازی حسگر. بخش سبز: تعداد ز شبیه: نتیجه حاصل ا2شکل  

اختالف فاز کمتر  ای با. بخش آبی: ناحیهπفاز  نوسانات با جابجایی

 .πاز 

 جابجایی معادله استفاده شده استین میزان کرنشی که در ا

 2ین طبق معادله اکند. بنابرایجاد می 𝜋فازی بیشتر از 

توان بدست آورد، اما نمودار نشان ی تداخل را نمیمرتبه

فاز  هر جابجایی ی این واقعیت است که حسگر برایهدهند

 π  بخش سبز(. خروجی داردیک نوسان در شدت نور( 

جابجایی  بخش دیگری است که یدارا ،همچنین این نمودار

 جابجایی(. برای بدست آوردن بخش آبی) ددار πفاز کمتر از 

ین اکنیم. بنابراستفاده می 2فاز این بخش از معادله 

فاز دو بخش  جابجاییتوان از جمع فاز کلی را میجابجایی 

 بدست آورد.

 نحوه انجام آزمایش

را  در برای سنجش رفتار حسگر نسبت به کرنش باید آن 

به ای باشد که ن باید به گونهسازه نصب کنیم و موقعیت آ

های ایجاد شده تنشهمچنین  وحسگر آسیبی وارد نشود 

در سازه به آن محل سوق داده شوند، از این رو میلگردهای 

بریم. بازوی حسگر را استفاده شده در بتن آرمه را بکار می

، روش اول: توان بر روی میلگرد نصب کردبه دو صورت می

فیبر را بر روی سطح  ،های مخصوصبا استفاده از چسب

طولی میلگرد چسباند. روش دوم: قرار دادن فیبر در شیار 

میلگرد ایجاد شده بر روی سطح  ،طولی که در ابعاد فیبر

که حساسیت حسگر در  دهندمقاالت نشان می است. نتایج

نیز بر  ین ماا. بنابر]6[ روش دوم بیشتر از روش اول است

 6/60متر و طول میلی 8روی میلگرد آجداری  به قطر 

در راستای متر میلی 2متر شیاری به عرض و عمق سانتی

و فیبر تک مد که دارای یک  یمطول میلگرد ایجاد کرد

باشد را در آن قرار دادیم و برای هسته و یک پوسته می

 .استفاده کردیم هلپوشاندن شیار از چسب فوالد 

ای داریم که تنشی مال تنش به میلگرد نیاز به وسیلهبرای اع

این برای  با دامنه جابجایی مشخص به میلگرد وارد کند.

ای طراحی کردیم که قابلیت اعمال تنش منظور وسیله

 (.3)شکل  سینوسی با دامنه و فرکانس مشخص را دارد

 
استفاده از الکتروموتور با قابلیت تبدیل با ساخته شده  ابزار: 3شکل 

روی سینوسی تک محوره با دامنه و الکتروموتور به نی چرخاننیروی 

 رکانس مشخصف

فیبر تعبیه شده در میلگرد را در بازوی حسگر قرار دادیم و 

مشخص به مرکز با استفاده از این وسیله تنشی با دامنه 

ود خروجی حسگر با استفاده از فوتودی .میلگرد وارد کردیم

 (.4لک)ش اسیلوسکوپ ثبت کردیمرا بر روی 
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به مرکز   mm12/1 حسگر به نیرویی با دامنه جابجایی: پاسخ 4شکل 

 میلگرد

 12/1دامنه جابجایی نیروی اعمالی به مرکز میلگرد برابر 

εباشد که این جابجایی کرنشی برابر متر میمیلی =

11.058 μ ها کند. کرنشی که از آزمایشبه میلگرد وارد می

εبدست آمده برابر  = (11.234 ± 0.1530)𝜇  .است

آمده  1نتایج این آزمایش برای دفعات مختلف در جدول 

 است. 

 𝑚𝑚12/1 : نتایج حاصل از آزمایش برای دامنه جابجایی 1جدول 
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سنجی با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، حسگرتداخل

زندر حساسیت باالیی نسبت به تنش اعمال شده دارد -ماخ

توان میزان تنش اعمال شده و با استفاده از این حسگر می

ین با نصب حسگر بر ابه ساختار میزبان را محاسبه کرد. بنابر

توان از تغییرات سازه به صورت مستمر اطالع روی سازه می

تفاده از حاصل کرد و در صدد رفع آن برآمد. همچنین با اس

توان از میزان بار اعمال شده به سازه آگاه شد این حسگر می

و از اعمال بارهای غیر مجاز جلوگیری کرد. میزان خطای 

 خطا این که باشدمی 1/5٪حاصل از این آزمایش برابر 
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بهبود پایداری سلول خورشیدی به منظور های انتقال دهنده بار  مهندسی الیه

 مسطح با ساختار پروسکایتی

 2و1نعیمه ترابی، 3و1مسعود نعمت الهی ،2و1، عباس بهجت2و1علی ثانی

 یزد دانشگاه فوتونیک، پژوهشی گروه  1

 یزد دانشگاه فیزیک، دانشکده مولوکولی، و اتمی گروه  2

 و شیمی ، دانشگاه یزد  گروه مهندسی پلیمر  9

بطا سطاخت و   . هطا انجطاش شطده اسطت    این پژوهش به منظور بهبود پایداری سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از مهندسی سطح  ییطه  : چکیده

با قطرار دادن  . درصد دست یافتیم 11مویر در آن، به بازدهی /. 19با غلظت  C60که   FTO/C60/perovskite/Auیابی سلول با ساختار  مشخصه

شطدگی در ییطه    درصد از بازدهی اولیه خود را حفظ کرد و اثری از زرد 1۱ساعت، سلول  1۴۴۱این سلول در شرایط تاریک و دمای اتاق، با گذشت 

در ساختار سلول نشان داد که وجطود زاویطه تمطا      PEDOT:PSSنجاش  آزمایش فوق و همچنین استفاده از طراحی و ا. پروسکایت مشاهده نشد

در . شطدگی پروسطکایت را در پطی خواهطد داشطت      شود که تجزیه و زرد به جذب رطوبت در ساختار پروسکایت می در سلول اخیر منجر ( 1۴°)کمتر 

 .مانع از جذب رطوبت توسط سلول شده است  0۱°با زاویه تما   C60حالیکه استفاده از فولرین 
 .فولرین سلول خورشیدی پروسکایت، ،تما  ی، زاویهپایدار :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/C60/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 C60 based devices maintained 70% of its 

efficiency over 1440 hour in air condition. 
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های  تا به امروز شاهد پیشرفت چشمگیر بازده سلول

ساختار . ]1[ایم بوده %29.9تا % 9.0پروسکایتی از 

های پروسکایتی به طور کلی به دو دسته متخلخل و  سلول

شوند، که نوع مسح  به دلیل کم  مسح  تقسیم بندی می

مسیر خود را به سوی پایداری بایتر و  بودن ساختهزینه 

عوامل تخریب . تولید انبوه و تجاری سازی آغاز کرده است

های سلول خورشیدی پروسکایتی به دو صورت  ییه

محیحی و ذاتی هستند که عوامل محیحی مثل جذب 

های مختلفی مانند  رطوبت و نفوذ اکسیژن را با روش

اتی به دلیل خریب ذت .]2[دهند کپسوله کردن کاهش می

باشد که  عناصر فعال شیمیایی در داخل پروسکایت می

در بین   حرکت یون. کند تخریب سلول را تسریع می

های میانی نیز باعث بوجود آمدن ترکیبات جدیدی در  ییه

ها شده که پایداری سلول را تحت تاثیر قرار  داخل ییه

های جلوگیری از تخریب  یکی از روش. ]9[د ده می

های میانی در سلول، استفاده از ترکیبات آبگریز  ییه

در این پژوهش با تحلیل زاویه تما  و تصاویر . ]۴[است

ی آبگریز بر  تاثیر ییه (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی

ی پروسکایتی  جذب رطوبت و تغییرات مورفولوژی در ییه

های اول در سلولی متداز این رو دو ماده. را بررسی کردیم

 C60و ( آبدوست) PEDOT:PSSخورشیدی مسح  یعنی 

با پیشنهاد، ساخت و . را مورد بررسی قرار دادیم( آبگریز)

یابی ساختار جدید و نسبتاً ساده  مشخصه

FTO/C60/Perovskite/AU  و تحلیل نتایج، مشخصه

ولتاژطجریان نشان داد که این ساختار دارای بازدهی و 

با تحقیقات مشابه  پایداری بیشتری در مقایسه 

 .]7[باشد می

آزمایش روش  

مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل شیشه رسانا شده 

( فطولرین )C60، ( FTO)ئور  با ییه اکسید قلع دوپ شده با فلو

، (9193۴3کطططد )خریطططداری شطططده از شطططرکت آلطططدری  

خریطداری  ( PEDOT:PSS( )تیطوفن  اکسی  دی  اتیلن 9،۴ )پلی

و ( CB)اکسططططططیر، کلربنططططططزنشططططططده از شططططططرکت 

( DMSO)سولفواکسطید  متیطل  و دی( DMF)فرمامیطد  متیل دی

و ( PbI2)یدیطد  خریداری شده از شرکت مرک آلمان، سطرب 

سطنتز شطده در گطروه فتونیطک     ( MAI)یدیطد  آمونیطوش  متیطل 

ییه فولرن بطا روش   .اه یزد مورد استفاده قرار گرفتنددانشگ

  بطا غلظطت    محلطول )ییه نشانی چرخشی ییطه نشطانی شطد   

C60:DCB   با سطرعت   1۱:1۱۱۱به نسبتrmp 2۱۱۱ 

بطا غلظطت یطک مطویر      محلول پروسطکایت ، (ثانیه 3۱زمان 

 و DMF هطای  یدیطد در حط ل    آمونیطوش  و متیلیدید  سرب

DMSO بطه مطدت    1۱°و روی هیتطر در دمطای    تهیه شد

دقیقططه قططرار دادیططم تططا محلططول پروسططکایت یکنواخططت  9۱

 C60بططر روی ییططه   وسططکایتمحلططول پر. حاصططل شططود 

دقیقطه ییطه    1به مدت  rpm ۴۱۱۱با سرعت  PEDOT:PSSو

سالونت کلروبنطزن   نشانی شد و در حین ییه نشانی از آنتی

به منظور اص ح سح  پروسکایت استفاده شطد و سطلول را   

. دقیقططه پخططت دادیططم ۴7درجططه بططه مططدت  1۱۱در دمططای 

ه نشانی تبخیطری  نشانی الکترود ط  و نقره بصورت یی ییه

بطرای بررسطی تطرثیر    . نانومتر صورت گرفت 3۱به ضخامت 

بر میزان جطذب رطوبطت و    مواد مختلف موجود در ساختار

یطابی   تخریب پروسکایت دو ساختار زیر ساخت و مشخصطه 

 :شد
1. FTO/PEDOT:PSS/Perovskite/C60/Ag 

2. FTO/C60/Perovskite/C60/Ag 

است که به  PEDOT:PSSو  C60 تنها تفاوت این دو ساختار

ترتیب به عنوان انتقال دهنده الکترون و حفره استفاده 

حضور رطوبت در ساختار منجر به تجزیه . اند شده

شود به این صورت که هرچه پروسکایت و تولید یون ید می

میزان رطوبت بیشتر باشد تجزیه و میزان یون تولید شده 

الکترود نقره به از طرفی استفاده از  .]3[بیشتر خواهد بود

دلیل واکنش با یون ید تولید شده فرایند تجزیه و 

و منجر به کاهش زمان  ]1[کند زردشدگی را تسریع می
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اساساً نقره )شود تخریب پروسکایت توسط رطوبت می

در (. است  نقش شتابدهنده را در این آزمایش داشته 

ل سلو نهایت با استناد به نتایج بدست آمده از آزمایش فوق

را ساخته و مشخصه یابی  FTO/C60/Perovskite/Auمسح  

 17۱کردیم و پارامترهای فوتوولتاییکی آن را طی بیش از 

روز در شرایط تاریک و در مجاورت هوای عادی با رطوبت 

 .درصد مورد بررسی قرار دادیم 2۱نسبی 

 تحلیل نتایج
گیری زاویه تما  با ی میزان ترشوندگی از اندازهبرای مقایسه

. با روش قحره نشسته، استفاده شد PEDOT:PSSو  C60آب 

نشان داده شده است، متوسط ( الف) 1همانحور که در شکل

درجه  1۴و  02به ترتیب  PEDOT:PSSو  C60زاویه تما  برای 

اندازه گیری شد که تفاوت در انرژی سححی و میزان 

 1در شکل. دهدمیترشوندگی این دو فیلم را به خوبی نشان 

از مورفولوژی سح  پروسکایت نشان داده  SEMتصاویر ( ب)

دهد هرچه زاویه تما  بیشتر باشد شده است که نشان می

شود که خود ها کمتر میهای سح  بزرگتر و مرزدانهکریستال

. ]0[شودمنجر بهبود پایداری و کاهش هیستریسیس سلول می

ندازه ذرات برای ییه شود متوسط اهمانحور که مشاهده می

نانومتر در  9۱۱( شکل سمت چپ)C60پروسکایت با زیر ییه 

شکل )PEDOT:PSSحالیکه این مقدار برای پروسکایت با زیر ییه 

باشد همچنین در شکل نانومتر می 11۱در حدود ( سمت راست

تر حفرات کمتر است که این سمت راست بلورها به هم فشرده

  .سلول مؤثر خواهد بودامر نیز بر پایداری 

  
تصاویر زرد شطدگی و تجزیطه پروسطکایت در دو     2شکلدر 

  .روز نشطان داده شطده اسطت    1۱ساختار آزمایشطی پطس از   

شططود در سططاختار شططامل   همططانحور کططه مشططاهده مططی   

PEDOT:PSS (1ساختار )  به دلیل جذب رطوبت در سطاختار

واکطنش یونهطای   میزان زرد شدگی و تخریب پروسطکایت و  

بیشتر و سطریعتر بطوده   ( تیره شدن نقره)ید با الکترود نقره 

 .است

 
 ساخت و مشخصه یابی سلول

با توجه نتایج آزمایشات انجاش شده سلول خورشیدی 

( 9شکل ) FTO/C60/PVSC/Au  پروسکایتی مسح  با ساختار

یابی کردیم و تغییرات پارامترهای را ساخته و مشخصه

مورد ( ساعت 1۴۴۱)روز  3۱فتوولتاییکی آن را طی 

.قراردادیم بررسی

 
بایترین بازدهی سلول با با ساختار پیشطنهادی نشطان داده   

درصططد رسططید کططه بططایتر از  1/11، بططه 9شططده در شططکل 

ها در ساختار بدون انتقال دهنطده حفطره   ی بازدهیبیشینه

پارامترهطای مربطو     1در جدول  .]9[بوده است 1۱.17که 

 .شده خ صه شده استبه عملکرد سلول ساخته 

 
 

نمودارهای میانگین پارامترهای الکتریکطی سطلول را    ۴شکل در 

-همانحور کطه مشطاهده مطی   . دهدروز نشان می 3۱طی گذشت 

پطس  ی پارامترها دست یطافتیم و  شود پس از سه روز به بیشینه

اش ثابطت  3۱افتی اندک تا روز چهاردهم تقریبا پارامترهطا تطا روز   

xFF Jsc(mAcm
-2

) Voc(v) Efficiency(%) 

65/0 56/22 0/56 11/1 

ای بدون انتقال بایترین بازدهی در ساختار صفحه: 1جدول 

 دهنده حفره

: 9شکل 

شماتیکی از 

 ساختار سلول

 

های سمت روز سلول 1۱تصاویر تجزیه ییه پروسکایت پس از : 2شکل 

های سمت راست مربو  به ساختار و سلول 1راست مربو  به ساختار 

 پشت الکترود و سح ( رو به الکترود و سح  سلول ب( باشد الفمی 2

تصاویر زاویه تما  آب با تکنیک قحره نشسته بر ( الف: 1شکل 

پروسکایت  SEMتصاویر ( ب C60و  PEDOT:PSSروی سحوح 

 PEDOT:PSSو  C60بر روی 

 

 الف

 ب

2µ 
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با سطاختار   ]1۱[این در حالی است که وی و همکاران. مانده اند

FTO/PEDOT:PSS/PVSC/PCBM/Al     بططرای سططاختار معکططو

 0۱ شدیدی را در حدودافت  PEDOT:PSSای مشتمل بر صفحه

ساعت ثبت کرده است که قابل توجیه  97۱درصد بازدهی برای 

 .باشدبا نتایج آزمایش می

  

گیری نتیجه  

های  با بررسی خواص آبدوستی دو ییه معمول در ساختار

های خورشیدی پروسکایتی مشخص شد که جایگزین  سلول

تواند نقش بسیار  فولرن می،  Pedot:pss کردن ییه فولرن با ییه

نتایج آزمایش نشان داد . موثری در پایداری سلول داشته باش

داری به بازدهی و پای FTO/C60/Perovskite/AUکه ساختار 

 . های قبلی دارد مراتب بیشتری را نسبت به بهترین گزارش
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 3۱گذشت نمودارهای میانگین پارامترهای الکتریکی سلول را طی : ۴شکل

ی روز برای سلول بر پایه 1۴و ( قرمزخط ) C60در برای سلول بر پایه  روز

PEDOT:PSS (خط سیاه )[1۱]ی ویارجاع شده به مقاله 

 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 فوتونیک ایران،مهندسی و فناوری 

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

141 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 

با توزیع کاپا الکترونی  تأثیر میدان مغناطیسی بر ناپایداری جینز پالسمای غباری

 و یونی

 ایی، سیّد جالل پستهلیدا اسمعیلی شجاع، لعیا شاه رسائ

 دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

هتا و  شتام  یتون   به شدت جفت  شتده   ناپایداری جینز در یک پالسمای غباریثیر میدان مغناطیسی بر تادر این مقاله،  –چکیده 

معادالت اساسی مربوطه را با استفاده از . ا توزیع ماکسولی مطالعه شده اس غبار دارای بار منفی بهای ها با توزیع کاپا و دانهالکترون

یافتیم که در و های جنبشی و سیالی به دس  آوردههفته ح  نموده و رابطه پاشندگی را از طریق نظریمدل هیدرودینامیکی تعمیم یا

 .همچنین نرخ رشد ناپایداری را در مدل هیدرودینامیکی محاسبه نمودیم. شودهر دو مدل به نتایج مشابهی منجر می

 .میدان مغناطیسی، پالسمای غباری، تابع توزیع کاپا، ناپایداری جینز -کلید واژه

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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مقدمه -1  

های گازی بزرگ، در اثر نیروی گرانشی خود ناپایدار ابر  

تبدیل به پیش  تر هستند،که چگال شده و در بعضی نقاط

 .شوند، این فرایند ناپایداری جینز نام داردستاره می

تشکیل  های غبارپالسما و دانهابرهای گازی از گاز خنثی،  

-ذرات غبار بسته به فرایند بار دار شدن می.[1]اندشده

با شعاعی حدود ذرات  این. توانند مثبت یا منفی باشند

1 m باشندو جرم بزرگتر نسبت به یون و الکترون می .

عالوه بر نیروی گرانشی، نیروهای الکتریکی و مغناطیسی 

  .[5]پایداری ابرها تأثیر خواهند داشت نیز بر

پالسماهای نجومی، دارای جمعیت زیادی از ذرات پر     

انرژی هستند، تابع توزیع مناسب برای توزیع سرعت ذرات 

تابع با این . می باشد( لورنتسی)پر انرژی تابع توزیع کاپا 

حدی در حالت  .شودمشخص میاندیس طیفی   

 .[3]دشوبولتزمن تبدیل می -ماکسول به تابع توزیع

در این مقاله ناپایداری جینز در یک پالسمای غباری با 

ها در حالت جفت ها و یون کاپا برای الکترونتابع توزیع 

بررسی شده  با حضور میدان مغناطیسی ر قویشدگی بسیا

های سیالی و جنبشی از طریق نظریه را و معادله پاشندگی

 . آوریمبه دست می

تئوری -5  

های های مثبت، الکترونیک پالسمای غباری، شامل یون

 .گیریمی وذرات غبار با بار منفی و ثابت در نظر میمنف

 :معادالت مربوط به این نوع پالسما، عبارتند از

  0
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  (5)  

1 4 d dE Gm n    (9)  
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ستاتیکی ذره نوع الکتروپواسون گرانشی و پواسون 

, ,i e d   ترتیب بیانگر یون، الکترون و غبار، می که به
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به ترتیب چگالی، سرعت سیالی،  دما،   

,بار ذره و جرم ذره نوع  ,i e d  است.e  بار الکترون و

یون،
Bk ثابت بولتزمن وG ثابت گرانش می باشد. 

با در نظر گرفتن امواج تخت به صورت 

 exp i k r t  ( اختاللی فرکانس هماهنگ،r 

وبردار مکان 
x zk k x k z   با فرض  و (موج بردار

ها به صورت اختاللی معادله حرکت به صورت زیر کمیت
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شده و معادله به که از اختالالت مرتبه دوم صرف نظر   

 .نوشته شده است ،خطی شدهصورت 

تابع توزیع ذرات برای الکترون و یون به صورت زیر نشان 

 :شودداده می
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سرعت  

i,حرارتی تعمیم یافته ذره نوع  e  و  تابع گاما

 . باشد می

برای اینکه 
  3حقیقی باشد، باید

2
  . درتابع توزیع

ذکر شده، به علت جرم بسیار کوچک یون و الکترون 

-نسبت به ذرات غبار از انرژی گرانشی در مقایسه با انرژی

 .ستاتیکی و جنبشی صرف نظر می نماییمهای الکترو

i,چگالی ذره نوع  e  برابر است با: 
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 ،(4) ،(9) ،(1)معادالت در  

در این صورت رابطه پاشندگی در مورد پالسمای  (1)

 :آیدغباری جفت شده قوی به صورت زیر در می

 
2

2 2 2 2

2 2

2

0

1

1

D
J cd pd

D

d n m

i k

k i

m n i






   

 

 



 
    

 

 
  

 

  (11)   

2که در آن  

04Jd d dGm n   فرکانس جینز برای ذرات
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2 04 d d
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z e n
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   فرکانس پالسمایی برای ذره

0dغبار و 
cd

d

z eB

m
  ترونی غبار، میوفرکانس سیکل-

، را برای (11)نهایتاً رابطه پاشندگی، معادله  .[6]باشند

 پایین در نظریه سیالی و برای فرکانس نسبتاً باال فرکانس

 .کنیمبرای نظریه جنبشی بحث می

رابطه پاشندگی را با استفاده از نظریه : نظریه سیالی -5-1

سیالی و در حضور میدان مغناطیسی در پالسمای جفت 

شده قوی با در نظر گرفتن توزیع کاپای ذکر شده و شرط

 1,i    آیده شکل زیر در میب:  
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 است و همچنین با  

 :ربهنجار کردن کمیات فیزیکی به صورت زی
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رابطه پاشندگی با استفاده از نظریه : نظریه جنبشی-5-5

در پالسمای در مورد امواج با فرکانس نسبتاً باال  جنبشی

غباری جفت شده قوی با شرط  1,i     و

به دست  نرمالیزه کردن توسط پارامتر های معرفی شده،
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حل عددی -9  
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های مختلف نمودار نرخ رشد در نظریه سیالی  به ازای

0.1cdبرای    شده استرسم  1در شکل. 
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 های عمودیروزنه بررسی مُدهای پالسمونی در نانو

 1کاظم مروج فرشی محمد ،2زادهمصطفی قربان، 1بیگلوپویا علی

 تهران ،ه تربیت مدرسدانشگا، نانو پالسموفتونیک هسته پژوهشی ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر1
 سبزوار ،ه حکیم سبزواریدانشگا دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر2

-نانو روزنهه برای اینکار . یمزپردامی ی فلزیهاروزنه بررسی مُدهای پالسمونی تحریک شده توسط نانوه در این پژوهش، ب -چکیده 

. انهد های مختلف طول موج پالسمونی دربیشینه شدت میدان که دارای پروفایل ایم کردهرا طراحی با پروفایل عمودی مختلف هایی 

آثهار و  هها، تحقهج جمه     نانو روزنهه مُدهای پالسمونی تحریک شده در بر  و ضخامت ،روزنه بستر، قطر نانوپس از بررسی اثر جنس 

های صورت گرفته نشان شبیه سازی .بررسی شده است ای تو در توی استوانهروزنه در راستای عمودی جابجایی شدت میدان بیشینه

 برای جابجایی ،لیزر ورودی طول موجتغییر با  ،پالسمونیتواند به عنوان یک سیستم کنترل کننده می یساختار پیشنهاد دهد کهمی

 .مورد استفاده قرار گیرد نانو روزنهعمج نانوذرات در راستای 

 نانو روزنهمُدهای پالسمونی،  -کلید واژه

Investigation of the Plasmonic Modes in Vertical Nano-holes 
Pooya Alibeigloo

1
, Mostafa Ghorbanzadeh

2
, 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

 اندازی میکروذرات ابتدا توسط اشکینتوانایی لیزر در تله

پس از آن، نیروهای نوری به طور . نشان داده شد [1]

گسترده برای دستکاری میکرو و نانوذرات به کار گرفته 

یک روش معمول برای این کار استفاده از انبرک . شدند

رای ب( میدان دور) ،در انبرک نوری متداول. نوری است

از پرتو لیزر متمرکز شده  ،نوربا  اندازی و کنترل ذراتتله

های نوری متداول به  انبرک. شود طه استفاده مینقیک در 

شدت باالی نور تابشی و همچنین تمرکز مکانی شدید پرتو 

در  .اندازی نوری نیاز دارندتله یبرا لیزر در نقطه کانونی،

تواند با ایجاد گرمای  باریکه لیزر متمرکز شده می نتیجه

ونه شدید در نقطه کانونی، باعث آسیب رسیدن به نم

های  در سالبنابراین  .ا در مطالعات زیستی شودمخصوص

از . انبرک پالسمونی نیز مورد توجه قرار گرفته است اخیر

سازی انبرک و های این روش قابلیت مجتمعدیگر مزیت

های اخیر در سال [.2]ایجاد آزمایشگاه روی تراشه است

اندازی و آشکارسازی ذرات ی تلهکارهای زیادی در زمینه

انجام  ها ای از آن یا آرایه نانو روزنهبیولوژیکی در یک زوج 

 . [5-9]شده است 

به ویژگی های پالسمونی الیه های طال و  هبا توج

ی طول های روزنانس در گسترهآلومینیوم که دارای مد

برای مطالعه خواص نانومتر اند،  2333تا  933موج 

های ایجاد شده  در سطح نانو روزنههای موضعی  پالسمون

در این فلزات برای هدف تله اندازی نانو درات استفاده می 

 .کنیم

 سازیشبیهنتایج 

ای و دو استوانههای تک  روزنه در این گزارش، نانو 

ی  در یک ورقه( 1شکل )ی تو در تو ابعاد مشخص  استوانه

در نظر گرفته و در معرض تابش nm133طال به ضخامت 

 2333تا  933  یاز منبع نوری با طول موج در گستره

شدت میدان  ی آنگاه موقعیت بیشینه. دهیم نانومتر قرار می

. شوددر داخل نانو روزنه تعیین می های موضعی پالسمون

یک  ورقه فلز،ابتدا،ضخامت  وتاثیر جنس به منظور بررسی 

نانو یک  هرکه درون را آلومینیوم  ی هورقو یک  طال ی هورق

نانومتر قرار دارد در نظر 155شعاع ای به استوانه یاروزنه

با استفاده از روش  و هاهورقبا تغییر ضخامت . گیریم می

عبور  ، ضریب ی زماندر حوزه تناهیعددی تفاضل م

شکل ) می کنیمبرحسب طول موج منبع ورودی محاسبه 

شود، با افزایش ضخامت نوار طور که مشاهده میهمان .(2

در طیف های عبور جایی آبی  طال و آلومینیوم، یک جابه

، بر خالف الیه طال برایهمچنین . شود پدیدار می

 533هر طیف حوالی اصلی ی  قلهعالوه بر  آلومینیوم،

-ظاهر میی دیگری در یک طول موج بلندتر قله، نانومتر

به مرور  طال با افزایش ضخامت قلهاین  ی اندازه .شود

  .یابد می افزایش

تک  ی روزنهی نانو  تشکیل دهندههای  الیه جنسسپس اثر 

برای اینکار . میکنیمروی ضریب عبور را بررسی ای  استوانه

ی طال و آلومینیوم با ضخامت های متفاوت را  دو نانو الیه

ای به ای استوانهروزنهروی هم قرار  داده درون این دوالیه 

سپس با در نظر . گیریم نانومتر در نظر می 155شعاع 

نانومتر برای دو الیه شبیه سازی  133گرفتن ضخامت کل 

 9ج به دست آمده در شکل نتای. کنیمقبلی را تکرار می

طور که در شکل مالحظه  همان. نشان داده شده است

در طیف این ساختار دوالیه نیز قله های دوم شود،  می

با افزایش ضخامت الیه اما . شود ناشی از طال نیز پدیدار می

به   این قلهشدت ( کاهش ضخامت الیه طال)آلومینیوم 

 
-ی طال حاوی دو روزنه ای از ساختار یک الیه شمای ساده: 1شکل 

 نانومتر155و  11ر5های ای تو در تو با شعاعی استوانه
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درحالی که طول موج متناظر  ،دکنآرامی کاهش پیدا می

ضخامت  که در حالی به عبارت دیگر،. کندتغییری نمی آن

 همزمانی آلو مینیوم تغییر  کل ثابت باشد، در حضور الیه

 .تاثیری نداردبر طول موج قله طیف عبور ها ضخامت الیه

وم یو آلومیننانومتری  03ی طال الیه میان دودر گام بعدی 

 به SiO2 از جنس سازجدای  الیهیک نانومتری  23

آن  حضور و ضخامت اثرداده قرار نانومتر  53تا 13ضخامت 

نتایج حاصل در . کنیم محاسبه میضریب عبور طیف را بر 

با یابیم،  از این نتایج در می. نمایش داده شده است 9شکل 

 ی طیف قله ی نه تنها اندازه ،الیه جداسازافزایش ضخامت 

در نیز در قرمز جایی یک جابهبلکه  یابد کاهش می عبور

 . شود ایجاد می عبورضریب طیف 

ی در ساختارهای چند الیه جمع آثار، تحقق در ادامه

طول  برای این کار. کنیمبررسی میرا  مطرح شده در باال

 1در جدول  شدت میدانهای  بیشینه متناظر با هایموج

توان نتیجه گرفت با بررسی این جدول می .کنیممیارائه 

حضور  SiO2ی جداساز الیه، خواه الیهکه در ساختار چند 

. دهدداشته و خواه حضور نداشته باشد، جمع آثار رخ نمی

های متناظر با میدان بیشینه در حالتی درواقع طول موج

های طال و آلومینیوم روی هم قرار دارند، برابر که الیه

های الیه طال و الیه آلومینیوم به طور طول موج مجموع

بنابراین حالت دیگری یعنی یک الیه طال . جداگانه نیست

به قطرهای مختلف ( 1مطابق شکل)ی تو در تو و دو روزنه

کنیم و تحقق جمع آثار را در سازی میروی هم را شبیه

 133یک نوار طال به ضخامت . نماییمآن بررسی می

به صورت عمودی روی هم  ای کهنانومتر ثابت، دو روزنه

هایشان نانومتر و شعاع 53رکدام اند، ضخامت هقرار گرفته

سازی را شبیه. گیریمنانومتر است، در نظر می 155و  11ر5

یک بار بدون قرار دادن الیه جداساز و یک بار با قرار دادن 

نتایج در جدول . دهیمنانومتر انجام می 23آن به ضخامت 

شود با توجه به این جدول مشاهده می. ارائه شده است 2

ی ای میدان بیشینه در حالتی که دو روزنهکه طول موج ه

تو در تو به قطرهای متفاوت درون یک نوار طال داریم،  

ای به ی تک استوانههای دو روزنهای از طول موجمجموعه

البته باید خاطر نشان کرد که بهترین . طور جداگانه است

به ضخامت  SiO2است که یک الیه جداساز  حالت، زمانی

nm 23 دهیم، ط الیه طال قرار میدر وس

 های متناظر با بیشینه میدان در ساختار های تک، دو و سه الیهمقایسه طول موج: 1جدول 
 Al Au Al/Au Al/SiO2/Au الیهجنس 
 23 43 53 53/43 53/23/23 (nm)ضخامت 

 23 43 3 3 133 3 133 (z: nm)موقعیت میدان بیشینه 

(λ:nm)

میدان طول موج های متناظر با 

 هبیشین

490 515 551 511 559 551 1300 
1293 1122 950 552 199 950 − 
− − 1359 119 − 1359 − 
− − 1159 141 − 1159 − 
− − − 940 − − − 

 
ضریب عبور برحسب طول موج برای یک نانو روزنه به  :2شکل 

الیه ( ب)الیه طال و ( الف)ترتیب درون  نانومتر به 155شعاع 

 نانومتر 03و  53، 43، 23های آلومینیوم به ضخامت

 
 به شعاع نانو روزنهضریب عبور برحسب طول موج برای : 9شکل 

های طال، الیه( ب)های طال و آلومینیوم و الیه( الف)نانومتر،  155

  SiO2آلومینیوم و حائل 
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 نانومتر 133ی دو پله درون یک الیه طال به ضخامت نانو روزنههای متناظر با میدان بیشینه در ساختار مقادیر طول موج: 2جدول 

 تو در تو با جداساز تو در تو بدون جداساز تکی نوع نانو روزنه

 11/155ر5 11/155ر5 155 11ر5 (nm)شعاع نانو روزنه 

 3 53 3 133 3 133 (z: nm)موقعیت میدان بیشینه 

(λ:nm)

 هطول موج های متناظر با میدان بیشین

555 541 549 511 559 559 

120 1114 552 510 120 278 

767 7827 124 737 151 7661 

286 − 151 277 091 − 

− − 021 7767 − − 

 
شده  پذیری مُدهای پالسمونی تحریککه باعث تفکیک

ی تو در تو، شدت روزنهبه عبارتی دیگر در نانوساختار . شود می

هنگامی بیشینه ( قطر کوچک)ی پایینی روزنهمیدان در 

های تحریک شود که نانوساختار را در معرض طول موج می

ای کوچک قرار دهیم، و ی استوانهروزنهمخصوص همان 

زمانی ( قطر بزرگ)ی باالیی روزنهبالعکس شدت میدان در 

های شود که نانوساختار را در معرض طول موجبیشینه می

بنابراین . ای بزرگ قرار دهیمی استوانهروزنهتحریک مخصوص 

توان نتیجه تحقق جمع آثار را در این ساختار پیشنهادی می

 های دو بعدی اندازه شدت میدانپروفایل 4 در شکل .گرفت

|E|)نور 
آورده  تو در توی مطرح شدهای ی استوانهروزنهبرای  (2

 .استنانومتر  2333تا  933طول موج منبع ورودی از  .اندشده

 هانانو روزنهشدت میدان از باال تا پایین ها شکل این  مطابق

 .جابجا می شود

 گیری نتیجه

های نانو روزنهو تحقق جمع آثار در  اثر ضخامت، جنس بستر

ی روزنهدر که  گیری شدنتیجهمطالعه شد و  ایاستوانه

دهد و رخ می ثارآجمع درون یک الیه طال  ای تو در تواستوانه

با . شدایین این نانوساختار مشاهده جابجایی میدان از باال تا پ

ی هانانوروزنه ی هندسهمیتواناستفاده از نتایج به دست آمده 

-کنترلبا طول موج یک پمپ پالسمونی  را بهینه وتو در تو 

 .طراحی کردنانوذرات مناسب برای به دام اندازی پذیر 
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به منظور کاهش سطح مقطع  راداریامواج جاذب  فراماده سازیطراحی و شبیه

 اجسامراداری 

 *فرد خانقشالقی زادهملک... و عبدا فاممجید رضایت

 ، تهران(ع)دانشگاه جامع امام حسین  ،لیزراپتیک و مرکز تحقیقات 

 Afard77@gmail.com: نویسنده مسئول *

باه  سااختار نوساانی   ای از یک ای دورهساختار جاذب از آرایه. پردازدمیمطالعه فراماده جاذب امواج راداری  این مقاله به –چکیده 

دهد که این سااختار  نشان می CSTشبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار نتایج . شده است تشکیلمیلیمتر  710/7ضخامت 

 37اهش سطح مقطع راداری به اندازه ارا است که سبب کگیگاهرتز د 70/9را در فرکانس  درصد 9/99جذب  ضریبدر فرود عمودی، 

 .را رادار گریز کرد اجسامتوان بدنه با استفاده از این ساختار می خواهد شد وبل دسی

 سطح مقطع راداری، فراماده رادار گریز، جاذب، -کلید واژه

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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 مقدمه

استتار و اختفا تجهیزات نظامی از دید رادارهای دشمن امری اجتناب 

ای تجهیزات را به گونهه بدنه این نوع از بدین منظور باید . ناپذیر است

در در گذشهته   .را جهذب کننهد  امهوا  التترومنناییسهی   ساخت کهه  

شد که بهه  استفاده می 1واد جاذب راداراز م این تجهیزاتساخت بدنه 

هایی نظیر پاسه  التترومنناییسهی بابهت، وزن بها ،     علت محدودیت

جهذب نامناسه  در زهوزه     ضهری  کم و پهنای جذب ضخامت زیاد، 

ی به آتهای لذا تحقیقات در سال ،هایی بودندچالشعملیاتی همراه با 

یتی  9رامادهف. [ , 1]اختصاص یافت   توسعه ساختارهای جاذب رادار

های اخیر مورد توجه بسیاری از است که در سال این نوع ساختارهااز 

فراماده نخستین بار در سهال   .گرفته استقین و پژوهشگران قرار محق

 به صهورت توهوری مطهرد شهد     دان روستوسط وسالگو فیزیت 1991

اولین ساختار فراماده با ضری  شتسهت منفهی    554 و در سال  [9]

توانهایی   ،این مهواد مصهنوعی   .ساخته شد و همتارانش توسط اسمیت

مهندسی اموا  التترومنناییسی را دارا هستند تا بدین یریق خهالق  

 آنهها وجود ندارد لذا استفاده از باشند که در مواد یبیعی هایی ویژگی

 .[4] آنها خواهد شهد  عملترد در ادوات التترومنناییسی سب  بهبود

و  توسط گهروه تحقیقهاتی پهادیال    551 اولین فراماده جاذب در سال 

و  99تووری  جذب ضری لندی برای نازیه فرکانسی اموا  ریزمو  با 

در  .[9] سهاخته شهد  گیگاهرتز  99/11در فرکانس  درصد 11تجربی 

در ایهن زهوزه بهه توسهعه      انجها  شهده   های بعد عمده تحقیقاتسال

جهذب، افهزایش    ضهری  فراموادی جاذب پرداخت که در آنها افزایش 

-از شاخصه... و ند فرکانسی، سبک و مقاو  بودن سازه جاذبپهنای با

لذا در ایهن مقالهه   . [1, 9] شدهای مهم یرازی ساختار محسوب می

گردد کهه  سازی مییرازی و شبیه مبتنی بر فرامواد ساختاری جاذب

اسهت و   درصد 9/99 جذب ضری دارای گیگاهرتز  54/9 فرکانسدر 

 .استفاده کهرد  اجسا  4توان برای کاهش سطح مقطع راداریمی آناز 

از  اندیرازی شدهمبتنی بر فرامواد  معمو  صفحات جاذب راداری که

از سه جزء به وجهود  اند که هر پیتسل آن هایی به وجود آمدهپیتسل

و یا میهدان   9را نوسانگرهای میدان التتریتی آنجزء اول . آمده است

-جهزء دو  آن را یهک دی  . انهد بهه خهود اختصهاص داده    9منناییسی

                                                           
1 Radar Absorb Material (RAM)  
2 Radar Absorb Structures (RAS) 
3  Meta-Material 
4 Radar Cross Section Reduction 
5
 Electric ring resonator (ERR) 

6  Spilt ring resonator (SRR) 

سو  را یک صهفحه زمینهه    ءو جز اتالف کنندگی با خاصیت التتریک

 .[9] دهندقرار می عبور ضری سازی به منظور کمینه فلزی

 تحلیل فرآیند جذب در فراماده جاذب

. داد در اندرکنش مواد با اموا  التترومنناییسی سه زالت رخ خواهد

کهه   بازتاب، عبور و یا جهذب خواهنهد شهد    وا  فرودی،ای از امدسته

 . برای آن قابل تصور است( 1)رابطه 

(1)     A( ) 1 R( ) T( )      

 T()و  بازتهاب  ضهری   R()جهذب،   ضری  A()در این رابطه 

 ای عبور است که تمها  ایهن پارامترهها بهه فرکهانس زاویهه       ضری 

 گها  اساسهی  برداشتن دو  اب جذب بیشینه رسیدن به .وابسته هستند

بازتاب است کهه   ضری گا  اول برای کمینه کردن . انجا  خواهد شد

-فضای آزاد بهامپدانس این مهم از یریق تطبیق امپدانس ساختار با 

عبور، از یریهق   ضری آید و گا  دو  به منظور کمینه کرن دست می

بهرای   .فلهزی انجها  خواههد شهد    التتریک اتالفگر و صفحه زمینه دی

تطبیق امپدانس باید میان الگهوی نوسهانی سهاختار و امهوا  فهرودی      

کوپلینگ مناسبی صورت گیرد به یوری که امپدانس مو  فرودی بها  

ههای  در ایهن صهورت جریهان    .امپدانس ساختار مطابقت داشته باشهد 

 بها هها  های فلزی پدیدار خواهد شد که این جریهان پادموازی در المان

 التتریک زلقه جریان مداری را کامهل دیجایی در داخل جابه میدان

از یریهق تنییهر   . دکنه را تولید مهی  و نفوذپذیری منناییسی کرده 

و در نهایت  ،توان نفوذپذیری بهینه را تولیدهندسه الگوی نوسانی می

در این مقاله بها اسهتفاده    .[1] .به تطابق امپدانس مناس  دست یافت

در  سهازی سهاختاری جهاذب   بهه یرازهی و شهبیه    CSTاز نر  افهزار 

 ای باندخواهیم پرداخت که دارای پهنمحدوده فرکانسی اموا  راداری 

محاسههبه پارامترهههای و از یریههق  مناسهه  اسههت جههذب ضههری و 

 پراکنههدگی
2

11R( ) S   و
2

21T( ) S   جههذب  ضههری

برای آن  (9)رابطه را از و سطح مقطع راداری (  )رابطه را از ساختار 

 .به دست خواهیم آورد

( )        
2 2

11 21A( ) 1 S S    

(9)                        
2

2 s
R

i

E
lim 4 R

E
   

به ترتیه  میهدان     Eiو  Esفاصله بین هدف و رادار،  Rدر این رابطه 

-از این رابطه می. [1] تابشی به هدف است التتریتی پراکنده شده و
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مقدار کاهش سطح مقطع راداری اهداف پوشانده شهده بها مهواد    وان ت

  .[9] جاذب را به دست آورد

(4)      10log(1 A)dB   

 درصهد  95ای جاذب بها جهذب   به عنوان مثال اگر جسم هدف با ماده

 9تنهها  شانده شده باشد در این صورت کاهش سطح مقطع راداری پو

سهطح  باشد کاهش درصد  95جذب  ضری بل و در صورتی که دسی

 .خواهد بودبل دسی 15، مقطع راداری

 سازی ساختار فراماده جاذبطراحی و شبیه 

 .ساختار یرازی شده در این مقاله از سه بخش تشهتیل شهده اسهت   

بها   FR-4 از جهنس  اتالفگهر التتریهک   یهه دی  بخش آن از یکیک 

اسهت  به وجود آمهده   9/5 5و تانژانت اتالف  9/4گذردهی التتریتی 

کهههه میهههان دو صهههفحه فلهههزی از جهههنس مهههس بههها رسهههانندگی  

7 s
5.8 10

m
 شتل  رو،نمای روبه 1 شتل .ساندویچ شده است  

 .دهدرا نشان مینمای پشت این ساختار  9و شتل سه بعدی  نمای

 

 سلول وازد ساختار یرازی شده: 1شتل

 

 ساختار  سه بعدینمای :  شتل 

 

 نمای پشت ساختار : 9شتل 

 .آمده است 1در جدول ابعاد این ساختار به میلیمتر 

 ابعاد ساختار جاذب پیشنهادی: 1جدول 

x y A B C D F 

15 15 9/4  1/5  9 9/5  9/9  

 1التتریک و  یه مسی به ترتی  برابر بها  ضخامت  یه دی

نمودار جذب وابسهته بهه فرکهانس    . میلیمتر است 511/5و 

 . آمده است 4برای این ساختار در شتل 

 

پیشنهادینمودار جذب ساختار : 4شتل   

 54/9ساختار پیشنهادی در فرکهانس   ،بر اساس این نمودار

است که کاهش  درصد 9/99جذب  دارای ضری  گیگاهرتز

خواههد  بهل  دسهی  95سطح مقطع راداری برای آن برابر با 

 اموا  فهرودی  در زوایای متفاوتنمودار جذب ساختار  .بود

 .آمده است 9در شتل 
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 99، 49، 95، 5 ، 15، 5نمودار جذب ساختار در زوایای :  9شتل

 درجه 15و 

بر اساس این نمودار مشخص است که پیک جذب سهاختار  

 دارد و کهوچتی درجه تنییرات فرکانسهی   99تا  5از زاویه 

یه اودر ز. قابل قبول استدر این زوایا جذب ساختار  ضری 

و تهرین کوپلینهگ میهان امهوا  فهرودی      درجهه قهوی   صفر

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    

از  تطابق امپدانس به صورت جزئی برقرار خواههد شهد لهذا   

 .ضری  جذب ساختار کاسته خواهد شد

 گیری تیجهن

ساختاری جهاذب مبتنهی بهر     موفق به یرازی در این مقاله

فرکهانس  را در درصد  9/99جذب  ضری که  شدیمفرامواد 

-دسی 95و باعث کاهش  دارا است گیگاهرتز 54/9راداری 

لذا با توجه به جهذب بها ،   شود سطح مقطع راداری می بل

کاندیهدایی مناسه  بهرای    آن، وزن کم و ضهخامت پهایین   

 .خواهد بود رادار گریز ساخت بدنه اجسا 
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ترازی درحضور سامانه دویک گذار ز طریق مدوالسیون بسامد ا حفظ همدوسی

 های چندفوتونیگذار

 فربهنام، بهادری و محمد کاظم، توسلیفرزانه، زارع، 

 گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

rbahadory@yazd.ac.i ,mktavassoly@yazd.ac.ir ,farzane.zare1995@gmail.com 

با یک  ترازیسامانه دویک کنش برهم درگذار با استفاده از مدوالسیون بسامد را  یهمدوسموضوع حفظ خواهیم در این مقاله می–چکیده 

، با متناظر آنهامیلتونی سامانه و معرفی  از پسمنظور، بدین. کنیمبررسی  (دو و چهارفوتونی)های چندفوتونی در حضور گذارمنتها ، سازذخیره

بر حسب زمان  همدوسیمیزان های نمودارآوریم و با استفاده از آن، های احتمال را به دست میدامنه ،حل معادله وابسته به زمان شرودینگر

لی و ،فوتونی استدهیم که گذارهای دوفوتونی دقیقا مشابه تکنشان می .کنیمهای مختلف رسم میگرفتن پارامتررا با درنظر( شدهمقیاس)

 .افتداتفاق میفوتونی ( یا تک)نسبت به دو تری کوتاههای واهمدوسی در زمان ،درگذارهای چهارفوتونی

 .های چندفوتونی، مدوالسیون بسامد، گذارحفظ 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

کلیدی  اهیممفاز  )تنیدگیدرهمو (کوانتومی  دوسیهم

است که مکانیک کوانتومی را از مکانیک کالسیک متمایز 

نقش مهمی در  کالسیکیاین ویژگی غیر . [1]کندمی

ایفا ... ، رمزنگاری کوانتومی و نظریه اطالعات کوانتومی

( های بازسامانه)های کوانتومی واقعی سامانه [2].کند می

-با توجه به تعامل با محیط معموالً همدوسی و درهم

بنابراین، ارائه . دهندتنیدگی خود را از دست می

 ،همدوسیمله جبرای حفظ منابع کوانتومی ازهایی راهکار

های کوانتومی باز در حال حاضر یکی از الزامات در سامانه

هدف ما . های پیشرفته کوانتومی استاصلی برای فناوری

 باهای کوانتومی در سامانه دوسیهمدر این مقاله حفظ 

های چندفوتونی در حضور گذارویژه بهمدوالسیون بسامد 

-برای فراهم مدوالسیون بسامد در یک اتم دو. [3,4] است

کنیم که در حالت میدان را به نحوی اعمال می ،ترازی

 . [5]شدید با اتم نباشدت

 :مدل و روابط پایه

سامانه مورد مطالعه متشکل از دو تراز انرژی است که 

وسیله میدان محرک خارجی است و به 0 بسامد گذار آن

هامیلتونی این سامانه به صورت زیر . مدوله شده است

 : [6]شودتوصیف می

(1                                  ),ˆˆˆˆ
inrq HHHH  

ترازی است که به هامیلتونی سامانه دو qĤجا در این

 :شودزیر بیان میصورت 

   ,ˆcos
2

1ˆ
0 zq tH                                (2) 

که در این رابطه  و     دامنه و بسامدبه ترتیب  

مدوالسیون هستند و  ggeez ̂ عمگر پائولی 

.است rĤ :       ساز و به صورت زیر استهامیلتونی ذخیره  

,ˆˆˆ †

kk

k

kr aaH                                                  ( (9        

inĤ ترازی و کاواک کنش بین سامانه دوهمهامیلتونی  بر 

وتونی است که به صورت زیر بیان فهای چنددر حضور گذار

                                                             :شودمی

),ˆˆˆˆ(ˆ †2p2

kk

p

k

k

kin agagH 



   2,1p     (5) 

توان این رابطه  در p2 و  کردن گذارهای دونشانگر لحاظ 

چهارفوتونی به ترتیب به ازای  2,1p عملگر حال . است 

:                                   یمیرگدر نظر می رازیریکانی   

,ˆsin
2

1
ˆˆexpˆ

0

†





























 

k

zkkk tttaaiU 




         (5) 

-و به کمک آن هامیلتونی موثر را از رابطه زیر محاسبه می

 :کنیم

,ˆ
t

ˆ
ˆˆˆˆ

†
† U

U
iUHUH eff 

















                         (6) 

 :آوریمبه دست میرا به صورت زیر effĤا انجام محاسباتب

 
ti

tpip

k

k

keff eeagH k













sin

22 0ˆˆˆ




 
.ˆˆ

sin
2†2p 0

ti
tpi

k

k

k eeag k




















              (1)    

-کنیم سامانه دوترازی در ابتدا به صورت برهمفرض می 

geنهی     حالت  درساز های ذخیرهمدهمه و

به صورت  کل سامانهین حالت اولیه ابنابر. باشند 0خالء 

 :زیر است

    ,00 ge   (8                          )  

توان به های بعد را میکوانتومی در زمان رو حالت از این

 :صورت زیر نوشت

    ,200 , pgCgetCt
k

kge  
(9) 

-شرودینگر دامنهده از حل معادله وابسته به زمان استفابا 

 :آیندهای احتمال به صورت زیر به دست می
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   ,!2 ,

2
sin

0 tCegepitC kg

k

tpi

k

ti

e
k


















(11) 

   
 

   .!2 02
sin

, tCegepitC e

tpi

k

ti

kg
k 


















(11) 

و قراردادن آن در معادله   (11)گیری از رابطهبا انتگرال

 :رسیممیرابطه زیر به  (10)

    0),(
0

  tCttGtdtC e

t

e
                           (12) 

آنکه در  ttG , به صورت زیر است: 

    
  

.!2),( 022
sinsin

ttpi

k

k

tti
kegepttG












 




(19) 

 :گیریمرا به صورت پیوسته در نظر می (13)رابطه  ،درادامه

    
    

,!2),( 02
sinsin

 



deJepttG
ttpi

tti



















)14) 

ساز های ذخیرهچگالی طیفی مد J)(در این رابطه 

جواب انتگرال را  ،سیتبا انتخاب چگالی طیفی لورن. ستا

خاطر هب جایهب p2حضور عامل) کنیممیمحاسبه 

در این رابطه  (.کردن گذارهای چندفوتونی استلحاظ

رژیم مارکوفی در نرخ فروپاشی  و لورنتسی پهنای توزیع

  [7].است

 
,

22

1
)(

22

0

2











p
J                      (15) 

-برای گذار (14)جواب انتگرال  ،(15)گرفتن رابطه با درنظر

 :به صورت زیر استبه ترتیب های دو و چهارفوتونی 

       ,sinsinexp
2

),(




















 ttiettG tt  

1p (16) 

       .sinsin)(exp3),(












 ttiettG tt 

 

2p (11) 

 :داریم (12)در رابطه   (17)و  (16)با قراردادن روابط 
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2

0

sinsin


























 tCeetdetC e

tt

t titi

e






          (18) 

 
   

    .03
0

sinsin


























 tCeetdetC e

tt

t titi

e







         (19) 

با محاسبه  tCe  ماتریس کاهش (19)و  (18)از روابط-

ترازی سامانه دو یافته tq در پایه ge به صورت ,

 :آیدزیر به دست می

 
   

   
.

1
22

22






















tCtC

tCtC
t

ee

ee

q





          (21) 

از جا در این ،های مختلفی داردگیری همدوسی معیاراندازه

 :[8] کنیممی استفادهزیر معیار 

,min
1 




ji

ijlinc                         (21) 

داریم( 8)رابطه به توجه و با  (20)با استفاده از رابطه 

  10  (همدوسیینه بیش)  ها دیگر زمانبرای و

همدوسی به صورت   tCt e آیدبه دست می. 

 :چندفوتونیدرحضور گذار بررسی همدوسی

 

 

 

 

 

 

ازای بهtهمدوسی برحسب : 1شکل  10، 3برای مقادیر

1.0 و100 نقطهو آبی پیوسته خطوط . رسم شده است-

 .گذارهای دو و چهارفوتونی استمتناظر با به ترتیب قرمز چین 
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ازای هب tهمدوسی بر حسب : 2شکل 5 ، 01.0برای 

 وآبی  پیوسته خطوط. رسم شده است1و 005.0مقادیر

 .گذارهای دو و چهارفوتونی استمتناظر با به ترتیب قرمز  چیننقطه

 

 

 

 

 

 

 

5.0،ازای بهtهمدوسی بر حسب : 9شکل  01.0  برای

مقادیر 1.5و 4.2و آبیپیوسته خطوط . است رسم شده 

 .گذارهای دو و چهارفوتونی استمتناظر با به ترتیب  قرمزچین نقطه

های آبی در حضور گذار شکل رسم شده خطدرهر سه 

های حضور گذارچین قرمز در نقطهدوفوتونی و 

-بت در نظر گرفتهثا دامنه را 1 درشکل. است چهارفوتونی

برای بسامد با درنظرگرفتن دو مقدار متفاوت  ایم و

شدگیدر ناحیه جفتمدوالسیون   3 نمودارهای

های دوفوتونی وچهارفوتونی رسم گذار همدوسی را برای

شده را ثابت ه مدولهدامن 1مانند شکل 2شکل در .ایمکرده

گرفتن با درنظر ایم و بسامد مدوالسیون درنظر گرفته

ضعیف شدگیدر ناحیه جفتمتفاوت دو مقدار 

  01.0ایمکرده رسم. 

به بررسی تاثیر دامنه روی همدوسی در رژیم  9در شکل 

ایم، لذا دامنه مدوالسیون و شدگی ضعیف پرداختهجفت

در این مورد نیز . شدگی ثابت فرض شده استجفت

رفته گذارهای دوفوتونی در مقابل هممشخص است که روی

در . تر از گذارهای چهارفوتونی هستنداهمدوسی مقاومو

توان به تنظیم مناسب دامنه مدوالسیون می حال با عین

 .((ب)نمودار ) نحو مطلوبی از همدوسی حفاظت کرد

 :یگیرنتیجه                         

برای دهند که نتایج عددی و نمودارها نشان می

معادالت ارهای دوفوتونی گذفوتونی وگذارهای تک

 ،یدآمی دستبهمشابهی و در نتیجه نمودارهای یکسان 

منجر به افت های چهارفوتونی گذاردرنظرگرفتن ولی 

 .شودگرفته شده میتر  معیار همدوسی درنظرسریع

چنین، با انتخاب دامنه مناسب برای مدوالسیون هم

طور مناسبی از همدوسی توان بهاعمال شده می
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حذف اثرات پراکندگی بریلوئین القائی در فیبرهای نوری با استفاده از اعمال 

 تنش تناوبی

 محمد سلطان محمدیان، امین بابازاده و رحمان نوروزی

(دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان)  

mohammadphotonical@gmail.com 

تواند تاثیر ناامطلوبی در انتقاال   های پراکندگی القایی بریلوئن در تقویت سیگنال ورودی، این پراکندگی میباوجود کاربرد –چکیده 

ارائه  نامطلوب برای رفع این اثر، ی اعمال تنش تناوبیهدر این مقاله روشی بر پای. نمایدها یا افزایش توان لیزرهای فیبری ایجاد داده

، شدت طیف  استوکس حاصل از پراکندگی کیلو هرتز 011براین اساس با مدوله کردن ضریب شکست فیبر نوری با بسامد  .شده است

 .درصد کاهش یافته است 01بریلوئین القائی، بیش از 

 .پراکندگی بریلوئین، محیط غیرخطی مرتبه سوم، لیزرهای فیبری، مدوالسیون فاز، پیزوالکتریک -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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 مقدمه

در غیر خطی است که  یپراکندگی بریلوئین یک پدیده

اولین بار  وشود خطی مرتبه سوم ظاهر میهای غیرمحیط

[. 1]شدتوسط گروه پروفسور تاونز مشاهده 1991در سال

این پراکندگی باعث کاهش توان انتقال نور منتشر شده در 

مانع افزایش توان لیزرهای این اثر همچنین . شودفیبر می

بدین ترتیب رفع این اثر . شودمیفیبری با پهنای نازک 

تواند در انتقال داده و یا افزایش توان لیزرهای  مخرب می

به عنوان مثال با رفع این اثر . فیبری بسیار مفید باشد

توان لیزرهای فیبری با پهنای نازک را به  ،توان می

های متفاوتی برای روش[. 2]ای چند کیلو وات رسانده توان

گزارش شده است که از  پراکندگی بریلوئین القایی اثررفع 

در  به اعمال گرادیان دمایی توان ها میجمله این روش

ی ، اضافه کردن ناخالصی در جنس هستهطول فیبر نوری

 مهمترین آنها ی فیبر وفیبر، تغییر درساخت ابعاد هسته

 [.6و  5و 4و 3]یون فازی نور ورودی اشاره نمودمدوالس

 بر روی قاله با استفاده از اعمال مدوالسیون فاز در این م

ایم که نسبت  ی را ارائه دادهنوری، روش فیبر ضریب شکست

باشد و  تر میتر و ارزانبه روش های دیگر بسیار راحت

تواند اثرات مخرب پراکندگی بریلوئن القائی را رفع  می

 .یدنما

 پراکندگی بریلوئینآشنایی با اثر 

اتمها درحال رزونانس اینکه با توجه بهدر محیط فیبر، 

 یهای مادهمولکولبه  نورهستند و با برخورد  گرمایی

-می پراکندگیمقداری از نور ، تشکیل دهنده فیبر نوری

پراکنده شده، میدان پس نوررودی با ف نوراز تداخل . شود

حال آید که به صورت نوسانی در می وجودای بالکتریکی

 مدوالسیون وجودآمدناین میدان باعث ب. تغییر است

موج ضریب شکست فیبر نوری شده و در نتیجه 

 موج آکوستیکی چون سرعت .شودمی تولید آکوستیکی

، باشد یمنور انتشاری با سرعت صوت و در جهت  برابر

ر شده که نور فرودی منتشتوان نتیجه گرفت بنابراین می

ده شده و فونون آکوستیکی تبدیل در فیبر به نور پراکن

الف درخدر فیبر نوری زاویه نور پراکنده شده . شده است

شده باشد که به این نور پس پراکندهجهت نور فرودی می

با . در جهت عکس نور ورودی، موج استوکس میگویند

و  شده ها بیشتراین تداخل ،ورودی نورافزایش شدت 

های فونون. شودهای آکوستیکی بیشتری تولید میفونون

گ عمل کرده و دامنه موج آکوستیکی مثل تیغه برا

پراکندگی بریلوئین  ویافته  استوکس بصورت نمایی افزایش

 (.1شکل ) ]1[آیدمی پدید (SBS)القایی

 

از تداخل موج فرودی با موج پس . ندگی بریلوئین القاییپراک. 1شکل

های  بب ایجاد موجآید که س ای به وجود می تریکیپراکنده میدان الک

این امواج آکوستیکی، همانند تیغه های براگ عمل . آکوستیکی شده است

 .دنده کرده و شدت موج پس پراکنده شده را افزایش می

جابجایی  های آکوستیکی، برابر با مقداربسامد فونون

بدست ( 1)ی  باشد و از رابطه موج استوکس می بسامدی

  :آید می

(1                                )             Ω  
       

  
   

 

 
 

طول موج    pسرعت فونون آکوستیکی و A υدر این رابطه 

ی  زاویه θضریب شکست محیط و  nنور فرودی، 

ورودی را  موجدراین رابطه طول اگر. باشد پراکندگی می

سرعت فونون  ،θ = πو  در نظر بگیریم           

         در فیبر نوری
  

 
با در نظر و همچنین  

بسامد موج  ،        فیبر نوری گرفتن ضریب شکست

جابجایی خواهد             استوکس به میزان 
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بر جابجایی در پراکندگی بریلوئین القایی، عالوه. داشت

ین القایی نیز حائز آستانه توان پراکندگی بریلوئبسامد، 

شدت نور  ،ورودی شدت نوربا افزایش . اهمیت است

 شدتتا جایی که  یافتهاستوکس بصورت نمایی افزایش 

ماند و با افزایش توان ورودی دیگر خروجی ثابت مینور 

شود؛ به این مقدار توان افزایشی در توان خروجی دیده نمی

اش تاثیری در توان خروجی ندارد، توان  شورودی که افزای

 ]5[.گویندمی پراکندگی بریلوئین القاییآستانه 

افزایش توان آستانه بریلوئین القایی با مدوله 

 کردن ضریب شکست فیبر نوری

ها برای  مدوالسیون فازی نور ورودی یکی از بهترین گزینه

ی از اما یک .]9[باشد راکندگی بریلوئین القایی میحذف اثر پ

استفاده از ابزارهای تجاری گران، ، مشکالت این روش

از . باشد همچون مدوالتور فازی لیتیوم نایوبیت می

ی تخریب  مشکالت دیگر استفاده از این ابزارها، حد آستانه

. شود ملی میهای ع باشد که باعث ایجاد محدودیت آنها می

روشی که در این مقاله ارائه شده است بدون داشتن 

پراکندگی اثرات مخرب ت ککر شده توانایی کنترل مشکال

، با اعمال تنش در این روش. بریلوئین القایی را داراست

 .شودایجاد می تغییراتی در مسیر راه نوری تناوبی به فیبر،

ی تغییرات فاز بوجودآمدن باعثتغییرات مسیر راه نوری 

شود و در نهایت بر موج انتقالی فیبر نوری می طولدر 

موج  بسامددرداخل فیبر اثر گذاشته و باعث پهن شدن 

مدوالتور جای اینکه با  هدرواقع ب. شودمی ورودی لیزر

اعمال ، با شودایجاد  نور ورودیتغییراتی در  فازی،

شکست، تغییرات مدوله شده ای روی  مدوالسیون ضریب

اعمال این تنش  ساختار. نور انتشاری ایجاد شده است

پیزوالکتریک و پیچیدن فیبر به  سلول با کمک یکتناوبی 

 با اعمال ولتاژ بر سلول بطوریکه قابل اعمال است، دور آن

ل طوو شده  نوری اعث کشیده شدن فیبرب ،الکتریکپیزو

باعث و این تغییرات  کندفیبر در حد میکرومتر تغییر می

 .شودمی ورین فیبر ضریب شکست بوجود آمدن مدالسیون

مقدار کرنش وارد شده حاصل از کشیده شدن فیبر از 

 :آید به دست می( 2)رابطه 

 (2                                    )                    

 های پیچیده شده به دورتعداد حلقه  که در این رابطه

   بسامد نوسانات پیزوالکتریک،    پیزوالکریک،  سلول

دامنه تغییرات طول پیزوالکتریک میباشد که وابسته به 

با محاسبه . ولتاژ اعمالی و ضخامت پیزوالکتریک است

توان تغییرات فاز  می( 9)مقدارکرنش و به کمک رابطه 

 :  اعمال شده به فیبر را بدست آورد

(9)    
  

 
     

  

 
                     

ضرایب     و     نسبت پوآسوون،   دراین رابطه، 

این  ]11و  11[.میباشنداالستیک در فیبر نوری _الکترو

تغییرات فاز حاصل از کرنش فیبر، برموج لیزر ورودی اثر 

 :گرددگذاشته و باعث مدوله شدن فاز آن می

      
                                              (1) 

 

و بعد از ( الف)از اعمال تنش تناوبی  قبل فیبر، طیف نور عبوری از .2شکل

 (. ب)آن 

 شود، با اعمال تنش مشاهده می( ب) 2باتوجه به شکل

ورودی از مقدار  نور ، بیشینه شدتkHz 111بابسامد

           
یر تغی              به    

باعث شده  پیداکرده است و مدوالسیون ضریب شکست



و فناوری فوتونیک ایران،  بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

591 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

و این  کاهش یابد   91ر شدت بیشینه به مقدا است که

 .مقدار شدت، به قله های کناری انتقال داده شود

 

. طیف خروجی از فیبر نوری قبل از اعمال تنش تناوبی.9شکل

با طیف آبی و نور استوکس  داخل فیبر نور انتشار داده شده به

 .تولید شده با طیف قرمز نمایش داده شده است

باعث تولید ( طیف آبی)، سیگنال ورودی 9در شکل

شده و به ( طیف قرمز)پراکندگی بریلوئین القایی 

. جابجایی فرکانسی داشته است    GHz192211مقدار

با اعمال تنش تناوبی به فیبر نوری، شدت موج استوکس 

 (1شکل .)کاهش یافته است    تولید شده به میزان 

 
ا . طیف خروجی از فیبر نوری پس از اعمال تنش تناوبی: 1شکل ب

اعمال تنش تناوبی  به فیبر نوری، شدت طیف  استوکس حاصل 

القائی دو مرتبه بزرگی کاهش یافته است  .از پراکندگی بریلوئین 

 گیری نتیجه

تفاده از مدوالسیون که با اس در این مقاله نشان داده شد

کندگی بریلوئین پرا ضریب شکست فیبر نوری میتوان

ال تنش تناوبی با در نهایت با اعم. القایی را حذف نمود

پراکنده شده میزان تولید استوکس پس    111بسامد 

 .کاهش یافته است   95
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 یونیزه با استفاده ازهای زیستی محلول در آب دیطراحی حسگر ملکول

 طال-های سطحی گرافنپالسمون

  زینب صادقی، حسین شیرکانی 

 گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

های سطحی در ناحیهه فروسهرن نزدیهک    طال در مجاورت گرافن، پالسمون ایگریتینگ ذوزنقهدر این مقاله با استفاده از  –چکیده 

ههای  که به عنوان حهالل ملکهول  یونیزه آب دیها به پارامترهای نوری وابستگی طول موج تشدید پالسمون سپس. شدتشکیل داده

در ناحیه فروسرن نزدیک زیستی حسگری این ساختار به عنوان  .گیرد، مورد بررسی قرار گرفته استزیستی مورد استفاده قرار می

شکسهت  در ضهریب  Q=S/FWHMو همچنین ضریب کیفیت سنسور  S=∆λ/∆nبدین منظور ضریب حساسیت . استپیشنهاد شده

 ههای ذوزنقهه و مربهر در   سپس به بررسی تاثیر گریتینهگ  .محاسبه شد nm001.0=∆n  و با تغییرات ضریب شکست n=333.1های 

 1331و  nm/RIU  000بهه ترتیهب   به ازای گریتینهگ ذوزنقهه   بهترین مقدار ه و حساسیت و کیفیت حسگر پیشنهادی پرداخته شد

 .گزارش شد

 .حسگر زیستی، پالسمون سطحی، گرافن -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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 مقدمه

و حدود  هیسرطان ر دیمورد جد000.551حدود 

 5011در سال  هیاز سرطان ر یناش ریمرگ و م 010.110

دهنده داده شده است، که نشان صیمتحده تشخ االتیدر ا

 گاریس. [1]سرطان است یهاصتشخی تمام از ٪11حدود 

 یاصل هایعلتاز و قرار گرفتن در معرض دود  دنیکش

شود که هر ساله حدود یبرآورد مو است  هیسرطان ر

را به همراه  هیاز سرطان ر یناش ریمرگ و م 000.10

 گیری ازبهره نیازمند یدتردبی مبتال این بیماران. [5]اردد

 برای آسان کاربری با و سریع ارزان، دقیق، حسگر یک

به همین دلیل  .هستند  تشخیص تومورهای سرطانی

مورد  تهاجمی غیر و قابل کاشت توسعه حسگرهای زیستی

های مورد توجه و یکی از روش .توجه بسیاری قرار دارند

س، بسیار پرکاربرد در ساخت و طراحی حسگرهای حسا

یک موج  .باشدهای سطحی میاستفاده از تکنیک پالسمون

در ، یک موج الکترومغناطیسی است که یپالسمون سطح

ثابت انتشار موج  .شودمرز بین فلز و نافلز منتشر می

 :شودسمون سطحی با فرمول زیر داده میپال

β  
 

 
 

    

     
 (1)  

الکتریک برای فلز و توابع دی   و    که در این فرمول 

 .دی الکتریک هستند

های دوبعدی با ساختار شش وجهی از اتمگرافن یک ماده 

 mid infraredو   THzکربن است که در رنج فرکانسی 

کاربردهای بسیاری را در اطالعات و ارتباطات، علوم 

. پزشکی، امنیت داخلی، نظامی و حسگرهای زیستی دارد

عالوه بر بهبود کیفیت قرارگیری گرافن بر روی طال 

های سطحی به علت نسبت سطح به حجم باالی پالسمون

های گازی و زیستی بیشتری در تواند با ملکولآن می

تماس بوده و همچنین از اکسیداسیون فلز جلوگیری 

حسگرها شده  درگسترده آن  که منجر به استفاده. [9]کند

  .است

این واقعیت که بیشترین میزان از میدان توجه به  با

. استالکتریک متمرکز شدههای سطحی در دیپالسمون

های سطحی نسبت به تغییرات ثابت انتشار پالسمون

بنابراین . حساس استبسیار الکتریک ضریب شکست دی

های ملکولتشخیصی بر روی سطح فلز، های وقتی المان

را شناسایی کرده و گیر  یونیزهموجود در آب دیزیستی 

اندازند، جذب آنالیت موجود در مایع نمونه باعث یک می

افزایش محلی در ضریب شکست سطح فلز شده و درنتیجه 

توان بوسیله شود که میموجب افزایش غلظت محلول می

 . گیری کردطور دقیق آن را اندازههای نوری بهروش

-در این مقاله حسگری زیستی متشکل از گریتینگ ذوزنقه

حساسیت و . طال پیشنهاد داده شده است-گرافن ای

کیفیت پیشنهادی بر اساس تغییرات ضریب شکست الیه 

این محاسبات و  حساس  نیز محاسبه و بررسی شده است

و روش  COMSOL Multiphysicsسازیبا برنامه شبیه

 .یرفته استصورت پذ( FEM)محدود المان 

 ساختار 

 ذوزنقهروی ساختاری با گریتینگ  گرافن بر در این مقاله،

های زیستی طال به منظور اهدافی همانند سنجش ملکول

 شوددیده می 1طور که در شکل همان. استپیشنهاد شده

 ، ضلع بزرگnm 16= a وزنقه طال با ضخامتگریتینگ ذ

nm 16= bو ضلع کوچک nm 16= c  زیرالیه طال بر روی

با شده و یک الیه گرافن  قرار گرفتهnm 10= h با ضخامت

در  .شده است قرار دادهآن بر روی  nm  91.0ضخامت

حساس، روی کل ساختار پوشانده  مجاورت گرافن یک الیه

های سطحی نسبت به شده و میزان حساسیت پالسمون

. ضریب شکست این الیه مورد بررسی قرار گرفته است

مطابق با آب  999.1شکست برای الیه حساس ضریب 
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 nmساختار با دوره  .یونیزه شده در نظر گرفته شددی

900= pموج الکترومغناطیسی تخت با . شودتکرار می

های سطحی را برای پالسمون TEمدهای )TM قطبش 

تحت زاویه تابش صفر ( دهنداین ساختار تشکیل نمی

 .به ساختار تابیده شده است  درجه

 

مبتنی بر شمایی از ساختار حسگر زیستی پیشنهادی : 1شکل 

 .طال-پالسمون های تشکیل شده در گریتینگ زوزنقه گرافن

 بحث و بررسی نتایج 

غییر ضریب شکست یک ماده، ها تدر بسیاری از تکنیک

های آن اساسی و مهم تعیین کننده غلظت و ویژگی پارامتر

-به همین منظور ساختاری بر مبنای گرافن. [1]ماده است

یونیزه ب دیضریب شکست آها برای سنجش پالسمون

الف خاموشی ساختار -5در شکل . شده پیشنهاد داده شد

طور که دیده همان. بر حسب طول موج رسم شده است

به بیشترین  1.1509شود طیف خاموشی در طول موج می

سپس شدت میدان مغناطیسی در  .رسدمقدار خود می

خاموشی برای الیه حساس به ازای ضریب  بیشینه مقدار

 .(ب-5شکل ) رسم شد =999.1nشکست 

 
. نمودار خاموشی سیستم بر حسب طول موج و ب.الف: 5شکل 

نمودار دوبعدی شدت میدان مغناطیسی در بیشینه مقدار 

 .خاموشی

های سطحی، به پس از اطمینان از حاصل شدن پالسمون

 .شوده میبررسی حساسیت و کیفیت سنسور پرداخت

 باهای ضریب شکست عملکرد سنسور تیحساس

 بی، که به ترتQ کیفیت سنسورو   Sتیحساسپارامترهای 

 یابیشوند، ارز یم فیتعر Q=S/FWHMو  S= Δλ/Δnبا 

شده  ختهیبرانگ دیطول موج تشد راتییتغ Δλ. شودیم

 زین FWHMاست و  Δn شکست بیضر راتییتغ ناشی از

 .نمودار خاموشی است بیشینه پیک در نیمه ارتفاع پهنای

تغییرات نمودار خاموشی سیستم را به ازای تغییر کوچکی 

رسم  9در ضریب شکست در شکل  Δn=001.0به اندازه 

ترتیب کرده و حساسیت و کیفیت حسگر محاسبه شد و به

 .دست آمدبه 1696و  nm/RIU900مقدارهای 

 
ازای نمودار خاموشی سیستم بر حسب طول موج به : 9شکل 

 .ضریب شکست الیه حساس Δn=001.0تغییرات 
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اکنون به منظور بهتر شدن حساسیت و کیفیت سنسور 

 .شدسازی ضلع پایین ذوزنقه پرداختهپیشنهادی به بهینه

-می nm11بهترین مقدار بهینه برای این پارامتر، مقدار 

باشد که به ازای این مقدار، حساسیت و کیفیت حسگر 

 .کندافزایش پیدا می 1695و  nm/RIU000پیشنهادی 

 

 -نمودار سبز)سازی ضلع پایین ذوزنقه و محاسبه حساسیت بهینه: 1کلش

 .حسگر پیشنهادی(ستاره-نمودار آبی)و کیفیت ( دایره

تا  nm11سازی ضلع باالی ذوزنقه از اکنون به بهینه

nm11  برای این پارامتر انتخاب  11پرداخته و مقدار بهینه

حساسیت و کیفیت که به ازای این پارامتر مقدار  شد،

  .به دست آمد 1191و  nm/RIU900حسگر به ترتیب 

 
سازی ضلع پایین ذوزنقه و محاسبه حساسیت بهینه: 1شکل

حسگر ( ستاره-نمودار آبی)و کیفیت ( دایره -نمودار سبز)

 .   پیشنهادی

با انتخاب ساختار بهینه به بررسی میزان حساسیت و 

-کیفیت حسگر زیستی نسبت به تغییرات غلظت ملکول

برای . یونیزه پرداخته شد های زیستی در حالل آب دی

این منظور طیف خاموشی سیستم به ازای ضریب شکست 

-به 001.0با تغییرات  991.1تا  999.1محلول در بازه 

 ( 6شکل.)دست آورده شد

 
 999.1های رسم خاموشی ساختار به ازای ضریب شکست: 6شکل

 .برای نشان دادن حساسیت حسگر 991.1تا 

 گیری نتیجه

-های گرافندر این مقاله ساختاری متشکل از گریتینگ

 های زیستیطال با شکل ذوزنقه به منظور سنجش ملکول

با بررسی  .پیشنهاد شده استدر ناحیه فروسرخ نزدیک 

اند های سطحی شناسایی گردیدهطیف خاموشی، پالسمون

برحسب ها ماکزیمم فرکانس تشدید پالسمونو تغییرات 

تغییرات ضریب شکست محلول زیستی مورد بررسی قرار 

-آب دینسبت به ضریب شکست تغییرات . گرفته است

در نظر گرفته شد و به ازای تغییرات  (999.1)یونیزه شده 

بهینه  ساختار هندسی گریتینگ 001.0ضریب شکست 

برای ساختار به  کیفیتساسیت و بهترین مقادیر ح. گردید

  .به دست آمد 1191و  nm/RIU900 ترتیب

 ها مرجر

[1]. Siegel, Rebecca L., Kimberly D. Miller, and 

Ahmedin Jemal. "Cancer statistics, 2017." CA: a 

cancer journal for clinicians67, no. 1: 7-30, 2017. 

[2]. Boer, Rob, Suresh H. Moolgavkar, and David T. 

Levy. "Chapter 15: Impact of Tobacco Control on 

Lung Cancer Mortality in the United States Over 

the Period 1975–2000—Summary and 

Limitations." Risk Analysis: An International 

Journal 32: S190-S201, 2012. 

[3]. Chen, Ying, Jing Dong, Teng Liu, Qiguang Zhu, 

and Weidong Chen. "Refractive index sensing 

performance analysis of photonic crystal 

containing graphene based on optical Tamm 

state." Modern Physics Letters B 30, no. 04: 

1650030, 2016. 

[4]. Zhao, Huaying, Patrick H. Brown, and Peter 

Schuck. "On the distribution of protein refractive 

index increments." Biophysical journal 100, no. 9: 

2309-2317, 2011. 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

565 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 گرافنیپالسمونی  هایموجبرمبتنی بر زیستی بهبود عملکرد حسگر 

 زاده شریففرناز جبارزاده، امیر حبیب

 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

f_jabbarzadeh@sut.ac.ir, sharif@sut.ac.ir  

 یبدرا  یقیعدا  برآمددگی شده با  یبارگذارگرافنی  یموجبر پالسموندر هسته شکل  V شیارهای جادیا ریث، تأمقاله نیدر ا -چکیده 

در افقی شکل  V یارهایشسازی نشان داده شده است که ایجاد بر اساس نتایج شبیه. شده است یآن بررس یبهبود عملکرد حسگر

-می شیافزانیز  یتیو طول انتشار مود هداشده  موجبر یپالسمون دانیبا م تیبرهمکنش آنالموجب افزایش میزان  یقیعا برآمدگی

پیشنهادی دارای دو شیار افقی متقدارن در مقایسده بدا مدوجبر     گرافنی حسگر زیستی مبتنی بر موجبر پالسمونی در نتیجه، . یابد

 .بیشتری دارد تیحساسشده با عایق متداول، طول انتشار مودی بیشتر و  بارگذاریگرافنی پالسمونی 

 ، موجبر پالسمونیزیستیپالسمونیک، پالسمون پالریتون سطحی، حسگر  -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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 مقدمه -1

 یسطح یهانتویپالسمون پالر یباال تیبه حساسبا توجه 

(SPPs) کیپالسمون نهیاطراف، زم طیدر برهمکنش با مح 

 یموجبرها .کرده است جلبرا به خود  یادیتوجه ز

 دیمفحسگر زیستی مختلف  یکاربردها یبرا یپالسمون

 شنهادیپ یپالسمون یهاواع موجبران نیبنابرا ؛هستند

مختلط فلزات در طول دلیل گذردهی به . [2، 1] اند شده

تلفات  یدارا یپالسمون یهارموجب ،ینور یهاموج

 نیب مصالحهتحقق  یبرا. [9]هستند  ییباال یانتشار

 یموجبر پالسمون تارساخ نی، چندو تلفاتمودی  حبس

 ی، موجبر پالسمونآنها انیدر مکه اند شده شنهادیپ

 یشتریب یطول انتشاراز  یقیعا برآمدگیشده با  یبارگذار

از طرفی، حسگرهای زیستی  [.4]برخوردار است 

 ،تیبا آنالها SPP مناسببرهمکنش  جادیا یبرا یپالسمون

در  [.5]باال هستند  یطول انتشار و عمق حسگر ازمندین

 یبارگذار یاز موجبر پالسمون یدینوع جد ق،یتحق نیا

 اریدو شدارای بر گرافن  یمبتن یقیعا برآمدگیبا شده 

 ییتوانا. ارائه شده است یقیعا برآمدگی یمتقارن بر رو

و  تیطول انتشار، حساس بهبوددر  دیجد یموجبر پالسمون

 یبارگذار یبا موجبر پالسمون سهیدر مقا صیحد تشخ

گرفته قرار  یمتداول مورد بررس یقیعا برآمدگیشده با 

 .است

 سازیو نتایج شبیه ساختار پیشنهادی -2

مود  یکیالکتر دانیم عیو توز یسطح مقطع عرض 1شکل 

 برآمدگیبا شده  یبارگذار یپالسموناصلی سه موجبر 

مطرح شده و در  [5]در  1موجبر . دهدرا نشان می یقیعا

با استفاده از روش المان مجدد آن آنالیز مودی  این مقاله،

نیز به  9و  2موجبرهای . انجام شده است (FEM) محدود 

افقی در دو برش متقارن عمودی و برش  کیترتیب با ایجاد 

 نیا .اندسازی شدهطراحی و شبیه ،یقیعا برآمدگی

، 1.34شکست  بیبا ضر هیرالیزاز  یپالسمون یهاموجبر

 ، (µm) 0.5و ضخامت  1.45 شکست بیبا ضر SiO2 هیال

و  (µm) 1.4عرض و  (nm) 1با ضخامت  هیتک النوار گرافن 

 .اندشده لیتشک 1.535شکست  بیبا ضر یقیعا برآمدگی

 9و  2از سطح گرافن در موجبرهای  ارهایش hفاصله 

و  2شکل در موجبر  Vشیار  عمق. است (µm) 0.1 مساوی

و فاصله  است (µm) 0.3و  (µm) 1به ترتیب برابر با  9

 .کمینه مقدار ممکن است برآمدگیهای عرض شیار از گوشه

 بیبا ضر کیدیکروفلوئیم طیمح کیتوسط حسگری ناحیه 

عرض و  در هر سه موجبر،. شده است دهیپوش 1.33شکست 

و  Wridge = 0.8 (µm)عبارتند از  بیبه ترت برآمدگیارتفاع 

Hridge = 1.1 (µm). گرافن از رابطه رسانندگی Kubo  به

 [:6] دآییبدست م ریز صورت

(1         )  
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e = 1.6 × 10پارامترهای 
-19

 (C)  وħ = 1.05 × 10
-34

 (J.s) 

 .هستند یافتهو ثابت پالنک کاهشبه ترتیب، بار الکترون 

 
مود  الکتریکی طح مقطع عرضی و پروفایل توزیع میدانس: 1شکل 

 9موجبر ( پ) ،2موجبر ( ب) ،1موجبر ( الف)اصلی 



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمین و بیست

1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،   

561 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 و τ ، طول عمر حامل آزادω گرافن تابع فرکانس رسانندگی

الکتریک و ضریب دیضریب  .است µc پتانسیل شیمیایی

 :[6]به ترتیب عبارتند از نیز گرافن شکست 

(2)                  01 ,g g g g gi t n      

ε0 = (1/36π) × 10 که
-9

 (F/m) و tg = 1 (nm)  ،به ترتیب

 .دنباشالیه گرافن میتک ضخامت  ضریب گذردهی خأل و

و بخش  SPP (LSPP) طول انتشاردر ادامه، از طریق بررسی 

به تحلیل  (Re[neff]) یثر مودؤشکست م بیضر یقیحق

 .پردازیمموجبرها می ینوررفتار 

کرد  فیتعر ریتوان به صورت زیرا م یطول انتشار مود

[2:] 

(9   )                                   
 4 Im

SPP

eff

L
n




 

قسمت  Im[neff]و  یطول موج کار λ = 1550 (nm)که 

 یپراکندگ .است یثر مودؤشکست م بیضر یموهوم

 Re[neff]) یحسگر هیدر ناح یپالسمون دانیم شتریب

در  یضرورشرط دو بلند  یو طول انتشار مود( نییپا

با توجه به . هستند یپالسمونزیستی  یهاحسگرتحقق 

دارای کمترین  9که موجبر مشاهده کرد توان یم 1جدول 

ول انتشار بیشترین مقدار برای طو  Re[neff]برای  قدارم

به علت  2موجبر ، 1از طرفی، با توجه به شکل . است

گرافن -قیمشترک عا در مرز دانیممحدود کردن بیشتر 

کاهش طول انتشار  ،جهیو در نت یتلفات جذب شیباعث افزا

با  سهیدر مقا 9موجبر بنابراین، . شده است یمود

 .تر استمناسب یکاربرد حسگر یبرا 2 و 1های موجبر

 موجبرهای پالسمونی LSPPو  Re[neff]مقایسه پارامترهای : 1جدول

 Re[neff] LSPP (mm) ساختار

402/1 1موجبر   9/19  

989/1 2موجبر   2/18  

916/1 3موجبر   15/22  

 عملکرد حسگریتحلیل  -3

 1موجبر با  9موجبر  یمشخصات حسگر، بخشاین در 

ساختار  یبهبود عملکرد حسگر برای. دنشومی سهیمقا

 یحسگر هیدر ناح دانیسهم م ،(9موجبر ) یشنهادیپ

، در این صورت. ابدی شیافزا باید برآمدگیاطراف 

 برآمدگیاطراف  یحسگر هیبا ناحها SPPبرهمکنش 

 .ابدییمتحقق  شتریب تیبا حساس یو حسگریافته  شیافزا

 حسگرهای زیستی موجبری از طریق محاسبه تیحساس

شکست  بیضر راتییتغنسبت تغییرات توان خروجی بر 

 :[1] شودمی محاسبه یحسگر هیناح

(4 )                                         2 1S P n n   

به ترتیب در  یحسگر هیشکست ناح بیضرا n2و  n1که 

 .ها در آب استومولکولیعدم حضور و حضور بحالت 

در  9و  1حسگرهای مبتنی بر موجبرهای  تیحساس

 هحدودمدر  (nf) یحسگر هیشکست ناح بیکه ضر یحالت

شکست  بیضر .اندکند محاسبه شدهیم رییتغ 1.4تا  1.33

 بیضر رییتغ. است 1.33 آب یبرا یحسگر هیمرجع ناح

 .استدر آب  هاومولکولیحضور ب ریتأثمعنای شکست به 

 :[5]موجبر عبارتست از  یتوان خروج

(5)                        , expout f in sppP L n P L L  

. ابدییکاهش م یینماصورت در جهت انتشار به این توان 

Pin  وL  طول موجبر و  یتوان ورودبه ترتیب بیانگر

 .هستند

به صورت یک حسگر زیستی  (LOD) صیحد تشخ

شکست  بیدر ضر یریگقابل اندازه رییتغ نیکوچکتر

 :[8] شده و رابطه آن عبارتست از فیتعر یحسگر هیناح

(6)                                            LOD P S 

و بوده پروب توان  صیقابل تشخ گنالیحداقل س δPکه 

 [.5]شود یفرض م%  0.0004
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را  9و  1در موجبرهای طول انتشار تغییرات  2شکل  

-ینشان م یحسگر هیشکست ناح بیضر ریینسبت به تغ

در شکل این موجبرها نیز  صیو حد تشخ تیحساس. دهد

طول انتشار  ،2با توجه به شکل  .اندنشان داده شده 9

با . بیشتر است 1با موجبر  سهیدر مقا 9موجبر مودی 

دارای ، 9بر موجبر  یحسگر مبتن، نیز 9شکل  بهتوجه 

حد و  (W/RIU 2.6) تیحساس یبرا یبهتر ریمقاد

 .است (µRIU 1.5) صیتشخ

 
تغییرات ضریب بر حسب تغییرات طول انتشار مودی : 2شکل 

 شکست ناحیه حسگری

 

 
بر حسب تغییرات حساسیت و حد تشخیص حسگر : 9شکل 

 تغییرات ضریب شکست ناحیه حسگری

 گیری تیجهن -4

های مودی و حسگری موجبرهای طراحی شده در این تحلیل

مقاله انجام شد و نتایج حاصل با موجبر پالسمونی گرافنی 

 یموجبر پالسمونمطابق این نتایج، . مقایسه شدندمتداول 

 اریگرافن که دو ش یبر مبنا یقیعا برآمدگیشده با  یبارگذار

حقق ظور تبه من ،اندشده جادیآن ا برآمدگیدر متقارن افقی 

 برهمکنشبرای افزایش  شتریب یعمق حسگر و طول انتشار

حساسیت باالتر و حد تشخیص همچنین ، میدان با آنالیت

به  برآمدگیدر عمودی  اریش جادیا. گزینه بهتری است کمتر

 .شودینم هیتوص ،کاهش طول انتشارو تلفات  شیافزا لیدل
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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

ترین عوامل اساسی  میدان مغناطیسی زمین یکی از مهم

گیری این  اندازه. ی زمین است وجود حیات بر روی کره

های اخیر توجه  میدان و تغییرات آن با دقت باال در سال

اهمیت این . بسیاری را به خود معطوف ساخته است

و مطالعه ذخایر وانوردی، اکتشاف موضوع در دریانوردی، ه

و حتی نظارت بر انرژی گرمایی زمین ظاهر مواد معدنی 

گیری دقیق میدان  کنون برای اندازهتا[. 1] شود می

، از مگنتومترهای دریچه شارمغناطیسی زمین 

های  و در سال[ 2]حرکت تقدیمی پروتون  مگنتومترهای

تفاده شده اس[ 4و  9] اخیر از مگنتومترهای دمش اپتیکی

گیری  مگنتومترهای دمش اپتیکی بر اساس اندازه. است

بسامد حرکت تقدیمی الرمور قطبش اسپینی بخار یک فلز 

قلیایی در میدان مغناطیسی و انرژی مربوط به شکافتگی 

جهت تولید قطبش اسپینی، از . کنند اثر زیمان کار می

شود که توسط آن،  پدیده دمش اپتیکی استفاده می

. شوند جمع می ای قلیایی در باالترین زیرتراز تراز پایهه اتم

و  (RF) با اعمال یک میدان مغناطیسی نوسانی ثانویه

جاروب کردن بسامد آن، در انرژی معادل با انرژی 

شکافتگی زیمان ناشی از میدان زمینه، جذب ناگهانی و یا 

لفه عطف مؤ  بسامد مربوط به نقطه. دهد تشدید رخ می

منحنی تشدید، ( Y)فاز  و یا بیشینه مؤلفه ناهم (X) فاز هم

حرکت تقدیمی الرمور و به عبارتی اندازه  بیانگر بسامد

 . [6] استاعمالی میدان مغناطیسی 

گیری میدان مغناطیسی  در این مقاله، روشی برای اندازه

در فضای بدون ا استفاده از مگنتومترهای اتمی زمین ب

که در  با توجه به این. محافظ مغناطیسی ارائه شده است

بسامدهای باال، عملکرد مگنتومترهای اتمی در اثر افزایش 

گیری  ، اندازهشود گرادیان میدان محدود میواهلش و 

که معادل ( چند ده میکرو تسال)میدان مغناطیسی زمین 

دی در حدود چند صد کیلوهرتز است، در با بسامد تشدی

یل در ابتدا میدان به همین دل. کار آسانی نیست بازفضای 

مغناطیسی بر روی سلول فلز قلیایی به حداقل مقدار 

ی  بدین منظور سه جفت پیچه. شودمیممکن رسانده 

سپس با استفاده از . هلمهولتز مربعی طراحی و ساخته شد

زمین تخمین های میدان مغناطیسی  حسگر اثر هال، مؤلفه

مخالف از طریق  اندر نهایت، با اعمال مید. زده شد

های هلمهولتز و استفاده از الگوریتم یافتن میدان  پیچه

توسط مگنتومتر اتمی، به حداقل میدان در مرکز  صفر

در این حالت میدانی که هر جفت . مجموعه دست یافتیم

های میدان  کنند، معادل با مؤلفه پیچه هلمهولتز تولید می

 .باشد مغناطیسی زمین می

 گیریاندازهچیدمان

 1زمین در شکل  مغناطیسیگیری میدان  چیدمان اندازه

 قلب مگنتومتر اتمی یک سلول. نشان داده شده است

 60 م است که دارایای حاوی فلز قلیایی روبیدیو شیشه

به منظور ایجاد . باشد میلیمتر قطر می 26میلیمتر طول و 

یکی ی گرماساز الکتر وسیله  این سلول بهوبیدیوم، بخار ر

سلول شامل هر دو ایزوتوپ روبیدیوم با . شود م میگر

م، از وهای روبیدی برای دمش اتم .های طبیعی است فراوانی

اتم  D1لیزر موج پیوسته که بر روی گذار خط جذبی 

تنظیم شده ( nm  8/194با طول موج مرکزی)روبیدیوم 

 . کنیم است، استفاده می

یک عدسی موازی نور لیزر پس از عبور از فیبر نوری و 

موج  ی ربع گر و تیغه پس از آن با عبور از قطبش .شود می

دارای قطبش دایروی شده و در نهایت پس از عبور از 

سلول بخار قلیایی، از طریق فیبر وارد آشکارساز نوری 

این آشکارساز تغییرات شدت نور را به ازای اعمال  .شود می

میدان نوسانی پیچه اعمال  .کند میدان مغناطیسی ثبت می

ها حول میدان  به منظور برانگیختن حرکت تقدیمی اسپین

از سه جفت  .شده است دادهثابت، در اطراف سلول قرار 

پیچه هلمهولتز مربعی عمود بر هم، برای تولید میدان 

 .ها استفاده شده است مغناطیسی در طول محور پیچه
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 گیری میدان مغناطیسی زمین چیدمان اندازه -1شکل

گیری میدان مغناطیسی تقریبی در هر سه   ای اندازهبر

 T 2 با دقت هالراستای محور مختصات از حسگر اثر 

های هلمهولتز میدان را در مرکز  پیچه. استفاده شده است

بسامد  ،ی کار   در ادامه. کنند به طور تقریبی خنثی می

میدان نوسانی اعمال شده، حول بسامد الرمور میدان 

فاز و  های هم با خواندن مؤلفه. شود زمینه جاروب می

ی    کننده فاز خروجی آشکارساز نوری از روی تقویت هم نا

قفل مدی، بسامد حرکت تقدیمی مربوط به میدان 

 .آید مغناطیسی بدست می

نتایجتجربی

ربعی طراحی شده توسط ی هلمهولتز م سه جفت پیچه

به . الف نشان داده شده است-2افزار کامسول در شکل  نرم

منظور تولید میدان مغناطیسی یکنواخت از مرتبه میدان 

مغناطیسی زمین و کاهش گرادیان میدان در ابعاد سلول 

و  متر یسانت 50و 68، 65ابعاد  ها چهیپ یبرابخار قلیایی، 

ب، -2در شکل . استبدست آمده دور  20 برای هر یک

توزیع یکنواختی میدان مغناطیسی برای یکی از سه جفت 

ها نشان داده شده  ی هلمهولتز مربعی در مرکز پیچه پیچه

ها به نحوی انتخاب شده است که به اندازه  ابعاد پیچه. است

ها میدان مغناطیسی کامالً  ابعاد سل در مرکز پیچه

ی   با استفاده از رابطه .یکنواخت باشد

100*[%]
0

0

B

BB
H i [5] یکنواختی ،(H ) یا تغییرات

درصد  098/0 ان در ابعاد سلول در مرکز مجموعهمید

 .آید بدست می

 

 
شبیه سازی سه جفت پیچه هلمهولتز برای تولید میدان  -2شکل

و توزیع میدان مغناطیسی در ( الف)مغناطیسی در مرکز مجموعه 

 (.ب)های هلمهولتز  ها برای یکی از سه جفت پیچه پیچهمرکز 

 ،رانمودار تشدید بدست آمده از مگنتومتر اتمی  9شکل 

 حسگر اثراستفاده از با میدان مغناطیسی ی که تدر حال

در  .دهد ، نشان میتشده اسهال به طور تقریبی خنثی 

فاز و های هممؤلفه دهنده اننشبه ترتیب  Yو  X این شکل

سبز رنگ بیانگر  ی   نقطه. باشند میفاز منحنی تشدید ناهم

ی   است که توسط رابطه kHz 09/0±80/8بسامد تشدید

B   مغناطیسیبا میدانT 919/1 متناسب است.

 تشدید، بسامدB  میدان مغناطیسی و  ضریب

THzژیرومغناطیسی است که /1010
 .باشد می 45/0×

 
 ومتر در فضای باز در بسامد باالنمودار تشدید مگنت  -9شکل

میدان  یدان صفر،مبه وسیله الگوریتم یافتن حال 

این در  .رسانیم مغناطیسی را در مرکز به حداقل می

سازی اولیه، های خنثی  پس از اعمال میدانالگوریتم، 
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را  دیو بسامد تشد کردهرا جاروب  بسامد میدان نوسانی

را  dBکوچک  یسیمغناط دانیسپس م. میآور یبدست م

. میکن یهلمهولتز اعمال م ی چهیاز سه جفت پ یکیبه 

 نیرا در ا دیتشد یها امدو بسکرده دوباره بسامد را جاروب 

که  یدر صورت. میکن یم سهیبا هم مقا یحالت و حالت قبل

برابر کرده و  را دو dBبود،  افتهیکاهش  دیبسامد تشد

را  dBبود،  افتهی شیافزا و اگر میکن یمراحل را تکرار م

 تیدر نها. میکن یاعمال م هینصف کرده و مخالف جهت اول

است که تا حد امکان  یبدست آمده بسامد دیتشد امدبس

 . است افتهیکاهش 

 
 yتشدید حول میدان صفرکننده راستای  بسامدمنحنی تغییرات  -4شکل

اعمال جریان به ، تغییرات بسامد تشدید به ازای 4شکل 

های هلمهولتز برای یافتن کمینه بسامد تشدید  هپیچ

مقادیر برای بدست آوردن . دهد توسط الگوریتم را نشان می

ی شکل، با کمک رابطه این در محور افقی

a

NI
Bz

2965.22965.1

4
)0( 0




 ، ها  به پیچه اعمالی جریان

 [. 5]تبدیل شده است میدان مغناطیسی به 

اندازه  ) میدان صفر کننده در هر راستابه منظور یافتن 

 ، تابعی به صورت( میدان مغناطیسی زمین در آن راستا
22 )( bBa y شده برازش  4های شکل  داده بر روی

222که  است

zx BBa  . مقدار پارامترb که T 890/9  

زمین در راستای محور   میداناندازه نشانگر  ،آید بدست می

y های مؤلفه به همین ترتیب. باشد می x و z بردار میدان  

بدست  920/91و  T 499/16های با اندازهمغناطیسی 

 Hz10تشدید با دقتبا توجه به اینکه بسامد . آید می

 nT 2دقتبا  بدست آمده است، میدان مغناطیسی زمین

  .شود محاسبه می

 گیرینتیجه

 ، درباال تیحساس با یاتم یمگنتومترهاکارگیری  به

و تغییرات میدان مغناطیسی زمین بردار دقیق   گیری اندازه

 یمقاله روش نیدر ا .برخوردار استآن از اهمیت باالیی 

در  نیزم یسیمغناط دانیم بردار دقیق یریگ اندازه یبرا

در . ، ارائه شده استصفر دانیم افتنی قیباز، از طر یفضا

در مگنتومتر  دیکاهش بسامد تشد هیروش که بر پا نیا

هلمهولتز  یها چهیبه پ انیشده، با اعمال جر هبنا نهاد یاتم

اندازه آن در بدین طریق شده و  یخنث نیزم دانیم ،یمربع

بردار ی  اندازه در این تحقیق،. دیآ یهر راستا بدست م

 با T 192/96در آزمایشگاهزمین  میدان مغناطیسی

.ه استبدست آمد nT 2دقت
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تک واحدی برای کنترل مدار بسته  سیگنالآنالین تشخیص و جداسازی 

 اپتوژنتیکی
، 2، لیال درگاهی2، عباس حق پرست2، زهرا فتاحی1، فائزه اکبری1، میرحسین سید نظری1احمد قربانی

 1زیبائی، محمد اسماعیل 1یحمید لطیف

 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1
 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران 2

الزم اسرت    بررای درمران بیماریهرای عصربی     اپتوژنتیکسیستم های عصبی با استفاده از تکنیک مداربسته  کنترل  در –چکیده  

بررسی اثراپتوزنتیک روی سیسرتم   برای محققان علوم اعصاب .شودبه صورت آنالین پردازش  فتی از مغزاسیگنال های عصبی  دری

و یا ثبت سیگنال عصبی از ناحیه هدف صرورت مری    رفتار حیوان را مورد بررسی قرار می دهند های عصبی و یا کنترل مدار بسته،

بر اساس تبردیل موجرک    در این مقاله الگوریتمی  .واحدی است تکسیگنال عصبی یکی از مهم ترین ثبت های مغزی، ثبت . 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

LabVIEW  براال و سرادگی، ایرن     دازشپرر   به دلیل سررعت . شده استو داده واقعی با استفاده از آن پردازش  شده استپیاده سازی

سیستمهای عصبی بصورت مدار و کنترل شبکه ی در کامپیوترهای معمولی را دارد و می تواند برای مطالعه الگوریتم قابلیت پیاده ساز

، در گروه اپتوزنتیک دانشگاه شهید بهشتی  برای کنترل بیماریهای عصبی از قبیل اعتیراد  سیستم پردازشی از این  .بسته بکار رود

       .صرع و اوتیسم استفاده می شود

 ، کنترل مدار بستهثبت تک واحدی، تحلیل موجک اپتوژنتیک،-کلید واژه

Online detection and sorting of single-unit recording signal  for closed 

loop optogenetic controlling  
Ahmad Ghorbani
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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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 مقدمه

با استفاده از نور لیزر می توان  تکنیک اپتوژنتیکدر 

منظور . دادرا افزایش یا کاهش  حیوان فعالیت های مغزی

از فعالیت های مغزی، سیگنال های الکتریکی حاصل از 

 نیاز باشد کهاگر  .فعالیت نورون های مختلف در مغز است

با استفاده از نور  از زمان لحظههر فعالیت نورون ها در 

ستمهای کنترلی مدار بسته از سیباید  ددرگکنترل 

سیستم حلقه بسته به سیستمی گفته می  .استفاده کرد

 را مورد نظر خروجی سیستمسیگنال  شود که در هر لحظه

 .و با یک میزان از پیش تعیین شده مقایسه می کندپایش 

سپس با توجه به اطالعات بدست آمده از این مقایسه و هم 

به صورتی انجام  سیگنالچنین مشاهده ورودی، پردازش 

شمای . دست یافتبه خروجی مورد نظر  بتوان که می شود

در  برای تکنیک اپتوژنتیک کلی یک سیستم حلقه بسته

 . نشان داده شده است 1شکل 

 
 برای تکنیک اپتوژنتیک سیستم حلقه بسته  شمای کلی :1شکل 

برای آن که بتوان در زمان واقعی تغییر فعالیت مغز را 

در زمان  سیگنال های دریافتی از مغز باید، بررسی کرد

نرم افزارهای تجاری رایج  در حالیکه .واقعی پردازش شود

برای پردازش سیگنال های عصبی بصورت غیر آنالین می 

یکی از روش های الکتروفیزیولوژی برای مطالعه . باشند

سلولهای عصبی ثبت سیگنال عصبی از یک سلول عصبی 

اشد که به آن ثبت سیگنال در داخل بافت مغزی می ب

چیدمان  2در شکل  .[1]عصبی تک واحدی گفته می شود

تحریک و ثبت الکتروفیزیولوژی و موقعیت قرار گیری 

. الکترود ثبت در مجاورت یک نورون نشان داده شده است

نشان  9یک نمونه از سیگنال ثبت شده در شکل  همچنین

عصبی تک گنالهای یمشاهده می شود س. داده شده است

یونی حریک نوری بدلیل تحریک کانالهای واحدی پس از ت

در . حساس به نور میزان فعالیت نورونی افزایش یافته است

این نوع ثبت، سیگنال های مفید به صورت اسپایک هایی 

 .با دامنه باال در میان نویز زمینه موجود هستند

 

عصبی با استفاده از چیدمان تحریک اپتوژنتیکی و پایش سیگنال : 2شکل 

و تصویر یک نمونه از قرارگیری ( سمت راست)ثبت سیگنال تک واحدی 

 الکترود در مجاورت یک سلول عصبی

 

نمونه سیگنال عصبی ثبت تک واحدی قبل و بعد از : 9شکل 

  تحریک نوری در تکنیک اپتوژنتیک

سازی الگوریتمی که بتواند در زمان واقعی  طراحی و پیاده

ی مربوط به یک نورون را تشخیص داده و در ها اسپایک

رغم  یک دسته قرار دهد یک چالش مهندسی است و علی

اند، ولی  این منظور طراحی شده هایی به که الگوریتم آن

ها را برطرف  نیازیک از لحاظ کارایی و سرعت  تقریبا هیچ

مورد نیاز به الگوریتمی که ساده و سریع باشد  کند و نمی
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لذا در این مقاله روشی برای پردازش . نیاز می باشد

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 

 و اوتیسمصرع اعتیاد، کنترل بیماریهای عصبی از قبیل 

 .ه می شوداستفاد

 تئوری -1

 شناسایی اسپایک ها-2-1

ماهیت نویز موجود در سیگنال های ثبت تک واحدی 

تابع چگالی  (1)که رابطه  گاوسی استدارای توزیع 

 :[2]احتمال یک متغیر تصادفی کاوسی را نشان می دهد
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 .میانگین نویز گاوسی است انحراف از معیار و   که

برای  دتوان می کهتقریبا ثابت است میزان میانگین گاوسی 

بنابراین با میانگین . شوداستخراج اسپایک ها استفاده 

گیری از داده ها و افزایش مقدار میانگین از محدوده ای 

احتماال یک اسپایک که می توان نتیجه گرفت  مشخص

تمام قدر مطلق ابتدا برای این منظور  .شناسایی شده است

بدست تا میانگین نرمالیزه می شوند و محاسبه داده ها 

در شرایط برابر  بتوانو و یک باشد  همواره بین صفر آمده

نویز این منظور  هب. نمودراجع به همه بازه ها قضاوت 

ه تعداد صد هزار بار داده ب 989در بازه های شامل گاوسی 

نشان می دهد نتایج به دست آمده . می شودشبیه سازی 

به ترتیب  آمدهبدست  میانگینو کمینه  بیشینهمقدار  که

در مرحله بعد یک داده که . است 153/9و 9/ 91 برابر با

به نویز  می باشدبرابر مقدار میانگین نویز  13مقدار آن 

و  در نظر گرفته شود اسپایک می شود تا بعنواناضافه 

. تکرار می شودبه تعداد صد هزار بار مجددا شبیه سازی 

 بدست می آید 99/9در این حالت بیشینه میانگین برابر با 

در نظر گرفته می شود تا اطمینان حاصل  9/ 1 که معیار

به  5شکل  .شده استتمامی اسپایک ها شناسایی شود که 

را نشان می اسپایک ترتیب دو بازه بدون اسپایک و شامل 

 .خط قرمز نمایشگر معیار بدست آمده است. دهند

 
 . (پایین) بازه شامل اسپایکو (باال)بازه بدون اسپایک  :5شکل 

با استفاده از  دسته بندی اسپایک ها -2

 تبدیل موجک

 .فرکانسی سیگنال است-مایش زمانییک ن تبدیل موجک

تبدیل موجک از یک سری موجک جایگزیده در زمان 

استفاده می کند که تحت این تبدیل هم اطالعات زمانی و 

دو نمونه از  .بدست می آیدهم اطالعات فرکانسی سیگنال 

 .نشان داده شده است 3شکل موجک در شکل 

 
 نمونه موجک دو :3شکل 

برای سیگنال  ریاضی تبدیل موجک پیوسته گاهاز دید

( )S t [3] به صورت زیر تعریف می شود: 

(2)        

*

, , ,, ( ) ( )u a u a u aWT S S t t dt





   
 

,u aWT  ،ضرایب تبدیل موجک پیوسته هستند,u a 

 aفاکتور شیفت زمانی و  uمعرف یک موجک پیوسته ، 

برای دسته بندی اسپایک های  .فاکتور مقیاس است

. می شودشناسایی شده از تبدیل موجک پیوسته استفاده 

اگر سیگنال اصلی در یک عدد ثابت ضرب شود، طبق 
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بدست آمده از تبدیل موجک نیز در  ضرایب( 1) رابطه

 .شوند همان عدد ثابت ضرب می

ابتدا سه نقطه، شامل نقطه ماکزیمم و دو نقطه کناری آن 

در هر مرحله ضرایب موجک هر اسپایک . شوندانتخاب می 

اگر هریک از ضرایب تبدیل موجک با . شودمحاسبه می 

درصد تفاوت  23ضریب متناظر در هر گروه به اندازه 

اگر به ازای . شودداشته باشد، دو ضریب مشابه فرض می 

تبدیل یک نقطه، در تمام مقیاس ها اختالف ضرایب 

اشد، این دو نقطه درصد ب 23کمتر یا مساوی موجک 

در نهایت اگر هم قبل از . مشابه در نظر گرفته می شوند

نقطه ماکزیمم و هم بعد از نقطه ماکزیمم نقطه مشابه 

. اسپایک به گروه مورد نظر وارد می شود وجود داشته باشد

   .نشان داده شده است 5شکل الگوریتم در  فلوچارت
 فلوچارت دسته بندی اسپایک: 5شکل 

 ازیپیاده س -3

پیاده سازی  LabVIEWپیشنهادی در برنامه  الگوریتم

سیستم ثبت   ابتدا سیگنال خام توسط .شده است

پس از دریافت سیگنال . شودمی الکتریکی دریافت 

اسپایک ها تشخیص داده می شوند و وارد قسمت دسته 

بندی آنالین می شوند و یک به یک وارد دسته های 

می دسته بندی ذخیره  نتایجسپس . مربوطه می گردند

بیشتر مورد پردازش  تا در صورت نیاز برای تحلیل شود

مقدار زمان متوسط مورد نیاز برای اجرای . قرار گیرند

ثانیه و  میلی 59شناسایی اسپایک حدود برنامه در قسمت 

. ثانیه است میلی 8ها حدود  سپایکبندی ا در قسمت دسته

های  شود اسپایک مشاهده می 1گونه که در شکل  همان

های متفاوت در برنامه  های مختلف با رنگ مربوط به نورون

  .اند به تصویر کشیده شده

 
 نتایج دسته بندی اسپایک ها در دو آزمایش مختلف : 1شکل 

 جمع بندی -4

در این مقاله روشی برای شناسایی و دسته بندی اسپایک 

های محبوب  یکی از الگوریتم. شدارائه  بصورت آنالین ها

معرفی  [1]ها که در منبع  بندی اسپایک شناسایی و دسته

است جهت مقایسه با الگوریتم پیشنهادی در برنامه  شده

LabVIEW این الگوریتم به دلیل ولی سازی شد  پیاده

برای استفاده  یتبر قابل های سنگین و زمان پردازش

الگوریتم از  .درا ندار در زمان واقعیپردازش سیگنال 

توان برای کنترل مدار بسته  پیشنهادی در مقاله می

 .اپتوژنتیکی استفاده کرد

  سپاسگزاری -5
این مقاله با حمایت مالی ستاد علوم و فناوریهای شناختی 

در راستای اجرای طرح کنترل مدار بسته اپتوژنتیکی 

 .سیستمهای عصبی انجام شده است
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 Mn با ناخالصی Zn2SnO4  بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانوپودرهای

 شعارفاطمه رحیمی، مرتضی عاصمی، مجید قناعت

 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی
fate.rahimi@mail.sbu.ac.ir 
Asemi.physics@gmail.com 

m-ghanaat@sbu.ac.ir 
 

های خورشیدی مورد توجه قطعات الکترونیکی شفاف همچون سلولبه عنوان یک نیمرسانای شفاف در ساخت Zn2SnO4  -چکیده

با درصدهای مختلفی از ناخالصی منگنز با استفاده از روش واکنش حالت  Zn2SnO4در این پژوهش، پودرهای . قرار گرفته است

شود و درصد تشکیل می 4در مقادیر کمتر از  Zn2SnO4تکفاز  دهد که مادهبررسی خواص ساختاری نشان می. جامدی ساخته شدند

در ادامه، اثر . گیرنددر کنار فاز اصلی شکل می Mn2O3) و (Mn3O4 سیدهای منگنزبا افزایش بیشتر ناخالصی، فازهای اضافی نظیر اک

 4های ساخته شده، باالتر از گاف انرژی نمونه .ها مورد بررسی قرار گرفتبازپخت در خأل بر خواص فرومغناطیسی و اپتیکی نمونه

 .مورد تایید قرار گرفت Zn2SnO4عالوه بر این، خاصیت فرومغناطیسی در نمونه های . الکترون ولت بدست آمد

  .رساناهای مغناطیسی رقیقنیمه، 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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 مقدمه

Zn2SnO4  یک نیمرسانای اکسیدی نوعn  خانواده استانیت

ازجمله خصوصیات . است SnO2-ZnOدر سیستم 

Zn2SnO4 سمی بودن، شفافیت اپتیکی توان به  غیرمی

cm، تحرک الکترونی(eV 6/9گاف انرژی باال در حدود )
2
 

v
-1

s
های ویژگی. و قیمت ارزان آن اشاره کرد 17-11  1-

ای از ، آن را برای طیف گستردهZn2SnO4مطلوب 

، [1]کاربردها از جمله فوتو الکترود در سلول خورشیدی 

، [2]دیودهای نور گسیل، ترانزیستورهای الیه نازک 

های در باتریهای میکروموج، ماده الکترود منفی سرامیک

 به های ناخالصییون قراردادن. سازدمیلیتیومی مناسب 

 ساختار در Mn) ،Fe ،Co ، (Niواسطه گروه عناصر ویژه

-نیمه ساختار در جالب ایجاد خواص باعث رسانانیمه شبکه

های از اینرو تاکنون با استفاده از روش. شودمی رسانا

مختلفی از این مختلف شیمیایی و فیزیکی، نانوساختارهای 

ماده، به صورت خالص و یا وارد کردن ناخالصی مورد 

هایی که با این حال تعداد گروه. بررسی قرار گرفته است

اند بسیار محدود رفتار مغناطیسی این ماده را بررسی کرده

 این کار. ارائه شد 2119اولین گزارش در سال . بوده است

یایی انجام شد با وارد کردن ناخالصی منگنز به روش شیم

گروه سومیثرا رفتار مغناطیسی را با دو ناخالصی  [.9]

رسوبی و هیدروترمال بررسی کبالت و آهن به دو روش هم

آخرین [. 7،5]و رفتار فرو مغتاطیس را مشاهده کردند 

در  Zn2SnO4های رشد نانومیله ،پژوهش صورت گرفته

 مغناطش اشباع در حدوددر آن است که  2115سال 

emu/cm
 [.6] شد گزارش 77/21 3

های نازک فرومغناطیسی شفاف به عنوان ماده ساخت فیلم

مگنتواپتیکی نیاز به یافتن و آزمودن مواد جدید به عنوان 

این مواد ضمن داشتن شفافیت . هسته حسگرها دارد

خواص مغناطیسی قابل  مطلوب باید چرخش فارادی و

 .قبول نیز داشته باشند

برای  Zn2SnO4در این مقاله، به تهیه پودرهای آالییده 

ساخت الیه نازک، به عنوان ماده مگنتواپتیکی که دارای 

حلقه پسماند کم باشد اقدام شده و ساختار اولیه، خواص 

به صورت خالص  Zn2SnO4مغناطیسی و اپتیکی پودرهای 

 .گیردمورد بررسی قرار می Mnو همراه با ناخالصی 

 مقالهروش تهیه 

به صورت Zn2SnO4  در این تحقیق، پودرهای آالییده  

 5، 6/2، 9/1در درصدهای مولی Mn خالص و با ناخالصی 

در این روش . به روش حالت جامدی تهیه شده است 9/7و 

سنتز، مقادیر مناسبی از مواد اولیه با خلوص باال، شامل 

اکسید روی، اکسید قلع به همراه درصدهای مختلفی از 

ای در دمای اتاق ید منگنز، با استفاده از آسیاب سیارهاکس

نسبت وزنی . ساعت با یکدیگر ترکیب شدند 12به مدت 

 rpmو  1101توپ به پودر و سرعت چرخش به ترتیب 

سپس، پودرهای بدست آمده در کوره هوا . تنظیم شد 511

ساعت  5گراد به مدت درجه سانتی 1911در دمای 

دامه به منظور بهبود خواص در ا. حرارت داده شدند

های سنتز شده در کوره خأل در فشار مغناطیسی، نمونه

 771ساعت در دمای  7میلی بار، به مدت  11-2حدود 

 .درجه سانتیگراد تحت فرآیند بازپخت ثانویه قرار گرفتند

بلوری و آنالیز فازی با استفاده از پراش پرتو ایکس  ساختار

(XRD ) توسط دستگاهPANalytical آند به  .بررسی شد

با طول  Kα-Cuکار رفته برای تولید پرتو ایکس ازجنس 

گیری طیف بازتابی برای اندازه. آنگستروم است 75/1موج 

 Avaspect مدل (UV-Vis)از دستگاه اسپکتروفوتومتر 

همچنین خواص . ساخت کشور آلمان استفاده شد 2048

سنج مغناطیس مغناطیس پودرها نیز به وسیله آنالیز

شرکت مغناطیس دانش پژوه کاشان ( VSM)ارتعاشی 

 .مورد بررسی قرار گرفت
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 نتایج و بحث

سنتز  Zn2SnO4:Mnالگوهای پراش پرتو ایکس پودرهای 

در درصد  9/7و  5، 6/2، 9/1شده خالص و با ناخالصی 

همانطور که از شکل دیده . نشان داده شده است( 1)شکل 

، ساختار تکفازی از ماده 5در درصدهای کمتر از  شود،می

Zn2SnO4 با افزایش میزان ناخالصی . شکل گرفته است

Mnهای ناخالصی تمایل دارند نزدیک یا روی ، اکثر یون

و  بلورها مانع رشد این یون. قرار بگیرند بلوریهای مرزدانه

ها شدن ناخالصی با افزایش سطح انرژی ساختار باعث جدا

  Mn2O3) و (Mn3O4تشکیل فازهای اضافی  مرزدانه ودر 

های سنتز شده با میانگین اندازه بلورک [.1] شوندمی

( 911)شرر در راستای صفحه -استفاده از فرمول دبای

ها برای پودرهای بدون اندازه بلورک. استمحاسبه شده 

به ترتیب  9/7و  5، 6/2، 9/1و در درصدهای  26ناخالصی 

  .شودنانومتر می 21و  26، 26، 97به مقدار 

های تکفاز اتمسفر، نمونه برای بررسی تاثیر فشار

Zn2SnO4:Mn  درجه سانتی 771در کوره خأل در دمای-

. ساعت تحت فرآیند بازپخت قرار گرفتند 7گراد به مدت 

ها نشان داده شده پراش اشعه ایکس نمونه( 2)در شکل 

نسبت به حالت اولیه ها با توجه به شکل، پهنای پیک. است

نانومتر  21 تا 11ها در حدود افزایش یافته و اندازه بلورک

ها و دهنده کاهش اندازه بلورکاین مورد نشان. متغیر است

 .افزایش مرزدانه در داخل شبکه بلوری است

صی ناخال با و خالصهای نمونه به مربوط کسیا اشعه پراش (10)شکل  

 .درصد 9/7و  5، 6/2، 9/1

تحت این شرایط ماده از ساختار تکفاز خارج شده و  

در کنار فاز   ZnSnO3)و (Mn2O3 ,Mn3O4اضافی فازهای 

سنجی پراش با استفاده از طیف. گیرنداصلی شکل می

گیری درصدهای منگنز اندازه ،(EDX) انرژی پرتو ایکس

در درصدهای کم با مقدار اسمی  Mnمقدار . ه استشد

مطابقت داشته با این حال با افزایش درصد ناخالصی و 

یکنواخت  Mnمقدار توزیع  ،گیری فازهای اضافیشکل

 .نبود

 در شده بازپخت Zn2SnO4:Mnی پودرهای بازتاب فیط

 شده داده نشان( الف-9) شکل در موج طول حسب بر خال،

درصد را از خود  17از  شتربی بازتاب پودرها، تمام. است

 بضری مانک کوبلکا رابطه از استفاده با اند،نشان داده

  
 به مربوط یانرژ گاف (ب. )هاطیف بازتاب نمونه( الف(0 )9)شکل 

 .خال در شده بازپخت یپودر هاینمونه

 .خأل در شده بازپخت هاینمونه کسیا اشعه پراش(0 2) شکل
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در . اک پهنای گاف محاسبه شده استجذب و از رابطه ت

واقع گاف انرژی از طریق رسم خط مماس بر نمودار و 

بر        محل برخورد آن با محور انرژی در نمودار 

( ب-9)با توجه به شکل . شودحسب انرژی محاسبه می

الکترون  25/5و  11/5، 17/5، 25/5پهنای گاف در حدود 

درصد  5و  2.6، 1.9های خالص، ولت به ترتیب برای نمونه

علت افزایش پهنای گاف در بازه . استشده گیریاندازه

الکترون ولت به دلیل فازهای ظاهر شده در کنار  1/5-2/5

بازپخت در خال باعث . است ZnSnO3فاز اصلی از جمله فاز 

شود های بار میایجاد جای خالی اکسیژن و افزایش حامل

های گیرافتاده کنش تبادلی بین الکترونکه نتیجه آن برهم

این . های منگنز استیون dلی اکسیژن و تراز درجای خا

 است  (BMP)های مغناطیسی پیوندیهمان مدل پوالرون

کنش میدان مغناطیسی داخلی ایجاد در اثر این برهم .[5]

های مغناطیسی را شکافته و پهنای یون d شود که تراز می

 5و  6/2در نمونه . دهدکاهش می 9/1گاف را در نمونه 

با افزایش درصد . استمجدد افزایش یافتهپهنای گاف 

های مغناطیسی و همچنین اختالف الکترونگاتیوی یون

و  Zn-Oنسبت به اختالف الکترونگاتیوی  Mn-O بیشتر

Sn-O شود، از طرفی جای خالی اکسیژن کمتری ایجاد می

های بینابینی و یا روی در جایگاه Mnهای ممکن است یون

شود رفتار اپتیکی که باعث میشبکه بلوری قرار بگیرند 

 

 ،9/1 هاینمونه خال در شدهبازپخت یپودرها پسماند حلقه (50)شکل

 .درصد 5 و 6/2

بازپخت در خال باعث رفتار . معکوسی از خود نشان دهند

شود که میدرصد  5و  6/2، 9/1های مغناطیسی در نمونه

 .استشدهنشان داده  (5)در شکل 

 گیری نتیجه

به صورت خالص و با ناخالصی منگنز Zn2SnO4 پودرهای 

Zn2SnO4:Mnتفاوت به روش حالت ، در درصدهای م

درصد پودر به صورت تک  5تا میزان  .جامدی تهیه شد

بازپخت . ته استساختار بوده و هیچ رفتار مغناطیسی نداش

شود عالوه بر رفتار باعث می 11-2 مجدد تحت فشار

فازهای دوم شکل بگیرند مغناطیسی در کنار ساختار اصلی 

که رفتار اپتیکی ماده را تحت تاثیر قرار دهند و پهنای 

 .متغیر شود الکترون ولت 2/5-1/5گاف در بازه 
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دمش از پهلوی با ساختار  Nd:YAGدر لیزر  دمشسازی و یکنواخت بجذ افزایش

 .یک طرفهدیودی 

 .2 غرقی، پگاه ،1زاوش، مریم 

 .پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده مکانیک 2

1
 mzavoosh@yahoo.com,

 2
 pegah.gharghi@gmail.com. 

در سذاختار    Nd:YAGو افزایش چگالی جذذب در لیذزر    یکنواخت دمشبه  برای دستیابیی تفاوتی مهاراهدر این مقاله،   -چکیده 

نشانی و از یذک بازتابنذده افذافی در    ی لیزر از سه طرف الیهتیغه ین پیشنهاد،در اول. بررسی شدیک طرفه دیودی پهلوی دمش از 

های واگرا ای از میکروعدسی، ترکیب دوتایی بهینهطرح دیگردر . ورودی کاواک و یک روزنه جهت ورود تابش دمش استفاده گردید

به دست ج در نهایت نتای. گردد دمشیکنواخت سازی  افزایش زاویه واگرایی موجب باکننده را طراحی و در جلوی دیود قرار دادیم تا 

 . قرار گرفت و تحلیل مورد مقایسه ها سازیشبیهآمده از 

 .، یکنواخت سازی دمشواگرا کننده، میکروعدسی Nd:YAG، لیزر دمش از یک طرف جذب،  چگالی -کلید واژه

Increasing the Absorption and Uniformity of Pumping on the Nd:YAG 

Laser with Single Side Diode Pumping Structure.  

Maryam Zavosh
1
, Pegah Gharghi

2
. 

2
 Mechanics Institute, Iranian Space Research Center. 

1
mzavoosh@yahoo.com, 

2
pegah.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

در سطح مقطع  پرتو دمشدستیابی به توزیع یکنواخت 

سازی و یکنواختافزایش چگالی نوری  به دلیل محیط فعال

از اهمیت زیادی  های دیودیدمشدر توزیع جذب 

در  سادگی و کاهش هزینهعلیرغم  .[1]برخوردار است

محیط فعال در  دمشیکنواختی عدم  یک طرف،از  دمش

زیادی را در خروجی لیزر به هایی مشکالت  چنین سیستم

های اصلی طراحان لیزری است     از دغدغهو [ 5]دنبال 

دمش در  یاین مقاله، افزایش یکنواختهدف از . [9-1]

ار دمش از پهلوی تیک ساخ در Nd:YAGی لیزری تیغه

افزارهای با استفاده از نرم ها سازیشبیه. تک دیودی است

MATLAB  وZEMAX صورت گرفته است. 

 نحوه دمشتوصیف ساختار کلی 
 ی لیزری ی فعال متشکل از یک تیغه مادهدر این ساختار  

(1)% Nd:YAG  با ابعادmm 51×5×5 در تعیین . است

ی فعال پارامترهایی از جمله مزایای  هندسه و ابعاد ماده

ساختار دیود در و  [4]نسبت ظاهری، [5]ترمو اپتیکی بهتر

از  و ا استفاده از یک لیزر دیودبدمش . استهنظر گرفته شد

سطح مقابل دمش جهت . گیردسطح باالیی تیغه صورت می

با  فعال ی گشت پرتوهای جذب نشده به درون مادهرب

لیزر دیودی  .(1شکل) شده است نشانیبازتابندگی باال الیه

هر . است mm 11بار هر کدام به طول  1 ازمتشکل  استک

نسبت  mm 5/1ی است که در فاصله دیودلیزر  1بار شامل 

و  (nm 818) دمش متناظر باموج  طول .به هم قرار دارند

  در فاصله  لیزر دیودی .است 91×11°زوایای واگرایی 

mm 9  تندی واگرایی زاویه .دارددمش تیغه قرار  سطحاز 

با توجه به ضرایب  .استپهنای تیغه  راستایدر  دیود

ی جدید و جذب، ماده فعال به عنوان یک مادهشکست و 

 5در شکل . سازی شده استمدل ZEMAXافزار در نرم

قابل مشاهده است که در سطح مقطع تیغه جذب پروفایل 

دلیل عدم یکنواختی دمش جذب تنها در بخش کوچکی به 

از پهنای تیغه متمرکز و در بیش از نیمی از آن جذبی 

این نتیجه عالوه بر کاهش انرژی خروجی، . گیردصورت نمی

ذوب شدگی و  احتمال ،به دلیل تمرکز دمش در یک ناحیه

 .دهدظهور اثرات گرمایی نامطلوب را افزایش می

 
 .ا بازتابندهب: بدون بازتابنده ب: الف زریل غهیاز ت یطرح: 1کل ش    

 
 .ی لیزر پروفایل جذب در سطح مقطع تیغه: 5شکل                  

 و افزایش جذب سازییکنواخت  
سازی به منظور یکنواخت[ 1] طرح پیشنهادی در 9شکل 

تیغه بین دو نگهدارنده به  که در آن دهدرا نشان میدمش 

نشانی عنوان بازتابنده و گرماگیر قرار گرفته و از سه طرف الیه

تعبیه شده در ای ورود تابش به تیغه از طریق روزنه. شده است

توزیع  ،با محصور کردن سطح مقطع دمشورودی کاواک، 

لیزر دیود در  .کندیکنواختی را در محیط فعال ایجاد می

جهت  .داده شده است از روزنه قرار mm 9/5فاصله

های نشانیالیه بین ماده فعال و یدر فاصله محصورسازی پرتوها

از  mm 1/9در فاصله  mm5/1  ×11ای با ابعاد  روزنهسطوح، 

افزایش یکنواختی جذب در سطح  4کل ش .رفتتیغه قرار گ

 . دهدنشان می رامقطع تیغه 

 
 .نشانی از سه طرف و روزنه دمشبا الیه ی لیزرطرحی از تیغه :9شکل 

 
 .پروفایل جذب در سطح مقطع تیغه با روزنه دمش:  4شکل 
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پهنا و ضخامت تیغه  منحنی دو بعدی چگالی جذب در راستای

نشانی شده باشد، در شکل سطح مقابل دمش الیهبا حالتی که 

، با (W511)در توان دمش یکسان . ه استشدمقایسه  1

برابر  1/1نتایج بیانگر افزایشی بیش از  9استفاده از طرح شکل 

ی بازتابندهحضور . ی جذب در راستای ضخامت بوداز چگال

اضافی برگشت پرتوهای جذب نشده با یکبار عبور به درون تیغه 

افزایش توزیع یکنواختی  در راستای پهنا. گرددرا موجب می

در مقایسه با حالت قبل )جذب در سطح بیشتری از پهنای تیغه 

بهبود . تری از پرتوهاستبیانگر توزیع گسترده( بیشتر %4/19

ز آن در یک ناحیه محدود تائیدی یکنواختی جذب و عدم تمرک

 .سازی دمش استبر افزایش یکنواخت

 
 .منحنی دو بعدی چگالی جذب در راستای پهنا و ضخامت :1شکل 

 لیزرهای نظیر )باشد  ی برخوردارپایینجذب  ازی فعال ماده اگر

لیزر شدگی نزدیک و دمش با استفاده از روش جفت (اربیوم

این . [5]گیردمیسیار کمی از ماده فعال قرار ی بدیود در فاصله

ی دمش ب انبساط ضخامت در ناحیهراهکار افزایش جذب موج

کند که رفع آن مستلزم میمشکالتی را در ظاهر تیغه ایجاد  و

 9طرح شکلاستفاده از . های دمشی کمتر استاستفاده از توان

باالتر های در توان دمشبه دلیل دمش غیر مستقیم تیغه امکان 

جذب  توزیع و ، تاثیر نامطلوب بر ظاهر تیغه را مرتفعمیسررا 

های نتایج به ازای توان در ادامه،. گرددمییکنواختی را موجب 

با ( W481)باالتری از دمش بررسی و در توان دمش یکسان 

در طرح  .مقدار جذب چهار برابر بیشتر به دست آمد[ 1]مرجع 

های واگراکننده، میکروعدسیترکیبات دوتایی  ازای دیگر، آرایه

هر ترکیب شامل دو عدسی غیرکروی، به طور افقی و موازی با 

شدگی پرتو در لیزر دیود استک قرار داده شد که افزایش پخش

 وظیفهدر این ترکیبات دوتایی . سطح دمش را موجب گردید

اول عدسی، موازی سازی پرتوها در دو جهت تند و کند  سطح

 ای استپرتوهای موازی به سطح دوم که سطحی استوانه. است
ای را دارد برخورد و نقش تغییر نمایه از بیضوی به متقارن دایره

در این حالت انتشار پرتو تند بدون شکست و موازی . کنندمی

که قطر هر دو پرتو  ای واگرا شدهبا محور و پرتو کند به اندازه

 ایاستوانه ا برخورد به سطحای بپرتوهای دایره. یکسان گردد

. شوندسوم، موازی و به صورت واگرا از سطح چهارم خارج می

با به کار بردن . محاسبات اولیه بر اساس اصل فرما صورت گرفت

و معادالت مثلثاتی، عبارتی [ 5]هاروابط اپتیکی حاکم بر عدسی

)برای شعاع انحنا به صورت 1)
i i

R f n  که به دست آمدi 

ضریب شکست  n ونی هر سطح و ی کانفاصله fiشماره سطوح، 

از  (e)در هر سطح با خروج از مرکز   Kثابت مخروطی. است

2kی رابطه e   محاسبه که با توجه به معادالت استاندارد و

2kسازی ساده روابط حاکم بر مقاطع مخروطی پس از n    

سازی مطابق با پارامترهای محاسبه شبیه 5شکل. به دست آمد

  .دهدرا نشان می 1شده در جدول 
 .سازیپارامترهای محاسبه شده در شبیه :1جدول 

  

 
  .هامیکرو عدسیای از آرایهنمای کلی از شبیه سازی : 5شکل 

طراحی به روش اپتیک هندسی صورت گرفت، از آنجایی که 

-صورت می تعیین کیفیت روش طراحی با استفاده از پارامتر

به دست آمد، درستی روش  32 گیرد و با توجه به اینکه

از جمله دالیل عدم یکنواختی و کاهش . انجام کار تایید شد

کند در دو محور تند و  دیود یکسان نبودن توزیع شدت ،جذب

عدم  که است (دیودلیزر  بیضوی بودن نمایه خروجی از)

مطابق . کندمی ایجادرا  ی شدت لیزر دیودهاپیوستگی در نمایه

با  (S-LAH46از جنس ) هاعدسیاستفاده از میکرو 1با شکل 

سازی یکنواختپیوستگی و  ،دیودها توزیع شدت لیزرتغییر 

در  .موجب شده استرا سطح دمش طول پرتوها بر روی  توزیع

نشان  8، شکل(1شکل)سطح مقابل دمش  نشانیالیهمقایسه با 

، (در توان دمش یکسان)ی جذب در ضخامت دهد بیشینهمی

در این حالت توزیع جذب در . افزایشی ده برابر داشته است

و بیشینه ( بیشتر 4/48)%بیش از نیمی از پهنای تیغه یکنواخت 

این توزیع یکنواخت  .برابر گردید 8/1مقدار آن در این راستا 

= n سطح اول سطح دوم سطح سوم سطح چهارم 1881/1  

mm 9/1 mm 15/1  mm51/1 mm11/1 شعاع انحنا 

 نوع سطح غیر کروی غیر کروی غیر کروی  غیر کروی

 مخروطی ثابت -18/9 -15/9 -11/9 -14/9

19/5995 14/19145 91/5149 58/15158  

mm 51/1 mm 51/1 ضخامت 
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جذب به همراه افزایش بازده دو فاکتور بسیار مهم در طراحی 

 جذب 9شکل. لیزرهای پر توان با کیفیت پرتوی خوب هستند

 .دهدرا نشان می در سطح مقطع تیغه لیزر یکنواخت

 
و بدون ( منحنی سیاه رنگ)سطح دمش با توزیع شدت در : 1 شکل

 .میکروعدسی( منحنی قرمز رنگ)

 
 .عدسیمیکروبا استفاده از در دمش منحنی دو بعدی جذب : 8شکل 

 
 .میکروعدسی دمش با استفاده در تیغهفایل جذب در وپر: 9شکل 

تنها سطح مقابل دمش الیه نشانی شده  اگرکه قابل توجه است 

باشد به دلیل دستیابی به جذب کافی و انرژی بیشتر لیزر دیود 

 شکل (. mm9)یرد گدر فاصله کمی از ماده فعال قرار باید 

 .دهدرتوها را در فاصله مذکور نشان میالف توزیع شدت پ-11

 یشترهمپوشانی ب (mm5)افزایش فاصله لیزر دیود از ماده فعال

 ب-11شود که در شکل را موجب می ،ناشی از واگرایی، پرتوها

برابری  1/1کاهش  افزایش فاصلهاما این . نشان داده شده است

در حالت . جذب را به دنبال خواهد داشت که مطلوب نیست

دوم که به دلیل استفاده از روزنه و سطوح الیه نشانی شده 

 در یابد لیزر دیودتواند افزایش  فاصله دیود از ماده فعال می

 هامحصور شدن پرتو قرار گرفت که در این حالت  mm5فاصله 

عامل مهم دیگری در افزایش همپوشانی و دستیابی به جذب 

در حالت سوم علیرغم یکسان بودن فاصله . باالتر بوده است

همپوشانی ها  استفاده از میکروعدسی( mm5) دیود از ماده فعال

 .(ج-11شکل )را موجب شده است بیشتر پرتوهای واگرا شده

 
 mm9( شدت لیزر دیود از ماده فعال در فاصله الف توزیع :11شکل 

 .و استفاده از میکرو عدسی های واگرا کننده mm5( ج mm5 (ب

 گیری نتیجه
دو راهکار جهت دستیابی به دمش یکنواخت و افزایش 

ی نشاندر طرح اول با الیه. جذب مورد بررسی قرار گرفت

ی لیزر از سه طرف از یک روزنه جهت ورود تابش به تیغه

طراحی به دلیل  این طرح. درون ماده فعال استفاده شد

ی لیزرهای حتی درهای بیشتر خاص و امکان دمش در توان

-و افزایش جذب را موجب میسازی یکنواختبا جذب کم 

 های واگراعدسیای از میکروآرایه ازدر طرح دوم . گردد

مقدار چگالی جذب . ده در جلوی لیزر دیود استفاده شدکنن

در این حالت علیرغم استفاده از توان دمش بسیار کمتر 

 . برابر به دست آمد 9/15حدود [ 1]نسبت به 
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ی با حلقونوری با دوشکستی باال در ساختار آینه تاردمایی  کاهش حساسیت

 دررو بیاستفاده از باریک سازی 

 محمد اسماعیل زیبائیو  حمید لطیفی، اعظم الیقی

  پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی

دار بتاالی باریتک شتده     قرار دادن فیبر دوشکستتی  به وسیلهی حلقوآینه  تارنوری تداخل سنجی چیدمان خصوصیت از –چکیده 

دار باالی باریک  یبر دوشکستیه همراه فچیدمان تار نوری آینه حلقوی ب پاسخ عبوری . بهره برده شده است دررو در این چیدمان بی

 -nm/˚C 04/4 دو شکستی دار باریک شده نسبت به دما برابتر  تارنوریحساسیت . به صورت تئوری و تجربی بررسی شده است شده

کتاهش   97%بته انتدازه    یحلقتو ساختار آینته   با دو شکستی باال پاندا در تارنوری استاندارددر مقایسه با این حسگر . بدست آمد

پارامترهای محیطی و بیولوژیکی بهره برد و این در حالی است که گیری  برای اندازهتوان  میاز این حسگر  .دهد حساسیت را نشان می

  .تقاطع حساسیت دمایی کاهش یافته است

 .یحلقو نهیآ تارنوری، دررو بیشده  کیبار تارنوریباال،  یبا دو شکست تارنوریدما،  ،ینورتارر حسگ -کلید واژه

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 cross-

sensitivity 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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 مقدمه  .1

 یدیجالب و مف لیاز جمله وسا نوریتار ویحلق یها نهیآ

استفاده  یکیاپت یها ستمیو س لیهستند که به عنوان وسا

توان با جوش  یم را یتارنور یحلقو نهیآ کی. شوند یم

 .ساخت میمستق یکیکوپلر اپت کی یخروج درگاهدادن دو 

در  کسانی ینور یرهایموج با مس صورت دو نیا در

که امواج به  یکنند و هنگام یحرکت م الفمخ یها جهت

سپس . دیآ یم بوجود یا رسند، تداخل سازنده یکوپلر م

بازتاب نور . شود یکوپلر بازتاب م یورود درگاههمه نور به 

ذاتی اتالف  ،تارنوریاز جوش  یصرفا توسط تلفات ناش

 ینور چیحالت ه نیا شود و در یو کوپلر محدود م تارنوری

 کهیهنگام. شود ینم خارجکوپلر  یخروج درگاه قیازطر

 یحلقو نهیباال در داخل آ یبا دو شکست نوریتارقطعه  کی

بوجود  یینورها نیب ینامساو ریمس کیجوش داده شود 

متفاوت در دو جهت حرکت  یها که با قطبش دیآ یم

[. 1]شود یم یتداخل فیط دنیمنجر به د وکنند  یم

که از  دارد یمتعدد یها تیمز یوحلق آینهتداخل سنج 

باال  تیحساس: اشاره کرد ریتوان به موارد ز یجمله آنها م

 ،یمستقل بودن از قطبش نور ورود ،یخارج راتییبه تغ

و  یسیمغناط دانیبودن دربرابر م منیکم، ا یاتالف ذات

عالوه بر  ینورتار یرهاحسگدر [. 1]باال یریگ دقت اندازه

دما و کرنش  یریگ از آن در اندازه سکوپوریکاربرد آن در ژ

استفاده  زین ییو جابه جا[ 2] عیسطح ما یریگ و اندازه

 تارنوریبا  ههمرا ویحلقهای  آینهاز  نیعالو بر ا .شده است

اند و  کرده بیترک یکیاپت لیوسا ریدار را با سا یدوشکست

. اند همزمان دما و کرنش به کار برده یریگ اندازه یبرا

از  یریگ با بهره دماحساس به  ریتداخل سنج غ نیهمچن

 یوحلق آینهدار در  یدوشکست ستالیکر کیفوتون

 یبا قرار دادن دو قطعه تارنور نیهمچن. [3]دان ساخته

گیری فشار  اندازه به منظور  یحلقو نهیدر آ دار یدوشکست

[. 4] اند حساس کرده ریرا نسبت به دما غ و کرنش حسگر

 یدر مورد بررس یمتعدد یو تئور یتجرب یها گزارش

جبران  ،ینور یمدوالتورها حلقه ساگناک بازتاب کننده،

در تداخل سنج  ینوررتا یاتالف وابسته به قطبش درتور

 .دارد ددار وجو یدوشکست یلترهایحلقه ساگناک و ف

از  یکیولوژیو ب یطیمح یپارامترها یآشکارساز یبرا

با محیط اطراف  نوریرتاشونده در  رایمبرهمکنش میدان 

شونده  رایم دانیدامنه م. شود یاستفاده م حسگر تارنوری

ن کرد کیاما با بار .کم است اریتک مد بس ینوررتادر 

به  مقدار عمق نفوذ میدان میراشونده راتوان  یم تارنوری

برهمکنش میزان  نیبنابرا. داد شیافزا یقابل توجه میزان

 ابدی یم افزایشاطرافش  طیبا مح نوریرتااز  ینور عبور

در مورد  یو تجرب یتئور لیو تحل هیاما تاکنون تجز[. 5]

ر حسگ کیشده به عنوان  کیدار بار یدو شکست تارنوری

در این مقاله با باریک سازی تارنوری  .گزارش نشده است

دو شکستی دار و قرار دادن آن در ساختار آینه حلقوی که 

ه بگیری تغییرات ضریب شکست  تواند برای اندازه می

کاربردهای بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد  منظور

  .جبران سازی دمایی صورت گرفته است

 تئوری .2

دار  یدوشکست تارنوریبه همراه  یحلقو آینه دمانیچ

 نیدر ا. نشان داده شده است 1شده در شکل  کیبار

 فیگر ط لی، تحلعیباند وس یبا پهنا یاز منبع نور دمانیچ

با  می، کوپلر مستق کومتریپ 11 یریپذ کیبا تفک ینور

 تارنوریگر قطبش و  کنترل کی،  51:51 یکنندگ میتقس

 نوریرتا.شده در حلقه استفاده شده است کیربا

شده متشکل از سه بخش است به  کیدار بار یدوشکست

دو  تارنوریدو  نیب یا شده کیبار نوریرتاکه  یا گونه

 1همانگونه که در شکل  .دار قرار گرفته است یشکست

ورودی کوپلر به دو پرتو  شود نور در درگاه مشاهده می

 توهایکی از این پر. تقسیم می شود

 

 آینهدار باریک شده در داخل  دوشکستی نوریرتاشماتیک : 1شکل 

 .ی حلقو
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در جهت ساعتگرد و دیگری در جهت پادساعتگرد منتشر 

شوند و دوباره در کوپلر به هم رسیده و تشکیل طرح  می

وپلر به همچنین پرتوهای تداخلی در ک .دهند تداخلی را می

خصوصیات این  .شوند های خروجی و ورودی وارد می درگاه

پرتوهای تداخلی به طور همزمان توسط مقدار دوشکستی 

گر قطبش و طول ناحیه  ، حالت قطبش کنترلتارنوری

 .شود باریک شده تعیین می

دار باریک شده  ی دوشکستیحلقو آینهطیف عبوری از 

 :توسط ماتریس جونز قابل محاسبه است

)
)(

(cos)2(sin)
2

(sin4)cos1(2 2122222






LLB
T





 (1)  

𝛤 و تاخیرساز 𝜃 به نسبت موج تیغه محور جهتگیری 

 تقسیم نسبت α. هستند آزمایشگاه مختصات دستگاه

 شده فرض 5/1 برابر اینجا در که است کوپلر کنندگی

 های طول L2 و L1 و تارنوری شکستی دوضریب  B. است

 شده باریک تارنوری سمت دو در دار دوشکستی تارنوری

 که است شده باریک ناحیه از ناشی فاز اختالف . هستند

 با برابر آن مقدار


nL2  ه ک ای گونه بهاستL طول 

 و نوریرتا شکست ضریب اختالف n و شده باریک نوریرتا

 .استمنبع نوری  موج طول λ و آن پیرامون محیط

 نتایج تجربی .3

 شده استفاده پاندا دار دوشکستی تارنوری بررسی از این در

 نشان 2 شکل در تارنوری این مقطع سطح تصویر. است

 .است شده داده

 
 در شده پاندا مشاهده دار دوشکستی تارنوری مقطع سطح تصویر: 2 شکل

 .بهشتی شهید دانشگاه نوریتار آزمایشگاه

 وسیله به حرارتی-کششی تکنیک از استفاده با آزمایش این در

 باریک دررو بی صورت شکستی باال به با دو تارنوری CO2لیزر 

 طول دارای شده باریک نوریتار ساختار این در. شود می

 5/1با  برابر ترتیب به شدگی باریک قطر و شدگی باریک

 چیدمان شماتیک مطابق. میکرومتر است 1 و متر سانتی

 دار دوشکستی تارنوری 1 شکل در شده داده نشان تجربی

با  .شود می داده قرار حلقوی آینه ساختار در شده باریک

 بدون حلقوی  آینه ساختار از عبوری طیف توجه به تئوری،

الف -9 شکل در باال شکستی دو با نوریتار شدگی باریک

 از عبوری ب طیف-9 شکل در .است شده داده نشان

  آینه در ساختار دررو بی شده باریک مد تک نوریتار

 شده باریک نوریتارجایگذاری  با. دهد می نشان را یوحلق

 مطابق عبوری طیف فوق ساختار در باال شکستی دو با

  .آید می ج بدست-9 شکل

 

 باالی دوشکستی با تارنوری( الف حاصل از تئوری عبوری های طیف: 9 شکل

 تارنوری به که باال دوشکستی با تارنوری( ج مد تک شده باریک تارنوری( ب

 .است شده داده جوش مد تک شده باریک

-9ها  طیف ج برهمنهی-9 نوری طیف که شود می مشاهده

 باریک سازی جای به توان می بنابراین. ب است-9 الف و

 باریک مد تک نوریتار جوش با دار شکستی دو نوریتار

 تقریبا نتایج به باال شکستی دو با نوریتار دو بین در شده

 .یافت دست پیشنهادی ساختار از عبوری طیف در یکسان

 ساختار در دار دوشکستی نوریتار دمایی گیری اندازه برای

 داخل در را دار دوشکستی تارنوری قسمت ی،حلقو آینه
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 عبوری طیف دما، اعمال با شود و داده می قرار دمایی کوره

 جابه جایی .شود می گیری اندازه دما هر برای چیدمان از

 در گراد سانتی درجه 99 و95 دمای دو برای عبوری طیف

 از آمده بدست نتایج. است شده داده نشان 4 شکل

 شده داده نشان 5 شکل درگیری دما  برای اندازه آزمایشات

از  آمده بدست های داده خطیبرازش  از استفاده با. است

 برابر حساسیتینمودار جابجایی طول موجی بر حسب دما 

 حساسیت حالیکه در. آید می بدست -nm/˚C 41/1 با

 -91/1 با برابر باال دوشکستی با استاندارد نوریتار دمایی

nm/˚C شود می مشاهده بنابراین .[5]گزارش شده است 

 نمودن باریک با که

 

 دو در دررو بی شده باریک دار دوشکستی نوریرتا عبوری های طیف: 4 شکل

 .متفاوت دمای

 

 دررو بی شده باریک دار دوشکستی تارنوری موجی طول جایی جابه: 5 شکل

 .دما تغییر اثر بر یوحلق آینهدر 

 دمایی حساسیت دررو بی صورت به دار شکستی دو تارنوری

 .یابد می کاهش 19% میزان به

 گیری نتیجه .0

دار باالی باریک شده  دوشکستی تارنوریبا قرار دادن 

طیف ی و بررسی پاسخ حلقو آینه ساختاردررو در  بی

عبوری و دمایی آن به صورت تئوری و تجربی، حساسیت 

 باریک شده نسبت به دما برابردار  دو شکستی تارنوری

nm/˚C 41/1-  با  تارنوریکه در مقایسه با . دیآ میبدست

 یحلقوساختار آینه  در دو شکستی باالی پاندا به تنهایی

از این . دهد کاهش حساسیت را نشان می 19%به اندازه 

حساسیت تقاطع کاهش توان برای  کاهش حساسیت می

 تارنوری رهایحسگجبران سازی دمایی دمایی و 

صنعتی و  برای کاربردهایی حلقو آینهدار در  دوشکستی

ه تا اثرات دمایی به حداقل رساند نمودبیولوژیکی استفاده 

 .شوند

 مراجع

[1] O. Frazão, R. M Silva, and J. L. Santos, “High-Birefringent 

Fiber Loop Mirror Sensors with anOutput Port Probe,” J. IEEE 

Photon. Technol. Lett. 23(2), 103-105 (2011). 
[2] D. Bo, Z. Qida, L. Feng, G. Tuan, X. Lifang, L. Shuhong, and G. 

Hong,“Liquid-level sensor with a high-birefringence-fiber loop 

mirror,” Appl.Opt. 45(30), 7767–7771( 2006). 
[3] O. Frazão, J. M. Baptista, and J. L. Santos, “Temperature-

Independent Strain Sensor Based on a Hi-Bi Photonic Crystal 

Fiber Loop Mirror,” IEEE Sens. J., 7, 1453-1455 (2007). 

[4] Y. Yang, L. Lu, S. Liu, W. Jin, Z. Han, and Y. Cao, 

“Temperature-insensitive pressure or strain sensing technology 

with fiber optic hybrid Sagnac interferometer,” in SPIE, vol. 
9852, p. 985216 (2016). 

[5] M. I. Zibaii, H. Latifi, K.Karami, M.Gholami, S. M.Hosseini, 

and M. H. Ghezelayagh, “Non-adiabatic tapered optical fiber 
sensor for measuring the interaction between α-amino acids in 

aqueous carbohydrate solution,” J. Meas. Sci. Technol. 21, 2010. 

[6] O. Frazão, J. M. Baptista and J. L. Santos, “Recent advances in 
high-birefringence fiber loop mirror Sensors,” J. Sensors, 7, 

2970-2983 (2007). 

 

 



 

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

.شیراز، ایران  

1991بهمن  9-11   

 

989 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irدر صورتی دارای اعتبار است که در سایت  این مقاله

 دمش دیود نورگسیل با Ce:Nd:YAGچند عبوری نوری تقویت کننده

 1اکبر نظری گلشنو  1فائزه حکم آبادی، 2*، امیر حسین فرهبد1سمیرا تاج آبادی

  تهران ،شاهد دانشگاه یه،پا علوم دانشکده ،فیزیک گروه  1
 ، تهرانپژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 2

و دماش دیودهاای    Ce:Nd:YAGبا محیط فعاا    Qآرایش نوری ویژه ای متشکل از یک نوسانگر لیزر سوییچ  ویژگی های –چکیده

و دمش دیودهای نور گسیل در  Ce:Nd:YAGهار عبوری با محیط فعا  چ به همراه یک تقویت کننده ،نورگسیل با تابش بینابی سفید

د که طی چهار عبور تپ نوسانگر با انرژی ننتایج محاسبات نشان می ده .قرار گرفتتجربی و محاسبه مورد مطالعه ناحیه بینابی آبی 

/بهره  اولیه نانوثانیه به ازای ضریب 121ژو  و پهنای زمانی  میکرو 111الی  11در محدوده  cm 10 در حد بهره  ،تقویت کننده 015

محاسبه نشان می دهد که آرایش تقویت کننده با دو محایط  عالوه بر آن،  .حاصل می شود که با مشاهدات تجربی سازگار است 3/1

 . شود 6/1بهره تا  یعبور از میان محیط های فعا  می تواند سبب ارتقا 7فعا  و 

  Ce:Nd:YAG محیط فعال، لیزر با دمش دیود نور گسیل، چند عبوری نوری تقویت کننده -کلید واژه
 

LED-pumped Ce:Nd:YAG Multi-pass Optical Amplifier 

Samira Tajabadi
1
, Amir Hossein Farahbod

*2
, Faezeh Hokmabadi

1
 and Akbar Nazare Golshan

1 

1 Department of Physics, Shahed University, Tehran 

2 Department of Plasma and Nuclear Fusion, Nuclear Institute of Science and Technology, Tehran 

Abstract- Characteristics of a special design optical configuration where consist of a white light LED-pumped Q-

switched 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 .  1
0 015 cm , 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 

 

 
 

 

 مقدمه

لیزر با دمش دیودهای نور گسیل اخیراً محیط های فعال 

    مورد توجه پژوهشگران فناوری لیزر قرار گرفته است

تولید دیودهای نور گسیل پر توان و با دوام در [. 4-1]

مادون قرمز از بیناب از ناحیه آبی تا  وسیعیگستره 

امکان دمش موثر و اطمینان بخش محیط  ،[9]نزدیک
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 ،Nd:YAG ،Ce:Nd:YAGهای بهره حالت جامد نظیر 

Nd:YVO4 وNd:KGW ا فراهم آورده استر. 

نوسانگرهای لیزر با دمش دیودهای نورگسیل به دلیل  

و امواج اکوستیکی حاصل از دمش با  عدم وجود ضربه

د از پایداری و کیفیت بسیار نتوان المپ درخش می

با اینحال غالباً انرژی خروجی . مناسبی برخوردار باشد

الی  1/5با دمش دیودهای نور گسیل از مرتبه نوسانگرهای 

 .[6]نیازمند تقویت شدن می باشند میلی ژول است و 1

 ساختار تجربی

تقویت کننده مورد بررسی با دمش دیودهای نور -نوسانگر

 با محیط فعال گسیل، متشکل است از یک نوسانگر

Ce:Nd:YAG  15 نور گسیل سفید دیود 64با دمش 

و تقویت کننده چهار عبوری با محیط فعال از جنس  ،واتی

 1 دیود نور گسیل آبی 128دمش با  Ce:Nd:YAGبلور

 .1، شکلنانومتر 465در ناحیه  واتی

 

 
عبوری با دمش  4تقویت کننده -آرایش نوری نوسانگر: 1شکل 

قطبی کننده  GT، نوری دیود آشکارساز PD .دیود نور گسیل

 TMسوییچ کیو انفعالی،  PQSشکافنده پرتو،  BSگلن تامسون، 

آینه حروجی  OCآینه با پوشش دی الکتریک تمام بازتابان، 

، آینه با پوشش آلومینیم Mآینه عقبی نوسانگر،  BMنوسانگر، 

QWP تیغه ربع موج. 

با  عقبی و خروجی ساختار نوری نوسانگر از دو آینه کروی

 91سانتیمتر با ضریب بازتابندگی  955شعاع انحنای 

 ،OCو  BM به ترتیب ،نانومتر 1564در طول موج  درصد

از یکدیگر قرار گرفته اند و دو  سانتیمتر 19که به فاصله 

Crاز جنس Qتیغه سوییچ 
+4

:YAG   هر یک با تراگسیل

صورت متوالی در درصد تشکیل یافته است که به  96اولیه 

 فرایند دمش. کنار آینه عقب نوسانگر قرار گرفته اند

     میکروثانیه ای صورت 915با یک تپ مربعی  نوسانگر

با پهنای  Qتپ سوییچ  می گیرد که در پی آن یک الی دو

میکروثانیه از  215نانوثانیه به فاصله حدود  195الی  159

جریان پهنای  .2، شکل لحظه آغاز دمش پدید می آید

میکروثانیه  655های نورگسیل تقویت کننده برای دیود

است و تنظیم زمانی میان لحظه دمش محیط فعال 

ای دریافت بیشینه تقویت تپ به بر نوسانگر و تقویت کننده

نوسانگر پس از  Qنحوی تنظیم شده است که تپ سوییچ 

میکروثانیه از آغاز دمش تقویت کننده از آن عبور  995

 .نماید

 
تک ( باال. نمونه هایی از رفتار زمانی تپ خروجی از نوسانگر: 2شکل

کروثانیه از یکدیگر پدید می 1/1دو تپ که به فاصله ( تپ، پایین

و  121پهنای نخستین تپ در دو تصویر به ترتیب در حد . آمده اند

 .نانوثانیه می باشد 119

BS1 BS2 

TM1

2 

He-Ne 

Laser 

Oscillator 

PQS OC QWP1 QWP2 
M 

BM 

PD1 PD2 

 

TM2

1 

Amplifier 

GT 

M 
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پس از عبور از قطبی  باریکه ناقطبیده خروجی نوسانگر

به دو باریکه همسان با قطبش متعامد تقسیم  GTکننده 

محیط  عبور ازتقویت و می شود که باریکه عبوری پس از 

باز می تابد و  TM1از آینه  QWP2فعال و تیغه ربع موج 

با تغییر قطبش و عبور دوم از  QWP2با عبور مجدد از 

مسیر طی  TM2خارج و پس از بازتاب از  GTتقویت از 

پیموده و پس از دو عبور در جهت مخالف را مجدداً شده 

و پس از بازتابش  عبور کرده GT تقویت کننده از   دیگر از

و به  خارج می شود GTاز  QWP1و دو عبور از  OCاز 

به دلیل یکسان بودن آینه   .وارد می شود PD2آشکارساز 

مقایسه تپ خروجی تقویت کننده با  برای های نوسانگر و

به سوی  Mاز تپ لیزر نوسانگر به کمک آینه  ای آن نمونه

 TM1  ،99از  OCفاصله  .هدایت می شود PD1آشکارساز 

 .سانتیمتر است GT ،15 مرکز از TM2سانتیمتر، و فاصله 

، تقویت کننده-نوسانگر محورسازی و تنظیم نوریهم برای 

که پس از تقسیم به کمک  He-Neاز باریکه یک لیزر 

به کمک  ی حاصلپرتوها و هدایت BS1شکافنده پرتو 

محور  در راستایدو سوی مخالف در  BS2و  Mآینه های 

بررسی و  انتشار می یابند نوری نوسانگر و تقویت کننده

 .   است شده استفاده سطوح نوری قطعات از اآنه بازتابش

 یافته های تجربی

نسبت دامنه تپ  ،جهت بررسی رفتار تقویت کننده

خروجی از تقویت کننده به دامنه تپ ورودی به آن، در دو 

        حالت که در آن دمش محیط فعال تقویت کننده صورت

ampمی گیرد  osc ON(V / V و حالتی که تقویت کننده  ،(

ampخاموش است  osc OFF(V / V به  .اندازه گیری شد، (

، PD2و  PD1دلیل متفاوت بودن حساسیت آشکارسازهای 

دو  دامنه سیگنال های ثبت شده در نسبت میانگیناز 

بهره تقویت برای محاسبه ( 1)رابطه  مطابق با اخیر تحال

رایند مشکل کالیبره استفاده شد تا نیازی به فکننده 

در  .نمودن آشکارسازها بر حسب انرژی تپ لیزر نباشد

با میانگین پهنای  Qتمام حالت ها تنها یک تپ سوییچ 

 .نانوثانیه از تقویت کننده عبور می نماید 125زمانی 

amp osc ON amp osc OFFG (V / V ) / (V / V )
 (1)  

، و استفاده از رابطه 9با تحلیل داده های نمودارهای شکل 

: ، میانگین بهره تقویت کننده بدست می آید(1)

G / / 1 314 0 نمونه ای از رفتار زمانی  4شکل  .154

 .تپ ورودی و تپ خروجی تقویت کننده را نشان می دهد
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روجی از تقویت کننده به دامنه تپ ورودی رفتار نسبت دامنه تپ خ: 9شکل

با  ، و(Amplifier OFF)به آن در دو حالت بدون دمش تقویت کننده 

لیزر از  در هر دو حالت تک تپ. (Amplifier ON)دمش تقویت کننده 

 .عبور نموده است ساختار نوری تقویت کننده

 

تپ ورودی به و ( آبی، باال)نمونه رفتار تپ خروجی از تقویت کننده : 4شکل

 .(سبز، پایین)آن 

به دلیل عدم نصب خنک کننده بر روی دیودهای 

عدم وارد آمدن  جهت ،نورگسیل نوسانگر و تقویت کننده

آسیب ناشی از گرمایش حاصل از تخلیه الکتریکی بانک 
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دمش درون مجموعه دیودهای نورگسیل، میان  یخازن

انی برای ثانیه فاصله زم 215اندازه گیری دو داده متوالی 

 لحاظخنک سازی طبیعی اتصاالت نیم رسانای دیودها 

ثبت داده های تجربی فراوان جهت  بدین ترتیب .شد

بررسی کمی دقیق ویژگی های تقویت کننده تحت شرایط 

 . نشد مقدورگوناگون 
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عبوری به  1و  4نتایج حاصل از محاسبه عددی برای تقویت کننده : 9شکل

oWترتیب با یک و دو محیط فعال با نرخ دمش   cm s   20 3 14 برای  10

  . نانوثانیه 125هر محیط فعال، به ازای تپ ورودی گاوسی با پهنای 

  گیری نتیجهبحث و 

حالت عبوری  4تقویت کننده  حاضر، رفتاردر پژوهش 

و ضریب  مورد مطالعه قرار گرفت Ce:Nd:YAGجامد 

با نمایه زمانی کم و بیش  برای تک تپ 9/1بهره در حد 

ns120با پهنای  میکروژول 30 گاوسی با انرژی 10 

پایه نتایج حاصل با آنچه از مدل محاسباتی بر . بدست آمد

وابسته به زمان و مکان در راستای انتشار  حل معادالت نرخ

. 9، شکل [8]می آید سازگار استبدست   تپ لیزر

محاسبه نشان می دهد که افزودن محیط فعال دوم 

به ازای نرخ دمش برابر  GTو قطبی کننده  QWP1میان

oWبا وضعیت موجود cm s   20 3 14 معادل با ضریب  10

og بهره / cm 10 روژول انرژی میک 95 حدود  بهکه ، 015

تعداد  ، سبب افزایشنوسانگر منجر می شود برای خروجی

ضریب  و افزایش 1به  4از  ی همراه با تقویت تپعبورها

افزایش بیشتر عبورها از  .9، شکل خواهد شد 6/1تا  بهره

برای تقویت تپ های ورودی کم انرژی،  155مرتبه 

استفاده از سوییچ های الکترواپتیکی به روش مستلزم 

میان  تقویت کننده های احیاگر برای به تله انداختن نور

 و سپس خارج نمودن باریکه تقویت شده محیط های بهره
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 دمش محیط فعال لیزر با دیود نورگسیل. برخوردار است از اهمیت کاربردی بسیاری حالت جامد گر لیزرساختار مدی نوسان –چکیده

در پژوهش حاضر، . با المپ درخش از مزیت کنترل فراوان بر روی توزیع شدت دمش در موضع محیط فعال بهره مند است هسیامقدر 

به توزیع شدت دیودهای نور گسیل در ناحیه بینابی آبی و دمش  Ce:Nd:YAGمحیط فعال با یک نوسانگر لیزر  بستگی ساختار مدی

می تووان بوا کنتورل     معلومبه ازای یک هندسه و طراحی د که ننشان می دههدات مشا .ه استقرار گرفتتجربی مورد مطالعه دمش 

مودی   های ساختار. فتدست یا به ساختار های گوناگون مد عرضی برای نوسانگر لیزر وری از نوارهای دیودهای نور گسیلجریان عب

تشدیدگر لیزر را شامل  گاوسی-و الگر گاوسی-گاوسی و حالت های مرزی هرمیت-مشاهده شده طیف وسیعی از مدهای ویژه اینس

 .و از پایداری مدی قابل توجهی برخوردار هستند می شوند

 گاوسی-، مدهای اینس Ce:Nd:YAGمحیط فعال ، لیزر با دمش دیود نور گسیل، ساختار مد عرضی -کلید واژه

 
 

Experimental Study of Mode Structure of a LED-pumped Laser 
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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 Ince-

Gaussian 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
و  1افزایش قابل مالحظه توان نوری دیودهای نورگسیل

مزایای دمش محیط های فعال حالت جامد به کمک آنها 

با  LEDلیزرهای تپی با دمش به منجرطی دو دهه گذشته 

هندسه  معهذا[. 1]شده استژول  میلی انرژی از مرتبه

به صورت تعداد که غالباً  دیود نورگسیل منابع دمش

است، ی متشکل از منابع نقطه ای نوارچیدمان  محدودی

در حالت کلی توزیع عرضی شدت و که  سبب می شود

رفتار مکانی میدان تشدیدگرهای نوری پایدار، با تقریب 

-بسیار خوب توزیع های کالسیک شناخته شده الگر

-و هرمیت ،برای هندسه استوانه ای n,lLGگاوسی 

اوسی گ
x yn ,nHG باشد و نوسانگر ن برای هندسه دکارتی

   گاوسی-لیزر به سهولت بر روی مدهای عرضی اینس

p,mIG  با تقارن زوجe  فرد  یاo ،  در

در حالت  IGمدهای[.  ]مختصات بیضوی نوسان نماید

 و 0 9برای شاخص بیضی گونیهای مرزی     به

 [. ]میل می نمایند HGو LGسوی مدهایترتیب به 

کاربردهای قابل توجهی در حوزه تله  IGنمایه های مدی

تاکنون رفتار مدی [. 9]ها و انبرک های نوری دارد 

نور گسیل و  هایلیزرهای حالت جامد با دمش دیود

بستگی نمایه مدی به پارامترهای گوناگون هندسی و نوری 

. محیط فعال و منابع دمش مورد بررسی قرار نگرفته است

رفتار نمایه مدی نوسانگر  به روش تجربی، ،در این پژوهش

با دمش دیودهای نور گسیل در ناحیه  Ce:Nd:YAGلیزر 

توزیع شدت دمش مورد بررسی قرار گرفته  به ،بیبینابی آ

  .است

 ساختار تجربی

 محیط فعالمیله متشکل است از  لیزرنوسانگر 

Ce:Nd:YAG  آن مشد کهمیلیمتر،  9و قطر  06به طول  
                                                                        

 
1
 Light emitting diode (LED) 

2
 Ince-Gaussian (IG) 

3
 Ellipticity 

 
آینه . با دمش دیود نور گسیل Ce:Nd:YAGآرایش نوری نوسانگر : 1شکل 

تمام ( BM)و آینه عقبی  99/6با ضریب بازتابندگی ( OC)حروجی نوسانگر 

سانتیمتر از  15سانتیمتر که به فاصله  36بازتابان نوسانگر با شعاع انحنای 

OC قرار گرفته است. 

 506واتی در ناحیه  1دیود نور گسیل آبی  1 1به کمک 

هر نوار دیود نور گسیل از . 1، شکلنانومتر صورت می گیرد

. دیود تشکیل شده است 10ی دو قطعه، هر یک حاو

 نهی، و آOC یتخت خروج نهیاز آساختار نوری نوسانگر 

 بیو ضر متریسانت 36 ی، با شعاع انحناBM یعقب یکرو

نانومتر که به  1605درصد در طول موج  91 یبازتابندگ

سانتیمتر از یکدیگر قرار دارند، تشکیل یافته  15فاصله 

نشان   مقطع سامانه دمش محیط فعال در شکل . است

داده شده است که مشابه ساختار گزارش شده در مرجع 

میکروثانیه ای  916دمش نوسانگر با تپ مربعی . است[ 5]

مدار الکتریکی دمش به نحوی طراحی . صورت می گیرد

شده است که جریان عبوری از هر یک از نوارهای 

. قابل کنترل باشد به طور مستقل 5دیودهای نورگسیل

فاصله سطح تابنده دیودها از سطح جانبی میله لیزر کمتر 

اندازه گیری ها نشان می دهند که . میلیمتر است 1از 

میکروژول  66 حداکثر انرژی خروجی نوسانگر در حد 

 .است

 

 

 

 

و چهار نوار دیود  AMمقطع ساختار دمش لیزر حاوی محیط فعال :  شکل

 . LBنورگسیل 

                                                                        

 
4
 LED-bars (LB) 

LB1 LB2 

LB4 LB3 

AM 
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 یافته های تجربی

مد عرضی نوسانگر به کمک ثبت نمایه شدت بررسی رفتار 

مقطع عرضی باریکه لیزر، به وسیله دوربین نمایه سنج 

CCD مدلWincamD ساخت شرکتGentec  به همراه

 3 در فاصله  وصافی های نوری تضعیف کننده شدت 

برای . سانتیمتری از آینه خروجی نوسانگر صورت گرفت

 ریتاخ ثانیه 96ثبت هر نمایه مدی تا ثبت نمایه بعدی 

جهت خنک سازی دیودهای نوری و رفع گرمایش  یزمان

جهت بررسی حساسیت نمایه مدی نوسانگر به   .لحاظ شد

توزیع شدت و توان کل نوری دمش، ابتدا نسبت تنها دو 

با که در مقابل یکدیگر قراردارند  LB3و  LB1دیود  نوار

Pتوان تحریک کم و بیش برابر  / P1 3 مورد استفاده  1

 .  9، شکلخاموش نگه داشته شد LB4و  LB2و  قرار گرفت

 

 

توان الکتریکی و نسبت توان تحویل شده به نوارهای دیودهای ( باال: 9شکل

IG6,نمایه مدی ( پایین.  LB3و  LB1نور گسیل  خروجی نوسانگر لیزر  6

سایر نمایه )و تقارن فرد ( اولین نمایه مدی ردیف اول، چپ)با تقارن زوج 

 .البابا نمودارهای به ازای توان دمش متناظر ( ها

 

 

 نمایه . LB4و  LB1برای نوارهای دیود نور گسیل  9نظیر شکل : 5شکل

IG2,مدی  های IG6,و  2  .با تقارن زوج در تصاویر مشاهده می شود4

که  LB4و  LB1مشاهدات مشابهی نیز برای نوارهای دیود 

در مجاورت یکدیگر نصب شده اند، با خاموش نگه داشتن 

LB2  وLB3 در هر دو حالت . 5صورت گرفت، شکل

به   166علیرغم افزایش توان الکتریکی کل از حدود 

در نمایه اولیه  ات قابل توجهیوات، عمالً تغییر 1166

مشاهدات بیشتر نشان دادند . مدی نوسانگر مشاهده نشد

 LB3ت توان تحریک نوارهای دیود نوری که با افزایش نسب

Pکه در کنار یکدیگر قرار دارند تا  LB4و  / P3 4 و  2

وات نیز نمایه مد  966ثابت نگه داشتن توان کل در حد 

      بدون تغییر باقی کم و بیشعرضی نوسانگر پایدار و 

نوار دیود  9با فعال نگه داشتن . 3می ماند، شکل 

توان کل افزایش همزمان و  LB3و LB1 ، LB2نورگسیل

و نسبت میانگین توان تحویل شده به وات  66 1تا 

P)دیودی نوارهای P ) /1 2 سومنورگسیل به نوار دیود  2

P / P12 2 یاTEM06، تنها تغییر نمایه مدی از مد /3تا  3
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,IG6 و تثبیت آن از TEM14نزدیک به به مد ترکیبی6

 . 0، شکل وات مشاهده شد 066توان کل بیش از 

گیری  بحث و نتیجه  

با دمش  لیزر مشاهدات تجربی نشان می دهند که نوسانگر

دیودهای نورگسیل و ساختار ساده ارائه شده برای جفت 

وری دمش و محیط فعال از پایداری قابل شدگی چشمه ن

توجهی در تولید نمایه های مد عرضی مراتب باال برخوردار 

حساسیت ناچیز ساختار مدی به توزیع شدت و توان . است

کل دمش، مزیت مهمی برای رویکرد مورد بحث جهت 

اوسی گ-تولید پایدار و کاربردی مدهای عرضی اینس

در د که به نشان می دهتجر. مراتب باال به شمار می آید

 صفحه کوچکی میان با جهت دهی زاویه ای اولیهعمل 

نوارهای دیود های نوری و سپس تنظیم توان نوارهای  های

دیودها می توان به طیف گسترده ای از نمایه های مدی 

که نشانی از تاثیر توزیع  با پایداری مناسب دست یافت

 .    نوسانگر است مد عرضی نمایهساختار شدت دمش بر 

 

 

نمایه  . LB4و  LB3برای نوارهای دیود نور گسیل  5نظیر شکل : 3شکل

IG2,های مدی  IG3,و  2  .با تقارن زوج در تصاویر مشاهده می شود3

 

 

و  LB3وLB1 ، LB2برای نوارهای دیود نور گسیل 3نظیر شکل   :0شکل
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 سنجیتداخل پایه بر نیوتنپیکودر مقیاس  سنجینیرو

 3و محمدتقی توسلی 1مهر، شیوا مرادی2و1، محمد اولین چهارسوقی2و1، احسان احدی اخالقیو*1فاطمه جعفریانی

 ۴۵137-۶۶731یکد پست ن،زنجان، زنجا هیعلوم پا یلیتکم التیدانشگاه تحص ک،یزیانشکده فد1

 ۴۵137-۶۶731مرکز پژوهشی اپتیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، کد پستی 2

 کده فیزیک، دانشگاه تهران، تهراندانش3

های استفاده از سیستم و های نانومتریجاییگیری جابهبرپایه اندازههای ضعیف گیری نیرواندازهی برای ستگاهر این مقاله دد –چکیده 

ازتابی سنج از دو نوار ب. در این تداخلسنج مایکلسون تغییر یافته است. اساس چیدمان استفاده از یک تداخلشده استمعرفی  اپتیکی

 یرودر مقابل نیکه  است روین یمسئول آشکارساز یبازتاب ینوارها نیاز ا یکیشده است.   های آن استفادهعنوان آینهبهنازک و سبک 

از  یعیطول آن گستره وس رییکه با تغ یاگونهدارد به رییتغ تیقابل نوار نیا ی. ثابت فنرکندیفنر رفتار م کیبه صورت  اعمال شده

 کیر د  کیالکترواستات یرویکردن دستگاه از ن یبنددرجه یاست. برا یریگقابل اندازه وتنیکونیتا پ وتنینیلیدر محدوده م روین

 دست آمد.به وتنیکونیپ ۵۰توسط دستگاه ساخته شده از مرتبه  روین یریگخازن تخت استفاده شد. دقت اندازه
 

 خازنی تخت، سیستم پیکونیوتن ،سنج مایکلسون، تداخلنیرو گیریدستگاه اندازه -کلید واژه

 

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 

1Department Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran 
2Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran 

3Department Physics, Faculty of science, University of Tehran, North Kargar Avenue, Tehran, Iran 

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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 مقدمه

نیروهای  گیریاز به اندازهسریع نانوتکنولوژی، نی با پیشرفت

لف های مختدر زمینهنیوتن( وتا پیکنیوتن ضعیف )میکرو

از این رو  .[1] شودعلمی و صنعتی بیشتر احساس می

های مختلف گسترش های مختلفی براساس فناوریدستگاه

یری گهای اندازهیکی از پرکاربردترین دستگاهیافته است. 

 198۶در سال میکروسکوپ نیروی اتمی است که  ،نیرو

دستگاه نیروی سطحی در اواخر همچنین [. 2] شد اختراع

هی توجهای قابل قرن بیستم اختراع شد که باعث موفقیت

اختراع با [. 3] بوده استگیری نیروهای بین سطوح در اندازه

1۰ یدر محدوده ییروهاین هااین دستگاه
−1۰

− 1۰
−13

 N 

 [،۴] این گروههای اخیر در سال .ه استشد یریگقابل اندازه

که  ه استسنج مایکلسون ساختپایه تداخلبر ینیروسنج

 .ردرا دانانو نیوتن  ۵دقت های کم با گیری نیروقابلیت اندازه

ای در این مقاله در ادامه کار پیشین، طراحی دستگاه به گونه

تغییر داده شد که باعث افزایش دقت، گستره نیروهای قابل 

اولیه  نمونه درگیری و کارایی دستگاه شده است. اندازه

جای ای بازتابنده بهاستوانه دو میلهاز ، نیروسنجدستگاه 

فریزهای . سنج مایکلسون استفاده شدتداخلهای آینه

تشکیل شده  ایموج استوانهنهی دو جبههتداخلی از برهم

حدود این فریزها و تعداد م به دلیل سیگنال به نوفه پایین که

ایجاد  جایی اهرم آنا خطای زیادی در تعیین مقدار جابههآن

 ستمیو س هانهیآ رییبا تغ دیدر دستگاه جد .[۴] شدمی

ذکر شده حل  یهاتیآن، مشکالت و محدود یبندرجهد

 یشتریب تیشده است. دستگاه حاضر از دقت و حساس

و با توجه به تغییر شکل نسبت به قبل برخوردار است 

 .تکرده اس دایپ یشتریب یکاربردهاهای مورد استفاده آینه

 چیدمان نیروسنج

 نمایشرا  کلسونیسنج ماتداخل کی ینوع دمانیچ 1 شکل

 ییفضا هیبا عبور از پاال نئون-ومیهل زریل یکهی. باردهدیم

 و یمواز دوم یو گسترده شده و سپس با کمک عدس زیتم

 کهیبه دو بار شکنکهیبه بار یفرود ی. نور موازشودیتخت م

بازتاب از پس از  هاکهیکه هر کدام از بار شودیم میتقس

 هکیبار ریدو مس نی. اختالف راه بشوندیم بیبازترک ها آینه

 یریگو متعاقباً شکل کهیدو بار نیمنجر به اختالف فاز ب

 .شودیم مشاهده در صفحه یتداخل یزهایفر

 
 .کلسونیما سنجتداخل متداول یک دمانیچ :1شکل

 از یکیسنج، تداخل نیا یارائه شده برا دیجد دمانیدر چ

 ینازک و سبک یآن با نوار بازتاب نیبزرگ و سنگ یهانهیآ

 یکروسکوپیالمل م ،یجهت ساخت نوار بازتاب .شد نیگزیجا

 2mm 78٫1×3۰   طول و عرضبه  mm 13٫۰ به ضخامت

 با یکیاپت نهیآ کیدست آوردن به یبرا .شدداده برش 

ه ب از سطح المل یسطح مناسب تنها بخش محدود تیفیک

نوار  نیا .شد ینشانهیال ومینیبا آلوم میکرون 9۵پهنای 

 کیاز  mm 3۰به طول  ینور بریف کیبا استفاده از  یبازتاب

یم دهینام روسنجین مجموعه اهرم نیا ،شد زانیآو گاههیتک

 نیدوم ا نهیآ یبخش بازتابنده نیعالوه بر ا .شود

دوم  هنیتفاوت که آ نیمشابه اهرم بوده با ا سنج کامالًتداخل

ت حرکو بدون  کامالً ساکن دیمرجع را داشته و با نهینقش آ

با ابعاد  نهیآ نیا بخش بازتابنده هیرالیز نیباشد. بنابرا

 شکل .شودیم کامالً ثابت گرید یساخته و در بازو یبزرگتر

 را 1 در شکل نیچذکر شده به بخش نقطه راتییتغ 2

 .دهدیم شینما

 یزهایفر ،یاز دو نوار بازتاب دهیپراش یامواج بازتاب نهیبرهم

 بنابراین .دهدیم لیدر صفحه مشاهده تشک یخط یتداخل
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 لیروش تحل اختالف فاز نییتع یبرا و سریع قیدق روش

 .است هیفور

 
سنج مایکلسون تغییر یافته برای : طرحی از چیدمان تداخل2شکل

 گیری نیروهای ضعیف.اندازه

 حذف نوفهفرایند 

ز ا یطیمح یهاتوسط اختالل یکیمکان یهااهرم تیساسح

ر د شیافزا یطور کلبه. شودمیمحدود  نیجمله نوسانات زم

 نیکاهش ا یروش مؤثر برا کیعنوان به ستمیس ییرایم

 ،ییرایمختلف م یهاروش انی. در ماستنوسانات مطرح 

استفاده از بالشتک هوا در بخش مکانیک سیستم باعث 

 [.۴]شود می یطیمح یهاکاهش نوفه

 
؛ تابعیت زمانی اختالف فاز هنگامی در نیروسنج: مراحل حذف نوفه 3شکل

به درستی تنظیم نشده است،  یکیاپت زیمهای ی پایههوافشار  که )الف(

به درستی تنظیم شده است، )ج(  یکیاپت زیمهای ی پایههوا)ب( فشار 

 اند.حذف شده گنالیدر س یناگهان یهاکیپ

 زیم روسنجینوسان در اهرم ن نیبه کمتر دنیرس یبرا

 )الف(3. شکلشد نهیشده به آن به قیتزر یو هوا یکیاپت

 کههنگامیرا گیری شده تابعیت زمانی اختالف فاز اندازه

به درستی تنظیم  یکیاپت زیمهای ی درون پایههوافشار 

 ادیز یقدرنوسانات به نی. دامنه ادهدیمنمایش  نشده است

بل قا ناشی از نیروی اعمال شدهتداخل  یزهایاست که فاز فر

 ،یکیاپت زیم بهینه فشار هوا می. پس از تنظاستخراج نیست

ناشی از نویزهای محیطی تا حد بسیار رفتار نوسانی اهرم 

 یهاکیبا حذف پو  (ب()3شکل)خوبی کاهش یافت 

 انیراد ۰٫1کمتر از به  دامنه نوسانات گنالیدر س یناگهان

 است λ/12۰کمتر از  ییجاکه متناظر با جابهرسید 

 گذرنییپا لتریف کیبا استفاده از   تی. در نها((ج)3شکل)

های کندتغییر نیروفاز گیری قطعیت اندازهعدممناسب 

)خط قرمز در  باشدرادیان  ۰٫۰1تواند از مرتبه می

 .((ج)3شکل

 بندی دستگاهدرجه

خازن با دو الکترود  کیاز  اهرم یبنددرجه یبرادر این کار 

 روسنجیاهرم ن کهیطوربه ،استشده تخت استفاده  یمواز

یم یخازن )الکترود قائم( را باز یاز الکترودها یکینقش 

از  0dدر فاصله  یخازن به صورت افق گری. الکترود دکند

 یولتاژهابا اعمال اختالف  داده شد والکترود قائم قرار 

 لیلد صفحات به نیا نیبه صفحات خازن، فاصله ب Vمختلف 

 صفحات یمخالف رو یکیالکتر یبارها نیجاذبه ب یروین

  (.۴)شکلپیدا کرد  رییتغ d∆خازن به مقدار 

 
 بندی کردن اهرم نیروسنج.: سیستم خازنی تخت برای درجه۴شکل

صورت صفحات خازن به نیجاذبه ب یرویصورت ن  نیدر ا

 :شودمیف یتوص (1رابطه )
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(1  )         . 𝐹 =
1

2

𝜕𝐶

𝜕𝑦
|

𝑦=𝑑
𝑉2 ⇒ 𝐹 =

1

2
𝜀0 (

𝑉

𝑑
)

2

𝐴 

گذردهی الکتریکی خأل،  𝜀0 ظرفیت خازن، Cرابطه  این در

d  فاصله بین دو الکترود در هر ولتاژ اعمال شده وA  سطح

        مشترک دو الکترود است.

 
: )الف( نمودار اختالف فاز بر حسب ولتاژ )مربع( قبل از ۵شکل

اهرم جایی سازی فاز و )دایره( پس از آن، )ب( نمودار جابهپیوسته

 دهد.نیروسنج برحسب ولتاژ را نشان می

روش  ازاهرم  ییجااز جابه یاختالف فاز ناش نییتعبرای 

و )ب(  )الف( ۵شکل شده است. ستفادها هیفور لیتحل

برحسب ولتاژ اعمال  جایی اهرمو جابه اختالف فاز ترتیببه

اعمال  یروین یبا محاسبه تیدرنهادهد. نمایش می را شده

برحسب  روین یمنحن( 1) از رابطه روسنجیشده به اهرم ن

خط راست  کیو  دیآیدست مبه d∆ اهرم ییجاجابه

 نیبنابرا (.نقاط آبی ۶)شکل شودخوبی به آن برازش میبه

 ریصورت زاهرم توسط قانون هوک به ییجاو جابه رویرابطه ن

 : دیآیدست مبه

(2                             ).𝐹 = 𝐾Δ𝑑                                           

ت. اهرم اس یفنرخاصیت  یسخت بیضر  Kرابطه  نیدر ا

اهرم مورد  یآزمون انجام شده برا قیاز طر بیضر نیمقدار ا

𝐾 نظر برابر = ۰٫۰۰۲۴ N/m ضمناً  .گیری شداندازه

گیری شده در هوا در اندازهمقادیر نیروی قطعیت  عدم

 .ه استبه دست آمد pN  ۵۰حدود

 
جایی اهرم و برازش خط : )سمت چپ( نمودار نیرو برحسب جابه۶کلش

راست به آن و )سمت راست( مقدار انحراف نتایج تجربی از خط برازش 

 دهد.شده را نشان می

 گیرینتیجه

ه ارائ سنجیبرای تداخلدستگاه نیروسنج نتایج ساخت یک 

دارد. با توجه به  pN ۵۰شد، که عدم قطعیتی در حدود 

در توان میت و دقت باالی دستگاه، از آن یحساس

اده استفکازیمیر ضعیف مانند نیروی ی هانیروگیری اندازه

عنوان کاوه به ،های سیاالتعالوه بر این در آزمایش .کرد

ی هایبرای بررسی نیروسنجی و درنتیجه استخراج کمیت

 توان استفاده کرد.سرعت سیال و گرانروی آن میهمچون 
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های ناازک  الیه. گیری شده استاندازه  WS2های نازک الیهدر این پژوهش ضریب جذب غیرخطی و محدودکنندگی نوری  -چکیده 

WS2 هاای باا کیتیات    دهد این روش برای رشد الیاه اند و آنالیزهای انجام شده نشان مینشانی لیزر پالسی رشد یافتهبه روش الیه

بررسی   mW  222و توان nm  232 هروزنه باز با لیزر پیوست Zها با روش پویش از طرفی پاسخ نوری غیرخطی این الیه. کارآمد است

  های مختلف از مرتبه  ها و توانبرای ضخامت WS2های دهد جذب غیرخطی الیهنتایج نشان می. شده است

  
ایان   .باشاد می 123  

 .روندهای نوری مناسب بشمار میها برای کاربردهایی چون محدودکنندهالیه

 ، ضریب جذب غیرخطی، محدودکنندگی نوریZالیه نازک، الیه نشانی لیزر پالسی، پویش  -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 

order10
3  

  
. 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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 مقدمه

های فلزات از خانواده کلکوژن( WS2)سولفید تنگستن دی

که از این نوع مواد دو بعدی هستند . است( TMD)واسطه 

اند که با یک نیروی واندروالس هایی تشکیل شدهالیه

گاف نوری این مواد در حالت . اندبه هم متصل شدهضعیف 

حجمی غیرمستقیم و درحالت تک الیه مستقیم است، 

بنابراین خواص نوری این مواد وابستگی زیادی به ضخامت 

های نوری و اپتوالکترونیکی دارای ویژگی TMDمواد  .دارد

توان به پاسخ نوری بارزی هستند که به عنوان نمونه می

ی ها و محدودهامیک فوق سریع حاملغیرخطی، دین

در [. 1-6]ها اشاره کرد موجای از طولعملکرد گسترده

آقای ژانگ و همکاران پارامترهای غیرخطی  6012سال 

و با  Zرا باروش پویش  MoS2و  WS2های نازک فیلم

استفاده از لیزر فمتوثانیه در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک 

دهد پاسخ نوری نشان می نتایج. گیری کردنداندازه

همچنین وابستگی . ها قابل توجه استغیرخطی این الیه

موج گزارش داده جذب غیرخطی به ضخامت الیه و طول

و  در این پژوهش پاسخ نوری غیرخطی[. 9]شد

، رشد یافته با WS2های نازک محدودکنندگی نوری الیه

 لیزر سبز  Zروش الیه نشانی لیزر پالسی، با روش پویش 

 .پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است

 کارتجربی

نشانی لیزر پالسی در با روش الیه WS2های نازک رشد الیه

انجام شده ( عج)آزمایشگاه پیشرفته لیزر دانشگاه ولی عصر

-در این روش باریکه لیزر پالسی با ماده هدف برهم. است

کنش، قسمتی از ماده کند و در نتیجه این برهمکنش می

-در فرآیند الیه. نشیندر شده و بر روی زیرالیه میتبخی

نانومتر، پهنای  1011موج با طول Nd:YAGنشانی لیزر 

. ژول استفاده شده است 1/0نانوثانیه و انرژی  1-2پالس 

mbar )ها در شرایط خالء الیه
Cو دمای  )1-10

در  °190

ای رشد نانومتر بر روی الم شیشه 190و  90دو ضخامت 

سنج کریستالی دستگاه ها با ضخامتضخامت الیه. دانیافته

به منظور بهبود ساختار و کیفیت . گیری شده استاندازه

های نازک انجام شده ها، فرآیند پخت بر روی الیهالیه

Cهای رشد داده شده در کوره با دمای الیه. است
به  °100

 ،طی فرآیند پختدر . شونددقیقه قرار داده می 90مدت 

قرار  هااز الیه الص سولفور در کوره با فاصله معینپودر خ

طیف جذب و  .دارد، همچنین گاز آرگون در جریان است

ن داده نشا 1در شکل  WS2های نازک نمودار تائوک الیه

گاف ممنوعه برای با استفاده از رابطه تائوک، . شده است

نانومتر به ترتیب  190و  90با ضخامت  WS2های الیه

 .آیدولت بدست می-الکترون 11/1و  99/1

 

 نازک هایهیال به مربوط تائوک نمودار و جذب نمودار: 1شکل 

WS2  نانومتر 190و  90با ضخامت 

نشان داده  (XRD)آنالیز پراش پرتو ایکس   6در شکل 

با توجه به این طیف ساختار کریستالی الیه، . شده است

شش گوشه است و ثابت شبکه آن در شکل مشخص شده 

ف دی سولفید تنگستن طیف این الیه با طی. است

 .همخوانی دارد

 

 نانومتر 190با ضخامت   WS2الیه نازک  XRDطیف : 6شکل 
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روزنه  Z ها با روش پویش الیهضریب جذب غیرخطی این 

در این روش که اولین بار در . گیری شده استباز اندازه

تراگسیل  همه نور توسط شیخ بهایی ارائه شد، 1999سال 

-های متفاوت نسبت به کانون اندازهدر موقعیت از ماده

  1های تجربی با توجه به فرمول سپس داده شودگیری می

-2]شودخطی محاسبه میبرازش شده و ضریب جذب غیر

1.] 

          
         

     
 

  

 
    (1                   )  

  در این رابطه
 
    

       

        
ضریب جذب  βاست که   

      شدت در کانون،    غیرخطی، 
        

 
طول  

-طول ریلی می    و ( جذب خطی استα)مؤثر نمونه 

در این . آمده است 9در شکل  چیدمان این روش. باشد

نانومتر و توان  296چیدمان از لیزر پیوسته با طول موج 

، 12های وات استفاده شده است که با عدسیمیلی 600

شود، سپس باریکه متر پهن و موازی میمیلی 162و  20

متر متمرکز میلی 12ی نور با عبور از عدسی موازی شده

شده، نمونه به نحوی قرار در محدوده نور کانونی . شودمی

گیرد که بتواند مسیر قبل و بعد از کانون را پویش کند می

و نور تراگسیل از آن با کمک یک عدسی مثبت به 

های پایین را با دقت آشکارساز توان. آشکارساز برسد

کند به همین دلیل قبل از گیری میبیشتری اندازه

ا توان گر استفاده شده است تقطبشآشکارساز از یک 

 19کمر باریکه لیزر در کانون مقدار . ورودی را کاهش دهد

گیری اندازه همیکرون با روش آزمایش پراش از لبه تیغ

 190و  90ها با ضخامت جذب خطی برای الیه. شده است

cmنانومتر به ترتیب
cmو 19/1×102 1-

 . است 9/1×101  1-

 
 نانومتر 296لیزر پیوسته با طول موج  Zچیدمان پویش  :9 شکل

 نتایج و بحث

با ضخامت  WS2منحنی جذب غیرخطی برای الیه نازک 

 2و شکل  1نانومتر به ترتیب  در شکل  190نانومتر و  90

 . نشان داده شده است

 

با ضخامت  WS2 روزنه باز برای الیه نازک Zنمودار پویش : 1شکل 

 تر در دو شدت متفاوتنانوم 90

 

ضخامت  با WS2روزنه باز برای الیه نازک  Zنمودار پویش : 2شکل 

 نانومتر در دو شدت متفاوت 190

با  WS2های نازک طبق نتایج حاصل، پاسخ غیرخطی الیه

نانومتر بصورت جذب اشباع معکوس  190و  90ضخامت 

ضریب جذب . تاست بنابراین عالمت جذب مثبت اس

 1های مختلف در جدول ها و شدتغیرخطی برای ضخامت

با  WS2پاسخ غیرخطی الیه نازک . نشان داده شده است
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تر از الیه با های باال بزرگنانومتر در توان 90ضخامت 

-نانومتر شدت 190برای الیه . نانومتر است 190ضخامت 

ی دقیقی گیرتوان اندازههای باال به الیه آسیب زده و نمی

 .داشت

 WS2 های نازک ضریب جذب غیرخطی الیه: 1جدول 

 

یکی از کاربردهای اپتیک غیرخطی محدودکنندگی نوری 

اهمیت این کاربرد در محافظت از چشم انسان و . است

-مکانیزم. حسگرهای نوری از تابش لیزر با شدت باال است

غیرخطی، شکست های غیرخطی متفاوتی چون جذب 

توانند در می... غیرخطی، پراکندگی غیرخطی و 

 1شکل . [1]محدودکنندگی نوری نقش داشته باشند

در دو  WS2محدودکنندگی نوری، برای الیه نازک 

برای انجام تست . دهدنانومتر نشان می 190و  90ضخامت 

-ها در کانون عدسی قرار میمحدودکنندگی نوری الیه

ای که ن ورودی به توان خروجی از روزنهگیرند و نسبت توا

-در توان. شودگیری میبعد از نمونه قرار گرفته است اندازه

های پایین این نسبت بصورت خطی است اما بعد از آستانه 

-کند و میمحدودکنندگی، شیب تغییرات توان تغییر می

 .توان تا حدی آن را ثابت در نظر گرفت

 

نمودار محدودکنندگی الیه نازک دی سولفید تنگستن : 1شکل 

 برای دو ضخامت متفاوت

 گیری نتیجه

های نازک در این پژوهش ضریب جذب غیرخطی الیه

WS2  با استفاده از روش پویشZ با لیزر سبز پیوسته 

تأثیر عوامل مختلف مانند ضخامت و . گیری شداندازه

. عه قرار گرفتگیری مورد مطالشدت بر روی این اندازه

ها دارای جذب غیرخطی قابل دهد این الیهنتایج نشان می

موج هستند که در نتیجه برای توجهی در این طول

های نوری کاربردهایی چون محدودکنندگی نور و سوئیچ
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 بوریعزمان بر نورکوانتومی چالنده -یتهی متقارن پارالیهدو  کوانتومیاپتیک اثر 

 1فرشیکاظم مروجو محمد 3و2احسان عموقربان، 1ورالناز پیله

  دانشگاه تربیت مدرسدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، هسته پژوهشی نانو پالسمو فوتونیک،  1

 دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک 2

 دانشگاه شهرکرد، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی 9

نور چالنده کوانتمی اپتیک  هایویژگیدر دمای صفف ر را بر  (PT) زمان-ریتهپا متقارن یدو الیهمحیط  در این مقاله اثرات –چکیده 

های جاذب و در محیطالکترومغناطیسففی  میدان کوانتشدر  کانونی;با اسففت اده از رهیاف  ،کنیم. بدین منظوربررسففی میفرودی 

چالندگی  ،توسط الگوی لورنتس PTی  ی یک سفامانه های تشفکی  دهنده الیهابع گذردهی الکتریکی وتو الگوسفازی   کنندهتقوی 

چالنده نور و به ترتیب خالء  آن و راس  را برای وضفییتی که حال  فرودی از سفم  چ    این سفامانه از  خروجیکوادراتوری حال  

نور خروجی  ،شودجبران میفازتقارن ی ناحیهدر   PTدوالیهاثر اتالفی رغم این که نشان داده خواهد شد علی کنیم.، محاسبه میدباش

 دهد.های کوانتومی خود را از دس  میویژگی

 .(، چالندگی کوادراتوریPTزمان )-تقارن پاریتهدوالیه مالکترومغناطیسی،  میدان کوانتش -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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 مقدمه

طیف انرژی  ،نشان دادند ]1-9[ و همکاران بِندِر 99در دهه 

ند توامی، نرغم غیرهرمیتی بودها علیامیلتونیبعضی از ه

هرمیتی را غیر یامیلتونها این نوع ه. آنحقیقی باشد

 شرط. ندکردنامگذاری  (PT)زمان -پاریته متقارن یهامیلتون

هرمیتی باشد این است که  که یک هامیلتونیالزم برای این

𝑉(𝑥) = 𝑉∗(−𝑥) به عبارت دیگر بخش حقیقی پتانسیل .

باید یک تابع زوج و بخش موهومی آن یک تابع فرد از مکان 

𝑥 مفهوم فیزیکی نداردل مختط یپتانس باشد. ولی در عمل، 

متقارن بودن  توان از معادل نوری آن یعنیدر عوض می

𝑛(𝑟)ضریب شکست،  = 𝑛∗(−𝑟)جا از آن. ، استفاده کرد

لف یف بهره/تصاز قسمت موهومی ضریب شکست برای تو که

ای بیانگر گونه PT ساختارهای، شوددر سامانه استفاده می

 اند.مادهمهندسی قسمت موهومی ضریب شکست  از

همدیگر را  PT یسامانهیک در بهره و تلف  ،کهطوریبه

 PTهای ساختار محیط نوریدر حقیقت  .کنندمیجبران 

 الکتریک جفتدو جفت تیغه دیفت موجبر یا ج توسط دو

با شود. می فراهمو از قبیل آن  (PT)دایمر  شده بهره/تلف

، برای بهره/تلف زیر مقدار آستانه PTدر نظر گرفتن دایمر 
(𝛾 < 𝛾𝑃𝑇)  وجود دارد که نشان دهنده توزیع اَبَر مُدی

ه به این ناحی .بین موجبرهای بهره/تلف استیکسان میدان 

افتد که مقدار می زمانیگویند. اتفاق جالب می PTتقارن فاز 

𝛾) بروداز حد آستانه باالتر  بهره/تلف > 𝛾𝑃𝑇)  وارد ناحیه و

 فقطمیدان الکتریکی  ،. در این صورتشود PTشکست فاز 

مرز ، 𝛾𝑃𝑇مقدار . باقی خواهد مانددر موجبر بهره یا تلف 

 گذار فاز نام دارد.

 اهیدرگرچهااپتیکی های الکتریک در سامانههای دیتیغه

 وشوند ها استفاده میسنجمثل فیبرهای نوری و تداخل

د. ارنکاربردهای وسیعی در اپتیک کوانتمی و کالسیک د

اربرد پرک الکتریک از جمله مسائلهای دیانتشار نور در تیغه

 در ارتباط با کوانتشاست که الکترودینامیک کوانتمی  در

ذیر پدر حضور یک ماده قطبشهای الکترومغناطیسی میدان

 휀(𝜔)ها توسط تابع گذردهی الکتریکی دی الکتریک است.

شوند که توصیف می تابعی مختلط از بسامد به صورت

ه در سامانبهره یا تلف دهنده قسمت موهومی این تابع نشان

 ها بهدر این سامانهاتالف، -وخیزبر طبق قضیه افت. است

. دارد حضوربه طور حتم نوفه نیز  هاآن ماهیت اتالفیخاطر 

 هایهای کوانتومی بر ویژگیاین نوفهاثر  ،ربه همین خاط

های اپتیکی از سامانه ازهای عبوری حالت کوانتوم اپتیک

و بررسی این برای توصیف  اهمیت زیادی برخوردار است.

الزم است تا نخست  ،فرودی های کوانتومیبر حالتاثرات 

های محیطحضور الکترومغناطیسی در  میدانکوانتش 

های تاکنون روش. شودبررسی الکتریک پاشنده و جاذب دی

الکترومغناطیس در حضور  میدانمتعددی برای کوانتش 

ها را توان آنریک ارائه شده است که میالکتهای دیمحیط

 ]6-5[کانونی و  ]4[شناختی پدیدهدو رهیافت کلی  در

در این مقاله کوانتش امواج بندی کرد. دسته

ررسی را برای ب کانونیومغناطیسی مبتنی بر رویکرد الکتر

به چالنده فرودی بر حالت  دوالیه PT متقارن اثرات محیط

ر نوبا بررسی چالندگی کوادراتوری  سپس بریم.میکار 

 پردازیم.می آنهای کوانتومی به مطالعه ویژگی خروجی

 چالندگی کوادراتوری

ی بهره و تلف با متشکل از دو الیه PTمتقارن  یسامانه

 2lو ضخامت کل 휀𝑙(𝜔) و  휀𝑔(𝜔)الکتریکی  هایگذردهی

کنیم سامانه مزبور توسط خالء فرض می گیریم.را در نظر می

میدان ودی عملگر ناب اگر .(1احاطه شده باشد )شکل

را  𝑥1 در مکان راست رونده به سمتپیشالکترومغناطیسی 

,𝑎1−(𝑥1با  𝜔)  میدان الکترومغناطیسی عملگر نابودی  و

,𝑎4+(𝑥3را با  𝑥3در مکان  چپرونده به سمت پیش 𝜔) 

خروجی -با استفاده از روابط کوانتومی ورودینشان دهیم، 

های نوفهمدهای فرودی و مدهای خروجی میدان بر حسب 

ه ها بناشی شده از فرایند جذب و تقویت در الیهکوانتومی 

 :] 6،5[شود صورت زیر نوشته می

(
𝑎1−(𝑥1, 𝜔)
𝑎4+(𝑥𝑁, 𝜔)

) = 𝒜 (
𝑎1+(𝑥1, 𝜔)
𝑎4−(𝑥𝑁, 𝜔)

) + (
𝐹−(𝜔)
𝐹+(𝜔)

). (1) 

 :در آن که

(
𝐹−(𝜔)
𝐹+(𝜔)

)=ℬ(2) (
𝑐2+(𝜔)
𝑐2−(𝜔)

) + ℬ(3) (
𝑐3+(𝜔)
𝑐3−(𝜔)

), 

𝒜 = 𝐴22

(−1)
(

−𝐴21 1

𝐴11𝐴22 − 𝐴12𝐴21 𝐴12
),                 (2) 
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ℬ(𝑗)

= 𝐴22
(−1)

(
−B21

(𝑗)
−B22

(𝑗)

𝐵11
(𝑗)

𝐴22 − 𝐴12𝐵21
(𝑗)

𝐵12
(𝑗)

𝐴22 − 𝐴12𝐵22
(𝑗)

). 

𝐵(𝑘−1) بازگشتی روابط 𝐵(𝑗) هایجا ماتریسدر این =

𝐵(𝑘). 𝑅(𝑘). 𝑆(𝑘−1)  و𝐵(𝑁) = 𝑆(𝑁) د به نکنمیرآورده را ب

𝑘که داریم: طوری = 3,4, … , 𝑁  و𝐴 = 𝐵(2). 𝑅(2). 𝑆(1). 

 های مختلفبازتاب و عبور از الیهاثر جا در این حقیقت در

 و تقویت اتالفاثرات که در حالی، 𝒜توسط ماتریس انتقال 

نشان داده   ℬ(𝑗)نوفه هایط ماتریسسدرون هر الیه تو

به  𝑆(𝑗) پراکندگی ماتریس هایجا درایهندر ای .شودمی

 شود:می نوشتهصورت زیر 

𝑆11
(𝑗)

= √
𝛽𝑗

𝛽𝑗+1

𝑛𝑗+1+𝑛𝑗

2𝑛𝑗
𝑒−𝑖(𝛽𝑗+1−𝛽𝑗)𝜔𝑥𝑗/𝑐,                   (3) 

𝑆12
(𝑗)

= √
𝛽𝑗

𝛽𝑗+1

𝑛𝑗+1 − 𝑛𝑗

2𝑛𝑗
𝑒−𝑖(𝛽𝑗+1+𝛽𝑗)𝜔𝑥𝑗/𝑐 , 

𝑆21
(𝑗)

= √
𝛽𝑗

𝛽𝑗+1

𝑛𝑗+1−𝑛𝑗

2𝑛𝑗
𝑒𝑖(𝛽𝑗+1+𝛽𝑗)𝜔𝑥𝑗/𝑐, 

𝑆22
(𝑗)

= √
𝛽𝑗

𝛽𝑗+1

𝑛𝑗+1 + 𝑛𝑗

2𝑛𝑗
𝑒𝑖(𝛽𝑗+1−𝛽𝑗)𝜔𝑥𝑗/𝑐 . 

𝑅11 به صورت  𝑅ماتریس هایدرایه ،عالوه هب
𝑗

=𝑒−𝛾𝑗𝑙𝑗𝜔/𝑐 

𝑅22
𝑗

=𝑒+𝛾𝑗𝑙𝑗𝜔/𝑐  و𝑅𝑖𝑗
(𝑗)

= 𝑅𝑖𝑖
(𝑗)

𝛿𝑖𝑗 د.نشومی عریفت 

های فرودی از سمت چپ و کنیم که حالتاکنون فرض می

، حالت خالء کوانتومی و نور PTراست دوالیه متقارن 

با قرار دادن یک بر این اساس، کوانتومی چالنده باشد. 

 یراست سامانه مزبور و مطالعهدر سمت آشکارساز هموداین 

ی به مطالعهمی توان آن،  عبوری ازنور چالندگی کوادراتوری 

 .پرداختبر نور کوانتومی فرودی  PTاثرات کوانتومی سامانه 

خروجی و -ی کوانتومی ورودیبردن رابطهبا به کار

( و انجام محاسبات بسیار 2)( و 1های انتقال و نوفه )ماتریس

به  PTطوالنی، چالندگی کوادراتوری نور عبوری از سامانه 

 شود:صورت زیر نوشته می
< [Δ𝐸(𝜙𝐿𝑂, 𝜔𝐿𝑂)]2 >𝑜𝑢𝑡=1+                                (4) 

|𝒜21|2 {2𝑠𝑖𝑛ℎ2𝜌

− 𝑅𝑒 (𝑒
2𝑖(𝜙𝐿𝑂−arg(𝒜22)−

𝜙𝜌

2
)
 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝜌)} 

+4𝑖|𝛾𝑔| {
|ℬ21

2𝑘+1|
2

𝑛𝑔 − 𝑛𝑔
∗ 𝑒−2𝛾𝑔

𝜔
𝑐

𝑥2𝑘+1 [𝑒−𝑖(𝑛𝑔−𝑛𝑔
∗ )

𝜔
𝑐

𝑥2𝑘+1

− 𝑒−𝑖(𝑛𝑔−𝑛𝑔
∗ )

𝜔
𝑐

𝑥2𝑘]

−
|ℬ22

(2𝑘+1)
|
2

𝑛𝑔 − 𝑛𝑔
∗ [𝑒𝑖(𝑛𝑔−𝑛𝑔

∗ )
𝜔
𝑐

𝑥2𝑘+1 − 𝑒𝑖(𝑛𝑔−𝑛𝑔
∗ )

𝜔
𝑐

𝑥2𝑘]

+
ℬ22

(2𝑘+1)
ℬ21

∗(2𝑘+1)

𝑛𝑔 + 𝑛𝑔
∗ [𝑒−𝑖(𝑛𝑔−𝑛𝑔

∗ )
𝜔
𝑐

𝑥2𝑘+1

− 𝑒−𝑖(𝑛𝑔−𝑛𝑔
∗ )

𝜔
𝑐

𝑥2𝑘] −
ℬ21

(2𝑘+1)
ℬ22

∗(2𝑘+1)

𝑛𝑔 + 𝑛𝑔
∗ } 

ζکه در آن  = ζ𝑒
𝑖𝜑휁  ،پارامتر چالندگی𝑛𝑔 = √휀𝑔 =

𝛽𝑔 + 𝑖𝛾𝑔 بهره و  یضریب شکست الیه𝑛𝑙 = √휀𝑙 = 𝛽𝑙 +

𝑖𝛾𝑙 نظور جا به مدر اینتلف است.  یضریب شکست الیه

برابر با صفر در نظر  PT سامانهای دم سادگی محاسبات

 گرفته شده است.

 فرودی میوکوانت نور بر PT متقارن  هدوالیاثر 

تایج ن به بررسیدر ادامه  قبلی،با توجه به پیچیدگی روابط 

ضریب گذردهی  بدین منظور ( می پردازیم.9عددی رابطه )

یر زهای بهره/تلف را توسط الگوی لورنتس الکتریکی الیه

 :]1[ کنیمسازی میمدل

ε
𝑗
(𝜔) = 휀0𝑗 −

𝛼𝑗𝜔0𝑗𝛾𝑗

𝜔2−𝜔0𝑗
2 +𝑖𝜔𝛾𝑗

,                                      (5) 

𝑗که در آن  = 𝑔, 𝑙 در  های بهره و تلف دارد.اشاره به الیه

بسامد  𝜔0𝑗، زمینه ضریب دی الکتریک محیط 휀0𝑗 جا،این

ضریب بهره/تلف است.  𝛼𝑗خط بهره/تلف و  پهنای 𝛾𝑗، تشدید

شود الزم است  در این سامانه مهیا PTبرای این که شرط 

که قسمت حقیقی ثابت دی الکتریک در دو محیط بهره و 

ی آن دو یکسان و قرینه هم تلف یکسان و قسمت موهوم

Re 휀g(𝜔)  :یعنی باشند = 𝑅𝑒 휀𝑙(𝜔), Im 휀g(𝜔) =

−𝐼𝑚 휀l(𝜔) .ی با بنابراین، برای محیط اتالفIm 휀𝑙(𝜔) >

 

 
. 휀𝑔و بهره 휀𝑙 های تلف با الیه PT ی متقارنای از دو الیهطرحواره  :1شکل 

های ورودی و میدانهای مُدها نشان دهنده روی آن ها و عملگرهایپیکان

 سمت راست سامانه نشان دهنده آشکارساز هموداین است. د.خروجی ان
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,𝛼lالزم است که ، 0 𝛾l > با  ندهیت کنو برای محیط تقو 0

Im 휀g(𝜔) < 𝛼gاست که  الزم 0 < 𝛾gو  0 > با  .باشد 0

با انتخاب توان نشان داد که اندکی محاسبات ساده می

𝜔0lمادی پارامترهای  = 1 𝑃𝐻𝑧 ،𝛾𝑙 = 0.067 𝑃𝐻𝑧 ،

|𝛼l| = های مادی و پارامترفی اتالبرای محیط  20.86

𝜔02 = 1.2 𝑃𝐻𝑧 ،𝛾2 = 0.14 𝑃𝐻𝑧  و𝛼2 = برای  2

شرایط باال برقرار است و سامانه در تقارن فاز  محیط تقویتی،

PT با جایگذاری پارامترهای مادی  حال .]1 [بردبه سر می

(، 9ی )ها در رابطه( و به کار بردن آن6ی )باال در رابطه

 عبوریچالنده نور برای عددی چالندگی کوادراتوری نتایج 

در شکل  .رسم شده است 2در شکل  PTاز دو الیه متقارن 

کنیم که چالندگی )الف(، برخالف انتظارمان مشاهده می 2

و این انحراف از عدد یک برای نور عبوری باالتر از عدد یک 

ه رسد. این نتیجه ببسامد تشدی به بیشینه مقدار خود می

ارت عببهنور عبوری دیگر چالنده نیست.  معنای آن است که

برد و اثرات ه سر میب PTاگر چه سامانه در تقارن فاز  دیگر

 جاشود ولی در اینی بهره جبران میاتالفی توسط تیغه

شوند تا غالب و موجب میبر آن های کوانتومی اثرات نوفه

های کوانتومی خود را از دست بدهد. به نور عبوری ویژگی

طور مشابه، با انتقال آشکارساز هموداین به سمت چپ 

کوادراتوری برای نور گیری چالندگی و اندازه PTسامانه 

)ب( 2کنیم که در شکل بازتابی نتایج مشابهی را مشاهده می

 اند.رسم شده

 گیریتیجهن

دو الیه  PT متقارن یسامانه یک محیطاثرات  در این مقاله

 با .شدآن بررسی  فرود آمده بر نور چالندههای ویژگی بر

 با وجود محاسبه چالندگی کوادراتوری نشان داده شد که

حتی در شرایطی که سامانه کوانتومی در های کوانتومی نوفه

صفر کلوین نیز برد و دمای سامانه به سر می PTتقارن فاز 

های کوانتومی خود را از دست ویژگینور عبوری  است

 دیگر چالنده نیست.دهد و می
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. PTچالندگی کوادراتوری برای نور چالنده عبوری از دو الیه متقارن  :2کل ش

دوالیه جا آشکارساز هموداین الف( در سمت راست و ب( در سمت چپ در این

را PT قرار دارد و به ترتیب نورهای عبوری و بازتابی از سامانه  PTمتقارن 
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 افسانه رجائی نژاد، مجید رشیدی هویه

 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 

اساس این . پرداخته شده است ایمارهسنجی توسط انحراف هدایت و همرفتاز طریق انتقال گرما در این پژوهش به بررسی   -چکیده

-بهبدین منظور ابتدا مقدار جا .جایی فریزهای ماره به علت شیب ضریب شکست سیال بر اثر اعمال شیب دمایی استبهروش بر مبنای جا

 با اعمال شیب دمایی. شد افزار شبیه ساز کامسول، محاسبهتوسط نرم مثبت از پایین به باالجایی فریزهای ماره بر اثر اعمال شیب دمایی 

 مثبت جایی فریزهای ماره بر اثر اعمال شیب دماییبهسپس مقدار جا .افتدانتقال گرما تنها از طریق هدایت اتفاق میمثبت از پایین به باال 

-دهد، جابهنشان مینتایج  .پذیر استق هدایت و همرفت امکاندر این صورت انتقال گرما در سیال از طری. محاسبه شد چپ به راستاز 

جایی خیزهایی در جابهوهمواره در یک راستا است در حالی که افت ،جایی فریزها در حالتی که انتقال گرما صرفا از طریق هدایت است

 سخپا نیهمچن .شودافتد ، مشاهده میاتفاق می( همرفت و هدایت)فریزهای ماره در حالتی که انتقال گرما از طریق هر دو مد گرمایی 

 .مورد بررسی قرار گرفت زمان، به نسبت متناوب یمرز طیشرا اعمال به طیمح ییگرما
 

 انحراف سنجی ماره ای، هدایت گرمایی، همرفت-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
همرفت و تابش ت، از طریق هدای در یک سیال انتقال گرما

های تجربی مختلفی برای روش. [1]پذیر است امکان

دو گیری هدایت گرمایی سیاالت وجود دارد که بهاندازه

. شودتقسیم می  ]9[و حالت پایا ]2[های گذرادسته روش

های سیم داغ گذرا، آنالیزور ثابت گرمایی، نوسان روش

-زههای گذرای اندااز جمله روش   دمایی و تکنیک 

دو روش صفحه . ]4[باشدگیری هدایت گرمایی سیاالت می

های حالت پایا ای از روشموازی پایدار و سلول استوانه

دارای  ،مزایای بسیار درکنارها روشاین .]9[باشندمی

معایبی از جمله چیدمان پیچیده، پرهزینه و حساس به 

به همین دلیل همواره . لرزش محیط نیز می باشند

ت فوق دنبال روشی بوده اندکه فاقد مشکالمحققین به 

ها که در اندازه گیری های اپتیکی وشیکی از این ر. باشد

. است ایسنجی مارهاهمیت زیادی دارد، تکنیک انحراف

در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده  روشاین 

در این تحقیق از این تکنیک برای بررسی  ].5[تاس

قال گرما استفاده شده که مدهای هدایت و همرفت در انت

 . شوددر ادامه بیان می

 ایسنجی مارهروش انحراف
گیری هدایت های اندازهای یکی از روشسنجی مارهانحراف

باشد که در آن جسم مورد آزمایش در گرمایی سیاالت می

ی وارهطرح. ]9[گیردامتداد یک پرتو نور موازی قرار می

 .آمده است( 1)شکلچیدمان  مورد استفاده در 
 

 
ای، شامل سلول حاوی سیال و سنجی مارهای از انحرافوارهطرح.1شکل 

 و پرده   و    های رانکی توری

. شودنور تخت تکفامی از سلول حاوی سیال عبور داده می

که در فاصله تالبوت    و    دو توری رانکی مشابه 

یکدیگر هستند، بالفاصله پس از سلول قرار ( مرتبه اول)

   روی    بر اثر برهم نهی خودتصویر . شوندداده می

در پشت  واقع( ی ماتصفحه)پرده ،فریزهای ماره روی 

که ضریب شکست محیط با در صورتی. شودایجاد می   

ط، یک اثر دما تغییر کند، اعمال یک شیب گرمایی در محی

آورد و موجب انحراف پرتو در وجود میای بهمنشور گونه

همین دلیل به .جهت افزایش ضریب شکست خواهد شد

شود و در جا میخودتصویر توری اول روی توری دوم جابه

ی مقدار زاویه. شوندجا مینتیجه فریزهای ماره نیز جابه

شر شود، به شرط در محیط منت   ی انحراف، وقتی نور به اندازه

کوچک بودن ضخامت و یا گرادیان کوچک دمایی برابر با انتگرال زیر 

 :است

  
 

 
  

  

  
 

  

 
   

 

 
 
  

  
   

  

  
 

  

 
                                   (1) 

 

 :ی نوری متناسب با انتگرال زیر استی انحراف باریکهلذا مقدار زاویه

    
  

  
 

  

 
                                                                           (2) 

 

ای استفاده سنج مارهاگر بالفاصله بعد از سلول حاوی سیال، از انحراف

ی ی انحراف باریکهکنیم، مقدار جابه جایی الگوهای ماره در اثر زاویه

 :شد ورودی به آن برابر مقدار زیر خواهد

 

     
    

 

 

     
 

 
 
 

 

 
 
  

  
   

  

  
 

  

 
            (9) 

 

ی بین زاویه θگام توری،  Λ، طول موج نور  λکه در آن

ضریب   و    و توری    خطوط خودتصویر توری 

ی مرتبه) k و θمقادیر .شکست محیط است

 .ثابت است Λو   λو  (خودتصویرسازی

در سیاالت وابسته به مدهای  9ی رابطهمقدار انتگرال    

اگر شیب دمایی در جهت گرانش . باشدانتقال گرما می
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صرفا انتقال گرما از طریق ( از باال به پایین)ایجاد شود

که شیب گرمایی در اما در صورتی. پذیر استهدایت امکان

ای داشته باشد، انتقال گرما از مولفه یی غیر از آنراستا

سازی منظور شبیهبه. ذیر استپطریق همرفت نیز امکان

افزار کامسول استفاده انتقال گرما از طرق یاد شده ما از نرم

 .  پردازیمآن میکردیم که در ادامه به

 انتقال گرما

منظور بررسی انتقال گرما از طریق هدایت و همرفت، از به

باشد سیال مورد نظر آب می. افزار کامسول استفاده شدنرم

در دمای  لول مکعب مستطیلی شککه درون یک سل

برای سادگی یکی از ابعاد را . مفروض است 300Kی اولیه

دو بعد لذا انتقال حرارت به. گیریمنامتناهی در نظر می

    شود که مستطیلی با ابعاد محدود می

که مستقیما در مد  شرایط مرزی. محسوب شد      

مختلف اعمال دو صورت انتقال حرارت سیال موثر است به

 .شد

ی سطوح بجز سطح باالیی در دمای همه :حالت اول

شود و دمای کلوین در نظر گرفته می 900دمای ثابت 

  . اعمال شد 4ی رابطهسطح باالیی مطابق 

   2300f t Asin t    (4) 

-در این وضعیت انتقال گرما صرفا از طریق هدایت امکان

 .پذیر است

 
 شرایط مرزی اعمال شده در مد هدایت .2 شکل

توضیح الزم به. ی گرمایش محیط استفرکانس مشخصه  

است که انتخاب شرایط مرزی متناوب ممکن است 

تر در مورد ضریب هدایت گرمایی محیط اطالعاتی دقیق

 .آن پرداخته خواهد شدفراهم آورد که در ادامه به

مد همرفت در سیال الزم است منظور ایجاد به :حالت دوم

که یک شیب دمایی در جهتی غیر از راستای گرانش ایجاد 

مشابه  9همین دلیل شرایط مرزی مطابق شکل به. شود

 .قسمت هدایت انتخاب شد

 
 شرایط مرزی اعمال شده در مد همرفت .9شکل 

 نتایج و بحث

صورت تابعی از زمان در ابتدا، دمای نقاط مختلف مایع به

. دست آمدافزار کامسول بهالت یاد شده باال، در نرمدو ح

ثانیه به  t=200 الگوی توزیع دما در دو حالت و در زمان

این . ب آمده است-4الف و  -4ترتیب در نمودار شکل 

ی زمانی انتقال حرارت حالت پایا زمان با توجه به مشخصه

شود در مد هدایت دما گونه که مالحظه میهمان. باشدمی

ی کند که نتیجهطور منظم تغییر میاز سطح باالیی به

که در مد در حالی. ی پخش استمستقیمی از معادله

توان مالحظه ب می-9گونه که در شکل همرفت همان

سطح گرم طور یکنواخت نسبت بهکرد، توزیع دما لزوما به

جایی سیال بر اثر تغییر علت جابهاین به. کندتغییر نمی

صورت همرفت نمایان ی از تغییر دما است که بهچگالی ناش

دما شود که پربندهای همچنین مشاهده میهم  .شودمی

-در کنار سطح گرم از پایین به باال، از یکدیگر دورتر می

طور مستقیم به مد همرفت وابسته این پدیده نیز به. شوند

این واقعیت که در هنگام از طرفی با توجه به. است

ی کناری مدهای هدایت و همرفت هر دیوارهگرمایش از 

دو مسئول انتقال گرما هستند، شیب گرمایی در کنار 

شود حالتی که گرمایش از باال ایجاد میدیواره نسبت به

 .، بیشتر است(صرفا مد هدایت)

الگوی توزیع دمای سلول در نقاط مختلف در حالت اول، شامل   .4شکل 

شامل حالت دوم و الگوی توزیع دما در ( الف)انتقال حرارت از طریق هدایت 

 حالت پایادر ( ب)و همرفت  تیهداانتقال حرارت از طریق همزمان 

(t=200s)  

جایی ، که متناسب با جابه  مقدار انتگرال چنین هم

ارتفاع  از صورت تابعیبه 2و1حالت  فریزهاست در دو
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فرکانس  4به ازای  S200سلول دربازه زمانی 

        ,   
 

 
  ,   

 

 
       

و از ( هدایت)برای گرمایش از باال           

نتایج در نمودارهای . محاسبه شد( هدایت+همرفت )کنار 

 .ب آمده است-5الف و -5شکل 

 
 

جایی فریز ماره در به، متناسب با جاIی انتگرال مقدار محاسبه شده.5لشک

 (ب)و حالت دوم ( الف)حالت اول 

-5شکل )شود در حالت اول گونه که مالحظه میهمان

جایی فریزها، در فواصل نسبتا کم از سطح گرم، جابه( الف

اما با دور شدن . متاثر از شرایط مرزی چند قله وجود دارد

. یر زمانی قابل مشاهده استاز سطح گرم، یک قله با تاخ

این رفتار مستقیما به انتقال حرارت از طریق هدایت 

در حقیقت همان گونه که اشاره شد، هدایت . استوابسته

با توجه . کندتبعیت می( فوریه)ی پخش گرمایی از معادله

فرکانس ی هدایت گرمایی بهالف زمان مشخصه-5به شکل 

ی باشد زمان مشخصهوابسته است و هرچه فرکانس کمتر 

هدایت گرمایی بیشتر است در نتیجه عمق نفوذ بیشتر 

ی هدایت گرمایی که زمان مشخصهدر صورتی. باشدمی

تر از زمان تغییرات باشد، نوسانات حرارتی نسبت کوچک

لذا زمان بین چند پالس . زمان قابل مشاهده خواهد بودبه

در . کندمیشود، تغییر شکل با عمقی که نوسانات محو می

شود مقدار گونه که مالحظه میب، همان-5نمودار شکل 

ی نزدیک به سطح گرم مقدار جایی فریزها در فاصلهجابه

جایی تقریبا قابل توجهی دارد و پس از آن  مقدار جابه

 .صفر است

الف -5منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل نمودارهای شکل به

 cm)منبع گرمایی  ب،در ارتفاع ثابت سیال نسبت به-5و 

جایی فریز ماره نسبت به زمان برای هر چهار به، جا(9/0,

 .فرکانس رسم شد

 
فرکانس یادشده در 4جایی فریزهای ماره در ی جابهمقایسه. الف-9شکل 

ی مقایسه.  ب-9شکل  نسبت به سطح گرم در مد هدایت cm 0.6ارتفاع 

نسبت به cm 0.9فرکانس یادشده در ارتفاع 4جایی فریزهای ماره در جابه

  همرفت سطح گرم در مد 

شود که ب مشاهده می-9الف و -9نمودارهای با توجه به

جایی فریزها در این فاصله نسبت به سطح گرم مقدار جابه

باشد چون در این فاصله تغییرات کمتر از مد هدایت می

 . وجود ندارد چندانی در دما و شیب آن

 گیرینتیجه

به منظور بررسی مدهای هدایت و همرفت در انتقال گرما 

که زمانی. ای استفاده کردسنجی مارهتوان از انحرافمی

گرانش عکس جهت در جهتی غیر از شیب مثبت دما 

در حالی . افتدباشد، هر دو مد هدایت و همرفت اتفاق می

که وقتی شیب مثبت دما رو به باال است، انتقال حرارت از 

نتایج این تحقیق نشان . پذیر استطریق هدایت امکان

تواند به منطور سنجی فریزهای ماره میدهد انحرافمی

به خصوص . بررسی مدهای انتقال حرارت به کار برده شود

تایج دقیقی توان به نبا تغییرات متناوب شرایط مرزی می
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در فیلم پلیمری حاوی برگشت پذیر ولوگرافی مشاهده و بررسی توری شدتی ه

 DR1رنگینه

 یک طرح تداخلی که طول موج آن در ناحیه ی جذب رنگینه است،   Nd:YVO4در این مقاله قصد داریم با استفاده از لیزر  –چکیده 

که  ، DR1این نمونه حاوی  یک الیه ی رنگینه . بر روی یک نمونه ی الیه نشانی شده از پلیمر ایجاد کنیمبه روش تداخل دو پرتویی 

طرح پراشی ناشیی  از آن را مشیاهده   ،  He-Neپس از آن با تابش لیزر  .میزبان دوپ شده است -به روش میهمان PMMAدر پلیمر 

حیذ  میی    He- Neاثر پراش لیزر  ،از بین رفتن طرح تداخلیو  Nd:YVO4زر قطع لینشان خواهیم داد که با  پایاندر . خواهیم کرد

 .شود

 طرح تداخلی، تداخل دو پرتویی، طرح پراشی، ناحیه ی جذب، دوپ کردن -کلید واژه

Observation and Investigation the Switchable Holographic Intensity 

Grating in Dye Dopped Polymer Film  
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Space Sensor Group, Institute of Mechanics, Iranian Space Research Center 
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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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 مقدمه 1

مواد ناهمسانگرد نوری برای کاربردهایی مانند ذخیره  

در میان  .سازی اطالعات و پردازش مورد توجه قرار دارند

این مواد پلیمرهای حاوی رنگینه به علت داشتن 

این . دوشکستی القایی باال از اهمیت ویژه ای برخوردارند

پلیمرها از زمان های بسیار دور به خاطر امکان ضبط توری 

هر موج نوری را . ]2و1[هولوگرافیک مورد توجه بوده اند

 می توان به عنوان یک میدان برداری به وسیله شدت و

هنگامی که دو پرتو با شدت و . قطبش آن توصیف کرد

قطبش مشخص با هم تالقی می کنند، یک میدان برداری 

یا  کل در ناحیه تالقی ایجاد می شودکه می تواند شدت و

و یا قطبش هر یک از پرتوهای  ،قطبشی متفاوت از شدت

    .  تالقی کننده داشته باشد

 تئوری آزمایش  2

تویی پرتوی لیزر به دو قسمت در روش تداخل دو پر

شده و بر روی نمونه با هم تالقی داده مساوی تقسیم 

، نسبت به طول موج فرودی نمونهاز آنجا که . دنشو می

تاثیر  را تحتتداخلی ایجاد شده، نمونه  طرح حساس است،

می ر تغیی طور متناوب بهشکست آن   قرار داده و ضریب

اینجا بررسی می  حال تداخل دو موج صفحه ای را در .دهد

تداخل دو موج صفحه ای با شدت های مساوی را . کنیم

 ها،zیکی در جهت : درنظر بگیرید

(1)                  

  x-zدر صفحه ی  zنسبت به  𝜃و دیگری تحت زاویه 
(2)                       

       ) 

 .ترسیم شده منتشر می شود 0 همان طور که درشکل 

دو موج دارای اختالف فاز  z=0ی  در صفحه

𝝋 عادله تداخل شدت هستند که از آن م          

 .کل زیر بدست می آید

(9)                         

 𝜃       𝜃       با تناوب xاین الگو نسبت به 

𝜃برای مثال ، اگر . تغییر می کند باشد تناوب برابر     

از این رو تداخل دو موج صفحه ای مایل می . است    

 ،با دقت باالشی برای چاپ الگوی متناوب تواند به عنوان رو

. برای استفاده به عنوان توری پراش به کار گرفته شود

یک موج از طریق  𝜃سنجش زاویه  همچنین روشی برای

مخلوط کردن آن با یک موج مرجع و ثبت توزیع شدت 

 .حاصله است که اساس کار هولوگرافی می باشد

 

نسبت به یکدیگر  𝜃تداخل دو موج صفحه ای که تحت زاویه : 1شکل 

 .حرکت می کنند

یک توری پراش شفاف که ضریب شکست آن با  حال

این توری امواج . را در نظر بگیرید تغییر میکند 𝚲متناوب 

𝛌 با طول موج  ،نور تختی  𝚲  را که تحت زاویه ی𝜃 

زیر  به صورت را محور عمود بر توری تابیده شود ی

 ]9[.پراشیده می کند

 
(6)  

 

            
  

 
 

 واد و چیدمان آزمایشم 3

میزبان –از فرآیند میهمان برای درست کردن نمونه

PMMA-DR1 (5 )% استفاده شد که حالل آن دی کلرو

این  .نقش میزبان را داشت  PMMAپلیمر .متان است

و دمای گذار شیشه ای  52/1ب شکست پلیمر دارای ضری

خریداری شرکت آلدریچ  د ازتمام این موا .درجه است 125
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درصد جرمی رنگینه در  5در این آزمایش از  .شده بود

نده میلی لیتر رسا 22پلیمر، در حالل دیکلرومتان به حجم 

ن کردن، پلیمر میزبان را در بعد از وز. بودیم، استفاده شد

یک ظرف در پوشیده ریخته و به وسیله ی همزمن 

مغناطیسی آنقدر آن را هم میزنیم تا تمامی پلیمر در 

سپس آن را به مدت دو ساعت در . اخل حالل حل شودد

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 

. زیرا می خواستیم نمونه نسبتا یکنواخت شود. استفاده شد

را در   DR1 و رنگینه در این روش محلول حاوی پلیمر 

میلی لیتر ریخته و توسط یک  25یک ظرف به حجم 

نگهدارنده که توسط یک موتور باال و پایین می رود نمونه 

ولتاژ  را داخل محلول کرده و بسته به ضخامت مورد نیاز، با

بدین ترتیب الیه ای به  .مناسب آن را خارج می کنیم

 .  ه ایجاد شدمیکرون بر روی الیه ی پوست 1/6ضخامت  

 

 
 نمونه ساخته شده برای آزمایش: 2شکل 

همان طور که در چیدمان آزمایش در شکل دیده می 

با طول موج  Nd:YVO4شود، از تداخل دو باریکه لیزر 

nm592 (پرتوهای پمپ ) برای ایجاد توری استفاده شده

زیرا ناحیه جذبی نمونه در ناحیه ی طول موجی  است

nm522 در این حالت در نقاط تاریک ضریب . می باشد

شکست تغییر نمی کند اما در نقاط روشن به علت فرآیند 

ترانس ملکول های -سیس-فوتوایزومریزاسیون ترانس

DR1  در جهت قطبش جهت گیری کرده و ضریب

کل باریکه های  توان. شکست در این نواحی تغییر می کند

از . بوده است mw9و توان باریکه پروب  mw5/1پمپ 

آنجا که زمان تشکیل توری به زاویه ی بین دو پرتو 

 15بستگی ندارد، نتایج این آزمایش تنها به ازای زاویه ی 

برای مطالعه ی خصوصیات توری . درجه گزارش شد

نئون با طول -تشکیل شده از یک باریکه ی لیزر هلیوم

 بدین صورت که مرتبه ی اول .استفاده شد nm 399موج 

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

 
چیدمان تشکیل توری به روش تداخل دوپرتویی و پراش لیزر : 9شکل 

He:Ne از آن 

 نتایج تجربی 4

پس از چیدن ستاپ توری هولوگرافی، ابتدا پرتو لیزر 

مربوط به   6شکل. نئون از آن پراشیده می شود-هلیوم

همان طور که در شکل  .پراش پرتو این لیزر از توری است

مشاهده می شود، بیشتر توان لیزر در مرکز متمرکز شده 

دلیل آن به خاطر کوتاه بودن گام توری و همچنین .  است
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کم بودن تغییرات ضریب شکست در هر دوره است که در 

با  .نتیجه کم بودن تغییرات فاز در هر گام ناشی می شود

ری، می توان تغییر زاویه ی پرتوهای تشکیل دهنده تو

در شکل زیر پراش مرتبه . را تغییر داد میزان پراکندگی

با توجه  .ه دیده می شوددرج 15لیزر به ازای زاویه ی اول 

به مباحث گفته شده در تئوری گام توری معادل تقریبا 

 .میکرون می باشد  5/2

 
ناشی از توری نئون  -لیزر هلیوممرتبه اول طرح پراشی : 6شکل 

 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 

 قطعیرات این توان، به ازای وصل و قرار داده تا میزان تغی

زمان تغییرات توان . لیزر پمپ برحسب توان بدست آید

که با بین رفتن یا تشکیل توری می باشد برابر با زمان از

نمودار . ثانیه است 5توجه به نمودار این مقدار در حدود 

 .مربوط به تغییرات توان مطابق شکل زیر است

 

به ازای  نمودار تغغیرات توان پرتو پراشیده شده توسط توری: 1نمودار

 Nd:YVO4قطع و وصل لیزر 

 گیری نتیجه

در این مقاله ساخت توری آنی برگشت پذیر بر روی فیلم 

با کمک اثر  DR1رنگینهتشکیل شده از پلیمر و 

در اثر تابش . سیس انجام شد -فوتوایزومریزاسیون ترنس

ی جذب فیلم پلیمری،  ضریب  نور لیزری در محدوده

لیزر قرار گرفت نسبت به ای که تحت تابش  شکست ناحیه

روش . نواحی که تحت تابش نور قرار نگرفت تغییر کرد

استفاده شده برای ایجاد توری روش ساخت توری 

هایی با  این روش قابلیت ساخت توری. هولوگرافی بود

های متغیر با ابعاد بسیار کوتاه را داراست به طوریکه با  گام

رنتیجه ی آن و د  تغییر زاویه ی بین دو پرتو تداخلی

 .میزان پراش را تغییر دهیمتغییر گام توری می توانیم 

می تواند از لحاظ   ساخت توری با روش تداخل دو پرتوی، 

نسبت به سایر روش ها به  و مصرف مواد هزینه زمان،

بر روی توان  را میاین توری از طرفی . صرفه تر باشد

ن در فیبر های نوری تکرار کرد و از آ ها و حتی موجبر

ساخت سنسور ها، شتاب دهنده ها و غیره استفاده 

از مزیت های دیگر این توری ها کاهش میزان . ]6[کرد

پراکندگی و همچنین یکنواخت بودن سطوح ناشی از 

 .تغییرات ضریب شکست است
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 های جداپذیرتنیده به کیوبیتسه مدی درهمغیرخطی تنیدگی از حالت همدوس انتقال درهم

 1،1داود افشار، 1اعظم انبارکی

اهواز گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1  

مرکز تحقیقات لیزر و پالسما، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز1  
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وسیلة تنیدگی آن بهمعرفی و درهم با اختاف فاز سه مدی همدوس غیرخطی  دو حالت نهیصورت برهمحالت میدان به :چکیده

قرار دارند که هر سه کیوبیت در حالت پایه با سیستم سه کیوبیتی جداپذیر  کنش این حالتبرهم .شودسنجة توافق محاسبه می

وسیلة سنجة کنش، بهتنیدگی سیستم کیوبیتی پس از این برهمتحول درهمسپس . شوددر نظر گرفته می زکامینگ-تحت مدل جینز

تنیدگی سیستم خاصی از پارامتر همدوسی، درهم های مشخص و به ازاء مقدارر زمانشود که دمشاهده می. گرددمنفیت مطالعه می

 .دشوکیوبیتی بیشینه می

 .تنیدگی، کیوبیت، انتقال درهمهای همدوس غیرخطیحالت: کلید واژه

Entanglement transfer from entangled three-mode nonlinear coherent 

states to separable qubits 
Azam Anbaraki

1
, Davood Afshar
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Iran 
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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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 مقدمه-1

های کیوبیتی در فرآیندهای اطالعات کاربرد سیستم

. اندکوآنتومی تا کنون به کرات مورد بررسی قرار گرفته

تنیدگی اساس فرآیندهای اطالعات کوآنتومی توزیع درهم

یک  گرههای کوآنتومی است؛ هر در شبکه هاگرهبین 

سیستم کوآنتومی است که اطالعات کوآنتومی را درقالب 

های کوآنتومی ها نگهداری کرده و با استفاده از گیتبیت

 رو انتقال از این .[2،1]کند ها را پردازش میآن

های های کیوبیتی و سیستمسیستمتنیدگی بین درهم

اطالعات کوآنتومی  پیوسته نقشی اساسی در نظریة-متغیر

 . کندبازی می

 یک مدل نظری مهم در مطالعة  زکامینگ-مدل جینز    

یک ؛ [9]کنش دو سیستم کوآنتومی نامتشابه است رهمب

 پیوسته را  هایسیستم کیوبیتی و یک میدان با متغیر

و با  ن دو سیستم نامتشابه در نظر گرفتعنواتوان بهمی

. ها پرداختکنش آناستفاده از این مدل به بررسی برهم

تنیدگی هر تحول درهم ،های جالب این مدلیکی از ویژگی

در این مقاله به . کنش استم در طول برهمدو سیست

کنش میدانی در حالت همدوس غیرخطی سه مطالعة برهم

پردازیم و تنیده با سیستمی سه کیوبیتی میمدی درهم

تنیدگی از میدان به سیستم کیوبیتی را انتقال درهم

 .کنیمبررسی می

در بخش دوم : آیدپیکربندی این مقاله در ادامه می    

با در نظر  ،تنیده غیرخطی میدانمدی درهم حالت سه

معرفی های هماهنگ گرفتن تابع غیرخطی مربوط به حالت

الت تنیدگی این حدرهمدر بخش سوم  سپس. شودمی

کنش این حالت برهم در بخش چهارم بررسی خواهد شد و

میدان با سه کیوبیت جداپذیر در حالت پایه تحت مدل 

 در نهایت در بخش پنجم .شودمطالعه می زکامینگ-جینز

 .ارائه خواهد شد گیرینتیجه

 

 

 تنیدهحالت همدوس غیرخطی سه مدی درهم -1

های همدوس دو مدی طور مشابه با حالتبه ،در این بخش

 به تعریف حالت همدوس غیرخطی  ،[5،4]غیرخطی 

مدی حالت همدوس غیرخطی سه. پردازیممدی میسه

های همدوس ل از حالتمورد مطالعه در این مقاله، متشک

 :باشدمی صورت زیربه غیرخطی با اختالف فاز 

 , , , , , ,N f f f f f f           

(1)  

ثابت  Nحالت همدوس غیرخطی و  f, آنکه در 

این مقاله تابع غیرخطی مورد استفاده در . بهنجاری است

صورت زیر تعریف های هماهنگ بوده و بهمتناظر با حالت

 :[7]شود می

(2)             1
( )f n

n
 

تنیدگی حالت همدوس غیرخطی تعیین درهم-3

 تنیدهدرهممدی سه

 آن را  ،مدیتنیدگی حالت سهدرهم محاسبةجهت 

 نظر صورت یک حالت متشکل از دو زیر سیستم در به

گیریم که یک زیر سیستم شامل یک ذره و زیر سیستم می

متشکل  ،(1)مدی حالت سه. دوم شامل دو ذره دیگر است

 پیش از ارزیابی  بنابراینهای نامتعامد است از حالت

بر را ( 1)و حالت را معرفی های متعامد پایه ،تنیدگیدرهم

جار هنهای راست پایه. کنیمبازنویسی میها حسب این پایه

 توان را می( 1)حالت مرتبط با های زیرسیستم

 :صورت زیر تعریف کردبه

 :های راست هنجار زیرسیستم اولپایه

(9                            )

 

 

1

1

, ,
0

2 1 , ,
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 :های راست هنجار زیرسیستم دومپایه
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(5            )
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صورت زیر بر توان بهرا می( 1)مدی بنابراین حالت سه

  :های راست هنجار بازنویسی نمودحسب پایه

(4   )




2

1 2,3

2

1 2,3

1 , , 1 , , 0 0

1 , , 1 , , 1 1

N f f f f

f f f f

   

   

     

    

  

کیوبیتی  سیستمتنیدگی هر برای محاسبة درهم    

0,0دوبخشی،  0,1 1, 0 1,1a b c d     از ،

 :توان استفاده کردسنجة توافق با تعریف زیر می

(7        )                                      2C ad bc  

0در رابطة فوق  1C   آن ( صفر)است که مقدار یک

( جداپذیر)تنیده طور بیشینه درهمهای بهمربوط به حالت

 .است

حالت  توافق سنجة، (7)و  (4) روابطبا استفاده از     

 ،[1]د شوزیر محاسبه می صورتبه: 

(1  )  2 2 4

1,23 2 1 , , 1 , ,C N f f f f        

بر ( 1)در شکل ( 1)محاسبه شده در رابطة  توافق سنجة

. به تصویر کشیده شده است، حسب دامنة همدوسی، 

حالت  توافق سنجةدهد، چه این شکل نشان میچنان

  بسته به مقدار  ،مقداری بین صفر و یک دارد 

 طور یکنواخت با افزایش ای که مقدار آن بهگونهبه

 .شودافزایش یافته و به مقدار یک نزدیک می

0.2 0.4 0.6 0.8

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

2 بر حسب حالت  توافق سنجةنمودار (: 1)شکل 
. 

 کیوبیت-کنش میدانبرهم -4

سیستم سه کیوبیتی،  کنش میدان وجهت بررسی برهم

سه کیوبیت را در سه کاواک جداگانه و یکسان در نظر 

 ها مدی را وارد این کاواکگرفته و حالت میدان سه

هر مد میدان با کیوبیت واقع در کاواک خود . کنیممی

در راستای . کندکنش میبرهم زکامینگ-تحت مدل جینز

ها و مدهای ساده سازی مسئله، جفتیدگی بین کیوبیت

کنیم که فرکانس میدان را مشابه در نظر گرفته و فرض می

فرکانس گذار هر کیوبیت  با هر مد میدان تابشی نیز مشابه

کنش هر مد میدان و هر امیلتونی برهمبنابراین ه. باشد

  زکامینگ-ها طبق مدل کوآنتومی جینزیک از کیوبیت

 :[9] صورت زیر استبه

(6)   † , 1,2,3i iH g e g a a g e i  
 

آن که در
ia (†

ia ) هر مد میدان ( آفرینش)عملگر نابودی

ثابت جفتیدگی هر مد میدان با هر یک از  gاست و 

هر ( برانگیخته)نیز حالت پایه g (e ). هاستکیوبیت

 .ها استیک از کیوبیت

 صورتبهکیوبیت -عملگر تحول زمانی سیستم میدان    

 :آیددست میزیر به

(9                  )1 2 31, 2, 3,( ) ( ) ( ) ( )T f f fU t u t u t u t   

 آنکه در 
1 2 31(2)(3), ( )( ) ( )f f fu t شودتعریف میصورت زیربه: 

(11                         )
1 2 31(2)(3), ( )( ) ( ) exp( )f f fu t iHt  

و عملگر چگالی  qاگر عملگر چگالی سیستم کیوبیتی 

میدان نیز 
f تحت  کل سیستم عملگر چگالی ،باشد

 :آیددست میتحول زمانی طبق رابطة زیر به

(11                          )
†( ) ( ) ( )T q f Tt U t U t    

حال اگر فرض کنیم که سه کیوبیت ابتدا در حالت پایه 

0tباشند، عملگر چگالی سیستم کیوبیتی در لحظة    

 :صورت زیر استبه

(12                                        )q ggg ggg  
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کنش با حالت عملگر چگالی سیستم کیوبیتی بعد از برهم

( 11) های میدانن رد روی حالتمیدان با استفاده از گرفت

 :آیددست میبه

(19          ) †

1,2 , 1,2 ,( ) ( ) ( )A B T A B Tt Tr U t U t   
 

با استفاده از سنجة منفیت را ( 19)تنیدگی حالت درهم

 :کنیمبررسی میطبق تعریف زیر 

(15                                             )
2 i

i

N   
 

مقادیر منفی ترانهادة جزئی ماتریس ها ویژهi در آنکه 

 ،منفیت. هستندچگالی کاهش یافته زیرسیستم کیوبیتی 

بین صفر و یک داشته که مقدار یک آن متناظر با  قداریم

های تنیدگی و مقدار صفر آن مربوط به حالتبیشینة درهم

محاسبه و  را (19) منفیت سیستم کیوبیتی .جداپذیر است

( 2)کل چه شچنان. ایمبه تصویر کشیده( 2)شکل در 

با افزایش مقدار  T ی ازثابت دهد به ازاء مقادیرنشان می

 مقدار منفیت سیستم کیوبیتی افزایش یافته و پس از ،

رسیدن به مقداری بیشینه مجدداً کاهش یافته تا به صفر 

 .برسد

 
کنش کیوبیتی پس از برهمسه منفیت سیستم (: 2)شکل 

و  مدی بر حسب با حالت همدوس غیرخطی سه

T gt. 

 گیرینتیجه -5

 حالت همدوس غیرخطی سه مدییک  ،در این مقاله

سپس با در نظر گرفتن تابع غیرخطی  و معرفیتنیده درهم

با  تنیدگی این حالتدرهم ،های هماهنگمربوط به حالت

سپس . مورد بررسی قرار گرفت توافق سنجةاستفاده از 

حالت غیرخطی سه مدی با یک سیستم  کنش اینبرهم

جداپذیر سه کیوبیتی که هر سه کیوبیت در حالت پایه 

تنیدگی سیستم کیوبیتی قرار دارند مطالعه و تحول درهم

بررسی . کنش مورد ارزیابی قرار گرفتپس از این برهم

تنیدگی حالت همدوس غیرخطی سه مدی نشان داد درهم

مقدار پارامتر همدوسی  توافق این حالت بسته به سنجةکه 

کنش برهم. تواند مقداری بین صفر تا یک داشته باشدمی

حالت همدوس غیرخطی سه مدی با سیستم سه کیوبیتی 

جداپذیر بررسی گردید و محاسبات نشان داد که سیستم 

 بیشتر ها وکنش در بیشتر زمانکیوبیتی پس از این برهم

 همچنین  .استتنیده مقادیر پارامتر همدوسی درهم

و به  یمشخصهای زمانتنیدگی سیستم کیوبیتی در درهم

 خاصی از پارامتر همدوسی دارای بیشینة  مقدار ازاء

 .تنیدگی استدرهم
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 تصویربرداری گوست محاسباتی از جسم متحرک با سرعت باال

 کندجانی پوریا فرهادیان فرد، رضا خردمند، سهراب احمدی

 دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

ی توان به تصویربردارمی از کاربردهای تصویربرداری گوست. روش تصویربرداری غیر محلی ستتصویربرداری گوست یک  -چکیده 

افزای   افزاری،بهبود نرماز با استفاده  در این مقاله به صمور  تووری و تشربی سمنش  از راه دور اشماره کرد. از جسمم متحرک و

جسم متحرک که با سرعت باال در ایم تصویر حاصل از توانستهالگوهای گزینشمی و تصادفی و افزای  سرعت مدوالسیون  ت سمرع

بازیابی کنیم. همچنین با استفاده از ردیابی مسیر حرکت و زمان تولید الگوها،سرعت جسم متحرک  به روش گزینشی کت است راحر

 بدست آمده است.

 .ت مدوالسیون،سرعسنجش از راه دورگوست گزینشی،تصویربرداری گوست،تابع همبستگی،  -کلید واژه

 

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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 مقدمه -1

با استفاده از دو باریکه همبسته  در تصویربرداری گوست

م کنند تصویر جسفضایی که در دو مسیر متمایز حرکت می

شود.به طوری که در یک مسیر که به بازوی بازسازی می

کند و نور جسمی معروف است، باریکه به جسم برخورد می

عبوری یا بازتابی از آن توسط یک آشکارساز تک پیکسل که 

فضایی است آشکارسازی می شود.در  تفکیک پذیریفاقد 

مسیر دیگر که بازوی مرجع نام دارد،تنها از یک آشکارساز 

ویر در نتیجه تص.شودبا قدرت تفکیک فضایی استفاده می

اریکه بگیری تابع همبستگی متقابل شدت گوست با اندازه

 .[1]آیدجسمی و باریکه مرجع به دست می

پیتمن برای اولین بار توانست تصویر گوست را از  1991در سال 

 بنینک 2002. در سال [2]باریکه های در هم تنیده بدست آورد

روش تصویر برداری گوست با استفاده از منبع  [9]و گروهش

به صورت  شاپیرو 2002در سال .نهاد کردندپیش را کالسیکی

تئوری روشی را مطرح کرد که در آن تنها از یک آشکارساز تک 

پیکسل استفاده می شد و نیازی به آشکارساز با قدرت تفکیک 

.این روش که به تصویربرداری گوست [4]باال و شکافنده پرتو نبود

و  توسط برومبرگ 2009در سال سباتی معروف است،محا

برای  2011در سال .صورت تجربی به اثبات رسید به [1]گروهش

اولین بار تصویربرداری گوست از جسم متحرک مورد بررسی قرار 

ی گی خطگوریتم همبستبا استفاده از ال [6]لی و همکارانشگرفت.

وردن تصویر گوست از جسم متحرک شرایط الزم برای بدست آ

 [1]و همکارانش لی 2014در سال .را مورد بررسی قرار دادند

نوری  با استفاده از منبعتوانستند به صورت شبیه سازی و تجربی 

تطبیق اطالعات محاسباتی و اطالعات ضبط شده  شبه حرارتی ،با

 را بازسازیسم و تصویر ج بدست آورندرا  سرعت نامشخص جسم

-و ستارهدر پژوهشکده فیزیک کاربردی  2016. در سال کنند

سحر غالمی و همکارانش توانستند بصورت تئوری  ،شناسی تبریز

. در این [2]تحرک،تصویربرداری به عمل آورندو تجربی از جسم م

 ریمرحله به مرحله داده ها تصو یبازسازنیز با استفاده از کار 

-میکرومتر در هر نمونه 1/0با سرعت  جسم متحرک گوست از

ونگ و همکارانش  2011در سال  آمده است. به دست برداری

تصویربرداری گوست محاسباتی توسط  سرعت که دریافتند[9]

محدود شده است.جهت برطرف  SLMفرکانس مدوالسیون 

 تفکیک پذیریسازی این محدودیت دریافتند که با کاهش 

توان سرعت مدوالسیون را افزایش داد که می  SLMفضایی 

در ادامه به بررسی .شودموجب کاهش زمان بازیابی تصویر می

چیدمان آزمایش،مفاهیم ریاضی و بحث و نتیجه گیری درباره 

 . نتایج حاصل خواهیم پرداخت

 چیدمان آزمای  -2

اند هکه توسط رایانه تولید شد پروژکتور،الگوهایی در اینجا دستگاه

 با جسم برخورد سپس این الگوها.کندرا به سمت جسم ارسال می

(  144×116به ابعاد)  CMOS کرده و توسط آشکارساز

ن شوند.چیدماثبت میپذیری فضایی پیکسل،بدون تفکیک

حرف  ما جسم .نشان داده شده است (1)تجربی آزمایش در شکل 

H میلیمتر قرار  0001با دقت  روی یک موتور بر کهباشد می

اگر فرض .است سانتیمتر 90 آن تا منبع فاصله واست  گرفته

میزان شدت دریافتی باشد،تابع عبور جسم  𝑇0(𝜌) کنیم که

 :به قرار زیر است  CMOSتوسط آشکارساز 

(1) 𝐵𝑖 = ∫ 𝐼𝑖(𝜌, 𝑡)𝑇0(𝜌, 𝑡) 𝑑ρ 

,ρ=(𝑋𝑛 و  تولید شده الگوهای 𝐼𝑖که در آن  𝑌𝑛)  مختصات

د.در نباشجسم می در سطح عرضی الگوهای تولید شده

وم مرتبه دنهایت تصویر گوست توسط رابطه همبستگی 

 شود:بازسازی می

(2)                                 G(ρ)=
  1

𝑁
∑ (𝐵𝑖 − 〈𝐵𝑖〉)𝐼𝑖(𝜌)         𝑁

𝑖=1 

در پارامترهای مربوط به د.باشمی تعداد الگوها Nکه در آن 

تباین تصویر یک کمیت بسیار مهم  تصویربرداری گوست،

نواحی روشن و تاریک تصویر را  است که اختالف نسبی بین

 آید:کند و از رابطه زیر بدست میتوصیف می

(9) V(G) ≡
〈𝐺(𝑋𝑖𝑛)〉−〈𝐺(𝑋𝑜𝑢𝑡)〉

〈𝐺(𝑋𝑖𝑛)〉+〈𝐺(𝑋𝑜𝑢𝑡)〉
 

چیدمان تجربی تصویربرداری گوست محاسباتی از جسم  :1 شکل

 متحرک
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همچنین نسبت سیگنال به نویز که نسبت اطالعات مفید به 

آید:دهد از رابطه زیر بدست مینویز را نشان می  

(4) SNR(G)=
〈𝐺(𝑋𝑖𝑛)〉

√1/2[∆2𝐺(𝑋𝑖𝑛)+∆2𝐺(𝑋𝑜𝑢𝑡)]
 

 

ها را در داخل و به ترتیب موقعیت پیکسل 𝑋𝑜𝑢𝑡و  𝑋𝑖𝑛که در آن 

 دهد.خارج جسم نشان می

 نتایج شبیه سازی -3

به عنوان جسم متحرک  Hدر شبیه سازی نیز از حرف 

د نحوه تولی.از چپ به راست در حرکت استاستفاده شده که 

ری گیاست که در هر اندازه به این صورتالگوهای گزینشی 

 تنها به یکباشند.تصادفی می مقادیرها دارای تمامی درایه

های که بزرگتر از درایه گیرددرایه مقدار ثابت تعلق می

های ماتریس را درایه ،هاگیریو در کل اندازه تصادفی است

در حالی که در روش معمولی در هر .[10]کندجاروب می

 H کلمهگیری از الگوهای تصادفی استفاده شده است.اندازه

 196در مدت زمان  پیکسل 40(به اندازه 2در صفحه )شکل 

ی با روش گیراندازه 11پیکسل  جابجا شده و در هر ثانیه

 29/0در نتیجه سرعتی معادل گزینشی به عمل آمده است.

 پیکسل بر ثانیه خواهد داشت.

اکنون به بررسی تصاویر حاصل از جسم متحرک با روش 

نسبت به روش گزینشی معمولی در شرایط کامال یکسان 

 (1( و جدول )9خواهیم پرداخت.نتایج حاصل در شکل )

 آمده است.

:مقادیر نسبت سیگنال به نویز و تباین تصویربرداری گوست 1جدول 

 گزینشی و تصویربرداری گوست معمولی

Visibility SNR  

 قسمت )ب( 2شکل 02/2 26/0

 قسمت )ب(  9شکل 11/0 46/0

دست بسازی با روش گزینشی باالترین سرعتی که در شبیه

پیکسل جابجایی  200 معادل( 4)مطابق شکل ،است آمده 

اکنون  .گیری صورت گرفته استاندازه 1در هر پیکسل  که

های حرکتی و زمان تولید الگوهای تعداد پیکسلبا توجه به 

بازیابی جسم متحرک را  حرکت توان سرعتگزینشی،می

 کرد.

 22زمان  مدت پیکسل را در200سرعت جسم که بنابراین 

 .خواهد بودپیکسل بر ثانیه  2/2ثانیه طی کرده است،

گیری اندازه 11سازی با روش معمولی و تصاویر مربوط به شبیه :9شکل

 20در هر پیکسل.الف(تصویر اصلی.ب(تصویر گوست محاسباتی بعد از 

پیکسل  40پیکسل جابجایی.پ(تصویر گوست محاسباتی بعد از 

 جابجایی.

هر گیری در اندازه 11:تصویر گوست گزینشی با 2شکل

 20از  بعد گزینشیپیکسل.الف(تصویر اصلی.ب(تصویر گوست 

پیکسل  40بعد از  گزینشی پیکسل جابجایی.پ(تصویر گوست

 جابجایی

گیری در هر اندازه 1:تصویربرداری گوست گزینشی با 4شکل

پیکسل  100اصلی.ب(تصویر گوست گزینشی بعد از پیکسل.الف(تصویر 

 پیکسل جابجایی 200جابجایی.پ(تصویر گوست گزینشی بعد از 
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 نتایج تشربی-4

( نشان داده شده است 1با استفاده از چیدمانی که در شکل)

جسم  از ،و با استفاده از روش تصویربرداری گوست گزینشی

است.با توجه به شکل متحرک تصویربرداری صورت گرفته 

پیکسل  9شود که جسم معادل در قسمت)پ(مشاهده می 1

رابر ب مدت زمان تولید الگوهای گزینشیحرکت کرده است و 

میلیمتر  9از آنجایی که طول هر پیکسل باشد.ثانیه می 111

 010/0گیری شده است سرعت جسم متحرک اندازه

 .باشدمی میلیمتر بر ثانیه

 

باالترین سرعت قابل  با از جسم متحرک( نیز 6در شکل )

 تصویربرداری شدهبا استفاده از روش گزینشی،، محاسبه

است.در اینجا با کنار هم قرار دادن تصاویر بدست آمده از 

 ،تصویر نهایی بازیابی شده استطول حرکتجسم در 

-همانطور که در شکل مشاهده می.( قسمت)پ((6)شکل)

با .باشدپیکسل می 9معادل م در قسمت)پ( جس ابعاد شود

پیکسل را در تصاویر  4توجه به اینکه جسم ما طولی برابر 

 باشد،در نتیجه مسافتبازیابی شده از جسم ساکن دارا می

ثانیه  19تولید الگوها مدت زمان  وپیکسل  1 پیموده شده،

-اندازهمیلیمتر  9از آنجایی که طول هر پیکسل  .باشدمی

میلیمتر  11/1م متحرک برابر ، سرعت جسگیری شده است

 گردد.محاسبه میبر ثانیه 

 

 گیرینتیشه-5

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 

های حرکتی و زمان تولید آنها، ها،تعداد پیکسلابعاد پیکسل

 سرعت جسم متحرک بدست آمده است. 
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متحرک.الف(تصویر گوست :تصویربرداری گوست گزینشی از جسم 6لشک

-اندازه 144گیری.ب(تصویر گوست گزینشی با اندازه 12گزینشی با 

 گیریاندازه 222گیری.تصویر گوست گزینشی با 

صویربرداری گوست گزینشی از جسم :ت1شکل

گیری در آغاز اندازه 144متحرک.الف(تصویرگوست گزینشی با 

گیری در مکان اندازه 1616حرکت.ب(تصویربرداری گوست گزینشی با 

 گیری در مکان سوماندازه 2922تصویربرداری گوست گزینشی با .دوم
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با پهنای باند زیاد مبتنی بر  3dBدار خمیده جهت گرطراحی و شبیه سازی تزویج

 موجبرهای پالسمونیکی

 عباس ظریفکارمهسا بابایی و 

 و الکترونیکشیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش مخابرات 

m.babaei@shirazu.ac.ir    zarifkar@shirazu.ac.ir 

. برید پالسمونیک ارایه شده استدار خمیده با پهنای باند زیاد و مبتنی بر موجبرهای هایجهت گرتزویجیک در این مقاله،  –چکیده 

 گرتزویجکه سبب عدم وابستگی توان خروجی  تشکیل شده استپالسمونیکی از موجبرهای خمیده و مستقیم  گرتزویجساختار این 

و  3dB±1، دارای نرخ تقسیم تووان   μm ×3 μm 20طراحی شده با ابعاد  جهت دار گرتزویجشود. و بهبود پهنای باند میبه طول موج 

نسوبت بوه    گرتزویجباشد که نشان دهنده بهبود قابل توجه پهنای باند می 1600nmدر طول موج مرکزی  500nm حدود پهنای باند 

  های مشابه پیشین است.گرتزویج

 پالسمونیکدسی بل، موجبر هایبرید  9، مقسم توان دارجهت گرتزویجپهن باند،  گرتزویجساختار خمیده ،  -کلید واژه

 

 

 

Design and Simulation of a Broadband 3dB Curved Directional 

Coupler based on Plasmonic Waveguides  
 

Mahsa Babaei and Abbas Zarifkar 

m.babaei@shirazu.ac.ir  zarifkar@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
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 مقدمه 1

-عنوان ادواتی ضروری در سیستمهای نوری به گرتزویج

-تزویجشوند. وظیفه یک های مخابرات نوری محسوب می

ها است. نوری، ترکیب یا جداسازی نور در این سیستم گر

هایی با ابعاد گرتزویجدر مدارهای مجتمع فوتونیکی، 

بسیار مطلوب بوده و  ،به طول موج وابستهکوچک و عدم 

و برای  (MZI) زندری گرهای ماخبه طور معمول در تداخل

ساز بر  تسهیم ،های نوریسوییچساخت ادواتی از قبیل 

 روندبه کار میو فیلترها  (WDM) 1اساس طول موج

[1,2]. 

-ترین بخشمهم های تواندر ساختارهای ماخ زندر، مقسم

 2نسبت تمایز، و تعیین کننده پهنای باند بودهساختار  های

(ER) با طراحی مناسب  لذا باشند ومی 3شنواییو هم

دست توان، می توان به ادواتی با کارایی باال  هایمقسم

 .[3] یافت

توانند می 2×2ساختارهای ممکن برای مقسم توان 

های گرتزویج، [3,4] (MMI) 4گر چند مودهتداخل

 5موجیهای پریودیک زیرطولگرتزویج، [4,5]آدیاباتیک

(SWG) [4]  6های جهت دارگرتزویجو (DC) [5]د نباش. 

، مورد به دلیل تلفات کم هاDCدر بین ساختارهای فوق، 

پاشندگی موجبر  واسطهاند اما به توجه بیشتری قرار گرفته

که به نوبه  [5]، حساسیت زیادی به طول موج دارندنوری

به . [2]شود ها میخود باعث محدودیت در پهنای باند آن

وج در بخش مبه طول تزویجمنظور کاهش وابستگی نرخ 

دار را به جهتگرتزویجتوان موجبرهای می توان،مقسم

در از سوی دیگر  .[6]صورت نامتقارن طراحی کرد 

                                                           
1
 Wavelength division multiplexing 

2
 extinction ratio 

3
 Cross talk 

4
 Multi-mode interferometer 

5
 Sub-Wavelength-Grating 

6
 Directional coupler 

موجبرهای هایبرید پالسمونیکی در مقایسه با موجبرهای 

SOI
های زیر طول موج توانند در مقیاسمی، امواج نوری 7

باند محدود شوند که این به نوبه خود سبب افزایش پهنای 

 .[9-7]شود می

 ماخ زندری و همکاران سوییچ نوری 8، چن2112در سال 

که طراحی کردند های خمیده گرتزویجو با  SOIمبتنی بر 

. با این بود 1dBو تلفات کمتر از  140nmدارای پهنای باند 

 ، بین دو موجبرکم فاصله  به دلیل حال، در این طراحی

با زیاد از طرفی  واست فرایند ساخت با مشکل رو به رو 

ابعاد کلی ساختار  و در نتیجه تزویج، طول شدن این فاصله

  .[5]شود زیاد می

با  SOI گرتزویجو همکاران یک  9، چن2111در سال 

با در نظر که  طراحی کردندهای خمیده و مستقیم را بخش

گر موفق شدند بخش مستقیم در ساختار تزویج اینگرفتن 

به ساختار  پذیر برای بهبود مشخصاتتر تنظیم یک پارام

 88nmپهنای باند نمایند. در ساختار پیشنهادی، اضافه 

 .[4]حاصل شده است 

با بهینه سازی ابعاد، ، جانجان و همکاران 2111در سال 

دار پهن باند مبتنی بر ساختار هایبرید جهت گرتزویجیک 

ار با استفاده از ان در ساخت پالسمونیک را ارایه دادند و

 .[9]دست یافتند 250nm پهنای باند بهسوییچ ماخ زندری 

استفاده همزمان از ساختارهای خمیده و در این مقاله با 

، فلز(-پلیمر-صورت سیلیکون)به  السمونیکهایبرید پ

ی با پهنای باند بهبود یافته نسبت به ساختارهای گرتزویج

  پیشین ارایه شده است.

                                                           
7
 Silicon on Insulator 

8
 S. Chen 

9
 F. R. Chen 
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مبتنی بر  خمیده دارجهت گرتزویج 2

  هایبرید پالسمونیک هایموجبر

 هندسه ساختار:  2.1
شامل پیشنهادی دار جهت گرتزویج، الف-1شکلمطابق 

بین دو موجبر است که از دو بخش  gبا فاصله  تزویجناحیه 

های ورودی و بخشمستقیم و خمیده تشکیل شده است. 

ها موجبرها به هم نزدیک و از که در آن گرتزویج خروجی

ب سطح مقطع -1. شکل متقارن هستندشوند دور میهم 

 دهد.را نشان می گرتزویجساختار در قسمت میانی 

شعاع  :عبارتند از گرتزویجاصلی این  ساختاری پارامترهای

، عرض (  ) داخلی، شعاع موجبر (  ) خارجیموجبر 

 قسمتو طول  (  )خمیده قسمت، طول (W)موجبر

خمیده از رابطه زیر به دست طول قسمت . (  )مستقیم 

 :[4]آید می

(1 )cc R.L 2 

بین دو موجبر  gapتا وسط  oفاصله مرکز    که در آن 

 :[4]آید و از رابطه زیر به دست می بوده

(2 )22 2211 /)gw(R/)gw(RRC  

های خمیدگی زوایای بخش βو  αالف، -1مطابق شکل 

 . باشندساختار می

   

 الف(  )

 

   ب()

دار گر جهت: ساختار هندسی: الف( نمای باال از تزویج1شکل 

طول بخش  طول بخش خمیده، عرض موجبر، Wخمیده. 

 :و نتایج شبیه سازی 2.2

، 400nm ،g=200nm=  =  ، ابعاد ساختار به صورت

  =26μm ،  =1.8μm ،  =8.1μm وα=β   در نظر

پالسمونیکی  در ساختار هایبرید. [4] شودگرفته می

روی  220nmیک الیه سیلیکون به ضخامت  پیشنهادی،

 الیه نشانی شده است. ماده SiO2زیرالیه ای از جنس 

PMMA پلیمری
ثابت پاکلز  ،n=1.6با ضریب شکست  10

r33=200 pm/V  50و ضخامتnm بین سیلیکون و الیه  

 استفاده شده است.، 50nmبا ضخامت  نقره  ی از جنسفلز

نیمی از توان نور از یک موجبر به ،      در طول مشخص 

  :9][شودمی تزویجموجبر دیگر 

(9 ))nn(/L asdB  43  

به ترتیب ضریب شکست موثر برای مود متقارن و    و    

  است. گرتزویجنامتقارن 

اول و دوم در نقاط  TMهای میدان برای مودپروفایل 

نشان داده شده  2در شکل  گرتزویجمختلف در طول 

خمیده و  هایشود، در بخش. همانطور که دیده میاست

شوند، مود محسوب می تزویجمستقیم که جزیی از ناحیه 

 شود.متقارن و نامتقارن تقسیم میاساسی به دو مود 

 
در نقاط  و 1600nmدر طول موج  TM: مود اول و دوم 2شکل 

 گرمختلف تزویج

                                                           
10

 polymethylmethacrylate 
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سطح مقطع در ( ب. [4]های خمیده زوایای بخش βو  αمستقیم، 

شعاع موجبر   شعاع موجبرخارجی،   .گربخش میانی تزویج

 ضخامت نقره   پلیمر،ضخامت  خامت سیلیکون،ض   داخلی،



 

3D-FDTD روشبه  گرتزویجساختار  با شبیه سازی
11 ،

نشان  9در شکل  1600nmطول موج پروفایل میدان در 

های در پورت طیف توان خروجی 4شکل داده شده است. 

bar  وcross  1900-1400در بازه طول موجی را nm  نشان

به  کمی وابستگی، توان خروجی شکلمطابق  .دهدمی

حدود  3dB±1پهنای باند  به طوری که داردطول موج 

500nm این مقدار پهنای باند به طور قابل مالحظه. است-

تر از مقادیر گزارش شده در تحقیقات پیشین بزرگای 

است که به ویژگی نامتقارن و پالسمونیکی بودن ساختار 

 گردد.پیشنهادی برمی

 
   3dBگر : پروفایل میدان در تزویج3شکل

 

 
 3dB گرتزویج: طیف توان خروجی 4شکل
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 Finite-difference time-domain 

 

 گیری نتیجه 3
گرهای در این مقاله نشان داده شد که استفاده از تزویج

جهت دار خمیده پالسمونیکی سبب عدم وابستگی توان 

خروجی به طول موج و در نتیجه افزایش پهنای باند 

طراحی شده دارای  3dBشود. مقسم توان گر میتزویج

ابل توجهی باشد که بهبود قمی 500nmپهنای باند حدود 

 دهد.را نسبت به ساختارهای قبلی نشان می
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کار مقایسه بین نتیجه به دست آمده در این  1در جدول 

چنان که دیده . با چندین تحقیق پیشین ارایه شده است

 .شود پهنای باند به طور قابل توجهی بهبود یافته استمی

 مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین. 1جدول

Type 3dB ±1dB Bandwidth 

Ref. [1] 75 nm 

Ref. [2] 100 nm 

Ref. [3] 85 nm 

Ref. [4] 88 nm 

Ref. [9] 250 nm 

This work 500 nm 

 1600nmدر طول موج  
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 میکروسکوپبررسی طیف عبوری تک گلبول قرمز در گذر زمان با استفاده از 

 فراطیفی

 پیمان سلطانیو  *احمد درودی، مینا مالئی

 گروه فیزیک دانشگاه زنجان

darudi@znu.ac.ir 

سرم نمک در گذر رسی طیف عبوری تک گلبول قرمز در غلظت مشخصی از فراطیفی برای بر میکروسکوپدر این مقاله از  -چکیده 

در عمل، نشان . شود خون در محیط خارج بدن استفاده میاز سرم نمک به منظور نگهداری گلبول قرمز   .شود میزمان استفاده 

این منظور میزان برای  .تغییر پیدا می کند به دلیل اکسیداسیون آن عبوری تک گلبول قرمز نسب طیفبا گذر زمان،   کهدهیم  می

  .شود بررسی می ساعت 3در مدت  ز در طول موج های مختلفغییرات طیف عبوری از گلبول قرمت

 قرمز یگلبول هاطیف عبوری، غلظت، دوربین فراطیفی،  -کلید واژه
 

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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 مقدمه-1

های پزشکی و  های اپتیکی در زمینه استفاده از روش

ی ها روشدیگر برخالف  و است شده بسیار فراگیر زیستی

این  در. داردنشته ندا گیری پیچیدگی و هزینه باال اندازه

ای مطالعه گلبول قرمز میکروسکوپ فراطیفی بر ازمقاله 

 .خون در محیط خارج از بدن استفاده می کنیم

برخالف دوربین  نمونه یک فراطیفی از دوربیندر تصاویر  

 اطالعات طیفی شامل از تصویر پیکسل هر ،RGBهای 

 با داشتن جزئیات طیفی بیشتر است، در صدها طول موج

. شود یک ابزار تشخیص استفاده از آن به عنوان  توان می

نتایج دقیق و سریع استفاده از دوربین فراطیفی موجب 

ن به صورت چشمگیری شده است که اخیرا استفاده از آ

  .گسترش یابد

دوربین تصویربرداری فراطیفی برای اولین بار در اواخر دهه 

سال میالدی در ایاالت متحده امریکا انجام شد و از  16

های  دوربین. مورد استفاده گسترده قرار گرفت 1999

امکان  RGBهای رنگی  فراطیفی بر خالف دوربین

هایی در تصاویر مشاهده و تجزیه و تحلیل  طیفی از نمونه

. کنند فراهم میپذیری باالی طیفی  با تفکیکدو بعدی را 

به فرد است و در  مربوط به مواد مختلف منحصر یفیط اثر

. ]1[ گیرند یمواد کمک م ییشناسا درآن  از جهینت

سنجهای متداول به  سنج فراطیفی بر خالف طیف طیف

سادگی در روی ابزار اپتیکی مختلف قابل نصب است و 

های  در زمینه. امکان تحلیل طیفی تصاویر را فراهم میکند

ها و  بنیادی مطالعه بافت تحقیقات زیست شناسی سلولی،

وگلوبین و چربی، اتوفلورسانس ها، شناسایی هم باکتری

ارزیابی توزیع اندازه ذرات در فرموالسیونهای چشم، 

، بررسی تغییرات کاربردی اعمال شده روی نانو دارویی

گیرند  ذرات و دیگر زمینه های علمی مورد استفاده قرار می

 [.9و2]

در این مقاله دوربین فراطیفی بر روی میکروسکوپ نصب 

طیف . لبول خون انجام شده استشده و مطالعه بر روی گ

ست که بزرگترین ا  خون تازه دارای سه قلهی قابل مشاهده

  419و 415له دیگر در نانومتر که گاما و دو ق 514آن در 

-درصد گلبول 99 .رتیب آلفا و بتا نام دارندنانومتر که به ت

ها،  را هموگلوبین و دو درصد مابقی را پروتئین های قرمز

که به  آورند های معدنی بوجود می گلوکز، لیپیدها و نمک

 دلیل وجود چنین ترکیباتی، طیف مشخص خود را دارند

د دارند که به وها بصورتهای مختلفی وج هموگلوبین .]9[

در داخل بدن  ،شود آنها مشتقات هموگلوبین گفته می

هموگلوبین  Hbo2.از خارج بدن داردرفتاری متفاوت 

اکسیژن دار است که در خارج از بدن خیلی سریع با 

تغییر طیفی در ناحیه بتا و . کند اکسیژن تماس پیدا می

 HCو  met-Hb به  Hbo2آلفا به دلیل اکسیداسیون 

در مقاله ای که توسط  2619سال  در [.4] میباشد

L.bi,et al    طیف لکه  که منتشر شده بیان می کند

و توسط آن  شود خوش تغییر می خون در گذر زمان دست

می توان مدت زمانی که از وجود آن لکه خون می گذرد را 

انجام شده  [5]پژوهشی که در مرجع  .]5[محاسبه کرد 

ها بوده و  ای از گلبول بر روی یک لکه خون یا مجموعه

سی و مقایسه رفتار تک گلبول برر  هدف ما در این مقاله

با استفاده از این کار  باشد که می در گذر زمان قرمز

 دوربین. پذیر است امکان فراطیفیتصویربرداری دوربین 

پرتو  ساخت شرکت دانش بنیانفراطیفی مورد استفاده 

  .ست ا افزار صنعت

و نتایج  میکروسکوپ فراطیفی چیدمان-2

 تجربی

( 1)چیدمان آزمایشگاهی میکروسکوپ فراطیفی در شکل 

های  چشمیبر روی یکی از . نشان داده شده است

میکروسکوپ دوربین فراطیفی ساخت شرکت پرتوافزار 

، نصب شده است HSI-Visb-12bitصنعت مدل 

جهت نمایش  CCDو چشمی دیگر برای دوربین  2.شکل

 .گیرد نمونه مورد استفاده قرار می
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دوربین  (b)دوربین فراطیفی،  (a)، چیدمان میکروسکوپ فراطیفی: 1شکل

RGB  جهت مشاهده نمونه و(c) میکروسکوپ. 

که از کدام قسمت  یننمایش نمونه اطالعاتی نظیر ادوربین 

 .دهد ، در اختیار ما قرار می شودنمونه طیف گرفته می

 966تا  566دوربین فراطیفی در ناحیه طول موجی 

نانومتر درا متداد یک خط از  2ناتومتر با قدرت تفکیک 

هدف اصلی در تصویر  .9کند، شکل  تصویر طیف ثبت می

برداری فراطیفی بدست آوردن طیفی نمونه در هر پیکسل 

های  تصویر فراطیفی متشکل از عکس. از تصویر نمونه است

های مختلف که به صورت الیه  موجطول طیفی نمونه در

باشد که در اصطالح  الیه کنار یکدیگر چیده شده اند می

 .گویند ها می به آن مکعب داده

المپ استفاده شده در این میکروسکوپ، المپ هالوژنی  

کلوین  9946تا  2166که عملکرد آن در دمای است 

یوسته المپ هالوژنی مورد استفاده، دارای طیف پ .باشد می

 باشد نانومتر می 946تا  546از بازه طول موجی 
 

 
 

 دوربین فراطیفی: 2کل ش

 

نمونه خونی ای داشتن یک نمونه استاندارد آزمایشی، بر

. گیرد میمورد بررسی قرار گرفته شده و داوطلب سالم یک 

در محلول سرم نمک نگهداری نمونه خون دو میلی لیتر از  

خون در محلول نمک، موجب  رقیق سازی. ودش می

را ممکن ها داده پذیریشده و تکرارگلبول قرمز پایداری 

غلظت محیط خارجی از سوی دیگر چون . ]2[ سازد می

تر است و طی پدیده ای ن غلیظسلول از محیط داخلی آ

که غلظت دو ب تمایل به خروج از سلول را دارد تا زمانی آ

سازی نمونه در محلول محیط باهم برابر شوند، نیاز به رقیق

لبول قرمز گ یک تکعبوری طیف  .نمک یک ضرورت است

زمانی  ی بازهیک در  مشخصی از  سرم نمک  در غلظت

 .گیرد مورد بررسی قرار می، مشخص

و قرار دادن آن زیر  پس از آماده کردن نمونه مورد نظر

توان تصویر گلبول مورد نظر را  میکروسکوپ فراطیفی می

نمایش نمونه در نرم افزار دوربین فراطیفی توسط دوربین 

 . مشاهده کرد

 
 نمایش نمونه در نرم افزار دوربین فراطیفی: 9شکل 

 

 9با قرار دادن نمونه بروی خط نشان مشکی رنگ در شکل 

، میتوان تصویر طیفی گلبول را در راستای آن مشاهده کرد

 .5 شکل

 
 تصویر طیفی از یک راستای گلبول: 5شکل 
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می توان طیف هر نفطه دلخوا بروی گلبول را در سپس 

، 4نمودار طیفی شکل  .قسمت پایین نرم افزار مشاهده کرد

دهد که با گذر زمان، طیف عبوری تک گلبول  نشان می

با گذر زمان، ضریب عبور . شود خوش تغییر می قرمز، دست

گلبول قرمز در برخی طول موجها کاهش و در مقابل 

 .]9[ابدی جذب آن افزایش می

توان این گونه استنباط کرد که گذر  ، می1از نمودار شکل 

زمان بر روی رفتار تک گلبول قرمز تاثیر گذار است و 

توان نسبت رفتار دو طول موج را در بازه زمانی مشاهده  می

دهد که در گذر زمان و در محیط  این نشان می. ]4و5[کرد

ییراتی نبوده و تغخارج سلولی، رفتار تک گلبول قرمز ثابت 

 .را با خود به همراه دارد

 نتیجه گیری. 3

دست آمده از تک ب نتایجآزمایش انجام شده و  مطابق 

نتیجه گرفت رفتار تک توان  ها، می گلبول قرمز و تحلیل آن

گلبول و جمعی آنها تفاوتی ندارند و همچنین مشاهدات 

 دهد بخشهای مختلف گلبول رفتار زمانی یکسانی نشان می

به عنوان نمونه از کاربردی از تحقیق فوق . دهند نشان می

تشخیص زمان فوت از تحلیل تصاویر فراطیفی امکانپذیر 

 .است

 
 

 طیف عبوری تک گلبول قرمز: 4کل ش

 
 426و  446دو طول موجنسبت تغییرات بررسی  :9 کلش

 نانومتر
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 CO2 زریدر اثر تابش ل Nd:glass شهیش یزریل بیآستانه تخر شیافزا

1بخش یپناه هی، سم 2زاده عقدا یهاشم یدعلیس ، 1یجلوان دیسع ، 2و1راد  یحجتهاشم 
 

 ،  انتهای خیابان کارگر شمالی ، تهران یپژوهشگاه علوم و فنون هسته ا ،یکوانتوم یهایو فناور کیتونوپژوهشکده ف1

 نور،تهران امیدانشگاه پ ک،یزیگروه ف2

 µm 6/11 جط و  م و  ب ا    CO2 زری  با استفاده از تابش ل  Nd:glass شهیش یزریل بیآستانه تخر شیافزا مقاله نیدر ا -چکیده 

 فی  ط س س،، . مورد تابش لیزر با پارامترهای متفاوت لی زری ر رار گرفتن د    Nd:glassی نمونه ها  بدین منظور، .شده است یبررس

کننده  تیتقو-نوسانگر یزریل ستمیس کیاز پ، از آن، . مورد مقایسه ررار گرفت نمونه ها ربل و بعد از تابش یتفاضل فیو ط یعبور

شرایط  کردن نهیبا به. گردیداستفاده  بیستانه تخرآ شیآزما یبرا nm 1161 در طو  موج یتک مد طول TEM00 یبا تسها Q چیسوئ

با توجه ب ه   پژوهش نیا جینتا. است افتهی شیبرابرافزا 11/3 حدودنمونه تابش شده  یبرا بی، آستانه تخر CO2 زریل یپال، ها تابش

  .ارزشمند است اریشود بس یپرردرت استفاده م یزرهایکننده در ل تیتقو طیفعا   و مح طیبه عنوان مح Nd:glass شهیکه ش نیا

 برهمکنش لیزر با ماده ، CO2، آستانه تخریب لیزری ، لیزر  Nd:glassشیشه  -کلید واژه

Increasing the Laser Induced Damage Threshold of Nd:glass by CO2 

Laser  irradiation 
Hashem Hojati Rad

1,2
, Saeed Jelvani

1
, Seyed Ali Hashemizadeh Aghda

2
 , Somayeh Panahibakhsh

1
 

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  TEM00 

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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 مقدمه

 یها ستمیبه طور گسترده در س Nd:glass یها شهیش

 دارای که رندیگ یپرقدرت مورد استفاده می زریل

 یزریو گداخت ل یپزشک ،یپژوهش ،یصنعتی کاربردها

 .هستند

Nd یونهای یجذب و فلورسانس یفیط یهایژگیو
در  +3

و  ییایمیو ش یکیزیف یو مشخصه ها شهیش زبانیم

 یها طیرا نسبت به مح  Nd:glass زبان،یماده م یکیمکان

از  یکی  .]1[سازد یم زیمتما گریحالت جامد د یزریفعال ل

حالت جامد با آن مواجه هستند،  یزرهایکه ل یمشکالت

که  باشد یدمش م ندیفرآ یدر ط ماگر یادیمقدار ز دیتول

شدت خروجی  شیافزا تیتواند هم محدود یامر م نیا

 ایفعال و  طیمح بیکند و هم موجب تخر جادیا لیزر

 .شود گرید یکیعناصر اپت

 جادیاشیشه فعال  طیدر مح یادیز یکه انرژ یهنگام

تواند شبکه  یکند م یعبور م یکیاپت عناصراز  ایشود و  یم

قرار  ریرا تحت تاثیا عناصر اپتیکی مورد نظر  ماده شیشه

 زریل یثر از شدت انرژأمت ،بیآس  سمیدهد که مکان

 .باشد یم

 یکیاپت عناصرد در مواد و نشو یکه باعث م ییها سمیمکان

،  کیالکتر یاز شکست د یتواند ناش یم شود جادیا بیآس

 بیتخر. باشد یکینامیترمود تیو وضع ییگرماجذب 

از قدرت  یتواند ناش یم یکیدر عناصر اپت زریل ییالقا

امر باعث  نیباشد که ا زریپرتو ل یسیالکترومغناط دانیم

 .]6[شود یماده م کیالکتر یشکست د

ها، مراکز رنگ و  یمواقع جذب با حضور ناخالص یبعض در

 جهیشده و در نت حرارتیاثرات ل به یتبد شهیدر ش رهیغ

 دهیبه آن تاب لیزر که پرتو یا ناحیهباعث ذوب و شکست 

 لیبه دل IRو  UV هیموضوع در ناح نیشود و امی شده، 

 .باشد یمهم م اریبس یو مولکول یشروع جذب الکترون

 یجذب ناش ،آل دهیا باًیبا ساختار تقر یها شهیبلور و ش در

. هستندکوچک  اریبس رهی، و غها ییها، جابه جا یاز ناخالص

توانند  یم رهیو غ گها، مراکز رن یاز ناخالصیک حضور هر 

 .شوند ماده یرخطیمنجر به جذب غ

با توجه به  یجذب تک فوتون یانرژ ،نییپا یشدتها در

باال جذب  یافتد اما در شدتها ینوار گاف اتفاق م یانرژ

جذب همزمان دو ) یتواند به صورت جذب چند فوتون یم

در که  یهنگام. ]2 [انجام شود( شترین، سه فوتون و بفوتو

و دما به اندازه کافی افزایش یابد از ماده  یکوچک هیناح

 یشده انرژ زهیونیناحیه  ،ردیگ ورتص ونیزاسیونیعمل 

 جادیعمل منجر به ا نیکند که ا یجذب م یشتریب

 سطح بیبه همراه آس یموضع ییو ابر گرما کروپالسمایم

 .گردد  یم

، نه تنها منجر به اتالف انتقالدر محیط فعال لیزری  جذب

 تیشود بلکه در نها یم یبازده دمش و فشار شعاعکاهش 

 یکیاپت عناصردر  بیتخر جادیو ا یساز یسبب خودکانون

 .شود یم

 عناصر  یبازده شیتوان با کاهش جذب به افزا یم نیبنابرا

را  ستمیکل س یبازده قیطر نیکمک کرد و از ا یکیاپت

 .داد شیافزا

 کی زریپرتو ل نکهیبا توجه به ا یکینامیترمود تیوضع

  لذاو  شود یمطرح م است ییگرما کنواختیریمنبع غ

ذوب  جادیتواند به ا یم یکیدر عناصر اپت یحرارت اتاثر

 .منجر شود ستمی، ترک خوردن و اعوجاج در س یشدگ

ساختار و  رییتواند موجب تغ یبا ماده م زریل برهمکنش

 ،یکیمکان ،یحرارت ،یکیخواص ماده مانند خواص اپت

 . ]9[آن شود ریو نظا ییایمیش
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 زر،یمانند طول موج ل زریمناسب ل یانتخاب پارامترها

نرخ تکرار  ،یتپ یزرهایدر ل یتابش یتعداد تپها زر،یشدت ل

نظر نقش  رات موردییدر بدست آوردن تغ زریل یدگیو شار

 یتوان با انتخاب مناسب پارامترها یم نیبنابرا. دارد یمهم

ها دست  شهیش ایها در بلور  به کاهش نقص یزریل

 .]1[افتی

به منظور کاهش  CO2 زریل یاثر پارامترها ،پژوهش نیا در

 طیدر ماده مح بیآستانه تخر شیافزا نیجذب و همچن

 .شده است یبررس(  Nd:glass شهیش)فعال 

 جیو نتا شیآزما

 µm با طول موج CO2 زریانجام شده از ل شاتیآزما در

 CO2 زریل کهیمقطع بار سطح .استفاده شده است 3/11

 1×9 لیبه شکل مستط باًیمورد استفاده تقر

باشد که با قرار دادن ماسک، به شکل  یمترمربع م یسانت

نمونه های  .شدداده  رییمتر تغ یسانت 1به قطر  یا رهیدا

شیشه ای به طور عمود بر جهت انتشار پالس لیزر قرار 

مورد تابش قرار داده شدند و قسمت مرکزی نمونه ها 

   . گرفتند

 شاتیآزما نیاستفاده شده در ا یا شهیش یها نمونه

به قطر  ینازک یها سکیبه صورت د ،Nd:glass های  نمونه

mm 21  و ضخامتmm6/1  6سطح    یوبا صاف/λ ≥ 

 . باشند یم

هر  بیآستانه تخر شیباال  موجب افزا یکیاپت تیفیک

 یها شهیاز ش شیآزما نیشود و در ا یم یکیعنصر اپت

Nd:glass که به عنوان محیط فعال و  باال یکیاپت تیفیبا ک

 .استفاده شد تقویت کننده مورد نظر می باشند

کمتر از  اریبس یدگیمخرب شار ریانجام برهمکنش غ یبرا

 بیانتخاب شد تا امکان تخر یآستانه کندگ یدگیشار

 .برود نیاز ب یزریاز تپ ل یادیسطح نمونه با تابش شمار ز

-UV یسنج فیقبل و بعد از تابش، ط هاشیآزما نیا یبرا

Vis به عمل آمد. 

انتخاب شدند و  سپس  Nd:glass شهینمونه ش 6 ابتدا

 یدگی، شارµm 3/11 با طول موج CO2 زریتحت تابش ل
2

mJ/cm91  قرار  نیهرتز و با تعداد تپ مع کیو نرخ تکرار

 1 یتابش شده به  نمونه ها یزریل یتپ ها تعداد .گرفتند

 .باشد یم 911و 211، 111، 61 بیبه ترت 6 تا

 1و نرخ تکرار تپ  mJ/cm2 91 یدگیبا شار CO2 زریاثر تابش ل - 1جدول 

 Nd:glass یعبور نمونه ها فیمختلف بر ط یهرتز در تعداد تپ ها

 تعداد تپ نمونه
 کاهش/شیافزا

یعبورده  

شیافزا 61 1  

شیافزا 111 2  

شیافزا 211 9  

 کاهش 911 6

 

به  UV-Vis یسنج فیاز اتمام تابش، از نمونه ها ط پس

 :دیمشاهده گرد لیذ جیعمل آمد و نتا

با  CO2 زریبا لتابش شده  1-6نمونه شماره   یعبور فیط -1شکل 

 .و طیف نمونه قبل از تابش دهی ییبزرگنما

تعداد تپ،  شیدهد که با افزا ینشان م 1شکل  یها فیط

در تابش با  یعنیشود،  یدرصد عبور مشاهده م شیافزا

 یعبور اتفاق م شی، افزا211و  111 ،61 یتعداد تپ ها

کاهش  ،یزریتپ ل 911در تابش با تعداد  ن،یهمچن .افتد

 شهیدر ش دیجد ینقص ها جادیکه نشان از ا میعبور دار

 .باشد یمورد تابش م
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 یبعد از تابش ده1جذب نمونه شماره  یتفاضل فیط -2شکل 

دهد قله  ینشان م 1جذب نمونه شماره  یتفاضل فیط 

فرابنفش  هیدر ناح فیدر ط یادیز یمنف یجذب یها

(UV )یها که نشان از حذف نقص ندبه وجود آمده ا 

 .باشد یم شهیش

 شیافزا بیشترین ، CO2 زریلدهی  که در اثر تابش 9 نمونه

آن مشاهده شد  یبرا UV-Vis فیدر کل ط یده عبور

 .دیانتخاب گرد LIDT بیآستانه تخر شیانجام آزما یبرا

نشان داده  9در شکل   LIDT شیآزما یتجرب دمانیچ

 .شده است

 

 تیتقو-نوسانگر  ستمیبا س LIDT شیآزما یتجرب دمانیچ - 9شکل 

با  تمیس یها نهیآ Miنانومتر، 1136با طول موج  Nd:YAG زریکننده ل

 DP که،یشکافنده بار BS،  ود،یفتود PDاتالون ها،  ETiبازتاب کامل، 

کننده  تیتقو AMPفعال و  طیمح AM ،ییانتها نهیآ BMمنشور داو، 

 .است

 یبا تپها Q چیکننده سوئ تیتقو-نوسانگر یزریل ستمیس

TEM00 در طول موج یتک مد طول   nm 1136یبرا 

 شیآزما .مورد استفاده قرار گفت بیآستانه تخر شیآزما

 " 1به  S "استاندارد  یریبا روش اندازه گ بیآستانه تخر

 یطیمح طیشرا در بیتخر یریگاندازه  .اجرا شد

نتایح اندازه گیری شار آستانه  .صورت گرفت یشگاهیآزما

در  9تخریب برای نمونه اولیه و نمونه تابش شده شماره 

 . مشاهده می شود 2جدول 

 LIDT شیآزما جینتا - 2جدول 

LIDT(J/cm نمونه
2
) 

 93/66 (یبدون تابش ده)  هیاول نمونه

با تعداد تپ  زریتابش داده شده با ل نمونه

211 
19/112 

 گیری نتیجه

کاهش بهینه به  توان یم یزرتابشیل یها تعداد تپ تغییر با

که از  افتیدست   Nd:glass یزریفعال ل طیجذب در مح

با کاهش  .ها در آن کمک کرد به کاهش نقص قیطر نیا

ماده  یکیشکست و ترمواپت بیضر یرخطیها اثرات غ نقص

Nd:glass لیزر با استفاده از شیآزما نیدر ا. ابدی یبهبود م 

CO2 موج  ولبا طµm 3/11 یدگیو با شار mJ/cm
2 91 

 بیآستانه تخر، 211هرتز و تعداد تپ  1در نرخ تکرار 

 .افتی شیبرابر افزا 11/9حدود  نمونه تابش شده
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ساخت نانو رنگدانه سرامیکی آبی بر پایه آلومینات کبالت به روش حالت جامد و 

 بررسی برخی خواص اپتیکی

 1یوسف واصل نیا سید، 1،حمید مطهری2، محمد خواجه مهریزی 1*، محسن خواجه امینیان1اعظم امینی

 های سرامیکی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزدها و پوششآزمایشگاه نانورنگدانه 1

 دانشکده نساجی،دانشگاه یزد، یزد2

* Email: kh.aminian@yazd.ac.ir 
توسط روش سرامیکی با استفاده از کلریدهای کبالت و اکسید آلومینیوم  CoAl2O4رنگ  یآب دانهرنگدر این مقاله نانو : چکیده

. و برخی خواص اپتیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است درجه سانتی گراد کلسینه شد 1211آمده در دمای  دست پودر به. ساخته شد

شکل و . تولید شد و بر روی کاشی چاپ گردید از نانو رنگدانه بدست آمده با استفاده از روش آسیاب کاری، جوهر چاپ بر روی کاشی

و  X، ساختار بلوری نانو رنگدانه بوسیله پراش اشعه (SEM)اندازه ذرات نانو رنگدانه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی

ه اکسید آلومینیوم و نانو رنگدانه، قله های مربوط ب XRD طیف. خواص اپتیکی نمونه با آزمون رنگ سنجی و طیف بازتاب ارزیابی شد

نانومتر و میانگین اندازه رنگدانه   232دهد، میانگین اندازه نانو رنگدانه  نشان می SEMتصاویر . دهد نشان میکبالت آلومینات را 

 ه وبرای نانو رنگدان 1/94 ها حاکی از آبی بودن نمونه به میزان آزمون رنگ سنجی نمونه. نانومتر  است 111چاپ شده بر روی کاشی 

 .باشد برای نانورنگدانه چاپ شده می 32/39

 ، آلومینات کبالت، خواص اپتیکیآبی، سرامیک نانو رنگدانه،: کلید واژه

 

Synthesis of blue ceramic based on CoAl2O4 Nano pigment by solid 

state method and optical properties characterization 

 
A. Amini

1
, M. Khajeh Aminian

1
, M. Khajeh Mehrizi

2
, H. Motahari

1
, S. Y. Vaselnia

1
 

 

Abstract: In this paper cobalt aluminate (CoAl2O4) 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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 دمهمق-1

های اخیر نقش بسیار زیادی  ساختارهای اسپینلی در طی سال

کی از ی. [1]ند ا کرده در صنایع الکتریکی، کاتالیزور و رنگ پیدا

آلومینات  ،های سرامیکی آبی اسپینل دانهترین رنگ متداول

دانه آبی رنگ. [2]که به آبی تنارد معروف است  است کبالت

CoAl2O4  در  .شوند های ساختاری محسوب می دانهرنگجزء

. باشد ار میزا جزئی از ساختهای ساختاری، عامل رنگ رنگدانه

  Al2O3صورت اکسیدی با  زای کبالت بهطور مثال عامل رنگ به

ساختار اسپینل  که دهند به نام اسپینل یمساختاری تشکیل 

  AB2O4 صورت بهفرمول کلی این ساختار . [3]ی استرنگ خود

یک یون  Bی جا بهیک یون دو ظرفیتی و  Aی جا بهاست که 

معموال یون دو ظرفیتی عامل ایجاد . گیرد یمیتی قرار ظرف سه

 .باشد یمرنگ 

CoAl2O4  اکسیدی است، که از دو ترکیب فلزی  ترکیبیک

Coشده که در آن یون های    در یک ساختار اسپینل ساخته
2+ 

Alهای  ی و یونچهاروجههای  موقعیت
های  یتموقع +3

نوشته  CoAl2O4 صورت بهکنند و  یمی را اشغال وجه هشت

نرمال،  نوع اسپینلسه  ،AB2O4برای ساختار  .شود می

 CoAl2O4ترکیب  .[4,5]معکوس و ترکیبی وجود دارد

ایی، پایداری رنگی، یدارای خصوصیاتی همچون پایداری شیم

باال، کاربرد  شکست گرمایی، پایداری نوری، ضریبپایداری 

صنعت چاپ است که همین امر آن را برای  گسترده در

ها، شیشه،  کاربردهای صنعتی مانند رنگ کردن سرامیک

های تلویزیون رنگی و غیره  پالستیک، رنگ، کاغذ و المپ

روش آسیاب کاری یک روش باال به . [6]سازد مناسب می

ی تهیه نانو ها روشپایین است که یکی از پرکاربردترین 

این روش شامل جوشکاری، شکستن . جوهرهای سرامیکی است

ی باال ژانر باای یک آسیاب گلوله و چرخاندن ذرات پودر در 

روش کار برای تولید جوهر سرامیکی به این صورت است . است

 و دیسپرس کننده مناسبو حالل  موردنظردانه رنگ که ابتدا نانو

و  شود درون محفظه ضد سایش ریخته می عینبا نسبت م

های مقاوم گیرد، گلولهی قرار میا ماهوارهمحفظه درون آسیاب 

به سایش درون محفظه با یکدیگر، با محفظه و مخلوط ذرات 

اعمال انرژی و ضربه مداوم توسط . داخل محفظه برخورد دارند

نانو  و شده ها سبب خرد شدن و شکستن تدریجی ذرات لهگلو

 اولیه، مواد نوع همچون یعوامل. شودحاصل می نهایی جوهر

 آسیاب، زمان مدت آسیاب، چرخش سرعت ،ها گلوله اندازه

 جوهر نانو پایداری و ذرات اندازه بر کنندهدیسپرس و حالل

 رنگدانه نانو ساخت پژوهش این هدف .]7[ دارد یرتأث نهایی

 با کم بودن سمی میزان و باال دمای در حرارتی پایداری با آبی

 نانو ادامه در همچنین .است مناسب هایمادهپیش از استفاده

 این در .شود یم تبدیل چاپ برای مناسب جوهر به دانهرنگ

 روش به آلومینات ترکیبات ی هیپا بر رنگ یآب رنگدانه نانو پروژه

 مناسب جوهر نانو سپس .دشو یم ساخته جامد  حالت سرامیکی

 کاشی روی بر ادامه در و تولید کاری آسیاب روش از استفاده با

 .شود یم زده چاپ سرامیک و

 روش تجربی -2

آمده است و در  1مواد استفاده شده دراین پژوهش در جدول 

در این  .ساخت نانو رنگدانه توضیح داده خواهد شدادامه روش 

استفاده از روش سرامیکی حالت جامد ساخته  دانه بامقاله رنگ

لیتر آب مقطر  میلی 11در ابتدا مقداری کلرید کبالت به . شد

اضافه شد و روی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا کامالً حل 

که محلول روی همزن قرار دارد مقداری  شود سپس درحالی

 1آلومینیوم و سدیم هیدروکسید به آن اضافه شد و به مدت 

محلول . هم خورد تا مواد با یکدیگر کامالً مخلوط شدندساعت 

گراد درون منتل قرار  درجه سانتی 111آمده در دمای  دست به

در ادامه هم خوردن متوقف . ای درآمد صورت ژله گرفت تا به

دهیم تا کامالً خشک شود و پودر جامد  شود و فرصت میمی

ساعت در  2شده به مدت  پودر خشک. دست آید رنگ به صورتی

دانه آبی ما تولید گراد پخت شد و رنگ درجه سانتی 1211دمای 

 2-4شده با حالل مناسب به مدت  دانه ساختهدر ادامه رنگ .دش

دور بر دقیقه همگن شد و  451ساعت درون آسیاب با شدت 

رنگ حاصل شد سپس با استفاده از دستگاه چاپ  جوهر آبی

. تولید پخت شدتخت بر روی کاشی چاپ شد و در کوره خط 

دانه قبل و بعد از چاپ بر روی رنگ زساختاریربرای بررسی 

و برای  SEM (VEGA3 TESCAN)کاشی  از  دستگاه  

 بررسی ساختار بلوری از دستگاه پراش اشعه ایکس مدل
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X'Pert Pro (40 kV, 30 mA) تابش با CuKα (λ= 

1.5406A) ها تحت  آنهمچنین رنگ سنجی . استفاده شد

 .ی قرار گرفتموردبررس CIE LABاستاندارد رنگ سنجی 

 مواد استفاده شده برای ساخت نانو رنگدانه و جوهر آن : 1جدول 

جرم  فرمول شیمیایی

 (گرم)

 درصد خلوص شرکت سازنده

 (درصد)

CoCl2 .07.0 Merck 97% 

Al2O3 .02.0 96 سامچون% 

NaOH .0..7 Merck 97% 
DELTA-

DC3013 

.0.2 Swiss 

compound 
98% 

 نتایج و بحث -3

 (ب ،دانه پخت شده مربوط به رنگ (الف SEM:تصویر  1شکل 

 SEMتصویر  با استفاده از. دهد را نشان می شده چاپنمونه 

. شودمحاسبه مینانومتر  291دود میانگین اندازه ذرات ح( الف

نانومتر در تصویر دیده  511هایی با اندازه  هرچند کلوخه

خاطر پخت در دمای باال  ها به احتماال این کلوخه. شود می

توان دریافت که توزیع اندازه ذرات  همچنین می. اند گرفته شکل

 شده چاپنمونه  SEMبا استفاده از تصویر . یکنواخت نیست

نانومتر روی سطح کاشی قرار  115ی ها اندازهبا  دانه رنگذرات 

 شده  چاپنمونه پودری و نمونه  SEMبا مقایسه تصاویر  . دارد

به  شده  چاپدر حالت  دانهرنگتوان گفت ذرات  یمروی کاشی 

زیرا در . اند شدهی ا کلوخهمیزان کمتری نسبت به حالت پودری 

و  اند شده  پخشذرات روی سطح کاشی  شده  چاپحالت 

همچنین تعداد زیادی از ذرات هنگام حرارت دهی با ترکیبات 

 .اند کردهای لعاب نفوذ  یشهشو در فاز  اند شدهلعاب مخلوط 

یجه نت دربدین ترتیب تماس ذرات روی سطح کاشی کمتر بوده 

 شده چاپچسبیدگی نانو ذرات در حالت  به همشدت 

 .یافته است کاهش

 
روی رنگدانه چاپ شده ( ، برنگدانه پخت شده( الف SEMویر اتص: 1شکل 

 کاشی

دانه سنتز شده در  مربوط به  نانو رنگ XRDطیف  2شکل 

طور که  همان. دهد گراد را نشان می درجه سانتی 1211دمای 

نمونه از دو فاز  آلومینات کبالت و اکسید  می شودمشاهده 

ده از شده است هرچند درصد زیادی از ماتشکیل آلومینیوم 

صدی از همچنان در. شده است ترکیب آلومینات کبالت تشکیل 

طور  شود که به ترکیب اکسید آلومینیوم در ساختار دیده می

دانه های رنگ مقایسه قله 9شکل . ه استشد  جداگانه تشکیل

این نمونه  های قله. دهد های مرجع را نشان می سنتز شده با قله

های اکسید آلومینیوم و آلومینات کبالت را  طور کامل طیف به

 .دهد پوشش می

 

 CoAl2O4دانه رنگ Xطیف پراش پرتو : 2شکل 

 

 دانه سنتز شدههای نانو رنگ ای فاز مرجع با قلهه مقایسه قله :9شکل

های  دانه پخت شده، مؤلفهجهت تعیین خواص رنگی نانو رنگ

a* ،b*  وL*  با استفاده از دستگاه طیف سنجی بازتاب

بیانگر  b+بیانگر میزان قرمزی،  a+بطوریکه . گیری شد اندازه

نشانگر مقدار  Lمیزان آبی و  b-میزان سبزی،  a-میزان زردی، 

تر  منفی *bبدین معنی که هر چه میزان . روشنایی رنگ است

 2جدول. تری است باشد، محصول دارای رنگ آبی مطلوب

سنتز شده و چاپ  رنگدانه سنجی نانوپارامترهای مربوط به رنگ

با توجه . باشدسنجی میآن بر روی کاشی مطابق با آزمون رنگ
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دانه حاصل دارای  دریافت که نانو رنگتوان  می 2به جدول 

 نوع با رنگدانهعلت رنگ آبی این . مقدار آبی محسوسی است

برای دماهای پخت  .در ارتباط است CoAl2O4ساختار اسپینل 

از نوع نرمال  CoAl2O4 اسپینل درجه، ساختار 1111باالتر از 

آمده در جدول  دست دانه بهرنگی نانو رنگپارامترهای  .[8]است

طیف بازتاب مربوط به نانو  4شکل . است شده نشان داده 2

. دهد دانه بر روی کاشی را نشان میرنگدانه  و چاپ نانو رنگ

-491ی مرئی  طور که مشاهده می شود طیف در ناحیه همان

ی آبی  دهنده بیشترین بازتاب را دارد که نشان نانومتر 451

شده است همچنین با نتایج رنگ سنجی که   بودن نمونه ساخته

 دهد یمرا نشان  =*b-4995 آمده است و مقدار 2در جدول 

   .همخوانی دارد

 
 روی کاشی دانه و چاپ آن برارامترهای رنگی مربوط به نانو رنگپ: 2جدول 

 

 

 چاپ آن بر روی کاشی شده و دانه ساختهطیف بازتاب مربوط به رنگ: 4شکل 

 

 

 شده ساخته دانهگرن نانو یرتصو :5شکل

 نتیجه گیری -4

. است شده  ساختهآلومینات کبالت  دانهرنگدر این پژوهش نانو 

دهد که ساختار نانو  یمنشان  XRDاز آنالیز  آمده دست بهنتایج 

و از دو فاز اکسید کبالت و آلومینات  باشد یمی دوفاز دانهرنگ

 دانه رنگمیانگین اندازه ذرات در نانو . شده است  یلتشککبالت 

 115بر روی کاشی  شده  چاپ دانه رنگنانومتر و برای نانو  291

توان دریافت ذرات  یم SEMبا توجه به تصاویر . نانومتر است

به میزان کمتری نسبت به حالت  شده  چاپدر حالت  دانهرنگ

، زیرا تماس ذرات روی سطح کاشی اند شدهی ا کلوخهپودری 

چسبیدگی نانو ذرات در حالت  همبیجه شدت درنتکمتر بوده و 

پارامترهای رنگ سنجی نشان . یافته است کاهش شده  چاپ

ی توجه قابلاز میزان آبی  هآمد دست به دانهرنگدهد که  یم

 . برخوردار  است

 سپاسگزاری

از شرکت کاشی مسعود و مهندس عباس اسماعیلی به دلیل 

 .میینما یمهمکاری در بخش صنعت تشکر و قدردانی 
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قطبش قطبیده با  ی باریکهپلیمری به وسیله تابش  ی نمونه محاسبه نیروی وارد بر

 به روش محاسباتی متغیر در فضا

 1و حمید رضا خالصی فرد 2-1، ابراهیم کریمی1محمد یوسف الوندی

 تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجاندانشکده فیزیک، دانشگاه -1

 دانشکده فیزیک، دانشگاه اوتاوا، اوتاوا، کانادا-2

khalesi@iasbs.ac.ir, Ebi.karimi@gmail.com, Yuseph.alvandi@iasbs.ac.ir 

قطبیده با قطبش متغیر در  های باریکهتوسط  PAAD-22از پلیمر  ای نمونهدر این مقاله ما به بررسی نیروهای وارد شده بر  –چکیده 

استفاده شدده   MATHEMATICAپردازیم، به این منظور از نرم افزار  سازی کامپیوتری می های برداری به روش شبیه فضا یا باریکه

رسیم؛ اول آن  سازی، برای نیروهای وارد شده به پلیمر و مقایسه آن با قطبش نور فرودی به دو نتیجه می با توجه به نتایج شبیه. است

فدرودی اسدت و دوم    ی که در نیروی وارده به سطح پلیمر یک منطقه به اصطالح گردابی وجود دارد که هم الگو با تکینگی در باریکه

 .فرودی هم راستا است ی ه به ازای هر مد، نیروی وارد شده به فیلم پلیمری با قطبش باریکهاین ک

 .PAAD-22های گردابی، پلیمر  های برداری ، باریکه باریکه -کلید واژه

Calculating the force exerted on a Polymer Sample by a Space-varying 

Polarized Beam Using Simulation 

Mohammad Yousef Alvandi
1
, Ebrahim Karimi

1-2
, and Hamid Reza Khalesifard

1 

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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 مقدمه

کنش نور و ماده  یکی از اثرات مهم برهم نور یتابش فشار

ای که در معرض تابش  تواند در سطح ماده این اثر می. است

یکی از . کندایجاد ر شکل یگیرد تغی نوری قرار میی  باریکه

کنش آن با ماده جالب توجه است  مدهای نوری که برهم

 نیا ر،یاخ یها ل در سا. های دارای تکینگی هستند باریکه

، 6111در سال . است همورد توجه قرار گرفت شتریاثر ب

اثر تغییر به بررسی  نظریبه طور  [1]بارادا و همکاران 

 ی باریکهدر برابر تابش  Azo-polymerشکل سطح فیلم 

گردابی پیوسته با بار توپولوژیکی و قطبش دلخواه 

با  [2]، نرسیسیان و همکاران 6119در سال . پرداختند

با حساسیت نوری باال،  1خط ساز نوری استفاده از مواد هم

های موجود برای کورنوگرافی یا تفکیک اجسام  روش

های گردابی را تا حد  ی رصد شده به وسیله تیغه موجآسمان

بر روی  بیان و همکاران. ی بهبود بخشیدندا قابل مالحظه

های آزوبنزن که توسط لیزر گاوسی القا  تغییر شکل فیلم

یر شکل یشده بود کار کردند و به طور تجربی از نتیجه تغ

 .[4و3]ها عکس برداری کردند  فیلم

ی  سطح نمونه ی نیروی وارد بر سبهمحادر این اثر، ما به 

هایی با قطبش متغیر در فضا  باریکه وسطتپلیمری 

ها که با نام  این دسته خاص از باریکه. پردازیم می

شوند، نتیجه  های نوری برداری نیز شناخته می باریکه

گاوسی با بارهای توپولوژیکی و -نهی دو باریکه الگر برهم

 .های متفاوت هستند قطبش

نظریبنیان   

های با قطبش متغیر در فضا  ابتدا به معرفی باریکه

  اما پیش از آن باید به معرفی امواج گردابی. پردازیم می

                                                           
1

 Photoalignment materials 

با فرض این که معادله میدان الکتریکی موج . بپردازیم

 :الکترومغناطیسی به شکل زیر باشد

(1)            
         

     
             

xکه در آن 


yو  


عمود بر  یبردارها ی نشان دهنده 

عددی  فاصله در راستای انتشار،  z، انتشار یراستا

نوع قطبش  ی نشان دهندهصحیح و حقیقی است که 

منفی یک برای یک و  ،1به نحوی که مقدار  است کهیبار

xقطبش خطی در راستای  به ترتیب ی آن نشان دهنده


 ،

        ، ای چپگرد و راستگرد است های دایره قطبش

ی  ی عرضی میدان الکتریکی که وابستگی به فاصله شناسه

 عدد موج تکفام،  k، دارد از محور انتشار rعرضی 

سمتی که  ی ی زاویه نشان دهنده فرکانس زمانی موج، 

در صفحه  عمود بر راستای انتشار قرار گرفته است واقع 

که به آن بار توپولوژیکی عددی صحیح است  lشده است، 

ی  با در نظر گرفتن رابطه. شود باریکه گفته می

ی  زاویها طی توان نتیجه گرفت که ب ، می        

  سمتی 
  

 
ی عمود بر راستای انتشار یک  در صفحه 

نشان  lبنابراین . کند تغییر می 6πبار فاز از صفر تا 

عمود  ای ی تعداد دفعاتی است که باریکه در صفحه دهنده

این . پذیرد را می 6πفاز از صفر تا  ،بر راستای انتشار

ی موج مارپیچی  ویژگی امواج گردابی موجب وجود جبهه

ی موج روی  با توجه به این که فاز در مرکز جبهه. شود می

نگی در مرکز این محور انتشار تعریف نشده است، یک تکی

ان مید شعاعیی  شناسه p نوع امواج داریم، و در نهایت

با  فاز اتتغییر ی تعداد دفعات است که نشان دهنده

و ( 1)های  در شکل. استدر راستای شعاعی  lی  شناسه

ی عمود بر راستای ا ، به ترتیب تغییرات فاز در صفحه(6)
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راستای انتشار  ی موج در موج گردابی و تغییر شکل جبهه

 .نمایش داده شده است

 
ی  د بر راستای انتشار باریکهی عموا تغییرات فاز در صفحه: 1شکل 

 .9، و 6، 1گردابی از چپ به راست برای بار توپولوژیکی 

( 1)با فرض برهمنهی دو موج گردابی مانند معادله شماره 

ها و بارهای توپولوژیکی متفاوت و با ضرایب وزنی  با قطبش

 :به شکل زیر و  مختلف 

1

2

[ ]1

[ ]2

( , , , ) ( )
2

( ) .
2

i kz t l

o

i kz t l

o

x i y
E r z t E e

x i y
E e

 

 


 




 

 

 

 


 



      (6)
 
، 1l ،2l ،1با انتخاب مقادیر مختلف برای  

2 ،  و 

رسیم که قطبش  های نوری می به مدهای مختلف باریکه

 .ها در نقاط مختلف فضا متفاوت است آن

 

 چپ به راستاز ی موج برای امواج گردابی  شکل جبهه: 6شکل 

 [5]  ..9و  6، 1 یکیبار توپولوژ یبرا

آید دارای  به آن فرود می باریکهای که  با فرض این که ماده

rپذیرفتاری الکتریکی  ii     باشد که در آن
r 

های انتشاری و اتالفی  به ترتیب نمایشگر ویژگی iو 

محیط باشند، نیروی تابشی متوسط وارد بر ذرات محیط 

با استفاده از نیروی لورنتس به صورت زیر محاسبه 

 :شود می

(9)  p pF E j B   

 به ترتیب بار الکتریکی Bو  p ،pjکه در رابطه فوق 

قطبشی، جریان قطبشی و چگالی شار مغناطیسی هستند 

 .است گیری زمانیمتوسط ی  نشان دهنده و نماد 

 pی شعاعی  ، نمایهlبرای موجی گردابی با بار توپولوژیکی 

و در نظر گرفتن تقریب ی قطبش  ، نمایهبرابر صفر

2پیرامحوری  2/ 0lA z    و با مقداری محاسبات

ریاضی نیروی وارد بر ذرات قطبیده فیلم پلیمری با 

 :[1]به صورت زیر خواهد بود ( 9)استفاده از رابطه 

 (4)        
22

0

2 2 2
20

2 2
2

1
( , , , ) [ ( cos sin )

4 2
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2 4
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ی هابردارهای یکه در راستا    ،   ،   ،   ،    که در آن 

زاویه سمتی ، راستای شعاعی و راستای x ،y ،zبه ترتیب 

 .هستند

سازی و روش انجام پژوهش شبیه  

پلیمری که  ی نمونهدر این کار، ما به بررسی نیروی وارد بر 

با قطبش  ای باریکهبه دست آمد برای ( 4)در معادله 

ما از نرم افزار . پردازیم فضایی متغیر می

MATHEMATICA  استفاده کردیم و به عنوان

ی، مشخصات پلیمر ی پلیمر مشخصات نورشناختی ماده

PAAD-22  را وارد کرده که بخش حقیقی ضریب شکست

(n ) و بخش موهومی ضریب شکست(k ) آن برای طول

و برای طول موج  1.64و  1.1نانومتر به ترتیب  414موج 

 .است 1.11و  1.14نانومتر به ترتیب  199

 :[5]ی عرضی به صورت  گاوسی، مشخصه-در مدهای الگر

(4)

2
1 2

, 2

2 ! 2
( ) ( ) ( ),

( )! 1

ip
pp l pi

l p l

l i i
A e L
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در مختصات بی بعد نوشته شده است که در ( 4)معادله 

z/0آن  z   0کهz  ،0طول ریلی است/r W   که

0W ی باریکه است و  پهنای کمرهp

lL ای لژاندر  چند جمله

 .تعمیم یافته است

ایم برآیندهای مختلف دو  ها کار کرده مدهایی که ما با آن

 گاوسی هستند؛ -مد الگر

A- 0, 1 0, 1L RLG e LG e
 

 
, B- 0, 1 0, 1

i

L RLG e e LG e
 

 
, 

C-
/2

0, 1 0, 1

i

L RLG e e LG e
 

 
, D-

/2

0, 1 0, 1

i

L RLG e e LG e
 



 
, 

Reدر معادالت باال 


Leو  


به ترتیب بردارهای یکه در  

 .راستگرد و چپگرد هستند ای هقطبش دایر راستای

و جانشانی آن در معادله مربوط به ( 4)با استفاده از معادله 

افزار  میدان الکتریکی، با استفاده از نرم

MATHEMATICA  اوال به ترسیم خطوط میدان

ها استفاده  هایی که از آن الکتریکی یا جهت قطبش باریکه

و سپس نمودار نیروهای وارد بر سطح  میپرداختایم  کرده

پلیمری به ازای مدهای مذکور را به دست  ی نمونهمقطع 

نشان داده ( 4)و ( 9)های  آوردیم که به ترتیب در شکل

 .اند شده

 یریگ جهینت   

توان استنباط کرد که در  سازی می ی نتایج شبیه مقایسهاز 

خطوط میدان نیروی وارد شده بر فیلم پلیمری یک 

تکینگی وجود دارد که منطبق با تکینگی موجود در 

عالوه بر آن، خطوط نیروی . ی برداری فرودی است باریکه

پلیمری و خطوط میدان الکتریکی   وارد شده به ماده

توان این کار  عنوان پژوهش آینده می به. راستا هستند هم

های برداری  را به صورت تجربی انجام داد و با تولید باریکه

ی پلیمری، با استفاده از  در آزمایشگاه و تابش آن بر نمونه

 .میکروسکوپی به بررسی اثر فشار تابشی بر آن پرداخت

 

های با قطبش متغیر  خطوط میدان الکتریکی برای باریکه: 9شکل 

 .ها استفاده شده است در فضا که در این اثر از آن

 

نمودارهای پیکانی . نمودارهای نیروی وارد بر فیلم پلیمری: 4شکل 

 . ها مقیاسی از شدت آن هستند ی جهت نیرو و رنگ نشان دهنده
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سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه بر های نوری و الکتریکی ویژگی بهبود

 به کمک اعمال میدان الکتریکی در فرایند پخت Zn2SnO4پایه نانو ذرات 

 قناعت شعارمحسن شجاعی فر، مرتضی عاصمی، عزالدین مهاجرانی و مجید 

 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما

ghanaat@sbu.ac.ir-, masemi.physics@gmail.com, mohajerani@sbu.ac.ir-e, Shojaeifar.mohsen@gmail.com 

سلاخت  های خورشیدی حساس شده با رنگدانه به دلیلل هزینله   های خورشیدی نانو ساختار نسل سوم نظیر سلولسلول –چکیده 

شده بلا  های خورشیدی حساس سلول. اندمطرح شده سیلیکونیهای خورشیدی سلول نسبت بهزینی پایین و بدون آالیندگی جایگ

-اما سطح موثر کم و تراز. ای در بین پژوهشگران دارندمحبوبیت ویژه های بارزبه دلیل ویژگی Zn2SnO4ذرات  رنگدانه مبتنی بر نانو

اعمال میدان الکتریکی در حین فرایند پخلت  . کندها را محدود میل منفی هستند که عملکرد این نوع از سلولهای تله بسیار عوام

این تکنیک بلا تیییلر در   . تواند عملکرد این قطعات را ارتقا دهدو الکتریکی نانوساختار میهای نوری ات مثبت بر ویژگیبه دلیل اثر

و افلزایش مقاوملت   هلای تلله   مورفولوژی نانو ذرات قادر است سطح موثر را در جهت افزایش جذب نور و از سویی با کلاهش تلراز  

هلای  این روش در قطعات الکترواپتیکی فراوانی حاوی محیط نانو ساختار نظیر سلول. تسهیل نمایدترابرد بار الکتریکی را بازترکیب 

 . خورشیدی پروسکایت قابل استفاده است

مر طول ع سطح،  مورفولوژی، ،پخت یندفرا یندر ح یکیالکتر یداناعمال م ،Zn2SnO4نانو ذرات  لول خورشیدی حساس شده با رنگدانه بر پایهس -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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 قدمهم

به فررد   دی اکسید تیتانیوم به دلیل خواص الکترواپتیکی منحصر

هرای فلر ی   ای در بین پژوهشگران دارد، اما اکسیدمحبوبیت ویژه

برررا  Zn2SnO4و  ZnO ،SnO2 ،Nb2O5دیگرررری از قبیرررل  

 [.1،1] مورفولوژی مختلف به وفور مورد بررسی قرار گرفتره اسرت  

Zn2SnO4 ای در مقایسه با های برجستهویژگیTiO2  دارد این

cm)و مرروبیلیتی ( eV 5/9)مرراده بانرردگ  
2
 V

-1
 S

-1 11-16 )

وجود چنین مشخصات بارزی سبب شده است  .[9]دارد  ب رگتری

-ای در جهت اف ایش راندمان این نوع از سلولمحققان توجه ویژه

هرای خورشریدی   اما راندمان سلول. های خورشیدی داشته باشند

مبتنی بر این نوع از نیمه رسانا به دلیل ساختار کلوخیده و سرطح  

یر اعمرال  برا توجره بره امکران تراث      [.4] موثر کم هنوز پایین است

هرای خورشریدی حسراس شرده برا      بر سلول [6]میدان الکتریکی

و بررسری بیشرتر ایرن پدیرده، تکنیرک       TiO2ای بر پایره  رنگدانه

هررای مبتنرری بررر اعمررال میرردان الکتریکرری بررر روی نانوسرراختار 

Zn2SnO4 اگر چه رانردمان گر ارش شرده در    . به کار گرفته شد

امرا   ح در دنیا نیسرت این پژوهش به ب رگی بهترین گ ارشات مطر

این تکنیک پتانسیل استفاده در بهترین شرایط آزمایشی و ماده را 

 . های شگرفی را ثبت نمایددارد تا دست آورد

 سلولروش تهیه 

، ابتدا مقدار مشخصری از پرودر    Zn2SnO4جهت سنت  نانو ذرات 

ZnO  وSnO2     به عنوان پیش مواد ترکیب شد و داخل آسریا

 1شرکل   .[5] های زیرکونیا قرار گرفرت ها و گلولهویالای با گلوله

تصویر میکروسکوپ الکترونی نانو ذرات را بعد از سرنت  نشران   ( و)

پوشریده شرده برا     وی نانو ذرات بر روی زیر الیهخمیر حا. دهدمی

FTO سپس زیر الیه ها در حین فراینرد حررارت   . الیه نشانی شد

سعی شرد   مرحلهدر این  دهی تحت میدان الکتریکی قرار گرفتند

 4111و  9111، 1111، 1111، 1هایی با میدان الکتریکری  نمونه

ها بره مردت   در مرحله پخت، نمونه .ولت بر سانتی متر تهیه شوند

بعرد از   .درجه سانتی گراد قررار گرفتنرد   611دقیقه در دمای  91

سراعت درون   14هرا بره مردت    های مختلف، نمونهپخت با میدان 

به منظرور جردا کرردن     قرار گرفتند سپس N719انه محلول رنگد

نمونه با اتانول بدون  رنگینه های اتصال نیافته به سطح نانو ذرات،

ای از خمیر پالترین برر   تشکیل کاتد الیهبرای . ندآ  شستشو شد

الیره نشرانی شرده و در    روش دکتر بلیرد   هب  FTOروی زیر الیه 

در . دقیقره پخرت شرد    16درجه سانتی گراد به مدت  451دمای 

 آند و کاتد به یکدیگر متصل شدند برای ساخت سلول، مرحله بعد

به نحوی که یک پلیمر ترموپالستیک اطراف آند را پوشانده برود و  

ثانیره در آون برا    91به منظور اتصال و آببندی سرلول بره مردت    

محلرول حراوی    سرپس . درجه سانتی گراد قرار گرفت 161دمای 

به داخل سلول ت ریرق   کوچکریق یک سوراخ از ط الکترولیت ید

 . [6] سوراخ آبندی و اماده مشخصه یابی شدو در نهایت  شد

 نتایج و بحث 

-ولتاژ در مورد نمونره -گیری جریانبعد از بستن سلول ابتدا اندازه

ولتراژ را در مرورد   -نمودار جریان 1شکل . های یاد شده انجام شد

دهرد میردان   نتایج نشان می. دهدهای ساخته شده نشان مینمونه

الکتریکری توانسررته اسرت ترراثیر چشررمگیری برر عملکرررد سررلول    

 Zn2SnO4خورشیدی حساس شده با رنگدانه بر پایره نرانو ذرات   

 .داشته باشد

 
های خورشیدی حسراس شرده   ولتاژ سلول-نمودار جریان: 1 شکل

پخرت شرده در دمرای     Zn2SnO4با رنگدانه مبتنی بر نرانو ذرات  

، 1111، 1111، 1سانتی گراد و با میردان الکتریکری    درجه 611

 ولت بر سانتی متر  4111و  9111

افر ایش یافتره    9/1%به  1%بر اساس نتایج بدست آمده بازدهی از 

چگرالی جریران   . درصدی راندمان است 91است، که بیانگر بهبود 
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افر ایش   C5و  C1هرای  در مورد نمونره  1/9به  4/1الکتریکی از 

ارتقرا یافتره اسرت،     19%دهرد جریران الکتریکری    مری یافت نشان 

همچنین فرایند اعمال میدان توانسته است فراکتور انباشرت را از   

افر ایش   C5و  C1هرای  به ترتیب در مورد نمونره  59/1به  46/1

ای است که در حرین سراخت   بیشترین بهبود در مورد نمونه. دهد

 .است ولت بر سانتی متر بوده 4111تحت میدان الکتریکی 

اف ایش فاکتور انباشت در اثر اعمرال میردان الکتریکری بره دلیرل      

کاهش اثرات مقاومتی در نانوساختار و مسدود کردن مسریر هرای   

هرا ولتراژ   تمرامی نمونره  . دهدهای بازترکیب در الیه رخ میجریان

افر ایش جریران سرلول    . ولت دارنرد  9/1مدار باز باالیی در حدود 

  بیشتر رنگینه در فوتوآند و از سرویی  بیانگر اف ایش سطح و جذ

ج ئیرات  . ارتقای مشخصات الکتریکی نظیر ضرریب پخرش اسرت   

 1هرای مرورد بررسری در جردول     ولتراژ سرلول  -مشخصات جریان

 . خالصه شده است

های خورشیدی حساس شرده  مشخصات الکتریکی سلول: 1جدول

 هرا در کره فوتوآنرد آن   Zn2SnO4با رنگدانه مبتنی بر نرانو ذرات  

و  9111، 1111، 1111، 1مرحله پخت تحرت میردان الکتریکری    

 .اندولت بر سانتی متر بوده 4111

 سلول

میدان 

 الکتریکی

(V.cm
-1
) 

 (%)راندمان
فاکتور 

 انباشت

چگالی 

جریان مدار 

کوتاه 
(mA.cm

-2
) 

ولتاژ 

مدار 

 باز

(V) 

C1 1 1 46/1 4/1 9/1 

C2 1111 1 46/1 6/1 9/1 

C3 1111 1/1 64/1 6/1 9/1 

C4 9111 1/1 61/1 1/1 9/1 

C5 4111 9/1 59/1 1/9 9/1 

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشری گسریل میردانی از     1شکل 

های الکتریکی را بعد از پخت و تحت میدان Zn2SnO4نانو ذرات 

-ولت بر سانتی متر نشان مری  4111و  9111، 1111، 1111، 1

اثر میدان الکتریکی  الکترونی،میکروسکوپ بر اساس تصاویر . دهد

-بر خرالف میردان  . بر مورفولوژی نانو ذرات به خوبی مشهود است

های کوچک، میدان قوی توانسرته اسرت سرطح نرانو ذرات را بره      

خوبی تحت تاثیر قرار دهد به نحوی که ذرات تاول گونه نانومتری 

ولت بر سانتی متر بوده  4111بر سطح نانو ذراتی که تحت میدان 

ایرن پدیرده بره شردت بره افر ایش سرطح        . د، پدید آمده اسرت ان

کند تا بتواند جریان بیشتری در سلول تولید نانوساختار کمک می

 . کند

 
تصاویر میکروسکوپ الکترونری روبشری گسریل میردانی      : 1شکل 

(FESEM ) از نانو ذراتZn2SnO4    موجود در الیه فوتوآنرد بعرد از

، 1111 (  ،1 (الررف یکرریپخررت برره همررراه اعمررال میرردان الکتر

نرانو ذرات  ( و و ولت بر سانتی متر 4111 (، ه9111( د ،1111(ج

 بعد از سنت 

ترر افر ایش سرطح مروثر در نرانو سراختار       به منظور بررسی دقیق

Zn2SnO4،     9شرکل  . آزمایش باز جرذ  رنگینره صرورت گرفرت 

نمودار جذ  محلول رنگینه را در اثر حل شدن رنگینه نفوذی در 

 1/1بعرد از قررار گیرری فوتوآنرد در محلرول        Zn2SnO4ساختار 

-این آزمرایش در مرورد فوتوآنرد   . دهدنشان می را NaOHموالر  

انرد،  های مختلف بروده هایی که در حین فرایند پخت تحت میدان

هرای  هایی که تحرت میردان  دهد، نمونهنتایج نشان می. تکرار شد

اشرتند جرذ    قررار د ( ولت بر سرانتی مترر   4111و  9111)قوی 

های دیگرر از خرود نشران    رنگینه قابل توجهی در مقایسه با نمونه

نتررایج حاصررل از آزمررایش بازجررذ  کررامال بررا تصرراویر  . انرردداده

همخروانی  ( 1شکل )میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی 

بر اساس طیف جذ  و قرانون بیرر المبررت میر ان جرذ       . دارند

بره   1/1×11-8تریکری از مقردار   رنگینه در اثرر اعمرال میردان الک   

mol.cm
-2

به ترتیب در مورد نمونه بدون و با میدان   9/6×8-11  

 . ولت بر سانتی متر اف ایش یافته است 4111
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نرانومتر از   511-411نمودار جذ  نور در ناحیره طیفری   : 9 شکل

حرل شرده از فوتوآنرد برر پایره نرانو ذرات        N719محلول رنگینه 

Zn2SnO4  و  9111، 1111، 1111، 1که تحت میدان الکتریکی

 .ولت بر سانتی متر بوده اند 4111

های تله، از به منظور بررسی اثر میدان بر طول عمر الکترون و تراز

با کمک این . استفاده شد 1آزمایش فوتو ولتاژ گذرای القای لی ری

ز در این آزمرایش ا . توان طول عمر الکترون را تخمین زدروش می

ثانیه به منظور تولید  نانو 11طول پالس  و نانومتر 691طول موج 

ها در سرلول خورشریدی حسراس شرده برا رنگدانره       فوتو الکترون

-منحنی افت ولتاژ مدار باز را در مورد سلول 4شکل . استفاده شد

های خورشیدی حساس شرده برا رنگدانره مبتنری برر نرانو ذرات       

Zn2SnO4 ولت برر سرانتی    4111میدان  های بدون و بابا فوتوآند

برا فوتوآنرد    دهد کره سرلول  نتایج نشان می.  دهدمتر را نشان می

پخت شده با میدان الکتریکی طول عمر ب رگترری دارد، میرانگین   

( exp(-t/τ))طول عمر الکترون با کمک برازش تابع افرت نمرایی   

در . های افت ولتاژ  به صورت تقریبی قابرل تخمرین اسرت   بر داده

میانگین ثابت زمرانی اسرت کره قبرل از آن      τزمان و  ،tرابطه  این

 9در نهایت طول عمر الکترون برابر با . شودالکترون بازترکیب می

 4111میلی ثانیه به ترتیب در مورد نمونه بدون و برا میردان    6و 

 . ولت بر سانتی متر تخمین زده شد

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Laser-induced photo-voltage transient 

 
نمررودار افررت ولترراژ مرردار برراز مبتنرری بررر نررانو ذرات : 4شررکل

Zn2SnO4    ولرت برر    4111حاوی فوتوآند بدون و برا میردان

 سانتی متر در اثر تحریک نور لی ر پالسی

 نتیجه گیری

توانرد برا   مری دان الکتریکی در حین فراینرد سراخت   میاعمال 

تغییر در مورفولوژی نانوسراختار بره افر ایش سرطح و جرذ       

هرای تلره و   نور کمک نماید از سرویی برا کراهش ترراز     بیشتر

هررای سررلول در افرر ایش طررول عمررر الکترررون ترابرررد بررار را 

 . تسهیل کند خورشیدی حساس شده با رنگدانه
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ااستفادهازسهورودیبXNORوXORمنطقیهایزمانگیتسازیهمپیاده

موجبرهایپالسمونیمبتنیبرگرافن

میرحمیدرضاییوعبّاسظریفکار

والکترونیکدانشگاهشیراز،دانشکدهمهندسیبرقوکامپیوتر،بخشمخابرات

ستهXNORوXORهتایمنطقتیزمانگیتتسازیهممبتنیبرگرافنبرایپیادهپالسمونیدراینمقاله،یکساختار–چکیده

تحریکشدهو،الکتریکیگرافنودیهادرمرزالیه(SPPs)هایسطحیدراینساختار،پالسمونپالریتون.ورودیارائهشدهاست

هایورودیازنوعالکتریکیبودهوستیگنالسیگنال،هایپیشنهادیدرگیت.شودعولتاژخارجیکنترلمیانتشارآنهاتوسطمنب

هایبرایگیتبلدسی33/01برابر(ER)دهدکهنسبتتمایزهانشانمیسازینتایجبهدستآمدهازشبیه.باشدمینوری،خروجی

مطالعتات.میکرومترمربعاستت5/0کمترازبسیارفشردهبودهوپیشنهادیهمچنینابعادساختار.قابلحصولاستطراحیشده

 .گزارشنشدهاستسهورودیXNORوXORعملیاتمنطقیزمانهمساختاریبرایانجامتاکنوندهدکهصورتگرفتهنشانمی

 ، نسبت تمایزپالسمونی ورودی، موجبرهایسه تراهرتز، گرافن، گیت منطقی  -کلید واژه

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 μm
2
. 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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مقدمه -0

انتقال اطالعات و  ،سرعت در انجام محاسبات افزایش

سازی مدارات از ضروریات دنیای پیش  همچنین مجتمع

ی  های ذاتی حوزه لذا با توجه به محدودیت. [1] سترو

ه الکترونیک و سرعت باالی انتشار نور، محققین به استفاد

با توجه . [2] اند روی آورده (PIC)از مدارات مجتمع نوری 

سازی ادوات نوری با  به محدودیت انکسار نور، مجتمع

که استفاده از ساختارهای  هایی روبرو است چالش

برای  .[9] کندرا حل  تاین مشکالتواند  می پالسمونی

توان از  می (SPPs) های سطحی تحریک پالسمون پالریتون

و مادون  نور مرئی ی فرکانسی محدودهفلزات نجیب برای 

این مواد به دلیل  ،با این حال. کردنزدیک استفاده قرمز 

های مادون قرمز دور و تراهرتز  تلفات باال، برای فرکانس

گرافن با ساختار اتمی دوبعدی و . مناسب نیستند

های الکتریکی و نوری منحصربفردی که دارد،  ویژگی

ی  در محدوده ی پالسمونی اند به عنوان یک مادهتو می

. [4] شودفرکانسی مادون قرمز دور و تراهرتز به کار گرفته 

مبتنی  با استفاده از موجبرهای پالسمونیمختلفی  ادوات

، [9] ، سوئیچ[5] اند که مدوالتور بر گرافن طراحی شده

 قطعاتاز جمله این  [8] گیت منطقیو  [1] کننده تزویج

ای  های منطقی از اهمیت ویژه گیت در این میان، .باشند می

برخوردار سازی مدارات محاسباتی و منطقی  در پیاده

که ساختارهایی توان از  ، میفوتونیکی  در حوزه. هستند

 و سیگنال ورودی به صورت الکتریکی های در آنها سیگنال

های  گیت سازی در پیاده ،استخروجی به صورت نوری 

های اخیر  در سال. استفاده کردمنطقی با چندین ورودی 

سه ورودی گزارش های  یتساختارهای مختلفی برای گ

 ORو  ANDهای  توان به گیت اند که از آن جمله می شده

، گیت [9] (PhC) بلورهای فوتونیسه ورودی مبتنی بر 

XOR  مبتنی برPPLN [16]  گیت وAND-NOR  با

 ی متقابل غیرخطی مدوالسیون بهرهاستفاده از اثر 

(XGM) [11] سه ساختار فوق، دارای هر . اشاره نمود

عالوه بر این، ساختارهای مبتنی . ابعاد بسیار بزرگی هستند

نسبت به دما و قطبش حساس بوده و امکان  PPLNبر 

 بش به دلیل انعکاس در مسیر انتشار وجود داردتغییر قط

های نوری  کننده های منطقی مبتنی بر تقویت گیت. [12]

نیز برای رسیدن به اثرات غیرخطی به  (SOA)هادی  نیمه

در نتیجه این نوع از  ؛هایی با توان باال نیاز دارند پمپ

در . [19] توان مصرفی باالیی دارندهای منطقی نیز  گیت

این مقاله، یک ساختار بسیار فشرده مبتنی بر موجبرهای 

های  زمان گیت سازی هم برای پیاده پالسمونی-گرافن

XOR  وXNOR سه ورودی ارائه شده است. 

 معرفیساختار -2

ای منطقی ه پیشنهادی برای گیتساختار  ی طرحواره

XOR  وXNOR  شود مشاهده می 1در شکل . 

 
 (الف)

 
 (ب)

و  (نمای باال) x-yی  در صفحه یموجبرهای گرافن( الف: )1شکل 

ترتیب چینش ( ب) و های ورودی الکترودهای فلزی برای اعمال سیگنال

 .زیرالیه /فلز /الکتریک دی /های گرافن الیه

ی  در این ساختار، موجبرهای گرافن بر روی یک الیه

. اند نانومتر قرار گرفته 26به ضخامت  (SiO2)الکتریک  دی

نانومتر  96به ضخامت  (Au)ی فلزی  همچنین یک الیه

نانومتر قرار  166الکتریک و زیرالیه به ضخامت  بین دی
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ی فلز عالوه بر این که به عنوان الکترود  الیه. است  گرفته

ی  کند، باعث افزایش حبس نور در الیه مل میع

در این ساختار، موجبر . شود الکتریک باالیی نیز می دی

و موجبر خروجی  XNORخروجی باالیی، عمل منطقی 

ی ایرسان .دهند را انجام می XORپایینی، عمل منطقی 

 .[4] شود بیان می Kubo ی سطحی گرافن توسط رابطه

(1) 
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به ترتیب بیانگر  Tو  ω ،Γ ،μcپارامترهای در این رابطه، 

ای، نرخ پراکندگی، پتانسیل شیمیایی و دما  فرکانس زاویه

ی  یافته ثابت کاهش ħبار الکترون،  eهمچنین . هستند

 پتانسیل شیمیایی. باشند ثابت بولتزمن می kBو پالنک 

به راحتی توسط افزودن ناخالصی یا اعمال ولتاژ  گرافن

 در این ساختار، نور ورودی با. [4] کند خارجی تغییر می

باعث  (میکرومتر 82/42موج  طول) تراهرتز 1فرکانس 

همچنین مقادیر دما و نرخ . شود می SPPsتحریک 

ی کلوین و  درجه 966پراکندگی به ترتیب برابر 

با تغییر پتانسیل  .باشند ولت می الکترون میلی9582/6

سطحی گرافن تغییر کرده و منجر به  اییشیمیایی، رسان

 در نتیجه،. شود تغییر ضریب شکست مؤثر ساختار می

در ساختار  .موجبر را کنترل نمود دروننور  نتشاراتوان  می

های ورودی از نوع  ، سیگنال1نشان داده شده در شکل 

های مختلف  قسمتپتانسیل شیمیایی  هستند والکتریکی 

 به ازای پتانسیل شیمیایی. دهند ی گرافن را تغییر می الیه

و ولت، نور از موجبر عبور کرده  الکترون 1برابر  گرافن

پتانسیل با تغییر . در حالت روشن قرار داردخروجی 

نداشته و  ی عبور ولت، نور اجازه الکترون 1/6 به شیمیایی

. گیرد میدر حالت خاموش قرار  خروجیدر نتیجه 

های اصلی ساختار بوده و  ورودی ،Cو  A ،Bهای  سیگنال

های الکتریکی مکمل  ، ورودی  و    ،   های  سیگنال

 B،   و  A)ی اصلی و مکمل متناظر ها باشند که ورودی می

کننده به ساختار اعمال  توسط مدارمعکوس(   و  C،   و 

لذا، به هنگان روشن بودن ورودی اصلی، ورودی  .شوند می

 .مکمل در حالت خاموش قرار دارد و بالعکس

 سازینتایجشبیه -3

ی  ها با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه سازی شبیه

میدان الکتریکی به  ی نمایه .اند انجام شده (FDTD)زمان 

 2های ورودی در شکل  مختلف سیگنال هشت حالتازای 

و  XORهای  که نشانگر عملکرد گیتنشان داده شده 

XNOR است . 

  
 (ب) (الف)

  
 (د) (ج)

  
 (و) (ه)

  
 (ح) (ز)

( الف)های مختلف ورودی  میدان الکتریکی به ازای حالت ی نمایه: 2شکل 

A=B=C=0 ،(ب )A=B=0، C=1 ،(ج )A=C=0، B=1 ،(د )A=0، B=C=1 ،

( ح)و  A=B=1، C=0( ز)، A=C=1، B=0( و)، A=1، B=C=0( ه)

A=B=C=1. 
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به ازای  XORو  XNOR خروجی موجبردو  طیف عبور

رسم  9در شکل  A=B=C=0ورودی برابر  های سیگنال

             به ازای شود که در این حالت، مالحظه می. شده است

 XNORهای  گیت میکرومتر، طیف عبور 82/42موج  طول

 .باشند می 651/6 و 915/6 برابربه ترتیب  XORو 

 .[4] شود تعریف می( 2)ی  طبق رابطه (ER)نسبت تمایز 

(2) 1
( )

0

10logdB

P
ER

P

 
  

  

به ترتیب بیانگر توان  P0و  P1در این رابطه، پارامترهای 

. باشند در حالت روشن و خاموش گیت منطقی میخروجی 

با توجه به این رابطه، نسبت تمایز برای ساختار معرفی 

        برابرنیز ابعاد کل ساختار . بل است دسی 99/16شده برابر 

 ی بسیار اندازهمیکرومترمربع است که حاکی از  5/1

 .ی ساختار است فشرده

 گیرینتیجه -4

برای  مبتنی بر گرافن پالسمونیدر این مقاله، یک ساختار 

سه  XNORو  XORهای منطقی  زمان گیت سازی هم پیاده

شده دارای نسبت تمایز  معرفیساختار . ورودی ارائه شد

وچک، ابعاد بسیار ک به دلیل بوده و بل دسی 99/16برابر 

ی مناسبی برای استفاده در مدارات مجتمع نوری  گزینه

 .باشد می
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 ها پیس لک وطرح با استفاده از  چند جزئی لیپیدی هایبررسی فعالیت غشاء

 وحیده فرزام راداحمد درودی،  شیوا ساسان،

 گروه فیزیک دانشگاه زنجان، زنجان 

را به کمک طرح های لیپیدی غشاءدر این مقاله تحوالت این  .دارد تشابههای سلولی غشاءبا  هلیپیدی مورد مطالع هایغشاء–چکیده 

. آیدد ها بدست میلک و پیسبا بررسی تابع همبستگی برای هر تصویر، میانگین طول همبستگی بین  .کنیممی مطالعهها لک و پیس

ثانیه،  52نشانگر میزان زیاد فعالیت نمونه است و پس از  روند صعودی نمودار، کنیمرسم میرا  نمودار طول همبستگی بر حسب زمان

در آخر با استناد به  مرجع  .نوسان طول همبستگی حول مقداری ثابت، حاکی از پایداری اندازه مناطق فازی و نظم بلند برد آنها است

 .کنیم، تشابه بین دو پژوهش را در به دست آوردن نتیجه یکسان بیان می5

 .، غشاء لیپیدی، نظم بلند بردطرح لک و پیس، طول همبستگی ،یک فازیتفک  -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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 مقدمه

ها های زنده و بسیاری از ویروسغشاء سلولی بیشتر ارگان

 از  طبق علم امراض برخی .لیپید ساخته شده استاز 

های مهم بشر، همچون تصلب شرایین، آلزایمر و بیماری

ساختار . هستند یلیپیدنوع از  هاییمولفهشامل  سرطان

 ،های غشاییلیپیدی غشاء و سازوکار جذب پروتئین

و  نتیجه حضور فضاهااین وابستگی  .وابسته به هم هستند

غشایی است؛ که اثر مستقیمی بر میان هایشدگیجفت

ها به سبب عدم حضور مایلین شدگی بافتبیماری سخت

مشابه با ترکیب چند  مورد مطالعه لیپیدیهای غشاء. دارد

می، یافتههای تفکیک با فاز هاجزئی لیپیدها و پروتئین

 هایغشاء متعلق بهفازهای لیوتروپیک چندالیه .  [2]دنباش

کریستال -مایعاسمکتیک  نظم ایجادسبب  ،دوالیه یلیپید

برهم  در اثر و در میان نیروهای آبگریز این فازها. شوندمی

 -مایعدر میان نظم . دنشولیپید تولید می-های آبکنش

 مجزا دارای درجه آزادی لیپیدکریستال اسمکتیک، هر

ای است؛ اما به دلیل برای انتقاالت درون صفحه مشخصی

های ها با الیهموجود در ممانعت فضایی اتم هایمحدودیت

ای آنها جلوگیری میمجاور، از نوسانات موجی برون صفحه

موسوم به (این عامل سبب کاهش آنتروپی. [3]شود

لیپید دوالیه می شود، به دنبال آن برهم کنش ( هلفریچ

پایداری اسمکتیک یک عاملی بر ،ایهای دافع میان الیه

کاربردهای  .[4]است( میان فازیلیپید دوالیه )بعدی

در زمینه ژن درمانی، زیست  کریستال-مایعمنظم ساختار 

را در این ساختارها  شناسی ترکیبی، فوتونیک و حسگرها،

به بررسی  ما در این کار،. [3]استمرکز توجه قرار داده 

های لک و پیس به کمک طرح ای لیپیدیهفعالیت غشاء

و تشکیل مناطق به وسیله سیر تحول نمونه . پردازیممی

 .مطالعه خواهد شد  تفکیک فازی در لیپید چند جزئی

های ما شامل مخلوطی از بررسی های چند جزئیغشاء

و نوعی فسفولیپید  (Sm)اسفینگومایلین ،(Chol)کلسترول

-dioleoyl-sn-glycero-3-1,2 دهنش اشباع

phosphocholine (Dopc)  های از مهم ترین ویژگی. است

های لیپید و سیالیت ملکول (غشاء منفرد)دوالیه لیپید

تغییرات آن با دما است، که به عنوان رفتار فازی لیپید 

همه لیپیدها دارای یک دمای مشخص . شودشناخته می

به ( ژل)هستند که در آن دستخوش گذاری از فاز جامد

که شامل چند جزء لیپیدی  غشایی. [5]شوندمایع می

هنگامی  .باشدای میای دمای گذار ویژهمتفاوت است، دار

قرار میدر دمایی پایین تر از دمای گذارش غشاء این   که

 تفکیک خواهد شد؛  مایع، مخلوط لیپیدها به دو فازگیرد

 
 نمایی از چیدمان آزمایش : 1شکل 

 Lo فازیکی  غنی از کلسترول و اسفینگومایلین به عنوان  

(liquid-ordered phase)  دیگری فازو  Ld  (liquid-

disordered phase)  شامل  کهDopc نشده است اشباع .

ها، در دوالیه  Ld و Loحالت غیر قابل اختالط فازهای 

 وجود کشش خاصی را آشکار می کند، که ناشی از عدم

  Ld و Lo ها در مناطقزنجیره آبگریز ملکولتطابق 

، تفکیک یافته مناطق فازیدر توده ای از لیپیدها . [3]است

 شوند؛ و مجموع آنها در سراسرانباشته می راستادر یک 

، مناطق هم راستای سه بعدی را تشکیل میالیه صدها

های یتمسئول (هالیپید رفت) Loبا فاز  یمناطق. دهد
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بنابراین  .را بر عهده دارنددریافت و انتقال پیام  مربوط به

در یک ردیف  های یون راهم راستایی مناطق باید کانال

 این .قرار دهد تا عملکرد غشاء به درستی انجام شود

اثر متقابل تفکیک فازی  ای است ازنتیجه همراستایی

ای که سبب های میان الیهای و جفت شدگیدرون الیه

هنگامی که  .[3]تشکیل مناطق بزرگتر خواهد شد

عبوری، به  هایپرتو تابانیم،نورهمدوس را بر روی نمونه می

طرح و  ،شوندآشکار سازی می (CMOS)دوربین کمک

به دست آوردن   .نمایان خواهد شدشدتی لک و پیس 

ها، روشی غیر تهاجمی و غیر مخرب برای طرح لک و پیس

ها در سایر روش .[1]آشکار سازی تغییرات یک سطح است

باید در  ، نمونهنگاریهمچون بررسی با میکروسکوپی تمام

 .سپس تحوالت آن ثبت شوندمشاهده شود،  حالت فوکوس

های ثبت شده حاوی اطالعاتی در مورد دامنه و فاز فیلم

 ،هادر آخر با تجزیه و تحلیل داده. پرتو تابشی هستند

اندازه مناطق  ؛آیدبه دست میتابشی پرتو  فاز اتتغییر

در روش  .شودها حاصل میفازی لیپیدی از این بررسی

می ، طرح لک و پیس در حالت ناکانونی ثبتپیشنهادی ما

 .گیردبررسی قرار میو مورد  شود

 

الگوی لک و پیس حاصل از تفکیک فازی در توده لیپیدهای : 2شکل 

ها را با زمان ؛ که تحوالت لک و پیس% 22، با غلظت کلسترول دوالیه

 .دهدنشان می

 

 آماده سازی نمونه 

حالت پودری از شرکت آوانتی خریداری شدهها در لیپید

محلول . ایماز کلروفرم به عنوان حالل استفاده کردهو   ؛اند

با نسبت  Dopcحاصل، شامل اسفینگومایلین و  لیپیدی

 تا% 12زا تغییر یافته، غلظت باو کلسترول حجمی یکسان 

را بر روی اسالید  محلولمیکرو لیتر از  5/2. است 92%

 ؛خشک شد پس از این که حالل. دادیم شیشه ای قرار

در دمای  %94ساعت تحت رطوبت  64نمونه را به مدت 

کاهش دمای سپس با . درجه سانتیگراد قرار دادیم 54-55

به کمک  (دمای اتاق)درجه سانتیگراد 22تا حدود  نمونه

این مرحله از  .گیرندمیآب، مناطق فازی مجزا، شکل 

شود که نمونه در زیر کاهش دما در شرایطی انجام می

 .میکروسکوپ قرار گرفته باشد

 چیدمان آزمایش و روش کار

با  ،(CH-2، سری Olympus)نمونه زیر میکروسکوپ 

پرتو لیزر . گیردرار میق( 40x,Olympus) عدسی شیء

عبور مینمونه میان از  (nm,1mw 632.8)نئون -هلیوم

 آشکار (DCC1545M,Thorlabs)به کمک دوربینکند، و 

های ثبت شده با استفاده از فیلم. (1شکل ) شودسازی می

 از روش ؛ وشوندنرم افزار به تصاویر متوالی تبدیل می

عددی برای تجزیه و تحلیل طرح شدتی لک و پیس بهره 

سبب  نها،آها و ساختار پیچیده فعالیت نمونه .خواهیم برد

ر در ساختار یر فاز نور با زمان خواهد شد و یک تغییتغی

شکار میآزمان -الگوی لک و پیس در چارچوب فضا

 ایدرون الیه در لیپید دوالیه ابتدا تفکیک فازی .[1]کند

 اشویژهدمای گذار  تر ازپایینتا  ی نمونهدر اثر کاهش دما

های در الیه فازی مناطق نظماز شود، که مستقل آغاز می

میان الیههای جفت شدگیسپس  ؛شودشروع میمجاور 

در  .[3]دهدشکل میکریستال را -مایع نظم بلند بردای، 

، تعدادی از تصاویر را که از مجموعه تصاویر 2شکل 
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تغییر  .تبدیلی، انتخاب شده است، مشاهده می کنیم

با زمان قابل توجه آنها و اندازه ها لک و پیسموقعیت 

 .  است

 بحث و نتیجه گیری 

و نظم بلند برد آنها را می توان   مناطق فازی تفکیک یافته

( autocorrelation function)تابع خود همبستگی تحلیلبا 

 حاصل همبستگی شدت به صورت تابع خود .مطالعه کرد

. شودبا فاصله معین از هم تعریف می یضرب دو تابع شدت

 فعالیتهای به دست آمده از داده بررسیبرای این تابع 

 .شودسطح نمونه استفاده می در های نور موجودراکنندهپ

 (correlation)، بیان کننده همبستگیبستگیه خود تابع

ای که خودش است؛ به گونهکپی یک الگوی لک و پیس با 

این کپی با فاصله همبستگی مشخصی نسبت به الگوی 

، نوعی مقیاس (Lc)طول همبستگی .اصلی اعمال شود

نحراف مشابه برای تخمین فاصله نقاطی با ا کهطولی است 

 پس از محاسبه .[6]رودمیانگین شدت به کار می از

از طریق محاسبه )برای هر تصویر میانگین طول همبستگی

، مقادیر %22از نمونه با غلظت کلسترول  (بستگیه خود

  .کنیمرسم می 9آن را برحسب زمان مطابق شکل 

 

نمونه با غلظت کلسترول برای  طول همبستگی بر حسب زمان :9شکل 

22% ،t  در اندازه مناطق فازی است، خطای پایداری زمان رسیدن به

 .می باشد 1.2محاسبه شده برابر با  

و سپس   یابدمیطول همبستگی با گذر زمان افزایش  

تفکیک . دهدنشان میرا مقدار ثابتی   نوسان در اطراف

دهد  و  سپس  جفت مناطق فازی که در هر غشاء رخ می

ای سبب افزایش مقدار طول های میان الیهشدگی

در انتهای بازه زمانی مقدار . شوندهمبستگی با زمان می

ثابت طول همبستگی به معنای دست یافتن به نوعی 

های زیرا غشاء. پایداری در اندازه مناطق فازی است

 چندالیه از نظر ساختاری ستبر هستند و نظم بلند بردی را

همچنین مقدار ثابت این طول . [3]دهنداز خود نشان می

 .های فازی نمونه دانستتوان میانگین اندازه منطقهرا می

 به دست  [2]آنچه که در مرجعنتایج حاصله از این مقاله با 

دهد ها نشان میبررسی [2] عدر مرج .آمده مطابقت دارد

 دلیلشوند اما به ، مناطق بزرگتر میکه با گذشت زمان

یابد تا کاهش می آنها افزایش جرم مناطق، سرعت رشد

در هر دو . رسندجایی که اندازه مناطق به پایداری می

مقاله بر رسیدن به پایداری در اندازه مناطق اشاره شده 

است و تنها تفاوت بین آنها، زمان رسیدن به این پایداری 

  .باشد،که آن هم وابسته به شرایط آزمایش استمی

های بیشتری در حال انجام است، تا به کمک فاصله رسیبر

ها از هم و یا چگالی آنها نتایج دیگری را به لک و پیس

الیه ؛ نتایجی که بتوان براساس آنها ضخامتدست آوریم

   .گیری کردهای لیپیدی را اندازه
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 Nd:YAG دمش جانبی برپایی آزمایشگاهی و ساخت لیزر حالت جامد

 شده با استفاده از مدوالتور آکستواپتیکی  Qکلیدزنی

 2مهر بان، مراد دیده1زاده، محمد خان1محمد فوالدی

 ، رفسنجانرفسنجان( عج)عصر دانشگاه ولی علوم پایه، ، دانشکدهگروه فیزیک 1
 دید افزار جنوب، شیرازشرکت تحقیقاتی لیزر،  گروه 2

                               mail:-E 

 چیدمان. به صورت آزمایشگاهی بر پا شده است nm 1601 خروجی موجطول با Nd:YAG در این پژوهش، یک لیزر پالسی  -چکیده 

 Nd:YAG لیزری یمیله. است دست آمده به تجربی صورت به کاواک طول که باشدمی cm 5/15 طول به خطیکاواک  یک موردنظر

 W 86 و بیشینه توان خروجی nm 868 موج خروجیبا طول  GaAlAsهای لیزر دیودی توسط آرایه طرف سه از و جانبی صورت به

 نرخ در لیزر پهنای پالس کمترین نهایت در و شد انجام آکستواپتیکی مدوالتور از یک استفاده با  Qکلیدزنی .گرفت قرار دمش مورد

 KHz  2 ،mJ  2/0 تکرار در نرخ انرژی بیشترین ، W 86 در توان دمشیدر حالت پالسی و  .آمد دست به نانوثانیه KHz 2، 566 تکرار

 .به دست آمد KHz 26 ،  W 2/10 تکرار نرخ در خروجی توان بیشترین و

 .، مدوالتور آکستواپتیکیGaAlAs، لیزر دیود Qپهنای پالس لیزر، دمش جانبی، کلیدزنی  -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 

                               mail:-E 

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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 مقدمه -1

موجی وسیع، از موضوعات ی طولتولید لیزر با گستره

یک منبع لیزری با  .ی محققان بوده استمورد عالقه

   آلی برای ابزار مفید و ایدهموج قابل تنظیم طول

از . باشدهای مختلف پژوهشی و کاربردی میزمینه

-پذیری باالیی دارند، میلیزرهایی که قابلیت تنظیم

لیزرهای  .]1[توان به لیزرهای حالت جامد اشاره کرد

حالت جامد پالسی با پهنای زمانی متفاوت، 

های مختلف پژوهشی و کاربردهای وسیعی در زمینه

-نمایی، فاصله های بینابربردی از جمله در سامانهکا

یابی، حسگر از راه دور، علم پزشکی و اپتیک 

های فرآیند تولید پالس .]2و1[ کندغیرخطی ایفا می

. شودلیزری به دو روش فعال و غیرفعال انجام می

های کلیدزنی  آکستواپتیکی یکی از روش Qکلیدزنی 

Q 9[ فعال است که همواره مورد توجه بوده است[. 

 پیوستهدر این پژوهش، ابتدا یک چیدمان لیزر 

Nd:YAG یک با استفاده از سپس . برپا گردید

 .انجام شد Qعمل کلیدزنی  یمدوالتور آکستواپتیک

فعال  Qی کلیدزنی نظریه -2

 آکستواپتیکی

در اثر  ضریب شکست مادهدر اثر آکستواپتیک، 

  برهمکنش با موج فراصوتی به صورت تناوبی تغییر

اثر  .موج صوت برابر استکند، این تغییرات با طولمی

این امواج صوتی، مانند یک توری پراش است که 

یک سلول آکستواپتیکی . کندمی پرتوی نور را پراکنده

با . ی شفاف اپتیکی است مادهمتشکل از یک قطعه 

فراصوتی توسط یک مبدل اعمال یک موج 

پیزوالکتریکی به سلول آکستواپتیکی، توری دارای 

ای موج آکوستیکی و دامنهتناوبی برابر با طول

 نوریی باریکه. ی موج صوتی استمتناسب با دامنه

تواند پراشیده شود، می که روی چنین توری بتابد،

ی خود ی نور از مسیر اولیهیعنی قسمتی از باریکه

با انتخاب مناسب مشخصه و پارامترها، . ودمنحرف ش

تواند از کاواک لیزر منحرف ی پراشیده شده میباریکه

شود و بنابراین یک اتالف در کاواک لیزر ایجاد نماید 

ی ، نحوه1شکل  .مناسب است Qکه برای کلیدزنی 

با . دهدعملکرد مدوالتور آکستواپتیکی را نشان می

کاواک، مقدار ی Q قطع ولتاژ مبدل پیزوالکتریک،

بنابراین . کندمی گیرد و اتالف کاهش پیداباالیی می

شود و پالس لیزر می اریکه نور انحراف یافته، ناپدیدب

 .شودحاصل می Qکلیدزنی 

  

 .]4[ی عملکرد مدوالتور آکستواپتیکی نحوه: 1شکل 

 برپایی آزمایشگاهی و نتایج تجربی -3

-میلی 75و طول  9قطر  ، باNd:YAGی لیزری میله

متر که هر دو سطح آن به صورت تخت است به 

همچنین . عنوان محیط فعال لیزر استفاده شده است

Ndبه یون  YAGمیزان آالییدگی میزبان 
3+ ،1  %

ی میله به منظور دمش تمام سطح مقطع. باشدمی

پوشانی فضایی باال یابی به یک هملیزر و برای دست

مدهای کاواک لیزر از  بع دمش وبین تابش گسیلی من

از  دمش .شده استیک ساختار دمش از پهلو استفاده 

ی لیزر درجه بر روی میله 121ی  سه طرف و با زاویه

عدد بار دیودی با  9شود که در هر ردیف انجام می

نانومتر در کنار هم به طور  616موج خروجی طول

دمش بار دیودی در  9و جمعا  اندگرفتهموازی قرار 

قال پرتوی منبع دمش به برای انت .شرکت دارند

 استفادهمورد شدگی نزدیک تجفروش محیط فعال، 

بدون دخالت قطعات اپتیکی در این روش  .قرار گرفت
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ی لیزر، پرتوی و با نزدیک کردن لیزر دیود به میله

جریان لیزر . [5]یابد دمش به محیط فعال انتقال می

کند و بیشینه توان تغییر میآمپر  14تا  1دیود از 

وات  61آمپر برابر  14خروجی لیزر دیود در جریان 

ی  به ترتیب، شماتیک نحوه 9و شکل  2شکل . است

ی قرار گرفتن لیزر دیودها و  ی لیزر و زاویه دمش میله

توان الکتریکی مصرفی لیزر دیود بر حسب جریان را 

موج طول. دهدنشان می C° 21 یبهینه در دمای

Cخروجی لیزر دیودها به ازای هر 
 nm، تقریبا 1 °

. [2] شودمی جابجاهای بلند موجبه سمت طول 25/1

ی آب برای  کننده خنکبه همین منظور از سیستم 

 .ی لیزر استفاده شدتنظیم دمای لیزر دیودها و میله

 

 

درجه و  121ی  شماتیک قرار گرفتن لیزر دیودها با زاویه: 2شکل 

  .Nd:YAGی لیزر  دمش میله

 
 توان الکتریکی مصرفی لیزر دیود بر حسب جریان در دمای: 9شکل 

°C بهینه
 21. 

با  مدوالتور آکستواپتیکی یک در این پژوهش از

این نمونه . استفاده شده است MHz 12/21فرکانس 

ی لیزر و لیزر  مدوالتور استفاده شده نیز، همانند میله

-میاستفاده از سیستم گردش آب خنک دیودها با 

نشان داده شده  4شکل در  لیزرکاواک چیدمان  .شود

است ی تخت کاواک خطی متشکل از دو آینه. است

 یکه آینه

دوم ی آینهو بازتابنده %  111به صورت ( M1)اول  

(M2 )61 باشدی خروجی لیزر نیز مینهکه آی  %

نانومتر  1174موج عبور در طول%  21  بازتاب و 

 .دندار

، به ترتیب از چپ به راست، Nd:YAGچیدمان خطی لیزر : 4شکل 

ی لیزری به ، مدوالتور آکستواپتیک، لیزر دیود و میلهM1ی آینه

 .M2ی آب و آینه کنندهخنک همراه

 ی کاواک لیزر، طولبرای به دست آوردن طول بهینه

متر تغییر دادیم و توان سانتی 56تا  95از را کاواک 

ثبت  کاواک را های مختلفخروجی لیزر در طول

توان خروجی لیزر در حالت پیوسته  5شکل . کردیم

       یبهینه کاواک در دمایمختلف  برای چهار طول

C
بیشترین توان خروجی در  .دهدنشان میرا  21 °

  .متر به دست آمدسانتی 5/45 طول

 

، 5/45، 5/99توان خروجی پیوسته لیزر برای سه طول کاوک  :5شکل 

°C بهینه در دمای مترسانتی 56و  51
 21. 

توان خروجی لیزر در حالت پیوسته و در نرخ  ،7شکل 

با . دهدرا نشان می Qتکرارهای مختلف کلیدزنی 

، توان Qبا افزایش نرخ تکرار کلیدزنی توجه به شکل، 

با توجه به توان خروجی . یابدخروجی نیز افزایش می

ی وات، بازده 61نسبت به توان دمشی  وات 2/17

%  5/21خروجی لیزر در حالت پالسی برابر با 

 .باشد می
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 هبهین توان خروجی لیزر در نرخ تکرارهای متفاوت در دمای: 7شکل 

C° 21. 

های خروجی لیزر در نرخ ، انرژی پالسنیز 1 شکل

 . دهدرا نشان می  C° 21تکرارهای مختلف در دمای 

 

و نرخ  C° 21 بهینه انرژی خروجی پالس لیزر در دمای: 1شکل 

  .تکرارهای متفاوت

گیری پهنای پالس لیزر از  فوتودیود برای اندازه

سیلیکون با سرعت باال، ساخت شرکت تورلب و با 

لوسکوپ ساخت شرکت یو اس DET 210مدل 

cncinst  که مدل آنOSC-1060 استفاده باشد، می

 ، KHz 2ها برای سه نرخ تکرار گیریاندازه    .کردیم

KHz 5/2 و  KHz9 6شکل . صورت گرفته است 

پالس خروجی  ،9شکل  ولیزر  Qکلیدزنی  یآستانه

 KHz و  KHz 2 ، KHz 5/2نرخ تکرارهای لیزر را در 

گیری کمترین پهنای پالس اندازه. دندهمی مایشن 9

 .محاسبه شد KHz 2نانوثانیه در نرخ تکرار  511شده 

 
 KHz -در نرخ تکرارهای الف Qی کلیدزنی جریان آستانه: 6شکل 

 Aو  A 1/1 ،A 2/1ترتیب به  KHz 9 -و ج KHz 5/2 -، ب2

7/1. 

 

، KHz 2 -نمایش پهنای پالس لیزر در نرخ تکرارهای الف -9شکل 

 .KHz 9 -و ج KHz 5/2 -ب

 گیری نتیجه -1

 Nd:YAGدر این پژوهش، یک لیزر حالت جامد 

دمش جانبی به صورت آزمایشگاهی برپا و با استفاده 

 MHz با فرکانس آکستواپتیکیمدالتور یک از 

 61در نهایت در توان دمشی . شد Q، کلیدزنی 12/21

وات، بیشترین توان خروجی لیزر در حالت پیوسته و 

 W 2/17و  W 4/17به ترتیب  KHz 21در نرخ تکرار 

با توجه به نوع اسیلوسکوپ موجود در . به دست آمد

آزمایشگاه، کمترین پهنای پالس لیزر در نرخ تکرار 

KHz 2 کلیدزن Q، 511 گیری شدنانوثانیه اندازه .

برابر  KHz 2نرخ تکرار  دربیشترین انرژی همچنین 

 .محاسبه شد mj 2/7با 
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 نهشته شده (ZnO) های اکسید رویاثر بازپخت بر رفتار اپتیکی الیه

 یبا روش الیه نشانی لیزر

 1، بتول سجاد1، سیده ثریا موسوی2، محمدامین بصام1دار، مهرناز سیم1فائزه حسنی

 فیزیک شیمی، دانشگاه الزهراگروه فیزیک، دانشکده -1

 دانشکده الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-2
 

 یکیاپت ابزارهای در فردمنحصربه هاییژگیداشتن و لیاست  که به دل یفلز یدهایاکس نتریاز مهم یکی ZnO یرو داکسی – دهیچک

 نشانیهیوابسته به روش ال یادیتا حد ز ZnOنازک  هایهیال یژگیدارند. و یپرتو فرابنفش کاربرد فراوان لیدر ادوات جذب و گس ژهیبه و

 هایهیال یکیاپت یمقاله، رفتارها نیاست. در ا ZnO هایهیانواع ال یهیتهبرای کارا  هایروشاز  یکی یپالس زریل نشانیهیآن است. ال

قرار  یمورد مطالعه و بررس یحرارت اتیبدون بازپخت و پس از انجام عمل یپالس زریل ینشان هیشده به روش ال هیته یرو دینازک اکس

 یابیمورد ارز یمرئ-فرابنفش سنجیفیبه کمک ط هاهیال یکیگاف اپت نیو همچن یعبور ،یجذب هایمنظور مشخصه نیا یگرفتند. برا

افزایش یافته  eV  3/0بیشتر شده و گاف انرژی %20بنفش میزان عبور در ناحیه فراپس از بازپخت شود که مشاهده می قرار گرفت

شده است، که مشخص  یبررس یالکترون کروسکوپیو م یکیاپت ریبا استفاده از تصاو هاهیال یسطح هایعالوه بر آن مشخصه .است 

 یابد.افزایش میپس از بازپخت ها ذره شود اندازهمی

 انرژیگاف  نشانی لیزر پالسی،اکسید روی، الیه -کلید واژه

 

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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 مقدمه

 eV37/3رسانای با گاف انرژی مستقیم اکسید روی یک نیم 

که کاربردهای فراوانی در است؛  meV60و انرژی اکسایتونی 

ساخت ابزارهای اپتیکی، الکترونیکی، اپتوالکترونیکی پیدا 

دهی سریع و کرده است. عالوه بر این شفاف بودن، پاسخ 

ای نشان دادن رفتاراپتیکی غیرخطی، اکسید روی را به ماده

های پر کاربرد در ساخت آشکارسازهای فرابنفش، صفحه

های خورشیدی تبدیل کرده لنمایش، حسگرهای گازی و سلو

ه شدت به اکسید روی ب نازکالیه های ویژگی [.2-1است]

های روش انیدارد. در م یبستگآن  نشانیالیهروش 

که برپایه ( PLD) نشانی لیزر پالسیالیهروش، نشانیالیه

نشانی، نهشت بخار فیزیکی بنا شده، با توجه نرخ باالی الیه

ی الیه و سادگی ِاجرا، برای استوکیومترکیفیت باال، حفظ 

رساناها، مواد عایق و پلیمرها بکار نشانی انواع فلزها، نیمالیه

با قابلیت اجرا روش منحصر به فرد  این. [3]گرفته شده است

انواع برای تهیه زمینه است و در فشارهای باالی گاز پس

ی ِ ستالیکریپل کریستالی ویِ آالییده، ناآالییده، تکهاالیه

ZnO ،[.4]کار برده شده است ه ب  

ای از باریکه ،نشانیالیه محفظه پس از تخلیه  PLD روشدر  

تا مواد  کردهبرخورد  هدف های پرانرژی لیزر به سطحپالس

پلوم یک  ،های کنده شدهد. ذرهشووارد خالء  آناز  کنده شده

به سمت  پالسمای نورانی مخروطی شکل تشکیل داده و

کشیده  ،زیرالیه که در فاصله مشخصی از هدف قرار دارد

 رسوبروی آن نازک الیه یک به صورت شود. سپس می

  .دکنمی

رشد داده شده  هیال کهی در صورت ،نشانیبازپخت بعد از الیه 

در ساختار و نواقص شبکه  رییتغ، باعث به گرما حساس نباشد

 لیان یدما .رندیگیم قرار متر در کنار هها منظمو ذره شودیم

شده انتخاب  شتهذوب ماده نه یدما سومیکتا  نیم نیب

  [.5]شودیم

ه نشانی لیزری پالسی و باندازی الیهدر این مقاله، برپایی و راه

بر شیشه گزارش  ZnO نازک هیالکارگیری آن برای تهیه یک 

اثر بازپخت بر سازی الیه، در فرآیند بهینه شده است. سپس

 یشناسختیر قرار گرفته است. یبررسمورد  الیه  کیرفتار اپت

و (، SEM) یروبش یالکترون کروسکوپیم ریسطح با تصاو

و با مطالعه شده فرابنفش -یمرئ یسنجفیبا ط یکیجذب اپت

 محاسبه شده است. هاهیال یگاف انرژ ،استفاده از رابطه تاک

  هانحوه تهیه نمونهچیدمان آزمایشگاهی و 

نشانی، چیدمان الیهبرای رسیدن به خالء مورد نیاز در فرایند 

توانایی دیفیوژن با  پمپشامل یک  الف-1 آزمایشگاهی شکل

با  پشتیبان روتاری پمپبه همراه  mbar6-10 ،خالء نهایی

برای برپا شده است. mbar 3-10حدود  خالء نهاییتوانایی 

کار ه بپنینگ و  های پیرانیفشارسنجگیری فشار نیز اندازه

از ب( -1)شکل ای پنجرهیک محفظه شش است.  برده شده

محفظه  به عنوان litre 21جنس استنلس استیل با حجم 

روی  ZnOهای برای تهیه الیه .ساخته شده استپرتودهی 

با خلوص باال از نانوپودر اکسید  ZnOقرص  ،ایزیرالیه شیشه

      الیه نشانی از باال محفظه: الف( طرحواره سیستم خالء ب( تصویر 1شکل 

 ZnO ( تصویر پلوم مربوط بهج

 ج

                ب

                

الف             

      

666 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 

 

 

 



کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ویازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز، بیست وپنجمین 

 1397بهمن  11-9شیراز، ایران، 

 ساخته شدهkPa 410در فشار حدود  %96/99روی با خلوص 

ای روی نگهدارنده مخصوص در فاصله شیشه . زیرالیهاست

cm 5/3  350 ℃تا دمای پیش از پرتودهی از هدف نصب و 

 nmطول موج  با Nd:YAG هدف با یک لیزراست.  گرم شده

، mbar 5-10×9فشار محفظه  در ns 5و عرض پالس  1064

 شده است. پرتودهی 

شرکت  سنجطیفاستفاده از یک با ها نیز نمونه سنجیطیف

phystec  است. شدهانجام 

و یکسان ها نمونهشرایط پرتودهی بررسی اثر بازپخت، برای  

 :ه استانجام شد 1جدول به شرح 

 

به مدت  آنها،یکی از ، هابر الیه ه منظور بررسی اثر بازپختب

طور که همان .ه استبازپخت شد C◦400 نیم ساعت با دمای

نشانی کامال سیاه الیه پس از الیه شودمی دیده 2در شکل 

 اشی از سوختن سیاهی نرسد رنگ بوده، که به نظر می

به  سیاهی الیه بازپخت پس از بخارهای داخل محفظه است؛ 

 .کامل برطرف شده استطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هانمونهیابی مشخصهو تحلیل 

شناسی سطح الیه از تصویر میکروسکوپ برای بررسی ریخت

طور که در استفاده شده است. همان (SEM) الکترونی روبشی

 تریکنواختگی انباشت سبب بازپخت شود،مشاهده می 3شکل 

به  nm40از حدود  زیها نذره . اندازهشده استهم  یها روذره

 یافته است.   شیفزاا nm 80دود ح

 

 

 

 

 

 

 

داده شده نشان  4در شکل نیز  ZnOهای طیف جذب نمونه

 ، معادل nm 350 جذب در طول موج حدود نیشتریب است.

نمونه  یبرا فرابنفشاست. جذب رخ داده  ،eV 3/3ی گاف انرژ

 کهچنین انتقال آبی هماست. افزایش یافته بازپخت شده 

نشان دهنده  ،شودموجب افزایش گاف انرژی الیه نیز می

 .استها و انسجام بلورک یستالیکر تیفیبهبود ک

 

 

 گیدشاری
)2J/cm ( 

 رتکرا نرخ تعداد پالس

(Hz) 
: تصویر میکروسکوپ الکترون روبشی الف( الیه بدون 3شکل 5 10000 02/1

 بازپخت؛ ب(الیه بازپخت شده
 

 ب الف

)ب( بازپخت شده، تصویر  ؛ )الف( بازپخت نشده، ZnOهایالیهتصویر  :2شکل 

 ؛ )د( بازپخت شدهنشده )ج( بازپختالیه:  میکروسکوپی

 هاالیه UV-VIS:طیف جذب  4شکل 

 ینشان هیال یبرا یپرتوده یترهاارام: پ1 دولج
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طیف عبوری آنها در بازه  ،هابرای بررسی خواص اپتیکی نمونه

استفاده از از رابطه زیر محاسبه  با  800تا 200طول موجی 

 .[6]م شده استیرست 5در شکل  و

 T = 10−A 
. از آنجا که استاپتیکی جذب  ومیزان عبور  Aو  T که

شود تراگسیل در ناحیه بازپخت باعث افزایش شفافیت الیه می

دلیل ببیشتر شده اما  %10حدود مرئی برای الیه بازپخت شده 

کاهش یافته  %20در ناحیه فرابنفش  تراگسیل تر شدن،چگال

با های بازپخت شده افزایش جذب و کاهش عبور الیه .است

های دیگر تهیه که الیه نازک به روش مشابه های قبلیگزارش

 نیز سازگار است. ]6[شده

 هایاز رابطه به ترتیب، هاگاف انرژی نمونه و ضریب جذب 

 [.7] شده است تعیین( تاک )رابطه 3و  2
𝑇 = 𝑒−𝛼𝑡 

αhν = A(hν − E𝑔)
n

 

ها گاف انرژی نمونه Eضریب جذب،   αها، ضخامت الیهt  که

  است.انرژی فوتون فرودی  hνو 

 

 

 

 

 

 

و محل تقاطع خط  νhبر حسب  )νhα(2با استفاده از نمودار 

مماس بر آن با نمودار افقی، گاف انرژی قابل محاسبه است 

 eVنمونه بازپخت نشده برابر (. به این ترتیب، گاف 6)شکل 
 آید.به دست می eV  9/2و نمونه بازپخت شده 6/2

 گیرینتیجه

ی تهیه شده هاالیههای ویژگیاثر بازپخت بر ، پژوهشدر این 

 در فشار ZnOدو نمونه مشابه بررسی شده است.  PLDبا 

mbar5-10  ،لیزر  با پرتودهی و محفظه:YAGdN  

(nm1064)  دمای تاها یکی از الیهسپس  وتهیه C◦400 

دست آمده، بازپخت ه شده است. براساس نتایج ب بازپخت

و بزرگتر شدن  شتریب یکنواختیو نیز  یگاف انرژافزایش سبب 

افزایش جذب و  به منجر پختباز نیچنهماست.  ذرات شده

و افزایش تراگسیل در ناحیه مرئی  UVکاهش عبور در ناحیه 

دهنده رابطه نشان نیز مشاهده شده انتقال آبیشده است. 

 ی است.ستالیساختار کر تیفیو ک یگاف انرژ نیب میمستق
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در ناحیه  کلسیم خاک با استفاده از طیف بازتابیو کربنات رسبررسی مقدار 

 نزدیک فروسرخ

 ناصر مطلوبی باران، عزالدین مهاجرانی

 دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما

mohajerani@sbu.ac.ir-e ; Nasser_matloubi@yahoo.com 

بده ناحیده    در ایدن پدژوهم مربدو     شدده استفادهطیفی محدوده . پایه اصول اپتیکی است رهای غیرمخرب و سریع بسنجی بازتابی یکی از روشطیف –چکیده 

هدای خداک   هایی که در آزمایشگاهنمونه از خاک 72. باشندمیبازه دارای جذب  ترکیبات آلی و بخشی از ترکیبات معدنی در اینبیشتر . باشدفروسرخ نزدیک می

 فرآیندد دسدت آمدده از   بده های طیفدرون برنامه متلب بر روی . ایمسنجی قرار دادهرا مورد آزمایم طیفاند شناسی مورد تجزیه و تحلیل شیمیایی قرار گرفته

 های نهایی و مقدار غلظت رس و کربنات کلسیمطیف مقایسهبا  در انتها و ایمنمودهاعمال  هاآنپردازش بر های پیمروشو  عمل حذف پیوستار انجام داده ،زتابیبا

سدنجی بازتدابی کمدک    با استفاده از طیفهای جدید در نمونهگیری این دو ویژگی خاک ندازهدر ا به ماتواند که می ایمهرسیدبه یک الگو خاص  هاموجود در نمونه

 .کند

 کلسیمسنجی بازتابی، کربناتحذف پیوستار، رس، طیف -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 

mohajerani@sbu.ac.ir-e ; Nasser_matloubi@yahoo.com 

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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 مقدمه

های معتبر جهانی، سازمان هایبا توجه به این که طبق گزارش

درصد  12به اندازه میالدی  0262جمعیت جهان تا سال 

جمعیت فعلی خود افزایش خواهد یافت، توجه به صنعت 

کشاورزی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی بیش از پیش 

در کشاورزی نوین به منظور برداشت . شودحائز اهمیت می

دست تر و با مقدار بیشتر نیازمند بهمحصول با کیفیت مناسب

ن به آوردن خصوصیات مهم خاک و نیز عناصر تشکیل دهنده آ

 1992از اواخر دهه  [1].باشیمصورت دقیق و در زمان کم می

سنجی بازتابی جهت بررسی میالدی توجه به روش طیف

های خاک افزایش یافت زیرا این روش عالوه بر داشتن ویژگی

هایی چون سرعت، دقت و کم هزینه بودن، امکان انجام مزیت

آزمایشات خاک را هم در آزمایشگاه و هم به صورت آنالین بر 

ما در این تحقیق . [2]آوردروی زمین کشاورزی فراهم می

سنجی بازتابی، تجزیه و تحلیل برآنیم تا با استفاده از روش طیف

 ه رس وترین عناصر خاک از جملمهممناسبی را بر روی 

کربنات کلسیم به دلیل اهمیتی که در بحث کشاورزی 

استخراج اطالعات مفیدی را از مقدار آنها و دارند،انجام دهیم 

 .کنیم

 شیمیایی روش

-ی استفاده شده در این پژوهش مربوط به زمینهاخاک نمونه

 هاآوری این نمونهدر جمع. باشدهای کشاورزی استان البرز می

برداری های مختلف استان نمونهکه از بخشسعی بر آن بوده 

بتوانیم ده داشته باشیم و بندی ششود تا یک الگو منظم و طبقه

  .ها استناد کنیماین نمونهبه 

کلسیم، این های رس و کربناتدست آوردن غلظتبرای به

شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار ها در آزمایشگاه خاکنمونه

این منظور و برای  بودهشیمیایی  ها این آزمایش.اندگرفته

بدین صورت که ابتدا نمونه . سازی کنندها را باید آمادهنمونه

دهند متر عبور میمیلی0ها را ابتدا از توری هایی به قطر خاک

ساعت  02درجه سانتیگراد به مدت  126و سپس در دمای 

دست آوردن رس خاک از دو روش هبرای ب. کنندخشک می

آوردن دست هکنند و برای بیا پیپت استفاده می هیدرومتر

 شود سنجی استفاده میاز روش حجمکلسیم نیز غلظت کربنات

و  HCLبدین صورت است که  با توجه به اسیدی شدن با و آن 

. کنندکلسیم را تعیین میکربن، کربناتاکسیدمقدار انتشار دی

 MINITAB 16نرم افزار مورد نظر توسط پارامتردو های داده

در قسمت بعد با استفاده از  .آوری شده استجمع 1در جدول

سنجی انجام ها و بدون هیچ تغییری آزمایش طیفهمین نمونه

 .دهیممی

 های گردآوری شده خالصه داده: 1جدول

 معیار

رهامتغی  

-کربنات

 رس کلسیم

 01 01 اندازه نمونه

99/02 میانگین  99/90  

16/1 انحراف معیار   96/11  

06/62 واریانس  69/122  

 16 1 کمترین

6/02 میانه  90 

6/62 99 بیشترین  

 سنجی بازتابیروش طیف 

استفاده شده در این آزمایش مربوط به ناحیه  طیفی محدوده

NIR این تابش بخشی از تابش  .باشدمیIR   است که در

cmیا عدد موجی  nm 2500-780محدوده طول موجی
-1 

از طیف الکترومغناطیس، بالفاصله بعد از ناحیه 2222-10922

تواند به ، می NIRهای جذب تابشناحیه. مرئی قرار دارد ی

های های اصلی گروههای ترکیبی ارتعاشها و شیوهدلیل اورتون

در این بازه طول  [3].باشدX-H (N-H, C-H ,O-H ) عاملی

های گذار به حالتانرژی  ایجاد موجی ارتعاش مولکولی موجب

شود و تنها پیوندهایی که دارای گشتاور دوقطبی برانگیخته می

 .توانند تابش در این ناحیه را جذب کنندهستند می

روشی است مبتنی بر ارتعاش  NIRطیف سنجی بازتابی 

واد معدنی در این اکثر ترکیبات آلی و برخی از م ومولکولی 

اینکه سطح خاک ناهموار و به دلیل . جذب دارندقابلیت ناحیه 
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اندازه ذرات نیز از طول موج تابش بزرگتر است بازتاب پخشی 

 .[4]باشددهد که ناشی از پراکندگی چندگانه میرخ می

  سنجاز دستگاه طیفها برای انجام این آزمایش بر روی نمونه

-NIRQUEST 512 (Ocean Optics, Inc . USA)مدل 

 922-0622ی طیفی آن دهمحدوکه  استاستفاده شده 2.5

-سنج یک کره بازتابی متصل میبه این طیف .باشدنانومتر می

- Ava Sphere ی مورد استفاده در این تحقیق مدل کره .شود

50-LS-HAL-12V(Avantes )ی ارزشمند بوده و یک وسیله

 162تواند نور را تا باشد که میسنجی بازتابی میبرای طیف

-برای مواد کدر یا کم NIRگیری طیفی ازهبرابر بیشتر برای اند

این وسیله، ترکیبی از یک کره و یک . دهنده فراهم کندبازتاب

شود نور هالوژن بدون باشد که باعث میمنبع نور هالوژن می

 .تلفات به نمونه بتابد

-قبل از شروع نمونهو   پس از رعایت اصول و چیدمان دستگاه

. است با اهمیتن بسیار گیری، توجه به مراجع تیره و روش

افزار طیف کامپیوتر توسط نرم درشده  کسبخوانش اطالعات 

این نرم افزار طبق  .شودانجام می  (Spectra Suite)سنج 

 .ی طیف بازتابی از نمونه استقادر به محاسبه( 1)ی رابطه

(1)                                  
          

            
 

 R ( ) ؛    میزان بازتاب نور در طول موج( )  S شدت نور

 از خروجی نور شدت ( )D؛   خروجی از نمونه در طول موج

میزان بازتاب نور ورودی باشد که می   موج طول در تیره مرجع

-طول در سفید مرجع خروجی نور شدت ( )f   و صفر بوده 

بنابراین  .صد درصد استباشد که میزان نور ورودی می  موج 

هر نمونه بازتاب از  با توجه به رابطه باال پر واضح است که شدت

 .گیردقرار می ( )f   و  ( )Dخاک مورد آزمایش مابین 

قطع قسمتی از ابتدا و انتها طیف را به دلیل نویز  در بدو امر،

-نانومتر می 0202تا  962کنیم به طوری که بازه طیف بین می

سپس برای بهتر شدن نتایج، نویز طیف را تا حدی که به . شود

ی در ادامه به وسیله وساختار و نتایج طیف آسیب نزند، برطرف 

حذف . کنیمها را حذف پیوستار میافزار متلب، طیفنرم

سنجی برای بهبود تخمین خواص خاک پیوستار در طیف

باشد که پردازش میپیش هایروششود و یکی از استفاده می

توزیع  های بازتابیهای جذب خاصی را در طیفویژگیتواند می

های و همچنین ویژگی ها جداسازی نمایدشده بر روی خاک

در  [5].ی مشترک مقایسه کندجذب را بر اساس یک خط پایه

که حذف طیف نهایی  0در شکل  طیف اصلی و 1شکل 

 .شودمشاهده میاعمال شده است  بر آنپیوستار 

 
   طیف بازتابی اصلی: 1شکل         

 
 حذف پیوستارشده طیف بازتابی : 0شکل 

به طیف  0های بازتابی را طبق معادله برای درک بهتر، طیف

 .کنیمجذب ظاهری تبدیل می

(0) A( ) = - Log R( )                                                          

که در نزدیکی طول موج  یابیمدرمیبا توجه به طیف نهایی 

به دلیل  نانومتر 1922و همچنین در نزدیکی طول موج  1222

به دلیل نانومتر  0022و در نزدیکی طول موج  OHکششی باند 

، رس خاک در این نواحی دارای جذب AL-OHباند خمشی 

های مختلفی از جمله الیت، اسمکتیت، رس از کانی. باشدمی

 جذب ادیراست که دارای مقشدهکائولین و غیره تشکیل 

توانند شرایط جذب و می باشندمتفاوتی در نواحی ذکر شده می

نیز به نانومتر  0962طول موج حوالی در . رس را تغییر دهند

با توجه به  .باشدکلسیم داری جذب می، کربنات   دلیل باند 

 NIRشرایط ذکر شده و همچنین به دلیل اینکه در ناحیه 

-که در این طیفباندها دارای همپوشانی هستند و به خاطر این

تفسیر طیف مقداری پیچیده  ،دهدسنجی پراکندگی رخ می

های آزمایشگاه همبستگی خوبی بین داده توانمی اماشود می

 .سنجی برقرار کردشناسی و همچنین آزمایش طیفخاک
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 نتایج و جمع بندی

ها نمونه از خاک 01طیف بروی پردازش پیشاز اینکه بعد 

بدست آمد، به مقایسه طیف این طیف نهایی  اعمال شد و

به دلیل . پردازیمکلسیم آنها میها با غلظت رس و کربناتنمونه

بهتر نشان دادن باشند و برای ها زیاد میاینکه تعداد نمونه

جدول  .و مقایسه آنها، از پنج نمونه استفاده کرده ایم طیف

 .استها اطالعات مربوط به غلظت رس نمونه حاوی 0شماره 

 هامقدار رس نمونه: 0جدول 

(درصد)مقدار رس نمونه  

01 6/62  

06 26 

09 22 

9 6/19  

11 16 

 

شود که بین مقدار مشاهده می 0و جدول  9با توجه به شکل 

های یاد ها در طول موجها و همچنین مقدار جذب آنرس نمونه

طور که مشخص و همانوجود دارد  ایقابل مالحظه شده ارتباط

 1222 هایطول موجنزدیکی به طور ویژه در است این ارتباط 

 .باشدتر میقوی نانومتر 1922و 

ها با مقدار مختلف رسطیف جذبی نمونه: 9شکل   

با  استکلسیم نیز مانند رس تحلیل طیف برای کربنات فرآیند 

دارای پیک تیز همانند رس کلسیم کربناتاین تفاوت که 

در طول موج نزدیک ها دیتاهای مربوط به طیف نمونه. باشد نمی

ها کلسیم نمونهو مقایسه آنها با مقدار غلظت کربنات 0962

 توان به این نتیجه رسید که با افزایش میزان غلظت کربناتمی

 با تحلیل .یابدها نیز افزایش میکلسیم مقدار جذب این نمونه

جذب در طول  ادیرشناسی و مقهای آزمایشگاه خاکداده ادیرمق

گردآوری شده است،  2و  9موج ذکر شده که در جداول 

 . توان به یک الگوی واحد رسید می

 کلسیممقدار غلظت کربنات: 9جدول 

 (درصد)مقدارکربنات کلسیم نمونه

19 6/92 

06 92 

2 9/00 

0 1/12 

02 1/9 

 نانومتر 0962جذب در طول موج مقدار : 2جدول 

جذب مقدار  نمونه  

19 20621/2 

06 20619/2  

2 20166/2 

0 2196/2 

02 21266/2  

 

-باشد که با استفاده از طیفپایان  ذکر این نکته مهم میدر 

با یک تقریب خوب و مناسب  الگو سنجی بازتابی و داشتن یک

کلسیم را کربنات مانند رس یاخاک مواد معدنی مقادیر توان می

گیر و های وقتدست آورد و دیگر نیازی به استفاده از روشهب
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       مطالعه دوپایداری نوری در سیستم های چاه کوانتومی سه ترازه                 

 پاکارزاده حسن ،یمیکر جواد محمد ر،یتقد فاطمه

 رازیش راز،یش یصنعت دانشگاه ک،یزیف دانشکده

اثرات . است شدهسیستم چاه کوانتومی سه ترازه مطالعه یک کاواک حلقوی شامل یک دراین مقاله دوپایداری نوری در  :چکیده

نتایج نشان می دهند که رخداد . فرکانس واکوکی میدان کنترلی و پارامتر اشتراکی بر روی دوپایداری نوری تحقیق شده است
   .امتر اشتراکی قابل کنترل استدوپایداری نوری با تنظیم فرکانس واکوکی و پار

                                                                                                                  چگالی ماتریسرهیافت  کوانتومی، چاه نوری، دوپایداری:  کلیدواژه

 

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       
 

 

 
 

 مقدمه

-ی گذشته پیشرفت مولکولی طی چند دهه -فیزیک اتمی 

مانند اپتیک های مختلف های چشمگیری در زمینه

یکی از  .[1]غیرخطی و  اطالعات کوانتومی داشته است

ی تداخل مولکولی پدیده -های مهم در فیزیک اتمیپدیده

توسط فانو  1961باشد که اولین بار در سال کوانتومی می

های در سال. های اتمی مورد بررسی قرار گرفتسیستم در

های اپتیک کوانتومی بر پایه اخیر تعداد زیادی از پدیده

همدوسی و تداخل کوانتومی مورد توجه محققان این رشته 

از جمله آنها می توان به لیزرزایی بدون . بوده است

القایی الکترومغناطیسی، حذف جذب، جمعیت، شفافیت 

سایدل در . دوپایداری نوری و اثر غیرخطی کر اشاره کرد
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اولین کسی بود که به طور رسمی دوپایداری  1969سال 

-پدیده دوپایداری نوری در محیط[. 2]نوری را ثبت کرد

های مهم نانوساختارهای حالت جامد از پدیدههای اتمی و 

در این زمینه  .می غیرخطی استو قابل توجه اپتیک کوانتو

لی و همکارانش دوپایداری نوری در چاههای کوانتومی 

و همکارانش در  گوان  .دوگانه و سه گانه را بررسی کردند

دوپایداری نوری از طریق شفافیت القایی  2619سال 

های کوانتومی جفت شده را الکترومغناطیسی در چاه

-سوئیچ 2616ال کومار  و همکارانش در س .بررسی کردند

های اتمی چند ترازه را دو پایداری نوری در سیستمو  زنی

خواهیم پدیده ما در این مقاله می [.9-9]تحقیق کردند 

دوپایداری نوری در یک سیستم چاه کوانتومی سه ترازه را 

 .بررسی کنیم

 یتئور

که طالعه دو پایداری نوری، یک کاواک حلقوی برای م

متشکل از چهار آینه و یک نمونه از چاه کوانتومی است 

بازتاب  4و 9های آینه . در نظر می گیریم 1مطابق شکل 

 (R)و انعکاس (T) عبور ضرایب .های کلی هستندکننده

. است R+T=1یکسان است به طوریکه  2 و 1های آینه

ci. میدان رانشی t

cE E e c c


   وارد 1طریق آینه از که  

 2ی آینه کند بوسیلهو با نمونه برهمکنش می شودمی

در  4 و 9های با انعکاس از آینه و سپس شودمنعکس می

سیستم چاه کوانتومی  کنیممیفرض . چرخدکاواک می

cEمیدان(. 2شکل)است یک سیستم سه ترازه نردبانی با   

در رهیافت  .کندگذارهای سیستم نردبانی برهمکنش می

موج تقریب یب دو قطبی و قرماتریس چگالی و تحت ت

-بدست می  چرخان عناصر ماتریس چگالی به صورت زیر

 [ .16]د آین

 

 

 

1
 

2

ij ik Kj ik kj

k

ik kj ik kj

k

i
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            (1)  

آهنگ گذار برای همدوسی اتمی که با فرایندهای 

 :ستا شود به صورت زیرخودبخودی بیان می

(2)                                           1
( )

2
ij ki kj

k

      

 ،در نتیجه   

11 1 11 1 21 1 12

22 1 11 2 22 1 21

1 12 2 32 2 23
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           (9)  

 که برای عناصر ماتریس چگالی داریم

     
3

*

1

1 ,                     ii ij ji

i

  


                          (4)   

های فرکانسو  حقیقی هستند   و    فرکانس رابی 

 .شوندواکوکی بصورت زیر تعریف می

1 12 2 23 3 2 1,  ,c c                       (5)   

 
به طول  S حلقوی با چهار آینه و نمونه ای از چاه کوانتومیکاواک  :1شکل

   عبوریو میدان    
   ورودیو   

  . 
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 .   فرکانس سیستم سه ترازه نردبانی با : 2شکل 

چرخد تحول آن کاواک می در   آنجا که میدان رانشی  از

 :[11]شودبیان می معادالت ماکسولبوسیله 

2 2

12 12 23 23)  2 (c c
c

E E
c i N

t z
     

 
  

 
              (6)  

تعداد   و  گشتاور دو قطبی عناصر ماتریس ijکه 

I میدان ورودی. باشندمیهای بار حامل

cE  و میدان

Tعبوری 

cE  های میدانو cE L   و 0cE  دو انتهای در

 :[12]کنندپیروی میزیر نمونه از شرایط مرزی 

     , 0  
T

Ic
c c c c

E
E L E T E RE L

T
  


          

(1)  

را در  ما حالت پایا. کوانتومی استنمونه چاه طول    که 

گیریم که در آن تمام مشتقات زمانی صفر مینظر می

ابتدا معادالت ماتریس چگالی را برای حالت پایا . دنباش

را       و      کنیم و عناصر بصورت تحلیلی حل می

و سپس با در نظر گرفتن شرایط مرزی . آوریمبدست می

 پارامترهای  تعریفو               با شرط 

/  T

Px E T  و/  I

Py E T  اشتراکی و پارامتر 

2

0   / 2  cC LN Tc   هایبین میدان یرابطه 

 :است آوریم که بصورت زیرورودی و خروجی را بدست می

12  23   ( ( ) ( ))y x iC x x                                         (8)  

 تایجن

سازی دو پایداری نوری، پارامترها را بصورت ا برای شبیهم

  :[19]گیریمزیر در محاسبات در نظر می

1 2 1 22 1.3    ,   cme         

12 23 13 1 25    ,    me           

خروجی برای یک کاواک  –میدان ورودی  (9)در شکل 

 و چند مقدار       با پارامتر  حلقوی

 
سم شده ر 

 دهد که برای مقادیر نشان می این شکل. است

 
     

 اما برای مقدار . شوددوپایداری نوری دیده نمی

 
    

 .شوددوپایداری نوری مشاهده می

 

خروجی بر حسب میدان ورودی برای مقادیر مختلف  دانیم :9شکل
 

 
و   

       .   
. 

 

خروجی بر حسب میدان ورودی برای مقادیر مختلف  دانیم :4شکل
 

 
و   

       .   
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و    خروجی بر حسب میدان ورودی برای مقادیر مختلف  دانیم :5شکل
 

 
     .   

سم ر       برای حالت( 9)مشابه شکل ( 4) شکل

 شود برای همه مقادیرشده است که دیده می
 

 
دوپایداری  

  .شودنوری مشاهده می

 خروجی برای  -میدان ورودی( 5)درشکل 

 
و     

دهد این شکل نشان می. رسم شده است C مقادیر مختلف

نیاز است تا دوپایداری نوری  Cکه یک مقدار حداقل برای 

فزایش یابد ما می توانیم دوپایداری ا C راگ. مشاهده شود

نوری برای مقادیر بیشتر 
 

 
 .کنیم مشاهده را    

 تیجه گیرین

متشکل از در این مقاله رفتار دوپایداری نوری در کاواک 

. یک سیستم چاه کوانتومی سه ترازه بررسی شده است

دهند که با کاهش فرکانس واکوکی و نتایج نشان می

پدیده دوپایداری نوری مشاهده  C اشتراکی افزایش پارامتر

توان با تغییر مشخصات سیستم را می Cپارامتر . شودمی

چاه کوانتومی و در نتیجه تغییر گشتاورهای دوقطبی 
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ساخته شده  هیبریدی پرو یفابر دگریتشد کرویم یبر رو یاثرات حرارت یررسب

 سوخته یبا تار نور

2و1، حمید لطیفی 1،امیرحیدری آذر 1، امیدرضارنجبرنائینی 1فاطمه حامدی  

شهیدبهشتی ، تهران ، ایرانپژوهشکده لیزرپالسما،دانشگاه 1  

 دانشکده فیزیک،دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران ، ایران 2

مجگزا   پگرو _حسگگر ا  دواگاواف فگابری   . پرو ارائه شده است_یبراساس تداخل سنج فابر هیبریدی یبرنوریمقاله حسگر ف نیدر ا

 بیآسگ  بگر یتک مد و ف بریبا جوش دادن ف .دارند یحساسیت متفاوتهر یک اه .هواوسیلیکاااواف هوا و ااواف : تتشکیل شده اس

دربگا ه  pm/C11و pm/C9 ییدما تیحساس. ی شودم جادیا بریف یمغز هیدرناح کروااوافیم کی (fused fiber)یبراثر سوختگ دهید

ا ویژگگی  . مربوط به ااواف بدست آمده است ییفراانس فضا کیو تفک هیفور لیبا استفاده ا  تبددرجه سانتی گراد 96تا  06دمایی 

 .اشاره نمودباال  ییدما تیاندا ه اوچک ،محکم بودن وحساسصرفه ،مقرون به،  سادهساخت توان به های این حسگر می

 ، فیبر سوخته پرو_کاواک فابریسگرح ،سگردماح -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-Naeini

1
, Amir Heidariazar

1
, Hamid Latifi

1
 

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/
o
C and ~13pm/

o
C 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 اول

L1 

 تار نوری تک مد
 

 مقدمه

امروزه اندازه گیری دما توسط انواع مختلفی از حسگرهای 

بسیار  FBGدر  این میان، حسگر  .تار نوری انجام می شود

 ˷دمایی  حساسیتکه دارای مورد مطالعه قرار گرفته است 

10pm/0C تداخل سنج فیبری بااخیرا،  .[1] باشدمی 

هندسه چندمغزی برای اندازه گیری حساسیت دمایی 

سنج توان تداخلکه ازانواع آنها میگزارش شده است 

را  [3]مغزی نازک ،فیبربا[3]،فیبرهای نازک شده [2]چندمد

ختارها ساده هستند ولی حساسیت این سا چند هر .نام برد

تکرارپذیری کم وحساسیت به تنش باالیی دارند دمایی و 

دراین میان  .شودکه منجربه همپوشانی حساسیت ها می

 پرو مطالعه شدهدمایی برپایه تداخل سنج فابری حسگر

 ابعاد باال، پذیریانعطاف ساده، ساختارکه به واسطه  است

کوچک و توانایی همزمان سنجی پارامترهای فیزیکی و 

حسگرهای .گیردمورداستفاده قرارمی مختلف شیمیایی

پرو باتکنیک های مختلف ساخته شده تداخل سنج فابری

کلریک وخورده شده باهیدر داخلیپرو_مثل حسگرفابری

،فیبرهای فوتونیک کریستال  FBG،قراردادن دو  [4]اسید

فیبربدون هسته که بین دوفیبرتک مد ساندویج  یا[5]

-که دراین موارد افزایش حساسیت و یا اندازه.[5]اندشده

گیری دمای باال را دارد ولی استفاده از فیبرهای مخصوص 

هزینه باال،قابلیت ساخت دوباره کم بخاطر دقت باال 

درحین ساخت الزم دارد و مراحل ساخت پیچیده ازمعایب 

 .این حسگرها ست

-ساده ومقرون به جدید، یروش استفاده از با دراین مقاله

 .از فیبرسوخته ساخته شده استپرو _حسگر فابریصرفه 

یک کاواک هیبریدی  و این حسگر دارای یک کاواک هوا

در این مقاله بررسی جداگانه حساسیت هرکدام که باشدمی

 . شده است

 رحسگ یتئور

نشان داده  (1شکل )پرودرتصویر _حسگر کاواک فابری

شده است دارای سه سطح بازتابنده که عبارتند از فصل 

،سطح مشترک هوا سیلیکا (سطح اول)سیلیکاهوا مشترک

-می( سطح سوم)سیلیکاهواو سطح مشترک (سطح دوم)

 به فرنل بازتاب اثر بر 1 سطح به برخورد از پس نور .باشد

 باقی%5/93 ادامه در و شود می داده برگشت مغزی درون

به و  شود، می میکرومتر28 طول با کاواکی وارد مانده

کاواک دوم  ازآن وارد%5/93اره برخوردکندو دوب8سطح 

ازآن بازتابیده %5/9،  9شودوبعدازبرخورد به سطح می

جمع  کلشدت بازتابی  .شودخارج می9آن ازسطح %5/93و

:[6] به صورت زیراستشده به درون فیبر نوری 

2 2 2

1 1 1 2

0

2 2 2 2

1 2 1 2 3
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     1

1
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 n،ضریب اتالف عبوری α8و  α1فاز ایجادشده،  ختالفا

با توجه .ثابت انتشار است k0ضریب شکست درون کاواک ،

 

 شماتیک حسگر( 1شکل 

 کاواک دوم

9 

 L2 

8 1 

9 



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

315 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irدر صورتی دارای اعتبار است که در سایت  این مقاله

 R2 و  R1) به معادالت فرنل ضرایب بازتاب ازهر سه سطح 

است که به دلیل کوچک بودن ضریب بازتاب  R3 )03095و 

گیریم واز بازتاب های فقط بازتاب مرتبه  اول را درنظر می

تغییرات دمایی محیط .کنیمپوشی میمرتبه باالتر چشم

تغییر ضریب شکست و تغییر طول  اطراف حسگر ازطریق

که این میزان  گذاردمیاثر  برروی طیف طول موجکاواک 

 .واپتیک و ضریب انبساط دمایی استمضریب تربه  وابسته

 شیفت طول موجی برحسب تغییرات دمایی را( 8)رابطه

-K-1  10 یسیلیکا ضریب انبساط دمای برای .کندبیان می

 .باشدمی K-1 10-3×233و ضریب ترمواپتیک 0355×0

از اثر انبساط  بیشترست بر اثر دما اثرتغییر ضریب شک

 k-1 10-3×0355دماییبرای هوا ضریب انبساط .دمایی است

K-1  10-3 وضریب ترمواپتیک
  [7]می باشد  -9/0×

   (8                           )
0 0( )TO TE T       

 ساخت حسگر

پدیده سوختگی در فیبرنوری برای لیزرهای توان باالتراز 

1W افتد که براثر خم شدگی فیبر یا کثیف بودن اتفاق می

یش شود و باعث افزاخارج می فیبر از، نور اتصالگرفیبر  سر

. شوددرجه سانتی گراد می1000دمای نقطه ای تا 

 تبخیر مغزی فیبر می شود منجر به ایجادشده  پالسمای

کند در وباسرعت چندمتربرثانیه به سمت منبع حرکت می

شود وحباب های تناوبی نهایت مغزی فیبردچارآسیب می

دربازه  13تاµm 18 فاصله های ابسته به میزان توان اولیه ب

در ساختار  [9,8].شودتشکیل می وات3/9تا8توان اولیه 

با .کنیمحسگر ازفیبر سوخته و فیبرتک مد استفاده می

یک فیبر تک مد را با فیبر  دستگاه جوش فیبر نوری

کیل حباب ها باهم تشدر آن دهیم که جوش می سوخته

-می µm20بیشترین عرض µm 28کاواکی با طول 

درفاصله چندمیکرومتر ، درمرحله بعد((.الف)8شکل )دهند

 ،دستگاه جوش فیبرنوری با استفاده ازاول بعداز کاواک 

کاواک  ولط((ب)8شکل )ساخته می شود کاواک دوم 

 به منظور بررسی پاسخ دمایی،. میکرومتراست 950نهایی 

دمایی قرار داده شده است که در آن درون کوره  حسگر

می یابد و سپس رفتار افزایش سانتی گراد جه در 90تا دما

در محدوده . کاهشی دما مورد بررسی قرار می گیرد

با  درجه سانتی گراد طیف حسگر 90تغییرات دمایی 

 .شده استمشاهده و ثبت   braggmeterاه دستگ

 

به  یک کاواک هوا که از کاواک نهایی(ب فیبرسوخته  (الف ( 8شکل  

با کاواک هیبریدی و  µm20و بیشترین عرض µm28 طول طول 

    µm950طول

 تحلیل طیف حسگردرپاسخ دمایی

برای تحلیل طیف درمقابل تغییرات دمایی ابتدا از طیف 

درادامه (9کل ش.)گیریمتبدیل فوریه میطول موج 

مودارمربوط به دو کاواک بااستفاده از فیلترمیان گذرن

-راجداگانه بررسی میکنیم و حساسیت هرکدام راجدامی

 برایpm/C8/16 مقدارحساسیت(8)باتوجه به رابطه  .کنیم

انتظار می برای هوا -pm/C56/0 حساسیتسیلیکا ومقدار

بارسم  .می شود pm/C 1/19حساسیت  منجر بهکه رود 

برای کاواک حسگر برحسب دما  فت طول موجینمودارشی

 pm/Cو کاواک بزرگتر حساسیت pm/C19اول حساسیت 

  (6شکل .)بدست آمده است 2/9

 الف ب
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 طیف طول موجFFT( طیف طول موج حسگر ب (الف (9شکل 

 

گذربرای جداکردن طیف طول موج دو کاواک اعمال فیلترمیان (6شکل

 µm20کاواک (ب µm910 ک کاوا(الف

داده های قرمز مربوط .نمودار شیفت طول موج برحسب تغییردما( 5شکل 

داده های مشکی مربوط به  pm/C932به کاواک دوم ودارای حساسیت 

 است pm/C 19کاواک اول باحساسیت 

 نتیجه گیری

خت حسگر کاواک جدید سااین مقاله روش  در

اساس کاراین  .بررسی شد پروهیبریدی_فابری

حسگرمیکروکاواک که بااستفاده از فیبر سوخته ساخته 

باشد که درادامه با فیلترکردن شده درون مغزی فیبر می

طیف وتحلیل دو کاواک به طورجداگانه به حساسیت های  

pm/C19  وpm/C 2/9درجه سانتی گراد 90تا30ربازه د

کاواک دوم حساسیت کمتری نسبت به  .ست یافتیمد

زمان کاواک داخلی اول دارد و برای اندازه گیری هم

برای توان ازکاواک دوم به دلیل حساسیت کمتر  می

گیری پارامترهایی همچون ضریب شکست و فشار  اندازه
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 نانوروزنه های طال توسطهارمونیک سوم  تولیدپالسمونی مبتنی بر  حسگر

 1و محمدکاظم مروج فرشی 2، مصطفی قربان زاده1فرحناز سعیدی

 رانیت مدرس، تهران، ایدانشگاه ترب هسته پژوهشی نانو پالسمو فوتونیک، برق و کامپیوتر، یدانشکده مهندس1

 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایران2

ای  های مستطیلی در الیه ای از نانوروزنه متشکل از آرایهتولید هارمونیک سوم مبتنی بر  پالسمونی حسگریک در این مقاله  –چکیده 

در ساختار پیشنهادی با استفاده از حل عددی معادالت ماکسول به روش تفاضل . یشنهاد شده است، پنانومتر 111به ضخامت  از طال

به هارمونیک سوم  ،نانومتر 1751با تابش نور به طول موج ، غیرخطی الیه طال اتاثرنشان داده ایم که به دلیل  حوزه زمانمتناهی 

به منظور بررسی قابلیت حسگری ساختار پیشنهادی، نشان . تولید می شود ولت بر متر 1/3×118 بیشتر ازدامنه منبع ورودی ازای 

که این تغییرات در حالی کند می برابر  12111را هارمونیک سوم نسبی توان شدت  3/1تا  1از ضریب شکست محیط داده ایم که تغییر 

آزمایشگاه  با کاربردهایساختار پیشنهادی می تواند به عنوان یک حسگر مجتمع . استبرابر  71به میزان تنها برای هارمونیک اصلی 

 . روی تراشه مورد استفاده قرار گیرد

 ، حسگر پالسمونیاپتیک غیرخطی، تولید هارمونیک سوم، نانوروزنه -کلید واژه

Plasmonic Sensor based on the Third Harmonic Generated by an 

Array of Gold Nano-apertures 

Farahnaz Saeidi
1
, Mostafa Ghorbanzadeh

2
, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi

1
 

1
 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Nano Plsmo-Photonic Research Group, 

Tarbiat Modares University, P. O. Box 14115-194, Tehran 1411713116, Iran 

2
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 3.1×10
8
 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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 مقدمه

است که تغییر اپتیک غیرخطی شاخه ای از اپتیک   

 کند خاصیت نوری مواد در حضور نور شدید را توصیف می

هایی مانند مخابرات،  حوزه در این شاخه از اپتیک. [1]

به منظور . پردازش اطالعات و پزشکی کاربرد دارد

ی اثر غیرخطی در متامتریال ها، نیاز به منبع  مشاهده

در  اپتیک غیرخطی. ی کافی شدید است نوری به اندازه

های نوری غیرخطی استفاده می شود و در بسیاری از  افزاره

ی مهندسان و محققان از جمله  های مورد استفاده تکنیک

سوییچینگ نوری، تبدیل طول موج و تصویربرداری میدان 

خطی را ریغ کیاپت ی شروع گستره. نزدیک کاربرد دارد

در سال  2نوسط فرانکت 1مدو هارمونیک دیکشف تول

 زریل نینخست زیآم از کارکرد موفقیت ، کمی پس1971

 .دانند یم 1971در سال  9منیتوسط ما

انواع مختلفی از رفتارهای غیرخطی در نانوپالسمونیک 

مورد بررسی قرار گرفته که یکی از این اثرات غیرخطی 

(THG) تولید هارمونیک سوم
برای  [2] اخیرا .است  

،  دستیابی به بیشترین بازده تولید هارمونیک سوم

 شدهطراحی   ها ای از نانوروزنه ساختاری متشکل از آرایه

های فلزی،  الیه در ها های وجود نانوروزنه از مزیت. است

کاهش دمای الیه متمرکزسازی میدان الکترومغناطیسی و 

است و ( تولید شده به دلیل برهمکنش نور و الیه طال)طال 

به همین علت این ساختارها به طور چشمگیری مورد 

 .[ ، 9]ند   گیر استفاده قرار می

                                                 

 

 

 

 

 

 
1 Second harmonic generation 
2 Franken 
3 Meiman 
4 Third harmonic generation 
5 Nanoaperture 

در این مقاله، توان خروجی برای ساختاری متشکل از 

ای از طال با  در الیه های مستطیلی ای از نانوروزنه آرایه

محیط . شود ضریب نفوذپذیری غیرخطی بررسی می

متفاوت های  ضریب شکستبه مواد مختلف با  سازی شبیه

در نظر گرفته شده  و از آنجا که پارامترهای مختلفی روی 

شدت هارمونیک سوم تاثیرگذار هستند انتظار داریم که با 

تغییر ضریب شکست محیط، شدت هارمونیک سوم نیز 

 . تغییر کند

 روابط ریاضی

استفاده از  اتواند ب های غیرخطی نوری یک ماده می وِیژگی

بع معموال یک لیزر این من. یک منبع نور مطالعه شود

پالس است که مقداری انرژی را در کسر کوچکی از زمان 

7و باعث ایجاد قطبش گسیل می کند
. شود الکتریکی می 

 :شود می محاسبه( 1)رابطه از این قطبش القایی 

 
  

 

                  

،      ضریب گذردهی الکتریکی خال    رابطه نیا در

ضرایب نفوذپذیری مرتبه اول، دوم و سوم      و       

 (t)،       (t)الکتریکی تابشی و میدان  E. ماده هستند

، (خطی) ترتیب قطبش مرتبه اول  به        و       

هنگامی که شدت  .باشند میمرتبه دوم و مرتبه سوم 

های باالتر  افی بزرگ نباشد، مرتبهمیدان تابشی به اندازه ک

                                                 

 

 

 

 

 

 
6 polarization 

 

P = ε0� χ(1)𝑬𝑬 + χ(2)𝑬𝑬2 + χ(3)𝑬𝑬3 +⋯� 

          = 𝑃𝑃(1)(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃(2)(𝑡𝑡) + 𝑃𝑃(3)(𝑡𝑡)                  (1) 
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فرآیند تولید هارمونیک  1شکل  .هستند رنظ قابل صرف

 :دهد سوم را نشان می

 
 [ ]فرآیند تولید هارمونیک سوم: 1شکل 

 :شود تخمین زده می( 2)  سیگنال هارمونیک سوم با رابطه

(2)           
   

         
   

                      

میدان    میدان الکتریکی هارمونیک سوم و     

 .استتابشی الکتریکی 

 سازی ساختار و روش شبیه 

ساختار مورد نظر از دوالیه ماده مختلف با ضریب شکست 

نشان  2 همانطور که در شکل. متفاوت تشکیل شده است

ای از  های مستطیلی در الیه ای از نانوروزنه داده شده، آرایه

روی بستری از جنس  نانومتر که بر 111ضخامت طال به 

 .شیشه قرار گرفته، ایجاد شده است

 
 نمای دوبعدی ساختار: 2شکل 

قطبش یک منبع موج صفحه ای با سازی ساختار،  در شبیه

و دامنه  نانومتر 11 1 اصلی طول موجبه  TMمغناطیسی 

ها تابانده  وزنهاز باال به نانور مشخص به صورت عمودی

گیری  و درسمت دیگر ساختار توان خروجی اندازه شود می

الکتریک  ای در ناحیه دی مانیتور صفحهیک  از  .شود می

 .برای مشاهده سیگنال هارمونیک سوم استفاده شده است

برای محاسبه سیگنال هارمونیک سوم تولید شده 

آن در  ها و همچنین بررسی تغییر ای از نانوروزنه درآرایه

معادالت مربوط به تولید استفاده  زهای مختلف ا محیط

شود، برای نیل به این هدف از روش عددی تفاضل  می

 . استفاده شده است( FDTD) در حوزه زمان محدود

 سازی نتایج شبیه

های غیرخطی، مقدار دامنه منبع باید به قدری  در ساختار

برای این . غیرخطی را ایجاد کند اتباشد تا بتواند اثر

های متعددی به ازای مقادیر مختلف  سازی شبیهمنظور 

. آمده است 9شکل دامنه  انجام شد که نتایج آن در 

طال   کمترین مقدار آن برای تولید هارمونیک سوم در الیه

هر . استولت برمتر  1/9×116نانومتر،  111به ضخامت 

توان خروجی نیز افزایش ، شود چه مقدار دامنه بیشتر می

 .یابد می

 
 مقدار توان خروجی به ازای مقادیر مختلف دامنه ورودی:  9 شکل

ها بسیار حساس به  جا که برانگیختگی پالسمون از آن

تغییرات ضریب شکست خود ماده و محیط اطراف آن 

است بنابراین با تغییر ضریب شکست محیط داخل 

نانوروزنه و همچنین باالی ساختار مقدار توان خروجی نیز 

شدت سیگنال  تغییرات نسبی  شکل  .کند تغییر می

نشان ، و هواهای مختلف  محیط ازای بهرا هارمونیک سوم 

 .دهد     می

Glass 

Au Au Au Au 100nm

mm 

x 

z 
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 نسبی غییرات نسبی توان خروجیت:    شکل

میزان شدت هارمونیک مشهود است که  با توجه به شکل

اگر شدت  .است های غیر از هوا بیشتر سوم برای محیط

مختلف را رسم های  هارمونیک سوم به ازای ضریب شکست

را خواهیم داشت که این نمودار نیز موید   کنیم، شکل 

 .باشد می ،پیشین نتایج

 
های  مقایسه شدت هارمونیک سوم به ازای ضریب شکست:  شکل 

 مختلف محیط

میدان الکتریکی ثبت شده توسط یک شدت  7شکل 

 دهد که الکتریک را نشان می مانیتور در مرز طال و دی

میدان الکتریکی مشاهده شده  رود، تظار میطور که ان همان

ضریب شکست  ،روزنه و محیط برای حالتی که داخل نانو

 .است از همه کمتر است (هوا) برابر با یک

 
 مقایسه میدان الکتریکی: 7شکل 

 گیری نتیجه

های مستطیلی ایجاد شده  ای از نانوروزنه با استفاده از آرایه

نانومتر و تغییر ضریب  111ه ضخامت بطال   در الیه

ای بین شدت  روزنه، مقایسه شکست محیط داخل نانو

این هارمونیک سوم انجام شد که در همه حاالت مقدار 

بیشتر از شرایطی است که هوا وجود دارد و برای  ،ها کمیت

بیشترین مقادیر حاصل شده  9/1ضریب شکست برابر با 

 .است
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در  یگوااگوا هایاست. روش شیدر حال افزا یافت نیادیافت از م دیبا ادامه رواد تول نیاز رسوبات آسفالت یمشککلات اا  -چکیده 

های مزیتاستفاده از  یسنجمقاله، به منظور امکان نی. در ا وادبرده می بکار یافت هایدر چاه نیاز رسوبات آسفالت یریرفع و جلوگ

 یربجنوب غ نیادیم تهیه  ده از جامد نیآسفالتی از یهاامواه ،یافت هایدر چاه زداییتسریع فرآیند رسوبرفع و  یبرا پرتوی لیزر

 نیااگیم. اشان داده  ده است که ااد دهدهی تابشمتفاوت های تابشکی با توان  Nd:YAGپالسکی  زرلی پرتو  از اسکتفاده اب رانیا

همچنین اثر توان ااد. به ذراتی با میااگین اادازه در مرتبه اااومتر تبدیل  ده دهیپس از تابشای آسفالتین های خو هامواهاادازه 

 های تابشی متفاوت ایز در تشکیل ساختارهای اااومتری مورد مطالعه قرار گرفته  ده است. 

 .دهی لیزری، ساختارهای نانومتری، نانوذراتتابش، آسفالتینرسوبات  -کلید واژه

Experimental investigation of Laser beam radiation on asphaltene sediments 

Roghaye Izan1, Mohammad Ali Haddad1, 2 and Abbas Behjat1, 2 
 

1 Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran, PO Box 89195-741. 
2 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

مراحل  در یادیرسوب آسفالتین سبب بروز مشکلات ز

 شودیمنفت  انتقال و پالایش هایلوله خطوطاز  استخراج

نفت خام هستند  یاجزا نترینیسنگ نیآسفالترسوبات  .]1[

 یحاو نیبا وزن بالا  و همچن یکیآرومات هایحلقه یکه دارا

مانند  یعناصر فلز و باشندیم تروژنیو ن ژنیاکس گوگرد،

در رسوبات  یرکمت زانیز به مین میآهن و واناد، کلین

 [.۲-9]دنشویم افتی نیآسفالت

رایط ش در های نفتی به علت تغییررسوبات آسفالتین در چاه

های تولیدی های مخزنی در چاهدما، فشار و سایر کمیت

ی کامل لایهداد انس شوند و باعثنشین میو ته رسوب

دهی ادامه موجب کاهش شاخص بهرهر شده و دی تولید

های زیادی در صنعت و منجر به خسارت گرددچاه می تولید

درایران مخازن متعددی دچار مشکل رسوبات  .شوندنفت می

 .باشندآسفالتین می

 شیمیایی، مکانیکی،های از جمله روش یادیز یهاروش 

اده و استف (آلتراسونیک پدیده مافوق صوت )روش حرارتی و 

از رسوبات  یریرفع و جلوگ یبرا غیرهنانو و فناوری از 

به  هااین روش .[۴-6]شده است انجام ایدر دن نیآسفالت

-محدودیتبرای رفع رسوبات آسفالتین   همراه مزایای خود،

چاه، آلودگی محیط زیست و های در سیال نفتی، لوله هایی

  .شوندمنجر میرا  همچنین فرایند بازگشت پذیری

در صنعت پالایش به  پایه -گیری از روشهای لیزربهرهامروزه 

منظور فائق آمدن بر مشکلات ناشی از رسوبات آسفالتین  

 مورد توجه قرا گرفته است.  که در بالا به آن اشاره شده است،

تابش لیزری بر که آن بوده است  سعی بردر این پژوهش، 

العه مورد مطرسوبات آسفالتین  ساختارهای گوناگونتغییر 

بدین منظور اثر تابش لیزر بر روی رسوبات . گیردقرار

ف مختل هایاز بخش امدج نی، چهار نمونه آسفالتآسفالتین

 نفتی جنوب غربی ایران که این میادین دارای نیادیاز م یکی

نه نمو باشد،یم نیرسوبات آسفالت لیتشک یمشکل جد

 یدر پراکندگ زریل پرتو دهیتابش ری. تأثاندشده برداری

پس  نیاندازه ذرات آسفالت رییو تغ نیذرات رسوبات آسفالت

ده ش یو بررس سهیزر مقایمتفاوت ل هایبا توان دهیاز تابش

 است.

 روش ااجام آزمایش 

های نفتی نمونهبه منظور مطالعه اثر تابش لیزر بر روی 

های متفاوت یکی آسفالتین از بخش آسفالتین، چهار نمونه

های آسفالتین از اند. نمونهاز مخازن نفتی جمع آوری شده

ده چاهی، روی لوله قرارگرفته در ناحیه تحت پمپ درون

شاخه بالاتر از پمپ، دهانه ورودی پمپ و محل بیرونی لوله 

در   .اندپمپ جمع آوری شده قرارگرفته در ده شاخه بالاتر از

نامگذاری  Dو  A ،B ،Cهایها به ناماین مقاله این نمونه

 خوشه آسفالتین کدام از هر ،اند. برای انجام آزمایششده

 Nd:YAGلیزر با ی لیزرپالس  1۱۱با  کلوخه شده جامد

نرخ تکرار و نانومتر  1۱6۴با طول موج  (PIM3115)مدل 

قطر وات با  1۸و  1۱، ۴هرتز در سه توان میانگین تابشی  1

اندازه ذرات  سپس. اندمیلیمتر تابشدهی شده 1پرتوی 

دهی با لیزر توسط پس از تابش آسفالتینپراکنده شده از سطح 

 لمدبا  (SEM) الکترونی میکروسکوپ دستگاه

(VEGA3 TESCAN)  .مورد بررسی قرار گرفت 

 اتایج بحث و 

 لیزر برای چهار دهی باپس از تابش SEM( تصاویر 1شکل )

، SEMبا توجه به تصاویردهد. را نشان می آسفالتین نمونه

 دهیتابش از پس پراکنده شده آسفالتین ذرات سایز اندازه

 در اندازه میانگین با ذراتی به های متفاوتتوان با لیزر با

میانگین اندازه ( ۲شکل )در  اند.تبدیل شده نانومتر مرتبه

دهی برحسب تغییرات توان ذرات آسفالتین پس از تابش

 است. برای هر چهار نمونه آسفالتین نشان داده شده رلیز
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1Asphaltene A 

2Asphaltene A 

3Asphaltene A 

2Asphaltene B 

3Asphaltene B 

1BAsphaltene  

1Asphaltene C 

2Asphaltene C 

3Asphaltene C 

1Asphaltene D 

2Asphaltene D 

3Asphaltene D 

 1۸ ، 1۱، ۴های لیزربه ترتیب مربوط به توان A2, A3A ,1هایدهی با لیزر  نمونهپس از تابش  SEM: تصاویر 1شکل 

3D ,هاینمونه وC2C, 3C ,1هاینمونهوات . 1۸، 1۱، ۴های لیزر ه ترتیب مربوط به توانب B2, B3B ,1 هایوات و نمونه

1, D2D ت.وا 1۸ ، 1۱، ۴های لیزربه ترتیب مربوط به توان 
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: نمودارهای تغییرات میانگین اندازه ذرات آسفالتین برحسب تغییرات ۲شکل 

 آسفالتین.نمونه توان لیزر برای هر چهار

(، میانگین اندازه ذرات ۲با توجه به نمودارهای شکل )

 با دهیپراکنده شده از سطح خوشه آسفالتین پس از تابش

 .اندیافتههای لیزر کاهش افزایش توان

 اتیجه گیری

های اصلی مقاله، اندازه ذرات آسفالتین پس با توجه به یافته

 آسفالتین در مقیاسدهی با لیزر برای هر چهار نمونه از تابش

 با افزایش توان لیزر، میانگین اندازههمچنین  .نانومتر بودند

توجه به این که رسوبات  . باآسفالتین کاهش یافت ذرات

روع شهای نفتی آسفالتین در مقیاس یک میکرومتر در چاه

کنند و در این مطالعه اندازه و رسوب می شدن کلوخهبه 

کمتر از یک میکرومتر و در لیزر  دهی باذرات پس ازتابش

ه عنوان ب لیزر استفاده از رسد به نظر می. مرتبه نانومتر بودند

روشی تکمیلی به همراه استفاده از محلولهای شیمیایی در 

زدایی بسیار موثر خواهد بود و تسریع و افزایش بازه رسوب

رسوبات آسفالتین در کلوخه شدن برای رفع و جلوگیری از 

 .روشی مفید و کارآمد باشدهای نفتی چاه

 سپاسگزاری

بدینوسیله نویسندگان از همکاری شرکت ملی مناطق نفت 

 .نمایندخیز جنوب ایران در انجام این پروژه تشکر می
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دهی و نتایج میانگین : مشخصات لیزر در هرتابش1جدول 

های آسفالتین پس از تابش دهی با لیزر.اندازه ذرات نمونه  

توان  ( (nmمیانگین اندازه ذرات

 میانگین

(W) 
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 آسفالتین
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۲۱9±۸۴۵ ۴ C1 

179 ±۸۵9 ۴ D1 

9۵±11۱ 1۱ A2 
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مداری  یا  زاویه تکانه-قطبش ترکیبی های با استفاده از حالت کوانتومی مخابرات

 فوتون

داحیم                                         محدثه 
 

فرناز فرمان  و ، 
 

علیرضا بهرامپور  
 

 

 تهران  شریف، صنعتی دانشگاه ،فیزیک دانشکده                                         

1 madahi.tm@gmail.com : رایانامه   

2  farnaz_farman@yahoo.com  3 bahrampour@sharif.edu 

البعد است که در ارتباطات کوانتومی و  نامتناهی هیلبرت در فضای آزادی نور نور یکی از درجات ای مداری زاویه تکانه –چکیده 

مداری  ای  زاویه تکانهو  قطبش ترکیبی های تحال روی کردن اطالعات بر  کد با این مقاله در. شود می  کوانتومی استفاده کلید توزیع

رازی تهم به نیازی این روش در دهیم  یم  نشان. دهیم می ارائه باالتر ابعاد در BB84 پروتکل سازی پیاده جهت روشی فوتون

 .نیست گیرنده و فرستنده مرجع یاه    دستگاه

 تنیدگی مکوانتومی، دره کلید توزیع نور، مداری ای  زاویه تکانه -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 

bahrampour@sharif.edu 3   farnaz_farman@yahoo.com2  

 
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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 مقدمه

 آزادی درجات از نور یکی (OAM)1مداری ای زاویه تکانه

مناسبی جهت انتقال  عنوان بستر به تواند می که نور است

 قرار استفاده مورد کوانتومی و کالسیکی صورت به اطالعات

 تکانهو  S نور قطبش بخش دو هب نور یا زاویه تکانه .گیرد

 در مخابرات .(J=L+S)شود  می تقسیم L نور مداری یا زاویه

 .شود  می استفاده وفور به فوتون قطبش از کوانتومی نوری

 گرد، یا چپ گرد  راست دایروی قطبش دارای فوتون تک هر

 در .استℏ− یا ℏ+  اسپینی ای  زاویه تکانه ترتیب دارای به

 گویند  می اطالعات کیوبیت حامل های فوتون به این حالت

 چنانچه .اطالعات هستند بیت حامل یک هر یک که

 ببریم، باال را توسط فوتون ظرفیت انتقال اطالعات بخواهیم

 عملگر .[1]مکنی نور استفاده مداری ای  زاویه تکانه از باید

 حالت ویژه نامتناهی دارای تعداد نور مداری ای زاویه تکانه

   اندازه .باشد می عدد صحیح  که تاس ℏ  مقدار ویژه با

 پیچش جهت دهنده آن نشان عالمت و میزان دهنده  نشان

 های حالت این از تعداد از چه اینکه به ستهب .است فاز جبهه

 ظرفیت کنیم، استفاده انتقال اطالعات برای هم بر عمود

 بعد d که رسد  می (     )به  و رود می باال کانال

 به حالت این در .است   استفاده مورد  OAMفضای

 از .شود می گفته اطالعات کیودیت حامل های فوتون

 بردن باال نور،مداری  ای  زاویه تکانه از استفاده دیگر مزایای

   روتکلپ .است کوانتومی رمز نگاری های پروتکل در امنیت

BB84 پروتکل ترین معروف و اولینQKD
 هم که ستا  

 های روش از یکی .[2]کاربرد دارد بسیار اکنون نیز

 ارتباطات مخصوصا آزاد در فضای پروتکل این سازی پیاده

این روش  در. قطبش فوتون است از استفاده ای ماهواره

باید فرستنده و گیرنده که به آلیس و باب مشهور هستند 

 صورت این در غیرباشند  داشته مرجع مختصات یکسانی

 خطا و مقدار اطالعات را به درستی دریابد تواند نمی گیرنده

                                                           
 

 
Orbital Angular Momentum

1
  

 
 Quantum Key Distribution 

فوتون،  اطالعات این فرستنده عالوه بر بنابر .یابد می افزایش

 گیرنده بفرستدرا نیز باید برای  مرجع مختصات مشخصات

 ارسال شده نرخ که منجر به گرفتن پهنای باند کانال

از  گروهی  11  سال در .دهد می اطالعات را کاهش

محققین روشی جهت انتقال اطالعات بر روی قطبش 

فوتون پیشنهاد دادند که مستقل از زاویه مراجع آلیس و 

ور ن OAMبا استفاده از آنها  .[3]باب نسبت به هم بود

کرده   همراستا نبودن مراجع آلیس و باب را حلمشکل 

موفق به ارسال یک بیت اطالعات در هر بار ارسال فوتون 

را با   BB84محققین پروتکل 116 در سال  .شدند

 کردند سازی بعدی پیاده 1 فضای در نور OAMاستفاده از 

 نامتوازن دو دسته پایهبا استفاده از  .[4]
9
موفق به ارسال  

 .بیت اطالعات در هر بار ارسال فوتون شدند      

 هم با که میباش داشتهبعدی  dدر فضای  عملگر دو چنانچه

 هم به نسبت آنهای ها حالت ژهیو  تمام و نشوند جابجا

          
 =1/d، ∀ ,  ∈{1,..,d}های  به آنها پایه .باشد

استفاده با  در این مقاله قصد داریم  .شود   می نامتوازن گفته

 فوتون مداری ای زاویه تکانه-قطبش ترکیبیهای  تاز حال

 در ابعاد باالتر BB84  پروتکل پیاده سازی جهت روشی

  و دو  OAMپایه دسته  یک از تنها این روش در. دهیم  ارائه

 .کنیم می نور استفاده نسبت به قطبش نامتوازندسته پایه 

 کردن همراستا به که آلیس و باب احتیاج دهیم  نشان می

 . یابد می افزایش مراجع خود نداشته و ظرفیت کانال نیز

 مبانی نظری

ارسال اطالعات توسط قطبش فوتون  یکی از مشکالت

 با .است باب و آلیس مرجع های دستگاه کردن همراستا

توان  های ترکیبی مستقل از چرخش می از حالت استفاده

های ترکیبی  برای تولید حالت .کرد غلبه بر این مشکل

  می استفاده ها کیوپلیت از مداری ای زاویه تکانه-قطبش

دوشکستی  این صفحات که از کریستال مایع [5].کنیم

ای مداری نور را به هم  زاویه تکانهقطبش و  اند، ساخته شده
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 Unbiased 
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 کیوپلیت مورد استفاده در اینجا دارای بار .کنند می تبدیل

1  توپولوژیکی δ و     تاخیر فاز دوطرفه  δ) .است  

جونز آن به صورت زیر  ماتریس ( .است کیوپلیت

  =M(r,φ):است
        
         

                        (1)  

  (r)   = ( ,r)      حالت روی بر کیوپلیت اثر
  
       

i      1=( ,r)    بصورت

  
 در اینجا .است          

 1
    

و  چپگرد بردار جونز مربوط به حالتی با قطبش    

جع ااگر فرض کنیم بین مر . است mای مداری  زاویه تکانه

اثر  ،داشته باشد وجود فاز اختالف θآلیس و باب به اندازه 

     دستگاه بصورت آن بر روی قطبش فوتون در دو

دو مرجع بر روی  زاویه اثر اختالف. است          

                صورته ب نیزOAM  های حالت ویژه

 های کیودیت توان میبا استفاده از این اثرها  .بود خواهد

عنوان مثال اگر آلیس  به .کرد طراحی مستقل از چرخش

,   ی حالت ورود بخواهد آن را از  را برای باب بفرستد   

   :کند می انتقال وارد خط داده و  یک کیوپلیت عبور

(            )   ,   
       
      

 

  
    ,  1     , 1         

ت کیوپلیت خودش را روی باب نیز پس از دریافت این حال

 :که اثرش به صورت زیر است دهد آن اثر می

(9)                    

  
    ,  1     , 1  

       
         ,                    

بین دو مرجع آلیس و باب  گرفتن زاویه نظر این روابط با در

  نبودن راستاهم رغم باب علی به این ترتیب .اند آمده دست به

مداری  ای زاویه تکانه_تواند اطالعات قطبش با آلیس می

 .کند استخراج دقیق صورته ب فوتون را

  BB84سازی پروتکل  نحوه پیاده

متوازن  دسته پایه نا به دو BB84سازی پروتکل  برای پیاده

دارد یکی از   آلیس قصد کنیم می در اینجا فرض. نیاز داریم

بار ارسال فوتون برای باب    عدد مختلف را در هر 5

تا   1 شماره از کالسیکی های برای ارسال بیت او .بفرستد

 .دارد اختیار  را در پایه نامتوازندسته دو  6

Z={    ,   ,    , 1 ,    ,  1 ,    ,    ,   , 1 ,    ,  1 } 

و  X={   ,   ,    , 1 ,    ,  1 ,    ,   ,    , 1  ,   ,  1 } 

 قطبش افقی و عمودی، گر نمایان     |و      که در آن
   ,    

 

  
دایروی   گر قطبش نمایان             

به ترتیب نمایانگر   1 ،    ،  1   و  گرد گرد و راست چپ

از قبل طبق آلیس . هستند  -1و 0 ،1ای مداری  زاویه تکانه

  قرارداد با باب به هر حالت یک بیت کالسیک نسبت داده

,    0: تاس    ,     ,                 3    ,     ,     ,    

1    , 1   ,     , 1              4    , 1   ,     , 1  

2    ,  1   ,     ,  1         5    ,  1   ,     ,  1  

در یکی از دو پایه  اطالعات خود را  به طور تصادفی آلیس

 های آیینه مختلف و های با قطبش لیزر چهار وسیله به اولیه

(DMDدیجیتالی میکرونی
با استفاده از کد کرده  ( 

 مستقل از چرخش ترکیبیکیوپلیت خودش به حالت 

  با  باب .فرستد را برای باب می سپس آن. کند می تبدیل

حالت  در دستگاه مرجع خودش کیوپلیتیاستفاده از 

علی رغم وجود اختالف ( 9)و (  )مشابه روابط را ترکیبی

 آلیس بودهکه در دست  ای به حالت اولیه زاویه دو مرجع

گیری  اندازهرا  آن ادوات نوریتوسط   کرده وتبدیل 

برای تمام محاسبات  به همین ترتیب .(1شکل ) کند می

وجود اختالف د که ده نشان می ممکن ورودیهای  تحال

 و باب بطور دو مرجع اثری در نتایج باب ندارد بین زاویه

پس در  .کند تواند اطالعات آلیس را استخراج دقیق می

نتیجه آلیس و باب نیازی به همترازی مراجع خود با 

در  معموال توجهی مقدار قابلپس از اینکه  .یکدیگر ندارند

بسته به ظرفیت حافظه موقت ) فوتون 11111حدود 

و  سیروند متوقف شده آل نیامنتقل شد  (آلیس و باب
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 .کنند  یم با هم ارتباط برقرار یکیشبکه کالس قیطر باب از

 را از کدام یدهد هر فوتون یم اطالع سیآل که بیترت نیبه ا

 .استبوده  انتخاب کرده هیپا دسته

 

 یریگ اندازه هیدر کدام پا کند یم باب اعالم طور نیهم

که مربوط به  یتنها اطالعات ها آن .است داده انجام

 یریو اندازه گ دیمشترک تول هیاست که در پا ییها فوتون

عمل  نیکه به ا زندیر یرا دور م هیداشته بق نگاه اند را شده

و باب  سیکار آل نیانجام ا س ازپ .شود یگفته م 6غربالگری

 ه ب زین ویهماهنگ دارند که البته ممکن است ا رشته کی

به چنانچه ایو  .باشد داشته یدسترس اطالعاتاز  یمقدار

که قابل  گذارد می  جا پای خود را به ردکند  کانال حمله

 جاظرفیت کانال در این. تشخیص توسط آلیس و باب است

 تکانههای  کردن حالت توان با زیاد که می است      

                                                           
 

 
6

 sifting 

برای مثال می توان از  .داد را افزایش  نای مداری نور آ زاویه

برای نیز ... و       ،      ،      ،      حالت های 

  .کرد استفادهکد کردن اطالعات 

 گیری نتیجه

های ترکیبی  استفاده از حالت با دادیم نشاندر این مقاله 

روشی جهت توان  میای مداری فوتون  زاویه  تکانه-قطبش

در این روش تنها . داد  پیشنهادBB84  سازی پروتکل پیاده

قطبش  نامتوازنو دو دسته پایه   OAMاز یک دسته پایه

با استفاده از  که آلیس و باب دادیم نشان .کردیم نور استفاده

مستقل از  های ورودی را به حالت های حالتکیوپلیت 

کرده و به این ترتیب  تبدیل ای زاویه تکانه-قطبش چرخش

 به عالوه با .رندکردن مراجع خود ندا راستاماحتیاج به ه

جهت  را ظرفیت کانال توان می نور،  OAMاستفاده از

 .دادافزایش  نیز ارسال اطالعات

 ها مرجع 
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 شده و قفل شده مد  Qتاثیر پارامترهای دمش بر عملکرد یک لیزر کلیدزنی 

Nd:GdVO4 

 و علیرضا کشاورز سید حسام رجائی، غالمرضا هنرآسا

  ، شیرازدانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز

H.Rajae@sutech.ac.ir 

جاذب و قفل شده مد با  Qکلید زنی  Nd:GdVO4لیزر با استفاده از معادالت نرخ جفت شده، رفتار یک در این مقاله  –چکیده 

Crاشباع پذیر 
4+

:YAG به این منظور معادالت نرخ از رهیافت افت وخیز حل و توان متوسط و انرژی تپ . شبیه سازی شده است

نتایج نشان . توان دمش و پهنای میانگین پرتو دمش بر عملکرد لیزر بررسی شده استهمچنین تاثیر . خروجی محاسبه شده است

 .یابد دهد با افزایش توان دمش و پهنای میانگین پرتو دمش، انرژی تپ خروجی افزایش می می
 ، Q، قفل شدگی مد، کلیدزنی Cr+4:YAGاذب اشباع پذیر ، جNd:GdVO4لیزر  -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 Cr
4+:

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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 مقدمه

تواند  و قفل شدگی مد می Qاستفاده همزمان از کلیدزنی 

ی باال و پهنای تپ فوق کوتاه  تپ های لیزر با توان قله

که برای کاربردهای زیادی مورد نیاز است ( ای پیکو ثانیه)

شود یکی از موضوعات مورد توجه  را فراهم کند و باعث می

و قفل شدگی مد هم  Qکلیدزنی . در زمینه لیزر باشد

زایش توان قله در مقایسه با زمان یک راه ساده را برای اف

با ]. 1[کند روش قفل شدگی مد موج پیوسته فراهم می

توان برای لیزرهای حالت جامد پر  استفاده از این روش می

کاربرد ناخالصی سازی شده با یون نئودیوم و لیزر های 

حالت جامد فرکانس دو برابر شده درون کاواک با مدت 

از جمله  . استفاده کردزمان تپ فوق سریع و توان قله باال

پردازش مواد، میکرو توان به  کاربردهای این لیزرها می

سازی  ماشین، سنجش از راه دور، چشم پزشکی، ذخیره

اطالعات، ارتباطات همدوس تشخیص های پزشکی، 

 .]2[هولوگرافی و صنعت اشاره کرد

است و به  Nd:YVO4یک ایزوتوپ  Nd:GdVO4بلور 

ر های دمش دیودی استفاده عنوان ماده فعال در لیز

دارای پهنای باند باال و  Nd:GdVO4بلور . شود می

 Nd:YVO4هدایت گرمایی باال است و مناسب تر از بلور 

 ]. 1[برای عملکرد در حالت قفل شدگی مد است

Crبلور 
+4

:YAG  به علت خصوصیات گرمایی و مکانیکی

مناسب، به طور گسترده به عنوان جاذب اشباع پذیر برای 

و قفل شده مد استفاده  Qتولید تپ های کلید زنی 

زمانی که شدت درون کاواک لیزر کم باشد بیشتر . شود می

Crهای  یون
Crدر  4+

+4
:YAG  در تراز پایه قرار دارند و

در این حالت  .استجذب تراز برانگیخته ناچیز 

Cr
+4

:YAG تواند لیزر های ناخالصی سازی شده با  می

Nd
کند اما در این حالت از قفل شدگی  Qرا کلید زنی  3+

شدت درون کاواک به اندازه  اگراما . شود مد جلوگیری می

Crهای  کافی باشد، تمام یون
ه سرعت به اولین تراز ب 4+

ی جذب  برانگیختگی بیشتر به وسیله روند و برانگیخته می

Crتراز برانگیخته قوی باعث تجمع یون های 
در  4+

از آنجا که زمان استراحت . شود باالتر می ترازهای مجازی

تا اولین تراز برانگیخته زیر نانوثانیه  مجازیهای باالی  تراز

و  Qهای کلید زنی  است، این امکان وجود دارد که تپ

شدت  به شرطی کهدریافت شود قفل شده مد همزمان 

تراز درون کاواک لیزر به اندازه کافی برای اشباع جذب 

ن جذب تراز برانگیخته اشباع بنابرای. برانگیخته بزرگ باشد

Crی قوی بلور  شده
+4

:YAG ه عنوان مکانیزم فیزیکی ب

 ].9[است های قفل شده مد در نظر گرفته شده تولید تپ

 مبانی نظری

های پیکوثانیه ای  تپ صیفبرای تواز رهیافت افت و خیز 

و قفل شده مد همزمان با یک جاذب  Qدر لیزر کلید زنی 

، دو رهیافتبر اساس این . اشباع پذیر استفاده می شود

مرحله : فوق کوتاه وجود دارد  تپمرحله برای تشکیل 

در حالی که مرحله غیر خطی  .خطی و مرحله غیر خطی

در . تقویت غیر خطی می شود ر خطی وشامل جذب غی

ی خطی، نوسانات شدت به علت تداخل تعداد  مرحله

زیادی از مدها که دارای توزیع فاز تصادفی هستند به 

بنابراین تابش متشکل از یک مجموعه بی . آید وجود می

در مرحله غیرخطی، قله . نظم از قله های فوق کوتاه است

تر، فشرده و  ه های ضعیفتر، سریعتر از قل های نوسان قوی

 ].4[شوند تقویت می

و در نظر گرفتن توزیع رهیافت افت و خیز با استفاده از 

، شکل شدت های درون کاواک فضایی گاوسی فوتون

 در نظر گرفتهمیانگین فوتون ها به صورت زیر 

 ]:1[شود می

)
2

exp()(),(
0

2

2





k l

kk

r
ttftr


          (1)  

امین رفت و  kشدت در  kمختصات شعاعی،  rکه در آن 

 شعاع عرضی  lزمان رفت و برگشت کاواک،  ktبرگشت، 

تپ های قفل شده  tf)(در کاواک و  TEM00میانگین مد 
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های قفل  بازسازی تپمد تکامل یافته از نویز است که برای 

شده به کار گرفته  Qشده مد در زیر پوشش کلید زنی 

به صورت زیر تعریف معموال  tf)( تابع. است شده

 ]:1[شود می

)(sec
2

1
)( 2

pp

t
h

c
tf


                       (2)  

سطح مقطع گسیل القایی  سرعت نور، cکه در آن 

مدت زمان تپ قفل  FWHMوابسته به  pماده فعال، 

pدر طول موج پایه است شده مد  76.1 است. 

بنابراین شکل گاوسی شدت میانگین فوتون ها در رفت و 

 ]:1[خواهد بودام به صورت زیر  kبرگشت 

)
2

exp()(),(
2

2

l

kk
w

r
tftr   (9                    )  

 معادالت نرخ

و قفل شده مد همزمان با   Qمعادالت نرخ لیزر، کلیدزنی

در نظر گرفتن توزیع فضایی گاوسی شدت فوتون درون 
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rچگالی فوتون درون کاواک، که در آن  مختصات  

در کاواک، ( TEM00)شعاع میانگین مد  1شعاعی،

gسطح مقطع گسیل القایی ماده فعال، سطح مقطع  

eجذب تراز پایه جاذب اشباع پذیر، سطح مقطع جذب  

تراز برانگیخته جاذب اشباع پذیر،
rt  زمان رفت و برگشت

ی فعال،  طول ماده lطول جاذب اشباع پذیر،  slکاواک،

),( trn 1),(چگالی جمعیت وارون میانگین،  trns چگالی  

cجمعیت وارون تراز پایه جاذب اشباع پذیر، سرعت نور، 

0sn ،چگالی جمعیت کل جاذب اشباع پذیرL ضریب  

Rاتالف، inRی خروجی لیزر، ضریب بازتاب آینه  نرخ   

sعمر نشر القایی ماده فعال، طولپمپ، طول عمر تراز  

),(برانگیخته جاذب اشباع پذیر، trg چگالی فوتون در  

),(ماده فعال، trs چگالی فوتون در جاذب اشباع پذیر  

 . است

 شبیه سازی

و   Qبرای شبیه سازی لیزر، معادالت نرخ لیزر کلیدزنی

ی جاذب اشباع پذیر را با  قفل شده مد همزمان به وسیله

درآنها و انتگرال گیری ( 1)جایگذاری رابطه استفاده از 

توان  و آوریم دست می به راkمستقیم حل می کنیم و 

 ]:1[آید زیر به دست می ی رابطهاز خروجی متوسط 
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فرکانس  ثابت پالنک و  hمد، مقطع سطح  A که در آن

های قفل شده مد و کلید  همچنین انرژی تپ. لیزر است
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استفاده  1سازی از مقادیر جدول  به منظور انجام شبیه

توان خروجی متوسط بر حسب  1شکل در . شده است

قطار  شود همانطور که مشاهده می. استرسم شده زمان 

شده  Qکلیدزنی  تپ در زیر پوش مد تپ های قفل شده
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انرژی تپ برای مقادیر  2در شکل  .شود مشاهده می

همانطور که . استمختلف توان پمپ ورودی رسم شده 

خروجی شود با افزایش توان پمپ انرژی پالس  مشاهده می

 .یابد مینیز افزایش 

 ] 1[سازی مقادیر استفاده شده در شبیه: 1جدول

پارام

 تر

پارام مقدار

 تر

 مقدار

 19 21.2 10 cm s 3.2 s 

g 18 24.3 10 cm 1 220 m 

e 19 28.2 10 cm L 0.08 

 90 s R 0.94 

 

 

 .شده بر حسب زمان Qشدت تپ کلید زنی : 1شکل 

 
 .ورودی  خروجی برحسب توان پمپتغییرات انرژی تپ : 2شکل 

شعاع میانگین پرتو برای مقادیر مختلف خروجی انرژی تپ 

در اینجا نیز با افزایش . رسم شده است 9در شکل پمپ 

 . رژی تپ خروجی افزایش می یابدنا ،شعاع پرتو پمپ

 گیری نتیجه

و قفل شده مد   Qدراین مقاله عملکرد یک لیزر کلیدزنی 

Nd:GdVO4  با استفاده از حل معادالت نرخ بررسی شده

دهد که با استفاده از جاذب  نشان می این بررسی. است

های قفل شده مد با پوش تپ  توان به تپ پذیر مناسب می

همچنین با افزایش توان . شده دست یافت Qکلید زنی 

دمش و پهنای میانگین پرتو پمپ، انرژی تپ خروجی 

 .یابد افزایش می

 

 .تغییرات انرژی تپ خروجی برحسب شعاع میانگین پرتو پمپ: 9شکل 
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 تراشهی موج هارتمن روی  ی انتقال شدت با کمک حسگر جبهه  حل دقیق معادله

 
، احمد درودی و پیمان سلطانیمهدی سودی  

mahdi_soudi@znu.ac.ir 

 گروه فیزیک دانشگاه زنجان

در شورایطی   .ی موو  اسوت   گیری فاز جبهه ندازهیک روش ساده، غیر تداخل سنجی و با توان تفکیک فضایی باال برای ا( TIE)حل معادله انتقال شدت  استفاده از

ی موو  اسوتفاده کورد،     گیوری جبهوه   ی نور و یا وجود ارتعاش در سیستم اپتیکی برای انودازه  های تداخل سنجی به دلیل همدوسی کم چشمه توان از روش که نمی

ی ثبوت شودت از هوم     ی دو صوفحه  فاصوله آن به مقودار  ی انتقال شدت به دلیل وابستگی  ی فاز به روش حل معادله محاسبهتا کنون  .روش بهره بردین توان از ا می

(Δz)، بنابراین تعیین مقدار بهینه برای . همواره با خطا همراه بوده استΔz  در ایون مقالوه ق ود      از ایون رو . ی انتقال شدت ضروری اسوت  برای حل دقیق معادله

 . ارائه دهیم Δzمقدار مناسب برای با روش شاک هارتمن  TIEداریم با تلفیق روش 

 

 
 .معادله انتقال شدت هارتمن، -کحسگر شا، توان تفکیک فضایی -کلید واژه

 

 

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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 مقدمه.۱

ی مو  امروزه به دلیل اهمیت آن در  گیری جبهه اندازه

های مختلف به خ وص آزمون سطوح اپتیکی مورد توجه  زمینه

مو   ی گیری جبهه برای اندازه. بسیاری قرار گرفته است

خل های تدا روش: اند از ختلفی وجود دارد که عبارتهای م روش

اما در شرایطی خاص . ی مو  هارتمن سنجی و حسگر جبهه

ی نور یا وجود ارتعاش در سیستم  مثل همدوسی کم چشمه

 .های تداخل سنجی استفاده کرد توان از روش اپتیکی، نمی

بنابراین ضرورت وجود جایگزینی مناسب با توان تفکیک باال 

این  زتوان ا های تداخل سنجی برای شرایطی که نمی برای روش

توان  هایی که می از جمله روش. روش ها استفاده کرد، پیداست

ی  روش حل معادله ،ها استفاده کرد به عنوان جایگزین از آن

بازسازی فاز با استفاده از روش معادله انتقال  .انقال شدت است

 ریروداو ارائه شده  بلیو استر گویبار توسط ت نیشدت اول

معادله را گزارش  نیاز بازسازی فاز بر اساس ا یتجرب یطراح

های متفاوتی برای حل  در چند سال اخیر روش [.1]ه است داد

ی تابع  های محاسباتی بر پایه ی انتقال شدت مثل روش معادله

،  ارائه [4,5]های زرنیکه ای ، روش بسط چند جمله[3]گرین

هایی که در نتایج  توان به روش همچنین می. شده است

آزمون سطوح غیر : اند ی اخیر که عبارت طالعاتمان در دههم

، آزمون سطوح [6]ی انقال شدت کروی با استفاده از معادله

، آزمون دقیق [7]ی انقال شدت اپتیکی با استفاده از معادله

، به دست [8]ی انقال شدت سطوح کروی با استفاده از معادله

به صورت گسترده  امروزه معادله انتقال شدت. اشاره کرد، آمده

 یکیزمون اپتآ،  یسنج دیبرای انجام عمل حسگری در نجوم، د

و  گیری پارامترهای اپتیکی مثل ضریب شکست ، اندازهتابزارآال

 .شود یبه کار برده م... 

از هم  Δzی  دو صفحه در فاصلهشدت را در  ابتدادر این روش  

کنیم، سپس با استفاده از مشتق شدت ثبت شده فاز را  ثبت می

 Δzدر طی این فرایند به دلیل اهمیت مقدار . کنیم محاسبه می

ی مشتق شدت و همچنین به دلیل عدم وجود  در محاسبه

فاز همواره با خطا  دقیق ی محاسبه Δzمقدار مناسبی برای 

مقدار مناسبی بتوان در صورتی که   بنابراین. همراه بوده است

را جایگزین مناسب برای  TIEتوان  می تعیین کرد Δzبرای 

توان از این  برای شرایطی که نمی های تداخل سنجی روش

 1911هارتمن که در سال  حسگر .دانست ده کرد،ها استفا روش

از  د،ینازک ابداع گرد یها یآزمون عدس یتوسط هارتمن برا

دازه گیری جبهه مو  استفاده می برای انها  از روزنه یا هیآرا

روزنه  ی هیآرا یبه جا 1911و پالت در سال  کیشکرد، سپس 

مهمترین [. 2] استفاده کردند  زیر یها یعدس ی هیها از آرا

 های تداخل سنجی این است که مزیت هارتمن نسبت به روش

در ( OPD) ینور اختالف راه یبه جا مو  بههج بیاز ش

از این رو دقت این روش  کند، یمو  استفاده م جبهه یریگ اندازه

امروزه از  .باالست اما در مقابل توان تفکیک فضایی آن کم است

 میتنظ ،یکیآزمون قطعات و سطوح اپت یحسگر برا نیا

 یقیتطب کیو به طور عمده در اپت یشگاهیآزما یها دمانیچ

بنابر مطالبی که گفته شد روش حل [. 2]شود  یاستفاده م

ی انقال شدت به دلیل عدم وجود مقدار مناسب برای  معادله

Δz از این رو در این مقاله ق د داریم از . با خطا همراه است

ی هارتمن استفاده کنیم تا بتوانیم مقدار مناسبی  حسگر جبهه

 .پیش بینی کنیم Δzبرای 

 ی انتقال شدت ی موج به روش معادله جبهه بازسازی. ۲

به روش  یریگ اندازه یبار برا نیاول یبراتیگو که  یا مفهوم ساده

TIE شدت در انتشار مو   راتییتغ هیارائه کرده است بر پا

شدت در جهت انتشار  راتییتغپراش فرنل  هب بنا. است  یکیاپت

در . و فاز جبهه مو  مرتبط است  ییجبهه مو  با شدت فضا

شدت مو   راتییغت یریگ با استفاده از اندازه TIEروش 

 لهیوس ، به(1شکل )در دو صفحه عمود بر جهت انتشار یکیپتا

 :زیر لیفرانسیحل معادله د

              
 

 
 

  

  
  

که  یروش معموالً زمان نیاز ا. پرداخته می شودفاز  یبه بازساز

  .[9] شود یاست، استفاده م ییباال ییفضا کیبه توان تفک ازین

 
 فاز بازسازیصفحات ثبت شدت مو  برای - 1شکل

ی بین  ی انتقال شدت فاصله مهمترین پارامتر در معادله

دقت باز سازی فاز با استفاده از . صفحات ثبت شدت مو  است 

به طور عمده بستگی به دقت تقریب فاصله بین دو  TIEروش 

 .دارد( Δz) ت ویر شدتی
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  هارتمن شاکحسگر .۳

آشکارسازی با  یعدس زیر هیآرا کی بیترکهارتمن -شاکحسگر 

 یها یاز عدس یا مجموعه یعدس زیر  هیآرا  .است CCDمانند 

و  دنباش یکوچک م یقطر و فاصله کانون یمحدب است که دارا

CCD روش. قرار دارد یعدس زیر هیآرا یدر صفحه کانون قایدق 

نشان داده شده  2در شکل  هارتمن-شاک رسگعمل ح یکل

 .است

 
 هارتمن-شاک حسگر وارهطرح  - 2شکل

ی مو  به روش  گیری جبهه برای اندازهالزم به ذکر است 

-HWS) روی تراشه، ی مو  هارتمن ، از حسگر جبهههارتمن

AP20 ) یک از ساخت شرکت دانش بنیان پرتو افزار صنعت که

ه نشانی شده است، ی دوربین الی که بر روی تراشه عن ر پراشی

ی ریز  ا آرایهمشابه ب یعن ر پراشی کار. کنیم استفاده می

 .دهد انجام میعدسی 

 چیدمان آزمایش و نتایج تجربی.۴

از از نمونه  عبوریی مو   جبهه ابیراهی گیری به منظور اندازه

 .کنیم چیدمان آزمایشگاهی زیر استفاده می

 
 تجربی طرح واره چیدمان -9شکل 

 نیادر  .چیدمان  تجربی نشان داده شده است 9در شکل 

به  نانومتر 550 با طول مو  LED منبع  کیاز  دمانیچ

پس از عبور از  LEDپرتو نور  .میا منبع نور استفاده کرده عنوان

عبور  سطح نمونهو از  ی شدهمواز L1 یتوسط عدسروزنه  کی

ای که از آن برای انجام این آزمایش استفاده  نمونه .می کند

ضریب متر و  میلی 9ای به ضخامت  ی شیشه ایم، یک تیغه کرده

توسط  نمونهت ویر جبهه مو  عبوری از  .است 1.6شکست 

 .شود تشکیل می z0در صفحه    L3و  L2  یها یعدس

در  ی مو  حسگر جبهه ،فاز به روش هارتمن یدر بازساز

ر در چیدمان حسگ .شود قرار داده می  (z0) ی ت ویر صفحه

قرار  باشود و سپس  میثبت ها  مرجع های لکهباید  هارتمن ابتدا

در  و شود میسبه ادادان نمونه مقدار جابجایی لکه ها مح

برای باز  TIEسپس از روش  .شودباز سازی  فاز ی آن نتیجه

برای این منظور از  .کنیم  ی مو  استفاده می سازی فاز جبهه

بروی  است که کسلیپ           یدارا که CCD یک

 1.11آن را با دقت  توان یو م ن ب شده است کرومتریم کی

 .کنیم ، استفاده میکردجا  جابه یکیمحور اپت یبر رو میلیمتر

 
 هارتمنکه با استفاده از روش حسگری  نمایه فازی سطح نمونه -6شکل 

 .بدست آمده روی تراشه
 ریت او توان یم یکیدر امتداد محور اپت CCD تغییر مکانبا 

فواصل  حل معادله انتقال شدت را در یبرا ازیمورد ن یشدت

ثبت کرد و از حل  ریدو طرف محل صفحه ت و مختلف در

 .کرد محاسبهرا  نمونهفاز سطح  عیمعادله انتقال شدت توز

در دو میلیمتر   3است که در فاصله یشدت ریت او 6 شکل

 . گرفته شده است  ریسمت صفحه ت و

 
 ت اویر شدتی از سطح نمونه در دو سمت صفحه ت ویر -6شکل 

 

را  گنالیتابع س توان یشدت م یها عیتوز نیبا استفاده از ا

 :داد  لیتشک

  
  

  
 
         

  

 
           

  

 
 

         
  

 
           

  

 
 

 

 

ی انتقال شدت از آن  برای حل معادله که روشی  نیمعروف تر
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و همکارانش ارائه  ریتوسط رودا که شود روشی است استفاده می

محاسبه فاز از  یبرا.  است هیروش تکرار فور هیپا برو  شده

 :میکن یعمل م ریبه صورت ز هیفاز با استفاده از فور نیسالپال

      
 

  
    

          

FTکه  IFTو   و  گنالیتابع س یدو بعد هیفور لیتبدترتیب به  

yx .است یدو بعد هیمعکوس فور qq فوریه  هایفرکانسنیز  ,

تعداد  ،TIE به روش بعد از بازسازی فاز  .در دو بعد هستند

های فاز بازسازی شده را به روش دورن یابی به تعداد  درایه

ی مو  هارتمن  های فاز بازسازی شده توسط حسگر جبهه درایه

شده توسط پس اختالف فازهای بازسازی س .دهیم کاهش می

و با محاسبه  (3شکل (کنیم  یک به یک تعیین میدو روش را 

و رسم  برای هر کدام( standard deviation) انحراف معیار

 (Δz)ی ثبت شدت  ی دو صفحه فاصله ی بهینه، مقدار  نمودار

 .آید به دست می

 
در  ل شدتی انتقا معادلهحل اختالف فاز باز سازی شده به روش  -3شکل

  و هارتمن متر میلی 9ی انتشار  فاصله

 
ی ثبت ت ویر شدت بر حسب  دو صفحه (Δz) ی نمودار فاصله -1شکل 

 انحراف معیار

ی  دو صفحه برای ی ی بهینه فاصله ،1.با توجه به نتیجه شکل

میلیمتر خواهد بود که فاز باز سازی شده    شدت ت ویر ثبت

برای گزارش  .نشان داده شده است ۸شکل  دردر این فاصله 

انتقال شدت برای چند بار متوالی   ی حل معادلهدقت، در روش 

و بعد کنیم  در یک فاصله انتشار معین توزیع شدت را ثبت می

سازی فاز انحراف معیار را محاسبه کرده و دقت را گزارش از باز 

ی مو    برای گزارش دقت برای روش حسگر جبهه. کنیم می

کنیم و آن را به عنوان  هارتمن، ابتدا یک فاز را بازسازی می

دهیم سپس در فواصل زمانی مختلف به بازسازی  مرجع قرار می

دقت را گزارش ی انحراف معیار  فاز پرداخته و بعد از محاسبه

 .کنیم می

 
با  نمایه فازی سطح نمونه که با استفاده از حل معادله انتقال شدت -۸شکل 

 .به دست آمده رادیان      دقت 

 گیری نتیجه

فاز بازسازی شده  دهد نشان می 6.و شکل ۸.مقایسه شکل

ی انتقال شدت دارای رزولوشن باالتری  توسط روش حل معادله

رادیان       نسبت به هارتمن و دقت نسبتا خوب حدود 

بدست آمده برای  دقت به محاسبات انجام شده با توجه. است

توان  با این روش میبنابراین . است       درحدود  هارتمن

ی انتقال شدت  معادله به منظور حل Δz برای مناسبیمقدار 
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  سلولی رده ی اثیر نانوذرات طال بر ویژگی های اپتیکی سلول های سرطانی مغزت

U87MG 

 ،2و1، محمد حسین مجلس آرا 2و1*، سمیه سلمانی شیک1، سیده سبا موسوی فرد1بهاره خاکسار جاللی

3محمد نبیونی  

 انشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، کرجفوتونیک، د آزمایشگاه 1

 پژوهشکده علوم کاربردی، دانشگاه خوارزمی، کرج 2

 تهران، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، یمولکولسلولی  گروه زیست 3

 طلال نانوذرات ، U87MGاپتیکی سلول های سرطانی مغز انسان رده ی سلولی  ویژگی هایشناخت  ه منظوربدر این مقاله  –چکیده 

nm 22 ضریب شکست غیر خطیبا تکنیک زد اسکن افزوده شده و  ینمونه سلولچهار به مختلف  هایغلظت  با  (cm
2
/ W)

7- 
01

 
× 

  .ه استمحاسبه شد برای همه ی نمونه ها نیز جذب خطیضریب  همچنینو  ه اندمدبدست آ ( 53/2و  24/0، 53/0، 492/1 )

 ، نانوذرات طالی مولتی فرم، ضریب شکست غیرخطی، گلیوبالستوماU87MGاسکن، سلول سرطانی رده ی  -تکنیک زد -کلید واژه

The effect of gold nanoparticles on the optical properties of U87MG, 

brain cancer cells 

Bahareh Khaksar Jalali
1
, Seyedeh Saba mousavifard

1
, Somayeh Salmani Shik

*1,2
, Mohammad 

Hossein Majles Ara
1,2

, Mohammad Nabiuni
3 

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 Biology, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran 

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

 (cm
2
/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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 مقدمه

سرطان ها . ستا ابیماری بسیار شایع در دنییک سرطان 

توسط یک سری جهش های متوالی در ژن های انسان 

 ،مغزانواع سرطان ترین یکی از شایع ]. 1[ دناتفاق می افت

کان به آن پزش نام دارد که ی مولتی فرمگلیوبالستوما

درجه  4 این نوع از سرطان به .تومور هشت پا می گویند

به عنوان  آن 4تا  2درجه ی که  دسته بندی می شود

  WHOتوسط سازمان ،های مغزیمهاجم ترین نوع تومور

اگرچه این سرطان نادر است و  .تشخیص داده شده است

نفر در هر  11آمار جهانی نشان می دهد که کمتر از 

مبتال می شوند اما در عوض هر فرد به آن نفر  111.111

ماه زنده می  14-11 ،تنها پس از تشخیص این بیماری

-71بین به این بیماری نی مبتالیان بیشترین رنج س. ماند

سال است و در بین مردان شایع تر از زنان می باشد  11

]2 .[ 

مورد جدید سرطان و بیش از  نمیلیو 11بیش از  ساله هر

 ارشگز نسرطا خیصـتش مدـعاز  ناشی گمرمیلیون  1

 تاثیر یشافزابب ـس نرطاـس ریعـس خیصـتش. دمیشو

 وریفناورود  به زنیا لیلد همین به .ددرـگ یـم نمادر

و  تشخیص تا حساس می شودا پزشکی زهحودر  یجدید

 نمیا یندر ا .دشو ممکن نرطاـس قـقیو د سریعدرمان 

 پیشرا در  ای هندارز و دـمفی یاـهرهکارا ،نانو وریفنا

 ]. 9[ ستا دهگشو بشریتروی 

یکی از موادی  (AuNPs) طالپالسمونیک نانوذرات 

کاربرد درمان سرطان  تشخیص و در حیطه یهستند که 

 نانو ،نانو میلهاین نانوذرات در اشکال مختلفی شامل . دارند

از نظر و  اند که زیست سازگاروجود دارند  ... ه وتپوس

و به  هستندسنتز  به آسانی قابل شیمیایی پایدار بوده،

 ]. 4[دونشمی راحتی عامل دار 

 nm21 طالپالسمونیک از این رو در این مقاله از نانوذرات 

 .شده استاستفاده  تیمار سلول های سرطانیبرای  کروی

یکی از روش های مناسب برای تعیین ویژگی های اپتیکی 

با استفاده از  مقاله در اینکه است،  زد اسکنتکنیک  ،مواد

این تکنیک، ویژگی های اپتیکی سلول های سرطانی رده 

 .کرده ایمرا بررسی  U87MGی سلولی 

 مواد و روش ها

 کشت سلول و آماده سازی نمونه ها

رده ی سلولی  مغز انسانی  نمونهسلول های سرطانی 

U87MG و در   شد تهیه انستیتو پاستور یاز بانک سلول

محیط مغذی و مناسب برای ) DMEM کشت طیمح

دی اکسید کربن با دمای % 1در انکوباتور ( رشد سلول ها

در ادامه پس از ، شدند درجه ی سانتیگراد نگهداری 91

به یک پلیت سلول  4/2×114به تعداد  سلولیشمارش 

شده آن یک المل استریل هر چاهک شش خانه که در 

ساعت  24پلیت را به مدت آنگاه  ، انتقال داده،شتقرار دا

رشد و تکثیر سلول ها  تا زمان مناسبی برایانکوبه کرده 

ه های نموندر این مرحله  .(الف -1شکل) فراهم شود

به این  .ندشدبرای تیمار با نانوذرات آماده  سلولی

محلول شامل نانوذره و محیط کشت به هر  ml  1منظور

 1 :عبارتند از ی هر نمونهغلظت ها که دگردیچاهک اضافه 

  (. ب، ج و د -1شکل) μg/ml111 و 11و 21( کنترل)
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ساعت نگهداری در  24سلول های سرطانی پس از  (الف: )1شکل

غلظت سلول های سرطانی تیمار شده با نانو ذرات طال در ، انکوباتور

با بزرگنمایی  μg/ml 111 (د) ،μg/ml11  (ج)، μg/ml 21 (ب) های

x211. 

 با دریچه ی بستهاسکن روش اپتیکی زد 

با سبز رنگ   Nd:YAGپیوسته  زریل استفاده از یک با

و یک چیدمان  mW  111و توان nm192 طول موج 

آمده ( 1)المبرت که در معادله ی  -طبق قانون بیر ساده،

 :یمه ااست، ضریب جذب خطی را بدست آورد

(1)                                            LeII  0 

ضریب جذب خطی  αطول نمونه و  Lشدت اولیه،   I0 که

اسکن -زد را در چیدمان هانمونه سپس  .نمونه می باشد

 یآنها مورد بررس یخط ریرفتار غقرار داده و  دریچه بسته

نشان داده شده است  2 درشکلهمانطور که  .قرار داده شد

باریکه ی لیزر پر شدت از میان یک عدسی با فاصله 

نمونه ی مورد . کانونی بزرگ عبور کرده و کانونی می شود

آزمون در محدوده ی کانون باریکه ی کانونی شده حرکت 

 در]. 7 و1 [ محور را جاروب می نمایدکرده و اصطالحا 

 میزان کانون، نقطه حول نمونه جابجایی با چیدمان این

 تغییر z از تابعی بصورت نمونه به رسیده های پالس شدت

در نهایت توان عبوری از نمونه برحسب مکان  .کند می

قرارگیری نمونه ثبت می گردد و ضریب شکست غیرخطی 

 :] 1[می آید  بدست (2)از معادله ی 

(2)              
0

25.02
)1)(406.0(2 IsL

T
n

eff

VP




 




           

ی کمینه-اختالف بیشینه ∆TP-Vطول موج لیزر،  λکه 

 و کانونشدت در نقطه ی  I0 ،هتوان عبوری بهنجار شد



L

eff

e
L




1
 از طرفی .می باشد طول موثر نمونه 

)
2

exp(1
2

2

a

a

w

r
S


  در کسری از شدت نور ورودی

 شعاع ra. است که از دریچه عبور می نماید غیاب نمونه

 استشعاع پرتو گاوسی در صفحه ی دریچه  wa دریچه و

]7[. 

 یسلول ها یرخطیرفتار غ یابیارز یاسکن برا-زد دمانیچ: 2شکل

 .1آشکار ساز  D1ه،روزن Aنمونه،  S ،یعدس U87MG ،L یسرطان

 نتایج تجربی

عبوری از  شدت ،است آمده 9آنچه در شکل  بر اساس

 کنترلنمونه ی  نسبت بهنمونه های تیمار شده با نانوذره 

افزایش  بابرای نمونه ها  جذب خطیکمتر است، بنابر این 

 . است یافتهترتیب افزایش به غلظت 

 

نمونه ی کنترل و   یبرا یبر حسب توان ورود یتوان خروج: 9شکل

 .μg/ml 111 و 11، 21 هایبا غلظت با نانوذره نمونه های تیمار شده 

نمونه ها بر حسب مکان  شدت عبوری از نمودار میزان

ره ی نمودار دکه افزایش قله و  است آمده 4در شکل 

 .قابل مشاهده استهای مربوط به هر نمونه 

نمونه ی  یبرادریچه بسته ( اسکن -زد)نمودار جاروب محوری : 4شکل

، 21 های طال در غلظت nm 21 ذرهو نمونه های تیمار شده با نانو  کنترل

 .μg/ml 111و  11
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نمونه ی مورد  برای هر چهار ،4و  9بر اساس نتایج شکل 

غیرخطی ضریب جذب خطی و ضریب شکست  مطالعه

.است گزارش گردیده 1جدول  درنتایج  و شدهمحاسبه   

ضریب شکست غیر نیز مقایسه ی ضریب جذب خطی و : 1جدول 

 .nm 21نانوذرات طال  خطی در غلظت های مختلف

 

ا افزایش غلظت که بمشاهده می شود در این جدول 

ضریب  تهیه شده،سرطانی  های سلولینانوذرات در نمونه 

شکست غیرخطی به ترتیب نسبت به نمونه ی کنترل 

که این افزایش را می توان با انطباق پیک . افزایش می یابد

با  کروی nm  21پالسمونیک طال جذب نانوذراتطیف 

 . توجیه کرد Nd:YAG لیزرطول موج 

 

 μg/ml با غلظت طال nm 21 یکرو نانوذرات جذب فیط : 1شکل

111. 

 نتیجه گیری

کروی به  nm 21 پالسمونیک طال نانوذراتدر این مقاله 

وارد شده و برای  U87MGسلول های سرطانی رده ی 

 و μg/ml 21، μg/ml 11، 1نمونه های سلولی با غلظت 

μg/ml 111،  ی به ترتیبجذب خطضریب (1/cm) 

 یرخطیغ شکست بیو ضر 41/24و 46/11، 19/17، 11/6

cm) بیبه ترت
2
/W) 

و  12/1، 91/1، 294/1) ×  11 -1

در هر دو روند افزایشی که  ،ه استبدست آمد(  61/4

 فیط کیپطول موج  یکیدزن لیبه دل و؛ است مشهود

طول موج و  nm121در  طال پالسمونیک نانوذراتجذب 

 یمبه یکدیگر  nm  192در سبز رنگ Nd:YAG زریل

 .باشد

  سپاسگزاری

از کمک های شایان سرکار خانم لطیفه کریم زاده مسئول 

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی تکوینی دانشگاه خوارزمی که 

 .ما را در انجام کارها یاری نمودند، کمال تشکر را دارم

 ها مرجع

اساس سلولی و مولکولی سرطان در انسان، (. 2112. )پارسا [1]

 Cell & Tissue)مجله سلول و بافت  .مقاله مروری
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  InAsبر پایه نقاط کوانتومی  بلور فوتونی تک بعدی تشدیدی تنظیم پذیر

  2، مهدی خلیلی هزار جریبی1سپهر رازی

  ,sepehr.razi@gmail.comدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران 1
 ایران تهران، انشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده فیزیک، د 2

این   . خ پیشنهاد گردیده استجدید با قابلیت پاسخ دهی اپتیکی در ناحیه فروسر نقص دار ساختار بلور فوتونی تشدیدی -چکیده 

بنه منظنور    رهیافت ماتریس انتقال. دباشمی GaAsو سدهای از جنس  InAsهای شامل نقاط کوانتومی متشکل از تناوبی از الیه بلور

افزایش دقت شبیه سازی، بنرخف  مطالعنا     رد استفاده قرار گرفته و برایهای اپتیکی ساختارهای پیشنهادی مومطالعه مشخصه

دهند کنه  نتایج نشان می. ها نیز در محاسبا  وارد گردیده استاندازه نقاط کوانتومی و الیه افت و خیزقبلی تاثیر اختفال  ناشی از 

با توجه به کاربردهای وسیعی که . گرددمنجر به خلق یک مد نقص در باند توقف طیف بازتاب آن می ،از بی  بردن نظم ساختاری بلور

 تواند داشته باشد، تنظیم پذیری پاسخ اپتیکنی آن ها و فیلترهای تمام نوری میساختار نقص دار در ادوا  فوتونیکی همچون سویچ

 . مورد مطالعه قرار گرفته است استفاده از یک باریکه کنترل بیرونی با پرتو به بلور و همچنی  زاویه تابش ی بلور،دمابا توجه به 

 بلور فوتونی تشدیدی، نقاط کوانتومی، باند توقف، مد نقص، تنظیم پذیری  -کلید واژه

Tunable resonant 1D photonic crystal based on InAs Quantum dots   
Sepehr Razi 

1
, Mahdi Khalili hezarjaribi 

2 
1
 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

طیف پیوسته یک  امروزه به خوبی اثبات گردیده است که

موج الکترومغناطیسی در حین عبور از یک بلور فوتونی 

گیرد و نواحی که تحت بصورت جدی تحت تاثیر قرار می

شوند در طیف عبور بلور عنوان باندهای توقف شناخته می

در دو دهه اخیر انواع مختلفی از . گردندتشکیل می

اند  نهاد گردیدهشبلورهای فوتونی یک، دو و سه بعدی پی

-رسانا، دینیمه موادهای متناوب ها از الیهآن اغلبکه 

در . ]1[اندالکتریک و یا ترکیبی از این دو تشکیل شده

جدیدی از بلورهای فوتونی پیشنهاد  های اخیر نسلسال

. معروف هستنداند که به بلورهای تشدیدی فوتونی شده

باالیی این ساختارهای منحصر به فرد که دارای توانایی در

ها های مختلف فوتونیکی از جمله سویچبرای ساخت المان

باشند، از مواد با دوقطبی فعال و فیلترهای تمام نوری می

بنابراین این بلورها عالوه بر اینکه دارای . گردداستفاده می

،  هستندهای اپتیکی همانند دیگر بلورهای فوتونی مشخصه

، احتمال تحقق ابیدهمکان باالی کوپالژ با نور تبنا به ا

در سال . استها کامال ممکن نیز در آن یگذارهای تشدید

های اخیر رهیافت های با ارزشی برای توصیف و بررسی 

حال عمده با این. این ساختارها پیشنهاد گردیده است

-متشکل از چاه بر روی بلورهای های انجام یافتهپژوهش

رسد که می نظربنابراین ب. ]7[های کوانتومی بوده است

دار که های مرتبط با بلورهای تشدیدی نقصانجام پژوهش

اند از دیدگاه علم و کمتر مورد توجه بوده به حالتا 

  . تواند حائز اهمیت باشدمهندسی می

 رهیافت ریاضی

های الکتریکی و مغناطیسی در دو سمت یک الیه از میدان

های انتشار و توان با ماتریسساختار متناوب را می

دینامیکی برای هر الیه و استفاده از رهیافت ماتریس 

 :]9[ به یکدیگر ربط داد انتقال
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/ 2

/ 2

0
,

0

b

b
b d b b

i

iunitcell

e
M M M M M M M

e
 









 
   

 
 

 

1/2در این رابطه

bM نشانگر ماتریس انتقال برای نصف سد   

cosbبوده و  b b bn L c   M. باشدمی    ماتریس   

-پراکندگی موج الکترومغناطیسی در فصل مشترک الیه

ماتریس انتقال برای الیه نقاط کوانتومی  .استهای مجاور 

InAs 9[گرددبصورت زیر تعریف می[: 
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) در اینجا )S   در محاسبات  .استپذیرفتاری اکسایتون

ناهمگن که ناشی از نوسانات فرکانس گذار  ما پهن شدگی

ها و یا ناهمگنی در اندازه اکسایتون به علت وجود ناخالصی

نیز لحاظ  باشدنقاط کوانتومی در طول رشد می ها والیه

متوسط پذیرفتاری نسبت به تابع توزیع . است شده

 :فرکانس اکسایتون بصورت زیر در نظر گرفته شده است

(9)    0
0 0

0

( ) ( / ) ( / )
( )s

S G E E d E E
E E E i




 





  
    

تواند انرژی حالت پایه اکسایتون در تقریب کروی می

 :بصورت زیر تعیین گردد

(4)                  
2 2

0 22
g

eh

E E
m a


  

ehm وa  به ترتیب جرم کاهیده الکترون و حفره سنگین و

بنابراین با در نظر گرفتن . شعاع نقاط کوانتومی می باشند

0aمقدار متوسط شعاع نقاط بصورت  رابطه بین انحراف   

 :معیار انرژی و تغییرات در اندازه بصورت مقابل خواهد بود

(5)                                       
2

0 0

2 2

eh
E

m a eE
 


 

شیفت استارک و نرخ واهلش غیر تابشی  که مترادف   

باشد با حامل در نقاط کوانتومی می –با پراکندگی فونون 

 :]4[استفاده از روابط زیر قابل محاسبه می باشند

(6)                                               2
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0  و   
AC

T  به ترتیب نرخ واهلش تابشی و پهن شدگی

قطبش پذیری اکسایتون   باشند و فونون آکوستیکی می

ماتریس انتقال کل توصیف کننده تحول میدان در   .است

تواند بصورت تناوب از الیه ها می Nطول بلور متشکل از 

 :زیر توصیف گردد

(1) 11 121/ 2 1/ 2

21 22

( ) ( )
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 :توان از رابطه زیر استخراج کردبازتابندگی را می

(8)       
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01 ( cos cos ) / ( cos cos )b b a b b ar n n       

 :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. 

 
و الیه  GaAsشامل الیه های متناوب آل ایدهفوتونی  بلور. 1شکل

در وسط و ساختار دارای یک نقص  InAsمتشکل از نقاط کوانتومی 

 .باشد ، نقص شامل الیه نقاط کوانتومی با ضخامت متفاوت میبلور

 نتایج و بحث

نمایش داده  1شماتیک ساختارهای پیشنهادی در شکل 

تابش محیط اطراف بلور هوا انتخاب شده و زاویه . شده اند

. شودپرتو به بلور نسبت به عمود بر سطح سنجیده می

آل را نمایش های بازتاب و عبور بلور ایدهطیف 7شکل 

ها، دمای بلور و زاویه دهد که در آن تعداد تناوب الیهمی

. اندانتخاب گردیده º 5و   K10، 740تابش به ترتیب 

 در% 100دهند که بازتاب تا حد تقریبا نتایج نشان می

 .باشدناحیه باند توقف طیف قابل مشاهده می

 
 .آلبلور ایدهطیف بازتاب و عبور نرمالیزه شده برای . 7شکل

-تواند کاربردهای قابل توجهی در ساخت آینهاین رفتار می

ن با از بی. آل در این ناحیه طیفی داشته باشدهای ایده

یک مد نقص  ،میانه آنبردن تقارن ساختاری بلور در 

 .گرددظاهر میدی در باند توقف بلور تشدی

 
زاویه . طیف بازتاب بلور تک نقص برای چهار دمای مختلف. 9شکل

 .در نظر گرفته شده است درجه 5تابش 

علیرغم اینکه نقص ایجاد شده در بلور دقیقا در مرکز آن 

قرار دارد، مد تشدیدی القا شده توسط آن در فاصله 

نتایج نشان . گرددمینمتقارنی از دو لبه باند توقف ظاهر 

دمای بلور بازتابندگی ناحیه باند  دهند که با افزایشمی

پیک ( عمق)و به تبع آن شدت توقف کاهش یافته 

این  K  170در دمای. 9، شکلگرددیز کمتر میتشدیدی ن

با این حال در . دهدناحیه، شکل مربعی خود را از دست می
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کلوین فرکانس مرکزی و  80الی  10حد فاصل دماهای 

 .کنندپهنای مد نقص تفاوت چشمگیری نمی

 

 
نمودار رنگی . وابستگی بازتابندگی بلور تک نقص به زاویه تابش. 4شکل 

. دهدبر حسب طول موج برای زاویه های مختلف را نمایش می بازتابندگی

 .در نظر گرفته شده است k 10دمای بلور 

 تر تنظیم پذیری پاسخ اپتیکیبه منظور بررسی دقیق

ساختار، وابستگی طیف بازتاب به زاویه تابش نور مورد 

، با افزایش زاویه 4به نتایج شکل بنا. بررسی قرار گرفت

ناحیه باند توقف کاهش یافته و بعد از حدود تابش، پهنای 

از طرف . روددرجه ناحیه باند توقف به کل از بین می 90

دیگر با افزایش زاویه پهنای مد نقص کاهش یافته و به 

از  ~51°یابد و در تر شیفت میهای کوتاهسمت طول موج

 .رودبین می

در نهایت، تنظیم پذیری مشخصه های اپتیکی ساختار 

دار با بهره مندی از یک تابش کنترل خارجی مورد نقص 

دهند که با تابش عمود نتایج نشان می. مطالعه قرار گرفت

این باریکه خارجی،شدت پیک تشدیدی کاهش یافته وبه 

های این رفتار در شدت. یابدباالتر شیفت می طول موج

 .قابل مشاهده استباالتر هرچه بیشتر 

نقص برای شدت های مختلف باریکه  طیف بازتاب بلور تک. 5شکل

 کنترل خارجی

گیری نتیجه  

جدید با پاسخ دهی  نقص دار ساختار بلور فوتونی تشدیدی

در ساختار که  استاپتیکی تنظیم پذیر پیشنهاد گردیده

نتایج . استفاده شده است  InAsآن از نقاط کوانتومی

در خلق باند توقف در ناحیه  هاتوانایی خوب این ساختار

کاربردهای  تواننددهند که میوسرخ نزدیک را نشان میفر

باند توقف و مد . مباحث مخابراتی داشته باشند خوبی در 

از بین  K170بعد از  نقص موجود در طیف بلور نقص دار

پهنای باند کاهش یافته و  ،رفته و با افزایش زاویه تابش

یک این ساختار با استفاده از  .روداز بین می 90°بعد از 

  .تابش کنترل بیرونی نیز قابل تنظیم است
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های ی نازک شامل نانومیلهتیکی خطی و غیرخطی الیهپگیری ضرایب ااندازه

 اکسید مولیبدن رشدیافته به روش الکتروشیمی

  1و زهرا حسینی 1، هانیه حقیقی1، نیلوفر صادقی1پور اردکانیباس قاسمع

 aghasempour@shirazu.ac.irی علوم، بخش فیزیک،  ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده 1

رشد  FTOی وش الکتروشیمیایی بر روی زیرالیههای اکسید مولیبدن با استفاده از رای شامل نانو میلهدر این مقاله الیه –چکیده 

ی ایکس و گیری طیف عبور، پراش اشعهنظر از آنالیزهایی مانند اندازه ی موردیابی نمونهسپس برای مشخصه. شودداده می

ضریب جذب  ،ورودی توان خروجی بر حسب تواندر ادامه با رسم منحنی . شوداستفاده می تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی

ضریب روزنه بسته و باز، ضریب شکست غیر خطی و  zستفاده از روش جاروب در نهایت با ا. شودآورده میغیرخطی نمونه بدست 

 .  کنیمگیری میجذب غیرخطی نمونه را اندازه

 .خطیغیر، خواص اپتیک zنانو میله اکسید مولیبدن، روش الکتروشیمی، روش جاروب  -کلید واژه

 

Measurement of linear and nonlinear optical properties of a thin film 

including Molybdenum Oxide nanorods grown by electrochemical 

deposition method  

Abbas Ghasempour Ardakani
1
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1
, Zahra Hoseini
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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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 مقدمه-1
اکسید مولیبدن به عنوان اکسید یک فلز واسطه و به دلیل 

قابل توجه، تیکی پهای الکترونیکی و اداشتن ویژگی

های فراوانی در بسیاری از موضوعات از جمله کاربرد

ها، های گازی، مواد نگهدارنده، کاتالیزورها، باتریحسگر

 لیبه دل آناز  نیهمچن. کرومیک و غیره داردمواد الکترو

کاتد در  ای آند ماده عنوان به ها،بار در شبه خازن رهیذخ

اکسید مولیبدن یک  .[1] شودیاستفاده م یآب هایخازن

در سال  .[1] باشدهن میپگاف با  nنیمه رسانای نوع 

و همکارانش به ساخت و بررسی خواص  اتیلپ، ۵007

 نیا. [۵] رداختندپهای نازک اکسید مولیبدن تیکی الیهپا

تبخیر در از جمله  یمختلف هایتوان به روشیرا م هاهیال

 یمیو الکتروش شیمیاییالیه نشانی بخار ، اترینگپاس، خالء

 توانیم یمیآنها با روش الکتروش نیکرد که از ب هیته

ساخت که مقرون بصرفه  یکنواختیبزرگ نازک و  هایهیال

روش امکان کنترل  نیا رد نیو همچن باشدیم زیتر ن

جابجا شده وجود  یکیبار الکتر رییبا تغ هاهیضخامت ال

 .[9] دارد

که در  پردازدیم هاییدهیبه مطالعه پد یخط ریغ کیاپت

مواد در واکنش به نور  ینور هاییژگیو اصالح و رییاثر تغ

 یرگیو اندازه یخط ریخواص غ یبررس. [۴] دهدیرخ م

χمرتبه سوم  یرفتاریپذ
 یکیاپت بیضرا جهیو در نت (3)

فراوان در  هایداشتن کاربرد لی، به دلβو  n2 یرخطیغ

 یمحدود کنندگ ،نوریکلیدزنی  برها،یدر ف یرخطیتابش غ

.  برخوردار است یخاص تیاز اهم ره،یو غ حسگرها ،ینور

، دو فاکتور مهم (β) یرخطیو جذب غ( n2)شکست  بیضرا

 توانیآنها م یرگیاندازه یرفتار ماده است که برا نییدر تع

چهار موج  بی، ترکzمانند روش جاروب  هاییاز روش

. استفاده کرد رهیاعوجاج پرتو و غ ،یرخطیغ داخلتبهگن، ت

 خیتوسط ش ۹۱۹۱که در سال  zآنها روش جاروب  نیاز ب

 لیتبد ییهو همکارانش توسعه داده شد، بر پا ییبها

 یانتشار پرتو، روش نیدامنه در ح چشیفاز به واپ چشیواپ

عالمت آنها ارائه  نییو تع βو  n2 میمستق یرگیاندازه یبرا

 یعدس کیتوسط  زریپرتو ل کیروش  نیا در. [7] دهدیم

شده، با قرار دادن نمونه و جابجا کردن آن حول  یکانون

شدن  یو در امتداد محور کانون عدسی کانون ینقطه

از  یعبور یلندگیتراگس راتییتغ توانیم زر،یل یپرتو

پرتو بر آن مشاهده  یشدت فرود رییتغ لینمونه را به دل

 عمل خواهد یعدس کی انندنمونه م جهیکرد که در نت

-یو م شودیروزنه باز گفته م zحالت جاروب  نیبه ا. کرد

بهنجار بر حسب  یلندگیتراگس یبا برازش منحن توان

را  یخط ریجذب غ بیضر ،یمکان نمونه، با نمودار نظر

روزنه کوچک در  کیبا قرار دادن  نیهمچن. بدست آورد

روزنه بسته را  zجاروب  توانمی نمونه از بعد دور یفاصله

 را شکاف یشدت در صفحه عیدر توز رییو تغ جادیا

 بیبدست آمده ضر منحنی برازش با و کرد مشاهده

نمونه،  نکهیبرحسب ا. را بدست آورد یخط ریشکست غ

متفاوت  بیهمگرا کند، عالمت ضرا ایرا واگرا  زریل یپرتو

به  نانومیله های اکسید مولیبدنمقاله،  نیدر ا .خواهد بود

 سپس. شوندیرشد داده م ییایمیلکتروشا ینشان هیروش ال

 ریغ شکست و جذب بای، ضرzب وبا استفاده از روش جار

 هانانوساختار نیا یسوم برا یمرتبه یرفتاریو پذ یخط

 .خواهد شد یریاندازه گ

شامل  نازک یروش رشد الکتروشیمیایی الیه -۲

 هانانومیله

الیه نشانی به روش الکتروشیمیایی توسط یک دستگاه 

تانسیواستات دارای یک سلول سه الکترودی انجام شد که پ

به عنوان الکترود مرجع، یک  Ag/AgClآلیاژ در آن از 

التین به عنوان الکترود شمارشگر و یک شیشه الیه پسیم 

به عنوان  (FTO)ی نازک با قلع آالییده به فلور نشانی شده

در این آزمایش، سلول . رود کار استفاده شده استتکلا

از  محلول الکترولیت لیترمیلی 10شامل  الکتروشیمیایی

با  Na2So4موالر،  ۵/0با غلظت  Na2MoO4های  نمک

الیه نشانی در . باشدموالر و آب دیونیزه می 1/0غلظت 

ولت و مدت زمان  -1/1گراد، ولتاژ درجه سانتی 7۶دمای 

در نهایت نمونه رشد داده شده در . ثانیه انجام شد 1۵0

ساعت قرار  ۵درجه سانتی گراد به مدت  700کوره با دمای 

، تصویر میکروسکوب الکترونی روبشی 1شکل  .گرفت

(SEM) را  بدنیمول دیاکسی نازک گرفته شده از الیه

های ها با اندازهدر این تصویر نانومیله. دهدنشان می
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الزم به ذکر است که میزان . متفاوت قابل مشاهده است

کار رفته و زمان الیه نشانی غلظت محلول الکترولیت به

 .باشندی ابعاد و شکل این نانو میله ها میتعیین کننده

 
اده رشد یافته با استف مولیبدن دیکسای نازک الیهاز  SEMتصویر  :1 شکل

 ۵0و  10،10، پترتیب از سمت چ خط مقیاس به. از روش الکتروشیمی

 .میکرون است

 بحث و نتایج-۳
ی نازک رشد یافته را در ، منحنی طیف عبور از الیه۵شکل 

از . دهدنشان مینانومتر  700تا  900 ی طول موجیبازه

ی جذب که لبه مشاهده کردتوان منحنی بدست آمده می

 برایکه درنتیجه  رخ داده استنانومتر  9۴0 در طول موج

ودی را جذب های کمتر از آن، نمونه  نور فرطول موج

ی نازک ساخته شده دارای گاف بنابراین الیه، خواهد کرد

 .باشدالکترون ولت می 77/9هن حدود پنواری بسیار 

 
 .مولیبدن دیکسای نازک الیهمنحنی طیف عبور برای : ۵ شکل

 xراش اشعه پمنحنی مربوط به الگوی توان می 9درشکل 

(XRD) که بر الگوی مربوط  را مشاهده کرد ی نازکالیه

، نمودار توان ۴در شکل . استبه اکسید مولیبدن منطبق 

-ی نازک مشاهده میالیهخروجی بر حسب توان ورودی 

های این منحنی را با رابطه تئوری بیر اگر داده. شود

المبرت برازش کنیم، ضریب جذب خطی نمونه بدست 

 .نوشته شده است 1آید که مقدار آن در جدول می

 
 .مولیبدن دیکسای نازک الیه برای  x (XRD)راش اشعه پالگوی : 9شکل 

 لیزربا استفاده از یک  zدر این آزمایش، روش جاروب 

Nd-YAG نانومتر و توان اولیه  79۵با طول موج  پیوسته

 7/۵  وات و همچنین یک عدسی با فاصله کانونیمیلی ۵0

 .متر انجام شده استسانتی

 
ی نازک الیه منحنی توان خروجی برحسب توان ورودی برای: ۴شکل 

 .مولیبدن دیکسا

مقدار . دهدرا نشان می z، نمودار روزنه باز جاروب 7شکل 

وجود تراگسیلندگی در کانون افزایش یافته و یک قله به

ی جذب اشباع در الیه آمده است که این نشان دهنده

نازک رشد یافته و منفی بودن ضریب جذب غیر خطی 

روابط تئوری  های این منحنی بابا برازش داده. باشدمی

، که [7]توان ضریب جذب غیر خطی را بدست آورد می

همچنین در شکل  .است نوشته شده 1مقدار آن در جدول 

در . را مشاهده کرد zتوان نمودار روزنه بسته جاروب ، می7

و به دنبال آن یک ( قله)این منحنی ابتدا یک افزایش 

در تراگسیلندگی رخ داده است که این نشان ( دره)کاهش 

دهنده رفتاری شبیه به عدسی منفی و ویژگی خود 

  . باشدواکانونی بودن الیه نازک می
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ی الیه برای روزنه باز zجاروب  منحنی تراگسیلندگی بهنجار شده:  7شکل 

 .مولیبدن دیکسانازک 

های این منحنی با روابط تئوری ضریب با برازش داده

نوشته  1و در جدول  [7]  شکست غیر خطی بدست آمده

cm)از مرتبه  این مقدار. شده است
2
/W )10-10 باشد که می

و  [۴]دهد این امر مکانیزم جذب اشباع اتمی را نشان می

رفت عالمت آن انتظار میهمانطور که از شکل منحنی 

 .منفی است

 
برای  روزنه بسته zجاروب  منحنی تراگسیلندگی بهنجار شده: 7شکل  

 .مولیبدن دیکسای نازک الیه

با استفاده از مقادیر بدست آمده برای ضرایب غیر خطی و 

ی نازک پذیرفتاری اپتیکی مرتبه سوم الیهتوان می 1رابطه 

را محاسبه کرد که مقدار قدر مطلق آن  بدنیمول دیاکس

 .نوشته شده است 1نیز در جدول 
 

 دینازک اکس یهیالضرایب اپتیک خطی و غیرخطی  :1جدول

 .مولیبدن

|χ
(3)

| β (cm/W) n2 (cm
2
/W) α (cm

-1
) 

1۱-۷ × ۲/۴۲  1۱-۵ × ۳۴۳-  1۱-1۱ × ۷۳۴۷-  ۵۳۴۱ 

 

                     
   

   
   

                

) 1( 

                   
   

   
  

      
   

            

 

 بین قله و دره رتو ورودی، فاصلهپهمچنین با تغییر شدت 

که نتایج  گیری شداندازه نیز zروزنه بسته جاروب  منحنی

همانطور که مشاهده . نشان داده شده است 1 در شکل

 یافته استشود با افزایش شدت، این فاصله نیز افزایش می

[7]. 

 

برحسب شدت  zروزنه بسته جاروب دره منحنی -نمودار فاصله قله: 1شکل 

 .رتو ورودیپ

 گیری نتیجه-/
ی اکسید های نازک متشکل از نانومیلهر اینجا الیهد

مقدار . الیه نشانی شد FTOی مولیبدن بر روی زیر الیه

 گیری شد کهرون ولت اندازهالکت 77/9 گاف نواری ساختار

همچنین . نده شفافیت آن در ناحیه اپتیکی استنشانده

ی خواص غیر خطی نمونه zبا استفاده از روش جاروب 

 .گیری شدساخته شده اندازه

 ها مرجع
[1] Y. Zhao, J. Liu, Y. Zhou, Z. Zhang, Y. Xu, H. Naramoto, 

and S. Yamamoto, “Preparation of MoO3 nanostructures 

and their optical properties”, J. Phys. Condens. Matter, 

Vol. 15, No. 35, pp. L547, 2003. 

[2] R.S. Patil, M.D. Uplane, and P.S. Patil, “Structural and 

optical properties of electrodeposited molybdenum oxide 

thin films”, Appl. Surf. Sci. Vol. 252, No. 23, pp. 8050-

8056, 2006. 

[3] A. Guerfi, R.W. Paynter, and L.H. Dao, 

“Characterization and stability of electrochromic MoO3 

thin films prepared by electrodeposition”, J. 

Electrochem. Soc. Vol. 142, No. 10, pp. 3457-3464, 

1995. 

[4] R.W. Boyd, Nonlinear optics, Elsevier, pp. 211, 2003. 

[5] M. Sheik-Bahae, A.A. Said, T.-H. Wei, D.J. Hagan, and 

E.W. Van.Stryland, “Sensitive measurement of optical 

nonlinearities using a single beam”, IEEE J. Quantum 

Electron. Vol. 26, No. 4, pp. 760-769, 1990.  



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

109 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

نازک شامل  یهیالهای تصادفی با فیدبک رزونانسی بر اساس ساخت لیزر

 یمیبه روش الکتروش افتهیرشد بدنیمول دیاکس یهالهینانوم

 1، نیلوفر صادقی1پور اردکانیعباس قاسم

 aghasempour@shirazu.ac.irی علوم، بخش فیزیک،  ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده 1

سپس  یک . شوده از روش الکتروشیمی رشد داده میهای اکسید مولیبدن با استفادای شامل نانومیلهدر این مقاله ابتدا الیه–چکیده 

را برای این لیزر اندازه ی دمش همچنین آستانه. شودی آلی رودامین بی ساخته میو رنگدانهاین نانوساختار  تصادفی بر اساسلیزر 

شود و فیدبک سیار نازکی در طیف گسیلی ظاهر میهای بدهد که با افزایش انرژی دمش قلهنتایج تجربی ما نشان می. کنیمگیری می

 .  کنیمی دمش بر طیف تابشی را مطالعه میعالوه بر این، اثر تغییر ناحیه. باشداز نوع رزونانسی میلیزر تصادفی پیشنهاد شده 

 لیزرهای تصادفی، اکسید مولیبدن، فیدبک رزونانسی -کلید واژه

Fabrication of random lasers with a resonant feedback based on a thin 

film including Molybdenum Oxide nanorods grown by 

electrochemical method    
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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.       
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 مقدمه-1
لیزرهای تصادفی برای اولین بار و بصورت تئوری توسط 

یش بینی شد و بعد از آن اولین لیزر پ19۹۱لتوخوف در سال 

توسط کائو و  199۱تصادفی همدوس بصورت تجربی در سال 

تیکی پها بازخورد ادر این لیزر. [1] همکارانش مشاهده گردید

ل فراهم فعاای موجود در محیط کاتوره راکنندهپتوسط مراکز 

ها بعد از وارد شدن در به این صورت که فوتون .شودمی

راکنده پی توسط این مراکز پدریپمحیط نامنظم، بصورت 

شده و به دلیل وجود محیط فعال، فرآیند تقویت نیز صورت 

ی ها از نظر مکانیزم بازخورد به دو دستهاین لیزر .گیردمی

در . شوندمی لیزرهای تصادفی همدوس و غیرهمدوس تقسیم

و در  غیرهمدوس، طیف تابشی پهن بودهلیزرهای تصادفی 

 اما. دهدنظمی ضعیف است رخ میهایی که میزان بیمحیط

نظمی بیشتر، نور های تصادفی همدوس، به دلیل بیدر لیزر

راکندگی متعدد به مکان اول خود برگشته، پبعد از چند 

مسیر بسته درون محیط جایگزیده شده و به این صورت یک 

دهد، که اصطالحا به آن برای نور درون ساختار تشکیل می

ای و به این فرآیند جایگزیدگی اندرسون کاواک لیزری کاتوره

های ساختاری این لیزرها به دلیل ویژگی .گویندنوری می

مناسب مثل امکان ساخت راحت و کم هزینه، ساده و در 

نبودن و  ایین، جهتمندپدسترس بودن، همدوسی مکانی 

-غیره، دارای کاربردهای فراوانی در تشخیص سرطان، باتری

تیکی، بارکدهای فوتونیکی، نمایشگرهای کامال تخت، پهای ا

اکسید فلزات واسطه  .های نوری، حسگرها و غیره دارندتراشه

های قابل توجه  از جمله موادی هستند که از تنوع ویژگی 

ید مولیبدن به عنوان یک از بین آنها اکس. باشندبرخوردار می

های هن، به دلیل داشتن ویژگیپبا گاف  nنیمه رسانای نوع 

تیکی، مورد توجه زیادی در بسیاری از پالکترونیکی و ا

های ها، سیستمهای گازی، باتریموضوعات از جمله حسگر

الکتروکرومیکی، کاتالیزورها، مواد نگهدارنده و غیره، قرار 

اتیل و همکارانش، به ساخت و پ، ۵00۲در سال . گرفته است

های نازک اکسید مولیبدن تیکی الیهپبررسی خواص ا

از  یمختلف هایتوان به روشیرا م هاهیال نیا. [۵] رداختندپ

 تبخیر در خالء، الیه نشانی بخار شیمیایی ،اترینگپاس جمله

ی میروش الکتروش، آنها نیکرد که از ب هیته یمیو الکتروش

جابجا  یکیبار الکتر رییبا تغ هاهیضخامت الکنترل قابلیت 

بزرگ  هایهیال توانیم را دارد و همچنین با این روش شده

 .باشدیم زیساخت که مقرون بصرفه تر ن یکنواختینازک و 

شامل  نازک یروش رشد الکتروشیمیایی الیه-۲

  هانانومیله

تانسیواستات، الیه پدر این آزمایش، با استفاده از یک دستگاه 

این دستگاه دارای . نشانی به روش الکتروشیمیایی انجام شد

به عنوان الکترود  Ag/AgClیک سلول سه الکترودی با آلیاژ 

التین به عنوان الکترود شمارشگر و یک پمرجع، یک سیم 

 (FTO)ی نازک با قلع آالییده به فلور شیشه الیه نشانی شده

لیتر میلی 10درون سلول از . باشدبه عنوان الکترود کار می

 ۵/0با غلظت  Na2MoO4محلول الکترولیت شامل نمک های 

موالر و آب دیونیزه، استفاده  1/0با غلظت  Na2So4موالر، 

گراد درجه سانتی۹۱ولت، دمای  -1/1الیه نشانی با ولتاژ . شد

ی صورت گرفت و در آخر نمونه ثانیه 1۵0و مدت زمان 

درجه  ۲00ساعت، در کوره با دمای  ۵بدست آمده به مدت 

، تصویر میکروسکوب 1در شکل .قرار گرفت سانتی گراد

 دیاکسی نازک گرفته شده از الیه (SEM)الکترونی روبشی 

بصورت ها دهد که در آن رشد نانومیلهرا نشان می بدنیمول

در . های متفاوت قابل مشاهده استبا اندازهای و کامال کاتوره

 .میکرون است 1 حدوداً این شکل قطر متوسط نانو میله ها

الزم به ذکر است که ابعاد و شکل این نانو میله ها وابسته به  

-مدت زمان الیه نشانی و میزان غلظت محلول الکترولیت به

با توجه به نتایج گزارش شده در مرجع  .باشدکار رفته می

ساختارهای اکسید مولیبدن تولید شده به روش باال ، نانو[۹]

هستند بنابراین ولت الکترون ۹۲/9 ادارای گاف نواری حدود

مرئی دارای جذب ناچیزی بوده  یاین نانوساختارها در ناحیه

راکننده در لیزرهای پتوانند به عنوان مراکز و بنابراین می

 بدست آمدهاف نواری گ .تصادفی مورد استفاده قرار گیرند

ی نازک اکسید مولیبدن سبت به مقادیر ذکر شده برای الیهن

های قرار گرفته بر با توجه به آنکه نانومیله. [۴]بیشتر است 
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روی سطح تخت زیر الیه دارای یک ضخامت مشخص 

ی موازی سطح زیر هرهای بستهستند، امکان تشکیل مسی

  .اثر پراکندگی وجود دارد درها برای فوتون الیه

 
اده رشد یافته با استفمولیبدن  دیکسای نازک الیهاز  SEMتصویر : 1شکل

 ۵0و  10،10، پخط مقیاس به ترتیب از سمت چ. از روش الکتروشیمی

 .میکرون است

 بحث و نتایج-۳
مشاهده ای از چیدمان وسایل آزمایش وارهطرح  ۵شکل در 

با  Nd-YAGالسی پدر آن از هارمونیک دوم لیزر . شودمی

نانوثانیه و نرخ  10هنای زمانی پنانومتر و  ۲9۵طول موج 

با قرار دادن یک دیافراگم بعد . هرتز استفاده کردیم10تکرار 

بر روی نمونه و سطح ناحیة  پمپی لکه از لیزر، اندازه

رتو لیزر توسط عدسی پس پبرانگیختگی را کنترل کرده و س

ی نازک رشد یهالدر اینجا . بر روی نمونه متمرکز شده است

میلی گرم  1ده توسط محلولی ارغوانی رنگ شامل داده ش

وشیده پ،سی اتیلن گلیکولسی ۵و  Bی رودامین رنگدانه

ی ساخته شده را مقابل هارمونیک دوم س نمونهپس. شودمی

تابشی آن توسط یک فیبر قرار داده و طیف  Nd-YAGلیزر 

طیف حاصل از کترومتر منتقل شده و در نهایت پنوری به اس

یه اکسید در اینجا از ال. یوتر ثبت کردیمپآن را توسط کام

 Bی رودامین راکننده و از رنگدانهپ مولیبدن به عنوان مراکز

 .کنیمبه عنوان ماده بهره استفاده می

 
 .وسایل آزمایش چیدمانطرح شماتیک از: ۵شکل

به منظور محاسبه انرژی دمش آستانه، گسیل حاصل از نمونه 

س منحنی پهای متفاوت ثبت شده و سازای انرژی دمش به

 9انتگرال شدت بر حسب انرژی دمش رسم شده و در شکل 

 .نشان داده شده است

 
 .دمش انتگرال شدت بر حسب انرژی منحنی: 9شکل

شود، با افزایش انرژی دمش به همانطور که مشاهده می

انتگرال رسیم که ناگهان از انرژی مشخصی به بعد، حالتی می

شدت با شیب بیشتری افزایش خواهد یافت که به آن انرژی 

بدست  میلی ژول 9/1شود و مقدار آن دمش آستانه گفته می

این مقدار آستانه با مقادیر گزارش شده در  .آمده است

مقاالت منتشر شده با در نظر گرفتن میزان غلظت رنگدانه 

گفت که به توان در این حالت می .[۲]قابل مقایسه است 

افی در محیط، شرط نوسان ی کدلیل تأمین شدن بهره

منحنی طیف تابشی حاصل از نمونه  .آورده می شودلیزری بر

های مختلف دمش بدست بر حسب طول موج  به ازای انرژی

با توجه به منحنی . نشان داده شده است ۴آمده و در شکل 

های که با افزایش انرژی دمش، شدت قلهشود مشاهده می

کاهش شدت تابشی با تغییر انرژی . یابدتابشی افزایش می

تواند به علت میلی ژول می ۲1/1میلی ژول به  01/۹ پمپ از

همچنین با افزایش . اثر اشباع بهره و رقابت بین مدها باشد

در  های باریکی با پهنای حدود یک نانومترانرژی پمپ، قله

- ت که قبال الیهالزم به ذکر اس .شودطیف تابشی ظاهر می

FTO  آغشته به این محلول نیز بررسی شده و طیف گسیلی

لذا . [9] هن و فاقد قله رزونانسی بوده استپحاصل از آن 

های ی نازک اکسید مولیبدن باعث ظاهر شدن قلهوجود الیه

نکتة قابل توجه آن  .تابشی و تولید نوسان لیزری شده است

در صورت کافی  است که، در لیزرهای تصادفی همدوس،

بودن بهره در محیط، گسیل القایی و لیزردهی در مدهای 

های بسیار باریکی رزونانسی صورت گرفته و در نتیجه قله

آیند که این ناشی از این مدها در طیف تابشی بوجود می

درنتیجه . به وضوح قابل مشاهده است ۴دیده در شکل پ

خته شده بر توان گفت که، در لیزر تصادفی سادراینجا می
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 ی نازک اکسید مولیبدن، نوع فیدبک رزونانسیاساس الیه

نظمی بیشتر باشد در این لیزرها هرچه میزان بی. است

های محلی تشکیل شده بیشتر بوده و ضریب کیفیت کاواک

ارامترهای پبا تنظیم . باشدی لیزردهی کمتر میآستانه

نظمی در توان میزان بیموجود در رشد الکتروشیمیایی، می

علت . ساختارهای اکسید مولیبدن تولید شده را کنترل کرد

های اکسید رزونانسی بودن فیدبک فراهم شده توسط نانومیله

مولیبدن، تباین ضریب شکستی باالی بین این نانوساختارها 

راکندگی باالی پو حالل رنگدانه از یک طرف، و سطع مقطع 

 .باشدها از طرف دیگر میآن

 
  .های متفاوتبه ازای انرژی دمش یف گسیل تابشی بر حسب طول موجط: ۴شکل

ی دمش بر روی ن در این آزمایش، با تغییر ناحیههمچنی

-مشاهده می نمونه متوجه شدیم که در طیف تابشی دو قله

است که در این  ی لیزری اینعلت ظاهر شدن دو قله. شود

توجه  با ،ی خاص که تحت تابش پمپ قرار گرفت استناحیه

های تصادفی موجود، شرط به تفاوت ضریب کیفیت کاواک

-تا از مدهای رزونانسی برآورده میلیزردهی فقط برای دو 

نشان داده شده است، برای  ۲که در شکل  همانگونه. شود

ی معینی نسبت به که عدسی در فاصلههنگامی 1موقعیت 

 ۹۵۴و  ۲99های مرکزی نمونه قرار دارد دوقله با طول موج

ی حال اثر تغییر فاصله. شودنانومتر در طیف مشاهده می

-عدسی نسبت به نمونه را بر روی طیف تابشی بررسی می

در شکل  ۵موقعیت )با نزدیک کردن عدسی به نمونه . کنیم

های تابشی تغییر شود که طول موج قله، مشاهده می(۲

 موج کمتر، افزایشکند ولی شدت قله با طول چندانی نمی

بر روی نمونه  پمپدلیل این امر، افزایش شدت موج . یابدمی

تواند افزایش قله با طول موج بیشتر، میعلت کاهش و . است

ردن بیشتر عدسی به با نزدیک ک. اثر رقابت بین مدی باشد

، شدت ۲مطابق شکل  9نمونه و قرار دادن آن در موقعیت 

همچنان  بیشتر شده ولی ۵های تابشی نسبت به موقیعت قله

همچنین طول . قله سمت راست دارای شدت بیشتری است

تغییر  ۵و 1نسبت به موقعیت  9ها در موقعیت موج قله

 .کندچندانی نمی

 
های مکانی متفاوت طیف گسیل تابشی بر حسب طول موج به ازای موقعیت: ۲شکل

 .عدسی

 گیری نتیجه-۴

 FTOهای اکسید مولیبدن بر روی ای از نانومیلهدراینجا الیه

سپس از این . با استفاده از روش الکتروشیمی الیه نشانی شد

نانو ساختارها به عنوان مراکز پراکننده در یک لیزر تصادفی 

یک  حدوداًهایی با پهنای در طیف تابشی قله. استفاده شد

شود که حاکی از رزونانسی بودن فیدبک نانومتر مشاهده می

همچنین با تغییر ناحیه دمش . خته شده استدر لیزر سا

ای می شود و با تغییر مشاهده کردیم که طیف تابشی دو قله

 .توان شدت قله ها را کنترل نمودی عدسی از نمونه میفاصله
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ليزر ساليتونهای کاواک گسسته با در نظر گرفتن جمعيت و تحليل شبيه سازی 

 و بررسی تأثير اعمال نوفه بر آنها حاملين
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ای از کاواکهاای فعاال    در اين مقاله شرايط تشکيل، ديناميک و کليد زنی ساليتونهای فضايی روشن و تاريک پايه در آرايه -چکيده 

. شوند، بررسی شده است که توسط يک پرتوی نگهدارانة خارجی دمش می جفت شده به همديگر در شرايط عملکردی باالی آستانه

کاواک گسسته نيز توليد و پايداری آنها در مقابل اعمال نوفه به سيستم تحليل شده  يتونهای عالوه بر اين انواع مختلفی از ليزر سال

 . است
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 مقدمه
به واگرا  لتمایذاتاً امواج نور در حین انتشار در هر محیطی 

شدن دارند که این واگرایی ناشی از پراش یا پاشندگی نور 

با حذف این پهن شدگی طبیعی با استفاده از . است

ای  های غیر خطی، بسته موج پایدار خود جایگزیده پدیده

به سالیتون فضایی نوری معروف  که شکل خواهد گرفت

در سالهای اخیر، به دلیل کاربردهای متعددشان که  است

انتشار به موازات سالیتونها،  [.1. ]اند سیار مورد توجه بودهب

در سالهای اخیر به دلیل نور در ساختارهای گسسته نیز 

بسیار موضوع تحقیقات نوری استفاده در مباحث کلیدزنی 

در چند دهة اخیر تلفیق این دو [. 2] استای بوده  گسترده

شده  (DCS)حوزه، منجر به سالیتونهای کاواک گسسته 

که به حالتهای غیر خطی ایستای جایگزیده در 

پردازد که  ای از موجبرهای نوری می ساختارهای آرایه

ها وجود  جفت شدگی ضعیفی بین موجبرهای این آرایه

سالیتونهای گسسته به طور بسیار کارآمدی کلیدزنی . دارد

غیر خطی چند درگاهی را در سیستمی متشکل از چندین 

سالیتونهای [. 7و  9]کنند  می ترلکنموجبر جفت شده 

های نوری دارند چرا  در حافظه ای کاواک کاربردهای بالقوه

که این ادوات نوری، بستگی شدیدی به پراش دارند و 

توان با استفاده از  سطح این پراش را به خوبی می

سالیتونهای کاواک در سیستمهای غیر خطی کنترل نمود 

از  یا آرایه( Pگهدارنده ن یپرتو)یک موج تخت  یوقت [.5]

 دهد، یجفت شده را تحت تابش قرار م یکاواکها

در  یا جایگزیده یها کاواک به صورت دامنه یسالیتونها

یک زمینة روشن  یتاریک رو یا حفره شکلفضا، به 

یک زمینة تاریک  یروشن رو  یا یا قله( سالیتون تاریک)

حالت، پایة در هر دو . کنند یظهور پیدا م( سالیتون روشن)

دوپایا است که وضعیت تشکیل  یا تشکیل سالیتونها، زمینه

 .[6]کند یسالیتونها را مشخص م

 سازی و شبيه مدلمعرفی 
، اغلب در کاواکهای (DCS)سالیتونهای کاواک گسسته 

تشکیل این به ندرت  و [1-5] شده سازی شبیهغیر فعال 

با استفاده از تقریب بی دررو سالیتونها در کاواکهای فعال 

اخیراً  .[1-11]بررسی شده است برای جمعیت حاملین 

نوع دیگری از سالیتونها، تحت عنوان سالیتون لیزری 

. [11و 6]معرفی شده است  (DCSL) کاواک گسسته

در این است که شرط الزم برای تشکیل  DCSLاهمیت 

یر سالیتون، برقراری توازن دقیق بین پراش و اثرات غ

وقتی سیستم مورد مطالعه سیستمی فعال . خطی است

باشد که در هر نقطه غیر خطیت محیط بر اساس شدت 

کند، تشکیل سالیتون، اهمیت  میدان در آن نقطه تغییر می

که [ 11و 6] های در ادامه مقاله. ای خواهد یافت فوق العاده

به تفصیل به ارائه مدلی جدید برای سیستمهای فعال 

، در این مقاله امکان تشکیل سالیتونها بررسی ندا پرداخته

ای  تحت معادلهدر این مدل، جمعیت حاملین . شده است

مستقل معرفی و تأثیر متقابل آن بر شدت میدان بررسی 

معادلة بدون بعد پیشنهادی برای سالیتونهای  .گردد می

 [:11]لیزری کاواک گسسته عبارت است از 
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Δ  ،واکوکی بسامد کاواکα  ،ضریب ارتقای پهنای خطP 

آهنگ  μ، (موج تخت ورودی) دامنة پرتوی نگهدارنده

های میدان الکتریکی و  دامنه nDو  nEدمش حاملین، 

نسبت طول عمر   γاُم و -nمتغیر جمعیت در موجبر 

نیز به زاویة فرود  q .فوتون به طول عمر حاملین است

 .پرتوی اولیه اشاره دارد

، از بین انتخابهای متفاوت برای متغیرهای این معادالت

، تعداد سالیتونهای (1)جدول در مقادیر پیشنهادی 

 . کنند به طور همزمان پشتیبانی میتری را  متنوع

بهترین مقادیر پیشنهادی برای متغیرهای آرایه . 1جدول 

 کاواکهای فعال گسسته 

α Δ μ γ C p 

3.5 2 1 2 0.06 0.39 
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DCSL- های پایة به دست آمده از شبیه سازی این مدل

نشان داده ( 1)جدید، همراه با نمودار دوپایایی در شکل 

نقاط پایدار که با خط پیوستة آبی در نمودار  .شده است

نوشتن زمینة مناسبی برای اند،  دوپایایی مشخص شده

 Bسالیتونهای روشن با حرف . شوند محسوب می هاسالیتون

اند و اعداد  نامگذاری شده Dبا حرف  کو سالیتونهای تاری

اضافه شده در نام هر سالیتون، تعداد موجبرهای حامل 

بازة مجاز برای نوشتن هر نوع . کند سالیتون را مشخص می

 .سالیتون در نمودار دوپایایی مشخص شده است

محور افقی، توان موج ( نمودار دوپایایی)در بخش فوقانی شکل : 1شکل 

و محور قائم، پاسخ سیستم به میدان  دهد تخت ورودی را نشان می

در بخش پایین انواع سالیتونهای قابل تشکیل معرفی . ورودی است

. محور افقی شماره موجبر و محور قائم شدت میدان است که اند شده

تحول ( قرمز)چینها  تغییرات میدان و خط( آبی)خطوط پیوسته 

 .دهند جمعیت را نشان می

دهد که سالیتونهای  مینشان ( 1)شبیه سازی معادلة 

تاریک حساسیت کمتری دارند و در برابر تغییرات سیستم 

های جزئی در سیستم سریعاً در  اعمال ناهمگنی. مقاومترند

شود و سالیتون تأثیر پذیری کمتری از نوفه  زمینه محو می

دارد اما سالیتونهای روشن حساسترند و با اعمال 

ه سمت تشکیل نظمی در سیستم، سیستم ب کوچکترین بی

امکان نوشتن . شود سالیتون روشن سوق داده می

سالیتونهای تاریک روی بیش از سه موجبر وجود ندارد 

ولی برای ( شوند تشکیل نمی( D3)سالیتونهای بعد از )

نوشتن سالیتونهای روشن محدودیتی وجود ندارد و 

توان تعداد موجبرهای حامل سالیتون را به دلخواه  می

 .تعیین نمود

استاندارد  تعریفبا استفاده از )  تحلیل واریانس سیستم

این تحلیل نشان . استآورده شده  2در شکل ( واریانس

تا ای با سطح توان  دهد که سیستم در برابر اعمال نوفه می

توان قلة سالیتون، مقاوم است و کماکان شکل کلی % 71

 .شود سالیتون حفظ می

در گوشة سمت  .به اعمال نوفهتحلیل واریانس سیستم نسبت .2شکل 

ای با  ضمن اعمال نوفه راست شکل، تحول سالیتونها با گذشت زمان

 .نشان داده شده استشدت میدان، % 11سطح 

دو معادلة مفید برای تحلیل سالیتونها عبارتند از تباین 

(contrast)  و جرم سالیتون که به صورت

 
n

backgroundn EEM )( این دو معادله . شود تعریف می 22

نمایش و تأثیر ( 9)در شکل روشن همراه با قلة سالیتون 

توان پرتوی نگهدارنده و نیز میزان جفت شدگی موجبرها 

دهند  سه نمودار سمت چپ، نشان می .بررسی شده است

که با افزایش توان ورودی سیستم، علیرغم افزایش قلة 

شیب تند . یابد سالیتون، تباین و جرم آن کاهش می

افزایش توان ورودی، با کاهش تباین حاکی از آن است که 

در واقع این . یابد ها افزایش میاز سالیتون بیشزمینه انرژی 

افزایش . گذارند یونهای فعال هستند که بر تباین اثر می

توان ورودی، باعث تحریک بیشتر یونهای فعال محیط شده 

نها در موجبرهای آکه طبیعتاً به دلیل کثرت تجمع آماری 
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شود و زمینه  زمینه، انرژی بیشتری توسط آنها آزاد می

ش خفیف همچنین کاه. شود بیش از سالیتون روشن می

دهد که در داخل سالیتون، انرژی  جرم سالیتون نشان می

شود و بخش مرکزی بیش از  به مرکز آن هدایت می

کند،  موجبرهای کناریِ حامل سالیتون انرژی کسب می

 .یعنی انرژی سالیتون تا حدی کانونی شده است

شکل 

مقدار جفت شدگی موجبرها به بررسی تأثیر میزانتوان ورودی و .9

 .گر روی تباین، جرم و بیشینة توان سالیتونهمدی

افزایش میزان جفت شدگی موجبرها به همدیگر منجر به 

ای  چون هیچ انرژی. شود افزایش تباین و جرم سالیتون می

توان استدالل  از بیرون به سیستم اضافه نشده است، می

شود انرژی  کرد که افزایش نشت درون سیستمی، باعث می

تون منتقل شود و به تدریج موجبرهای از زمینه به سالی

 . کناری دچار خود خاموشی خواهند شد

 گيری نتيجه
در این تحقیق نوع جدیدی از سالیتونها، به نام سالیتونهای 

لیزری کاواک گسسته معرفی و مدل جدیدی برای تفسیر 

تشکیل سالیتون بر اساس این مدل . آنها ارائه شده است

لف تشکیل سالیتونها شبیه سازی شده و شرایط مخت

سالیتونهای لیزری کاواک گسسته  .بررسی شده است

همچنین وجود  .پایداری قابل قبولی در برابر نوفه دارند

یونهای فعال، روی تباین و جرم سالیتونها نقشی تعیین 

شود علیرغم یکنواخت بودن دمش  کننده دارد و باعث می

 .شود ورودی، تأثیری غیر یکنواخت روی سیستم مشاهده
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فمتوثانیه لیزری های  افزایش دمای حاصل از اندرکنش تپ بربررسی اثر چیرپ 

 با سیلیکون

 داوود رزاقی، فرشته حاج اسماعیل بیگی، رضا گودرزی

ای، سازمان انرژی اتمی،  های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته پژوهشکده فوتونیک و فناوری

 تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی

در ایی    .شیوند  در محیط دچار چیرپ شدگی میی  فمتوثانیه به دلیل پهنای فرکانسی وسیعی که دارند، در اثر انتشارلیزری های  تپ

 حیدود ها با استفاد از تپ چیرپ شده  دمای حامل .گذارد، بررسی شده است اندرکنش می بردگی تپ لیزری مقاله اثری که چیرپ ش

های آزاد در حالت چیرپ شده افزایش یافته و دمای شبکه تا حدود سه برابر نسبت به  همچنی  تعداد حامل .یابد دو برابر افزایش می

تواند باعی  افیزایش بیذ      که استفاده از تپ چیرپ شده می هنشان داده شد در ای  مقاله .حالت چیرپ نشده افزایش یافته است

همچنی  استفاده از تپ لیزری با چیرپ شدگی منفی، به دلیل . شود سیلیکونآن افزایش دمای  دنبالو به  ها توسط حامل انرژی لیزر

 .شود ونه میهای داغ و افزایش دمای نم نفوذ بیشتر درون نمونه، منجر به افزایش تعداد حامل

 چیرپ، لیزر، فمتوثانیه، سیلیکون: 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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 مقدمه

با پیشرفت فناوری لیزر در عصر حاضر کاربردهای آن نیز 

مهندسی پزشکی و  مختلف مانند علوم در طور گسترده به

هایی از مرتبه  لیزرهای فوق سریع با تپ. مشهود است

به دلیل مدت زمان بسیار کوتاهی که  فمتوثانیه زمانی

ترین  یکی از مهم. اند ای پیدا کرده دارند، کاربردهای ویژه

کاربردهای چنین لیزرهایی، میکروماشین کاری فلزات و 

های الکترونیکی و ساخت مدار جهترساناها -نیمه

. های خورشیدی است همچنین افزایش بازده سلول

فمتوثانیه با سیلیکون منجر به لیزری های  اندرکنش تپ

که وجود  شدهخودی روی سطح  ایجاد ساختارهای خودبه

ضریب بازتاب سطح سیلیکون این ساختارها باعث کاهش 

 .شود می

کامل طور  های فمتوثانیه هنوز به اندرکنش تپ سازوکار

ف های مختل اثر مؤلفه و پژوهشگرانشده نیست  شناخته

 ازیکی . [1]کنند می مطالعهرا دخیل در اندرکنش 

های فیزیکی که برای یک تپ فمتوثانیه  پدیده

. است گیشد ناپذیر است، پدیده به اصطالح چیرپ اجتناب

تپ لیزری فمتوثانیه، دارای محدوده فرکانسی وسیعی 

محیط به دلیل اثر پاشندگی سرعت است که با انتشار در 

در این مقاله، اثر . شود شدگی می گروه، دچار چیرپ

لیزر فمتوثانیه روی اندرکنش آن با  های شدگی تپ چیرپ

 .سیلیکون و گرمایش شبکه بررسی شده است

 بررسی نظری

جذب انرژی لیزر توسط در اندرکنش لیزر با ماده، 

دهد که با توجه به نوع ماده  های ماده هدف رخ می الکترون

هنگامی . دهند های جذب مختلفی رخ میسازوکارو لیزر، 

های لیزر فمتوثانیه برای اندرکنش استفاده شود،  که از تپ

رای تر از زمان مورد نیاز ب ها کوتاه که زمان تپ به دلیل آن

جذب و  سازوکارشبکه است،  ن بهانتقال انرژی از الکترو

کندوسوز هدف با حالتی که از لیزرهای با مدت زمان 

در این حالت . [2]شود، متفاوت است نانوثانیه استفاده می

توان برای هدف دو زیر سیستم درنظر گرفت که  می

یک زیر سیستم قرار گرفته و  در (الکترون) ها حامل

گیرند؛ هر  می های شبکه در زیر سیستم دیگری قرار اتم

ها در طی اندرکنش و پس از آن  کدام از این زیر سیستم

شده از  دمای مختص به خود را دارند و آنقدر انرژی جذب

شود تا دو  ها به شبکه منتقل می لیزر توسط حامل

به این روش بررسی . به تعادل حرارتی برسند زیرسیستم

 دمایی گفته-های لیزری با ماده، مدل دو اندرکنش تپ

دمایی که برای سیلیکون نوشته -معادالت دو. [1]شود می

 :[3]صورت زیر است شود، به می
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(2)             

مربوط به شبکه ( 2)ها و معادله  برای حامل( 1)معادله 

 (l)ها و  برای حامل (c)، نماد (2و1)در معادالت . باشد می

دما،  (T)ها،  چگالی حامل (nc)برای شبکه نوشته شده، 

(KB)  ،ثابت بولتزمن(k)  ،رسانندگی حرارتی(C)  ظرفیت

ها به  زمان الزم برای انتقال حرارت از حامل (τc)گرمایی، 

سطح  (Θ)ضریب جذب،  (α)انرژی گاف،  (Eg)شبکه، 

 .باشند لیزر میشدت  (I)زمان و  (t)ها،  مقطع جذب حامل

ها و شبکه در زمان  برای به دست آوردن دمای حامل

اندرکنش و پس از آن، باید معادالت دو دمایی به طور 

حل معادالت دو دمایی با استفاده از . همزمان حل شوند

برای . شود افزار متلب انجام می روش المان محدود در نرم

و از شده ل راستای انتشار لیزر حسادگی، معادالت تنها در 

با توجه به . شود نظر می انتقال حرارت به محیط صرف

ی فمتوثانیه است، این  که زمان اندرکنش در محدوده این
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برای حل دقیق معادالت . [1]ها دور از واقعیت نیست فرض

دمایی باید پارامترهای موجود در معادالت به درستی -دو

اندرکنش ش اساسی در که نق (I)شدت لیزر . انتخاب شوند

وابستگی زمانی دارد و به شکل زیر نوشته  کند، ایفا می

 :شود می
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(9)  

بیشینه  (I0)ضریب انعکاس سطح،  (R=0.3)، (9)در رابطه 

زمانی است که بیشینه شدت لیزر  (t0=400 fs)شدت لیزر، 

عمق  (z)مدت زمان تپ لیزر و  (τL)رسد،  به هدف می

 .استای انتشار لیزر استنمونه در ر

شود، اثر  پدیده مهمی که در این مقاله بررسی می

اثر تغییرات سرعت گروه چیرپ که در . است شدگی چیرپ

صورت  شود به های مختلف ایجاد می موج به ازای طول

که  شود، چنان ضریبی در فاز میدان الکتریکی لیزر وارد می

 :دامنه میدان الکتریکی لیزر عبارت است از

 2

0 expA A at  (4                                      )

در این رابطه،   (A) دامنه میدان الکتریکی لیزر،   (A0) 

(ϕ)بیشینه دامنه میدان الکتریکی لیزر،  فاز و   (a) پارامتر  

پارامتر چیرپ بسته به ویژگی محیط انتشار . چیرپ است

اشد که باعث چیرپ تواند عددی  مثبت و یا منفی ب می

چیرپ مثبت و منفی به ترتیب . مثبت و یا منفی شود Up 

chirp و   Down chirp .شوند نیز گفته می   

 
و شدت ( آبی)اثر چیرپ روی نوسانات میدان الکتریکی : 1شکل 

 نشده، با چیرپ مثبت و منفی های چیرپ برای تپ( قرمز)لیزر 

مثبت، منفی و  چیرپهای لیزری با  تپ، (1)در شکل 

انرژی کل هر سه . اند مقایسه شدهبدون چیرپ با یکدیگر 

طور که از شکل مشخص است، با  همان. تپ یکسان است

یاید و در  اعمال چیرپ، پهنای زمانی تپ افزایش می

 تر و سپس های فرکانسی کوچک چیرپ مثبت ابتدا مؤلفه

 که رسند درحالی تر به هدف می های فرکانسی بزرگ مؤلفه

 .این موضوع برعکس است در چیرپ منفی

 نتایج و بح 

های لیزر  جهت بررسی اثر چیرپ در اندرکنش تپ

با درنظر گرفتن  دمایی-سیلیکون، معادالت دوفمتوثانیه با 

 a=3پارامترهای چیرپ . در شدت لیزر حل شد پاثر چیر

 .برای به ترتیب چیرپ مثبت و منفی انتخاب شدند a=-3و 

ها در عمق  دمایی تغییرات دمایی حامل-با حل معادالت دو

، (2)شکل در . دست آمد مختلف بههای  نمونه و در زمان

 با چیرپ انرژی هم های ها برای تپ تغییرات دمایی حامل

 .مثبت، منفی و بدون چیرپ نشان داده شده است

 
های مختلف  ها در زمان و در عمق تغییرات دمای حامل: 2شکل 

 های بدون چیرپ، با چیرپ مثبت و منفی نمونه برای تپ

با اعمال نشان داده شده است، ( 2)طور که در شکل  همان

ها نسب به حالت بدون چیرپ  چیرپ، بیشینه دمای حامل

رسد دلیل این  به نظر می. تا دو برابر افزایش یافته است

دمایی دارد، جایی که -افزایش دما، ریشه در معادالت دو

ها نقش تأثیرگذاری در افزایش و یا کاهش دما  د حاملتعدا

با اعمال چیرپ، مدت زمان تپ لیزر افزایش . کنند ایفا می
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یابد، از طرفی با جذب انرژی لیزر و یونیزاسیون، تعداد  می

ها عامل اصلی  حامل. یابند های هدف نیز افزایش می حامل

ها،  آنجذب انرژی لیزر هستند و درنتیجه با افزایش تعداد 

شود و  طور مؤثرتری انجام می جذب انرژی لیزر نیز به

توان  رو می از این. یابد ها افزایش می درنتیجه دمای حامل

گفت در یکه چرخه دوطرفه، با طوالنی شدن مدت زمان 

یابند و با افزایش تعداد  ها افزایش می تپ، تعداد حامل

دهد و دمای  ها، جذب انرژی بیشتری روی می حامل

 .یابد ها افزایش می ملحا

 
مختلف  یها در زمان و در عمق شبکه یدما راتییتغ: 9شکل 

 یمثبت و منف رپیبا چ رپ،یبدون چ یها تپ ینمونه برا

. ، تغییرات دمایی شبکه نشان داده شده است(9)در شکل 

طور که در شکل مشخص است، دمای شبکه با  همان

. باشد ارا میچیرپ منفی بیشترین مقدار را داستفاده از 

ای با دمای  تر منجر به شبکه های داغ واضح است که حامل

که چیرپ منفی باعث ایجاد  شوند اما دلیل آن بیشتر می

ثبت شده است، ای با دمای بیشتر از چیرپ م شبکه

با افزایش چگالی . است چیرپ منفی تغییرات فرکانسی

افزایش  [4]ها در طی اندرکنش، اثر حفاظ پالسما  حامل

لذا . یافته و دیگر لیزر قادر به نفوذ به درون نمونه نیست

تواند باعث  افزایش فرکانس تپ در انتهای اندرکنش نمی

نفوذ لیزر درون نمونه شود درحالی که با استفاده از چیرپ 

دهد و  رخ می بیشترین نفوذمنفی در نیمه اول اندرکنش، 

های  لانرژی خود را به حام زیادی ازتواند بخش  لیزر می

، اثر چیرپ (4)شکل در . موجود در عمق نمونه منتقل کند

تغییرات دمایی هدف در زمان اندرکنش و پس از آن  بر

 .نشان داده شده است

 
با  یها تپ یبرا هدف ییدما راتییتغ بر رپیاثر چ: 4 شکل

  a=0, 3, -3پارامترهای چیرپ 

گیری نتیجه  

لیزری های  تپمقاله اثر چیرپ در اندرکنش این  در

در نشان داده شد که . فمتوثانیه با سیلیکون بررسی شد

حالت چیرپ به دلیل افزایش زمان مدت تپ، جذب انرژی 

ها و شبکه نسبت به حالت  بهتری رخ داده و دمای حامل

همچنین نشان داده شد که . یابد بدون چیرپ افزایش می

تواند  میبه دلیل افزایش اثر حفاظ پالسمایی، چیرپ منفی 

باعث انتقال انرژی بیشتری به درون نمونه شود و در نتیجه 

دمای هدف با استفاده از چیرپ منفی به بیشترین مقدار 

.رسد نسبت به حالت بدون چیرپ و چیرپ مثبت می
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که بدون این شودحالت کوآنتومی از یک مکان به مکان دیگر منتقل می ی فرآیندی است که طی آن یککوآنتومترابرد  :چکیده

در . شودانجام می های کوآنتومی و ارتباطات کالسیکیگیریاین فرآیند بواسطه اندازه. اطالعاتی در خصوص آن حالت منتشر شود

مشاهده . شودج و فرد بررسی میهای شبه بل غیر خطی زوکمک حالت نهاده بههای همدوس غیرخطی برهمبرد حالتاین مقاله ترا

تابعی  برد موفقوآنتومی در نظر بگیریم احتمال تراعنوان کانال کرا به تنیدهطور بیشینه درهمهای شبه بل بهحالتکه زمانی شودمی

 .است مربوطهارامترهای پافزایشی از 

 های همدوس غیرخطیحالت ،های برهم نهادهحالت ،ترابرد :کلید واژه
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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.  
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مقدمه-1  

عنای انتقال یک حالت کوآنتومی بین برد کوآنتومی به ماتر

در . از یک کانال کوآنتومی استدو زیرسیستم با استفاده 

برد کوآنتومی حالت انتقال یافته برای فرستنده و گیرنده اتر

ناشناخته بوده و تنها دو بیت اطالعات کالسیکی بین دو 

 توانرا می های کوآنتومیگیت. شودزیرسیستم مبادله می

  که های کوآنتومیبیت برداهای ترپروتکلز با استفاده ا

؛ معرفی کردشوند انجام می تنیدههای درهمواسطة حالتبه

توان جهت ساخت کامپیوترهای ها میکه از این گیت

 [.1]کوآنتومی بهره جست 

تابع تنیده بسته به وس غیرخطی درهمهای همدحالت    

نمایش دهندة خصوصیات غیرکالسیکی  ،غیرخطی

نهی برد برهمادر این مقاله تر. [2,9] هستند یلفمخت

های همدوس غیرخطی مطالعه خواهد شد و از حالت

تنیده نیز به عنوان های همدوس غیرخطی درهمحالت

 رو در بخش دوم، از این. شودکانال استفاده می

تنیده های همدوس غیرخطی درهمتنیدگی حالتدرهم

برد ابانی نظری ترسپس در بخش سوم م. شودمحاسبه می

نهاده ارائه مهای همدوس غیرخطی برهکوآنتومی حالت

متناظر غیر خطی  ابعتبرد موفق برای ااحتمال تر. شودمی

در بخش چهارم محاسبه خواهد های هماهنگ با حالت

 . شودنیز در بخش پنجم ارائه می گیرینتیجه. شد

 تنیدههای همدوس غیرخطی درهمحالت-1

بر صورت زیر به توانرا می س غیرخطیهای همدوحالت

 [:5 ,4]های عددی تعریف کرد حسب حالت

(1)          
0

,
![ (n)]!

n

f

n

f N n
n f








  

 n̂تابعی غیرخطی وابسته به عملگر عدد  f(n)ˆ آنکه در 

 . مختلط است مقدارینیز  و 

عنوان کانال های مورد استفاده بهر این مقاله، حالتد    

تنیده با رخطی درهمهای همدوس غیکوآنتومی، حالت

 [:9 ,2] هستندتعریف زیر 

(2)  1,2 1,2 ( , , , , )g f f f f        

متناظر با زیرنویس اول ( پایین)عالمت باال ( 2)در رابطة 

  .استبهنجاری ثابت  1,2gهمچنین . است( دوم)

های توان با تعریف پایهرا می( 2)های تنیدگی حالتدرهم

ها و با استفاده از تابع توافق متعامد مربوط به زیرسیستم

زیر  صورت کلیبه( 2)های حالتتابع توافق . محاسبه نمود

 [:6] دآیدست میبه

(9   )2 22

122 (1 , , )(1 , , )C g f f f f        

 1تابع توافق حالت دهند که محاسبات نشان می    

بین صفر و یک مقداری بسته به مقدار پارامترهای مربوطه 

مستقل از مقدار پارامتر  2حالت  کهداشته در حالی

طور بیشینه همدوسی و شکل تابع غیرخطی همیشه به

 . تنیده استدرهم

ینگر همدوس های گربة شرودبرد حالتاتر-۳

 غیرخطی

های گربة شرودینگر همدوس برد حالتادر این مقاله، تر

 :شودغیرخطی با تعریف زیر بررسی می

(4)     1 2, , ,
cat

f N f N f     

برد حالت اتنیدة مورد نیاز جهت ترومی درهمکانال کوآنت

های رو از حالتاز این. ، حداقل باید دو بخشی باشد(4)

ها پیش از این تنیدگی آنکه درجة درهم ،(2)تنیدة درهم

 .شوداستفاده می کوآنتومی عنوان کانالتعیین شد به

را برای ( 4)خواهد حالت کنیم که آلیس میفرض می    

نزد ( 2)های و یک مد از حالت( 4)باب بفرستد، حالت 

 بنابراین ،استنزد باب ( 2)های آلیس و مد دیگر حالت

 :شودنوشته میت زیر صورتم بهحالت کل سیس
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(5) 

های مربوط به زیرسیستم خود آلیس روی بخشحال     

تبدیل یکانی 
2 12 2

ˆˆ ˆU A U که در آن . دهدرا انجام می
2Û 

/متناظر با یک جابجایی فاز به اندازة  2  مد دوم و روی

12Â  متناظر با تأثیر عبور مدهای اول و دوم از یک

پس از  یحالت سیستم کل. است 50:50شکافندة پرتوی 

 :آیددست میصورت زیر بهتبدیل یکانی قید شده به

(6            )
 † † † †

2 2 1 22 1 2 2
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بنابراین حالت 
123
  های با استفاده از تعریف حالترا

 :دست آوردزیر به صورتبهتوان میهمدوس غیرخطی 

(1)       








1,2 1123

2

2 , 0 ,

0 2 , ,

2 , 0 ,

0 2 , ,

g N f f

f f

N f f

f f

 

 

 

 

 

 

  

 

 

گیری بعد از تبدیالت یکانی فوق، آلیس یک اندازه    

دهد، بنابراین عددی روی مدهای اول و دوم انجام می

احتمال شمارش 
1n  فوتون در مد اول و

2n  فوتون در مد

 :آیددست میدوم توسط آلیس از رابطة زیر به

(8)      
2

1 2 1 2( , ) ,P n n n n   

این امکان وجود ندارد که  ،(8) و( 1)وابط با توجه به ر    

زمان غیر صفر باشند، طور همبه 2nو  1nمقدار  هر دو

1بنابراین اگر  0n   و
2n  عددی غیر صفر باشد مد سوم یا 

 :گیردعبارتی زیر سیستم باب در حالت زیر قرار میبه

(9)            2

3 1 2, ( 1) ,nN f N f      

واسطة یک کانال گیری آلیس، باب بهزهپس از این اندا

( 9)شود؛ رابطة گیری مطلع میکالسیکی از این اندازه

عنوان به1 (2 )دهد که با در نظر گرفتن نشان می

کانال کوآنتومی، اگر 
2n  ک باشد و باب ی( فرد)عددی زوج

روی  تبدیل یکانی متناظر با جابجایی فاز به اندازة 

( 4)زیرسیستم باب در حالت  ،زیرسیستم خود انجام دهد

گیری آلیس طور مشابه، اگر در اندازهبه .گیردقرار می

2 0n  صورت زیر خواهد باشد، حالت زیرسیستم باب به

 :بود

(11)       
1

3 1 2, ( 1) ,
nN f N f     

 

 1 (2 )با در نظر گرفتن  ،با توجه به رابطة فوق

که در صورتیعنوان کانال کوآنتومی، به
1n  عددی زوج

با . گیردقرار می( 4)باشد، زیرسیستم باب در حالت ( فرد)

احتمال قرار گرفتن زیرسیستم  ،(11)و ( 9)توجه به روابط 

 دست طبق رابطة زیر به( 4)باب در حالت 

 :آیدمی

(11)           1 2 1 2, ,0 0,P n n P n P n  

دهند که محاسبات نشان می   1 2,0 0,P n P n است، 

 :بنابراین

(12)            1 2

( )

, 2 ,0
even odd n

P n n P n  

، مقدار احتمال فوق برای مقادیر زوج (1)طة با توجه به راب

 :آیددست میصورت زیر به، بهn( فرد)

(19                  ) 
22

1 2 1,2, 2 2 ,P n n g n f 

های هماهنگتابع غیرخطی متناظر با حالت-۴  

از اهمیت های هماهنگ در نورشناخت کوآنتومی حالت

 تابع غیرخطی متناظر با . ستندای برخوردار هویژه

 [:1] شودتعریف میهای هماهنگ طبق رابطة زیر حالت

(14)             1
( )f n

n
 

به  (19)در رابطة ( 14)با جایگذاری تابع غیرخطی 

؛ نتایج این پردازیممحاسبة احتمال ترآبرد موفق می

 .آورده شده است( 1)محاسبات در شکل 
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 (ب)                            

برد موفق حالت گربة شرودینگر ااحتمال تر: 1شکل 

با استفاده از حالت  (19)برای تابع غیر خطی  غیرخطی

 .عنوان کانال کوآنتومیبه 2( ب ،1( الف

برد ادهد، احتمال ترنشان می( الف-1) لچه شکچنان

عنوان کانال به 1، با استفاده از حالت (4)موفق حالت 

 0.5کوآنتومی در مقادیر کوچک پارامتر همدوسی برابر با 

برد نیز ایش مقدار این پارامتر، احتمال تربوده و با افزا

دهد که احتمال نیز نشان می( ب-1)شکل . یابدکاهش می

در مقادیر  2با استفاده از حالت ( 4)برد حالت اتر

است ولی با افزایش  0.5کوچک پارامتر همدوسی برابر با 

طور مناسبی مقدار احتمال نیز به ،مقدار پارامتر همدوسی

 .یابدافزایش می

 گیرییجهنت -5

های همدوس غیرخطی نهی حالتبرد برهمادر این مقاله تر

رو دو از این .مورد مطالعه قرار گرفت با اختالف فاز 

عنوان کانال حالت شبه بل غیرخطی زوج و فرد به

. ها بررسی شدتنیدگی آنکوآنتومی معرفی و سپس درهم

ت شبه بل غیرخطی فرد محاسبات ما نشان داد که حال

طور بیشینه مستقل از مقدار پارمترهای مرتبط همیشه به

تنیدگی حالت شبه بل که درهمتنیده بوده در حالیدرهم

برد موفق ااحتمال تر. تگی داردزوج به مقدار پارامترها بس

غیرخطی ابع ت نهاده برایلت همدوس غیرخطی برهمحا

این محاسبات . دمحاسبه شهای هماهنگ متناظر با حالت

های شبه بل که از حالتبرد زمانیانشان داد که احتمال تر

بسته به مقدار  ،استفاده کنیمکوآنتومی عنوان کانال فرد به

تواند افزایش یابد، بنابراین این افزایش پارامتر همدوسی می

برد اانگیزة مناسبی جهت استفاده از ترتواند احتمال می

های شبه رخطی با استفاده از کانالنهادة غیهای برهمحالت
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بررسی امکان یافتن  و مطالعه خواص نوری گرافن دو الیه با ناخالصی های متفاوت

  [gr+Se/gr+X: (X=Ga, P, S)] پالسمون های سطحی

 محمود مرادی  ،یداله  صفایی اردکانی

 رازیارم،  ش دانیم  راز،یدانشکده علوم،  دانشگاه ش سیپرد  ک،یزیگروه ف

،  (gr+Se/gr+Ga)حالت  3 یبرا لصی های متفاوتابا ناخ Bernalدر این مقاله خواص اپتیکی گرافن دو الیه در فاز  –چکیده 

(gr+Se/gr+P)  و(gr+Se/gr+S)  برای مورد . محاسبه شده اند(gr+Se/gr+Ga) در دو محدوده ،(12.43-12.02eV)  با حداکثر

جزء در این دو محدوده  و چون منفی است جزء حقیقی دی الکتریک ، 0.676-با حداکثر عمق  (16.97eV-16.22)و  0.318-عمق 

  (E<10eV>0) محدودهبرای . بدانیم سطحی را دلیل بر تشکیل پالسمون رفتارتوانیم این  مثبت است لذا میموهومی دی الکتریک 

 .توانند در عرصه های مختلف اپتیکی به کار روندی م اختار تفاوتهای چشمگیری دارند کهطیف جذبی هر سه س

 گرافن، دوالیه،  ناخالصی، خواص اپتیکی، پالسمون -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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 مقدمه

 ینظر یبحث ها ،یدوبعد کیزیف روی از مدتها پیش،

و  میآندره گابرای اولین بار . ه استبوددر جریان  یجالب

 [.1]نووسلف، موفق به ساختِ گرافن شدند نیکنستانت

و فیزیکی دو بعدی  است یشبکه النه زنبور دارایگرافن 

 و یکیالکتر یدر رسانندگ برجستهداشتن خواص . دارد

جالب  یا به ماده گرافن را بار، یها حامل یریپذ تحرک

گاز  یها اذبج و رسانا مین کیزیف ک،یتوجه در عرصه اپت

بحث گرافن سالهای اخیر جدا از در  [.2]کرده است لیتبد

تعداد الیه های  با)تک الیه، روی ساختارهای چند الیه 

از جمله دو الیه ها و انواع فازهای آنها تحقیقات ( کم

 .[9]نظری و عملی زیادی انجام شده است

این . است یاصل 7از عناصر گروه  یکی، Se وم،یسلن    

 و داشتهجالبی  یکیو اپت یخواص الکترون عنصر

 یهایباترو  یدیخورش یسلولها در یمتنوع یکاربردها

 [.4]رددا ومیسلن-ومیتیل

 Bernalر سلول دو الیه گرافن در فاز بَاَ یکدر این مقاله 

یکی از این الیه ها دارای . در نظر گرفته شده است

اتم ناخالصی از است و دیگری حاوی یک  Seناخالصی 

برای این سه ساختار، . باشد می (Sو یا  Ga ،P) نوعی دیگر

دی الکتریک، ضریب جذب و ضریب شکست محاسبه شده 

از آنجایی که در بحث پالسمونها روی این مواد،  . اند

تمرکز ما روی امکان تحقیقات زیادی انجام نشده است، لذا 

  .سمونهای سححی در این ساختارهاستتشکیل پال

 روش های محاسباتی

است و  (DFT) یچگال یتابع هیبر نظر ی، مبتنما محاسبات

 نیدر ا. کوانتوم اسپرسو استفاده شده است از بسته

 GGA بیتقر یکه حاو PBE لیمحاسبات از شبه پتانس

مبتنی  یمحاسبات خواص نور. است بهره گرفته شده است

که است ، TDDFTوابسته به زمان،  یچگال یتابع هینظر بر

محاسبات  یکه برا ،turbo_eelsانجام آن از بسته  یبرا

 یانرژ. ، استفاده شده استشده یطراح کیودیپر یورهابل

وارون،  یفضا یقحع شده است و برا Ry 40در  یجنبش

از  در نظر گرفته شده است و 7×7×1 یبند مش

Itermax0=500  وItermax=20000 استفاده شده است. 

 نتایج و بحث 

 Bernalدر فاز  دو الیه گرافن 4×4×1 ر سلولبَاَ یک ابتدا 

 Seناخالصی حاوی یکی از این الیه ها . گیریممی در نظر 

 (S یا و  Ga  ،P) یک ناخالصی از نوعی دیگر و دیگری است

اَبَر سلولها به  نیاز ا ییطرحواره ها 9تا  1 یدر شکلها. دارد

و  (gr+Se/gr+P)، (gr+Se/gr+Ga)حالت  9 یبرا بیترت

(gr+Se/gr+S) رسم شده اند. 

 

 .(gr+Se/gr+Ga)طرح شماتیک از دو الیه  -1شکل 

 

 (gr+Se/gr+P)طرح شماتیک از دو الیه  -2شکل 

 

 (gr+Se/gr+S)طرح شماتیک از دو الیه  -3شکل
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وابسته     و    به همزمان ،         ،تابع دی الکتریک 

 موج دو برداررا به ازای       لذا تابع  .است

تا  0در بازه                 و                 

20eV دی  بخش حقیقی و موهومی .محاسبه کرده ایم

 .رسم شده اند 7و  4در شکلهای  الکتریک بر حسب 

 

 برحسب فرکانس،    بخش حقیقی دی الکتریک، -4شکل

 

حسب بر ،   بخش موهومی دی الکتریک، -5شکل 

 فرکانس

شود برای مورد گرافن  مشاهده می 4همانحور که در شکل 

شاهد  ،در دو محدوده Gaو  Seدو الیه با ناخالصیهای 

برای مورد . منفی شدن جزء حقیقی دی الکتریک هستیم

|k|=0.14 در ،(12.43-12.02eV)  یک محدوده منفی با

یک محدوده دیگر  (16.97eV-16.22)و در  0.318-عمق 

 |k| محدوده اول با افزایش. داریم 0.676-منفی با عمق 

این محدوده دیگر  k|=0.50|افول کرده به نحوی که در 

پهنتر و  |k|اما محدوده دوم با افزایش . منفی نیست

 این منحقه، بهحدود  k|=0.50|در  .شود عمیقتر می

(16.08-17.05eV)  از . رسد می 1.03-و عمق آن به

که در این دو محدوده عالمت جزء موهومی دی  آنجایی

توانیم این  مثبت است لذا می 7به شکل الکتریک با توجه 

 . بدانیم سححی را دلیل بر تشکیل پالسمونرفتار 

از جمله تعدادی از متغیر های اپتیکی  توان اکنون می

، و ضریب بازتابش، n، شکست، ضریب K، ضریب خاموشی

R ، در    و    نحوه وابستگی آنها به . محاسبه کردرا

و  7 هایدر شکل. بیان شده است (9)و  (2)، (1)معادالت 

 موج به ازای دو بردار     و       توابع  1

 20تا  0در بازه                  و                 

eV نشان داده شده اند. 

  
 

  
     

    
  

 

     

 

 
                                      (1)  

  
 

  
     

    
  

 

     

 

 
                                      (2)  

  
         

                                                                   (9)  

 برای، k|=0.14|و به ازای  Ga-Seمورد برای  7در شکل 

ه جذبی دو قل 16.25eVو  11.97eVدر        نمودار

 با تغییراتی جزئیودارها نیز نم این دو قله در سایر. داریم

توان آنها را به ساختار دو الیه  لذا می. شوند دیده می

 .نسبت داد (وجه شباهت هر سه ساختار)گرافن 

 

 ضریب خاموشی بر حسب فرکانس -6شکل 
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  ضریب شکست بر حسب فرکانس -7شکل 

تفاوتهای طیف جذبی هر سه  (E<10eV>0) محدودهبرای 

 ، Se-Pبرای مثال در مورد . ساختار قابل چشپوشی نیست

شاهد بروز یک قله هستیم که  7.82eVدر  ،k|=0.50|برای 

به  نیز Se-Gaبرای مورد  .در سایر نمودارها وجود ندارد

داریم که با  ییک قله جذب  5.33eVدر ،  k|=0.14|ازای 

در مورد  .شود منتقل می 5.48eVاین قله به ، |k|افزایش 

Se-P ،به ازای  هم|k|=0.50 ، شاهد یک قله دیگر در

3.84eV هستیم که در سایرین وجود ندارد.  

 :جمع بندی

در فاز برنال با  الیهخواص اپتیکی گرافن دو در این مقاله 

، (gr+Se/gr+Ga)حالت  9 یبرا لصی های متفاوت،اناخ

(gr+Se/gr+P)  و(gr+Se/gr+S) (صد هر کدام از که در

برای  .شده اندمحاسبه ( باشد می %1.5این ناخالصی ها 

در دو ، Gaو  Seمورد گرافن دو الیه با ناخالصیهای 

محدوده شاهد منفی شدن جزء حقیقی دی الکتریک 

یک محدوده منفی با عمق  (12.43eV-12.02)در  .هستیم

 دیگر منفی یک محدوده (16.97eV-16.22)و در  0.318-

که در این دو محدوده  از آنجایی. داریم 0.676-با عمق 

 جزء موهومی دی الکتریک مثبت است لذا می عالمت

این دو محدوده را دلیل بر رفتار دی الکتریک در توانیم 

 .بدانیمهای سححی تشکیل پالسمون 

فلز در  کی -Iکه  دشو یم لیتشکوقتی  یپالسمون سحح

 ،یبردار موج فوتون فرود -II ،باشد کیالکتر یمجاورت د

با  ،Se-Ga مورد یبرا. مولفه مماس با سحح داشته باشد

و  زیاد شدهبار  یحاملها ،7و  9از گروه  ییاتمها افزودن

 Se-Pو  Se-S دو موردامر در  نیا. شود فلز می ،گرافن

 Seو  Ga یاتمها یبه علت بزرگ یاز طرف. است فتریضع

 هایییگرافن ناهموار ، درrelaxationنسبت به کربن، بعد از 

 دهد یجسم اجازه م ۀحالت هندس نیدر ا .شود یم جادیا

. دداشته باش یمولفه مماسبردار موج فوتون فرودی که 

هر  نیب اما .کمتر است هاناهمواری Se-Pو  Se-S یبرا

که  در نظر گرفته شدههوا  ،یبعد هیگرافن، با دوال هیدوال

 طیلذا شرا. کند یم هیرا توج کیالکتر یمجاورت فلز و د

 .وجود دارد (gr+Se/gr+Ga)در  یپالسمون سحح شیدایپ

تفاوتهای طیف جذبی هر سه  (E<10eV>0) محدودهبرای 

و  Se-Pبرای مثال در مورد . ساختار قابل چشپوشی نیست

شاهد بروز یک قله هستیم  7.82eVدر   k|=0.50|برای 

 Se-Gaبرای مورد و یا  .که در سایر نمودارها وجود ندارد

 Se-P همچنین برای. یک قله جذبی داریم 5.33eVحوالی 

هستیم که  3.84eVشاهد یک قله در  k|=0.50|و به ازای 

 .در سایرین وجود ندارد
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 سلول خورشیدی بازدهی و پایداری برMAPbI3 بررسی اثر پخت پروسکایت

، پخت فیلم ضد حاللریختن  ی، زمان و نحوههیال ریزمورفولوژی توان به پروسکایت می یتشکیل الیه بر مؤثر عواملاز  –چکیده 

 ی پروسکایتبرای پخت الیه شده  گزارش با توجه به اینکه بیشترین دمای این پژوهشدر  .الیه نشانی شده اشاره نمود

 ساختاری، اپتیکی-الکترو هایپارامتر .ه استپرداخته شد ،به بررسی تفاوت میان این دو دمای پختاست  077℃و  07℃

 طیف پراش اشعه ایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونیجریان، -ولتاژمنحنی توسط  بلورهای تشکیل شده و مورفولوژی

در  ،در فاز میانیمورد استفاده در این پژوهش  ضد حاللتبخیر  که نیا با توجه به. ه استشدو گزارش  یریگ اندازه روبشی

طی سی روز دما  ایندر  شده ساخته یها نمونههمچنین  .بدست آمد 077℃ پخت مناسب یدمابیشتر است  ،باالتر یدماها

 .است دارتریپا ،عالوه بر بازدهی باالتر

 یل، نانو ساختارخمزومتخل، دمای پختپروسکایت، پایداری، سلول خورشیدی،  :دواژهیکل

 

 

The effect of annealing temperature on the Performance and stability 

of MAPbI3-based perovskite solar cells 

F. Valipour
1,2
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, E. Yazdi
1,2

, N. Torabi 
1,2

 

1 Photonics Research Group, Yazd University, Yazd, Iran 
2 Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd 

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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 مقدمه-0

در ساختار سلول  1پروسکایت توسط میاساکا یریکارگ بهاز زمان 

 هوا  سولول شاهد پیشرفت چشمگیر این نوو    تاکنونرشیدی خو

به  %8/9کوتاه از  زمان  مدتبازدهی آن طی  که یطور بههستیم 

خووا   محققوان بوه دلیول    . [2, 1]اسوت رسویده  % 29بیش از 

یند سواخت آسوان و   اهمچنین فر و [4, 9]مناسب اپتوالکتریکی

انی الیووه نشووبوورای  .ارزان توجووه زیووادی بووه ایوون مووواد دارنوود 

 دوو  [5]یا مرحلوه   توک از روش  عمودتا  پروسکایت روی سوح   

 _چرخشی ای مرحله دو روش در .[6]شود یم استفاده یا مرحله

و  شوود  یمو الیه نشوانی   (PbI2) یدیدابتدا فیلم سرب یور غوطه

آمونیوو  یدیود   متیول کردن نمونه در محلوول   ور غوطهسپس با 

(MAI)   فیلم پروسکایتMAPbI3  یدموا  .گوردد  یمو تشکیل 

 یا مرحلووه تووک در روش . [6]اسووت 17℃پخووت در ایوون روش 

متیول  دی یهوا  اللحو در که  MAIیدید و سرب یها ماده شیپ

به  و حل شده (DMSO)متیل سولفید و دی (DMF) دیآمفر 

. شود یمدمای محلوب پخت داده  سپس در یکباره الیه نشانی و

 تردهیپک به هم یالیه تشکیل ،یا مرحله  تکروش  یها تیمزز ا

 .[1]اسوت  ای مرحلوه  دونسوبت بوه   پروسوکایت   تور  کنواختیو 

نسوبت   ،تشکیل پروسکایت بوه عوواملی همچوون دموای پخوت     

-ریخوتن آنتوی   ی نحووه  و حجوم  الیوه،  ریزمورفولوژی  ،ها حالل

 . [1]داردبستگی  2سالونت

 ی هیو البورای تشوکیل    یا مرحلوه   توک در این پوژوهش از روش  

 ی هیووالدمووای پخووت بووه بررسووی ا وور   واسووتفاده پروسووکایت 

 دهود موی نشان  XRDو  SEMتصاویر . شدپرداخته پروسکایت 

 ،177℃در دموای   DMSOتر حوالل  تبخیر سریع لیبه دل که

تر از دموای  یل شده در ایون دموا بهتور و پایودار    پروسکایت تشک

بوه  در ایون پوژوهش    اسوتفاده  موردساختار . استدرجه  17℃

 :صورت زیر است

 FTO/bl-TiO2/mp-TiO2/Provskite/Au 

 :آزمایش انجام روش -2
 پروسکایتی، ابتدا بخشوی از خورشیدی  یها سلولجهت ساخت 

بوه   مووردنرر بر روی شیشه با توجوه بوه سواختار     FTOی الیه

                                                 
1
 Miyasaka 

2
 Anti-Solvent 

. شود  یبوردار  هیال( دو موالر HCL و پودر روی)روش شیمیایی 

به ترتیب، آب و صوابون، آب مقحور،    ها هیالزیر مراحل شستشو 

و به  انجا  شد 9اتانول و ایزوپروپانول تحت اولتراسونیک استون،

کوره مکعبی قرار گرفت در  577℃دمایتحت دقیقه  97مدت 

 ی هیو ال. از سح  پاک شوود در سح  مولکولی  ها یآلودگتا تما  

 4777چرخشی و با سرعت چورخش   ، به روشحفرهسد کننده 

این الیه مانع از برگشت الکترون و  .دور بر دقیقه الیه نشانی شد

در سواخت ایون محلوول، از    . شوود  یمو حفره -الکترون بیبازترک

، محلوول دو  TiO2 مواده  شیپو  عنووان  بهید ایزوپروکس تیتانیو 

بعود از   و [8]و اتوانول اسوتفاده شود    موالر هیودروکلریک اسوید  

دقیقوه پخوت    67به مودت   127℃خشک شدن الیه در دمای 

نیوز بوه روش    دیاکسو  یدنانو ساختار تیتوانیو    ی هیال. داده شد

در و دور بور دقیقوه الیوه نشوانی      4777چرخشی و با چورخش  

دقیقوه توا    67خشک شد و در اداموه، بوه مودت     127℃دمای 

 انتقوال  ی وظیفوه  الیوه،  ایون  .داده شود  پخوت  577 ℃دمای 

  .دارد عهده به را الکترون

بوه صوورت   الیه نشانی چرخشی  با استفاده از پروسکایت یالیه

ت حجمی الیه نشانی شد، برای این منرور از نسب یا مرحله  تک

 (DMSO)متیل سوولفید  و دی (DMF) دیامفر  متیلید 9:1

حول کوردن    پروسکایت بوا محلول  و حالل استفاده شد عنوان به

بوه  موول   1:1:1به نسبت  DMSOدر  MAIو  PbI2پیشماده 

سوح  و   جهوت اصوال    سوالونت در نهایوت از آنتوی   .آمود  دست

  آمواده  یهوا  لمیفو  .شدن فیلم پروسکایت استفاده گردیدی ا نهیآ

دقیقوه   97به مدت  177℃و  17 ℃در دو دمای متفاوت  شده

 67انی نشبرای الیه 4از روش کندو پاش در انتها. پخت داده شد

 .نانومتر طال استفاده گردید

 بحث و نتایج -3
و توووان تابشووی  AM1.5منحنووی ولتوواژ جریووان بوورای تووابش  

(mW/Cm2) 177 پخت داده شده در دموای   یبرای دو نمونه

و مشخصووات  نشووان داده شووده 1شووکل در  177℃و  17℃

 ، ولتواژ (Jsh) کوتواه اتصوال  سولول شوامل جریوان     5فوتوولتائیک

                                                 
3
 ultrasonic 

4
 Sputtering 

5
 Photovoltaic 
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 .استخراج شده است نمودارها از 1جدول 

 ها منحنی ولتاژ جریان نمونه :0شکل 

  شده ی ساختهها نمونه کیلتائوفوتومشخصات  :0جدول 

 گور  انیو بولتاژ و جدول مشخصات فوتوولتائیکی  -نمودار جریان

 177℃پخوت داده شوده در دموای     ی نمونهاین نکته است که 

تصواویر  . از بوازدهی بواالتری برخووردار اسوت     17℃بوه   نسبت

SEM دهود   ینمنمونه نشان نی بین این دو اتفاوت ظاهری چند

ساخته شوده   یها نمونهبرای بررسی تفاوت  در نتیجه( 2شکل )

 یدهنده نشان XRDتصاویر . استفاده شد XRDاز نقش پراش 

پروسکایت در نمونه پخوت داده شوده در    یها کیپاین است که 

 .شدت بیشتری دارد 177℃دمای 

پروسکایت پخت داده شده در دمای ( الف SEMتصاویر  :2شکل

 177℃ دمایپخت داده شده در  تیپروسکا( ب، 17℃

 XRDنقش پراش  :3شکل 

اسووتفاده  DMSOو  DMFاز حووالل  یا مرحلووه  تووکدر روش 

 :ت استراین صوالیه نشانی به  سازوکارو  شود یم

و روشون کوردن    هیو ال ریو زاز ریخوتن محلوول بور روی    بعد  -1

 .شودماده اضافی حذف میدر چند  انیه اول دستگاه 

حذف شده و یک  عا یسر DMF سالونت یآنتهنگا  ریختن  -2

-موی تشوکیل   MAI-DMSO-PbI2صوورت   بوه فاز میانی 

 .گردد

 نهایوت  در و شوده تبخیر  DMSO حالل ،در فرآیند پخت -9

 .[1]شود یم تشکیل فیلم پروسکایت

تبخیور  دموای   و کار فوو  سوازو  بوا توجوه بوه    رسود  یمو ر رنبه  

DMSO (℃189)    177℃هنگا  پخت پروسوکایت در دموای 

ت داده شده سبت به پروسکایت پخن DMSOمیزان بیشتری از 

فویلم  تشوکیل  امور باعو     کوه  شوود  یمو تبخیر  17℃در دمای

 .شده است تر محلوب تیفیباکپروسکایت 

و شده  یریگ نیانگیمسلول ساخته شده برای هر نمونه  12از 

رسم شده  4شکل در  ها آنزمان برای  برحسبمنحنی بازدهی 

 .است

عالوه بر  ،177℃ پخت دمای دهد یمنشان  4شکل منحنی 

از پایداری باالتری  رسدبه حالت ماکزیمم بازده می تر عیسرآنکه 

برای نمونه افزایش بازدهی  .روز برخوردار است 97در طی 

 17℃برای نمونه  که یدرحال دهدمی  رخروز اول  5در  177℃

-این به نرر میبنابر؛ است داده رخروز  17 یطن فرایند در ای

 177℃ پخت دمای در پروسکایت تشکیل فیلم ندرو رسد

 .رخ داده است تر عیسر
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 یریگ جهینت-4

ای به بررسی در این آزمایش با استفاده از روش تک مرحله

پرداخته  177℃و  17℃دمای پخت پروسکایت تحت دمای 

حاکی از آن است  SEMو  I-V ،XRDی هایابی مشخصه. شد

این دما پروسکایت  است و در 177℃پخت؛  مناسبکه دمای 

 .شودتشکیل می و پایدارتریبهتر 
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 MAPbI3ی های خورشیدی پروسکایتی بر پایهبررسی پایداری حرارتی سلول

جهت    های پیش روهای اخیر یکی از چالشدر سال یتیپروسکاهای خورشیدی بهبود بازدهی و رشد سریع سلول وجود با –چکیده 

تح  تخریب پروسکای  بررسی روند در این پژوهش به . اس در برابر حرارت  ها آنعدم پایداری  ،هااین نوع از سلول صنعتی شدن

دقیقه  21توان اولیه در  %53 دهد یمنشان  جریان-منحنی ولتاژ .شده اس پرداخته ای دقیقه 21و در فواصل زمانی  021 ℃حرارت 

 تتر  عیسرکامل تخریب سلول  که دهد یم  نشان، و سلول کاملساخته شده  فیلم پروسکای همچنین تفاوت میان . رود یماول از بین 

تواند  نتایج این پژوهش می .اس کاتد به داخل پروسکای   یها ونیدلیل آن نفوذ  رسددهد که به نظر میرخ می پروسکای  از فیلم

 .مورد استفاده قرار گیردهای خورشیدی پروسکایتی  عملی مناسب جه  پایدارسازی حرارتی سلول راهکاردر انتخاب 

 .یحرارتی، نانو ساختارسلول خورشیدی، پروسکایت، پایداری  -دواژهیکل

 

Thermal stability study of MAPbI3 - based perovskite solar cells 

F. Valipour
1,2

, A. Behjat
1,2

, E. Yazdi
1,2

, N. Torabi
1,2 

1 Photonics Research Group, Yazd University, Yazd, Iran 
2 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 20-

minute 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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 مقدمه-0

خکوا  اپتیککی و    لیک بکه دل تی یهای خورشیدی پروسککا سلول

همچنکین فراینکد سکاخت نسکان در      ،[9-1]الکتریککی مناسک   

رشکد قابکل    و قرارگرفتکه گران پژوهشمورد توجه  اخیر یها سال

ککه بکازدهی نن در دنکد سکال      یا گونکه  به؛ است توجهی داشته

 .[5, 7]رسیده است%  9/29به % 9اخیر از 

 یاین مواد برای صکنعتی شکدن بکا مشککل پایکدار      این وجود با

 یهککا سککلول ایککن دسککته از از عوامککل تیریکک  .روبککرو هسککتند

رطوبکت، حکرار ،   )بکه دو عامکل مطی کی     تکوان  یمخورشیدی 

( ...تکراز هکا و  ی سکنتز مکواد،   نطوه) درونیامل و ع (...اکسیژن و

 .[6]اشاره کرد

در دمای  MAPbI3پروسکایت که توجه به اینبا  در این پژوهش

و سکاختار مکعبکی دارد و   تتراگونال بین ساختار گذار فاز  55℃

، رونکد تیریک    [1]کنکد را تطمکل مکی   111℃دمای  در نهایت

 .مککورد بررسککی قککرار داده شککد  121℃پروسکککایت در دمککای 

نزمایشککگاهی از سککاختار   ی نمونککهسککاخت  بککرایهمچنککین 

-FTO/blحفکره بکا ترکیک      ی دهنده انتقالمزومتیلیل بدون 

TiO2/mp-TiO2/Perovskite/Au  شکککده اسکککتاسکککتفاده. 

پروسکایت، نقش  یبررسی و تطلیل عوامل تیری  حرارتی الیه

برای پایداری بیشتر این دسته  مناس  کار راهدر انتیاب  یمؤثر

  .کند یمی خورشیدی در مقابل حرار  ایفا ها سلولاز 

 روش آزمایش -2

 روش ساخ  سلول 2-0

ابتکدا قسکمتی از    سکلول خورشکیدی پروسککایتی   برای سکاخت  

 2توسط پودر روی و مطلول هیدروکلریک اسید  FTOی شیشه

دهی شده بکه ترتیک    ی الگوسپس نمونه .شد یبردار  هیالموالر 

با نب و صابون، نب دیونیزه، اسکتون، اتکانول و ایزوپروپکانول بکه     

اتمکام  گرفت بعد از  قرار 1دقیقه در حمام اولتراسونیک 15مد  

قکرار داده    121 ℃دقیقه در دمای 21مراحل شستشو به مد  

درخشی بکا   به روش bl-TiO2 ی هیال .خشک شود کامالًشد تا 

 ثانیکه الیکه نشکانی و    61به مکد   بر دقیقه دور  7111سرعت 

                                                 
1
 ultrasonic 

 TiO2از خمیر نانوذرا   .قرار گرفت 511℃سپس تطت دمای 
 .استفاده شد ی متیلیلنانومتر به عنوان الیه 21با ابعاد 

 روش الیکه نشکانی درخشکی بکه     پروسکایت با استفاده از ی هیال

از نسکبت  الیه نشانی شد، برای این منظور  یا مرحلهتک صور  

سککولفید متیککلو دی (DMF) فرمامیککدمتیککلدی 1:9حجمککی 

(DMSO) مطلککول همچنککین  .حککالل اسککتفاده شککد عنککوان بککه

 CH3NH3Iو  PbI2 یهکا  مکاده  شیپک  پروسکایت با حل ککردن 

(MAI)  درDMSO  در  .نمکد  بکه دسکت  مکول   1:1:1به نسبت

2سالونتاز ننتی نهایت
شدن فکیلم   یا نهینس ح و  اصالح جهت 

دقیقکه   91بکه مکد     شده نمادهفیلم . گردید استفاده پروسکایت

9از روش کند و پکاش  در انتها. پیت داده شد 111℃در دمای
 

 .استفاده کردیمنانومتر طال  61برای الیه نشانی 

 سی پایداریرروش بر-2-2

برای بررسی پایداری حرارتی و میزان تطمل دمایی با توجکه بکه   

است، دمای انجکام   111℃پروسکایت  ی هیالپیت دمای  که نیا

ابتککدا . انتیککاب شککد 121℃پایککداری جهککت بررسککی نزمککایش 

 تطکت  یا قکه یدق 21هکای  سلول کامل با زمان بنکدی  یها نمونه

وامکل  ع ریتکثث و برای جلکوگیری از   ه شددادقرار  121℃دمای 

پوششی قرار  ها نمونهمیرب دیگر همچون نور و رطوبت بر روی 

مشیصکا    .تا تنها عامل تیری  پروسکایت حکرار  باشکد   هداد

 .نمده است 1کی سلول مورد استفاده در جدول ولتائیفوتو

 یالیه بر روی (طال کاتد بدون)فیلم پروسکایت  ،در مرحله دوم

دقیقه  171شد و به مد   الیه نشانی TiO2 ذرا  متیلیلنانو 

 .بررسی شدروند تیری  نن  تطت حرار  قرار گرفت و

                                                 
2 anti-solvent 
3 sputtering 

Eff% FF Jsc Voc 

49/6 56/1 16/17 39/1 

 فوتوولتائیک سلول قبل از دما دهی مشیصا  :0جدول 
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 نتایج بحث و-3

دقیقکه در   21زمکانی   یبکا فاصکله  دقیقه  171به مد   ها سلول

از  هر ککدام  جریان-نمودار ولتاژ ده شدحرار  دا 121℃ دمای

نمکده  بدسکت  جریان  -با توجه به نمودار ولتاژ. ثبت شد ها نمونه

 و داده رخ دقیقکه اول  21افکت بکازدهی در    ینبیشکتر  (1شکل )

 .رسیده است %2/9به % 9/6بازدهی از 

 داده شدهجریان سلول حرار  -نمودار ولتاژ :0شکل 

واکنش زیر فرایند تیریک  پروسککایت در مجکاور  حکرار  را     

 .[6]کندبیان می

    CH3NH3PbI3   PbI2 + CH3NH2   + HI   

مطصکول   ،حرار س از واکنش مشیص است پ که از طور همان

تیری  فکیلم پروسککایت و    ی نطوه. تباقی مانده سرب یدید اس

از تصکاویر گرفتکه شکده    . نمایکان اسکت   2شکل سلول کامل در 

به  پروسکایتاز حرار  بعد  دهد یمنشان  وضوح  بهپشت سلول 

PbI2  فککیلم  یامککا بککرای مشککاهده تجزیککه؛ شککده اسککتتجزیککه

 از TiO2مزومتیلیکل   یالیه رشد داده شده بر رویپروسکایت 

 .استفاده گردید XRD نقش پراش

پروسکایت بکا کاتکد طکال     یمشیص است که تجزیه 2در شکل 

ی طکال در  هکا  وننفکوذ یک   .دهکد های کاتد رخ میبیشتر از کناره

و بکا عبکور از    هنگام حرار  دهی باعث تیری  پروسکایت شده

 TiO2ی بکال    هیک الدر  TiO2ی مزومتیلیل  هیالپروسکایت و 

یدیکد  سکرب  تکوان  یمبه راحتی  شوند به همین دلیلمتوقف می

 .نمودرا با دشم مشاهده  مانده یباق

بعد از حرار ، ( همراه با کاتد طال) تیپروسکاپشت سلول ( الف :2شکل 

فیلم ( قبل از حرار ، ج (همراه با کاتد طال) تیپروسکاپشت ( ب

 .فیلم پروسکایت بعد از حرار ( پروسکایت، د

نظر ظاهری تنها  حرار  دهی از از بعد فیلم بدون کاتد یمونهن

بکرای بررسکی میکزان     .(د-2ج و -2شکل )است کمی کدر شده 

-نمونه XRDو  SEM از ننالیز تیری  پروسکایت در این حالت

 .ها استفاده شد

 (ب(                                           )الف)   

بعد از حرار  ( از حرار  دهی، ب قبل( الف. SEMتصاویر  :3شکل 

 دهی

 171بعکد از  حکاکی از نن اسکت ککه    ( 9شککل  ) SEMتصاویر 

س ح پروسکایت از حالت بلوری خارج شده دهی، حرار  دقیقه 

ها از بین رفته است و همکین امکر باعکث ککاهش     و مرز بین دانه

فکیلم   XRD نقکش پکراش   نهمچنکی . شکود می جریان خروجی

 در یدیکد سکرب  پیکک دهکد ککه   نشان مکی ( 7شکل ) پروسکایت

°5/12=θ 2 تجزیه پروسککایت  بیانگر  این امر واست  ظاهر شده

 .سازگار است کامالًدیگر  یزهایننال نتایج باکه  باشد یم
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 XRDنقش پراش  :9شکل 

 

 یریگ جهینت-9

ی و تفکاو  نطکوه   حرارتکی  در این پژوهش به بررسکی پایکداری  

اسکاس  بکر   .شکد در دو حالت میتلف پرداخته تجزیه پروسکایت 

پروسکایت در سلول کامل بیشتر از ناحیه  تیری ها اهر نمونهظ

از  %59جریان نشکان داد  -یابی ولتاژمشیصه. باشدکاتد طال می 

تکوان بکا   شکاید ب  .رود یمک ی اول از بکین  قهیدق 21توان اولیه در 

پکیده در بین الیکه پروسککایت و کاتکد     به هم یاستفاده از الیه

عمل نورد  طال به داخل سلول جلوگیری به یها ونیطال از نفوذ 

 .افزایش داد پایداری حرارتی سلول را و
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 سطح و ارائه یک روش جدید برای محاسبه طول همبستگی  مورفولوژی مطالعه

 سعید دیانی، محمدحسین مهدیه

 دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

mahdm@iust.ac.iraeed_dayyani@physics.iust.ac.ir , s 

و  MATLABبا استفاده از کد نویسی در نرم افززار  مورفولوژی سطوح در ابعاد نانو دو عامل مهم در تعیین در این مطالعه،  -چکیده 

مورفولوژی سطح دو پارامتر انحراف از معیزار   تعیینبرای . اندازه گیری شده است( AFM)میکروسکوپ نیروی اتمی پردازش تصویر 

به طور متداول از تابع . بسیار مهم هستند قله های سطح (correlation length)و طول همبستگی ( Rq)پستی و بلندی نقاط مختلف 

تگی سطح در این مقاله روشی جدید برای محاسبه طول همبس. شود می استفاده برای محاسبه طول همبستگیخود همبستگی سطح 

 .ارائه شده که قابل مقایسه با روش متداول است

 MATLABتابع خود همبستگی، طول همبستگی، مورفولوژی، میکروسکوپ نیروی اتمی،  -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 

mahdm@iust.ac.irsaeed_dayyani@physics.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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 مقدمه

مورفولوژی سطح نقش مهمی در حوزه های مختلف علم و 

برای درک این خصوصیت سطح . کند می فناوری ایفا

بسیاری از مسائل بنیادی مانند اصطکاک، رسانش جریان 

با . [1] گیرد ی و گرمایی مورد استفاده قرار میالکتریک

 RMS)تعیین انحراف از معیار ارتفاع نقاط مختلف 

roughness ) و طول همبستگی(correlation length )

یکی از روش های . [2] شود می هندسه سطح مشخص

 ویر برداری با استفادهتصتداول مطالعه مورفولوژی سطح، م

اطالعات در این روش . استاز میکروسکوپ نیروی اتمی 

توان با استفاده نرم افزار های  می مربوط به سطح را

 .استخراج کرد (گرفته شده از روی تصاویر)پردازش تصویر 

 همبستگیخود تابع  ن اطالعات معموال با استفاده از ای

در نویسی  کدبا  قالهدر این م . گردد می استخراج  سطح

یک روش جدید  و معرفی MATLABنرم افزار فضای 

مربوط به اطالعات  ،برای محاسبه طول همبستگی

در این روش ابتدا  .شده استسطح استخراج  مورفولوژی

تمام قله های موجود در تصویر استخراج شده و فاصله هر 

گردد و این  می محاسبهقله با نزدیکترین همسایه های آن 

شود  می رایند برای تمام قله های موجود در تصویر انجامف

و در انتها انحراف از معیار همه فواصل به دست امده از کل 

نتایج به دست آمده با این  .تصویر طول همبستگی است

توسط نرم افزار  با مقادیر بدست آمدهروش ابداعی 

Gwyddion [9] که بر اساس تابع همبستگی عمل 

 .شده استمقایسه ، کند می

 محاسبهروش 

با استفاده از تصویر  از هر نقطه ارتفاعدر این مطالعه 

 شده واستخراج  MATLABکدنویسی در فضای نرم افزار 

انحراف از معیار پستی و با استفاده از رابطه زیر سپس 

 ،که در این مقاله مورد نظر است( Rq)های سطح  بلندی

  :[4]شود می محاسبه

(1) 2

1 1

1
( ( , ) ( , ))

N M

q x y
R Z x y Z N M

NM  
   

به طور متداول برای محاسبه طول همبستگی از تابع خود 

 :[4]شود استفاده می( ACF)همبستگی 

(2) 
11

1
( )

1

N

i ii
ACF y y

N
 

 

  

تابع خود همبستگی اطالعاتی پیرامون توزیع قله ها و دره 

به طور معمول فاصله . [5]دهد می ها در سراسر سطح به ما

و در برخی موارد  1/0 ه در آن تابع خود همبستگی بهای ک

طول همبستگی میرسد، به عنوان  بیشینهمقدار  967/0 به

سبه و رسم تابع خود محا. [6] شود می گرفته در نظر

 شده وانجام  Gwyddionهمبستگی توسط نرم افزار 

 Auto طول همبستگی  سطح را از نمودار توان  می

Correlation Function(ACF) ددست آور. 

در این مطالعه روش جدیدی برای محاسبه طول 

 MATLABنویسی در نرم افزار  کد سطح با همبستگی

ابتدا قله های موجود در  در این روش، .شده استارائه 

و سپس  میکروسکوپ نیروی اتمی مشخص شدهتصویر 

فاصله نزدیک ترین همسایه های هر قله در هر جهت 

پیچ در این فرایند با حرکت مار .شود می اندازه گیری

و نزدیکترین قله ها در هر  گرفتهاطراف هر قله صورت 

ی ها قله فاصله تا به این ترتیب شود و می جهت شناسایی

نمودار فراوانی کنیم، سرانجام  می را اندازه گیری همسایه

 حال .شود می تعیینتصویر سراسر فواصل بدست آمده در 

طول همبستگی سطح با محاسبه ریشه میانگین مربعات 

(Root Mean Square ) فواصل به دست آمده محاسبه

 .شود می
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 نتایج و مقایسه

برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهاد شده در این پژوهش 

یک تصویر در آنالیز تصویر و استخراج مشخصات سطح، 

با  HfO2/Cu/HfO2میکروسکوپ نیروی اتمی از سطح 

شکل ) مورد بررسی قرار گرفته است    1      1ابعاد 

1) [1]. 

 
 تصکککویر میکروسککککوپ نیکککروی اتمکککی از سکککطح  : 1شککککل 

HfO2/Cu/HfO2  [1]. 

تصویر ( convolution)خود همبستگی، همگردش تابع 

در راستای افقی  τسطح با سطح انتقال یافته به اندازه 

برابر صفر قرار داده  τبرای محاسبه این تابع ابتدا . است

شود که در این حالت تابع خود همبستگی بیشترین  می

مقدار تابع خود همبستگی  τبا افزایش . مقدار را دارد

به عبارت دیگر . [1]یابد بیشینه کاهش مینسبت به مقدار 

تابع خود همبستگی معیاری برای همسانی ارتفاعات سطح 

 .است

در  Gwyddionافزار  محاسبه شده توسط نرم ACFتابع 

مقدار  ( T) در این نمودار محور افقی. آمده است 2شکل

مقدار خود همبستگی  ( G )انتقال سطح و محور عمودی

 .دهد سطح به ازای انتقال های متفاوت را نشان می

 به که تابع خود همبستگی ای در نقطه طول همبستگی

. است نانومتر 49 برابررسد،  می مقدار بیشینه خود 967/0

 برابر  Gwyddionتوسط  محاسبه شده Rqهمچنین مقدار 

 .نانومتر است 9/2 با

 
محاسکبه شکده توسکط نکرم افکزار      تکابع خکود همبسکتگی    : 2شکل 

Gwyddion  (1شکل)مورد بررسی سطحبرای. 

طبق  های موضعی فراوانی فواصل قله ، نمودار9شکلدر 

در این . ارائه شده است روش پیشنهادی در این مقاله

و محور بر حسب نانومتر ها  فاصله قلهنمودار محور افقی 

طول  .دهد را نشان می ها عمودی تعداد فاصله قله

 45 روش ارائه شده به دست آمده توسط همبستگی

های همسایه در  قله دهد این پارامتر نشان می. استنانومتر 

نانومتر از یکدیگر فاصله  45سراسر سطح به طور متوسط 

 2/2برابر  (1)مده توسط رابطهبدست آ Rq همچنین. دارند

 .نانومتر است

 
مکودار فراوانکی فاصکله قلکه هکا توسکط روش ارائکه شکده         ن: 9شکل 

 .در این مقاله
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و  Gwyddionتوسط نرم افزار  پارامترهای مورد بررسی

 .شده است ارائه در این مقاله درروش ارائه شده 

 .مقایسه اطالعات دو روش: 1جدول 

 

 (nm)طول همبستگی

 

Rq(nm) 

 

    

     

  

 49    2/2    Gwyddion 

 روش پیشنهادی 9/2 45

 

 نتیجه گیری  

محاسبه شده توسط کد نویسی در نرم افزار  Rqپارامتر 

MATLAB  اختالف بسیار کمی با مقدار بدست آمده

همچنین طول . دارد Gwyddionتوسط نرم افزار 

همبستگی بدست آمده توسط روش ارائه شده در این 

با طول همبستگی به دست آمده از تابع ( نانومتر 45)مقاله 

مقدار اولیه  967/0خود همبستگی در نقطه ای که تابع به 

 .قابل مقایسه است( نانومتر 49)رسد خود می

 ها مرجع
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  مقايسه تركيب باريكه هاي همدوس و ناهمدوس ليزرهاي پرتوان

 سوگل تديني، مهدي شايگان منش

 دانشكده فيزيك، دانشگاه علم و صنعت ايران،تهران

جو بررسي  تالطمبا طول موج  يك ميكرون در فاصله هدف يك كيلومتر در سطوح متفاوت  فيبري  ليزر پرتو  دراين مقاله، -چكيده

جو بر با توجه به تأثير پارامترهاي . يابدميكاهش تحت تأثير قرار گرفته و  مقدار آن  پرتو شدت،  تالطمو مشاهده شد كه با افزايش 

مورد بررسي قرار گرفتهه   باريكه همدوس و ناهمدوستركيب  دو روش جوكاربردهاي ليزر در  نيز با توجه بهو ر در حين انتشاباريكه 

مشاهده شد كه در بسياري از ، دو روش مذكور متفاوت به تالطمقله شدت و انداز لكه در هدف درسطوح پارامترهاي با مقايسه . است

 .نمود روش ناهمدوس را جايگزين روش همدوس توانمي ،كاربردها صرف نظر از طراحي تركيب پرتو

 ترکیب ناهمدوس پرتو ، جوتالطم  -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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 مقدمه -1

ای از کاربردها طیف گستردهباال  و توان شدت با یلیزرهای

پزشكی تا کنترل از راه  هایجراحیپردازش مواد و  دررا 

لیزرهای با  .دهندمیارائه ها و دیگر زمینه نظامی، دور

، آسیب اپتیكی و گرم شدن مادهمانند  اثراتی باال با شدت

یک سیستم انرژی جهتمند  .همراه هستند اثرات غیرخطی

به سمت  از طریق جو های باالتوانباید توانایی ارسال 

دارای پایداری  باید چنین سیستمی.داشته باشد راهدف 

، الزم به ذکر است. ] 1[حجم باشدمناسب و همچنین کم

اخیر در لیزرهای حالت جامد، به ویژه  هایپیشرفت

ا این نوع لیزرها به عنوان لیزرهای فیبری سبب شده ت

از  .برای کاربردهای انرژی جهتمند انتخاب شوند ایگزینه

  شدت کارهای پیشنهادی به منظور افزایش توان و راهجمله 

به طور کلی دو . باشدلیزری، ترکیب باریكه می هایسیستم

ترکیب همدوس و : جود دارد ترکیب باریكه ونوع روش 

روش ترکیب همدوس با وجود  .ناهمدوس باریكهترکیب 

مزایای بسیاری از قبیل حفظ کیفیت باریكه پرهزینه بوده 

و  شدگی فازفنی زیادی از قبیل قفل هایپیچیدگیو 

        خطی باریک،نای په

 
ر مقابل د .]7[داردرا  ، 

 و با روشهایی نظیرتری دارد پایینروش ناهمدوس هزینه 

به معرفی در این مقاله .قابل انجام استلنزی و طیفی آرایه 

نونی روش آرایه لنزی که از یک هندسه تلسكوپی برای کا

در این روش  .پردازیم، میکندکردن پرتوها استفاده می

با تنظیم فاصله بین دو آینه لكه کانونی را کنترل  توانمی

نویسی با با استفاده از برنامه تحقیق محاسباتدر این  .کرد

 داده شده استنشان  انجام شده و MATLABنرم افزار 

و اندازه  باریكه مانند شدت باریكه هایویژگیکه برخی 

متوسط تا قوی در روش همدوس و  لكه در تالطم جوی

 1شكل در. ندارندتفاوت چندانی با یكدیگر  ناهمدوس

     ز از روش ترکیب آرایه لنزی که یكی ا ایطرحواره

نمایش داده شده  ،باشدمیناهمدوس های ترکیب روش

 .است

 

های با استفاده از لیزرای آرایه ای از روش ترکیبطرحواره: 1شكل 

 ]1[فیبری

 ليزر در جو هايباريكهانتشار  بنديفرمول -2

منبع، شامل  سه مولفه اصلیهای الكترواپتیكی با سیستم

، با توجه به شوندمشخص میآشكارساز و محیط انتشار 

دو مولفه منبع و آشكارساز دارای کیفیت خوبی  اغلباینكه 

عامل محدودکننده  توانمیرا  محیط انتشار مولفه، هستند

کاربردهای ارسال توجه به  با. دانست هاسیستماین در 

ی نجومی، ارتباطات اپتیكی امواج در جو مانند تصویربردار

سفانه أ، متسنجش از راه دور و رادار لیزرآزاد، فضای 

پراکندگی و نوسانات ، های فیزیكی مانند جذبپدیده

در عملكرد  باریزیان اثرات (تالطم اپتیكی) ضریب شكست

عالوه بر اتالف به سبب . دارندالكترواپتیكی  هایسیستم

پدیده فیزیكی ، پراکندگیجذب و  رفتارهای خوشپدیده

( thermal blooming)زنی حرارتیشكوفهدیگری با عنوان 

از   ی باالژهای لیزر با انرکه باریكه افتدمیزمانی اتفاق 

و ها مولكولاز انرژی توسط  بخش کمیطریق جو منتشر و 

هوا به صورت در نتیجه . شودمیجذب ذرات موجود در هوا 

منجر به کاهش چگالی هوا و در نهایت موضعی گرم و 

های لیزر با توجه به انتشار باریكه .شودمیواگرایی باریكه 

کننده مشخص هایدر شرایط متفاوت، یكی از پارامتر

  )ساختار ضریب شكست  ثابت ،سطح تالطم
 )          
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 جو،ترین پارامترهای باریكه لیزر در مهم از .باشدمی

، که بوده Lانتشارفاصله در  R(L)لكه میانگین زمانی اندازه 

 ]9[:شود میداده ( 1)به صورت رابطه 

(1)        
  

   
 
 
        

  

  
    

+         
    +  

    
 

      
 
 

 

، که مقدار بودهباریكه پارامتر کیفیت     ،(1)در رابطه 

 آن برای باریكه لیزری دلخواه بزرگتر یا مساوی مقدار واحد

 مقدار این پارامتر کمتر باشد هرچه .، است     ،

باریكه لیزری از کیفیت بهتر و در نتیجه واگرایی کمتر و 

 همچنین .بودبیشتری برخوردار خواهد تمرکزپذیریقابلیت 

زاویه واگرایی            اندازه لكه اولیه،    ،(1) رابطهدر

فاصله          ،محیط ارسالمرتبط به نوسانات مكانیكی 

مربوط  که( فرید پارامتر)طول همدوسی عرضی     کانونی،

 ]1[:شودتعریف میو با رابطه زیر  بودهمحیط  تالطمبه 

(7) 
  = 0.184  

  

  
  
 

 

 
 

ابع طول همانطور که بیان شد عبور باریكه لیزر از جو ت

شامل جذب،  فیزیكی هایپدیدهو مورد استفاده موج 

همه این عوامل سبب  .پراکندگی و تالطم اپتیكی است

تحت تاثیر پارامتر مهم یک  تا شدت لیزر به عنوان شودمی

با تقریب شكل شبه گاوسی خود را حفظ قرار گرفته و 

 ]1[.شودتر نموده اما اندازه لكه آن بزرگ

(9)               
  
 

     
 exp  

    

     
  

میانگین  R(L)شدت اولیه لیزر و کمیت       ،(9)دررابطه 

، (7)شكل .است( 1)لیزر معرفی شده در رابطه  اندازه لكه

 با    L =1Km، =5cmپروفایل شدت در فاصله هدف 

 متفاوت را نمایش تالطم در سطوح 2Kwتوان اولیه لیزر 

 .می دهد

 

    = (0 رپروفایل شدت د -الف -7شكل 
 . 

 
         =) تالطمپروفایل شدت در سطح  -ب: 7شكل 

 .) 

 
     =      )  تالطمپروفایل شدت در سطح  -ج:7شكل 

 .) 

 مقايسه تركيب همدوس و ناهمدوس در جو -3

روش ناهمدوس  اجرایبیان شد،  پیش از اینهمانطور که 

فنی کمتری  هایپیچیدگیهمدوس از در مقایسه با روش 
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سبب شد در بسیاری از کاربردها  امرهمین  .برخوردار است

کمیت قله  .روش ناهمدوس جایگزین روش همدوس شود

 ]9،7،1[:شودتعریف می( 4)به صورت رابطه  باریكهشدت 

(4)      = 

 
       

         
  
  
 
 
  

          

 
 

    
  

  
 
 
exp      

𝛼=،(4)در رابطه  ضریب خاموشی بوده و این       

جذب و پراکندگی ذرات  اثراتمجموع ناشی از  کمیت

توان ارسالی به سمت    همچنین  .استمحیط موجود در 

شدت قله روند تغییرات  مثالی از ،(9)شكل .باشدمیهدف 

یكربندی همدوس و ناهمدوس را نشان    هر دو پ برای

، میكرونطول موج یک  این مثال در .دهدمی

        ، L=6Km،=1    ، همچنین ضرایب

                    و پراکندگی به ترتیب جذب 

(    )  𝛼 در نظر گرفته         (    )و     

و              = برای روش همدوس. شده است

، که در آن  در نظر گرفته شده           ناهمدوس

N  برای مورد ناهمدوسدر این مثال  ،هاستباریكهتعداد 

N=10 است. 

 

 .روش همدوس و ناهمدوسمقایسه قله شدت در :7 شكل

استفاده از اطالعات موجود در  باتوانیم میهمچنین  

 دو برای را اندازه لكه در هدفپارامتر  ،(9)مسئله شكل

شعاع  هب هدایتگر پرتوبا و ناهمدوس همدوس روش 

((    50cm،  مقايسه كنيمبا یكدیگر.  

 

برای  متفاوت تالطمسطوح مقایسه اندازه لكه در هدف در :9 شكل

 .دو روش همدوس و ناهمدوس

 گيرينتيجه -4

مقایسه با توجه به کاربردهای وسیع انتشار لیزر در جو و 

اندازه مهم پرتو مانند شدت و پارامترهای میزان تغییرات 

 نتیجه گرفت توانمی متفاوت، هایتالطم در لكه در هدف

های پرتو پارامتر متوسط تا قوی تالطمسطوح  در

مدوس بسیار نزدیک به ترکیب با ترکیب ناه انتشاریافته

    این با توجه به مشكالت و بنابر .استهمدوس 

همدوس که در بخش های فنی در روش ترکیب پیچیدگی

توان از از کاربردها می اشاره شد، در بسیاری مقدمه به آنها

 .روش ترکیب ناهمدوس به جای همدوس استفاده نمود
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 ابرچگال کوانتومیپالسمای  سطحی بر روی  واجام پایداری

 1، الله فرهنگ متین1صدیقه میرابوطالبی ، 2،  لیال رجایی1مریم تحفه

 تهران، ایرانگروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،  1

 دانشکده فیزیک، دانشگاه قم، قم، ایران 2

ی اثرات غیرخطی در  تشکیل و برانگیختگی امواج سطحی، در مرز مشترک بین یک محیط پالسما در این مقاله به مطالعه

شرایط سپس . گیریممی در نظر میومحیط پالسما را ابر چگال فرض نموده و برای آن اثرات کوانت. پردازیمو خالء می

این امواج سطحی به صورت  .دهیمبرانگیختگی امواج سطحی را بر روی سطح  آن، در مجاورت خالء ، مورد مطالعه قرار می

صورت تحلیلی و هم به صورت عددی دامنه میدان الکتریکی امواج سطحی هم  به . خطی دارای پایداری کمی هستند

 .آوریمحی برانگیخته را با بررسی رابطه پاشندگی، بدست میهمچنین شرایط پایداری امواج سط. شودمحاسبه می

 رابطه پاشندگیپالسمون، ، کوانتومی امواج سطحی، پالسمای چگال :کلید واژه

The stability of plasma surface wave on the quantum over-dense 

plasma 

M. Tohfeh
1,
 L. Rajaee

2
, S. Miraboutalebi

1
, L. Farhang matin

1 

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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همقدم  

گسترده در حوزه نانوتکنولوژی و نیز گرایش پیشرفتهای 

های نوری در علم و فناوری نانو، مطالعه پدیدهروزافزون به 

طی چند  .کنداجتناب ناپذیر میمقیاس نانومتری را امری 

سال اخیر تحقیقات زیادی درباره انتشار امواج در پالسما 

در این میان امواج . [1] صورت گرفته است

شوند از که در سطح پالسما منتشر میالکترومغناطیس 

در طول فصل  این امواج .دارند اهمیت فراوانی برخور

لزوماً  شوند و از نظر کیفیمنتشر می خالء-امشترک پالسم

در سالهای  .محیط و شرایط مرزی بستگی دارندبه خواص 

مواد مصنوعی یا به عبارت دیگر شبه مواد با ضریب  اخیر

های مختلف کاربردهای جدیدی در زمینهشکست منفی 

دهد که پژوهشها نشان می. [2] اندآوری یافتهعلم و فن

عبور غیرعادی امواج الکترومغناطیسی و جذب تشدیدی 

مواد، ناشی از برانگیختگی مدهای  این امواج از اینگونه

های  السمونپ .[3,4]د باشها میسطحی و یا پالسمون

های محدود شده به سطح هستند و به  پالسمون، سطحی

 دهند یواکنش نشان م ها پالریتون شدت با نور ناشی از

-ثابت دیشترک بین خالء و مواد با در فصل م ها آن .[5]

کوچک مثبت و حقیقی بزرگ منفی  موهومی الکتریک

برای  .دهد رخ می( الکتریک آالییدهو دی معموالً فلز)

بررسی پالسمون سطحی، ابتدا باید رفتار فلزات در مقابل 

 پاسخ. ترومغناطیسی نور مورد مطالعه قرار گیردمیدان الک

ها شناخته  ع دی الکتریک آناپتیکی فلزات توسط تاب

ی امواج الکترومغناطیسی بعد از عبور از الیه. [6]د شو می

الکتریک به صورت موج گذرا درآمده و آنگاه بر روی دی

الکتریک و پالسما موجب برانگیزش سطح مرزی بین دی

ایجاد امواج سطحی . شوندپالسما میمودهای سطحی 

ی پالسمای موجب انتقال انرژی الکترومغناطیسی از ماده

توان مقادیر فوق چگال خواهد شد که در این حالت می

 میدان الکتریکی و پتانسیل ایجاد شده را محاسبه نمود

ویژگی مهم این امواج را می توان در ماکزیمم بودن  .[7]

ما نسبت به نواحی دیگر آن دامنه آنها در سطح پالس

پدیده های موجود در پالسما را می توان به صورت  .دانست

مشخصه مهم یک . [8] خطی و یا غیرخطی بررسی کرد

نظریه خطی برقراری اصل برهم نهی است که کمک زیادی 

. در ساده کردن ساختارهای ریاضی یک نظریه می کند

های پدیدههای اخیر توجه زیادی به دانشمندان در دهه

ولوژی دهند زیرا ارتباط تنگاتنگ با تکنغیرخطی نشان می

با در نظر گرفتن جنبه های در پژوهش حاضر، . دارد

کوانتومی برای یک محیط پالسمای ابرچگال، به بررسی 

سپس  .شودمجموعه معادالت حاکم بر محیط پرداخته می

ضمن بدست آوردن رابطه پاشندگی انتشار امواج سطحی 

در پایان پس از انجام . گیردبررسی قرار میمورد 

گیری برآوردهای عددی و بررسی حالتهای خاص، نتیجه

  .شودپژوهش ارائه می

 امواج الکترومغناطیس معادالت بنیادی

به بررسی عبور امواج الکترومغناطیسی از  داخل  نخست

بدین  .پردازیمفوق چگال مغناطیده می یک پالسمای

با  بنیادی ماکسول و اندازه حرکت رامنظور معادالت 

برای انجام این کار . نماییماستفاده از روش اختالل حل می

میدان های الکتریکی و مغناطیسی و چگالی جریان و نیز 

ک ترم پتانسیل را به صورت یک ترم اختاللی و ی

و کمیتهای میدان الکتریکی و  غیراختاللی در نظر گرفته

 محاسبهمغناطیده را  در پالسمای فوق چگال پتانسیل

برای این منظور معادالت ماکسول به شکل زیر  .نماییممی

 :شوددر نظر گرفته می
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C
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VBEدر این روابط 


به ترتیب سرعت حامل های بار و  ,,

چگالی حاملین بار  0nمغناطیسی و الکتریکی است و میدان 

 .اندهمچنین یونها بدون حرکت فرض شده .الکتریکی هستند

tieبخش زمانی کمیتها به شکل   در نظر گرفته شده و در این

معادله موج خطی به شکل ( 9)و ( 2)و ( 1)صورت از معادالت 

 :آیدزیر در می
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(1       )                                    nex  4)(2  

نشان دهنده کمیات مختل شده سرعت و  vو  nدر اینجا 

به ترتیب بار و جرم  mو e همچنین . چگالی الکترونها هستند

تبدیالت زیر کمیتهای بعددار معادالت با اعمال . استالکترون 

 :شوندباال بدون بعد می
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با استفاده از روش تقریب . باشدمیkcکه در این روابط 

و برای  شوندزیر نوشته می به صورت( 1)و ( 7)و ( 7)معادالت 

 :حذف گردیده است ~سازی عالمت ساده
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با توجه به نظریه اختالل در این  در ادامه برای محاسبه پتانسیل

و پس از خطی کردن تقریب تا تقریب مرتبه دوم را نوشته 

 :خواهیم داشتبرای مرتبه اول  روابط
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ضریب گذردهی معادل یک پالسما به صورت در این روابط 
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شود و زمانیکه تعریف می p شود آنگاه

0مناسب این مودهای برای انگیخته شدن . خواهد شد

( 12)برای حل معادله باشد لذا سطحی نیاز به امواج میرا می

 :گیریمپتانسیل را به صورت زیر در نظر می

(19))()( 43211

xxxkxk
ececececAx yy  

 

توان مقادیر می( 11)و ( 9)در روابط ( 19)با قرار دادن معادله 

به صورت زیر محاسبه  yو  xهای خطی را در دو راستای سرعت
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با در نظر گرفتن پتانسیل هوا به صورت  
xk yAex )(  و با

 ضرایب (11)و ( 9)و حل معادالت   مرزیاعمال شرایط 
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تابع پتانسیل برای . یک مقدار ثابت است Aتوجه شود که 

 به صورت زیرده در اختالل مرتبه اول پالسمای چگال مغناطی

 :آیدبدست می
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نتایج بدست آمده برای  با استفاده از روش عددیسپس 

های در داخل پالسما با شکلپتانسیل موج سطحی ایجاد شده 

همچنین با استفاده از صفر قرار دادن  .شوندداده می( 2)و ( 1)

 .دترمینان ضرایب، ماتریس رابطه پاشندگی بدست می آید
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 .آیدحالت پایدار بدست می 1thyvkبرای حالت در اینجا 

با استفاده از نرم افزار میپل رابطه پاشندگی در نمودار  سپس

این نمودار رابطه پاشندگی در . نشان داده شده است( 1)شکل 

، 1.0thvسرعت حرارتی ، برای ykبر حسب به صورت

، دو  ykمطابق با این شکل، به ازای هر   .شده است رسم 

 .مثبت و قابل قبول موجود است دسته جواب، با 

 

نمودار پاشندگی برای  1شکل : ترتیب از راست به چپ به 2و1شکل 

 مکان حسب بر یکیالکتر دانیم راتییتغ 2 شکلسرعت حرارتی و 

به توزیع میدان الکتریکی بر حسب مکان نمودار ( 2)در شکل 

در اینجا در  .رسم شده است A=0.5ازای مقدار مشخص 

حالت خطی میدان الکتریکی در مرز پالسما بر حسب مکان 

در امتداد امواج م شده است همانطور که انتظار داشتیم رس

جوابهای عددی و تحلیلی با . شود ود بر مرز میدان میرا میمع

در اینجا با استفاده از  .تقریب خوبی به یکدیگر نزدیک هستند

نشان داده  (2)نرم افزار میپل رابطه پاشندگی در نمودار شکل 

بر  ی به صورتاین نمودار رابطه پاشندگدر . شده است

 .شده است ، رسم 1.0thvسرعت حرارتی ، برای ykحسب

 ، دو دسته جواب، با  ykمطابق با این شکل، به ازای هر  

 .  مثبت و قابل قبول موجود است

گیری نتیجه  

. ار امواج سطحی در محیط پالسما بررسی شدشاین مقاله انتدر 

ت از معادالت سیال شامل معادالای بدین منظور مجموعه

ار گرفته شدند تا رابطه ماکسول و معادالت پیوستگی به ک

در روابط  .پاشندگی برای امواج مورد نظر بدست آورده شوند

مختلف بر تاثیر عوامل ( 18)ت التحلیلی به دست آمده معاد

محاسبه میدانهای  به منظور. یان شدرابطه پاشندگی امواج نما

الکتریکی و رابطه پاشندگی امواج سطحی باید معادالت غیر 

خطی حل شوند با توجه به اینکه این معادالت غیرخطی 

هستند و جواب تحلیلی ندارند در این مقاله با استفاده از روش 

ا بصورت تحلیلی بدست خطی سازی جواب مرتبه اول برای آنه

مجموعه معادله حل  PDEآمده و سپس با استفاده از نرم افزار 

. و جوابها در دو حالت با یکدیگر مقایسه شده اند عددی شده

دهند که تقریب خطی بسیار نزدیک به حالت نتایج نشان می

همچنین رابطه پاشندگی امواج سطحی در حالت کلی است 
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  های ابرهمدوس دوفوتونیتنیدگی حالتدرهم

   3و2؛ افشار ، داود 1معتمدی نسب ، امین

تنیمدگی دو دتمته اا ایمن    در این مقاله درهمم . های توان دوم عملگر نابودی ابرتقارنی هستندحالتهای ابرهمدوس دوفوتونی، ویژهحالت-چکیده

-های ابرهمدوس را به حالمت ها حالتی متعامد و بهنجار بواونی را معرفی کرده و با اتتفاده ار آنهابه این منظور پایه. کنیمها را بررتی میحالت

همای ابرهممدوس تم     تنیده هستند و برخالف حالتهای ابرهمدوس دوفوتونی درهمشود که حالتمشاهده می. کنیم های دوکیوبیتی تبدیل می

تنیدگی این دو دتته حالمت، عکم    برای پارامترهای همدوتی بزرگ، رفتار درهم. ابسته اتتها به پارامتر همدوتی وتنیدگی آنفوتونی، درهم

 .  دهدتنیدگی در پارامترهای همدوتی کوچ  رخ میها، بیشترین افت و خیز درهمیکدیگر اتت اما برای هردو دتته اا حالت

 های ابرهمدوس دوفوتونیتنیدگی، حالتدرهم -کلید واژه

Entanglement of Two Photon Supercoherent States  
A. Motamedinasab

1
, D. Afshar 

2,3
 

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

های پرکاربرد در یستمنوسانگر هماهنگ بوزونی یکی از س

های همدوس نوسانگر هماهنگ در حالت. فیزیک است

توصیف کوآنتومی نور بسیار با اهمیت هستند و جبر 

موجود بین هامیلتونی و عملگرهای آفرینش و نابودی، جبر 

ای از جبر هایزنبرگ در تعمیم ساده. هایزنبرگ است

ها ام آن m عملگرهای آفرینش و نابودی بوزونی با توان 

†)شوند جایگزین می †ˆ ˆˆ ˆ,m ma a a a  های حالت. ] 1[( 

-دست میهمدوسی که با استفاده از  این عملگر نابودی به

در . ]2[نامند های همدوس چند فوتونی میآیند را حالت

2m)حالت خاص حالت همدوس دوفوتونی  ) ان ، نش

های زوج و نهیها معادل با برهمشود که این حالتداده می

ها این حالت. ]1[های همدوس معمولی هستند فرد حالت

دهند و خصوصیات ای و فشردگی را نشان میاثر خوشه

ها در ها به دلیل کاربرد آنغیر کالسیکی این حالت

دارای  ]4[و رمزنگاری کوآنتومی  ]9[ارتباطات کوانتومی 

 . میت فراوانی استاه

از سوی دیگر برای سیستم نوسانگر هماهنگ ابرمتقارن که 

توان مرکب از نوسانگرهای فرمیونی و بوزونی است، می

حالت یک عملگر های ابرهمدوس را به عنوان ویژهحالت

های گوناگونی برای تعمیم. نابودی ابرتقارنی تعریف کرد

جمله از آنهای ابرهمدوس پیشنهاد شده است که حالت

های ابرهمدوس دوفوتونی اشاره توان به معرفی حالتمی

ها تنیدگی این حالتدر این مقاله به مطالعۀ درهم. کرد

های به این منظور در بخش دوم حالت. پردازیممی

-ابرهمدوس چند فوتونی نوسانگر هماهنگ ابرمتقارن، را به

-در بخش سوم درهم. کنیمصورت اجمالی بررسی می

ها را مطالعه کرده و بخش آخر نیز به دگی این حالتتنی

 .گیری اختصاص داردنتیجه

 های ابرهمدوس چند فوتونیحالت

ها های همدوس، تعریف آن های یافتن حالت یکی از روش

عملگر . به عنوان ویژه حالت یک عملگر نابودی است

تر منتقل حالت هامیلتونی را به یک تراز پاییننابودی، ویژه

)کند می
1

ˆ
n n

A  


  .) در فضای هیلبرت مرکب از

تعمیم  فضاهای هیلبرت بوزونی و فرمیونی، عملگر نابودی

-صورت زیر تعریف می نوسانگر هماهنگ ابرمتقارن به یافتۀ

 :] 6[شود  
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صورت زیر که در حالت خاص در فضای ابرمتقارن به

 : ]6-5[تعریف شده است 
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f̂که در آن  âو   ترتیب عملگرهای نابودی فرمیونی و  به  

aIبوزونی و همچنین  bIو   ترتیب عملگرهای یکه در به  

 .زیرفضاهای فرمیونی و بوزونی هستند

های  عنوان حالتبه (2رابطۀ ) 2Âهای حالتویژه

 :]1[شوند صورت زیر معرفی میابرهمدوس دوفوتونی به
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، (9)در رابطۀ 
 0

, ,
!

mn j

n

z
z m j mn j

mn j





 


   حالت

فضای  کهبا توجه به این. شود غیربهنجار بوزونی تعریف می
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زیرفضای  mهیلبرت نوسانگر هماهنگ ابرمتقارن مجموع 

 ای دیگرزیرفض jمتعامد است که هر زیرفضا متشکل از 

,...,0 است به نحوی که 1j m  های معادلۀ حالت ، 

mAˆهای عملگر حالتویژه (9)  .هستند  

 های ابرهمدوس دو فوتونیتنیدگی حالتدرهم

دست آمده از تابع های بهتنیدگی حالتبرای محاسبۀ درهم

 :ص دوکیوبیتی زیربرای حالت خال. کنیمتوافق استفاده می

)4( 
0 ,0 0 ,1

1 ,0 1 ,1

AB A B A B

A B A B

a b

c d

  

 
                                                                                         

 : ]1[تابع توافق عبارت است از  

(5)       2ABC ad bc                                                                                                                     

,2در حالتی که  0m j  با استفاده از روابط  است   

دست صورت زیر بهحالت ابرهمدوس دوفوتونی را به( 9)

 :آوریممی

(6 )

 
1

2

*2

0

2

2

1
2 2 2 22 2 20

2 1 2 2

2,0

2

2

4 cosh 4 cosh 4

,

z

z z z

N z z z e

z z z z
Z N

z z






  

 







                    
  

    
 

 
  

  

  


 

  

متعامد و  هایپایه ] 8[اینک با استفاده از روش مرجع 

-بهنجار زیرفضاهای بوزونی و فرمیونی زیر را تعریف می

  :کنیم

(1)  

   

2

*

1 0
0 1

0 1

1

2 cosh

,

0 ,

1
1

f f

b

b

z

z z z z z

z z

F
 

   
    
   

    

  



    

که در آن 
22 2

8 4cosh
z

F z e z


   است . 

با استفاده از معادلۀ   (6)تنیدگی حالت ابرهمدوس درهم

 :عبارت است از( 4)

(8)   
22 2 0

2 22 coshC F z N  

,2شابه حالت ابرهمدوس متناظر با طریق مبه 1m j  

 :آید دست میصورت زیر بهبه

(9)
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های متعامد و بهنجار تنیدگی این حالت با تعریف پایهدرهم

 : (1)مشابه رابطۀ 

 :آیددست میصورت زیر بهبه

(17) 
22 2 1

2 22 sinhC G z N 

که در آن 
22 2

8 4sinh
z

G z e z


    است. 

های ابرهمدوس تنیدگی حالتدرهم( 1)در شکل 

دوفوتونی
2,0

Z   و
2,1

Z 1را با فرض    2  برحسب   

2پارامتر همدوسی و   .ایمرسم کرده  

 (الف)                                   

 



ناوری فوتونیک ایران، بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و ف

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

152 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 (ب)                                   

 

 

-تنیدگی حالتپیداست، درهم( 1)گونه که از شکل همان

,2ازاء های ابرهمدوس دوفوتونی به 0m j  در ،

zو خیز است و در پارامترهای  های کوچک دارای افت

تنیدگی به سمت  بیشینۀ خود بزرگ همدوسی، درهم

0.5Cیعنی   تنیدگی حالت رفتار درهم. کندمیل می  

,2ازاء ابرهمدوس دوفوتونی به 1m j  . متفاوت است  

ها با افزایش پارامترهمدوسی به تنیدگی این حالتدرهم

0Cسمت کمینه خود یعنی    .کندمیل می 

 گیرینتیجه

ام mهای ابرهمدوس چند فوتونی ویژه حالت توان حالت

ها دارای خصوصیات این حالت. از عملگر نابودی هستند

در این مقاله برای حالت خاص . غیرکالسیکی هستند

2m  -دست آورده و درهمرا به 2Âحالت دو ویژه 

شود مشاهده می. ها را مورد مطالعه قرار دادیمتنیدگی آن

تنیدگی به پارامتر همدوسی وابسته است ودر که درهم

پارامترهای همدوسی بزرگ، رفتار این دوحالت عکس 

تنیدگی در همچنین در هر دو حالت، درهم. یکدیگر است

باشد؛ پارامترهای همدوسی کوچک دارای افت و خیز می

1mتنیدگی در حالتکه درهمحال آن   (های حالت

مورد بررسی قرار گرفته  ]8[، که در مرجع (ابرهمدوس

 .  است به پارامتر همدوسی بستگی دارد
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های ابرهمدوس دوفوتونی با تنیدگی حالتنمودار درهم :1-شکل

فرض
1 2

    2 (الف, 0m j     2(ب, 1m j   .  
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با  TNTجابجایی فضایی به منظور شناسایی  استفاده از بیناب نمایی رامان

 PMMAپوشش 

 ، محمد جواد رنجکش، ابوالحسن مبشری، سید محمدرضا دربانی(1)نگین دریابی دوبلوطان

لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهانپژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و   

Negindaryabi@gmail.com
 نویسنده مسئول  (1)

های متداول  در روش. باشد های متداول در آنالیز ترکیبات مولکولی به ویژه مواد منفجره می نمایی رامان یکی از روش بیناب -چکیده 

معموال نقطه تحریک ماده و محل جمع آوری بیناب یکسان است که این موضوع باعث همپوشانی بینااب پوشاش ساطحی و    رامان، 

های اخیر این مشکل با  در سال. شود دار به سختی انجام می در این حالت شناسایی ماده پوشش. شود ها عمقی ماده مورد نظر می الیه

در این پژوهش با استفاده ازاین روش، بیناب رامان مااده  . جایی فضایی مرتفع گردیده استنمایی رامان جاباستفاده از تکنیک بیناب

آوری سیگنال  میلیمتر بین نقطه تابش و جمع 3دهد که جابجایی  نتایج نشان می. شناسایی شد PMMAدرون پوشش  TNTمنفجره 

 .شود دارای پوشش می TNTاز بیناب رامان  PMMAهای  باعث حذف برخی از قله

 TNT ،PMMA بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی،-کلید واژه

 

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. 

mailto:Negindaryabi@gmail.com(1)
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 مقدمه

 قدرتمند و غیر مخرب برای روشی رامان بیناب نمایی

بررسی ساختار و ترکیبات شیمیایی ماده بر پایه پراکندگی 

در این روش . های ماده است ناکشسان نور از مولکول

 پراکنده شده نور و فرودی نور موجطول  بین اختالف

 را ماده ارتعاشی و چرخشی اثر انگشتی گذارهای اطالعات

به دلیل امکان شناسایی دقیق ماده و [. 1]دهد نتیجه می

های موجود در آن، از بیناب رامان به  همچنین ناخالصی

عنوان یک سنجه برای کنترل کیفیت، به ویژه در صنایع 

در برخی موارد مثل . شود می غذایی و دارویی، استفاده

کنترل مواد دارویی، الزم است که بدون دستکاری 

همچنین در . بندی محصول، نوع آن شناسایی شود بسته

طیف سنجی رامان از راه دور امکان خارج کردن ماده از 

ها، به دلیل اینکه اکثر  در این حالت. پوشش وجود ندارد

ا پلیمری ها به صورت پوشش پالستیکی ی بندی بسته

هستند، بیناب فلورسانس شدیدی دارند که باعث سرکوب 

 .شود شدن بیناب رامان ماده هدف می

در روش متداول بیناب نمایی رامان، تابش لیزر به نمونه 

های پراکنده شده دقیقا در همان نقطه  تابانده شده و فوتون

این روش . شود تحریک ماده جمع آوری و آشکارسازی می

ها است که در این  ی مشکالت و محدودیتدارای یک سر

. توان به تابش شدید فلورسانس اشاره کرد میان می

ی موردنظر دارای پوشش باشد، در  همچنین اگر نمونه

ی درون  روش رامان متداول بیناب رامان پوشش و ماده

بنابراین برای . کنند پوشش با یکدیگر همپوشانی می

 وان از روش متداولت شناسایی ترکیبات دارای پوشش نمی

 .رامان استفاده کرد

و همکارانش برای شناسایی  1آقای ماتوسک 5005در سال 

دار توسط بیناب نمایی رامان، روش  های پوشش نمونه

SORS)بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی 
را پیشنهاد  ( 

                                                           
 

 
1
 Matousek 

2
 Spatially Offset Raman Spectroscopy 

توان بیناب رامان و فلورسانس  میدر این روش . دادند

 [.5]اثر آن را کاهش داد پوشش سطحی را حذف کرد یا

برای شناسایی ماده  SORSدر این پژوهش از چیدمان 

TNT  در پوششPMMA استفاده شده است. 

 تئوری و چیدمان تجربی

های  بر مبنای پراکندگی چندگانه فوتون SORSتکنیک 

انتشار . استوار است( ماده هدف و پوشش)رامان در محیط 

چندگانه شده و با توجه فوتون در محیط باعث پراکندگی 

به خواص اپتیکی، ماده سه حالت برای فوتون پیش 

 [:9]آید می

هایی که بدون انحراف از جهت اصلی منتشر  فوتون-1

 .شود می

. شوند ها کمی از جهت اصلی انتشار منحرف می فوتون-5

 .ها هنوز به سمت جلو است جهت گیری حرکت این فوتون

گی آنها بیشتر است و هایی که درجه پراکند فوتون -9

ها نسبت  این فوتون. کنند عمق بیشتری ازماده را طی می

به دو حالت قبل قادر به ارائه اطالعاتی از عمق ماده 

هستند که ناشی از انتقال و عبور در عمق بیشتری از ماده 

 .است

هایی که درجه پراکندگی باالیی دارند، جهت  فوتون

متفاوتی را در  های تصادفی داشته و مسیرهای گیری

بر اساس مسیر و همچنین . کنند محیط طی می

های فضایی و  توان توزیع ها می گیری تصادفی فوتون جهت

آشکار سازی  [.7]ها نسبت داد  زمانی مختلفی را به آن

ها بر اساس نوع توزیع فضایی و زمانی باعث تفکیک  فوتون

این بنابراین . شود های مختلف ماده می بیناب رامان الیه

های  روش امکان جداسازی بیناب پوشش سطحی و الیه

ای  نقطه در این روش بین . کند داخلی ماده را فراهم می

ای که بیناب رامان آن از  شود و نقطه که لیزر تابیده می

 [.5]شود  شود، جدایی فضایی ایجاد می جمع آوری می
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نشان داده شده است، به هر ( 1)همانطور که در شکل

میزان که نقطه جمع آوری از نقطه برانگیختگی لیزر دور 

کاهش های سطحی به سرعت  شود، سهم بیناب الیه 

های عمقی به  یابد و نسبت شدت بیناب رامان الیه می

های سطحی بیشتر  بیناب رامان و فلوئورسانس الیه

 .شود می

ای  شامل دو روش جمع آوری به روش نقطه SORSروش 

در این . باشد و جمع آوری از چند دایره هم مرکز می

ای استفاده شده است که  پژوهش از روش جمع آوری نقطه

بش لیزر به یک نقطه از نمونه تابانده شده و محل در آن تا

جمع آوری سیگنال رامان از نقطه برانگیختگی به اندازه 

Δx طرح واره عملکرد این روش در شکل . شود جابجا می

 .نشان داده شده است( 1)

 
طرحواره بیناب نمایی عملکرد بیناب نمایی رامان  :1 شکل

 جابجایی فضایی

 لیزر دمشی استفاده شده طول موجچیدمان تجربی  در

از یک عدسی  .است میلی وات 90 آن توان و نانومتر 595

برای متمرکز کردن نور لیزر بر  cm 10با فاصله کانونی 

آوری  میکروسکوپ برای جمع 10Xروی ماده و یک شیئی 

پس از عدسی شیئی، . نور پراکنده شده استفاده شده است

پراکندگی رایلی قرار گرفته فیلتر میان نگذر برای حذف 

در نهایت یک عدسی پرتوها را به داخل فیبر . است

طرحواره این چیدمان را نشان ( 5)شکل . فرستد می

نشان داده شده است، ( 5)همانطور که در شکل . دهد می

مجزا بودن بخش ارسال پرتو لیزر و بخش جمع کننده نور، 

 در این. دکن امکان ایجاد جابجایی فضایی را فراهم می

در نظر  mm 9برابر ( Δx)چیدمان مقدار جابجایی فضایی 

 که ده بیناب گیری میانگین از بیناب هر .گرفته شده است

 به است شده آوری جمع ثانیه 50 هرکدام در مدت زمان

 LR2سنج استفاده شده محصول  طیف .آمده است دست

 .است nm 0.5 با رزلوشن ASEQشرکت 

 

 SORSطرحواره چیدمان تجربی : 2شکل 

دار به عنوان  پوشش TNTدر این پژوهش ماده منفجره 

برای این منظور . هدف مورد استفاده قرار گرفته است

سانتی متر با استفاده از دستگاه پرس  1با قطر  TNT قرص

 پوششی. تن بر واحد سطح تهیه شده است 6و تولید فشار 

 1با ضخامت ( پلی متیل متاکریالت) PMMAاز جنس 

 .ها درون این پوشش قرار داده شدند میلیمتر تهیه و قرص
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 و تحلیل داده ها  نتایج

بدون  TNT، بیناب رامان (الف)، منحنی 9در شکل 

 7دارای  TNTبیناب رامان . پوشش نشان داده شده است

cm قله شاخص، 
-11519، cm

-11915 ،cm
و     1575 1-

cm
که به ترتیب مربوط به ارتعاشات تنفس  1611 1-

و  NO2، کششی نامتقارن NO2حلقوی، کششی متقارن 

، بیناب 9شکل ( ب)در منحنی . کششی حلقوی است

قله  9نمایش داده شده است که دارای  PMMAرامان 

cm شاخص 
-11900 cm

-1
,
cm و  1615 

 . است 11157-

تر است و  در مقایسه با بیناب رامان پهن فلورسانی بیناب 

قوی و در صورتی که ماده موردنظر دارای بیناب 

فلورسانسی باشد، بیناب نهایی به صورت تعدادی قله 

کوچک وتیز است که روی یک قله پهن با شدت زیاد 

 .شودمشاهده نمی 9این موضوع در شکل. است قرارگرفته

درون پوشش  TNTمربوط به بیناب  9شکل ( ج)منحنی 

PMMA ر زرد رنگ روی نوا .ستا بدون جابجایی فضایی

در بیناب  PMMAهای نشان دهنده محل قله 9شکل 

مشخص ( ج)همانطور که در منحنی . است های ثبت شده

های پوشش  است، قله     شده است، در حالتی که 

PMMA  وTNT در . شوند به صورت هم زمان دیده می

cmاین وضعیت قله 
cmو  PMMAپوشش   1615 1-

-1 

همچنین . با یکدیگر همپوشانی دارند TNTماده  1611

cm های قله
cmو  1157 1-

-1 1900 PMMA  به صورت

با  .شوند های اضافی در بیناب مشاهده می قله

از طیف  PMMAهای رامان  اثر قله        اعمال

شود که این موضوع در  تقریبا حذف می TNTرامان ماده 

ده میهمانطور که مشاه. نشان داده شده است( د)منحنی 

cmهای  شود، در این منحنی، قله
cmو  1900 1-

-1 1157 

اند و با از بین رفتن اثر به صورت کامل حذف شده

 TNT، شدت قله سوم ماده cm-1 1615همپوشانی قله 

 .است کاهش یافته(( 9)نوار زرد رنگ میانی در شکل )

 

با  TNT-، جPMMA -، بTNT -بیناب رامان الف: 3شکل 

 با پوشش TNT-بدون جابجایی فضایی، د PMMA پوشش

PMMA  میلیمتر 9با جابجایی فضایی 

 گیری نتیجه

با استفاده از تکنیک بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی به 

. توان اجسام دارای پوشش را شناسایی کرد خوبی می

، با اعمال جابجایی ستنشان داده شده اهمانطور که 

تابش لیزر و نقطه جمع آوری بین نقطه  mm 9فضایی 

 PMMA و پوشش TNTهای  همپوشانی سیگنال سیگنال،

 .حذف شده است

 ها مرجع

1. M. Lopez-Lopez and C. Garcia-Ruiz, “Infrared  and 

Raman spectroscopy techniques applied to identification of 

explosives”, Trends in Analytical Chemistry. 54, pp. 36-
44, 2014. 

2. 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 

3. Sh. Sundarajoo, “Deep Raman Spectroscopy In The 

Anlalyical Forenesic investigation Of Concealed 

Substances, Science & Engineering”, 2012 

4. 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 
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با الکترود  CZTSeسازی و بهبود عملکرد سلول خورشیدی الیه نازک شبیه

 شفاف گرافن

 سجاد دهقانی، دکتر رزا صفایی دکتر، امیریسمانه 

 ه شیراز، دانشکده فناوریهای نویندانشگا                                                             

باا در نررگارفتن ا ار      graphene/CdS/CZTSe/Alبا ساختار  CZTSeنازک  رشیدی الیه ن مقاله عملکرد سلول خودر ای –چکیده 

 ، ضخامت و چگالی ناخالصی الیه جاذب و همچنین تا یر گاف انرژی .شبیه سازی شده است Silvacoافزار با استفاده از نرم بازترکیب

به طوری که در حالات بهیناه سااختار سالول     . قرارگرفتند الیه بافر بر عملکرد این سلول مورد بررسی خامت و چگالی ناخالصی ض

10و چگاالی ناخالصای    nm 90با ضاخامت   CdS، الیه بافر nm 10خورشیدی با الیه پنجره گرافن به ضخامت 
17

 cm
-3

،الیاه جااذب     

CZTSe  1.2با ضخامت µm  10×5و چگالی ناخالصی
16

 cm
-3

الی جریان اتصال کوتاه ، چگ % ղ=14.28به بازده   ev 1.12و گاف انرژی   

Jsc=31 mA/cm
2
یابیم کاه نبابت باه سالول خورشایدی      دست می F.F=76.38%و ضریب پرشدگی  Voc=0.6 V  ، ولتاژمدار باز   

CZTSe متداول بهبود قابل توجهی داشته است. 

                  CZTSeبازده، سلول خورشیدی الیه نازک، سیلواکو،  -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 10
17

 cm
-3

 as buffer layer and CZTSe with 1.2 µm thickness and 1.12 ev bandgap energy  and 

doping concentration of 5×10
16

 cm
-3

 as absorber layer, Efficiency ղ=14.28%, Jsc=31 mA/cm
2
, 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
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                           مقدمه

ل خورشیدی الیه نازک با هزینه کم و ساخت سلو برای CZTSeاز  

شود زیرا این نیمه هادی دارای ضریب جذب استفاده میبازده باال 

10زیاد 
منابع آن . است ev 1.12-0.9، گاف انرژی مستقیم در بازه  4

انعطاف پذیر است و به راحتی شوند، به وفور در کره زمین یافت می

 .[1] تندبرروی سطوح غیرمسطح قابل نصب هس

 (ITO)های متداول از الکترود شفاف اکسید قلع ایندیم درسلول

استفاده شده است اما چون این ماده شکننده بوده وقیمت آن به 

دلیل محدود بودن منابع آن زیاد است از گرافن که انعطاف پذیرتر و 

ای مقاومت صفحه. شوداست به جای آن استفاده می ITOتر از ازان

درصد نور خورشید را ازخود عبور   91است و  ITOز گرافن کمترا

شود نور بیشتری به الیه جاذب برسد و بازده دهد که این باعث میمی

 .[2] یابدسلول افزایش می

هدف کلی از این مقاله ارائه یک ساختار بهینه برای بهبود عملکرد 

حالت بهینه به  در  که.باشدمی CZTSeسلول خورشیدی الیه نازک 

ղ=14.28% یمارسیده. 

        CZTSe شبیه سازی سلول خورشیدی 

های و با داده 1را مطابق شکل  CZTSeابتدا سلول خورشیدی 

 .کنیمشبیه سازی می Silvacoافزار با نرم 1جدول 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 پارامترهای به کاررفته در شبیه سازی سلول خورشیدی-1جدول 

CZTSe [3, 5, 6, 7]. 

Graphe

ne 
CdS CZTSe parameters 

0.01 0.15 1.2 Thickness 

(µm) 

25 10 7 Permittivity 

0 2.42 1.04 Bandgap  

5.25 3.75 4.05 Affinity 

------- 0.25 0.07 Electron 

effective mass 

-------- 5 0.2 Hole effective 

mass 

10
4 

160 145 Electron 

mobility 

10
4 

15 35 Hole mobility 

------ 5×10
16 

------ Donor density 

------ ------- 5×10
15 Acceptor 

density 

------- 7.5×10
-10 

1.5×10
-9 

SRH life time 

-------- 1.02×10
-10 

1.04×10
-10 Radiative 

recombination 

 

ا بسازی شبیهنتایج خطای ، 2با توجه به مقادیر ذکرشده در جدول 

درصد است که این میزان اختالف  5تا  2نتایج تجربی تقریبا بین 

پلی کریستال است و با توجه به  CZTSeخیلی ناچیز است، چون 

ی مواد در کار تجربی ذکر نشده است جدول مربوط به پارامترهااینکه 

 .تفاوت وجود دارد به همین دلیل مقداری

 

 

 CZTSe خورشیدیسلول ساختار -1شکل        
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 .[8] مقایسه نتایج شبیه سازی ساختار اولیه با نتایج تجربی -2جدول 

F.F (%) Jsc 

(mA/cm
2
) 

Voc (v) ղ (%) نتایج 

 تجربی 10.21 0.426 36.1 66.4

 سازیشبیه  10.76 0.45 35.20 67.83

 

بررسی تا یرپارامترهای مختلف برعملکرد سلول خورشیدی 

CZTSe 

 یه بافرضخامت ال-1

طبق  دهیم کهتغییر می nm 150-10ضخامت الیه بافر را در بازه 

 .رسیممی ղ=10.79%به بیشینه بازده  nm 90درضخامت  2شکل 

  CdS منحنی بازده بر حسب ضخامت الیه بافر-2شکل 

 ضخامت الیه جاذب -2

 دهیمتغییر می nm – 2 µm 10 را در بازه  CZTSeضخامت 

ه به بیشینه بازدµm 1.2 ضخامت در  9که مطابق شکل 

ղ=10.76% یابد زیرا با افزایش ضخامت بازده افزایش می. رسیممی

توانند شوند که میهای بیشتری در الیه جاذب جذب میتعداد فوتون

های حفره بیشتری شرکت کنند و حامل –در تولید زوج الکترون 

شود که می Jscو  Vocکنند که باعث افزایش اضافی بیشتری تولید می

کند، از طرفی دیگر افزایش ضخامت در جهت افزایش بازده عمل می

کند  و در به دلیل افزایش بازترکیب در جهت کاهش بازده عمل می

شوند و بازده و ثابت می کنندمی جایی این دو اثر همدیگر را خنثی

 .[4] رسدبه اشباع می

 چگالی ناخالصی الیه جاذب و الیه بافر-9

 ها، چگالی ناخالصی الیه جاذب و بافر در بازه س گزارش مقالهبر اسا

10
14

-10
18

 cm
کنند بر این اساس ما هم چگالی ناخالصی تغییر می 3-

طبق نتایج شبیه سازی در حالت بهینه . دهیمرا در این بازه تغییر می

10با چگالی ناخالصی  CdSبرای 
17 

cm
و برای  ղ=10.69%به   3-

CZTSe 10×5 ناخالصی چگالی با
16

 cm
دست   ղ=11.47%به  3-

 .یابیممی

 CZTSe منحنی بازده برحسب ضخامت الیه جاذب -9شکل  

 گاف انرژی الیه جاذب -4

تغییر  ev 1.12-0.9در بازه  CZTSeگاف انرژی  [9]بر اساس مرجع 

کند، از این رو ما اثر تغییر گاف انرژی بر بازده سلول خورشیدی را می

با افزایش گاف انرژی بازده افزایش  4مطابق شکل . مکنیبررسی می

ناهمگن با  pnیابد زیرا در ساختارسلول به دلیل وجود پیوند می

یابد که این افزایش گاف انرژی، پتانسیل داخلی سلول افزایش می

شود؛ از طرفی دیگر با افزایش پتانسیل داخلی می Vocموجب افزایش 

که این  یابدمی ها درسلول افزایشها وحفرهاحتمال تجمع الکترون

سبب  Jscو  Vocشود، درنتیجه افزایش می Jscهم موجب افزایش 

 ev 1.12در گاف انرژی  4شکل  مطابق. [3]شودافزایش بازده می

 .آوریمیرا به دست م ղ=13.07%بیشترین بازده 

 

 CZTSe منحنی بازده برحسب گاف انرژی الیه جذب-4شکل 
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 لول خورشیدی درحالت بهینهس I-Vمنحنی مشخصه 

های قبل در نظر گرفتن کیله مقادیر بهینه به دست آمده از قسمتبا 

ضخامت و  خامت و چگالی ناخالصی الیه جاذب،برای گاف انرژی، ض

چگالی ناخالصی الیه بافر سلول را شبیه سازی کردیم که منحنی 

 .باشدمی 5سلول در حالت بهینه مطابق شکل  I-Vمشخصه 

در حالت  CZTSeسلول خورشیدی  I-Vمنحنی مشخصه  -5شکل

 بهینه

 بازده به  ، که نسبتشد  ղ=14.28%بنابراین در ساختار بهینه 

و همچنین نسبت به نتایج  [8] گزارش شده درղ=10.21% تجربی

که به   ղ=9.47%و ղ=6.45%پیشین با بازده  هایشبیه سازی

 .فزایش یافته استگزارش شده اند، بازده ا [4]و  [3]ترتیب در 

منحنی بازده کوانتومی، جذب و بازتاب بر حبب طول 

 موج

کوانتومی  نتایج اپتیکی حاصل از شبیه سازی، که شامل منحنی بازده

نشان  6باشد در شکل سلول، جذب و بازتاب برحسب طول موج می

 .داده شده است

 نتیجه گیری                   

با الکترود گرافن  CZTSeه نازک در این مقاله سلول خورشیدی الی

شبیه سازی گردید وتاثیر پارامترهای ضخامت، چگالی ناخالصی و 

گاف انرژی الیه جاذب، ضخامت و چگالی ناخالصی الیه بافر بر 

که با توجه به مقادیر بهینه به دست  .عملکرد سلول بررسی شدند

ین دست یافتیم و به ا  ղ=14.28%آمده برای این سلول به بازده 

 .بهبود یافت CZTSeطریق عملکرد کلی سلول 

 

 منحنی بازده کوانتومی، جذب و بازتاب برحسب طول موج -6شکل 

 هامرجع                                    
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[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. 

[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. 

 

[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. 

 

[5] K. ITO, Copper Zinc Tin Sulfide-Based Thin-Film 

Solar Cells, wiley, PP. 172-173, 2015. 

 

[6] K. Patel and P. Tyagi, “Multilayer graphene as a 

transparent conducting electrode in silico heterojunction solar 
cells”, AIP advances, Vol. 5, PP. 077165-11,2015. 

[7] J. Weber, V. Calado and M. Sanden, “Optical constants of 

graphene measured by spectroscopic ellipsometry”, Applied 

physics letters, Vol. 97, PP. 091904-3, 2010. 

[8] J. Lia, S. Kim and Y. Zhang, “Tailoring the defects and 

carrier density for beyond 10% efficient CZTSe thin film solar 

cells”, Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 159, PP. 
447-455, 2017. 

[9] S. Bag, O. Gunawan and D. Mitzi, “Low band gap liquid-

processed CZTSe solar cell with 10.1% efficiency”, Energy 

Environ. Sci, Vol. 5, PP. 7060-7065, 2012. 

  



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

161 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

  یجذب فیط قیاز طر ستایاتم درون موج ا یدو بعد یابیمکان 

 زادهفروغ بزرگ و مصطفی صحراییعلی عقلمنداالنق ، 

 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 

نشان . است ستایا موج درون حرکت هنگام در اتم مکان مورد در یاطالعات حاوی مکان، به وابسته یستایا موج با اتم همدوس اندرکنش -چکیده 

با .شودگیری شود، موقعیت اتم درون موج ایستا تعین میاندازه کاوشگرفرکانس جذبی میدان پذیرفتاری الکتریکی وابسته به دهیم که زمانیکه می

 .یابیمو فرکانس رابی میدان های اعمالی به این مهم دست می کاوشگرنامیزانی میدان فاده از یک سامانه چهار ترازی و بررسی تاثیر است

 

 مربوطه یبا گذارهاپروب  دانیم یزانینام، محرک دانیم یفرکانس راب یابی، مکان -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

گیری طریق اندازهاز اتم درون موج ایستا یابی مکان ااخیر

مورد توجه اساسی قرار گرفته  کاوشگر طیف جذبی میدان

 یک سامانهنشان داده شده در صورتیکه در  .است

، میدان تزویج کننده (می سه ترازیات یسامانه) EITنوعی

ی سینوسی متغییر با مکان باشد، پاسخ جذب دارای نمایه

به عبارتی جمعیت تراز . خواهد شد محیط در فضا مدوله

ی اتمی در فضا موضعی شده باالیی سامانه

ایستا کاربردهای  موج درون اتم یابیمکان.]7و1[است

 و انیشتن-بوز چگالش لیتوگرافی، نانواز جمله  وسیعی

 در اتم یابی مکان این مقاله،  در .دارد لیزری سازی خنک

 انجام کاوشگر ضعیف میدان جذبی طیف طریق از بعد دو

شد،  گیریاندازه جذبی فرکانس اینکه محض به .شده است

. گرددمی تعیین ایستا موج درون متحرک اتم مکان

 دو حالت در اتم و میدان، همکنش بر در موثر پارامترهای

 های میدان نامیزانی کننده، تزویج میدان شدت نظیر بعدی

 بحث مورد اتم یابی مکان در کاوشگرو کننده تزویج

  .گرفته استقرار

 مدل و معادالت  

در  zک اتم متحرک در راستای ی ،(الف)1مطابق شکل 

-که از میان موج ایستای کاواک عبور می گیریممینظر 

( ب)1ر داخلی ترازهای انرژی اتم در شکل ساختا .کند

به      نرخ گذار تابشی از تراز .نشان داده شده است

و نرخ  .است     و      به ترتیب      و      هایتراز

به ترتیب      به تراز      و      هایگذار تابشی از تراز

ی میدان ضعیف به وسیله     تراز .است     و      

با      تراز  .شده است تزویج     به تراز   pΩکاوشگر

 هاییدانی موسیله هب به ترتیب     و     ترازهای 

کالسیک با فرکانس رابی    s x sin kx   و

  ( )c x sin ky   2که.است شدهتزویج /  k  عدد 

 . است موج

 
و عبوری  از میان موج  zاتم متحرک در راستای (.الف)1شکل

 ایستا 

 ساختار داخلی ترازهای اتمی.1شکل 

با فرض اینکه که مرکز جرم اتم تقریبا ثابت است با اعمال  

از انرژی جنبشی اتم در با صرفنظر   1ناث-تقریب رامان

برهمکنش اتم با میدان  به شکل  هامیلتونی، هامیلتونی

 .آیدزیر بدست می

0 0
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 32 که  p p    میدان پروب یزانینام،

s 42 sΩ μ E /   ،c 41 cΩ μ E / وp 23 pΩ μ E / 

با استفاده از رابطه  .استهای اعمالی فرکانس رابی میدان

                                                           
1
Raman-Nath approximation 
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معادالت ماتریس  ،و پس از خطی سازی کردن لیوویل،

 .آیندبدست می زیر چگالی

[ , ]
i

H


    L   

     1 1 113
13 41 42 13 43

2 2

c
pi i i i  

  
        
   

     1 1 123
23 23 43

2 2 2

ps
pi i i  

  
      

 
  

       1 1 1 142 41

43 13 23 42 43
2 2 2 2
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p
i i i i   
   

       
 
 
 

11 22 33 44
1       

بدست آوردن اطالعات در مورد مکان اتم عبوری از هدف، 

جذب میدان گیری ایستا از طریق اندازهوج میان میدان م

 کاوشگر " Im  میدان پذیرفتاری  که .است 

 .شوداست و بصورت زیر تعریف می کاوشگر

                               23
23

0

 
N

E


 


   

اتم وچگالی  Nممان دو قطبی، که
23  عنصر ماتریس

  . است کاوشگرچگالی گذار 

  نتایج و بحث ها

نامیزانی و  s،cایستا تاثیر میدان های  7در شکل 

  میدان پروب p  روی مکان یابی دو بعدی اتم بررسی

5sبرای. شودمی   و  0p   با خاموش بودن

ی ، جذب در بازهc میدان  ,   دقیقا صفر است

 در اطراف گره میدان موج ایستا موجود ناحیه سه بجز

  ( )s x sin kx . هایی که در آنها ناحیه(. الف)7شکل

جذب وجود ندارد به دلیل وجود شفافیت القایی الکترو 

 cزیرا زمانیکه. تشدید است فرکانسمغناطیسی در 

ی سه ترازی آبشاری خاموش است سامانه به یک سامانه

و  cمیدانبا روشن شدن سپس . ]4و9[شودتبدیل می

  دادنقرار  0.5p   ،1s   5و  c    پیک

 (.ب)7شکل. شودپدیدار میجذب در هر چهار ناحیه 

به ازای  (kx,ky) نمودار جذب کاوشگر بر حسب(. الف)7 شکل

 و سایر پارامترها عبارتند از             

          ،              ،

 و          ،          ، ،         

         . 

 
به ازای ( kx,ky) نمودار جذب کاوشگر بر حسب (.ب)7 شکل

و سایر پارامترها شبیه         ،              

 .باشندمی(الف)7شکل 

 همچنین با قرار دادن 0 ( ) ( )s s sin kx sin ky    

خواهد داشت و وابستگی مکانی   sتنها  میدان 

به  yو هم در راستای  xهم در راستای وابستگی مکانی 

 .شوداین میدان مرتبط می

 و نامیزانی پروب sتاثیر میدان ایستا  9در شکل  p

زمانیکه . شودبعدی اتم بررسی مییابی دو روی مکان

0 11s    و  6p  ،  مانند در  حفرهدو الگوی

در لبه  دهد که اتم با احتمال زیادپروفایل جذب رخ می

 (.الف)9شکل .کندهای آن دو دهانه موضع گیری می
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با قرار دادن
0 9 s   و  10p   ، هاحفرهشعاع 

مانند در ناحیه دوم  قلهو در نتیجه دو الگوی  کاهش یافته

احتمال موضع گیری آید که در واقع و سوم به وجود می

-ی تناوب موج ایستا افزایش میاتم در یک دوره

 (.ب)9شکل.یابد

 
به ازای ( kx,ky) نمودار جذب کاوشگر بر حسب (.الف)9شکل

و سایر پارامترها شبیه       ،               

 باشندمی(الف)7شکل 

 
به ازای ( kx,ky) نمودار جذب کاوشگر بر حسب (.ب)9شکل

و سایر پارامترها شبیه      ،              

 باشندمی(الف)7شکل 

نامیزانی  فرکانس رابی و شود که با کنترلمالحظه می

 .شوداتم محدودتر و دقیق تر می، توزیع احتمال کاوشگر

 گیری نتیجه

مقاله مکان یابی دو بعدی اتم از طریق طیف جذبی دراین 

که  ی یک سامانه چهار ترازی بررسی شدبرا کاوشگرمیدان 

در آن از دو میدان کنترلی و وابسته به مکان و یک میدان 

استفاده شده است که با استفاده از تغییر  کاوشگر

یزانی و فرکانس رابی و قسمت موهومی پارامترهای نام

 . پذیرفتاری، نتایج مطلوب حاصل شد
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با گذردهی الکتریکی نزدیک صفر به عنوان جاذب شدید  فرامواد طراحی

و کابرد آن در نور کند و تند مونیکیپالس  

 محمود مرادی، 1مینا وفایی
 1، غالمحسین بردبار 1

 شیراز ،ه شیرازدانشگا ،فیزیک بخش 1

به صورت عددی فلز -دی الکتریک-گذردهی الکتریکی نزدیک به صفر براساس ساختار فلزفرامواد با ضریب ، در این مقاله –چکیده 

در این ساختار جفت شدن پرتو نور ورودی با امواج سطحی سبب ایجاد جاذب شدید پالسممونیکی بما   . شده استبررسی طراحی و 

نشان داده های ساختاری این فرامواد ساختار از طریق تغییرات ویژگی تنظیم پذیر بودن نانو از طرف دیگر. شودکابردهای مختلف می

محاسبه شده  ،ساختار پالسمونیکی پیشنهاد شده بازتابضریب جذب و  عددیسازی برای این منظور با استفاده از شبیه .شده است

نتایج نشان . ه عنوان نور تند و کند مورد بررسی قرار گرفته استهای کنترل انتشار امواج بخیر گروه، ویژگیسپس براساس تأ. است

در انتهما اابمت    .است 9ضریب کیفیتی برابر  و nm 1371صفر در طول موج  الکتریکی دهیفرامواد پیشنهادی دارای گذردهد که می

  .برسد 051و  1111به ترتیب  تواند سرعت نور میو کاهش  که با بکار بردن فلز طال، ضریب افزایش ،شده است

 .، نور تند و کندفرامواد، ضریب گذردهی الکتریکیجاذب شدید،  -کلید واژه

 

Design of epsilon near zero metamaterial as a perfect plasmonic 

absorber and its application as slow and fast light 
 

 

Mina Vafaei
1
, Mahmood Moradi

1
, Gholamhossein Bordbar

1
 

1 
Department of Physics, Shiraz University, Shiraz 

 

Abstract- In this paper, epsilon near-zero (ENZ) metamaterial was designed and investigated based on metal-

dielectric-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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 مقدمه

ی جدید با برای طراحی مواد مناسب فرامواد فرصتیپیدایش 

مقادیر غیر معمول  جالب توجه باالکترومغناطیسی  خواص

. پذیری مغناطیسی فراهم کرده استوذگذردهی الکتریکی و نف

واص که دارای خ باشندمیاز مواد مرکب  یادستهاین مواد، 

مصنوعی، ای از این مواد دسته . [1] جدید و یکتایی هستند

( ENZ)ثر نزدیک به صفر گذردهی الکتریکی مؤفرامواد با 

لفه از گذردهی حقیقی یک یا دو مؤه در آنها قسمت هستند ک

این نوع فرامواد  اخیرأ .شودالکتریکی موثر ساختار صفر می

مرئی و مادون قرمز  بازهوسیعی از  کاربردها در  بازهدلیل ب

توان از این کاربردها می. اندتوجه زیادی را به خود جلب کرده

های الکترومغناطیسی، به نامرئی سازی، افزایش چگالی حالت

به خودی  طول موج و افزایش انتشار خود نتقال تصویر زیرا

گذردهی الکتریکی نزدیک به صفر در فرامواد با  [.2]اشاره کرد 

الیه  ساختارهای متنوعی از جمله ساختارهای متقارن چند

ای فلزی تعبیه شده در هسیمو آرایه نانو [ 9]الکتریک دی-فلز

یشگاهی به اثبات زماآالکتریک به روش تئوری و ماتریس دی

در این مقاله فرامواد با گذردهی الکتریکی [. 4] رسیده است

با  در تابش عمودی TEبرای نور قطبیده  نزدیک به صفر

در ناحیه طول موجی  فلز-الکتریکدی-از فلزساختاری 

 طیف جذب و بازتاب. سازی شده استفروسرخ طراحی و شبیه

 که این نوع فرامواد  دهدر ساختار نشان میدمحاسبه شده 

  .تواند به عنوان جاذب شدید پالسمونیکی معرفی شودمی

 
  فلز-دی الکتریک-رامواد پیشنهادی مبتنی بر ساختار فلزفساختار  :1شکل  

(nm 913=Ly=Lx) 

های ضد بازتاب و مواد جاذب کاربردهای وسیعی از جمله اتاق

های الکترومغناطیسی در مدارهای پرسرعت محافظت از تداخل

 خیرتأاساس همچنین بر . دارند... و کاهش نویز در مخابرات و 

 توانند سرعت نورثابت شده است که این نوع فرامواد می گروه

 .ا را به مقدار قابل توجهی تند و یا کند کنندر

 پیشنهادی ساختار فرامواد 
-دی-الیه فلز شامل سهساختار فرامواد پیشنهادی  1در شکل 

-دی اکسید سلیسیوم-طالد غیر مغناطیسی فلز با موا-الکتریک

در این ساختار از دی اکسید . طال نشان داده شده است

گذردهی الکتریکی با سلیسیم 
2 2.1316SiO   به دلیل

دهد، های سطحی را افزایش میاینکه طول انتشار پالسمون

ها به همراه ضخامت و نوع مواد ازه الیهاند. استفاده شده است

.  آمده است 1بکار رفته در ساختار فرامواد پیشنهادی در جدول 

، ب نور ورودی با الیه طالی باالییبا جفت شدن مناس

های معینی های سطحی تحریک شده و طول موجپالسمون

 z صفحه رـب دوـعم روـط هـب روـن . شوندجذب یا بازتاب می

 ننوسا x روـمح یستادر را لکتریکیا انمیدو  کندمی تابش

از فلز طال بعنوان الیه اول و سوم در ساختار فرامواد  .ندکمی

با آن  گذردهی الکتریکیپیشنهادی استفاده شده است که 

 :شودل درود به صورت زیر تعریف میاز مداستفاده 

  (1)                                       
 

2

p

ci


 

  
 


 

9که گذردهی الکتریکی فرکانس باال   فرکانس پالسما ،
1513.8 10p rad s   و فرکانس برخورد
150.11 10 rad s   اگر  .در نظر گرفته شده است

تر از طول موج پارامترهای هندسی ساختار بسیار کوچک

الکترومغناطیسی فضای  0  آزاد باشند، ساختار مورد نظر

و گذردهی   ثر در نظر گرفته شودتواند به عنوان محیط مؤمی

در این کار گذردهی . الکتریکی موثر ساختار بدست آید

نرم افزار سازی با استفاده از الکتریکی ساختار به روش شبیه

CST STUDIO SUITE در این  .(2شکل) بدست آمده است

روش از پارامترهای پراکندگی برای بدست آوردن ضریب 

استفاده  ثرمؤ شکست ساختار و در نتیجه گذردهی الکتریکی

 .شودمی
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  فلز-الکتریکدی-فلزثر فرامواد گذر دهی الکتریکی  مؤ: 2شکل 

 
 فلز-الکتریکدی-فلزفرامواد جذب و بازتاب طیفی نمودار : 9شکل 

 های بکار رفته در فرامواد پیشنهادیاندازه: 1جدول 

Size(nm) Thickness 

(nm) Type Layer 

310×310 40 Metal(gold) First 
310×310 10 Dielectric(SiO2) Second 
200×200 30 Metal(gold) Third 

 

 سازیبحث و نتایج شبیه

با توجه به طیف جذب و عبوری بدست آمده در در این قسمت 

توانیم فرامواد پیشنهادی را به شود که میداده مینمونه نشان 

 این منظور، به .عنوان جاذب شدید پالسمونیکی معرفی کنیم

نمودار جذب و بازتاب ساختار پیشنهادی در بازه طول موجی 

nm 1333  تاnm 1033 با  .داده شده است نشان 9 در شکل

شدگی ، جفتبه ساختار   ωابیدن نور ورودی با فرکانس ت

های سطحی ساختار ایجاد شدید بین نور ورودی و پالسمون

شده بین الیه عایق  های تحریکشده و یک سری از طول موج

 nmبیشینه مقدار جذب در طول موج  .شوندمیو نقره جذب 

همانطور که از شکل  لذا. نور ورودی است ٪97به اندازه  1901

با جفت شدن نور در این طول موج یک  شودمشاهده می 9

درک بهتر برای . دهدتشدید شدیدی در نمودار جذب رخ می

میدان  توزیعنمودارهای توزیع جریان سطحی و این موضوع 

   .آمده است 4مغناطیسی در شکل 

 
 مغناطیسی مماسیتوزیع میدان ( ب)توزیع جریان سطحی ( الف: )4کل ــش

 

جریان سطحی در نمایان است، ( الف) 4همانطور که در شکل 

الیه طالی باالیی و از قسمت باال به سمت پایین  اطرافساختار 

( ب) 4همچنین نمودار توزیع میدان مغناطیسی در شکل . است

کننده نشانگر تشکیل یک دوقطبی قوی در ساختار که بیان

برای نشان دادن . ساختار است جفت شدگی شدید نور ورودی با

تنظیم پذیر بودن ساختار فرامواد با گذردهی الکتریکی نزدیک 

در ساختار، نمودار جذب را xpصفر، با تغییر اندازه پارامتر

 ،نشان داده شده است 7همانطور که در شکل . ایمبدست آورده

 به ازای کاهش اندازه
xp ازnm 133  بهnm 03  نمودار قله

معادل با شود که های کم جابجا میجذب به سمت طول موج

  . است آبی جابجایی
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مقادیر مختلفازای نمودار طیفی جذب به( الف: )7کل ــش

xp 

 

یکی از کابردهای مهمی که برای ساختار فرامواد پیشنهادی 

توان بیان کرد، توانایی کنترل نور بعنوان نور تند و کند می

برای تحقق این امر، در ابتدا بصورت عددی تأخیر گروه را . است

سرعت گروه را  (2) رابطهسپس با استفاده  ،آوریمبدست می

 :نیمکمحاسبه می

 (2)                                                   0g

g

L
v c


  

  τgضخامت زیر الیه و  Lسرعت گروه در خأل،  c0که در آن 

 ng ،ضریب گروه ،رابطه زیر توسط در نهایت. تأخیر گروه است

 :کنیمرا تعیین می

(9                             )
gv

C

dk

dw

dk

dn
wngn

0

1





 






 

را نشان ضریب گروه مثبت، توانایی کند کردن نور  رابطه این در

. را خواهیم داشتو به ازای ضریب گروه منفی، نور تند دهد می

طول موج را  ه عنوان تابعی ازنمودار ضریب گروه ب 6شکل 

ساختار فرامواد با ضریب گذر دهی نزدیک صفر . دهدنشان می

ب و کمینه ضری 073دارای بیشینه ضریب گروهی برابر با 

، که به ترتیب توانایی کنترل نور است 1133گروهی برابر 

با توجه به پارامترهای متفاوت . بعنوان نور کند و تند را داراست

در مدل درود برای فلزات طال و نقره انتظار می رود که ساختار 

، و در نتیجه ضریب گروه پیشنهادی دارای تأخیر گروه متفاوت

یژگی مناسب نانو ساختار ن وای. متفاوتی باهم داشته باشند

های نوری که توسط نور کند تواند در سوئیچمی پیشنهادی

  .مورد استفاده قرار گیرد ،شوندکنترل می

 
 به ازای تغییرات بسامد (ng) نمودار ضریب گروه: 6شکل 

 گیرینتیجه
نظیم پذیر با گذردهی الکتریکی نزدیک فرامواد تدر این مقاله 

فلز معرفی  -الکتریکدی-ساختار سه الیه فلزبه صفر براساس 

یان سطحی و توزیع های جذب، بازتاب، جرطیف. شده است

های برهمکنش شدید نور ورودی با پالسمون میدان مغناطیسی

نانو ساختار . دهدالکتریک را نشان میدی-سطحی در مرز فلز

با  nm 1901پیشنهادی دارای تشدید شدید در طول موج 

این  ،همچنین .است 9و ضریب کیفیت  97/3ضریب جذب 

که به عنوان جاذب شدید پالسمونیکی معرفی شده  فرامواد

 1133و  073در نور کند و تند با ضرایب توانایی استفاده  است،

  .داراست را
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دی الکتریک در -نانولوله نقره اساس برهایپربولیکی  دفراموا ناچیزپراکندگی 

مرئی طیفگستره وسیعی از   

 1بردبار نیغالمحس ، 1 یمراد محمود ،1یوفای نایم

 رازیش ،رازیش هدانشگا ،فیزیک  بخش1

 

 نیدر ا.  ناهمسانگرد هستند یکیالکتر یبا تانسور گذرده  یکیپربولیاز فرامواد ها یکالس ،کیالکتر ید-فلز ینانولوله ها  – دهیچک

 دهیکه نور قطب یزمان ،یپراکندگ در نظر گرفته شده و  یمرئ بازهدر  یکیپربولیبه عنوان فرامواد ها  کیالکتر ید-نانولوله نقره ،مقاله

TE از طول موج به صوور    یبه عنوان تابع یبازده پراکندگ. شده است یکند بررس ینانولوله برخورد م یبه طور عمود به سطح جانب

 نشان یمرئ فیط از یعیوس  محدوده در را یپراکندگ دیشد کاهش به دست آمده جینتا. در شرایط محتلف بدست آمده است یلیتحل

 دیکواهش شود   نیو ا. صورر شوده اسوت    سواختار  موثرزاویه ای   یکیالکتر یگذرده آن در که است یموج طول شامل که دهد یم

 . دارد یساز یدر نامرئ یبالقوه ا یکاربردها یپراکندگ

 .یساز ینامرئ لوله، نانو فرامواد،:  واژه دیکل

 

Anomalously low scattering of hyperbolic metamaterial based on Ag-

dielectric nanotube in the broad range of visible spectrum 
 

 

Mina Vafaei
1
, Mahmood Moradi

1
, Gholamhossein Bordbar

1
 

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 transverse-

electric 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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 مقدمه

در سال های اخیر نامرئی سازی از موضوعات جالب توجه 

فرامواد در  تیقابل .استمحققان علوم مختلف بوده 

، این ساختارهای یسیالکترومغناط امواج یدستکار

مصنوعی را گزینه مناسبی برای دستیابی به نامرئی سازی 

پیشرفت در این راستا با معرفی مواد   .معرفی کرده است

پالسمونیکی و فرامواد الکترومغناطیسی که شامل اجزای 

زیر طول موج فلز و دی الکتریک هستند تسریع شده 

در فرامواد  نظریاخیرا نامرئی سازی به روش .است

دی -تنی بر نانولوله های چند الیه فلزهایپربولیکی مب

در این فرامواد . مرئی اثبات شده است بازهالکتریک در 

پراکندگی نزدیک صفر در طول موج مشخصی که 

می شود برای نور  صفر یا هیزاو گذردهی الکتریکی

 [.1]بدست آمده است TMو TEقطبیده 

در این مقاله فرامواد هایپربولیکی بر اساس نانولوله چند 

مرئی در نظر گرفته شده و  بازهالیه نقره دی الکتریک در 

بازده پراکندگی برای ساختار، زمانی که تحت تابش 

. قرار میگیرد بررسی شده است  TEعمودی نور قطبیده 

هندسه و دی الکتریک بکار رفته بگونه در نظر گرفته شده 

 بازهکه سطح مقطع پراکندگی در گستره وسیعی از  اند

 .مرئی به مقدار قابل مالحظه ای کاهش یابد

 
 دی الکتریک-فلز چند الیه ایلوله  نانو :1شکل  

 ساختار نانولوله فرامواد هایپربولیکی 

بلند با سطح  بسیاردی الکتریک -نانو لوله چند الیه فلزیک 

مقطع دایره ای در نظر میگیریم که تحت تابش عمودی موج 

 (.1شکل )تخت قرار گرفته است 

از جنس هوا دارد و پوسته اطراف  Dنانولوله هسته ای به قطر 

 dهسته را الیه های متناوب فلز و دی الکتریک با ضخامت کل 

ب و دوره تناو ضخامت الیه فلز، دی الکتریک. تشکیل می دهند

، mdساختار الیه ای متناوب به ترتیب با 
dd  وa  مشخص

mمی شود بطوریکه  da d d   و نسبت پرشدگی الیه فلزی

به صورت
md a گذردهی الکتریکی الیه دی  .بدست می آید

و گذردهی الکتریکی فلز با dالکتریک با 
m مشخص می

 .شود که توسط مدل درود بدست می آید

 اریبس ساختار یهندس یپارامترها اگر میدان یم که همانطور

 یفضا یسیالکترومغناط موج طول از تر کوچک 0 آزاد 

 نظر در موثر طیمح عنوان به تواند یم نظر مورد ساختار باشند،

 .[2] دیآ بدست ساختار موثر یکیالکتر یگذرده و  شود گرفته

 نانولوله  تناوب، دوره بودن موج رطولیز یژگیو لیبدل نجایا در

 یکیپربولیها فرامواد نانولوله کی بعنوان توان یم را هیچندال

 نظر در یکیالکتر یگذرده تانسور کی با یشعاع ناهمسانگرد

همان قطر  یکیپربولیمدل نانولوله فرامواد ها نیا در. گرفت

متناوب را دارد با  هیهسته و ضخامت کل پوسته نانولوله چندال

 یکیالکتر یگذرده تانسور با ماده کیتفاوت که پوسته از  نیا

 .است شده لیتشک ریز یقطر موثر

(1)                                      

0 0

0 0

0 0

r

eff

z





 



 
 

  
 
 

   

 ندیآ یم بدست ریز بصورت یاصل قطر یرو یها مولفه که

     

  (2)                           
 

1

1 mm
r

m d

ff


 



 
  
 

       

                                1z m m m df f       

 تجزیه و تحلیل تئوری

 ستمیس کی عنوان به را کیالکتر ید-فلز هیال چند لوله نانو

گیریم که موج تختی با  یم نظر در کیودیپر یسیمغناط ریغ

و بردار موجی ( zمیدان مغناطیسی در راستای ) TEقطبش 

این بخش  در  .بطور عمود به آن برخورد می کند xدر راستای 

کردن آن و  کمینه هدف محاسبه بازده پراکندگی از ساختار و 

 .حتی االمکان رساندن آن به صفر است

-برای محاسبه بازده پراکندگی از روش تحلیلی پراکندگی مای

 .[9]لورنتز استفاده می کنیم 

 داخل نانولوله به صورت زیر  mمیدان مغناطیسی در هر الیه 

(9) 
, ,

0

[ ( ) ( )]cos( )m

z n m n m n m n m

n

H b J k r c N k r n
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 خارج از نانولوله به صورت زیر داده می شودو در 

(4) 

(1)

0 0

0

[ ( ) ( )]cos( )n

z n n n n

n

H i e J k r a H k r n




 

 

m که m mk     بردار موج در الیهm  ،ام 

0 0 0k    ،بردار موج در خارج از نانولوله( )nJ kr ،

( )nY kr (1)و ( )nH kr  به ترتیب تابع بسل نوع اول، تابع بسل

میدان الکتریکی متناظر  .هنکل نوع اول هستند عنوع دوم و تاب

در هر ناحیه نیز توسط معادالت ماکسول به صورت زیر بدست 

 .می آید

(5)

, ,

0 0

[ ( ) ( )]cos( )m m
n m n m n m n m

n nm

k
E b J k r c N k r n
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[ ( ) ( )]cos( )n

n n n n
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E i e J k r a H k r n 




  
 

ولوله بدلیل وجود شعاع صفر میدان مغناطیسی هسته ناندر 

فقط می تواند شامل جمله  0nJ k r  باشد یعنی برای همه

0,شرط nجمله های  0nc  و بدون از دست   برقرار است

0,دادن کلیت مساله می توانیم قرار دهیم 1nb . 

 مرزی بین الیه ها به رابطه زیر می رسیمبا اعمال شرط 
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, ه،یال نیآخر بیبدست آمدن ضرا با 1n Nb  و, 1n Nc   ،

 دیآ یبدست م ریبه صورت ز یبازده پراکندگ
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 نسبت و کیالکتر ید و فلز نوع مناسب انتخاب با ادامه در

 از یعیوس گستره یبرا را یپراکندگ بازده آنها یپرشدگ

 هیال یبرا نهیگز نیبهتر. میرسانیم حداقل به یمرئ فیط

 یکیالکتر یباشد که گذرده ینقره م یمرئ بازهدر  یفلز

 [1] باشد یم ریمدل درود به صورت ز از استفاده باآن 

(17)
    

2

2

9.152
3.691

1.24 0.021 1.24
Ag

i


 
 


    

 ید ،یمرئ بازهمرسوم در  یها کیالکتر ید  سهیبا مقا و

ثابت یکیالکتر یبا گذرده ومینیآلوم دیاکس
2 3

3Al O   به

بازده  نیکمتر نقره هیدر کنار ال کیالکتر ید هیعنوان ال

  .دهد یرا بدست م یمرئ بازهدر  یپراکندگ

 یها هیال عنوان به ومینیآلوم دیاکس ید وانتخاب نقره  با

نانومتر و  57 یبا قطر داخل یا نانو لوله یمتناوب، برا

 بازده نیکمتر که شد مشاهده نانومتر، 67ضخامت پوسته 

نقره یبرا 7.1 یپرشدگ بیضر یازا به یپراکندگ

0.1Agf  درهمانطور که  (.2شکل ) دیآ یبدست م 

0   یشود به ازا یمشاهده م 2 شکل . 1Agf   بازده

 در و است افتهیکاهش  یقابل توج زانیبه م یگپراکند

 یم صفر مقدار به بایتقر  مترنانو 177 حدود یا گستره

 .رسد

 
نسبت های  بر حسب طول موج به ازایبازده پراکندگی : 2شکل 

 نقره پرشدگی متفاوت

نانو لوله را برای زاویه ایی  یکیالکتر یگذرده 9 شکل

نشان  2قره متناظر با شکل نسبت های پرشدگی متفاوت ن

همانطور که مشاهده می شود برای هر نسبت . می دهد

وجی طول م نزدیکیپرشدگی کاهش بازده پراکندگی در 

موثر نانولوله  زاویه ای اتفاق می افتد که گذردهی الکتریکی

 .صفر شده است
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ر حسب طول بنانولوله فرامواد  زاویه ای گذردهی الکتریکی: 9شکل 

 موج برای نسبت های پرشدگی متفاوت نقره

بازده پراکندگی تاثیر تغییر قطر هسته نانولوله بر  4در شکل 

 ،مشخص است شکلبررسی شده است که همانطور که در این 

که بازده پراکندگی  یا بازهاگرچه با تغییر قطر هسته نانولوله 

می شود تغییری نمی کند ولی با کاهش قطر هسته،  کمینه

 . بازده پراکندگی در طول موج ها دیگر کاهش می یابد

 
 یقطرها یازا به موج طول حسب بر یپراکندگ بازده: 4 کلــش

 نانولوله هسته متفاوت

نشان داده شده است که برای نانو لوله  5در انتها در شکل 

با مقادیر مشخص و ثابت قطر هسته، نسبت پرشدگی  نقره 

دی -و ضخامت کل پوسته، با افزایش تعداد الیه های فلز

الکتریک یا بعبارتی با کم شدن ضخامت هر دوره تناوب 

(a) ،آن بازده پراکندگی صفر می طول موجی که در  بازه

بعبارتی دیگر . ه سمت طول موج های باالتر می رودشود ب

طول موجی که بازده  بازه ،با کم شدن ضخامت الیه ها

 متناظری پراکندگی در آن صفر می شود به طول موجی

موثر صفر می شود زاویه ای  که در آن گذردهی الکتریکی 

 . نزدیک تر می شود

 
پراکندگی بر حسب طول موج به ازای تعداد الیه های بازده : 5شکل 

دی الکتریک در شرایط یکسان  نسبت پرشدگی و -متفاوت فلز

 ضخامت کل

 یریگجهینت -4

دی الکتریک تحت تابش -نانولوله فرامواد هایپربولیک نقره

در جهت کاهش بازده پراکندگی   TEعمودی نور قطبیده 

–نقره  نانولوله دادند کهنتایج نشان . مورد بررسی قرار گرفت

و قطر هسته نقره  7.1با نسبت پرشدگی  دی اکسید آلومینیوم

. نانومتر کمترین میزان  بازده پراکندگی را بدست می دهد 97

همچنین در این شرایط عالوه بر کاهش بازده پراکندگی در کل 

تقریبا به  نانومتر 177حدود  ی بازهدر  میزان آنطیف مرئی، 

صفر می رسد که می تواند در مساله نامرئی سازی بسیار حائز 
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گاوسی در داخل بلور فوتونی یک بعدی حاوی تک  باریکهشبیه سازی انتشار 

 (MoS2)الیه های مولیبدن دی سولفاید 

 2صمد روشن انتظار و 1امیر مدنی ، 1میثم شیری

 بناب، آذربایجان شرقیگروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب،  1

 دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی 2

دی حاوی تک الیه های مولیبدن دی سولفاید تخت در داخل بلور فوتونی یک بعموج گاوسی و  باریکه انتشار در این مقاله –چکیده 

بکا  در ناحیه فرکانسی مرئی و فرابنفش نزدیکک   یبلور فوتون لیتراگسطیف  ابتدا .شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است

 یهکا  هیک شده متشککل از نکانو ال   یمعرف یبلور فوتون. است مطالعه شده TMو  TEاستفاده از روش ماتریس انتقال برای دو قطبش 

MoS2 تخکت در  دامه پروفایل میدان الکتریکی مکوج  در ا .از هم جدا شده اند کیالکتر ید یها هیتوسط ال یاست که بصورت تناوب

در پایان برای مطالعه بهتر و واقعکی   .فوتونی رسم شده است گاف لبهو  داخل بلور فوتونی برای طول موج های انتخاب شده از داخل

شبیه سکازی  ت فوریه با استفاده از تبدیالگاوسی  یک باریکهمیدان الکتریکی رفتار میدان الکتریکی در داخل بلور فوتونی پروفایل 

 .در داخل ساختار را نشان می دهد باریکهکه انتشار  شده است

 .گاوسی باریکه، سیل، پروفایل میدان الکتریکی، طیف تراگ(MoS2) بلور فوتونی یک بعدی، مولیبدن دی سولفاید -کلید واژه

Numerical simulation of a Gaussian beam propagation inside a one-

dimensional photonic crystal containing MoS2 monolayers 

Meisam Shiri
1
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1
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2
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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 MoS2 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
انتشار امواج الکترومغناطیسی و بررسی ویژگی های مطالعه 

آنها از موضوع های جالب و کاربردی فیزیک و  یتابش

طراحی  بهکه کمک شایانی  فوتونیک محسوب می شود

می و غیره  کنترل نور در داخل ساختار ،بلور های فوتونی

بلورهای فوتونی یکی از ابزار های شناخته شده . کند

به طور ساده می توان  کنترل نور محسوب می شوند که

مهم . یک محیط با خواص اپتیکی متناوب تعریف کرد

رکانسی ممنوعه یا ترین مشخصه این مواد وجود محدوده ف

تا به حال در ساخت بلور های [. 1]گاف فوتونی است 

فوتونی از مواد گوناگونی، به عنوان مثال دی الکتریک ها، 

در دهه استفاده شده است که ... فلزات، نیم رساناها و 

توجهات زیادی روی مواد دو بعدی از گذشته تحقیقات و 

و ترکیبات مشابه انجام شده است  MoS2قبیل گرافن، 

[2.]  

 MoS2 نیم رسانای دو بعدی با ضخامت  به عنوان یک

که یکی از معروف ترین اعضای خانواده مواد است اتمی 

نگاه کنیم  MoS2اگر از باال به . الیه ای واندروالسی اند

ویژگی  [.9]مشاهده می کنیم ساختاری النه زنبوری را 

توسط  ضریب دی الکتریک مهم این ماده قابل تنظیم بودن

تغییر گاف نواری از حالت  .ستولتاژ گیت و تغییرات دما ا

 eVدر چند الیه به حالت مستقیم  eV 2/1غیر مستقیم 

که  یکی دیگر از مزایای این ماده است در تک الیه 9/1

 .امکان ساخت سویچ های الکترواپتیکی را فراهم می کند

 MoS2 ،nm 56/0در کنار این ویژگی ها ضخامت هر الیه 

 [.7] است

با استفاده از روش ابتدا در این مقاله سعی شده است 

ماتریس انتقال طیف تراگسیل بلور فوتونی یک بعدی 

 نیز در ادامه .شود بررسی MoS2حاوی تک الیه های 

پروفایل میدان الکتریکی در داخل بلور فوتونی برای موج 

فرض شده است  .شودشبیه سازی گاوسی باریکه تخت و 

میان الیه های دی الکتریک  MoS2که تک الیه های 

 .سازنده بلور جاسازی شده اند

 معرفی ساختار و محاسبات تئوری

ساختار معرفی شده یک ساختار یک بعدی حاوی تک الیه 

است که این الیه ها مابین الیه های دی  MoS2های 

پلی متیل  و( SiO2) دی اکسید سیلیکون، الکتریک

صورت  به (PMMA) متاکریالت

2 2 2/ / /SiO MoS PMMA MoS  در کنار هم قرار گرفته اند

 N=16این سلول چهار الیه ای با آرایش تکرار شونده که 

الیه ها در موازات صفحه (. 1شکل ) مرتبه تکرار شده است

(x-y )محور  بوده وz عمود بر الیه ها قرار گرفته است. 

2 2
0.65 , 75 , 75MoS SiO PMMAd nm d nm d nm     

[ 5]مرجع  و SiO2ضریب شکست  [6] با توجه به مرجع

بیان می  زیر وابطبه صورت ر PMMAضریب شکست 

ناچیز تغییر طول موج بر ضریب به دلیل تاثیر  .شود

شکست دو دی الکتریک، پاشندگی در ساختار مطرح نمی 

 .و برای بیان صحیح از روابط زیر استفاده شده است شود

 

 

2

1 2
2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 2
2 2 2

2 2 2

0.6962 0.4080 0.8975
1

0.0684 0.1162 9.8962

0.99654 0.18964 0.00411
1

0.00787 0.02191 3.85727

SiO

PMMA

n

n

  


  

  


  

  
     

    


 
    

   

 (1)  

محاسبه می ( 2)بصورت رابطه  MoS2ضریب شکست 

 .شود

(2           )  
2 2
( )MoS MoSn    

دی الکتریک وابسته به طول  ضریبدر این رابطه، برای 

رائه ا hybrid Lorentz-Drude-Gaussian مدل از MoS2 موج

صورت رابطه به  شده است کهاستفاده [ 1] در مرجعشده 

    .شود بیان می( 9)

 (9) 

 
 

 
 

2

25

2 2
0

2

2
exp

2

1

j pLD

c

j j j

LD G G
MoS c c i

G G G

c r i
G

iG

r

a

i

i

pv d


 

  

 
     


  

 
  

  










 

 


   
      

     
 

   





 



اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بیست وپنجمین کنفرانس 

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

116 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

نسبت به خط  θفرض شده است موج تختی از هوا با زاویه 

عمود بر سطح ساختار به بلور فوتونی تابیده شود، تراگسیل 

ساختار با استفاده از روش ماتریس انتقال بصورت زیر 

 .[8]محاسبه می شود 
2

0

0 11 22 21 0 12

2

( ) ( )t t

q
T

q M q M M q q M


  
 (7)  

M11 ،M12 ،M21  وM22 لفه های ماتریس انتقال کل مو

) ساختار و )N

N unitsell S M P MM M M M M     . است 

 z+dzو  zدر دو نقطه  را ، میدان هاMjماتریس های انتقال 

 .در هر الیه را توسط رابطه زیر به هم مرتبط می کنند

(6          )    

   
0

cos sin

sin cos

j j

j j

z j z j

j

j z z j

i
k d k d

qM

iq k k d

 
 

  
 
 

 

,0در این روابط  , , ,j t S M P  TEو برای قطبش  

:به ترتیب داریم  TMو
0jj z jq k    و

0jj z jq k   . 

باریکه فرودی به شکل گاوسی با میدان الکتریکی به 

بیان شده است که به دلیل ناچیز بودن  (5) صورت رابطه

در این . مولفه شعاعی از آن صرف نظر شده استتاثیر 

2aرابطه پهنای باریکه فرودی   است که پهنای  

همچنین مولفه . باریکه دو برابر طول موج نور فرودی است

مماسی با سطح بردار موج فرودی  به صورت 

sinxi ik k  زاویه تابش  بیان می شود که در این مقاله

و عدد موج باریکه به صورت  º90=θفرودی  

i i

ik
c

  
   .است 

(5)                         
2

2
( ) exp

4
xi

x
E x ik x

a

  
    

  

 

آن را به مولفه های  فوریه تتبدیالبا استفاده از می توان 

 :موج تخت بسط داد

(1)                        ( ) ( )exp( )x xE k E x ik x dx



        

و با استفاده از ماتریس های انتقال برای هر مولفه تخت 

 :باریکه عبوری و بازتابی را محاسبه کرد

(8                  )    

   
r x x

t x x

E k rE k

E k tE k






 

سپس با استفاده از تبدیالت فوریه معکوس باریکه گاوسی 

 .خروجی و بازتابی را محاسبه نمود

 
 .ساختار بلور فوتونی یک بعدی حاوی مولیبدن دی سولفاید: 1شکل 

 نتایج و بحث

 ی انتشار میدان الکتریکی در داخل ساختار شبیه ساز

مستلزم معرفی طیف تراگسیل و ضرایب عبور و بازتاب 

 دی الکتریک وابسته به طول موج ضریبابتدا . است

MoS2  با بهره گیری از مدلLorentz-Drude-Gaussian 

طیف تراگسیل بلور فوتونی ارائه شده،  .محاسبه شده است

 2در شکل   TMو  TEبش برای دو قط º90=θتحت تابش 

به دلیل اختالف کم ضریب شکست دو  .رسم شده است

نداریم، فقط  (گاف ساختاری) دی الکتریک گاف براگ

باعث ایجاد دو گاف فوتونی در حوالی طول  MoS2حضور 

زیر شکل که در  شده است nm 289  nm 779موج های  

 .قابل مشاهده است

 
 MoS2حاوی ، (آبی) MoS2بدون طیف تراگسیل بلور فوتونی : 2شکل 

 (.خط چین) TMو قطبش ( خط) TEبرای قطبش ، (قرمز)

و محاسبه ضریب  2با استناد به طیف تراگسیل شکل

بازتاب و عبور ساختار، پروفایل میدان الکتریکی قطبش 
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TE رسم شده  228و  750های  تخت برای طول موج موج

 .است

 
فوتونی برای طول موج انتخاب شده از پروفایل میدان در داخل بلور : 9شکل 

 .nm228در ( b)و لبه گاف اول  nm750در ( a) داخل گاف فوتونی

یل میدان مربوط به گاف پروفاکه مشاهده می شود  9شکل

از حالت نوسانی کمتری برخوردار است و همچنین رفتار 

 .موج در داخل هر الیه از بلور فوتونی قابل مشاهده است

گاوسی برای  باریکهل میدان الکتریکی در پایان پروفای

برای طول موج و با استفاده از تبدیالت فوریه  TEقطبش 

 .شبیه سازی شده است گاف انتخاب شده از داخل

 
در داخل بلور فوتونی برای  الکتریکی موج گاوسی پروفایل میدان: 7شکل 

 .nm750در  طول موج انتخاب شده از داخل گاف فوتونی

انتشار میدان الکتریکی قبل از ورود به ساختار و داخل 

ساختار که با خط چین از هم جدا شده اند را مشاهده می 

 هدف از انتخاب این طول موج این است که می توان. کنیم

پی  باریکه در داخل ساختاربه میزان نفوذ و شدت میرایی 

هر الیه روی میدان الکتریکی را  برد و همچنین تاثیر

مشاهده کرد که در طراحی بلور های فوتونی و چیدمان 

 .الیه ها در رسیدن به ساختار مدنظر کاربرد دارد

 نتیجه گیری

سی قرار ردر این مقاله ابتدا طیف تراگسیل ساختار مورد بر

باعث ایجاد دو  MoS2دهد وجود  گرفته است که نشان می

. فرابنفش نزدیک شده است گاف فوتونی در ناحیه مرئی و

باریکه و  روفایل میدان الکتریکی موج تختپدر ادامه 

 فوریهتبدیالت با استفاده از روش  در داخل ساختار گاوسی

برای طول موج انتخاب شده از داخل گاف فوتونی در 

nm750  میزان تاثیر هر الیه از . شبیه سازی شده است

بلور فوتونی بر رفتار و نحوه انتشار میدان الکتریکی قابل 

اهده است که میرایی سریع و حالت نوسانی کمتری را مش
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بلور فوتونی یک شبه ساختار باند برحسب مرتبه های مختلف سری فیبوناچی در 

 (MoS2)بعدی حاوی تک الیه های مولیبدن دی سولفاید 

 2و صمد روشن انتظار 1، امیر مدنی 1میثم شیری

 دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقیگروه مهندسی اپتیک و لیزر،  1

 دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی 2

 تنباوبی  هرایش شبب آبا  MoS2بلور فوتونی یک بعدی حاوی تک الیه های شبه ساختار باند و خواص تراگسیل دراین مقاله –چکیده 

ی و نحوه آرایش الیه هبای دی  چفیبونا سریابتدا به معرفی . ی مورد مطالعه قرار گرفته استچفیبونا برای مرتبه های مختلف سری

 ش ماتریس انتقال ببرای مرتببه  طیف تراگسیل ساختار با استفاده از رودر ادامه . پرداخته شده است MoS2الکتریک و نانو الیه های 

ببرای  گبا  فوتبونی   و ن ساختار باند در پایا. مورد بررسی قرار گرفته است TMو  TEی برای دو قطبش چفیبونا سری 5و  4، 3های 

و همچنین  ایجاد گا  شده استباعث  MoS2مرتبه های اشاره شده در ناحیه مرئی و فرا بنفش نزدیک بررسی شده است که حضور 

 .ی انتقال گا  به فرکانس های باالتر رخ می دهدچفیبونا سریبا افزایش مرتبه 

 (MoS2)ی، بلور فوتونی یک بعدی، مولیبدن دی سولفایدچساختار باند گاف، طیف تراگسیل، رشته فیبونا -ژهکلید وا

Band gap structure of a one-dimensional quasiperiodic structure 

containing MoS2 mono-layers in terms of different orders of Fibonacci 

series  

Meisam Shiri
1
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1
, Samad Roshan Entezar

2
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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. 
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 مقدمه

بلور های فوتونی ابزاری مناسب برای کنترل نور محسوب 

و  تناوبیو شبه  تناوبیبا آرایش های مختلف  کهمی شوند 

بلور فوتونی . برای کاربرد های مختلف طراحی می شوند... 

را به طور ساده می توان یک محیط با خواص اپتیکی 

مهم ترین مشخصه این مواد وجود  .متناوب تعریف کرد

تا به [. 1]محدوده فرکانسی ممنوعه یا گاف فوتونی است 

حال در ساخت بلور های فوتونی از مواد گوناگونی، به 

... ثال دی الکتریک ها، فلزات، نیم رساناها و عنوان م

استفاده شده است که در دهه گذشته تحقیقات و توجهات 

و  MoS2زیادی روی مواد دو بعدی از قبیل گرافن، 

 [.2]ترکیبات مشابه انجام شده است 

MoS2  به عنوان یک نیم رسانای دو بعدی با ضخامت اتمی

اده مواد الیه ای که یکی از معروف ترین اعضای خانواست 

نگاه کنیم ساختاری  MoS2اگر از باال به . واندروالسی اند

تغییر مزایای دیگر [. 9]مشاهده می کنیم النه زنبوری را 

در چند الیه به  eV 2/1گاف نواری از حالت غیر مستقیم 

در کنار این  .در تک الیه اشاره کرد eV 9/1حالت مستقیم 

 [.4]است MoS2 ،nm 56/0ویژگی ها ضخامت هر الیه 

ی و چگونگی تشکیل چفیبونا سریبا معرفی  در این مقاله

با استفاده از ابتدا سعی شده است  تناوبیساختار شبه 

 4، 9مرتبه های تراگسیل برای ماتریس انتقال طیف  روش

در ناحیه فرکانسی  TM و  TEساختار برای دو قطبش  6و 

دامه ساختار در ا .مرئی و فرابنفش نزدیک پرداخته شود

مرتبه های تاثیر  نیز رسم شده است که گاف فوتونی و باند

ایجاد شده توسط چی بر گاف های فیبونا سریمختلف 

MoS2 مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. 

 معرفی ساختار و محاسبات تئوری

با آرایش  بلور فوتونی یک بعدیشبه ساختار معرفی شده 

است که این الیه ها  MoS2حاوی تک الیه های ی چفیبونا

قرار گرفته  PMMAو  SiO2مابین الیه های دی الکتریک 

رایش سلولی دی الکتریک ها از آدر این ساختار  .شده اند

ی پیروی می کند به طوری که تک الیه های چسری فیبونا

MoS2  بین الیه های دی الکتریک قرار داده شده اند، به

 .دنباشنار هم قرار گرفته زمانی که دو الیه مشابه ک غیر از

 تناوبیهر سلول دی الکتریک در داخل ساختار شبه 

 :از رابطه بازگشتیی چفیبونا

(1)                                     1 1,j j jS S S   

ی می چفیبونا سریمرتبه  Sj، (1)در رابطه  .تبعیت میکنند

اگر فرض کنیم . باشد 0S A و 1S B  باشد، چند

 :سری به صورتمرتبه از 

(2) 
     

 
2 3 4

5

, ,S BA S BAB S BABBA

S BABBABAB

  



 

برابر یک  الیه هاتراوایی مغناطیسی  .شود  محاسبه می

قرار ( x-y)در موازات صفحه  و همچنین الیه ها است

که  ،(1شکل) عمود بر الیه ها است zومحور  گرفته اند

 :صورت بهها  ضخامت الیه

2 2
0.65 , 75 , 75MoS SiO PMMAd nm d nm d nm   

ضریب شکست [ 5،6]با توجه به مرجع . فرض شده اند

 :به صورت رابطه PMMAو  SiO2وابسته به طول موج 

(9) 

 

2

1 2
2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 2
2 2 2

2 2 2

0.6962 0.4080 0.8975
1

0.0684 0.1162 9.8962

0.99654 0.18964 0.00411
1

0.00787 0.02191 3.85727

SiO

PMMA

n

n

  


  

  


  

  
     

    


 
    

   

 

 :بصورت رابطه MoS2ضریب شکست . شود بیان می

(4     )                                
2 2
( )MoS MoSn   

بت دی الکتریک وابسته به طول موج ثا .شود محاسبه می

MoS2 مدل ارائه شده  ازHybrid Lorentz-Drude-

Gaussian فرض شده  .استفاده شده است[ 1] در مرجع
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نسبت به خط عمود بر  θاست موج تختی از هوا با زاویه 

گسیل ساختار سطح ساختار به بلور فوتونی تابیده شود، ترا

  :صورته ببا استفاده از روش ماتریس انتقال 

(6 )     
2

0

0 11 22 21 0 12

2

( ) ( )t t

q
T

q M q M M q q M


  
 

فه های مول M22و  M11 ،M12 ،M21 [.7] شود محاسبه می

ماتریس انتقال کل ساختار،

( )N

N unitsell P M S M pM M M M M M       برای

 تعداد تکرار سلول Nکه  استی چسری فیبونا 9مرتبه 

، میدان های الکتریکی Mjماتریس های انتقال  .است واحد

 :توسط رابطهدر هر الیه را  z+dzو  zدر دو نقطه 

(5  )                   

   
0

cos sin

sin cos

j j

j j

z j z j

j

j z z j

i
k d k d

qM

iq k k d

 
 

  
 
 

 

,0در این روابط  .به هم مرتبط می کنند , , ,j t S M P

:داریمبه ترتیب   TMو TEو برای قطبش 

0jj z jq k    و
0jj z jq k    

 
طرح شماتیک ساختار یک بعدی شبه پریودیک فیبوناجی مرتبه : 1شکل 

 .MoS2چهارم شامل تک الیه های 

 نتایج و بحث

محدوده فرکانسی مورد مطالعه و محاسبات عددی صورت 

 گرفته در این مقاله در ناحیه مرئی و فرابنفش نزدیک

 ابتدا با در نظر گرفتن ثابت دی الکتریک های وابسته .است

به طول موج مواد، طیف تراگسیل بلور فوتونی را برای 

 تکرار N=12برای سری فیبوناچی  6و  4، 9های  مرتبه

به دلیل اختالف  .رسم شده است º90=θتحت تابش  سلول

گاف ) ناچیز ضریب شکست دی الکتریک ها گاف براگ

با افزایش با توجه به شکل  .تشکیل نمی شود (ساختاری

 . گاف های تشکیل شده بزرگتر می شوند ،سری مرتبه

 
برای  یچآرایش فیبونابا  MoS2حاوی  طیف تراگسیل بلور فوتونی: 2شکل 

 .(سبز) 6و مرتبه  (قرمز) 4، مرتبه (آبی) 9مرتبه 

برای ب زاویه تابش و طول موج تراگسیل ساختار بر حس

 9 شکلدر  .در زیر رسم شده است TMو  TEقطبش 

پیداست که امکان دست یافتن به گاف فوتونی برای هر دو 

ک نشانگر گاف های نواحی تاری .نوع قطبش وجود دارد

باعث ایجاد دو گاف فوتونی  MoS2که حضور فوتونی است 

در ناحیه مرئی و فرابنفش نزدیک شده است که وابستگی 

 . وناچی از خود نشان می دهدهای سری فیب شدید به مرتبه

 

برحسب زاویه تابش  یچشبه پریودیک فیبونا تراگسیل بلور فوتونی: 9شکل 

 .TMو  TEبرای دو قطبش (  b) 4و مرتبه ( a) 9طول موج برای مرتبه و 
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در پایان ساختار باند فوتونی را برای تحلیل بهتر تاثیر 

با صرف نظر از جذب ی در تشکیل گاف چآرایش فیبونا

قرار  یمورد بررس TMو  TEبرای قطبش های ساختار 

 6و  4، 9برای مرتبه های  4با توجه به شکل  . گرفته است

گاف فوتونی تشکیل  4و  9، 2سری فیبوناچی به ترتیب 

با . شده است که وابستگی شدیدی به زاویه تابش دارند

وتونی افزایش یک واحد سری فیبوناچی افزایش یک گاف ف

درجه و شیفت گاف ها به طول موج های  46تا  0در بازه 

تاثیر آرایش شبه پریودیک  4در شکل . باالتر رخ می دهد

 .فیبوناچی به خوبی قابل مشاهده است

 
برحسب زاویه  شبه پریودیک فیبوناچی بلور فوتونی ساختار باند : 4شکل 

( سبز) 6و مرتبه ( قرمز) 4، مرتبه (آبی) 9طول موج برای مرتبه تابش و 

 .TMو  TEبرای دو قطبش 

 نتیجه گیری

در این مقاله طیف تراگسیل و ساختار باند شبه بلور 

با آرایش فیبوناچی مورد بررسی قرار  MoS2فوتونی حاوی 

ه مرئی تشکیل دو گاف فوتونی در ناحی نتایج .گرفته است

ک را نشان می دهد که وابستگی شدیدی و فرابنفش نزدی

افزایش با . ی و زاویه تابش دارندچبه مرتبه سری فیبونا

. پهنتر می شود MoS2گاف ایجاد شده توسط  مرتبه،

ی را به خوبی چتاثیر آرایش فیبونا ساختار باند،همچنین 

این نوع چیدمان نقش مهمی در نشان داده است که 

 . تشکیل گاف ایفا می کند
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سنجی برای ثبت شدت نور بازتابی از قسمت سالم پوست و قسمت ساخت دستگاهی بر اساس طیف

وضعیت ضایعه و  از و مقایسه دو بازتاب برای نتیجه گیری nm 575دارای ضایعه همانژیوم در طول موج

 پیشنهاد دوز الزم برای مداوا با لیزر

  ، عزالدین مهاجرانی 1رضا طاهری دقیقمحمد

 ی لیزر و پالسما ، دانشگاه شهید بهشتی تهرانپژوهشکده

ممکون  . های خونی اضافه بر روی پوست ظاهر می شوود همانژیوم یک خال مادر زادی است که به شکل قرمز روشن از رگ -چکیده 

سنجی مخرب طیفاز روش غیر در این مقاله. پس درمان آن ضروری خواهد بود همانژیوم مانع کارکرد طبیعی اجزای بدن شود است

های موثر بر شدت نور بازتابی از سطح نمونه مانند زاویه، شدت و نحوه تابش نور در ابتدا با بررسی پارامتر. بازتابی استفاده شده است

یک نمونه اولیه از دستگاه موردنظر را برای تست گیری ارائوه کوردیم کوه    نظر را بهینه کرده و مان مورد چیدهای مختلف ، در حالت

در نهایوت ایون   . قابلیت نشان دادن اختالف شدت نور بازتابی بین دو قسمت سالم پوست و ضایعه، بور روی یوک نمایشوگر را دارد   

 .ددستگاه با نتایج حاصل از اسپکتروسکوپی کالیبره ش

 اسپکتروسکوپی، پوست، شدت نور بازتابی، همانژیوم -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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 مقدمه

های خونی که ی درمیس پوست انسان توسط رگالیه

همانژیوم یک . شامل هموگلوبین هستند اشغال شده است

های رگ شکل قرمز روشن از زادی است که بهخال مادر

عبارت دیگر به. شودروی پوست ظاهر میخونی اضافه بر

هاست که ب عروق خونی خیمهمانژیوم یک تومور خوش

های تکثیر الیه ،طبیعی عروق خونیعلت افزایش غیر

-هم پیچیده شدن رگیا از کالفه شدن و در هاداخلی رگ

 .] [شودایجاد می های خونی

ه ماه اول دوران در سهمانژیوم در اثر اختالل در رشد 

تواند بصورت یک می افتد و ضایعات اولیهحاملگی اتفاق می

، های نارسهمانژیوم در بچه .خراش قرمز یا کبودی باشد

-ی که از مادران مسن به دنیا آمدههایو بچه قلونوزادان دو

همانژیوم با توجه به اینکه ممکن است  .تر استاند شایع

بدن شود مثال اگر همانژیوم  مانع کارکرد طبیعی اجزای

جلوی دید چشم را بگیرد، کودک را به تنبلی چشم مبتال 

خروجی بینی  یخواهد کرد یا اگر همانژیوم در دهانه

کند پس درمان آن ضروری  تنفس او را مختل می ،باشد

 .]9[خواهد بود

برای عنوان روشی متداول وتومتری بهاسپکتروف امروزه از

 ینور از سطح پوست در محدوده گیری انعکاساندازه

این روش در  .ودشاستفاده می هاوسیعی از طول موج

و  های پوسترنگ، تغییرات ویژگی ،ارزیابی نوع پوست

های فراوانی های پوستی کاربردضایعات و بیماری ارزیابی

ضایعات پوستی در سطح از آنجا که اغلب  .پیدا کرده است

های اپتیکی بسیار گیرند اعمال روشپوست جای می

تهاجمی و های اپتیکی غیرتر خواهد بود چون روشساده

نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان  .باشندهزینه میکم

توان از این روش برای کمک به داده است که می

در  .استفاده کرد ترمتخصصان پوست برای تشخیص دقیق

شدت نور سنجی بازتابی، برای ثبت این مقاله از روش طیف

 یبازتابی از قسمت سالم پوست و قسمت دارای ضایعه

 .]5[همانژیوم استفاده شده است

 مبانی نظری

و  فورودی وابسته به خواص نوور   ،با هر ماده نور برهمکنش

نوور   اپتیکوی اصولی   یهوا پوارامتر  .مواد اسوت  یخواص نور

 تووان  آن معادل ای فرودیطول موج نور  :عبارتند از فرودی

 پروفایول ، ییفضوا پروفایول   لکه،اندازه ، فرودینور  یانرژ ای

کووه مربووو  بووه طووول موووج   یفوویمشخصووات طو  یزمووان

 .]1[است

لیزر، طول موج لیزر را  یدر درمان ضایعات عروقی بوسیله

تمام . دهندهای جذب هموگلوبین تطبیق میبا یکی از قله

-های جذب هموگلوبین که همگی در ناحیه طیف مرئیقله

که بهترین طول ، نانومتر 418،545،515 :عبارتند از اند

-موج، طول موجی است که کمترین جذب توسط رنگدانه

توسط عروق خونی را داشته  های دیگر و بیشترین جذب

-راحتی در پوست نفوذ مینور به nm515چون در  .باشد

-و هم شودراحتی توسط عروق خونی جذب میکند و به 

درنتیجه طول موج  ،استجذب مالنین محدود چنین 

 ،مطلوب برای هدف گیری هموگلوبین اکسیدان شده

nm515 4[است[. 

ساز و رومترها شامل یک منبع نور، تکفامطور کلی اسپکتهب

ب انتخاب هرکدام از موارد باال متناسآشکارساز هستند که 

 .با کاربرد و هدف آزمایشگر است
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 مواد و چیدمان آزمایشگاهی

-تست Ocean Optics USB2000سنج ابتدا توسط طیف

های مختلفی از فانتوم مشابه بافت، گرفته شد تا اختالف 

شدت طیف جذبی از قسمت سالم پوست و قسمت دارای 

و از درستی روند کار  همانژیوم مشاهده شده یضایعه

تصویری از فرد مبتال به  1در شکل . اطمینان حاصل شود

انتوم ساخته شده چنین فو هم ،[6]همانژیوم یضایعه

 خواص اپتیکی بافت از ،شود که این فانتوممشاهده می

 .باشدقبیل جذب و پراکندگی را دارا می

 

 (ب(                                       )الف)           

 (ب فانتوم ساخته شده برای تست گیری از آن و (الف: 1شکل 

 ی همانژیومتصویر فردی مبتال به ضایعه

شود طیف مشاهده می  همانطور که در نمودار شکل 

، (عنوان ضایعه همانژیومهب)رنگ حاصل از جاذب قرمز

شدت جذب باالتری را نسبت به طیف حاصل از جاذب 

دلیل آن این . دارد (عنوان پوست سالمهب)رنگ قهوه ای

همانژیوم حجم هموگلوبین باالتری را است که ضایعه 

این نمودار توسط نرم افزار . داردنسبت به پوست سالم 

Origin رسم شده است. 
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همانژیوم  یشدت طیف جذبی پوست سالم و پوست دارای ضایعه:  شکل 

 .برحسب طول موج

-در حالت آزمایشگاهی هایچیدماندر ادامه با استفاده از 

 روی دورا بر  زتابی از سطح نمونه، نور باهای مختلف

شدت طور همزمان هب تصویر کرده تا بتوان آشکارساز نوری

و ت سالم پوست و ضایعه را ثبت کرد نور بازتابی از دو قسم

با بررسی . ر روی نمایشگر مشاهده کردها را باختالف آن

بر شدت نور بازتابی از سطح نمونه مانند های موثر پارامتر

های مختلف، و تابش نور در حالت یزاویه، شدت و نحوه

ها، چیدمان پذیری این حالتچنین بررسی تکرارهم

ین در ا. شدانتخاب نظر را بهینه کرده و بهترین حالت مورد

با طول  LEDشود، از مشاهده می 9چیدمان که در شکل 

با توجه . استشدهنبع نور استفاده عنوان مهب nm515موج 

بوده و واگرا  دارای پهنای باند وسیع LEDبه اینکه نور 

وی تا لنز برای موازی کردن نور فرودی بر رشود از دومی

کردن نور بازتابی از نمونه بر نمونه و از یک لنز برای تصویر

 آشکارسازیبرای . شداستفاده  آشکارسازهای نوریروی 

 PD438C-S46با مدل  از آشکارسازی ،ز نمونهنور بازتابی ا

بکار برده شده که حساسیت باالیی در ناحیه طول موجی 

 55-55ی نورشکافندهچنین از یک هم. نظر ما داردمورد

طور مستقیم دریافت تا بتوان نور منبع را به ،استفاده کرده

کرد و یک سیگنال مرجع، برای اصالح تغییرات در 

نهایی استفاده  در چیدمان .فراهم آوردخروجی نور المپ 

بر روی نمونه فرود  45°نور حاصل از منبع، با زاویه  شده،

آشکارسازهای صورت عمود بر روی هآید و نور بازتابی بمی

این است  45°دلیل استفاده از زاویه . شودتصویر می نوری

با چون  سدای از سطح پوست به حداقل برکه بازتاب آینه

ای از سطح پوست، صورت بازتاب آینههنور بجمع آوری 

 .یدهای داخل پوست بدست نمی آهیچ اطالعاتی از رنگدانه

کند که آشکارساز هیچ هم چنین این آرایش تضمین می

 .کنددریافت نمی LEDنور مستقیمی از 



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

184 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 

 شماتیک چیدمان استفاده شده: 9شکل 

ای تجهیزات اپتیکی در داخل لولهدر ادامه با قراردادن 

برای نظر اولیه از دستگاه مورد یپالستیکی، یک نمونه

در داخل این لوله، یک پوشش از . شدگیری ارائه تست

حداقل رساندن بازتاب داخلی منظور بهرنگ مات و سیاه، به

است، تا اطمینان حاصل شود که تنها نور بازتابی داده شده

 .شودمی تشخیص داده ساز نوریآشکاراز پوست توسط 
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های بدست آمده از اسپکترومتر و دستگاه اختالف شدت یمقایسه:  4شکل 

 های مختلفساخته شده برای نمونه

ساخته  در آخر برای اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه

 ,a, bی چهار نمونهور بازتابی از های ن، اختالف شدتشده

c, d چنین با استفاده از با استفاده از اسپکترومتر و هم

 4همانطور که در شکل . ثبت شددستگاه ساخته شده 

رفتار  ،شود، نتایج بدست آمده از هر دو دستگاهمشاهده می

در . دنبا همدیگر همخوانی دار مشابهی را نشان داده و

برای ثبت شدت نور  ساخته شده توان از دستگاهنتیجه می

بازتابی از قسمت سالم پوست و قسمت دارای ضایعه 

 نور بازتابی استفاده کرده، و با توجه به اختالف شدت

، دوز های مختلفهایی با شدتبرای ضایعه بدست آمده

 .با لیرز را به پزشک ارائه کرد الزم برای درمان

 گیری نتیجه
 بوده و قابل این است که ارزان ساخته شده مزیت دستگاه

با حمل آن ای طراحی شده که گونهباشد و بهحمل می

تواند خورد، بنابراین میهم نمیفواصل و تنظیمات آن به

برای  .های کلینیکی روی پوست استفاده شودبرای کاربرد

نظر کردن سیستم، با حرکت دادن دستگاه موردکالیبره

شدت ی بیشترین اختالف روی دست بیمار و مشاهده

حاصل از دوقسمت سالم و ضایعه، همین اختالف بیشینه 

گیری از آن استفاده را ثبت کرده و برای مقایسه و نتیجه

با توجه به اینکه بیشترین خطا در  .خواهیم کرد

لیزرپزشکی انتخاب دوز مناسب برای در مان با لیزر است، 

بهترین راه برای پیشنهاد دادن دوز مناسب، استفاده از 

ف شدت طیف جذبی بین قسمت سالم پوست و اختال

نوآوری کار انجام شده در این . قسمت دارای ضایعه است

توان این است که با استفاده از دستگاه ساخته شده، می

اختالف شدت را ثبت کرد و با استفاده از آن، وضعیت 

ضایعه را بررسی کرده و درنهایت دوز الزم برای مداوا با 

عبارت دیگر با استفاده از این هب. رائه کردلیزر را به پزشک ا

تشخیص دقیق توان به متخصصان پوست برای روش، می

 .تر کمک کرد
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 ا بر آلومین-نقره و آلومینیوم-پوسته طال-تاثیر حضور ساختارهای هستهبررسی 

 خواص اپتیکی سلول خورشیدی پروسکایتی

 2، مهدی پارسازاده*1نفیسه شریفی

 ، ایران 3581578178کاشان، کاشان گروه لیزر و فوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه  1

 ، ایران 3581578178پژوهشکده علوم و فناوری نانو ، دانشگاه کاشان، کاشان  2

sharifi@kashanu.ac.ir* 

سازی استفاده شد. برای بررسی اثرات اپتیکی در این مقاله از روش تفاضل متناهی در حوضه زمان برای انجام شبیه –چکیده 

های شیشه، اکسید رسانای پوسته در سلول خورشیدی پروسکایتی، در ابتدا ضخامت بهینه برای هر یک از الیه-هستهساختارهای 

ار کل . پس از طراحی ساختشفاف و دی اکسید تیتانیوم به منظور بیشینه عبور و برای الیه فعال به منظور بیشینه جذب محاسبه شد

ترین توان جذبی داخل الیه فعال و در های مختلف سلول محاسبه شد که کموقعیتهای بهینه؛ توان جذبی در مسلول با ضخامت

های هم مرکز با فاصله مرکز به به صورت کره پوسته-هسته هایساختار نانومتری از ابتدای الیه فعال مشاهده شد. 200موقعیت حدود 

در الیه فعال سلول خورشیدی قرار ، آلومینوم و آلومینا نقرهال، طنانومتر به ترتیب برای  70و  66، 70،  50به شعاع  نانومتر و 142مرکز 

خواص اپتیکی مورد بررسی قرار  نانومتر از ابتدای الیه فعال 200 در ادامه با قرار دادن ساختارهای معرفی شده در موقعیت داده شدند.

پوسته بیشتر از سلول -دارای ساختار هستهسازی مشاهده شده که میزان جذب نور در سلول خورشیدی پس از انجام شبیه گرفت.

چگالی جریان مدار بسته در ساختار  حفره و-، تولید جفت الکترونجذب نور مقدارپوسته است. -خورشیدی بدون ساختار هسته

 نقره است. -پوسته طال-آلومینا بیشتر از ساختار هسته-پوسته آلومینیوم-هسته

 سازی نقره، سلول خورشیدی پروسکایتی،شبیه-پوسته طال-آلومینا، ساختار هسته-پوسته آلومینیوم-ساختار هسته -کلید واژه

Investigation of the effect of the gold-silver core-shell and aluminum-

alumina 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 same-

center-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

ای همقابل سایر سلولهای خورشیدی پروسکایتی در سلول

اتالف نوری بیشتری دارند. برای جلوگیری از این خورشیدی 

توان از نانوذرات پالسمونیکی استفاده اتالف نوری می

پراش از نانوذرات فلزی بهترین روش برای افزایش . [1]کرد

های خورشیدی است. با افزایش یزان جذب نور در سلولم

میزان نور جذب شده در سلول خورشیدی میزان جریان و 

انیسم اساسی مکتوان خروجی از سلول افزایش میابد. دو 

های برای توضیح افزایش میزان توان خروجی در سلول

ها استفاده خورشیدی که از نانوذرات پالسمونیکی در آن

دارد: پراش نوری و اثرات میدان نزدیک.  شده است وجود

تاثیر هر کدام به اندازه ذرات، میزان جذب نور در میزان 

رسانا و چگونگی طراحی الکتریکی سلول خورشیدی نیم

بستگی دارد. نانوذرات فلزی یکی از قویترین پراکنده 

های نزدیک تشدید پالسمونیکی کنندگان نور در طول موج

 . [2]هستند

های متفاوت در این تحقیق ابتدا جذب نور برای ضخامت

سازی محاسبه شد. پس از انجام الیه فعال با استفاده از شبیه

از الیه  نانومتری 400محاسبات مشخص شد که ضخامت 

-شینه مقدار جذب نور را داراست. سپس برای الیهفعال بی

های قبل از الیه فعال محاسبات برای تعین ضخامتی که 

انجام شد. مقادیر این  ه عبور نور را داشته باشدبیشین

باشد. سپس توان جذب موجود می 1ها در جدول ضخامت

 1شده در داخل سلول محاسبه شده و با توجه به شکل 

نانومتری  350و   200ر ناحیه حدودا دشود که مشاهده می

داخل الیه فعال میزان توان جذبی بسیار کاهش یافته است. 

نانومتر با  800تا  300سازی در بازه طول موجی شبیه

 استفاده از نانوذرات کروی انجام شد. 

 

 

 سازیهای استفاده شده در شبیه: نام و ضخامت الیه1جدول 

 ضخامت )نانومتر( الیه

 000/1 شیشه

 330 اکسید رسانای شفاف

 100 اکسید تیتانیومدی

 400 الیه پروسکایت )فعال(

 180 اسپایروامتد

 100 طال

 

 

: نمودار توان جذب شده در ساختار سلول خورشیدی بر 1شکل 

 پالسمونیکیحسب فاصله از ابتدای ساختار بدون حضور نانوذرات 

سازیشبیه  

آمده است.  2سازی در شکل ساختار مورد استفاده در شبیه

     سازی شده والف نشان دهنده ساختار شبیه-2شکل 

ب چگونگی قرار گیری نانوذرات در ساختار را نشان -2شکل 

 دهد. می
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حوه سازی شده ب( ن: الف( ساختار سلول خورشیدی شبیه2شکل 

پوسته در الیه فعال سلول -قرار گیری ساختارهای هسته

 خورشیدی

سازی سلول خورشیدی مقادیر حقیقی و موهومی برای شبیه

ضریب شکست مورد استفاده قرار گرفتند. این مقادیر از 

مقادیر حقیقی و  3به دست آمدند. شکل  [6]–[3]منابع 

های مختلف سلول موهومی ضریب شکست را برای الیه

دهد. مقدار موهومی ضریب شکست میشیدی را نشان خور

تقریبا صفر است که نشان دهنده  سازیدر بازه شبیه شیشه

. مقدار موهمی استسازی عدم جذب نور در بازه شبیه

تر های باالموجضریب شکست برای الیه پروسکایت در طول

شود که نشان دهنده نانومتر به سرعت صفر می 750از 

 در این ناحیه طول موجی است.جذب بسیار کم 

 
های : نمودار مقادیر حقیقی و موهومی ضریب شکست الیه3شکل 

 سازی شدهاستفاده شده در ساختار سلول خورشیدی شبیه

در ابتدا مقادیر بهینه هر الیه با توجه به میزا ن بیشینه عبور 

 1ها در جدول و بیشینه جذب محاسبه شد که مقادیر آن

سازی با توجه به نمودار از اجرای شبیهپس است.  موجود

( دو موقعیت 1توان جذب شده در سلول خورشیدی )شکل 

مشاهده شد که در آن توان جذب شده کمینه است. با توجه 

پوسته موقعیت -به هندسه به کار رفته در ساختار هسته

-نانومتر برای ادامه کار در نظر گرفته شد. برای شبیه 200

یک آرایه منظم از ساختارها ایجاد  ب-2سازی مطابق شکل 

 سازی انجام شد. شد و سپس شبیه

 نتایج

سازی، توان جذب شده برحسب طول پس از انجام شبیه

( و در 5حفره )شکل -(، تولید جفت الکترون4موج )شکل 

های ( برای حالت6چگالی جریان مدار کوتاه )شکل نهایت 

ته با هم پوس-های هستهراز قرار دادن ساختاو بعد قبل 

  مقایسه شدند. 

 

پوسته در ساختار سلول -قرار دادن ساختارهای هستهبا 

 500های باالتر از خورشیدی میزان جذب نور در طول موج

-تهساختار هسنانومتر افزایش یافته است. این افزایش برای 

وسته پ-آلومینا بیشتر از ساختار هسته-پوسته آلومینیوم

ول بیشتر از سل نقره-پوسته طال-ساختار هستهو  نقره-طال

است. این نمودار  پوسته-رشیدی بدون ساختار هستهخو

-نشان دهنده میزان اتالف نوری کمتر در ساختار هسته

وسته پ-آلومینا نسبت به ساختار هسته-پوسته آلومینیوم

 نقره است.-طال

-: نمودار توان جذبی در ساختار سلول خورشیدی شبیه4شکل 

سازی شده بر حسب طول موج، آبی ساختار بدون حضور ساختار 

ته پوس-پوسته، مشکی سلول خورشیدی با ساختار هسته-هسته

پوسته -نقره، قرمز سلول خورشیدی با ساختار هسته-طال

 آلومینا-آلومینیوم

http://www.opsi.ir/


بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1397بهمن  11-9یران، دانشگاه شیراز، شیراز، ا

788 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

حفره در سلول -میزان تولید جفت الکترون 5شکل 

نشان دهنده افزایش  5دهد. شکل خورشیدی را نمایش می

حفره در سلول خورشید با اضافه -تولید جفت الکترونزان می

با استفاده از نرم افزار  پوسته است.-کردن ساختارهای هسته

با توجه به  .اوریجین مساحت زیر نمودار ها محاسبه شد

 فرهح-مقدار تولید جفت الکترون افزایش زیر نمودار مساحت

آلومینا بیشتر از -پوسته آلومینیوم-برای ساختار هسته

 نقره است. -پوسته طال-اختار هستهس

 

 
در آخر چگالی جریان به دست آمده از سه ساختار معرفی 

 نشان داده 6محاسبات در شکل شده محاسبه شد. نتایج 

مقدار چگالی جریان تولید  6شده است. با توجه به شکل 

سته پو-شده در سلول خورشیدی با استفاده از ساختار هسته

نقره -پوسته طال-نا بیشتر از ساختار هستهآلومی-آلومینیوم

با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از  است.

پوسته معرفی شده، میزان اتالف نور در -ساختارهای هسته

-سلول خورشیدی کاهش یافته و میزان تولید جفت الکترون

حفره در سلول خورشیدی افزایش یافته است. با توجه به 

این افزایش مقدار برای برای ساختار  5و  4، 3های شکل

-هساختار هستآلومینا بیشتر از -پوسته آلومینیوم-هسته

ه نقر-پوسته طال-نقره است و ساختار هسته-پوسته طال

 ست.پوسته ا-بیشتر از سلول خورشیدی بدون ساختار هسته

 
 یدیسلول خورش رد چگالی جریان تولید شدهنمودار : 4شکل 

 شده  سازیهیشب
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در ساختار سلول  حفره-تولید جفت الکتروننمودار : 3شکل 

ساختار بدون  ی، آبفاصلهشده بر حسب  سازیهیشب یدیخورش

ار با ساخت یدیسلول خورش یپوسته، مشک-حضور ساختار هسته

-با ساختار هسته یدینقره، قرمز سلول خورش-پوسته طال-هسته
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 های شعاعیسنجی بر مبنای توری طیفسنجی امکانرنگین کمان با منشا پراش و 

 1و داود حبری 1لوییسعید حمزه ،2و1سیف اله رسولی

-کار مبتنی بر انتگرال فرنلبررسی نظری این. گیردای به طور نظری و تجربی مورد بررسی قرار میهای شعاعی دامنهتوری در این مقاله پراش نور سفید از -چکیده 

در فواصل مختلف از توری نقش پرراش  . کندای شعاعی عبور میسازی از میان توری دامنهدر بخش تجربی کار، نور سفید المپ هالوژن پس از موازی. است فکیرشه

مشهور اسرت، در   "فرش تالبوت صفحه عرضی"الگوی طرح پراش بدست آمده که به .  شودفحه حساس دوربین عکاسی انداخته و بطور دیجیتال ذخیره میروی ص

این  رنگ. مرکزی آن استی تاریک کمانی پرنور در مجاورت ناحیهوجه بارز این الگوی پراش، وجود ناحیه میانی تقریباً تاریک و حلقه رنگین. انتشار شکل ثابتی دارد

-نام گذاری مری  "پراش رنگین کمان با منشا" ما این پدیده را. کندبا افزایش شعاع تغییر میمجاورت ناحیه تاریک مرکزی تا قرمز  کمانی از بنفش دررنگین یحلقه

. با هم سازگارندسبات نظری و کارهای تجربی نتایج محا. شونددیده میهای توری بطور رنگین تصویرهای پره-های بزرگتر، خوددر الگوی طرح پراش در شعاع. کنیم

 .سنجی مورد استفاده قرار گیردتواند برای طیفکمانی در ناحیه مرکزی الگوی پراش، این پدیده میبا عنایت به تشکیل حلقه پرنور رنگین

 .ت عرضیهای شعاعی، خود تصویرسازی، طیف سنجی، فرش تالبوپراش، توری -کلید واژه

Diffraction-based rainbow and feasibility of the radial grating-based spectrometry  
Saifollah Rasouli

1, 2
, Saeed Hamzeloui

1
, and Davud Hebri

1 

1Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran. 
2Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran. 

davud.hebri@iasbs.ac.ir, s.hamzeloui@iasbs.ac.ir, rasouli@iasbs.ac.ir 

 

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 diffraction 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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 مقدمه

ترین نوع متداول. کاربرد در اپتیک هستند ها از ادوات پرتوری

های خطی هستند که شامل ساختار یک بعدی ها، توریتوری

تواند دامنه یا فاز موج فرودی را در عبور این تناوب می. اندتناوبی

ای توانند دامنهها میبدین جهت توری. یا انعکاس دچار تغییر کند

ین بسته به نمایه همچن. یا فازی و عبوری یا انعکاسی باشند

بطور . شوندگذاری میتحریر تغییرات روی جبهه موج نیز آنها نام

توانند نمایه عبور یا انعکاس سینوسی، باینری، ها میمثال توری

-از جمله کاربردهای توری. [1]ای داشته باشند ارهمثلثی و دندان

، [2] سنجیتوان به استفاده از آنها در تداخلهای خطی می

، لیتوگرافی، و [4] سنجی، طیف[9] ایسنجی مارهافانحر

 . اشاره کرد [5] جابجایی سنجی

 اند که متشکل ازهای شعاعیها، توریاز توری دیگرینوع 

خطوطی هستند که از یک نقطه انشعاب و زاویه مابین هر دو خط 

گام های شعاعی با توجه به هندسه توری .مجاور آن برابر است

 .شودافزایش شعاع بزرگتر میفضایی با 

ای با استفاده از های شعاعی دامنهپراش نور تکفام از توری

انگیزی منجر به نتایج بسیار شگفت فکیرشه-انتگرال فرنل

مشاهدات مرسوم در پراش میدان  بر خالف[. 6] شودمی

های خطی که ناحیه بسیار نزدیک به توری، نزدیک از توری

یه بسیار دور از آن ناحیه پراش ناحیه سایه هندسی، ناح

-نزدیک نامیده می-دور و ناحیه میانی ناحیه میدان-میدان

های شعاعی مرز این سه ناحیه از شود در پراش از توری

حالت تخت بصورت انحنادار در می آیند و این نواحی در هم 

شوند بنحوی که در هر صفحه عرضی در هر آمیخته می

ه مجاور محور اپتیکی ناحیه فاصله دلخواه از توری ناحی

های میانی متعلق به ناحیه شعاع. دور است-پراش میدان

های دور دست همواره نزدیک است و شعاع-ناحیه میدان

 همچنین نشان داده. متعلق به ناحیه سایه هندسی است

های خطی که فرش شده است که برخالف پراش از توری

شود در می هدگسترتالبوت در صفحه طولی در امتداد انتشار 

های شعاعی فرش تالبوت در صفحات پراش نور از توری

 . عرضی نمایان می شود

زی با های شعاعی فاهمچنین پراش نور تکفام از توری

و کاربست مسقیم معادله  شهفیرک-استفاده از انتگرال فرنل

کار اول منجر به معرفی . موج مورد بررسی قرار گرفته است

گر و های غیرپراشی، خودترمیمیکهکالس جدیدی از بار

 "فرش تالبوت شعاعی"های دار شده است که باریکهشتاب

در کار دوم عالوه بر پیش بینی [. 1]اند نام گذاری شده

گونه، -های گلبرگهای فرش تالبوت شعاعی، باریکهباریکه

گونه گردابی که دارای اندازه حرکت -نامتقارن شدتی، حلقه

ها در این طیف وسیع از باریکه. شدند مداری هستند معرفی

صحیح  های ترکیبی نیمباریکه"قالب یک خانواده عظیم 

 [.8]معرفی شدند  "گونه-بسل

های شعاعی های گردابی از توریدر کار دیگری پراش باریکه

ای برای تعیین اندازه و عالمت بار توپولوژیکی باریکه دامنه

ی در این کار پدیده. فرودی مورد استفاده قرار گرفته است

-بسیار زیبایی معرفی شد که بسیار مشابه اثر لکه آراگو

. نامیممی "گونه-پواسون-لکه آراگو"پواسون است و ما آنرا 

این اثر عبارت است از نمایان شدن شدت بیشینه اصلی روی 

محور نوری در پراش باریکه های دونات با بار توپولوژیکی 

ها است که قبل وری از این نوع توریهای ت برابر با تعداد پره

 [.9]از پراش روی محور شدت نور صفر است 

های توری در این کار برای اولین بار پراش نور سفید از

دهیم نشان می. گیردای مورد بررسی قرار میشعاعی دامنه

ناحیه . طرح پراش تولید شده در انتشار شکل ثابتی دارد

کمانی پرنور در حلقه رنگینمیانی آن تقریباً تاریک و یک 

تشکیل حلقه . شودی تاریک تشکیل میکناره این ناحیه

کمانی پرنور در ناحیه مرکزی الگوی پراش، این پدیده رنگین

 .کندسنجی میرا کاندید مناسبی برای طیف

 های شعاعیپراش موج تخت بسفام از توری

توان های شعاعی، میبا توجه به ساختار هندسی توری

 با رابطهرا که در مختصات دکارتی  فکیرشه-تگرال فرنلان

(1)    2 2[(x x ) (y y ) ]

0( , ) (x , y ) ,ig x y h f e dx dy




   




     
 

x) در آنو داده می شود  , y )f   دامنه مختلط نور بالفاصله

طول موج  λ و  h0=1/(izλ) exp(ikz) ، α=π/zλ بعد از توری،

، در دستگاه قطبی به صورت [6]عدد موج است  kو  نور

 :زیربازنویسی کرد
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(2)    2 22
2 cos( )

0
0

0

( , ) ( , ) ,i r i r i rrg r h e r dr d f r e e


      


         
 

به صورت زیر  شعاعی هایرا برای توری( 2)می توان معادله 

 :بدست آورد

(9)             
1

2

1 1

2 2

( , , z) {1 ( )
2 2

[ ( ) ( )]cos( )},

mikz
i

m m

e
g r e i

J J m

 
 

  



 

   



 

شدت نور، . خوردتوابع بسل نوع اول به چشم می  که در آن

در  .بدست می آیددر مزدوج مختلط آن ( 9)با ضرب معادله 

رابطه فوق، بیشینه شدت روی شعاع مشخصی نمایان می 

 هبیشین موقعیت وابستگی طول موجی به با توجه. شود

از توری های شعاعی توان از پراش نور سفید مرکزی می

   .برای طیف سنجی استفاده کرد

 نتایجکارهای تجربی و 

 MD6039)و تقریبا سفید منبع بسفام نور  1مطابق شکل 

220V 4W LED Lamp) دو یک روزنه کوچک و از  عبوربا  را

می و پهن موازی  یسانت 15با فاصله کانونی  عدسیعدد 

توری شعاعی سوار بر نگهدارنده، به طور عمود بر . کنیم

برای ثبت طرح . گیردراستای محور اپتیکی نور قرار می

فاقد لنز مورد  (NIKON D7200)عکاسی  پراش دوربین

 87دوربین بر روی پایه و در فاصله . استفاده قرار گرفت

برای یک توری شعاعی با تعداد . گیرداز توری قرار می سانتی

رنگی را به صورت زیر  مرکزی، می توان شعاع حلقه mپره 

 [:6] نوشت

,in

m z
r




                                                          (4)  

 

 .آرایش آزمایشگاهی مورد استفاده :1شکل 

شعاعی رانکی  هایتوری ، طرح پراش ثبت شده برای2شکل 

با افزایش تعداد . های مختلف را نشان می دهدبا تعداد پره

های رنگی  هستیم که ها شاهد افزایش شعاع حلقهپره

ها هرچه بر تعداد پره. کنندرا تایید می( 4)ت معادله صح

بیفزاییم می توانیم به وضوح، ناحیه میانی تقریباً تاریک و 

ی تاریک مرکزی کمانی پرنور در مجاورت ناحیهحلقه رنگین

-های بزرگتر، خودهمچنین در شعاع. آن را مشاهده کنیم

رابطه  .ندشوهای توری بطور رنگین دیده میتصویرهای پره

نشان می دهد که طرح های پراش از توری های شعاعی ( 9)

این واقعیت برای . دارای ساختار ناواردا تحت انتشار هستند

به  .[6] نوردهی تکفام بطور تجربی هم نشان داده شده است

ها ها از یکدیگر، به طور تجربی تفکیک رنگمنظور تمیز رنگ

-ی با تعداد پرهبرای یک توری شعاعی رانک. انجام شد

، از سه نوع فیلتر رنگی قرمز، سبز و آبی استفاده 157های

این فیلتر ها هر کدام به طور جداگانه بالفاصله قبل از . شد

نور . ، قرار داده شدند1شکاف نمایش داده شده در شکل 

سفید در گذر از این فیلترها تنها قادر به عبور بخشی از 

الگوی پراش توری ( الف) 9شکل . باشدمی طیف چشمه نور

( ج)، (ب)های دهد و در شکلبدون وجود فیلتر را نشان می

های آبی، پراش در حضور فیلتر های به ترتیب طرح( د)و 

ی د و شاهد رشد شعاعی حلقهندهسبز و قرمز را نمایش می

در نمودار . ها هستیمرنگی بر اساس طول موج مرکزی آن

محل شعاع  MATLABبه کمک برنامه  9سمت راست شکل 

پرشدت سه رنگ اصلی را در برحسب طول موج مرکزی 

 .رسم کردیم

های نور مریی در موجبه منظور نمایش طیفی مناسب از طول

، =15m هایطرح پراش از توری شعاعی رانکی با تعداد پره

از ( X,Y)های یک قاچ مختصات دکارتی مربوط به پیکسل

چین قرمز نشان داده شده، تصویر طرح پراش که با خط

فراخوانی شده و  MATLAB، توسط برنامه (الف) 4شکل 

سپس ناحیه انتخابی با تبدیل در مختصات قطبی، به صورت 

 .شودرسم می( θ,ρ)برحسب ( ب) 4شکل 
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پراش برای توری های شعاعی رانکی با تعداد پره های  های طرح: 2شکل 

با باال . فته انداز دوربین قرار گرسانتی  =z 87 در فاصله توری ها . مختلف

 .افزایش پیدا می کنند 4طبق رابطه های رنگی ها، شعاع حلقهرفتن تعداد پره

 

طرح . تفکیک رنگ های اصلی قرمز، سبز و آبی به صورت تجربی :9شکل 

 87ی که در فاصله 157پراش اولیه برای یک توری رانکی شعاعی با تعداد پره 

، طرح پراش در حضور فیلتر رنگ (الف) ن قرار گرفته استدوربی از سانتی متر

محل شعاع پرشدت سه : نمودار سمت راست (.د)و قرمز ( ج)، سبز (ب)آبی 

 .رنگ اصلی

 
ی توری از طرح ثبتی پراش برا( خط چین قرمز)انتخاب یک قاچ ( الف :4شکل 

انتخابی با نمایش دکارتی قاچ (  ب. =15m هایبا تعداد پره شعاعی رانکی

 .طیفی نمایش تبدیل در مختصات قطبی به صورت

 گیری نتیجه

از توری های شعاعی مورد در این مقاله پراش نور سفید 

تقریباً تاریک و طرح پراش ناحیه میانی  .بررسی قرار گرفت

ی تاریک مرکزی کمانی پرنور در مجاورت ناحیهحلقه رنگین

کمانی برای نور مریی رنگین یاین حلقه. مشاهده و ثبت شد

از بنفش در مجاورت ناحیه تاریک مرکزی تا قرمز با افزایش 

رنگین کمان "ما این پدیده را . شودشعاع به وضوح دیده می

 روی حلقه رنگی مرکزی .کردیمنام گذاری  "با منشاء پراش

 اصلی، با استفاده از تفکیک تصویر به سه ماتریس تک رنگ

سبز و قرمز به ترتیب در بی، بیشینه شدت برای سه رنگ آ

بدست آمد که این  مترمیلی 76/5و  67/4، 11/4شعاع های 

 بررسی طیفیبا   .است( 4)مقادیر کامال سازگار با رابطه 

-کمانی در ناحیه مرکزی الگوی پراش، میحلقه پرنور رنگین

 .دکرسنجی استفاده طیف برایتوان از این پدیده 

  گزاری سپاس

از بنیاد ملی نخبگان جهت حمایت از دوره پسا دکترا به 

 .اری می شود، سپاس گز15986شماره قرارداد 
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 نانومتر 0444تا  044 یپذیر در بازهکوک OPOلیزر بررسی بازدهیتحلیل و 

 مهدی دهقانو  محمدحسن یوسفی ، شهنانیاحسان 

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر ،اصفهان

لیدزر پمدم مدورد اسدتفاده در ایدن      . باشدد نانومتر می 0444تا  044ی پذیر در بازهکوک هدف از این پژوهش طراحی لیزر  –چکیده 

نانومتر و بلورغیرخطی مدورد اسدتفاده در کداواک ایدن نوسدانگر بداری         533موج با طول Nd-YAGنوسانگر، هارمونیک سوم لیزر 

 MATLAB افدزار یاز برای این نوسانگر به کمک ندرم  فاز مورد ن های تطبیقبرای ایجاد بازدهی محسوس، زاویه است،( BBO)بورات

به شدت آستانه مورد نیاز بدرای  ورودی  عامل مؤثر در بازدهی نوسانگر پارامتری نوری، نسبت شدت پرتو پمم  .محاسبه شده است

برای نوسانگر محاسبه و با استفاده از آن طدول بهینده    این عامل به کمک محاسبات عددی مقدار بهینه. آغاز فرایند پارامتری است

 .باشدمیلی متر می 03تا  04این پژوهش  در  BBOطول مناسب برای بلور. در نوسانگر پارامتری تعیین شده استغیرخطی برای بلور 

 ربلو طول بهینه نوسانگر، بیشینه بازدهی.های تطبیق فاز،نوسانگر پارامتری نوری، زاویه-کلید واژه

 

Analysis OPO laser efficiency in the range of 400 to 2000 nm  
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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

 ی هارمونیک و ابزارهای اپتیک غیرخطی مانند تولیدکننده

-قابلیت گسترش فرکانس  (OPO)نوریپارامترینوسانگر

 های منحصر به فرداز ویژگی .های منابع لیزری را دارند

پذیری در توان به کوکمی نوسانگر پارامتری نوری

عدم تطبیق . [2, 1]ی وسیع فرکانسی اشاره کردمحدوده

. دارد پارامتری نوری نوسانگر فاز تاثیر منفی در بازدهی

روش اصالح عدم تطبیق فاز، استفاده از بلور با خاصیت 

بلورها دو ضریب شکست برای این . دوگانه استشکست 

متناظر  ،یک جهت معین انتشار دارند که ضرایب شکست

با انتخاب جهت انتشار و . با دوجهت قطبش متعامد است

 تطبیق فازقطبش مناسب برای امواج، به دست آوردن 

از عوامل بسیار مؤثر در بازدهی  .[7, 9, 1]ممکن است

توان به طول بلور مورد استفاده می نوسانگر پارامتری نوری

در این پژوهش به محاسبه  .در کاواک نوسانگر اشاره کرد

 .[7]طول بهینه بلور پرداخته خواهد شد

 تطبیق فاز محاسبه زاویه های 

ن قسمت قطبش مناسب برای امواج پمپ ، سییگنال  در ای 

نوری تعیین شیده اسیت و بیا     و ایدلر در نوسانگر پارامتری

های مناسب انتشار پرتو نسبت بیه بلیور   زاویه استفاده از آن

های محاسبه شده در واقیع زاوییه  ، زاویهشده استمحاسبه 

در انتخیاب شیده    روش تطبیق فاز .های تطبیق فاز هستند

فیاز امیواج    تطبیقاین نوع  در .نام دارد (ooe) طراحیاین 

موج پمپ از نوع و ( o)سیگنال و ایدلر از نوع قطبش عادی

 دسیت ییافتن بیه    بیرای . میی باشید   (e)قطبش غیر عیادی 

بیرای امیواج پمیپ،     تکانیه  پایسیتگی  یرابطیه تطبیق فاز، 

به طور کلی عیدم تطبییق    .سیگنال و ایدلر باید برقرار باشد

 [1]شودفاز بین امواج به صورت زیر بیان می

(1) p s ik k k k    

 [2]خواهیم داشت (ooe)برای تطبیق فاز نوع  در نتیجه
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oضرایب شکست عادی یعنی ( 2)در رابطه 

sn  وo

in  برای

هر طول موج مقدار ثابتی دارند، پس کافی است بتوانیم 

( , )e

p pn    را برحسب ضرایب شکست عادی و زاویه 

استفاده  (9)ی برای این منظور از رابطه. نیم محاسبه ک

که در واقع رابطه فرنل برای بلورهای دوشکستی  می کنیم

    .[1]است محورتک
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وابستگی ضریب شکست به زاویه ( 9) با استفاده از رابطه
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 خواهیم داشت (2)ی در رابطه( 7) رابطهبا جایگذاری  
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های تطبیق فاز را بر توان زاویهمی( 5)ی باتوجه به رابطه

نکته قابل . مختلف پمپ ورودی به دست آورد هایفرکانس

توجه این است که در بلورهای مورد نظر ما پاشندگی 

وجود دارد، در نتیجه هر طول موجی ضریب شکست 

موج ضرایب شکست متناظر با طول. دارد خاص خود را

توان با استفاده از ضرایب سلمایر مربوط های مختلف را می

نرم افزار  به کمک بتدادر ا .به آن بلور محاسبه کرد

MATLAB هایموجهای تطبیق فاز بر حسب طولزاویه 

نمودار  .محاسبه شده است BBOبرای بلور ایدلر و ال سیگن

های سیگنال و بر حسب طول موجهای تطبیق فاز زاویه

مورد استفاده در کاواک آن از  بلور نوسانگری که برای ایدلر

-نانومتر پمپ می 955موج و با طول باشدمی BBO جنس

 .باشدمیبه صورت زیر شود 
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نسبت به طول موج های  (ooe) نوع فاز قیتطبزاویه های   :1شکل

 نانومتر 955 پمپ موجطول یبرا سیگنال و ایدلر

 تطبیق فاز هر زاویه ،شودمشاهده می (1)طور که در شکلهمان

. متناظر بایک طول موج سیگنال و یک طول موج ایدلر است

درجه امتداد  99تا  29های تطبیق فاز  در این ناحیه از زاویه

نانومتر و طول موج  114تا  744طول موج سیگنال از . دارد

نکته قابل . نانومتر امتداد دارد 9444تا حدود  114از  ایدلر

 9444نانومتر تا  2444طول موج در بازه توجه این است که 

 . ابل توجه استنانومتر و باالتر میزان جذب پرتو در بلورق

 در تقریب موج تخت  SROمحاسبه بازدهی 
، به علت طراحی آسان (SRO)نوسانگر تشدید شده تکی

-رایج ، ها و رزوناتور ، بازدهی تبدیل خوب و پایداریآینه

  .ترین پیکربندی نوسانگر پارامتری نوری است

 
 .(SRO)ید شده تکی نوسانگر تشد: 2شکل

تشدید شده  ی نوسانگربهره نکته قابل توجه این است که

 .در عملکرد حالت پایا، در آستانه مهار شود تکی باید

که با استفاده از  به کمک معادالت جفت شده بنابراین

برای  بازدهی تبدیل معادالت ماکسول حاصل می گردند،

SRO به صورت زیر محاسبه می  در تقریب موج تخت

متغیر  یک کمیت غیر فیزیکی و در واقع یک .[7]شود

  .ریاضی است
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 کهدهند مینشان  (8)تا ( 6)روابط 
SRON  عامل تعیین

.است SROدر  کننده بازدهی
SRON  نسبت شدت پمپ

مقدار شدت پمپ   .ورودی به شدت پمپ آستانه است

های کاواک و ویژگی بلور غیرخطی آستانه به جنس

 SROتبدیل بازدهی  در این قسمت، .دارد نوسانگر بستگی

نسبت به
SRON  با استفاده از نرم افزارMATLAB  به طور

به  نمودار آن که محاسبه و ترسیم شده است عددی

 .باشدصورت زیر می

 

Nبر حسب  SROبازدهی  :9شکل SROدر تقریب موج تخت 

مقداری از  توانمی( 9)با استفاده از شکل 
SRON  که در

آن بازدهی  بیشینه است را یافت و با استفاده از آن 

  .را به دست آورد SROپارامترهای مورد نیاز برای طراحی 

)بازدهی تبدیل در  )
2

2




SRO
N  می% 144به بیشینه-

 .رسد

 در تقریب موج گاوسی  SRO محاسبه بازدهی

نتایج فوق برای پرتوهای نوری واقعی و یا به عبارت دیگر 

در . شده استاصالح  ،پرتوهایی که وابستگی شعاعی دارند

واقع با استفاده از تخمین امواج تقریبا تخت برای پرتو 

 .شده استبرای امواج گاوسی محاسبه پمپ بازدهی 

در تقریب موج گاوسی نسبت به  SROبازدهی تبدیل 

SRON  با استفاده از نرم افزارMATLAB  به طور عددی

محاسبه و ترسیم شده است که نمودار آن به صورت زیر 

 .می باشد
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Nبر حسب  SROبازدهی  :7شکل SROدر تقریب موج گاوسی. 

، بیشینه بازدهی برابر با مشاهده می کنیم که (7)شکلدر 

SRON/باشد و درمی 11 %  6 در  افتداتفاق می 5

قانونی که با تجربه )قانون کلی سرانگشتی صورتی که 

کند که برای طراحی یک بیان می( سازگاری بیشتری دارد

SRO  7با بازدهی خوب حداقل میزان شدت پمپ باید 

 .[1]بر آستانه شدت باشدبرا

در  SRO در BBOی بلور محاسبه طول بهینه

 تقریب موج تخت

در اییین قسییمت نمییودار 
SRON  برحسییب طییول بلییور بییا

رسیم و بیا اسیتفاده از آن     MATLABافیزار  استفاده از نرم

 . ی بلور محاسبه گردیده استطول بهینه

 

در  SROدر  BBOی بلور محاسبه طول بهینه

 تقریب موج گاوسی

در این قسمت نمودار 
SRON در تقریب  برحسب طول بلور

 و بیه رسیم   MATLABافیزار  با استفاده از نرم موج گاوسی

 . ی بلور محاسبه گردیده استآن طول بهینه کمک

 

Nبرحسب  BBOطول بلور : 6 شکل SRO در تقریب موج تخت 

 94، 84هیای  نشان می دهید کیه  بیرای انیرژی     (6)شکل 
برابر با  BBOی بلور ژول به ترتیب طول بهینهمیلی 144و

   .باشدمتر میمیلی19و 12، 11

 گیری نتیجه

 که  لیزر کوک پذیری طراحی شده است ،این پژوهش در

 29برای ایجاد بازدهی مناسب از  آن های تطبیق فاززاویه

 برای بلور  طول بهینه محاسبه شده. ه می باشددرج 99تا 

BBO  میلی متر می باشد 15تا  14در کاواک نوسانگر از . 

 اه مرجع

Nبرحسب  BBOطول بلور : 5 شکل SRO در تقریب موج تخت. 

 
 94، 84هیای  نشان میی دهید کیه  بیرای انیرژی      (5)شکل

برابر با  BBOی بلور ژول به ترتیب طول بهینهمیلی 144و
این نتیجه بیا نتیایج بیه    باشد که متر میمیلی15و 17، 19
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  ی هیبر پا یشبه تصادف زریل کیو ساخت  یطراح

 یفلز یبلور فوتون غهیت

 یفیلط دیحمی، برادران قاسم نیحس ریام ،کخواهیمحسن ن

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ک،یزیدانشکده ف

ی فلزی بعنوان کاواک بلور فوتونکه از یک تیغه همدوس  دبکیبا ف یتصادفه شب زریلبه طراحی و ساخت یک مقاله  نیا در –چکیده 

از یک شبکه هگزاگونال  یکیتیغه بلور فوتون. شود بعنوان محیط فعال تشکیل شده است، پرداخته می 6G-نیرودام یمحلول حاوو 

و پهن ای   یلیگس   فی  شدت ط. شود یساخته م یدیکلوئ یتوگرافیل توسط روشکه  تشکیل شده است طالشامل نانو ذرات مثلثی 

 یتجرب   جیبا نتا زریل نیبا استفاده از روش المان محدود عملکرد ا و یریاندازه گ دمش زریمختلف ل هاییدر انرژ تابش لیزری طیفی

افتد که نقش مهم ی   ساختار بلوری اتفاق میای پراکندگی از  دهد که مقادیر قابل مالحظه نتایج نشان می. گیردقرار میمورد مطالعه 

 .کند در عمل لیزری ایفا می

 روش المان محدود ،6G نیرودام ،یدیکلوئ یتوگرافیل ،ینانوذرات فلز  ک،یپالسمون 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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 مقدمه

 طیمح بانامنظم  یها طیمطالعه مح ریدر چند سال اخ

مذکور به  یها طیمح. داشته است یریبهره رشد چشمگ

 یزریل یپرتو هاییژگیو یدارا یمنبع نور کیعنوان 

 زریاصول ل. اند مشهور شده یتصادف زریلنام  هباشند و ب یم

 یها یژگیو اکثر و است یمعمول یزرهایل شبیه به یتصادف

را دارا هستند با  یباند و همدوس یآنها مانند آستانه، پهنا

تفاوت که کاواک در آنها به شکل متعارف همچنانکه  نیا

. گردد یحذف م شود، یاز آن استفاده م زرهایل یدر تکنولوژ

وجود  زرینوع از ل نیپرتوها در ا یمند جهت یژگیلذا و

ی بر اساس مکانیزم تصادف یزرهایل. ]1و2[ نخواهد داشت

 .شوند یم میدو دسته همدوس و ناهمدوس تقس بازخورد به

 یبا پراکندگ ییها طیهمدوس در محلیزرهای تصادفی 

متعدد به  یها یو نور پس از پراکندگ کنند یعمل م قوی

 لیشکحلقه بسته را ت کیخود بازگشته و  هینقطه اول

ی توسط تصادفی زرهایدر لی قدرت پراکندگ .دهد یم

1s میانگین مسافت آزاد sl    شود یم مشخص، 

 کهیبطور
sو  یسطح مقطع پراکندگ  غلظت ذرات

 sl (شرط کهیدر صورت. باشند یپراکنده کننده م

اتفاق  قوی یپراکندگبر قرار باشد، ( طول موج نور انتشاری

 زریل کیو ساخت  یمقاله طراح نیهدف در ا .]9[ افتد یم

که  یاستفاده از نانو ذرات یکه بجا یا گونهاست ب یتصادف

 یشبکه بلور کیکه در  یشدند، از ذرات عیبطور نامنظم توز

نشان خواهیم داد . اند استفاده گردد شده عیبطور منظم توز

قوی از ساختار بلوری، که های  که بدلیل وجود پراکندگی

داشته همپوشانی ماده فعال  (PL)بر طیف فوتولومینسانس 

باشد، همچنان امکان توصیف ساختار بر اساس فیزیک لیزر 

لذا نام لیزر شبه تصادفی برای آن . پذیر است تصادفی امکان

 یبلور فوتون غهیت کیساختار مورد نظر . فتیمدر نظر گر

شبکه  کیبه شکل مثلث است که در  و طالاز جنس  یفلز

از و با استفاده  یدیکلوئی توگرافیروش لبه  هگزاگونال

ساخته  یکونیلیس هیرالیز یرو ربالجتیالنگمو کیتکن

 .شود یم

 تیغه بلور فوتونیساخت 

به  رنیاستا یآب و ذرات پل/اتانول یوزن% 6ابتدا محلول 

دار  بیش هیرالیز کی قیاز طر یبه آرام قطر یک میکرون

منظم از ذرات  هیال کیتا  شودیسطح آب قرار داده م یرو

 ذرات نیب یواندروالس یرویو ن یالریکپ یروین لیبه دل

 ریز یک سپس .(الف 1شکل ) شود لیسطح آب تشک یرو

 شود،یآرام وارد آب م یلیخ کونیلیآبدوست س و زیتم هیال

 ریز سپس .بنشیند هیال ریز یروشده  آماده هیتک التا 

 یذرات پل و نانو شودیده میکش رونیب یبه آرام هیال

 و منظم در کدستی به صورت هیال ریز یبر رو رنیاستا

  در مرحله بعد .(ب 1شکل ) شوندیم ییکنار هم خودآرا

nm78 یدیماسک کلوئ یبر روپاش و  روش کندبه  طال 

به منظور حذف  ینشان هیبعد از ال. گردد می ینشان هیال

نمونه توسط حالل مناسب در دستگاه  ،یدیماسک کلوئ

 .(ج1شکل )، شود قرار داده می کیآلتراسون

 
قطر یک میکرون به  رنیاستا یذرات پل ییخودآرا( الف: 1شکل

 کونیلیس هیرالیز یرو منظم هیال  SEMریتصو(سطح آب ب یرو

  با شبکه هگزاگونال یفلز یکیبلور فوتونتیغه  FE-SEM تصویر (ج

 چیدمان آزمایش

 یتصادف زریل شیآزما دمانیچ یدهنده شینما 2شکل 

 زریل کیشامل  شیآزما دمانیاز چپ به راست چ. باشدیم

Nd:YAG با طول موج هارمونیک دوم nm292  و با نرخ

 زریابتدا نور ل. باشدیم ns12 پالس یو پهنا Hz2 تکرار

کرده  عبور افراگمید کیکننده از  فیتضعبعد از یک 

 cm12 یانونبا فاصله ک یعدس کیو توسط  (2و 1 شماره)

درجه قرار گرفته  52 هیتخت که تحت زاو نهیآ کی روی

، دآیینمونه فرود م یرو تیدر نها متمرکز شده است

 ج ب الف
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جابجاگر سه بعدی به منظور  کیاز . (2و 5و 9شماره)

 ابشت(.  6شماره )است  شدهمکان نمونه استفاده  رییتغ

جمع  ینور بریف کیتوسط  ،یتصادف زریل طیبرآماده از مح

 گردد،یم آشکار اسپکترومتریک و سپس با انتقال به  یآور

 .شودیم زیآنالرایانه  توسط تیو در نها

 
 تصادفیشبه چیدمان آزمایش لیزر  :2شکل 

 بحث نتایج آزمایش

 آماده شده و در متانول 6G-نیرودام mM1 محلول ابتدا

 PL فیط (الف 9ل شک. گیرد قرار میدر برابر تابش لیزر 

دمش  یانرژ شیافزابا حال  .دهدرا نشان می 6G-نیرودام

ماده فعال در حضور تیغه بلور فوتونی را  یطیف تابش

کم شروع  یلیدمش خ هاییابتدا از انرژ. کنیمیم یبررس

انجام  شتریدمش ب هاییانرژ یرا برا شیسپس آزماکرده 

 شودیمشاهده م( ب 9که در شکل  یهمان طور. مدهییم

-یبسیار پهن م یطیف تابش ،ضعیفدمش  هاییانرژدر 

-به طرف قله یتابش یدمش، منحن یانرژ شیبا افزاو  باشد

شده و  کیبار همزمانجابه جا و  6G-نیرودام یمرکز ی

 یهنگام .افتدیشده اتفاق م تیتقو یگسیل خود به خود

 شود،یبیشتر م یامقدار آستانه کی ازدمش  یکه انرژ

 یکم در طیف گسیل یلیخ یبا پهنا یتابش یقله کیآنگاه 

دمش، بیشتر  یانرژ شیکه شدت آن با افزا شودیظاهر م

، nm267عالوه بر رشد شدت در طول موج  .شود یم

های شدتی در طیف تابشی نیز وجود دارند که پهنای  پرش

همچنین  .باشند یک نانومتر میطیفی آنها کوچکتر از 

نصف  در و پهنا نهیشینشان دهنده شدت ب 5نمودار شکل

 یانرژ شیبا افزا .باشندیدمش م یبر حسب انرژ بیشینه

 دمش یو از انرژ ابدییم شیافزا زین یدمش، شدت تابش

j978 و  ابدییم شیافزا بزرگتریبا شیب ناگهان  د،به بع

که  ابدی یکاهش م عیسر یخیلهمزمان پهنای طیفی 

شده و نوسان  شتربی اتالف ازبهره  دهنده آن است که نشان

اتفاق آستانه دمش  یانرژ نیدر ا یدیمد تشد یبرا یلیزر

 .افتدیم

 
در متانول   6G-رودامین mM1 طیف فلورسانس (الف :9شکل 

 یبرا یتصادف زریل یلیگس فیط( بروی زیر الیه سیلیکون 

 دمش مختلف هاییانرژ

 

بر حسب  بیشینهپهنا در نصف (  و بشدت  یمنحن( الف :5شکل

ساخته شده از ذرات به قطر  یبلور فوتونتیغه  یدمش برا یانرژ

 کرونیم کی

 شبیه سازی نتایج

برای درک بهتر عملکرد لیزر تصادفی ساخته شده، در این 

سازی محاسبه شده در بخش نتایج تجربی را با نتایج شبیه 

بلور  غهیت کیشمات. کنیمنرم افزار کامسول مقایسه می

 کیدر طال  یمثلث یها متشکل از المان یفلز یفوتون

سلول  کی نیو همچن سیلیکون یشبکه هگزاگونال رو

شرط مرزی . داده شده است شینما 2واحد شبکه در شکل

محیط محاسباتی فضای  اییناستفاده شده برای باال و پ

همچنین  .در نظر گرفته شده است PML  کامال جاذب

استفاده بالخ  ی تناوبیاز شرط مرز چهار طرف ساختار

 یبرا ، تراگسیل و بازتابجذبطیف  6شکل . شده است

 nm1888ساخته شده از ذرات به قطر  یکیبلور فوتون

 .دهدیرا نشان م نیرودام PL فیط همراه با

 (ب (الف

Threshold 

 

 Threshold 

 

 

 (ب (الف

 الف
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متشکل از  یبلور فوتون غهیت( الففضای محاسباتی شامل  :2لشک

( ب کونیلیس هیال ریز یطال رو یها شبکه هگزاگونال از مثلث

 .  نانومتر 78با ارتفاع  مثلثسلول واحد ساختار شامل نانو 

 فیو ط جذب نانوساختار فیط یبا توجه به همپوشان

محدوده  نیدر تمام ا یانتقال انرژ ندیفرا ن،یرودام لیگس

همچنین این نمودار نشان  .افتدیاتفاق م یطول موج

تا  nm988دهد که محدوده گاف فوتونی در محدوده  می

nm1288 کامال خارج از طیف باشد که  میPL  رودامین

لذا گاف فوتونی نقشی در فرایند لیزری نخواهد . است

 .داشت

 
 (قرمز) و بازتاب( سبز) تراگسیل (یآب) جذبطیف  یمنحن :6شکل

 (.مشکی) 6G نیئورسانس روداموفل فیو ط یکیبلور فوتون یبرا

 1اکندگی ساختار که در شکل با بررسی سطح مقطع پر

که یک قله  گردد شده است مشخص میداده نمایش 

 PLپراکندگی هم مرتبه با سطح مقطع جذب که با طیف 

با استفاده از  .کند وجود دارد ماده فعال همپوشانی می

مقادیر 
sc و چگالی نانوذرات 1از نمودار شکل  برای

یک سلول واحد شبکه، مقدار محاسبه شده برای مسافت 

 nm952=ls آزاد میانگین در ساختار بلور فوتونی برابر

در  nm267آید، که با مقایسه در طول موج  بدست می

در این حالت احتمال . گیرد رژیم پراکندگی قوی قرار می

همچنین وجود  .وجود ها میان نانو مثلثبه دام افتادن نور 

قله سطح مقطع جذب
abs دهنده تشدید نمایش

های ساختار  نانو مثلثجایگزیده در های سطحی   پالسمون

های موضعی در  افزایش چشمگیر میدان باعثباشد که  می

را افزایش  ماده فعال PL ساختار شده و شدت تابش

  .دهد می

 

 ( یآب) و جذب( قرمز) یسطح مقطع پراکندگ یمنحن( الف : 1شکل

 (ب (مشکی) نیفلئورسانس رودام فیو ط یکیبلور فوتون یبرا

نمایش اهمیت تناوب فضایی در سطح مقطع پراکندگی در بازه 

های  موج تر که باعث ایجاد سه قله پراکندگی در طول طیفی وسیع

 در مقایسه با ذرات مجزا شود می( آبی) نانومتر 928و  128، 218

  .(سبز)

 گیری نتیجه

یک  لکردر عمدپژوهش، اثر نظم مراکز پراکننده  نیدر ا

در نگاه اول بنظر  .قرار گرفت یمورد بررس یتصادف زریل

که ایجاد نظم، سیستم را از حالت تصادفی بودن  یدرس می

که توصیف عملکرد لیزر شد  هولی نشان داد. خارج کند

ای از  مذکور مبتنی بر تقارن انتقالی گسسته که از شبکه

در واقع . باشد میپذیر  شود، همچنان امکان ذرات حاصل می

سطح مقطع پراکندگی همچنان در عملکرد لیزر حاصل از 

ساختار تناوبی در کنار جذب پالسمونی اهمیت زیادی 

ایجاد  این بلور فوتونیکی باعثاستفاده از  همچنین .دارد

دلیل وقوع . گردد فیدبک همدوس در عملکرد لیزری می

له پراکندگی عالوه بر ق ه، وقوع یک قلفیدبک همدوس

تشدید پالسمونی در ناحیه طیفی فوتولومینسانس 

 .باشد می G6-رودامین
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بلور  غهیت ی هیبر پا پالسمونیک زریل کیو ساخت  یطراح

 یفلز یفوتون

 یفیلط دیحمی، برادران قاسم نیحس ریام ،کخواهیمحسن ن

 رانیتهران، ا ک،یزیدانشکده ف ،یبهشت دیدانشگاه شه

 یمحلول حاوبعنوان کاواک و  ی فلزیبلور فوتونیک تیغه که از  پالسمونیک زریلیک طراحی و ساخت به مقاله  نیا در –چکیده 

از یک شبکه هگزاگونال شامل نانو ذرات  یکیبلور فوتونتیغه  .شود بعنوان محیط فعال تشکیل شده است، پرداخته می 6G-نیرودام

حالت جامد دمش اپتیکی توسط یک لیزر . شود یساخته م یدیکلوئ یتوگرافیتوسط روش لکه  تشکیل شده است طالمثلثی 

و پهنای طیفی  یلیگس فیشدت ط. گیرد انجام می Hz5و نرخ تکرار پالس  ns21هارمونیک دوم با پهنای زمانی  Q- Nd:YAGئیچسو

 یتجرب جیبا نتا زریل نیبا استفاده از روش المان محدود عملکرد ا نیهمچن. شد یریاندازه گ دمش زریمختلف ل هاییدر انرژشی تاب

سطح مقطع جذب ساختار  دهد که نتایج نشان میبا اینکه اندازه نانو ذرات فلزی کوچک هستند ولی . گیردقرار میمورد مطالعه 

های سطحی جایگزیده در نانو ذرات  دارد که موجب تشدید پالسمون 6G-نیرودامای درون بازه طیفی فوتولومینسانس  قله ،بلوری

 .سازد را محقق می لیزری کردعمل شود و می

 روش المان محدود ،6G-نیرودام ،یدیکلوئ یتوگرافیل ،ینانوذرات فلز  ک،یپالسمونلیزر  -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
رفی را در طراحی ادوات علم پالسمونیک تحول شگ

به . فوتونیکی با مشخصات منحصر بفرد باعث شده است

عنوان مثال طراحی موجبرهای مینیاتوری زیر حد پراش، 

ای  های اپتیکی گوشه حسگرهای با حساسیت باال، نانو آنتن

پالسمونیک . ]1[ آیند کاربردهای این علم به حساب میاز 

هنگام های آزاد فلز  حاصل نوسانات تجمعی الکترون

برهمکنش با موج الکترومغناطیسی فرودی به سطح مقطح 

لذا این برهمکنش انرژی را از . باشد الکتریک می دی-فلز

الکتریک منتقل کرده و  دی-موج به فصل مشترک فلز

در . گردد طراف فلز بسیار زیاد میچگالی میدان در ا

های اخیر از این خاصیت در طراحی و ساخت  سال

-توسط تحریک مدهای پالسمونلیزرهای پالسمونی 

به این . استفاده شده است LSPPپالریتون جایگزیده 

ترتیب که با طراحی یک ساختار پالسمونی و افزایش 

 های موضعی، شدت گذارهای فوتولومینسانس مواد میدان

دهند و لذا  رنگی را بعنوان یک محیط بهره افزایش می

های بازتابان به وقوع  فرایند لیزری بدون نیاز به آینه

در این مقاله به طراحی یک لیزر  .]9و8[ دپیوند می

پالسمونی شامل یک تیغه بلور فوتونی و ماده فعال 

بلوری یک شبکه تیغه . شود پرداخته می G6رودامین 

از جنس طال با ابعاد کوچکتر های  نال از نانو مثلثوهگزاگ

و با باشد که بوسیله لیتوگرافی کلوئیدی  می nm100از 

 یکونیلیس هیال ریز یرو ربالجتیالنگمو کیاز تکناستفاده 

 .شود یساخته م

 ساخت بلور فوتونیکی
 یپلاندازه  همآب و ذرات /اتانول یوزن% 10ابتدا محلول

 کی قیاز طر یبه آرام  نانومتر 918به قطر  رنیاستا

 کیتا  شودیسطح آب قرار داده م یدار رو بیش هیرالیز

 یرویو ن مویینگی یروین لیبه دلمنظم از ذرات  هیال

شکل ) شود لیسطح آب تشک یرو ذرات نیب یواندروالس

 کونیلیآبدوست س و زیتم هیال ریز یک سپس (الف 1

 یرو شده آماده  هیتک التا  شود،یآرام وارد آب م یلیخ

ده یکش رونیب یبه آرام هیال ریز بنشیند سپس هیال ریز

به صورت  هیال ریز یبر رو رنیاستا یو نانوذرات پل. شودیم

 1شکل ) شوندیم ییو منظم در کنار هم خودآرا کدستی

 یبر روپاش وروش کندبه  نانومتر طال 50سپس. (ب

به  ،ینشان هیبعد از ال. گردد می ینشان هیال یدیماسک کلوئ

نمونه توسط حالل مناسب  یدیمنظور حذف ماسک کلوئ

ساختار تنها تا  شودیبرداشته م کیدر دستگاه آلتراسون

، باقی بماند هیال ریز یبر رو یکیبلور فوتون یفلز یمثلث

  .(ج1شکل )

 
نانومتر روی  918خودآرایی ذرات پلی استایرن به قطر( الف: 1شکل

( روی زیرالیه سیلیکون ج خودآرایی FE-SEMتصویر (سطح آب ب

 ساخت بلور فوتونیکی فلزی با شبکه هگزاگونال

 چیدمان آزمایش
 پالسمونی زریل شیآزما دمانیچ یدهنده شینما 8شکل 

زریل کیشامل  شیآزما دمانیاز چپ به راست چ. باشدیم

:Nd YAG  با طول موجهارمونیک دوم پالسی nm598  و

ابتدا نور . باشدیم ns18پالس  یو پهنا Hz5  با نرخ تکرار

کرده  عبور افراگمید کیکننده از  فیتضعبعد از یک  زریل

 cm18 یانونبا فاصله ک یعدس کیو توسط  (8و1شماره )

درجه قرار گرفته  55 هیتخت که تحت زاو نهیآ کی روی

 ،دآییم نمونه فرود یرو تیدر نها متمرکز شده است

 رییجابجاگر سه بعدی به منظور تغ کیاز (. 5و5و9شماره )

قسمتی از تابش  (.6شماره )است  شدهمکان نمونه استفاده 

 90در زاویه حدود  ینور بریف کیتوسط  ،شدهپراکنده 

و سپس با انتقال  یجمع آورتابش فرودی راستای درجه از 

 رایانهتوسط  تیو در نها گردد،یبه اسپکترومتر آشکار م

 .شودیم زیآنال

1m 1m 
 خودآرایی

 (ج (الف (ب
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 چیدمان آزمایش :8شکل 

 نتایج آزمایش 
 و آماده شده در متانول G6-نیرودام 1mMمحلول ابتدا

 فیط (الف 9ل شک. گیرد قرار میدر برابر تابش لیزر 

که  یهمان طوردهد را نشان می G6-نیرودامفلئورسانس 

 تردر طول موج بلند G6-نیروداممحلول  شودیمشاهده م

 کی یو دارا دهدیزرد تابش م یطول موج ها هناحی در و

 نهیشیو پهنا در نصف ب nm561قله بلند در طول موج 

(FWHM) nm96 بلور  غهیشامل ت یحال نمونه. باشدیم

 شیو اثر افزا مدهییقرار م شیرا مورد آزما یکیفوتون

. کنیمیم یآن بررس یطیف تابش یدمش را بر رو یانرژ

سپس کرده کم شروع  یلیدمش خ هاییابتدا از انرژ

 . مدهییانجام م شتریدمش ب هاییانرژ یرا برا شیآزما

(الف     (ب

 
در متانول   6Gرودامین 1mMطیف فلورسانس (الف :9شکل 

 یبرا پالسمونی زریل یلیگس فیط( بروی زیر الیه سیلیکون 

ساخته شده از ذرات  یکیبلور فوتون یدمش مختلف برا هاییانرژ

مربوط به پرتو  nm598خط تیز در  .رنیاستا یپل نانومتری 918

 .باشد میلیزر دمش 

در  کنیمیمشاهده م( ب 9که در شکل  یهمان طور

 باشدیبسیار پهن م یطیف تابش ،ضعیفدمش  هاییانرژ

 یبه طرف قله یتابش یدمش، منحن یانرژ شیبا افزاو 

شده و  کیبار همزمانجابه جا و  G6-نیرودام یمرکز

 یهنگام. افتدیشده اتفاق م تیتقو یگسیل خود به خود

 شود،یبیشتر م یامقدار آستانه کی ازدمش  یکه انرژ

 یکم در طیف گسیل یلیخ یبا پهنا یتابش یقله کیآنگاه 

دمش، بیشتر  یانرژ شیکه شدت آن با افزا شودیظاهر م

 .باشدیم nm5برابر با  نهیشیپهنا در نصف ب. شود یم

 (الف     (ب  

 

 

 

 

 

بر حسب  بیشینهپهنا در نصف ( و ب شدت  یمنحن( الف :5شکل 

 نانومتر 918ساخته شده از ذرات به قطر یبلور فوتون یدمش برا یانرژ

 و پهنا نهیشینشان دهنده شدت ب 5نمودار شکلهمچنین 

که  یهمان طور .باشندیدمش م هاییبر حسب انرژ

 زین یدمش، شدت تابش یانرژ شیبا افزا شود یمشاهده م

 د،به بع j660 حدود دمش یو از انرژ ابدییم شیافزا

 یپهناو  ابدییم شیافزا یشدت با شیب بیشترناگهان 

 دمش یانرژ نیا. ابدی یکاهش م عیسر یخیل یتابش یقله

شده و  شتربی اتالف ازآن، بهره  یبه ازا انرژی است که

اتفاق آستانه  یانرژ نیدر ا یدیمد تشد یبرا ینوسان لیزر

 ینوسان لیزر یدو مشخصه اصلاز آن جایی که  .افتدیم

-قله یدر پهنا عیو افت سر شدتدر  یناگهان شیافزایعنی 

 شیآزما نیدر ا یفلز غهیبه دلیل وجود ت یتابش ی

 .اتفاق افتاده است ینوسان لیزرلذا  مشاهده شده است

 یساز هیشب جینتا

یه سازی محاسبه در این بخش نتایج تجربی را با نتایج شب

 غهیت کیشمات. کنیممیکامسول مقایسه شده در نرم افزار 

 کیدر طال  یمثلث یها متشکل از المان یفلز یبلور فوتون

سلول  کی نیو همچن سیلیکون یشبکه هگزاگونال رو

شرط مرزی . داده شده است شینما 5واحد شبکه در شکل

محیط محاسباتی فضای  اییناستفاده شده برای باال و پ

همچنین  .در نظر گرفته شده است PML  کامال جاذب

Threshold  

 

 

Threshold  
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استفاده بالخ  تناوبی یاز شرط مرز چهار طرف ساختار

  .شده است

 
متشکل  یبلور فوتون غهیشامل ت( ساختار پالسمونیک الف : 5شکل

( ب سیلیکون هیال ریز یروطال  یها از شبکه هگزاگونال از مثلث

 .  نانومتر 50سلول واحد ساختار شامل نانو ذرات با ارتفاع 

 یبلور فوتون یبرا و بازتاب و تراگسیل جذبطیف  6شکل 

 فیط همراه با nm918ساخته شده از ذرات به قطر 

مطابق شکل  .دهدیرا نشان م نیفلئورسانس رودام

 لیگس فیو ط جذب نانوساختار فیطبین  یهمپوشان

 nm685تا  nm550 حدود بازه طیفیدر محیط فعال 

که عامل فرایند تقویت گسیل خودبخودی  وجود دارد

در  یجذب ینانو ذرات طال پهنابه نحوی که . خواهد بود

پهنا به عنوان  نیا. دهندیاز خود نشان م یمرئ هیناح

 یکه ناش شودیشناخته م یجذب پالسمون سطح یپهنا

 دانیرسانش ذرات در اثر م هایاز حرکت الکترون

جذب به اندازه و شکل و  نیا. باشدیم ینور تابش یکیالکتر

  .دارد یبستگ نهاآ رامونیپ طیمح

 
و  (سیاه)و تراگسیل( قرمز) جذبطیف  یمنحن :6شکل

 6G -نیئورسانس روداموفل فیط و یبلور فوتون یبرا (آبی)بازتاب

 (.سبز)

تا  nm160همچنین گاف فوتونی در محدوده طیفی 

nm1000 شود که کامال خارج از طیف گسیل  ایجاد می

لذا گاف فوتونی نقشی در فرایند لیزری . باشد ماده فعال می

جذب با بررسی سطح مقطع  .توسط ساختار نخواهد داشت

نمایش داده شده است  1پراکندگی ساختار که در شکل و 

ای است  دارای قلهگردد که سطح مقطع جذب  مشخص می

همچنین . کند ه فعال همپوشانی میماد PLطیف ا که ب

بدلیل کوچک بودن نانو ذرات مثلثی سطح مقطع 

باشد بطوریکه پراکندگی نیز  یپراکندگی بسیار کوچک م

 .در فرایند لیزری نخواهد داشت ای کننده تعیین نقش

 
 یبرا (قرمز)و جذب ( آبی)یسطح مقطع پراکندگ یمنحن :1شکل

 (سبز) 6G نیئورسانس روداموفل فیو ط یکیبلور فوتون

 گیری نتیجه
بر  پالسمونیبه طراحی و ساخت یک لیزر پژوهش،  نیدر ا

با . پایه یک تیغه بلور فوتونی در ناحیه اپتیکی پرداخته شد

جهت استایرن  پلیهای  کوچک انتخاب کردن نانو کره

پراکندگی کاهش یافته و سطح مقطع اثر ساخت تیغه، 

با اینکه . کند در مکانیسم برهمکنش اهمیت پیدا می جذب

قرار اند ولی  نانو ذرات فلزی بسیار کوچک انتخاب شده

سبب بروز تشدیدهای ، دادن آنها در یک شبکه منظم

 .سازد شود که عمل لیزری را میسر می پالسمونی قوی می

شدگی مدهای براگ  خواص لیزری بستگی به میزان جفت

 .دارد LSPPو 

 عجامر

[1] Z. Liu, A. Boltasseva, et. al.,“Plasmonic 

nanoantenna arrays for the visible,” Metamaterials, Vol. 

2, No. 1, (2008). 

[2] W. Zhou, M. Dridi, J. Y. Suh, et. al., " Lasing action 

in strongly coupled plasmonic nanocavity arrays", 

Nature Nanotechnology vol. 8, (2013). 

[3] M. Dridi and G. C. Schatz “Lasing action in periodic 

arrays of nanoparticles,” J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 32, 

No. 5, (2015). 

 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

508 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 وادمفراای از هانچن در بره-بر جابجایی گوس نوریمحور گیری تاثیر جهت

 پایه-هایپربولیک گرافن

  1و رضا عبدی قلعه 2انتظارصمد روشن ،1یمدن ریام ،1نگار شعبانی

  شرقی انبناب، بناب، آذربایجگروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه  1

  شرقی ندانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجا 2

مراده  فراای از برره در  هرانچن -های گررافن در میرزان جابجرایی گروس    گیری تک الیهتاثیر جهتدر این مقاله به مطالعه  –چکیده 

. برا هروا صرورر گرفتره اسرت     بره نتقال و در مرز روش ماتریس ابررسی با استفاده از  .پرداخته شده است پایه-هایپربولیک گرافن

های گررافن و  ای شامل الیهساختار الیه ، یک الیه هوا و یکبه عنوان محیط ورودی الیه شیشهمتشکل از یک  ساختار مورد بررسی

نترای    .کنرد رتز فراهم میرکانسی تراهرا در ناحیه ف TMبا قطبش چنین ساختاری امکان تحریک امواج سطحی  .الکتریک استدی

گیرری  زاویره جهرت  آید که تابع ای در مرز به وجود میهانچن قابل مالحظه-با تحریک امواج سطحی جابجایی گوسد دهننشان می

  .های گرافن استالیه

 ، محور نوریمواد هایپربولیکفراگرافن، هانچن، -امواج سطحی، جابجایی گوس -کلید واژه

Influence of the orientation of the optical axis on Goos-Hanchen shift 
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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 TM-

polarized 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. 
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 مقدمه

هنگامی که پرتو نور از سطح جدایی دو محیط همگن 

به نام دچار یک جابجایی جانبی کند، بازتاب کامل می

دلیل این جابجایی تغییر  .شودهانچن می-جابجایی گوس

موج  تشکیل دهنده هایفاز متفاوت هر کدام از مولفه

هانچن از -گوس ییجابجا یحالت عاددر  [.1] بازتابی است

. ستیقابل مشاهده ن یطول موج است و به آسان کیمرتبه 

کردن  یکاربرد یبرا ییجابجا این مقدار شیافزا نیبنابرا

در مخابرات  هانچن-جابجایی گوس [.2] است یآن ضرور

و  یکیاپت یهاو المان ینور یهاچئیساخت سو ی،نور

 نیا شیافزا یبرا ک روشی  .کاربرد دارد یکیفوتون

سطحی نوعی  امواج. است یسطح امواج کیتحر، ییجابجا

از امواج الکترومغناطیسی هستند که بر روی سطح جدایی 

دهند و این دو محیط حرکت کرده و انرژی را انتقال می

های کهمنجر به افزایش شدید جابجایی عرضی در باری امر

وجود چنین امواجی با [. 9] شودمیبازتابی و عبوری 

با ضرایب دیدر فصل مشترك دو محیط  TMقطبش 

های العالمت مثل هوا و فلزات در فرکانسالکتریک مختلف

مواد مورد فرادر هوا و  ایتر از فرکانس پالسما و پایین

از  کیپربولیمواد هافرا[. 4]اند قرار گرفته یبررس

 راًیفلز و اخ-کیالکترید بیشامل ترک یاهیال یساختارها

این در .  شوندیو ساخته م یگرافن طراح-کیالکترید

العالمت مختلف دی الکتریک رتانسو یقطر اصل عناصر مواد

 کیپربولیها یپاشندگ یامر منجر به منحن نیهستند و ا

ماده فرا .[8] دارد یجالب توجه یهاشود که کاربردیم

مل الیههایپربولیک در نظر گرفته شده در این مقاله شا

گرافن که یک شبکه النه  .الکتریک و گرافن استهای دی

 خارقی هاویژگیای کربن است هاز اتمدوبعدی زنبوری 

های اپتیکی و الکتریکی آن ویژگی وانتمی و  دارد ای العاده

را به وسیله رسانندگی سطحی که وابسته به پتانسیل 

توصیف است،  های گرافنگیری الیهو زاویه جهت شیمیایی

پذیری را فراهم کرد که این ویژگی قابلیت تنظیم

 [.8]سازد می

 یمدل و محاسبار تئور

مطالعه جابجایی  پایه برای-گرافنهایپربولیک  مادهفراشامل  ختاراس: 1کلش

 هانچن-گوس

نشان داده  1طور که در شکل همان ،یساختار مورد بررس

ورودی از  طیمح کیشامل بعدی یک ساختاریشده است 

4i یکیالکتر یگذرده بیبا ضر شهیش جنس   ،هیال کی 

 یکیالکتر یگذرده بیهوا با ضر
0 1  و ضخامت 

0 58d m   با  هیپا-گرافن کیپربولیماده هافرا هیال کیو

30hd ضخامت m  یهاهیاز ال هایپربولیک مادهفرا. است 

50dd یهابا ضخامت بیگرافن به ترت و کیالکترید nm  

0.335gd و  nm 2.25 کیلکتراید بیو ضراd   و 

0

0

1
g

g

g

i
k d

  
     

 

که در آن شکیل شده است ت   

0 377   امپدانس هوا،gd  0kضخامت موثر گرافن،  

 یرسانندگ نیز g .است Cبردار موج خال با سرعت نور 

 [1،5] بوگرافن است که بنابر فرمول کو یهاهیال یسطح

ضریب  .است یباندنیو ب یباندشامل دو بخش درون

 .در نظر گرفته شده است 1ها برابر الیهتمامی تراوایی 

  به اینکه فرکانس کاری در محدوده تراهرتز استبا توجه 

d(گرفته شده نظربرای ساختار در gd d    است. 

توان از تئوری محیط موثر برای بررسی انتشار میبنابراین 

 لذا .نظر استفاده کردماده هایپربولیک موردفرانور در 

به شکل  طیموثر مح یکیالکتر یگذرده بیضر

[ , , ]eff

x y z      نخواهد بود که در آ: 

, ,

( )

g g d d

x y

g d

g d g d

z

g d d g
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و عالمت های  های دهنده جهتبه ترتیب نشان  

 .هستند صفحات گرافن  نسبت به وازی و عمودیم

نشان داده شده  1شکل تصویر الحاقی همانطور که در 

انحراف  zنسبت به محور  های گرافناست، اگر تک الیه

است نسبت به  x-zند محور اپتیکی که موازی با صفحه یاب

بنابراین تانسور گذردهی . سازد می 𝜑زاویه  zمحور 

 .شودبا رابطه زیر داده می HMMالکتریکی 

(1)                      
0

0 0

0

xx xz

eff

zx zz



  
 

   
   

                            

                     :که در آن

2 2

2 2

cos φ sin φ
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( ) sin cosφ
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xz zx

 

 

 

    

     

       

                                

شهیاز ش یفرود کهیبار 0 0ε μ >ε μ
i i

از  زرگترای بزاویهتحت   

 دانیم لیپروفا. شود بره تابیده میبه ساختار  یبحران هیزاو

 ریبا رابطه ز هیالساختار چند کیاز سطح  یبازتاب یالکتریک

 .شودیمربوط م یفرود دانیبه م

(2)      
1

( ) ( ) ( )
2

x
ik x

r x i x x
E x R k E k e dk







             

k)که در آن  )xR  و ( )i xE k  بازتاب  بیضر بیترتبه

 یفرود کهیبار هیفور لیو تبدهای باریکه فرودی  همولف

با رابطه نیز  یبازتاب  کهیبار ینسب یعرض ییجابجا. هستند

 [.4]د شومحاسبه می ریز

(9)             
 

 

2

2
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r

r

r

r

x x dx

a
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12λa در آن که  و  یفرود کهیبار یپهنا𝜆  طول موج

 دانیمبا  یاز نوع گاوس یفرود کهیبار .استخال نور فرودی 

به شکل الکتریکی 2 2
(x) exp / 4

i xi
x a ik xE      

sinxiدر آنانتخاب شده است که  ik k   مولفه مماس با

و یسطح بردار موج فرود
i i i ck      عدد موج مربوطه

 .است

 نتای  و بحث

استفاده  ATRبرای تحقیق تحریک امواج سطحی از روش 

 نمودار بازتاب برحسب فرکانس پرتو 2در شکل  .شده است

-تک الیهمتفاوت گیری برای سه زاویه جهتفرودی  نور

ازای شود که به مشاهده می. های گرافن رسم شده است

0گیری های جهتزاویه  ،5   10و  ، 

دهنده فرکانس که نشانکمترین میزان بازتاب از سطح 

های تحریک امواج سطحی است به ترتیب در فرکانس

7.87f THz، 8.16f THz  10وf THz  رخ

  .دهد می

 

رودی و به ازای سه بازتاب از سطح بره بر حسب فرکانس پرتو نور ف: 2شکل

0.16cپتانسیل شیمیایی برابر. 𝜑متفاوت  زاویه eV  است. 

 
ماده هایپربولیک فراجابجایی عرضی باریکه بازتابی از فصل مشترك : 9شکل 

0 بر حسب زاویه فرودی درو هوا  ،5  10و   که به ترتیب در

7.87fهایفرکانس THz ،8.16f THz  10وf THz  رسم شده

 .است

 کهیبار یعرض ییجابجا زانیم یامواج سطح کیبا تحر

 ابدی یم شیافزا یااز سطح به شکل قابل مالحظه یبازتاب

باریکه فرودی بر  میزان جابجایی عرضی 9در شکل [. 5]

در ماده هایپربولیک و هوا بر حسب زاویه فرودی فرامرز 

همانطور که از شکل مشاهده . رسم شده است 𝜑زاویه  سه

به  𝜑شود قله جابجایی عرضی با کاهش مقدار  می

اثر برای مشاهده بهتر  .رسدبیشترین مقدار خود می
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های گرافن بر میزان جابجایی عرضی یک گیری الیه جهت

سازی عددی انجام شده است که توزیع میدان شبیه

در . دهد را در ساختار نشان می TMالکتریکی با قطبش 

ای دور از توزیع میدان الکتریکی در زاویه 4(a)شکل 

در این زاویه پرتو  .تحریک امواج سطحی رسم شده است

قابل  یعرض ییجابجا اب کلی کرده ونور صرفا بازت

 دانیمبعدی شکل دو در . دهد یرخ نم یامالحظه

0هیدو زاو یبرا یکیالکتر  10و  هیدر زاو 

با دقت در . شده است یسازهیشب یامواج سطح کیتحر

گرفتن  و با درنظر هیدو زاو مربوط به هر یکیالکتر دانیم

شود که نشانگر شدت میدان است، مالحظه می میله رنگ

میدان الکتریکی در زاویه  سیمم مقدار شدتکه ماک

0  میدان در  بزرگتر از ماکسیمم مقدار شدت

10  و این موضوع، کاهش جابجایی عرضی در . است

 .کند را تایید می 𝜑های بزرگتر از صفر زاویه

 

 

 

زاویه تابش( a)توزیع میدان الکتریکی در خارج و داخل بره برای : 4شکل

40   (b )0گیریزاویه جهت  و (c)10 . 

 گیرینتیجه

میزان های گرافن بر الیهگیری تکدراین مقاله تاثیر جهت

ماده هایپربولیک فراای از هانچن در مرز بره-جابجایی گوس

بررسی شده  TMپایه برای پرتو گاوسی با قطبش -گرافن

فرکانس کمترین میزان بازتاب   ATRابتدا با روش  .است

کلی از سطح که متناظر با بیشترین میزان جابجایی عرضی 

سپس با ثابت درنظرگرفتن . است، به دست آمده است

کانس، میزان جابجایی عرضی در زوایای مختلف محور فر

های عددی سازینتایج و شبیه. نوری بررسی شده است

جابجایی عرضی  𝜑دهند که با کاهش مقدار نشان می
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حاوی  یک بعدی نهایتهانچن در ساختار نیمه بی-مطالعه پدیده جابجایی گوس

 پایه-مواد هایپربولیک گرافنفرا

 2صمد روشن انتظار و1، امیر مدنی1نگار شعبانی

  شرقی آذربایجانگروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب،  1

  دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی 2

پایهه   -مواد هایپربولیک گرافنفرانهایت حاوی هانچن در یک محیط یک بعدی نیمه بی-در این مقاله پدیده جابجایی گوس –چکیده 

در صهورت تحریهک   دهنهد  یبه دست آمده نشان م جینتا  .به صورت تئوری و با روش ماتریس انتقال مورد مطالعه قرار گرفته است

به دست  قابل مقایسه با پهنای باریکه فرودیبزرگ و میزان جابجایی عرضی  THzدر محدوده فرکانسی  TMامواج سطحی با قطبش 

و در . استفاده شده است (ATRرسم نمودار ) یافته از روش بازتاب کلی کاهشدر ساختار  برای تحقیق تحریک امواج سطحی .آیدمی

  .های عددی انجام یافته نتایج به دست آمده را تایید کرده استسازینهایت شبیه

 کیپربولیمواد هافراانتقال،  سیهانچن، گرافن، ماتر-گوس ییجابجا ،یامواج سطح -کلید واژه

 

Study of Goos-Hanchen shift in semi-infinite one-dimensional 

structure containing graphene-based hyperbolic metamaterial 
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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.     
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 مقدمه

یک پرتو نور تحت بازتاب کلی به فصل مشترک زمانی که 

، یک جابجایی عرضی در تابدبین دو محیط همگن می

 دهدرخ میمرکز نور تابشی نسبت به مرکز پرتو نور بازتابی 

 .[1] هانچن معروف است-این پدیده به جابجایی گوس

در حالت عادی کمتر از یک طول موج میزان این جابجایی 

، انرژی اما در ساختارهایی که با ایجاد امواج سطحی. است

اندازه این توان میشود، در فصل مشترک انتقال داده می

مدهای سطحی نوع خاصی از  [.2] دادافزایش  را جابجایی

های جایگزیده در فصل مشترک جدایی دو محیط موج

ترین مقدار دامنه هستند و با در مرز دارای بیشکه  هستند

 یابدکاهش می هادور شدن از مرز از هر دو طرف دامنه

در فصل مشترک  TMوجود چنین امواجی با قطبش  [.9]

العالمت مثل هوا و الكتریک مختلفدو محیط با ضرایب دی

در  ایتر از فرکانس پالسما و های پایینفلزات در فرکانس

مواد فرا [.4]اند قرار گرفته یمواد مورد بررسفراهوا و 

ای هستند که در الیهمصنوعی ساختارهای هایپربولیک 

الكتریک مانند فلز و در جهتی دیگر مانند دییک جهت 

ها تانسور گذردهی الكتریكی در این محیط. کنندرفتار می

سطح های با عالمت مخالف است که نتیجه آن داری مولفه

فرکانس بیضوی ح همبه جای سط ویفرکانس هذلولهم

این ویژگی باعث به وجود آمدن کاربردهای جالب  .است

بلند که ثابت  موجی طول نواحی در .[5] توجهی شده است

 از توانمی شبكه ساختار در مقایسه با آن کوچک است

 . کرد استفاده هامحیط این برای مطالعه موثر محیط تقریب

 همگن ساختار عنوان یکه ب ساختار کل حالت این در

 تانسور گذردهی دارای که شودمی دیده ناهمسانگرد

ماده هایپربولیک بكار گرفته فرا .است  قطری الكتریكی

های گرافن است که با شده در این مقاله شامل نانوالیه

آن، دسترسی به جابجایی پذیری تنظیم خاصیتتوجه به 

  .سازدپذیر میهانچن قابل کنترل را امكان-گوس

 و محاسبات تئوریمدل 

 

مواد هایپربولیک جهت فراساختار نیمه بی نهایت یک بعدی حاوی : 1كل ش

 تحریک امواج سطحی

 یبعدمحیط یک  کیکه  یساختار مورد بررس 1شكل در 

به عنوان محیط  شهیش از متشكل نهایت به ترتیبنیمه بی

4i یكیالكتر یگذرده بیبا ضر ورودی  ،هوا  هیال کی

1iیكیالكتر یگذرده بیبا ضر  5و ضخامتL m   و 

 هیپا-گرافن کیپربولیماده هافرا بینهایت از نیمه محیطی

و گرافن  کیالكترید یهاهیاز ال کیپربولیماده هافرا. است

50 یهابا ضخامت بیبه ترت
d

d nm    0.335و
g

d nm و 

2.25 کیالكترید بیضرا
d
    0و
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i
k d

 
  

 
 
 

 لیتشك 

شده است که در آن  
0

377   ،امپدانس هوا
gd ضخامت   

0موثر گرافن،
k  بردار موج خال با سرعت نورC است. g

زین 

گرافن است که بنابر فرمول  یهاهیال یسطح یرسانندگ

به صورت  یباندنیو ب یباندشامل دو بخش درون[ 6] کوبو

 .استزیر 

(1)                int int
( ) ( ) ( )

ra er

g g g
            

   

 
 

 
 

 

2

intra

1

2

inter 2

2

, 2 ln 1
ћ ω 2Г

2| |- ћω 2Г
, ln

4 ћ 2| | ћω 2Г

c

B
k TcB

g c

B

c

g c

c

e k T
i e

ћ i k T

ie
i

i








     



 
   

  

  
  
  

 
 
   

ونبار الكتر eکه در آن 
Bk ثابت بولتزمن، 

c لیپتانس 

 یدما Tثابت پالنک،  بیضر ћگرافن،  یهاهیال ییایمیش

و یاهیفرکانس زاو ωدرنظر گرفته شده، 
1

 و
2

 بیبه ترت 

که هستند یباندنیو ب یباندانتقاالت درون ینرخ پراکندگ
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1 2
1meV    ها برابر ضریب تراوایی تمامی الیه .است

های الیهدر این ساختار تک .در نظر گرفته شده است 1

قرار گرفته و ساختار در راستای  x-yگرافن در صفحه 

 HMMتانسور گذردهی الكتریكی  .تكرار می شود  zمحور

 .شودبا رابطه زیر داده می

(2)   

0

0 0

0

xx xz

eff

zx zz



 

  

 

 
 
  
 

                                    

               

که                            

2 2

2 2

cos φ sin φ

sin cos φ

( ) sin cos φ
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gهمچنین g d d

g d

d d

d d


  
 


و 

( )
g d g d

g d d g

d d

d d


  
 

  
 𝜑. است 

 كهیبار. است های گرافنالیهگیری تکدهنده جهتنشان

29.22fفرکانس  با یگاوس یک باریكه یفرود THz و 

2یكیالكتر دانیم 2( ) exp[ ( / 4 ) ]i xiE x x a ik x   نکه در آ

5a   یفرود كهیبار یپهنا، یطول موج خال نور فرود ،

sin
xi i

k k  و  یمولفه مماس با سطح بردار موج فرود

i i i ck     شهینور از ش. عدد موج مربوطه است  

 0 0ε μ >ε μ
i i

به  طیمح یبحران هیبزرگتر از زاو هیتحت زاو 

 کیاز سطح  یبازتاب یكیالكتر دانیم .تابدیساختار م

-یمربوط م یفرود دانیبه م ریبا رابطه ز هیالچند رساختا

 .شود

(9)       
1

( ) ( ) ( )
2

x
ik x

r x i x x
E x R k E k e dk







            

)در آن که )
x

R k و( )
i x

E k لیو تبد بازتاب بیضر بیبه ترت 

  كهیبار ینسب یعرض ییجابجا. هستند یفرود كهیبار هیفور

 .شودمحاسبه می ریبا رابطه ز زین یبازتاب

(4)  

2

2

| ( ) |1

| ( ) |

r

r

r

r

x E x dx

a E x dx









 



                      

اشاره به ( 4)و ( 9)در هر دو رابطه  r و باالنویس اندیس 

1.باریكه بازتابی از سطح دارد
r

  ییدهنده جابجانشان 

1و یفرود كهیبار یکوچكتر از پهنا اریبس یعرض
r

  

 یبا پهنا سهیبزرگ و قابل مقا یعرض ییدهنده جابجانشان

 .است كهیبار

 نتایج و بحث

 

 

تحریک امواج ( b)بازتابندگی ساختار بر حسب زاویه فرودی ( a: )2شكل 

 مادهفراسطحی در مرز هوا و 

 طیبه عنوان مح شهیاز ش TMبا قطبش  فرودی كهیبار 

هوا شده  هیوارد ال یبحران هیبزرگتر از زاو هیچگال، با زاو

با . رخ داده است یبازتاب کل شهیاست و در مرز هوا و ش

تغییر زاویه تابش باریكه و محاسبه بازتابندگی مشاهده 

36.99هیدر زاو شود کهمی  فیدر ط دیافت شد 

دهنده تحریک امواج نشان هک صورت گرفته یبازتابندگ

به  a2  در شكلاین موضوع . ستسطحی در این زاویه ا

نیز پروفایل دوبعدی  b2در شكل  .در آمده است شینما

ساختار نشان داده شده  و بیرون الكتریكی درون میدان

است که به وضوح نشانگر تحریک امواج سطحی در مرز 

با توجه به تحریک امواج سطحی در . ماده استفراهوا و 

میزان جابجایی عرضی رود بیشترین زاویه مذکور انتظار می

 a9که این موضوع در شكل  .نیز در این زاویه رخ دهد

برای مشاهده بهتر این پدیده با  .نمایش داده شده است

دامنه   b9توجه به باریكه فرودی و بازتابی، در شكل 

 xمیدان الكتریكی فرودی و بازتابی بر حسب مختصات 
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سطحی،  متناسب با تحریک امواج هیدر زاو .اندرسم شده

و شده منتقل  یسطح امواجبه  كهیبار یاز انرژ یبخش

. خواهد داشت یبازتاب معمول کی كهیاز بار یگریبخش د

قرار  یسطحامواج  ریکه تحت تاث كهیلذا آن قسمت از بار

نسبتا بزرگ را تجربه  یعرض ییجابجا کیگرفته است، 

بدون  گریکرد و بخش د واهدکرده و سپس از مرز بازتاب خ

لذا در . شودیبازتاب م یاقابل مالحظه یعرض ییجابجا

یمشاهده م یادو قله یمنحن کی یبازتاب دانیم لیپروفا

 .شود

 جابجایی عرضی باریكه بازتابی برحسب زاویه فرودی(a) :9شكل 

(b)یمنحن) یفرود كهیو بار( پررنگ یمنحن) یبازتاب كهیبار دانیم لیپروفا 

36.99یفرود هیزاو.  xبر حسب ( نیخط چ  است. 

 

 
ساختار در زاویه فرودی  توزیع میدان مغناطیسی در داخل و خارج: 4شكل 

(a)46    (b) 36.99  . 

 ییبر جابجا یسطحامواج  کیبهتر اثر تحر شینما یبرا

 دانیم عیتوز یعدد یسازهیشب کیبا استفاده از  یعرض

داده نشان  4در شكل  در داخل و خارج ساختار الكتریكی

در زاویه  الكتریكی دانیم عیتوزکه  a4شكل  در .شده است

ی را سطح امواج کیتحرای به اندازه کافی دور از شرایط 

در مرز رخ نداده  یاقابل مشاهده ییجابجا دهد،نشان می

  هیزاو یرا برا الكتریكی دانیم عیتوز b4 شكلاما در  .است

36.99   است  یسطح امواج کیکه متناسب با تحر

در مرز  یسطح امواج کیتحردر صورت . دهدیم شینما

در مرز منتقل شده و باعث  كهیبار یانرژ ،ماده و هوافرا

 .شده استای قابل مالحظه یعرض ییجابجا شیافزا

 گیری نتیجه

هانچن در یک محیط -این مقاله پدیده جابجایی گوس در

-مواد هایپربولیک گرافنفرابعدی حاوی نهایت یکبینیمه

از  TMدر بازتاب کلی یک موج گاوسی با قطبش پایه 

دهند در صورت نتایج نشان می. بررسی شده استسطح، 

ماده و هوا میزان جابجایی فراتحریک امواج سطحی در مرز 

 .آیدای به دست میحظهعرضی قابل مال
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تنیبرمدارقرائتنوریبسنجمگرانش  

کامبیزعابدیودیانینژاد،کیانجعفریجاللقلی

 دانشکدهمهندسیبرق،دانشگاهشهیدبهشتی،تهران

،ماگماای(نفت،گازوذغالسنگ)اجازهیافتنمنابعهیدروکربناندکگرانشدریکمکانتواناییاندازهگیریتغییرات–چکیده

وپهناایبانادکا کا ،وجوددارنادگیریگرانشاندازههایمتعددیبرایتکنولوژی.دهدهارامیزیرسطحقبلازفورانوتونل

.جرمباالوقیمتزیاددارنادزرگ،بهایابعاداماگرانشسنجهایکنونیهمگیمحدودیت.سنسورهاستحساسیتزیادالزم این

ت،ک مشکالطراحیشدهاستتکنولوژیمیکروالکترومکانیکالوبااستفادهازمدارقرائتنوریسنجمبتنیبردراینمقال گرانش

درانجامشدهطراحی.همچونعدماعمالنویزمکانیکیورهاسازیآسانجرممبناراداراستبرشمردهرابرطرفنمودهومزایایی

 .استوامکانتولیدتجاریابعادک ک ،حساسیتباال،پهنایباندعینسازگاریباتکنولوژیمداراتمجتمعدارای

 .ائت نوری، مدار قر(MEMS)میکرو الکترومکانیکال های  سیستم سنج،  گرانش -کلید واژه

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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 مقدمه

ش گراندر شتاب محلی بررسی تغییرات اندک  با هدفسنجی  گرانش

، که از این طریق اطالعاتی در مورد پوسته زمین گردد زمین انجام می

دامنه این تغییرات بسیار کم و به لحاظ  .]5و  8، 1[ شود حاصل می

بنابرین برای آشکارسازی این ، ]1[ دنباش زمانی نیز بسیار کند می

 .سیگنال نیاز به سنسور با حساسیت بسیار باال و پهنای باند کم داریم

برداری از منابع  سنجی در کشف و بهره گرانشعمده کاربرد 

هیدروکربن، مطالعه ماگما زیرسطحی و مطالعات جغرافی است، 

از . ]5و  8، 1[اگرچه در علوم فضا و مطالعه سیارات نیز کاربرد دارد 

توان  ها داشته باشند می سنج گرانشکه الزم است  یهای مهم ویژگی

و  (ای آرایه) امکان تولید انبوه، کم ساخت ابعاد کم، هزینه به

  .]2و  1[اشاره کرد  حساسیت باال

در سه  حسگریبر اساس تکنولوژی  سنج در حالت کلی، ادوات گرانش

های پاندولی،  سنج گرانش: بندی هستند قابل تقسیمدسته 

 ،این بیندر . ]6و  1[های مطلق  سنج های نسبی و گرانش سنج گرانش

گیری جابجایی یک جرم  های نسبی که بر اساس اندازه سنج گرانش

ساخت  هزینه کنند، مبنا متصل به فنر بر اثر تغییرات گرانش عمل می

به ابعاد بزرگ و توان  از معایب این دسته می. ]6و  5، 1[ نی دارندپایی

که باعث عدم قطعیت و نیاز به اشاره کرد  شدید به دماحساسیت 

 .]6و  5[ سازی است در عمل مانع تجاری کهشود،  کنترل دمایی می

مزایایی همچون  به MEMSتکنولوژی  بوسلیه ذکر شدهرفع معایب با 

. ]9و  1[ خواهیم رسید حساسیت باال و هزینه ساخت پایینابعاد کم، 

فنر خم به صورت جرم متصل به  نسبیسنج  گرانش در این مقاله

ای  کار رفته به گونه هساختار جرم و فنر ب که ،طراحی  شده است

است که پهنای باند کم و فیلتر مکانیکی مورد نیاز برای  تنظیم شده

برای سهولت سپس، . حذف سیگنال لغزش فرکانس کم را ارائه دهد

نیز مدار قرائت  است، و استفاده شده SOIیند رهاسازی از ویفر در فرآ

ی همچون عدم ایجاد های نوری طراحی شده است که مزیتبه صورت 

سازی شده با نرم افزار  مطابق با نتایج شبیه .نویز مکانیکی دارد

یابی به فرکانس امکان دست انجام شده طراحی ،(COMSOL)کامسول 

در مقایسه با را ول کم و حساسیت زیاد رزونانس مکانیکی مرتبه ا

 . ]5و  2[ کند می محققها  سایر طراحی

همچون  مکانیکیهای  ساختار و نتایج پارامترابتدا، : لهدر ادامه مقا

محاسبات مدار سپس، . است ارائه گشتهنسی اثابت فنر و تحلیل فرک

پروسه ساخت  ، وتایج آن در اختیار قرار گرفتهقرائت نوری و ن

 .است تهارائه گشگیری  نتیجه نهایتا، .است شده  پیشنهاد

شده ساختار طراحی  

سازی بر اساس جرم متصل به فنر  ساختار به کار رفته قابل مدل

(   )، که با توجه به قانون دوم نیوتن در راستای محور حسگری است

 :]1[ خواهیم داشت

 
   

   
   

  

  
          (1)  

جابجایی جرم مبنا در   جرم مؤثر ناشی از جرم مبنا،   در آن که 

که ) ثابت دمپینگ ناشی از هوا   زمان،   حسگری، محور راستای 

سیگنال    ثابت فنر و    ، (نظر است در این طراحی قابل صرف

 .شتاب گرانش است

 1در شکل  MEMSبر اساس شده  طراحی سنسورهای مختلف  بخش

از دو آینه متقاطع در دو سمت جرم مبنا برای انعکاس  .مشخص است

سمت اشعه فروسرخ تولید شده توسط دو دیود نوری به 

آشکارسازهای باالنس . شده است هدآشکارسازهای باالنس شده استفا

بوده و طراحی به صورتی است که با حرکت جرم  PINشده از نوع 

 .ت باهم باشدمبنا شدت نور دریافتی این آشکارسازها در مخالف

 زیادهمچنین از دو خم متصل به جرم مبنا با نسبت طول به عمق 

 .است برای ایجاد ثابت فنر مورد نیاز استفاده شده

 
مبنا جرم  که ،MEMSشده بر اساس  طراحی سنج گرانش مختلفهای  بخش: 1شکل 

 . دپهنای باند کم را دار بانرهای خم وظیفه تبدیل گرانش به جابجایی متصل به ف

یر مختلف جابجایی جرم با وارد کردن شتاب گرانش در مقاد

 :حالت طبق قانون هوک داریمدر این . مده استآ مبنا بدست

   
  

 
 

   

 
   (2)  

تحلیل عددی از انجام با  .است واردهشتاب     که در آن

با بق اطمگرانش  وجرم مبنا رابطه جابجایی افزار  طریق نرم

سیستم  مکانیکیحساسیت  و ،آید بدست می الف-2شکل 

 ثابت فنر( 2)باتوجه به رابطه  ،سپس .شود حاصل مینیز 

شده در  محاسبه خواهد شد، و مشخصات حسگر طراحی

 :]1[ ل زیرفرمو بر اساس. است در اختیار قرار گرفته 1جدول 

Mirror 

High-power IR 

Photodiode 

Balanced 

Photodetector 

Proof Mass 

Flexure 
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  (9)  

 .فرکانس نوسان مکانیکی مد اول است     که در آن

 
قدر مطلق که عملی گرانش  تغییراتجابجایی جرم مبنا بر اساس ( الف: 2 شکل

ولتاژ خروجی ( ، بماینده حساسیت مکانیکی سیستم استشیب این نمودار ن

حسگر بر اساس تغییرات عملی گرانش زمین، که قدر مطلق شیب نمودار نماینده 

 .حساسیت الکتریکی کل سیستم است

 .سنج طراحی شده مشخصات گرانش: 1جدول 

مقدارپارامترتوضیحسمبل

ثابت فنر در    

 حسگریراستای 

           

             حساسیت مکانیکی   
               

  
حساسیت   

الکتریکی کل 

 سیستم

      
        
               

فرکانس رزونانس     

 اول

           

نسبت فرکانس         

 دوم به اول

     

           جرم مبنا  

 ویفر ضخامت  
SOI 

       

توان دیود نوری در         

 800طول موج 

nm 

     

سخ دهی اپ  

آشکارساز نوری در 

 طول موج دیود

         

     
   

ابعاد جرم 

طول، عرض، )مبنا

ضخامت، کرانه 

 (مثلث

     
     
    
            

 
     

      

 ابعاد فنرهای خم

شعاع خمش، )

عرض فنر خم، 

 (ضخامت فنر خم

         

     μ  

گذر مطلوب و فیلتر مکانیکی پایین دهنده  نشان الف-9شکل 

انتخاب نسبت طول با . های مرتبه باالتر استفاصله نسبتا زیاد مد

های نوسان مکانیکی مرتبه  توان فرکانس میفنرها به عمق زیاد 

و  حسگر اختالل ایجاد نشوددر کار را از مد اول دور کرد تا  باالتر

  .ب-9ساختار پایدار بماند، مطابق با شکل 

 
نمایش نوسان ( تم جرم و فنر طراحی شده، بسپاسخ فرکانسی سی( الف: 9 شکل

 .مدهای نوسان خارج از صفحه

 مدار قرائت نوری

با است، که با توان باال  LED عدد منبع نوری فروسرخ دو ،8در شکل 

در دو سوی جرم ( جهت پایداری مکانیکی) های متقاطع تابش بر آینه

 .شوند می PINشده  جاد جریان در آشکارسازهای باالنسمبنا باعث ای

خروجی جریان دو آشکارساز که در مخالفت باهم کم و زیاد  ،سپس

مبدل جریان به ولتاژ به صورت تفاضلی تقویت  بوسیله ،شوند می

ک فیلتر در نهایت با ی. شوند تا حساسیت الکتریکی افزایش یابد می

قطعات . دنشو میهای فرکانس باال حذف الکتریکی پایین گذر نویز

 :]1[ ین موارد به این شکل استابندی  فرمول و ،تجاری هستند

 
 .الکتریکی وابستهت قرائت نوری و مدارات مدار: 8شکل

                              (8)  

                      (5)  
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                 (6)  

                                       

                 (1)  

فوتودیود تحت جریان الکتریکی     : به ترتیب در این روابطکه 

در هر زوج آشکارساز باالنس شده و ( باال و پایین)و کور شده تابش 

پهنای اولیه تحت   ها،  جابجایی جرم مبنا و انعکاس آینهناشی از 

طول کاواک ورودی آشکارساز   تابش در حالت سکون جرم مبنا، 

جریان نویز هر        جریان تاریکی هر فوتودیود،    باالنس شده، 

حدودا با فرض تطبیق ساخت )ی آشکارساز ها ساز در جفتآشکار

االنس توان نوری دریافتی توسط آشکارسازهای ب     ، (ندباهم برابر

با تبدیل جریان به . جریان خروجی از هر آشکارساز است     و  شده

 :داریم ولتاژ و تقویت

                                            (3)  

ضریب   بهره تقویت مبدل جریان به ولتاژ،     که در این روابط، 

سرخ و فرو سط دیودهایتوان تولید شده تو        تضعیف آینه ها، 

دهنده اندازه  نشان( 3)رابطه  .بهره تقویت کننده تفاضلی است      

سیگنال ولتاژ الکتریکی گیری تغییرات جابجایی جرم مبنا به صورت 

حساسیت مکانیکی بدست آمده از تحلیل عددی است، که با توجه به 

در . آید ، حساسیت الکتریکی کل سیستم بدست می(الف-2شکل )

برابر با  گرانشولتاژ برحسب مودار ، قدر مطلق شیب نب-2شکل 

هر تغییر به ازای  .است( 1جدول )حساسیت الکتریکی کل سیستم 

 123 حدودا ،(]1[ واحدی رایج برای گرانش استگال )گال میکرو

 .که حساسیت باالیی است ،داریمدر خروجی تغییر ولت میکرو

-DRIEروش  با استفاده از، بحث پروسه ساخت و رهاسازی جرم در

Bosch  فنر و ساپورت اطراف فراهم  ایجاد ساختار جرم وامکان

، درواقع ]3[ کند های مورد نظر را سهل می شد که ایجاد عمق خواهد

 SiO2با این فرآیند اچ شده و  SOIمیکرومتری ویفر  555سیلیکون 

استفاده از . شود زیر با اسید مناسب جهت رهاسازی جرم حذف می

و در عین حال  است،رهاسازی هولت در فرآیند سباعث  SOIویفر 

سپس با استفاده از فرآیند  .کند امکان تولید انبوه را فراهم می

Aerosol-Deposition (AD)  9[ رشد هستندقابل ها  آینه[. 

گیری نتیجه  

 براساس تکنولوژی جرم و فنر نوینی، ساختار تحقیقدر این 

 گیری اندازهبرای  و مدار قرائت نوری (MEMS)الکترومکانیکال میکرو

امکان دستیابی به ابعاد ، که است سیگنال گرانش معرفی شدهتغییرات 

 .وردآ میکم و حساسیت باالی مورد نیاز را فراهم 

نشان را فرکانس باالپهنای باند کم و فیلتر مکانیکی نویزهای سنسور 

 همچنین،. بدست آمد Hz 219619 اول مد، که فرکانس رزونانس داد

بررسی شده مدارات الکتریکی تفاضلی  همراه بانوری مدار قرائت 

 سیستم کل حساسیتطبق نتایج شبیه سازی، . است

 .بدست آمد              

  سپاسگزاري

 Richardدوره دکتری آقای  رسالهاز دانشگاه گالسکو به خاطر ارائه آنالین 

Paul Middlemiss 1[ کنیم تشکر می[. 
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 نمایی تراهرتز شکست هیستیدین توسط بیناب یب جذب واضر تعیین

 ، عبداهلل اسالمی مجد ئیحیی، سیدمحمد رضا دربانی، بهاره یسیدشایان شریف، محسن شاهین زاده

 شهر شاهین ،اشتر مالک صنعتی  دانشگاه لیزرو  علوم وفناوری اپتیک پژوهشکده

M.shahinzade1371@gmail.com, Shayan.sh41@gmail.com,  Darbany2002@yahoo.com, Baharehyahyaei2@gmail.com, 

Sina_majd@yahoo.com 

گوالی  آرسوناید دو بیبوی     ینمایی تراهرتز در مد بازتابی متشکل از دو آنتن نوور رسوانا   از سامانه بیناب در این پژوهش –چکیده 

 .منظور تولید و آشکارسازی سیگنال تراهرتز و ادوات اپتیکی از جمله عدسی سیلیکونی و آینوه سوهموی اسوتهاده شوده اسوت      به

ضورایب جوذب و    .باشوند  تراهرتز موی  2تا  1/0ی بینابی  وثانیه و محدودههای تراهرتز تولید شده دارای طول زمانی کمتر از پیک تپ

cmکست هیستیدین به ترتیبش
عملکردی ایون   زی اجسام دارای پوشش از مزایای توانایی آشکارسا. محاسبه شد 45/1و   2/54  1-

 .  باشد روش می

 .هیستیدینآنتن نور رسانا، مد بازتابی، نمایی تراهرتز،  سامانه بیناب -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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 مقدمه

ای از  ی گسیترده  بیناب الکترومغناطیسیی شیامل مویدوده   

های مختلف از امیوا  رادییویی تیا پرتوهیای گامیا       فرکانس

ی بیین ریزمیو  تیا امیوا       اموا  تراهرتیز در بیازه  . باشد می

 111فرکییانس اییین پرتوهییا از . گیرنیید فروسییرق قییرار مییی

تراهرتز و از نظر طول موجی در حد فاصل  11گیگاهرتز تا 

جا که  از آن. باشد میمیکرومتر  111متر تا کمتر از  میلی 1

ی فرکانسییی هسییتند کیییه    امییوا  تراهرتییز دارای بییازه   

هیا در ایین    های ارتعاشی و چرخشی اکثر مولکیول  فرکانس

گیییرد، لیاا از اییین پرتوهیا بییرای    بیازه ی بینیابی قییرار میی   

. شیود  نمایی اسیتفاده میی   کاربردهای مربوط به حوزه بیناب

هیای   های اخیر پیشرفت فنیاوری تی    ه در سالک پس از آن

های تراهرتز مناسب بیود   کوتاه فمتوثانیه که برای تولید ت 

هیای تراهرتیز نییز پیشیرفت      آغاز شد، فنیاوری تولیید تی    

هیای   تواند پدیده تابش تراهرتز می. [1]سریعی داشته است

هیای فرکیانس پیایین، دینامییک      فیزیکی نظیر برانگییز  

ا در میواد الکترونیکیی، میدهای جمعیی     هی  مربوط به حامل

ارتعاشی و گاارهای ارتعاشی و چرخشیی را میورد بررسیی    

ی اخییر دسترسیی بیه     با این حال تا همین دهیه . قرار دهد

سی بسیار چیالش برانگییز   این ناحیه از بیناب الکترومغناطی

اغلیب شیکای ییا     بوده که این پدیده منجر شده اسیت کیه  

ا قرارگییری ایین ناحییه بیین     بی . گای تراهرتز نامیده شیود 

هییای  تییوان از رو  نییواحی اپتیییک و الکترونیییک، مییی   

برای تولیید، آشکارسیازی و تولییل آن بهیره     الکترواپتیکی 

 . جست

ی دانیش و فنیاوری تراهرتیز در طیول      توقیقات در زمینیه 

نمییایی و  عنییوان کاربردهییای جدییید بینییاب    زمییان بییه 

در ه از آن جملییتصییویربرداری گسییترده شییده اسییت کییه  

شناسیی،   هایی از جمله فیزیک حالت جامید، زیسیت    زمینه

داروشناسی، پزشکی و بررسیی امنیتیی وهیور پییدا کیرده      

ی فرکانسیی   هیا در ایین مویدوده    بسیاری از مولکول. است

دارای بیناب اثر انگشتی هسیتند کیه علیت آن مربیوط بیه      

از . باشید  جاب ناشی از گاارهای ارتعاشی و چرخشیی میی  

فیرد   ین گاراها برای هر مولکول خاص منوصر بهجا که ا آن

اسییت، بنییابراین منجییر بییه بینییاب اثییر انگشییتی تراهرتییز   

 . [2]شود می

هیای سیاختاری هسیتند کیه بیرای       بلوک آمینو اسیدها پایه

. شییوند هییا بییا هییب ترکیییب مییی  تشییکیل یییافتن پییروت ین

آمینو اسید ضروری بوده که وجیود   21هیستیدین یکی از 

مورد نییاز  های مربوط به انسان  ترمیب بافت آن برای رشد و

در حقیقییت مییواد از جملییه آمینییو اسیییدها و  . باشیید مییی

ها دارای جیاب خاصیی از امیوا  تراهرتیز بیوده و       پروت ین

های جیابی   ها بسیاری از قله بیناب چرخشی و ارتعاشی آن

ایین مللیب باعید شیده اسیت کیه       . کند خاص را ارائه می

زاری قدرتمنیید بییرای تولیییل و نمییایی تراهرتییز ابیی بینییاب

   .  [9]گونه مواد تلقی شود شناسایی این

ی میلییی  امییوا  تراهرتییز دارای انییرژی پییایینی در مرتبییه 

الکترون ولت هستند، در نتیجه این اموا  برخالی پرتوهای 

از این ویژگی در تصویربرداری  .ایکس یونیزه کننده نیستند

ربرداری پرتوهای شود که برخالی تصوی پزشکی استفاده می

هیای سیالب    ایکس برای بدن انسان مضر نبیوده و بیه بافیت   

اموا  تراهرتز قادر بیه نفیود در بسییاری از    . زند آسیب نمی

پالستیک، مقیوا، کاغیا، لبیا  و سیرامیک و     مواد از جمله 

بازتییاب از فلییزات و هم نییین جییاب قابییل تییوجهی از آب 

مربیوط بیه   ها منجیر بیه کاربردهیای     این ویژگی. باشند می

 . [4]شود امنیت و بازرسی می

ی زمیانی تراهرتیز شیامل     نمیایی حیوزه   هیای بینیاب   سامانه

نمایی حیوزه زمیان    نمایی حوزه زمان عبوری و بیناب بیناب

طیور گسیترده بیرای بدسیت آوردن پارامترهیای       بازتابی به

نوری مواد از جملیه ضیریب جیاب و ضیریب شکسیت در      

در ایین  . قرار گرفته اسیت ه ی تراهرتز مورد استفاد مودوده

پژوهش با برپایی چیدمان بازتیابی امیوا  تراهرتیز و ثبیت     
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این حوزه، های مربوطه و با استفاده از روابط تولیلی  بیناب

  .ضرایب شکست و جاب هیستیدین مواسبه شده است

 مواد و چیدمان

از یک لییزر فمتوثانییه تیتیانیوف سیفایر بیا       در این پژوهش

نیانومتر   711توان خروجی یک وات و طول میو  مرکیزی   

 71فمتوثانیه و نیرق تکیرار    01که دارای پهنای ت  زمانی 

پیس از  لییزر فمتوثانییه    تابش .مگاهرتز استفاده شده است

به دو شاخه پم   01-01برخورد به یک پرتو شکای نوری 

ر شیاخه پمی  پیس از    لیزر فمتو د. دشو و پروب تقسیب می

به سمت آنتن گسیلنده حرکت کیرده و بیه    برخورد به آینه

در اثیر برخیورد لییزر جفیت الکتیرون      . کند آن برخورد می

حفره در زیرالیه گالیب آرسناید موجود در آنتن تولید شیده  

 0ولیت بیا فرکیانس     11خارجی  ACو توسط ولتاژ بایا  

منجر به گسییل تیابش    نهایتفته و در کیلوهرتز شتاب گر

های تراهرتز تولیدی از آنتن نور رسیانا   ت . شود تراهرتز می

از طریییی یییک عدسییی سیییلیکونی متصییل بییر روی آنییتن، 

و آینه سیهموی بیر روی نمونیه هیسیتیدین      TPXعدسی 

ی  آینیه طور مجدد با استفاده از یک مجموعه از  کانونی و به

آنییتن  و سیییلیکونی بییر روی  TPXسییهموی و عدسییی  

ی کیانونی   فاصیله . آیید  صورت موازی فرود میی  آشکارساز به

متیر و   میلیی  91کار رفته در این چییدمان   به TPXعدسی 

 11سییهموی بییا پوشییش طییال دارای فاصییله کییانونی  آینییه 

سیگنال تراهرتز پس از بازتاب از نمونیه  . باشد متر می سانتی

ز پرتیو تراهرتی  . شیود  به سمت آنتن آشکارساز فرستاده میی 

همزمییان بییا پرتییو پییروب وارد آنییتن آشکارسییاز شییده و    

وسییله مییدان    های به وجود آمده توسط پرتو لیزر به حامل

گیرنید و در نتیجیه جرییان     الکتریکی تراهرتیز شیتاب میی   

بیا حرکیت خیط    . شیود  الکتریکی توسط آمپرسنج ثبت می

گییری از تی  تراهرتیز صیورت      تیخخیر انیداز نیوری، نمونیه    

جرییان  چیون  . آیید  تراهرتز بدست می پایرفته و شکل ت 

تقویت کننده  از این رو از ،است ورودی به آمپرسنج ضعیف

جهت بهبیود نسیبت سییگنال بیه نوفیه اسیتفاده        فاز بست

نمیایی   چییدمان بینیاب  ی  طرحیواره  1در شیکل   .شیود  می

نمونیه هیسیتیدین   . دهدمینشان   را در مد بازتابیتراهرتز 

 2متیر و ضیخامت    سیانتی  2/9هایی با قلیر   صورت قرص به

 .متر تهیه شد میلی

    
 سنج بازتابی تراهرتز چیدمان تجربی بینابطرحواره : 1شکل 

 ها های تجربی و تحلیل داده

ا هیا و یی   مو  الکترومغناطیسی در اثر عبور از مویط با اتیب 

منجیر بیه   ایین اثیر   کیه   های مواد اندرکنش کیرده  مولکول

گیری از روابیط   با بهره. جاب، عبور و پراکندگی خواهد شد

فرنل و قانون اسنل برای مو  الکترومغناطیسی که بیر روی  

یب جاب و  اتوان ضر آید، می خط مرزی دو مویط فرود می

در زییر   ی اصیلی  شکست نمونه را مواسبه کرد کیه رابلیه  

 : [0]آورده شده است
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(1                )  

بیه ترتییب تبیدیل       و     عیددمو ،  νی بیاال   در رابله

ی هیستیدین  ی سیگنال تراهرتز بازتاب شده از نمونه فوریه

 ضیریب  α(ν)و  ضریب شکست نمونیه  n(ν)و آینه مرجع، 

  .اشدب جاب نمونه می
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. نشان داده شده اسیت  2در شکل بیناب جابی هیستیدین 

با ببیناب جیابی ارائیه شیده    بیناب ارائه شده در این مقاله 

هیای   و همکارانش سیازگار بیوده و هیر دو قلیه     1توسط ترو

های جیابی هیسیتیدین    قله دهند جابی یکسانی نشان می

مقیدار  . تراهرتز آشکار شیده اسیت   09/1و  41/1، 11/1در 

لی هیسیتیدین  ی اص تراهرتز که قله 41/1ضریب جاب در 

cmاست، برابر با
 . [0]بدست آمد 9/40  1-

 
 برحسب فرکانس هیستیدین تغییرات ضریب جاب :2شکل 

حسییب برهیسییتیدین ی  ضییریب شکسییت مییاده تغییییرات

بیا اسیتفاده از   . نشان داده شیده اسیت   9در شکل فرکانس 

تیوان ضیریب شکسیت     ی بیناب نمایی تراهرتیز میی   سامانه

هیای ایین رو     نمونه را نیز بدست آورد که یکی از مزییت 

ضییریب شکسییت  در اییین پییژوهش. شییود موسییوب مییی

ضییریب  بدسییت آمیید کییه بییا 01/1هیسییتیدین در حییدود 

ی و همکارانش توافی خیوب  2انگشکست ارائه شده توسط و

 . [1]دارد

 
 برحسب فرکانس هیستیدین تغییرات ضریب شکست: 9شکل 

 گیری نتیجه

 در مد بازتیابی  نمایی تراهرتز  چیدمان بیناب در این پژوهش

 ایب جاب و منظور تعیین ضر از این چیدمان به. برپا گردید

بیناب . ی آمینو اسید هیستیدین استفاده شد نمونه شکست

با پهنای بینیابی  جاب و بیناب ضریب شکست هیستیدین 

ش یاآزم یهاداده. گردیدتراهرتز بر حسب فرکانس ارائه  2

در تولیل کیفی و کمی مواد آمینو اسید کاربری این رو  

سیتفاده از ایین سیامانه بینیاب     .دهید را به خوبی نشان میی 

که بیناب اثر انگشیتی میاده بیوده و     بدست آمد هیستیدین

تییوان از آن در کاربردهییای مربییوط بییه شناسییایی و    مییی

 . آشکارسازی بهره جست
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 نسیلیک/مز نقطه کوانتومی ژرمانیومساز مادون قرآشکاربررسی تئوری 

 محمد قلی پور، داود فتحی، مهدی گردی ارمکی

 مدرس، تهران تیدانشگاه ترب وتر،یبرق و کامپ یدانشکده مهندس

موادون قرموز نقطوه     آشکارسواز  یو نوور  یکیتار انیجر تئوری به منظور مطالعهدقیق نسبتا در این مقاله ما از یک مدل  -دهیچک

. ایو  کردهاستفاده  دارند،  InAs/GaAsهمچون  پنچ -گروه سه  نظایر آن دررا نسبت به  یمتفاوت یکه ساختار نوار Ge/Si یکوانتوم

  یسوه  یکیتوار  انیو انودازه جر  نییدر تع یو انتشار حرارت یکمک دانِیم یزنتونل زمیدو مکانکه هر   ایهکردمان، فرض یدر بررس

و انتشوار   یکمکو  دانِیو م یسه  تونول زنو   نیبه دما و ولتاژ، همچن ینقطه کوانتوم یسازهاآشکار یکیتار انیجر یوابستگ. هستند

مده، مقدار جریان آست نتایج بدپیش بینی می شود با توجه به  .اند شده یبررس سازآشکارمتفاوت در  یدر دماها و ولتاژها یحرارت

شکارسازی آاز قابلیت  این ساختارها نتیجه در .کوچکتر باشد پنچ –گروه سه  نظایر آن درنسبت به  Ge/Siی کوانتوم اطنق تاریکی در

 .برخوردار هستند بهتری

 .نوری سازآشکار ،یکیتار انیجر وم،یژرمان-نکیلیس کوانتوم، طهنق -واژه کلید

 

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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 مقدمه

، QDIPآشکارساز مادون قرمز نقطه کوانتومی یا به اختصار 

 توجه محققان زیادی را در دو دهه گذشته به خود جلب

ها در سه بعد محصور در این افزاره چون حامل. کرده است

همچون دمای کاری باالتر، شوند، عملکرد بهتری می

جریان تاریکی کمتر و بهره نوررسانایی بیشتری انتظار 

 .]1[رود می

 یک مدل تئوری به منظور مطالعه ورژهی  2۰۰۲در سال 

QDIPبررسی رفتار 
ها در زیر تابش نور و در وضعیت  1

با در  2۰۰9که این مدل در سال  ]2[ کردتاریکی معرفی 

 کمکی از زنی میدانِ -تونلفرآیند نظر گرفتن سهم 

و نتایج آن توافق خوبی با داده های  تها بهبود یافالکترون

تاکنون، از این مدل تنها به  .]9[تجربی را نشان دادند 

پنج مانند  -منظور مطالعه ساختارهای ناهمگون گروه سه 

InAs/GaAs از طرف دیگر،  .ه استاستفاده شد

محصور شده در کوانتومی ژرمانیوم  طهنق یارسازهاکآش

های افزاره شان با دیگرسیلیکن، با توجه به سازگاری بستر

این نوع جذاب دیگری از ، نوری مبتنی بر سیلیکن

برای  مذکور در این مقاله، ما از مدل .]۲[هستند  ساختارها

کوانتومی  طهمادون قرمز نقآشکارسازهای توصیف عملکرد 

Ge/Si  یماکردهاستفاده. 

 QDIPجریان تاریکی مدل فیزیکی 

آشکارساز  یک نمونه از برش عرضی ی ازشماتیک 1شکل 

ناحیه جذب این  .دهدرا نشان می نقطه کوانتومی

 های نقطه کوانتومی جداای از الیهآشکارساز از مجموعه

 .شده از موادی با شکاف نواری پهن تشکیل شده است

                                                                        
 
 
 
 
 

1 Quantum dot infrared photodetector 

و     ها شامل چگالی نقطه کوانتومی الیهکدام از این هر 

می  یکسان و با دوره تناوب   چگالی ناخالصی پذیرنده 

های هرمی نقطه کوانتومیاین عرض سطح مقطع  .باشند

 ،   آن به اندازه کافی از اندازه ارتفاع ،     شکل، 

مجموع ضخامت الیه آشکارساز نوری  اینرو از .بزرگتر است

تنها  ی عمودیراستا درتواند به نحوی تنظیم شود که می

بزرگتر اندازه  همچنین. شودمقید انرژی کوانتیده تراز دو 

 یترازهااین نقاط کوانتومی هرمی باعث ایجاد سطح مقطع 

-یم شتریحفره ب رشیپذ تیظرف جهیو در نت شتریب دیمق

دو اتصال  نیساز بآشکارفعال  هیناح 1مطابق شکل . شود

و کلکتور هستند، قرار  تریکه به عنوان ام باال یخالصبا نا

 .گرفته است

 
 Si/Ge ینقطه کوانتوم آشکارساز از یکیشمات ریتصو: 1 شکل

-را نشان می Ge/Siساختار نواری نقاط کوانتومی  2شکل 

شود ناپیوستگی همانطور که از این شکل دیده می. دهد

در چاه بزرگ باند ظرفیت منجر به تحدید موثر حفره 

 . شودپتانسیل ژرمانیوم می

بصورت زیر  QDIPمیانگین چگالی جریان تاریکی در یک 

 :]۵[شود بیان می

  

 max
0

expdark QD BJ J q k T


    (1)  
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ها توزیع پتانسیل حفره Φبار حفره،   qکه در این معادله 

چگالی جریان بیشینه      در هر الیه نقطه کوانتومی، و 

nاز اتصال 
با جایگذاری توزیع پتانسیل . باالیی است  +

 :توان بصورت زیر نوشترابطه فوق را می

max

exp ( 1)

dark

D QD B

QD

J J
N

N
q V V V K k T

N


 

  
      

  

 (2)  

ها در هر نقطه میانگین حفره    که در معادله فوق، 

-تعداد بیشینه حفره NQDها، فاصله بین الیه Lکوانتومی، 

ثابت    تواند بپذیرد، کوانتومی میهایی که یک نقطه 

، θجزئیات روابط . الکتریک ماده نقطه کوانتومی استدی

VD  وVQD  نداآمده ]۵[در مرجع. 

تسخیر، همچنین بصورت شماتیک فرآیندهای  2شکل 

زنیِ میدانِ کمکی را در غیاب نور انتشار حرارتی و تونل

ها تحت  QDIPجریان به صورت کیفی،  .دهدنشان می

تحریک ( الف: بایاس از سه فرآیند اصلی تشکیل شده است

ها از ترازهای مقید نقاط کوانتومی به نوری و حرارتی حفره

های متحرک در نقاط تسخیر حفره( ترازهای پیوسته، ب

از  .ها بین نقاط کوانتومی باردارانتقال حفره( کوانتومی، ج

 فوقف کیفی دیگری بر مبنای توصی اینرو معادله توازن

 :توان نوشتچنین می

 QD

dark th tun

k

q
J G G

P


   (9)  

انتشار نرخ  Gthاحتمال تسخیر حفره،  Pk یپارامترها که

. باشد میکمکی  میدانِ زنیِ تونلنرخ  Gtunحرارتی و 

 .استآمده  ]۵[روابط در مرجع جزئیات این 

زیر تابش، حفره ها توسط فرایند تحریک نوری از تراز 

با . یابند مقید به تراز پیوسته باالی چاه پتانسیل انتقال می

فرض اینکه در زیر تابش، تحریک نوری بر تحریک حرارتی 

جریان نوری را می توان غالب است، چگالی میانگین 

  :توسط رابطه زیر تعیین کرد

photo sJ q g  (۲)  

بهره نور رسانایی و  gراندمان کوانتومی،  ηدر معادله فوق، 

 .های فرودی بر روی آشکارساز است چگالی شار فوتون   

 نتایج

ما از این مدل تحلیلی توسعه یافته به منظور محاسبه 

که  Ge/Siبا ناحیه فعال  QDIPجریان تاریکی و نوری 

عمال تابعی از پارامترهای ساختار همچون ابعاد نقطه 

. ایم کردهاستفاده کوانتومی، ولتاژ بایاس اعمالی و دما است، 

 سازی شبیهمقادیر مهمترین پارامترهای استفاده شده برای 

 .آمده است 1در جدول 

 سازی شده شبیه Ge/Si شکارسازآ یپارامترها ریمقاد:  1 جدول

   1۱     ۲        1۵    

  1۰     ۱        

  1۰۰    
  

 ۰ 99       ۲  1۰
1۰
      

 را بر حسب Ge/Si آشکارسازهایجریان تاریکی  9شکل 

با افزایش  .دمای کاری  نشان می دهدسه ولتاژ بایاس در 

زنی  ولتاژ بخاطر کاهش سد پیش روی حامل نرخ تونل

. یابد در نتیجه شاهد افزایش جریان هستیم افزایش می

افزایش دما نیز سبب افزایش نرخ انتشار حرارتی و 

Ge QD 

Ge QD 

Si 

Si 

Si 

 انتشار

حرارت

 ی
 نیز تونل

  Ge/Si ینوار ساختار از یکیشمات ریتصو:  2شکل
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، ها در تراز برانگیخته همچنین بخاطر حضور بیشتر حامل

د، در نتیجه جریان شو زنی می افزایش نرخ تونل باعث

 .شود تاریکی با افزایش دما بیشتر می

 

 Ge/Si آشکارسازهای یکیتار انیجر : 9شکل 

 آشکارساز این دربا ولتاژ تر جریان تاریکی  تغییرات مالیم

بخاطر  ،InAs/GaAsهمچون  ینسبت به ساختارهای

تر آن به میدان  زنی یا وابستگی ضعیف نرخ تونلکاهش 

ها سازنده  همچنین با توجه به اینکه حفره. باشد می الکتریکی

نرخ انتشار حرارتی و هم نرخ جریان تاریکی هستند کاهش 

سبب کاهش بیشتر جریان که نهایتا  را داریم زنی تونل

 .شود می تاریکی

پاسخ نوری درون نواری در محدوده  Ge/Siنقاط کوانتومی 

تابش این تحت . دهند میمیکرومتر را نشان  ۵تا  9طیفی 

های فرودی  و چگالی شار فوتون، نور محدوده از طول موج

1  1۰
11
         

2
در دمای  غییرات جریان نوری، ت  

 .باشد می ۲بصورت شکل  کلوین بر حسب ولتاژدرجه  11

بوجود فرآیندهای  ،ولتاژ جریان نوری با افزایش علت

 . باشند میجریان تاریکی آورنده 

 نتیجه گیری

ساز مادون قرمز آشکاربه عنوان نتیجه، ما عملکرد یک 

 .را بصورت تحلیلی بررسی کردیم Ge/Siنقطه کوانتومی 

نرخ تونل زنی کمتر و جرم موثر ساز با توجه به آشکاراین 

قابلیت آشکارسازی  و حامل بیشتر جریان تاریکی کمتر

 .دهند میرا نشان  مطلوبی

  

 نیکلو درجه 11 یدما در Ge/Si اشکارساز ینور و یکیتار انیجر :۲ شکل 
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 ی بسل با استفاده از ماسک فازی مبتنی بر بلور مایع تولید باریکه

 1و2و محمد یگانه 1شالقونی ، فرزانه پناهی1حبیب خوش سیما

 فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز ی پژوهشکده 1

 ی زنجان، زنجان ی فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه دانشکده 2

khoshsima@tabrizu.ac.ir, farzan.p.70@gmail.com                          

 ایجاد توزیع حلقوی نورها، ترین این روشیکی از ساده. بسل ارائه شده است ی باریکههای گوناگونی برای ساخت شیوه -چکیده 

ی ثبت الگو بر بلورمایع بسل با استفاده ماسک لیتوگرافی شده به شیوه ی باریکهدر این مقاله، روش تجربی برای ساخت  .است

برای ثبت این الگو نانومتر  232با طول موج از لیزری  برای حصول بهترین نتیجه،. استارائه شده  رِد ی آزو متیل آالئیده با رنگینه

، ی خطی ی نور قطبیده برای باریکهطبق مشاهدات انجام شده، با اعمال میدان الکتریکی به سلول بلورمایع . استفاده شده است

 .ی بسل تولید شدباریکه

 .ی فضایی ی بسل، بلور مایع، پاالیه اپتیک فوریه، باریکه -کلید واژه
 

Generation of Bessel beam using phase mask based on liquid crystal 

Habib Khoshsima
*1

, Farzaneh Panahi Shalghoni
1
, and Mohammad Yeganeh

1,2 

1
Research Institute for applied physics and astronomy, Tabriz University, Tabriz, Iran  

2
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. 
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 مقدمه

رو  های غیر پراشی است، از این ی بسل جزو باریکه اریکهب

قابلیت . دارد های دیگر به باریکههای ممتازی نسبت  ویژگی

کاربردهای  ،خود ترمیمی و واگرایی کمتر آن در انتشار

های مختلف همانند انبرک نوری  بسیار مهمی در زمینه

، ، ارتباطات نوری در فضای آزاد[2]اندازی نوری  ، تله[1]

برای آن ایجاد [ 4]و توموگرافی نوری [ 9]میکرولیتوگرافی 

تواند از  شعاع لوب مرکزی این باریکه می. کرده است

های آن برای  ی طول موج نور باشد که از مزیت مرتبه

توان  های بسل را می باریکه. کاربردهای ذکر شده است

، ایجاد [8( ]آکسیکون)ی عدسی مخروطی  وسیله به

ای یا فازی، صفحات  ، ماسک دامنه[8] ی نوری حلقه

، تحریرگر [5]ای فرنل  منطقهی  ، تیغه[1]هولوگرافی 

از آنجا که تبدیل . و غیره تولید کرد( SLM)فضایی نور 

کند، در  ه، تابع بسل ایجاد میی فضایی یک حلق فوریه

ی بسل  ی نوری و انتشار آن، باریکه با ایجاد حلقه اینجا

 .است آنترین روش تولید  هایجاد نمودیم که ساد

پذیری  قابلیت کنترل دلیل ساخت آسان و بلورمایع بهل سلو

ی مناسبی  با اعمال ولتاژهای پایین، گزینه اش خواص نوری

با . ی بسل است ی نوری در تولید باریکه برای ایجاد حلقه

ی آزو به سلول بلورمایع، بستری برای ثبت  افزودن رنگینه

توان  سازی می ذخیره روشزطریق ی روشن ا الگوی حلقه

گیری  اعمال میدان الکتریکی سبب بازجهت. ایجاد کرد

های بلورمایع شده و با ایجاد اختالف فاز بین  مولکول

ی  ی تاریک و روشن درسلول، سبب تولید باریکه ناحیه

 ایجادمنظور  به 4fدر این کار از سیستم . گردد بسل می

در طول انتشار نیز  کمترین انحراف و واگرایی باریکه

 .[9] استفاده گردید

 مبانی نظری

شود که توزیع عرضی میدان  موج بسل به موجی گفته می

ی  الکتریکی آن نسبت به راستای انتشار توسط تابع مرتبه

 :تعریف شود( 0J)صفر بسل 

0( , , ) exp( ) ( ),z rE r z A ik z J k r   (1)  

 سمتیترتیب مختصات شعاعی و  به r ه در آنک

و zk.ی در راستای انتشارِ باریکه است مختصه z .هستند

rkهای طولی و شعاعی بردار موج هستند ترتیب مؤلفه به .

. ایم نظر کرده بسل صرفتابع از مراتب باالتر  ،در این رابطه

های  ، حلقه(ی صفر مرتبه)زیع شدت الگوی بسل تو

 . مرکزی است که دارای یک لوب مرکزی پرشدت است هم

نشان داده شده است  1الگوی ماسک مورد نظر در شکل 

از تبدیالت فوریه، موج تخت ورودی را به  استفادهکه با 

پراش از  اگر .کند بسل در خروجی تبدیل میی  باریکه

)میدان ورودی ) ( )iu r A r a   ( تابع دیراک

است را درنظر بگیریم،  aای نازک به شعاع که حلقه( است

خواهیم   zی در فاصلهآن  ی هیافت میدان پراش برای

 :[9]داشت 

2 2( )

0

2 2
( ; ) ( ),

i r a

ikz z
d

i a r
u r z e e aAJ

z z




 

 

 

  (2)  

از آنجا که در . صفر است ی مرتبهکه متناسب با تابع بسل 

آل با تابعیت شعاعی  عمل ایجاد توزیع میدان حلقوی ایده

مطابق  4fدلتای دیراک غیرممکن است، از یک سیستم 

دسی تشکیل شده است کمک که از دو ع 2شکل 

از  4fای در سیستم  دو مرحله تبدیالتدر نهایت . گیریم می

تا  aای یکنواخت به شعاع با توزیع دایرهجسم  ی صفحه

 :توان نوشت ی تصویر را به شکل زیر می صفحه

2

1

2

2 2

0 0
0

4
( )

2 2
( ) ( ),

i

p a

p

u r
f

rr r r
r dr J r dr J

f f





 

 



  
     

 (9)  

1p 2وp و شعاع داخلی ماسکترتیب شعاع خارجی  به 

 .فوریه است ی قرار گرفته در صفحه ای شکل حلقه

r،rمختصات   وr  ترتیب مربوط به مختصات شعاعی  به

 . است جسمی  ی فوریه و صفحه ، صفحهتصویری  در صفحه
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ماسک ثبت  ی قرینه( ب)طرح ماسک مورد نظر، ( الف: )1شکل

 طرح

 
برای موازی سازی  L2و  L1 عدسی های :چیدمان تجربی: 2شکل 

 .4fبرای ایجاد سیستم   f=50 cmبا  L4و  L3لیزر، 

تواند  می خاص خوددلیل ساختار شیمیایی  ترکیبات آزو، به

 با تابش. ظاهر شوند ترانسو  سیس به دو شکل ایزومری

ها، احتمال وقوع  جذبی رنگینهی طیف  نور در محدوده

. گیرد ترانس شکل می-سیس-فوتوایزومریزاسیون ترانس

 ها مولکول ، بردار راهنمایهای متوالی پس از طی چرخه

عمود بر قطبش نور ورودی خواهد شد و منجر به 

و این  گردیدهای آزو خواهد  گیری رنگینه بازجهت

گشتاوری وارد  ،های بلورمایع مولکولگیری روی  بازجهت

های  گیری مولکول کند و درنهایت باعث بازجهت می

با ثبت طرح حلقه بر روی سلول . شود بلورمایع نیز می

لول دارای نواحی ثبت الگو، سطح س ی بلورمایع به شیوه

 ،شده نوردهیشود و در نواحی  تاریک و روشن می

و  گیرند قرار می( HG)ها عمود بر نظم سلول اولیه  مولکول

اختالف   رمایع،های بلو دلیل دوشکستی باال در مولکول به

. [11] شودتاریک و روشن ایجاد میی  فاز بین دو ناحیه

گیری این الگو روی سلول و اعمال میدان  پس از شکل

ی  رای نور قطبیدهالکتریکی به آن، اختالف فاز ایجاد شده ب

 رویهای  مولکولخطی که راستای قطبش آن موازی با 

اختالف فاز بین این دو ناحیه . کند میحلقه است، تغییر 

باعث سد  اتوجه به اصل پراش و تبدیالت فوریه،ب

های باالتر شده و پس از  های پایین و عبور فرکانس  رکانسف

 توسطفوریه  عکس تبدیل گرفتن و دومعدسی عبور از 

در نهایت با  و کند مینازکی ایجاد ی حلقوی  باریکهآن، 

 .گیرد ی بسل شکل می آن، باریکه انتشار

 
تصاویر : تصاویر خروجی مربوط به ماسک، پایین: باال: 9شکل

تصویر الگوی حلقوی ( d)و ( a. )خروجی مربوط به سلول بلورمایع

( e)و ( b)، از عدسی دوم متری سانتی118ی  تولید شده در فاصله

ی  ان پس از انتشار در فاصلهی بسل تولید شده در اولین مک باریکه

ی بسل تولید  باریکه( f)و ( c. )عدسی دوم متری از سانتی 118

 .عدسی دوم متری از سانتی 918ی  شده در فاصله

 کارهای تجربی

 21 با ضخامت برای ساخت سلول بلورمایع، از سلول آماده

  عنوان به  ITOدارای یک الیه میکرون استفاده گردید که 

برای ایجاد  ی شیاردار میکرونی و یک الیه شفاف الکترود

بلور مایع . بودهای بلورمایع  مولکولدهی به  نظمشیار و 

یبا دوشکست 1b-1294 مورد استفاده در این سلول،

0.312n  1.501یشکست عاد بیضر وon   و

1.813enیرعادیغضریب شکست   آزو  ی نهیرنگ. بود

 .مورد استفاده قرار گرفت یدرصد وزن 1به مقدار   رد لیمت

 18 و به مدت C11سلول به مدت یک ساعت در دمای 

گیری  درجه در کوره به منظور جای 41ساعت در دمای 

 .های بلورمایع و سرد شدن تدریجی قرار گرفت مولکول

میلی متر و قطر  4ماسک مورد استفاده دارای قطر داخلی 

 ی سپس سلول به همراه قرینه. میلی متر است 8خارجی 

 پیوسته  لیزرویسنده که از در مقابل نور ن ماسک را

(532nm  )20با توانmW  p با قطبش خطیو   

به مدت  استفاده شد،( موازی با شیارهای سلول قطبش)
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در  .منظور ثبت طرح روی سلول قرار گرفت ساعت به 11

قرار   4fدر چیدمان سیستمرا ول آماده شده لس نهایت

موج  با طول نئون -ومیهل زریاز ل چیدمان نیدر ا. دادیم

پس از پاالیش  وات یلمی 11 و توان( نارنجی)نانومتر  894

 یجذب طیف ی ز محدودهکه خارج ا ی کردن،فضایی و مواز

این لیزر در هنگام  .میاست، استفاده کرد رد لیمت ی نهیرنگ

متر  میلی 8 ی به قطرا هدایر شدت جسم با توزیعبرخورد به 

(OBJ ) میلی متر است که به وسیله قطر  1دارای قطر

گر به  با افزودن قطبش ن،یهمچن . شود می جسم محدود

قرار سلول قطبش نور را موازی با شیارهای  دمان،یچ

کاوشگر در  ی قطبش، باریکه یراستا هبا توجه ب .دادیم

را تجربه  on،سایر نواحیو در  enطرح حلقه ی روی احیهن

با فرکانس  یمربع یکیالکتر دانیبا اعمال م. خواهد کرد

 یها مولکول یبردار راهنما ،به سلول کیلوهرتز 8/1

با افزایش ولتاژ اعمالی . [10]کند  تغییر می عیبلورما

گیری در سلول  ولت بازجهت 8شود که در  مشاهده می

، L4متر از عدسی  سانتی 118ی  ایجاد شده و در فاصله

شود و پس از انتشار  طور کامل ایجاد می الگوی حلقوی به

ی  ، باریکهL4 متری عدسی انتیس 118ی  باریکه در فاصله

کند که این نتایج با حالتی  گیری می بسل شروع به شکل

جای سلول از معادل ماسک حلقوی آن استفاده  که به

ی  با افزایش ولتاژ کیفیت باریکه. مطابقت دارد شد، می

ولت،  11برای مقادیر باالتر از . شود تشکیل شده بهتر می

 روشناییو فقط  افتهیی تولیدی کاهش  کیفیت باریکه

 .(4و  9های  شکل) یابد تصویر افزایش می

 گیری نتیجه

سازی، ساختار حلقوی از  در این کار تجربی، با روش ذخیره

با . های بلورمایع در سلول ایجاد گردید گیری مولکول جهت

، در خروجی، ساختار 4fقرار دادن این سلول در چیدمان 

ی بسل ایجاد  ی روشن ایجاد و با انتشار آن، باریکه حلقه

 .ی بسل نیز بررسی گردید همچنین اثر ولتاژ بر باریکه. شد

 
های بسل در فواصل  نمودارهای توزیع شدت باریکه: 4شکل 

در ردیف باال از ماسک و پایین سلول بلورمایع . انتشاری مختلف
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 Master-Slaveطراحی 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 

 طرحدر این . پرداخته شده است Master-Slaveبا استفاده از ساختار  Nd:YAGدر این مقاله به طراحی لیزر دو پالسی  -چکیده 

پالسی با تاخیر زمانی قابل تنظیم از مرتبه چند میکروثانیهه تها    دو در تولید پرتو لیزری Slaveو   master به عنواناز دو هد لیزر 

از  دو لیهزر برای هم کانال کردن . نانوثانیه استفاده گردیده است  8هرتز و با پهنای زمانی  11تا  1چند میلی ثانیه با نرخ تکرار پالس 

و لیزر به وسهیله فه ال پمه     در هر ددمش محیط فعال . شده است درجه استفاده 09تکنیک تغییر قطبش با بکارگیری چرخاننده 

درصهد   0/1و   3/2سوئیچ به ترتیه   -Qبهره تبدیل انرژی الکتریکی دمشی به انرژی نوری در حالت رانش آزاد و . شده است انجام

مقایسه شده است و تطابق بسهیار بهاپی مشهاهده     LASCADنتایج تجربی بدست آمده با نتایج شبیه سازی  . بدست آمده است

 .شده است

 Master-Slaveچرخاننده قطبش، ، Nd:YAGلیزر 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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 مقدمه

لیزرهای دو پالسی در حوزه های مختلف علوم اعم از طیف 

سنجی، اندازه گیری سرعت ذرات و حوزه پزشکی مورد 

از ابزار های دقیق در  لیزر یکی. استفاده قرار می گیرد

آزمایشگاه مکانیک سیاالت و آیرودینامیک است که جهت 

ل بسیار مفید است و در بهینه سازی شناسایی فلوی سیا

در این مقاله به  .[4-1]طراحی تونل باد بکار می رود

 Master-Slaveطراحی و ساخت لیزر دو پالسی با ساختار 

پرداخته شده است که مشخصات پرتو خروجی این لیزر در 

دو لیزر دارای مشخصات لیزری . در ادامه بیان خواهد شد

خروجی دارای دو پالس با فاصله تقریباً مشابه هستند و 

 .قابل تنظیم است

 پالسی  دوطراحی هد لیزر 

یکی از پارامترهای مهم در طراحی مشدد نوری لیزر، مقدار 

اثر عدسی . فاصله کانونی ناشی از عدسی گرمایی است

حیط فعال لیزری بوجود می آید و مگرمایی ناشی از دمش 

حالت جامد لیزرهای طراحی مشدد نوری در  مهمیعامل 

این اثر باعث کاهش کیفیت پرتو . محسوب می گردد

 و افت انرژی بویژه در نرخ تکرار دمش باال خروجی لیزر

عدسی گرمایی با توان الکتریکی  کانونیفاصله  .می گردد

متوسط دمشی فالش المپ رابطه عکس دارد و با افزایش 

می وچکتر کتوان دمشی، فاصله کانونی عدسی گرمایی 

 .[5]می شوددر نتیجه اثر آن بیشتر شود و 

(1       )                                            
    

توان الکتریکی دمشی متوسط و            که در آن 

شامل همه پارامترهای مربوط به محیط فعال  Mکمیت 

توسط نرم    با محاسبه و شبیه سازی مقدار . لیزری است

، شعاع انحنای بهینه مشدد نوری که LASCADافزار 

. ، انتخاب می شودبتواند عدسی گرمایی را تصحیح نماید

طرح واره عدسی گرمایی درون مشدد نوری  (1)در شکل

 .لیزر نشان داده شده است

 
   ،    ،   طرح واره مشدد نوری لیزر همراه با عدسی گرمایی: 1شکل

فاصله صفحات    ،    طول مشدد نوری،  Lنه های لیزر ، شعاع انحنای آی

 .اصلی از آینه های مشدد می باشند

از ساختار  Slaveو  Masterدر طراحی مشدد نوری لیزر 

کاو برای دست یابی به حجم مدی باال استفاده -مشدد کاو

شده است بطوریکه اندازه لکه و انرژی خروجی لیزر با 

( 2) در شکل. تغییرات نرخ تکرار دمش ثابت می ماند

نمایش  LASCAD افزارمشدد نوری لیزر در محیط نرم 

 .[6]داده شده است

 
 LASCADیمشدد نوری در نرم افزار لیزر: 2شکل

ای ورودی دمشی در محیط نرم با وارد نمودن پارامتره

برای انرژی  15و  18، 5، 1در نرخ تکرار     ، مقدارافزار

شکل  نمودار های ژول بدست آمده که در 19الکتریکی 

 . نمایش داده شده است (9)

در انرژی  نرخ تکرارعدسی گرمایی بر حسب نمودار سمت راست : 9شکل

 نمودار سمت چپ ضریب شکست عدسی گرماییژول،  19الکتریکی 

  در شبیه سازی لیزر از آینه های با شعاع انحنا

 خروجی با ضریب بازتاب        و          
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و  نمودار پایداری مشدد. ده شده استبه استفا%  25

نمایش ( 1)و جدول ( 4)شکل  مشخصات پرتو خروجی در

 .استداده شده 

 
ژول الکتریکی و  19نمودار پایداری مشدد برای انرژی : 4شکل 

 هرتز 15 نرخ تکرار

-برای مشدد کاو LASCADنتایج شبیه سازی نرم افزار -1جدول

 هرتز 15کاو در نرخ تکرار 

 مشخصات پرتو خروجی لیزر مقدار
9.8   (m) 

6.2     (mm) 

6.4     (mm) 

6.5          (mm) 

0.89   
  

0.81   
  

0.72   
   

  

5    

اندازه لکه لیزر در روی آینه          و     ،     که 

پشتی، روی صفحات اصلی عدسی گرمایی و روی آینه 

  پارامترهای . خروجی لیزر هستند
  و   

پارامترهای   

فاکتور کیفیت پرتو خروجی    هندسی مشدد فعال و 

و این نشان لکه لیزر تقریباً ثابت است  اندازه. لیزر می باشد

در مرحله . می دهد که مشدد انتخاب شده مناسب است

انرژی و روابط زیر ( 1)بعد با استفاده از داده های جدول 

 :[5]گرددو شبیه سازی  ی لیزر نیز محاسبهخروج

(2     )                   
   

   
      

      

     
     

   و  Nd:YAG ،Aشار اشباع محیط فعال       که 

ضریب  Rهستند،  Nd:YAGسطح مقطع و طول  میله 

 سیگنال کوچکضریب بهره     بازتاب آینه خروجی لیزر، 

، با استفاده از روابط زیر هستندتلفات مشدد لیزر   و 

 :[5]شیب بهره و بهره کل لیزر بدست می آید

(9                     )                       
       

              
  

(4                )               
       

                         
  

 چیدمان آزمایشگاهی و نتایج تجربی

نشان داده شده  Master-Slaveطرح واره لیزر  (5)در شکل

  Slaveو  master، هد مشاهده می شوداست چنانچه 

شامل کاواک لیزری، آینه های مشدد و قطبنده، تیغه 

  .چارک موجی و سلول الکترواپتیکی می باشند

 
 Master-Slaveطرحواره ای از لیزر : 5شکل

با پهنای پالس  V&Qدر این لیزر از فالش المپ شرکت 

میله لیزری ژول جهت دمش  19یکی متغییر و انرژی الکتر

Nd:YAG  میلی متر  1میلی متر و قطر  115با طول

انرژی خروجی لیزر در حالت رانش آزاد . استفاده شده است

انرژی الکتریکی ورودی  بر حسب (6)سوئیچ در شکل -Qو 

 .به فالش المپ رسم شده است

در نرخ  Slaveو  masterنتایج تجربی استخراج شده از لیزرهای :  6شکل

 هرتز 15تکرار 



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

992 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 با افزایش نرخ تکرار Slaveو  Masterدو لیزر  میزان افت انرژی: 1شکل

 ژول 19در انرژی الکتریکی 

 
نانومتر بر  592در طول موج خروجی لیزر  انرژی نتایج:9شکل

انرژی خروجی در ، (سمت چپ)حسب انرژی ورودی الکتریکی

خروجی در طول موج  نانومتر بر حسب انرژی 592طول موج 

 (سمت راست) نانومتر 1864

نانومتر به طول  592نسبت انرژی خروجی در طول موج 

ارائه  فوقدر شکل  Masterنانومتر برای لیزر  1864موج 

 .درصد بدست می آید 94بازده تبدیل حدود  و شده است

 
و ( سمت راست)پهنای پالس خروجی لیزر برای تک پالس : 9شکل

 میکروثانیه 1الی با فاصله دو پالس متو

 نتیجه گیری

ه بین پالسها از لدر این مقاله یک لیزر دو پالسی با فاص

چند میکروثانیه تا چند میلی ثانیه طراحی و ساخته شد 

نانومتر بترتیب  1864در طول موج که انرژی خروجی لیزر 

. است Slaveو  Masterمیلی ژول برای  948و  945

نانوثانیه و نرخ تکرار پالس  9 پهنای پالس پرتو خروجی

بازده کل لیزر در حالت . هرتز تغییر می کند 15-1بین 

درصد می  9/1 و 9/2رانش آزاد و کیو سوئیچ بترتیب 

ن لیزر دو پالسی بازده تبدیل هارمونیک دوم یدر ا. باشد

 .درصد می باشد 94حدود 
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های باالی مرتبه ا درنظر گرفتنبفمتوثانیه تا محدوده  پالس سازیفشرده

  بلوری فوتونیدر تارهای  سالیتون

 ، مسعود سعیدقوامی صبوری، علیرضا خورسندی، سعید زادهرضا سعیدی

 اصفهانگروه فیزیک دانشگاه اصفهان، 

. ی پیکوثانیه به فمتوثانیه به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته شده استها از محدودهسازی پالسدر این مقاله فشرده –چکیده 

توان یک پالس است که بدون نیاز به قطعه اپتیکی می سالیتونهای باالی تکنیک مرتبهپالس، سازی روش مورد استفاده برای فشرده

است که  مملوء از گاز زنونتهی میانتارهای فوتونیک کریستال  نوع از تار نوری مورد استفاده در این مقاله. ار داشتفشرده در اختی

   .فمتوثانیه فشرده کرد 46پیکوثانیه را تا  4توان پالس مینانومتر  4601موج در طول ،با فرض ناچیز در نظر گرفتن اتالف

 تهیمیان ، تار فوتونیک کریستال سالیتونهای باالی سازی پالس، مرتبهفشرده -کلید واژه

 

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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 مقدمه (1

های فوق کوتاه به عنوان یک ابزار پراهمیت  پالس امروزه

در کاربردهای متنوعی از قبیل علم مواد، زیست شناسی و 

به منظور تولید  .]1[یردگفیزیک مورد استفاده قرار می

های از روش ،های فوق کوتاه در محدوده فمتوثانیهپالس

توان می ،شدگی در لیزرهمچون تکنیک قفل ،مختلفی

این تکنیک که اولین روش تولید پالس فمتوثانیه . بردبهره 

پیچیده، پرهزینه و نیازمند یک منبع آید به حساب می

استفاده از خاصیت  یل،همین دالبه  .]2[انرژی باالیی است

غیرخطی تارهای نوری، با توجه به سطح مقطح کوچک 

 .سازی پالس مورد توجه قرار گرفتها، جهت فشردهآن

سازی پالس بر پایه اثرات غیر خطی فشردههای تکنیک

 استفاده از( 1:دنشو، به دو دسته کلی تقسیم میتار محیط

های اپتیکی همچون منشور و قطعه تار نوری به همراه

های های چیرپینگ به منظور ایجاد تأخیر در مؤلفهآینه

استفاده از خاصیت پاشندگی منفی در ( 2.فرکانسی پالس

این . گونه قطعه اپتیکی رکارگیری ه بدون بهتار، محیط 

نامگذاری «  های باالی سالیتونمرتبه » تکنیک اصطالحاً

 .]9[شده است

تارهای نوری با هسته سیلیکا به عنوان اولین نوع تار 

استفاده شده برای تولید پالس فمتوثانیه در نظر گرفته 

سیلیکا دارای  ،هایی با انرژی باالبه منظور تولید پالس. شد

به همین دلیل تارهای . های ساختاری استمحدودیت

که مملوء از  تهیمیاننوری فوتونیک کریستال با هسته 

مناسبی برای تارهای اثر است جایگزین گازهای بی

با استفاده از تارهای نوری از  .شدندسیلیکایی محسوب می

 لهایی با انرژی چند نانو ژوتوان پالسجنس سیلیکا می

های تولید این در حالی است که انرژی پالس. تولید کرد

شده در تارهای فوتونیک کریستال، به همراه قطعات 

اپتیکی همچون آینه چیرپینگ، در محدوده میکروژول 

های مرتبه، روش حد فاصل بین این دو تکنیک. باشدمی

تا  11هایی با انرژی توان پالساست که می باالی سالیتون

در این مقاله به بررسی این . ژول تولید کرد نانو 011

تکنیک در تارهای فوتونیک کریستال با هسته مملوء از 

 .شودگاز زنون پرداخته می

       مبانی نظری (2

ی در محیط تارهای نوری، خاصیت اپتیکی به دو دسته

های مختلف پاشندگی و اثرات اثرات خطی همچون مرتبه

بندی مو پراکندگی رامان تقسی SPMغیر خطی مانند 

توان با استفاده از معادله غیر خطی شرودینگر می. شودمی

در . دادرفتار پالس در محیط تار نوری را مورد بررسی قرار 

ظر گرفتن اتالف در محیط یک تار این مقاله با ناچیز در ن

 (TOD)و سوم (GVD)های دومفوتونیک کریستال، مرتبه

به ترتیب به عنوان اثرات خطی و  SPMپاشندگی و اثر 

با  .شده است غالب بر سایر اثرات در نظر گرفتهغیر خطی 

متغیرهای بدون بعد لحاظ قرار دادن
D

z

L
  و

0

T

T
  

 :]9[معادله شرودینگر از رابطه
2 3

22 3
2 2 3

2 0

1
sgn( )

2 6

U U U
iN U U i

T




   

  
  

  

 
(1) 

مرتبه  Nو پهنای پالس ورودی 0Tکه آید؛بدست می

2از رابطه  است که سالیتون 0 0

2

PT
N




،  با ریب ض

در این  .آیدبدست می بیشینه توان پالس،  0Pغیر خطی و

میدان بهنجارشده ورودی است که رابطه آن به  Uرابطه 

 :صورت

0

sech( )
T

U N
T

    

دگی از رابطه زیر ندر تارهای فوتونیک کریستال پاش .است

 :]1[شودمحاسبه می
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شعاع  corerموج پالس ورودی، طول در این رابطه، 

)هسته تار و  )n   گاز درون تار  ]8[معادله سلمایر

با استفاده از رابطه  .فوتونیک کریستال است
m

m m

d

d





 

ترین مهم .آیدمرتبه دوم و سوم پاشندگی بدست می، 

مورد  سالیتونهای باالی پارامتری که در روش مرتبه

است که با توجه  N یعنی آنمرتبه  گیرداستفاده قرار می

به معادله بیان شده برای این پارامتر، با افزایش بیشینه 

قسمت  توان مقدار آن را تغییر داد که در، می   توانی، 

 .بعد به طور مفصل در مورد آن صحبت خواهد شد

 سازی و نتایجشبیه (3

با تهی میان برای یک تار فوتونیک کریستال هاسازیشبیه

با استفاده از روش مملوء از گاز زنون و  میکرون 11قطر 

که پالس ورودی بطوری است، بدست آمده SSFTعددی 

نانومتر  1108موج پیکوثانیه و طول 1دارای پهنای آن 

دهد که با افزایش بیشینه نشان می( الف.1)شکل . باشدمی

سازی توان ضریب فشردهمی ،در فشارهای مختلف ،توانی

از . بدست آورد ش داد و پالسی با پهنای کوچکتررا افزای

نشان داده شده است ( ب.1) طرفی همانطور که در شکل

تر و ههای کوتاتوان در طولبا افزایش بیشینه توانی می

در واقع، . سازی بهینه دست پیدا کردتری به فشردهمناسب

سازی با توجه به اینکه روش مورد استفاده برای فشرده

است، با افزایش  سالیتونهای باالی پالس، روش مرتبه

یابد، بطوریکه در افزایش می سالیتون مرتبه ،بیشینه توانی

افزایش و  را توان ضریب فشرده سازیهای باال، میمرتبه

افتد که این امر در حالی اتفاق می. طول تار را کاهش داد

تر های فمتوثانیه بهینهشرایط تولید پالس ،با افزایش فشار

-شود؛ به عبارت دیگر، افزایش فشار باعث تولید پالسمی

 .دگردهای کوتاهتر میهایی با پهنای کوچکتر در طول

ارامتر فعال به حساب یک پ ،بنابراین با توجه به اینکه فشار

توان پهنای پالس ، با افزایش یا کاهش آن میآیدمی

پذیری تنظیم خروجی را تغییر داد که این اتفاق به معنای

تارهای فوتونیک کریستال  با استفادهچیدمان آزمایشگاهی 

  .تهی استمیان

 

 

 
فوتونیک کریستال باا  طول تار ( پهنای پالس و ب(تغییرات الف: 1شکل 

میکرون نسبت به بیشینه توانی در فشارهای مختلف برای یاک   11قطر 

 نانومتر 1108موج پالس ورودی با پهنای یک پیکوثانیه و طول

زایش بیشینه توانی که اف در طرف مقابل باید توجه داشت

به پهنای این محدودیت که بطوری ،است دارای محدودیت

( 1)جدول . درون تار بستگی دارد پالس ورودی و فشار گاز

ورودی با پهناهای مختلف سازی برای پالسمیزان فشرده

همانطور که مشخص است با افزایش . دهدرا نشان می

 همراه است، سالیتونبیشینه توانی، که با افزایش مرتبه 

شود چند قله تقسیم میبه رود و شکل پالس از بین می

(3) 

 (الف)

 (ب)
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. شودگفته می«  soliton fission» که اصطالحاً به آن 

 ،بزرگترورودی هایی با پهنای عالوه بر این، برای پالس

کمتر و طول تار برای رسیده به این  ،سازیمیزان فشرده

 . بزرگتر خواهد بود ،سازیفشرده

 
اتمسفر  8فشارسازی پالس در فشرده محاسبه شده براینتایج : 1جدول

 ی مختلفنانومتر نسبت به پهناها 1108موج و طول
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 solitonای از تقسیم شدن پالس در ناحیه نمونه( 2)شکل 

fission  دهدنشان میرا. 

 

 

 
 solitonپروفایل شدت نسبت به زمان مربوط باه ناحیاه   ( الف: 2شکل

fission   میکارون و طاول    11برای یک تار فوتونیک کریستال به قطار

پروفایل شدت نسبت ( باتمسفر  8متر مملوء از گاز زنون با فشار  1719

 .متناظر با شکل الف ،به فرکانس

 گیرینتیجه (4

های ستفاده از مرتبهسازی پالس، اهای فشردهیکی از روش

هر در این روش بدون استفاده از . است سالیتونباالی 

با استفاده از یک تار نوری  گونه قطعه اپتیکی، تنها

ی اثرات غیر خطی محیط تار، فوتونیک کریستال و بر پایه

فمتوثانیه بدست  91هایی در محدوده زیر توان پالسمی

های فشرده شده نسبت به در این روش انرژی پالس. آورد

سیلیکا بیشتر  با هسته یتارهایهای تولید شده در پالس

های اولیه نسبت به روش باشد که یک مزیت مهممی

   . شودمحسوب می
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پراکندگی بریلوئن القایی در تقویت کننده های  بررسی اثر گرادیان دمایی روی

 پر توان یبریف

 محمدرضا اسماعیلی، آتوسا سادات عربانیان، رضا مسعودی

 تهران پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین،

کاهش توان پراکندگی بریلوئن القایی یکی از مسائل چالشی مهم در تقویت کننده های فیبری توان باال می باشد. در این  –چکیده 

پمپ، سیگنال و بریلوئن القایی )استوکس( جهت توصیف اثر متقابل آنها، وابستگی توان پراکندگی شده  جفتمقاله با حل معادالت 

در اینجا به گرادیان دمایی نشان داده می شود. و توان سیگنال خروجی از تقویت کننده فیبری بر پایه ایتربیم  (SBS)بریلوئن القایی 

. نتایج محاسبات می گیرد مورد بررسی قرار SBSتاثیر گرادیان دمایی با تغییر دو پارامتر ضریب همرفت  گرمایی و قطر غالف روی توان 

 در تقویت کننده فیبری توان باال می باشند. SBSابزار مناسبی برای کاهش قابل مالحظه توان  ،کنترلینشان می دهد این دو پارامتر 

 پراکندگی بریلوئن القایی، ضریب همرفت، گرادیان دمایی، تقویت کننده فیبری توان باال -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 

(SBS) .آستانه  می باشدSBS  در فیبرهای نوری به به ویژه

می دلیل هندسه فیبر )قطر هسته کوچک و طول بلند( کوچک 

استفاده از  SBSیک راه حل برای غلبه بر محدودیت  .باشد

است که با توجه به اینکه در  (LMA) های با قطر بزرگفیبر

این نوع فیبر قطر هسته افزایش می یابد به منظور حفظ کیفیت 

 0.04ه کاهش روزنه عددی به کمتر از نیاز بپرتو محدود به پراش 

به عنوان راه  [.1ن چالش برانگیز است ]دارد که فرایند تولید آ

حلی دیگر می توان با تغییر گرادیان دمایی فیبر از طریق ضریب 

و همکارانش نشان دادند ایمای را کاهش داد.  SBSهمرفت توان 

ت که توزیع دمایی غیریکنواخت به دلیل توزیع غیریکنواخ

می  SBSفرکانس بریلوئن در طول فیبر باعث افزایش آستانه 

و همکارانش با تغییر ضریب همرفت از  لیم[. 2]شود 

h=0.75(𝑊 𝑚2𝐾⁄ h=0.5(𝑊به  ( 𝑚2𝐾⁄ تغییر  و (

 کاملا  ،وات 175توان پمپ را به ازای  SBSگرادیان دمایی توان 

طول فیبر در گرادیان دمایی  در این مقاله اثر [.3]کرده اند رفع 

گرمایی در سطح فیبر  با تغییر پارامترهایی نظیر ضریب همرفت

و افزایش توان  SBSو شعاع غلف فیبر فعال روی کاهش توان 

ه فیبری توان باال مورد تقویت کنندیک در سیگنال خروجی 

به این دو پارامتر  SBSبررسی قرار  گیرد و میزان وابستگی توان 

 نشان داده می شود.

 و تئوری معادالت

یک سیگنال قوی تقویت شده در فیبر می تواند یک موج صوتی 

غیر  برهمکنشتولید کند. همراستا با جهت انتشار سیگنال را 

و سیگنال، که به عنوان  منتشر شدهبین موج صوتی خطی 

شناخته می شود، به نوبه خود  (SBS) پراکندگی بریلوئن القایی

فرکانس نوری کمی پایین  را بابه نام موج استوکس  موج جدیدی

قویت کننده در یک ت .[4] ایجاد می کنددر جهت رو به عقب تر 

سیگنال در طول انتشار در ، فیبری پمپ شده در جهت معکوس

 SBS تقویت می شود، در حالی که یامتداد تقویت کننده فیبر

جفت شده معادالت  .کندمی  شده و رشد در جهت مخالف منتشر

در یک تقویت  بریلوئن موجمپ رو به عقب و توان های سیگنال، پ

د به صورت زیر بیان می توان کننده بر پایه فیبر بهره ایتربیوم

 [:4]شود

𝑁2(𝑧)

= 𝑁
𝛤𝑝𝜆𝑝𝜎𝑝

𝑎𝑃𝑝(𝑧) + 𝛤𝑠𝜆𝑠𝜎𝑠
𝑎𝑃𝑠(𝑧)

𝛤𝑝𝜆𝑝(𝜎𝑝
𝑎 + 𝜎𝑝

𝑒)𝑃𝑝(𝑧) +
ℎ𝑐𝐴

𝜏
+ 𝛤𝑠𝜆𝑠(𝜎𝑠

𝑎 + 𝜎𝑠
𝑒)𝑃𝑠(𝑧)

 

𝑑𝑃𝑏(𝑧)

𝑑𝑧
= −(𝑁2(𝑧)𝜎𝑝

𝑒 − 𝑁1(𝑧)𝜎𝑝
𝑎)𝛤𝑝𝑃𝑏(𝑧) + 𝛼𝑝𝑃𝑏(𝑧) 

𝑑𝑃𝑠(𝑧)

𝑑𝑧
= − 𝑔𝑆𝐵𝑆𝑃𝑠(𝑧)𝑃𝑆𝐵𝑆(𝑧) 𝐴⁄

+ (𝑁2(𝑧)𝜎𝑠
𝑒 − 𝑁1(𝑧)𝜎𝑠

𝑎)𝛤𝑠𝑃𝑠(𝑧)
− 𝛼𝑠𝑃𝑠(𝑧) 

𝑑𝑃𝑆𝐵𝑆(𝑧)

𝑑𝑧
= − 𝑔𝑆𝐵𝑆𝑃𝑠(𝑧)𝑃𝑆𝐵𝑆(𝑧) 𝐴⁄ + 𝛼𝑠𝑃𝑠(𝑧)

− (𝑁2(𝑧)𝜎𝑠
𝑒 − 𝑁1(𝑧)𝜎𝑠

𝑎)𝛤𝑠𝑃𝑆𝐵𝑆(𝑧) 

(1-4) 

 در مکان عقبتوان پمپ رو به  𝑃𝑏(𝑧)توان سیگنال،  𝑃𝑠(𝑧)که 

Z است .𝜎𝑠,𝑝
𝑒,𝑎  های جذب سطح مقطع(a) گسیل و(e)  امواج 

سطح موثر هسته آالییده  A. می باشند (p) پمپ و (s)سیگنال 

فاکتور همپوشانی بین مدهای میدان نوری و  𝛤𝑖به ایتربیم است. 

موج بریلوئن توان و بهره  𝑔𝑆𝐵𝑆و  𝑃𝑆𝐵𝑆، باشد میتوزیع ایتربیم 

اتلفهای پس زمینه ذاتی  𝛼𝑝و  𝛼𝑠. می باشد 𝜐𝑆𝐵𝑆 در فرکانس 

چگالی جمعیت  𝑁1و  𝑁2 وسیگنال و پمپ امواج در فیبر برای 

 معادالت دیفرانسیل .می باشنددر ترازهای باال و پایین ها یون 

هر دو نقطه انتهایی هستند. دارای شرایط مرزی در  (1-4)

. ی حل مسائل مقدار مرزی وجود داردچندین روش عددی برا

 است که در آن واهلشیه در این مقاله روش روش مورد استفاد

سپس  تقسیم می شود و Δz فیبر به چند بخش کوتاه با طول

را بر اساس این فرض که وارونی جمعیت در  (4-1معادالت )

 [.1] می شودبخش های کوتاه ثابت است، حل 

القایی که با طول عمر فونون ن بریلوئ پراکندگیبهره ضریب 

ارائه می  شود  زیر لورنتسی صوتی مربوط است، به صورت طیف

[6]: 

𝑔𝑆𝐵𝑆(𝜐) = 𝑔0
1

1+[2(𝜐−𝜐𝐵) ∆𝜐𝐵]⁄ 2 (5)                               

کل پهنای  𝜐𝐵∆ برای سیلیکا است و SBS ضریب بهره 𝑔0که 

که به صورت  می باشد بهرهطیف  (FWHM)در نصف ماکزیمم

فرکانس مرکزی  𝜐𝐵 .معکوس با طول عمر فونون متناسب است

𝜐𝐵 که به صورتبوده بریلوئن  = 2𝑛𝜐 𝜆𝑠⁄ د. تعریف می شو

طول موج  𝜆𝑠ضریب شکست و  n، صوت سرعت 𝜐 در اینجا
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نتایج تجربی نشان می دهند که فرکانس بریلوئن  .سیگنال است

فیبر متناسب است، در حالیکه  گرادیان دماییبه طور مستقیم با 

. [2و1]شکل بهره بریلوئن به تغییرات دمایی غیر حساس است 

ه سادگی به معادل دمایی می تواند به جملهبر اساس این نتایج، 

علوه بر ن ، بهره بریلوئافزودن این جمله با اضافه شود. (5)

( 6بصورت معادله )، وابستگی مکانی نیز وابستگی فرکانسی

 خواهد داشت:

𝑔𝑆𝐵𝑆(𝜐. 𝑧)

= 𝑔0

1

1 + [2(𝜐 − 𝜐𝐵 − 𝐶𝑇 . ∆𝑇(𝑧)) ∆𝜐𝐵]⁄ 2 

(6) 

با تغییر دما به اندازه  SBSنرخ تغییر فرکانس  𝐶𝑇 در اینجا که

𝛥𝑇  است و𝜐𝑆𝐵𝑆  فرکانس مرکزیSBS می باشد. ∆𝑇(𝑧)  به

 و دمای سطح غلف 𝑇𝑐صورت اختلف دمای مرکز هسته فیبر 

𝑇𝑏  در هر مکانz تعریف می شود. 

در  zکه در هر مکان تابعی از توان پمپ است،  𝑇(𝑧)∆مقدار 

 [.7] می باشدامتداد طول فیبر فعال به صورت زیر 

(7) ∆𝑇(𝑧) =
𝛼𝜂𝑎2

𝜋𝑏24𝑘
[1 + 2𝐿𝑛 (

𝑏

𝑎
) +

2𝑘

𝑏ℎ
] 𝑃𝑝(𝑧)      

بر حسب وات بر متر کلوین )ضریب هدایت گرمایی  𝑘در اینجا 

(𝑊 𝑚. 𝐾⁄)) می باشد ،ℎ ( بر حسب وات بر متر مربع کلوین

(𝑊 𝑚2. 𝐾⁄ )) به ، معروف است ییبه ضریب همرفت گرماکه

صورت نسبت توان گرمایی در واحد سطح به اختلف دمای 

به  𝑏و  𝑎 می شود.ف فیبر تعریف محیط اطراف و سطح غل

ضریب  𝛼. می باشد ترتیب شعاع هسته و غلف فیبر بر حسب متر

1جذب پمپ بر حسب ) 𝑚⁄ ) و بوده𝜂  که است کسری از توان

𝜂به گرما تبدیل می شود که به صورت  ≅ 𝜆𝑠 − 𝜆𝑝 𝜆𝑠⁄ 

سیگنال و  های طول موجبه ترتیب  𝜆𝑝و  𝜆𝑠و  تعریف می شود

 .دنمی باشپمپ 

 شبیه سازی تایجن

به ازای توان ( 7) و معادله( 4-1)با حل معادالت جفت شده ابتدا 

وات و پارامترهای داده شده در جدول یک،  1800پمپ ثابت 

تحول توان و سیگنال در طول فیبر مورد بررسی قرار گرفت. 

ضریب  کاهش بامشاهده می شود  2و  1همانطور که در شکل 

توان  ،ییگرادیان دماافزایش  نتیجتا و 0.3 تا 0.7 از همرفت

کاهش وات  900تا  1200سیگنال خروجی تقویتگر به ترتیب از 

افزایش می وات  270تا وات  30 مقدار خروجی از  SBSو توان 

  .یابد

 
در طول فیبر به ازای ضرایب همرفت گرمایی  SBSتحول توان : 1 شکل

 مختلف

𝜎𝑝 سطح مقطع گسیل پمپ
𝑒 = 2 × 10−24𝑚2 

𝜎𝑝 سطح مقطع جذب پمپ
𝑎 = 1.99 × 10−24𝑚2 

𝜎𝑠 سطح مقطع گسیل سیگنال
𝑒 = 4.2 × 10−25𝑚2 

𝜎𝑠 سطح مقطع جذب سیگنال
𝑎 = 3.1 × 10−27𝑚2 

𝐶𝑇 ضریب دمایی = 2 𝑀𝐻𝑧 𝐾⁄  

 SBS 10𝑀𝐻𝑧پهنای باند بهره 

𝑔0 برای سیلیکا SBSبهره  = 5 × 10−11 𝑚 𝑊⁄  

𝜆𝑝 طول موج پمپ = 976𝑛𝑚 

𝜆𝑠 سیگنالطول موج  = 1080𝑛𝑚 

𝛼𝑝 اتلف پمپ = 0.39𝑑𝐵/𝑚 

𝛼𝑠 اتلف سیگنال = 0.02𝑑𝐵/𝑚 

𝜏 طول عمر تراز باالیی = 0.8𝑚𝑠 

𝛤𝑠 فاکتور همپوشانی سیگنال = 0.85 

𝑁 غلظت آالینده ایتربیم = 6.94 × 1025𝑚−3 

K=1.38 𝑊 ضریب هدایت گرمایی 𝑚. 𝐾⁄ 

 گنالیو موج پمپ و س بریمربوط به ف یپارامترها: 1جدول 

ℎ کمتر از ضریب همرفت به مقدار با کاهش بیشتر = و به  0.3

درجه  300وات، گرادیان دمایی به  1800ازای توان پمپ ثابت 

توان  کاهشیافته و تحت این شرایط به دلیل  افزایشسانتی گراد 

SBS  1200باالی وات، توان سیگنال خروجی به  کمتر از یکبه 

تاثیر قابل ملحظه ای روی  SBSو اثر  می یابد. افزایشوات 

 توان سیگنال نخواهد داشت.

 

حول توان سیگنال در طول فیبر به ازای ضرایب همرفت : ت2شکل 

 مختلفگرمایی 
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برای بررسی اثر تغییر شعاع غلف، مجدداا معادالت جفت شده 

 15و شعاع هسته وات  1800به ازای توان پمپ ثابت  (7و1-4)

به ازای تغییر شعاع غلف از  2 میکرومتر و ضریب همرفت ثابت

ضریب بهره  4و 3ومتر حل شده اند. شکل میکر 300تا  125

بریلوئن را به ترتیب بر حسب فرکانس و مکان فیبر به ازای 

 4و 3شعاعهای غلف مختلف نشان می دهد با توجه به شکلهای 

بر اینکه جابجایی فرکانسی دارد،  فرکانس مرکزی بریلوئن علوه

، در طول 𝑇(𝑧)∆با توجه به وابستگی آن به تغییر گرادیان دمایی 

z .یعنی به ازای هر شعاع غلف، در یک مکان  نیز تغییر می کند

z  5خاص در طول فیبر، ضریب بهره ماکزیمم است. شکل 

خروجی را با تغییر  SBSتغییرات توان سیگنال خروجی و توان 

با  شعاع غلف نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود

 1200وات به  1000توان سیگنال خروجی از افزایش قطر غلف، 

وات کاهش  2وات به  200خروجی از  SBSوات افزایش و توان 

 می یابد.

 

 فرکانسبر حسب  SBS: ضریب بهره  3شکل

 

 بر حسب مکان SBS: ضریب بهره 4شکل 

 

 و سیگنال خروجی به ازای قطرهای متفاوت غلف SBS: توان  5شکل 

 گیرینتیجه

و  گنالیمعادالت نرخ و تحول توان پمپ، س با حل مقاله نیدر ا

SBS تاثیر ،واهلشیروش  توسط، افتهی میتعم لوئنیبا بهره بر 

و توان سیگنال خروجی از  SBSروی توان  گرادیان دمایی

با تغییر دو پارامتر ضریب  فیبری بر پایه ی ایتربیمتقویتگر 

بررسی و مشاهده شد که می توان با تغییر  ،همرفت و شعاع غلف

دمایی در طول فیبر میزان توان این دو پارامتر و تغییر گرادیان 

SBS ا به خوبی کنترل کرد و کاهش داد.خروجی ر 
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 G6ی نوار چسب و محلول رنگ رودامین  ساخت لیزر تصادفی بر پایه

 1پیمانه رفیعی پور، 1عباس قاسم پور اردکانی

 aghasempour@shirazu.ac.ir، ی علوم، بخش فیزیک ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده 1

ب ه   G6گ رودام ین  ی نوار چسب به عنوان محیط پراکننده و همچنین محلول رن   در این مقاله، یک لیزر تصادفی بر پایه -چکیده 

در  ارزان و .کن یم  بررس ی م ی    نمون ه  از این به صورت تجربی امکان گسیل نور لیزر تصادفی را. شود عنوان محیط فعال ساخته می

ت ا ج ایی ک ه ا         . این ماده گزینه ی مناسبی برای ساخت لیزرهای تصادفی باشدکه  نوار چسب موجب می شوددسترس بودن 

ک ه ب ر روی    ه ایی  برآمدگیها و  حفره. شود ی نوار چسب برای اولین بار در این مقاله گزارش می داریم، ساخت لیزر تصادفی بر پایه

در . کن د  سطح نوار چسب وجود دارد باعث چند پراکندگی نور شده و بازخورد نوری الزم را برای تابش لیزری تص ادفی ت یمین م ی   

های تجربی گس یل   نتایج بررسی. شود از  ریق فرایند گسیل القایی تیمین می G6ی نوری توسط محلول رنگ رودامین  بهرهجا،  این

ع وه بر آن، با اف زایش  . گیریم می  همچنین مقدار انرژی دمش آستانه را برای آن اندازه. دهند از نمونه نشان مینور لیزر تصادفی را 

لی زر   ابشبرای ک و  ک ردن ت     دتوان می اثراین . شود های بلندتر جابجا می ی تابشی به سمت  ول موج انرژی دمش،  ول موج قله

 .تصادفی به کار برده شود

 .تصادفی، چند پراکندگی نور، نوار چسب لیزر -کلید واژه

 

Fabrication of a random laser based on a tape and rhodamine 6G 

solution 
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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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 مقدمه

پراکندگی در محیط فعال یکی از تقویت نور بر اساس 

. لیزر است ی ترین موضوعات پژوهشی در زمینه جالب

رود  عبارت لیزر تصادفی برای توصیف سیستمی به کار می

نظم  که در آن، تولید نور لیزر از یک محیط فعال و بی

لیزرهای تصادفی . شود شامل مراکز پراکننده مشاهده می

دن ابعاد و ارزان به دلیل ساده بودن ساخت، کوچک بو

ها توجه بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف  بودن آن

امکان تولید نور لیزر با استفاده از پراکندگی نور . اند کرده

در یک محیط فعال برای اولین بار توسط لتوخوف در سال 

پس از [. 1]و به صورت تئوری پیش بینی شد  1991

 1994در سال  ساخت اولین لیزر تصادفی در آزمایشگاه

، این لیزرها به صورت گسترده مورد مطالعه قرار [8]

تاکنون انواع گوناگون لیزرهای تصادفی با دمش . گرفتند

و [ 4]، تارهای نوری [9]ذرات نیمه رسانا  ی نوری بر پایه

  ساخته شده و مورد بررسی قرار گرفته[ 5]بلورهای مایع 

با دمش  عالوه بر آن، لیزرهای تصادفی دیودی. است

جایی که بازخورد  از آن[. 9]اند  الکتریکی نیز ساخته شده

نوری در لیزرهای تصادفی توسط چند پراکندگی نور تأمین 

شود، لیزرهای تصادفی به دو نوع لیزرهای تصادفی  می

زمانی که . شوند بندی می  رزونانسی و غیر رزونانسی تقسیم

شد، لیزر چند پراکندگی رخ داده برای نور خیلی قوی با

در رژیم پراکندگی  .تصادفی از نوع رزونانسی است

نور  .، لیزر تصادفی از نوع غیر رزونانسی استتر ضعیف

های متمایزی نسبت به  خروجی از لیزرهای تصادفی ویژگی

توان عدم  ها می ی آن لیزرهای معمولی دارد که از جمله

بر این اساس . جهتمندی و همدوسی مکانی کم را نام برد

مناسب  های توان از لیزرهای تصادفی به عنوان جایگزین یم

های   در کاربردهایی مانند تصویر برداری تابدیودهای نور

های  روشنایی و بارکدخوان گذاری، زیستی و پزشکی، نشانه

  .نوری استفاده کرد

امکان گسیل نور لیزر تصادفی را که بر  ،ما در این مقاله

ساخته شده  G9ی نوار چسب و محلول رنگ رودامین  پایه

از نوار چسب به عنوان محیط . کنیم است، بررسی می

ی لیزر تصادفی برای فراهم آوردن بازخورد نوری  پراکننده

ی آلی نیز به عنوان محیط فعال برای  و از محلول رنگدانه

های تجربی  گیری نتایج اندازه. کنیم میتقویت نور استفاده 

دهند که تابش لیزری  و مشاهدات آزمایشگاهی نشان می

کاهش . آید ی ساخته شده به دست می تصادفی از نمونه

قابل توجه پهنا و افزایش سریع شدت تابشی، زمانی که 

ی رفتار   دهنده شود، نشان ی لیزری برآورده می شرط آستانه

تا جایی . ی تصادفی در ساختار استآستانه و نوسان لیزر

 نوار چسب ی که اطالع داریم ساخت لیزر تصادفی بر پایه

عالوه . در مقاالت داخلی و خارجی گزارش داده نشده است

دهیم که افزایش انرژی دمش باعث  بر آن، نشان می

 .شود جابجایی قرمز طول موج گسیلی می

 نمونهروش تهیه 

ی رودامین  از رنگدانه موالرمیلی  4/11  با غلظت  محلولی

G9 کنیم در اتیلن گلیکول را درون یک بشر آماده می .

بر روی  دقیقه 91سپس بشر محتوی محلول را به مدت 

دهیم تا یک محلول همگن به  قرار می دستگاه استیرر

پس از آماده سازی محیط فعال، یک قطره از . دست آید

به این ترتیب  دهیم و آن را بر روی یک نوار چسب قرار می

 .شود ی لیزر تصادفی ساخته می یک نمونه

 چیدمان آزمایش

 598با طول موج  Nd-YAGنور خروجی از لیزر پالسی 

هرتز از  11نانو ثانیه و نرخ تکرار  11نانومتر، پهنای زمانی 

یک روزنه عبور کرده و با استفاده از یک عدسی کروی بر 

ای تنظیم مساحت از روزنه بر. شود روی نمونه متمرکز می

نور تابش شده . کنیم ی پمپ بر روی نمونه استفاده می لکه

ی نور به یک تار نوری  کننده جفتاز نمونه توسط یک 

گاه با  آن. شود شده و به یک طیف سنج هدایت می جفت
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استفاده از کامپیوتری که به طیف سنج متصل است، طیف 

 :(1شکل) کنیم می نور تابشی را ثبت 

 
 .ای از چیدمان وسایل آزمایش واره طرح: 1شکل 

 بندی نتایج و جمع

در مقابل تابش هارمونیک دوم لیزر  شده راآماده  ی نمونه

را  حاصلدهیم و طیف تابشی  قرار می Nd-YAGپالسی 

اثر  8شکل . کنیم ثبت می مختلفهای دمش  به ازای انرژی

افزایش انرژی دمش را بر روی طیف تابشی حاصل از نمونه 

 :دهد نشان می

 
تغییر طیف گسیل بر حسب طول موج با افزایش انرژی : 8شکل 

 .دمش

یک منحنی بسیار پهن و با  ،به ازای انرژی دمش خیلی کم

ی گسیل خود به خودی محیط  دهنده که نشان  کمشدت 

در این حالت، . شود ر طیف تابشی ظاهر میفعال است، د

. شود طیف فلورسانس محیط فعال است چه مشاهده می آن

ژی دمش، شدت تابشی کنیم که با افزایش انر مشاهده می

به طرف  نیز و منحنی گسیل خود به خودی به تدریج زیاد

که نشان شود  میی مرکزی محیط فعال باریک  قله

بنابراین . یت شده استی گسیل خود به خودی تقو دهنده

ی  افزایش انرژی دمش باعث افزایش قابل توجه شدت قله

به منظور درک بهتر . شود تابشی و کاهش پهنای آن می

ی تابشی با افزایش انرژی دمش،  تغییرات پهنا و شدت قله

ی شدت  ی تابشی و بیشینه ی قله پهنا در نصف بیشینه

گیری  مختلف اندازههای دمش  خروجی آن را به ازای انرژی

شدت خروجی بر حسب انرژی  های کنیم و منحنی می

را رسم  ی تابشی بر حسب انرژی دمش و پهنای قله دمش

 :نشان داده شده است 9  نتیجه در شکل. کنیم می

 
پهنای ( b) و ی تابشی ی قله منحنی شدت بیشینه( a: )9شکل 

 .ی تابشی بر حسب انرژی هر پالس دمش قله

، مشخصکنیم که به ازای یک انرژی دمش  مشاهده می

ی ظاهر شده در  افزایش شدت تابشی و کاهش پهنای قله

این . کند طیف گسیلی با شیب بسیار تندتری ادامه پیدا می

رفتار آستانه، حکایت از رخ دادن یک تابش لیزری در 

ی  انرژی دمش آستانه برای ظاهر شدن قله. سیستم دارد

همان انرژی دمشی است که به  لیزری در طیف تابشی نیز

ازای آن، شدت تابشی افزایش ناگهانی و پهنای قله نیز 

( a) 9طور که در شکل  همان. کند کاهش ناگهانی پیدا می

گیری انرژی دمش آستانه،  نشان داده است، به منظور اندازه

محل تقاطع . کنیم های تجربی برازش می خطی را بر داده

دمش، مقدار انرژی دمش  این خط چین با محور انرژی

از   مقدار انرژی دمش آستانه. دهد آستانه را به دست می

میلی ژول بر پالس به دست  1/1روی شکل تقریباً برابر با 

ی دریافتی توسط نور  در انرژی دمش آستانه، بهره. یدآ می

گاه نوسان لیزری  کند و آن های سیستم غلبه می بر افت

وسان لیزری همراه با ظاهر آغاز ن. شود تصادفی آغاز می

ی بسیار باریک بر روی طیف پهن منحنی  شدن یک قله

ی بسیار باریک  شدت این قله. گسیل خود به خودی است

تر انرژی دمش، خیلی سریع افزایش  نیز با افزایش بیش

دهند که نوسان لیزری  نتایج حاصل نشان می. یابد می
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برای یافتن . ی چسب اتفاق افتاده است تصادفی در نمونه

چسب در  روبشی ویر میکروسکوپ الکترونیصعلت آن، ت

کنیم که سطح  مشاهده می. نشان داده شده است 4شکل 

. های تصادفی است در موقعیت هایی برآمدگیچسب دارای 

چند . شود ها پراکنده می نور در محل برآمدگیبنابراین 

ها نیز باعث افزایش زمان  برآمدگی پراکندگی نور در محل

تر آن  ماندگاری نور درون محیط فعال و تقویت بیش

به این ترتیب، بازخورد نوری الزم برای نوسان . شود می

 .آید لیزری تأمین شده و تابش لیزری به دست می

 
میکرون  511خط مقیاس . از سطح چسب SEM تصویر: 4شکل 

 .است

جابجایی قرمز طول موج تابشی را با افزایش ( a) 5شکل 

 :دهد نشان می انرژی دمش

 
ی تابشی بر حسب انرژی  منحنی طول موج قله( a): 45شکل 

 .بهنجار جذب و گسیل مربوط به محلول رنگ های طیف( b)دمش، 

های بهنجار جذب و گسیل مربوط به محلول رنگ  طیف

. نشان داده شده است( b) 5نیز در شکل  G9رودامین 

ت که ی این اس ها نشان دهنده ی همپوشانی آن ناحیه

 .افتد درون محیط اتفاق می گسیلیجذب مجدد طول موج 

کنیم که سطح مقطع جذب برای طول  مشاهده می

بنابراین نور گسیلی با طول . تر است تر بزرگ های کوتاه موج

در مقابل، سطح مقطع . شود تر جذب می تر بیش موج کوتاه

تر و  تر کوچک جذب برای نور گسیلی با طول موج بلند

به ازای یک  بنابراین. تر است تقویت برای آن بیش بنابراین

تر درون  نور گسیلی با طول موج بلند انرژی دمش مشخص،

که شرط نوسان لیزری  شود تا این تر تقویت می محیط بیش

برای آن برآورده شده و تابش لیزر تصادفی در آن طول 

 با افزایش انرژی دمش از طرف دیگر، .موج اتفاق بیفتد

بنابراین افزایش . شود تری برای نور فراهم می شی بی بهره

  . ودش انرژی دمش باعث جابجایی قرمز طول موج تابشی می

 گیری نتیجه
در این مقاله، یک لیزر تصادفی با استفاده از نوار چسب به 

از محلول رنگ رودامین . عنوان محیط پراکننده ساخته شد

G9 تجربی  نتایج. به عنوان محیط فعال استفاده کردیم

های دمش باالتر از آستانه،  داد که به ازای انرژی نشان می

رفتار . شود ی باریک در طیف گسیلی ظاهر می یک قله

ی تابشی مشاهده شد که نشان  آستانه برای این قله

. ی رخ دادن نوسان لیزری تصادفی در نمونه است دهنده 

داد که طول موج  های ما نشان می همچنین نتایج بررسی

های  موج  ر تابشی با افزایش انرژی دمش به سمت طولنو

 .شود بلندتر جابجا می
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 کربن نیترید به عنوان مراکز پراکننده ذرات ی ساخت لیزر تصادفی بر پایه

 2جواد تشخوریانو  2ناع، سیده فاطمه نامی 1پیمانه رفیعی پور، 1پور اردکانی  عباس قاسم

ایران، شیراز، ur@shirazu.ac.irhasempoag ،2ی علوم، بخش فیزیک  ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده1

   tashkhourian@susc.ac.ir ی علوم، بخش شیمی دانشگاه شیراز، دانشکده

بهه وهورت تبربهی    . شود کربن نیترید به عنوان مراکز پراکننده ساخته می ذرات ی در این مقاله، یک لیزر تصادفی بر پایه -چکیده 

ی  تا جایی که اطالع داریم، ساخت لیزر تصهادفی بهر پایهه   . کنیم بررسی می ی ساخته شده  امکان گسیل نور لیزر تصادفی را از نمونه

. کنهیم  به عنوان محیط فعال استفاده مهی  G6رودامین ی آلی  از محلول رنگدانه. تاکنون گزارش داده نشده است ذرات کربن نیترید

بازخورد نوری الزم برای گسیل نور لیزر . شود و از طریق فرایند گسیل القایی تأمین می G6محلول رنگ رودامین ی نوری توسط  بهره

گسیل نور لیزر تصادفی  ،بیهای تبر نتایج بررسی. شود ذرات کربن نیترید فراهم میاز طریق چند پراکندگی نور توسط  نیز تصادفی

دهیم  نشان می گرفته و   دمش آستانه را برای لیزر تصادفی ساخته شده اندازه مقدار انرژی. دهند نشان می    ی ساخته شده را از نمونه

 .نور لیزر تصادفی الزم است گسیلذرات کربن نیترید برای فراهم آوردن بازخورد نوری و  حضورکه 

 .کربن نیتریدلیزر تصادفی، چند پراکندگی نور،  -کلید واژه

 

Fabrication of a random laser based on carbon nitride particles as the 

scattering centers 
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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  
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 مقدمه

های  های نوری جدید و با ویژگی تصادفی، چشمهلیزرهای 

منحصر به فردی هستند که به عنوان جایگزین مناسب 

ی  حوزه دیودهای نورتاب توجه بسیاری از دانشمندان

هرچند کاربردهای  .اند را به خود جلب کرده اپتیک و لیزر

اپتیک و  ی ها معطوف به شاخه بینی شده برای آن پیش

ساخت، ارزان بودن، ابعاد کوچک، سادگی . شود لیزر نمی

استرادیان،  π4ی فضایی  گسیل نور لیزری در تمام زاویه

پذیری  ی وسیع فرکانسی و همچنین کوک تابش در بازه

لیزرهای  ی های برجسته نور تابشی از جمله ویژگی ی ساده

توان در شناسایی  از این لیزرها می .آید تصادفی به شمار می

، کاربردهای حسگری و اءری اشینظامی، ردیابی، کدگذا

های زیستی و پزشکی استفاده  همچنین تصویر برداری

در لیزرهای تصادفی مانند لیزرهای معمولی از یک  .کرد

بر خالف  اما. شود محیط فعال برای تقویت نور استفاده می

لیزرهای معمولی، فراهم آوردن بازخورد نوری بدون 

این . شود انجام می استفاده از آینه و کاواک فابری پرو

و  شود که ساخت این لیزرها بسیار ساده مسأله باعث می

در لیزرهای تصادفی وجود یک محیط . باشد کم هزینه

تواند بازخورد  نظمی می ی باالیی از بی نظم با درجه بی

نوری را تأمین کرده و در نهایت نور لیزر در سیستم لیزری 

نظم، طول  حیط بیچند پراکندگی نور در یک م .تولید شود

بنابراین نور . دهد پویش نور درون محیط را افزایش می

تقویت  تر ماند و بیش میباقی ی درون محیط تر بیشزمان 

تقویت نور در  1985در سال لتوخوف اولین بار  .شود می

 [.1]بینی کرد  نظم را بر اساس پراکندگی پیش محیط بی

 ساخته 1994در سال  اولین لیزر تصادفی در آزمایشگاه

ی موادی که به عنوان محیط فعال و  امروزه دامنه[. 2]شد 

روند، از  محیط پراکننده در لیزرهای تصادفی به کار می

های  ، کریستال[4]تارهای نوری  تا [9]ذرات نیمه رسانا 

 .گسترده شده است[ 8]و نقاط کوانتومی [ 8]مایع 

در طبیعت است صر موجود اترین عن کربن یکی از فراوان

های کربنی، فولرن،  های مختلف آن مانند نانو لوله گونهکه 

گرافن و انواع نقاط کربنی بسیار مورد توجه محققان و 

 .[1] های علمی قرار گرفته است تمام شاخه از دانشمندان

به عنوان مراکز  ذرات کربن نیتریددر این مقاله، از 

تا جایی . کنیم پراکننده در لیزرهای تصادفی استفاده می

به عنوان ذرات کربن نیترید که اطالع داریم تاکنون از 

 .مراکز پراکننده در لیزرهای تصادفی استفاده نشده است

نیز به عنوان محیط فعال به کار  G8محلول رنگ رودامین 

وقتی انرژی دمش از یک حدی دهیم که  نشان می .رود می

ی ساخته شده  نور لیزر تصادفی از نمونهشود،  تر می بیش

شود و با افزایش انرژی دمش، شدت نور تابشی  تابش می

انرژی دمش آستانه را همچنین مقدار . یابد هم افزایش می

دهیم که وجود ذرات  و نشان می کنیم گیری می اندازه

برای گسیل نور لیزر تصادفی الزم  ی کربن نیترید پراکننده

 .است

 مونهن ی روش تهیه

کربن نیترید را درون ذرات گرم از پودر  میلی 0/10ابتدا 

ی رودامین  میلی موالر رنگدانه 98/5  یک بشر به محلول 

G8 ساعت بر روی  1آن را به مدت . کنیم اضافه می

سپس به مدت . دهیم دستگاه همزن مغناطیسی قرار می

پس از آماده سازی . کنیم دقیقه نیز اولتراسونیک می 18

به . دهیم قرار می درون یک سلول رااز آن  مقداریمحلول، 

یک  .شود می ساختهی لیزر تصادفی  این ترتیب، یک نمونه

 میلی موالر 98/5محلول ی دیگر که فقط حاوی  نمونه

 .شود باشد نیز به طریق مشابه تهیه می G8رنگ رودامین 

کربن نیترید با حرارت دادن یک ترکیب نیتروژن دار از 

به این صورت که ترکیب را درون . شود جنس اوره تهیه می

 C°880ساعت در دمای  2دهیم تا به مدت  کوره قرار می

سپس به مدت دو ساعت دیگر نیز در این . حرارت ببیند

، پودر خنک شدن کورهپس از . شود دما نگه داشته می
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تصویر میکروسکوپ  .کنیم آوری می  حاصل را جمع

کربن نیترید با دو مقیاس بزرگ  ذراتالکترونی روبشی از 

ی  اندازه. نشان داده شده است 1نمایی مختلف در شکل 

میکرون  90 تقریباً ،(ب) 1ی نوعی در تصویر  یک ذره

 .است

 
کربن  ذراتویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از اتص: 1شکل 

  .نیترید

 آزمایشچیدمان 

وار نشان داده  چیدمان آزمایش به صورت طرح 2در شکل 

 .شده است

 
 .ای از چیدمان آزمایش واره طرح: 2شکل 

 892با طول موج  Nd-YAGهارمونیک دوم لیزر پالسی 

هرتز  10نانو ثانیه و نرخ تکرار  10نانومتر، پهنای زمانی 

سپس از یک روزنه . شود توسط باریکه گستر موازی می

ی  عبور کرده و با استفاده از یک عدسی بر روی نمونه

از روزنه برای تنظیم مساحت . شود آزمایش متمرکز می

پس از  .کنیم ی دمش بر روی نمونه استفاده می ناحیه

ی  کننده جفت، نور تابش شده با استفاده از  دمش نمونه

ور به یک تار نوری جفت شده و به یک طیف سنج هدایت ن

طیف نور تابشی را با استفاده از کامپیوتری  سپس. شود می

 .کنیم میکه به طیف سنج متصل است رسم 

 نتایج و جمع بندی

ربن ک ذراتمیلی گرم  0/10ی محتوی  ما ابتدا نمونه

، 8/2، 5/1، 95/0، 8/0های دمش  انرژیرا به ازای نیترید 

و  تحت دمش قرار داده میلی ژول بر پالس 58/8و  4/8، 4

 9شکل . کنیم را ثبت می به دست آمده تابشی های طیف

های دمش مختلف  در انرژیرا های تابشی حاصل  طیف

 :دهد نشان می

 
های  با انرژیطیف تابشی بر حسب طول موج متناظر : 9شکل 

 .دمش مختلف

های دمش کم، منحنی پهن  کنیم که در انرژی مشاهده می

گسیل خود به خودی مربوط به محیط فعال در طیف 

با افزایش انرژی دمش، این منحنی . شود تابشی ظاهر می

ی محیط فعال باریک شده و  ی بهره به طرف بیشینه

 در .شود افزایشی نیز در شدت تابشی آن مشاهده می

باریک با شدت قابل  بسیار ی های دمش باال یک قله انرژی

ی تابشی  پهنای قله .شود توجه در طیف گسیلی دیده می

 4/4میلی ژول بر پالس برابر با  58/8در انرژی دمش 

 8/0در حالی که مقدار پهنا در انرژی دمش . نانومتر است

. باشد نانومتر می 19ژول بر پالس تقریباً برابر با  میلی

افزایش انرژی دمش باعث کاهش پهنای طیف  بنابراین

روند  4در شکل . شود گسیلی و افزایش شدت آن می

ی تابشی و پهنا در نصف  ی شدت قله تغییرات بیشینه

. کنیم ی آن را بر حسب انرژی دمش مشاهده می بیشینه

ی جالب توجه در این شکل این است که به ترتیب،  نکته

ی تابشی از یک  دت و پهنای قلهروند افزایشی و کاهشی ش
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تری اتفاق  انرژی دمش مشخص به بعد با شیب بسیار تند

ی رخ دادن نوسان  این رفتار آستانه، نشان دهنده. افتد می

 :لیزری در نمونه است

 
ی تابشی بر حسب  و پهنای قله  منحنی شدت بیشینه: 4شکل 

 .انرژی هر پالس دمش

که تابش لیزری تصادفی در  توان نتیجه گرفت بنابراین می

آغاز انرژی دمش آستانه یک به ازای  ی ساخته شده نمونه

پهنا کاهش ناگهانی و  ،در انرژی دمش آستانه. شود می

مقدار انرژی . کند شدت تابشی نیز افزایش ناگهانی پیدا می

میلی  9/0تقریباً برابر با  4 از روی شکلرا دمش آستانه 

تابشی  های طیف 8شکل  .وریمآ به دست میژول بر پالس  

ی  مادهفقط ی محتوی  بر حسب طول موج متناظر با نمونه

به ازای انرژی  کربن نیترید راذرات ی شامل  فعال و نمونه

 :دهد بر پالس نشان می میلی ژول 58/8دمش 

 
ی طیف گسیل بر حسب طول موج متناظر با  مقایسه: 8شکل 

ی شامل ذرات کربن  نمونه وی فعال  ی محتوی فقط ماده نمونه

 .نیترید

نانومتر مربوط به  892ی نشان داده شده در طول موج  قله

کنیم که وجود ذرات کربن  مشاهده می. نور پمپ است

علت آن  .نیترید برای گسیل نور لیزر تصادفی الزم است

نور درون محیط فعال در برخورد با ذرات  این است که

چند پراکندگی رخ داده . شود کربن نیترید پراکنده می

 برای نور نیز بازخورد نوری الزم را برای گسیل نور لیزر

ی دریافتی توسط  زمانی که بهره. کند فراهم می تصادفی

گاه نوسان لیزر  های سیستم غلبه کند، آن نور بر افت

 .شود نانومتر آغاز می 818تصادفی در طول موج 

 گیری نتیبه
ی  یزر تصادفی از یک نمونهمقاله امکان گسیل نور لاین  در

کربن نیترید  ذراتی  آزمایشگاهی ساخته شده بر پایه

به عنوان محیط  G8امین داز محلول رنگ رو. بررسی شد

داد که  ها نشان می نتایج بررسی. فعال لیزر استفاده کردیم

تر از آستانه، تابش لیزری  های دمش بزرگ به ازای انرژی

مقدار انرژی دمش آستانه  .شود تصادفی از نمونه گسیل می

گیری کردیم و نشان دادیم که وجود ذرات  را اندازه

برای تولید نور لیزر تصادفی الزم  یدری کربن نیت پراکننده

 .است
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پرداخته اییم کیه بیر روی بسیتره ی      ( نانومتر 1441) در ناحیه ی ایمن فروسرخ نزدیک (رودهکلون سلول عصبی انتهای )  Herpg Hododeسلول 

به روش الیه  ،بدین منظور یک ساختار پالسمونیکی که شامل طال بر روی نانوتوری دو بعدی است. استنانوتوری پالسمونیکی دوبعدی کشت شده 
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 .تحریک لیزری سلول،کشت سلولی، نانوتوری پالسمونیکی دو بعدی، فروسرخ نزدیک -کلید واژه
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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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 مقدمه -1

 میتنظ یکه برا یانواع مختلف منابع خارج انیدر مدرواقع 

 کیتحرهمیشه  شود، یاستفاده م یغشاء عصب لیپتانس

قابل اعتماد بودن کنترل خوب و  قابلیت لیبه دل یکیالکتر

 نیبا ا .استاندارد طالیی درنظر گرفته می شده است بعنوان

دقت  ی دارای محدودیت هایی نظیرکیالکتر کیحال، تحر

و  یذات یکیالکتر دانیم گسترشبه دلیل  محدود ییفضا

 ربات دارا نبودن بار، لیتحو یبرا ریتهاجم اجتناب ناپذ

  پس از آن یو پاسخ التهاب کاشت از یناش بیآس ،یکیمکان

علوم اعصاب دانشمندان  به طور مشابه بعالوه،. [1و2]است 

روشن یا خاموش کردن هر نورون بصورت مجزا  ییاز توانا

مانند لذا استراتژی های جایگزین   .باید استفاده کنند

 شنهادیپ [4و 9]ی نورو  یکیمکان ،یسیمغناط یروش ها

 یعصب ستمیرا در س یعصب یها تیشده است تا فعال

در استفاده از نور  .کندمدوله  (محیطی)رانویه و  یمرکز

ها و خاموش و روشن کردن  نورون توانایی کنترل رفتار

 یحدود تاآنها بسیار مورد عالقه قرار گرفته است چرا که 

ی برخوردار تهاجم کمترنسبت به بقیه ی روش ها از 

به  با استفاده از نور، ی تنظیم نورون هاها کیتکن .[4]است

در بررسی  یادیز یایمزا دلیل رزولوشن فضایی و زمانی 

 .مدار نورونی دارد

 

 (A.)تحریک روش های مختلف انواع: 1شکل 

 .مولکولی(D)مغناطیسی و  تشدید(C)نوری(B)الکتریکی

توسعه یافته ی دیجد یها کیگذشته، تکنی در طول دهه 

تحریک نورون استفاده می  یبرا است که در آنها از نور

نورون ها  تیحساس شیقادر به افزا ی اخیرها کیتکن .شود

در معرض قرار گرفتن  اسپایک های پتانسیل عمل دیتول و

ها شامل  کیتکن نیا .مقیاس زمانی رانیه بوده استبا  لیزر

 رندهیگمعرفی  یبرا نظر درمو ینورون ها بهبود ژنتیکی

ای متغیر ه مولکولی معرف او  ی ی حساس به نورنورون یها

 یمتصل م یخاص یونی یکه به کانال ها بوده استبا نور 

و زمانیکه در معرض نور قرار می گیرند، رفتار آنها  شوند

 ودید یدر تکنولوژ شرفتیمقابل، پ در. تغییر می کند

استفاده از  ی مادون قرمز اجازه یعصب کیتحری برا یزریل

توسط آب  میبه طور مستق که دهد یرا م هایی طول موج

  .[4]شوند یجذب م

تکنیک حسگری نوری  (SPR)تشدید پالسمونی سطحی 

با حساسیت باال می باشد که برای آشکارسازی تغییرات 

دی الکتریک -کوچک ضریب شکست فصل مشترک فلز

ای  صورت گسترده به SPR. مورد استفاده قرار می گیرد

 -برای نمایش در آن واحد برهم کنش های زیستی

مولکولی و آشکارسازی آنالیت های زیستی و شیمیایی در 

این تکنیک . محیط مایع یا گاز مورد استفاده قرار می گیرد

به برهم کنش بین نور و الکترون های آزاد الیه فلز نجیب 

 .[6] مبتنی است( یا تراشه)نیمه شفاف 

 Herpgدر این مقاله، به بررسی تحریک لیزری سلول 

Hodode  (سلول 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 

شکست محیط سلولی تغییر کرده و با تحلیل رابت، ضریب 

 . نتایج حاصل به تاریر فرکانس در ساختار موردنظر پی برد
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 شرح آزمایش-2

 آماده سازی نمونه ها   2-1

دوبعدی  یبرای آماده سازی نمونه ها در ابتدا نانوتوری ها

را به روش لیتوگرافی چاپ نرم تهیه PDMS از جنس 

 کردیماستفاده روش الیه نشانی گرمایی  ازکرده و سپس 

 (.2شکل )

با استفاده از روش الیه نشانی گرمایی به  بدین منظور،

 PDMSبر روی سطح طرح دار  نانومتر طال 99ضخامت 

روی ساختار در مرحله ی بعدی، . الیه نشانی شده است

 Herpgکشت سلول نانوتوری های دو بعدی پالسمونی 

Hodode   انجام گرفته است که از ناحیه ی کلون روده ی

 RPMIدر  Hep G2های  سلول .موش جداسازی شده است

کشت  pen-strepو دو درصد  FBSشامل ده درصد  1640

درصد تریپیسین و  1224ها با استفاده از  سلول. اند شده 

سانتریفیوژ کردن، تریپسی می شوند و پس از رسیدن به 

پس از . درصد پاساژ داده می شوند 11-91 کانفلوئنسی

ها را مجددا در محیط جدید  آسپیراسیون سلولی، سلول

برای . دهیم کنیم و در ظروف جدیدی قرار می غوطه ورمی

ضدعفونی می  UVنمونه ها، هر نمونه توسط   پوشش

  .شوند شوند و به پلیتی با شش چاهک منتقل می

 

 سمونی دو بعدیکشت سلول بر روی بستره پال: 2شکل 

ها اضافه  برای هر چاهک، سوسپانسیونی متشکل از سلول

. ها پوشیده شوند ای که نمونه ها با سلول  شوند به گونه می

یک روز . هر چاهک حداقل شامل صدهزار سلول می باشد

 .باشند بعد نمونه ها قابل اندازه گیری می

 :روش طیف سنجی 2-2

 گیری نوری مبتنی بربیضی سنجی یک تکینک اندازه 

 نتیجه ی اندازه گیری های بیضی .قطبش نور فرودی است

می باشد که زوایای اندازه ( دلتا) ∆و ( سای) ψسنجی دو پارامتر 

راجع به  این دو پارامتر اطالعاتی. ی شوندگیری نامیده م

عملکرد اپتیکی و  ریخت شناسی ماده ی مورد بررسی 

بیضی سنجی یک . دنشامل الیه های باالیی به ما می ده

روش غیر مستقیم است که در آن مدل سازی ریاضیاتی 

اعمال می شود تا بتوان اطالعاتی را مربوط به ساختار 

سنجی از نمونه طیف . دست آورده نمونه ی مورد بررسی ب

زه ی باتحت درجه،  41ازای زاویه ی برخوردی ها به 

 1و  4، 9، 1فرکانس های میلی رانیه و  4رابت  زمانی

با سلول در  بدون سلول و یک باری  از نمونههرتز، یک بار 

و  Sبه ازای قطبش های نور فرودی  DMEMمحیط کشت 

P  پس از طیف . به عمل آمده است 9با چیدمان شکل

بازتابی به ازای نمونه دارای سلول و سنجی، نمودار شدت 

 .بدون سلول رسم شده است

 .چیدمان طیف سنجی بازتابی: 9شکل 

 بحث -3

بعدی به  دونمونه های طال روی توری  سای موررنمودار 

 4، 9برای فرکانس های و درجه  41 فرودی ازای زاویه ی

 تقسیم این مولفه برابر با. رسم شده است 4 شکل رد 1و 

مولفه سای در حالت هایی که سلول بر روی نمونه  اختالف
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کشت نشده است و حالتی که سلول کشت شده است بر 

 : به عبارتی دیگر. است مجموع این دو حالت

frequency

lwithoutcelwithcell

lwithoutcelwithcell
frequencyefficient )()(




 

ی سای مورر برای  دست آوردن مقدار مولفه پس از به

، مشاهده (4شکل ) 1و  4، 9فرکانس های متفاوت 

ای در  نانومتر و دره 424شود قله ای در فرکانس  می

با تفریق مقادیر سای . شود نانومتر ظاهر می 411فرکانس 

، 121941انس، مقادیر فرکهر قله و دره برای  مورر در

 1و  4، 9های  به ترتیب برای فرکانس 121461و  121449

تر، با افزایش  به عبارتی دقیق. آید هرتز به دست می

دره در نمودار سای -فرکانس شاهد افزایش اختالف قله

تواند نمایانگر میزان فعالیت  فرکانس باالتر می. مورر هستیم

این افزایش فعالیت عصبی بیشتر سلول کشت شده باشد و 

 شدره با افزای-به خوبی در افزایش میزان اختالف قله

  .فرکانس مشهود است

 نتیجه گیری -4

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 

برای تحریک . با دیدگاهی نوین ارائه دهیممورد استفاده را 

سلول می توان اطالعاتی کیفی و کمی در مورد نوع سلول 

و تحریک لیزری آن بدست آورد که کاربری هایی از جمله 

در ضمن، بایوحسگر پالسمونیکی . تیمار فوتوگرمایی دارد

های دیگر احتیاجی به ساخته شده برخالف بایوحسگر

یکی از مشکالت زیست شناسان های زیستی که گیرنده

است، ندارد و از طریق مدوالسیون زاویه و تغییرات شدت 

 .ی کیفی فعالیت نورونی سلول بردمیتوان پی به اندازه
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 موررψ  نمودار: 4شکل                       
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 ایجاد بازتاب القایی الکترومغناطیسی بوسیله فراموادبرای  و بدیع ارزانطرحی 

  مهدی عسکری

 بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون

 معرفی در محدوده فرکانسی مایکروویو بازتاب القایی الکترومغناطیسی ایجاد برایساختار فراماده جدیدی  در این مقاله ما –چکیده 

که تاکنون در تمام ساختارهای معرفی شده به این هدف استفاده میی شیده    ،بجای ایجاد حفره در تیغه ای فلزی کرده ایم که در آن

 بیاییی دارای ضریب شکست گروه  ساختار. استفاده شده استبلند و دو نوار مسی  متفاوت طول هایبا کوتاه از دو نوار مسی  ،است

بخصیو  در محیدوده هیای فرکانسیی      استفاده محدود از فلز .می سازدنور آهسته که آن را کاندید مناسبی برای کاربردهای بوده 

 . طراحی فرامواد با قیمت کمتر شود سمت همی شوند می تواند دریچه ای ب بردهتراهرتز که فلزاتی مانند طال و نقره بکار 

 .بازتاب القایی الکترومغناطیسی، تشدید الکترومغناطیسی، فرامواد، مایکروویو -کلید واژه
 

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.

                                                           
1 mehdiaskari@kazerunsfu.ac.ir 
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 مقدمه

بازتاب القایی الکترومغناطیسی پدیده ای است که در آن 

در بین یک گاف در طیف بازتاب، پنجره فرکانسی باریکی 

در سال های اخیر این [. 2و1]با بازتاب باال ایجاد می شود

همه آن ها از  درپدیده به کمک فراموادی ایجاد شده که 

ف با شکا یک تیغه فلزی که تمام سلول واحد را می پوشاند

ما برای  در این مقاله. [9]استشده  استفاده ،هایی در آن

ساختار فراماده ای را معرفی نموده ایم که بدون  اولین بار

 تنها به کمک نوارهای فلزی و ایجاد حفره در یک تیغه

بازتاب القایی الکترومغناطیسی را به نمایش  ،فلزی باریک

 . می گذارد

 ساختار معرفی شده

. را نشان می دهدساختار معرفی شده سلول واحد  1شکل 

همان گونه که از شکل پیداست سلول واحد این ساختار 

که پهنا  بودهشامل دو نوار فلزی کوتاه و دو نوار فلزی بلند 

و          به ترتیب آن ها همه و ضخامت

و فاصله خالی بین هر دو نوار فلزی          

سلول واحد در  بلند تمام نوارهای. است        

طول نوارهای کوتاه در حالت  .دنرا در بر می گیر   راستای

و در حالت نامتقارن برابر  با یکدیگر مساوی بودهمتقارن 

و   ساختار در راستای  .است               

به ترتیب  در این دو راستا بعاد سلول واحدا ودوره ای   

نوارهای فلزی بر  .است         و        

به  Duroid (tm)از جنس  الکتریکروی یک الیه دی 

گذردهی الکتریکی  ضریبو         ضخامت 

𝜖 تمام سلول     که در صفحه قرار گرفته اند      

 [8]در مقایسه با کار دیگری که ما در  .واحد را می پوشاند

انجام داده بودیم حضور سیم های بلند باعث ایجاد برهم 

کنش موج الکترومغناطیسی با ساختار در تمام فرکانس ها 

 . می شود

 
  .ساختار معرفی شدهواحد سلول . 1شکل 

 انجام شبیه سازی روش 

 CST Microwaveاز نرم افزار  ها برای انجام شبیه سازی

Studio  و روش محاسباتیFrequency Domain Solver 

 را بگونه ای  موج الکترومعناطیسی تخت. ه ایمنموداستفاده 

که  آن می تابانیمبه و عمود بر ساختار   در راستای 

و میدان مغناطیسی در   میدان الکتریکی آن در راستای 

برای نوارهای فلزی از مس با مدل فلز . باشد   راستای 

𝜎دارای افت با رسانندگی  استفاده              

 . کرده ایم

 محاسبات و بحث

و            با ابتدا در دو حالت متقارن یکی

ضریب بازتاب را محاسبه می            با دیگری

،            در حالت متقارن با (. 2شکل )کنیم 
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یک گاف در طیف بازتاب           در فرکانس 

 مشاهده 

 
           در حالت . اختار متقارنسبازتاب طیف . 2شکل 

      و در حالت           طیف بازتاب در فرکانس 

 .گاف دارد          طیف بازتاب در فرکانس       

، در            هنگامی که این گاف . می شود 

شبیه  .(2شکل )روی می دهد           فرکانس 

نشان دهنده سازی جریان های سطحی در این دو فرکانس 

ایجاد یک دو قطبی الکتریکی در نوارهای کوتاه و در نتیجه 

موج الکترومغناطیسی فرودی با  مستقیمبرهمکنش 

باعث پراکندگی زیاد در  در نتیجه که می باشدساختار 

می موج الکترومغناطیسی و ایجاد گاف در طیف بازتاب 

ر کدام از این حالت ها می توانیم نوارهای کوتاه در ه .شود

.(5و  8شکل ) در نظر بگیریم  2را به عنوان عضو مد روشن

 
 در این حالت. طیف بازتاب در حالتی که ساختار نامتقارن است. 9شکل 

دریچه ای در طیف           در فرکانس  در بین دو گاف بازتاب و

بازتاب ایجاد می شود که نشان دهنده وجود پدیده بازتاب القایی 

 . الکترومغناطیسی است

                                                           
2 Bright mode element 

را در                وقتی حالت نامتقارن با 

حالت های  بازتاب که درنظر می گیریم، در بین دو گاف 

، یک دریچه بازتاب در فرکانس مشاهده گردید متقارن

شبیه سازی . (9شکل ) پدیدار می شود          

جریان سطحی این ساختار نامتقارن در فرکانس یاد شده 

نشان دهنده وجود جریان هایی در خالف جهت در 

دوقطبی های  که بدان معنا است که نوارهای کوتاه است

الکتریکی ایجاد شده در نوارهای کوتاه اثر یکدیگر را خنثی 

ی موج الکترومغناطیسی از پراکندگ با جلوگیریکرده و 

 (.6شکل ) کننددریچه ای در بازتاب ایجاد می 

 

در           شبیه سازی جریان سطحی در فرکانس . 8شکل 

 .          حالت 

 
در           شبیه سازی جریان سطحی در فرکانس . 5شکل 

 .          حالت 

 
در           شبیه سازی جریان سطحی در فرکانس . 6شکل 

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 ،     و     ا استفاده از ضرایب عبور و بازتاب در انتها ب

، ضریب شکست استاندارد با استفاده از روشهای بازیابی

موثر ساختار را محاسبه کرده و سپس با استفاده از رابطه 

ضریب شکست گروه را محاسبه می            

در پنجره بازتاب، مقدار ضریب شکست . (1شکل ) کنیم

است که در مقایسه با سایر  222گروه نزدیک به 

. مقدار قابل توجهی استمعرفی شده تاکنون ساختارهای 

از نظر  در ساخت بنابراین ساختار ما عالوه بر ارزان بودن

کارایی نیز جزو بهترین ها بوده می تواند بطور موثری برای 

 . ایجاد نور کند مورد استفاده قرار گیرد

 
 .ضریب شکست گروه محاسبه شده در حالت ساختار نامتقارن. 1شکل 

 گیرینتیجه 

در این مقاله ساختار فراماده ای را معرفی نموده ایم که 

بدون ایجاد حفره در یک تیغه فلزی، تنها به کمک نوارهای 

ومغناطیسی را به فلزی مشابه کالسیکی بازتاب القایی الکتر

سلول واحد این ساختار از دو نوار فلزی . نمایش می گذارد

تشکیل شده  بلند و دو نوار فلزی کوتاه در وسط آن ها

است که همگی بر روی زیرالیه ای از دی الکتریک قرار 

هنگامی که طول نوارهای فلزی کوتاه با هم برابر . دارند

است گافی در طیف بازتاب از ساختار مشاهده می شود 

ولی هنگامی که طول دو نوار کوتاه وسطی را نابرابر در نظر 

نجره پمی گیریم به علت جفت شدگی بین این دو نوار 

عبوری در طیف بازتاب مشاهده می شود که مشابه 

. کالسیکی پدیده بازتاب القایی الکترومغناطیسی است

ضریب شکست گروه محاسبه شده برای ساختار مقدار 

مقایسه با در را نشان می دهد که  222نزدیک به 

 جزو مقادیر بسیار باال ساختارهای معرفی شده تاکنون

مناسبی برای کاربردهای ایجاد است و ساختار را کاندید 

 .  نور آهسته می سازد
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 موج پاد چرخان کامینگز با -زدر مدل جین اپتیکیز گذار فا 

 ، محمد مهدی گلشنصاحب صمیمی

 golshan@susc.ac.ir بخش فیزیک -دانشکده علوم پایه -دانشگاه شیراز

و  ناکوکی بسیار زیاد تحت  هادو ترازه و فوتون هایدراین مقاله نشان داده شده است یک گذار فاز اپتیکی در سامانه اتم –چکیده 

فاز  کامال مجزا،  دارای دو فاز تابشی  در این تقریب  نیز سامانه که دهد نشان میمحاسبات ما .  وجود دارد ،موج پاد چرخانتقریب 

 دهددست میهب را  حالتی ونی کل، تحت ناکوکی بسیار زیاد، ژی حالت پایه هامیلتدر فاز معمولی انر. باشدتابشی، میمعمولی و فاز ابر

تجاوز کند، یک مقدار بحرانی  از فوتون -جفتیدگی اتم ضریب اگر طرف دیگراز  .است  (فاز معمولی)صفر هافوتون میانگین آن که در

 دهیم که این گذار فاز ازنشان می همچنین. نمایدگذار می تابشیابرها غیر صفر بوده و سامانه به فاز در حالت پایه میانگین فوتون

 .باشدمرتبه دوم می

 .زگذار فا 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

 فوتون و اتم کنشکه در اثر برهم هندینشان م ریمطالعات اخ

 "حالت سامانه از  ،ژهیو طیتحت شرا ،یکیکاواک اپت کی در

. دنمایمی گذار ترکم یبا انرژ یگریبه حالت د " هیحالت پا

حالت از  ژهیو کیکه  " هیحالت پا "بر خالف  ریحالت اخ

 یلتونیاز کل هام یحالت باشد،یمختل نشده م یلتونیهام

تحقیقات نظری و تجربی زیادی  های اخیردر سال .[9-1]است

در  .[4-2] های اپتیکی صورت پذیرفته استدر مورد گذار فاز

کامینگز -زمدل جین فوتون از-کنش تمام کوانتومی اتمبرهم

کنش اتم و فوتون چنانچه قدرت برهم .[5]شوداستفاده می

در شرایط تشدید، تقریب امواج چرخان، یک  ضعیف باشد

کنش اتم تقریب بسیار موفق در توصیف کوانتوم مکانیکی برهم

کنش از طرف دیگر چنانچه قدرت برهم .[1, 6]باشد فوتون می

 هامیلتونی برهم کنش در ،باشد و ناکوکی زیاد فوتون قوی-اتم

و جمله امواج پادچرخان  بود نخواهدج چرخان معتبر امواتقریب 

توان در شرایط را می این. کندای را ایفا مینقش تعیین کننده

حال  .[7]مشاهده کردهای فوق کوتاه برهم کنش اتم و پالس

فوتون همانگونه که در تقریب -ی اتمسوال آنست که سامانه

باشد، در بشی میدارای دو فاز معمولی و ابرتا امواج چرخان

. دهدتقریب امواج پادچرخان نیز این دو فاز را از خود نشان می

در  در این تحقیق ما به بررسی وجود گذار فاز اپتیکیبنابراین 

تون تحت تقریب امواج پاد چرخان پرداخته و فو-ی اتمسامانه

 .دهیم که در این تقریب نیز دو فاز اپتیکی و جود داردنشان می

یب فوتون تحت تقر-کنش اتمابتدا مروری به برهم در این راستا

به بررسی بعد بخش  سپس در. شودامواج پاد چرخان ارائه می

در انتها نیز بصورت . پردازیممی های آنو ویژگی فازهای اپتیکی

 .کنیممختصر نتایج حاصل از این تحقیق را ذکر می

مواج فوتون در تقریب ا-کنش اتممروری بر برهم

 پاد چرخان

، که بصورت فوتون و  دو ترازه هایاتم سامانه شاملیک 

 . نظر بگیریددر را  نشان داده شده است، 1طرحواره در شکل 

 
 .ی  اتم دو ترازهای از سامانهطرحواره: 1شکل 

 :شودزیر نوشته می غیر اختاللی این سامانه مطابقهامیلتونی 

(1)  †

0
2

zH a a 


   

( نابودی)عملگرخلق a(a)†ثابت پالنک، ، (1)در معادله 

فوتون، و
zمؤلفهzواضح .باشندمی پائولی-شبه هایماتریس 

، (1)های هامیلتونیحالتاست که ویژه  ,n n   

را  های اتمیحالتهای فوتونی و حالت n در آن که ،

هایمجموعه حالت .هستند دهند،نشان می ,n  ، هایپایه 

برای  ،دنباشمی ،             هیلبرت،  فضای

حالت پایه شود که های بعدی خاطر نشان میاستفاده
0H ،

0,  با انرژی
2


 کنشحال فرض کنید برهم .باشدمی 

 به صورت ناگهانی روشن شود و ها های اتمی و فوتوندوقطبی

 های گذار اتمی و فوتونی بسیار زیاد باشد،ناکوکی بین فرکانس

در این صورت بایستی در هامیلتونی کل از تقریب امواج پاد 

هامیلتونی مدل تحت این دو تقریب،  .[7]چرخان استفاده کرد

 :شودزیر نوشته می مطابقکامینگز  -جینز

(2)                                  †

0H H a a      

،  که در آن
  (

ضریب  و اتم  عملگرهای نردبانی(  

توان نشان داد که عملگر، به راحتی می .جفتیدگی هستند
†C aa    ، از اینرو .  شودبا  کل هامیتونی جابجا می

 Cهای های مشترک با پایهنمایش ماتریسی هامیلتونی در پایه

2به ابعاد )قطعه قطری  2 )بنابراین، ویژه حالت .خواهد بود-

  :بصورت زیر خواهند بود( 2)های  هامیلتونی 

(9)           1, ,n n nn n       

توابعی  ،زودی خواهیم دید، چنانچه بهnو  nآن  درکه 

. باشندها و ثابت جفتیدگی میمشخص از تعداد فوتون، فرکانس

ی زیر بدست ویژه مقادیر انرژی در هر قطعه نیز مطابق رابطه

 :آیدمی
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(4)

 
  2 22 1 (1 ) ( 1)

2

2

n

n

n g n

E

   



           

 
  
 

 

در رابطه اخیر  


 


2   ومیزانی از ناکوکی  
g







 

پس از این مرور . کنندثابت جفتیدگی بدون بعد را تعریف می

-در سامانه مورد بررسی می "فازهای اپتیکی" کوتاه، حال به 

 .پردازیم

فوتون اتم دوترازه ونه فازهای اپتیکی در ساما

 تحت تقریب امواج پادچرخان

nEانرژی حالت پایه از عبارت مربوط به ( 4)در معادله     

با  0در شرایط ناکوکی بسیار زیاد  .آیدبدست می

( 4)معادله  نسبت به  1صرفنظر از جمالت باالتر از مرتبه 

Eبرای   آیدبصورت زیر در می:               

(5)                            
2

( 1)(1 ) 1
4

n

g
E n  

     
 

  

E، (5)در معادله   بین  اختالفnE   انرژی بهنجار شده و

حالت پایه 
0H دهدرا نشان می. 

 عادیفاز اپتیکی  -الف

2g، در شرایط شوددیده می( 5)همانطور که در معادله    ،

E  بنابراین انرژی  ها استتابع صعودی از تعداد فوتون

0nحالت پایه همواره به ازای   توان نشان می .دهدرخ می

0G ، برای حالت پایه،(9)ی بسط در رابطه ضرایبداد که   

1Gو   انرژی حالت پایه از رابطه زیر  ،در این فاز. باشندمی

 :آیدبدست می

(6)  
2

1
2 4

G

g
   

   
 

  

a† ، مقدار 0در فاز معمولی و برای حالت  a   نسبت

توان نشان داد که در همچنین می .باشدبه حالت پایه صفر می

†های کمیت فاز معمولی عدم یقین در

1X a a   و

 †2X i a a  (الکتریکی و مغناطیسیهای میدان) 

 :تست ازرعبا

(1)  
1 2 1X X     

 تابشی فاز اپتیکی ابر( ب

2g برای    ،E  ها تابعی اکیدا نزولی از تعداد فوتون 

این نشاندهنده این واقعیت است که تحت شرایط . شودمی

2gناکوکی باال و   یک تقاطع سطوح انرژی بین حالت پایه-

 ی
0H هایهای با انرژیو حالت nE 

 د بطوریکهافتاتفاق می 

 همواره
2

n
 
  .این واقعیت چنانچه خواهیم دید بیانگر  

در این  انرژی حالت پایه . گذار سامانه به یک فاز جدید است

 :به ازای فاز

(7)        

22
1 2

4 2

g
n

g

   
    

    

  

 :آیداز رابطه زیر بدست می حاصل شده و 

(9) 
22

2

4 2
G

g

g


    
     

    

  

2gشود که در توجه می   0و در حد   به   (9)عبارت

میل کرده و در نتیجه انرژی حالت پایه برای مقدار ( 6)عبارت 

در  Gو  Gضرایب این شرایط . باشدبحرانی پیوسته می

 :آیندبصورت زیر بدست میبرای حالت پایه ( 9)ی رابطه

(11)            

4

4

1
( ) 1

2 2

1
3

2 2

G

G

g

g






 




          

  

برای فاز  ،پایهها را نسبت به حالتداد فوتونمقدار میانگین تع

 :آیدمطابق رابطه زیر بدست می 0در حد  فرا اپتیکی

(11)                       

22

† 1 2
0

4 2

g
a a

g

   
     

    

  

ها برای بدین ترتیب در حالت پایه میانگین تعداد فوتون  

2g   بوده و سامانه به فاز اپتیکی ابرتابشی گذار مخالف صفر
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های کمیت تابشی عدم یقین دردر فاز ابر. نمایدمی
1X  و

2X 

 :آیندبصورت زیر بدست میبرای حالت پایه 

(12)                

1 2

22
2 2

1
2

X X

g

g

  

   
     

     

در فاز ابرتابشی عدم یقین در دهد که ی اخیر نشان میرابطه 

های الکتریکی و مغناطیسی افزایش یافته اندازگیری میدان

 .است

 گیرینتیجه 

ای که دراین تحقیق بررسی شد،  یک ضریب در سامانه

که ( ضریب جفتیدگی بحرانی)جفتیدگی معین بدست آمد 

فوتون در همسایگی این ضریب جفتیدگی ناپایدار -سامانه اتم

 انرژیترازهای ورای ضریب جفتیدگی بحرانی تقاطع زیرا . است

به وجود کنش نسبت به حالت پایه هامیلتونی بدون برهم، کل

از انرژی ، ژی حالت پایه هامیلتونی کلآید، بطوری که انرمی

. گیردتر قرار میپایین کنشحالت پایه هامیلتونی بدون برهم

حالت عادی این تقاطع سطوح انرژی منجر به گذار سامانه از 

این  مهم یجادر ادامه نت .شودمی ابرتابشیبه حالت ( غیر تابشی)

 :شودء میمقاله احصا

  2سامانه در همسایگی ضریب جفتیدگی بحرانیcg  

 .باشدناپایدار می

 ها نسبت به حالت میانگین تعداد فوتون ،در فاز عادی

در فاز ابرتابشی این  باشد در حالیکهپایه صفر می

 .میانگین غیر صفر خواهد بود

 و  (6)ی هارابطه)گیری از انرژی حالت پایه با مشتق

شود که تیجه مین نسبت به ضریب جفتیدگی( (9)

ضریب در ( مانند انرژی حالت پایه) مشتق اول 

است  در حالی این .استجفتیدگی بحرانی پیوسته 

. باشدیوسته میکه مشتق دوم انرژی حالت پایه ناپ

بنابراین گذار فاز بررسی شده در این تحقیق یک 

 .باشدگذار فاز مرتبه دوم می
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طال حضور نانوذرات  فوتوکاتالیستی پالسمونی ایروژل تیتانیا درعملکرد بررسی 

  نقره/طال نانوذرات و

 فر  رسول ملکو  سیما صدریه

 51551-571، تهران صندوق پستی مدرس یتدانشگاه ترب یه،، دانشکده علوم پاگروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک 

simasadrieyeh@yahoo.com 
malekfar@modares.ac.ir 

های ذاتی تیتانیاا و   فرد ایروژل، ویژگی شناسی منحصربه همزمان از خواص ریخت ی فلزی نانوذره -اکامپوزیت ایروژل تیتانی–چکیده 

. است مناسبی برای استفاده در کاربردهای فوتوکاتالیستی پالسمونی  ی از این رو گزینه و برد بهره می فلزی اثرات پالسمونی نانوذرات

به ایروژل تیتانیا دو نانوکامپوزیات  ( زمان حضور هم)وری با افزودن نانوذرات طال و نانوذرات طال و نقره  به روش غوطه ،در این تحقیق

توسا    (SA)سالیسایلیک   اساید مولکول آزماون  نوری  تخریبمیزان سنتز شده و خاصیت فوتوکاتالیستی آنها با بررسی مختلف 

ی  نتایج به دست آمده نشان داد که حضور طال باعث افازایش بهاره  . مورد بررسی قرار گرفت (UV-Vis) یمرئ -فرابنفش سنج فیط

 .نیز منجر به بهبود عملکرد نانوکامپوزیت خواهد شد طال و نقرهزمان  فوتوکاتالیستی ایروژل تیتانیا شده و عالوه بر آن حضور هم

 .ایروژل تیتانیا، طال، فوتوکاتالیز پالسمونی، نانوذرات، نقره -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. 
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 مقدمه
ها  ترین روش یکی از پراستفاده (پالسمونی) فوتوکاتالیز

ها و  برای تولید سوخت، شکافت آب، زدودن آلودگی

ترکیبات شیمیایی و تبدیل آنها به ترکیبات غیرسمی با 

در میان مواد مختلف، تیتانیا  .استفاده از نور خورشید است

ی داشتن خواص فیزیکی و  ست که بواسطهرسانایی ا نیم

، قیمت پایین و غیرسمی بودن بسیار مورد ویژهشیمیایی 

وجود این مزایا  رغم علی. توجه و استفاده قرار گرفته است

گاف انرژی و  انند بزرگ بودنتیتانیا دارای نقاط ضعفی م

به منظور افزایش . های بار است عمر حامل کوتاه بودن طول

های  حل وری تیتانیا در کاربردهای فوتوکاتالیستی، راه بهره

گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است که کارآمدترین 

آنها استفاده از نانوذرات فلزی پالسمونی درمجاورت تیتانیا 

عالوه بر تاثیرگذاری از  وجود نانوذرات پالسمونی. است

جهت تشدیدهای پالسمونی سطحی منجر به ایجاد یک 

. شوند میرسانا، برای جذب نور  مستقل از نیم ،مسیر دوم

موج جذبی نانوذرات به  عالوه بر این از آنجایی که طول

ی مناسب امکان  ی آنها وابسته است، با انتخاب اندازه اندازه

ج مرئی نور خورشید فراهم مو برداری بیشتری از طول بهره

 .[9-1] شود می

برداری از نور خورشید، عامل مهم دیگر در  ر بهرهعالوه ب

. است اها ساختار آنه تسوری فوتوکاتالی افزایش بهره

مطالعات مختلف نشان داده که ساختارهای سه بعدی 

، ری مساحت سطح باالتر نسبت به ساختارهای صف بواسطه

در میان . شتری هستندییک و دو بعدی دارای مزیت ب

ها به سبب داشتن  ود، ایروژلساختارهای سه بعدی موج

ی  گزینهل به هم پیوسته خی سه بعدی مزومتخل یک شبکه

 ها هستند بسیار مناسبی برای استفاده در فوتوکاتالیست

توان حدس زد که  با در نظر داشتن این عوامل می .[4]

نانوکامپوزیت ایروژل تیتانیا که حاوی نانوذرات فلزی 

آلی برای فوتوکاتالیز  ی ایده تواند گزینه پالسمونی است می

 .[1-5] پالسمونی باشد

در این مقاله دو نانوکامپوزیت ایروژل تیتانیا یکی با افزودن 

زمان نانوذرات طال و  ری با افزودن همنانوذرات طال و دیگ

وری، سنتز شده و عملکرد  هر دو به روش غوطه ،نقره

افت  بانی دیدههای به دست آمده با  فوتوکاتالیستی ایروژل

بررسی و نتایج آن با ایروژل تیتانیای  SAطیف جذبی 

 .خالص مورد مقایسه قرار گرفته است

تجربیروش   

 سنتز نانوذرات طال و نقره

محلول آبی  mL 8ی  باره یکنانوذرات طال با افزودن 

محلول  mL 82 به mM 6/11ی  سیترات سدیم با موالریته

در حال  که mM 8ی  با موالریته( 4HAuCl)آبی نمک طال 

. آید می به دست ،یدن استجوش وهم خوردن شدید 

-UVسنجی  این نانوذرات در طیف یموج جذب بیشینه طول

Vis  در حدود nm588 [1] گیری شده است اندازه. 

محلول آبی  mL 12ی  نانوذرات نقره با افزودن قطره قطره

mM 1  9(نمک نقره(AgNO  بهmL 92  محلول آبیmM 

بوروهیدرید سدیم که در حال هم خوردن در حمام یخ  8

موج جذب این نانوذرات  بیشینه طول. شود ، تولید میاست

گیری  اندازه nm422 در حدود  UV-Visسنجی  در طیف

 .[9] شده است

ی طال و  نانوذره -ایروژل تیتانیانانوکامپوزیت سنتز 

 نقره

ژل  -به روش سل ایتانیژل تبرای تولید نانوکامپوزیت ابتدا 

و  9Ti[OCH(CH ،-OH5H8C ،9HNO(8[4و با استفاده از 

O8H  و [12] دیتول 1: 81: 21/2: 95/1به نسبت موالر 

و  در اتانول یرسازیپی  روزه 62 ی دورهپس از گذراندن 

 یدیئمحلول کلودر به مدت سه روز  ،حالل ضیتعو سپس

بعد . (ور روش غوطه) گیرد قرار مینانوذرات تازه سنتز شده 

خارج شده و  اتنانوذر یدیاز سه روز، ژل از محلول کلوئ

 یاستخراج ابربحران ی لهیحالل مجدد به وس ضیبعد از تعو

° یدر دما دکربنیاکس یبا د
C 15  و فشارatm 882 
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ها در محلول  در این تحقیق یکی از ژل. شود یخشک م

دو مخلوطی از در  و دیگری (TAG) کلوئیدی نانوذرات طال

طال و نقره با حجم برابر محلول کلوئیدی نانوذرات 

(TAGS)  خالص یایتانیت روژلیا کیقرار گرفت و (TA) 

 .[11] سنتز شد زین

 روش انجام آزمون فوتوکاتالیستی

 ها، نانوکامپوزیت برای سنجش عملکرد فوتوکاتالیستی

بانی  دیده ی بوسیله (SA)سالیسیلیک  نوری اسید تخریب

دهی مورد بررسی  افت شدت طیف جذبی آن بر اثر تابش

 UV-Visتدا طیف جذبی ببرای این منظور ا. گیرد قرار می

گیری  اندازه (اولیه) با غلظت مشخص SAمحلول آبی 

مورد نظر داخل  تیکامپوزنانو مقداری ازسپس . شود می

 82به مدت  بعد از تکان دادن شدیدشده و  ختهیمحلول ر

 -جذب ندیبه حالت تعادل فرآ یابیدست یبرا قهیدق

 8سپس محلول به مدت . گیرد در تاریکی قرار میواجذب 

ساز خورشیدی  از یک شبیه cm 42ی  ساعت در فاصله

قرار گرفته و ( W 952یک دستگاه آپارات با المپ زنون )

 . شود گیری می دقیقه طیف جذبی آن اندازه 82هر 

جینتا یبحث و بررس  

از نمودار غلظت  SAکاهش غلظت  زانیم شینما یبرا

با به دست  .شود یبر حسب زمان استفاده م C/C0 ینسب

نمودار و با توجه به  یآوردن مقدار شدت جذب از رو

 ، که در آنA = Cεd ی با استفاده از رابطه C0  هیغلظت اول

A شدت جذب ،C غلظت، ε و  یجذب مول بیضرd 

غلظت محلول  توان یم ضخامت ظرف حاوی محلول است،

(C ) نمودارهای به دست  .محاسبه نمود قهیدق 82را در هر

 یبرا نیعالوه بر ا. نشان داده شده است 1آمده در شکل 

که به  kapp بیضر یستیفوتوکاتال ی ماده ی بهره ی محاسبه

 SA یبا توجه به غلظت نسب ند،یگو یآن ثابت نرخ م

 کی ینور ی هیجزکه واکنش ت ییاز آنجا. شود یمحاسبه م

اول است، ثابت نرخ از  ی شبه مرتبه کینماتیواکنش س

صورت  نیبه ا (t)بر حسب زمان  ln (C0/C) نمودار یرو

نمودار  بیش kapp بیکه مقدار ضر گردد یمحاسبه م

با  شده و یساز نمودار جفت نیاست که با ا یا یخط

 یبرا kapp ریمقاد، ln (C0/C) = kapp t ی استفاده از رابطه

نمودارهای به دست آمده برای  .شود یها محاسبه م نمونه

kapp  بیشتر بودن شیب . نشان داده شده است 8در شکل

ی فوتوکاتالیستی  به معنای باالتر بودن بهره kappنمودار 

  .ی مورد نظر است ماده

 

های  زیتوپت نسبی ایروژل تیتانیا و نانوکامنمودار غلظ: 1شکل 

 .تولید شده

 

 های نانوکامپوزیتایروژل تیتانیا و  kapp بیضرنمودار : 8شکل 

 .تولید شده

شود، نمودارهای  طور که در هر دو شکل دیده می همان

برای ایروژل  kappمیزان افت شدت و همچنین ضریب 

 بای عملکرد ایروژل تیتانیا  خالص نیز به منظور مقایسه
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با . ده استحضور و بدون حضور نانوذرات پالسمونی ارائه ش

عملکرد شود که  میبه دست آمده مشاهده  جیتوجه به نتا

خالص بدون حضور  یایتانیت روژلیا یستیفوتوکاتال

به  توان یاست، لذا م kapp نیتر نییپا یدارا ینانوذرات فلز

 یکه حضور نانوذرات فلز افتیدست  یقطع ی جهینت نیا

 ندیفرآ یموجبات ارتقا قتیکه در حق یپالسمون

را فراهم  یپالسمون زیفوتوکاتال فرآیند به زیفوتوکاتال

 یستیفوتوکاتال تیکل منجر به بهبود فعال طوربه  آورند، یم

 شیافزا ،رگذاریاز عوامل تأث یکی .شود یم رسانا مین ی ماده

است  ها تیتوسط نانوکامپوز دیجذب نور خورش ی گستره

در . است ینانوذرات پالسمون یموج جذب طول که ناشی از

مستقل جذب  ریدو مس یپالسمون زیواقع در فوتوکاتال

و  8TiO یرسانا مین ی  بدنه: وجود دارد( یدیخورش) یانرژ

، که (شان یت پالسمونیخاص ی بواسطه) ینانوذرات فلز

در جذب  ییافزا موجبات هم ریدو مس نیزمانِ ا عملکرد هم

 .آورد یرا فراهم م یانرژ

دو زمان  همشود که حضور  عالوه بر این مشاهده می

بهتری نسبت به حضور  ی  دارای نتیجه طال و نقره ی هنانوذر

توان به  علت این امر را می. استی طال به تنهایی  نانوذره

افزایی نوسانات پالسمونی  صورت تقریبی ناشی از اثرات هم

 . آلیاژی دو نانوذره دانست

گیری نتیجه  

ر این مقاله به منظور بررسی اثر حضور نانوذرات د

پالسمونی بر خاصیت فوتوکاتالیستی ایروژل تیتانیا دو 

نانوکامپوزیت ایروژل تیتانیا یکی با افزودن نانوذرات طال و 

. زمان نانوذرات طال و نقره سنتز شد دیگری با افزودن هم

با  ی تولید شدهها تینانوکامپوز یستیعملکرد فوتوکاتال

 ینور بیتخرناشی از  SA یجذب فیافت شدت ط یبان دهید

 آنچه از. گرفتقرار  یمورد بررس یده آن بر اثر تابش

از بررسی افت شدت نسبی و  حاصلنتایج ی  مشاهده

ی  ایروژل خالص و مقایسهها و  نانوکامپوزیت kapp بیضر

نشان داد که حضور نانوذرات  ،آنها با یکدیگر به دست آمد

ی فوتوکاتالیستی  به صورت کلی موجب افزایش بهره

زمان  از طرفی حضور دونانوذره هم. شود ایروژل تیتانیا می

 . دهد وری را مجدداً افزایش می در ساختار ایروژل این بهره

ها مرجع  

[1] K. Hashimoto, H. Irie, A. Fujishima, TiO2 

photocatalysis: a historical overview and future 

prospects, Japanese journal of applied physics, 44 

(2005) 8269. 

[2] X. Zhang, Y.L. Chen, R.-S. Liu, D.P. Tsai, 

Plasmonic photocatalysis, Reports on Progress in 

Physics, 76 (2013) 046401. 

[3] C. Clavero, Plasmon-induced hot-electron 

generation at nanoparticle/metal-oxide interfaces for 

photovoltaic and photocatalytic devices, Nature 

Photonics, 8 (2014) 95-103. 

[4] K. Nakata, A. Fujishima, TiO2 photocatalysis: 

design and applications, Journal of Photochemistry and 

Photobiology C: Photochemistry Reviews, 13 (2012) 

169-189. 

[5] M. Schneider, A. Baiker, Aerogels in catalysis, 

Catalysis Reviews, 37 (1995) 515-556. 

[6] H. Li, Z. Bian, J. Zhu, Y. Huo, H. Li, Y. Lu, 

Mesoporous Au/TiO2 nanocomposites with enhanced 

photocatalytic activity, Journal of the American 

Chemical Society, 129 (2007) 4538-4539. 

[7] M. Baia, V. Danciu, Z. Pap, L. Baia, Towards 

Improving the Functionalities of Porous TiO2‐Au/Ag 

Based Materials, Advanced Sensor and Detection 

Materials, (2014) 193-227. 

[8] C.D. Keating, M.D. Musick, M.H. Keefe, M.J. 

Natan, Kinetics and thermodynamics of Au colloid 

monolayer self-assembly: undergraduate experiments in 

surface and nanomaterials chemistry, J. Chem. Educ, 76 

(1999) 949. 

[9] L. Mulfinger, S.D. Solomon, M. Bahadory, A.V. 

Jeyarajasingam, S.A. Rutkowsky, C. Boritz, Synthesis 

and study of silver nanoparticles, J. Chem. Educ, 84 

(2007) 322. 

[10] S. Sadrieyeh, R. Malekfar, The effects of 

hydrolysis level on structural properties of titania 

aerogels, Journal of Non-Crystalline Solids, 457 (2017) 

175–179. 

[11] S. Sadrieyeh, R. Malekfar, Photocatalytic 

performance of plasmonic Au/Ag-TiO2 aerogel 

nanocomposites, Journal of Non-Crystalline Solids, 489 

(2018) 33-39. 

  



 

کنفرانس اپتیک و پنجمین بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

568 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

با استفاده از فرامواد  بهره کوانتومی باال با افزایش نرخ گذار تابش فلورسانس

ای چندالیه هذلولوی  

 مریم محمودی، مریم اردکانی، میثم گزمه و سید حسن توسلی

 پژوهشکده لیزر و پالسماایران، تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، 

با توجه به رشد روز افزون علوم و تکنولوژی افزایش نرخ گذارخودبخودی تابشگرهای کوانتومی با استفاده از نانوساختارها،  –چکیده 

فراهم  لیلبد هذلولویفرامواد . ماده در ابعاد نانومتری، در سال های اخیر بسیار مورد مطالعه و کاربرد قرار گرفته است-برهمکنش نور

در این مقالهه، بها اسهتفاده از    . آیند قابل توجه در این زمینه به حساب می هایافزاره، از جمله زیادی آوردن چگالی حالت های فوتون

الیهه متنهاوب    6متشهکل از  هذلولویهای فوتونی افزاره فراماده ، به بررسی چگالی حالتو محاسبات تابع گرین FDTDشبیه سازی 

مجهاورت  در برای تابشگر کوانتهومی  ( فلورسانس)پرداخته و نرخ گذار خودبخودی به تفکیک گذار غیرتابشی و تابشی آلومینا -طال

 .دهد درصد را نشان می 01حدود برابر و بهره کوانتومی  01تور افزایش نرخ گذارتابشی با فاک نتایج. محاسبه شده است ،ساختار

 .، مهندسی اپتیکیهذلولوی، چگالی حالت فوتونی، فرامواد 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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 مقدمه

ابزارهای  از ،ها مطالعه طیف تابش خودبخودی مولکول

پزشکی به  علوم زیربنای شیمیایی مواد و آنالیزاصلی در 

فلورسانس به  سنجی و تصویرنگاری طور ویژه در طیف

یک  خودبخودیتابش تغییر نرخ گذار . رودشمار می

 هنقط مولکول، یون، فلوئورسازه،)کوانتومی تابشگر 

وانتومی از اثرات بنیادی در الکترودینامیک ک ...(کوانتومی و

های ساخت ادوات  ظهور فناوریست که امروزه با توجه به ا

موجی مورد  در ساختارهایی با ابعاد زیر طول نانومتری،

نانوساختارهایی  [1]هذلولویفرامواد . گیرد مطالعه قرار می

به دلیل دارا بودن که با قابلیت مهندسی بهینه هستند 

ویژگی ذاتی در مدهایی با بردار موج بزرگ و همچنین 

ای در  ی بالقوه، از توانمندهای فوتونیچگالی حالتافزایش 

تقویت تابش  و [3]تصویرنگاری، [2]کاربردهای حسگری

افزاره در این مقاله . باشند میبرخوردار  [4]فلورسانس

 1الیه متناوب طال و آلومینا 6تشکیل شده از   فراماده

که در طول ( سلول واحد 9) nm11هرکدام با ضخامت 

قرار  هذلولوینانومتر در رژیم  881های بزرگتر از  موج

در شبیه سازی با . رار گرفته استدارد، مورد مطالعه ق

افزاره  هذلولویمد  ،تابع گرینو  FDTD وشراستفاده از 

بررسی شده و با قرار دادن یک دو قطبی الکتریکی به 

 از سطح nm11عنوان یک تابشگر کوانتومی در فاصله 

های فوتونی و افزایش نرخ  ، چگالی حالت(1شکل)ساختار 

 .ستشده اگذار خودبخودی تابشگر محاسبه 

 دسی تابش فلورسانسنمه

نرخ گذار خودبخودی یک   بر اساس قانون طالیی فرمی

 9های فوتونی موضعی تابشگر کوانتومی به چگالی حالت

 .شود با رابطه زیر نشان داده می بستگی دارد که

                                                           
 

1 Al2O3 
2
 Fermi’s Golden Rule 

  
  

 
              

       (1          )                   
   

به  i برانگیخته ز ترازگذار اهامیلتونی      که  طوری به

 دسترس برای در های حالت چگالی  و   fنهایی تراز

      گذار  فرکانس با برابر فرکانسی که فوتونی است

های فوتونی  چگالی حالت. دارد kای متناظر با بردار  و تکانه

 ؛به محیطی که تابشگر در آن قرار دارد وابسته است

اطراف تابشگر، چگالی با تغییر و مهندسی محیط بنابراین 

های مرسوم در از روش. افزایش یابدتواند میفوتونی   حالت

توان به استفاده از های فوتونی میمهندسی چگالی حالت

فوتونیک و  [5]یساختارهای مبنتی بر تشدید پالسمون

های  کانال)ود اتالف به دلیل وج .اشاره کرد [6]کریستال

کاربرد  ساختارهای پالسمونی دارای محدودیت( تابشیغیر

مطالعات زیادی برای  هذلولوی با معرفی فرامواد .باشند می

 .در مهندسی فلورسانس انجام گرفته است هاآناستفاده از 

گیری از مدهای پالسمونی واد بدلیل بهرهاین نوع از فرام

های زیاد در پهنای باند حجمی غیرتشدیدی، چگالی حالت

 .کنند بزرگ فراهم می

 

آلومینا و -الیه طال 6 متشکل از هذلولویافزاره فراماده : 1شکل

 .نانومتر از سطح ساختار 11فاصله  بهدوقطبی الکتریکی 

 هذلولویفرامواد 
ویک مواد مصنوع مهندسی  بیست قرن همزمان با شروع

. با خواص اپتیکی جدید معرفی شد (فرامواد) ای شده

 به عنوان دسته خاصی از این مواد که هذلولویفرامواد 

 ناهمسانگرد هستند، به بسیار همگن، غیرمغناطیسی و

                                                                                           
 

3
 Local Density of States (LDOS) 
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 زیادی به سرعت توجهفرد  به منحصر فیزیکی خواص دلیل

-فلز و دیکه از  فرامواد از نوع این. کردند جلب خود به

با  معمول مواد با مقایسه در) شوندالکتریک تشکیل می

 صفحات (بیضوی یا و پاشندگی به شکل کروی صفحات

در میان مواد مختلف،  .[7]هذلولی دارند شکل به پاشندگی

 که در موادی هستند و آلومینا پرکاربردترینطال 

 فرامواد هذلولویتوانند می ،ایچندالیهمتناوب ساختارهای 

تعداد  .[1]کنندایجاد  در بازه طول موجی مرئی نوع دوم

ر نمایان هتب را های ساختار هذلولویها بیشتر ویژگیالیه

از دیگاه های ساخت، به دلیل محدودیت از طرفی کند؛می

 .های زیاد مطلوب نیستساختارهایی با تعداد الیهتجربی 

متناوب طال و  الیه 6 ساختاری با این مقاله دردر نتیجه 

 .نظر گرفته شده استدر آلومینا برای بررسی 

 نتایج و بحث

ساختار با  هذلولویابتدا مد  ،مورد نظر بررسی افزاره برای

و محاسبه طیف بازتابی  FDTDاستفاده از شبیه سازی 

افزاره  هذلولوی، مد  شکل. است گرفتهورد مطالعه قرار م

نانومتر و در  881-1811فراماده را در بازه طول موجی

دهد که در طول  درجه نمایش می 91-51زاویه فرود 

به صورت پهن باند،  نانومتر 511های بزرگتر از  موج

پهنای مد معرف )شود  دیده می کم غیرتشدیدی و با اتالف

 (.دباش اتالف می

 
افزاره فراماده چندالیه ای؛ غیرتشدیدی و  هذلولویمد :  شکل

 .نانومتر 511های بزرگتر از  پهن باند در طول موج

 های فوتونی چگالی حالت

های الکترونی، مانند چگالی حالتهای فوتونی  چگالی حالت

های فیزیکی قرار دارد و تغییرات در قلب بسیاری از پدیده

این کمیت یک عامل کلیدی در طراحی بسیاری از 

برای محاسبه چگالی در این مقاله . های اپتیکی است افزاره

از روش  هذلولویهای فوتونی موضعی منتسب به مد  حالت

الکتریکی در  دوقطبییک و تابع گرین استفاده شده 

قرار داده ( z)در راستای عمود بر ساختار  و افزاره مجاورت

طبق  مولفه عمودی بردار گرین خش موهومیب .استشده 

فوتونی خواهد  های متناظر با چگالی حالترابطه زیر 

 .[8]بود

  
  

         (        )                                         

های فوتونی موضعی نشان  چگالی حالتنمودار  9شکلدر 

شینه مقدار بیرود  ه انتظار میهمانطورک. داده شده است

و در طول  استنانومتر  881-511در بازه  ها چگالی حالت

 .رسد ثابت مینانومتر به رفتاری  511ر از های بزرگت موج

 
اورت افزاره های فوتونی موضعی در مج چگالی حالت: 9شکل

 .آلومینا-نانومتری طال 11الیه  6متشکل از  هذلولویفراماده 

 
افزایش نرخ گذار خودبخودی تابشگر در مجاورت افزاره : 4شکل

و ( آبی)افزایش نرخ گذار تابشی  ، به تفکیک(مشکی) فراماده

 . (قرمز) غیرتابشی

 نرخ گذار تابشی افزایش  در بهره کوانتومی

که ،   کوانتومی نرخ گذار خودبخودی تابشگرافزایش 

با  استبیانگر مجموع نرخ گذارهای تابشی و غیرتابشی 

چگالی    که  به طوری شود، زیر محاسبه میفاکتور 
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تابشگر در نرخ گذار خودبخودی    های فضای آزاد و  حالت

 .آزاد است فضای

   
 

  
 

 

  
 (9                          )                      

   

افزاره  تمجاوردر دو قطبی برای  نرخ گذارفاکتور افزایش 

 .شوددیده می، 4شکلدر  نمودار مشکلی رنگبا هذلولوی 

 با 

 
 بهره کوانتومی برای تابشگر مجاور افزاره فراماده: 8شکل

فاکتور افزایش در این  ،FDTD  سازی استفاده از شبیه

و  (تابشی و غیرتابشی هایمجموع گذار) میدان نزدیک

محاسبه شده و به صورت ( گذار تابشی)تابشگر  4میدان دور

به ترتیب گذار تابشی و غیرتابشی  ،4در شکلتفکیک شده 

در طول  .به رنگ قرمز و آبی نشان داده شده است

و کم اتالف مد پهن باند )نانومتر  511 های بزرگتر از موج

گذار ی غیرتابشی به حداقل رسیده و گذارها( هذلولوی

 بهره .شود دیده می برابر 11افزایش  با فاکتور تابشی

8کوانتومی
 رقابت بهکه  است، فلورسانس شدت از معیاری 

 تابشگرگذار یک برای  غیرتابشی و تابشی مسیرهای بین

 بهره 8شکل .[1]شودپرداخته و با رابطه زیر بیان می

 برای مد % 81کوانتومی نزدیک به 

      
  

      
 (4                             )                  

   

که در مقایسه با روش نشان داده  راهذلولوی پهن باند 

 .های مبتنی بر تشدید، رقم قابل توجهی است

                                                           
 

4
 Near and Far field 

5 Quantum Efficiency 

 گیری نتیجه

و  FDTDسازی  در این پژوهش با استفاده از شبیه

 موضعی های فوتونی تابع گرین، چگالی حالت محاسبات

فراماده هذلولوی محاسبه و افزایش نرخ گذار افزاره  برای

غیر تابشی مورد بررسی خودبخودی از مسیرهای تابشی و 

نتایج بدست آمده افزایش قابل توجه  .قرار گرفته است

برای تابشگری که در ( گذار تابشی)تابش فلورسانس 

را به دلیل مد پهن باند دارد  مجاورت افزاره فراماده قرار
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 برای دمش نوری پالسمای القاییده لیزری پالس کوتاه المپ درخش سامانه

 1رسول ملک فرو  2*، امیر حسین فرهبد1فاطمه سادات تحصیلداران

  تهران مدرس، تربیت دانشگاه پایه، علوم دانشکده فیزیک، بخش مولکولی، و اتمی فیزیک گروه  1
 ، تهرانپژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 2

ان در ناحیه آبی و فرابنفش نیازمند چشمه نوری پر توغالباً  ،در محیط کم فشار دمش نوری پالسمای القاییده لیزری فلزات –چکیده 

، مدار و آرایش ویژهه  لیزر با سطح هدف تمرکز باریکهدر مکان  نوری دمش شدتبیشینه برای این منظور و برای تامین . است بیناب

مدار تخلیه و توانایی تحریک المپ ها در  رفتار و ،طراحیمیلیمتر  22هر یک با طول قوس  زنون المپ درخش 4و  2ای برای تحریک 

پهنژای تژپ   مشاهدات تجربی نشان می دهنژد کژه   . میلی بار مورد بررسی قرار گرفت 122الی  1/2محیط کم فشار هوا و گاز نئون از 

الوه بژر آن،  عژ  .اسژت میکروثانیه  5/3 کمتر از المپ هاتحویل شده به  کل ژول انرژی الکتریکی 5/2به ازای  جریان تخلیه المپ ها

برای دمش موثر نوری پالسژما در  میکروثانیه است که  1تا لحظه بروز قله پالس جریان المپ کمتر از  لغزش زمانی میان قله تپ لیزر

 .مناسب می باشدلحظه مورد نظر کامالً 

  زنون پالسمای القاییده لیزری، دمش نوری، المپ درخش -کلید واژه
 

System of short pulse flashlamps for optical pumping of a laser-

induced plasma 

Fatemesadat Tahsildaran
1
, Amir Hossein Farahbod

*2
, and Rasoul Malekfar

1 

1
 Atomic and Molecular Physics Group, Department of Physics, Tarbiat Modares University, Tehran 
2
 Department of Plasma and Nuclear Fusion, Nuclear Institute of Science and Technology, Tehran 

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 (0.1-

100 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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 مقدمه

در حوزه دمش پالسمای حاصل از برهمکنش لیزر با فلز 

محیط گاز کمکی کم فشار برای تقویت در زمانی نانوثانیه 

و [ 1]نوری و نوسان لیزر به روش دمش بازترکیبی اتم 

پرتو  اخیراً دمش نوری پالسمای القاییده لیزری به کمک

بر پارامتری لیزر تنظیم پذیر دمش حاصل از یک  همدوس

 [. 2]گزارش شده است فلز مورد نظر روی گذار دمش اتم 

 اولیه گاز درونی ار با فشاردر گذشته المپ درخش کم فش

میلی بار و تخلیه الکتریکی سریع با پهنای زمانی  08الی  1

برای دمش نوری محیط  میکروثانیه 1از مرتبه تپ جریان 

 18کمتر از فعال رزینه با طول عمر کوتاه ترازهای انرژی 

نانوثانیه و یا مطالعه شکست نوری پیوندهای مواد آلی به 

معهذا تا کنون هیچ گزارشی حاکی از  [.9و4]کار رفته است

دمش نوری ناهمدوس و سریع پالسمای القاییده لیزری به 

 .کمک تابش های المپ درخش در دست نیست

در این مقاله چگونگی آماده سازی و رفتار چشمه 

المپ کوچک درخش هر  4و  2ناهمدوس نوری متشکل از 

Lمیان دو الکترود با طول به ترتیب یک  mm20  و

dونی قطر در mm3  در و پهنای زمانی جریان و تابش

/ حد s 3 برای دمش نوری پالسما مورد بررسی 5

 .قرار می گیرد

 ساختار تجربی

دمش نوری پالسما در محیط کم فشار به کمک المپ 

در ناحیه فرابنفش مستلزم حضور اتصاالت ولتاژ درخش 

این است که در محیطی مستعد شکست دی الکتریک باال 

سبب بروز مشکالت متعدد در هنگام اعمال تپ امر 

سپس و ی اولیه پالسما جهت پدید آمدنتحریک المپ 

ولتاژ مورد نیاز برای  .دالمپ می گردتخلیه الکتریکی درون 

با  کوچک مورد نظر رخشد های تحریک خارجی المپ

کیلو  4در حد  ،میلیمتر میان دو الکترود المپ 28طول 

شکست با توجه به قانون پاشن برای بستگی  .ولت است

در  ،[0]گاز  فشار ومیدان الکتریکی دی الکتریک به 

میلی بار برای محیط هوا یا هر نوع گاز  18در حد  یفشار

کمتر  میدانی ،نظیر نئون، آرگون یا هلیوم تک اتمی کمکی

کیلو ولت بر سانتیمتر سبب بروز کرونا، شکست دی  1از 

و رگه های غیر قابل کنترل جریان میان پایانه  ،الکتریک

های متصل به ولتاژ باالی المپ و دیواره های فلزی 

  . محفظه برهمکنش و سایر نقاط کم پتانسیل می شود

 
 (الف

 
 (ب

از مونتاژ نهایی و نصب  دو نمونه المپ درخش قبل( الف: 1شکل 

مجموعه های تکمیل و نصب شده درون ( درون لوله کوارتز، ب

المپ، آماده نصب درون محفظه  4چارچوب نگهدارنده حاوی 

 .لیزر و هدف فلزی برهمکنش

برای رفع مشکل مذکور و با توجه به ضرورت نزدیکی 

چشمه نوری به موضع برخورد باریکه لیزر با سطح هدف 

موثر نوری پالسمای القاییده لیزری، ضروری جهت دمش 
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است تا المپ های درخش در فشار اتمسفر در حداقل 

فاصله هندسی تا موضع برخورد و با حداکثر تراگسیل 

نوری مرز جداکننده المپ ها و محیط کم فشار مستقر 

برای این منظور از شیشه کوارتز استفاده شد که . شوند

ر ناحیه بینابی بیش از درصد د 98قریب  نوری تراگسیل

المپ درخش  2هر . نانومتر از خود نشان می دهد 288

میلیمتر و  18درون لوله شیشه کوارتز به قطر بیرونی 

و  نصب، در محیط با فشار اتمسفر میلیمتر 1ضخامت 

سپس به کمک رزین مناسبی اتصاالت  دو انتهای لوله 

 ا حاوی المپ ها از محیط کم فشار پالسمای لیزری جد

 .1ند، شکل می شو

 روش تحریک المپ های درخش

 4یا  2جهت سهولت و اطمینان از تحریک همزمان هر 

المپ درخش و پرهیز از ورود ترمینال تحریک ولتاژ باال به 

درون محفظه پالسمای لیزری، مدار تحریک و تخلیه ویژه 

مدار . 2ای طراحی و مورد استفاده قرار گرفت، شکل 

روش تحریک سری و تحریک خارجی مذکور ترکیبی از 

 .المپ درخش است

 
و الکترودهای  FL1-4 چگونگی اتصال المپ های درخش: 2شکل

تحریک کننده خارجی آنها به یکدیگر به همراه مدار تحریک و 

از یکدیگر متمایز ( -)و کاتد هر المپ با )+( آند با . تخلیه الکتریکی

 .شده است

ی درخش بلند با روش تحریک ترکیبی برای المپ ها

میلیمتر میان دو الکترود و با یک سوییچ نیم  208فاصله 

رسانا، برای دمش محیط های فعال لیزر حالت جامد در 

 2مدار شکل [. 6]گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است 

نمونه ای متفاوت، ساده و کارآمد از تحریک ترکیبی المپ 

ا گسترش ها است که آن را برای دمش پالسمای لیزری ب

المپ های .  میلیمتر به کار گرفته شد 18فضایی کمتر از 

درخش بر روی جدار خارجی خود دارای پوششی شفاف و 

ایده اصلی در . رسانا برای تحریک خارجی می باشند

اتصال پوشش رسانای تحریک  ،المپ یک جفتتحریک 

خارجی المپ به آند المپی است که در پتانسیلی به مراتب 

بدین ترتیب . اتصال مشترک دو المپ قرار دارد باالتر از

در آغاز  ،محرک المپ ها PTولتاژ باالی پالس ترانسفورمر 

و همزمان به جدار بیرونی المپ ها  ورد اشارهبه آند م

که تخلیه اطمینان بخش و عمالً همزمان  اعمال می شود

 .تمامی المپ ها را در پی دارد
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رفتار قله و پهنای زمانی جریان تخلیه بر حسب ولتاژ شارژ : 9شکل

به  2المپ درخش که مطابق شکل 4خازن برای مدار تخلیه با 

 . صورت سری با یکدیگر قرار گرفته اند

 یافته های تجربی

افزایش قله جریان عبوری از پالسمای المپ دو ویژگی 

ال قله سودمند کوتاه شدن پهنای زمانی تپ نوری و انتق

تابش های پالسما به سوی طول موج های کوتاهتر را به 

افزایش جریان سبب کوتاه شدن پهنای زمانی . همراه دارد

تپ نوری گسیل یافته از المپ می شود زیرا شدت تابش 

های پالسمای المپ عمالً تابعی درجه اول از جریان 

تجربی پهنای زمانی  نمودار 9شکل  .عبوری از المپ است

اندازه . المپ را نشان می دهد 4ه جریان عبوری از و قل

 28گیری ها به کمک پیچه روگوفسکی با پهنای باند 
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مدار تخلیه  Cظرفیت خازن . مگاهرتز انجام شده است

 تا 988از  Vchولتاژ شارژ خازن . نانوفاراد است 208برابر با 

ژول انرژی ذخیره شده  4/8الی  1/8ولت متناظر با  1988

 .است در خازن

 

 
 4ی از رفتار زمانی جریان تخلیه برای مدار با یاهنمونه : 4شکل

( پایین ،کیلو ولت 4/1 (باال: خازن ولتاژ شارژ. المپ درخش سری

 04/9و  19/4به ترتیب  پهنای زمانی تپ جریان. ولت کیلو 9/1

 .آمپر است 140 و 91 میکروثانیه و قله جریان تخلیه المپ

 بستگی آن، جریان پهنای زمانی تپدلیل کاهش یافتن 

به خودالقای ثانویه پالس ترانسفورمر [ 1] (1)طبق رابطه 

Ls   است کهLs  با افزایش جریان و نزدیک شدن به ناحیه

کل  خودالقای .اشباع هسته ترانسفورمر کاهش می یابد

  .استبرابر   Ls مدار عمالً با

sL C3  (1)  

مشاهده تجربی نشان می دهد که حداکثر ولتاژ قابل اعمال 

و تخلیه  ودیالمپ سری قبل از بروز تحریک خودبخ 2به 

 بدین ترتیب. ولت است 1088 ها المپ کنترل ناپذیر

حداکثر انرژی قابل تحویل در بانک خازنی مدار برابر با 

از انرژی حتی ( 2)ق رابطه ژول است که این مقدار طب 1/1

exEانفجار یک المپ J14
 

 ه مراتب کوچکتر استنیز ب

 [.1]که تضمین کننده طول عمر المپ ها می باشد

exE / Ld 0 12  (2)  

از رفتار زمانی تپ جریان عبوری از  دو نمونه 4در شکل 

جریان عدم وجود . المپ ها مشاهده می شودمجموع 

منفی که سبب کاهش عمر مفید المپ می شود نشانه 

 المپ وضعیت مطلوب نزدیک میرایی بحرانی مدار تخلیه

 [. 1]به شمار می آید

گیری نتیجه  

چگونگی آماده سازی، تحریک و رفتار مجموعه المپ های 

پ های نوری توانمند درخش حاوی گاز زنون برای تولید ت

با تکرار پذیری و لغزش زمانی میکروثانیه  9ه کوتاه از مرتب

در محیط کم فشار  ،میکروثانیه از لحظه تحریک 1کمتر از 

برای دمش ناهمدوس نوری پالسمای القاییده لیزری به 

در مقایسه با . صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت

از  ،ارزانی و سهولت نسبی استفاده ،لیزرهای تنظیم پذیر

  . می آید ه شمارب این نوع چشمه های نوریمزایای 
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عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی آلی مبتنی بر پایه 

PEDOT:PSS/CuPC/C60   وPEDOT:PSS/ZnPC/C60 

 اصغر شکریمهناز قاضی، علی

 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مبتی بر روش ماتریس انتقال عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی آلیی   Gpvdmساز افزار شبیهدر این مقاله، با استفاده از مدل اپتیکی نرم -چکیده 

های تراکم و جذب فوتونها، وابستگی کمیت. ایمسی کردهررا بر  PEDOT:PSS/ZnPC/C60 و  PEDOT:PSS/CuPC/C60مبتنی بر پایه 

نتیای   . هیای فایال مساسیبه شیده اسیت     خامت الیهمدار باز و همچنین بازده تبدیل توان و عامل پرشدگی به ض ولتاژچگالی جریان اتصال کوتاه و 

الیه فاال  nm11ضخامت بهینه   بیشتر از  CuPCالیه فاال  nm93های مذکور برای ضخامت بهینه دهد که مقادیر کمیتمساسباتمان نشان می

ZnPC نتای  . شودا عملکرد بهتری مارفی میتواند به عنوان سلول خورشیدی بن مس مینیبه طوری که ساختار نامتجانس بر پایه فتالوسیا  است

 .و سلول خورشیدی آلی مفید باشد  این مقاله ممکن است در طراحی ادوات اپتوالکترونیکی

 بازده تبدیل توان، تراکم و جذب فوتونها، چگالی جریان اتصال کوتاه، سلول خورشیدی آلی -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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 یها توساه سلول یبرا یادیز یها تالش ریاخ یها در دهه

بازده  شیساخت و افزا یها نهیدر جهت کاهش هز یدیخورش

ها به دنبال استفاده از  تالش نیا. آنها صورت گرفته است

 یطوالن یها باال، زمان ندیفرآ یدما اند که به بوده ییندهایفرآ

 .نداشته باشند یازین متیق گران وسخت  یها هیال ریو ز ندیفرآ

مد نظر است، که در این فلز  هاینیانیفتالوس ان،یم نیدر ا

ای مقاله سلول خورشیدی آلی را به صورت یک چندالیه

نس شامل نیمرساناهای مختلف از نوع دهنده و گیرنده نامتجا

از نوع ماده آلی ( الیه فاال)که به وسیله یک الیه میانی 

با در نظر گرفتن عنصر مرکزی . کنیمانتخاب می( فتالوسیانین)

فتالوسیانین از نوع فلزات مختلف مانند مس و روی، بازده و 

تاه، ولتاژ جریان مدار کو)های مختلف سلول خورشیدی کمیت

مورد بسث قرار ( مدار باز، ضریب جذب و ضریب عامل پرشدگی

-افزار شبیهدر این مقاله، با استفاده از مدل اپتیکی نرم. گیردمی

 ZnPC/c60های فاال ، سلول خورشیدی با الیهGpvdmساز 

 .مورد مطالاه قرارگرفته است CuPC/c60و 

 مدل اپتیکی

باشد که اولین انتقال میمدل اپتیکی بر اساس روش ماتریس 

و همکارانش بر روی سلول خورشیدی آلی  بار توسط پترسون

ها در از آنجا که تاداد اکسایتون .[1]مورد استفاده قرارگرفت 

طور مستقیم وابسته به یک موقایت خاص در یک ساختار به

گرفتن نظرتوان با درانرژی جذب شده توسط مواد است می

الیه  xجذب شده درمکان انرژی ,یعمودی بودن نور فرود

 :مساسبه نمود( 1)را توسط رابطه (  jالیه )فاال

 1            
2

0( , )

41
,( , )2

j

j jjj x
C j x

k
Q E



 
    

 x این مانی است که انرژی جذب شده در موقایتاین، به 

و  cای متناسب با سرعت نوردرساختار الیه
0گذردهی ضریب

خال و 
j جذب و ضریب

j
 فاال وشکست الیهضریب

2

( , )j xE 
تاداد . فاال استالکتریکی درون الیه میدان مربع 

فوتونهای ایجادشده در یک الیه متناسب با تاداد اکسایتون

جذب شده است و از اینرو،  های
2

( , )j xE 
طور مستقیم به

. شده در هر نقطه استهای تولیددهنده تولید اکسایتوننشان

 [:2]شود داده می( 2)آهنگ تولید اکسایتون با ماادله 

 2                          
   

800

,
350

1
j x j x

d
hc

QG 
                                  

طول موج نور سرعت نور و  cثابت پالنک،  hدر این رابطه، 

آل می توان با جمع تمامی در حالت ایده. باشندفرودی می

ها در ناحیه فاال، به رابطه بیشترین چگالی جریان اکسایتون

ین، چگالی جریان اتصال بنابرا. اتصال کوتاه دست پیدا کرد

 [.9]شوند مساسبه می (9)شده از رابطهکوتاه ایجاد

 3                                     
 sc j x

e dxJ G  

 بررسی نتایج

نمایش داده شده   (1)برده شده در شکل  دو نوع ساختار بکار

 :است

 

 CuPC/C60  آلی متشکل ازالیه فاال خورشیدی ساختارسلول :1شکل

 ZnPC/C60و 

و  nm93با ضخامت  Aمقایسه پارامترهای اپتیکی ساختار: 1جدول

 nm11با ضخامت Bساختار 

Device Thickness  

(nm) 

FF 

 

PCE 

(%) 

VOC 

(V) 

Jsc 

(Am-2) 

A 30 0.733 13.086 0.841 -211.94 

B 15 0.700 9.315 0.721 -184.19 

 

  CuPc, c60, ZnPcهایالیه (n, k) اپتیکی هایثابت

ابتدا برای یافتن [. 1و  8]است استخراج شده   ازمراجع

ضخامت بهینه ،نمودار چگالی جریان مدار کوتاه برحسب 
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و  A)ساختار) CuPc/c60ضخامت را برای سلول با الیه فاال 

 2شکل)ایم بدست آورده( Bساختار) ZnPc/c60الیه فاال 

 (.ببینید

Gpvdmدر ابتدا توسط نرم افزار شبیه ساز 
1

که اساس  

مساسبات عددی این شبیه ساز برمبنای روش نیوتن رافسون و 

مبنای مساسبات اپتیکی و الکتریکی آن براساس روش پترسون 

ضخامتهای بهینه رابرای بیشترین بازده تبدیل توان .باشدمی

مترهای دوساختار مساسبه نموده ایم و سپس مقایسه بین پارا

با توجه به اطالعات ارائه شده در .اپتیکی را انجام داده ایم

شود که مقادیر تمام پارامترهای به دست مشاهده می 1جدول 

باالتر از دستگاه  nm 93با ضخامت بهینه  Aآماده از دستگاه 

B  با ضخامت بهینهnm11 نسوه تغییر بازده تبدیل . باشدمی

. ارائه شده است 2ر شکل توان برحسب ضخامت الیه فاال د

در  nm93و  nm11البته الزم به ذکر است که در ضخامت 

قله بازده داریم که باالترین بازده در ضخامت  ZnPcالیه فاال 

nm93  الیهZnPc  رخ داده است اما به علت باالرفتن احتمال

را با  gpvdmساز ضخامت ما دستگاه شبیه بازترکیب در این

-مشاهده می 9باتوجه به شکل .ودیمتنظیم نم nm11ضخامت 

کنیم که روند کاهش و افزایش چگالی جریان اتصال کوتاه در 

باشد و در یکسان می ,های مشابههردو ساختار در ضخامت

بیشترین چگالی جریان  nm13هردو ساختار در ضخامت 

کمترین مقدار  nm  93اتصال کوتاه را داریم ودرضخامت

با توجه به اینکه در این دو . چگالی جریان اتصال کوتاه را داریم

هردو نقش دهنده را بر عهده  CuPcو  ZnPcساختار الیه های 

 CuPcیابیم که الیه درمی 1و8های دارند با مقایسه شکل

نماید و تراکم فوتونها در این دهندگی خود را بهتر ایفا مینقش

 .باشدمی Bساختار ZnPcبیشتر از الیه  Aه الیه ازدستگا

                                                 
1
General-purpose Photovoltaic Device Model (gpvdm) 

 

 B و A دو ساختار هایتوان برحسب ضخامت لیبازده تبد -2 شکل

 

 Bو Aدو ساختار  چگالی جریان اتصال کوتاه برحسب ضخامت -9شکل

 

 Aهای دستگاه نمودار تراکم فوتون درتمامی الیه -8شکل

 

 Bهای دستگاه نمودار تراکم فوتون درتمامی الیه -1شکل

مشاهده می کنیم که ماکزیمم  1و  6های با مقایسه شکل

باشد می 1هردو در  ZnPcو  CuPcفوتونها درجذب چگالی 
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نمودار تقریباً دراین مسدوده به  CuPcاما با این تفاوت که در 

به صورت خطی با یک  ZnPcباشد اما در صورت سهمی می

طبق . گرددنزولی میباشد و سپس به شدت نقطه ماکزیمم می

ها در رسد که جذب فوتوننمودارهای مربوطه به نظر می

CuPc باشدبیشتر می. 

 Aهای دستگاه نمودار جذب فوتون در تمامی الیه -6شکل

 

 Bهای دستگاه نمودار جذب فوتون در تمامی الیه -1شکل

 نتیجه گیری

-نرمدرد این مقاله، عملکرد سلول خورشیدی آلی با استفاده از 

اساس کار آن روش ماتریس انتقال که  gpvdmساز افزار شبیه

پارامترهایی چون ولتاژ مدار باز و  .باشد بررسی گردیدمی

چگالی جریان اتصال کوتاه و عامل پرشدگی و بازده تبدیل توان 

نانومتر دارای مقادیر باالتری  nm93با ضخامت  Aدر ساختار 

زیرا با این حال که . دمی باش  nm11با ضخامت Bاز ساختار 

-در الیه دهنده خود دارای گاف انرژی بزرگتری می Aساختار 

دارای تراکم فوتونی و  ,Bباشد اما نسبت به الیه دهنده ساختار 

های این در ادامه کار، از داده. باشدجذب فوتونی بهتری می

ولتاژ مدار باز، ( مقاله برای بسث در مورد پارامترهای فتوولتائیک

توان این دو ساختار می (تور پرشوندگی، بازده تبدیل توانفاک

 .استفاده نمود
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کوتاه با استفاده از نانوساختارپاپیونی  موج طولتولید پالسمونیکی نور لیزری با 

 مستقر روی زیر الیه دار روکششکل طالی 

 محمدرضا فروزش فرد، مسعود محبی، محمد سلیمانی

 رفسنجان ،عصر یولگروه فیزیک، دانشگاه 
m.mohebbi@vru.ac.ir 

ی  لهیوسی   بیه  شیده  تیی تقوگیاز هییدرو ن بیا مییدان الکتریکیی       کینش  بیره  ما تولید هارمونیک مرتبه باال ناشیی از   –چکیده 

کیه   دار روکیش هیا زمیانی کیه ییک نانوسیاختار پیاپیونی شیکل طیالی         این میدان .کنی بررسی میرا پالسمون سطحی موضعی 

تولیید   ردیی گ یمی بلنید قیرار    میوج  طیول در معرض یک میوج تتیت کوتیاه مید  بیا       قرار دارد YAGروی یک زیرالیه از جنس 

و زییر الییه،    نیانو سیاختار   اطیرا  نیاز    پوشیش عیای    زمیان  هی   کار بیردن  هبکه با  دهد یمنشان  یساز هیشبنتایج . شوندمی

بیا ایین پیشین،اد،    . دسیت یافیت   تربیاال به تولیید هارمونییک مرتبیه     توان یمتقویت میدان در گا  نانوساختار به حدی است که 

بیرای دفعیا  زییاد ج،یت تولیید هارمونییک اسیتفاده         ،از سیاختار  تیوان  یمو درنتیجه  شود یمجلوگیری  ساختارنانواز تتریب 

 .کرد

 موضعی ، نانوساختار، پالسمون سطحیشده تیتقوبه باال، میدان الکتریکی هارمونیک مرت -کلید وا ه

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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و  ها اتمکه  دهد یمتولید هارمونیک مرتبه باال زمانی رخ 

گاز و یا جامدات کریستالی تحت تابش پالس  یها مولکول

باعث  یرخطیغاین فرآیند . لیزری شدیدی قرار گیرند

از پالس نرم  Xو اشعه  (XUV) تولید تابش فرابنفش دور

در محدوده طیف مرئی و یا  یموج طوللیزری فمتوثانیه با 

در فرآیند  استفاده موردپالس لیزری . شود یم قرمز ونماد

 10تولید هارمونیک مرتبه باال باید دارای شدتی از مرتبه 

TW cm
براین یک تقویت پالس بر مبنای بنا. باشد 2-

برای باال بردن قله توان پالس فمتوثانیه الزم  [1]چرپ

در  اخیرا با استفاده از تشدید پالسمون سطحی. باشد یم

میدان الکتریکی فرودی تا  ،پاپیونی شکل فلزی نانو ساختار

شدت پالس  جهیدرنت [2]شود یمتقویت  dB 20بیش از 

برای تولید هارمونیک مرتبه باال  ازیموردنلیزری از آستانه 

و دیگر  ماند یمنرخ تکرار پالس ثابت باقی  البتهکرده  تجاوز

 طیفی رخ مین .نیازی به فرآیند تقویت لیزری نیست

توسط میدان  دشدهیتولی مرتبه باال یها کیهارمون

های لذا پژوهش .شود یمتعیین  شده تیتقوکی پالسمونی

های تولیدی زیادی برای بهبود کنترل طیف هارمونیک

  استفاده ینانو ساختارها تاکنون .[5-9]انجام شده است 

اول  باشند یماین فرآیند دارای دو ضعف اصلی در  شده

حرارتی ناشی از پالس  یها بیآسمقاومت کم در برابر 

باعث ( ساختار نانوکه با تغییر شکل و یا تبخیر )لیزری 

نانو ضعف دوم  .[6]شود یم نانو ساختارکاهش طول عمر 

ناحیه فضایی که شدت میدان )  نقاط داغ ساختارها

باریک  شدت به( رسد یمالکتریکی به بیشترین مقدار خود 

این مشکل،  این مقاله برای حل در. [1]هستندو محدود 

 نانو ساختاری عایق نازک حول  هیال  کاستفاده از ی

 نانو ساختاراز تخریب  تنها نهکه  شودپیشنهاد داده می

 شده تیتقوبلکه باعث کاهش میدان  کند یمجلوگیری 

در نتیجه . شود ینمبه مقدار زیادی  نانوساختاردرون گاف 

که  یموج طول نیتر کوتاهدر قیاس با تولید باریکه لیزری با 

به صورت تئوری و تجربی به آن  [2]کیم و همکارانش 

دست یافته بودند، با این پیشنهاد که در این مقاله ارایه 

 موج طولبه تولید باریکه لیزری با  توان یم میده یم

 منظور به، در این مقاله نیچن هم .نیز دست یافت تر کوتاه

در  خشیدن به استفاده از چنین ساختاریعینیت ب

با روکش عایق  نانو ساختاردر زیر  هیال ریزآزمایشگاه، یک 

به  عددی، یساز هیشببر پایه  در ادامه. قرار داده شد

قرار دادن این زیر الیه بر تقویت میدان و  ریتأثبررسی 

 .شود یمطیف هارمونیک تولیدی پرداخته 

 یساز هیشب

 افزار نرمبا استفاده از  (1) شکل مطابقدر این قسمت 

پاپیونی شکل از جنس طال با زاویه  نانوذرهکامسول یک 

275h ، ارتفاع10 رأس nmضخامت ، t 25nm ،

dگاف  10nm 14.6 و با روکش عایق به ضریب شکست 

بر روی یک زیر الیه به ضریب ه ک نانومتر 2و ضخامت 

درون یک مکعب  نانومتر 25ضخامت  و 1479 شکست

 .میکن یم یساز هیشبقرار دارد  مستطیل از جنس هوا

 
متشکل از دو مثلث از جنس  نانو ساختار یبعد سهشکل : 1شکل 

روی یک زیر الیه از  (رنگ سفید) با روکش عایق( رنگ بنفش)طال 

 (.رنگ زرد) YAGجنس 

تحت  نانوذرهمشخصات هندسی الزم به ذکر است که  

 بهکامسول  افزار نرمتوسط  یساز نهیبهبعد از بررسی، 

بهینه از پارامترهای  این مقادیر یازا درکه  اند آمده دست 

بیشترین تقویت ( مقادیری که در باال اشاره شد) هندسی

. ندیآ یمبه دست  نانو ساختارمیدان الکتریکی درون گاف 

با  ،یک موج الکتریکی تخت از سطح باالیی مکعب

و با قطبش الکتریکی در راستای محور  nm788 موج طول
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x  که در راستایz  به نانو ساختار تابیده  شود یممنتشر

شده  پراکنده یکیالکتر دانیم بیضر عیتوزو  شود یم

 دانیاندازه م شده به پراکنده یکیالکتر دانینسبت اندازه م)

 هیال ریو ز قینانو ساختار با روکش عا  حالت یبرا( یفرود

 .شده است گزارش( 2)در شکل 

 

 

 
در اطراف نانو  شده تیتقو یکیالکتر دانیم یدوبعد عیتوز: 2شکل 

با روکش عایق و روی زیر الیه از جنس از جنس طال  یساختار

YAG یها در صفحه yz ،xz  وxy  که از مرکز گاف نانو ساختار

 .کنند یعبور م

، xy یها صفحهبا مقایسه مقدار تقویت میدان الکتریکی در 

xz  وyz ناحیه فضای خالی  دربیشترین تقویت  میابی یدرم

. افتد یماتفاق  (گاف نانو ساختار) ها مثلثبین نوک 

میدان الکتریکی  یبعد کیگام بعد توزیع در بنابراین 

را  نانو ساختار رأسروی خط واصل بین دو  شده تیتقو

نانو ساختار  یها حالتبرای تمامی  (9)شکل با  مطابق

 ریو ز قیبا روکش عا ق،یبا روکش عا ق،یبدون روکش عا

مطابق شکل بیشترین تقویت  .شود یمنشان داده  هیال

وکش فرودی برای حالت نانوساختار طالی بدون رمیدان 

برابر بر روی نوک  78.طال و زیر الیه برابر با مقدار تقریبی 

. باشد یم (x=y=z=0) برابر در وسط گاف 178و  ها مثلث

مقدار  بهروکش مقدار تقویت  ی هیالبا اضافه کردن فقط 

 9مقدار تقریبی و  ها مثلثنوک  یبرابر بر رو 18 یبیتقر

با اضافه کردن یک زیر . ابدی یمدر وسط گاف کاهش برابر 

مقدار ، مقدار تقویت به دار روکشالیه به نانوساختار طالی 

 .ابدی یمدر سرتاسر گاف کاهش برابر  9 و ثابت یبیتقر

 
روی خط  شده تیتقومیدان الکتریکی  یبعد کی عیتوز: 9شکل 

نانو ساختار  یها حالتبرای ( z=0) نانو ساختار رأسواصل بین دو 

 هیال ریو ز قیبا روکش عا ق،یروکش عابا  ق،یبدون روکش عا

 تولید هارمونیک مرتبه باال

در وسط گاف  با قرار دادن یک اتم هیدروژن تیدرنها

نانو  (رأسخط واصل بین دو وسط روی مثال بر  عنوان به)

این اتم به  یرخطیغبه بررسی پاسخ  توان یم ساختار

دینامیک حرکت یک . [49 7] پرداخت شده تیتقومیدان 

خطی الکترون که در یک میدان الکتریکی با قطبش 

حرکت  (9)مطابق با شکل ( z=0خط درون گاف بر روی )

با تقریب خوبی از حل معادله شرودینگر  توان یمرا  کند یم
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بر این مبنا  .ی به دست آوردبعد کوابسته به زمان ی

را  شده لیگسمرتبه باالی  یها کیهارمونشدت  توان یم

 .[18] محاسبه کرد

 یمرتبه باال برا یها کیهارمون فیط (.)شکل در 

فقط نانو ساختار طال، نانو ساختار طال با روکش  یموردها

 هیال ریمستقر بر ز قیطال با روکش عا و نانوساختار قیعا

 نشان داده

11شدت میدان فرودی. شده است 25 10 W / cm  و مدت

10تپش  fs  است شده گرفتهدر نظر. 

  
نانو فقط  یموردها یبرا مرتبه باال یها کیهارمون فیط: .شکل 

و ( سبز)عایق  با روکش طال ساختار ، نانو(قرمز)طال ساختار 

 .(نیچ نقطه یآب)عایق مستقر بر زیر الیه  با روکش طال نانوساختار

طال با روکش  نانوساختارمرتبه فرکانس قطع برای حالت 

که قابلیت پیاده کردن  هیال ریمستقر بر ز قیعا

در دو حالت دیگر . باشد یم .9آزمایشگاهی دارد حدود 

که منجر به تخریب )فرکانس قطعی به علت تقویت زیاد 

 .شود ینممشاهده ( شود یمساختار در واقعیت 

 گیری نتیجه

در این پژوهش به بررسی طیف هارمونیک ناشی از اتم  

هیدروژن درون گاف نانوساختار پاپیونی شکل از جنس 

قرار  YAGطال و با روکش عایق که روی زیر الیه از جنس 

تولید هارمونیک مرتبه واقعی  امکاندارد پرداخته شد تا 

وجود الیه عایق از تخریب . میسر شودباال در آزمایشگاه 

یک  توان یمو با این چیدمان  کند یمختار جلوگیری نانوسا

کوتاه و با قابلیت استفاده طوالنی در  موج طولمنبع لیزری 
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های حرارتی نیروگاه برای فرنلیخطی ای آینه هایمتمرکز کنندهطراحی 

 خورشیدی

 هادی برزویی

 9398995669های نوین سبزوار، کد پستی دانشکده مهندسی، دانشگاه فناوری1
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جیایگزین  فرنلیی   هایازتابندهب .کننداستفاده میی گرم یا تامین حرارت مورد نیاز نیروگاهبرای پیشسهموی خطی های از بازتابنده

با از بازتبانده فرنلی  یکوچک مقیاس، نمونه سازیشبیه در این .های سهموی خطی هستندمناسب و ارزان قیمتی برای متمرکز کننده

طراحی بازتابنده فرنلی در هر مقیاس دلخیواهی  ی عمومی برای معیار دهانه عددی نمودار با کمک وشده سازی شبیههای تخت آینه

مقطی  نیورگیر    درصد نور رسیده به سیط   35سانتی متر برای دریافت  91آینه با پهنای  63در این طراحی تعداد . شده استایجاد 

های مقعیر بیا   استفاده از آینه .درجه است  38 ،درصد35زاویه دید سامانه متمرکز کننده برای رسیدن به بازده . شده است استفاده

 .داده استبرابر افزایش  5.8بر روی لوله انتقال حرارت را متمرکز شده  ، شدت نورهای تختبه جای آینه متر 8شعاع انحنای 

 .های مقعر، آینهمتمرکز کننده، نیروگاه حرارتیهای آینهرنلی، فبازتابنده انرژی خورشیدی،   -کلید واژه

 

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

-های خورشیدی فرنلی یکی از جدیدترین نیروگاهنیروگاه

ها با این نیروگاه. [1] خورشیدی هستندهای حرارتی 

های سهموی خطی، تر نسبت به نیروگاههندسه ساده

 .[8] .های ساخت کمتری دارندهزینه

های بازتابی یابی به دماهای باالتر توسط نیروگاهدست

یابی برای دست. دهدفرنلی بازده مولد برق را افزایش می

برای  و ت نور بیشتر شودبه دمای باالتر باید تمرکز شد

افزایش شدت نور روی لوله انتقال حرارت، دو راه وجود 

ها و کانونی کردن بیشتر نور توسط افزایش تعداد آینه: دارد

شود که انحنای هر آینه باعث می. هاانحنا دادن به آینه

در این مقاله اثر . پهنای لکه روی لوله جاذب کمتر شود

و  نور متمرکز شده بررسی شدهها بر شدت تعداد آینه

بهینه  .اندهای مقعر جایگزین شدههای تخت با آینهآینهنیز

مضاعف آن بر شدت اثر انحنای هر آینه محاسبه شده و 

  .روی لوله مطالعه شده است

 روش طراحی

های تخت است که ترکیبی از آینه متمرکز کننده فرنلی

یکدیگر قرار  در کنارهای مشخص ها و در فاصلهتحت زاویه

های در این طراحی، پهنای تمام آینه .(1شکل ) اندگرفته

ها روی خط مرکز تمام آینه. نواری یکسان فرض شده است

. چرخندها نسبت به این مرکز میزمینه قرار داشته و آینه

و شود محاسبه می 8رابطه  ها توسطقرارگیری آینهمحل 

محاسبه  9بازگشتی گیری هر آینه از رابطه اویه سمتز

 .شودمی

1 cos( )n nw w   (1)  

1 1tan(2 )(sin( ) sin( ))n n n nS w       (8)  

1

1

1

tan(2 ) 2
n

n n n j jF w S w S w
 

     
 


 (9)  

شماره آینه،  nکه
nw ،پهنای موثر آینهnزاویه سمت-

شکاف بین هر آینه و nSگیری آینه نسبت به محور افقی، 

  .است کانونی بازتابنده فرنلی فاصلهFآینه قبلی و

 

هندسه متمرکز کننده فرنلی برای کانونی کردن نور : 1شکل 

 . خورشید بر لوله انتقال سیال

در بازتابنده فرنلی به علت شکاف خالی بین دو آینه نواری، 

سطح مقطع نورگیر پهنای توان دریافتی تابعی خطی از 

دهانه با افزایش اندازه . نیستمتمرکز کننده آینه فرنلی 

های تاریک بین دو آینه ، فاصلهبازتابنده فرنلیدر عددی 

مقدار بیشتری از توان رسیده به متوالی نیز بیشتر شده و 

برای مطالعه ما  .کل متمرکز کننده هدر خواهد رفت پهنای

از مشخصه  بازتابنده فرنلی با هر اندازه و ابعادی رفتار

  :کنیماستفاده میدهانه عددی شناخته شده 

sin( )mNA n   (4)  

ضریب شکست محیط و nکه
mزرگترین زاویه تابش نور ب

بزرگ شدن دهانه عددی  .به متمرکز کننده فرنلی است

ها است و توان بیشتری از نور معادل افزایش تعداد آینه

  .ه انتقال حرارت متمرکز خواهد شدخورشید بر لول

ها نیز بر شدت نور دهانه عددی، انحنای آینهعالوه بر اثر 

اثر دارند که تا کنون محاسبه سرراست برای آن انجام 

های از آینه های نواری تختبه جای آینهاگر . نشده است
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پهنای لکه نور روی لوله جاذب کمتر استفاده شود مقعر 

در تابش خارج از  .بیشتر خواهد شدتمرکز نور شده و 

برای  مقعر، رابطه بین جسم و تصویری محور به آینه

 شودمحاسبه میزیر از معادله  (تانژانتی)پرتوهای مماسی 

[9]: 

1 1 2

cos( )p q R 
   (6)  

qمحل جسم نسبت به آینه،  pکه  محل تصویر پرتوهای  

زاویه بین نصف شعاع انحنای آینه مقعر و Rمماسی، 

  .پرتو تابش و بازتابش است

 Error! Reference source notهمانگونه که در 

found.  ،در تابش خارج از محور و در رسم شده است

 با کسینوس زاویههر آینه فاصله کانونی اندازه ، 2زاویه

ترین اندازه لکه ناشی از بیرونی aپهنای. شودکوچک می

 :آیدها بدست میتناسب مثلث ازآینه بر روی لوله جاذب 

cos( )

cos( ) cos( )

a w

L f f



 



 (1)  

فاصله لوله تا نقطه dفاصله لوله جاذب تا آینه،  Lکه

با . نصف زاویه بین تابش و بازتابش استکانونی و 

ساخت بازتابنده فاصله های الزم برای انتخاب تعداد آینه

ها شعاع انحنای آینه. شودآخرین آینه تا محور مشخص می

طه زیر و بر حسب فاصله آینه وسط تا مرکز لوله و از راب

 : شودمحاسبه می آینه تا مرکز لولهآخرین فاصله 

2 1

1 2

2 2
cos( ) cos( )

L L
R f

 


 


 (9)  

 شبیه سازی

های برای آنکه مقیاس کردن طراحی انجام شده به اندازه

 ،هاسازیشبیهدر تر امکان پذیر باشد، تر یا کوچکبزرگ

 11ها متر، پهنای آینه 1ارتفاع قرارگیری لوله جاذب 

ترین معادل بزرگ)متر سانتی 11لوله هم  قطر متر وسانتی

روابط  .در نظر گرفته شده است (سطح مقطع موثر آینه

توسط محیط متلب محاسبه شده و نتایج  9تا  1بازگشتی 

 .آمده است 1جدول در  آن

ها و زاویه قرارگیری نتایج طراحی اپتیکی برای محل آینه: 1جدول 

 .ها در نیروگاه بازتابنده فرنلی خورشیدیآن

شکاف بین دو  زاویه محل قرارگیری شماره آینه

 آینه

1 1 0 0.25 

8 11108 2.86 1.50 

9 81104 5.69 3.75 

4 91409 8.46 6.96 

5 41908 11.14 11.15 

6 51806 13.71 16.25 

1 69105 16.14 22.24 

8 14908 18.42 29.10 

9 81806 20.55 36.80 

11 111804 22.53 45.33 

توان . رسم شده است 8شکل بازده اپتیکی سامانه در 

بازتاب شده روی لوله به توان تابیده شده به واحد سطح 

شکستگی ایجاد شده در رسم نمودار از . محاسبه شده است

رفتار  9شکل و  شودها ناشی میگسسته بودن تعداد آینه

زاویه میدان دید و اندازه دهانه عددی را بر حسب فاصله 

 .دهدها از وسط سامانه متمرکز کننده نشان میمرکز آینه

 

بازده توان رسیده به لوله جاذب بر حسب فاصله روی : 8شکل 

 .هاقرار گیری آینه محور
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 [4]انجام شده توسط مورین و همکاران در بررسی تجربی

ها محاسبه حسب تعداد آینههزینه تولید انرژی برق بر 

متر و پهنای کل  105ارتفاع لوله از آینه اولیه . شده است

متر را در بر  1105متر است که از هر طرف  95گیرنده 

درجه محاسبه شده  65زاویه دید آخرین آینه . گیردمی

 804درجه با فاصله  65زاویه  9در شکلاز طرفی، . است

متر ضرب شود فاصله  105و اگر در ارتفاع  معادل است متر

 1105با کند که مطابقت بسیار خوبی متر را تایید می 18

مقیاس  9شکل . دارد نتایج تجربی متر گزارش شده در

خوبی برای طراحی نیروگاه فرنلی در هر اندازه دلخواه 

 . کندایجاد می

با انتخاب ارتفاع لوله از متمرکز کننده و زوایه دید لوله از 

 9فاصله آخرین آینه توسط شکل  ینهمنظر آخرین آ

بازده . شودمحاسبه شده و توسط ارتفاع لوله مقیاس می

اپتیکی بازتابنده نیز به کمک فاصله آخرین آینه توسط 

 . شودمحاسبه می 8شکل 

 
ها تغییرات دهانه عددی را بر حسب دایره( سمت راست: )9شکل 

ها تغییرات مربع( سمت چپ. )دهندمی نشانفاصله هر آینه تا مرکز 

 دهندمیدان دید را بر حسب فاصله هر آینه تا مرکز نشان می

-های مقعر، توان اپتیکی بر روی لوله نازکبا انتخاب آینه

متر با بازده  408اگر پهنای موثر . تری متمرکز خواهد شد

فاصله دورترین . درصد برای دریافت نور فرض شود 68

زاویه دید آخرین آینه . متر خواهد بود 804آینه تا لوله 

متر و  1درجه، فاصله آینه مرکزی تا لوله  65توسط لوله 

پنج  های نواریو شعاع انحنای آینه 806فاصله آخرین لوله 

-های مقعر با آینهبا جایگزینی آینه. شودمتر محاسبه می

متر کاهش سانتی 4 به 11از  جاذب های تخت، قطر لوله

  .نور استبرابری شدت  805یابد که معادل 

 نتیجه

، مقیاسی تولید شده است با استفاده از مفهوم دهانه عددی

بین ارتفاع لوله جاذب، پهنای کل بازتابنده و  که رابطه

سازی با نتایج شبیه. سازدبازده اپتیکی سامانه را میسر می

تایج تجربی مقایسه شده و کارایی این روش تایید شده ن

ها و سازی اثر زاویه دید بر تعداد آینهدر این شبیه .است

-اندازه. های فرنلی بررسی شده استبازده اپتیکی بازتابنده

های سازی تبدیل به مقیاسهای به کار رفته در شبیه

 .سازدتر را به راحتی میسر میتر و بزرگکوچک

-های فرنلی، از آینههای رایج در بازتابندهبرخالف طراحی

 ،انتخاباین با های خمیده برای بازتاب نور استفاده شده و 

تمرکز نور باال رفته و شدت بیشتری روی لوله جاذب 

روش سرراست و دقیق برای محاسبه . شودمتمرکز می

ه بازتابند هایها بر حسب اندازهآینه شعاع انحنای بهینه در

 .ارایه شده است

ها مرجع  

[1] Xie, WT, YJ Dai, RZ Wang, and K Sumathy. 

"Concentrated Solar Energy Applications Using 

Fresnel Lenses: A Review." Renewable and 

Sustainable Energy Reviews 15, no. 6 (2011): 

2588-606. 

[2] Mathur, SS, TC Kandpal, and BS Negi. "Optical 

Design and Concentration Characteristics of Linear 

Fresnel Reflector Solar Concentrators—Ii. Mirror 

Elements of Equal Width." Energy Conversion and 

Management 31, no. 3 (1991): 221-32 

[3] Dalton, Murphy L. "Astigmatism Compensation in 

the Czerny–Turner Spectrometer." Applied optics 

5, no. 7 (1966): 1121-23. 

[4] Morin, G., et al. "Road map towards the 

demonstration of a linear Fresnel collector using a 

single tube receiver". in 13th International 

Symposium on Concentrated Solar Power and 

Chemical Energy Technologies. 2006 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

888 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.ir مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایتاین 

  بر پایه اکسیکون هایرزوناتوردر روی تلفات پراش دیسک نازک اثر انحنای 

، (h.sahebghoran@ymail.com) جلوحبیب صاحب قران چره، (r.aghbolaghi@gmail.com) رضا آقبالغی

 (m24.aghazadeh@gmail.com)مصطفی آقازاده 

 گروه فوتونیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بناب، بزرگراه بناب، بناب

ا در نظ ر گ رف ن   مرکزی و تلفات پراش ب   یاندازه لکه  روی ماده فعال، ،خروجی یروی آینهدامنه پروفایل  ،در این مقاله –چکیده 

بررسی برای لیزرهای دیسکی  نازک  در یک رزوناتور بر پایه اکسیکون های انحناهای مخ لف برای محیط فعال و آینه خروجیشعاع

پروفایل  تلفات پراش، اندازه لکه مرکزی، توانمی دیسک نازکمناسب برای شعاع انحنای  با ان خاب دهند کهن ایج نشان می. اندشده

 .ی خروجی شدموجب بهبود کیفیت باریکهد و دامنه را کن رل نمو

 رزوناتور، اثر تغیر شکل ماده فعال نازک، اکسیکون، تلفات پراش یلیزر دیسک -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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 مقدمه

های غیرپراشی به نام ای از باریکهدسته 1981در سال 

در طول پروفایل عرضی ناوردایی بسل معرفی شدند که 

[. 1]باشد میهای برجسته آنها یکی از ویژگی ،انتشار

توان های متنوعی برای تولید آنها وجود دارد که میروش

، استفاده از [2]به روش استفاده از مدهای متمرکز شده 

و همچنین [ 4]، هولوگرام [3]کساری فازی انهای المان

می توان هر یک از این روش ها [. 5]کرد  اکسیکون اشاره

رزوناتور بر پایه . در بیرون یا داخل کاواک انجام داد

ساالزارو و همکارانش اکسیکون برای اولین بار توسط روگل 

و همزمان بطور مستقل توسط خیلوو و همکارانش 

ب گرمایی بودن اثرات مخرپایین [. 6,7]پیشنهاد شد 

پیکربندی های برجسته یکی از ویژگیناشی از گرادیان، 

آدولف که برای اولین بار توسط باشد می یلیزرهای دیسک

کم بودن اختالف . [8] شدمعرفی  1991گیزن در سال 

انرژی بین تراز پایین لیزری با تراز پایه، رسانایی حرارتی 

های عمر از جمله ویژگیمناسب میزبان و باال بودن طول 

به عنوان شود تا از آن باعث میاست و  Yb:YAGمهم 

محیط فعال در لیزرهای دیسکی نازک برای داشتن 

از مزایای این نوع . [9]خروجی با توان باال استفاده شود 

توان باال همراه با کیفیت خوب  خروجی آن باتوان به لیزرها می

های خاص تولید باریکهدلیل برای همین به . کرداشاره 

ش بهای با قطباریکه[ 10]برای مثال در  شوندپیشنهاد می

در یک پیکربندی رزوناتور دیسکی نازک  شعاعی و مماسی

ما این پیکربندی را برای دیسک نازک  .است تولید شده

وجود بار گرمایی در محیط فعال [. 11]گزارش کردیم 

انحنای اولیه انتخاب  شود وباعث تغییر شکل دیسک می

انحنای اثرات  .کنددر این فرآیند نقش اساسی بازی می

قبال توسط  روی پرفایل مد غالب رزوناتور دیسک نازک

قابل  .[13,12]نویسندگان همین مقاله بررسی شده است 

میزان تغییر شکل دیسک نازک  [14]در  ذکر است که

Mتوسط ضریب 
2

اثر انحنای  بررسی. بررسی شده است 

ازک روی تلفات پراش و اندازه لکه مد غالب دیسک ن

بنابراین . تواند دید جامعی در مورد رفتار رزوناتور بدهد می

طراحی رزوناتور، اگر دیسک نازک بصورت انحنادار در 

تغییر کاواک در اثر تلفات در برخی نواحی انتخاب شود 

کند و بازده و کیفیت باریکه حفظ تغییر نمی شکل دیسک

در این . یابددر نتیجه توان خروجی افزایش می شود ومی

برپایه اکسیکون در لیزر  رزوناتورچیدمان ابتدا مقاله، 

سپس با استفاده از روش  .شده است مرور نازکدیسک 

 گاوسی-پروفایل دامنه باریکه بسل لی -فکس تکرار

و در نهایت تلفات پراش کاواک  استخراج شده است

ساز و جفت دیسک نازک  انحنای تغییرات شعاع برحسب

  .اندشدهخروجی تحلیل 

 پیکربندی رزوناتور پیشنهادی و ان گرال پراش

دهد که را نشان میپیکربندی رزوناتور پیشنهادی  1شکل 

-نازک، اکسیکون و جفت شامل سه قسمت اصلی دیسک

ی ی بازتابندهروی دیسک یک الیه. ساز خروجی است

ی کامل ی عبوردهندهیهکامل در سطح پشتی و یک ال

در سطح جلویی برای هر دو طول موج لیزر و ( ضد بازتاب)

 .پمپاژ  وجود دارد

 
پیکربندی رزوناتور متشکل از اکسیکون و لیزر دیسک نازک انحنا :  1شکل

ضریب شکست دیسک و  .ساز خروجیمیکرومتر و جفت 022دار با ضخامت 

   .درجه است 8/2برابر  αزاویه رأس اکسیکون . است 8/1اکسیکون برابر با 

لی  -سازی رزوناتور از روش کالسیکی فکسجهت شبیه

انتگرال پراش  جهت محاسبه انتشار از .ایماستفاده کرده

تابع عبور  [.15] استفاده شده است فرنل-هویگنس

 و دیسک نازک استسازخروجی یا اکسیکون، جفت

 :شوندبصورت زیر تعریف می
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               (1    )  

شعاع  ROC و شعاع انحنای دیسک RTDدر این روابط 

زاویه بردار    . باشندساز خروجی میی جفتانحنای آینه

 بار هر در تلفات پراش. باشدمی zموج نسبت به محور 

رابطۀ از عبور
i i

P P


   در آن که شودمی محاسبه 11

Pi دور در باریکه توان iو برابر است با است ام

2 ii
P I rdr  .همچنین Ii دور در باریکه شدت iدر ام 

 .است خروجی سازجفت یا اکسیکون صفحۀ روی

های پروفایل دامنه و تلفات پراشمنحنی  

کریشهف با در نظر گرفتن -فرنلحل عددی انتگرال پراش 

به    و    بندی کردن برگشت و تقسیم -بار رفت 122

. انجام شده است mm2.8قسمت مساوی از صفر تا  1822

با در نظر گرفتن تغییرات شعاع انحنای دیسک  0در شکل 

ساز خروجی ی جفتنازک و با تخت فرض کردن آینه

دیسک نازک گاوسی در روی صفحات -پروفایل دامنه بسل

روی آینه های بسل در حلقه. اندو خروجی رسم شده

یبازهخروجی در 
1

: 0 1.5mm  شوند و بعد مشاهده می

ی ی آینهروی صفحه(. ب-0)شوند از آن تقریبا ناپدید می

 RTDخروجی تغییرات اندازه لکه مرکزی باریکه با تغییر 

20TDRوقتیهمچنین (. ب-0)بیشتر محسوس است  L  

نامنظم بوده و ( الف-0)پروفایل دامنه روی صفحه دیسک 

2TDRبرای L  دو پیک در ابتدا و انتهای بازه  
1

  مشاهده

در ادامه، تلفات پراش با در نظر گرفتن شعاع . شوندمی

انحناهای مختلف 
TDRو

OCR با توجه به . اندبررسی شده

0TDR در ناحیه، کمترین تلفات پراش 9شکل   0وOCR 

0TDR، با فرض 1در شکل . مشاهده شد  0وOCR  ،

کمترین تلفات پراش تنها برای شعاع انحنای کمتر از 

15L- انحنای بزرگتر از  ی خروجی و برای شعاعبرای آینه

2L برای دیسک وجود دارد. 

 

 
تغییرات دامنه برحسب شعاع انحنای مثبت برای دیسک نازک در :  0شکل

روی سطح آینه خروجی رسم شده ( ب)روی سطح دیسک نازک ( الف)

 .است

 

0TDRتلفات پراش برای :  9شکل  0وOCR دهدرا نشان می. 

 

0TDRتلفات پراش برای :  1شکل  0وOCR دهدرا نشان می. 
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0TDRتلفات پراش :  8شکل  0وOCR  ،دهدرا نشان می. 

0TDR برای ناحیه 8در شکل   0وOCR   تلفات پراش رسم

پراش بسیار باال  شود که تلفاتمشاهده می . شده است

توان از می در نتیجه .باشدبوده و در حد یک دهم می

 براینواحی کاری مناسب  1و  9های های شکلمنحنی

 .انتخاب نمود  رزوناتور

گیری ن یجه  

ناتور رزوغالب  هایپروفایل دامنه و تلفات مد در این مقاله

. بررسی گردید یدیسکمناسب برای لیزر بر پایه اکسیکون 

ب برای دیسک با انتخاب شعاع انحنای مناس مشاهده شد

 را تلفات پراش و شعاع لکه مرکزی نازک پروفایل دامنه،

مشاهده شد وقتی دیسک و همچنین .  کنترل کرد توانمی

خود  آینه خروجی مقعر باشند تلفات پراش کمترین مقدار
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     مولکول از باال هایهماهنگ
 پالسمونیک در میدان   

 رضا آقبالغی، سهیال مجیدی، مصطفی آقازاده 

 بزرگراه والیت -بناب -شرقیلیزر دانشگاه بناب، آذربایجان تیک ومهندسی اپگروه 

 r.aghbolaghi@gmail.com 

    به  باال، ابتدا میدان لیزری طیف هماهنگ ررسی اثر میدان پالسمونیک بر روی نقطه قطعبه منظور بدر این مقاله، –چکیده 
   

میدان افزایشی پالسمونیک با مولکوول  های باالی حاصل از برهم کنش هماهنگ شود، سپستابانده میطال  ذره کروینانو  در حضور

    
    نتایج نشان می دهد که مرتبه قطع . شودمیو نتایج آن با اتم هیدروژن و اتم هلیوم مقایسه  محاسبه   

بیشتر از دو    

    استفاده از  برای تولید هماهنگ باالتر اتم دیگر است بنابراین
 .تر استنسبت به اتم دیگر بهینه   

 قوی، میدان افزایشی پالسمونیک، نانو ذرات طالتولید هماهنگ باال، میدان لیزری  -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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 مقدمه

یک فرآیند غیرخطی استت  ( HHG)تولید هماهنگ باال    

نیمه کالسیکی که توست  کورکتو    با استفاده از تئوری  که

 [9]کته توست  لونشتتاین   و کوانتتومی  [  2]و کاالندر [ 1]

لیتتزر ای، در متتدس ستته مر لتته. شتتود تشتتری ، ارائتته شتتده

بتر   میتدان قتوی  ایتن  . کنتد برختورد متی  فمتوثانیه به اتم 

در نتیجته   ،کنتد کولنی غلبه کرده و آن را خم می پتانسیل

-تونل لکترون از سد ایجاد شدها (1. دکنمیایجاد یک سد 

الکترون رها شده در میدان لیتزری شتتاب    (2. کندزنی می

بتاتیییر جهتت    کنتد، کست  متی   گیرد و انرژی جنبشیمی

در اثر بازترکی   (9. گردبرمی الکترون به سمت یون میدان

به صتورت   انرژی جنبشی کس  شدهبا یون مادر،  الکترون

 (.1شکل )کند تابش می(    ) فوتون

 
هتای پتایین   هتای بتاال تیییترات میتدان الکتریکتی و شتکل      شتکل ( 1شکل 

 . دهد که معادس با مدس سه مر له استاندرکنش میدان و اتم را نشان می

پتالس کتم   : بر مبنای پالسمونیک HHGمکانیز  فیزیکی  

شتود نوستان   شدت فمتوثانیه با متد پالستمون جفتت متی    

منجتر بته    .دهنتد میان بارهای آزاد فلز انجتا  متی   پیوسته

نزدیکتتی  زایش رزنتتانس میتتدان داخلتتی مو تتعی در  افتت

غلبه بر شدت آستتانه  ایش برای افز [.4]شودنانوساختار می

بتا تزریتگ گازهتای نجیت  در ستمت میتدان        .خوب استت 

 [.5]تواند تولید شودمی HHGافزایش یافته، 

هتای  بار معادلته شترودینگر را بترای اتتم    در این مقاله، یک

    
 تل   را بته صتورت عتددی    هیدروژن و هلیو و    

های مرتبه بتاال را در میتدان همگتن    و هماهنگ شده است

و  ستازی شتده استت   ی و غیرهمگن پالسمونیک شبیهلیزر

 .شودسازی با هم مقایسه مینتایج شبیهسپس 

 تئوری

اال بتا استتفاده از   در این شبیه سازی، طیف هماهنگ بت     

. شتود  ل عددی معادله شرودینگر در یک بعد محاسبه می

 (شودمی استفاده میتدر کل محاسبات از وا د ا)

),()],(
2
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1
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   (1) 

axxV اینجا a
22/1)(  سیل کولنی همتوار، پتان a 

هتای متتلتف مقتادیر    که برای اتم است اتم ثابت هموارساز

xtxEtxV.متتلتتتف دارد L ),(),(    پتانستتتیل ناشتتتی از

اندرکنش لیزر و اتم است که در اینجا اتم هیدوژن و هلیو  

 هتای هیتدروژن و  در اینجا عتالوه بتر اتتم   . رفته استکار به

    از یون مولکتوس   هلیو ،
ستت کته   استتفاده شتده ا     

بتته صتتورت زیتتر تیییتتر خواهتتد  معادلتته شتترودینگر بتترای

 :[6]کرد
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پتانسیل کتولنی   

فاصله بتین دو هستته    R. هموارنر  برای یون مولکوس است

مکان الکترون نسبت به مرکتز جتر     Zهیلیو  و هیدروژن، 

بتار الکتریکتی دو هستته          و        دو هسته، 

     است 
   

      
   و  

    

      
که به ترتیت    

پتانستتیل  . یتتدروژن هستتتندانستتیل هستتته هیلتتو  و هپت

    اندرکنشی 
 :و میدان لیزری هست   
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),(میدان لیزری  txE کستان  یها ها و یوناولیه به ازای اتم

عبتارت  تتوان بوتورت   را متی  میدانوابستگی فضایی . است

   منجر به رابطه  تالس و تقری  دوقطبی تعریف کرداخ

(9  )                   tXxtfEtxE sin)/exp()(0),(  

و  فرکانس  پیک دامنه، E0 پالریزه شده، xدر راستای 

)(tf میتدان پالستمونیک بتا    .بسته فازاست )/exp( Xx 
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 ارمشتص شده است که هم بته انتدازه و جتنس نانوستاخت    

 یرهمگنیغ Xثابت [.  6]کروی مورد استفاده بستگی دارد

نتو    معتادس بتا انتتتاب    X تیییتر  . است ناشی از نانوذره

مقایسته میتدان    2شتکل  . ی متورد استتفاده استت   نانوذره

 .دهدهمگن لیزری و غیر همگن پالسمونیک را نشان می

 
بتا میتدان افزایشتی غیتر     ( نمودار سیاه)میدان لیزری همگن مقایسه( 2کلش

 .X 58و آبی  ،X 48همگن پالسمونیک نمودارقرمز

 طتال  بتا  ضتور نتانوذرات   در ابتدا میدان همگتن استت       

اگر نور به نتانو ذرات طتال برختورد     میدان غیرهمگن شده،

شتود  ه اعماس میزمانی که میدان لیزری به یک نانوذرکند، 

شتوند و بتدین ترتیت     برانگیتته متی  های رسانشالکترون

 .شودها ایجاد میپالسمونهای نوسانی شدید بنا  دوقطبی

جا نانو ذره کروی از جنس طال است و از پالس لیتزر  ایندر 

sinشکل پالس به  .استفاده شده است 2

(4                                       ) )
2

(sin2)(
n p

t
tf


  

n p پهنتای پتالس    های اپتیکی است پسکل چرخه تعداد

 برابر /2 n p در تقری  تتک الکتترون فعتاس،    . است

یک اتتم یتا مولکتوس بتا تبتدیل فوریته        از  اصل هماهنگ

متناس  استت، کته بوتورت زیتر     [ 1]شتاب الکترون فعاس 

 :می باشد

(5            )  dte titfftI    )(2/1
22

)( 

 )(tf با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:  

(6                  )),()(
)(

),()( txtE
dx

xdv
txtf   

همتدو  و شتدت    الکترومیناطیسی مقادیر طوس موج پرتو

بتا پهنتای    nm720پالس به ترتی  برابر با طوس متوج  

cmWIو  fs13پالس 2/10135 این پارامترها  باشندمی

 [.1]اندتجربی در نظر گرفته شده با در نظر گرفتن شرای 

 بحث  نتایج و

مرتبته بتاال را در غیتاب    هتای  در ابتدا تولیتد هماهنتگ      

و سپس در  ضتور  ( میدان همگن لیزر) طال نانوذرات فلزی

شتود،  نانوذرات فلزی که باعث ایجاد میدان پالسمونیک می

طیتف  اصتل از میتدان     (9)در شتکل  . کنیمرا بررسی می

استت کته  مرتبته    ( در غیاب میتدان پالستمونیک  )همگن  

و   89 هماهنگدر ( رنگ آبی)آن  برای اتم هیدروژن قطع 

و  81در هماهنگ ( رنگ سیاه)مرتبه قطع  برای اتم هلیو  

    مرتبه قطع  برای اتم 
در هماهنتگ  ( رنگ قرمتز )   

، X 58قرار دارد نشان داده شده است و بتا انتتتاب   92

. شودیعنی  ضور نانوذرات که باعث میدان پالسمونیک می

 رنگ) دروژنیاتم ه یکه  مرتبه قطع آن  برا ( 4)کلدر  ش

 هلیتو  اتتم   یو مرتبه قطع آن  برا 196 در هماهنگ( آبی

و مرتبته قطتع  بترای اتتم      199 در هماهنتگ ( گ سیاهرن)

    
یابتد  افزایش متی  144در هماهنگ ( رنگ قرمز)   

این بدین معنی است که میدان پالسمونیک باعث افتزایش  

خواهیم تاثیر اندازه میتدان   اس می. شودهماهنگ قطع می

هتای مرتبته بتاال را    پالسمونیک بتر روی تولیتد هماهنتگ   

، Xهمچنان کته اشتاره کتردیم بتا کتاهش      . بررسی کنیم

، به X 48با انتتاب . یابدمیدان پالسمونیک افزایش می

تیجه رسیدیم که با افزایش میدان نا یه تتت نسبت این ن

( 5)کته در شتکل   . زایش پیدا کرده استت به میدان قبلی اف

و  111مرتبه قطع آن  بترای اتتم هیتدروژن در هماهنتگ     

و مرتبته   111در هماهنگ  مرتبه قطع آن  برای اتم هلیو 

    قطع  برای اتم 
 185در هماهنتگ  ( رنتگ قرمتز  )   

 (.9)یابد شکلافزایش می
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بتا   nm720طتوس متوج لیتزر    بتا  تولید هماهنگ مرتبته بتاال    (9شکل

cmWIو fs13پهنای پالس  2/10135 

 

بتا   nm720بتا طتوس متوج لیتزر     تولید هماهنگ مرتبته بتاال   ( 4شکل

cmWIو fs13پهنای پالس  2/10135 50X 

 
بتا   nm720طتوس متوج لیتزر    ا تولید هماهنگ مرتبه بتاال بت  (  5شکل

cmWIو fs13پهنای پالس  2/10135  40X 

 نتیجه گیری

های مرتبته بتاال در   ما یک مطالعه تئوری از تولید هماهنگ

    و  هلیو گازهای هیدروژن و 
را به وسیله میتدان      

ایتن میتدان   . الکتریکی غیرهمگن فضتایی را ارائته کتردیم   

زمانی که نانوساختارهای متفاوت در معتر  تتابش پتالس    

شتود، جتنس فلتز و    گیرند، تولید متی کوتاه و قوی قرار می

در تولیتتد  ندستتی نانوستتاختار متتورد استتتفاده  ستتاختار ه

یج بدستت  با توجه بته نتتا  . ها اهمیت زیادی دارندهماهنگ

آمده از روش عددی استفاده از میدان الکتریکی غیترهمگن  

باعث افزایش مرتبه هماهنگ نا یه قطع نسبت بته میتدان   

شود و تاثیر میتدان افزایشتی بتر روی    الکتریکی همگن می

هتای  همچنتین بتا مقایسته طیتف    . یکستان بتود  سه متاده  

و  هلیتتو هتتای مرتبتته بتتاالی گتتاز هیتتدروژن و  هماهنتتگ

    
بینتیم کته مرتبته    متی  4و  9و  2های در شکل    

     قطع
 بیشتر از دو ماده دیگر است و مرتبته قطتع     

افتزایش مرتبته نا یته    . استهلیو  بیشتر از گاز هیدروژن 

های آتوثانیه از اهمیت زیادی برخوردار قطع در تولید پالس

تتر  هرچه مرتبه قطع بیشتر و نا یته تتتت گستترده   . است

نتتایج   .لس آتوثانیه تولید شده کوتاه تر خواهد بتود باشد پا

    دهتد کته استتفاده از    شبیه سازی نشتان متی  
در    

 تر استمیدان پالسمونیک نسبت به دو اتم دیگر بهینه
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طول ریز  موجبربا عمودی  شده جفت ایلولهتشدیدگر مبتنی بر  زیستیحسگر 

 یموج

  ، دکتر کیان جعفرییعابد زیدکتر کامب ،یالدن اکبر

 یبهشت دیبرق دانشگاه شه یدانشکده مهندس

زیستی  حسگریکاربردهای برای ، با ابعاد زیر طول موج اسالت موجبر اب به فرم عمود شدهتزویجنوری  ایلولهتشدیدگر عملکرد مقاله،  نیدر ا -چکیده 

هاای  از ویژگی که و فاصله چند نانومتری بین تشدیدگر و موجبرای لولهتشدیدگر یبسیار نازک در مقیاس زیر طول موج دیوارهبه علت  .است شده تحلیل

 436برابار  ، حساسایتی زیساتی در کاربردهای حساگری  هم و   دسی بل 111برابر  یانقراضبا نرخ  نوری چشمگیریتزویج هم  ،دنباشمیبرجسته ساختار 

باین ماوجبر و تشادیدگر،    تغییار فاصاله    با بررسی اثار  .حاصل شده است 32525برابر  ضریب برجستگیو  11 -4وضوح ، نانومتر بر واحد ضریب شکست

سااختار   .نانومتری حاصل شاده اسات   111فاصله در  دسی بل 112.4برابر   انقراضباالترین میزان حساسیت و بیشترین تغییرات نرخ شود که مشاهده می

   .استفاده شود تراشه-بر روی-آزمایشگاهفوتونیکی مجتمع شده کاربردهای  تواند برای،  میپیشنهادی

 .میکروکاواک، حسگر نوری، زیستیگر ای،حستشدیدگرهای حلقوی، تشدیدگرهای لوله -کلید واژه
 

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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 مقدمه

های تحلیلگر زیستی، با قابلیت افزاهبه عنوان  یستیز یحسگرها

تغییرات حاصل از حضور ماده زیستی در محیط تشخیص 

بسیاری قرار های اخیر، مورد توجه تحقیقات اطرافمان، در سال

بهبود تحقیقات علمی و عملی بسیاری در زمینه  .گرفته اند

پارامترهای عملکردو مشخصات حسگرهای زیستی نظیز افزایش 

حساسیت، قابلیت اطمینان، کاهش قیمت، سهولت در فرآیند 

 نوریزیستی حسگرهای سازی  مجتمعتولید، کاهش ابعاد و 

اساس  .صورت گرفته اند و این تحقیقات همچنان ادامه دارند

کنش برهمبر مبنای میزان ، نوری حسگرهای زیستیعملکرد 

که سنجش این برهمکنش، از طریق  نور با ماده زیستی است

نور بر حسب طول موج،  انتقالیبررسی رفتار نمودار طیف 

هر چه میزان این برهمکنش بیشتر باشد، . پذیردصورت می

بهبود  حسگری پارامترهای حسگری نظیر حساسیت و وضوح

ماده، -یکی از راهکارهای افزایش برهمکنش نور. خواهند یافت

که با  باشددر ساختار می شدهافزایش طول مسیر نوری منتشر

حلقوی این امر  الکتریکتشدیدگرهای نوری دی بکارگیری

زیرا تشدید انجام شده در تشدیدگرهای نوری . شودمیسر می

نتیجه افزایش طول مسیر نوری و در  حلقوی موجب افزایش

شدن، قابلیت کوچکبه دلیل  چنینهم .شودمیضریب کیفیت 

پایداری مکانیکی سهولت در فرآیند ساخت، قابلیت حمل آسان، 

این تشدیدگرها به عنوان  ،شدهو سازگاری با فوتونیک مجتمع

-انتخاب مناسبی برای برای کاربردهای حسگری زیستی می

تشدیدگرهای موجود برای  متنوع هایهندسهبا توجه به  .باشند

-کرهها شامل این هندسهمبتنی بر  زیستیحلقوی، حسگرهای 

نسبت به انواع  .اندشده ساختهها ها و لولهها،ترویدها، حلقه

-ویژگیای، به جهت دارا بودن حسگرهای تشدیدگر لوله دیگر،

سازی یکپارچه، مجتمعتر، فرآیند ساخت ساده ی نظیرهای

تحدید نوری سه بعدی خارج طرحی  امکان باهندسه سه بعدی 

به طور که  و هسته توخالی در الیه های فوتونیکی انباشته شده

-همزمان امکان بکارگیری آن به عنوان کانال سیال و تشخیص

قرار تحقیقات  مورد توجه، دهنده تغییرات ضریب شکست

مواد مختلفی برای ساخت حسگرهای تشدیدگر  .[1-8]اندگرفته

از جمله پلیمر، گالیم آرسناید، سیلیکن و ترکیباتش ای لوله

ها، سیلیکن، به جهت قابلیت که از بین آناند، بکارگرفته شده

-تراشه و در نتیجه، امکان ساخت سازی ابعاددر کوچک اشویژه

در این مقاله،  .[5]باشدمی های کوچکتر، انتخاب مناسبتری

که، هم ضخامت شده است  تحلیل و طراحیساختار سیلیکنی 

موجبر زیر میکرون و هم خواص حسگری باالتری -دیواره لوله

 .باشدشته داهای پیشین نسبت به نمونه

 

بر  زیستیواره حسگر نمای سه بعدی طرح: شکل سمت راست: 1شکل 

در  برش عرضی: و شکل سمت راست  پایه تشدیدگر میکرولوله پیشنهادی

 .در ناحیه ای از لوله که به موجبر تزویج شده است x-yراستای 

 ساختار حسگر پیشنهادی

دهد که شامل ساختار حسگر پیشنهادی را نشان می 1شکل 

یک موجبر اسالت  شده بهسیلیکنی تزویجای یک تشدیدگر لوله

دی اکسید سیلیکنی به که بر روی زیر الیه  باشدمیسیلیکنی 

دارای شعاع  ای،تشدیدگر لوله. اند میکرومتر قرار گرفته8ارتفاع 

هایی هموار در شعاع با ضخامت دیوارهمیکرومتری،  3.1داخلی 

که به طور عمودی بر  باشدمیکرومتر می59، طول نانومتر 99

و  899عرض  ،میکرومتر 59طول  بهموجبر سیلیکنی  روی

نانومتری موجبر  899عرض  .قرار گرفته استنانومتر  99 ارتفاع

با استفاده  کهنانومتری از لوله  199فاصله در میکرولوله،  مقابل

ایجاد در ابتدا و انتهای لوله  با قطر بزرگتر از لوله، از دو پایه

با اعمال نور از یک سمت موجبر، نور در . باشدشده است، می

طول موج . شودموجبر منتشر شده و به تشدیدگر تزویج می

برابر تشدید 
m

L
neffres که در آن  استm  عدد صحیح و

 Lضریب شکست موثر مود انتشار و  neffنمایانگر تعداد مودها، 

که برابر  Rطول محیط سطح مقطع حلقوی لوله به شعاع 

R2 ،ضریب کیفیت که رابطه مستقیم با  .باشندمیهست

ای بر پهنای باند فرکانس تشدید دارد، از نسبت فرکانس زاویه
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از طریق سنجش میزان تغییرات طول  .شودتشدیدگر حاصل می

توان به میزان تغییرات ضریب در طیف عبوری، می 1موج تشدید

که شکست حاصل از حضور ماده در داخل لوله پی برد، 

تشدیدگرهای مکانیسم عملکرد حسگرهای زیستی مبتنی بر 

بر تغییرات ضریب  resλΔنسبت. باشدمیبر همین اساس  ایلوله

با واحد نانومتر بر   ، پارامتر حساسیت حسگری(nΔ)شکست

 .نمایدرا ارائه می واحد ضریب شکست

 سازینتایج شبیه

، 1حسگر پیشنهادی شکل  طیف عبوریپاسخ نوری و نمودار 

و  FDTDبا استفاده از روش  ،TEبرای موج تابشی با قطبش 

به . استشدهمحاسبه  تحلیل سه بعدی، در نرم افزار لومریکال

منظور یافتن مشخصات بهتر حسگرها و صرفه جویی در زمان و 

انجام محاسبات ، و مجتمع سازی هزینه، قبل از فرآیند ساخت

با  .دنباشضروری می شرایط  تئوری و شبیه سازی ساختارها

سب بین موجبر، هدف یافتن حسگر مناسب، فاصله تزویج منا

های حسگری فاصله، ساختار دارای مشخصه به طوری که در آن

فاصله تزویج بین موجبر و لوله بر مناسبی باشد، تاثیر تغییر 

 تغییرات  حسب حساسیت نسبت به ضریب شکست و قدرمطلق

به ازای نانومتر،  599تا  5هایی از در فاصله 9انقراضنرخ 

به ،در فضای داخلی لوله 9.913برابر  تغییرات ضریب شکست

فاصله تغییر  با .اندشده، ارایه ب- الف و - های ترتیب در شکل

، مقادیر مثبت، صفر و منفی ΔERتزویج بین موجبر و لوله 

 تاثیر مستقیم بر ،فاصلهاین د، زیرا نشوحاصل میΔER برای

ساختار حسگر  پذیریدارد که بیانگر کوک ER وضریب تزویج 

برای ب، - در شکل  .باشدمی پذیرکوک ،نسبت به فاصله تزویج

 ΔERقدر مطلق ،  ΔER بیشینه مقدارای با فاصلهیافتن 

بیشینه هم شود که میمشاهده در دو شکل،  .استمحاسبه شده

نانومتری،  199در فاصله  ERΔبیشینه هم میزان حساسیت و 

                                                           
 

 

 

 
1 Resonance wavelength shift( λ

 
Δ res) 

2 Sensivity(S)
=

 nm/RIU 

3 Extinction Ratio shift(ΔER) 

نانومتر بر واحد ضریب  899 که به ترتیب برابر انددادهرخ 

 .هستند دسی بل 1 . 1 و  شکست

(الف)

 
(ب)

 
(ج)

 
بر حسب تغییر در  ERΔمنحنی -منحنی حساسیت، ب-الف:  شکل 

منحنی عبوری بر حسب طول موج که نمودار آبی بدون اعمال  -فاصله، ج

، Δn=0.018 تغییرات ضریب شکست و منحنی خط چین قرمز با اعمال

 Δn=0.00018 و قرمز Δn=0.0018 اعمالسبز با 

در فاصله محاسبه شده برای حالت بیشینه پارامترهای  

 ج- حسگری، نمودار عبور نوری بر حسب طول موج در شکل 

با  9.913برای تغییرات ضرایب شکست صفر با رنگ آّبی، برای

خط -با رنگ سبز و نقطه 9.9913رنگ نارنجی و خطچین، برای

 .ارائه شده استرنگ قرمز و دونقطه  با 9.99913و  برای

ی ادر کادر فیروزه ،9.99913و   صفر های Δnبزرگنمایی برای 

نشان دهنده  ،ج- سمت راست شکل  رنگ گوشه پایین

کمترین میزان تغییرات ضریب شکست قابل سنجش و پارامتر 

 طول  حسگر پیشنهادی .باشدمی 19-8 حدود وضوح حسگری
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به  که بوده نانومتر 1599.93و  1919.99برابر های تشدید موج

 یدس -91.85 و  -111.88 برابر یانقراضهای نرخ دارایترتیب 

 FSRمقدار . هستند 9999و  9199ضریب کیفیتی برابر و بل 

که  9.913 برابر nΔبا اعمال . باشدنانومتر می 11.89برابر 

 199حاصل از وجود  معادل اعمال تغییرات ضریب شکست

نانومتر 1559در طول موج  گلوکز محلول در آب لیتر/گرم

نانومتر جابجا  9. 199به  1599.93طول موج از  ،[9]است

و ضریب کیفیت برابر بل  یدس -19.11برابر  نرخ انقراضشده، 

برابر  resλ Δبرای تیحساسبیشینه  .شودحاصل می1319

 ERΔبیشینه و  نانومتر بر واحد ضریب شکست 899،  3.9

حسگر پیشنهادی برای . حاصل شده است بل یدس 11.18برابر 

 رابطه یک ضریب برجستگی مطابق با
n

ER
FOM




برابر 

 .شودحاصل می بل یدس  . 95

  بین نتایج حاصل از حسگر پیشنهادی و کارهای مشابهقایسه م: 1جدول 

 ماده جعامر

 و شعاع

ضخامت 

 (mµ) دیواره

 حساسیت

nm/RI

U 

ΔER(dB), 

FOM 

[ ] Si 

199 

19 
399 

1.5 

9.89 

[9] Tio2 

19 

9. 85 
189 

 9 

11.9 

 پلیمر [8]
1 .5 

9.5 
999 

19.  

 9.38 

این 

 مقاله
Si 

3.1 

9.99 
899 

11.18 

95 .  

مقایسه بین ساختارهای مشابه و ساختار پیشنهاد  1جدول 

شود که نتایج مشاهده می. دهدشده در این مقاله را نشان می

کارهای مشابه، بهبود قابل  به نسبت حاصل از این مقاله،

هم در و  ΔER ،FOMهم در حساسیت، هم مالحظه ای را 

 .ابعاد ارایه نموده است

 گیری نتیجه

ای با مبتنی بر تشدیدگرلوله زیستیحسگر مقاله،  نیدر ا

در تزویج با موجبری با  زیرمیکرون ضخامت دیواره بسیار نازک

تغییر  بررسی اثر. تحلیل و طراحی شد ابعاد زیر طول موج،

که  ΔERحساسیت و  بر رویموجبر  ولولهفاصله تزویج بین 

فاصله در نشان داد که باشند، های حسگری میجزو مشخصه

نانومتر بر  899 حدود هم بیشینه حساسیت ،نانومتری 199

 یدس 11.18حدود  ΔERبیشینه و هم  واحد ضریب شکست

دیواره بسیار نازک در مقیاس زیر طول همچنین . حاصل شد بل

، تزویج نوری نانومتری 199فاصله  در مجاورت با موجی لوله

و  19 -8وضوح ،  بل یدس 111 انقراضچشمگیری با نرخ 

FOM  عالوه پیشنهادیحسگر ساختار . نشان داد  . 95برابر ،

های حسگری بهبود یافته، به جهت دارا بر با دارا بودن مشخصه

برای تواند میبودن هسته توخالی به عنوان کانال سیال، 

بر -فوتونیکی مجتمع شده آزمایشگاه کاربردهای سیال نوری و

  .تراشه استفاده شود-روی
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بیماری فنیل کتونوریا  به مبتالموجود در پالسمای خون نوزادان  نیآالنلینمولکول ف یکارسازآش

 (SERS)ی سطحی  یافته ارتقاءبا استفاده از حسگر زیستی مبتنی بر طیف سنجی رامان 

 2اسکندری، وحید *1نفیسه شریفی
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گراد ساخته درجه سانتی 7۵ساکاروز، نانوساختارهای نقره در دمای ی در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش شیمیایی  با عامل کاهنده -چکیده

با استفاده از آنالیزهای مختلف شامل . نشانی شدای الیهی شیشه شیمیایی، نانوساختارهای نقره روی زیرالیه  در ادامه با استفاده از روش. شد

-، مشخصه(Raman)و طیف سنجی رامان ( FESEM)یل میدانی ، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گس(AFM)نیروی اتمی میکروسکوپ 

برای  SERSی فعال عنوان زیرالیه شده به در این مطالعه، پوشش نقره ساخته . شده به روش شیمیایی، بررسی شدند های نقره ساخته های پوشش

اهمیت . ولکولی این اسیدآمینه آشکارسازی شودهای مشد تا ارتعاش  موالر استفاده 1۵-5غلظت  تاآالنین  آشکارسازی اسیدآمینه فنیل

 نوزادخون  یپالسما ،در ادامه. کتونوریا در نوزادان استآشکارسازی این اسیدآمینه ناشی از اهمیت آن در تشخیص سریع و به موقع بیماری فنیل

اسیدآمینه های مولکولی ، شدت ارتعاشSERSزیرالیه فعال . شد حکاکی ،شده  حسگر ساخته یبر رو یاکتونوریلفن یماریبه ب مبتال نوزادسالم و 

اسیدآمینه های مولکولی دهد که شدت ارتعاشافزایش می کتونوریایماری فنیلبه ب مبتالسالم و نوزاد  را در هر دو پالسمای خون نوزاد آالنین فنیل

 .است کتونوریااالتر است که به دلیل بیماری فنیلهای باالتر این اسیدآمینه بدر نوزاد ناسالم به دلیل غلظت آالنین فنیل

 .کتونوریا، نانوساختار نقره، اسیدآمینه فنیل آالنین، پالسمای خون، بیماری فنیلSERSحسگرهای زیستی  -کلید واژه

Molecular diagnosis of plasma phenylalanine in neonates with 
phenylketonuria disease using biological sensors based on Surface-

Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) 

Nafiseh Sharifi
1,*

 and Vahid Eskandari
2
 

 
1
 Laser and photonic group, Department Physics, University of  Kashan, Kashan 8731753153, Iran 

2
 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.  
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 مقدمه

ی ، برای اولین بار طیف سنجی رامان ارتقاء یافته1911در سال 

. ده استسطحی و رامان عادی برای مولکول پیرایدن گزارش ش

باارای  قیااو دق یاثاار انگشاات فیااط کیاا  SERSاز آنجااا کااه

 SERSصورت  نیدر اشود، ی محسوب میزیستشناسایی مواد 

باه عناوان   موجاود در بادن    عاات یما یریگ اندازه یبرا ندتوا یم

مختلاف از جملاه سارطان و     یها یماریب صیتشخ یبرا یروش

سار  خاون    ،قیتحق نیدر ا .]1-9[کتونوریا باشد  بیماری فنیل

شد و  هیته کتونوریافنیل یماریکودک سالم و کودک مبتال به ب

و نقاره   باا شده  ش دادهپوش یاشهیش یبسترها یرو یبا حکاک

هاای  مولکاول  هاای ارتعااش  ی راماان، سانج فیا با استفاده از ط

د و ساسس ماورد بررسای قارار     موجود در سر  خون آشاکار شا  

 نیآالنا لیفن نهیآمدیاس یآشکارساز ،قیتحق نیهدف از ا .گرفت

ی ماار یمباتال باه ب   نوزاد وسالم  نوزادخون  یموجود در پالسما

  SERS ریو تکرارپا   ارزانباا اساتفاده از روش    کتونوریافنیل

 . است

 روش ساخت نانوذرات نقره و زیرالیه نقره اندود

 :ای به شرح زیر استی نقرهساخت الیه

 cm  1 ×  cm5/2ابعاد با ای یشهش هایال  صورت  به ها یهالزیر

مراحل ساخت زیرالیه پوشاش  . یه برش داده شدالیرز عنوان  به

. نماایش داده شاده اسات    1داده شده با نانوذرات نقره در شکل 

 .های ایجاد شده در هر مرحله مطابق زیر استواکنش

                                    

                                                                                (1) 

                                  (1) 

                                        . 

                                    

                                                                                 

 با اضافه کردن محلاول کاهناده سااکاروز و   ( 5)و ( 1)در مرحله 

ها در این محلول آماده شاده کماسلکس نقاره بار     قرار دادن ال 

شاود و الیاه ناازک و یکناواختی از     روی سطح شیشه احیاء می

 .شودتشکیل میها نقره روی زیرالیه

 

هاا روی  واره ساخت نانوذرات نقره و پوشش دهای آن طرح: 1شکل 

شده با ناانوذرات   ای پوشش داده های شیشهشیشه و تصویر زیرالیه

 .ی ساکاروزنقره تهیه شده به روش شیمیایی و با عامل کاهنده

 های مختلاف غلظتآالنین با  ی فنیل در ادامه محلول اسیدآمینه

بار روی  محلول پالسمای خون تهیه شاده از قبال    شده و  تهیه 

اندود شده قرار گرفت و در معرض هاوا خشاک    های نقرهزیرالیه

هاا  آن ی ساطحی  یافتاه  ارتقااء شد و طیف رامان و طیف رامان 

 . مورد بررسی قرار گرفت

 نتایج و بحث

نقاره الیاه   تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی نانوساختار  2شکل 

تصاویر  ( الاف . دهدنشانی شده بر روی سطح شیشه را نشان می

( هاا و د نماودار ارتفااز زباری   ( بعادی    تصویر سه( دوبعدی ب

-تارین و بایش  نمودار میانگین ارتفاز زبری سطح نسبت به کام 

 الیه نشانی شده بر روی سطح شیشه ترین سطح از پوشش نقره

 

- 
تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی پوشش نقره الیاه نشاانی   : 2شکل 

تصااویر ( تصااویر دوبعاادی، ب( شااده باار روی سااطح شیشااه  الااف

منحنی هیستوگرا  نرمالیزه شاده و افات و خیزهاای    ( بعدی،   سه

 .نمودار میانگین ارتفاز زبری سطح( زبری و د
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-ی ارتفااز الیاه  محادوده  2با توجه به شکل . دهد نمایش می را

میاانگین  . شده است  نانومتر تعیین 6شده با پوشش نقره نشانی 

تارین  ناانومتر و بایش   1/9نشانی شده ی الیه زبری پوشش نقره

تارین زباری   ناانومتر و عمیاق   7/91میانگین ارتفاز زبری سطح 

 .دهدنانومتر را نشان می 6/15سطح 

آالناین  ی فنیال آمیناه اساید   FESEMالاف تصاویر   -9شکل 

نقره . دهدیرالیه نقره اندود شده را نشان میحکاکی شده روی ز

نقاط با رنا    صورت ای به پوشش داده شده روی زیرالیه شیشه

هاایی از  شاوند کاه کلوخاه   تار مشااهده مای   تار و بازر   روشن

آالناین کال ساطح را    ی فنیلآمینهاسید. اندنانوساختارهای نقره

ی آمیناه نشاانی اساید  پوشش داده است و در واقع به علت الیاه 

-آالنین، نانوساختارهای نقره زیر این اسید آمینه دفن شدهفنیل

 SERSب، طیف -9شکل . مشاهده نیستند خوبی قابل  اند و به 

روی زیرالیاه   ماوالر   11 -9با غلظات  اسید آمینه فنیل آالنین 

-ای نقره اندود شده را نشان میای و روی زیر الیه شیشهشیشه

هاای مختلاف مرباوط باه مولکاول      شدر این شکل، ارتعاا . دهد

آالنین حکاکی شده بر روی زیرالیاه نقاره انادود، نماایش      فنیل

cmدر  C-Hارتعاااش . داده شااده اساات 
، ارتعاااش  2921 1-

cm در a8υ یکششی مربوط به حلقاه 
هاای  ، ارتعااش 1569 1-

             در COO)– (کششااای متقاااارن مرباااوط باااه کربوکسااایل 

cm
      کااربن در-مربااوط بااه فنیاال، ارتعاااش کششاای 1911  1-

cm
C-COO، ارتعااااش کششااای 1262 1-

cmدر -
-1

  799 ،

cmدر 6bυی ارتعاش مربوط به حلقه
ارتعاش مربوط به  1651-

cm در 8bυی حلقاااه
         و تعیاااین طیاااف مرباااوط باااه  611 1-

6bυ-8aυ های موجاود در مقالاه   بر اساس دادهPodstawka  

و    -9تصاویر   .]1 [قرارگرفته اسات و همکارانش مورد بررسی 

اساید آمیناه فنیال آالناین باا       SERSطیاف   مربوط باه د -9

ای و روی روی زیرالیاه شیشاه   موالر 11 -1 و 11 -5های غلظت

دهاد کاه حساگر    ای نقره اندود شده را نشان مای الیه شیشهزیر

-آمینه فنیلموالر  از اسید 11 -1ساخته شده توانست تا غلطت 

  . آالنین را تشخیص دهد

 

آالناین  آمینه فنیال مربوط به اسید FESEMتصویر ( الف: 9شکل 

ای پوشااش داده شااده بااا   حکاااکی شااده روی زیرالیااه شیشااه  

( خا  ممتااد  -منحنای آبای  ) طیاف رامااان   .نانوسااختارهای نقاره  

ی حکااکی  شیشاه ( چینخ -منحنی سبز) اند شده، ی نقرهشیشه

( چاین نقطاه  -منحنای قرماز  )آالناین،  ی فنیال شده با اسایدآمینه 

اندود کاه  ی نقرهآالنین حکاکی شده روی شیشهی فنیلاسیدآمینه

 و   11-5 ( ،  11 -9  (ب  هاای غلظات آالنین  باا  ی فنیلاسیدآمینه

 .شده است به کار گرفته 11 -1( د

زیرالیه نقره اندود، پالسمای خون روی شیشه،  FESEMتصویر 

 1پالسمای حکااکی شاده روی زیرالیاه نقاره انادود در شاکل       

تجمع نانوسااختارهای نقاره   ( الف)شود که در شکل مشاهده می

یه است که ذرات دارای الیرزجزایری در نقاط مختلف  صورت  به

 15 متوسا  ی انادازه یضوی و کروی نامنظم هستند و بساختار 

غشاهای موجود در (  )در شکل (. شکل ب)دارند  نانومتر 21تا 

ای شاکل و باه هام    یکنواخت و میلاه  صورت  بهپالسمای خون 

کاه بیشاترین بخاش     (د)در شاکل  . شوندچسبیده مشاهده می

پوشش نقره زیر پالسما دفن شده است؛ تصویر ساختارهای نقره 

یضاوی  بکاروی و   صاورت   باه در مرکز تصویر دیده می شود که 

نامنظم هستند و پالسمای خاون پوششای تقریباا همگان روی     

 منحنای )رامان  یفط الف و ب،-5شکل  .شیشه نقره اندود دارد

 منحنای )، نقره پوشش داده شده روی شیشاه  (خ  ممتد -یآب

سالم و ناساالم روی شیشاه را    خون یپالسما( خ  چین -سبز

مشااهده  هاا  در آنسیگنال واضحی  گونه یچهدهند که نشان می

را  SERSطیاف حساگر   ( نقطه چین -منحنی قرمز). شود ینم

 نوزاد مبتال به  وسالم  نوزادپالسما خون دهند که نشان می
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پوشاش  نقاره   سااختارهای نانو( الاف :  FE-SEM ریتصاو: 1شکل 

 سااختارهای نانو انادازه  عیا توز( ای بداده شده روی زیرالیه شیشه

-روی زیرالیه شیشهخون  یپالسما(   ی،اشهیش هیرالیز ینقره رو

 .نشانی شده روی شیشه نقره اندودالیه خون یپالسما( د وای 

 

اناد  ی نقاره شیشاه ( خ  ممتد -منحنی آبی) طیف رامان  :5شکل 

 یپالساما ی حکاکی شده باا  شیشه( چینخ -منحنی سبز) شده، 

حکااکی شاده   خاون   یپالساما ( چاین نقطه -منحنی قرمز)، خون 

( ب)خاون ناوزاد ساالم و     یپالسما( الف)اندود  ی نقرهروی شیشه

 .اکتونوریلیفن یماریخون نوزاد مبتال به ب یپالسما

زیرالیاه  )شیشاه نقاره انادود شاده      یرو یاا کتونوریلفن یبیمار

SERS ) یپالساامون دیتشااد علااتبااه .دهااد را نشااان ماای 

الااف کااه -5 در شااکل SERS، در طیااف نقااره ینانوساااختارها

مربوط به پالسمای خون ناوزاد ساالم اسات؛ ارتعااش کششای      

((C=C در cm
C=C  cm) )و ارتعاااش کششاای   519 1-

-

 SERSب نیاز طیاف   -5 شاکل در . شاوند مشاهده مای  11579

 یاا، ارتعااش خمشای   کتونوریلفنی خون نوزاد با بیماری اپالسم

cm  در  V(C-N) مربوط  بو 
 ، ارتعااش کششای   1111 1-

(C=C) درcm
cm درC=C) )و ارتعاش کششی  1519  1-

-1 

شدت . شودمشاهده می آالنین فنیل یدآمینهاسمربوط به  1579

در پالسمای خون  آالنین فنیل یدآمینهمربوط به اسهای ارتعاش

تار اسات در صاورتی کاه شادت هار ساه پیاک         نوزاد سالم کم

تری دارد که پالسمای خون نوزاد ناسالم از شدت بیشارتعاشی 

پالسامای خاون   در  ینآالنا  نیال اسایدآمینه ف  یشافزا دلیلبه 

 .است کتونوریایلفن یماریبکودک مبتال به 

 گیری نتیجه

انادود  شیشاه نقاره  ) SERSی فعال در در این تحقیق، زیرالیه

 یباا حکااکی اسایدآمینه   . به روش شیمیایی ساخته شاد ( شده

های مولکولی ایان  اندود، ارتعاشی نقرهاالنین روی زیرالیهفنیل

با حکاکی . سنجی رامان آشکار شداسیدآمینه با استفاده از طیف

کتونوریا پالسمای خون نوزاد سالم و نوزاد مبتال به بیماری فنیل

آالناین  ی فنیال آمیناه اندود، اساید ای نقرهی شیشهروی زیرالیه

سنجی راماان و  خون نیز با استفاده از طیف موجود در پالسمای

-زیرالیه فعال آشکارسازی شد که با افزایش شدت پیک ارتعاش

سانجی  آالنین نسبت به طیاف ی فنیلآمینههای مولکولی اسید

هزیناه بارای تشاخیص زود    رامان بدون زیرالیه فعال، روشی کم

-ده میش روش ارائه . تواند باشدکتونوریا میهنگا  بیماری فنیل

هااای زیسااتی و وتحلیاال گونااهتوانااد باارای شناسااایی، تجزیااه

 .نیز به کار برده شود های کم غیرزیستی دیگر در غلظت
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خطی تولید  میکروسکوپی غیرهای خونی با استفاده از  برداری از گلبول تصویر 

 هماهنگ سوم

 حسین حسینی، مهدی مزدور دشتابی، محمد دلجور، رضا مسعودی

 massudi@sbu.ac.ir-r, mohammad.deljour@gmail.com, m_dashtabi@sbu.ac.ir, h.hosseini.sbu@gmail.com 

که   خطی همچون تولید هماهنگ سوم را فراهم ساختهای غیر انیه، شدت مورد نیاز برای فرایندثهای فمتو لیزر ابداع –چکیده 

از  ،در این مقاله. های ضخیم و با پراکندگی باال شد  های میکروسکوپی مانند تصویربرداری از نمونه چالشبرخی از  موجب رفع

و مزایای این روش بررسی خطی بر پایه تولید هماهنگ سوم استفاده متوثانیه جهت ساخت میکروسکوپ غیریک منبع نوری ف

ستفاده از های زیستی با ا از نمونه تصویربرداری بدون برچسبهای خونی،  ز گلبولبرداری اهمچنین با تصویر .شده است

  .غیرخطی تولید هماهنگ سوم، مورد ارزیابی قرار گرفته استمیکروسکوپ 

 ای جاروب نقطهمیکروسکوپ  تولید هماهنگ سوم، میکروسکوپ خطی،میکروسکوپ غیر
 

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

تئوری با فرمول بندی ارنست آبه،  9719در سال 
میکروسکوپی  ،حوزه میکروسکوپی در های پیشین یافته
ی مرسوم ها یکروسکوپماما . ردکگذاری  پایهرا  نوین

 .مناسب نبودند ،های ضخیم نمونهاز  برداریبرای تصویر
کانون توسط مینسکی در  با اختراع میکروسکوپ هم

 کانون جاروب میکروسکوپ هم و همچنین 9191سال 
افزایش  ،می در راستایگام مه 9199لیزری در سال  

روند . [9]داشته شدو عمق تصویربرداری بر تفکیکتوان 
ها ادامه یافت و در  ها در این سال پیشرفت میکروسکوپ

خطی که بر  وسکوپ غیرنخستین میکر ،9110سال 
فوتونی بود توسط دنک اساس فرایند غیرخطی جذب دو

به دلیل جذب  این میکروسکوپ در . [9]ساخته شد
ت به نسبتفکیک   توانو فوذ ن  عمق ،خطیغیر

 در همچنین. [4, 9]میکروسکوپی خطی افزایش یافت
حدود در  ،تر های بزرگ موج از طولها  این میکروسکوپ

تر  در آن پایین های زیستی نمونهکه پراکندگی  فروسرخ
شد  در نتیجه امکان تصویربرداری از  میاستفاده  ،است
لذا استفاده از . های با پراکندگی باال فراهم گردید نمونه

، یکی از مشکالت خطی در میکروسکوپیفرایندهای غیر
به همین  .مهم پیش روی میکروسکوپی را برطرف کرد

دلیل در این مقاله به بررسی چیدمان میکروسکوپ 
غیرخطی تولید هماهنگ سوم و تصویر برداری از 

  .های خونی خواهیم پرداخت گلبول

 تئوری

 غیر خطی-1

مطالعه برهمکنش بررسی و واقع  درخطی اپتیک غیر
  رابطهدر حالتی است که قطبش و میدان  ،نور و ماده

 برای درک بهتر این مطلب . هم دارندخطی با غیر
ماده به میدان اعمالی بررسی شده یک  وابستگی قطبش

ستگی قطبش به میدان به صورت زیر بیان ابو. است
 :شود می

                               
         

       

    
                (9) 

خطی، پاسخ غیرخطی یب پاسخ الت به ترتکه جم
خطی فرایند غیردر  .[9]دنباش می م و سومدو  مرتبه

جذب و یک فوتون  ωسه فوتون با فرکانس  سوم  مرتبه

فرایندهای . (9شکل) دشو تولید می 9ωبا فرکانس 
در  به عبارت دیگر هستندمتریک اپارتولید هماهنگ 

و  بوده یکسان پایه و نهاییحالت کوانتومی  ها این فرایند
منتقل به ماده هیچ انرژی در برهمکنش نور و ماده 

به همین . [9]در نتیجه ماده گرم نخواهد شدشود  نمی

 همچون)تولید هماهنگ  خطیدلیل فرایندهای غیر
های  برداری از نمونهبرای تصویر (هماهنگ سوم تولید

فرایند های  ویژگیدیگر از  .مناسب هستندزنده زیستی 
 سیگنال در محیط وجودعدم هماهنگ سوم تولید 

دلیل این  .باشد همگن به دلیل جابجایی فاز گوی می
د از سیگنال تولیدی قبل و بعتداخل ویرانگر پدیده 

و موجب  اختالف فاز دارند πی  به اندازه بوده که کانون
اما در . [9] خواهد شدسیگنال تولیدی از بین رفتن 

که تقارن شکسته محیط  همچون مرز دو نقاطی
این که  شدهتولید قابل توجهی سیگنال  ،شود می

را برای  ویژگی میکروسکوپی هماهنگ سوم
و همچنین  های شفاف برداری از نمونهتصویر

رای مثال تعیین ب)آشکارسازی مرزها در نمونه 
 . [1]مناسب کرده است (ها گرانولسیته گلبول

 میکروسکوپی-2

  ی میدان ها به دو دسته به طور کلی میکروسکوپ
در  .دنشو بندی می ای دسته نقطه   گسترده و جاروب

همزمان ه، گسترده کل نمون های میدان میکروسکوپ
در این  .باشد برداری آنی میت تصویرعرروشن و س
به دلیل اینکه کل نمونه همزمان روشن ها  میکروسکوپ

مخلوط  کانونصفحه های دیگر با نور  بخشنور  شود، می
 و باعث کاهش نسبت سیگنال به زمینه و توانشده 

 9 مرتبه یرخطیغ ندیافر یشما: 9 شکل
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های جاروب  دسته دوم میکروسکوپ .دگرد تفکیک می 
ه به نمونه به صورت نقط ها ای هستند که در آن نقطه

از آن ثبت آوری شده  جمعنقطه روشن و سیگنال 
کانون  از روش هم اصوالً ها این میکروسکوپدر . گردد می

توان  موجب افزایشکه این موضوع شود  میاستفاده 
استفاده از . دگرد به زمینه می تفکیک و نسبت سیگنال

یک غیرخطی با نوری فمتوثانیه و تلفیق اپت منابع
منجر به لیزری ای  جاروب نقطه میکروسکوپی

. شود لیزری می ای جاروب نقطهخطی میکروسکوپ غیر
به دلیل جذب غیرخطی، حجم ها  کوپدر این میکروس

که  باشد میقابل دستیابی  ،پراش کانونی کمتر از حد
برداری عمق تصویرو توان تفکیک بهبود  موجب

 .[1, 7] گردد می

 چیدمان تجربی

خطی تولید هماهنگ چیدمان تجربی میکروسکوپ غیر
  .نشان داده شده است 9سوم در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

لس ابا پ قفل مدیدر این چیدمان از لیزر تمام فیبری 
به   نانومتر 9910 مرکزی  و طول موج فمتوثانیه 990

پس لیزری باریکه . شده استعنوان منبع نوری استفاده 
های  و حذف طول موج 9  از فیلتر شماره از عبور

درجه  49  ینهآ توسط ،ناشی از محیط بهره  ناخواسته
شده و به شدت  40نمایی وارد عدسی شیئی با بزرگ

سیگنال هماهنگ سپس . شود کانونی میروی نمونه 
 آوریجمع دیگرتوسط یک عدسی شیئی سوم تولیدی 

و حذف طول موج منبع  9   با عبور از فیلتر شماره و
آشکارساز هدایت شده و با پردازش به سمت  ،یلیزر

تصویر   Lab Viewافزارسیگنال دریافتی توسط نرم 

جاروب نقطه لیزری  به منظور .گردد نهایی تشکیل می
  روی یک پایهه نمونه ب ،روی نمونه جهت تشکیل تصویر

XYZ  عدسی شیئی دوم به همراه  .قرار گرفته است
 تشکیل یک میکروسکوپ ،عدسی چشمی

توان  دهد که با استفاده از آن می ترده میگس میدان
در این چیدمان از  .محل مناسب نمونه را پیدا کرد

شونده به همراه چاپر اپتیکی  لکننده قف دستگاه تقویت
به  .شده استبه عنوان سیستم حذف نویز استفاده 
 از آشکار ساز  ،دلیل ضعیف بودن سیگنال هماهنگ سوم

PMT   ر ی برخوردایکه از حساسیت باال شدهاستفاده
نورهای محیطی موجب باال رفتن سطح نویز و  .است

برای جلوگیری . شوند همچنین آسیب به آشکارساز می
از این مشکل، چیدمان در داخل محفظه تاریک قرار 

 .داده شده است

 تجربی ایجنت

سیگنال هماهنگ سوم ثبت شده در فصل مشترک 
که از جاروب  نشان داده شده 9هوا در شکل -شیشه

پ در راستای محوری به دست آمده یک الم میکروسکو
 .است

 

 

 

 

 

است زمانی که شکل قابل مشاهده  در ر که همانطو
بیشترین سیگنال  رسد ه صفحه کانون میسطح الم ب

هر چه سطح همچنین . شود هماهنگ سوم تولید می
شود تولید  کانون دور می  از صفحه ،فصل مشترک

به صفر میل کاهش یافته و در نهایت هماهنگ سوم 
 .کند می

از آنجایی که بیشترین شدت در صفحه کانون رخ 
مکان صفحه  9توان با استفاده از  شکل  دهد می می

 .کانون را با دقت میکرومتری تعیین کرد

 از مرسوم سوم هماهنگ دیتول یوپکروسیکم یتجرب نالیگس: 9شکل 

 هوا‐شهیش  مشترک فصل
 ای خطی جاروب نقطهچیدمان تجربی میکروسکوپ غیر: 9ل شک
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تصویر میکروسکوپ غیرخطی هماهنگ سوم از گلبول قرمز : 4شکل 

ای با استفاده از  خطی جاروب نقطهتصویر میکروسکوپ  (راست)خون

 (چپ)لیزر هلیوم نئون

 از سوم هماهنگ یرخطیغ کروسکوپیم ریتصو: 9شکل

  خون قرمز گلبول اهگلبول سفید به همر

میکروسکوپی آزمایی عملکرد  و راستیبه منظور بررسی 
هر دو روش گلبول قرمز به  از یک ابتدا هماهنگ سوم

میکروسکوپی غیر خطی هماهنگ سوم و میکروسکوپ 
همانطور . تصویربرداری شده است ای جاروب نقطهخطی 

ل قرمز تصویر گلبونشان داده شده است  4که در شکل 
خون به خوبی ثبت شده و شکل کلی گلبول به همراه 

که نشان از عملکرد  باشد تقعر آن قابل مشاهده می
خطی تولید هماهنگ سوم  مناسب میکروسکوپ غیر

 .دارد
 

 

 

  

 

 

 

 
 های در گام ،پیکسلی 90*90ای  این تصویر از آرایه

که میدان دید آن  تشکیل شده است مترینانو 900
با توجه به اینکه صفحه  .باشد میکرومتر می 90*90

کانون روی گلبول قرار دارد بیشترین سیگنال هماهنگ 
باشد و متناسب با  سوم تولیدی مربوط به لبه گلبول می

 .کند فاصله از صفحه کانون، سیگنال افت می
از یک  ،برای بررسی توان تمایز ساختاری میکروسکوپ

ه شده توسط چند گلبول قرمز ید احاطگلبول سف
 .است نشان داده شده 9برداری شد که در شکل تصویر

های  پیکسلی، در گام 40*40ای  این تصویر از آرایه
نانومتری تشکیل شده است که میدان دید آن  900
 .باشد میکرومتر می 90*90

 

هماهنگ سوم حاصل از گلبول سفید شدت سیگنال 
 که به دلیل مرزهای ناشی باشد بیشتر از گلبول قرمز می

پذیرفتاری مرتبه تفاوت  گرانولسیته گلبول سفید و از
 به این ویژگی. باشد میرمز سوم گلبول سفید و ق

مخرب و بدون برچسب از  ی غیرتصویربردار منظور
 .گیرد میمورد استفاده قرار تی های زیس نمونه

دهد این  همچنین تصویر ثبت شده نشان می
 های شفاف برداری از نمونهچیدمان جهت تصویر

های مرسوم  که میکروسکوپ( همچون گلبول سفید)
 ،برداری از آنها دچار مشکل هستنددر تصویر
 . باشد مناسب می

 گیری نتیجه
های خونی انجام  گلبولتصویربرداری هماهنگ سوم از 

این تصویربرداری تمایز خوبی بین . شده است
برداری ی تصویردهد و برا های خونی نشان می گلبول

شدت  .های خونی مناسب است گلبول آمیزی بدون رنگ
بول گل. های مختلف متفاوت است ده از گلبولثبت ش

دت باال دارای ش های سفید به دلیل گرانولسیته
با توجه به تصویر ثبت شده . ستندسیگنال قوی تری ه

از گلبول سفید این میکروسکوپ برای تصویر برداری از 
 .باشد های شفاف مناسب می نمونه
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 رامان یا هیسنج آرا فیطکما در  تصحیح ابیراهی آستیگماتیسم و

 هادی برزویی

 9398995669های نوین سبزوار، کد پستی دانشکده مهندسی، دانشگاه فناوری1
h_borzouei@yahoo.com 

قسمت دریافتت کننتده در   . سنجی رامان هستندآستیگماتیسم و کما دو عامل اصلی و محدود کننده دقت و توان دریافتی در طیف

و ای دو آینته  ،سیستماین  .شده استترنز طراحی -بر اساس ساختار زرنینانومتر  9977تا  057در بازه طول موجی طیف سنج رامان 

ای و ابیراهی کما با تنظیم محل جسم اثر ابیراهی آستیگماتیسم با افزودن عدسی استوانه. است  F/4.5بدون کانون با سرعت دریافت 

 .بدست آمده است نانومتر 72.8توان تفکیک  و متر یک اینچ استفاده شدهخط بر میلی 377از توری . اندو تصویر کمینه شده

 .رامان، ابیراهی کما، ابیراهی آستیگماتیسم یی، طیف سنجطیف سنج آرایه ا -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

طیف سنج رامان یک ابزار بسیار قدرتمند و انعطاف پذیر 

و مواد زیستی ، در شناسایی و تشخیص مواد شیمیای

و  سیگنال رامان بسیار ضعیف بوده. [1] استسرطان 

برای افزایش  .معموال نسبت سیگنال به نویز پایینی دارد

رامان، باید دهانه عددی در  سنجطیفی اپتیکی در بازده

افزایش ارتفاع با  سنج افزایش پیدا کند کهطراحی طیف

های کما و ابیراهی. ها همراه استپرتو بر روی آینه

 ندوابسته هست هاآینهآستیکماتسیم به ارتفاع باریکه روی 

ها و افزایش های مختلفی برای کاهش ابیراهیطراحی .[2]

ها انجام شده است سنجزاویه دریافت نور در این نوع طیف

 هر دو ابیراهی در این مقاله،  تصحیح. [9-9]

 .آستیگماتیسم و کما انجام شده است

ول طراحیصا  

 شکلترنر در -ای با هندسه زرنیسنج آرایهچیدمان طیف

های تابیده موجترنر طول-در طراحی زرنی .آمده است 1

شده به توری بازتابی بر حسب مشخصات توری و زاویه 

زاویه تابش و فرود باریکه بر . شوندفرود نور پاشیده می

 :آیدتوری از رابطه زیر بدست می

(sin sin )i rd m     (1)  

فاصله بین خطوط در توری  dطول موج نور تابشی،  λکه 

پراش،
i زاویه تابش بر روی توری و

r  زاویه بازتاب از

مخروط نوری که مرکز آن در وسط توری قرار . توری است

-ها توسط توری را مشخص میموجدارد پاشندگی طول

 :آیدگیری از رابطه توری بدست میبا مشتق.کند

cos
r

r

m

d







   (2)  

پاشیدگی، بر حسب ناشی از در این رابطه تغییرات زاویه 

  .شودتغییرات طول موج محاسبه می

های اگر به صورت معکوس به مساله نگاه کنیم، باریکه

است با مرکزی در هر مخروط نوری که به آشکارساز رسیده

و در وسط از آشکارساز ساطع شده اند و انگار هم موازی

پس رابطه زیر بین پهنای  . اندشدهتوری متمرکز 

 : آشکارساز، مشخصات توری و هندسه آینه دوم برقرار است

2 2 2 22 cos tan cos tan
2 2

r rw f R
 

 
 

   (9)  

که 
2f ،فاصله کانونی آینه دوم

2 زاویه چرخش آینه دوم

نسبت به محور اصلی و 
2Rشعاع انحنای آینه دوم است. 

 

ترنر برای -چیدمان قطعات اپتیکی در هندسه زرنی: 1 شکل

آینه  M1شکاف ورودی نور،  S. ای رامانطراحی طیف سنج آرایه

 Wای، عدسی استوانه CLآینه دوم،  M2توری پراش،  Gاول، 

 . پهنای آشکارساز است

مستقیم و با دیدگاه اپتیک  از طرفی مساله را به صورت 

شود که فرض می. کنیمموجی و حد پراش بررسی می

و نیز  عامل محدود کننده توان اپتیکیتنها توری پراش 

آینه دوم، تمام نور دهانه بند دستگاه اپتیکی باشد و 

را روی آشکارساز متمرکز  به سطح مقطع توری رسیده

پراش قابل برای آنکه دو قله متوالی ناشی از  .کندمی

پهنای پراش از یکدیگر تفکیک باشند باید به اندازه نیم

به دو پیکسل در  در این حالتحداقل. فاصله داشته باشند

از  در آشکارساز( a)اندازه هر پیکسل  .آشکارساز نیاز است

 :آیداین رابطه بدست می
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2 2 2 2

1
cos cos

sin 2 sinr r

a f R
G G

 
 

 
   (4)  

فاصله کانونی موثر آینه . پهنای توری پراش استGکه 

بر اساس دو رابطه مختلف بدست  9و  2های دوم در رابطه

زاویه بازتاب از توری از ترکیب این دو رابطه . اندآمده

 : آیدبدست می

arctan( )r

d w

G a








 (9)  

-از بزرگ ،آینه اندازه شعاع انحنای دونسبت برای محاسبه 

این سیستم به . کنیمنمایی سیستم اپتیکی استفاده می

یک سیستم بدون کانون کانون طراحی شده و صورت هم

 :[1]آیداز رابطه زیر بدست میآن نمایی زرگباست که 

2 2

1 1

cos

cos

R
m

R




  (9)  

به ترتبب از CC و ابیراهی کروی TA آستیگماتیسم و 

 :شوندهای زیر محاسبه میرابطه

21
TA

R
  (1)  

2

( )R p
CC

pR



  (8)  

ناشی از پرتوهای ساجیتال و  اختالف بین دو کانون

در نهایت قبل از  توسط رابطه زیر محاسبه شده و تانژانتی

-ای جبران میتوسط عدسی استوانهرسیدن به آشکارساز 

 .[4] شود

ای محل جسم و تصویر به گونه برای رفع ابیراهی کما

ها روی توری شوند که اندازه ابیراهی کمای آنانتخاب می

 . با هم برابر و عالمت مخالف داشته باشند

 شبیه سازی

نانومتر میزان  180در کاربردهای پزشکی، طول موج 

جذب کمی در بافت دارد از این رو برای تحریک ترازهای 

نانومتر انتخاب شده و طیف پاداستوکس  180رامان لیزر 

پس،  .شوداندازه گیری می 1100تا  180در گستره رامان 

 940نانومتر و طول موج مرکزی،  920پهنای طیفی 

 از بین آشکارسازهای رایج در این حوزه، .نانومتر است

متعلق به شرکت هاماماتسو انتخاب  S11639آشکارساز 

پیکسل دارد که هر  2048این آشکارساز . [8]شده است 

پهنای کل آشکارساز . میکرومتر پهنا دارند 14کدام 

 19کاف شرودی دستگاه ودر  .است مترمیلی 286912

و از توری پراش با ابعاد یک اینچ  میکرونی قرار داده شده

جهت تفکیک طول متر خط در میلی 900با مشخصه 

ابیراهی آستیگماتسیم و کما هر دو به  .ایمموجی بهره برده

ارتفاع پرتو تا محور اپتیکی حساس هستند بدین جهت 

دایروی قطعات اپتیکی استفاده شده در این طراحی 

 . اندانتخاب شده

های مستقل در طراحی هستند تابع   و    زاویه تابشی 

و باید  شوندهای مکانیکی مشخص میو توسط محدودیت

ای انتخاب شوند که قابلیت ساخت وجود داشته به گونه

تمام متغیرهای دیگر توسط روابط معرفی شده در . باشد

مشخصات . شوندقسمت قبل در محیط متلب محاسبه می

قسمت غیر  دراولیه ایجاد شده به عنوان طراحی اولیه 

 . شوندمی محیط نرم افزاری زیماکس وارد متوالی

سیگنال رامان بسیار ضعیف است و سامانه دریافت کننده 

باید برای دریافت بیشترین انرژی ورودی و بیشترین توان 

ارساز آشکپهنا و ارتفاع لکه روی  .تفکیک بهینه سازی شود

به عنوان قید طراحی معرفی شده توسط الگوریتم کمترین 

 .شودشیب بهینه سازی می

. ای رامانجزییات طراحی نهایی در طیف سنج آرایه: 1جدول 

 .متر هستندها بر حسب میلیها بر حسب درجه و اندازهزاویه

 سازی شبیه متغیرها محاسبه  مشخصه

 8 خیر 8 1_آلفا

 20 خیر 20 2_آلفا

 227 بله 235 1_آر
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 247 مقید 248 2_آر

 141.7 بله 38.3 آر_تتا

 11968 بله 3.2- آی_تتا

 118 بله 132 جسم

 106 بله 103 تصویر

 102 مقید 116 1_کانونی فاصله

 116 بله 117 2_کانونی فاصله

 9689 بله 0 زاویه آشکارساز

 95 بله 104 ایاستوانه  محل عدسی

 

شعاع انحنای آینه . اندهای آلفا قید ثابت بوده و تغییر نکردهزاویه

ای آشکارساز کمی تعدیل شده و درجه 9689دوم به علت چرخش 

محل جسم و تصویر برای . کاهش یافته است 241به  248از 

اندازه . تغییر کرده اندبرآورده شدن شرط یکسان بودن ابیراهی کما 

سازی همچنان بزرگ بوده و با پهنای جسم یکی لکه بعد از بهینه 

کند تغییر می 9شعاع انحنای آینه اول بر حسب رابطه . نشده است

نتیجه بهینه سازی در . تا اندازه جسم و تصویر یکسان باقی بماند

 شود که در توان تفکیک دستگاه دیده نمایش داده می

 0629توان تفکیک این دستگاه  .رسم شده است :2شکل 

 .نانومتر محاسبه شده است

 

موج متوالی برای حد تفکیک  اختالف مکانی دو طول :2شکل 

 نانومتر 940629نانومتر و طول موج دوم  940طول موج اول  .ریلی

 .میکرومتر است 22بین دو قله اختالف  و

گیری نتیجه  

ای سنج آرایهسازی طیفدر این گزارش، طراحی و شبیه

سنج انجام شده و مشخصات اپتیکی برای ساخت طیف

بعد از تصحیح . اندنانومتر استخراج شده 1100تا  180

 0629ابیراهی آستیگماتیسم و کما، دقت طول موجی 
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بررسی پدیده جایگزیدگی اندرسون در انتشار امواج پالسمون سطحی بر پایه 

 گرافن

 2و علی هاتف 1محمود حسینی فرزاد ، 1، فاطمه صفرزاده1میالد ثانی

 بخش فیزیک دانشگاه شیراز، پردیس ارم دانشگاه، میدان ارم، شیراز 1

  کانادا نیپیسینگ، آزمایشگاه فیزیک محاسباتی نیپیسینگ، بخش علوم کامپیوتر و ریاضی، دانشگاه2

ون های که پالسم تحرک باالی حامل ها در گرافن باعث می شود. گرافن ساختاری دو بعدی با خواصی منحصر به فرد است –چکیده 

. کند یمناسب م کیپالسمون یکاربردها یامر گرافن را برا نیا. گرافن اتالف کم و محدودیت به سطح قابل مالحظه ای داشته باشند

 ینظم یب جادیدهند که با ا ینشان م جینتا. قرار گرفته است یو گرافن مورد بررس یکونیلیس یمتشکل از تور یمقاله ساختار نیدر ا

سااختار مانظم    یبه مودهاا  سبتن یا سهیکرد که شدت قابل مقا جادیا یدیجد یپالسمون یتوان مودها یم یشنهادیدر ساختار پ

 .کند یم یکیاپتوالکترون لیوسا یرزوناتورها و به طور کل یبرا یمناسب دیرا کاند یساختار نیامر چن نیا. دارند

 تک الیه گرافن، پالسمون سطحی، جایگزیدگی اندرسون -کلید واژه

Investigation of Anderson localization phenomena in propagation of 

surface plasmon waves in graphene surface 

Milad Sani
1
, Fatemeh safarzadeh

1
, Mahmood Hosseini Farzad

1
 and Ali Hatef

2 

1
Department of physics, University of shiraz, Shiraz, Iran 

2
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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 مقدمه

های کربن است که با  گرافن تک الیه ای دوبعدی از اتم 

دهد  که از خود نشان میهای منحصر به فردی  ویژگی

های جدیدی برای طراحی نانوساختارهای پالسمونیک  افق

در توانند میهای سطحی گرافن  پالسمون[. 1]کند  باز می

 .ریک شوندتح روسرخ نزدیک تا تراهرتزی طیفی ف محدوده

، شود کهموجب می ها در گرافن تحرک باالی حامل

و شدیداَ  ی داشته باشنداتالف کمهای گرافن پالسمون

ها در  تحرک حامل میزان به عالوه .محدود به سطح باشند

اعمال ولتاژ قابل کنترل  گرافن توسط دوپ شیمیایی و

این خواص گرافن را کاندید مناسبی برای کاربرد در . است

و [ 9]سنسورها , [2]ساختارهایی نظیر مدارهای فوتونیک 

لعه محققان عالقه زیادی به مشاهده و مطا .کند می …

پدیده جایگزیدگی اندرسون امواج پالسمون سطحی دارند 

 [.6-4]هایی در این زمینه انجام شده است و پژوهش

های چندگانه امواج پالسمون سطحی در تداخل پراکندگی

تواند منجر به رخداد پدیده های نامنظم میمحیط

گرافن به دلیل اتالف کمتر [. 1]جایگزیدگی اندرسون شود

برای رخداد  را تری سطحی، محیط مناسب های پالسمون

جایگزیدگی  اخیراً . آورد جایگزیدگی اندرسون فراهم می

های گرافن را در توری سیلیکونی  اندرسون پالسمون

 [. 8]ایم  ی گرافن نشان داده نامنظم بر پایه

، ساختاری متشکل از یک الیه گرافن قرار مقاله در این

منظور بررسی رفتار  گرفته بر روی توری سیلیکونی، به

در  .ها در حضور بی نظمی شبیه سازی شده استپالسمون

ادامه تأثیر ایجاد بی نظمی با درجات مختلف بر مودهای 

 .پالسمونی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

 

 سازی شده تئوری و ساختار شبیه

نظمی بر رفتار  در این مقاله با هدف بررسی اثر ایجاد بی

سازی شده  شبیه 1، ساختاری به فرم شکل ها پالسمون

الیه گرافن قرار گرفته بر روی  این ساختار از یک تک. است

 .یک توری سیلیکونی تشکیل شده است

 
توری  a. گرافن-تصویری شماتیک از نانوساختار توری: 1شکل 

 %. 20توری رندم با درجه بی نظمی  b. پریودیک

پهنا و فاصله میان  که اندازه w2و w1در ساختار پریودیک 

فضای میان گرافن و توری  .نانومتر است 00 ،هاستدندانه

به ترتیب فاصله  hgو  hSiO2 .پر شده است SiO2 ماده از

دندانه توری است  ارتفاعو میان سطح توری تا الیه گرافن 

  .نانومتر درنظر گرفته شده اند 100 برابر باهردو و 

. شوند یک میها از سمت چپ ساختار تحر پالسمون

رسانندگی گرافن و موجب مدوله شدن  ،ساختار توری

برای . گردد ها میریب شکست مؤثر حرکت پالسمونض

مربوط به  1کوبو ی بررسی خواص اپتیکی گرافن از رابطه

باندی  بیندی و رسانندگی اپتیکی برای انتقال درون بان

به دلیل ( ترم اول)که ترم درون باندی  شود استفاده می

 :[9] کوچک بودن قابل صرف نظر است
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 (1)  

فرکانس فوتون در خأل،  بار الکترون،  e ،1در رابطه 

KT 300  ،دما  زمان واهلش تکانه وc  پتانسیل

)(2/1شیمیایی است که از رابطه  nfc    به دست

سرعت فرمی  fچگالی دوپینگ گرافن و  nمی آید که 

)/(2همچنین . است fc e   .11220000  svcm 

eHVnتحرک حامل و  d /0  کهd  0و  به

. و فضای آزاد هستند SiO2گذردهی نسبی ترتیب 

                                                           
1 kubo 



وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،  بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

911 

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

vV 80  ولتاژ اعمال شده وH  فاصله توری تا سطح

  .گرافن است

 بحث و نتایج
ی جایگزیدگی اندرسون برای حرکت  پدیدهبرای رخداد 

وری را به صورت های ت پهنای دندانه ،های سطحی پالسمون

در اینجا (. سمت راست 1شکل ) کنیمانتخاب میرندم 

نمودار عبور برای . ایم طیف عبور را مورد محاسبه قرار داده

و سه ساختار با توری یک ساختار منظم با توری پریودیک 

 2در شکل  20%و  10%، 0%ی نظمی ب اترندم با درج

 .نشان داده شده است

 
طیف عبور گرافن بر پایه توری سیلیکونی براگ برای : 2شکل 

، (b)  %0بی نظمی  های رندم با درجاتی و تور (a)توری پریودیک 

10 %(c)  20و %.(d) 

دهد که در نواحی ممنوعه مربوط به  نشان می 2شکل  

ساختار پریودیک مودهای پالسمونیکی رندم ایجاد 

به عالوه باندهای ممنوعه نازک جدیدی در . شوند می

برای درک . آیند نواحی عبوری ساختار منظم به وجود می

علت فیزیکی این رفتار، باید ماهیت تداخل امواج 

امواج پالسمونی گرافن . رار دادپالسمونی را مورد توجه ق

توری را در  ضمن انتشار، تغییرات پریودیک و یا نامنظم

کنند که این امر  قالب تغییر ضریب شکست مؤثر حس می

برای . گردد های متعدد امواج پالسمونی می منجر به بازتاب

های باند عبوری تداخل سازنده و برای طول  موج طول

شکل . ویرانگر رخ داده استهای باند ممنوعه تداخل  موج

به عنوان را توزیع شدت میدان الکتریکی نرماالیز شده  ،9

دهد  تابعی از طول موج و مکان روی سطح گرافن نشان می

ری ا مربوط به ساختار پریودیک و دیگه که یکی از آن

 .است 20%ی بی نظمی  نظم با درجه مربوط به ساختار بی

 
یکی به عنوان تابعی از طول موج توزیع شدت میدان الکتر: 9شکل 

و یک ساختار رندم با  (a)و موقعیت برای یک ساختار پریودیک 

 .(b) % 20درجه بی نظمی 

این شکل به وضوح ایجاد مودهای پالسمونی در مناطق 

توان جایگزیده  همچنین می. ممنوعه را نشان می دهد

مشاهده نیز شدن مودهای پالسمونی در طول ساختار را 

ی قابل توجه شکل این است که به دلیل رخداد  نکته. کرد

تواند به  ی جایگزیدگی اندرسون شدت مود می پدیده

نسبت به مودهای پالسمونیک ساختار  9ی فاکتور  اندازه

تواند به عنوان  چنین ساختاری می. پریودیک افزایش یابد

به . رزوناتوری با فاکتور کیفیت باال مورد استفاده قرار گیرد

ه این که مودهای پالسمونی چنین ساختاری با تغییر عالو

ولتاژ اعمال شده میان گرافن و توری به طور دقیق قابل 

این مودهای پالسمونی بسیار جایگزیده که . کنترل هستند

های جدیدی برای پیشرفت  افق ،قابل کنترل نیز هستند

وسایل اپتوالکترونیکی همچون فیلترهای فوتونیک، 

ونیک و مدوالتورهای فضایی نوری باز سنسورهای پالسم

 .کنند می
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در ساختار دیگری دو توری به هم چسبیده را شبیه سازی 

و  p1=35گیرد که   کردیم که از باال مورد تابش قرار می

p2=50  به ترتیب پریود توری اول و پریود توری دوم

 (. 4شکل )هستند 

 
 .نانوساختار با دو توری به هم چسبیده: 4شکل 

ها  ای دندانهدر ساختار دو توری با تغییر پهن سپس

توزیع شدت میدان  0شکل . شده استنظمی ایجاد  بی

الکتریکی روی سطح گرافن را در دو ساختار پریودیک 

 . دهد نشان می( b0شکل )نظم  و بی( a0شکل )

 
توزیع شدت میدان الکتریکی برای ساختار دو توری به هم : 0شکل 

چسبیده به عنوان تابعی از فرکانس و طول در دو حالت پریودیک 

(a)  و رندم(b). 

شود برای ساختار  استنباط می 0همانگونه که از شکل 

 64,1و  40,8ها در دو فرکانس  پریودیک، پالسمون

 04,8و  98,1تراهرتز مربوط به توری اول و دو فرکانس 

اما پس از . شوند تراهرتز مربوط به توری دوم  تحریک می

های  پالسمون ،دو توریساختار نظمی در  ایجاد بی

تراهرتز  66تا  91ها از  در تمام فرکانس  جایگزیده تقریباً

تر از پالسمون های توری  با شدت یک مرتبه بزرگی، یزرگ

ها افزایش یابد،  اگر تعداد توری. شوند تحریک می ،پریودیک

 .شود تر می های تحریک شده پهن طیف فرکانسی پالسمون

 گیری نتیجه

و  میداد شنهادیگرافن را پ هیبر پا یمقاله، ساختار نیدر ا

 نیبر حرکت پالسمون ها در ا ینظم یب جادیا یبه بررس

 ینظم یب جادینشان دادند که با ا جینتا. میساختار پرداخت

ممنوعه  یفیرا در مناطق ط یپالسمون یتوان مودها یم

 وهمودها عال نیکرد؛ که ا جادیا کیودیمربوط به ساختار پر

ت به نسب یا بر قابل کنترل بودن، شدت قابل مالحظه

 نیبنابرا. دارند کیودیساختار پر یپالسمون یمودها

ها  ونماندرسون در حرکت پالس یدگیگزیجا ی دهیپد

 یساختارها یبازده یا به طور قابل مالحظه تواند یم

ساختار  نیا. دهد شیگرافن را افزا ی هیبر پا کیپالسمون

استفاده در  یبرا یمناسب دیکاند واندت یم یشنهادیپ

گرافن از  هیبر پا یکیادوات پالسمون ریرزوناتورها و سا

 .سنسورها و مدوالتورها باشد لترها،یجمله ف

 ها مرجع
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 مخلوط سازی تبهگن چهار موج  بر اساس (CCNOT)برگشت پذیر توفولی پیشنهادی گیت 

 3، کیوان ناوی2، عزالدین مهاجرانی1اشکان ابوالحسنی
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یکی و با پیشرفت ادوات فوتون. با پیشرفت روز افزون علوم محاسباتی در قرن حاضر، نیاز به پردازش سریع اطالعات بیشتر از هر زمانی احساس می شود –چکیده 
مدار مجتمعع  کوچک سازی مقیاس آن ها، رفته رفته مدار مجتمع های فوتونیکی به دلیل سرعت خیلی بیشتر پردازش نوری نسبت به همتاهای الکترونیکی، جای 

. شدن پیش می روندبه سمت صنعتی  های الکترونیکی را پر کرده و کامپیوترهایی تماماً نوری و در ادامه کامپیوترهای کوانتومی از حالت آزمایشگاهی خارج شده و
گن چهار موج، زمایش مخلوط سازی تبهدر آ DR1آالییده به رنگینه  PMMA فاده از پاسخ غیر خطی محیط پلیمریاست پیشنهادی بر اساس ،در این پژوهش

به  (CCNOT)سازی گیت برگشت پذیر توفولی پیاده  رایقطبش، بمی و تعریف کیوبیت های فوتونی بر اساس و تطبیق نتایج آن با منطق کامپیوترهای کوانتو
  . ارائه شده است ،صورت تمام اپتیکی

 مخلوط سازی تبهگن چهار موج قطبش، ،، کیوبیتتوفولی ،گیت برگشت پذیر: کلید واژه
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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. 
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 مقدمه

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 

پیشرفت تحقیقات در زمینه شناسایی عناصر و ترکیبات . انتظار داشت
مناسب و واجد اثرات اپتیک غیر خطی، اعم از ترکیبات آلی و معدنی و 

همچنین کشف اثرات جدید اپتیک غیر خطی نظیر  نیمه هادی ها، و
پدیده مزدوج فاز، هولوگرافی متحرک و پویا، شفافیت القایی 

همه های دوم، سوم و پنجم نوری، الکترومغناطیسی، تولید هماهنگ 
و همه مقدماتی بودند، برای ساخت ادوات نوری دو حالته و ذخیره 

کامپیوترهای نوری، کننده های اطالعاتی به منظور ساخت و توسعه 
، و همچنین امکان استفاده [1] اعم از نوع کالسیک یا کوانتومی

(  استفاده از سالیتون ها)وسیع تر از نور در نسل جدید مخابرات نوری 
در این مقاله پس از  .و پردازش اطالعات در مکان های مختلف [2]

به طور ، ( CCNOT)  توفولی معرفی کیوبیت و گیت کوانتومی
یر خطی که یک پدیده غ  به مخلوط سازی تبهگن چهار موج خاص

در  مدل پیشنهادی گیت مذگور راساس کانتایج آن بوده و مرتبه سوم 
 . ، می پردازیماین مقاله است

 (Quantum Bit)کیوبیت 

 یم تیب کالسیک وتریکامپ کیپردازش اطالعات در  یواحد اصل

 بر. را داشته باشد 1یا  0، که می تواند تنها یکی از دو حالت باشد

می توانیم واحد اصلی پردازش اطالعات در یک مشابه  یاساس مفهوم

محاسبة کوانتومی را تعریف کرده و آن را کیوبیت که کوتاه شده ی 

در . می باشد، بنامیم (quantum bit)عبارت بیت کوانتومی 

 یدو بعد یبردار در فضا کی تیوبیحالت ک ی،کوانتوم کیمکان ریتصو

در  .[3] شودی نشان داده م        ت با کِ هاست کهیلبرت 

می                 تیوبیک هیدو حالت پا ،کیکالس تیب با شابهت

حالت مشخص  کیدر  شهیکه هم کیکالس تیاما برخالف ب باشند؛

ر حالت برهم نهی د تواند یم تد ، کیوبیقرار دار 1 ای 0

(superposition) نیبه ا ،قرار داشته باشد هیدو حالت پا از 

 :صورت که

                                                           
 

 
  Soliton  :انتشار به  نیکه در ح یکیاپت دانیهر م انیب یبرا تونی، عبارت سالکیدر اپت
 . ی در محیط تغییر نمی کند استفاده می شودخط ریو غ یاثرات خط نیتعادل ب لیدل

2 Toffoli 
3 Controlled Controlled NOT 
4 Degenerate Four Wave Mixing (DFWM) 

(1)                                  10   

در حالت کلی عددی مختلط می باشند، یعنی  𝛽و  𝛼در اینجا ضرایب 

ر سیستم دو ه. است     که        اعدادی به فرم 
یک  حالته فیزیکی نظیر اسپین الکترون یا قطبش عمودی و افقی

برای . [4] فوتون، را می توان مصداق یک کیوبیت در نظر گرفت
 : [5]کیوبیت های فوتونی داریم 

(2) VHVH   1,0

 

 (CCNOT)گیت برگشت پذیر توفولی 

یک گیت را می توان نمایشی ریاضی از نحوة پردازش اطالعات 

 وتریدهنده کامپ لیتشک یاجزا ،کیکالس یها تگی. انگاشت

پردازش  ،کیکالس یمنطق تیگ کی یهدف اصل .هستند کیکالس

 زین یکوانتوم وتریکامپ کیدر . [3] باشد یم تسطح بی اطالعات در

که در  یها تگیاست و اطالعات با استفاده از  بیترت نیوضع به هم

 نیبا ا .شود می ند، پردازششو یم دهینام یکوانتوم یها تیگ نجایا

 یورود یتا حالت ها ستین یازین یکوانتوم یها تیتفاوت که در گ

 بلکه باشند،               ی محاسبات هیپا یتنها حالت ها یو خروج

قرار  زین یمحاسبات هیپا یاز حالت ها یبرهم نه یحالتهادر  توانند می

عملگر  کی ی،کوانتوم تیگ ی،کوانتوم کیمکان اتیادب در. گیرند

به  ینیرا در مدت زمان مع یحالت کوانتوم کیاست که  یتحول زمان

 یم لیتبد یگرید یبه حالت کوانتوم ،کیبه  کینگاشت  کی لهیوس

 یبردار یدر فضا یکانی یبا عملگرها یکوانتوم یها تیگ .[6]کند

واژه  یممکن است به جا لیدل نیبه هم. شوند یم فا توصیه تیوبیک

 ی،کانیعملگر  .به کار رود زینر یا اُپراتوعملگر  ، گاهی واژه یتیگ

، یعنی برابر باشد نرمیتی آاست که معکوس آن با مزدوج ه یعملگر

 ،باشد یتیعملگر هرم کی Hاگر  نیهمچن .         

 ییآنجا از. [3] خواهد بود یکانیعملگر  ک،ی       عملگر 

 ،دهندی را انجام م کیبه  کینگاشت  یکوانتوم یها تیکه گ

 گریبه عبارت د .باشد یم ریانجام شده توسط آنها برگشت پذ اتیعمل

 کهی در حال .توان مشخص کرد یرا م تیگ یورود ی،با داشتن خروج

 .[7] هستند ریبرگشت ناپذ NOT تیبه جز گ کیکالس یها گیت

در  نیکم بوده و بنابرا ریبرگشت پذ یدر مدار ها یاتالف انرژ

 یاریدر بس نیهمچن .مناسب هستند نییبا مصرف توان پا ییکاربردها

 هیبه انجام محاسبات بدون پاک شدن اطالعات اول ازیاز کاربردها ن
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 یانتخاب ریبرگشت پذ یاستفاده از مدار ها ، که در این مواردمیهست

 .[4] می باشد مناسب

ورودی  3نشان داده شده است، دارای  (1)گیت توفولی که در شکل 

این  در واقع .دنبیت کنترل می باش موسوم به بوده که دو بیت اول،

، را محاسبه کرده و نتیجه ی آن را با بیت هدف         گیت 

(Target) ،XOR جدول درستی این گیت در زیر . [3] می کند

 :آمده است

 (CCNOT)جدول درستی گیت توفولی ( :  )جدول 

Output Input 

                                   

0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 1 
0 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 

 

 [6] (CCNOT)نمایش مداری گیت توفولی ( :  )شکل 

 سازی چهار موجمخلوط 

فرآیندی برای تولید یک پرتو به  (FWM)مخلوط سازی چهار موج 

وسیله ی برهمکنش سه پرتو در محیطی با پاسخ غیر خطی مرتبه 

 (OPC)  نور مزدوج فاز( سیگنال)پرتو تولید شده به . سوم می باشد

گن چهار موج، موردی خاص از مخلوط سازی تبه. [8] معروف است

مخلوط سازی چهار موج است که در آن چهار پرتو دارای فرکانس 

در . در خالف جهت هم هستندیکسان و دو پرتو از پرتوهای ورودی 

به این منظور به کار می رود که فرکانس  Degenerateواقع واژه 

                                                           
 

 
1 Optical Phase Conjugate 

چیدمان اپتیکی تحقیق، ما در این . تمامی پرتو ها یکسان است

شماتیکی . [9] را پیشنهاد می کنیم DFWMتاندارد آزمایش اس

نشان  (2)در شکل با استفاده از یک کریستال ساده از این آزمایش 

 . داده شده است

 

 [10]شماتیک ساده از آزمایش مخلوط سازی تبهگن چهار موج ( :  )شکل 

 ساختار گیت پیشنهادی

 فراهم سازی محیط غیر خطی، منظور برای تحقق هدف مد نظر، به

در آزمایش  DR1آالییده به رنگینه  PMMAماده پلیمری 

DFWM برای اطالعات بیشتر در مورد محیط . پیشنهاد می شود

و چگونگی تولید پرتو  و سازوکار پاسخ غیر خطی آن پلیمری مذکور

مراجعه  [8]و  [11] به رفرنس شماره، OPCچهارم موسوم به 

بر سر راه ( 3)شکل شماتیک مطابق با  هدفتحقق برای . کنید

مزدوج فاز تولید شده، یک تیغه نیم موج برای چرخش ( نور)سیگنال 

 . درجه قرار می دهیم    صفحه قطبش به اندازه 

 
چیدمان اپتیکی مخلوط سازی چهار موج برای تحقق گیت پیشنهادی ( :  )شکل 

CCNOT از تیغه نیم موج برای تعیین قطبش پرتوهای پمپ و پروب می توان ،

 . استفاده کرد، که در شکل درج نشده است
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مشخص است، گیت فقط وقتی عمل می  (1)همانطور که در جدول 

کنترلی هر ( کیوبیت در منطق کامپیوترهای کوانتومی)کند که دو بیت 

غیر از این، گیت عمل را داشته باشند، هر حالتی  1دو مقدار منطقی 

در واقع . دننکرده و ورودی ها به همان شکل در خروجی ظاهر می شو

روی بیت هدف  NOTتعیین می کنند که عمل  Cدو بیت کنترلی 

T حال با تعریف کیوبیت به صورت . انجام پذیرد یا خیر

قطبش خطی افقی و  Hکه در آن           و           

V  فقط وقتی عمل می کند که قطبش خطی عمودی می باشد، گیت

را داشته باشند، در           کیوبیت های کنترلی هر دو مقدار 

با هر قطبش ورودی، در خروجی قطبشش  Tاین صورت نور هدف 

 ،( )مطابق با شماتیک شکل  ،ر این پیشنهاددحال . عوض می شود

 – PMMAدر محیط  DFWM پدیدهرا با  CCNOTگیت 

DR1  به صورت زیر تطبیق می دهیم: 

   پرتو پمپ قطبش      کیوبیت کنترلی  -

   پرتو پمپ قطبش      کیوبیت کنترلی  -

   پرتو پروپ قطبش       کیوبیت هدف ورودی  -

نور مزدوج فاز ( سیگنال)قطبش        نتیجه نهایی گیت  -

 پس از عبور از تیغه نیم موج   تولید شده 

 CCNOTو تطبیق آن با منطق گیت  DFWMآزمایش  نتایج:  ( )جدول 

شماره 

 ترتیب

 ترکیب قطبش

       

قطبش سیگنال چهارم 

 تولید شده

 (نور مزدوج فاز)

   

   قطبش سیگنال چهارم 

پس از عبور از تیغه نیم موجِ 

 واقع شده قبل از آشکارساز

     

  VVV V H 

  HVV H V 

  VHV H V 

  VVH H V 

5 HHV V H 

6 HVH V H 

7 VHH V H 

8 HHH H V 

 

 پیشبینی نتایج مدل پیشنهادی

 1، در شماره ترتیب [8] مشاهده می شود (2)همانطور که در جدول 

بوده که در نتیجه آن،           هر دو کیوبیت کنترلی برابر  2و 

در نظر گرفتیم، باید    روی کیوبیت هدف که ما آن را قطبش پرتو 

    و در واقع صفحه قطبش به اندازه  صورت گیرد NOTعمل 

از یک تیغه نیم موج،    با عبور نور مزدوج فاز تولید شده که  بچرخد،

 6تا  3همچنین برای شماره ترتیب های  .این خواسته تحقق می یابد

برای  .نتایج آزمایش کامالً با جدول درستی گیت توفولی تطابق دارد

هر دو  یعنی وقتی که قطبش پرتوهای کنترلی 8و  7شماره ترتیب 

تولید    ، بدون نیاز به عبور پرتو            افقی باشند، یعنی

 .از تیغه نیم موج، نیاز مسئله برآورد می شود ،شده
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تشخیص  به منظور مشکی در بررسی جوهر خودکار کاربرد طیف سنجی رامان

 اصالت اسناد

 حسن توسلیعارفی، سیدعباس 

 تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزرو پالسما

طیف سنجی رامان یک تکنیکک    .شودبا آنالیز فیزیکی و شیمیایی جوهر انجام می معموالً، مشکوک به جعلبررسی اسناد  –چکیده 

همراه  فلورسانسکننده لبهحساسیت پایین و پدیده غ از جملههایی  این روش با محدودیتاما . برای آنالیز جوهر است کارآمدبسیار 

 توانایینشان دادن  ،هدف این مقاله. از طیف حل شده استی با روش کاهش زمینه در بخش رسانسفلومشکل  ،تحقیقدر این  .است

ای  سکاچمه خودکارهکای سر ابتدا تکرار پکییری طیکف    ،به همین منظور .باشدمی مشکی هایرسی برخی جوهراین تکنیک برای بر

نمونه را  5قابلیت تفکیک نتایج نشان می دهد که این تکنیک . استمطالعه شدهها نمونه پییری تفکیک و پس از آن بررسی متداول

 .باشددارا می

 مشکوک، جوهر، اسناد رسانس فلوطیف 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 Raman-

based 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 
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 مقدمه

در  .استپیچیده شده ایجعل اسناد به طور فزاینده ،امروزه

برای بررسی  ،نتیجه توسعه بیشتر اطالعات و ابزار موثر

تبدیل  ه یک موضوع و چالش مهمب مشکوکاسناد 

ای که منبع یا شده هر سند نوشته ،به طور کلی. است شده

 اسناد مشکوک باشد، نامعیناصالتش 
امروزه  .نامندمی1

پذیری تطبیق از جمله به دالیل مختلفیرامان  سنجیطیف

در های مختلف تحقیقاتی، با بسیاری از کاربردها در زمینه

قرار  جهانکانون توجه بسیاری از محققان در سراسر 

سنجی رامان به دلیل با این تفاسیر، طیف .[1]گرفته است

سازی  بودن آزمایش و عدم نیاز به آمادهبودن و آنی سریع 

 حجمِ ممکنِ نمونه و همچنین بررسی با حداقل مقدارِ

ای مورد توجه ویژهو جعل اسناد، نمونه، در علوم جنایی 

 بررسیدر وهله اول هدف ما  .[2]استقرار گرفته

های جوهرمقایسه و بعد از آن  جوهرتکرارپذیری طیف 

 .باشدرامان میسنجی   طیفبه روش  دیگرهم ازمختلف 

  آزمایش  تئوری

فام لیزر تحت تابش نور تکنمونه ، رامانسنجی در طیف

با نمونه،  همکنش باپس از برگیرد و فوتون قرار می

فرکانسی متفاوت با فرکانس فوتون فرودی، که وابسته به 

. شودباشد؛ ساطع میپذیری نمونه میمیزان ضریب قطبش

متناسب با شده،  های پراکندهدر واقع انرژی فوتون

دهنده ساختار که نشانبوده  بسامدهای ارتعاشی مولکول

یابی ماده را بر و اجازه شناسایی و مشخصهمولکول بوده 

 . [3]دهداین اساس می

 :آید از رابطه زیر به دست مینال رامان، سیگشدت 

  LIfiNI LRR    (1)                                        

                                                           
1Questioned document 

 

 هایتعداد مولکول Nشدت نور رامان است،  IR که در اینجا

شدت نور فرودی  IL، بوده در واحد حجمتحت تابش لیزر 

σباشد و طول نمونه میL  است،
 

همان سطح مقطع  

به دلیل کوچک بودن سطح مقطع رامان،  رامان است که

اگر به طور کلی  .سیگنال رامان بسیار ضعیف است

رابطه  ، طبقبخواهیم شدت رامان بیشتری داشته باشیم

نور فرودی را افزایش دهیم و یا  شدت توانیمیا می( 1)

افزایش سطح اما . افزایش دهیمرا رامان طح مقطع اینکه س

پذیر است، تا تنظیممقطع، نیازمند وجود لیزر با طول موج 

 نیز، توان لیزر. بتوان طیف رامانِ تشدیدی را بررسی نمود

جوهری که ضریب جذب باالیی دارد،  یدر بررسی نمونه

چراکه توان باالی لیزر  .باید در پایین ترین حد ممکن باشد

این  ،سنجی رامان در طیف .شودمنجر به تخریب نمونه می

ای کار کند که ماده جذب کمتری داشته که لیزر در ناحیه

جوهرها  رامانِ در بررسی طیفِاما  ،نکته مهمی است ؛باشد

رسانس فلو نانومتر نیز طیف 197 زشانگیبا طول موج بر

با توان سطح مقطع رامان  مضاف اینکه. مشاهده کردیم

-در طول موجیعنی ؛ رددا عکس رابطه طول موج مچهار

به میزان قابل توجهی رامان  سیگنال شدتهای باالتر، 

به  ،به همین دلیل در بررسی نمونه جوهر .یابدکاهش می

ی مهم های از چالشیکی . نانومتر آمدیم 795سراغ لیزر 

 ای به نامناخواستهظهور عامل  که با آن مواجه هستیم،

برای  رسانسفلوطیف  شدت از آنجایی که .نس استافلورس

متر نانو 795تا  795محدوده در  ینمونه جوهرهای مشک

بدین ترتیب . هستند های رامان مشخصپایین است، قله

در آن محدوده،  اینمودار چند جمله 5کردنبرازش با 

 .را حذف کردیم رسانسفلو

 روش تجربی آزمایش

 Nd:YAGنانومتر پیوسته  795 نور لیزر ،آزمایشدر این 

 لنز، برخورد بااز  سانتقال یافته و پ تک مود به وسیله فیبر

                                                           
2  fitting 
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 سپس .نمایدبرخورد می دوفامیپرتو موازی شده و به آینه 

 4 شیئی و به وسیله شدهبازتاب  این آینه از
 نور بر روی ،1 

جمع  اًنور بازتابی را مجدد شیئی، شده ومتمرکزجوهر 

های بلندتر از آینه این بار نور با طول موج  .نمایدمی

-می 5ماتسواماه آشکارسازعبور کرده و با فیبر به  فامیدو

-مشاهده و ذخیره می رایانهطیف را با  ،در نهایت. رسد

ها ثابت برای تمامی نمونه را گیریطیفهمه شرایط  .کنیم

و برای هر نمونه، حداقل از شش ناحیه  ایمنگه داشته

 ،در هر نقطه. گیری را انجام دادیممختلف جوهر طیف

گیری برای زمان طیف .چهار بار آزمایش را تکرار کردیم

 .باشدمیلی وات می 11ثانیه و توان لیزر 4ها همه نمونه

 
 .رامان جوهر جایی جابهگیری آزمایش اندازهچیدمان : 1شکل 

شدت  تغییرات کوچک ،هانکته اساسی در بررسی جوهر

تواند ناشی از تغییر می که این. ها در هر بار آزمایش بودقله

ناهمگنی مواد ، تفاع در نقاط مختلف یک قطره جوهرار

گیری خطای اندازهتشکیل دهنده جوهر و همچنین 

همانطور که در شکل . گر و وسایل آزمایشی باشدآزمایش

 موردِ مختلفِ خودکار 7نمایید، جوهر مشاهده می 5

 .یکسانی دارند ظاهر کامالً ،آزمایش

 نتایج آزمایش

 ها طیف یتکرار پذیر بررسی یعنی ،اولیه در ابتدا به هدف

توانیم تمامی طیف ها را به از آنجایی که نمی. پردازیممی

به ، تنها ها به نمایندگی از بقیه نمونه ،ریمنمایش بگذا

                                                           
1 Objective 4x Upright 
2 Hamamatsu 

هایی که از طیف .، اکتفا کردیم7شماره  نمونه خودکار

مختلف جوهر گرفته شدند، رفتار یکسانی دارند  های مکان

 .اند و روی یک زمینه فلورسانسی قرار گرفته

 

تصویر پنج نمونه خودکار مورد آزمایش که هر قسمت از : 5شکل 

با خودکاری  "پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانبیست و "

 .که پایین آن قرار دارد، نوشته شده است

روی طیف و  9ایکردن یک تابع چند جمله برازشبا 

توان می 1و  1ها بین تمامی طیف 4سپس نرمالیزه کردن

هدف دوم، بررسی طیف  (.9شکل)کردیید پذیری را تأتکرار

در . باشدآنها از همدیگر میهای مختلف و تفکیک جوهر

 گونهها بدین معیار بررسی ما برای تفکیک طیف ،ااینج

دلیل همگنی زیاد و بهترین  را به 7باشد که نمونه می

پذیری به عنوان طیف مرجع انتخاب نموده و مابقی  تکرار

 .ها، با این نمونه مقایسه خواهیم کردطیف

 
در  .باشدمی 9شده شکل پردازش شده و نرمالیزه تصویر : 9 لشک

 .اینجا تکرارپذیری به صورت واضح قابل مشاهده هست

های مشخصه با قلهتر، تنها یک سری دقیقبررسی برای 

است، ورده شدهآانحراف معیار مشخص که در جدول زیر 

درنتیجه  .گرفتها مورد بررسی قرار خواهنددر تمامی طیف

                                                           
3 Polynomial 
4 Normalize 
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 بزرگتر از  بایدمرجع  قلهنسبت به  هانمونه ی قلهاختالف 

تا انحراف معیار دو نمونه جوهر باشد، مجموع  برابر 7/1

 قلهجدول زیر مکان  .اعتماد کرد کامالً به این تفاوتبتوان 

 .و انحراف معیار هر نمونه را مشخص کرده است

 7رای هر های مورد بررسی بقله شدتمعیار از انحراف: 1جدول 

  :به منظور بررسی قرارداد ذکرشده نمونه

 

روی  .پردازیمبا مرجع می هابررسی طیف نمونهحال به 

پذیری دو نمونه طبق قراردادی که ها محل تفکیکطیف

نکته خیلی مهم این  .مشخص کردیم پیکانشد با  گفته

این به دقت . اندجا شدهجابهاندکی ها قلهاست که بعضی 

 ،که در این محدوده ،شودمربوط میگیری دستگاه اندازه

cmگیری کوچکترین دقت اندازه
وجود یک . باشدمی 5 1-

برای  .اختالف کافیست تا دو جوهر از هم تمییز داده شوند

و به خوبی  حداقل دو اختالف وجود داشت هر بررسی

 .است شده  دادهنمایش  5نتایج در جدول . شدند تفکیک

 یگیر نتیجه

سنجی رامان توانست میان طیف ،5با توجه به جدول 

که متمایز از ؛ حداقل یک تفاوت ایجاد کند هاتمامی نمونه

 قله، یک 4الزم به ذکر است که نمونه . هاستدیگر نمونه

هر چند این روش در  .ها دارد نمونهدیگر اضافه نسبت به 

گویی به نیاز حال حاضر نسبت به روش های دیگر در پاسخ

است،  اما به دلیل پتانسیل مثبت جامعه بسیار ضعیف 

تر و توانند با بررسی دقیقسنجی رامان، محققین میطیف

های اصلی های موثر، این روش را در زمره تکنیکراهکار

 .دنانبگنج

 

 هامقایسه طیف میانگین نمونه مرجع با مابقی نمونه: 4شکل 

تلف های مخها در نمونهقلهمقایسه حاصل شده از نتایج : 5جدول 

 به منظور وجود اختالف و عالمت  عالمت  ؛با نمونه مرجع

 :باشدنشان از عدم اختالف می
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خطی گلوکز و ترکیبات آهن خون با استفاده از روش ضریب شکست غیربررسی 

 Zجاروب

 و مجتبی ابراهیمی۱، عبدالناصر ذاکری۱فاطمه شاهینی
۱ 

 بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران-۱

شده ررسی ب نانومتر ۲۳۵پیوسته با طول موج  لیزر موج یک خطی سرم خون توسطاپتیکی غیرهای  پارامتر کار حاضر در –چکیده 

حاوی آهن و گلوکز خون غیرخطی سرم روزنه بسته و باز، پارامترهای اپتیکی  Zجاروب گیری  ای اندازهه  گیری روشبا بکار. است

متناسب با افزایش گلوکز     )ضریب شکست غیرخطی با ثابت گرفتن غلظت آهن،دهد که  نتایج نشان می. ده استگیری ش اندازه

 .گیری شده است ارائه و اندازه Zو مدل جاروب شیخ بهایی ضریب شکست غیرخطی این محلول سرم توسط مدل . یابد افزایش می

 

 ، ضریب شکست غیرخطی، گلوکز Zآهن، اپتیک غیرخطی، جاروب  -کلید واژه

 

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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. در بدن است یدراتبع کربوهامن ینتر مهمیکی از گلوکز   

 و 1ینمانند انسول ییها هورمون یرسطح قند خون تحت تاث

عنصر  یکدر بدن به عنوان  نیز آهن. باشد می2گلوکاگون

از  یآهن اغلب به عنوان بخش. شود یم یبند طبقه یابکم

 ها آن یولوژیکیب یتدر فعال مختلف، های ینساختمان پروتئ

 ، یوگلوبینم ،9ینآهن در هموگلوب. دارد نقش

موجود   یدازمانند پراکس ها یماز آنز یتعدادو   ها یتوکرومس

انسان به  خون دری این دو فاکتور یرگ اندازه .باشد یم

 .است یرطبیعی، مهمغطبیعی یا  یطشرا ییمنظور شناسا

 یسنج فیمانند ط متعددی ینورهای  کیتکن امروزه

قطب  ، یکیهمدوس اپت ینگار ، مقطع 1مادون قرمز کینزد

 زانیم یبررس یبرا  1فلورسانس یسنج فیو ط 9یسنج

 استفاده شده خون مورد کوزیگل نیگلوکز آزاد و هموگلوب

 [.1]گیرند میقرار 

 یکیولوژیب یها نمونه یکیخواص اپت یمطالعات بر رو

دارند در حال انجام  یکه در تکنولوژ ییکاربردها لیبدل

گیری ضریب شکست غیرخطی  و در این بین اندازهاست 

گلوکز خون گیری غلظت  های نوین اندازه یکی از روش

 [2،9].باشد می

با روش غیرخطی بر روی  صورت گرفتهمطالعات از جمله 

انجام  Zچیدمان جاروب، توسط روش فاکتورهای خون 

روش از  و همکارانش 11دینا    2در سال  .استشده 

استفاده گیری غلظت گلوکز خون  اندازهبرای   Zجاروب

                                                                 
 

1. Insulin 

2. Glucagon 

3. Hemoglobin 

4. Myoglobin 

5. Cytochrome 

6. Peroxidase 

7.  Near-Infrared spectroscopy 

8. Optical coherence tomography 

9. Polarimetry 

10. Fluorescence 

11. Dhinaa 

 یریگ با اندازه های استاندارد نمونه سطح گلوکز [. ]نمودند

توسط لیزر پیوسته (   ) یرخطیغضریب شکست 

Nd:YAG  یجنتا. دشمحاسبه  نانومتر 92 با طول موج 

 یرخطیغ ضریب شکست و ینور چگالی دادنشان  یتجرب

رنگ  با دو روش یببه ترت که ،های سرم خون نمونه(    )

بقت مطااند،  گیری شده اندازه Zجاروب و روش یسنج

ضریب شکست غیرخطی با  همچنین بیان شد .دارند

به این  .یابد افزایش گلوکز به صورت خطی افزایش می

میزان غلظت گلوکز  توان به می   گیری  طریق با اندازه

 .خون دست یافت

بررسی خصوصیات غیر خطی  هدف از این پژوهش   

منظور با ثابت بدین . باشد میگلوکز و ترکیبات آهن خون 

تاثیر تغییرات ضریب شکست  ،غلظت آهننگه داشتن 

غیرخطی در اثر تغییر میزان گلوکز بررسی شده و نتایج با 

 . کارهای پیشین مقایسه شده است

 روش تجربی

لیتر نمونه خون گرفته شده در یک لوله  میلی 1در ابتدا   

ه دشیخته سانتریفیوژ استریل که دارای درب از باال باشد ر

پس از لخته )لیتر سرم  میلی  . این نمونه حدود . است

سپس . داده است به دست( شدن 12شدن و سانتریفیوژ

د تا خون در ده شلوله سانتریفیوژ در پایه در قفسه قرار دا

پس از . دقیقه در دمای اتاق لخته شود  9مدت زمان 

تا  وارد شده است لخته شدن خون، لوله به سانتریفیوژ

دور در دقیقه     9دقیقه با سرعت   1دستگاه به مدت 

و سرم با استفاده از  شدهسپس در لوله برداشته . عمل کند

   حدود . شده استجداگانه جداسازی  های19 پیپت

ه آزمایش آوری شده در یک لول میکرو لیتر از سرم جمع

 1لیتر از معرف شماره  میلی 1خشک و تمیز ریخته شده و 

س فارس تهیه شده از شرکت بایرک Iron Ferrene کیت ) 

                                                                 
 

12. Centrifiuging 

13. Pipette 
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سپس . شده استبه سرم اضافه ( 1روش کالریمتری  بر پایه

درجه  91در دمای  و به خوبی مخلوط شد این محلول

و پس از  شد 2دقیقه انکوبه  به مدت  سانتیگراد

به آنها  2ز معرف شماره میکرولیتر ا   2انکوباسیون 

به مدت مجددا درجه سانتیگراد  91و در دمای  اضافه شد

نتیجه این امر محلولی سبز رنگ است . دشدقیقه انکوبه   

و در ( 9اسپکتروفوتومتر)سنج  که به وسیله دستگاه طیف

مقدار جذب نوری آن بیشینه نانومتر     طول موج 

 . شد  اندهخو

لیتر از سرم میکرو  1در ادامه برای گلوکز، حدود 

آزمایش خشک و تمیز ریخته آوری شده در یک لوله  جمع

تهیه شده  Glucose کیت ) دهنده لیتر واکنش میلی 1 و شد

کالریمتری /روش آنزیمی  از شرکت بایرکس فارس بر پایه

GOD-PAP ) این محلول پس از . شده استبه سرم اضافه

درجه سانتیگراد  91مای نکه به خوبی مخلوط شد در دای

نتیجه این امر محلولی . شود می دقیقه انکوبه  1به مدت 

سنج  است که به وسیله دستگاه طیفصورتی رنگ 

 بیشینه ومترنان    و در طول موج ( فوتومتراسپکترو)

 .دش  مقدار جذب نوری آن خوانده

در . گرفتقرار  Zی آماده شده در چیدمان جاروب نمونه  

این روش پرتو لیزر پس از عبور از یک عدسی همگرا به 

ی نسبتا  نور عبور کرده از نمونه در فاصله. دشنمونه تابیده 

ی یک آشکارساز اندازه  ی کوچک به وسیله دوری از روزنه

ی دیودی با  ر پیوستهدر این آزمایش از لیز. دشگیری 

وسط یک عدسی با فاصله نانومتر که ت 92 طول موج 

سانتیمتر بر روی نمونه متمرکز شده، استفاده   .1کانونی 

 1   2لیه نور فرودی اوشدت  .شده است
9
  

 

   
  

متر  میلی 1نه در یک سلول کوارتز با ضخامت نمو .باشد می

ی نور لیزر با  ی شعاع باریکه اندازه. استقرار داده شده 

                                                                 
 

1. Colorimetric 

2. Incubation 

3. Spectrophotometer 

ه میکرومتر بدست آمد  2  ی چاقو استفاده از تکنیک لبه

 .است

و  استاندارد زیر که توسط شیخ بهایی  فرمول  

ت آمده است، تغییر فاز غیر خطی بدس[  ]همکارانش

این مدل . دهد را نشان میجاد شده در اثر تابش لیزر ای

شده را به شکل زیر حساب  بهنجار میزان نور عبوری

 :کند  می

(1)            
     

            
 

   وغیرخطی تغییر فاز    Δدر این رابطه 
 

  
 و 

   
   

 

 
 با. باشد میی گاوسی  طول ریلی برای باریکه 

ضریب شکست غیر خطی سرم محلول    Δبدست آوردن 

 :آید ما مطابق رابطه زیر بدست می

(2)    
Δ  

       
 

 عدد موج و  ضریب شکست غیر خطی و    که 

(9)      
       

 
 

   که در آن 
  

   
 Lو   به عنوان بیشینه شدت در قله  

به عنوان ضریب جذب خطی معرفی  αطول سلول و 

 .شوند می

 گیری بحث و نتیجه

توان ورودی به توان خروجی میزان نسبت استفاده از با 

با  ریب جذب خطیض ،های تحت بررسی برای نمونه

برای هر . محاسبه شده است استفاده از قانون بیرالمبرت

های ذکر شده درکار حاضر ضریب جذب  کدام از نمونه

 . جداگانه محاسبه شده اندخطی به صورت 

برای از بین بردن اثر جذب غیرخطی در نمودار روزنه بسته 

ها، طبق رابطه شیخ بهایی، نمودار  آمده از نمونهبدست 

                                                                 
 

4. Knife Edge 
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را به نمودار روزنه باز  Zبهنجار شده روزنه بسته جاروب

ر بهنجار شده روزنه نمودا ] [.شده است تقسیم Zجاروب

  2 نمونه با غلظت گلوکزبسته تقسیم بر روزنه باز 

میکروگرم بر دسی   1آهن  تلیتر و غلظ گرم بر دسی میلی

  .ب آمده است-1لیتر شکل 

 

 

نمودار بهنجار ( ب)وزنه باز نمودار بهنجار شده ر( الف) 1شکل 

  2گلوکز   وزنه باز نمونهشده روزنه بسته تقسیم بر ر
  

و      
   1آهن 

  
     

انجام شد و نتایج ی با آهن ثابت های نمونهبرای این بررسی 

 :بدست آمده مطابق زیر گزارش شد

نتایج مقایسه ضریب شکست نمونه ها با میزان آهن  1جدول 

 یکسان

  

)10(
2

8

2 W
cmn  

غلظت 

 گلوکز
  

     

غلظت 

 آهن
  

     

۱408.۱ ۵8 ۱0 

۵422 2۳4۵ ۱04۲ 

۳4۱2۳ ۱2242 ۱04۱ 

 

  2گلوکز   نمونه نمودار بهنجار شده روزنه باز
  

و      

   1آهن 
  

مربوط به جذب اشباع معکوس      

در نمودارهای این نمونه با افزایش شدت نور . باشد می

فرودی،گذار از جذب اشباع معکوس به جذب اشباع دیده 

میزان غلظت گلوکز  برای بررسی بهتر اثر تغییرات[  .]شد

 ا ثابت نگه داشتن غلظت آهن در، ب  سرم خون در 

این نتیجه و  .، غلظت گلوکز افزایش داده شدها نمونه

های  ضرایب شکست غیرخطی بدست آمده با پژوهش

پیشین که بدون در نظر گرفتن اثر آهن توسط دینا و 

و در آن ضریب شکست برای است همکارانش انجام شده 

  9اندارد با غلظت گلوکز نمونه است
  

 مقدار     

2.9   1 
  

   
 

 [ .]بدست آمده، همخوانی دارد    

تغییر فاز  ،غلظت گلوکز با افزایش نتایج نشان داد در پایان

 .یابد افزایش می    غیرخطی و در نتیجه
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 ای از نانوذرات پالسمونی ای زنجیره افزایش میدان الکتریکی به کمک آرایه

 صادق بهمنی، فرهاد آزادی نمین

 . دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

Sadeq.Bahmani@aut.ac.ir, Namin_Farhad@aut.ac.ir 

در . هایی از نانوذرات پالسمونی است های افزایش شدت میدان الکتریکی در ابعاد نانومتری، استفاده از آرایهیکی از روش – چکیده

سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، ساختارهایی  افزایش شدت میدان الکتریکی، با استفاده از روش بهینه به منظوراین مقاله، 

ای،  های زنجیره با استفاده از این آرایه. دهند برابر را نشان می 03که افزایش میدانی تا ایم  یافتهرا  نانوذراتای شکل از  زنجیره

این ساختارها، توانایی افزایش میدان در نقاط . قطبش میدان الکتریکی معرفی کردیم ساختارهایی متناوب را با حساسیت پایین به

 .ها پوشاند توان کل صفحه را با آن متعددی از صفحه را دارا هستند و می

 .پالسمونیک، نانوذرات پالسمونی، افزایش میدان الکتریکی -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
کاربردهای  ان الکتریکی در ابعاد نانومتریافزایش مید

و [ 1]ها  هایی مانند حسگرها، نانوآنتن فراوانی در زمینه

یکی از . دارد [2] های خورشیدی افزایش کارایی سلول

استفاده از افزایش میدان الکتریکی،  های مهمترین روش

در فرکانس تشدید  مانند نانوذرات طال نانوذرات پالسمونی

ست که باعث تمرکز شدت میدان الکتریکی تابشی ا ها آن

 . [9]شود در اطراف نانوذره می

 های متناوب از نانوذرات آرایه این منظور، برای رسیدن به

متعددی پیشنهاد [ 4]یا ساختارهای غیرمتناوب  [9]

سازی نظیر  های مختلف بهینه استفاده از روش. اند شده

نیز برای یافتن  [9] یا الگوریتم ژنتیک [9] ازدحام ذرات

در این مقاله از . ساختارهای مناسب، مورد توجه بوده است

الگوریتم ژنتیک برای یافتن ساختارهایی مناسب برای 

 . ایم افزایش میدان بهره برده

ی مقاله، ابتدا هندسه و مشخصات فیزیکی  ادامهدر   

آن با الگوریتم سازی  ساختار مورد مطالعه و روش بهینه

سازی عنوان و  سپس نتایج بهینه. اند ژنتیک معرفی شده

در انتها با توجه به نتایج . مورد بحث واقع شده است

مده، ساختارهایی برای افزایش میدان در تمام آ دست به

 . اند صفحه، با حساسیت اندک به قطبش، معرفی شده

 روش و ساختار
افزایش میدان به طور ترین ساختارهایی که در یکی از مهم

ای مورد استفاده قرار گرفته است، نانودیمرهای گسترده

به یک جفت نانوذره که مجاور هم . [1] پالسمونی هستند

در این مقاله، .  گویند قرار گرفته باشند، نانودیمر می

 .  ایمپایه یک نانودیمر توسعه داده ا برساختار مناسب ر

. و از جنس طال هستند یشده، کرونانوذرات استفاده

 یتجرب ریطال با استفاده از مقاد کیالکتر ید بیضر

 199ها  قطر نانوکره. [8]مدل شده است یستیکر-جانسون

 کیالکتر ید بیضر با SiO2از جنس  طیمح و نانومتر 

به  ی راتابش یکیالکتر دانیم. نظر گرفته شد در 49۶1

 192آزاد  یموج تخت با طول موج فضا کی ورتص

ولت بر متر  1و با شدت ( SiO2نانومتر در  911معادل )

این طول موج، در واقع طول موج تشدید . یمدرنظر گرفت

نانومتر است  199به قطر  ایسطح مقطع پراکندگی نانوذره

 . قرار گرفته است SiO2از جنس  یکه در محیط

ی هر دو  ، حداقل فاصلهبا توجه به مالحظات ساخت

 کاهش فاصله گرچه. شدنانومتر در نظر گرفته  29نانوذره 

ها  نزایش بیشتر میدان الکتریکی میان آنانوذرات موجب اف

 . سازد سازی را در عمل دشوارتر می شود، اما پیاده می

ها  ای از کرهشده از آرایه برای میدان الکتریکی پراکنده

یافته وجود  تعمیمروابط تحلیلی براساس پراکندگی مای 

ای نیز در دسترس  برای این روابط، کد آماده[. 9] دارند

انجام  آنها را به کمک  سازی شبیهاست که در این مقاله 

ی میدان الکتریکی در  با داشتن بیشنیه. [11] دادیم

ساختار، آن را به روش الگوریتم ژنتیک با استفاده از 

  .افزار متلب بهینه کردیم ساز نرم بهینه

که از یک جفت نانوذره با مشخصات  برای یک نانودیمر،

در  شدت میدان الکتریکی است، شده تشکیل شده گفته

 . یابد می برابر افزایش 8تا  ،شده در اینجا طول موج انتخاب

افزایش شدت میدان الکتریکی در نانودیمر، نانوذرات  جهت

در واقع . یک، به ساختار اضافه شدندبهیک ،دیگری

سازی در چندین مرحله انجام شد و در هر مرحله  بهینه

ای  فقط یک نانوذره به ساختار افزوده و موقعیتش به گونه

نانودیمر، به  درکه شدت میدان الکتریکی  گردیدتعیین 

این روند تا رسیدن تعداد . بیشترین مقدار ممکن برسد

 .نانوذره ادامه یافت 19نوذرات به نا

 بحث و بررسی نتایج
شده به ساختار در  سازی موقعیت هر نانوذره افزوده بهینه با

هر مرحله، شدت میدان الکتریکی میان نانودیمر مرکزی 

برای مثال ساختار حاصل و توزیع میدان در . افزایش یافت

آمده است که افزایش  1نانوذره در شکل  19آن برای 

 . دهد برابر نشان می 29تا بیش از را شدت میدان الکتریکی 
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شده در ساختار  میدان الکتریکی پراکندهشدت توزیع . 1شکل 

 29میدان الکتریکی در نانودیمر تا . نانوذره 19شده برای  بهینه

 .است xقطبش در جهت . برابر افزایش یافته است

ی آرایه و قطبش  ها، میدان عمود بر صفحه سازی در شبیه

گونه که همان. در راستای محور نانودیمر فرض شده است

شده، شود، موقعیت مناسب برای نانوذرات اضافه دیده می

نانوذرات  ،عالوهبه. روی عمودمنصف محور نانودیمر است

به صورت تکی یا به صورت دیمر در کنار هم روی این خط 

مجاور نانودیمر ی ذره یا دیمر  ی بهینه فاصله. اندواقع شده

 mn911 گر ها با یکدی و فاصله سایر آن nm411 مرکزی 

ای  برای زنجیره. حدود طول موج تابشی است در است که

 μm 9۶4و  μm 9۶1 نانودیمر، طول و عرض ساختار 11از 

توان الگویی برای ساختار  به این ترتیب می .است

 . دهد این الگو را نمایش می 2شکل . آمده یافت دست به

حداکثر افزایش شدت  بای تعداد نانوذرات ساختار  رابطه

، با استفاده از الگوی مرکزی میدان الکتریکی در نانودیمر

 این که از چنان. رسم شده است 9آمده، در شکل دست به

. است       ، به صورت این رابطهتوان دید،  شکل می

شده در نانودیمر که با  بنابراین انرژی الکتریکی ذخیره

به عبارت . کند خطی پیدا می یمتناسب است رفتار     

دیگر با افزودن هر نانوذره به ساختار، مقدار ثابتی به انرژی 

 . شود شده در نانودیمر افزوده می ذخیره

شده در  در واقع بخشی از انرژی تابشی را نانوذره افزوده

 .سازد ذخیره و بخشی از آن را پراکنده می خود

 
ی شدت میدان الکتریکی در ساختار و  نمودار بیشینه. 9شکل 

 . تعداد نانوذرات به کار رفته در آن

 میداناگر موقعیت نانوذره به درستی انتخاب شود، 

 وندربه صورت همفاز با میدان تواند شده، میپراکنده

شدت میدان را در  ،این ترتیب بهو  جمع شود نانودیمر

 . دیمر افزایش دهد

زایش میدان در نانودیمر عمل براساس اف چون این ساختار

کند به قطبش موج تابشی حساس است و اگر قطبش  می

موج عمود بر محور نانودیمر باشد، از شدت میدان 

از سوی دیگر در . شود کاسته می الکتریکی در آن به شدت

برخی کاربردها، ساختارهایی که بتوانند افزایش میدان را 

. در نقاط متعددی از صفحه ایجاد کنند، مطلوب هستند

ای شکل را در  ی زنجیره آرایهبرای رفع این مشکل، 

دو نمونه از این . ای با تقارن چرخشی قرار دادیم شبکه

قرار دادن هر  با. ایم رسم کرده 4ها را در شکل  شبکه

ای تناوبی و متقارن  زنجیره روی یکی از اضالع شبکه، آرایه

تواند در نقاط متعددی از صفحه  شود که می حاصل می

برابر افزایش دهد  21شدت میدان الکتریکی را تا حدود 

  (.9 شکل)

-زنجیرهدر این ساختارها، به علت تقارن چرخشی، همواره 

ود دارد که قطبش موج تابشی تا حد ذرات وج از نانو ای 

 

 .بیشینه شودمرکزی  نانودیمردر  الکتریکی میدان شدتای  گونه بهآمده برای چینش بهینه نانوذرات،  دست الگوی به. 2شکل 
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شده برای ایجاد ساختارهای متناوب و  ی استفاده دو شبکه. 4شکل

 .درجه 91تقارن ( b. درجه 91تقارن ( a. با تقارن چرخشی

 
. پیشنهادیهای  توزیع شدت میدان الکتریکی در آرایه. 9شکل 

تایی از نانوذرات  9و  9های  ی حاصل از قرار دادن زنجیره آرایه( باال

ی حاصل از قرار دادن  آرایه( پایین .a.4ی شکل  روی اضالع شبکه

 .b.4ی شکل  تایی از نانوذرات روی اضالع شبکه 9های  زنجیره

بنابراین . در جهت محور نانودیمرهای آن باشد خوبی

ابعاد ساختارهای . یابد بش کاهش میها به قط حساسیت آن

μmحدود  9شکل 
 .است 9۶1×9۶1 2

گیری نتیجه  
 ،نتیکالگوریتم ژبه روش سازی  بهینه با در این مقاله

 19یافتیم که با داشتن  طالذرات نوچینشی برای نا

برابر در  91را تا  الکتریکیند شدت میدان توا نانوذره، می

ساختاری در از چنین . یک نانودیمر افزایش دهد

کاربردهای حسگری یا به عنوان یک نانوآنتن در 

. استفاده نمود توان می کاربردهای مختلف فوتونیک

توان به عنوان  همچنین نشان دادیم این ساختارها را می

ا بپوشانند و هایی که یک صفحه ر آرایهی  سازنده ءجز

در نقاط متعددی افزایش دهند، استفاده  را شدت میدان
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با استفاده همزمان از لیدار  توزیع عمودی ذرات معلق جوی در تهران مطالعه

 ی هواشناسیهاو مدل هاگیریاندازه ،ایهای ماهوارهدادهواقطبیده، 

 1-2حمیدرضا محمدی خالصی فرد،  1حسین پناهی فر

 فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجاندانشکده  -1

 ، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان نیزم شیو گرما میاقل رییپژوهشکده تغ -2 

 khalesi@iasbs.ac.ir , h.panahifar@iasbs.ac.ir 

. گیری شده است  پروفایل قایم هواویزهای موجود در جو شهر تهران با استفاده از یک لیدار واقطبیده بطور پیوسته اندازه -چکیده 

شتده   ای استتفاده ماهواره هایگیریاندازههای منظم هواشناسی و گیریگیری مقدار ذرات معلق، اندازهنتایج لیداری همراه با اندازه

نانومتر عمدتا بین  232مقدار واقطبش در طول موج . اندبندی شدهنوع هواویزها بر اساس مقدار کمی  اپتیکی واقطبش دسته. اس 

دهد که عمدتا ذرات معلق ناشی از آلودگی شهری، همراه با ذرات غبتار محلتی در جتو شتهر     این نتایج نشان می. اس  .01.تا  0.2.

      .رسدمی .03.تا  022.های غباری به عددی بین طبش در هنگام رخداد پدیدهواق. تهران وجود دارند

 .لیدار واقطبیده، نسبت واقطبش حجمی، هواویز، آلودگی شهری، غبار دوربرد  -کلید واژه

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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 مقدمه

ی از بخش  (         ،            ) ایرانفالت 

و شبه جزیره جلگه دجله و فرات . است کمربند غبار

های غبار خارجی برای ترین چشمهعربستان بعنوان مهم

های غبار چشمه. [3-1]شوند محسوب می فالت ایران

های فصلی و دریاچهعمدتا در مجاورت  ، کهداخلی

نیز در فالت اند های نمک خشک شده واقع شدهدریاچه

  .[4]ایران وجود دارند

با ,               )                ) تهران

. میلیون نفر، آلودگی جوی باالیی دارد 12جمعیتی بالغ بر 

بروز پدیده آلودگی هوا بارزترین مشخصه جو شهر تهران، 

فر و پناهی .استدر فصول سرد سال  دماناشی از وارونگی 

همکاران در مورد تحوالت ارتفاع الیه مرزی و تاثیر عوامل 

در این  . [5]اندآن، تحقیقی را انجام داده هواشناسی بر

در شهر تهران تحقیق که با استفاده از لیدار واقطبیده 

 سطح زمین ازالیه مرزی  ارتفاعبیشینه انجام شده است، 

متر گزارش  1999تا  (سنجش از دوردر موقعیت ایستگاه )

فرد و همکاران نشان دادند که عالوه بر خالصی. شده است

که بطور غالب در شهر تهران مشاهده  هواپدیده آلودگی 

های خشک سال تحت شود، جو این شهر در طی ماهمی

  .[6]های غباری با منشا داخلی و خارجی استتاثیر طوفان

ذرات معلق در  یعمود عیتوز یبررس یپژوهش برا نیدر ا

-حاصل از اندازه جیبطور همزمان از نتا ،جو شهر تهران

تراکم ذرات  زانیم یرگیاندازه ده،یواقطب داریل یرگی

 هایو داده یهواشناس کینوپتیس هاییرگیمعلق، اندازه

استفاده از لیدار واقطبیده،  .استفاده شده است ایماهواره

بندی هواویزها را بر اساس کمیت نافزونور امکان دسته

  . [7]پذیر کرده استواقطبش امکان

، دستگاه لیدار و ابزارها و روش انجام پژوهش در بخش

 ، نتایجدر بخش . اندگیری معرفی شدهسایر ابزارهای اندازه

به عقب سری زمانی واقطبش، نتایج مدل مسیریابی رو 

های هواشناسی و تحلیل مجدد های هوا، نتایج مدلبسته

آوریل  22ای مربوط به پدیده غباری های ماهوارهداده

گیری ارایه شده نتیجه در بخش آخر . ارایه شده اند 2912

 .است

  ابزارها و روش انجام پژوهش

آزمایشگاه سنجش از دور نوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

   ( زنجان مستقر در تهران در موقعیتعلوم پایه 

 نسبت)متر  1399در ارتفاع  و)           ،         

  .(1شکل ) واقع شده است( به سطح دریا

 

قشه مناطق نقشه توپوگرافی بخش شمالی ایران، ن -1 شکل

مکان استقرار ایستگاه سنجش از دور و  شهرداری تهران به همراه

 . های آلودگی سنجی در سطح شهر تهرانمکان ایستگاه

های گیرییک دستگاه لیدار واقطبیده برای اندازه

این دستگاه فرستنده نوری  . دورسنجی استفاده شده است

 1903نانومتر و  292هاینور قطبیده خطی در طول موج

در های ثبت شده وشن دادهرزول. کندنانومتر را تابش می

  .استثانیه  99متر و رزولوشن زمانی  12راستای قایم 

، و ضریب 1پراکندگی تضعیف شدهمقدار ضریب پس

2واقطبش حجمی
های لیداری گیریبا استفاده از اندازه   

های سینوپتیک گیریهمزمان اندازه. [8]بدست آمده است

در طول . شده استو رادیوسوند در ایستگاه مهرآباد انجام 

                                                           
1 Attenuates Backscattered Coefficient  
2  Volume linear depolarization ratio 
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برداری با لیدار، میزان تراکم ذرات معلق موجود مدت داده

گیری ایستگاه در سطح شهر اندازه 21در جو شهر تهران با 

ای هواویزها همچنین برای بررسی توزیع منطقه. شده است

عمق اپتیکی سنجنده مادیس بر روی  9سطح های از داده

های تحلیل ادههمچنین از د. خشکی استفاده شده است

های هواشناسی اتحادیه اروپا بینیمجدد مرکز پیش

(ECMWF) استفاده شده است. 

 نتایج

نانومتر ثبت شده  292موج سری زمانی واقطبش در طول

اردیبهشت  دومبامداد روز   99:99در تهران بین ساعت 

ان نشالف -2همان روز در شکل  12:99تا ساعت  1993

دهد که الیه غباری در نشان میاین شکل . داده شده است

اردیبهشت بر فراز  2صبح روز  92:99حوالی ساعت 

مقدار عدد واقطبش برای . گیری رسیده استایستگاه اندازه

ب سری زمانی -2شکل . است 9299تا  9222یه بین این ال

سرعت باد سطحی، تراکم میزان ذرات آالینده با قطر کمتر 

ن تاریخ نمایش یبرای هممیکرومتر و دید افقی را  19از 

با توجه به این شکل با رسیدن جبهه غبار به . دهدمی

  ز  شهر، تراکم ذرات آالینده افزایش یافته و به بیش ا

   

همزمان سرعت باد سطحی افزایش . رسیده است 299

 یافته و به  

 
میزان دید افقی بر اساس . رسیده است 8

 .رسیده است Km  3 گزارش ایستگاه مهرآباد به زیر

مراحل تشکیل و انتشار این توده غباری با استفاده از 

انجام شده است و   EUMETSATره اماهو هایدادهتحلیل 

 . بصورت فیلم همراه مقاله ارسال شده است

 

اردیبهشت  2سری زمانی واقطبش ثبت شده در روز  -الف 2 شکل

سرعت باد سطحی، دید افقی و تراکم سری زمانی  -ب. 1993

 .میکرومتر برای همان تاریخ 19ذرات معلق با اندازه کمتر از 

بر اساس این نتایج توده غباری از صحرای النفور عربستان 

ای در مرز عراق و عربستان به سمت نواحی و منطقه

 .مرکزی فالت ایران حرکت کرده است

 

 92های هوا برای تاریخ مسیریابی رو عقب بسته -الف9شکل

تغییرات باد  -ب. کیلومتری 222و  2در ارتفاع  1993اردیبهشت 

 91روز  90:99برای ساعت ( پیکان)و جهت باد ( رنگ)سطحی 

 . 1993اردیبهشت 

های هوا نتایج مدل مسیریابی رو به عقب بسته 

(HYSPLIT ) لومتری هم کی 222کیلومتر و  2برای ارتفاع

بسته هوای باالیی (. الف9شکل )کند این ادعا را تایید می

از عربستان و بسته هوای پایینی از جنوب شرقی عراق 

دهد که سرعت ب نشان می9شکل . سرچشمه گرفته اند
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رسیده  m/s  13باد سطحی در هنگام تشکیل توده غبار به 

 .  است

 گیری نتیجه

برای اولین بار، جو شهر تهران با استفاده از یک لیدار 

بندی نوع دسته . واقطبیده مورد بررسی قرار گرفته است

دهد که آلودگی هواویزها بر اساس واقطبش نشان می

. دهندشهری و غبار جو این شهر را تحت تاثیر قرار می

گیری سازمان کنترل کیفی مقدار واقطبش با نتایج اندازه

بر این اساس ذرات آالینده ناشی . مقایسه شده است تهران

 های فسیلی ابعادها و سوزاندن سوختاز فعالیت انسان

(PM2.5)  ذرات . دارند (         )و واقطبش کمتری

بین  مقدار واقطبشی هابسته به منشا آن (PM10)غبار 

دهد بررسی منشا هواویزها نشان می. دارند 9292تا  9229

-های داخلی سرچشمه میها از چشمهآنکه بیشتر 

  .(3شکل )گیرند

 

پدیده بر  81های آلودگی برای بررسی محل چشمه -3 شکل

 . HYSPLITاساس نتایج مدل 

در فصل پاییز و زمستان  روزها با آلودگی شهریعمده  

         افتد درحالیکه سرعت وزش باد بسیار اندک استاتفاق می

(  
 

 
-های گرم سال اتفاق میپدیده غبار در طی ماه (.
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 فرآوری نانولوله های کربنی تک دیواره به روش کندگی لیزری
 فاطمه کاظمی زاده و رسول ملک فر

 تربیت مدرسدانشگاه بخش فیزیک 
f.kazemizadeh@modares.ac.ir 

malekfar@modares.ac.ir 

 .فرآوری شد Ce:Nd:YAGو با استفاده از یک لیزر پالسی پرتوان با روش کندگی لیزری ( SWNT)نانولوله های تک دیواره  –چکیده 

در  Gبده   Dنسبت بسیار کوچک شدت باندد  . هایی با خلوص باال هستندنانولولهدهنده تشکیل نشان FESEMتصاویر میکروسکوپ 

و شکافتگی آن نشدانه تشدکیل    RBMهمچنین وجود مد تنفسی . کندها را تایید می SWNTها خلوص باالی طیف رامان این نمونه

SWNT قطر نانولوله. های نیمه رسانا است   ها با استفاده از محدل مددRBM  امدان و همچندین بدا اسدتفاده از تصداویر      در طیدف ر

 .باشدمی nm 3/1تا  2/1بدست آمد که بین  TEMمیکروسکوپ 

 نانولوله کربنی تک دیواره، کندگی لیزری، طیف سنجی رامان، لیزر پرتوان -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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 مقدمه

های کربن آلوتروپدیواره یکی از های کربنی تکنانولوله

توسط  1999روند که برای اولین بار در سال بشمار می

 1991و سپس در سال [ 1]پروفسور ایجیما کشف شد 

برای اولین بار توسط دکتر سمالی با روش کندگی لیزری 

های منحصر به فرد این ماده سبب ویژگی[. 2]فرآوری شد 

به خود شد کاربردهای فراوانی را در حوزه های مختلف 

همچنین روش کندگی لیزری در تولید این . اختصاص دهد

ماده، به سبب تولید محصول بسیار خالص و باکیفیت، 

 های مطرح درچالشیکی از . بسیار مورد توجه می باشد

این روش کاهش توان لیزر و انرژی صرف شده برای 

در . است و افزایش محصول نانولوله های کربنی فرآوری

کارهای مختلفی ارائه شده است که با این خصوص راه

توان از هرکدام از آنها بهره برداری توجه به هدف تولید، می

در این پژوهش با استفاده از روش کندگی لیزری . کرد

های کربنی تک دیواره فرآوری شده و سپس با نانولوله

های مواد یابی ویژگیهای مشخصهاستفاده از آزمایش

راهکارهای . ها بدست آمده استشده مشخصات آن فرآوری

 .سازی محصول در گزارشات بعد ارائه خواهد شدبهینه

 چیدمان آزمایش کندگی لیزری در خالء

درجه تیوبی به قطر  1211برای انجام آزمایش از یک کوره 

لوله کوارتز . متر استفاده شد سانتی 96متر و طول  سانتی 6

کوره قرار داده متر در داخل  سانتی 01و طول  1به قطر 

کننده تعبیه شد و در یک سر آن لوله مسی بعنوان جمع

با استفاده از پمپ آب و با عبور جریان آب، . گردید

کوارتز تخت برای از . کننده خنک نگه داشته شدجمع

برای . به داخل لوله کوارتز استفاده شدورود پرتو لیزر 

قرار داده  یک روتامتر قبل از شیر خالء ،گاز 1کنترل شارش

جریان گاز تا نزدیک هدف گرافیتی هدایت شده و . شد

. شد با گیج خالء و شیر سوزنی کنترل فشار داخل محفظه 

                                                           
1 - flow 

 

از جنس  ای در پایه تهیه و 2بعنوان هدف گرافیتی قرصهای

کلی از چیدمان  طرح واره .کوارتز، در وسط کوره تعبیه شد

و لیزر بر با تابش پرت .ترسیم شده است 1در شکل  آزمایش

روی هدف گرافیتی، اتمهای کربن از آن کنده شده و با گاز 

آرگون که با فشار مشخص در داخل محفظه جریان دارد 

محصوالت تولید شده . شوندکننده جمع میبر روی جمع

کننده، بر روی دیواره محفظه نیز جمع عالوه بر جمع

نشان داده شده  Bو  Fشود که این قسمتها در شکل با می

 .است

 
. طرح واره چیدمان آزمایش کندگی لیزری در محیط خالء: 1شکل 

کننده و سطح مقطع کوره، لوله کوارتز، مسیر لیزر، هدف گرافیتی، جمع

کننده در شکل همچنین خروجی آب سرد برای خنک نگه داشتن جمع

دهنده محل جمع شدن نشان Bو  F. نمایش داده شده است

 . باشدهای کربنی بر روی دیواره محفظه کوارتز میولولهنان

                                                           
2 - target 
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 تهیه هدف گرافیتی

هدف گرافیتی که به نوعی بعنوان پیش ماده در این روش 

کند از مخلوط پودر گرافیت با کاتالیست فلز تهیه  عمل می

اینجا از پودر نیکل بعنوان در . شود شده و سپس پرس می

پرس قرص  یبرا کیدرولیدستگاه پرس ه کاتالیست و از

 یاستحکام قرصها شیبا انجام آزماهمچنین . استفاده شد

گرفته شد که  جهینت وت،متفا یزمان یها تحت فشار در بازه

ساعته تحت  1 یال 9 یطوالن یکه در زمانها ییقرصها

پرس همچنین از . عملکرد را دارند نیفشار هستند بهتر

برای بهبود قبل از پرس  تیپودر گراف ابیگرم و آس

 . استفاده شدها  قرص تیفیک

 شرایط آزمایش

 Ce:Nd:YAG لیزر بکار رفته در این آزمایش یک لیزر

یعنی مد  nm 1169موج  طول آزمایش در .پالسی بود

در هر  mJ 901انرژی لیزر برابر با  .اصلی لیزر انجام شد

دمای کوره . تنظیم شد Hz 11پالس و نرخ تکرار آن روی 

داخل محفظه با شارش فشار  گراد، و درجه سانتی 1111

ثابت نگه داشته  mbar 111در  sccm 111جریان گاز 

بهترین مقادیر برای جریان و  [9]که طبق تحقیقات . شد

پرتو لیزر با عدسی محدب . باشد فشار از همین مرتبه می

الیه  nm 1169  موج که در طول cm 11با فاصله کانونی 

با توجه به . ضدبازتاب داشت بر روی هدف کانونی شد

 nm 1169موج  طول برای اینکه مساحت لکه روی هدف

mm برابر
 لیزر (فلوئنس)چگالی انرژی سطحی ، بود 1 2

J/cm برابر با
در محدوده  این مقدار. باشدمی 11 /9 2

حد و از  های کربنی قرار داشتهمناسب فرآوری نانولوله

 (ای تولید نمی شودکه باالتر از آن دیگر نانولوله) بحرانی

 21همچنین مدت زمان تابش لیزر  .[9] رود فراتر نمی

پس از فرآوری نانولوله ها قسمتی از آن با . دقیقه می باشد

درجه سانتیگراد در  211دهی تا  استفاده از حرارت

 .سازی شد مجاورت هوا خالص

 دیواره کربنی تکهای  مشخصه یابی نانولوله

 یفرآور یکربن یها نانولوله FESEM ریواصت 2ل در شک

داده شده  شینما یساز خالص ندیشده قبل و بعد از فرآ

با  یکربن یها نانولوله 2 شکل  ریتصاو bو  aقسمت . است

 ییبا بزرگنما dو  cهزار برابر، و در قسمت  91 یبزرگنما

 .دهد یهزار برابر را نشان م 111

 

هزار برابر  91 ییشده با بزرگنما یفرآور یکربن یها نانولوله: 2شکل 

( پ)هزار برابر  111 ییو بزرگنما ،یساز پس از خالص( ب)قبل و ( الف)

 .یساز پس از خالص( ت)قبل و 

ها  نانولوله یساز پس از خالص شود یهمانطور که مشاهده م

آنها برطرف شده است  یاند و ناخالص از هم باز شده

 یاز حضور ذرات فلز یناش یناخالص چیه باًیتقر کهیبطور

ها  قطر نانولوله. شود یشکلها مشاهده نم نیدر ا ستیکاتال

 ریتصاو بقکه ط ؛است رینانومتر متغ 11تا  11از  ریاز تصاو

TEM ( 9شکل )یا دسته وارهید تک یها در واقع نانولوله 

 . هستند

 
که به صورت  nm 2/1با قطر  وارهیتک د یکربن یها انولولهن: 9شکل 

 ..منظم شده اند یادسته
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های فرآوری را نمایش  SWNTطیف رامان  9شکل 

Gبه  Gشکافتگی نوار . دهدمی
Gو  +

، RBM، مشاهده نوار -

دهنده تشکیل  همه نشان Dنوار  شدت و کوچک بودن

همچنین عدم وجود  .دیواره هستند های کربنی تک نانولوله

Gبرای نوار  BWFشکل خط 
 D، و کم بودن شدت نوار -

رسانا  های فرآوری شده نیمه SWNTدهد که  نشان می

 .[1] هستند

 
 .طیف رامان نمونه نانولوله کربنی تک دیواره فرآوری شده: 9شکل 

آنها طبق رابطه  RBMها از روی مکان مد  SWNTقطر 

به ترتیب برابر  c2و  c1که در آن  زیر قابل محاسبه هستند

cm با
cmو  219 1-

 [:6]است  21 1-

     
  

 
    (1)  

 RBM، وجود سه قله در نوار 9و شکل ( 1)طبق رابطه 

و  1 /9، 1 /9هایی با سه قطر مختلف  SWNTنشانه حضور 

های  که البته وجود نانولوله. در سرتاسر نمونه است 1 /1

nm 9/ 1  در نمونه، به دلیل شدیدتر بودن ارتفاع قلهcm
-1 

این نتیجه با نتایج حاصل از . بیشتر است 111

با درنظر گرفتن خطای ناشی از عدم  TEMمیکروسکوپی 

 . خوانی دارد وضوح کامل تصویر هم

 گیری نتیجه

ر این مقاله فرآوری نانولوله های کربنی تک دیواره با د

نتایج مشخصه یابی . داده شدروش کندگی لیزر گزارش 

و  FESEMو  TEMمحصوالت از طریق میکروسکوپی 

هایی با  SWNTطیف سنجی رامان حاکی از تشکیل 

ها از طریق تعیین مکان قله SWNTقطر . خلوص باال بود

. محاسبه شد nm 9/1در طیف رامان برابر با  RBMمد 

   . محاسبات را تایید کرد TEM میکروسکوپی نتایج

  زاریسپاسگ

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی )از آقای دکتر مومن باهلل 

ستاد نانو از و ها جهت همکاری در تدارک آزمایش( ایران
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تشخیص سرطان مالنوما با روش مونت  جهتفوتواکوستیک سازی روش مدل

 کارلو

 2، محمد علی انصاری1احمد رحمت پور

 تهران بهشتی شهید دانشگاه ، پالسما و لیزر ی پژوهشکده ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 تهران بهشتی شهید دانشگاه ، پالسما و لیزر یپژوهشکده علمی هیئت -2

بدرای تشدصیا ایدن بیمداری از رو      . ی سرطان پوست است که در کشورهای گرمسیری مانندد ایدران شدیوا بدادیی دارد    مالنوما نوع  –چکیده 

به . شودرد بوده و سبب از بین رفتن زیبایی پوست میاری و پس از آن بیمار دچار دبرددر طی فرایند نمونه. گرددبرداری استفاده میتهاجمی نمونه

در چندد سداا اریدر از رو  فوتوآکوسدتیک، غیرتهداجمی و غیریدونیران، در       . همین منظور استفاده از رو  غیرتهاجمی در این بداره مهدا اسدت   

را درون فانتوم پوست تصت بدریا به همین دلیل، در این مقاله تولید پالس فوتوآکوستیک ناشی از یک راا . استفاده شده است بیماریهای پوستی

در پوسدت اسدتفاده شدده و سد س     ( نانومتر 295طوا موج ) به این منظور از الگوریتا مونت کارلو برای مدلسازی جذب نور لیرر . کنیابررسی می

دهندد کده رو    نتدای  نشدان مدی   . شدود شازی میو فشار روی پوست شبیه نور لیرر به کمک تابع گرین حل ناشی از جذب معادله موج آکوستیک

 .باشدمیک قادر به تشصیا ضصامت و عمق راا فوتوآکوستی

 .فوتوآکوستیک ، مالنوما ، مونت کارلو -کلید واژه 

Modeling of Photoacoustic Method for Detection of Melanoma 

Cancer by Monte Carlo Method 

Ahmad rahmatpour, Mohamadali Ansari 

1. Master student of Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran 

2.          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 non-

ionizing 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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 مقدمه

های تصویربرداری است که در سونوگرافی، از جمله رو 

شود که عمق تصویربرداری های پوستی استفاده میبیماری

مقابل، در . روبی دارد ولی دارای کنتراست پایینی است

های نوری دارای کنتراست روبی هستند ولی به علت رو 

. تضعیف نور درون بافت، عمق تصویربرداری پایینی دارند

تیکه امروزه به منظور غلبه بر محدود کارهاییراهاز  یکی

 شنهادیپ معموا یربرداریتصو یهاسامانهموجود در  یها

رو  چند  ایدو  یایهمرمان از مرا یمندبهره ؛شودیم

 ستایس کیبه صورت توأم و در قالب  یربرداریتصو

 یاهرو  نیاز ا یکی. باشدیم یدیبریه یربرداریتصو

است که رو   کیفوتوآکوست یربرداریتصو رو  ،یبیترک

 یهارو  بیحاصل ترک یدیبریه یربرداریتصو

رو  . باشدیم یو فراصوت یکیاپت یربرداریتصو

 یمطالعات یها نهیاز زم یکی کیاپتوآکوست ای یکیفوتوآکوست

 نیا یمبنا. باشدیم هبافت زند یابیدر ارز ،یتهاجم ریغ

بار توسط  نیاول یاست که برا کیرو ، اثر فوتوآکوست

 افتیدر یو. شد یمعرف 1991الکساندر گراهام بل در ساا 

منجر  تواندیم ط،یتوسط مح سیکه جذب امواج الکترومغناط

امواج فراصوت  دیتول کهنیبا ا. شود یامواج صوت دیبه تول

مواد مورد  رمصربیغ یدر تستها یادیز انیسال رر،یتوسط ل

 یهابافت نکهیا ینشانه ها نیگرفت اما اول یاستفاده قرار م

کننده فراصوت  دیمنبع تول کیتوانند  یم رین کیولوژیب

 .[3]دیمشاهده گرد 99دهه لیباشند، در اوا

 اصول تصویر برداری فوتوآکوستیک

 در ،لیرر نور توسط بافت فوتوآکوستیکی تصویربرداری در

 توسط کروموفورهای نور انرژی .گیردمی قرار اشعه معرض

 تبدیل گرما به و جذب رارجی کنتراست عوامل یا دارلی

 انبساط سریعتر به منجر شده ایجاد گرمای. شودمی

 متراکا گسترده طیف یک س س .شودمی ترموادستیکی

توسط  را امواج توانمی که شودمی ایجاد بافت در امواج از

   . کرد فراصوتی شناسایی مبدا یک

، میران ضریب جذب نوری موضعیافرایش فشار اولیه به 

های گرمایی و مکانیکی وابسته شار انرژی و سایر ویژگی

شود که صورت موج صوتی در بافت منتشر می است و به

فوتوآکوستیک به موج .به موج فوتوآکوستیک معروف است 

س س به ساز موج آکوستیکی آشکارسازی و وسیله آشکار

شود و پس از تقویت و سیگناا الکتریکی تبدیل می

 .شودشدن به کام یوتر فرستاده می نرمالیره

گرم  تغییرات نسبی حجا در بافت ،لیرر نورتابیدر حین 

 :[4]است زیربه شکل معادله  r شده در مکان

(1) (r) T(r)
dv

p
v

      

ضریب تراکا پذیری همدمایی و واحد آن یک  که در آن 

تغییرات  pضریب انبساط حجمی و  βبر پاسکاا است و  

. باشددما بر حسب کلوین می Tو   Paفشار برحسب 

تعریف  (2)دمایی به شکل معادله ضریب تراکا پذیری ها

 :شودمی

  (5)  
2

p

s V

C

V C



    

ρ دهد و چگالی را نشان میsV   vCو   pCسرعت صوت و  

ظرفیت گرمایی ویژه در فشار و حجا ثابت هستند که برای 

گازها دارای مقادیر متفاوت اما برای بافت مقدارشان با ها برابر 

صوتی موثر طوا پالس لیرر باید به منظور تولید سیگناا .است

زمان محدودیت گرمایی و زمان محدودیت استرس کوتاه تر  از

ه پصش گرمایی در دهد کمحدودیت گرمایی نشان می. باشد

باشد اگر طوا حین تابش پالس لیرر قابل چشا پوشی می

       .باشد  0Tپالس لیرر  

 
2

0
4

c
th

d
T T


    (3)  

 طوا تفکیک پذیری فضایی مورد نظر و cdکه در آن

از زمان  0Tاگر طوا پالس لیرر  .ضریب پصش حرارتی است

ای صوتی تولید پاسخ ضربه محدودیت صوتی کمتر باشد یک

در  شرایط دزم برای برقراری محدودیت تنش .شودمی
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که به این مفهوم است که در حین تابش  استفوتوآکوستیک 

  .صرف نظر کردن است پالس لیرری تغییرات حجمی بافت قابل

                .آیدبدست می افرایش فشار اولیه موضعی

ب شده باشد اگر نرخ تولید گرما انرژی جذ W کنیافرض می

S  باشد که بوسیله ضریب جذبa  در نقطهr  شودتولید می. 

         (4)   (r, t)dt (r) (r, t)aS                           

(2       )W (r) (r, t)dt (r) (r)a aS     

از  .باشدفلوینس در نقطه هدف می  (r)که در آن 

    (5)و( 1)معاددت

   
0(r) ( ) W (r)a

v

p
C




                           (6)                 

شود که بدون بعد میبنام پارامتر گرونایرن تعریف یک پارامتر 

  .بوده و به شکل زیر است

 

  (7)             
vC




                                        

(8)                                  0(r) W (r)ap  
   

    

 شبیه سازی

، بررسی رفتار پصشی نور درون بافت نرم افرار مونت کارلو با

توانایی اندازه گیری ماتریس شار انرژی در المان های حجمی 

بافت را دارد و این ماتریس را بعنوان رروجی در دسترس کاربر 

دهد با مشصا بودن ماتریس شار انرژی و ضرب آن در قرار می

رواهد شد ضرب  گام زمانی، شار انرژی در واحد زمان تولید

ان میران انرژی جذب این عامل در ضریب جذب هر الم کردن

کند و با ضرب کردن های حجمی را محاسبه میشده در المان

ضریب گرونایرن در میران انرژی جذب شده فشار اولیه تولید 

چون سرعت .شده در هر المان حجمی قابل محاسبه است 

پصش نور در بافت بسیار سریع است لذا در فوتوآکوستیک 

-شود که بافت در یک زمان بسیار کا نور را جذب مییفرض م

کند که این جذب انرژی سبب گرم شدن بافت و انبساط و 

های د موج صوتی همرمان از تمام المانانقباض گرمایی و تولی

شود که این موج صوتی توسط آشکار ساز در سطح بافت می

رواص اپتیکی بافت و راا در  .[1]شودبافت آشکار سازی 

 .آمده است 1وا جد

 

 

 رواص اپتیکی بافت -1جدوا
بر )  جذب 

 (مترمیلی

)پراکندگی

 (متربر میلی

 ضریب شکست همسانگردی

 1.91 9.9 91.6 1.6 اپیدرم

 1.91 9.9 92.1 9.946 درمیس

 1.91 9.9 11.9 9.11 های ودرم

 1.91 9.9 91.9 19.5 راا

 

 
 مش بندی بافت سه دیه پوست و راا -1شکل

 

های ان رسیدن موج صوتی حاصل از المانطبیعی است که زم

ان رسیدن موج صوتی حاصل نردیکتر به آشکار ساز کمتر از زم

-با توجه به این که یک المان. های دورتر رواهد بود از المان

های کروی با شعاا محدود میران گیری کروی به صورت پوسته

 . دهدمیبه ما انرژی جذب شده و به تبع آن سیگناا فشاررا 

شود که با ر بدست آمده سه قله فشار دیده میدر سیگناا فشا

زمان رسیدن ها منبع و آشکار سازتوجه به نحوه قرار گرفتن 

سیگناا از هردو سطح بادیی و پایینی راا و سیگناا رسیده از 

ع و با اسکن کردن منب. منبع به راحتی قابل تشصیا است

به  9ای سیگناا از هعداد قله، تبافتآشکار سازها بر روی سطح 

در چنین حالتی ( .قله مربوط به منبع)کند کاهش پیدا می1

، با توجه به این که اسکن با منبع دقیقا بر روی راا قرار دارد 

گیرد تشصیا قطرراا به های بسیار کوچکی انجام میگام

 . راحتی امکان پذیر است
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برای راا  رو  مونت کارلوبدست آمده با  پتانسیل سرعتی -5شکل

 متر میلی 1مترو شعاا میلی 1با ضصامت 

 

برای راا  بدست آمده با رو  مونت کارلو سیگناا فشار -9شکل

 .مترمیلی 1متر و قطر میلی 1با ضصامت 

 گیری نتیجه

تصویر برداری به رو  فوتوآکوستیک به عنوان روشی نوپا 

در عرصه مطالعات پرشکی و بیولوژیکی شنارته می شود 

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

سازی به صورت  یهدر این مقاله بافت مورد نظر برای شب

 در شعاا های مصتلف ای که یک استوانهدیهیک شبکه سه

هندسه قرار به صورت عمود در این  های مصتلفو ضصامت

به منظور تشصیا . ته شده است، در نظر گرفداده شده 

اا بدرستی ، در هرمرحله باید ضصامت و قطر رسریع

های این شبیه سازی قطر راا جواب. تشصیا داده شوند

های بررگتر را کامال درست وضصامت راا را برای ضصامت

 (9و5شکل)دهندیا میمتر کامال درست تشصمیلی 1از 

ها مرجع  
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های گرافن بر طول موج تشدید و سوییپ پارامتر شبیه سازی اثر تغییر الیه

 ضریب شکست برای مشاهده روند تغییرات عبور از نوار گرافنی 

 و محمد ملک محمد مرتضی حاجی محمود زاده حمیدرضا فالح، ،مریم حسینی

 گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

شد که تغییرات طول موج مشاهده . آرایه از نوار گرافنی در طیف فروسرخ میانی مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته استیک 

دهد که با تعدیل انرژی فرمی بین شبیه سازی نشان می. یابی استهای گرافنی قابل دستنوارتشدید با تغییرات اندک غلظت آالیش 

میکرومتر در مقایسه  44/0تواند به شیفت طول موج الیه می 4های گرافنی  نوارالکترون ولت برای آرایش  22/0الکترون ولت تا  2/0

های فوق سریع مبتنی بر گرافن برای کاربردهای این چشم اندازها راه را برای دستگاه. میکرومتر برای حالت تک الیه برسد 52/0با 

  .سازدتز فراهم میمادون قرمز و تراهر

 های گرافنی، طول موج تشدیدنوارطیف 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 4-

layer 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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مقدمه-1  

ه طیوف موادون قرمو     بو علمی و تکنولووژی زیوادی    توجهاخیراً 

ایون  . شوود  میکرومتر نشان داده موی  9۲تا  9میانی در محدوده 

هوای  پتانسیل کاربردی زیوادی را در زمینوه   ،محدوده طول موج

اپتیک و فوتونیک مثل طیف سونجی، پوردازم موواد، سونج      

هوای ارتبوا    شیمیایی و تشخیص انفجوار از راه دور و سیسوت   

هوای  با توجه به ادغام بوا دسوتگاه   .[1] استفراه  کرده  مخفی

 های با کنترل فعال بور روی دستگاه الکترونیکی و امکان طراحی

دی الکتریک، ناحیه /های فل یرزونانس پالسمون سطح در رابط

هووای مطالعووه دسووتگاه نیوو  بوورای میووانی طیفووی مووادون قرموو 

با این حال، با توجوه بوه تیییور    . [9]پالسمونی مورد توجه است

الکتریکووی، نیووروی  شکسووت بووا بایووا  نسووبتا یووعیف یووری 

فعوال معمووع عملکورد     های پالسومونی دما، دستگاه مکانیکی یا

را نشوان   زمان پاسخ کنود  یاباع  نوری پایین مانند توان مصرفی

عنوه   یشوبکه  گرافن، یک عیه ی اتمی کربن در یوک . دهندیم

منحصور بوه    های فی یکی، دارای بسیاری از ویژگیزنبوری مانند

مورد بررسی قرار  نوریمجتمع  برای مدارهایفرد است و اخیرا 

هوا در گورافن بسویار کو وک      ول موج پالسومون ط. گرفته است

 نووین . اسووت و بنووابراین دارای طووول عموور ب رگووی هسووتند  

خصوصیاتی، گرافن را گ ینه بسیار مناسبی برای کاربردهای نانو 

دریومن طیوف فرکانسوی    . کنود  فوتونیک و نانو پالسمونیک می

موادون   یها در گرافن در حدود تراهرت  و محدوده میان پالسمون

هوا بور پایوه فلو ام معموولی       اسوت جوایی کوه پالسومون    قرم  

های گرافن داشتن  یکی دیگر از ویژگی .توانند تشکیل شوند نمی

هوای   مدهای الکتریکی عریی است که در فل ام و دی الکتریک

 . [9] دهد معمولی رخ نمی

و گرافنی  نواربررسی و شبیه سازی آرایه  -2

های گرافناعمال تغییرات غلظت الیه  

 9/۲دهی  که با اف ای  سطح انرژی فرمی از در اینجا نشان می

( 6/4تا  9/9ها از اف ای  غلظت حامل)الکترون ولت  92/۲تا 

تواند منجر به تیییر قابل توجهی از طول موج تشدید می

با استفاده از روم تفایل محدود در  .پالسمون سطحی شود

ی زمان تیییرام طول موج تشدید به عنوان عملکردی از حوزه

ساختار  ند عیه به . کنی بررسی میهای گرافن را تعداد عیه

دهد که یک شیفت آبی به سمت طول موج تشدید اجازه می

محدوده مادون قرم  ن دیک داشته باشد و امکان عملکرد آن را 

ساختار بر این اسا  از . کندطیفی فراه  می محدوده در آن

 .کنی زیر برای شبیه سازی استفاده می

 
 FDTDشماتیک پیشنهادی شبیه سازی به روم: 1شکل 

شود ساختار دوره ای مشاهده می 1همانطور که در شکل 

 نوارکه نسبت تناوب به عرض  ای استبه گونهگرافنی  نوارهای

قرار گرفته  نی باعی بستره سیلیکونیهای گرافنوار. است 9

برای اجازه دادن به دوپینگ از طریق جایجایی . است

-می ITOالکترواستاتیک، یا یک فیل  سیلیکونی یا یک فیل  

 عیه با دو. پایین در نظر گرفته شود 1تواند به عنوان دروازه

نور عمودی . کندفل ی که به عنوان تخلیه و منبع عمل می

قطبیده شده است مورد  نوار صورم عمود بر نانو ورودی که به

 .گیرد تا حالت پالسمون سطح را تحریک کند استفاده قرار می

آرایه متناوبی از نوارهای گرافنی که توسط موج تخت تحریک 

. شده، که موج به صورم عمود بر ساختار وارد شده است

  قرار گرفته اند، بنابراین شر yراستای نوارهای گرافنی در 

 xدهی  و در راستای  قرار می yمرزی متناوب را در راستای 

نور، موج  همچنین برای منبع .کنی  انتخاب می 9غیر متقارن

تا  1طول موج حدود ) THz 42تا  12فرکانس  با 9تخت

9۲m )در  جادو مقدار پتانسیل شیمیایی این .دهی  را قرار می

م   .الکترون ولت ۵۶۲.۰و ۵۶۲.۰: نظر گرفته شده است

  ۲۲۲۲92های گرافن در حدود  بندی برای شناختن عیه

 .در نظر گرفتی  dx, dy, dzمیکرون در همه جهام برای 

ای  به همراه ساختاری که در فضای شبیه ساز طراحی کرده

 .باشدمی 9شرایط مرزی قرار داده شده به صورم شکل 

                                                           
 

1 gate 
9 Antisymmetric 

9 Plane wave 
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 FDTDتنظیمام سه بعدی شبیه سازی : 9شکل

های مادون قرم  و برای طول موج =9۲۲Tدر دمای اتاق 

میانی، رسانایی تک عیه گرافن با عبارم شبه درود تقری  زده 

 :میشود

(1)    

2

2 1( )

Fie E

i


   


 

زمان استراحت الکترون است که  τای و فرکانس زاویه ωکه 

نظر  ها، درپیکوثانیه بر اسا  مقادیر معمول تحرک حامل 9/۲

تک عیه گرافن را به  نواردر ابتدا طول موج تشدید . [4] گرفتی 

شده  گرافنی و سطح فرمی بررسی نوارعنوان تابعی از پهنای 

های از آنالی  0گرافنی  نوارتشدید طول موجی آرایه . است

۲ 2]شودشود و به صورم زیر بیان میمی شبه استاتیک نوشته

6]: 

(9  )  

0

0

2 eff

F

c

e E

  
 

 

گرافنی و مقدار آن   نوارگذر دهی موثر ناحیه اطراف  effکه 

2
( 1) / 2eff SiO   3.1ثابت بدون بعد . است  ،

از شبیه سازی عددی استنبا   است که پارامتر جفت سازی

 .میشود

نتایج شبیه سازی-3  

همانطور که در : FDTDنتایج حاصل از شبیه سازی به روم 

ابتدا گفته شد هدف از این شبیه سازی به دست آوردن می ان 

های گرافنی است که روی نوارعبور نور از میان آرایه تناوبی از 

می ان تیییرام عبور نور . یک عیه شیشه عیه نشانی شده است

این . کنی افن بررسی میهای گررا بر حس  تیییرام تعداد عیه

ها عملیام توسط اسکریپت نویسی با اعمال تیییرام عیه

(N=1,4,50)911/۲و 962/۲) و همچنین پتانسیل شیمیایی 

 .آیدبه دست می( الکترون ولت

 .دهی تک عیه گرافنی را نشان می نوارابتدا می ان عبور 

 (آ

 (ب

بعدی  9نتیجه توان عبوری حاصل از شبیه سازی : 9شکل

FDTD مقایسه عیه های مختلف و ( یک عیه ب( برای آ

 پتانسیل شیمیایی

با اف ای  تعداد  ،9با توجه به نمودار به دست آمده در شکل

های ها و پتانسیل شیمیایی، تشدید به سمت طول موجعیه

با یک  9نمودار شکل هایهر یک از خط. کندتر حرکت میکوتاه

شبیه سازی با تنظیمام م  بندی و منبع نور یکسان به دست 

  .آمده است

و  زیر الیه سوییپ پارامتر ضریب شکست-4

 مشاهده تغییرات میدان عبوری

اعمال بازه برای یری  شکست بررسی می کنی  که با تیییر با 

 ه زیر عیه ای پاسخ ( 42/1)زیر عیه شیشه با یری  شکست 

نمودار حاصل  9در شکل . دهدبهتری به شرایط مطلوب ما می
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محدوده بررسی یری   .را آورده ای  nاز سوییپ پارامتر 

می ان   4در نظر گرفتی  و نمودار شکل 2/9تا  9/1شکست را از 

.دهدمیرا نشان برای زیر عیه  مختلف مواد عبور برای

 
سازی به یییرام عبور در بازه طول موج شبیه ت: 4کلش

 نسبت تیییرام یری  شکست زیر عیه های مختلف

 تک الیه گرافنی نواراندازه گیری بازتاب -2

همچنین برای بررسی می ان بازتاب در تک عیه یک مانیتور 

دهی  و نتیجه بازتاب را شدم میدان قبل از منبع نور قرار می

 نوارنمودار بازتاب را برای تک عیه  2شکل. کنی مشاهده می

 .دهدگرافنی نشان می

 
 تک عیه گرافنی نوارنمودار بازتاب : 2شکل

 به دست آوردن مقدار حداکثر عبور -6 

در انتها یک آنالی گر برای به دست آوردن حداکثر می ان عبور 

را برای آن نوشتی  تا بتوانی   T_maxتعریف کردی  و دستور 

که مقدار آن دقیقا برابر  .مقدار ماک یم  را به دست آوری 

 .باشدمی 966619/۲

 نتیجه گیری-7

های گرافن همانطور که مشاهده شد با اف ای  تعداد عیه

یابد و همچنین تیییرام می ان عبور نور کاه  می

دهد که با اف ای  پتانسیل پتانسیل شیمیایی نشان می

در قسمت تیییرام . یابدشیمیایی می ان عبور اف ای  می

-شکست ه  مشاهده شد که با استفاده از زیرعیه یری 

با یری  شکست باعتر می ان عبور به سمت طول هایی 

 .کندتر شیفت پیدا میهای بلندموج
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انفعالی به  Qبررسی و تصحیح عدسی گرمایی در حین تقویت میکرولیزر سوئیچ 

 Nd:YAGی فلش المپی مرحله تقویت کننده وسیله دو

 2؛سلیمیان ریزی، سعید1؛ نحوی فرد،الهه 2؛ جندقی، مریم  1کاشی، پریسا

 قزوین( ره)بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی  1

 مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران 2

 Nd:YAGانفعالی به وسیله دو تقویت کننده  Qدر این مقاله عدسی شدگی گرمایی در حین تقویت میکرولیزر سوئیچ  -چکیده 

میکروژول و  8هایی با انرژی  میکرولیزر مورد استفاده در این پروژه، تپ. شوددمش شده با المپ فلش و تصحیح آن، گزارش می

های خروجی میکرولیزر بوسیله ی دو تپ. تولید می کند M2<1.3و با فاکتور کیفیت باریکه  2KHzدر نرخ تکرار  ps 800پهنای 

در . تقویت شده است Hz 10-1رخ تکرار در ن 15MWو قله توان 12mjتا انرژی تپ  Nd:YAGالمپی  تقویت کننده فلش  مرحله

تجربی با نتایج شبیه سازی و داده  نتایج تصحیح. گرددحین تقویت مهم ترین پارامتر مخرب سیگنال موجب کاهش شدت پرتو می

 .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, Parisa
1
; Jandaghi, Maryam

2
; Nahvifard, Elahe

1
; Salimian rizi,saeid

2 

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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 مقدمه

انفعالی به دلیل   استفاده از میکرو لیزرهای سوئیچ 

ماشین کاربرد گسترده شان در اپتیک غیر خطی، میکرو

کاری لیزری، جراحی های دقیق و زمینه های دیگر که 

ار باال کرهای فوق کوتاه با توان قله و نرخ تنیاز به تپ

این میکرولیزرها دارای طرح . ، رواج یافته استدارند

با وجود کاربردهای . بسیار ساده می باشند تشدیدگر

مختلف، این نوع لیزرها دارای محیط بهره کوچکی می 

باشند که همین عامل سبب تولید انرژی کم و در مرتبه 

از روش های مختلفی می توان انرژی  [1].میکروژول است

از میان انواع . خروجی این میکرولیزرها را تقویت نمود

علیرغم افزایش  ای فلش المپیتقویت کننده هروش ها، 

انرژی خروجی قابل توجه، معایبی نیز دارند که از آن 

. توان اشاره کردجمله به تولید گرمای بسیار زیاد می

تغییرات دمایی ایجاد شده در کریستال تقویت کننده 

عواملی را بوجود می آورد که در نهایت منجر به تخریب 

در این پروژه . دگردشکل تپ و یا تضعیف تپ خروجی می

مرتبه باالتر، از تقویت کننده  1111برای افزایش انرژی تا 

تخریب هایی که طی  های فلش المپی استفاده کرده و نیز

 .شود گزارش می دهند،تقویت میکرولیزر رخ می

 بررسی نظری

اثرات شش گانه مخرب فضایی شامل دمش انفعالی غیر 

اشباع محیط بهره، یکنواخت، غیر یکنواختی ماده فعال، 

اثرات پراش، شاخص غیر خطی و انحراف های گرمایی 

. مهم ترین نقش را در ایجاد اثرات تخریبی تپ دارند

انحراف های گرمایی و در واقع توزیع دمایی درون ماده 

فعال هر تقویت کننده موجب می شود تا پرتوهای عبوری 

از این ماده مسیرهای نوری متفاوتی را طی کنند در 

نتیجه ماده فعال، خود مانند یک عدسی رفتار می کند و 

پرتوهای نوری را درون خود همگرا کرده و نور خروجی از 

. تقویت کننده عمال شدت کمتری خواهد داشت

فرآیندهایی که موجب ایجاد عدسی شدگی گرمایی می 

وابستگی ضریب شکست محیط ماده : شوند، عبارتند از

ی در سطح ماده و اثرات فعال به دما، استرس مکانیک

اثرات فاصله  این شود که در نهایتفوتواالستیکی می

. کنندکانونی عدسی گرمایی ایجاد شده را تعیین می

 : بنابراین فاصله کانونی برابر خواهد بود با 

(1)     
  

  
 
 

 

  

  
          

   
         

 
 
  

 

ی تلف شده گرما   مساحت راد،  رسانش گرمایی،   که

ضریب    توزیع دما،      در کریستال تقویت کننده،

شعاع کریستال و    ضریب شکست،    انبساط گرمایی، ،

ضرایب فوتواالستیکی راستای شعاعی      و   در نهایت 

بنابراین ماده فعال تقویت . باشدو مماسی نور قطبیده می

کننده بصورت یک عدسی دو کانونی عمل می کند و برای 

پرتوهای نوری با قطبش هایی در راستای شعاعی و 

نسبت . مماسی فاصله کانونی های متفاوتی ایجاد می شود

 1.1=برابر       این دو فاصله کانونی برای کریستال 
  

  
جهت حصول مقدار فاصله کانونی  [2] .باشد می  

. محاسبه گردد 1میبایست هر یک از سه ترم معادله 

اولین ترم معادله که مربوط به وابستگی ضریب شکست 

محیط ماده فعال به دما است، که بیشترین نقش را در 

. تعیین مقدار فاصله کانونی عدسی شدگی گرمایی دارد

گرمایی برای برای دستیابی به مقدار آن، باید معادله 

مقدار گرمای تلف شده با . کاواک تقویت کننده حل شود

معادله گرمایی در . آیدحل معادله گرما بدست می

 :ای برابر خواهد بود بامختصات استوانه

(1)   )(
)(

)(2 trQ
t

trT
ctrTK 
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 Cچگالی و   رسانش گرمایی کریستال،   در این معادله 

 [4] .باشدگرمای ایجاد شده می  ظرفیت گرمای ویژه و 

در حالت ناپایدار، باید شرایط مرزی را  1برای حل معادله 

در نظر گرفت که بتوان ضریب انتقال گرما، دما در دیواره 

معادله شرط . های میله و دمای محیط را اعمال کرد

 : مرزی به این صورت است که

(9)                                       
    

      

h(W/mبردار نرمال،  nکه در این معادله 
2
K)  ضریب انتقال

ثابت بولتزمن می  σضریب گسیلنده از سطح و  ɛگرما، 

دمای سیال دور محیط،دمای دور و دمای  Twو Ts .باشد

با اعمال شرایط  [4,5].سطح دیواره های میله هستند

مرزی و حل معادله گرما، توضیع دمایی بدست میاید که 

با استفاده از آن می توان اختالف فاز تزیع دمایی وابسته 

ب ضریب شکست را طبق فرمول زیر تعیین و سپس 

فاصله کانونی ناشی از وابستگی ضریب شکست به محیط 

 [5,6].ماده فعال تقویت کننده بدست آید

(4)  𝜙                   
 

 
                                              

(9)    
   

   
                                                                         

 چیدمان تجربی

میکرو لیزر استفاده شده در این پروژه میکرولیزر      

انفعالی است که از طریق جاذب اشباع پذیر تپی   Qسوئیچ

 8شده، باریکه خروجی میکرولیزر که دارای انرژی 

پیکوثانیه است توسط یک  811میکروژول و پهنای زمانی 

تا همپوشانی آن با محیط بهره  شود یمپرتو گستر پهن 

سپس این باریکه که دارای قطبش خطی نیز . افزایش یابد

تا محور  کند یمنیم موج عبور  ی غهیت، از یک باشد یم

این . قطبشش منطبق با محور قطبش ورودی جداساز شود

میکروژول و پهنای تپ  8هایی با انرژی  میکرولیزر تپ

کیلوهرتز و با کیفیت باریکۀ 1پیکوثانیه در نرخ تکرار 811

M
 . کندتولید می 1.9کمتر از  2

 
 Qرولیزر سوئیچ المپ میک چیدمان سیستم تقویت کننده فلش: 1شکل

 .انفعالی

برای تقویت این شود مشاهده می 1همانطور که در شکل 

میکرولیزرها تا مرتبه میلی ژول از دو طبقه تقویت کننده 

درصد  Nd:YAG 1.1 میلهاز یک استفاده شده که هریک، 

که توسط  متر یلیم 111و طول  متر یلیم 9اتمی با قطر 

 9و قطر بور  متر یلیم 99یک المپ زنون به طول آرک 

ی از ا محفظهو در یک  شوند یماز کنار دمش  متر یلیم

قرارگرفته، تشکیل شده ( بازتابنده پخشی)جنس سرامیک 

برای جلوگیری از اثرات گرمایی ناشی از این دو  .است 

تقویت کننده و ضعیف کردن عدسی ایجاد شده 

راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله آن می توان به 

پایین نگه داشتن دمای کار با استفاده از خنک وش ر

 dn/dT، عدسی واگرا کننده و المانی با کننده کننده

در این چیدمان به دلیل باال بودن . منفی استفاده کرد

توان تقویت کننده ها از موثر ترین روش یعنی خنک 

بدین صورت که خنک  .شودسازی با چیلرآبی استفاده می

. دهیمکیلو وات قرار می 1.9کننده ای با حداکثر توان 

درجه سانتی گراد منجر به  19جریان آب با دمای 

درجه ای بین مرکز تا سطح راد  4گرادیان دمایی حداکثر 

با . آوردگردد که عدسی گرمایی ضعیفی را بوجود میمی

 41انیه توجه به این مساله که در این چیدمان در هر ث

ژول انرژی تولید می شود و سیستم بسیار سریع داغ می 

شود، نمی توان آن را بدون اعمال راهکار خنک سازی 

روشن نمود، بنابراین محاسبات عدم اعمال و نیز اعمال 

راهکار خنک سازی ابتدا در شبیه سازی و با شرط مرزی 

در شکل زیر مشاهده می گردد که . نویمن انجام می گردد

اعمال خنک سازی در حین دمش توزیع دمایی صورت با 

درجه سانتی  4گرفته از مرکز تا سطح کریستال نهایتا 

 .گراد خواهد بود



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین ون کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرا پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

 

948 

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

 
با   Nd:YAGشبیه سازی توزیع دمایی در میله تقویت کننده : 1شکل

 .اعمال خنک ساز

توزیع دما از مرکز تا سطح میله لیزری برای هر تقویت 

  .ثانیه رسم شده است 11رای کننده  در نمودار زیر ب

 
 .ثانیه  11اختالف دمای از مرکز تا سطح راد برای مدت : 9شکل      

با استفاده از نتایج شبیه سازی عدسی گرمایی و اعمال دو 

متر محاسبه 1.4، فاصله کانونی برابر با 1ترم دیگر معادله 

این عدد در واقع میانگین فاصله کانونی ها برای . شودمی

حال برای بررسی عدسی شدگی  .ستادو قطبش متفاوت 

در  4نئون را مطابق شکل -بصورت تجربی، لیزر هلیم

با عبور پرتوی . دهیممقابل یک تقویت کننده قرار می

متری از  1.91ی حدودا نئون، نور در فاصله –هلیم 

برای . صفحه هدف متمرکز شدتقویت کننده بر روی 

تر متمرکز شدن این پرتو، مولفه آن در بررسی دقیق

 . آن در پرتونگار پروفایل بررسی شد yو xپرتونگار

 

 نئون-تعیین فاصله کانونی توسط لیزر هلیم: 4شکل

 گیری نتیجه

اثرات گرمایی در تقویت کننده های لیزری حالت جامد 

در نهایت تغییر شکل  موجب ایجاد اثر تخریبی گرمایی و

در این مقاله ضمن . پروفایل پالس  تضعیف پرتو گردد

شوند، بررسی اثراتی که منجر به تولید عدسی گرمایی می

فاصله کانونی عدسی گرمایی پس از اعمال راهکار خنک 

همچنین مشخص شد که  نتیجه .سازی محاسبه شد

تجربی با نتیجه شبیه سازی و داده های تئوری  تصحیح

میکروژولی  8ه خوبی مطابقت دارد و در انتها پالس ب

میکرولیزر با دو مرحله تقویت توسط کریستال های 

Nd:YAG میلی ژول می رسد 9به. 

 

 
 در تقویت کننده اول و دوم  انرژی خروجی پالس تقویت شدهمقدار : 9شکل

  سپاسگزاری

به هر از مدیران و همکاران مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران که 

اند، صمیمانه سپاسگزاری  نحوی مرا در انجام این پژوهش یاری کرده

 .می نمایم
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گیری از در این مقاله با بهره. هستند نوری -تمامهای کلیدزنی مرتبه سوم پایه اصلی تحقق افزارهبلورهای فوتونی غیرخطی  -چکیده 

که  ایمدادهساختاری ارائه  ،اثر غیرخطی کِر سازیمدل، و ترکیب آن با نور آهسته، و با نوری -تمامدر طراحی کلید  MZIساختار 

امکان . را عبور ندهد آن به بعدشدت نور قابلیت عبور شدت مشخصی از نور را داشته و تحت تاثیر اثر غیرخطی از یک میزان مشخص 

برحسب نیاز و مشخصات سیستم مد نظر، ابعاد  ،و طراح می تواند به راحتی شتهتغییر این آستانه شدت نور با تغییر ابعاد کلید وجود دا

 .هستیم خود دنبال کسب اطمینان از عملیاتی بودن ایدههما در اینجا ب. و آستانه کلیدزنی کلید خود را تنظیم کند
 .زیندر-سنج ماخنوری، بلور فوتونی، تداخلکلیدتمام -کلید واژه

 

Mach-Zehnder Interferometer based All-Optical Photonic Crystal 

Switch 
Behdad Barahimi

1
, Mohammad Danaie

2* 
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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 all-

optical 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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 مقدمه. 1

نوری می تواند  -، کلیدزنی تمامالکترونیکی آن معادلمشابه 

انتشار نور سیگنال تحت تحریک ( یا عدم امکان)امکان 

بلور نوری  نوری -تمامکلیدزنی . یک نور کنترل برقرار کند

های انتشار نور سیگنال مبتنی حالت قابلیت مدوله کردن

، اسکالورا و 1994 سال در. داردامل نور و ماده را تع بر

بلور نوری را ارائه  نوری -تمامهمکارانش ایده کلیدزنی 

در : تواند بیان شودسادگی زیر میوضوع بهاین م. [1] کرد

آغاز، نور سیگنال بطور کامل توسط بلور نوری بازتاب شده 

کلیدزنی نوری در حالت  ؛تواند درون آن منتشر شودو نمی

تحت تحریک نور کنترل، نور سیگنال می . است "خاموش"

نوری در  در این زمان کلید. منتشر شودتواند داخل بلور 

های انتشار نور سیگنال کامال حالت. است "روشن"حالت 

های مکانیزم از جمله. تحت تاثیر ظهور نور کنترل هستند

بلور نوری،  نوری -تمامکلیدزنی  کاررفته برایبهمتفاوت 

پایه اصلی  هستند که بلورهای نوری غیرخطی مرتبه سوم

 .هستند نوری -تمامهای کلیدزنی تحقق افزاره

 -کلید تمام نوری ماخ 2991سال تاجیما و همکارانش در 

SMZ)زیندر متقارن 
متفاوتی با قابلیت تمایز قطبش ( 1

 ارائه کردند یک مبدل تداخل تاخیری طول موج همراه با

 رسانانیمهای نوری بررسی تقویت کنندهسپس با . [2]

(SOA
ها به عنوان جابجا کننده فاز در این افزاره( 2

ها قابلیت عملکرد کلیدهای پیشنهادی آن .اندپرداخته

سریع با توان کنترلی پایین، فارق از آرامیدگی آهسته فوق

 2992در سال . را دارا بود غیرخطی بودن غیرمتجانس

آهسته با استفاده سرعت گروه نور  سولجاکیچ و همکارانش

به فاز زیندر قابلیت اعمال جابجایی زیاد  -در ساختار ماخ

ازای تغییر اندک ضریب شکست در طرح پیشنهادی خود 

                                                           
 

 
1
 Symmetric Mach- Zehnder 

 
2
 Semiconductor Optical Amplifier 

ان کاهش این افزایش حساسیت امک. [9] را ارائه کردند

کاری مورد نیاز برای  ان توانسایز افزاره و همچنین میز

اسریواستاوا  2919در سال . سازدها را فراهم میاین افزاره

و همکارانش به بررسی دقیق رفتار کلیدزنی یک تداخل 

اده از روش با استف( NMZI)زیندر غیرخطی  -سنج ماخ

دریافتند که ضریب انتقال  و [4] پرتو انتشاری پرداختند

NMZI  با افزایش توان ورودی میان بیشینه و کمینه

/ ها اصالح توان روشنمهمترین یافته آن. نوسان می کند

 .جابجا کردن نقطه تعادل استبا  NMZIخاموش کلید 

بررسی رفتار کلیدزنی  گودپا و همکارش در 2914در سال 

زیندر در ساختار بلور نوری مشخصات  -سنج ماختداخل

های متفاوت بازوی ازای طولورودی برحسب خروجی به

غیرخطی، ضرایب غیرخطی متفاوت بازوی غیرخطی، طول 

های نقص و موج مختلف پرتو ورودی، ابعاد مختلف میله

-یویژگبا توجه به . [5] اندپرداخته NMZIآفست مختلف 

پهنای  به سبب MZIاستفاده از ساختار  های بررسی شده،

وری گزینه طول موج کاری این دسته از کلیدهای تمام ن

ما با استفاده . تواند باشدرو میمناسبی برای طراحی پیش

در طراحی کلید  MZIاز این ایده، بهره گیری از ساختار 

اثر  سازیمدلتمام نوری، و ترکیب آن با نور آهسته، و با 

شکست متناسب با صورت تغییر ضریببه غیرخطی کر

ساختاری ارائه خواهیم  شدت نور عبوری از هر قسمت،

کرد که قابلیت عبور شدت مشخصی از نور را داشته و 

شدت مشخص از یک میزان  کِر تحت تاثیر اثر غیرخطی

امکان تغییر نکته قابل توجه، . اشته باشدبه بعد عبور ندنور 

ابعاد  تنظیم راحتشدت نور با تغییر ابعاد کلید  این آستانه

برحسب نیاز و مشخصات و آستانه کلیدزنی کلید خود 

 .سیستم مد نظر است

 طراحی شبکه بلور فوتونی. 2

مطابق با مرور مقاالت انجام شده، در هیچ یک از 

با هردو  MZIساختارهای ارائه شده پیشین هرگز ساختار 



بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

951 

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

توان به آنچه می. ستبازوی غیرخطی طراحی نشده ا

عنوان علت عدم ارائه چنین ساختاری تاکنون بیان نمود 

دشواری طراحی ساختاری تماما غیرخطی از حیث ایجاد 

یابی به تداخل سازنده و اختالف فاز میان دو بازو و دست

اقدامی که پیش از مخرب برحسب شدت نور تابشی است؛ 

مواد سازنده این با تغییر طول، تغییر ساختار، انتخاب 

ساختار بلور نوری  [9]با توجه به  .استصورت گرفته

الکتریک با های دییلهشبکه مربعی بصورت مدوبعدی با 

الکتریک در زیرالیه با ثابت دی 25/12ثابت دی الکتریک 

ثابت  25/9ها برابر شعاع میله. در نظر میگیریم 25/2

سازی جهت پیاده. شودساختار نیز در نظر گرفته می شبکه

-نور آهسته در ساختار بلور نوری از تکنیک موجبر کوپل

با استفاده از . کنیم استفاده می 9(CCW)شده با کاواک 

 5(PBG)شکاف باند نوری  4(PWE)روش بسط موج تخت 

و مد عبوری ساختار بدون نقص و دارای نقص خطی را 

 (.1شکل )کنیم محاسبه می

فاصله میان دو ) Λازای به CCWسازی ساختار پیاده

  مختلف انجام شده و عدد گروه( ای متوالیکاواک نقطه

(  
  

  
و  59، 94ترتیب برابر به 4، و 9، 2برابر  Λازای به( 

برای افزایش سرعت محاسبات، . محاسبه شده است 95

 .بریممیپیش 2برابر  Λادامه روند طراحی را با 

                                                           
 

 
3
 Coupled Cavity Waveguide 

4
 Plane Wave Expansion 

5
 Photonic Band Gap 

نسبت به عدد   ای مشتق فرکانس زاویه)   برابر معکوس سرعت گروه   

میزان کاهش سرعت نور در محیط مد نظر نسبت به ، نشان دهنده ( موج 

 .سرعت نور در خأل است

 

 
شکاف ( ب)ساختار شبکه بلور فوتونی بدون نقص، ( الف). 1شکل 

ساختار شبکه بلور فوتونی با نقص  (پ)، (الف)باند فوتونی ساختار 

 (پ)شکاف باند فوتونی ساختار ( ت)خطی، 

-با ترکیب تداخل نوری -تمامطراحی کلید  . 3

 زیندر و نور آهسته-سنج ماخ

-زیندر پیاده-سنج ماخطرح اولیه تداخل( الف)2شکل در 

نشان داده  2برابر  Λهای با CCWسازی شده با استفاده از 

شود می مالحظه( ب) 2شکل همانطور که در . استشده

در این حالت که  1شدت نور ورودی و خروجی ساختار

( پ)2شکل  در. بازوها کامال مشابه هستند برابر است

برابر   δازای ضریب شکست بازو باالیی را تغییر داده و به

نزدیک شده و خروجی  πاختالف فاز پرتو دو بازو به  99/9

 .یابدیشدیدا کاهش م

 

                                                           
 

 
 ، حاصلضرب زمان در سرعت نور در خأل(میکرومتر) Ctبرحسب   1

(الف)شکاف باند فوتونی مربو  به ( ب)ساختار بلور فوتونی بدون نقص( الف)

(پ)شکاف باند فوتونی مربو  به ( ت) ساختار بلور فوتونی با نقص خطی( پ)

اولیه با دو بازو MZIساختار ( الف)
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-با دو بازو به زیندر-سنج ماخاولیه تداخل ساختار( الف. )2شکل 

-خروجی طرح اولیه با ضریب -شدت ورودی( ب)، طول یکسان

خروجی طرح اولیه با -شدت ورودی( پ)شکست یکسان بازوها، 

 شدت خروجی به صفر شکست متفاوت دو بازو و میلضریب

از نوع غیرخطی و  MZIحال با درنظرگرفتن کل ساختار 

-گونه، ساختار را به   δدر نظرداشتن این موضوع که 

که طول ( 9شکل ساختار درونی )کنیم ای طراحی می

سنج برابر بوده و در یکی با کلی هر دو بازوی تداخل

تر شده و های مکرر شدت نور بازوهای جزء کم و کمتقسیم

 9شکل همانطور که در . کمتر شود  δدر نتیجه آن 

خروجی  99/9برابر   δازای کنیم خروجی بهمشاهده می

    ازای تغییر یعنی به. است 94/9حدود 

 
     

ی ضریب شکست، خروجی ساختار نسبت به  )     

    برابر صفر است، به   δخروجی حالتی که 

   
     

 .آن رسیده است      

 گیری نتیجه

سازی کلید تمام در این مقاله برای نخستین بار پیاده 

زیندر کامال غیرخطی -سنج ماخنوری با استفاده از تداخل

سازی آن ارائه با استفاده از بلور نوری طراحی و نتایج شبیه

آنچه در اینجا اهمیت داشت بدست آوردن قابلیت . شد

کلیدزنی برحسب شدت نور تابشی و تاثیر آن بر ضریب 

با جاروب شکست مواد غیرخطی سازنده ساختار است که 

کردن دستی تغییرات ضریب شکست عملی بودن آن کامال 

ابعاد کلی ساختار ارائه شده برابر . شدنشان داده

جهت فرض شده         ، که با        

 4/181، مساحتی برابر نانومتر1559کارایی در طول موج 

در نتیجه می توان ازین . میکرومتر مربع اشغال خواهد کرد

عنوان کلید تمام نوری در ساختارهای متنوع ساختار به 

 Λبا  CCWبا استفاده از ساختارهای  همچنین .بهره جست

ازای شدت نور ثابت، طول بازوهای ساختار بزرگتر می توان به

NMZI کاهش داد        میزان را به. 

 
 طراحی شده نهایی NMZIخروجی ساختار /شدت ورودی. 9شکل 
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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

های   پالسما در برهمکنش با امواج الکترومغناطیس ویژگی

که در باند تراهرتز با معادله بولتزمن  منحصر به فردی دارد

 30تا   تا 0.1شامل ناحیه طیفی که  تحقیق شده است

استفاده از  های تولید موج تراهرتز یکی از راه .تراهرتز است

های چگال در پالسما .]1[برهمکنش لیزر با پالسما است

 که امروزه در صنعت و تکنولوژی کاربرد فراوانی دارد

فرکانس قطع و رزونانس در ناحیه طول موج میلیمتری 

روش از طرف دیگر، . ]2[باشد حیه تراهرتز میست که در ناا

معروف   FDTDکه به روش تفاضل محدود حوزه زمان

به عنوان یک ابزار اصلی در محاسبات برای حل است 

مسایلی که در آن امواج الکترومغناطیس با ساختار مواد در 

یک روش  FDTD .]9[شود ارتباط اند، به کار گرفته می

 و بسیار قدرتمند در حوزه الکترودینامیک محاسباتی است

به طور مستقیم  ،به علت حوزه زمانی بودن این روش

 ، بعالوهجواب پاسخ ضربه سیستم را به دست آوردتوان  می

 .[9]باشد مدتر میکارآدر مقایسه با بقیه روش های عددی 

های  با فرکانسموج تراهرتز و بازتاب در این مقاله انتشار 

و  FDTDبا استفاده از روش پالسما  تیغهدر یک مختلف 

 .شده استبررسی  BTمدل 

مدلفیزیکی

 در پالسما تابع عواملی نظیررفتار امواج الکترومغناطیس 

فرکانس موج فرودی، فرکانس  پالسما،چگالی 

( ها ل اندازه حرکت در برخورد الکترونبسامد انتقا)برخورد

در پالسما ارجی الکتریکی یا مغناطیسی و حضور میدان خ

همه  یک محیط دی الکتریک است کهپالسما . باشد می

در ثابت دی الکتریک پالسما اشاره شده در باال، عوامل 

برای موج فرودی فرکانس پایین، ثابت دی  .شوند ظاهر می

الکتریک پالسما در حالت غیرمغناطیده با مدل 

انتشار و برای بررسی لذا . ]5[شود بیان می  (Drude)هدرود

، پالسمایی که در از تیغه پالسمایی موج تراهرتز بازتاب

 کمتر از چگالی بحرانیآن باید چگالی  شود گرفته مینظر 

    
    

 

در برهمکنش موج الکترومغناطیسی  .باشد   

و برخوردی، ثابت  ا یک پالسمای سرد غیرمغناطیدهب

 :شود می یانب زیربه صورت  آنالکتریک  دی

           
   

 

        
   (1                             )  

فرکانس الکترونی پالسما     فرکانس موج فرودی،   که 

در حالت واقعی پالسما . باشد فرکانس برخورد می   و 

یک  بنابراین. ده باشدحدود شها م ممکن است بین دیواره

در ( تیغه پالسمایی)د شده داخل دو دیواره پالسمای محدو

یک موج قطبیده خطی  شود فرض می. شود نظر گرفته می

به صورت عمود بر و  Zدر جهت   ای   زاویهبا فرکانس 

. کند فصل مشترک پالسما و فضای آزاد برخورد می

شود فرکانس موج فرودی خیلی بیشتر  همچنین فرض می

را ساکن در ها  بتوان یون تااز فرکانس یونی پالسما باشد 

در زمانی که موج به دیواره تیغه پالسمایی  .نظر گرفت

کند، قسمتی از موج به داخل  برخورد می Z=0صفحه 

آن از سطح دیواره  و بخش دیگر کردهپالسما نفوذ 

که این امر بستگی به فرکانس موج  گردد منعکس می

صفحه نیز در تیغه برای موج نفوذ کرده در  .فرودی دارد

Z=L در شکل . افتد عبور و بازتاب اتفاق می تواند ا میمجدد

 ییپالسما تیغهاز برهمکنش موج با شماتیک  تصویر (1)

 .نشان داده شده است

 
 تیغه پالسماییاز  تراهرتز از انتشار موج یشماتیک: 1شکل 

FDTDروشسازیپیاده

یک محیط دهد که پالسما  نشان می (1) ی رابطه

به تیغه مربوط های  پارامتر ، لذااست  الکتریک دی

انتشار پالس در  سازی رابطه در شبیهاین با  ،ییپالسما

 FDTDسازی روش  برای شروع پیاده. شوند وارد می پالسما
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 استفاده معادالت ماکسول زیراز در مدل فرض شده، 

 :شود می
                                                            
      

  
 

      

  
 (2      )                                             

   

  
      

  
 

      

  
  (9                                           )

   

          (9          )                                            

مغناطیسی وهای الکتر های میدان مولفه   و    که 

زیر بیان به صورت الکتریک پالسما  ت دیثاب. دهستن

 شود می

           
   

 

            
  (5                                )

      

 :داریم( 5) و (9)های رابطه ترکیببا . است      که 

           
   

 

            
       (6                    )  

                 جابجایی الکتریکی  با توجه به رابطه

 نوشت  برداربرای توان رابطه زیر را  می

     
   

 

            
      (1                                   )  

به سازی انتشار پالس، باید روابط  از طرفی به منظور شبیه

با در را  (1)توان رابطه  میبرده شوند، لذا  یحوزه زمان

 :به صورت زیر بازنویسی کرد   نظرگرفتن گام زمانی 

     
       

 

                    
     (8                          )  

 ]BT ]6بر اساس مدل  Zتبدیل  تبدیل فوریه و با انجام

 یعنی

      
     

      (9                                                )

  

             (11                                )               

          

            (11                                                )

 n ساختمندی پاشندگی در فضای گسسته زمان  رابطه  
   

 

      
         

             
    

   
     (12                                                          )  

 : عبارتند از   و    ،   ضرایب که آید  بدست می

   
       

 

         
(19                                                   )  

   
  

         
(19                                                   )  

   
        

         
 (15                                                  )

   

های میدان  مولفه ،و روش تکرار( 12)رابطه با کمک 

به منظور . آیند الکتریکی و مغناطیسی موج بدست می

و با استفاده از انتخاب  بعدی فضای یکسازی،  شبیه

تقسیم    های کوچک  سلولبه  را آن "یی"الگوریتم

پایداری کورانت، پله زمانی به صورت   بنا بر شرط. کنیم می

   
  

  
با توجه به فرکانس موج . شود گرفته میدر نظر  

(f=1.5 THz) ،و فضای شبیه          طول سلول

 (511تا  911) سلول میانی 211سلول که  911 را سازی

. شود گرفته میپالسما و دو طرف آن فضای آزاد در نظر 

  شود میزیر اختیار با توزیع زمانی پالس فرودی 

         
    

 
       

    

 
  

 

(16                     )  

در . نشان دهنده پهنای پالس است  زمان تاخیر و    که  

شده عبارت پالسمای بکار رفته خصوصیات سازی  این شبیه

فرکانس و           از چگالی پالسما  هستند

شود  همچنین فرض می .              برخورد 

با          در        پهنای  با پالسی

با  GHz 16و  THz ،0.4 THz، 0.1 THz 1.5 های فرکانس

با ، کند میبرهمکنش          به طول تیغه

 ،BTبر اساس مدل FDTD با روش انتشار موج سازی  شبیه

 ها فرکانساین  برایاز تیغه را  بازتاب و عبور آن توان می

انتشار پالس قبل و بعد عبور از ( 2)  شکلدر  .نمودبررسی 

برای فرکانس  شود مشاهده می. تیغه نشان داده شده است

f=1.5 THzاز  به راحتی موج باشد می       ، چون

 برای آن مشاهدهاز تیغه و بازتابی کند  میعبور تیغه 

 f=0.4 THzانتشار پالس با فرکانس  (9)شکل . شود نمی

برای این . دهد را نشان می 1911در گام زمانی در تیغه 

نیز از تیغه  یبازتابموج  عالوه بر عبور موج، فرکانس

با کاهش فرکانس موج و رود  می انتظار. شود مشاهده می

و بازتابی موج عبوری ، آن به فرکانس پالسما شدننزدیک 

تیغه پالسمایی هم از نظر شکل و هم از نظر دامنه دچار  از

برای فرکانس  (9)در شکل کهچنان. دنتغییر شو

f=0.1THz، از موج فرودی از بخشی  شود که  یمشاهده م
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تیغه بازتاب شده و پروفایل موج عبوری و بازتابی نیز تغییر 

 f=16موج با فرکانس  برهمکنش( 5)شکل  .کرده است

GHz (ω ی پالسمایتیغه  با(                

که با شود  مشاهده میانتظار،  مطابق. دهد نشان میرا 

 کامال فرودیموج تقریبا ،GHz 16 بهکاهش فرکانس 

نیز با دامنه کوچک کوچک موج عبوری بازتاب یافته و 

  .شود سریعا در پالسما جذب و میرا می

 

 
  تیغهعبور از  (b)بعدو  (a)قبل ، THz 1.5انتشار موج با فرکانس : 2شکل


 بعد عبور 1911در گام زمانی  THz 0.4انتشار موج با فرکانس: 9شکل


 1111در گام زمانی  THz 0.1انتشار موج با فرکانس : 9شکل

 

  1111در گام زمانی  GHz 16انتشار موج با فرکانس : 5شکل

گیرینتیجه
پالسمایی  تیغهز در یک تراهرت یدر این مقاله، انتشار پالس

روش تفاضل محدود حوزه از  با استفادهسرد برخوردی 

 (BT)مدل تبدیل دوسویه  بر اساس (FDTD) زمان

از آنجاکه پالسمای مورد  .شدو بررسی سازی  شبیه

قسمت حقیقی ده، سرد برخوردی درنظر گرفته شده، استفا

نحوه  ،ثابت دی الکتریک و پارامترهای تاثیرگذار در آن

. کنند تیغه پالسمایی را تعیین میانتشار و بازتاب از 

اثر جذب موج در  قسمت موهومی ثابت دی الکتریک نیز

نشان سازی  شبیهنتایج  .کند پالسما را بیان و تعیین می

به فرکانس الکترونی  پالسفرکانس د که اگر نده می

الس توسط پالسما از پجذب انرژی  ،پالسما نزدیک شود

های عبوری و  موجشکل  دامنه و همچنین یابد، افزایش می

در از طرفی . دنکن  مینیز تغییر پالسمایی بازتابی از تیغه 

های  پالس، با پالسما موج الکترومغناطیسی برهمکنش

های پالسما نظیر  ویژگیشناسایی در توانند  تراهرتز می

مورد استفاده قرار  ... چگالی الکترونی، دمای الکترونی و

 .گیرند

هامرجع
[1] J. L. Liu, X. C. Zhang, Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 438. 

[2] A. Simon, S. D. Anghel. M. Papiu, O. Dinu, Nucl. Instrum. 
Methods B 267 (2009) pp. 438-441. 

[3] A. Taflove,  S. C. Hagness, [Computational Electrodynamics: The 

Finite-Difference Time-Domain Method], 2nd ed. Artech House, 

Norwood (2000). 

[4] W. H. Weedon and C. M. Rappaport, IEEE Trans. Antenna 

Propag., 45 (3) (1997) pp. 401–410. 
[5] M. Wang, M.Yu, Z. Xu, G. Li, B. Jiang, J. Xu,. IEEE Trans. 

Plasma Sci. 43 (2015) 4182–4186. 

[6] D. M. Sullivan, IEEE Trans. Antenna Propagat. 40 (1996) 1223. 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

  1991بهمن  9-11

 

951 

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

-تداخلفاز درون  تحریرگر بر عملکرد ساختارهای مبتنی بر دوشکستی رفتار اثر

 ناكساگ نوری سنج

 2حمدرضا قشقایی، م1سید اسماعیل حسینی

 (se.hosseini@shirazu.ac.ir) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، علمی،عضو هیئت1
 (m.qashqaei@shirazu.ac.ir) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز،دانشجوی کارشناسی ارشد،2

درون ( Phase modulator (PM)) فااز  تحریرگرمایکروویوفوتونیکی از الکترواپتیکی و امروزه در بسیاری از ساختارهای  –چکیده 

به صورت همدوس در  SIنورهای منتشر شونده درون . شوداستفاده می( Sagnac interferometer (SI)) ناكساگسنج نوری تداخل

را  قطابش برای این منظور، از فیبرهای نوری کاه  . حفظ شود و تغییر نکندباید ها آن قطبششوند، بنابراین خروجی آن ترکیب می

رفتاار  دارای  PMFفیبرهاای ناوری   . شاود مای اساتفاده  ( Polarization-maintaining optical fiber (PMF))حفظ مای کنناد   

در . متفاوت با انتشار دورن آن، تأخیر فاز متفاوتی بگیرناد  قطبششود نورهای با هستند که باعث می( Birefringence)دوشکستی 

 ضرایبشود و روابط تحلیلی برای میتحلیل جونز  با استفاده از روش ماتریس، PMشامل یک  SIدوشکستی در رفتار این مقاله، اثر 

ماورد اساتفاده،    PMو نیز پارامترهای فیبر دوشکستی میزان نشان داده می شود که با تنظیم . آیدآن به دست می و بازتابانتقال 

 .را کنترل کرد ضرایباین توان  می

 فاز تحریرگرمایکروویوفوتونیک، ،  ناكساگتداخل سنج  ،رفتار دوشکستی  -کلید واژه

Birefringence Effects on the Performance of the Devices Based on 

Optical Phase Modulator Inside a Sagnac Interferometer  

S. Esmail Hosseini
1
, Mohammad Reza Qashqaei

2
,  

1
School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran (se.hosseini@shirazu.ac.ir) 

2
School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran (m.qashqaei@shirazu.ac.ir) 

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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 مقدمه

سنج درون تداخل( Phase modulator (PM))فاز  تحریرگر

، (Sagnac interferometer (SI)) ناكساگنوری 

اپتیکی و -های الکتروسیستمدر  زیادی کاربردهای

، نور SIبا توجه به آن که درون  .مایکروویوفوتونیکی دارند

دقیقاً مسیر منتشر شونده در مسیر ساعتگرد و پادساعتگرد 

یکسانی را طی می کند بنابراین مشخصات آن حساسیت 

بسیار کمی به اغتشاشات محیطی مانند تغییر دما و فشار 

-داخلتمزایای این  نتریبنابراین یکی از مهم. دارند. . . و 

سنج، که باعث کاربردهای بسیار زیاد آن شده است، این 

 .استاست که در برابر تغییرات شرایط محیطی مقاوم 

مانند ژیروسکوپ نوری در ساختارهای زیادی  SIتاکنون از 

 ،]2[ الکتریکی جریان گیریاندازه نوری سنسور، ]1[

لیزر فیبری چندطول  ،[9]کننده نوری یفعتض/فیلتر

استفاده شده  . . .و  [5]از اثر واپاشی سجبران[4] موجی

درون  PMهمچنین ساختارهای زیادی مبتنی بر . است

SI فیلتر مایکروویوفوتونیک ]6[شدت نور  تحریرگر، مانند ،

، میکسر ]9[، اسیالتور مایکروویوفوتونیک ]1[

 .تاکنون گزارش شده است. . . و  ]9[مایکروویوفوتونیک 

 رفتار دوشکستیدر حضور  SI تحلیل یکقبالً 

(Birefringence ) و عدم حضورPM انجام شده است 

بدون درنظر گرفتن ، SIدرون  PMهمچنین تحلیل  .[10]

 در این مقاله،[. 6]نیز انجام شده است  رفتار دوشکستیاثر 

 رفتار دوشکستیبا درنظر گرفتن اثر ، SIدرون  PMتحلیل 

(Birefringence ) با استفاده از روش ماتریسJones انجام 

انتقال و بازتاب آن  ضرایبو روابط تحلیلی برای شود می

 .آیدبه دست می

 تحلیلساختار و 

، نشان داده شده 1، در شکل PMشامل  SIساختار یک 

موج پیوسته بعد از عبور از سیرکوالتور  رنور لیز. است

دو نور یکی در  SIنوری وارد کوپلر نوری می شود و درون 

. دنشوجهت ساعتگرد و دیگری پادساعتگرد منتشر می

به صورت همدوس در  SIنورهای منتشر شونده درون 

ها باید آن قطبششوند، بنابراین خروجی آن ترکیب می

برای این منظور، از فیبرهای . حفظ شود و تغییر نکند

-Polarization)کنند را حفظ میقطبش نوری که 

maintaining optical fiber (PMF) )شوداستفاده می .

دوشکستی هستند که  رفتاردارای  PMFفیبرهای نوری 

متفاوت با انتشار دورن آن، قطبش شود نورهای با باعث می

رفتار در این مقاله، اثر . تأخیر فاز متفاوتی بگیرند

در این ساختار، با استفاده از روش ماتریس  دوشکستی

Jones انتقال  ضرایبشود و روابط تحلیلی برای تحلیل می

 .آیدو بازتاب آن به دست می

، به PMFکل طول فیبر  دوشکستیرفتار برای تحلیل، اثر 

سیگنال . در نظر گرفته شده است Lصورت المان معادل 

RF  اعمالی بهPM  را به صورت  cosrf rfv t V t  

ده از لیزر به کوپلر نور تابیده شهمچنین . گیریم نظر میدر

 گیریم،زیر در نظر می به صورت نوری

 
in

xin

in

y

E
E

E

 
  
  

                (1) 

 
 رفتاردارای  و محیطفاز  تحریرگرشامل  ناكساگسنج تداخل .1شکل

 دوشکستی

CWL: continuous-wave laser, PM: Phase Modulator, C: coupler, 
uni : 

nonreciprocal optical phase shifter, L: Birefringent fiber 
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 نسبت به ی زاویه با را خطی inEنور ورودی قطبش

 پس از عبور از کوپلر، یک. گیریمدرنظرمی هاyمحور 

 و (clockwise (CW))ی در جهت ساعتگرد نورسیگنال 

 SIدر ( counterclockwise (CCW))دیگری پادساعتگرد 

تقسیم توان  ضرایبدر صورتی که منتشر می شوند که 

:کوپلر نوری در حالت کلی به صورت  (1 )k k  می باشد

بیان صورت زیر به عد از چرخش در حلقه،توان آن ها را ب
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خیر فاز تأ دوشکستی، رفتاراز عبور از محیط دارای بعد 

رفتار با  SIیک برای  Jonesماتریس . متفاوتی می گیرند
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با  PMF حور نوری ساختارمی محور نوری  زاویه  که

و  است SI ی رفتار دوشکستی نسبت به صفحه

2 /BL     ناشی  قطبشاختالف تأخیر فاز بین دو

eو  Lدوشکستی حلقه است، که از  oB n n   به ترتیب

طول موج نور لیزر  حلقه و  میزان دوشکستیطول و 

بنابراین موج در جهت ساعتگرد بعد از پیمایش  .است

 آید،حلقه، به صورت زیر به دست می
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فاز  دهندهشیفتتوسط  پادساعتگردموج فاز مچنین ه

طرفه نوری به اندازه یک
uni توسط پس یابد و ستأخیر می

بنابراین موج در . شودمدوله می PMاز طریق  RFسیگنال 

جهت ساعتگرد بعد از پیمایش حلقه، به صورت زیر قابل 
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و نیز با فرض تقسیم توان ( 9)و ( 1)روابط با استفاده از 

0.5k)مساوی توسط کوپلر نوری  ) ،انتقال و  ضرایب

طرفه فاز یک دهندهشیفتو  PMشامل  SIبازتاب توان از 

نوری 
uni به  رفتار دوشکستیر و با در نظر گرفتن اث
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0با انتخاب حالت خاص   ( یعنی یکSI  بدونPM  و

طرفه نوری هنده فاز یکدشیفت
uni ثربا در نظر گرفتن ا 

همان ( 10)و ( 9)در  Rو  T، روابط (رفتار دوشکستی

همچنین با انتخاب . است [10]روابط به دست آمده در 

0حالت خاص   ( یعنی یکSI با PM هنده دو شیفت

طرفه نوری فاز یک
uni  رفتار  ثردر نظر گرفتن ا بدونو

همان روابط به ( 10)و ( 9)در  Rو  T، روابط (دوشکستی

با استفاده  SIضریب انتقال  .است ]9[-[6]دست آمده در 

0به ازای ( 9)از رابطه    و/ 4   طول چند و

ضریب دوشکستی متفاوت حلقه و با فرض 
45.7 10B    برایPMF  و نیز روابط به دست آمده در

که در این  طور همان. رسم شده است 2، در شکل ]6[

دون در ب( 9)شود نمودار حاصل از رابطه شکل مشاهده می

0Bانتخاب ) نظر گرفتن اثر دوشکستی )  همان نتیجه

. استرفتار این اثر بدون در نظر گرفتن  ]6[در  شده گزارش

های در سیستم رفتار دوشکستیاما در عمل به دلیل وجود 

دیده  2که در شکل  طور همان، ضریب انتقال SIی بر نمبت

ها در طراحی و تحلیل سیستمکند که شود تغییر میمی

 .لحاظ شودباید 

 گیری نتیجه

شامل  SIبر عملکرد یک  رفتار دوشکستیدر این مقاله، اثر 

طرفه نوری بررسی و هنده فاز یکدو یک شیفت PMیک 

انتقال و  ضرایبو روابط تحلیلی بسته برای  تحلیل شد

در حالت کلی نشان داده شد که  .به دست آمد SIبازتاب 

، طول PMFفیبر  دوشکستیمیزان مقدار این روابط تابع 

 قطبشو  SIفیبر، زاویه محور دوشکستی فیبر با صفحه 

همچنین برای حالت های خاص نشان . موج ورودی است

گزارش شده در  ضرایبمشابه  ضرایبداده شد که این 

بنابراین، تحلیل ارائه شده در این  .مراجع معتبر هستند

مقاله، کلی است که در آن اثر پارامترهای مختلف به 

 .زمان لحاظ شده استصورت هم

 ها مرجع

[1] R. Bergh, H. Lefevre, H. Shaw, An overview of 

fiber-optic gyroscopes, J. Lightwave Technol., 2 

91-107, 1984. 

[2] P. Nicati, P. Robert, Stabilised current sensor using 

Sagnac interferometer, J. Phys. E., 21 791, 1988. 

[3] S. Kim and J. U. Kang, "Polarization-independent 

figure-eight birefringent Sagnac variable comb-

filter/attenuator," IEEE Photonics Technology 

Letters, vol. 16, no. 2, pp. 494-496, 2004. 

[4] X. Dong, et. al, "Multiwavelength erbium-doped 

fibre laser based on a high-birefringence fibre loop 

mirror," Electronics Letters, vol. 36, no. 19, pp. 

1609-1610, 2000. 

[5] S. Chung, B.-A. Yu, and B. Lee, "Phase response 

design of a polarization-maintaining fiber loop 

mirror for dispersion compensation," IEEE 

Photonics Technology Letters, vol. 15, no. 5, pp. 

715-717, 2003. 

[6] M. Dennis, I. Duling, and W. Burns, "Inherently 

bias drift free amplitude modulator," Electronics 

Letters, vol. 32, no. 6, pp. 547-548, 1996. 

[7] Y. Gao, et. al, "Novel tunable microwave photonic 

notch filter using a 3× 3 coupler based Sagnac 

loop," Optics Communications, vol. 281, no. 6, pp. 

1476-1479, 2008. 

[8] S.E. Hosseini, A. Banai, F.X. Kärtner, Low-drift 

optoelectronic oscillator based on a phase 

modulator in a sagnac loop, IEEE Trans. Microw. 

Theory Tech., 65 (2017) 2617-2624. 

[9] T. Jiang, S. Yu, Q. Xie, J. Li, W.J.O.l. Gu, 

Photonic downconversion based on optical carrier 

bidirectional reusing in a phase modulator, Opt. 

Lett., 39 (2014) 4990-4993. 

[10] M. A. Mirza and G. Stewart, "Theory and design of 

a simple tunable Sagnac loop filter for 

multiwavelength fiber lasers," Applied optics, vol. 

47, no. 29, pp. 5242-5252, 2008. 

 

و در حضور این  رفتار دوشکستیدر عدم حضور  SIضریب انتقال . 2شکل

 طول مختلف حلقهبه ازای چند رفتار 



 

پنجمین کنفرانس اپتیک و بیست و 

فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس 

 مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،

 دانشگاه شیراز،

 .شیراز، ایران

 1991بهمن  9-11
 

 

961 

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

  ZnOهای  آالییده به میکروساختار 6G لیزر تصادفی از محلول رنگینه رودامین

 2، بتول سجاد 2، فریبا مهرادنیا1، سیروس بازیره1، امیر بیات1، الناز ایرانی1*، الناز یزدانی1ماندانا سادات حسینی

 ن،فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهراگروه  1

 گروه فیزیک، دانشکده فیزیک شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران 2 

در این پژوهش ابتدا میکروساختارهایی با تخلخل و نسبت سطح به حجم باال از اکسید روی به منظور جایگزیده کردن نور،  –چکیده 

. انجام گرفتت  های سنتز شده بر روی نمونه EDAXو  SEM ،XRDتست های مشخصه یابی از جمله . انتخاب و سنتز شده است

 و نیزتتاییر انتر ی    ZnOمیکروساختارهای  آالییده به6G سپس تابش لیزر تصادفی با فیدبک همدوس در محلول حاوی رودامین 

 . مورد بررسی قرار گرفته است فرودی بر تغییرات طیف گسیلی   فوتون

 .6G، جایگزیدگی نور، رودامین  ZnOلیزر تصادفی، میکرو ساختارهای   -د واژهکلی

Random laser of rhodamine 6G dye solution embedded with ZnO 

microstructures 
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  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.
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 مقدمه

تصادفی به دلیل خواص  های اخیر لیزر های در سال

و پژوهشگران زیادی منحصر به فردشان توجه محققان 

در لیزرهای تصادفی با . را به خود جلب کرده اند

تقویت کننده  های در محیط ها پراکنندهافزایش تعداد 

توسط پراکندگی چندگانه ایفا ( فیدبک)کاواک ، نقش 

 [1] .گردد  می

از دیدگاه تجربی لیزرهای تصادفی به دلیل دارا بودن 

گستره وسیع طیفی ، عدم نیاز به تشدیدگر خارجی ، 

. تهیه سریع و کم هزینه مورد توجه قرار گرفته اند

مانند  ها دست آمده از این محیطتجربی ب های ویژگی

پهنای طیف گسیلی کم و وجود آستانه انرژی برای 

سبب شده که بتوان اینگونه شروع تقویت نور ، 

 [2,3]. را نوعی لیزر نامید ها محیط

 مبانی نظری

یک محیط تصادفی دارای توزیع تصادفی از ذرات پراکنده 

اندازه کافی اگر در این محیط، پراکندگی به . کننده است

پراکندگی . می تواند در فضا تمرکز پیدا کند قوی باشد نور

چندگانه طول مسیر یا زمانی را که نور در محیط می ماند 

را افزایش داده، بنابراین باعث افزایش تقویت نور با نشر 

پراکندگی دوباره نور، فیدبک . تحریک شده می شود

هم می کند همدوس برای نوسان الزم برای تشعشع را فرا

بنابراین تحت شرایط مناسبی، ترکیب تقویت نور اپتیکی و 

پراکندگی نور چندگانه در محیط تصادفی، منجر به ایجاد 

رهای تصادفی از لحاظ نوع لیز. لیزر تصادفی  می شود

، معمول تفاوت دارند در این لیزرهافیدبک با لیزرهای 

فراهم  دگانه در محیط بهرهفیدبک به وسیله پراکندگی چن

 [4]. می شود

 یابی و مشخصه تهیه میکرو ساختار اکسید روی 

ابتدا ماده اکسید روی به دلیل نداشتن جذب در ناحیه 

مرئی، ضریب شکست باال، داشتن قابلیت سنتز در 

استفاده به  های متنوع و قیمت مناسب جهت مورفولوژی

ساختار  عنوان ذرات پراکننده در لیزر تصادفی، انتخاب و

جهت گیر انداختن نور  مشخصی از آن با میزان تخلخل باال

سنتز این ساختار به روش هیدروترمال . سنتز شده است

، تصویربرداری میکروسکوپ (1)شکل. انجام گرفت

الکترونی گسیل میدانی  ساختار حاصل از سنتز را نشان 

دهد که این ساختار دارای میزان تخلخل و نسبت  می

حدود یک   باالیی است واندازه آن سطح به حجم

 .میکرومتر تخمین زده شده است

 

 ( FE-SEM)تصویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی : 1شکل 
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دهد که  تست تشخیص عناصر از نمونه نشان می: 9شکل

 11/11درصد از ساختار به دست آمده روی و  99/49

ید بنابراین ساختار حاصل اکس. باشد درصد آن اکسیژن می

 .باشد روی بدون ناخالصی می

 (تست تشخیص عناصر موجود در نمونه) EDAXنمودار : 9شکل

  دهد نشان می  طیف پراش اشعه ایکس از نمونه :9شکل 

به خوبی تشکیل شده است و اکسید روی  های کریستال

مورد انتظار  های به دست آمده به خوبی با پیک های پیک

 .اکسید روی مطابقت دارد برای 

 
  ونه                 طیف سنجی پراش اشعه ایکس نم: 9شکل  

 چیدمان آزمایشگاهی 

( 9)طرحواره چیدمان آزمایشگاهی این پژوهش در شکل 

و  6Gمحلول حاوی رودامین . نشان داده شده است

 199طول موج ) توسط هارمونیک دوم  ZnOمیکروذرات 

با عرض  Nd:YAG   سوئیچQ لیزر پالسی ( نانومتر

. پرتودهی شده است میلی متر 9و قطر لکه  ns   11پالس

تابش حاصل از محلول توسط یک فیبر نوری جمع آوری و 

نانومتر  1/1با قدرت تفکیک سپس با انتقال به اسپکترومتر 

 .گردد آشکارسازی می

      
 چیدمان آزمایشگاهی لیزر تصادفی: 9شکل       

 نتایج تجربی 

میکرو  آالییده به 6G رودامینمحلول  این پژوهشدر  

میلی  11/1و  1، های  غلظتاکسید روی با  های ساختار

های  و میکرو ساختار 6Gبرای رودامین به ترتیب موالر 

تغییرات طیف  ،1شکل .است  تهیه شده اکسید روی 

   .دهد را نشان می تصادفی با تغییر انرژی پمپ گسیل لیزر

 
حاوی ساختارهای اکسید  6Gطیف تابشی محلول رودامین : 1شکل
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، در شدت پایین شود ها مشاهده می همانگونه که در طیف

انرژی پمپ، طیف تابشی به صورت طیف فلورسانس 

ی  های گسسته با افزایش شدت پمپ به تدریج قله. باشد می

به  .گردند  بر روی طیف پدیدار میناشی از نوسان لیزری 

عبارت دیگر، با افزایش شدت پمپ، تقویت در محیط 

محلی  های تصادفی افزایش یافته و منجر به تشکیل کاواک

 .شود ان لیزری برای مدهای مختلف میو رخ دادن نوس

بلندترین قله گسسته که در سمت راست نمودار مشاهده 

ه نانومتر با نیم پهنا بیشین 119شود دارای طول موج  می

، تغییرات شدت طیف 6شکل. باشد نومتر مینا 1/1تقریبا 

با  6Gگسیلی با شدت پمپاژ برای محلول حاوی رودامین 

میلی موالر و میکرو ساختارهای اکسید روی با  1غلظت 

همانطور که در . میلی موالر بررسی شده است 11/1غلظت 

شود، با افزایش شدت پمپ شدت طیف  نمودار مشاهده می

 میلی ژول نمودار 116در شدت یابد و  تابشی افزایش می

یک جهش دارد که نقطه نشان داده شده روی نمودار 

 .مربوط به این آستانه برای لیزر تصادفی می باشد

 نمودار تغییرات شدت طیف تابشی بر حسب انرژی فرودی: 6شکل

 نتیجه گیری

در این پژوهش با انتخاب و سنتز میکرو ساختاری با 

اال از اکسید روی با هدف تخلخل و نسبت سطح به حجم ب

گیرانداختن نور، به بررسی تابش لیزر تصادفی از محلول 

  ZnOآالییده به میکروساختارهای  6Gرنگینه رودامین 

و اثر شدت انرژی فرودی بر تغییرات طیف گسیلی 

دهند با افزایش شدت نور  نتایج تجربی نشان می. پرداختیم

یابد به طوریکه با  فرودی، شدت طیف گسیلی افزایش می

به لیزر افزایش انرژی از یک مقدار آستانه، مدهای مربوط 

. گردند با غلبه بر اتالف بر روی طیف نمایان می تصادفی 

ین تخلخل باالی ذرات پراکننده، غلظت بسیار کم همچن

ها را برای رسیدن به گسیل تصادفی با فیدبک همدوس  آن

 .کند توجیه می
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  الکتریک فلزی با پوشش دیتحلیل طول موج تشدید در آنتن نانو میله بررسی و 

 محمود تالفی نوغانی

 .، تهران، ایران(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) پژوهشگاه هوافضا

وجوود  . ت شده استامری اثبا ،فلزی دوقطبینانومیله   آنتن درنسبت به نصف طول موج کاهش قابل مالحظه طول تشدید  –چکیده 

ناشی از خوردگی  مثال) مطلوبتواند نا این پوشش می. شود برروی هسته فلزی آنتن باعث تشدید این پدیده می الکتریک پوشش دی

یا ) در این مقاله، روشی تحلیلی برای محاسبه طول موج تشدید. باشد (منظور ایجاد الیه محافظ برروی فلزبه  مثال) مطلوبو یا  (فلز

الکتریک و ضخامت مواد  برحسب جنس دی λeffو با استفاده از آن، رفتار الکتریک ارائه  آنتن نانومیله فلزی با پوشش دی (λeff) (موثر

وج آنتن حاکی از دقت مناسوب رو  ارائوه شوده    سازی تمام م مقایسه نتایج حاصل از این تحلیل با نتایج شبیه .تشریح شده است

 .است

 .آنتن نوری، طول موج تشدید، نانومیله فلزی -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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 مقدمه  -1

نانوفوتونیک های  یکی از نتایج پیشرفت تحقیقات در حوزه

و پالسمونیک طی یک دهه گذشته، تسری مفهوم آنتن از 

تر به فرکانسهای نوری  حوزه فرکانسهای مایکروویو و پایین

های   تالشهای متعددی برای تعمیم تئوری آنتن .است

شده و همچنان انجام مایکروویو به حوزه فرکانسهای نوری 

الزم است بطور ویژه،  .]9-1[است  پیگیریدر حال 

های مایکروویو استفاده  قواعدی که در طراحی آنتن

شود به قواعد مناسب در حوزه فرکانسهای نوری تبدیل  می

  در آنتن. موارد، طول تشدیدی آنتن استاین یکی از . شود

( Lres)دوقطبی فلزی مایکروویو، طول تشدیدی آنتن 

بررسیهای . است( λ0)تقریبا نصف طول موج فضای آزاد 

یک دهد که طول تشدیدی  ری و آزمایشگاهی نشان میتئو

از کوچکتر دوقطبی به میزان قابل توجهی   نانومیله فلزی

 در نتیجه، .]4[ (11/1تا حدود ) استنصف طول موج 

حائز  محاسبه دقیق طول تشدیدی آنتن در موارد مختلف

ای از  با الیه فلز اندنیکی از این موارد، پوش. اهمیت است

های نوری  از بین فلزاتی که در آنتن. است الکتریک دی

نقره از لحاظ . شود، طال و نقره متداولتر هستند استفاده می

تقویت میدان الکتریکی محلی نسبت به طال مزیت تلفات و 

پایداری شیمیایی کمتر و خوردگی ناشی  دارد اما به دلیل

از واکنش با مولکولهای حاوی گوگرد در هوا که منجر به 

( Ag2SO4)یا سولفات نقره ( Ag2S)الیه سولفید ایجاد 

شود، در بسیاری از کاربردها با طال جایگزین  برروی آن می

هایی از جمله  این مسئله باعث شده که گاها ایده. شود می

 .برروی فلز مطرح شود ]6-9[استفاده از پوششهای محافظ 

الکتریک روی فلز  در نتیجه، بررسی اثر حضور الیه دی

موج تشدید آن،  خصوصیات آنتنی و از جمله طولبرروی 

مثل سولفید یا )چه برای بررسی تاثیر مواد ناخواسته 

، چه برای بررسی تاثیر الیه محافظ و موارد دیگر (سولفات

 .حائز اهمیت خواهد بود

 
 الکتریک ساختار آنتن نانومیله فلزی با پوشش دی: 1شکل 

یک نانومیله  در انتشار موجما در این مقاله، با تحلیل 

و ضخامت مواد برروی طول موج تشدید ، اثر جنس دوالیه

 .آن را بررسی خواهیم نمود

 تحلیل رو   -2

 .نشان داده شده است 1ساختار آنتن نانومیله در شکل 

الکتریک  ای از دی ، با الیهεm(λ)یک نانومیله فلزی با ضریب 

(εd)  محیط پیرامونی در یک و پوشانده شده(εs)  که

 .شود قرار گرفته است معموال هوا فرض می

برای محاسبه طول تشدید یک آنتن دوقطبی، فرض براین 

از یک سر آنتن به سر ، وقتی βثابت فاز است که موج با 

عالوه . کند را تجربه می πاختالف فاز کند،  حرکت میدیگر 

بر این، اثر راکتانس دو سر آنتن باعث یک تغییر فاز اضافه 

(φ )توان نوشت و در مجموع می شود می :βLres+φ= π. 

آنتن ( یا تشدیدی)حال اگر فرض کنیم که طول موج موثر 

توان نوشت       است می دو برابر طول تشدید آن ،دوقطبی

λeff =2π/β-δ ، که در آنδ=2φ/β  و با توجه به تلفاتی بودن

فلز، ثابت فاز موج، بخش حقیقی ثابت انتشار 

(β=Re[γ]=Re[β-jα] )برای محاسبه  .خواهد بودβ  باید

ای را  مودهای انتشاری موج در دستگاه مختصات استوانه

از آنجا که در ساختارهای فوق، فلز در مجاورت . حل کنیم

الکتریک قرار دارد، در واقع امواج در قالب پالریتون  دی

الکتریک  دی-در مرز فلز TMzپالسمون سطحی و با مود 

 (1شکل) گانه سهدر نواحی ها  نشکل میدا .شوند منتشر می

و با فرض اینکه دامنه ( A)با استفاده از بردار پتانسیل 
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با دور شدن از مرزها، افت  فلز و محیط پیرامونیمیدان در 

 :شود به صورت زیر در نظر گرفته میکند،  می
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 (1)  

 Inبه ترتیب توابع بسل نوع اول و دوم و  Ynو  Jnکه در آن 

ها، ضرایب  ciتوابع بسل اصالح شده نوع اول و دوم و  Knو 

  :اعداد موج در راستای عرضی عبارتند از. مجهول هستند

γ
2
-κm

2
=ε0εmk0

2 ،γ
2
-κd

2
=ε0εdk0

γو  2
2
-κs

2
=ε0εsk0

2 .

، Hφ را در نظر بگیریم، میدانهای TM0چنانچه مود غالب 

Ez و Eρ با اعمال شرایط مرزی در محل  .خواهند حضور

ρ=a,b ،به دو رابطه پاشندگی زیر خواهیم رسید: 
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 (9)  

حل عددی معادالت پاشندگی با . p=cd2/cd1که در آن 

ثابت انتشار موج  آمده و در نتیجهبدست  هاκiفوق، 

با فرض اینکه اختالف فاز اضافی در . شود معین میسطحی 

آنتن را بتوان برابر با اختالف فاز ناشی از انتشار  سر یک

تخمین ( a)موج سطحی به اندازه یک شعاع داخلی آنتن 

زیر آنتن با رابطه  موج موثرطول و  δ=4aآنگاه ، ]4[ زد

 :شود محاسبه می

 1/2
2 2 2

2
4

Re 4 /
eff

s

a



  

 
  

 (4)  

الکتریک فلز با استفاد از  محاسبات فوق، از تابع دیدر 

 :توان استفاده کرد بصورت زیر می( Drude)درود  مدل
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 (9)  

 .موج برخورد است طول λνموج پالسما و  طول λpکه در آن 

 نتایج و بحث  -3

الکتریک  با پوشش دی نقرهکنیم که آنتن از فلز  فرض می

، با نقرهالکتریک  پارامترهای تابع دی. تشکیل شده باشد

برابرند  گیری منابع معتبر انطباق مدل درود بر نتایج اندازه

در  .]λν=58.5 μm ]1و  ε∞=3.624 ،λp=135.5 nm: با

( 4)که با رابطه  (λeff) ، طول موج موثر آنتن2شکل 

در الکتریک مختلف  ضرایب دیبه ازای محاسبه شده، 

 .نانومتر نشان داده شده است 2111تا  1111 محدوده

 nm 9الکتریک نیز  و ضخامت پوشش دی nm 9شعاع فلز 

(b=10 nm )خطی نسبتا رفتار . فرض شده استλeff  نسبت

نیز  εdبا افزایش  λeffضمن اینکه کاهش . مشهود است λبه 

الکتریک موثر کل ساختار،  به دلیل افزایش ضریب دی

 .منطقی است

نقره به مرور خوردگی کنیم که در اثر  حال فرض می

الکتریک  با ضریب دی( Ag2S)ای از سولفید نقره  الیه

اثر این . شود برروی آن تشکیل می εd=4.8تقریبی 

آمده  9خوردگی برروی طول موج موثر آنتن در شکل 

کاهش  شود که ایجاد خوردگی باعث مالحظه می. است

به عنوان  .شود آنتن می قابل مالحظه طول موج تشدیدی

، طول موج nm1991مثال، در طول موج مخابراتی 

نقره بدون پوشش تا  در حالت nm1121تشدیدی آنتن از 

 Ag2Sنانومتری  19به ازای ضخامت  nm211حدود 

 . یابد کاهش می

 جهت تایید نتایج بدست آمده، آنتن نانومیله نقره به قطر

nm11  با پوششAg2S  به ضخامتnm9 با طولهای  و

موجهای مخابراتی  متناظر با طولنانومتر که  199و  119

افزار تمام موج  را در نرمهستند  نانومتر 1991و  1911

CST با محاسبه سازی کرده و طول موج موثر آنها را  شبیه

توزیع میدانهای  .یمپاسخ طیفی پراکندگی آنها بدست آورد

 4در شکل الکتریکی و مغناطیسی آنتن در حالت تشدید 

طول موجهای تشدیدی حاصل به ترتیب . آمده است

نانومتر است که حاکی از دقت مناسب  1691و  1991
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برای افزایش دقت، الزم است از . تحلیل ارائه شده است

انتهای آنتن  راکتانسبرای اثر  4a تخمینی دقیقتر از

 .استفاده شود

شایان ذکر است که یک دوقطبی عملی متشکل از دو جزء 

مجزاست که دارای یک شکاف کوچک جهت اعمال 

بحث این مقاله، مستقل از تحریک و با . تحریک است

اینکه اثر شکاف توسط مدار تطبیق امپدانس قابل  احتساب

 .ارائه شده است جبران است

 گیری نتیجه  -4

موج تشدید آنتن  یک رویکرد تحلیلی برای محاسبه طول

نشان دادیم که . الکتریک ارائه شد نانومیله با پوشش دی

ای  تواند تاثیر قابل مالحظه میالکتریک  حضور پوشش دی

موج تشدیدی آنتن داشته باشد و باید مورد  برروی طول

این رویکرد تحلیلی، برای طراحی . توجه قرار گیرد

 .های تک عنصری و آرایه قابل استفاده خواهد بود نانوآنتن

  
برحسب  a=5 nmطول موج موثر نانومیله نقره با شعاع : 2شکل 

  nm 9الکتریک به ضخامت  ضرایب مختلف پوشش دی

 
برروی Ag2S (εd=4.8 )اثر خوردگی نقره و تشکیل پوشش : 9شکل 

 طول موج موثر آنتن نانومیله

  
در ( پایین)و مغناطیسی ( باال)توزیع میدان الکتریکی : 4شکل 

  نانومیله در طول موج تشدید اطراف آنتن
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-دریکروسکوپیمنگاریروشتمامتوسطیکیفازموجبراپتنمایهیریگاندازه

خط

۱،داریوشعبدالهپور؛۱،سیروسرادیکاظم

۱زنجانهیعلومپادریلیتکمالتیتحص دانشگاهک،یزیف دانشکده

خطبهعنوانروشیکارآمدبادقتبسیارباالدربازیابیفازهایجزئیازاجسامدرمرتبه-نگاریدرمعرفیتمامدراینگزارشضمن

  مدشدهاست،دردودیتولیحرارتپخشکهتوسطروشکریستاللیتیومنایوبیتبربستریفازموجبرنورچندمیکرون،نمایه

نمایهفازبدستآمدهدرمدهایمتعامدمقادیرمتفاوتیدارند،این.قرارگرفتهاسترسیموردبرآنجیونتاهشدگیریاندازه  و

 .آناستانتشاریتغییراتنمایانگرضرایبشکستمتفاوتموجبردرراستاهایمختلف



 .یفاز سنج، یکروسکوپیم، نگاری تمام ،اپتیکی موجبر: کلید واژه
 

Measuring phase profile of optical channel waveguide by using in-line 

holographic microscopy 
Kazemi Raad, Cyrus

1
; Abdollahpour, Daryoush

1 

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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مقدمه

بلور لیتیوم نایوبیتت یتک بلتور دوشکستتی تتک م توری       

   و    استتت کتته بتترای  شکستتت عتتادی و  یرعتتادی  

گستتترده در ستتاوت موجبرهتتای  از ایتتن بلتتور ب تتور. دارد

متتوجبر متتورد م الرتته قتترار  .شتتود متتیاستتتفاده  اپتیکتتی

گرفتتته در ایتتن گتتزارو از نتتوی نفتتو  تیتتتانیوم در بستتتر  

کتتته  استتتت  ی بتتترو از نتتتونایوبیتتتت -بلتتتور لیتیتتتوم

نمتتاید داده  1شتتکل  راستتتاهای بتتری  شکستتت  ن در

 نمایته  گیتری  انتدازه گتزارو   نیت ا یهدف اصتل  .شده است

در دو  لیتیتتوم نایوبیتتت بلتتورفتتاز کانتتاج متتوجبر بتتر بستتتر 

کتتته توستتت  روو   استتتت   و    متتتد ق بشتتتی  

عتووه  ایتن روو  . وت  انجتام شتده استت    -نگاری در تمام

، چیتتدمان بازیتتابی فازهتتای جز تتی  در بتتر توانتتایی بتتا  

  نهتتای اصتتلی  از مزیتتتای دارد کتته   زمایشتتگاهی ستتاده

در ادامتته بتتمن مررفتتی روو نتتتای  . شتتود م ستتوم متتی

  .دهیم را مورد بررسی قرار می

 

 

 

 خط-درنگاریتماماصول

اگر دامنه و فاز یک میدان نوری تکرنگ در یک صف ه 

فاصله  مشخص، مرین باشد، میدان نوری مختل  در هر

با استفاده از مراد ت حاکم بر  تواند انتشاری دیگر نیز می

روو  کی. ]1[انتشار نور، به صورت عددی م اسبه شود

 هیفور زیانتشار استفاده از  نال نیا لیت ل یبرا دیمف اریبس

 کیمختلف  یها مولفه توان یاست، که بر اساس  ن م

دلخواه را بر اساس مجموی امواج تخت با  ینور دانیم

اگر  نیمختلف در نظر گرفت، بنابرا یها ییفرکانس فضا

انتشار را  یمشخص در راستا صف ه کیدر  ینور دانیم

  داشته باشیم، 1 مرادلهم ابق 

 مرادلهبر اساس  را گرید مختل  در هر صف ه ینور دانیم

 توان بدست  ورد، می ۲

          هیت فور لیتبتد            بتا    راب هدر که 

روو مورد استفاده قرار گرفته در ایتن پتهوهد،   . ]۲[است

نتتوری از یریتتق چبتتت چنتتدین بازستتازی میتتدان مختتتل  

انتشاری از جستم و بازیتابی    مختلففواصل در  نگاشت تمام

کته در ادامته بته     استت  فاز از یریق یتک الگتوریتم تکترار   

نگاشتت را در   اولین تمام برای شروی .پردازیم توبیح  ن می

های برتدی را در   نگاشت کنیم و تمام چبت می ۰  صف ه 

. کنتیم  فواصل مرین انتشاری از صتف ه نخستت چبتت متی    

هتای چبتت شتده در فواصتل مختلتف را، کته        نگاشتت  تمام

ین کنتیم، اولت   الگوهای شدتی هستتند، وارد الگتوریتم متی   

نگاشت در صف ه نخست که الگوی شتدتی در فاصتله    تمام

 مرادلته م تابق   است را بصورت دامنته متوج اولیته    ۰  

بتا ترکیت     ،گیریم در نظر می  ۰         ۰      

این دامنه با یک فاز اولیته کته بترای ستادگی مقتدار  ن را      

ایتم یتک میتدان مختتل  نتوری       برابر با صفر در نظر گرفته

  .کند تولید می 9 مرادله م ابق

(9)       ۰         ۰          

میدان نوری مختل  تولید شده را بصورت عددی تا 

نگاشت چبت شده در  زمایشگاه انتشار  موقریت دومین تمام

، شکست  ن  یبلور و برا یاصل یها م ور یراستا: 1شکل 

 .کاناج موجبر به رنگ  بی تیره نماید داده شده است

(1)                       9           9    
  

                   

(۲)                                              
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در این مرحله با ترکی  فاز عددی ت وج یافته از . دهیم می

نگاشت چبت شده از جسم در  انتشار عددی و دومین تمام

 تولید زمایشگاه، تخمین جدیدی از تابع مختل  نوری 

نگاشت چبت شده  این فر یند را تا  ورین تمام. کنیم می

توس  انتشار عددی مرکوس، به  سپسدهیم و  جام میان

در این مرحله  .گردیم نگاشت برمی یت نخستین تمامموقر

در یی این  .شود از الگوریتم تکرار تکمیل می یک چروه

ه تص یح مرحله به مرحل تابع مختل  نوریفر یند فاز 

این فر یند را . شود تر می نزدیکشود و به مقدار واقری  می

در این  که کنیم موج واقری تکرار می  به جبهه تا رسیدن

 با ،انتشار عددی تابع موجحالت شدت بدست  مده از 

که  کند پیدا می م ابقتشدت چبت شده بصورت تجربی 

مریار مورد نظر را بر . شود توس  یک مریار سنجیده می

اساس تفابل مربرات یرح شدتی چبت شده در  زمایشگاه 

و یرح شدتی بوجود  مده توس  انتشار عددی ترریف 

که به یک مقدار  ستانه برسد الگوریتم   هنگامیو کنیم  می

ترداد   ز اهمیت نکته حا .]۴-9[شود متوقف می

وس  های چبت شده با سرعت بازیابی فاز ت نگاشت تمام

های چبت  نگاشت است، ب وریکه هرچه ترداد تمامالگورتیم 

های تکرار برای بازیابی فاز  شده بیشتر باشد، ترداد چروه

 .کند پیدا میکاهد 

یسازهیشبجینتا

برای بررسی دقت الگتوریتم یتک جستم فتازی بتا تابریتت       

و  (میکترون  19با پهنتا در نصتف مقتدار بیشتینه     ) گاوسی

رادیان را بصورت عددی انتشار دادیتم و   9.۲بیشینه مقدار 

برای . های  ن را در فواصل مختلف چبت کردیم نگاشت تمام

گیتری واقرتی  زمایشتگاهی،     تر شدن به یتک انتدازه   نزدیک

هتا اعمتاج    نگاشتت  بر روی دامنه تمام 1درصد نوفه ۲مقدار 

نمتاید داده شتده    ۲ نتای  بدست  متده در شتکل  . کردیم

 و فاز بازیابی شده با رنتگ  بتی  نگ قرمز یه با رفاز اول. است

                                                           
Noise

 1
  

که با دقت ووبی با یکتدیگر ت تابق    نماید داده شده است

 .دارند

 

نتایح عددی، فاز اولیه با رنگ قرمز و فاز بازیابی شده با  :۲شکل

 .رنگ  بی نماید داده شده است

 نتایجآزمایشگاهی

 9در شکل  استفاده شده واره چیدمان  زمایشگاهی یرح

 .داده شده استنماید 

 

 

 .مورد استفاده قرار گرفته واره چیدمان  زمایشگاهی یرح :9 شکل

ها، با توجه به  یرهمسانگرد بودن  نگاشت برای چبت تمام

ها را در دو  نگاشت تمام ،کریستاج، با تنظیم ق بد فرودی

 ۲99 199 ۰9 9   و در فواصل    و   مد ق بشی 

در    نمایه فاز بدست  مده در مد . میکرون چبت کردیم

نماید داده شده است که بیشینه تغییرات فاز  ن  ۴شکل 

رادیان است، همچنین نمایه فاز بدست  مده  1.۲برابر با 

نماید داده شده است که بیشینه  ۰در شکل    در مد 
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در نظر با . دهد رادیان را نشان می 9.۲تغییرات در مرتبه 

توان عمق کاناج  فتن شرای  اولیه ساوت موجبر، میگر

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 

و عمق نفود است،  نسبت به بستر بلور بری  شکست

شکست کاناج موجبر را بدست  توان تغییرات بری  می

 . ورد

 

 .  نمایه فاز بدست  مده از موجبر در مد ق بشی  :۴شکل 

 

 .  نمایه فاز بدست  مده از موجبر در مد ق بشی : ۰شکل 

نتیجهگیری

و  به -نگاری در بمن مررفی روو تمام گزارو نیدر ا

های جز ی از  گیری فاز عنوان روشی کار مد برای اندازه

از نوی نفو   یموجبر کانال کی نمایه فازاجسام میکرونی، 

دو مد ق بشی  در یدو شکست بستر یک بلورتیتانیوم بر 

با مشخص بودن نمایه . گیری شد اندازه TE  و TMمترامد 

توان تغییرات بری   عمق نفو  تیتانیوم در بستر بلور می

شکست کاناج موجبر و همچنین مدهای هدایت  ن را 

 .م اسبه کرد
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 مغناطیده با قطبش دایروی در پالسمای گاوسی بررسی خودهمگرایی باریکه لیزری

 رضا خونیکی، رضا فالح، سیدمحمد خراشادیزاده، علیرضا نیکنام

 ، بیرجند، ایرانگروه فیریک دانشگاه بیرجند

 ، ایرانتهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،پالسما-پژوهشکده لیزر

در پالسمای مغناطیده در   راستگرد و چپگرد با قطبش دایروی گاوسی لیزری باریکهدر این مقاله پدیده خودهمگرایی یک  –چکیده 

، با استفاده از معادالت ماکسول و معادالت حاکم بر پالسما، معادله غیرخطیی  هدفاین  ایبر. رژیم نسبیتی ضعیف بررسی شده است

تاثیر بزرگی میدان مغناطیسی خیارجی بیر خیودهمگرایی    در ادامه . کند تغییر بدست آمده استی  دامنهکه توصیف کننده تحوالت 

طولی میدان مغناطیسی  یک اعمالاست که  نشان داده شده. است گرد بررسی شده گرد و چپ با قطبش دایروی راست یلیزر باریکه

. شیود  میی  رایی باریکه قطبیده دایروی چپگیرد واگ افزایش خودهمگرایی باریکه قطبیده دایروی راستگرد وتقویت در پالسما سبب 

 . است نشان داده شدهدر پالسما  گاوسی باریکه  خودهمگراییمیزان همچنین نقش شدت و فرکانس باریکه لیزری بر 

 ، لکه لیزر، میدان مغناطیسی خارجی، قطبش دایرویپالسما، خودهمگرایی -اژهکلید و

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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 مقدمه

های زیادی از جمله  در برهمکنش لیزر با پالسما پدیده

این  ] 1-2[خودهمگرایی باریکه لیزری مشاهده شده است

های  توسط آسکاریان برای محیط 1992ال پدیده در س

به  یلیزرباریکه خودهمگرایی . ]9[غیرخطی کشف گردد 

ای که باریکه  ناحیه واسطه تغییر غیرخطی ضریب شکست

بدین  ،باشد صورت می گیرد در آن میدر حال انتشار 

صورت که ضریب شکست محیط با شدت باریکه افزایش 

در . در پالسما می گرددیافته و باعث همگرایی باریکه 

در  لیزری یها ی باریکههای اخیر، پدیده خودهمگرای سال

در این مقاله . ]9-5[ بررسی شده است های مختلفپالسما

با قطبش دایروی گاوسی پدیده خودهمگرایی یک باریکه 

چپگرد و راستگرد در یک پالسمای مغناطیده در رژیم 

 .گردد بررسی مینسبیتی ضعیف 

 و دینامیک غیرخطی انتشار لیزر معادالت اساسی

فرض می شود یک موج الکترومغناطیسی قطبیده دایروی 

در یک پالسمای سرد کم چگال در  zدر راستای محور 

منتشر      حضور میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت 

میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی به صورت . شود می

 :شود زیر درنظر گرفته می

  
                                     (1             )

  

فرکانس و عدد موج و دامنه، ترتیب  به kو ω   ،که

به ترتیب بر موج قطبیده دایروی راستگرد         

معادله حرکت  نسبیتی الکترون در . و چپگرد داللت دارد

 شود پالسمای مغناطیده به صورت زیر بیان می
 

  
       

 

  
    
            

        
        )               (2)  

  که در این رابطه 
  و       

به ترتیب میدان الکتریکی و       

و سرعت الکترون    ، مغناطیسی موج الکترومغناطیسی

     فاکتور نسبیتی لورنتس 
  

  
 
  

با . باشد می  

دامنه میدان لیزر در طول یک تناوب زمانی فرض اینکه 

نیروی می توان ( تقریب پالس پهن)لیزر زیاد تغییر نکند 

به  لذا سرعت الکترون .در نظر گرفتکوچک  رااثرگذار 

  شود محاسبه می زیر صورت
 

            
               

          
                   (9)      

    
 .در نظر گرفته شده است     اسبات که در مح

توان فاکتور نسبیتی لورنتس را به صورت زیر  بنابراین می

 نوشت

           
             (9                                       )  

    در آن که
   

      
      و 

  

  
از . باشد می     

 شود موج غیرهمگن به صورت زیر بیان می طرفی معادله

    
 

  

  

      
         

        

  
 (5                                  )  

اری چگالی با جایگذ. است                     در آن که

برای دامنه بدون توان آن را  ، میباالجریان در معادله موج 

 :کرد بازنویسیبه صورت (  )بعد لیزری 
 

    
 

  

  

   
                       

    
           

 
               (9                          )

  

    در رابطه باال 
  

     

    
      و 

  
به . است    

منظور بررسی خودهمگرایی باریکه لیزری و تغییرات لکه 

مغناطیده، روش بسط لیزری در حین انتشار در پالسمای 

یک لذا . گیرد مورد استفاده قرار می ]9[ای مستقل چشمه

 دامنه بدون بعد زیر مد گاوسی شکل با 

                 
   

     
       

  

     (1          )  
 

به ترتیب شعاع      و       ،fشودکه  درنظرگرفته می

با . دنلکه لیزری، فاز و شعاع انحنای باریکه لیزری می باش

محاسبات با  وانجام( 9) ی در رابطه( 1) ی جایگذاری رابطه

فرض اینکه 
  

   
   

 

  
و اعمال تغییر متغیرهای   

z=z آید ، نهایتا رابطه زیر بدست می         و 

(8)     
   

    
 

       
  

 

      
   

   
                                        

  بدون بعد باریکه لیزری و  ی دامنه   که 
لکه شعاع   

در رژیم نسبیتی  .باشد می برهمکنشی در ابتدا لیزری

است لذا در      فاکتور نسبیتی لورنتس ضعیف،

      ی باال  رابطه
 

  
 شده درنظر گرفته    
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برای  ی زیر را  رابطهتوان  می، (8) معادلهبا حل . است

 ی مغناطیدهانتشار در پالسما حینلکه لیزری در  اتتغییر

 محاسبه کرد

   
    

       
 

  
  

 

  
                                 (9)  

     که 
    

 

 
             ، طول رایلی 

 

    
  

  

و  باریکه لیزری در پالسما توان بحرانی برای خودهمگرایی
 

  
    

  
 

      
   

   
ی باال به وضوح نقش  رابطه .باشد می  

پارامترهایی نظیر فرکانس، شدت و نوع قطبش باریکه 

لیزری، چگالی الکترونی پالسما و بزرگی میدان مغناطیسی 

 .دهد را نشان می لیزری خارجی بر خودهمگرایی باریکه

 بحث عددی

با قطبش دایروی  گاوسیررسی خودهمگرایی باریکه برای ب

راستگرد و چپگرد در پالسمای مغناطیده و مشاهده میزان 

شود باریکه  فرض میتاثیر پارامترهای ذکر شده در باال، 

 ،nm 1064با طول موج  Nd:YAGخروجی یک لیزر 

در         و شعاع لکه           ی بی بعد دامنه

ضور حدر          با فرکانس نوسانی سرد پالسمایی 

   با مشخصه میدان مغناطیسی خارجییک 
  

 
     

، تغییرات شعاع (2)و  (1) های در شکللذا . شود منتشر می

 )قطبیده دایروی راستگرد  لکه لیزری

  
بر حسب طول (  

 بی بعد 
 

  
به ترتیب برای میدان های مغناطیسی  

      )های لیزری   و شدت(       )
نشان مختلف (   

میدان  غیابدهد در  نشان می 1شکل .اده شده استد

انتشار در  هنگام، باریکه لیزری در خارجی مغناطیسی

یک میدان مغناطیسی  عمالاما ا شود، میپالسما واگرا 

 شدهسبب خودهمگرایی باریکه در پالسما  ،طولیخارجی 

فرکانس باریکه بزرگی به اگر فرکانس سیکلوترونی از  مرت

شود که افزایش شدت  می مشاهده 2از شکل  .لیزری باشد

شود خودهمگرایی  لیزر باعث می الکتریکی یا دامنه میدان

برای مشاهده  .باریکه در پالسمای مغناطیده تقویت شود

تغییرات لکه  9در شکل  بهتر تاثیر پارامترهای ذکر شده،

از بررسی این . استشده رسم   و    لیزری بر حسب 

تاثیر و نقش مهم میدان مغناطیسی اعمالی و شدت شکل، 

دایروی راستگرد در بروز خودهمگرایی  با قطبشباریکه 

های  همان نتایج گرفته شده از شکلباریکه مشاهده شده و 

 .شود دیده می برای انتشار باریکه لیزری 2و 1

 
 تغییرات شعاع لکه : 1شکل

 

  
قطبیده دایروی لیزری  باریکه  

بر حسب  ) (   𝛿راستگرد 
 

  
و        برای  

            

 
 تغییرات شعاع لکه : 2شکل

 

  
باریکه لیزری قطبیده دایروی   

راستگرد بر حسب 
 

  
               و        برای  

 
 تغییرات شعاع لکه : 9شکل

 

  
 راستگرد برکه قطبیده دایروی باری  

برای   و    حسب
 

  
    . 
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تغییرات شعاع لکه : 9شکل

 

  
 چپگردباریکه لیزری قطبیده دایروی  

بر حسب        
 

  
            𝛽و        برای  

 
 تغییرات شعاع لکه : 5شکل

 

  
 چپگردبرای باریکه لیزری قطبیده دایروی   

بر حسب 
 

  
 .              و        برای   

 
تغییرات شعاع لکه : 9شکل

 

  
برای باریکه لیزری قطبیده دایروی  

برای   و    بر حسب چپگرد
 

  
    . 

، تغییرات لکه لیزری قطبیده (5)و ( 9)های  در شکل

) دایروی چپگرد
 

  
بر حسب (  

 

  
های  برای میدان 

مختلف     های بدون بعد لیزری و دامنه    مغناطیسی

شود که  مشاهده می 9از بررسی شکل . رسم شده است

قطبیده راستگرد، اعمال یک میدان  باریکهبرخالف 

واگرایی افزایش در پالسما سبب  طولی مغناطیسی خارجی

دلیل این . شود باریکه قطبیده چپگرد در حین انتشار می

جستجو ( 9) هرابطسمت راست عبارت توان در  را می رفتار

دهد با افزایش میدان مغناطیسی خارجی  کرد که نشان می

نیروی برای باریکه لیزری قطبیده چپگرد، در پالسما، 

. یابد غیرخطی تاثیرگذار در بروز خودهمگرایی کاهش می

دهد که افزایش دامنه بی بعد لیزری  نشان می 5شکل 

سما نتشار در پالهنگام ا این باریکهسبب کاهش واگرایی 

 یتاثیرگذار میزان، وضوحنیز به  9شکل از طرفی . شود می

بروز  در باریکه لیزریو شدت میدان مغناطیسی خارجی 

انتشار در  حیندر  قطبیده را باریکهاین خودهمگرایی 

 .دهد نشان می را پالسما

 گیری یجهنت

 با قطبش گاوسی در این مقاله، خودهمگرایی باریکه لیزری

مغناطیده سرد در یک پالسمای  گردچپگرد و راستدایروی 

. و نقش پارامترهای تاثیرگذار مورد بحث قرار گرفتبررسی 

 طولی دهند اعمال یک میدان مغناطیسی نتایج نشان می

یزری قطبیده قوی سبب خود همگرایی قابل توجه باریکه ل

، برای باریکه قطبیده چپگردکه راستگرد شده درحالی

مغناطیده مشاهده  پالسمایدر باریکه واگرایی  افزایش

نیز لیزری افزایش شدت باریکه در ضمن . شود می

راستگرد و  باریکه قطبیدهخودهمگرایی را برای هر دو 

 .کند تقویت میچپگرد 
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 رامان های نقره به عنوان زیر الیه در پراکندگی بررسی نظری استفاده از نانو لوله

 تقویت شده سطحی

 1، مریم سلیمی نسب1فرزاد شیرزادی تبار

 f.shirzadi@razi.ac.ir , saliminasabm@gmail.com، ایران کرمانشاه دانشکده علوم، دانشگاه رازی، ،گروه فیزیک 1
 

 

با حل معادلهه الپهالد در    .فلزی نقره در ناحیه مرئی دارای یک طول موج تشدید پالسمون سطحی موضعی است لولهنانو  –چکیده 

تهوان میهدان الکتریکهی     بدست آمده که با استفاده ار آن می لولهای، میدان الکتریکی موضعی در همه نواحی نانو  مختصات استوانه

 SERSتقویت میدان الکتریکی موضعی یکی از فاکتورهای مهم در تعیین فهاکتور تقویهت   . تقویت شده در هر ناحیه را محاسبه کرد

10×4.36در نزدیکی دیواره داخلی نقهره حهد د   SERSدهد، فاکتور  نشان می نظری محاسبات نتایج .است
12

نزدیکهی دیهواره      در  

10×2.57حد د  لولهخارجی نانو
در پراکندگی رامان تقویت شهده   تواند به عنوان زیر الیه نقره می لولهنانو سیستم بنابراین، . است 10

  . استفاده شود سطحی

 لولهپراکندگی رامان، تشدید پالسمون سطحی، نانو  -هکلید واژ

Theoretical study of using sliver metallic nanotube as a substrate in 

surface enhanced Raman scattering 

Farzad Shirzaditabar
1
, Maryam Saliminasab

1 

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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 مقدمه

اخیر در زمینه نانوفناوری، دانشمندان قادر های  با پیشرفت

های متفاوت مانند  به طراحی نانوساختارهایی با شکل

خواص  .اند و غیره شده نانومنشور، نانومیله، نانوپوسته

اپتیکی نانوذرات فلزی، مربوط به تشدید پالسمون سطحی 

و پراکنده تنظیم  ، شامل طیف جذبی(LSPR) 1موضعی

یت سطحی، پراکندگی رامان تقویت تقو فلوئورسنس  ،پذیر

است که توجه بسیاری از  (SERS)  شده سطحی

در این  . دانشمندان این حوزه را به خود جلب کرده است

، میدان الکتریکی LSPRمقاله، در بسامدی نزدیک بسامد 

فلزی تا مرتبه باالیی تقویت شده  لولهموضعی اطراف نانو 

این افزایش میدان الکتریکی . دهد را نتیجه می SERSکه 

های چسبیده به سطح فلز به روش  امکان شناسایی مولکول

SERS دکن را فراهم می. 

 مدل تئوری

نشان داده ( 1)فلزی بلند در شکل  لولههندسه یک نانو 

و ثابت  R1الکتریک با شعاع  هسته دی. شده است

و ثابت  R2-R1، دیواره نقره با ضخامت 1εالکتریک  دی

. 3εالکتریک  و محیط اطراف با ثابت دی 2εالکتریک  دی

 بصورت زیر لورنتس-الکتریک فلز طبق مدل درود ثابت دی

 :[1]شود در نظر گرفته می

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

1
Localized surface plasmon resonance 

2
Surface enhanced Raman scattering 

2 2

2 2
( , )

p p

JC

bulk

l
i i

 
  

   
  

  
   (1)  

εJC گیری شده توسط جانسون های تجربی اندازه داده

برای توده فلزی است که با استفاده از روش [  ] کریستی

الکتریک در هر بسامد قابل  برازش منحنی، مقدار ثابت دی

 ω=2πc/λفرکانس پالسمون توده نقره، . تعیین است

γbulk=3.23×10ای نور ورودی لیزر و فرکانس زاویه
13

 Hz 

مربوط به دیگر  Γ. ها استمیرایی در اثر برخورد الکترون

  :[9]شود میو به صورت زیر تعریف ها است میرایی

3

3 2( )F
bulk

V
A k R

a
    (                              )  

VF=1.4×10ضریب سرعت فِرمی،  A1که 
6
 m/s  سرعت

k3=ε3 و  a=R2- R1 فِرمی،
1/2

ω/c عدد موج در محیط بیرون

، به ترتیب ( )دوم و سوم در رابطه  هایعبارت. است

مربوط به پراکندگی الکترون در مرز فلز و های میرایی ثابت

 .میرایی تابشی هستند

است و  zای در راستای محور  استوانه لولهمحور اصلی نانو 

، بردار (1)طبق شکل . شود نهایت فرض می طول آن بی

و  بردار قطبش در راستای  yدر راستای محور  kانتشار 

 .شده است  در نظر گرفته xمحور 

 
 فلزی لولهنانو هندسه : 1شکل 

به دلیل کوچک بودن شعاع دیواره فلزی نسبت به طول 

موج فرودی، در این مدل نیز از تقریب شبه استاتیک 

بنابراین با حل معادله الپالس در . شود استفاده می

درون ) ای، میدان الکتریکی در هر ناحیه مختصات استوانه
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قابل طبق روابط زیر ( هسته، درون دیواره و محیط اطراف

 :محاسبه است

1
1 0

0

( 1) E
A

E
E

   (9       )                                     

1 1
2 0 2

0

ˆ ˆ(1 ) E (cos e sin e )r
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(cos e sin e )r

C
E E

r
    (5           )          

 :که ضرایب عبارتند از

2 2
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 فاکتور تقویت پراکندگی رامان

به  لولهدر خارج از نانو  نسبت میدان الکتریکی موضعی

طبق رابطه فرودی الکتریکی میدان
loc 0FE = E / E 

ویت ، طیف میدان الکتریکی تق( )شکل . ودش داده می

نقره، بر حسب طول موج با  لولهشده در خارج از سطح نانو 

را  ε1, 3 = [1,1.77] و R1, 2= [10, 25] مشخصات هندسی

در  لوله، طیف جذبی نانو ( )طبق شکل . دهد نشان می

، دارای یک قله تشدید پالسمون nm  =λ 381طول موج 

کنش مُدهای پالسمون حفره داخلی  است که ناشی از برهم

 .پوسته خارجی نقره استو 

 

 

 .لولهطیف میدان الکتریکی تقویت شده نانو :  شکل 

 

نقره با مشخصات  لولهتوزیع میدان الکتریکی در نانو

در طول   ε1, 3 = [1, 1.77]و   nm R1, 2= [10, 25]هندسی 

. رسم شده است( 9)، در شکل nm  =λ 381موج تشدید

میدان الکتریکی در شود،  طور که در شکل دیده می همان

. بیشترین مقدار را داراست لولهفضای خالی داخل نانو

بیشتر از  لولهشدت میدان الکتریکی در دیواره داخلی نانو

توزیع میدان الکتریکی . دیواره خارجی تقویت شده است

به صورت پالسمون دو قطبی  لولهنانو در دیواره داخلی

صورت یکنواخت به به  لولهکه در خارج از نانو است در حالی

میدان الکتریکی موضعی در . حالت تشدید درآمده است

برابر میدان فرودی، در  9 /41 لولهفضای خالی داخل نانو

برابر میدان فرودی و در خارج از  9 /11دیواره داخلی 

 .برابر میدان فرودی است 51/19 لولهنانو

 

 

 .لولهزیع تقویت میدان الکتریکی نانوتو: 9شکل 
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فاکتور تقویت پراکندگی رامان طبق رابطه زیر داده 

 :شود می

(19                                         )
4

0

loc
SERS

E
G

E
 

 لولهنانو  SERSمقدار لگارتیم فاکتور تقویت ( 4)شکل 

فاکتور . دهد نانومتر نشان می 991فلزی را در طول موج 

SERS است نشان داده شده  های مختلف در شکل با رنگ .

  SERSدهد، فاکتور تقویت نتایج محاسبات نشان می

10×2.45فلزی در درون فضای خالی حدود  لولهنانو
و در  13

10×4.36نزدیکی دیواره داخلی نقره حدود
12

و در نزدیکی   

10×2.57در حدود  لولهدیواره خارجی نانو
در  .است 10

تقویت میدان  لوله، نانوساختارهانانومقایسه با دیگر 

باالتری  SERSالکتریکی بیشتر و در نتیجه فاکتور تقویت 

 .دهد را نشان می

 

 

 .لولهنانو  SERSفاکتور کیفیت : 4شکل 

 

گیری نتیجه  

در ناحیه مرئی دارای یک طول موج  فلزی نقره لولهنانو 

تقویت میدان . است موضعی تشدید پالسمون سطحی

الکتریکی موضعی یکی از فاکتورهای مهم تاثیرگذار در 

نتایج محاسبات نشان . است SERSحسگری به روش 

دهند که میدان الکتریکی در دیواره داخلی و دیواره  می

فاکتور . به باالیی تقویت شده استخارجی نقره تا مرت

 دهد، این نانو ذره گزینه نشان می لولهنانو SERSباالی 

ه ها ب در شناسایی مولکول SERSهای  ناسبی برای زیرالیهم

 .رود شمار می

  

ها مرجع  
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 ای ساختار آینهمرکز در  واقع ای گرافن دوالیهافزایش چرخش کِر در 

 زاده ندا نقی، وحید فالحی

 رانی، ا1115555555 بناب دانشگاه بناب، زر،یو ل کیاپت یگروه مهندس

با استفاده از به طور نظری الکتریک  از مواد دی خاص ای واقع در مرکز یک ساختار چندالیه ای چرخش کِر یک گرافن دوالیه -چکیده 

 هیال از تعداد هر با شده نهیآ ساختار یک یبرا عبور و بازتاب بیضرا. مطالعه شده استبررسی و تعمیم یافته  4 4رهیافت ماتریس 

درجه بدستت   14/0 یستگیشا معیار با الیه دوتایی از دنباله دوبیشترین چرخش کِر برای . است تعیین شده دوتایی به طور تحلیلی

 .آمده است

 تعمیم یافته 4 4چرخش کِر، ماتریس انتقال ای،  گرافن دوالیه، ساختار آینه -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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 مقدمه

 علت بهای  مواد نازک اتمی از جمله گرافن دوالیه امروزه،

 یکوانتوم هال اثر مانند جالب اپتیکی و الکترونیکی خواص

 اند پژوهشگران قرار گرفته گسترده توجه مورد یرعادیغ

که   یرعادیغ یکوانتوم هالهای  نگاری حالت انگشت. [1]

شکست خودبخودی تقارن وارونی زمانی در این مواد نتیجه 

های اپتیکی مانند چرخش  توان توسط پدیده است، را می

نشانی  اگر گرافن بر روی یک زیرالیه الیه. فراهم کردکِر 

رسانندگی اپتیکی گرافن بلکه شود، چرخش کِر نه تنها به 

اما از [. 9،9] به خواص زیرالیه نیز بستگی خواهد داشت

آن جائی که چرخش کِر ایجاد شده توسط گرافن دوالیه 

برای بهیود  الکتریک های دی بسیار اندک است، از چندالیه

با این وجود، . گردد و افزایش سیگنال کِر استفاده می

افزایش چرخش کِر با کاهش شدت سیگنال کِر همراه 

ما در این مقاله به منظور افزایش پارامتر . خواهد بود

        کیفیت 
    

زاویه    که در آن  ،   

ضریب بازتاب از   گونگی بوده و  بیضی   و چرخش کِر 

  از چندالیه است،

 
معلق در (   های  با تکرار البه)تناوبی - ای  ساختار آینه: 1شکل 

 هوا با الیه گرافن میانی

تناوبی با الیه میانی گرافن بهره - ای  یک ساختار آینه

   الکتریک این ساختار شامل تکرار دو ماده دی. بریم می

در این ساختار . است   و    با ضرایب شکست   و

کزی بوده ساختار دارای تقارن مر         دنباله 

در مرکز این  دوالیه گرافن. شود ای نامیده می   آینهتناوبی 

ای بدون الیه  ساختارهای آینه .قرار گرفته استساختار 

گرافن دارای ضریب بازتاب صفر بوده و شدت میدان 

 رسد الکتریکی در وسط ساختار به بیشرین مقدار خود می

زایش قابل افوجود گرافن در این ساختار باعث  .[4]

شده و شرایط را برای بهبود شدت نور بازتابی   مالحضه

 . نماید پارامتر کیفیت فراهم می

 رهیافت محاسباتی 

میالدی، زاک و همکارانش توانستند  1991در سال 

ای با استفاده از  سیگنال کِر را در ساختارهای چندالیه

در این . [5] بدست آورند 4 4 بندی کلی ماتریس فرمول

برای عبور نور از مرز    بندی، یک ماتریس مرزی  فرمول

انتشار نور در برای    مشترک بین دو الیه و یک ماتریس 

بین دو مرزی  ماتریس یها درایه. شود هر الیه تعریف می

    با تانسور رسانندگی ام(   )ام و   الیة

 
      

      
  بیان شده بر حسب واحد   

 
با بکارگیری و  

    شرط پیوستگی میدان الکتریکی عرضی 

 و ناپیوستگی میدان مغناطیسی عرضی          

 :شوند تعیین می به صورت زیر                 
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ماتریس انتشار به . استامواج فرودی و بازتابی نشان دهنده     و     های  اندیسو ثابت ساختار ریز بوده   که در آن 

  صورت

 
 
 
 
 
       

   

      
   

      
   

      
   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
       

     

      
     

      
     

      
     

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
            

            

            

             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

     

      
     

      
     

      
     

 
 
 
 
 
 

(9)                                         

      

تغییر    به    ماتریس      به ازای و تعیین شده 

 توان شرط پیوستگی میدان، می با استفاده از. یابد می

ای  به صورت ماتریس بلوکهرا  4 4ماتریس انتقال کلی 

   
      

      
دامنه   در آن  که تعیین نمود   

عبوری برای قطبش  دامنهفرودی و بازتابی را به  قطبش

با الیه گرافن میانی  تناوبی معلق در هوا- ای  ساختار آینه

 :کند به یکدیگر مربوط می

 
 
 
 
 
       

   

      
   

      
   

      
   

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
       

      

      
      

      
      

      
      

 
 
 
 
 
 

   
          

      
             

          
    

         

 
 
 
 
 
       

      

      
      

      
      

      
      

 
 
 
 
 
 

.(9                 )

 به صورت  ای از این ساختار چندالیهضرایب عبور و بازتاب 

    
      

      
     

         (الف-4)  

    
      

      
        

                   (   ب-4)    

 شوند که در آن  تعیین می

         (الف-5)
         

                             
 

         ( ب-5)
                        

                             
 

        (           پ-5)
        

                             
 

   بوده و
  

  
                 رابطه  . است 

در تابش عمودی، دامنه ضرایب عبور و . برقرار استنیز 

  به صورت    بازتاب میدان فرودی 
  

  

     
      

       
و  

  
     

      

       
به     و   آید که در آن  بدست می  

الکتریک محیطهای فرودی و عبوری  ترتیب ضرایب دی

بخشی از  ،یاتم نازک یهااتالف در رسانا لیبه دل. هستند

در . شود جذب می        نور فرودی با ضریب 

 به صورت   گونگی  و بیضی   نهایت، زاویه چرخش کِر 

         ( الف-6)
      

       
 

          ( ب-6)
      

       
 

   شوند که در آن  تعیین می
   

   
برای نور فرودی با  

   و   قطبش خطی 
   

   
  .است  برای قطبش خطی  

 نتایج و بحث

انرژی جهش   ای با تانسور رسانندگی برای گرافن دوالیه

حالت  با متناظرگاف انرژی ،          ای الیه بین

و فرکانس برخورد          کوانتومی هال غیر عادی 

پارامتر  .ترسیم شده است 9در شکل           

( Siالیه )       به ازای ضرایب شکست  FOMکیفیت 

به ازای تعداد        ؛ یعنی (SiO2الیه )       و 

الکتریک با ضخامت  از دو الیه دی          تناوب 

   ) ربع موج
  

   
به  9در شکل ای  ساختار آینهدر ( 
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به ازای     پارامتر کیفیت در . است تصویر در آمده

 بیشترین مقدار ممکن را          فرکانس فرودی 

 .دهد نشان می

 
  ای با تانسور رسانندگی برای گرافن دوالیههای  مؤلفه: 9شکل 

حالت  با گاف انرژی متناظر،          ای الیه انرژی جهش بین

 و فرکانس برخورد         کوانتومی هال غیر عادی 

         . 

 
و تعداد دوره        به ازای  FOMپارامتر کیفیت : 9شکل 

 .ای در ساختار آینه          های متفاوت  تناوب

این افزایش در پارامتر کیفیت بدلیل افزایش میدان در 

ای در آن قرار  ای، جایی که گرافن دوالیه مرکز ساختار آینه

چرخش کِر و (. را ببینید 4شکل )باشد  گرفته است، می

نشان داده  5در شکل    برای قطبش  نیز دامنه بازتاب

 . شده است

 
تناوبی - پروفایل میدان الکتریکی در ساختار آینهای : 4شکل 

شامل گرافن دوالیه با افزایش میدان تقریبا ده برابری در مرکز 

 .ساختار

 
 .  چرخش کِر و دامنه بازتاب برای قطبش : 5شکل 

 گیری  نتیجه

الکتریک  های دی در الیه یافته تعمیم 4 4 انتقال ماتریس

و  تعیینبه همراه الیه مرزی رسانا با رسانندگی تانسوری 

از ساختار  های  عبور و بازتاب روابط تحلیلی برای دامنه

ای  ساختارهای آینه .ه استبدست آمد تناوبی-     ای آینه

مرکز کاندیداهای مناسبی برای افزایش میدان الکتریکی در 

 ا تا چندتوانند سیگنال کِر ر تقارن هستند، بطوریکه می

ای  در ساختار پیشنهادی، ساختار آینه. برابر تقویت کنند

تناوبی قادر است میدان را تا ده برابر تقویت کرده و - 

درجه با ضریب بازتاب  64/1زاویه چرخش کِر بیشینه 

 .را نتیجه دهد 15%

 ها مرجع
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 با استفاده از بیناب نمایی حوزه زمان تراهرتز RDXشناسایی ماده منفجره 

 ، عبداهلل اسالمی مجدئیحیی، محسن شاهین زاده، سیدمحمد رضا دربانی، بهاره یسیدشایان شریف

 شهر شاهین ،اشتر مالک صنعتی  دانشگاه لیزرو  علوم وفناوری اپتیک پژوهشکده

Shayan.sh41@gmail.com, M.shahinzade1371@gmail.com, Darbany2002@yahoo.com, Baharehyahyaei2@gmail.com, 

Sina_majd@yahoo.com 

 

درجه برپا و جهت شناسایی ماده  03دراین 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 است RDXمنفجره 

های استخراجی، با استفاده از داده. دهدپوشش میتراهرتز را  2تا  1/3شده محدوده بینابی  چیدمان برپا. آشکارسازی شده است

 cm و   5/1 به ترتیب  RDXضرایب جذب و شکست 
 .داردبر تطابق خوبی های معتمحاسبه شد که با داده 17/131-

  RDXتراهرتز، زمان حوزه بیناب نمایی رسانا، نور آنتن -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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 مقدمه

 10تا  1/0در محدوده فرکانسی  (THz)ناحیه تراهرتز 

های  فرکانس. تراهرتز در بیناب الکترومغناطیسی واقع است

ی بینابی امواج  ها در بازه ارتعاشی و چرخشی اکثر مولکول

تراهرتز قرار دارند، از طرف دیگر رفتار این امواج دربرابر 

د مختلف متغیر است که این دو ویژگی سبب ترغیب موا

خصوص در دانشمندان به مطالعه این دسته از امواج به

حوزه تصویربرداری و بیناب نمایی در علوم مختلف از 

[ 9]و صنایع دفاعی و امنیتی[ 2]، شیمی[1]جمله پزشکی

 .شده است

چون ناحیه فرکانسی این امواج بین نواحی الکترونیکی و 

عبارتی دیگر ترکیبی از اپتیک و  قرار دارد و یا به اپتیکی

باشند، در نتیجه برای تولید، آشکارسازی و  الکترونیک می

های الکترواپتیکی توان از روش تحلیل این امواج می

-دلیل فقدان چشمه و تا چند دهه گذشته به. استفاده کرد

آشکارساز،  این قسمت از بیناب فرکانسی کمتر مورد 

قرار گرفته و تا چند دهه قبل کمتر ابزاری قادر به  استفاده

تولید این بخش از بیناب الکترومغناطیسی شده است، بر 

. همین اساس این ناحیه بینابی ناشناخته باقی مانده بود

های متفاوتی برای تولید امواج تراهرتز ازجمله امروزه روش

لیزر  های آمیختگی نوری،روش آنتن نوررسانش، روش

وجود  پالسماو تولید  یکسوسازی نوری، رون آزادالکت

 [.4]دارد

خصوصیات امواج تراهرتز باعث شده این امواج کاربردهای 

خصوص در های امنیتی بهبسیاری در شناسایی

امواج تراهرتز . آشکارسازی اجسام پنهان شده داشته باشند

اغلب از جنس )در موادی که دارای پوشش هستند، 

حتی نفوذ کرده و یا به عبارت دیگر این مواد را، به( نارسانا

این ویژگی باعث شده . در برابر امواج تراهرتز شفاف هستند

تصویر برداری و بیناب نمایی به وسیله این امواج نسبت به 

ها در صنایع دفاعی و امنیتی کاربرد بیشتری دیگر روش

در این پژوهش چیدمان بیناب نمایی [. 9]داشته باشد

 ر حالت بازتابی برپا و برای شناسایی ماده منفجرهتراهرتز د

RDX سپس با گرفتن . مورد استفاده قرار گرفته است

، هنمون از آمده دستبه تبدیل فوریه از بیناب تجربی

قرار  بررسی مورد ماده فردبینابی منحصربه الگوهای

 .خواهند گرفت

 چیدمان تجربی

نمایی حوزه بیناب  آزمایشگاهی چیدمان از ایطرحواره

داده شده  نشان 1در شکل  (THz-TDS) زمانی تراهرتز

 هایپالس آشکارسازی و تولید برای چیدمان این در .است

 نانومتر، 800 موج طول با لیزر فمتوثانیه یک از تراهرتز

 فمتوثانیه 90مگاهرتز و پهنای زمانی  80 تکرار نرخ

 .است شده استفاده

 

  تراهرتز              درجه 90 بازتابی نمایییناب ب چیدمان طرحواره :1شکل

fs  وثانیه،تلیزر فم BS  ،پرتو شکافM  ،آینهOL  تاخیر انداز

 OAP2و  OAP1ترتیب آنتن فرستنده و گیرنده، به Dو   E اپتیکی، 

و  تفلونی هایعدسی L3 و L2عدسی نوری،   L1های پارابولیک، آینه

S نشانگر نمونه 

 لیزری نشان داده شده است، پرتو 1 همانطور که در شکل

 و شده تقسیم شاخه دو به تقسیم کننده یک وسیلهبه

 و تولید در گیرنده فرستنده و هایآنتن دمش برای

در شاخه  .شودمی استفاده تراهرتز هایتپ آشکارسازی

دمش پرتو لیزری بر روی آنتن فرستنده متمرکز شده و 

ها چون در ابتدا این تپ. شوندهای تراهرتز تولید میتپ

وسیله یک عدسی تفلونی موازی شده و به واگرا هستند، به

آینه سهموی . طرف آینه سهموی طال هدایت می شوند
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که بتوانند پرتو  ای در چیدمان قرار داده شدهگونهطال به

درجه روی نمونه متمرکز  90های تراهرتز را تحت زاویه 

وسیله دیگر آینه سهموی پرتوهای بازتابی از نمونه به. ایدنم

فاصله کانونی آینه . شودطال به سمت آنتن هدایت می

متر سانتی 9و  10ترتیب سهموی طال و عدسی تفلونی به

 کاوشگر پرتو با زمانهم نمونه از شدهبازتاب  پرتو. است

 شینا شده ایجاد الکتریکی جریان و شده گیرنده آنتن وارد

 تراهرتز الکتریکی میدان حضور در هاحامل گیریشتاب از

 تعیین جهت انداز اپتیکی، تاخیر جاییجابه با زمانهم

 منظور به .شودمی گیریاندازه تراهرتز موج فاز و دامنه

 در جو، نمونه توسط تراهرتز موج اتالف از جلوگیری

 شده تعبیه آنتن دو بین که نیتروژن شار با هایمحفظه

 RDXبرای تهیه قرص نمونه پودر . شودمی قرار داده است،

دستگاه پرس  وسیلهرا در قالب مخصوص قرار داده و به

 2/9دهیم که در نهایت قرص با قطر تحت فشار قرار می

 .شودمتر حاصل میمیلی 2متر و ضخامت سانتی

 نتایج و تحلیل

 غیاب در تراهرتز زمانی بیناب ترتیببه 9 و 2 هایشکل

 مرجع بیناب .دهندمی نشان رانمونه و تبدیل فوریه آن 

 پهنای و ps 1  حدود در زمانی دارای پهنای  شده ثبت

-همانطور که مشاهده می. تراهرتز است 2تا  1/0فرکانسی 

افت هایی وجود  (9شکل ) در بیناب تبدیل فوریهنمایید 

های اندک بخار آب موجود دارد که ناشی از جذب مولکول

 .برداری استدر گاز محیط داده

 

 RDX  غیاب در زمان حوزه در تراهرتز بیناب: 2شکل 

 حضور در تراهرتز زمانی بیناب ترتیببه 9 و 4 هایشکل

 بیناب تحلیل .دهندمی نشان رانمونه و تبدیل فوریه آن 

 در را RDXبازتابی  بینابمرجع،  بیناب به نسبت نمونه

 .دهدمی دستبه تراهرتز فرکانسی محدوده

 

 فوریه دامنه برحسب فرکانس موج بازتابی از مرجع نمودار تبدیل: 9شکل

 

 

 با نمونه  پس از برهمکنشدر حوزه زمان  تراهرتز بیناب :4شکل 

RDX 

 

 

 موج بازتابی از فوریه دامنه برحسب فرکانس نمودار تبدیل: 9شکل
RDX 

 

برحسب فرکانس  RDXتغییرات ضرایب شکست و جذب 

همانطور که . نشان داده شده است 1و  9های در شکل

تراهرتز که به اصطالح  84/0شود، در فرکانس مشاهده می
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در بیناب نمایی تراهرتز شناخته  RDXاثر انگشت اصلی 

و  90/1ترتیب برابر ضرایب شکست و جذب به شود،می

ها با اندازه واقعی این ضرایب تطابق این داده. است 1/108

-های منحصربهبا توجه به منبع، بیانگر یکی دیگر از ویژگی

  [.9]فرد بیناب نمایی تراهرتز است

برحسب فرکانس  RDX تغییرات ضرایب شکست و جذب

همانطور که . نشان داده شده است 1و  9های در شکل

تراهرتز که به اصطالح  84/0شود، در فرکانس می مشاهده

در بیناب نمایی تراهرتز شناخته  RDX اثر انگشت اصلی

و  90/1ترتیب برابر ضرایب شکست و جذب به شود،می

ها با اندازه واقعی این ضرایب تطابق این داده. است 1/108

-های منحصربهبا توجه به منبع، بیانگر یکی دیگر از ویژگی

  [.9]ناب نمایی تراهرتز استفرد بی

 

 شکست برحسب فرکانس بازتابیتغییرات ضریب  :9شکل 

 

 تغییرات ضریب جذب برحسب فرکانس بازتابی: 1شکل 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

 با درجه 90بازتابی مد در تراهرتز چیدمان پژوهش این در

 گیرنده و فرستنده عنوان به رسانا نور هایآنتن از استفاده

 تراهرتز 2 پهنای بینابی چیدمان از این .شده است برپا

جای  استفاده از چیدمان بازتابی به با. گردید حاصل

توان اثر راحتی میعبوری و محاسبه میزان بازتاب به

 ها در نمودار بازتاب وافت. دست آوردانگشت نمونه را به

 کامال مشاهده شده جذبی در نمودار ضریب جذب هاقله

 را بیناب نمایی در چیدمان قابلیت و مراجع بوده با منطبق

 .کندمی اثبات خوبیبه
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 کوژ جهت بهبود کیفیت باریکه لیزر حالت جامد-طراحی تشدیدگر تلسکوپی کاو

Nd:YAG 

 ۲،داوود رزاقی۱، مهدی شایگان منش ۱مریم گلی حسنلو

 ایران. تهران. نارمک. دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده فیزیک ۱

پژوهشکده فتونیک و فن آوری های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق  ۲

 3486-11155پستی،

مک به کرا طراحی تشدیدگر  ما .معرفی شده استدر این مقاله طراحی تشدیدگر تلسکوپی به منظور ایجاد حجم مدی باال  –چکیده 

را در  ریترث  کمتررین   ناشی از گرمای ناخواستهکه تغییرات  فاصله کانونی میله لیزر  ایم هدادانجام ای  معادالت باریکه گاوسی به گونه

طراحری الزم جهرت بیشرینه     را بررسی کرده و Nd:YAGهای تشدیدگر تلسکوپی در لیزر  ما ویژگی .داشته باشد      حجم مد 

  برای حالتی که  دهد یمنتایج نشان ایم،  را انجام داده      کردن مد 
    

  
 

 
قطر لکره مسرتقا از شرعان انینرای      ،است 

 .میاسبه کردیم حجم مد را ABCDماتریس  روش کمک سپس به .است ها نهیآ

      ،حجم مدABCD، ماتریس  Nd:YAGتشدیدگر پایدار تلسکوپی، لنز حرارتی، لیزر -کلید واژه

 

Stable telescopic resonator convex-concav for improvement of 

Nd:YAG solid-state laser beam quality 

1
Goli Hasanlo Maryam ,

1
Shayganmanesh Mahdi، 2Razzaghi Davood 

1
Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran Iran 

2
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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 مقدمه

های پرکاربرد در طراحی تشدیدگر روش  یکی از روش

های  المان روش ویژگی در این .]1[است ABCDماتریس 

طراحی  [2].شود صورت ماتریس نشان داده مییکی به اپت

ات شود که تاثیر تغییر انجام می ای تشدیدگر به گونه

در . [3] میله لیزر را کاهش دهد کانونیفاصله حرارتی 

ب در تشدیدگر تلسکوپی با استفاده از تقری ABCD روش

اثرات گرمایی  با توجه به  و  [4]ها لنز نازک برای عدسی

ماتریس انتقال تمام عناصر   [5]ناخواسته محیط فعال

تشدیدگر تلسکوپی طراحی و  اپتیکی محاسبه شده و

 با تشدیدگر بدون تلسکوپ و نتایج استتحلیل شده 

برای اولین بار   1999در سال .[6]مقایسه شده است

Krupke  و Sooy  مطالعاتی در رابطه با تشدیدگر

در رابطه با  Hanna 1981تلسکوپی انجام دادند، در سال 

دلیل قابلیت  این تشدیدگر بیان کرد که این تشدیدگر به

عملکرد       لکه  برای افزایش قطرتنظیم تلسکوپ، 

 انرژی خروجی 1919Sarkiesدر سال [. 2] خوبی دارد

را محاسبه کرده و با تشدیدگر بدون  تشدیدگر تلسکوپی

توان با تنظیم  و نشان داد میتلسکوپ مقایسه کرد 

 .[1]تلسکوپ میزان انرژی تشدیدگر را افزایش داد

ما در این مقاله با محاسبه حجم مد تشدیدگر تلسکوپی 

در برحسب مقدار غیرکانونی تلسکوپ، افزایش حجم مد را 

 .دهیم نشان میاثر حضور تلسکوپ در تشدیدگر 

 معرفی تشدیدگر تلسکوپی

توان به دو  در تشدیدگر می تلسکوپگیری  کار ل بهیدالاز   

به ن اجازه را تنظیمات تلسکوپ ای (1:اشاره کرد آن ویژگی

. به راحتی اثرات لنز حرارتی را کنترل کنیم که دهد میما 

لکه روی میله لیزری را بزرگ کرده و در عین حال از ( 2

کند که  تشکیل لکه خیلی کوچک بر آینه جلوگیری می

سیستم لیزری مورد  .کند عملکرد خوب لیزر را بیان می

محیط  تلسکوپ عبوری و ینه کاو و کوژ،آنظر شامل دو 

( 1)که در شکل  است میله صورتبه  Nd:YAG فعال

.مده استآ

 

 ]9[2],[5],[چیدمان ازمایشگاهی تشدیدگر تلسکوپی  : 1شکل

 d+δ با فاصله  f2و  f1فاصله کانونیهای تلسکوپ با  عدسی  

 (d=f1+f2و δ  تلسکوپمقدار غیرکانونی)  از هم قرار

  .[9]دارند

متر و شعاع  سانتی به طولده   Nd:YAGلیزر  میله برای

با رسم .را محاسبه کردیممقدار فاصله کانونی ، متر سه میلی

نمودار تغییرات قطر لکه در مرکز میله لیزر نقطه پایدار 

متری بدست آمد  سانتی 09دینامیکی در نزدیکی فاصله 

متر  سانتی 29تر از  اگر فاصله کانونی به کم که

 .شدبرسد،تشدیدگر ناپایدار خواهد 

 تئوری تشدیدگر تلسکوپی

عنوان دو عدسی با فاصله  با در نظر گرفتن تلسکوپ به

d+δ ، [1].زیر می نویسیمصورت ه برا تلسکوپ ماتریس                                                                     

          (1   )                  





















 
















1
  f2

1
01
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1

1
  f1

1
01 d 

قطعات اپتیکی  های انتقال پرتو  با ضرب ماتریس

تشدیدگر، ماتریس یک رفت و برگشت کامل تشدیدگر 

( 2)طبق رابطه  های آن، به کمک مولفه شود که حاصل می

 :[5] شود شرط پایداری بیان می

   1
2

1 



DA

                                         (2)              
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به ( 3) تشدیدگرهای فعال شامل لنز حرارتی رابطهدر 

  بیان می شود که  (9)رابطه صورت 
  و   

پارامترهای   

 :[6]هستند   و    تعمیم یافته 

         (9 )                                              10 21  gg    

Hanna  به کمک دو پارامتر  
  و   

سبات تئوری محا  

 2ωشعاع باریکه  در تشدیدگر خطی.تشدیدگر را انجام داد

  برحسب 
  و   

 : [5],[6]زیر است به صورت  

  2

1

212

1
2
2 )

)1(
(








ggg

g
L




                       (0) 

به پارامتر  2ωمشخص است که شعاع باریکه ( 0)از معادله 

  
  و   

   تغییرات (  0)از رابطه . وابسته است  

  
نسبت  

   به 
 

  
را محاسبه کرده و استنباط شد که اگر   

  ضرب حاصل
   

برابر   
1

 
نسبت  2ωشود، شعاع باریکه  

  به نوسانات 
 .شود مستقل می  

Hanna  منحنی شعاع انحنای باریکه ( 0)به کمک معادله

2ω  که شعاع ای  و ناحیه کردهاحیه پایداری  رسم  در نرا

ترهای حساسیت کمتری نسبت به پارام 2ωباریکه انحنای 

ای  در ناحیه نشان داد نتایج،ورددست آ به را تشدیدگر دارد

  که 
  نسبت به تغییرات  2ωاست، شعاع باریکه     

 و  

  
  برای اینکه [.9]حساسیت کمتری دارد  

د باش    

و ینه محدب آیعنی به کارگیری منفی باشد،  R1 شد الزم

  از اینرو برای حفظ شرط 
    

  
 

 
 ،  

تر  ید کوچکبا  

 .[9و 5]مثبت و آینه مقعر باشد R2از یک، یعنی باید 

دو شرط اساسی که برای طراحی تشدیدگر تلسکوپی در 

بررسی شرط پایداری که نتیجه ( 1: این تحقیق بیان شد

  آن 
    

  
 

 
  ( 2 بود  

  و    
توسط .    

های ماتریس انتقال پرتو را  مولفه MATLABکدنویسی در 

. ها اعمال کردیم دست آورده و شرایط مذکور را بر مؤلفه به

شعاع انحنای آینه ها و فاصله قطعات اپتیکی از هم در 

تشدیدگر تلسکوپی را به کمک دو شرط باال در ناحیه 

روی آینه اول،  1ωپایداری بدست آوردیم و شعاع باریکه 

روی  9ωروی آینه دوم و شعاع باریکه  2ωشعاع باریکه 

نظر گرفتن شعاع با ثابت درعدسی شیء تلسکوپ را 

 (2)صورت شکل به   پتلسکو انحنای آینه اول و بزرگنمایی

  .به دست  آوردیم متر برحسب میلی

    

 

    بر حسب 1ω, 2ω, 9ωشعاع انحنای باریکه رسم :  2شکل 
 

    

 تلسکوپی میاسبه حجم مد در تشدیدگر 

کننیده در تیوان خروجیی تشیدیدگر،      پارامترهای تعییین از 

پیر   TEM00 جمی از محیط فعیال اسیت کیه توسیط مید     ح

را بیه    2ωشعاع باریکه ( 5)در ابتدا به کمک رابطه .شود می

 zو  δ،     پارامترهیای های ماتریس بر حسب  کمک مولفه

بیر حسیب    (9)نوشته و سپس حجیم مید را طبیق رابطیه     

 [:8]،[5]آوردیم به دست  δو     رهای پارامت

  ω
 
  

   

 
                          (5)         

         (9  )                        
    

            
 

 

 
 

 

 

بییرای . شییود بییازه انتگییرال روی محیییط فعییال گرفتییه مییی

را مشیخص   z=0در محیط فعال محل ( 1)تشدیدگر شکل 

هیای انتقیال پرتیو را     کرده و براساس این مکیان، میاتریس  

فاصله کیانونی   برای مقدار معین[.1] نویسیم می zبرحسب 

شود که  حل می δبرحسب ( 9)لنز حرارتی، انتگرال معادله 
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 059و 099دو مقیدار   فاصیله کیانونی بیا    نتایج آن را بیرای 

 .ایم آورده( 0)و ( 9)در دو نمودار متر  سانتی

 

 099فاصله کانونی لنز حرارتی  برای δ جم مد برحسبنمودار ح:  9شکل 

 سانتی متر

 

فاصله کانونی لنز حرارتی برای  δ نمودار حجم مد برحسب:  4شکل 

 سانتی متر 059

 

 گیری نتیجه

که برای  δطبق نمودارهای حجم مد بر حسب مقدار 

افزایش با  ،رسم شدکانونی متفاوت لنز حرارتی  های فاصله

توان به  می δ کاهش مقدار فاصله کانونی لنز حرارتی و

در واقع رابطه بین فاصله کانونی  .بیشینه حجم مد رسید

ما طراحی  .تابع هموگرافیک است صورت به δلنز حرارتی و 

به ازای ماکسیمم و مینیمم مقدار که  ای بوده به گونه

 .شودحفظ نیز پایداری تشدیدگر  ،غیرکانونی تلسکوپ
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به دست آمده از طریق  اکسیدرویبلند و نازک  های خواص تابشی نانوسیم

 اکسیداسیون گرمایی

 1فرزاد محمود حسینیو  ،1، محمود مرادی1فرناز عبدالرضاپور

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه علوم، دانشکده فیزیک، بخش1

هاای ناازک    این الیه .ندتولید شدروی های نازک نانوساختاری در این مطالعه، با بکارگیری شرایط مناسب الیه نشانی، الیه –چکیده 

باا طاولی   ( ZnO)های بلند اکسید روی  ی گرمایی قرار گرفتند و پس از آنیل شدن تحت شارش گاز اکسیژن، نانوسیم سپس در کوره

هاا در   به منظور امکان سنجی اساتااده از ایان نانوسایم   . نانومتر بر روی آن رشد کردند  130 در حدودقطری میکرون و  10بیش از 

هاای   ی طیاف  مطالعاه  . گیری شده و مورد بررسی قرار گرفت های اکسیدروی اندازهدیودهای نوری، طیف فوتولومینسانس  نانوسیم

ی  ی بانادی در ناحیاه  گسیل غالاب لباه  یک های اکسیدروی داشت با  نانوسیمنشان از کیایت باالی اپتیکی ( PL)فوتولومینسانس 

 . باشند های بلوری مرتبط میهای اکسیتون در نقص به بازترکیب که مرئیی  در ناحیهفرابناش و چند گسیل دیگر 

 ، اکسیداسیون گرمایی، فوتولومینسانس، نقص بلورییماکسیدروی، نانوس -کلید واژه

 

Luminescence properties of long ultrafine Zinc Oxide nanowires 

obtained via thermal oxidation 

Farnaz Abdolrezapour
1
, Mahmood Moradi

1
, and Mahmood Hosseini Farzad

1
 

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. 
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 مقدمه

های مختلف، از قبیل  به دلیل ترکیبی منحصر به فرد از ویژگی

 meV، انرژی اکسیتونی باالی eV 9/9باندگافی وسیع در حدود 

cmی  الکترونی از مرتبهپذیری باالی  تحرک، 06
2
V/s 166 ،

ی مرئی، غیرسمی بودن و فراوانی در  شفافیت اپتیکی در ناحیه

های ساخت نسبتا آسان نسبت به دیگر اکسیدهای  کنار روش

های کاربردهای متنوعی، از قبیل سلولبرای فلزی، اکسیدروی 

، الکترود شفاف ]1[ (DSSCs)1خورشیدی حساس به رنگدانه

ی انتقال  به عنوان الیه، ] [ (LED)  برای دیودهای نوری

، ]9[( QLED)الکترون در دیودهای نوری نقاط کوانتومی 

آشکارسازهای  ،]5[ ، لیزرهای فرابنفش]9[ سنسورهای گازی

مورد تحقیقات وسیع قرار  ]1[تورهای پیزو و ژنرا ،]0[ نوری

 .گرفته است

اکسیدروی از طریق  و نازک های بلند در این مطالعه، نانوسیم

روی به های نازک  نشانی الیه ای شامل الیه یک روش دو مرحله

، و سپس 9جریان مستقیممغناطیسی ی کندوپاش  وسیله

کوارتزی تحت ی  ها در یک لوله اکسیداسیون گرمایی این الیه

به مدت یک ساعت،  C 566°در دمای  شارش گاز اکسیژن

  . تولید شدند

سنجی  ها و در نتیجه امکان به منظور بررسی خواص تابشی آن

ها در دیودهای نوری، طیف  استفاده از این نانوسیم

 .گیری شده و مورد بررسی قرار گرفت فوتولومینسانس اندازه

 روش انجام آزمایش

زک روی بر روی بسترهای تمیز شیشه از طریق های نا الیه

خالص  Znکندوپاش مغناطیسی جریان مستقیم از یک هدف 

به ( 9/99)% گاز آرگون . انجام شد mm 166با قطر ( 99)%

. ی خالء مورد استفاده قرار  گرفت عنوان گاز کار در محفظه

 mbarبر روی   ی خالء به ترتیب فشار ابتدایی و انتهایی محفظه

16-5
 -mbar16و  5/5×

و تمامی پارامترهای  قرار گرفته 1/9×

ترین شرایط در  تنظیم شدند تا مناسب ]8[دیگر طبق تجربه 

                                                           
1 Dye Sensitized Solar Cells 
2 Light Emitting Diodes 
3 DC Magnetron Sputtering 

ها پس از  های نازک برای رشد متعاقب نانوسیمالیه

ی  در طول فرآیند یک ساعته. اکسیداسیون گرمایی حاصل شود

میزان کمی شارش گاز  ،C 566°اکسیداسیون گرمایی در دمای 

ی کوارتزی شد تا به  وارد لوله  sccm 96ی  اکسیژن به اندازه

 . نمایدفرآیند اکسیداسیون کمک 

ها از طریق  ها و نانوسیم خصوصیات بلوری و ساختاری نانوالیه

 Bruker  AFX D8با استفاده از ( XRD) 9پراش پرتوی ایکس

میکروسکوپ و  ،nm 15960/6طول موج و   Cu-Kαبا کاتد

با استفاده از ( FE-SEM)الکترونی روبشی گسیل میدانی 

. ، مورد بررسی قرار گرفتندFESEM Hitachi 4160دستگاه  

انجام  ImageJافزار  ها از طریق نرم گیری ابعاد نانوسیم اندازه

( PL)های طیف فوتولومینسانس  گیری گرفت و در نهایت، اندازه

که با المپ زنون به  PL spectroscopy LS55از طریق سیستم 

 . عنوان منبع نور مجهز شده بود صورت پذیرفت

 نتایج

های روی به رنگ سفید در  پس از یک ساعت اکسیداسیون، الیه

آمدند که انتقال کامل از فاز فلزی، به فاز اکسیدفلزی را نشان 

این تغییر فاز از طریق پراش پرتوی ایکس نیز تایید شد . داد می

های  تمامی قله. به نمایش گذاشته شده است 1که در شکل 

پراش به خوبی با الگوی شناخته شده برای روی و اکسید روی 

 .شود مشاهده نمیتطابق داشتند و هیچ گونه ناخالصی نیز 

 

پیش و پس از  Znهای نازک  پراش پرتوی ایکس الیه. 1شکل 
مت شماره، به س 566به اندازه  Znطیف برای وضوح، ) اکسیداسیون

 (.است باال جابجا شده

                                                           
4 X-Ray Diffraction 
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نیز از نمونه  SEMبه منظور بررسی مورفولوژی ساختار، تصویر 

  همانطور که در شکل . قبل و بعد از اکسیداسیون گرفته شد

های  سطح فیلم از صفحهمشاهده می شود، بعد از الیه نشانی، 

. شده است پراند، که روی یکدیگر قرار گرفته Znشش ضلعی 

 Znدهی ها به خاصیت خود نظمشش ضلعیگیری دلیل شکل

گیرند که  ای نظم میها به گونهبه این معنی که اتم. برمیگردد

گیری مصرف شود و ساختار شش ضلعی  کمترین انرژی شکل

 .را دارد وجودگیری در بین ساختارهای م مترین انرژی شکلک

در شکل  که چنانچهساعت  پس از اکسیداسیون به مدت یک

بیش از ب مشخص است، نانوسیم های اکسیدروی به طول  

نانومتر با توزیعی   195 56میکرون و قطری در حدود 16

با نسبت طول به . اند رشد کردهیکنواخت بر روی کل سطح 

توانند کاندید خوبی  ها می ، این نانوسیم15قطری در حدود 

 .برای بسیاری از کاربردها باشند

 

پس از ( بپیش و ( آاز الیه ی نازک روی  SEMتصویر .  شکل 

با شارش اکسیژن  C° 566ساعت در دمای  1اکسیداسیون به مدت 

sccm 96. 

 ها خواص تابشی نانوسیم

ها در دیودهای نوری، طیف  ی آن برای بررسی کاربرد بالقوه

اندازه گیری  ZnOفوتولومینسانس در دمای اتاق نانوسیم ها 

برای مقایسه، . به نمایش گذاشته شده است 9شده و در شکل 

های برانگیختگی مختلف اندازه گیری  هایی که با انرژی طیف

ای قوی  ها، قله تمامی طیف. ندا قرار گرفتهاند در کنار هم  شده

به نمایش گذاشتند nm 99  (eV 189/9 )در اطراف طول موج 

( NBE) 5ی باند یک لبهکه منتسب است به گسیل نزد

که به nm 985 (eV  95/9 )ای در  اکسیدروی و با شانه

 meV 50در حدود  های ازاد با تفاوت انرژی بازترکیب اکسیتون

، که مطابق با انرژی همبستگی مرتبط است NBEنسبت به 

ی کوچک اضافی در  چند قله. باشد اکسیتونی اکسیدروی می

 eV) 9/915و  nm 8/969در  NBEهای پایین تر از خط  انرژی

ها  وجود دارد اما منشا این گسیل( ترتیبه ب ،669/9و  681/9

به توانند  نمیها  این گسیل. تا به امروز شناخته شده نیست

  meV 1تکثیر فونونی مرتبط باشند چرا که انرژی فونون 

کمتر از آن چیزی است که برای  NBEانرژی انتقال . است

ZnO چرا که در اکسیدروی حجمی این . رود حجمی انتظار می

های گزارش شده  باشد ولی با انرژی می eV 9 /9مقدار برابر با 

 .برای اکسیدهای روی نانوساختاری مطابقت دارد

 

که توسط  ZnOطیف های فوتولومینسانس نانوسیم های . 9شکل  

 nm996 ،  )nm( 1. طول موج های متفاوتی برانگیخته شده اند

996 ،9 )nm 956 ،9 )nm 916. 

ی باندی غالب کیفیت بلوری خوب ساختار را اثبات  گسیل لبه

هایی مرتبط با نقص بلوری را نیز به  ساختار ما گسیل. می کند

 nmهای تابشی در اطراف  یکی از این قله. نمایش گذاشته شد

منشا . سبز مرتبط است-شود که به رنگ آبی مشاهده می  985

های گسیل است که  ن منشاءبحث تریاین گسیل یکی از مورد 

آن داده شده ولی بسیاری از  ی درباره های بسیاری فرضیه

دانشمندان اعتقاد دارند که این گسیل به دلیل جای خالی تک 

                                                           
5 Near Band Edge emission 

 ب آ
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  /eV 5باشد که یک سطح عمیق  می (VO) 0ی اکسیژن یونیزه

به طور کلی آورد و  ی انرژی به وجود می در طول باند ممنوعه

به عالوه، . ]9[ باشد در اکسیدروی می رنگ سبز مسئول گسیل

تحریک شده است،  nm 916وقتی که ساختار با طول موج 

گسیل )شود  دیده می nm 516ی دیگری نیز در اطراف  قله

ها در  مسئول این نوع گسیل( Oi) 1بین نشینی اکسیژن(. زرد

باند رسانش قرار زیر   /  eVاکسیدروی شناخته شده که در 

 .]16[است  گرفته

ی انرژی که  این سطوح انرژی عمیق در طول باند ممنوعه

ای ذاتی به وجود آمده اند به  های بلوری نقطه توسط این نقص

 .اند به نمایش گذاشته شده 9شماتیک در شکل صورت 

 

طرح شماتیک دو سطح انرژی عمیق در طول باند انرژی . 9شکل 

بین نشینی و ( VO)جای خالی اکسیژن : ممنوعه در اکسید روی

 (.Oi)اکسیژن 

های بلوری معموال فقط بعد از  های مرتبط به نقص چنین قله

به وجود  O2و  Arمراحل گداخت در دمای باال در اتمسفر 

توان شرایط گداخت و زمان  ها می آیند و برای تقویت آن می

 گردد گداخت را تغییر داد که برای تحقیقات آینده پیشنهاد می

]11[ . 

گیری نتیجه  

در این مقاله، با انتخاب صحیح پارامترهای کندوپاش، بسترهای 

شده که  تولیدهای بلند اکسیدروی  مناسب برای رشد نانوسیم

ها با توزیع  سپس با گداخت گرمایی این بسترها، نانوسیم

                                                           
6 Singly ionized oxygen vacancies 
7 Oxygen interstitials 

ها بیش  طول این نانوسیم. رشد کردند ها یکنواختی بر روی الیه

به . باشد نانومتر می 195در حدود  ها میکرون و قطر آن 16از 

های  طیف ،منظور بررسی کاربرد بالقوه در دیودهای نوری

تلف اندازه های مخ ها با طول موج فوتولومینسانس این نانوسیم

ها نه تنها برای گسیل  این نانوسیم گیری شد که نشان داد

باشند  کاندید بسیار مناسبی می( UVلیزرهای )تابش فرابنفش 

ی نور مرئی نیز از  توان برای دیودهای نوری گسیلنده بلکه می

 nmهایی در طول موج های  ها استفاده کرد چرا که گسیل آن

داشتند که از ( رنگ نارنجی) nm 516و ( آبی-رنگ سبز) 985

 .اند های بلوری ناشی شده نقص
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 سنتز شده از طریق روش CdSبررسی خواص اپتیکی خطی و غیرخطی نقاط کوانتومی 

 محلولی سنتز

 2سید جعفر حسینی، 2مهرانگیز بهرامی، 1محمود مرادی، 1محمود حسینی فرزاد ،1فرناز عبدالرضاپور

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه علوم، دانشکده فیزیک، بخش1

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه علوم، دانشکده شیمی، بخش2

به منظوور بررسوی   . تولید شدند( CdS)روش سنتز محلولی، نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید  ا استفاده ازدر این تحقیق، ب –چکیده 

 Zجاروب  روشی  بسته  ی هننسانس، طیف جذب و همچنین نمودار روزفوتولومی  اپتیکی و غیرخطی این نقاط کوانتومی، طیف خواص

و طوو    eV 11/2که این نقاط کوانتومی با داشتن گاف انرژی در حودود   دهد نتایج نشان می .اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت

cmو همچنین ضریب شکست غیرخطی برابر با   nm 841 موج گسیل
2
/W 11-11×81/1-  یار خووبی بورای اسوتفاده در    ، کاندیود بسو

 . باشند های نوری می های اپتوالکترونیکی متعددی من جمله دیودهای نوری و محدود کننده دستگاه

 Zغیرخطی، جاروب ضریب شکست نقاط کوانتومی، فوتولومینسانس،  -کلید واژه

Investigating linear and nonlinear optical properties of CdS quantum 

dots synthesized via aqueous synthesis method 
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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 

cm
2
/W.  
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 مقدمه

شعاع  به با داشتن ابعادی نزدیک( QD) 1نقاط کوانتومی

دهند که خواصی  ای از ماده را تشکیل می اکسیتونی بوهر، دسته

گاف انرژی وابسته به اندازه که . دارندحجمی مواد  و  مولکولهابین 

وری این ، خواص ندهد رخ میبه دلیل مقیدشدگی کوانتومی 

پذیرفتاری اپتیکی غیرخطی، طول  ، از قبیلرسانا نانوبلورهای نیمه

پذیرفتاری موادی که . دهدموج گسیلی و غیره را تغییر می

باالیی دارند، مورد توجه بسیاری (  χ(3))ی سه مغناطیسی مرتبه

ی سوم  های اخیر، خواص غیرخطی مرتبه در سال. ]1،1[باشند  می

توانند در  ای که می نقاط کوانتومی به دلیل کاربردهای بالقوه

فوتونیکی داشته  ی واپتوالکترونیک های دستگاه هایی همانند زمینه

.  ]9[ ندا باشند، به طور گسترده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته

در میان انواع مختلف نقاط کوانتومی، نقاط کوانتومی کلکوژنید، 

، به دلیل ساخت آسان و CdSeو  CdSنقاط کوانتومی  همانند

ورد تحقیق و م خواص متمایز اپتیکی، بیش از دیگر نقاط کوانتومی

  . ]5،4[ قرار گرفتندبررسی 

در این مقاله، با بررسی خواص اپتیکی خطی و غیرخطی نقاط 

از قبیل طول موج جذب و گسیل و همچنین  CdSکوانتومی 

نقاط نوع از این   ، امکان سنجی استفادهضریب شکست غیرخطی

  .گیرد انجام میهای اپتوالکترونیکی  کوانتومی در دستگاه

سولفیدزی نقاط کوانتومی کادمیوم سا آماده  

، g 414/0؛ MSA)ابتدا، محلولی آبی از اسید مرکپتوکسینیک 

ml 4 )نمک به محلول CdCl2 (M 01/0 ،ml 40 )اضافه شد .

دقیقه تحت شارش گاز نیتروژن قرار  90مخلوط واکنش به مدت 

گرفت تا تمامی گازهای اکسیژن موجود از محیط واکنش خارج 

 °Cا شارش گاز نیتروژن، مخلوط واکنش به دمای سپس، ب. شوند

 pHمیزان  NaOHموالر  0/1پس از آن، با  محلول . رسید 110

محلول  ml 4/4ی بعد،  در مرحله. تنظیم شد 11روی  خلوطم

به مخلوط واکنش اضافه شد و با هم زدن  Na2Sموالر  1/0

یت، مخلوط در نها. ساعت گرما داده شد 5مداوم، مخلوط به مدت 

تا شد و اتانول به آن اضافه واکنش را به دمای اتاق رسانده 

 . محصول زرد رنگ رسوب کند

                                                           
1 Quantum Dots 

غیرخطی و خطی و گیری خواص اپتیکی  اندازه

ها تحلیل آن  

از طریق سیستم ( PL)های طیف فوتولومینسانس  گیری اندازه

PerkinElmer LS55  که با المپ زنون به عنوان منبع نور

 . مجهز شده بود صورت پذیرفت

 Zجاروب  روشخواص اپتیکی غیرخطی با استفاده از گیری  اندازه

با در این روش، . ]6،1[ شداستاندارد و مدل عدسی گرمایی انجام 

اندازه و  ،nm 491طول موج  بای دیودی  استفاده از لیزر پیوسته

محلول ابتدا، . گشتعالمت ضریب شکست غیرخطی اندازه گیری 

 و هقرار گرفت mm1آماده شده در یک سلول کوارتزی با ضخامت 

ی کانونی  پرتوی نور لیزر از طریق یک عدسی با فاصله سپس

میزان عبور نور لیزر  و شدهسانتی متر بر روی نمونه متمرکز  40/1

مورد اندازه گیری  Zنه در راستای محور با جابجایی نمو از نمونه،

اندازه گیری لبه  روشی کمر لیزر با استفاده از  اندازه. قرار گرفت

 . به دست آمد cm 991/0، 1چاقو

گیری بحث و نتیجه  

ها  ابتدا برای تخمین گاف انرژی نقاط کوانتومی، طیف جذبی آن

طیف جذب  1شکل . ی فرابنفس و مرئی اندازه گیری شددر ناحیه

 .دهد نقاط کوانتومی را نشان می

 

 CdSطیف جذب نقاط کوانتومی . 1شکل 

قابل مشاهده است این نقاط کوانتومی  1همانطور که در شکل 

ی لبهجذب اند که باید از  داشته nm 551جذبی در طول موج 

 :بر این اساس طبق فرمول. نتیجه شده باشد 9باندی

(1)                       
  

     
 

                                                           
2  Knife Edge 
3
 Band edge emission 
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ی باند گاف این نقاط کوانتومی  که اندازه شود گیری می نتیجه

 CdSنسبت به  این انتقال به آبی .باشد  eV 91/1بایست  می

دارد به دلیل اثر  59/1که گاف انرژی برابر با ( nm 414)حجمی 

با استفاده . مقیدشدگی کوانتومی در نقاط کوانتومی رخ داده است

توان تخمینی از شعاع  موثر میی بروس، با تقریب جرم  از معادله

 :]9[ذرات داشت 

(1)                 
    

     
 

  
  

 

  
   

       

  
 

انرژی گاف  Eg، انرژی گاف نقاط کوانتومی، Enpدر این معادله 

  حالت حجمی و 
  و   

 به ترتیب جرم موثر الکترون و حفره  

شعاع  R، باشند می (9/0   و  19/0   برابر با  CdSبرای )

ی معادله. ]9[ ثابت دی الکتریک آن هاست εنقاط کوانتومی و 

 :آیدساده شده به این صورت در می

(9)                 
     

     
      

 
  

به دست آمده نتیجه می شود که شعاع این نقاط  گاف انرژیکه با 

 . باشد nm 16/1بایست در حدود  کوانتومی می

طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتومی که با طول موج  1در شکل 

این نقاط . تحریک شده، به نمایش گذاشته شده است 949

رنگ سبز (  nm 459کوانتومی یک گسیل غالب در طول موج 

که یک انتقال به قرمز نسبت به  دنگذاررا به نمایش می (5روشن

دلیل این انتقال به قرمز به دلیل جابجایی . طیف جذب دارد

این نقاط کوانتومی برای ساخت . ]10[استوکس می باشد 

چرا که تفاوت بین طول  هستندها مفید ( LED) 4دیودهای نوری

گردد در ماده می 6ها مانع وقوع خود جذبی موج جذب و گسیل آن

]11[ . 

که  شود مشاهده میی گسیل  پهن شدگی قله ،طیف گسیلدر 

. برای نقاط کوانتومی است( تابع دلتا)ی مورد انتظار  ایر با قلهغم

. وانتومی باشدنقاط ک این ی اندازه دراین مساله باید به دلیل توزیع 

که  قابل مشاهده استهای نسبتا کوچک دیگری نیز  قله به عالوه

بلوری بر روی سطح نقاط کوانتومی که های  به دلیل وجود نقص

 .]11،19[اند به وجود آمدهافتند  ها در آن به تله می اکسیتون

                                                           
4 RGB value: #9cff00 
5 Light Emitting Diodes 
6  Self-Absorption 

توان نتیجه  می PLاز روی طیف  با مروری بر کارهای انجام شده،

نانومتر  9/5 ~این نقاط کوانتومی باید در حدود  قطرکه  گرفت

ای که بر اساس طیف جذب برای شعاع نقاط  باشد که با نتیجه

 .]19[به خوبی در توافق است شد کوانتومی پیدا 

 

 CdSطیف فوتولومینسانس نقاط کوانتومی . 1شکل 

به کار گرفته  Zروش جاروب  گیری ضرائب غیرخطی، برای اندازه

ی لیزر که توسط عدسی  روبروی باریکه در این روش، نمونه. شد

به اندازه دو  Zسپس در راستای محور و  گرفتهمتمرکز شده قرار 

با استفاده  و میزان گذردهی دسی جابجا شدهبرابر طول کانونی ع

 . گیرد میگیری قرار از آشکارساز مورد اندازه

 Zجاروب  روشطیف عبوری بر حسب موقعیت برای  9شکل 

 .دگذار را به نمایش میبسته  روزنه

 

به دست آمده از  CdSی بسته نقاط کوانتومی  نمودار روزنه. 9شکل 
 Zجاروب  روشطریق 

که میزان ضریب توان بالفاصله متوجه شد  از نوع نمودار می

ی اندازه به دست آوردن برای. استشکست غیرخطی، منفی 

n2ی بسته، در این فرمول  ی نمودار روزنه دره تا قلهی  ، فاصله

 :]15[شود  گذاشته می

(5)                                   
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گذردهی خطی روزنه یعنی نسبت توان  Sی باال  در رابطه

به توان کل پرتوی لیزر ( در غیاب نمونه)عبوری از روزنه 

باشد برابر است  که انحراف فازی القا شده می      . باشد می

 :با

(4)                         
          

 
 

 I0ضریب شکست غیرخطی مرتبه ی دوم محیط،  n2که در آن 

   )پرتوی لیزر فرودی  شدت
   
   

 ) ،λ  طول موج پرتوی

     لیزر و 
        

نیز ضریب  αمی باشد که    

 :باشد که با استفاده از معادلهجذب خطی محیط می

(6)                          
    

نور لیزر ورودی، وقتی توان  ر حسباز روی نمودار توان خروجی ب

برای نقاط . آید به دست می ،(5شکل )  مستقیم به نمونه تابیده

برابر  میزان جذب غیرخطی ،سنتز شده کادمیوم سولفیدکوانتومی 

های  و سپس با استفاده از معادله محاسبه گشته cm-1 441/9 با

-cm2/W 10برابر با داده شده میزان شکست غیرخطی 

این میزان شکست غیرخطی باال که  .به دست آمد -99/1×10

دهد، نقاط  ی باال را نشان می هارمونیک مرتبهپتانسیل تولید 

کوانتومی سنتز شده را کاندید خوبی برای ساخت لیزرهای پالسی، 

 .]14[نماید  ی نوری و سوئیچ نوری می های محدود کنندهدستگاه

 

 αتوان خروجی بر حسب توان ورودی برای تعیین . 5شکل 

گیری نتیجه  

در این مقاله با کمک روش سنتز محلولی، نقاط کوانتومی 

سنتز شده و سپس خواص اپتیکی خطی و  CdSکولوئیدی 

 eVگاف انرژی این مواد . مورد بررسی قرار گرفتها،  آنغیرخطی 

دهد شعاع این نقاط باید در  به دست آمد که نشان می  91/1

 گسیلطیف فوتولومینسانس این نقاط . باشد  nm 16/1حدود 

را به نمایش گذاشت که ثابت   nm 459طول موج در غالبی 

کند این نقاط کوانتومی کاندید خوبی برای استفاده در  می

QLEDضریب شکست  ،به عالوه. باشند های سبزرنگ می

به دست آمد که از  -cm2/W 10-10×99/1 غیرخطی برابر با 

و  نوریهای  ها کاندید بسیار مناسبی برای محدود کننده آن
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 رسانای شفاف ضخامت مس و ایندیوم در فیلم نازکتاثیر 
    /In/Cu/In/     

1مسعود عبدالهی
 1عرفان کدیور ،

 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز.1

در این مطالعه تاثیر ضخامت الیه مس به عنوان الیه هدایت کننده الکتریکی و ایندیوم به عنوان الیه واسط در فیلم نازک  –چکیده 

های نازک روی زیرالیه ی دست یافتن به ساختار فوق، الیهبرا. گیردساندویچ شده توسط تری اکسید مولیبدن مورد بررسی قرار می

سنج دو پرتوویی و مااوموت   در ناحیه مرئی بوسیله دستگاه طیفطیف عبوری . اندنی شدهنشاالیهبه روش تبخیر حرارتی  ایشیشه

همچنین کیفیت و زبری سطح توسط میکروسوکوپ  . گیری شده استالکتریکی سطحی پوشش توسط دستگاه پروپ چهارسر اندازه

 11نه مادار تابع شایستگی مربوط به ضوخامت موس   دهد که بیشینتایج آزمایشگاهی نشان می .ه استگیری شدنیروی اتمی اندازه

 .نانومتر است 3نانومتر و ایندیوم 

 نشانی، الیه واسط، مقاومت الکتریکی، الیهرسانای شفاف طیف عبوری، فیلم نازک –کلید واژه 

 

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 two-

beam 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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 مادمه
 های نمایشهای صفحهاخیر، دستگاه هایدر سال

های آلی نور، نمایشگرهای کریستال مانند دیود) تخت

لیل انعطاف پذیری به د( های پالسمامایع یا دستگاه

و هزینه ساخت کم به سرعت در حال  مکانیکی، وزن

کترود ها یک الدر همه این دستگاه. هستندتوسعه 

 افی شفاکسیدهای رسانا. شفاف مورد نیاز است

(TCO) در این  عنوان آند به طور گسترده ای به

های روش و از مواد .[1و1] شوندها استفاده میدستگاه

های نازک رسانای شفاف متعددی برای ساخت فیلم

و  ITOهایی مانند پوشش فیلم. استفاده می شود

AZO به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. 

ه قرار ندرت مورد مطالعهایی که به یکی از ساختار 

در . اکسید است/فلز/گرفته است، ساختار اکسید

اکسید به منظور کاهش بازتاب /فلز/ساختارهای اکسید

زیاد نور، فیلم فلزی بین دو الیه دی الکتریک اکسید 

در چنین ساختاری، فیلم  .[9] شودمیفلزی تعبیه 

فلزی باید به اندازه کافی ضخیم باشد تا بتواند هدایت 

الکتریکی خوبی داشته باشد و به اندازه کافی نازک 

خواص . [4] دشد تا از جذب زیاد نور جلوگیری کنبا

تحت الکتریکی و اپتیکی چنین ساختارهایی به شدت 

 نشانی ودمای زیرالیه، آهنگ الیه تاثیر عواملی همچون

 .ها استضخامت الیه

مطالعاااتی در خصااوص دیودهااای   تیااان و همکااارش

 بااا اسااتفاده از کاتااد  (OLED)آلاای  گساایل نااور 

    /Ag/       نجااا  بااه روش تبخیاار حرارتاای ا

دهد که ایان سااختار مای تواناد     نتایج نشان می. دادند

درصاد در   00تاا   56میزان انتقال نوری را باه میازان   

ناانومتر و مقاومات     100تا  400محدوده طول موجی 

 .[6]نشان دهد       9در حد 

کاااااتین و همکااااارانش بااااه مطالعااااه خااااواص   

    /Ag/         بااا اسااتفاده از تبخیاار حرارتاای

ها دریافتند زمانی که آهنگ رسوب نقاره  آن. پرداختند

یابد ضاخامت  نانومتر بر ثانیه افزایش می 4/0 به 1/0از 

ناانومتر   4به  0تریکی از مورد نیاز نقره برای هدایت الک

زایش ضخامت الیه نقره، رسانش اا افاب. یابدکاهش می

1از حاادود   10
 5

تااا باایش از    سااانتیمتر اهاام   

1  10
4
 همچناین . یاباد افازایش مای  سانتیمتر اهم   

ناانومتر در محادوده    10برای ضخامت الیه نقره تقریبا 

 05حاداکرر انتقاال ناوری برابار      ،نانومتر 450تا  440

و مقدار متوسط عبور نوری بارای ایان ضاخامت     درصد

 .[1] درصد به دست آوردند 15

 لااااوپز و همکااااارانش بااااه مطالعااااه ساااااختار    

    /Cu/     نشاانی شاده باه روش تبخیار     الیه

ها دریافتند که به دلیل نفوذ الیه آن. حرارتی پرداختند

باارای دساات یااافتن بااه ،      هااای مااس در فاایلم

 را افزایش دهندمس  الیهضخامت  ساختاری رسانا باید

بناابراین از   .گرددمی به تضعیف عبورامر منجر که این 

      و Cuالیااه واسااط آلومینیااو  بااین دو الیااه   

  :استفاده کردند و ساختار را الیه نشانی کردند
     / Al / Cu / Al /      

و  Cu  ،10، 1/1 ضااخامت Alبهتاارین نتااایج باارای   

-در مجاورت زیر الیه و هوا به ترتیب ضاخامت      

ساختار فاو   . نانومتر را به دست آوردند 96و  10های 

نااانومتر و رسااانش  690در درصااد  10عبااور اپتیکاای 

6  10
 4
 .[1] دهدرا نشان می     

 هاسازی نمونه مادهآ
با الکل اتایلن و  ای ابتدا زیر الیه شیشهدر این مطالعه، 

خشک شده  سپس با گاز نیتروژن .شوداستون تمیز می

. شودیله پنبه آغشته به استون تمیز میوسو مجددا به 

که شامل ساه   DTTتوسط دستگاه  نشانیالیهعملیات 

  .منبع تبخیر گرمایی است صورت گرفته است

1فشاار  پس از رسایدن دساتگاه باه      10
 6
      

 .صورت گرفتاه اسات   در دمای اتا نشانی عملیات الیه

یساتال کاوارتز   سنج کر ها توسط ضخامتضخامت الیه

نشانی، عباور  پس از فرآیند الیه. گیری شده استاندازه

 اساپکترومتر، مقاومات الکتریکای ساط  باا      اپتیکی باا 
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نقطااه و زبااری سااط  بااا نیااروی    4دسااتگاه پااروب 

 .گیری شده استمیکروسکوپ اتمی اندازه

 نتایج تجربی
هاای اکساید   نشاانی فایلم  ر این مطالعه، آهناگ الیاه  د

و  1/0 و 9/0ترتیاب برابار   مس و ایندیو  به مولیبدن، 

. نااانومتر باار ثانیااه ثاباات انتخاااب شااده اساات   06/0

 96و  10ثابات   برابر مقادیر     همچنین ضخامت 

در نظار  های مجاور باا زیرالیاه و هاوا    نانومتر برای الیه

 . گرفته شده است

 الیه نشانی با تغییر در ضخامت مس
رسی تأثیر تغییار ضاخامت ماس در فایلم     به منظور بر

، با ثابات نگاه داشاتن اینادیو  در     نازک رسانای شفاف

فتاه  پذیرنشانی انجاا   فرآیند الیه ،نانومتری 4ضخامت 

مشااهده  ( 1)نتایج بدست آمده در جدول شماره . است

 .می شود
مس  و( نانومتر 4)هایی با ضخامت ایندیو  ثابت ساختار: 1جدول 

 متغیر
 زبری سطح

(nm) 
T 

(550 nm) 
    

(   ) 
R 
( ) 

ضخامت 

 (nm)مس 

1.097 45 39.00 8.80 14 

1.799 59 31.16 6.88 12 

1.944 61 28.04 6.21 8 

2.329 77 - - 4 

 

کااهش ضاخامت   ( 1)با توجه به نتایج جادول شاماره   

مااس، باعااز افاازایش عبااور اپتیکاای و زبااری سااط  و 

 .همچنین کاهش در رسانندگی می شود

 ایندیومالیه نشانی با تغییر در ضخامت 
 11در این مرحله با ثابت نگه داشتن ضخامت ماس در  

 . نانومتر، ضخامت ایندیو  تغییر می کند
 اینادیو   و (ناانومتر  11) هایی باضاخامت ماس ثابات   ساختار: 1جدول 

 متغیر
زبری 

سطح 

(nm) 

T 
(550 nm) 
   

 (   ) 
R  
( ) 

ضخامت 

 ایندیو 
(nm) 

1.378 62 - - 5 

1.799 59 31.16 6.88 4 

1.353 57 13.40 2.97 3 

3.516 22 7.50 1.66 2 

 

 شودمشاهده می( 1)جدول شماره همان طور که در 

افزایش ضخامت ایندیو  باعز کاهش پیداست، 

 .شودرسانندگی و افزایش عبور اپتیکی می

های رسانای یکی از پارامترهای موثر در مقایسه پوشش

اسات کاه از   شفاف، محاسبه فاکتور معیاار شایساتگی   

 :[5] کندرابطه زیر پیروی می

(1)                                    
هاای  معیار شایستگی برای ضاخامت  4و  9های جدول

 .دهندمختلف مس و ایندیو  را نشان می
نانومتر و  4ایندیو   با ضخامت ساختارمعیار شایستگی برای : 9جدول 

 مس متغیر ضخامت

      

نانومتر و  11با ضخامت مس ساختار  معیار شایستگی برای: 4جدول 

 متغیرضخامت ایندیو  

      

بنابراین معیار شایستگی بهینه مربوط به ساختار دارای 

 11نانومتری و ساختار دارای ماس   4و ایندیو   0مس 

 .نانومتری است 9ایندیو  و 
 عبور اپتیکی فیلم رسانای شفاف برای 1شکل 

طور انهم. دهدهای متفاوت مس را نشان میضخامت

گردد، با افزایش ضخامت مشاهده می 1که در شکل 

یابد اپتیکی فیلم رسانای شفاف کاهش میمس عبور 

  که این امر ناشی از افزایش میزان جذب اپتیکی فیلم

عبور اپتیکی فیلم رسانای شفاف  1شکل  .مس است
. برای ضخامت های متفاوت ایندیو  را نشان می دهد

با افزایش ضخامت ایندیو   نتایج حاکی از آن است که

علت این امر تشکیل . می یابدور اپتیکی افزایش عب

اکسید ایندیو  در مجاورت فیلم اکسید مولیبدن فیلم 

مربوط به ساختار حاوی  AFMتصویر  9شکل  .است

.دهد نانومتر ایندیو  را نشان می 4 نانومتر مس و 14

ضخامت  14 12 8

 (nm)مس 

10×5/2
-4

 
 

10×6/1
4-
 

 

8/7×10
-6

 
 

Ф𝑻𝑪 

ضخامت  4 3 2

 (nm)ایندیوم

3/5×10
-8

 
 

10×7/2
-4

 
 

1/6×10
-4

 
Ф𝑻𝑪 
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 طیف تراگسیل نمونه ها در ضخامت های مختلف مس: 1شکل 

  

 
 ایندیو طیف تراگسیل نمونه ها در ضخامت های مختلف : 1شکل 
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افت و خیز  گیری همبستگی زمانی و مکانیاندازه تالطمی به روش گیری سرعت متوسط همرفتاندازه

 عبوری از آن زاویه فرود نور هایمولفه

 9و2اله رسولیسیف ،1ابراهیم محمدی رازی

 علوم پایه، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایرانگروه فیزیک، دانشکده 1

 دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان، زنجان ایران 2

 مرکز پژوهشی اپتیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان، زنجان، ایران9

سرعت متوسط همرفت  ،زاویه فرود نور عبوری از محیط متالطم همرفتیاز محاسبه همبستگی زمانی و مکانی با استفاده  مقاله نیدر ا -چکیده 

 81شود. نور لیزر با سطح مقطعی به قطر می ایجادکن برقی محیط متالطم همرفتی بر این اساس با استفاده از یک گرم شود.تعیین میتالطمی 

ای دو کاناله زاویه فرود نور سنج مارهتهای مسیر با استفاده از انحرافشود. در انبه صورت جبهه موج تخت از محیط متالطم عبور داده میسانتیمتر 

نه همبستگی تعیین شده و سرعت یان و مکان بیششود. با محاسبه همبستگی زاویه فرود نور، زمدر دو راستای عمود بر جهت انتشار تعیین می

دهند یشود. نتایج نشان مبر سرعت همرفت تعیین میکن گرمایی و دمای سطح گرمشود. بعالوه تاثیر فاصله از منبع همرفت در دو راستا تعیین می

  یابد.کن و فاصله گرفتن از آن سرعت همرفت افزایش میکه با افزایش دمای گرم

 ، گرادیان دماتالطم همرفتی، سرعت سنجی لیزری -کلید واژه

 

Velocimetry of convective air turbulence with measurement of 

temporal and spatial correlation of the angle of arrival fluctuations 
3,2, Saifollah Rasouli1Ebrahim Mohammadi Razi 

Faculty of physics, Department of Basic Sciences, university of Bojnord, Bojnord, Iran1 

Department of physics, Institute of Advance Studies in Basic Science, Zanjan, Iran2 

Optics Research Center, Institute of Advance Studies in Basic Science, Zanjan, Iran3 

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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 مقدمه

-ای از سیال که از سمت پایین حرارت میمساله ناپایداری الیه

عامل اصلی  [1]بنارد معروف است-بینید به مساله ناپایداری رایلی

ذرات گرم باالرونده و نیروی گرانشی  ناپایداری، نیروی شناوری

ذرات سرد پایین رونده است. این مسئله برای اولین بار در سال 

برای حالتی که سیال از پایین توسط سطح گرم صلب و  1911

در باال در معرض هوا قرار داشت توسط بنارد مطرح شد. رایلی 

 وتئوری خود را برای شرایط ناپایداری در حالت د 1911در سال 

-سطح صلب ارائه کرد. او نشان داد ناپایداری هنگامی اتفاق می

)راستای گرادیان دما( به اندازه  zافتد که گرادیان دما در جهت 

کافی بزرگ شود و برمبنای آن عدد بی بعد رایلی را به صورت 

 :[1]زیر تعریف کرد

(1)                                     
k

THg
Ra



 3
 

 Tشتاب گرانش،  gضریب انبساط حرارتی سیال،  که 

ویسکوزیته دینامیکی سیال،  اختالف دمای سطح گرم و سرد، 

k  ضریب پخش حرارتی وHگرم و سرد  فاصله بین سطوح

، cRaهنگامی که عدد رایلی کوچکتر از رایلی بحرانی،  است.

باشد، سیال ساکن بوده و انتقال حرارت توسط  مکانیزم رسانش 

شود. در این مکانیزم نیروی شناوری ضعیف است و انجام می

توانایی غلبه بر نیروی ویسکوزیته را ندارد، در نتیجه انتقال 

زمانی که شود. تماما توسط هدایت مولکولی انجام می حرارت

cRaRa  شناوری شدت یافته و در نهایت به نیروی ،

 کند. در اینویسکوزیته غالب شده و سیال شروع به حرکت می

شود. زمان دومین مکانیزم انتقال حرارت، جابجایی، شروع می

شروع ناپایداری اولیه به عدد رایلی بحرانی بستگی دارد. بنا به 

است. با افزایش  1111مطالعات انجام شده این عدد در حدود 

جابجایی به صورت ، 5102Raعدد رایلی تا زمانی که 

حالت تناوبی در زمان و مکان خواهند که ساختارهای همدوس 

این ساختارها 5102Raگامی که . هنشود، انجام میداشت

حالت همدوس خود را از دست داده و حالت تصادفی در زمان و 

-مکان خواهند داشت. به عبارت دیگر تالطم همرفت شروع می

گیری پر اهمیت در تالطم همرفتی اندازهشود. یکی از مسائل 

                                                           
1Laser Doppler Anemometry   

2 Hot Wire Anemometry 

 گیری سرعتسرعت انتقال دما به واسطه همرفت است. اندازه

ها شود. از میان این روشهای گوناگون انجام میهمرفت به روش

و  2روش سیم داغ ،1توان به روش باد سنجی دوپلر لیزریمی

سرعت سنجی به اشاره کرد. در  9سرعت سنجی تصویر ذرات

د ایگیری باندازه ابزار ،سیم داغ و استفاده از تصویر ذرات روش

ایجاد اختالل  باعث امرکه این  قرار گیردمحیط متالطم درون 

شود. اما در روش سرعت سنجی داپلری نیازی به در محیط می

سرعت سنجی  یط متالطم نیست. در این مقالهورود به مح

از همبستگی زمانی و مکانی همرفت در روشی جدیدی با استفاده 

های باریکه نور عبوری از محیط تالطم شرح داده خواهد مولفه

گیری از دور است ، روشی اندازهن روشایه اینک با عنایت بهشد. 

 .شدباعث ایجاد اختالل در بحث همرفت نخواهد لذا 

 چیدمان آزمایش

دهد. از این ای از چیدمان آزمایش را نشان میطرحواره 1شکل 

های تالطم همرفتی استفاده شده چیدمان برای بررسی ویژگی

عدد . این چیدمان شامل لیزر، عدسی اسفریک، دو [2]است

 یی جبهههکانالای دوسنج مارهکن برقی، انحرافلسکوپ، گرمت

با  Nd-YAGو رایانه است. باریکه لیزر  CCDموج، دوربین 

نانومتر  092میلی وات و طول موج  01دمش دیودی با توان 

ون شود تا کانای تنظیم میتوسط یک عدسی اسفریک به گونه

وسط د. پرتو لیزر تآن بر کانون پشتی تلسکوپ اول منطبق گرد

این تلسکوپ پهن و مواز ی شده و بعد از عبور از محیط متالطم 

اند. شود. دو تلسکوپ کامالً هم خط شدهوارد تلسکوپ دوم می

اینچ است. از یک  8و  11قطر تلسکوپ اول و دوم به ترتیب 

کن برقی برای ایجاد گرادیان دما و نیز ایجاد محیط متالطم گرم

 111الی  21کن در بازه ه شده است. دمای گرمهمرفتی استفاد

از  کند.درجه تغییر می 1درجه سانتیگراد  با نوسانات کمتر از 

گیری گرادیان دما در دو یک مجموعه دماسنج رقمی برای اندازه

کن و عمود بر آن و نیز محاسبه عدد رایلی راستا موازی سطح گرم

ری گیرای اندازهبرای تعیین شدت تالطم استفاده شده است. ب

دو تلسکوپ  ،سرعت همرفت در فواصل مختلف از منبع گرمایی

کن برقی قرار گرفتند. یک سانتیمتری از گرم 81و  19در فواصل 

9 Particle Image Velocimetry 
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عدسی موازی ساز طوری پشت تلسکوپ دوم قرار گرفته است که 

کانون آن بر کانون تلسکوپ دوم منطبق است. باریکه لیزر پس 

تلسکوپ بوسیله این عدسی موازی شده و از کانونی شدن توسط 

شود. ای دو کاناله میسنج مارهبا قطری کوچکتر وارد انحراف

به دو قسمت با شدت برابر تقسیم  BSسپس توسط باریکه شکن 

سنج شود. هر کانال انحرافشده و هر قسمت وارد یک کانال می

ل تشکیای از دو توری که به فاصله تالبوت از هم قرار دارند ماره

ها در دو کانال نسبت به هم به شود. راستای خطوط توریمی

ایست که در یکی طرح ماره افقی و در دیگری ماره قائم گونه

شود. بالفاصله بعد از توری دوم از هر کانال یک صفحه تشکیل می

ها مات قرار داده شده تا نقش ماره مربوط به هر کانال بر روی آن

از یک عدسی تصویر ساز مناسب نقش  تشکیل شود. با استفاده

تصویر شده و توسط آن  CCDفریز ماره بر روی صفحه حساس 

ای هشود تا مورد تحلیل قرار گیرد. گام توریبه رایانه منتقل می

میلیمتر و فاصله تالبوت مورد  1/1مورد استفاده در این حسگر

تصویر در  91برداری میلیمتر است. سرعت داده 0/91استفاده 

 ثانیه تنظیم شد.  میلی 1انیه و زمان نوردهی ث

 

 

به همراه نمای نزدیک انحراف   ی چیدمان آزمایش: طرحواره1شکل 

 موج. جبههدو کاناله ای سنج ماره

 مبانی نظری 

بیان شده است. پس از ثبت طرح ماره  [9]همانطور که در مرجع

روشن، سنج رد فریز برای هر کانال انحراف CCDتوسط دوریبن 

شود. نقاط واقع بر فریزهای افقی تاریک و مجازی اول تعیین می

تناظر یک به یکی با نقاط واقع بر روی فریزهای قائم دارند. با 

ای از ی افقی و قائم محل تقاطع ردها، آرایهنهی طرح مارهبرهم

 راستای در اثر تالطم در دونقاط تقاطع  مکاننقاط خواهند بود. 

x  وy  با استفاده از میزان جابجایی نقاط تقاطع. شوندمیجابجا 

جه در نتیشود. در دو راستا تعیین مینور ، زاویه فرود در دو راستا

ی زاویه فرود در دو ماتریسِ مولفهدوم ی تلسکوپ در دهانه

محاسبه خواهد شد.  yو مولفه زاویه فرود در راستای  xراستای 

در اثر تالطم دچار افت و های زاویه فرود با گذشت زمان مولفه

شود. اگر برای سیال متالطم یک سرعت همرفت در نظر خیز می

اویه های زتوان آنرا از محاسبه تابع همبستگی مولفهبگیریم می

تابع همبستگی  های متفاوت بدست آوریم.فرود در زمان و مکان

 عبارت است از  yو  xی راستا زاویه فرود در

),(),(),(   trRtRrB xxx 

),(),(),(   trRtRrB yyy 

ه برای محاسبدهد. گیری آنسامبلی را نشان میمیانگین...که 

-ر زمانکه د مختلف تصاویرزمان بیشینه همبستگی، همبستگی 

با محاسبه تابع  .شودهای مختلف ثبت شده محاسبه می

همبستگی و تعیین زمان و مکان بیشینه همبستگی سرعت 

 استفاده از رابطه زیر تعیین خواهد شد. همرفت با

max

max

max

max

)(

,
)(





y

y

x
x

r
V

r
V





 
)(maxکه )( yxr  وm a x  ر د مکان بیشنه همبستگیبه ترتیب

اگر سرعت حرکت و زمان بیشینه همبستگی است.  x(y)راستای 

تر و های کوچکها باال باشد، بیشینه همبستگی در زمانادی

های نزدیک به مرکز خواهد بود. به عبارت دیگر ادی که مکان

یک ناحیه خاص از جبهه موج را تحت تاثیر قرار داده است به 

علت داشتن سرعت باال اندک زمانی بعد قسمت نزدیکتر دیگری 

دهد. تاثیر جبهه موج خود را را از جبهه موج تحت تاثیر قرار می

حال اگر  دهد.ن میبه صورت همبستگی در زاویه فرود نور نشا

ها پایین باشد بیشینه زمان و مکان همبستگی سرعت حرکت ادی

های دورتر نسبت به مبدا رخ های بزرگتر و در مکاندر زمان

نشان دهنده سرعت  yVاز دو سرعت  فوق تنها  خواهد داد.

نیز حاوی اطالعات  xVاست. با این وجود   yدر جهت  همرفت

 .دهدارائه میرا  xدر راستای های هوا وه جابجایی بستهاز نح

تابع همبستگی زاویه فرود نور را در  ای از نمونه 9و  2شکل 
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خاموش است و حالتی که   کنگرم برای حالتی که yراستای 

دهد. درجه سانتیگراد است را نشان می 111کن دمای سطح گرم

 81فاصله مرکز باریکه نور از منبع گرمایی  در هر دو تصویر

 .سانتیمتر است

 
 کن خاموش استتابع همبستگی دو بعدی مکانی زاویه فرود نور. گرم: 2شکل 

 کند. سانتیمتر آن عبور می 81و باریکه نوری از 

 
 

 111کن تابع همبستگی دو بعدی مکانی زاویه فرود نور. دمای گرم: 9شکل 

 کند. سانتیمتر آن عبور می 81است و باریکه نوری از درجه سانتیگراد 

 

را بر  yگیری شده همرفت در راستای سرعت اندازه 2و  1جدول 

 های متفاوت از سطح حسب دماهای مختلف گرم کن و در ارتفاع

 کن وشود که با افزایش فاصله از گرممشاهده می دهد.نشان می

طمی افزایش در با افزایش دمای سطح آن سرعت همرفت تال

 یابد.افزایش می yراستای 
 

 

 سانتیمتر 19: سرعت همرفت در دو راستا. ارتفاع نور تا گرم کن1جدول شماره 

 سانتیمتر 81سرعت همرفت در دو راستا. ارتفاع نور تا گرم کن: 2جدول شماره 

 گیرینتیجه

کن برقی محیط متالطم با استفاده از یک گرمدر این مقاله  

  یای دوکانالههمرفتی ایجاد شد. با استفاده از انحراف سنج ماره

فرود نور در دو راستای عمود بر جهت انتشار در انتهای زاویه 

مسیر متالطم تعیین شد. با محاسبه تابع همبستگی زمانی و 

مکانی زاویه فرود نور سرعت همرفت در دو راستا تعیین شد. 

کن و نیز فاصله از آن بر سرعت بعالوه تاثیر دمای مختلف گرم

له زایش دما و فاصهمرفت تعیین شد. نتایج نشان دادند که با اف

 یابد.گرفتن از منبع گرمایی سرعت همرفت افزایش می
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7826 / 0 C o11 
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 از طریق بلورفوتونی یک بعدی xuvکوپالژ 

 رویا عزیزیو  رضا اقبالغی، داود جعفری

  بناب ت،یال بزرگراه انتهاي ، بناب دانشگاه ه،یپا علوم دانشکده1

سعی می کنیم آینه چند   -چکیده  صلی را برای  ضدبازتاب الیه در این مقاله   های تا بازتابندگی آن برای هارمونیک بهینه کنیم مد ا

سپس برای هر       AlAs و SiO2 ازاز یک آینه چند الیه  برای این منظور .باال افزایش یابد ستفاده می کنیم،  ضخامت های مختلف ا با 

 همچنین افزایش می یابد. ابشتبا زاویه  برای مد اصخخلیضخخریع عبورایج نشخخان می دهد نت .الیه بهترین ضخخخامت را انتخاب کردیم

افزایش می  تابشبا زاویه  xuv دیگر ضریع بازتاب طرف ز ا .با افزایش زاویه حادثه کاهش می یابد پاشندگی ضریع عبور در مد اصلی   

 نتیجه مهم است.این  .اما ضریع بازتاب تقریبا ثابت است .یابد

  باال، هارمونیک xuvکوپالژ 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
A 120-80 . This is an important 

property. 

Keywords: photonic crystal, high harmonic, xuv output coupler 
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 مقدمه

کاواک بهبود پالس فمتوثانیه تکنیک  از معمول طور به

استفاده شده  CWهای برای تغییر فرکانس موثر از لیزر

های [. این تکنیک اخیرا برای قفل شدگی مد1است ]

[ و در حال حاضر در 2لیزر تعمیم داده شده است ]

ر مراکز مختلف در حال های علوم فوق سریع د گروه

[. با استفاده از تکنیک کاواک بهبود پالس 3] تحقیق است

تا حد زیادی توان یک نوسانگر لیزر توان  میفمتو ثانیه 

 قفل شدگی مد داخل یک حفره را افزایش داد. 

صفحه  xuv یکوپالژ خروج یبررس یاز روشها

شامل   xuvیکوپالژ خروج نیساده تر کهبروستراست، 

دان می یخوب است که برا ینور تیفیاز مواد با ک یتیغها

 نیب افتهیشفاف است و در داخل کاواک بهبود  یاصل

 مورد تلفات نیمقعر قرار گرفته است. در ا نهیکانون و آ

صفر است. باتوجه  کینزد Pبا قطبش  یهارمونیک اصل

 ،یو میدان اصل xuv بین یانکسار یشاخصهااوت فتبه 

 [4] افتدیدر سطح صفحه اتفاق م xuvبازتاب کوچک از 

 یمیدان اصل یجداساز یبراکوپالژ  یاز روشها گرید یکی.

بازتاب چند  هنآی سطحیاستفاده از الیه  xuvاز تابش 

شیب کندی است. این الیه دارای ضخامت که  الیه است

می  XUVتابش امر سبب جدا سازی مد اصلی از این 

بروستر مزیت های بهتری این روش نسبت زاویه شود. 

 پسمقعر  نهیآکوچک در  روزنه کی در روش دیگر است.

 مک واگرائی یدارا xuv. نور رندیگ یم از کانون در نظر

 نهزرو نیاز ا تواندیم نیاست. بنابرا یاصل مد با سهیمقادر

 حذفرا  نترییپا یها مرتبه کهایهارمون روزنهخارج شود. 

 متاز س xuvباند  یکاهش پهنا بیترت نی. بدکندیم

 دهیا کی .افتدیروزنه اتقاق م قیطول موج بلند از طر

الیه برروی است که   xuv توری شامل گرید نیگزیجا

ساختار به  نیاست. ا ایجاد شدهآینه چند الیه  سطحی

 یو به پارامترها کندیعمل م xuvنور  یبرا توریعنوان 

  گذارد، ینم ریتاث یپرتو میدان اصل

 برروی یک تیغه سیلیکونضدبازتاب  آینهدر این مقاله از 

برای مد اصلی استفاده شده است و ضریب بازتاب ساختار 

  برای هارمونیک های باال محاسبه شده است.

 تئوری

متناوب که  یکدر سال های اخیر محیط های دی الکتر

به عنوان بلورهای فو تونی شناخته می شوند، توجه 

اگر تناوب در یک بعد شایانی را به خود جلب کرده اند. 

رای بدر حالت کلی فوتونی یک بعدی داریم.  باشد، بلور

قطبش در نظر گفته  نور فرودی بر روی این بلور دو حال

 دانیم ارتعاش امتداد قطبش حالت دو نیا درمی شود. 

 تابش یصفحه بر عمود ای و تابش یصفحه در یکیالکتر

تابش باشد، موج  یرا که عمود بر صفحه ی. حالتاست

تابش  یدر صفحه کهیو در صورت ندنامیم TE ای یعرض

 نیا  ر. از آنجا که رفتاندنامیم TM ای یباشد ،موج را طول

دو قطبش خاص در بازتاب از سطوح، متفاوت است؛ 

دو حالت  نیبازتاب را بر اساس قطبش نور در ا ندیفرآ

 (.1)شکل  ندکنیم یابیارز

 

 TM , TEمد های  مایل طرح ساده ای از تابش: 1شکل 

 برروی بلور فوتونی یک بعدی

از  به ترتیب TMعبور و ضریب بازتاب برای مد ضریب 

 روابط زیر بدست می آید: 
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 ، است.zموج در راستای انتشار، 

به صورت به ترتیب همچنین عبور و ضریب بازتاب شدت 
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  و بحثنتایج 

 

: ساختار آینه چند الیه پیشنهادی جهت جداسازی 2کل ش

الیه های فرد و زیر الیه  : مد اصلی از هارمونیک های باال

 ارسنید. از سیلیکون و الیه های زوج از آلومنیم

رسم شده  2آینه چند الیه در شکل ساختار در این مقاله 

ماده سیلیکون و آلومینیوم آرسنید  این آینه از دواست. 

همچنین زیر الیه را از جنس سیلیکون  ساخته شده است.

ناحیه مادون قرمز ضریب شکست در انتخاب شده است. 

دست از روابط زیر ببه ترتیب آرسنید آلومنیم سیلیکون و 

 می آید: 
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از آینه چند الیه بر حسع طول موج  ضریع باز تاب:  3 شکل

 2شکل برای زوایه های مختلف سایر پارامتر ها همانند 

نمودار ضریب عبور برحسب طول موج برای  3در شکل 

ده است. در زاویه های مختلف رسم ش TMقطبش 

طول دیکی زدر نهمچنانکه از شکل مشاهده می شود 

mموج  03.1  نیز افزایشبا افزایش زاویه ضریب عبور 

همچنین میزان  مقدار ماکزیمم می رسد.به  می یابد و

ش زاویه تابش کاهش می تغییرات ضریب عبور با افزای

تغییرات سبب می شود که اوال اتالف مد اصلی یابد. این 

پاشندگی ضریب عبور هم کاهش کاهش یابد و همچنین 

 یابد.
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و الومینیوم ارسنید کون ی: ضریب شکست سیل4شکل 

 ضریب جذب ب، ضریب شکستبرحسب طول موج: الف 

 

ضریب با زتاب برای آینه چند الیه بر حسب : 5شکل 

برای زاویه های مختلف ، سایر پارامتر  (A) طول موج

 است. 2 ها همانند شکل

ضریب شکست سیلیکون و آلومینیم ارسنید  4در شکل 

رسم شده  A12010بر حسب طول موج در محدوده 

نمودار ضریب بازتاب برحسب طول  ،5در شکل است. 

موج برای زوایا مختلف ساختار پیشنهادی رسم شده 

است. با توجه به شکل با آفزایش زاویه تابش ضریب 

همچنین با افزایش طول موج  .آفزایش می یابد نیزبازتاب 

 A80لی بعد از ابتدا ضریب بازتاب افزایش می یابد و 

 ماندن ضریبضریب عبور تقریبا ثابت می ماند. ثابت 

بازتاب سبب می شود آینه تاثیری بر دامنه هامونیک های 

ل دست قابنتایج بمنعکس شده تاثیر نداشته باشد. 

دف ه .است سیلیکونازتاب از تیغه بنتایج  مقایسه با

ینه آدر ساختار یرات ینتایج بدست آمده با ایجاد تغود ببه

است که ضریب عبور مد اصلی افزایش یابد و  چند الیه

ی که در ناحیه همچنین ضریب بازتاب برای هارمونیک ها

 افزایش یابد. ماورای بنفش قرار می گیرند

 گیرینتیجه 

های الیه ضخامت در این مقاله توانستیم با تنظیم 

، شرایط الزم برای آینه ضد زاویه تابشمختلف آینه و 

 با توجه بهبازتاب در مد اصلی را بدست آوریم. همچنین 

 تابشبا افزایش زاویه نمودار ها پاشندگی ضریب عبور 

با افزایش طول برای مد اصلی کاهش می یابد. از طرف 

موج ابتدا ضریب بازتاب افزایش می یابد و لی بعد از 
A80 .ضریب عبور تقریبا ثابت می ماند 
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 فیلتر میان گذر تراهرتز برای کم کردن پهنای فرکانسی و مطالعه شبیه سازی

 و امیر علیزاده احمد ساجدی، مجید ناظری

 گروه لیزر و فوتونیک دانشکده فیزیک، دانشگان کاشان، کاشان، ایران

m_nazeri@kashanu.ac.ir 

لتر میان گذر تراهرتز با استفاده از نرم افزار سی اس تی مدلسازی شده است. با توجه به اینکه میزان یفیک در این مقاله  -چکیده 

دو نمونه از این فیلترها در پهنای طیف خروجی از فیلتر یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در این نوع فیلترها محسوب می شود، 

کم کردن مقدار پهنای فرکانسی  که این کار باعث اندگرفته پشت سر هم قرار ، بر طبق اصول فابری پرو،فواصلی از مضرب طول موج

در نهایت اثر زاویه موج برخوردی به بررسی شده است.  تراهرتز( 5.0تا  5.0)بازه  در محدوده فرکانس های مختلف نظریهاین . شودمی

که نشان می دهد بسته به زاویه موج برخوردی به فیلتر، قله فرکانسی طیف خروجی تحلیل و برررسی قرار گرفته است  فیلتر نیز مورد

 باشد.قابل تنظیم می برای استفاده در کاربردهای مختلفبا استفاده از این روش طیف خروجی از فیلتر  .جابجا می شود

 رتز، نرم افزار سی اس تیفیلتر میان گذر تراهپهنای فرکانسی،  -کلید واژه

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

 فرکانس )مخصوصاً به دست آوردن محدوده دقیق فرکانسی

ها باعث شده که فرکانسدر یک محدوده وسیعی از  تراهرتز(

و  طراحیتراهرتز فیلترهایی به عنوان فیلترهای میان گذر 

دارای کاربردهایی در  فیلترهااین ساخته شود. 

اسپکتروسکوپی، حسگرهای مولکولی،  تصویربرداری،

 .[1-5د ]نباشهای امنیتی، تشخیص مواد و ... میسیستم

 ی فیلتر برایهابررسی ابعاد طول و عرض و دوره تناوب آرایه

هد دحاالت مختلف در منابع بررسی شده است که نشان می

تغییرات این ابعاد باعث جابجایی قله فرکانسی می شود 

 [. 1( ]1و رابطه  1)شکل 

عالوه بر طول و ابعاد فیلتر، ضخامت غشاء فلزی نیز فاکتور 

های محدوده مهمی است که در مشخصات فیلتر در فرکانس

[. برخی از اشکال هندسی نظیر 2باشد]تراهرتز موثر می

های رسانا به های مربعی، دایروی، حلقوی و جفت حلقهآرایه

عنوان ساختار فیلتر در بسیاری از منابع بررسی شده 

 [. 1-5است]

 

 [1( ابعاد فیلتر پالس برای به دست آوردن فرکانس رزونانس ]1شکل 

λR = 2(g − 2a − b)                         (1) 

[ شبیه 4فیلتر طراحی شده در منبع ] این مقاله در ابتدا،ر د

اعتبار و دقت روش  ،تا با مقایسه نتایج -9شکل  – سازی شد

شبیه سازی بررسی شود. در ادامه برای کم کردن میزان 

پهنای فرکانسی دو نمونه از این فیلترها در فواصل مختلف 

 از طول موج مرکزی قرار داده شده است.

 زیشبیه سا شور

برای شبیه سازی فیلترها، با حل معادالت ماکسول در حوزه 

زمان، توزیع میدان الکترومغناطیسی در فضای سه بعدی در 

هرتز بررسی می شود. شبیه ترا 2.5تا  5.5محدوده فرکانسی 

در حوزه زمان  CSTانجام شده با نرم افزارهای تجاری  سازی

 HFSSم افزار )در بسیاری از منابع از نر صورت گرفته است

و  شرایط مرزی به کار برده شده در  (نیز استفاده شده است

 [.1-4بیان شده است] 2شکل 

 
 [1-4( شرایط مرزی در نرم افزارهای شبیه ساز ]2شکل 

 ساختار فیلتر و نتایج

یک فیلتر میان گذر از جنس فلز با رسانندگی کامل )معموال 

(، توسط نرم افزار 9میکرومتر )شکل  5.9با ضخامت  مس(

CST  .ینگوس در این شبیه سازی یک موجشبیه سازی شد 

تراهرتز به فیلتر بیان شده در شکل  5تا  5.1با فرکانس بین 

نتایج شبیه سازی رفتار این فیلتر  4شکل کند. برخورد می 9

ه یمقایسه نتایج شب و طیف خروجی آن را  نشان می دهد. با

[ تطابق خوبی مشاهده شده 4-5های قبلی ]سازی با داده

 است. 

 این از دوتایی ترکیب یک در پرو فابری اثر بررسی در ادامه

)مضاربی از طول    λ/4 و λ، λ/2 معادل هاییفاصله با فیلتر

در نواحی مختلف  فیلتر مرکزی موج از طول(   λموج

قرار گرفته  مطالعهتراهرتز( مورد  2.4و  1.54، 5.0فرکانسی )

 بتنس فرکانسی پهنای شودمی باعث کار این(. 5است )شکل

 ( 0-8 شکل. )شود کمتر( فیلتر تک حالت) اولیه حالت به
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 29و  155، 154به ترتیب برابر با  G,K,j)ابعاد فیلتر پالس( 9شکل

 [4] میکرومتر است(

 
الف( نتایج تجربی )نمودار  فرکانس خروجی از فیلتر پالس-4شکل 

 [ ب( نتایج شبیه سازی )نمودار خط چین(1نقطه چین( ]

 
 𝑥 در فاصله  پالس پشت سر هم دو فیلتر( 5شکل

 
تراهرتز به  1.54بررسی پهنای فرکانسی در فرکانس مرکزی  -0شکل 

𝑥ازای  = λ -  حالت تک فیلتر )نمودارخط چین( و حالت دو فیلتر

 پشت سر هم )نمودار نقطه چین(

 
تراهرتز به  2.4بررسی پهنای فرکانسی در فرکانس مرکزی  -1شکل 

𝑥ازای)  =
λ

2
( حالت تک فیلتر )نمودار خط چین(و حالت دو فیلتر  

 پشت سر هم )نمودار نقطه چین(

 
تراهرتز به  5.0انس مرکزی بررسی پهنای فرکانسی در فرک -8شکل 

𝑥ازای  =
𝜆

4
حالت دو فیلتر پشت  -( حالت تک فیلتر )نمودار خطی(

 سر هم )نمودار نقطه چین(
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ه های فابری پرو کنتایج بدست آمده با  تئوری تداخل سنج

می گوید گذاشتن دو فیلتر پشت سر هم در فواصل مضربی 

از نصف طول موج باعث کاهش پهنای فرکانسی می شود 

 [ همخوانی دارد. 5-1]

 اثر زاویه تابش موج فرودی در رفتار فیلتر

اثرات تغییر زاویه موج برخوردی به فیلتر برای برخی فیلترها 

 بررسی شده -فیلتر با دیسک های شیاردار )خورشیدی(  -

[. در این جا نیز اثرات زاویه برخورد بر روی فیلتر 5است ]

 ت.بیان شده اس (9)شکل  میان گذر پالس

اثر تغییر زاویه در موج برخوردی به فیلتر پالس، برای دو 

تغییرات زاویه  TEمقایسه شده است. در مد   TM, TEمد 

( اما 9موج ورودی باعث تغییر قله فرکانسی می شود )شکل 

عالوه بر تغییر قله فرکانسی، قله دوم نیز مشاهده  TMدر مد 

انتقال از فیلتر ضریب  15و  9های شکل(. 15شود )شکل می

  دهد.در زوایای مختلف را نشان می

 

به ترتیب در ( درجه 5-25-45-05)   θ( تغییرات زاویه 9شکل 

 TE( در مد a- b- c- d)نمودار 

 

به ترتیب در ( درجه 5- 25- 45-05)  θ( تغییرت زاویه 15شکل 

 TM( در مد a- b- c- d)نمودار

 گیرینتیجه

یک فیلتر میان گذر، شبیه سازی شده در این مقاله، در ابتدا 

. در (4)شکل مطابقت داده شده است [1] و با نتایج تجربی

ادامه برای کم کردن پهنای فرکانسی فیلترهای میان گذر 

دو نمونه از این فیلترها در فواصل مختلف پشت سر هم 

 گذاشته شده است.
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 با استفاده از پرتودهی الکترونی +Nd3تغییر گاف اپتیکی شیشه های آالییده به 

 3، حسین مختاری 2، سیدپژمان شیرمردی1هادی رحیمیان

raheali.hadi@gmail.com مرکز لیزر و اپتیک، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، (ع)تهران، دانشگاه جامع امام حسین1
 

تهران، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 2  
 یزد، دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک حالت جامد9

 

Ndمقاله ساخت شیشه آالییده به در این  -چکیده 
 58P2O5-26MgF2-10MgO-3K2CO3-2Y2O3-1Nd2O3با ترکیب جدیدد   +3

طید  جدیبی   . قرار گرفتده اندد   10MeVبا دز دریافتی متفاوت و انرژی الکترونی نمونه ها تحت تابش پرتودهی . گزارش شده است

را نمونده هدا   ( انرژی یورباغ)تراز پهنای دنباله یخواص اپتیکی از قبیل گاف اپتیکی و . شده استدمای اتاق اندازه گیری ها در   نمونه

طی  جیبی نشان از تشکیل مراکز رنگدی در محدی    . مورد بررسی قرار گرفته استمحاسبه و ی الکترونی   قبل و بعد از تابش باریکه

ده نمودارهای تاو نشان می دهند که پرتودهی باعث کاهش گاف نواری مجاز مستقیم و افزایش انرژی یوربداغ شد  . شیشه را می دهد

 .است

 ، انرژی یورباغ، پرتودهی الکترونی+Nd3گاف نواری اپتیکی، شیشه آالییده به ‘ -کلید واژه

The change of optical band gap of Nd3+ doped glasses by electron 

beam irradiation 
Rahimian Hadi

1
, Shirmardi Seyed Pezhman

2
, Mokhtari Hossein

3 

 
1
 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- Fabrication of Nd
3+

 doped oxyfluorophosphate glass with new composition of 58P2O5-26MgF2-

10MgO-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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 مقدمه

های گستترده ای بتر روی شیشته      ی گذشته بررسی  در دهه

. های آالییده به عناصر خاکی کمیاب صورت گرفتته استت  

این مواد بیشترین کتاربرد را در قعاتات اپتیکتی، از قبیتل     

هتتای اپتیکتتی، لیزرهتتای حالتتت جامتتد،    کننتتده  تقویتتت

 . [9-1]نمایشگرهای سه بادی، و فیبرها دارند

پرتودهی جامدات با ذرات یا امواج الکترومغنتاییس بستته   

تار و ختوا  ییفتتی و  بته شترایعی باعتغ تغییتتر در ستاخ    

می شود که این می تواند هم دارای ماایت  و   هاآناپتیکی 

تغییتر و ارتقتا     ،مزایتای اینکتار  . هم دارای مزایتایی باشتد  

خوا  فوتولومینسانسی، آمورف سازی، ایجتاد ارترات ریتر    

در باشتد کته   متی رنگی خعی، پیدایش نانو بلورها، و مراکز 

مشخصه نوع جامد از قبیتل  . [4]شده است گزارشمقاالت 

 قشآمورف یا بلور بودن، نوع پیوند، یول و قدرت پیوندها ن

 .مهمی در این تغییرات دارد

Nd در اینکار ما خوا  اپتیکی شیشه های آالییده بته 
را  +3

در دزهتتای مختلتتر متتورد تحتت تتتابش پرتتتوی الکترونتی   

ختتوا  اپتیکتتی متفتتاوت و ایتتم تتتا بتته هار دادبررستتی قتتر

 .میابیدستها، آنمهندسی 

 بخش تجربی

-58P2O5-26MgF2-10MgO-3K2CO3-2Y2O3هتتتای   ترکیتتت 

1Nd2O3 ،  بتتتا نتتتام اختصتتتاریNdFG1 58 وP2O5-26MgF2-

10MgO-3K2CO3-2Y2O3- ( قبلتتی دقیقتتا همتتان ترکیتت  کتته

بترای   FreFGاختصاری آن با نام و ( بدون آالیش یون النتانیدی

گرم از ترکی  باال پس از مخلوط  01. ساخت شیشه انتخاب شد

بته   C 1931°و همزنی، در بوته آلومینتا سرپوشتیده در دمتای    

ی حاصتل    بترای اینکته شیشته   . ساعت حرارت داده شد 9مدت 

بدون حباب و کامالً همگن باشد، بوته حاوی ترکی  متذاب هتر   

ترکیت  متذاب در یتک    . دقیقه یکبار تکان داده شده استت  21

cmریزی شد و میله های بتا اباتاد     قال  مسی قال 
3
  3/1×1×4 

◦ها، در دمای   این میله .بدست آورده شد
C 111   زیر دمای گتذار

شیشه که به روش تجربی تایین شده بود، درون کوره گذاشتته  

 .های درونی شیشه از بین برودتا استرس. شد

دهنده الکترونی رودتترون بتا پرتتوی      نمونه ها تحت تابش شتاب

در دزهتتای مختلتتر قتترار    MeV 10الکترونتتی بتتا انتترژی   

ییر جذبی نمونه ها با استتفاده از دستتگاه   . (1جدول )گرفتند

همه ایتن فراینتدها در دمتای    . اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد

 .اتاق انجام شده است
فرایند  درها   مقدار دز تابیده شده به نمونه: 1جدول 

 پرتودهی

 دفاه نمونه ردیر

مقدار دز 

در یک 

 چرخش

مجموع 

 دز

نام اختصاری 

 باد از پرتودهی

1 NdFG1 1 3/19 1 NdFG1 

2 NdFG1 1 3/19 3/19 el13.5-NdFG1 

9 NdFG1 2 3/19 21 el27-NdFG1 

4 NdFG1 4 3/19 34 el54-NdFG1 

3 NdFG1 1 90 90 el36-NdFG1 

0 FreFG 1 3/19 1 FreFG 

1 FreFG 1 3/19 3/19 el13.5-FreFG 

1 FreFG 2 3/19 21 el27-FreFG 

9 FreFG 4 3/19 34 el54-FreFG 

11 FreFG 1 90 90 el36 -FreFG 

 نتایح و بحث

و  FreFGی   هتا   ییتر جتذبی نمونته   به ترتی   2و  1شکل

NdFG1  مختلتر را نشتان   با دزهای دریتافتی  تحت تابش

 kGyمقادیر دزهای خورده شده به نمونته شتامل   . دهد  می

 kGy  3/19 ،21دزهتای . باشتد   می 34و  90، 21، 3/19، 1

باشد یانی در هر   می kGy 3/19به صورت مضربی از  34و 

 kGyدفاه حرکت نمونه زیر دستگاه شتابدهنده، مقتدار دز  

امتا  . و مقدار دز کل، مجموع دزهاستت دریافت کرده  3/19

، کل ایتن مقتدار دز بته صتورت ایستتا و      kGy 90برای دز 

 . دریافت شده استنمونه  توسطیکدفاه 

هتای    با ییر جتذبی نمونته   FreFGبا مقایسه ییر نمونه 

کته بته   ) 2و  1هتای    شتکل در  NdFG1آالییده بخصتو   

های   ، واضح است که قله(لحاظ ترکی  کامال مشابه هستند

گذار النتانیدی در این ترکی  به دلیل عدم آالیش بتا یتون   

در گستتره   دریافت نکردهشیشه دز . شود  النتانید دیده نمی

موج مرئی و متادون قرمتز نزدیتک از شتفافیت نستبتا        یول

خوبی برخوردار است و آنرا برای ساخت قعاتات اپتیکتی و   
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  جیبی شیشه فسفو فلورایدی بدون آالیش قبل و طی: 1شکل 

 بعد از پرتودهی با دزهای متفاوت

 +Nd3ه به دطی  جیبی شیشه فسفو فلورایدی آالیی: 2شکل 

 قبل و بعد از پرتودهی با دزهای متفاوت

موج   یسه یولبا مقا. سازد  های مواد فاال مناس  می  میزبان

و  FreFG)2و  1هتتای   شتتکلی جتتذب در دو نمتتودار   لبتته

NdFG1 )گردد که با آالیش یون النتانیدی بته    مشاهده می

هتای    موج  ی جذب به سمت یول  لبه جابجاییترکی  باعغ 

در حدود  FreFGی   ی جذب برای شیشه  لبه. شود  کوتاه می

nm 901 ی   و بتترای شیشتتهNdFG1  در حتتدودnm 941 

 .باشد  می

ی مرئتی را در    که تقریبا کل ناحیه یخیلی پهنی جذب   قله

دز دریافتتت کتترده مشتتاهده  هتتای   نمونتته ایربتتبرگرفتتته 

بتا افتزایش    nm 111-411ی   در بتازه . (1شتکل  )شتود   می

ی   ، شدت قلته kGy 21به  kGy 3/19مقدار دز دریافتی از 

دار دز پیدا کرده است ولتی بترای دو مقت    جذبی نیز افزایش

kGy 21  تقریبا دو شدت قله برابر هستتند و شتدت   34و ،

دلیتل  . ما بین این دو قترار دارد  kGy 90نمونه با مقدار دز 

تواند اینعور توضیح داد که تابش الکترونی باعتغ    میرا این 

شتود و    تغییرات پیوندی و ساختاری در ماتریس شیشه می

در حالتت  . نتیجه آن تشکیل مراکز رنگی در شیشته استت  

ایستا و تابش پیوسته، تغییر ستاختار و پیونتدها بته دلیتل     

برخورد الکترون و تولید حرارتی که در ارر عبور الکترون در 

رود کته    یط شیشه ایجاد می شود به ستمتی پتیش متی   مح

 . باعغ کاهش شدت جذبی در ناحیه مرئی شده است

یانتتی شیشتته  NdFG1ی   بررستتی ییتتر جتتذبی نمونتته  

 2شتکل   تانیتد در فسفوفلورایدی همراه با آالیتش یتون الن  

در این نمودار گتذارهای مربتوط بته    . نشان داده شده است

های جذبی ایتن ترکیت  در     قله. شود  یون النتانید دیده می

، nm 949 ،429 ،401 ،413 ،311 ،323هتتای   متتوج  یتتول

اند که   قرار گرفته nm 110و  119، 143، 011، 021، 391

4به ترتی  متالق به گذار پایته  
I9/2    4بته گتذارهای

D3/2 + 

4
D5/2 + 

4
D1/2 ،2

P1/2 ،2
G11/2 ،2

K15/2 + 
2
G9/2 + 

4
G5/2 (

2
D, 

2
P)3/2 ،4

G9/2 ،2
K13/2 + 

4
G7/2 ،2

G7/2 + 
4
G5/2 ،2

H11/2 ،4
F9/2 ،

4
S3/2 + 

4
F7/2 ،4

F5/2 + 
2
H9/2  4و

F3/2 اختتالف  . [3]باشند  می

تغییرات ستاختاری  دلیل ارر چند نانومتر در برخی گذارها به 

در ناحیته مرئتی باتد     یی جذب پهن  هقل. باشد  می  شیشه میزبان 

هتای جتذبی     ماننتد پوشتی قلته    مختلتر  از پرتودهی با دزهتای 

Ndگذارهای 
 nmدر بر گرفته است و تنها گتذار شتدید در   را  +3

4مربوط بته   391
I9/2→

2
G7/2 + 

4
G5/2      در ایتن ناحیته مشتخ

متتوجی بتتاالی   ی یتتول  شتتدت جتتذب در ناحیتته. باشتتد  متتی

nm111 بتا مقتادیر    کرده-دریافتدز  های  نمونه برایkGy 

باشد در حالیکه برای دز ایستتای    کمتر می 34و  21، 3/19

kGy90 ایتن  . شدت جذبی افتزایش پیتدا کترده استت     این

با اینکه مقتداری   kGy 90ی   دهد مقدار دز یکباره  نشان می

هتا متفتاوت     مابین دزهای دیگر دارد ولی رفتار آن در نمونه

 . است

کته بتا    Eu یورباخو انرژی  Eg اپتیکی گافمقادیر  2جدول 

برای ، را محاسبه شده [3]مقاله در 2و  1روابط  استفاده از 

بیتان   در دزهای مختلتر   NdFG1و  FreFGاین دو نمونه 

  nبا افزایش مقدار دز به ازای همه مقادیر  کندمی
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 در دزهای مختل  el-NdFG1و  FreFGهای   و غیر مستقیم نمونه مقادیر انرژی یورباخ و گاف انرژی برای گیارهای مستقیم: 2جدول 

 

 ،برای گذار مجتاز مستتقیم  . یابد  کاهش می Egگاف اپتیکی 

گاف اپتیکی باد از پرتودهی تغییر ناچیزی داشتته استت و   

اپتیکی باد از پرتتودهی  برای گذار مجاز ریر مستقیم گاف 

توانتد نقتش     دلیتل آن متی  . بیشترین کاهش را داشته است

چتون  باشتد  های شبکه در گتذارهای ریتر مستتقیم      فونون

دارند و باد در گذارهای ریر مستقیم ها نقش زیادی   فونون

از پرتودهی به دلیل ایجتاد مراکتز رنگتی و عیتوب شتبکه،      

کتاهش پیتدا    هتا بیشتتر شتده و گتاف انترژی       نقش فونون

  .کند  می

انترژی پهنتای    ،NdFG1و  FreFGهای   نمونه یورباخانرژی 

مهمتترین  . دهد  های جایگزیده را نشان می  دنباله نوار حالت

ی نوار در متواد بلتوری متورر      شدن لبه  فاکتوری که در پهن

( نظمتی دینتامیکی    بی) اکسایتون-شدگی فونون  است جفت

های دیگری نیز وجتود    شدگی  پهن آمورفدر مواد  .باشد  می

پرتتودهی  . های استتاتیکی استت    نظمی  دارد که به علت بی

شتود و ایتن یانتی افتزایش       می یورباخباعغ افزایش انرژی 

ی آن به داخل   شدگی نوار انرژی و کشیده شدن دنباله  پهن

 .باشد  گاف اپتیکی می

گیری نتیجه  

  +Nd3ی آالییده به  شهدر این مقاله ترکی  جدیدی برای ساخت شی

شیشه  میزبان از شفافیت . انتخاب و برای اولین بار ساخته شده است

. برختتوردار استتت Vis-NIRنستتبتا بتتاالیی در بتتازه ی یتتول متتوجی 

برهمکنش تابش الکترونی با این نمونه هتا منجتر بته تشتکیل مراکتز      

همچنتین  . انتد رنگی شده استت کته در ناحیته مرئتی جتذب داشتته      

و افتزایش   اپتیکتی پرتودهی در دزهای مختلر باعتغ کتاهش گتاف    

انرژی یورباغ شده است که این افزایش با افزایش دز دریتافتی بیشتتر   

این فرایند می تواند پتانسیلی برای ستاخت متواد اپتیکتی    . بوده است

کته مستتلزم داشتتن میزبتانی بتا انترژی        NIRی برای گذار در ناحیه
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 Eu(eV) Eg(n=0.5)(eV) Eg(n=2) نمونه

(eV) Eg(n=3/2)(eV) Eg(n=3) (eV) 

FreFG 2991/1 1113/9 1113/9 1213/9 3942/9 

el13.5- FreFG 11/9 9121/9 9134/1 1131/9 0341/2 

el27- FreFG 1130/9 9111/9 4119/1 1021/9 0130/2 

el54- FreFG 2113/9 9123/9 3319/1 1314/9 1223/1 

El36- FreFG 1029/9 9109/9 4143/1 1309/9 0923/2 

NdFG1 3121/1 1111/4 1919/2 11211/4 3111/9 

el13.5- NdFG1 1001/2 9149/9 1199/1 9221/9 1111/9 

el27- NdFG1 2901/9 9232/9 0010/1 9233/9 1399/9 

el54- NdFG1 2342/9 1911/9 0229/1 9192/9 1413/9 

El36- NdFG1 1091/9 9134/9 3949/1 9121/9 1213/9 
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 شکست پالسمونی دو بعدی با حساسیت باالطراحی حسگرزیستی ضریب

 نصیری، طناز اسدی شاد، سیده مهری حمیدی السادات اکرم

 .انشگاه شهید بهشتی، تهراندزمایشگاه مگنتوپالسمونیک، پژوهشکده لیزر و پالسما، آ

ی جدیدی از علم مطرح شد که به بشر امکان ساخت ادوات مختلفی نانومتر شاخه ابعاد در فناوری و دانش گسترش با های اخیردر سال -چکیده 

-های فلز و دیباشد، شامل الیهموج امواج تحریک پالسمونیک می ها کمتر از طول ساختارها که ابعاد آناین نانو .دهدرا می یستیحسگر زهمچون 

-های آزاد موجود در مرز مشترك فلزبا انبوه الکترون( نور)الکترومغناطیس  کنش امواجی اندرهای سطحی، نتیجهپالسمون. باشند الکتریک می

ها مجاور با سطح فلز وابسته است، از این ویژگی پالسمون کیالکتر یدثابت انتشار این امواج به تغییرات محیط  که ییازآنجا. باشدالکتریک میدی

 ضریب حسگر عنوان به مقاله این در پیشنهادی پالسمونیکی ساختار ..شوداستفاده می منظور حسگریاطراف و به جهت تشخیص تغییرات محیط

کسان در وفاده از فلز طال و پلیمر پلی دی متیل سیلاست به علتباشد که می نانومتر 088حسگر با ساختار ساده و با دوره تناوب  شکست، نوعی

 یو بررسی طیف جذب ساختار به ازای دو نمونه نزدیک در محدوده فروسرخ سازی ساختاربا بهینه .است قابلیت ساخت آسان دارای این ساختار،

 4/11و معیار شایستگی  717، حساسیت %77 جذب دهد این ساختار بانتایج مطلوبی مشاهده شد که نشان مینورون عصبی  محلول شاملآب و 

 .ی پزشکی داردعملکرد مناسبی جهت کاربردهای حسگری در حوزه

 .حسگر، ضریب شکستپالسمون سطحی، زیست تشدیدپالسمونیک،  -دواژهیکل

  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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 مقدمه

است که به دنبال  نانوفوتونیک از علم یا حوزه پالسمونیک

 الکترومغناطیسی در میدان محصورسازی برای ییها حل راه

ساختارهای نانو .باشدمی آن از تر کوچک یا موجطول ابعاد

ها  آنباشند که ابعاد  الکتریک می پالسمونی شامل فلز و دی

سازی  موج تحریکی است و امکان کوچک کمتر از طول

 سازدسازی ادوات کامالً اپتیکی را فراهم می مدارها و پیاده

 جمعی در همین راستا تشدیدهایی به دلیل نوسانات. [1]

الکتریک که دی و فلز مشترک مرز در هاالکترون

ی نتیجهدر. آید می به وجودشوند  نامیده می «پالسمون»

کند یا طیف نور می بازتاب فلز سطح از که نوری این پدیده،

 را ای مالحظه قابل خاص، تغییرات های فرکانس در جذبی

های  داشت که از این خاصیت برای ساخت افزاره خواهد

حسگر بهره مختلفی همچون تشدیدگر، حسگر و زیست

 پالسمون تشدید که 1990 سال از .[0] شود یگرفته م

 بررسی برای آن از شد، معرفی بار اولین برای سطحی

 استفاده فلز پیرامون محیط شکست ضریب تغییرات

 پالسمون تشدید حسگرهای از استفاده سپس. [9]شد

 ازجمله .گرفت رونق ویژه یها تیمز علت به سطحی

 حساسیت باال، به توانمی حسگرها نوع این یها تیمز

 پاسخگویی و زنیبرچسب فرآیند به نیاز عدم سریع، واکنش

حسگرهای در زیست .[6-4] کرد اشاره  موقع  به

 متعددی یها روش آنالیت آشکارسازی پالسمونیکی جهت

 با مقایسه در سطحی پالسمون تشدید روش دارد که وجود

 حساسیت و نداشته نیاز یا دهیچیپ به آرایش ،ها روش دیگر

 زیادی پتانسیل روش، این همچنین. کند یم ایجاد باالیی

 ساکن ذرات نانو از استفاده با سازی مجتمع بهبود برای

 سطحی پالسمون تشدید روش ،ها نیا بر عالوه. دارد شده

 سایر به نسبت و بوده مند بهره نیز نوری مبدل مزایای از

 داشته و از بیشتری مقاومت و دوام حسگرها زیست

 .باشد یم امان در نیز الکترومغناطیسی تداخالت

 نانو ذرات سطحی پالسمون پالریتون تشدید سنجیطیف

 حساس هایآزمایش انجام برای معتبر یک روش فلزی،

فاکتورهای مهم در عملکرد . بیولوژیکی است و شیمیایی

طیف  حسگرهای نوری حساسیت و معیار شایستگی

-محاسبه می( 1)که طبق روابط  خروجی سیستم است

 .[1]شوند

(1) S= 
  

  
 

FOM= 
 

    
 

 ساختار معرفی

شود ساختار پالسمونیکی که در این مقاله پیشنهاد می

است  نوعی حسگر با ساختار ساده و قابلیت ساخت آسان

. نانومتر کاربرد دارد922-1022یموج طولی که در بازه

نشان داده ( 1)ی ساختار در شکلکه هندسه طور همان

 nm922*nm922شود این ساختار دارای سلول واحد می

الکتریک، به ترتیب از باال ی فلز و دیاست که از دو الیه

ی پایینی پلیمر نانومتر و الیه922ی طال به ضخامت الیه

نانومتر بر روی 922امت ضخپلی دی متیل سیلکسان به 

ی طال دو در الیه. است شده لیتشکای ی شیشهیک بستره

نانومتر، جهت 152شکل به عمق Cی شکاف حلقو

 . آنالیت ایجاد گردید یریقرارگ

 
 ی از سلول واحد ساختار حسگربعد سهی هندسه: 1شکل 
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به علت در دسترس بودن مواد  شده یمعرفحسگر 

 نهیهز کم، قابلیت ساخت آسان و ها هیالی  دهنده لیتشک

 .رود یمبودن، یک ساختار پالسمونیکی مطلوب به شمار 

 سازیتحلیل و شبیه

ساختار پالسمونیکی از  تشدید رفتار لیوتحل هیتجز برای

در اولین گام برای . است شده استفاده FDTD کیتکن

لومریکال شماتیک ساختار طراحی  افزار نرمسازی در شبیه

-بعدی، با مشصورت سهبه سازی این ساختارشبیه. گردید

ساختار،  ی هندسهمطابق با . نانومتر انجام گرفت12 یبند

، zمتناوب و در راستای  yو  xشرایط مرزی در راستای 

PML موج یک ساختار، تحریک همچنین برای. تعریف شد 

 قرارگرفته یموردبررس TM و TEقطبش  با دو ایصفحه

 TE است، مد مشاهده قابل 0شکل که در  طور همان. است

 فروسرخی محدوددارای پاسخ اپتیکی منظم و بهتری در 

لذا تحریک ساختار با موج تخت تحت . باشدمی نزدیک

 .انجام گردید TEقطبش 

 

 TEو  TMهای طیف جذبی ساختار به ازای قطبش: 0شکل 

سازی برای مقادیر ساختار، شبیه سازیبهینه منظور به

شکل ساختار که Cمتفاوت از پارامترهای مختلف بخش 

هدف از  .است، صورت گرفت مشاهده قابل( 9)در شکل 

ی منظم هایی با دامنهسازی ساختار، یافتن تشدیدبهینه

به این منظور، ساختار حسگر با . در طیف جذب است

 .ده استی شساز نهیبهتغییر پارامترهای مختلف، 

 
 xy یراستاساختار در  یدوبعدی هندسه: 9شکل               

که به ازای تغییر پارامتر ضخامت پوسته خارجی  یا گونه به

(r ) نانومتر  12و  62، 52، 42مختلف در چهار مقدار

 شده مشاهدهنانومتر  62، پاسخ منطقی در مقدار (4شکل )

  .است

 
 r پارامتر متفاوت ریمقادجذب ساختار به ازای طیف : 4شکل 

، با (d) یداخلاز سوی دیگر، نقش ضخامت پوسته 

ی قرار گرفت و با توجه به پاسخ موردبررسهمین مقادیر 

. نانومتر را اختیار کردیم 92، مقدار 5در شکل  شده ثبت

 9شکل در  θدو حلقه که با کمیت  یا هیزاوفاکتور 

تری در پاسخ اپتیکی کمرنگ ، نقششده است دادهنشان 

، 6شکل توان در کند که میجذبی حسگر بازی می

در این مورد، جهت . این واقعیت را مشاهده کرد یخوب به

  .درجه اختیار شد 92تر، زاویه ساخت آسان
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 d متفاوت پارامتر ریمقادطیف جذب ساختار به ازای : 5شکل 

 عنوان بهکمیت آخر، فاصله بین دو حلقه را  عنوان به

را معرفی کرده و با بررسی تغییرات جذب،  lکمیت 

 .نانومتر را در نظر گرفتیم 92مقدار 
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 θ متفاوت پارامتر ریمقادطیف جذب ساختار به ازای : 6شکل 

 
 lمتفاوت پارامتر  ریمقادطیف جذب ساختار به ازای : 1شکل 

محلول شامل آب و  یپاسخ ساختار به دو نمونهحال 

و  =99/1nهای به ترتیب با ضریب شکست عصبی نورون

969/1 n=  با افزایش  .است شده دادهنشان  9در شکل

 یها موج طولتشدید به سمت  موج طولضریب شکست، 

 . شودقرمز منتقل می
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 های آب و نورونشکستپاسخ طیف جذب ساختار به ازای ضریب: 9شکل 

 عصبی

برای این ساختار  آمده دست بهحساسیت و معیار شایستگی 

و  595به ترتیب  1122و  952ی تقریبی ها موج طولدر 

 .است 115

 گیری نتیجه

 موج طول ناحیه در پالسمونیک جاذب یک مقاله این در

-زیست ویژهو به حسگریکاربرد  برای نزدیک، فروسرخ

جذب  طیف بررسی با. شد سازیشبیه و طراحی حسگری،

 جذب میزان بیشینه آب و نورون عصبی، یبرای دو نمونه

و معیار شایستگی  nm/RIU 115 بیشینه حساسیت و 11%
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طراحی و برپایی چیدمان پروب فیبر نوری رامان جهت بررسی طیف گلوکز

 احمد ساجدی و ناظری، مجید سعیده سلطانی

 گروه لیزر و فوتونیک دانشکده فیزیک، دانشگان کاشان، کاشان، ایران

m_nazeri@kashanu.ac.ir

 ه، به بررسییی طیف گلوکز مولود در  ب پرداه ه شییددر این پژوهش با طراحی و برپایی چیدمان پروب فیبر نوری رامان  -چکیده 

ست  شامل دو لنز و یک  ینه با گشودگی عددی )   . ا شده  ست نانوم ر  .20و لیزر  NA )32.0پروب رامان طراحی  سیس م برای   ا . این 

گیری طیف گلوکز مولود در  ب در غلظت های مخ لف و همچنین توان های مخ لف لیزر اس فاده شده است.اندازه 

غلظت گلوکز  طیف سنجی رامان،شکل،  yپروب  پراکندگی غیر االستیک نور، پروب فیبر نوری،  -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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 مقدمه

کنش مواد با امواج برهم سنجی، مطالعهطیف

های مختلف ای از روشالکترومغناطیس است که با مجموعه

آزمایشگاهی در مورد موضوعاتی از قبیل ساختار مولکولی، 

انرژی پیوندها، ترازهای انرژی، آرایش هسته، چرخش 

یک پردازد. ل و بررسی مواد میها و ... به تحلیمولکول

سنجی ارتعاشی که برای حصول مشخصات تکنیک طیف

شود، ها استفاده میمنحصر به فرد شیمیایی مولکول

های رامان هر مولکول، طیفسنجی رامان است. طیف

اثر "توان از آن مانند فرد است. از این رو می به منحصر

ح، سط در تشخیص ترکیبات مولکولی روی یک "انگشت

  [.1]ددرون یک مایع یا در هوا استفاده کر

" اسمکال"توسط  1929تئوری پراکندگی رامان در سال 

پیشگویی شد و اولین مشاهده تجربی پراکندگی غیر 

بر روی یک  "رامان"توسط  1921االستیک نور در سال 

نمونه مایع، با متمرکز کردن نور خورشید صورت گرفت که 

. برای [2]گردید 1991نوبل در سال منجر به دریافت جایزه

ورود این آزمایش به حوزه ارتباطات، تجارت و کاربردهای 

دستگاهایی مانند  بیشتر در آن زمان، نیاز به پیشرفت

و منابعی با توان تابشی باال بود. اولین  آشکارسازهای حساس

. در سال [9]رخ داد1991قدم با کشف لیزر در سال 

ی مختلف از جمله آشکارسازها، هاپیشرفت دستگاه1991

های رامان به فیلترها و لیزرها منجر به پذیرش سیستم

 .  [1-2]عنوان ابزار تحقیقاتی و ورود آن به حوزه صنعت شد

 رامان پروب قطعات تعیین کننده در چیدماناز جمله 

فیبرنوری رامان یکی از انواع پروب  .استرامان  (کاوشگر)

باشند که برای کاربردهای میهای موجود مختلف سیستم

با استفاده از  مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است.

توان هر نقطه از مواد محلول و جامد را کاوشگر رامان می

کاوشگر فیبری رامان در مورد تحلیل و شناسایی قرار داد. 

تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر، آنالیز مواد غذایی و نانو 

شخیص و آنالیز مواد در حوزه علم شیمی، مواد دارویی، ت

آنالیز آثار هنری و باستان شناسی و در حوزه بیولوژیکی و 

 .[1-5]پزشکی کاربرد دارد

 برایدر این مقاله  طراحی شده چیدمان کاوشگر رامان

بررسی و تحلیل طیف رامان گلوکز محلول در آب مورد 

ی داین سیستم با گشودگی عداستفاده قرار گرفته است. 

گشودگی عددی سینوس زاویه میدان دید کاوشگر  – 1229

گیری طیف طراحی شده است که به تحلیل و اندازه -است 

های مختلف های مختلف و همچنین توانگلوکز در غلظت

در این مقاله دو نوع سیستم نانومتر پرداخته است.  592لیزر 

کاوشگر رامان برای تحلیل مواد مورد بررسی قرار گرفته 

 است.

 کاوشگر رامان

سیستم کاوشگر رامان به منظور بررسی پراکندگی رامان از 

گیرد. با توجه به های مختلف مورد استفاده قرار مینمونه

[، سیستم کاوشگر رامان طراحی و برپا 1-5بررسی منابع]

مشاهده  1شده است که نمایی از این سیستم در شکل 

این سیستم شامل شود. وسایل مورد نیاز برای چیدمان می

، متر(سانتی 5فاصله کانونی  قطر یک اینچ و )بالیزر، آینه، لنز

ذر، ، فیلتر میان نگ)از جنس سیلیکا( محفظه نگهدارنده ماده

، نگهدارنده لنز و آینه میکرومتر( 911)با روزنه  فیبر نوری

 باشد.می

ر کاوشگر فیب برای طراحی شده چیدمان آزمایشگاهیدو نوع 

این شود. سازوکار مشاهده می 2ن در شکل نوری راما

به این صورت است که نور لیزر توسط در نمونه الف،  ،سیستم

از طریق لنز اول بر روی  شود وآینه به سمت لنز هدایت می

شود. پرتوهای پراکنده شده از ماده توسط نمونه متمرکز می

شود. لنز اول موازی شده و به سمت لنز دوم هدایت می

بازگشتی توسط فیبر به سمت آشکارساز هدایت  پرتوهای

در نمونه ب، یک سر فیبر جمع کننده نور لیزر،  د.نشومی
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دهد و نور ، نور لیزر را به نمونه برخورد میسر دوم فیبر

سر در نهایت را جمع آوری کرده و  شده از ماده پراکنده

 .کندمیبه طرف طیف سنج هدایت  را نور ،سوم فیبر

 

 

الف: پروب رامان ( نمایی از سیستم پراب رامان 1شکل 

  شکل yمعمولی ب: پروب رامان

 

 

معمولی و  پراب رامانالف: چیدمان آزمایشگاهی ( 2شکل 

 1شکل  که درشکل  yب: پروب رامان با استفاده از فیبر 

 نشان داده شده است

 طیف رامان گلوکزن ایج 

، قند  𝐶6𝐻12𝑂6گلوکز مونوساکاریدی با فرمول شیمیایی 

موجود در خون انسان است که توسط بدن مصرف شده و 

کند و همچنین در بسیاری از مواد غذایی تولید انرژی می

 ب،آشود. گلوکز بدون رنگ بوده و به راحتی در یافت می

شود. در این پژوهش استیک اسید و چند حالل دیگر حل می

  .(9محلول گلوکز در آب استفاده شده است )شکل از 

 

( طیف رامان گلوکز مونوساکاریدی با فرمول 9شکل 

 ، 𝐶6𝐻12𝑂6شیمیایی 

 
)نمودار خط  92توان مختلف. توان  2( طیف رامان گلوکز در 4شکل 

 میلی وات )نمودار نقطه چین( 24چین( و توان 

رامان مواد  از جمله مواردی که در افزایش و شناسایی طیف

مختلف بسیار پر اهمیت بوده است، توان لیزر و زمان داده 

که در بسیاری  (. مورد مهم دیگری4باشد)شکل گیری می

، میزان غلظت ماده [5]از منابع مورد تحلیل قرار گرفته است

  پژوهش، ماده گلوکز در چهار غلظت باشد که در اینمی

0

1000

2000

3000

4000

500 530 560 590 620

In
te

n
si

ty
 (

A
.U

)

Wavelength (nm)

0

500

1000

1500

2000

2500

535 555 575 595 615 635

In
te

n
si

ty
 (

A
.U

)

Wavelength (nm)

 الف

 ب

 الف

 ب

1201 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 



بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

 

مورد تحلیل قرار لیتر گرم برمیلیمیلی 511و  911، 151

مشاهده  ،5مطابق با شکل  (.5گرفته شده است)شکل 

های رامان با غلظت ماده گلوکز شود که شدت سیگنالمی

شدت سیگنال های  ،رابطه مستقیم دارد. با افزایش غلظت

های کم، برخی یابد و همچنین در غلظترامان افزایش می

 1ل باشد. جدوهای رامان قابل تشخیص نمیاز سیگنال

های بدست آمده و نتایج حاصله از مرجع محل دقیق پیک

همانطور که مشخص است نتایج دهد. [ را نشان می5]

دک ان باشد.بدست آمده از تطابق بسیار خوبی برخوردار می

ر جدول دکه بین نتایج به دست آمده با نتایج منابع  اختالف

 هشود به دلیل دقت طیف سنج رامان استفادمشاهده می 1

ا برابر ب باشد. دقت طیف سنج رامان استفاده شدهشده می

از جمله  باشد.متر معکوس( میسانتی 11نانومتر ) 124

شکل نسبت به پروب اولیه  yمزیتی که پروب رامان با فیبر 

باشد. در پروب با لیزر میکمتر توان دارد، الف( -1)شکل 

 11تا  5از توان لیزر در حدود  ب(-1)شکل  شکل yفیبر 

درصد کاهش توان نسبت به پروب  51میلی وات که حدود 

ایم طیف رامان با همان کیفیت را اندازه توانسته اولیه است

این سیستم مقدمه ای برای ساخت و تحلیل  گیری کنیم.

 سیستم رامان برای تشخیص گلوکز خون می باشد.

 گیرین یجه

و برپایی چیدمان پروب فیبر نوری  در این پژوهش با طراحی

گلوکز محلول در آب پرداخته شده  رامان، به بررسی طیف

شود که میزان مشاهده می نتایجبا توجه به بررسی  است.

گیری و توان لیزر در بررسی طیف غلظت ماده، زمان داده

رامان بسیار پر اهمیت بوده و از طرفی با استفاده از این 

 ن غلظت ماده را مورد تحلیل قرار داد.توان میزاسیستم می

 

ب:  - 511( طیف گلوکز در سه غلظت مختلف: الف: 5شکل 

 ثانیه( 91)در زمان  بر میلی لیتر میلی گرم 151ج:  -911

( طیف رامان گلوکز: مقایسه نتایج آزمایشگاهی به دست 1جدول

 [5آمده با نتایج موجود در منابع ]

نتایج موجود در منابع 

 ((cm-1) )بر حسب

نتایج آزمایشگاهی به دست 

آمده بر حسب سانتی متر 

 (cm-1معکوس )

نتایج آزمایشگاهی به 

دست آمده بر حسب 

 (nmنانومتر )

451 44229 54421 

511 52121 541212 

191 19129 59921 

1121 112125 59521 

1991 191121 51921 

1455 145225 51924 

2191 291429 929214 
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اسپینی و وابستگی آن به تراز انرژی در  حالتهای اثر میدان مغناطیسی  بر رفتار 

 سیلیسن

 فواد پارسایی، سارا راستگو

.ac.irhrastgoo@sirjantec  

fparsaei@gmail.com 

 ، سیرجان، ایران، دانشگاه صنعتی سیرجانفیزیکبخش 

الکتریکی و مغناطیسی عمود  یها دانیم . شوددر سیلیسن بررسی می در این مقاله رفتار زمانی قطبش اسپین الکترون  -چکیده

به عملگر تحول زمانی را نوشته و با در نظر گرفتن یک حالت اولیه، حالت تحول یافته را . شودبر ورقه سیلیسن در نظر گرفته می

طبق نتایج ما ، . وریمآمی به دستاسپین الکترون  را  های مؤلفهسپس به کمک تعریف قطبش اسپینی، رفتار زمانی . آوریممی دست

با افزایش . شود مینمایان  رمبش و احیا صورت بهه  در برخی شرایط نوسانی است کرفتار زمانی قطبش اسپینی حاکی از یک رفتار 

موازی بر قطبش اسپینی  ریتأثو میدان مغناطیسی  یانرژتراز  دهیم مینشان  .کند میتغییر میدان مغناطیسی، دوره تناوب نمودارها 

 .دارند
 ش اسپینی، میدان مغناطیسیسیلیسن، قطب -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

زنبوری دوبعدی، از یک ساختار النه عنوان بهسیلیسن، 

 اخیر توجه های سالکیل شده است و لیکان تشیس های اتم

 های شباهتسیلیسن . زیادی را به خود جلب کرده است

زیادی به گرافن دارد ولی چند تفاوت اساسی با یکدیگر 

سیلیکان،  های اتمبا توجه به شعاع نسبتاً زیاد . دارند

سیلیسن دارای . [1] ددارسیلیسن ساختار خمیده 

مدار نسبتاً بزرگی است و به همین  -جفتیدگی اسپین

دیراک دارای جرم  های الکترونگرافن،  برخالفعلت، 

تجربی با اعمال میدان  صورت بهاین جرم . هستند

عالوه بر این، . [2]است کنترل قابلالکتریکی خارجی 

یک عایق توپولوژیکی، قابلیت تغییر فاز  عنوان بهسیلیسن 

با تغییر میدان الکتریکی خارجی، سیلیسن . کوانتومی دارد

بین فازهای عایق بدیهی و عایق باند گذار کوانتومی انجام 

 منظور بهدرجه آزادی اسپینی،  کارگیری به .[3]دهدمی

و همچنین ذخیره انرژی در  باال سرعتانجام عملیات 

ذخیره اطالعات . الکترونیکی حائز اهمیت است های دستگاه

روی درجه آزادی اسپینی، اساس فرآیندهای اطالعات 

در چنین فرآیندهایی، حمل اسپینی در . [4]کوانتومی است

بسیار  ، ...دمای اتاق، زمان راحتی اسپینی طوالنی و 

یک گزینه مناسب برای انجام فرآیندهای . [5]اساسی است

بررسی هدف این پژوهش  .ن استاسپینی، سیلیس

سی یک میدان مغناطی حضور دینامیک قطبش اسپینی در

و وابستگی آن به تراز یکنواخت عمود بر ورقه سیلیسن 

در مباحث  توانند مینتایج به دست آمده  .انرژی است

 .مورد استفاده قرار گیرند اسپینترونیکمربوط به 

 هامیلتونی 

با   .شوددر نظر گرفته می xyورقه سیلیسن در صفحه  

,0,0)اعمال میدان مغناطیسی عمودی  )B B ،

نمایش به شکل زیر  برحسب عملگرهای نردبانی هامیلتونی

مراجعه  [6]برای جزئیات بیشتر به مرجع )شود میداده 

 ( :شود

(1            )
† †( )

SO z z z z

H a a a a

s

    

  

      

  

که  طوری به
2

f

B

v

l
   1/2و( )Bl

eB
   طول مغناطیسی

شود که  می مشاهده .استعملگر وادی   𝜏همچنین  .است

ˆ†کازیمیر عملگر
eN a a s s             با

ویژه  بنابراین هامیلتونی نسبت به. شود هامیلتونی جابجا می

ˆمقادیر عملگر 
eN(که با

eN نمایش داده خواهد شد )

0eNحالت متناظر با . قطری است -قطعه  یک قطعه ،

1 1 حالت. دهد در ماتریس هامیلتونی را نتیجه می 

1eNمتناظر با   ، 4یک قطعه 4 را در هامیلتونی می-

2eNهای متناظر با حالت. دهد   منجر به یک قطعه

7 7 2برای .  شود در هامیلتونی میeN  هامیلتونی ،

8های دارای قطعه 8 های  حالت انرژی و ویژه. [6]باشد می

منظور  صورت تحلیلی قابل محاسبه هستند، ولی به انرژی به

  ..شود ها اجتناب می سازی از آوردن آن خالصه

 تحول زمانی قطبش اسپینی

ل قطری هامیلتونی که در بخش قبل با استفاده از شک

†شد، عملگر تحول زمانی  تشریح

original diagonalU VU V  

 به دستهایی که حالت اولیه نوشته شده است، در پایه

)expکه . آیدمی )diagonalU iHt   عملگر تحول

 .ماتریس تبدیل است Vهای هامیلتونی و زمانی در پایه

0tفرض کنید حالت سیستم در لحظه   زیر صورت به 

 :باشد

(0  )              1
(0) , 3, ( )

2
B n K       

با  Bدر زیرشبکه  دهنده آن است که الکترون نشانکه 

 xقرار دارد و اسپین در امتداد محور  3nتراز النداو 

مشخص است که حالت اولیه سیستم . قطبیده شده است

عملگر کازیمیر مربوط به دو بلوک مجاور  حالت ویژهاز دو 

1Nو  Nهامیلتونی،  بنابراین . ، تشکیل شده است

تحول زمانی این حالت به کمک دو بلوک مجاور در عملگر 

 .شودانجام میتحول زمانی 
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1,2iکه   .مقادیر چشمداشتی ، اخیرکمک روابط  به

مقدار چشمداشتی . کنیمحاسبه میاسپینی را م های مؤلفه

شود شود و گفته میاسپین برابر صفر حاصل می z مؤلفه

برای بررسی . قطبیده شده است xyکه اسپین در صفحه 

دو کمیت بدون  ،اسپینی های مؤلفهرفتار زمانی  تر دقیق

 .کنیم میزیر تعریف  صورت بهرا  sو  rبعد 

(4)                    
2 2

, ( 3)
2

fz

SO SO

v
r s n B

e 


   

اسپینی به طور  های مؤلفهنشان داد که  توان می اکنون

  باشند میکلی به شکل زیر 

(5)1 1 1 2

2 1 3 2

( ) ( , )cos( ) (1 ( , ))cos( )

( ) ( , )sin( ) ( , )sin( )

x

y

S t F r s t F r s t

S t F r s t F r s t

 

 

   

  
 

اسپینی  های مؤلفه، رفتار با استفاده از نتایج به دست آمده

و نتیجه گیری بر حسب زمان در بخش بعد مورد بحث 

 .قرار خواهد گرفت

 نتایج

کلی با رسم تغییرات اسپینی در حالت  های مؤلفهرفتار  .

 ،تثاب r چندبه ازای  ،sبر حسب  3Fو  1F ،2Fضرایب 

جدول همچنین در  .شده استنشان داده  (1)در شکل 

با توجه به  .رفتار حدی این ضرایب ارائه شده است، (1)

 توان میشود، حاصل می( 1)، که از نتایج شکل (1) جدول

 مؤلفهبه اندازه کافی بزرگ باشد،  sوقتی  نتیجه گرفت که

x و دیگر  کند میسینوسی نوسان  صورت به اسپین

 مغناطیسی ومیدان  که ازآنجایی. شوند ها صفر می مؤلفه

 sجفت شده در پارامتر  صورت بهتراز انرژی 

اند ظاهرشده

 
رفتار کلی ضرایب : 1شکل

1 2 3, ,F F F  بر حسبs به ازای ،

 .مختلف rچند 

د توان می ها کمیت، افزایش هر یک از این ((4)رابطه )  

نمودار تغییرات ( 0)در شکل . چنین تأثیری داشته باشد

، sبا افزایش . رسم شده است sفرکانس بر حسب 

فرکانس 
2 و  افزایش

1  بدیهی است با. ابدی یمکاهش 

های به قدر کافی  sدر  ،(5)و رابطه ( 1)توجه به جدول 

به قدر  های sدر  خواهد بود و تأثیرگذار 1فقط   بزرگ،

 ی بستگی به پارامتر کمانشتأثیرگذارکافی کوچک، این 

های اسپینی بر حسب زمان  مؤلفه( 9)در شکل  .خواهد داشت

ثابت، رسم  sبه ازای چند پارامتر کمانش مختلف، برای یک 

 تقریباً ،1rبرای  اسپین xمؤلفه رفتار  .شده است

سینوسی صورت  ، بهyمؤلفهسینوسی و برای ک صورت به

الگوی سینوسی و  ، rاین رفتار با افزایش . باشد می

1r اینکه درتا  دهد میبه تدریج  از دست  کسینوسی را 

با افزایش . آیددرمیرمبش و احیا  صورت ، الگوی نوسان به

الگوی نوسان به تدریج به شکل  سینوسی و  ،rمجدد 



وتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و ف

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

1290 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

دهد که  نشان می( 9)شکل  .باز خواهد گشتکسینوسی 

های اسپینی به پارامتر کمانش  در حالت کلی، رفتار حالت

 .نیز وابسته است

 

 sزمان  به ازای یک اسپینی بر حسب  های مؤلفه تغییرات: 9شکل  

 . مختلف  rبرای چند ثابت 

 گیری نتیجه

 sبرای   .شوداسپین برابر صفر حاصل می z مؤلفه

عالوه بر میدان  ،اسپینی های مؤلفهتحول زمانی  ،کوچک

 به پارامتر کمانش نیز وابسته ،مغناطیسی و تراز انرژی

 ی همانند میدانتأثیر ،انرژی الکترون افزایش .است

 
 . ثابت  rبه ازای یک  sتغییرات فرکانس بر حسب : 0شکل 

 

.   ضرایبرفتار حدی : 1جدول      
1 2 3, ,F F F 

های  sدر  .دارد اسپینی بر روی تحول زمانی مغناطیسی

است   ی در ابتدا به صورت  سینوسیالگوی نوسانکوچک 

1rکه  در    آیددرمیرمبش و احیا  صورت به. 
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 بر رفتار زمانی قطبش اسپینی در سیلیسنکمانش  پارامتراثر 

 فواد پارسایی، سارا راستگو
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 ، سیرجان، ایراندانشگاه صنعتی سیرجان، فیزیکبخش 

 تأثیرورقه سیلیسن تحت . گیرددر سیلیسن مورد مطالعه قرار می در این مقاله، دینامیک قطبش اسپین الکترون  -چکیده

شود و سپس به گرفته می یک حالت اولیه برای سیستم در نظر.شودالکتریکی و مغناطیسی عمودی در نظر گرفته می های میدان

اسپینی، که منجر  های مؤلفهمقدار چشمداشتی . شودآورده می به دستبعدی  های زمانکمک عملگرتحول زمانی، حالت سیستم در 

دهد قطبش اسپینی بر حسب زمان به صورت نتایج ما نشان می. شود، را بر حسب زمان به دست می آیندی میبه قطبش اسپین

در یک پارامتر کمانش خاص این الگو تبدیل به  .وابستگی مستقیم بر پارامتر کمانش دارد ها نوسانالگوی این  .کند مینوسانی تغییر 

 .یابدشود که با افزایش پارامتر کمانش، دوره تناوب نمودارها کاهش میمشاهده می .شود میرفتار رمبش و احیا 
  اسپینی،  قطبشسیلیسن،  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

اساس فرآیندهای اطالعات کوانتومی ذخیره اطالعات روی 

چنین فرآیندهایی، حمل در . درجه آزادی اسپینی است

... اسپینی در دمای اتاق، زمان راحتی اسپینی طوالنی و 

و  باال سرعتانجام عملیات . [1]بسیار اساسی است

الکترونیکی به  های دستگاههمچنین ذخیره انرژی در 

کمک درجه آزادی اسپینی، دارای اهمیت فراوانی 

زنبوری سیلیسن، در ساختار النه  های الکترون.[2]است

این . کنندهمانند ذرات شبه دیراک دارای جرم رفتار می

، که هم از نظر تئوری و هم از نظر ها الکترونرفتار جالب 

تجربی اثبات شده است، منجر به ظهور خصوصیات جالبی 

توان این خصوصیات می ازجمله. [3] شوددر سیلیسن می

، زمان راحتی اسپینی طوالنی به مسیر آزاد متوسط بزرگ

در سیلیسن برخالف گرافن، . [4]اشاره کرد... و 

و کنترل  توجه قابلمدار ذاتی با قدرت -شدگی اسپین جفت

 ها زیر شبکه جابجاییو نیز جفتیدگی اثر کمانی که در اثر 

باید توجه داشت که اثر . شود، وجود داردتولید می

الکتریکی عمودی جفتیدگی کمانی نیز با اعمال میدان 

 [.5]است کنترل قابل

در این مقاله تحول زمانی قطبش اسپینی در سیلیسن ، با 

در نظر گرفتن یک میدان مغناطیسی یکنواخت عمود بر 

-به کمک شکل قطعه. کنیمورقه سیلیسن را محاسبه می

ابتدا . شودقطری هامیلتونی، عملگر تحول زمانی نوشته می

گیریم و سپس به در نظر می یک حالت اولیه برای سیستم

 های زمانزمانی، حالت سیستم را در  تحولکمک عملگر 

دهد که محاسبات نشان می. آوریممی به دستبعدی 

-قطبش اسپینی بر حسب زمان، رفتار نوسانی  نشان می

دهد که با افزایش جفتیدگی می نشاننتایج ما . دهد

 .یابدکمانی، دوره تناوب کاهش می

 هامیلتونی 

 الکترون -در سیلیسن با هامیلتونی زیر توصیف می  

 :( مراجعه شود [6]برای جزئیات بیشت به مرجع )شود

(1            )
† †( )

SO z z z z

H a a a a

s

    

  

      

 
   

عملگر  عملگر اسپین و  sشبه اسپین،   عملگر که 

-های زیرها به ترتیب روی حالتاین عملگر.  وادی است

)شبکه  )A Bهای اسپین ، حالت های و حالت

) (valley)وادی )K K  در معادله اخیر،. کنندعمل می

55 10f

m
v

s
   ،3.9سرعت فرمیSO meV   ضریب

شبکه، اسپین و های زیرمدار ذاتی حالت-جفتیدگی اسپین

 ها زیر شبکهپارامتر کمانش ناشی از جابجایی  zوادی،  و 

به طوری که  .باشندنسبت به یکدیگر می
2

f

B

v

l
   و

Bl
eB

 عملگر .طول مغناطیسی است-

†ˆ
eN a a s s             با هامیلتونی جابجا

ویژه مقادیر عملگر  بنابراین هامیلتونی نسبت به. شود می
ˆ

eN(که با
eN قطری  -قطعه( نمایش داده خواهد شد

0eNحالت متناظر با . است  1، یک قطعه 1  در

متناظر با  حالت. دهد ماتریس هامیلتونی را نتیجه می

1eN   4یک قطعه 4 حالت. دهدامیلتونی میهرا در-

2eNهای متناظر با    7منجر به یک قطعه 7  در

2eNبرای .  شود هامیلتونی می  هامیلتونی دارای ،

8های قطعه 8 [.7. ]است  

صورت تحلیلی  های انرژی به حالت ویژه مقادیر انرژی و ویژه

سازی از آوردن  منظور خالصه هستند، ولی به محاسبه قابل

 . شود ها اجتناب می آن

 تحول زمانی قطبش اسپینی

0tفرض کنید حالت سیستم در لحظه   به صورت باشد: 

(2          )
1

(0) , 3, ( )
2

B n K       

با  Bدر زیرشبکه  دهنده آن است که الکترون که نشان

 xقرار دارد و اسپین در امتداد محور  3nتراز النداو 

با استفاده از شکل قطری هامیلتونی که . قطبیده شده است

در بخش قبل بحث شد، عملگر تحول زمانی 
†

original diagonalU VU V  هایی که حالت اولیه در پایه
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که . آیدمی به دستنوشته شده است، 

exp( )diagonalU iHt  عملگر تحول زمانی در پایه-

مشخص است . ماتریس تبدیل است Vهای هامیلتونی و 

عملگر کازیمیر  حالت ویژهکه حالت اولیه سیستم از دو 

1Nو  Nمربوط به دو بلوک مجاور هامیلتونی،   ،

عملگر کازمیر، عملگری است که با  .تشکیل شده است

به منظور دستیابی به ویژه . شودهامیلتونی جابجا می

مقادیر و ویژه حاالت هامیلتونی، عملگر هامیلتونی را در 

بنابراین تحول  . کنیمهای عملگر کازیمیر، قطری میپایه

عملگر تحول  زمانی این حالت به کمک دو بلوک مجاور در

  .شودزمانی انجام می

(9)     

1 2

3 4

1
( ) ( , 3, , , 2, ,

2

, 2, , , 3, , )

t U B n K U A n K

U A n K U B n K

      

      

 به طوری که
1 2 2 2

1 1 2 2

2 2

1 1 1 3 2 2

2 2

2 1 1 4 2 2

, ( )
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i t i t i t i t

i t i t i t i t

U e e U e e

U e e U e e

   

   

   

   

 

 

   

   

و                        
2 2 2

2 2 2

( 1) , ( ) 4 ( 3)}

2 3
,

2 34 ( 3) ( )

i

i SO z i i

i i
i i i

i i

E E n

En

nn E

  


  

 

      


 

  

 

1,2i که اندیس   . چشمداشتی  مقادیر توانیم میاکنون

 :کنیماسپینی را با کمک رابطه زیر محاسبه  های مؤلفه

(1 )             
4 1 3 2

4 1 3 2

1
( ) ( . .)

2

( ) ( . .)
2

x

y

S t U U U U C C

i
S t U U U U C C

 

 

  

  

               

اسپین  دهد میکه نشان  استاسپین برابر صفر  z مؤلفه

 تر دقیقبرای بررسی  .قطبیده شده است xyدر صفحه 

 sو  rاسپینی دو کمیت بدون بعد  های مؤلفهرفتار زمانی 

 .کنیم میرا به صورت زیر تعریف 

(1                   )
2 2

, ( 3)
2

fz

SO SO

v
r s n B

e 


   

 های مؤلفهنشان داد که  توان می( 1)با کمک معادله 

 باشند میاسپینی به طور کلی به شکل زیر 

(6)1 1 1 2

2 1 3 2

( ) ( , )cos( ) (1 ( , ))cos( )

( ) ( , )sin( ) ( , )sin( )

x

y

S t F r s t F r s t

S t F r s t F r s t

 

 

   

  
 

نتیجه گرفت که وقتی  توان می( 1)توجه به معادله با 

 تأثیر ،باشد مرتبه هم میدان مغناطیسی با پارامتر کمانش

rیعنی) است مشاهده قابلآن در هامیلتونی  s).  در

مورد بررسی قرار خواهد  نتایج به دست آمدهبخش بعد 

 .گرفت

 
0.01sبه ازای  rتغییرات فرکانس بر حسب : 1شکل   

 .  (مقیاس یندی شده است SOمحور قائم بر حسب )

 گیری نتیجه

 های فرکانسرفتار (  1)در شکل 
1  و

2  بر حسبr ،

دهد  رسم شده است که نشان می،  sبه ازای مقدار ثابت 

 رفتار( 9)در شکل  .یابد ها افزایش می فرکانس rبا افزایش

1ضرایب   کلی 2 3, ,F F F بر حسب r  ، به ازای یک مقدار

 ارائهبا توجه به محاسبات تحلیلی  .شده است ارائه، sثابت 

-اسپین برابر صفر حاصل می z مؤلفهشده در بخش قبل، 

قطبیده  xyشود که اسپین در صفحه شود و گفته می

ازای  بهمشاهده نمود که  توان می (9) در شکل. شده است

1یب اضر ،پارامتر کمانش کوچک 2,F F سمت صفر و  به

همچنین به ازای . کندمیل می یکبه سمت  3Fضریب 

2پارامتر کمانش نزدیک به  SO، 1یب اضر 2,F F به 

پس . کندمیل می صفربه سمت  3Fو ضریب  یکسمت 

در  y مؤلفهو سینوسی  x مؤلفهدلیل رفتار کسینوسی  

به عنوان نمونه، رفتار   .خواهد بود درک قابل ،(9)شکل 

 به ازای یک مقدار  ، الکترونزمانی مولفه های اسپینی 
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به ازای   ،زماناسپینی بر حسب  های مؤلفه تغییرات: 2شکل  

0.01s  ،  محور افقی بر ) برای چند پارامتر کمانش مختلف

 (.مقیاس یندی شده است SOحسب 

( 2)در شکل  برای چند پارامتر کمانش مختلف ،sثابت 

مشاهده ( 2)از شکل  که گونه همان .است رسم شده

0.1r برای شود، می ،  مؤلفهرفتار x  به  تقریباًاسپین

کسینوسی  صورتبه  yمؤلفهصورت سینوسی و برای 

الگوی سینوسی و  ،rاین رفتار با افزایش . باشد می

اینکه در تا دهد میاز دست   تدریج به را اش  کسینوسی

1r   باشد میبه صورت رمبش واحیا  ها الگوی نوسان. 

  

رفتار کلی ضرایب : 9شکل 
1 2 3, ,F F F  بر حسبr  به ازای ،

0.01s . 

ایم که  نشان داده  [6,7]توجه است که در مراجع  قابل

1rسیلیسن در   با . دهد گذار فاز کوانتومی انجام می

به شکل   تدریج بهالگوی نوسان  ،rافزایش مجدد 

 . باز خواهد گشتسینوسی و کسینوسی 
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Euهای آالییده به   سرامیک-شیشهنانو شیشه و تغییرات گاف اپتیکی بررسی 
از  ناشی +3

 ی الکترونیدهپرتو

 3، حسین مختاری 2، سیدپژمان شیرمردی1هادی رحیمیان
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Euهای آالییده به   سرامیک-خواص اپتیکی از قبیل گاف اپتیکی و انرژی یورباغ شیشه و نانو شیشه مطالعهدر این  –چکیده 
با  +3

. مورد بررسی قرار گرفته است MeV 10ی الکترونی با انرژی   قبل و بعد از تابش باریکه 64.5P2O5, 35CaF2, 0.1Eu2O3ترکیب 

ن از تشکیل مراکز رنگی در محیط شیشه و طیف جذبی نشا. رفته شده استگ nm 1222تا   222ها در بازه   طیف جذبی نمونهسپس 

نمودارهای تاو نشان می دهند که پرتودهی باعث کاهش گاف نواری مجاز مستقیم و افزایش انرژی یورباغ  . سرامیک می دهد-شیشه

 . شده اند
 

Euپرتودهی الکترونی، مراکز رنگی، شیشه آالییده به  -کلید واژه
 .شیشه سرامیک، نانو +3

The investigation of optical band gap changes of Eu3+ doped glass 

and nano glass-ceramics due to electron beam irradiation 

Rahimian Hadi
1
, Shirmardi Seyed Pezhman

2
, Mokhtari Hossein

3 

1
 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
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Abstract- In this research, the optical properties such as optical band gap and Urbach energy of Eu
3+

 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 Eu
3+

 doped glass and nano glass-

ceramics. The Tau diagrams indicated that the electron irradiation can reduce the optical band gap and enhance 

Urbach energy. 

Keywords: Electron irradiation, Color centers, Eu
3+

 doped glass, Nano glass ceramic 
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 مقدمه
گاف الکتریکی و اپتیکی به ترتیب فاکتورهایی عمومی 

برای محاسبه رسانایی الکتریکی و تهییج اپتیکی مواد می 

-به بررسی لبه 1کوتئوری تادر خصوص گاف اپتیکی،  .باشند

می  ای نیمه رسانی جذب مواد آمورف بخصوص مواد شیشه

ضریب جذب  ،در ناحیه ی فرابنفش نزدیکموادی که . پردازد

ی گاف اپتیکی نوار این تئوری به محاسبه. باالیی داشته باشند

در  .انرژی و پهن شدگی لبه های جذب نوار انرژی می پردازد

ی   اکثر مواد آمورف نمودار تغییرات ضریب جذب در محدوده

توان به سه بخش   را می   فرابنفش برحسب انرژی فوتون-مرئی

ناحیه اول اغلب مربوط به انتقاالت فونونی است و . تقسیم کرد

به علت انرژی کمتر نسبت به باند ممنوعه، انتقاالت فوتونی 

مربوط به ( ناحیه تاوک) ناحیه دوم. شود  در آن دیده نمی

جذب باالی ناشی از گاف اپتیکی نوری و انتقاالت بین باندی 

است  2یورباغ از ناحیه در نهایت ناحیه سوم، شرحی .است

[1]. 

که در  یلیزرقطعات اپتیکی و ها در   استفاده از شیشه

های کهکشانی   و در معرض تابش (ها  ماهواره)فضای کهکشانی

این کاربردها . روز افزون استکار می کنند، شده   غیر محافظت

بررسی و کسب دانش در زمینه مهندسی گاف باعث شده،  

میزبان های اپتیکی دستیابی به اپتیکی این قطعات به منظور 

بر روی  پرتوییاهمیت شناخت اثرات با گاف نواری پایین، 

 . [2]سازد  شتر نمایان میقطعات را بیاین 

از )خواص اپتیکی تغییرات هدف از این مقاله بررسی 

سرامیک -شیشه و شیشه( قبیل گاف اپتیکی و انرژی یورباغ

Euآالییده به 
 .ی الکترونی استدهدر اثر پرتو +3

 بخش تجربی
برای ساخت  64.5P2O5, 35CaF2, 0.1Eu2O3ترکیب 

و سپس با روش اصالح حرارتی نانو . شیشه بکار رفته است

Euسرامیک آالییده به -شیشه
. بدست آورده شده است +3

. استآمده [9]روش ساخت و مشخصات این ترکیب در مقاله 

-در شیشه، همانطور که در آن مقاله توضیح داده شده 

ای ذرات در حدود   با اندازه Ca(PO3)2سرامیک فاز بلوری  

nm 99  ها را تحت تابش باریکه   میله. گردیده استتشکیل

                                                        
1 Tauc theory 
2 Urbach 

قرار داده  kGy13 دریافتی دزبا  10MeVالکترونی با انرژی 

ها قبل و بعد از تابش با استفاده از   شود طیف جذبی نمونه  می

همه این . گیری شد  اندازه Cary Eclipse Varion دستگاه

ر ادامه به علت تنوع د. ها در دمای اتاق انجام شد  گیری  اندازه

 Eu-elو  Eu-G ،Eu-GC ،Eu-el Gهای اختصار   ها از نام  نمونه

GC  به ترتیب برای شیشه آالییده بهEu
سرامیک -، شیشه+3

Euآالییده به 
خورده آالییده به -، شیشه باریکه الکترونی+3

Eu
خورده آالییده به -سرامیک باریکه الکترونی-و شیشه +3

Eu
 .استفاده می شود +3

 نتایج و بحث
Euی آالییده به   طیف جذبی شیشه 1شکل 

را قبل و  +3

شودکه   مشاهده می. دهد  بعد از بازپخت و پرتودهی نشان می

Eu:G  وEu:GC  در نواحی حدودnm 953  به باال شفافیت

جذب در کل نواحی مرئی  ،پرتودهیعد از ب ،نسبتا خوبی دارد

برای هردو نمونه افزایش پیدا کرده و این ناشی از تشکیل 

ی   تشکیل مراکز رنگی با مشاهده. در شیشه است 9مراکز رنگی

ها از بی تغییر رنگ نمونه)ها نیز قابل رویت است  ظاهری نمونه

این مراکز رنگی همان عیوب شبکه . (رنگی به قهوه ایی تیره

. اند  جابجایی لبه جذب در شیشه شده هستند که باعث

های آنیونی شبکه گیر   شی از پرتودهی در حفرههای نا  الکترون

در ناحیه مرئی را جذب ها   ها فوتون  افتند و این  می

ی مقادیر گاف نوار   از طیف جذبی برای محاسبه .[4]کنند  می

گاف . شود  استفاده می Eu:GCو  Eu:Gی   دو نمونهاپتیکی 

     اپتیکی را می توان با رسم 
 

رابطه ) (1)رابطه    

و محاسبه عرض از مبدا خط    hv یحسب انرژ بر( تاوک

 :[6, 5] بدست آوردنمودار  میمستق هیمماس بر ناح

            
                          (1)   

 ، 5/3توانی است که نوع گذار الکترونی را با مقادیر  nکه 

این مقادیر به ترتیب با گذارهای . کند  مشخص می 9و  5/1، 2

و غیر  مستقیم مجاز، غیر مستقیم مجاز، مستقیم ممنوع

 Egدر این رابطه،  .هستندمستقیم ممنوع مرتبط 

                                                        
3 Color centers 
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است  فرودیمیزان انرژی فوتون  hν. گاف اپتیکی شیشه است

مقداری ثابت و  Bکند و همچنین   تغییر می   موج  با طول

این پارامتر، فاکتوری .  باشد  دهنده ثابت پسماند باند می  نشان

با توجه به  اما دما و ضریب شکست نمونه استوابسته به 

 دما تقریبا ثابت است اینکه در حین اندازه گیری طیف جذبی،

 . [6-5] وابستگی به دما صرف نظر شده است

به طور تجربی پی برد که ضریب  1959در سال  غوربای

در . [1]ها وابسته است  انرژی فوتون هبجذب به طور نمایی 

تواند به صورت زیر نوشته   ترین شکل، این وابستگی می  کلی

 .[9, 1]شود

0( ) exp
u

hh
E

      
 

  (2)                       

رفتار . این رابطه در حالت دمای ثابت نوشته شده است

ی نواری وابسته به نوار ظرفیت و رسانش   نمایی به دلیل دنباله

علت آن، . باشد که در داخل گاف نواری کشیده شده است  می

نظمی   های داخلی همبسته با بی  جست و خیز پتانسیل میدان

مقدار . ستساختاری در بسیاری از مواد بلوری و آمورف ا

به  نسبت Ln(α)انرژی یورباغ از وارون شیب بخش خطی 

 .انرژی فوتون برای هر نمونه است

انرژی یورباغ در  و مقادیر محاسبه شده گاف اپتیکی

به منظور مقایسه و بحث، مقادیر گاف  و آورده شده 1جدول 

همانطور که از این . نمایش داده شده است 2ر شکل نواری د

سرامیک قبل از -شیشه و نانو شیشه باشدمیشکل مشخص 

پرتودهی هر دو دارای مقادیر مشابهی از گاف اپتیکی برای 

بعد از پرتودهی الکترونی گاف  .گذارهای مختلف هستند

ها کاهش پیدا کرده و با افزایش دز تابیده شده   اپتیکی نمونه

همچنان کاهش مقدار گاف اپتیکی  kGy43به  kGy13از 

Euسرامیک آالییده به -یشهنانو ش. داریم
نسبت به شیشه  +3

تغییر  پدیده این .را داردبیشتری گاف اپتیکی کاهش 

-ساختاری و افزایش عیوب ساختاری در شیشه و نانو شیشه

همچنین عیوب . دهدرا نشان میسرامیک بعد از پرتودهی 

گیری ترازهای مجازی و مراکز رنگی در   شبکه باعث شکل

ی انرژی در نوار   دنباله)یر انرژی یورباغ مقاد. شیشه شده است

در ( ظرفیت و رسانش که در گاف نواری ادامه پیدا کرده است

مشخص  از روی نمودارها .نشان داده شده است 1جدول 

شکل گرفته دو شانه تغییر شیب  پرتودهیاز بعد که است 

های مجازی و مراکز رنگی در   گیری تراز  شکل دلیل آنو  است

بخصوص )پرتودهیبعد از همچنین . باشد میدهی اثر پرتو

، افزایش مقدار انرژی یورباغ مشاهده (برای اولین شانه

 Euهمانطور که از قبل هم گفته شده انرژی یورباغ . گردد  می

. دهد  نظمی را در ساختار شیشه و بلور نشان می  مقادیر بی

پیوندهای ایجاد از  حاکیافزایش این مقدار پس از پرتودهی 

در    نظمی  بیافزایش ی بیشتر و درنتیجه   ضعیف و عیوب شبکه

 .[13, 1]ساختار ماده داللت دارد

 نتیجه گیری
دو  یبر رو 43 و kGy 13با دز  یالکترون یپرتوده

Euبه  دهییآال کیسرام-شهیو نانو ش شهیش ی  نمونه
با  +3

انجام شد که به طور خالصه ( P2O5-CaF2-Eu2O3) بیترک

 .داشت را لیاثرات ذ

 نیا. دیگرد زبانیدر ماده م یمراکز رنگ لیباعث تشک( الف

و نانو  شهیش تیشفاف. دارندجذب  یمرئ هیدر ناح یمراکز رنگ

و در  افتهی کاهش فرابنفش هیناح در زبانیم کیسرام-شهیش

 .داشته است یزیناچ رییتغ زین کیمادون قرمز نزد هیناح

از قبیل  پایداری و ماندگاری تغییرات ایجاد شده( ب

oبا گذشت زمان و تا دمای زیر  مراکز رنگیپیدایش 
C 933. 

های سیلیکاتی صنعتی بعد از پرتودهگی در دمای   در شیشه

محوشدگی مراکز رنگی اتفاق می محیط در مدت چند ساعت 

های و افزایش انرژی یورباغ   کاهش گاف اپتیکی نمونه(ج .افتاد

 .بعد از پرتودهی

 و Eu: G ،Eu: GC، el10-Eu: Gهای   طیف جذبی نمونه :1شکل 
el10-Eu: GC 
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 های مختلفnقبل و بعد از پرتودهی در  +Eu3های آالییده به   مقادیر گاف اپتیکی برای نمونه: 1جدول 

 Eu(eV) نمونه
Eg(n=0.5)(

eV) 
Eg(n=2) 

(eV) 
Eg(n=3/2)(

eV) 
Eg(n=3) 

(eV) 

Eu:G 2116/3 6911/9 9492/9 5634/9 6952/9 

Eu:GC 2219/3 1262/9 9991/9 5929/9 1215/9 

el10-

Eu:G 
2591/3 

5294/9 3691/9 9111/9 5229/9 
5436/3 

el10-

Eu:GC 
5461/3 

9354/9 5111/2 3511/9 9361/9 
5521/3 

el40-

Eu:G 
1491/3 

1961/9 1311/2 1166/2 1149/9 
9134/3 

el10-

Eu:GC 
2116/1 

9129/9 1955/1 9954/2 1115/1 
5915/3 

 

 
 

مقادیر انرژی محاسبه شده از گاف نوار اپتیکی و یورباغ از : 2شکل 

 +Eu3های آالییده به   نمونه
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 غیرهسمانگرد مگنتواپتیک پالسمونیکای  افزایش طول انتشار در موجبر لوحه

 نیبا استفاده از گراف
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 تهران، ایران مخابرات،-دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی برق
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در  کی  اپتمگنتو یانیم ی هیو ال نیطال و گراف یکنار یها هیبا ال پالسمونیک یا لوحه یمقاله انتشار نور در موجبرها نیدر ا –چکیده 

ب ا درنر ر   تغییرات ثابت انتشار بر حسب ضخامت الیه میانی در دو جهت رفت و برگشت . ه استشد یبررسنانومتر  0551طول موج 

 ن،یگ راف -کی  مگنتواپت-نیگراف هیدر موجبر سه الکه  دهند ینشان م یبررس جینتا . به دست آورده شداپتیک فتن اثرات مگنتورگ

با استفاده  کیتواپتمگن کیپالسمون زوالتوریا یامکان  طراح که انتشار و کاهش تلفات حاصل شدول ط شیدر افزا یریبهبود چشمگ

 .وجود خواهد داشت MIM یاز موجبرها

 .ای لوحه ، موجبر، مگنتواپتیکایزوالسیون، گرافینضریب  السمونیک،پایزوالتور  -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

عامل محدود کننده برای  (DLL) 1محدویت حد تفرق

، لذا دانشمندان برای های نوری است کاهش ابعاد افزاره

 1های سطحی غلبه بر این مشکل از پالریتون پالسمون

(SPP)  برند بهره می .SPP  در مرز مشترک فلز و عایق  ها

شوند و در دو طرف مرز بصورت نمایی کاهش  منتشر می

ساختارهای ها امکان کاهش ابعاد  این ویژگی. یابند می

استفاده از مواد  .[1] سازند ی را فراهم میموجبر

در ساخت موجبرهای ن یو گرافمگنتواپتیک 

کند که  های جدیدی ایجاد می قابلیت پالسمونیک، 

ن در طراحی و ساخت ادوات نوری در مقیاس توا می

 .[1] بکار برد نانو
رابطه دربخش دوم : مقاله به این صورت است که ساختار

در . شود میاپتیک بیان مگنتو پاشندگی با توجه به اثرات

منظور استخراج  هگرافین ب ی رسانندگی رابطه سومبخش 

در بخش بعدی . خواهد شدعنوان ضریب گذردهی آن 

طال و گرافین و  های کناری با الیه ای موجبرهای لوحه

بخش پایانی  ود نشو بررسی میاپتیک مگنتو ی میانی الیه

 .استگیری  مقاله شامل نتیجه

 رابطه پاشندگی عمومی

 (1)اپتیک در شکل الیه مگنتو کلی موجبرهای سه  یشما

دارای الیه میانی  ،در این ساختار است، نشان داده شده 

نهایت  نیمه بی ی الیه وسیله دو هاست که ب dضخامت 

 xجهت این ساختار در  راستای انتشار .احاطه شده است

 zهیچ تغییر فضایی در جهت  در نظر گرفته شده است و

 . هستند مگنتواپتیکسه الیه دارای اثر هر و  ندارد وجود

                                                           
1 Diffraction Limit of Light (DLL) 
2 Surface Plasmon Polariton (SPP) 

 
با بایاس  شمای کلی ساختار موجبر سه الیه مگنتواپتیک( 1)شکل

 عرضی

و عمود بر صفحه  zیدان مغناطیسی با بایاس در راستای م

1r اپتیک بامگنتو مادهمشخصات . اعمال شده است   و

 :تانسوری بصورت زیر است نسبی الکتریک ثابت دی

( ) ( ) 0

( ) ( ) ( ) 0

0 0 ( )

xxi xyi

ri xyi yyi

zzi

   

     

 

 
 

  
 
 

 (1)  

)،این معادله در ), ( ), ( )zzi yyi xxi      بیانگر ترتیب  هب

و عنصر غیر هستند  zو  x، yالکتریک در جهت  دی ثابت

)قطری )xyi  ای بصورت  با مغناطیس شدگی رابطه

( )xyi zaM    دارد کهa و شدگی   ثابت مغناطیس
zM

از روش  .]1[است  zشدگی در راستای   مغناطیس

دست آوردن رابطه پاشندگی  جداسازی متغیرها برای به

 [.1] استفاده شده است

 رابطه رسانندگی گرافین

کریستال  های کربن از اتمتک الیه ساختاری گرافین 

خاصیت تغییر مشخصات گرافین با تغییر . استگرافیت 

در شده است تا گرافین  سببپتانسیل شیمیایی آن، 

مناسب برای  به عنوان یک بسترپذیر و  ساختارهای تنظیم

 ی رابطه .مورد استفاده قرار گیرد ها انتشار پالسمون

با استفاده از ،  در غیاب میدان مغناطیسیگرافین  رسانایی

 [:9] شود بصورت زیر تعریف می Kubaی  رابطه
2
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ثابت پالنک، ℏ، شار الکترون ℯ آندر که 
BK  ثابت

و  بر حسب کلوین دما Tبولتزمن، 
c  پتانسیل شیمیایی

در  نانومتر 1554 موج طول نتایج برای ،[9] هستندگرافین 

T=300دمای 
◦
k گرافین بصورت  همچنین، .اند دست آمده هب

 پتانسیل شیمیایی با نانومتر 1بعدی و عرض  دو

0.7c ev  گرافین با این . است  در نظر گرفته شده

 .]1[ کند پیدا می یپتانسیل شیمیایی خاصیت فلز

 اپتیک و گرافین در ساختار اثر مگنتو
MIM  

یکی از ، طول انتشار مگنتواپتیک در ایزوالتورهای موجبری

والسیون قابل عوامل محدود کننده برای دستیابی به ایز

دلیل  همواد مگنتواپتیک با بایاس عرضی، ب. [0] ستاقبول 

در دو اثر غیرمتقابل، مقادیر متفاوتی برای ثابت انتشار موج 

اختالف که  دهند از خود نشان می برگشت، جهت رفت و

یزوالتورهای نوری موجبری مورد اتواند در طراحی  آنها می

 برای این منظور الزم است که[. 0]توجه قرار گیرد 

 اختالف فاز 

 
 انتشار موج جهت رفت و برگشت بین دو،  

دستیابی  امکان شود تادر یک موجبر مگنتواپتیک ایجاد 

طول مورد نیاز برای  .به ضریب ایزوالسیون باال بوجود آید

  ایجاد اختالف فاز
 

 :[0] شود بصورت زیر محاسبه می، 

/2
2Re[ ]

L



  



 (9)  

(  )موج در جهت رفت  مقدار ثابت انتشار βدر این رابطه 

منظور امکان سنجی ساخت  به. است(  )و برگشت 

ایزوالتور به کمک موجبرهای پالسمونیک مگنتواپتیک 

 الزم است طول
/2L با طول انتشار موجبر مقایسه شود 

[0]. 

 MIMساختار سه الیه 

الیه پالسمونیک   موجبر سه ساختار کلی پیشنهادی برای

در  .است نمایش داده شده (1) شکل درواپتیک تمگن

الکتریک ثابت دی با های کناری طال الیه پیکربندی اول،

115.53 11Au

m j    نانومتر 1554موج  در طول 

                                                           
3 Metal-Insulator-Metal 

 است (YIG) اپیتک الکتریک مگنتو و الیه میانی دیهستند 

زیر  9تا  شده، الیه میانیهای انجام  در شبیه سازی. [0]

تغییرات قسمت . است  الیه بطور نامتقارن نیز تقسیم شده

بر حسب  در دو جهت رفت و برگشت حقیقی ثابت انتشار

نمایش  (1)در شکل YIGهای  ضخامت هر کدام از الیه

 .داده شده است

 
 (الف)

 
 (ب)

 
 (ج)

و تغییرات قسمت حقیقی ثابت انتشار در دو جهت رفت  (1)شکل

موجبر با یک الیه  (،الف YIGهای  برگشت بر حسب ضخامت الیه

( تغییر الیه دوم ج اپتیک و موجبر با دو الیه مگنتو (اپتیک ب مگنتو

  .تغییر الیه اول موجبر با سه الیه مگنتواپتیک و

کدام از  هیچ ،مشخص است( 1) همانطور که در شکل

 الف کم قسمت حقیقیبه دلیل اخت ،های موجود حالت

جهت رفت و برگشت برای طراحی  دوثابت انتشار در 

  .مناسب نیستندایزوالتور 

در موجبر طال،  جذب باالیمنظور کاهش تلفات ناشی از  هب

 با خاصیت فلزی های طال از گرافین ، بجای الیه(1)شکل 

تغییرات قسمت حقیقی ثابت انتشار در  .است هاستفاده شد



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی نیازدهمیوکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

1400 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 ،میانی ی  الیه دو جهت رفت و برگشت بر حسب ضخامت

دهند که  نتایج نشان می. است قابل مشاهده( 9)در شکل 

در دو جهت  اختالف ضریب شکستیکربندی، در این پ

به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده  رفت و برگشت،

 194توزیع میدان به ازای ضخامت الیه میانی  .است

 .است( 0) بصورت شکل نانومتر

 

قیقی ثابت انتشار در دو جهت رفت و تغییرات قسمت ح( 9)شکل

-موجبر گرافین میانی ی  برگشت بر حسب ضخامت الیه

 گرافین-مگنتواپتیک

 

 نانومتر 194توزیع میدان به ازای ضخامت الیه میانی  (0)شکل

 گرافین-مگنتواپتیک-موجبر گرافین

اختالف  جادیا یبرا ازیطول انتشار و طول مورد ن راتییتغ

  فاز
 

 هیدر موجبر سه ال یانیم ی هیضخامت البر حسب  

 نمایش داده( 5)در شکل  نیگراف-کیمگنتواپت-نیگراف

در این نوع موجبر، همانگونه که مشخص است . است  شده

 ، امکان طراحیمقادیر ضخامت الیه میانی  به ازای تمامی

 .وجود داردپالسمونیک مگنتواپتیک ایزوالتور 

 نتیجه گیری

های  با الیه ای نور در موجبرهای لوحه در این مقاله انتشار

در  اپتیکمگنتو ی میانی طال و گرافین و الیه کناری

نتایج بررسی نشان . بررسی شد مترونان 1554موج  طول

ی کناری طال، با افزایش  دهند که در موجبر با الیه می

اپتیک بهبودی در طول انتشار حاصل مگنتو های تعداد الیه

  ه اختالف فازتوان ب شود و نمی نمی
 

برای طراحی  

 هیسه الاما در موجبر . ایزوالتور مگنتواپتیک دست یافت

، بهبود چشمگیری در افزایش نیگراف-کیمگنتواپت-نیگراف

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 

 .وجود خواهد داشت MIMموجبرهای 

 
تغییرات طول انتشار و طول مورد نیاز برای ایجاد اختالف ( 5)شکل

فاز 
 

 
-در موجبر سه الیه گرافین ی میانی بر حسب ضخامت الیه 

 گرافین-مگنتواپتیک
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 ساز افق جهت آزمون حسگر افق زمین اسکنینگ دوتاییاپتیکی شبیه طراحی

 3، محمد احسان خضری2، صابر ابرازه1پگاه غرقی

 ، پژوهشگاه فضایی ایرانپژوهشکده مکانیک گروه حسگرهای فضایی، 9و2و1

pegah.gharghi@gmail.com 
1
, s.abrazeh@isrc.ac.ir 

2
, me.khezri@isrc.ac.ir 

3 

عملکرد . گیردمورد استفاده قرار می تعیین زوایای چرخش و پیچش ماهوارهحسگر افق زمین اسکنینگ دوتایی به منظور  -چکیده 

ساز قادر به ایجاد افق زمین به منظوور تسوت   این شبیه.  این حسگرها براساس آشکارسازی خط جداکننده تابش در لبه زمین است

ساز افق زمین، بر اساس ارتفاع عنوان شبیهدر این مقاله،  یک عدسی هاللی به . باشدمیکالیبراسیون حسگر در محیط آزمایشگاهی 

بدین منظور از نرم افزار زیمکو  بورای طراحوی عدسوی     .  سازی گردیدکیلومتری طراحی و شبیه 0666ی مداری حسگر در فاصله

ن داد کوه  نتایج نشوا . زمین  استفاده شدمیدان دید  درجه  02ی یاگرام زمین مطابق با زاویهساز و همچنین موقعیت و قطر دموازی

 .ساز از دقت خوبی برخوردار خواهد بودکیلومتر با به کار بردن عدسی موازی 0666های ارتفاع درتست کالیبراسیون حسگر 

 .سازساز افق زمین، عدسی هاللی موازیارتفاع مداری، حسگر افق زمین اسکنینیگ دوتایی، شبیه -کلید واژه

Optical Design of  Horizon Simulator for Calibration Test of Double 

Scanning Earth Horizon Sensor 
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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
ای از حسگر افق زمین مادون قرمز در طیف گسترده

های فضایی، جهت تعیین وضعیت فضاپیما و ماموریت

با توجه به عدم . رودزوایای چرخش و پیچش به کار می

 آندر فضا، ارزیابی عملکرد  آزمون این حسگر قابلیت انجام

به . های آزمایشگاهی ضروری استای از آزمونبا مجموعه

دلیل محدودیت در فضای آزمایشگاهی، مشکل عدم 

نهایت با استفاده از سازی شده در بیشبیهقرارگیری افق 

-نهایت برطرف می ساز و انتقال افق زمین به بییک موازی

[ 1-9]بدین منظور از یک یا چند المان اپتیکی . شود

در روش . گرددجهت ایجاد افق زمین استفاده می

های کروی و یک دیسک استفاده از آینه[ 2]پیشنهادی

، کانتراست حرارتی بین مینق زسرد، عالوه بر ایجاد اف

دیگر که در این  روش. آورد زمین و فضا را به وجود می

ساز افق با گیرد، طراحی شبیهمقاله مورد بررسی قرار می

ساز با قطر زیاد است که با تغییر استفاده از عدسی موازی

م زمین، افق زمین را در محیط آزمایشگاهی گرافدر دیا

ساز به سازی عدسی موازییهطراحی و شب. کندایجاد می

منظور تعیین نقاط گذر از زمین با استفاده از نرم افزار 

ZEMAX  وMATLAB  صورت گرفت و نتایج مورد

 .تحلیل و بررسی قرار داده شد

 ساختار کلی حسگر افق زمین اسکنینگ دوتایی 

عملکرد حسگر افق زمین بر اساس اختالف تابش بین 

ی زمین از یین خط جداکنندهزمین و فضای نامتناهی و تع

، در الف-1شکل با توجه به. فضا به عنوان خط افق است

این حسگرها پرتوهای اپتیکی، دو حلقه از فضا را اسکن و 

)ی گذر از زمین با استفاده از چهار نقطه
4 3 2 1
, , ,   ) ،

 در[. 0,1]کنندزوایای چرخش و پیچش را تعیین می

اسکنینگ زمین  از حسگر افق اینمونه) ب-1شکل

ی ثابت پرتوهای تابشی از زمین را دریافت دو آینه( دوتایی

محور )ی میانی با دوران حول محور اصلی آینه. کنندمی

های ثابت را از آینه پرتوهای بازتابیده( حسگر تا مرکز زمین

کننده به آشکارساز ی یک عدسی کانونیاسکن و به وسیله

 به عنوانزمین در لحظاتی که افق [. 1]کندهدایت می

دریافتی از زمین، وارد میدان دید حسگر یا از آن پرتوهای 

 کندگردد، آشکارساز سیگنال مناسب را تولید میخارج می

ای وضعیت مختصات بدنی زوای هابا پردازش این سیگنال و

  .شودتعیین میماهواره نسبت به سیستم مختصات مرجع 

 

، [1]شمای کلی حسگر افق زمین اسکنینگ دوتایی: الف: 1شکل

 .مسیر اسکن شده بر روی زمین و نقاط گذر از آن: ب

 ساز افق زمینسازی شبیهطراحی و مدل
-زمین مادون قرمز، عدسی ساز افقبر اساس عملکرد شبیه

-سازی تابش بیساز ژرمانیومی به منظور شبیههای موازی

در زمان  2شکل مطابق با . روندنهایت از زمین به کار می

ین به عنوان ساز افق زمین، دیافراگم زمشروع کار شبیه

ها است، به ی تصویر با کمترین پراکندگی در گوشهصفحه

با هم  طوری که حسگر افق قادر به دریافت پرتوهای موازی

از رابطه  α. باشد افق زمین سازاز شبیه α یتحت زاویه

ارتفاع  Hشعاع زمین و  Rگردد و در آن محاسبه می( 1)

 .مداری است

 sin R H R     (1                         )             
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 .سازنمایی از عملکرد عدسی موازی: 2شکل 

کوژ و هاللی مثبت -ساز دو عدسی تختطراحی موازیدر 

ی کانونی برابر مورد بررسی در شرایط یکسان و با فاصله

در مقایسه، با توجه به مقدار کمتر ابیراهی در . قرار گرفتند

عدسی هاللی مثبت از این نوع عدسی در طراحی استفاده 

، (میکرومتر11 -10)با توجه به ناحیه عملکرد حسگر . شد

در نظر  میکرومتر 11 موج مرکزیدر طراحی عدسی طول

موج دارای ضریب ن طولگرفته شد که ژرمانیوم در ای

ضخامت عدسی ژرمانیومی به . است 44191/0 شکست

شکل  .طول موج و میزان جذب در کریستال بستگی دارد

های افزایش میزان جذب و کاهش عبور در ضخامت 9

به اینکه با توجه . دهدرا نشان می( t)مختلفی از کریستال 

و نسبت ضخامت به قطر کمتر  است mm 214قطر عدسی

1/4از  1 10t D  هاست، احی عدسییکی از الزامات طر

t=20mm 9شکل در این حالت مطابق با . انتخاب شد 

به  91/12%و  91/14%میزان جذب و عبور به ترتیب 

 . دست آمد

 

 .نمودار جذب و عبور پرتو در کریستال ژرمانیوم: 9شکل 

و فاصله ( 2rو 1r)محاسبات تعیین شعاع انحنای دو سطح 

ی دید زمین و قطر عدسی ، بر اساس زاویه(f) کانونی

به منظور ایجاد کمترین  mm24ساز، در ضخامت موازی

ی عملکرد با توجه به نحوه .مقدار ابیراهی صورت گرفت

 ساز افق و طراحی عدسی بر اساس میدان دید زمینشبیه

(2) با توجه به  کیلومتر 1444، این مقدار برای ارتفاع

( 2)ی با به کار بردن رابطه. به دست آمد 12° (1)ی رابطه

و  [1] جهت به دست آوردن حداقل ابیراهی عدسی

به  fو 2rو 1r، مقادیر(9)ی همچنین استفاده از رابطه

 .میلیمتر محاسبه شدند 922/1610و  1101،2944ترتیب 

   
2 1

2( 2)( 1) ( 2)r r n n n n     (2                 )

     2

1 2 1 2
1 1 (1 1 ) ( 1)f n r r n t nrr      (9          )

        

 سازی و تحلیل نتایج حاصل از محاسباتشبیه
ساز ژرمانیومی  موازی سازی عدسیمرحله با شبیهدر این 

به منظور برپایی بستر تست حسگر افق زمین در ارتفاع 

کیلومتر، قطر دیافراگم زمین و همچنین  1444مداری 

و  1024ساز به ترتیب موازی موقعیت آن نسبت به عدسی

سازی نمای کلی از شبیه 0شکل  در. شدتعیین  میلیمتر 1114

 .شودساز مشاهده میعدسی موازی

 

 .سازسازی عملکرد عدسی موازیشمای کلی از شبیه: 0شکل 

ساز به عنوان با توجه به اینکه پرتوهای خروجی از موازی

-خارج و اختالف زاویه α با زاویهبایست میخط افق زمین 

بیشینه . رادیان باشدمیلی 1از کمتر ی پرتوها با یکدیگر 

ی سازی بین پرتوهای خروجی با زاویهمقدار خطای موازی

º91 مقدار ،º401/4 (6/4رادیانمیلی )در . به دست آمد

ساز و حسگر افق زمین، عدسی موازی نمای کلی از 1شکل 

نتیجه این  1شکل  .دیافراگم زمین نشان داده شده است

سه حالت  شودمشاهده می. دهدسازی را نشان میشبیه

وجود  ممکن برای پرتوهای دریافتی از زمین توسط حسگر

حالت اول، پرتوها در مسیر اسکن شده توسط آینه  .دارد
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 9و  2ی حالت دوم متناظر با ناحیه .بگیرند میانی قرار

ی که پرتوهای رسیده از زمین در ناحیه بیانگر این است

اسکن شده قرار نگرفته و پس از بازتاب از آینه ثابت، به 

پرتوهای در حالت سوم . کنندی چرخان برخورد نمیآینه

 .کنندهای ثابت برخورد نمیدریافتی از زمین به آینه

 

 .سازی جهت تایید عدسی طراحی شدهنمای کلی شبیه :1شکل 

 

 .پالس دریافتی از آشکارساز حسگر افق زمین: 1شکل 

 [1]در  و روابط موجود 1شکلطبق ی زمین هزوایای لب 

و در حالتی که پرتوهای افق ( º12)مطابق با میدان دید زمین 

 211و  109، ±91مقادیر رسند، نهایت به حسگر میاز بی

محاسبه  ی بین زمین و فضامتناظر با مرز جداکننده درجه

در همین زوایا نیز شدت ، 1 شکله به توجبا . شدند

-دریافتی از زمین دارای بیشینه مقدار است و این زوایا لبه

همخوانی این نتایج موجب . کنندی زمین را تعیین می

اپتیکی در نظر گرفته شده و  همچنین روش  تایید المان

 .ساز افق زمین گردیدطراحی به عنوان ابزاری برای شبیه

 در این مقاله صورت گرفته تحقیقنتایج به دست آمده از 

 گویای این مطلب است که با وجود[ 1] مقایسه با در

ابیراهی بسیار زیاد برای مشکالت طراحی از جمله

2 30 گرفتن مالحظات اپتیکی با در نظر طراحی، این ،

ژرمانیومی از عدسی  موازی پرتوهای خروجیقادر به ایجاد 

2برای  62  میلی6/4 سازیخطای موازی با بیشینه-

  .است رادیان

 گیری نتیجه
با توجه به اهمیت تست حسگر افق زمین مادون قرمز، 

بستر تست حسگر افق زمین ابزاری جهت برپایی 

میدان ) کیلومتر 1444اسکنینگ دوتایی در ارتفاع مداری 

بدین منظور از یک . سازی گردیدطراحی و شبیه (ᵒ12دید 

عدسی هاللی مثبت از جنس ژرمانیوم جهت ایجاد افق 

سازی آن قطر دیافراگم که با شبیه گردید زمین استفاده

این . تعیین شدزمین و موقعیت آن نسبت به عدسی 

در ارتفاع مداری ( º12)طراحی براساس میدان دید زمین 

کیلومتر صورت گرفت که پرتوهای موازی خروجی  1444

پس از . بودند º401/4از عدسی ژرمانیومی دارای دقت 

ساز ژرمانیومی، زوایای خط تست حسگر با عدسی موازی

درجه به دست آمد که در تطابق  211و  109، ±91افق 
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 یکیقوس الکتر ی هیمتقارن ساخته شده با استفاده از تخل کروحبابیم گریتشد

1،2یفیلط دیو حم 2عرفان حسین پور، 1زینب چناری  

  پالسماو  رلیز ههشکدوپژ ،یبهشت دیدانشگاه شه ن،یتهران، او1

 کیزیدانشکده ف ،بهشتی شهید هنشگادا ،یناو ان،تهر2

دمش  نششان داده   -ینازک شده با روش گرماده نیلوله موئ  یمتقارن  بر رو کروحبابیم دگریمقاله، ساخت تشد نیدر ا -چکیده 

صشفهه قشرار    کیش  گردریکشد یالکترود که به صورت متقارن نسبت بشه   چهار یدارا یکیبار الکتر ی هیدستگاه تخل کی.  شده است

ابتدا با اسشتفاده از   نیلوله موئ وارهید. بدین ترتیب توزیع حرارت همگن روی سطح لوله ایجاد می شود ،شده است ساختهاند  گرفته

هشا   کروحبشاب یم ،یکش یالکتر هیتخل بکارگیری قیلوله و گرم کردن از طر یفشار داخل  ینازک شده است و سپس با افزا HFدیاس

. ساخته شده است کرومتریم 042-222 یرونیو با قطر ب کرومتریم 7-2 یبیبا ضخامت تقر کروحبابیم یهاگریتشد. ساخته شده اند

 .بدست آمده استنانومتر  1551 یدر باند طول موج 0/2× 120حدود  ضریب کیفیت نیشتریب

 مد نجوایی، فاکتورکیفیت، ی باریک شدهنوربریحباب، ف کرویم دگریتشد -کلید واژه
 

Symmetric microbubble resonator fabricated by arc discharge 

Erfan Hosseinpor
1
, Zeinab Chenari

2
, and Hamid Latifi

1,2 

1
 Physics department, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran 

2
 Laser and plasma research institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran 

Abstract-  

Here, 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 × 10
6
 at 1558 nm. 

Keywords: Microbubble resonator, tapered optical fiber, whispering gallery mode, quality factor 
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 مقدمه

میکروتشدیدگرهای مد نجوایی دسته ای از کاواک های 

اپتیکی هستند با ویژگیهایی خاص همچون حجم مد کم، 

در . [1]چگالی توان بسیار باال و پهنای خط بسیار باریک 

خیر، تشدیدگرهای مد نجوایی توجه زیادی را به سالهای ا

خود جلب کرده اند و ساختارهای  متنوعی از آنها مورد 

ترین آنها که فیبر نوری و  بررسی قرار گرفته است، از ساده 

کره است تا ساختارهای جدیدتر همچون میکروباتل میکرو

به منظور مجتمع سازی و ساخت به صرفه . و میکروحباب

اال، بیشتر تحقیقات در زمینه ساختارهای تخت در تعداد ب

انجام شده است؛ به هر حال، ساختارهای توخالی مانند 

( سه بعدی)، میکروباتل و میکروحباب (دوبعدی)میکرولوله 

ذاتاً همراه با یک کانال میکروفلوئیدیک هستند بنابراین 

آنها ساختارهایی مناسب برای حسگری بیوشیمیایی 

ئوری نشان داده شده است که با به صورت ت. هستند

ها می توانند  ضخامت و انحنای مناسب، میکروباتلانتخاب 

 . [2]نانومتر را آشکارسازی کنند  19ذرات کوچکتر از 

هستند که در  ای استوانه ساختارهاییها  باتل کرویم

اعوجاج شده اند به  کیخود دچار  یمحور طول یراستا

مقدار  کیهسته تا آکه شعاع رزوناتور به صورت  ینحو

ایل شعاع پروف(. الف -1) شکل ابدی یم شیافزا نهیشیب

را تقریباً سهموی در نظر می Ri (i=1, 2 )داخلی و خارجی 

 : [3]گیریم

                     

                                        (1)  

 های داخلی و خارجی به ترتیب شعاع    و      دراینجا

دهنده انحنا پروفایل  نشان   و     رزوناتور در 

حالت خاص از  کی کروحبابیم. تشدیدگر هستند

کره  کیبه صورت  دگریهاست که شکل تشد کروباتلیم

 اصلی توزیع میدان مد( پ-1ب و -1)شکل . است یتوخال

و میکروحباب          با  را در دو ساختار میکروباتل

میکرون و  04شعاع داخلی هر دو ساختار   .دهد نشان می

همانطور که از شکل . میکرون است 0/1ضخامت دیواره 

تقریباً  ،برقرار است        پیداست وقتی شرط

 .توان میکروحباب را با میکروباتل تقریب زد می

ی بر گرم کردن لوله تنها غالباً مب روش ساخت میکروباتل

لیزر یا از . فشار است موئین سیلیکا یا بوروسیلیکای تحت

 الکتریکی برای گرم کردن لوله تا حد نرم شدن تخلیه قوس

در این روش ساخت، بدست . شیشه استفاده شده است

آوردن میکروحباب متقارن با دشواری بسیاری همراه است 

 .عدم تقارن محوری است یو غالبا میکروکاواک دارا

برای رفع این مشکل از یک نگهدارنده چرخان  تاکنون،

برای لوله موئین و یا از الکترودهای چرخان استفاده شده 

تر برای بدست  سادهدر اینجا ما روشی تکرار پذیر و . است

آوردن میکروحباب های متقارن ارائه می دهیم که مبتنی 

دو الکترود در  الکترود به جای 0است بر استفاده از 

بدین ترتیب نشان می دهیم  .الکتریکی یه قوسدستگاه تخل

باال ساخته  ضریب کیفیتمتقارن با  که میکروحباب های

 .شوند یم

 

ساخته شده بر لوله موئین  کروحبابیم تصویر یک: 1شکل

 .ای شیشه
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ها مواد و روش  

 ذوب کردن و کیتکن"با استفاده از  ها کروحبابیم

 نیلوله موئ کی یانتها. [4]اند  شده ساخته  "دنیدم

 164 یو قطر خارج کرونیم 144 یبا قطر داخل کایلیس

  ذوب کرده و مسدود CO2زریرا ابتدا با استفاده از ل کرونیم

روکش لوله  مریاز پل یکوچک یسپس بخش م،یکن یم

 دیبا م،یدار یسوزانده و برم CO2 زریاز ل هرا با استفاد نیموئ

. میکامالً مطمئن باش مریشدن سطح لوله از پل زیاز تم

متصل  تروژنین گازبه  را نیباز لوله موئ کسریسپس 

با . لوله فراهم شود یفشار داخل شیتا امکان افزا میکن یم

بار فشار داخل لوله  1/4فشار سنج با دقت  کیاستفاده از 

لوله در  یمکان تیموقع میسپس با تنظ. میکن یرا کنترل م

 و اعمال یکرونیچهار الکترود با استفاده از جابجاگر م انیم

با تعداد و توان مشخص، لوله را گرم کرده تا حباب  قوس

الکتریکی به صورت دو  قوس. شود لیتشک نیلوله موئ یرو

کیلوولت  14به دو میان الکترودها با اعمال ولتاز باالی 

 رو یک فضای متقارن با دمای نسبتاً ایجاد می شود، ازین

ایجاد می  الکتریکی دو قوسیکسان در ناحیه کوچک میان 

شود که با قرار گرفتن لوله موئین در این ناحیه، حرارت 

الزم برای ذوب کردن لوله در همه نواحی آن فراهم می 

 توان یم قوسبا کنترل فشارگاز، مدت زمان و توان . شود

( 0)در شکل . قطر و ضخامت حباب را کنترل کرد

 .است شده الکترودها نشان داده  انیم یکیالکتر رقوسیتصو

داغ  هیناح کیشود  یمشاهده م ریهمانطورکه در تصو

به چرخش لوله به  ازیشود که بدون ن یم جادیا کنواختی

به منظور کاهش . کند یمتقارن لوله را گرم م ورتص

از اعمال  شیتوان پ یم کروحبابیجداره م ییضخامت نها

 .نازک کرد  HFدیلوله را توسط اس یکیقوس الکتر

 
تخلیه قوس الکتریکی ناحیه داغ ایجاد شده توسط  ریتصو: 0شکل 

 .متقابل دو جفت الکترود

از  دگریتشد یمدها یفیبدست آوردن مشخصات ط یبرا

 1004حدود  یدر طول موج کار یعیتوز دبکیف زریل کی

. است شده استفاده فمتومتر  04خط  ینانومتر و با پهنا

 یدما ونیبا استفاده از مدوالس توان یرا م زریطول موج ل

به . کرد میتنظ زریل ودید یکیالکتر انیو جر زریل ودید

 ینور بریاز کاواک از ف/به زرینور ل یجمع آور/تقالمنظور ان

استفاده  کرونیم 0 یبیتقر با قطر کیباتدیاشده آ کیبار

 یشده وارد آشکارساز نور کیبرباریف یعبور نور .میکرده ا

کارت  کی قیآشکارساز از طر یخروج گنالیو س شود یم 

 .شود یم  لیتحل LabVIEWبرنامه  کیانتقال داده  و 

 نتایج

ساخته شده به  کروحبابیم کیاز  یریتصو( 9)شکل 

 ریتصو. دهد یم را نشان  "دنیدم-گرم کردن"روش 

که  دهد یم مختلف نشان  یایدر زوا کروحبابیم

این میکروحباب  .ساخته شده متقارن است حبابکرویم

میکرون  1میکرون و ضخامتی در حدود  604قطری حدود 

در  کروحبابیم این نجواییمد  فیاز ط یا نمونه .دارد

از  یکیبر  یانطباق تابع لورنتس. است داده  نشان ( 0)شکل

 .دهد یرا نشان م 6/0× 146ضریب کیفیت طیف یها دره

با مقادیر بدست آمده با سایر  ضریب کیفیتاین 

به طور . میکروحباب های ساخته شده قابل مقایسه است

 ضریب کیفیتبرای  9/0×  146، مقدار [0] مثال در

 .گزارش شده است
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توان  نازک کردن دیواره اولیه لوله می عالوه بر این با

. های با قطر و ضخامت کمتر بدست آورد میکروحباب

میکرون و  004ترین قطر تاکنون میکروحباب با کم

میکرون ساخته شده است که بهترین  0ضخامت تقریبی 

علت . بوده است 1× 140آن در حدود  ضریب کیفیت

ر این تشدیدگر، د ضریب کیفیتکاهش نسبی 

هایی است که پس از مرحله خوردگی روی سطح  آلودگی

ضریب آن ایجاد شده است که با رفع آنها انتظار می رود 

 .ر بدست آیدباالت کیفیت

 

 یایساخته شده در زوا کروحبابیم کیاز  یریتصو: 9شکل 

 .مختلف

 

 یبا مغز کروحبابیم کینانومتر  1001 هیدر ناح فیط: 0شکل 

از طریق انطباق لورنتسی بر یکی از دره های  ضریب کیفیت. هوا

 .طیف نشان داده شده است

 نتیجه گیری

داغ متقارن  هیناح کیکه با استفاده از  مینشان داد

 0 یدارا یکیالکتر دستگاه قوس کیتوسط  جادشدهیا

 تیفیمتقارن با کنترل باال و با ک یها کروحبابیالکترود، م

ها به  کروحبابیم نیا. توان ساخت یم 6/0× 146 یباال

 یمجتمع هستند و برا کیدیکروفلوئیبا م یصورت ذات

 گرید تیمز. نددر لحظه مناسب یاه یریاندازه گ

آسان با موجبر و  یجفت شدگ تیها قابل بابکروحیم

  .است نییپا یاتالف ذات

  سپاسگزاری

از پژوهشگران  تیصندوق حما تیتحت حما پژوهش نیا
 نیانجام شده است، لذا از 90410010از طرح شماره جوان

 .میرا دار یسپاسگزار تیمجموعه نها
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بهبود حساسیت زیست حسگر گرافنی مبتنی بر تشدید پالسمون های سطحی با 

 آلومینیوم اکساید ی هیالافزودن 

 ، وحید فرامرزی*داود فتحی، موسوی کیاسری محمدقاسمسید 

 کامپیوتردانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و 

d.fathi@modares.ac.ir
* 

درسال های اخیر زیست حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون های سطحی، مرکز توجه دانشمندان و محققان این حوزه  -چکیده 

کردیم  ارائهگرافن  –آلومینیوم کساید  –ما یک زیست حسگر مبتنی بر تشدید پالسمون های سطحی بر اساس طال . است قرارگرفته

 شده استفادهکلی تضعیف یافته جهت تشخیص تغییرات ضریب شکست محیط حسگری  بازتابکه در این زیست حسگر از روش 

طال   ی ورقهاست که بین  شده استفادهنانومتر  02یوم اکساید به ضخامت آلومین ی هیالما، از  ی شده ارائهدر زیست حسگر .. است

  RIU /°67برابر است با در ساختار پیشنهادی ما حساسیت زیست حسگر . است قرارگرفتهگرافن  هیال کینانومتر و  02 باضخامت

و % 67 و زیست حسگر پالسمونی متداول گرافنی، به ترتیب( گرافنی ی هیالبدون )در مقایسه با زیست حسگر پالسمونی متداول که 

 .است تر حساس 76%

 

 آلومینیوم اکساید -گرافن -تشدید پالسمون های سطحی -زیست حسگر -دواژهیکل
 

 

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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 مقدمه

 سطحی، ازهای حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون

حسگرهای اپتیکی بدون ترین زیست پیشرفته جمله

که به علت بازده و قابلیت اطمینان باال  هستند برچسب

 های زمینه از بسیاری دارای پتانسیل باالیی برای کاربرد در

 مواد ایمنی زیست،  محیط  پزشکی، تشخیص جمله از مهم،

هدایت  باند های الکترون جمعینوسان . باشند می... و غذایی

الکتریک انتشار  دی فلز و محیط که در فصل مشترک یک

وقتی بردار موج  .های سطحی نام داردیابند، پالسمون می

های  با ثابت انتشار پالسمون TMتابشی با قطبش  نور

ی  شدگی پدیده ی این جفت نتیجه، شود سطحی جفت می

-زیست یک .[1]خواهد بودهای سطحی تشدید پالسمون

فلزی است  نازک الیه  یک شامل ساده معمولی SPR حسگر

 حسگری محیط و منشور بین فلزی نازک ی  الیهکه این 

یا نقره  طال از جنس معموالً فلزی الیه. استگرفته قرار

است که فلز طال به علت مقاومت باالتر در برابر خوردگی و 

  این با. [2] گیرد استفاده قرار می مورد شدن، بیشتر اکسید

 روی بر ها زیست مولکول ضعیف جذب بهتوجه  با لحا

حساسیت SPR  معمولی زیست حسگرهای طال، سطح

استفاده . ندارند زیستی های مولکول حضور باالیی نسبت به

های پیشنهادی جهت  گزینه یکی از ی گرافنی از الیه

به علت . افزایش حساسیت زیست حسگرهای متداول است

گرافن و زیست  ضلعی ششهای  کنش بین خانهبرهم

مبتنی بر کربن دارند، و رینگی  یها که ساختار مولکول

طور مؤثرتر و   ها روی سطح گرافن به جذب زیست مولکول

شود و درنتیجه منجر به افزایش  پایدارتری انجام می

حسگر نسبت به حضور زیست حسگرها حساسیت زیست

 توجه مورد و شده  های ارائه از دیگر روش .[2]خواهد شد

استفاده از نانو ذرات و همچنین   ،پژوهشگران در این زمینه

پوسته، استفاده از ساختارهای  ذرات شامل هسته و نانو

مبتنی بر ، ساختارهای [9]های فلزی  مبتنی بر نانوسیم

 ساختارهای نانواستفاده از  ،[1]ها ای از نانو حفرهآرایه

 .[0] است دهیبری

 
 شده نمایی از زیست حسگر ارائه: 1شکل 

 تئوری و مدل

رسم شده است که  1حسگر پیشنهادی ما در شکل زیست

که طور  همان. ایم استفاده کرده در آن از ساختار کرشمن

ی آلومینیوم اکساید  شده است، الیه  در شکل نشان داده

آلومینیوم  ،ای از گرافن تک الیه گرفته و روی طال قرار

ضخامت طال و آلومینیوم اکساید و . پوشاند اکساید را می

 .نانومتر 91/5و  25 و 05برابر است با  گرافن به ترتیب

 399، برابر است با TMموج نورتابشی با قطبش  طول

عنوان منشور در ساختار استفاده   به  SF10ما از . نانومتر

شکست آن نانومتر، ضریب 399موج   ایم که در طول کرده

بر طبق مدل درود ضریب شکست . 129/1برابر است با 

به ترتیب  λpو  λcشود، که   صورت زیر محاسبه می  طال به

 میکرومتر 3823/1×15-3و 9912/8×15-3  برابر است با

میکرومتر  موج نورتابشی در خأل برحسب طول  معرف λ که

  .[0] است
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                                      (1)                           

ی زیر به  مرئی از رابطه ی بازهدر  ضریب شکست گرافن

 :[2]آید میدست 

    
   

 
λ                                                             (2)  

 399 موج بنابراین در طول.              که 

 :شکست گرافن برابر است با، ضریبنانومتر

             (9 )                                                     

نانومتر و  91/5بنابراین گرافن با الیه ای به ضخامت 

ی  الیه .استمدل شده  119153/1i+9 ضریب شکست

 1309/1 با ضریب شکست ای با الیه نیز آلومینیوم اکساید

              صورت ضریب شکست محیط حسگری به. مدل شده است

           مدل شده است که             

بیانگر تغییر ضریب شکست محیط حسگری در اثر جذب 

 گرافن است باالی ها روی سطح زیست مولکول

(Z0=100nm .)ها روی  دیگر جذب زیست مولکول عبارت به

 ضخامتو  990/1 ضریب شکستای با  گرافن، با الیهسطح 

ساختار   شبیه سازی .نانومتر مدل شده است 155

در  به صورت دو بعدی و پیشنهادی با نرم افزار لومریکال

و   Zشرایط مرزی در راستای . انجام شده است XZصفحه 

X  به ترتیب به صورتPML  وBLOCH  در نظر گرفته

و در  نانومتر X ،1مش در راستای اندازه  .شده است

برای طال و آلومینیوم اکساید و گرافن به ترتیب  ،Zراستای 

در منحنی  .نانومتر انتخاب شده است 91/5و  0/5و 0/5

ای که در آن مقدار  تشدید پالسمون های سطحی، زاویه

ی  رسد، زاویه بازتابش از ساختار، به کمترین مقدار خود می

سطحی نام دارد که این زاویه تشدید پالسمون های 

 .وابسته به تغییرات ضریب شکست محیط حسگری است

صورت نسبت  تواند به بنابراین حساسیت زیست حسگر می

ی تشدید پالسمون های سطحی به  ت در زاویهتغییرا

باالی گرافن  تغییرات در ضریب شکست محیط

((Z0=100nm تعریف شود.  

  
     

   
(1)                                                                 

ایج و بحثتن  
در یک زیست حسگر پالسمونی متداول و بدون استفاده از 

الیه گرافن، که فلز طال بر روی منشور قرارگرفته است، به 

تشدید پالسمون های  ی زاویهتغییر            ازای 

 شود می RIU /°02و  235°سطحی و حساسیت به ترتیب 

این حالت برای که منحنی تشدید پالسمون های سطحی 

های گرافن روی  اگر تعداد الیه .شده است رسم 2در شکل 

سطح طال تا ده الیه افزایش یابد، حساسیت زیست حسگر  

در  .[2]زیاد خواهد شد RIU /°30تاصورت خطی  به

به منظور افزایش هر چه بیشتر  ساختار پیشنهادی ما

ت زیست حسگر، عالوه بر استفاده از گرافن حساسی

ای با ضریب  ها، از الیه عنوان جاذب قوی زیست مولکول به

بین طال وگرافن استفاده ( آلومینیوم اکساید) شکست باال

حساسیت ساختار  توجه در قابل ایم که باعث افزایش کرده

، SPRحسگرهای که زیست  ازآنجایی .شده است

 بنابراین قرار ب شکست هستند،حسگرهایی وابسته به ضری

با ضریب شکست مناسب و ضخامت   AL2O3ی دادن ماده

مناسب، باعث افزایش حساست ساختار نسبت به تغییرات 

تبع آن فزایش  ضریب شکست محیط حسگری شده و به

ضخامت طال  .حساسیت زیست حسگر را شاهد خواهیم بود

و  05ت با و آلومینیوم اکساید و گرافن به ترتیب  برابر اس

منحنی تشدید پالسمون های  9شکل  . نانومتر 5391و  25

 .را نشان می دهدبرای زیست حسگر پیشنهادی ما  سطحی

در ساختار پیشنهادی ما حساسیت زیست حسگر برابر 

به زیست حسگر پالسمونی  که نسبت  RIU /°13است با 

و زیست حسگر پالسمونی ( ی گرافنی هیالبدون )متداول 

 .است تر حساس% 11و % 13ترتیب متداول گرافنی، به 

ی بیشتر ساختار پیشنهادی،  منظور مطالعه همچنین به

فصل  عمود بر راستایدر  یکیالکتر دانیمشدت  عیتوز

طور که  همان. ایم به دست آوردهمنشور را  مشترک طال و

 طور به یکیترالک دانیشدت م مشخص است، 1در شکل 

طور  به  و یابد می شیافزا توجهی روی سطح گرافن قابل

و  . شود میضعیف کرده و تنفوذ  حسگری طیدر محنمایی 
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بنابراین .  نانومتر است 190شدت میدان حدود  نفوذ طول

طور مؤثری  نانومتر به 190میدان الکتریکی با طول نفوذ 

خوبی  ها را شامل شده و عمل حسگری به زیست مولکول

 ای فاصله طول نفوذ طبق تعریف برابر با. انجام خواهد شد

 ی خود اولیه مقدار e/1به  یکیالکتر دانیاست که شدت م

طور  نانومتر به 190میدان الکتریکی با طول نفوذ  .رسد می

روی سطح گرافن را  شده جذبهای  مؤثری زیست مولکول

درنتیجه میدان الکتریکی روی سطح گرافن . شود میشامل 

 ها مولکولزیست  کنش برهمکه شدت باالیی دارد به 

 .شود میانجام  خوبی بهحساس بوده و عمل حسگری 

 
منحنی تشدید پالسمون های سطحی برای یک زیست : 2شکل

الیه  بدون)نانومتر  05با فلز طال به ضخامت حسگر معمولی 

 (گرافنی

 
منحنی تشدید پالسمون های سطحی  زیست حسگر : 9شکل

ضخامت طال و آلومینیوم اکساید و گرافن به ترتیب  . پیشنهادی

 .نانومتر 5391و  25و  05برابر است با 

 
ر راستای عمود بر فصل پروفایل شدت میدان الکتریکی د:1شکل

 منشور مشترک طال و

 گیری نتیجه

پالسمونی مبتنی بر گرافن  زیست حسگر مقاله یک در این

افزایش حساسیت زیست  منظور بهاست که  شده ارائه

ی با ا هیالحسگر پالسمونی میتنی بر گرافن متداول، 

و ضخامت ( آلومینیوم اکساید)ضریب شکست مناسب 

و  میا دادهبین فلز طال و گرافن قرار ( نانومتر 25) مناسب

  ارائهگرافن  –آلومینیوم کساید  –بر اساس طال ساختاری 

زیست حسگر پالسمونی میتنی بر گرافن  دریک. میا کرده

نازک طال  ی ورقهگرافن بر روی  یها هیالکه در آن  متداول

ی گرافنی تا ده الیه، ها هیالبا افزایش  ،اند قرارگرفته

حساسیت زیست حسگر در مقایسه با زیست حسگر 

درصد افزایش  20، گرافنیسمونی متداول و بدون الیه پال

که  دهد یمی ما نشان ها یساز هیشبنتایج . کند یمپیدا 

ی ما در مقایسه با زیست حسگر  شده یطراحزیست حسگر 

درصد  13( بدون الیه گرافنی)متداول پالسمونی 

نسبت به زیست حسگر  جهیدرنتشده است  و  تر حساس

 .بودخواهد  تر حساسدرصد  11پالسمونی متداول گرافنی، 

 ها مرجع
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طراحی اپتیکی جامع از حسگر خورشید نیازمند در نظر گرفتن اثر زاویه تابش فرودی بر روی الگووی پوراد در حو آه اشکار واز      یک  -چکیده

دهود کوه بوا افو ایش     نتایج نشان می. ب شبیه  ازی شده ا تکیرشهوف با ا ت اده از متل -بدین منظور الگوی پراد بر مبنای انتگرال فرنل. ا ت

دقوت   ،زاویوه با افو ایش  بنابراین انتظار داریم که . یابدزاویه ورودی تابش خورشید، زاویه تابش خروجی جابجا و پهنای الگوی پراد نی  اف ایش می

  .حسگر کاهش یابد

 .پراد فرنل، حسگر خورشید -واژهكليد 

 

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. 
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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 attenuation-

filter 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. 
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Fig. 2: Spectral response curve of the detector. 

When the incident Sunray is perpendicular to the 

slit (α = 0
º
 and β = 0

º
), 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. 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. 

  

 
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. 

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 ≠ 0
º
 and  β = 0

º
) 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 = 

45
º
, the number of illuminated pixel (the pixel 

number which is required in peak detection 

algorithm) is up to 1500. Therefore, for FOV = 45
º 

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. 

 
Fig. 7: The diffraction patterns with slit width = 80μm 

and h= 8 mm, with respect to different angle of the Sun. 

For measuring the FOV = 45
º 
with distance 8 mm 

between slit and detector, a linear detector array 

with 1200 pixels is sufficient. 

3.       Conclusions 

Detector outputs are used to find the angle of the 

Sun in the Sun sensor. The output of the detector is 

the vector containing the light intensity of the 

detector pixels, which the intensity of each pixel is 

proportional to the position of the light beam 

illuminated on it. 

By setting the width of the slit, it can make a single 

peak output in the detector. By assuming the 

proper slit width, the results of the analysis on the 

output of the detectors show that by increasing the 

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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های خورشیدی ی اکسید آلومینیوم در سلولای اثر ضخامت الیهبررسی مقایسه 

 پروسکایتی

 1تپه، بهرام عبدالهی نژند، محمدکاظم مروج فرشیعاطفه قربانی کل

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، نیکوفوتوپالسمدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، هسته پژوهشی نانو 1

-mp) ی متخلخل انتقاال دهناده الکتارون   اکسید آلومینیوم روی الیهی الیه های مختلفدر این مقاله اثر نشاندن ضخامت -چکیده

TiO2) در ایان کاار ار روک کنادوپاک مطناطیسای      .پروسکایتی بررسی شده اسات های خورشیدی در خواص فتوولتاییکی سلول

 دارای سااختار رایا     سااخته شاده  هاای خورشایدی   سالول  .اسات اکسید آلومینیوم استفاده شده یچرخشی برای نشاندن الیه

 FTO/c-TiO2/mp-TiO2/CH3NH3PbI3/spiro-OMeTAD/Au اکسید، ولتاا  ماداربار   ی با افزایش ضخامت الیهکه علی رغم این. اند

کاهش جریان سلول با افزایش ضاخامت  به دلیل عایق بودن اکسید آلومینیوم،  .یابدکاهش می چگالی جریانیابد؛ سلول افزایش می

دهد؛ های خورشیدی دارای سه ضخامت مختلف ار اکسید آلومینیوم، نشان میسلولمقایسه  .اکسید آلومینیوم دور ار انتظار نیست

 .دهندمشخصات فتوولتاییکی را ار خود نشان مینانومتر بهترین  11ای حاوی ضخامت هنمونه

 خواص فتوولتاییکی، سلول خورشیدی پروسکایتی آلومینیوم، اکسید -کلید وا ه

Comparative study of perovskite solar cells with different Al2O3 

thicknesses 
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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/mp-

TiO2/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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1. Introduction 

Perovskite solar cells (PSCs) composed of organic-

metal-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/ compact-

TiO2 (c-TiO2)/ mesoporous-TiO2 (mp- 

TiO2)/Perovskite (MAPbI3)/ hole transport material 

(HTM)/ Au. It is known that the surface 

passivation of potential recombination sites in mp-

TiO2 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. 

2. Experimental Section 

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 spin-

coating 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. 

 

 

Fig. 1: FE-SEM image of a) mp-TiO2 b) mp-

TiO2/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. 

Table 1. Photovoltaic properties of solar cells 

with a different thickness of Al2O3 

Al2O3 Thickness 

(nm) 
VOC(V) 

JSC 

(mA/cm
2
) 

PCE 

(%) 

0 0.91 17.0 8.5 

5 0.92 13.8 7.0 

15 0.94 13.7 8.9 

25 0.95 10.6 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.  

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. 

 

b 
 

a 
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Fig. 2: Open-circuit voltage of the cells with 

different Al2O3 thicknesses 

Fig. 3: Current density of the cells with different 

Al2O3 thicknesses 

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. 

 

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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سختی باال جهت استفاده به عنوان آندهای با  pساخت الیه نازک اکسید رسانای شفاف نوع 

 محافظ در صفحات نمایش تخت

 شعارمرتضی عاصمی و مجید قناعت ،مالواجردی شهاب شریفی، سید مرتضی احمدی

 تهران ن،یاو ،یبهشت دیو پالسما، دانشگاه شه زریپژوهشکده ل ،یسیمغناط یمرساناهایو ن سینانومغناط شگاهیآزما

m_amolasaraei@sbu.ac.ir, shsh1292@hotmail.com, asemi.physics@gmail.com, m-ghanaat@sbu.ac.ir 

باال که قابلیت استفاده به عنوان شیشه رسانای  سختی با pالیه نازک اکسید رسانای شفاف نوع ، در این تحقیق -چکیده

  CuCrO2دالفوسیت  هدف به همین منظور، ابتدا ماده. شودیابی می، ساخته و مشخصهدمحافظ در صفحات نمایش را دار

از آن الیه نازک  RFدرصد منیزیم به روش واکنش حالت جامد ساخته شده و سپس با استفاده از کندوپاش  5/2آالییده با 

ساختار صفحات نمایش را بازی کند، تواند نقش اتصال مثبت در این الیه نازک که می. شودمیتهیه بر روی زیر الیه کوارتز 

 . ویکرز است 051 متر و سختیزیمنس بر سانتی 5/01  ، رسانندگی الکتریکی برابر%76ود ه مرئی حددارای شفافیت در باز

 نمایش، صفحه دالفوسیتاکسید رسانای شفاف،  ک شفاف سخت،یسرام -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 

. ghanaat@sbu.ac.ir-m, asemi.physics@gmail.com, shsh1292@hotmail.com ,m_amolasaraei@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. 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 p-

type 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.  

2. Experiment  

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 Mg-

doped 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, post-

deposition 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 nano-

graphs 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) 

Hole 

concentration 

(cm-3) 

Conductivity 

(S cm-1) 

CuCr0.975Mg0.025O2 0.018 3.06×1020 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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 الکتریک فراسطوح دی اساس ردو کانونه ب لنزسازی  طراحی و شبیه

 2و مهدیه هاشمی 1شانئی محمد مهدی 

 ایران -دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده فنی و مهندسی -گروه نانو مواد 1

 ایران -دانشگاه فسا -دانشکده علوم پایه -گروه فیزیک 2

نانومتر  ۰۷۷در طول موچ  با استفاده از فراسطوح دوکانونهتک و  لنز سازی یک طراحی و شبیهبه ژوهش پدر این  -چکیده

کاهش تلفات برای . اند ای از تشدیدگرها تشکیل شده باشند که از مجموعه فراسطوح شکل دو بعدی فرامواد حجیم می . مای پرداخته

نانومتر استفاده  ۰۷۷در طول موج  ٬الکتریک سیلیکون افزایش بازده لنز طراحی شده از تشدیدگر دیتابشی در فراسطح و همچنین 

دستیابی به دو ناحیه در پایان برای  .گردد های جابجایی انجام می س جریانفراسطوح تحریک تشدیدها بر اسااین نوع در . گردید

 .کانونی یک مدوالسیون فاز روی چیدمان تشدیدگرها اعمال گردید

 

 مدوالسیون فاز ،لنز دوکانونهفرا ،فراسطوح ،تشدیدگر دی الکتریک -کلید واژه

Design and Simulation of  a Bifocal lens based on Dielectric 

Metasurface 

Mohammad Mahdi Shanei
1
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2 
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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 

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 

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 y-

component 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.  

 
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. 

 

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 

     
  

 
                      (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 

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.  

           

   
  

  

 
       

     
    

  
  

 
       

     
.      (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.  

 

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 

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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سیلیکنی موجبر تطبیق فاز شده مبتنی بر پاشندگی مد در تولید هارمونی دوم 

 پلیمر غیرخطیپوشش غیرمتقارن با شیاردار 

 محسن حیدری، و داود فتحی ،وحید احمدی، بابک جانجان 

 تهران ،تربیت مدرسدانشگاه  وتر،یدانشکده مهندسی برق و کامپ

برای تولید کارآمد هاارمونی دوم از باناد   پوشش پلیمر غیرخطی با شیار دار غیرمتقارن کنی یدر این مقاله یک موجبر سیل -چکیده

شرط ضروری تطبیق فاز بین مد اصالی از  . شودمیپیشنهاد (  λ = 1.55 μm)  یکدبه باند فروسرخ نز ( λ = 3.1 μm) فروسرخ میانی

باا در نرار    7/42% باازده   .یابدمیفرکانس اصلی و مد سوم از فرکانس هارمونی دوم تولید شده با طراحی دقیق ابعاد موجبر تحقق 

را می توان  مفهوم ارایه شده. قابل مقایسه است قبلی که با مقادیر گزارش شده شودمیپیش بینی  mW  01گرفتن توان ورودی فقط

 .سایر آثار غیرخطی مرتبه دوم مانند جمع و تفاضل دو فرکانس بسط دادبه 

 تولید هارمونی دوم، موجبر شیار سیلیکنی 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 third-

order 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 electro-

optic modulator by covering and filling the slot 

region of SSW with an electro-optic organic 

polymer. Polymer-coating SSW (PCSSW) electro-

optic 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 2×10
16

 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] 

 2 * *

0 : E E .ESH FF 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/W
1/2

. 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/W
1/2

, 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]             

     *1 1
1 2 1 exp

2 4

dA
A i A z A z i z

dz

 
            (2.a) 

   * 22 2
2 1 exp

2 4

dA
A i A z i z

dz

 
               (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). 

(a) 

(b) 
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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] 

 

Fig. 4: The evolution of FF and SH powers along 

propagation distance. The inset shows the 

influence of FF power on SHG power and 

optimum propagation distance. 

4. Conclusion 

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
 

 دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران1

 دانشگاه صنعتی وین، وین، اتریشانستیتوی فیزیک کاربردی، 2

تولید ساختارهای میکرونی به روش فوتوپلیمریزاسیون با استفاده از لیزر دارای محدودیت رزولوشن به علت پدیده پراش است که توسط    -چکیده

ا روش استفاده از جطب  ننطد   برای رسیدن به رزولوشن بهتر در حد کسری از طول موج تنه. 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

تولیطد شطده   سطاختارهای  . ده شطده ارائه شده و سپس از این آغازگر برای تولید میکرو ساختار پلیمری بر پایه جب  دو فوتونی استفااسکن باز -زی

اسطتفاده شطده بطرای فراینطد      بسطیار بهتطر از حطد تحمیطل شطده توسط  پطراش بطرای نیطدمان         نانو متر می باشطند کطه    دارای رزولوشن نند صد

 .فوتوپلیمریزاسیون دو فوتونی می باشد

 بعدی جب  نند فوتونی، فوتوپلیمریزاسیون، میکروساختارهای سهاپتیک غیر خطی،  -کلید واژه

Micro-nano 3D structuring based on two-photon photopolymerization 

Aliasghar Ajami
1
, Wolfgang Husinsky

2 

1
Faculty of Physics, Semnan University, Semnan, Iran, ajami@semnan.ac.ir 

2
Institute of Applied Physics, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 
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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], three-

dimensional (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-π-

A-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.  
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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.  

 

 0 2
0

ln2 E
4I

M z  
                  (2) 

Where E is the pulse energy, M2 the beam quality 

factor and τ is the pulse duration.  

 

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. 

Fabrication of the microstructures was done using 

a standard 2PP setup. Starting with the Ti-sapphire 

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-optic-

modulator (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.  

 

 

Fig. 3. 3D polymeric microstructures. The width of 

polymeric lines is in the order of few 100 nm.  
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3. Conclusion 

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 two-

photon photopolimerization to create 3D 

microstructures with resolution well below the 

diffraction limit.  
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 های فلزی بسیار نازک بررسی تحلیلی فرامواد هذلولی با الیه

2محمود صیفوری، 1فاطمه مرادیانی
 

 f.moradiani@sru.ac.irتربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران،  دانشگاه، الکترونیک-برقانشجوی دکتری د 1

 u.ac.irmahmood.seifouri@srتربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران،  دانشگاه، الکترونیک-انشکده برقانشیار دد 2

. های فلزی بسییار نیازک شیهید اد  یده اسی       در این مقاله یک مدل جدید برای طراحی عملکرد فرامواد هذلولی با الیه -چکیده

های فلزی با ضخام  کمتر از ده نیانومتر شیهید اد  یده      ده در الیه ای جدید برای مدل درود اصالح براساس تحلیل تئوری، رابطه

های شا ددگی، انتقیال و   ، مدحدیسپس.  ده اس  اعمال  ده اس های متعامد و موازی  گذردهی الیه بهسپس اثر این رابطه . اس 

محاسبات عددی نهان داده اس ، وقتی اثر فلزات بسیار نیازک را بیه سیاختارهای    . اصالح گردیده اس برای این ساختارها بازتاب 

HMM ایین  . یابید  کاهش می% 82/42و % 22/54حدود  ترتیب های حقیقی و موهومی دامده موثر گذردهی به کدیم، بخش اعمال می

 .کدد محدود می% 14میزان تغییرات در دامده گذردهی موثر ضریب انتقال را در حدود 

 شده مدل درود اصالحفراماده، ثابت میرایی،  -کلید واژه

Analytical investigation of hyperbolic metamaterial with ultra-thin 

layer 
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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 

 

  

mailto:f.moradiani@sru.ac.ir
mailto:f.moradiani@srttu.edu


The 25
th

 Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2019) 

The 11
th

 Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2019) 

University of Shiraz, Shiraz, Iran, Jan. 29-31, 2019. 

1082 

This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir. 

 

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 ultra-

thin 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. 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. 

Effective permittivity tensor    and    can be 

approximated using Maxwell equation and the 

effective medium theory (EMT) [9], 
 

(5)         

 

   

 

and 
 

(6)          
  

 

   

 

  

 

With             and   represents the total 

number of layered in HMM.   is filling factor and 

defined as, 
 

(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)   
     

 

 
 
 

   
  
  

  
   

the equations for reflection and transmission 

coefficients for the system derived as, 
 

(9) 
  

  
 
 
     

 
   

        
  

  

      
  

    
 
 
     

 
   

        
  

  

  
 

      
  

    
 
 
     

 
   

        
  

  
          

 

Where,   is the length of HMM and     

  
 

 
       

   .  

3. 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.  

 
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       .  

 
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. 4. Real and imaginary parts of the effective permittivity 

components vs. without and with Kerr effect.  

Then we calculated transmission and reflection 

coefficients based on eq. (9). In order to manifest 

the accuracy of results, we have also calculated 

transmittance and reflectance curves theoretically. 

As shown in Fig. 5, the simulation results show the 

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. 5. Transmission and reflection coefficients for HMM. 

References 

[1] Ch. C. Nadall, C. M. Watts, J. A. M. S. Krishna, and W. J. 

Padilla, “Single Pixel quadrature imaging with 

metamaterials,” Advanced Optical Materials, Vol. 4, No. 1, 

66-69, 2016. 

[2] H.-T. Chen, J. Zhou, J. F. O´Hara, F. Chen, and A. K. Azad, 

“Antireflection Coating using Metamaterials and 

Identification of its Mechanism,” Physical review letters, 

Vol. 105, No. 7, 073901, 2010. 

[3] T. Chen, S. Li, and H. Sun, “Metamaterials Application in 

Sensing,” Sensors, Vol. 12, No. 3, 2742-2765, 2012. 

[4] T. Amemiya, T. Kanazawa, S. Yamasaki, and S. Arai, 

“Metamaterials Waveguide Devices for Integrated Optics,” 

Materials, Vol. 10, No. 9, 1037, 2017. 

[5] W. S. Wall, S. M. Rudolph, S. K. Hong, and K. L. Morgan, 

“Broadband Switching Nonlinear Metamaterial,” IEEE 

Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 13, 427-

430, 2014. 

[6] S. Molesky, C. J. Dewalt, and Z. Jacob, “High Temperature 

epsilon-near-zero and epsilon-near-pole Metamaterial 

Emitters for Thermo Photovoltaics,” Opt. Express, Vol. 

21(S1), A96-A110, 2013. 

[7] L. Lu, R. E. Simpson, and S. K. Naliyaveedu, “Active 

Hyperbolic Metamaterials: Progress, Materials and Design,” 

IOP Publishing, Vol.  20, 103001-103021, 2018.  

[8]  P. Shekhar, J. Atkinson, and Z. Jacob, “Hyperbolic 

Metamaterials: Fundamental and Applications,” Nano 

Convergence, Vol. 1, No. 1, 14, 2014. 

[9]  L. Lu, R. E. Simpson, and S. K. Naliyaveedu, “Active 

Hyperbolic Metamaterials: Progress, Materials and Design,” 

IOP Publishing, Vol. 20, 103001-103021, 2018. 

[10] A. V. Karlsson and O. Beckman, “Optical Extinction in 

Colloid System NaCl: Na,” Solid State Communications 

Vol. 5, 795-798, 1967. 

[11] I. Fedorin, “Polarization Transformation by a Hyperbolic 

Metamaterial on a Metal Substrate,” Progress In 

Electromagnetics Research B, Vol. 67, 17–30, 2016. 



 

The 25
th

 Iranian Conference on 

Optics and Photonics (ICOP 2019), 

and the 11
th

 Iranian Conference on 

Photonics Engineering and 

Technology (ICPET 2019). 
University of Shiraz, 

 Shiraz, Iran, 

Jan. 29-31, 2019  
 

1085 

This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir. 

 FAPbBr3بر پایه دیود نورگسیل پروسکایتی 

 ، مسعود پاینده1، بهرام عبدالهی نژند2و1 آبادیرق، فرزانه عربپور 1، وحید احمدی1پریناز معززی

کامپیوتر، گروه پژوهشی اپتوالکترونیک ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و  1

 و نانوفوتونیک

ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرایند 2  

  v_ahmadi@modares.ac.ir:نویسنده مسئول

بهه خهود    را توجه بسیاری اپتوالکترونیکیهای افزاره درربردهای کا رایهای اخیر بمعدنی در مطالعات سال-لیآهای هیبریدی پروسکایت -چکیده

و  ، انتقهال حامهل خهو    هها ها، بازترکیب نوری حاملنوری مناسبی از جمله طول نفوذ باالی حاملهادی دارای خواص این مواد نیمه. اندجلب کرده

، از پروسکایت فرمامیدینیوم برمایهد  تحقیق ین در ا .باشدهای نورگسیل بسیار مطلو  میکه این خواص،  برای ساخت افزاره هستند خلوص نور باال

نانومتر  735بز که پیک آن در دیود نورگسیل با نور ساین  که می شود، جهت ساخت دیود نورگسیل پروسکایتی استفاده باال بازترکیب نوریعلت به

 .ولت گسیل نور آن شروع می شود 5/2ر ولتاژ است، د

های اپتوالکترونیکافزاره پروسکایتی، بازترکیب نوری،دیودهای نورگسیل -كليد واژه

Perovskite light emitting diode based on FAPbBr3 

Parinaz Moazzezi
1
 , Vahid Ahmadi

1
, Farzaneh Arabpour Roghabadi

1,2
, Bahram Abdolahi 

Nejand
2
, Masoud Payandeh 
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 Optoelectronic and Nanophotonic Research Group, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat 

Modares University, Tehran-Iran.
  

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 
0
C 

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. 

 

Figure 3: The energy level diagram of 

ITO/PEDOT: PSS/FAPbBr3 perovskite/ZnO/Ag 

device.  

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 

 

   

               2:1                                    2.5:1 

    

              3:1                                  3.5:1 

  

              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 

IT
O

En
er

gy
 (

eV
)

-2.4

-3.4

P
E

D
O

T
:P

S
S

-5.6
-5

Z
n

O
-3.8

-7.2

-4.4
-4.6

A
g

F
A

 P
er

o
v

sk
it

e



The 25
th

 Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2019) 

The 11
th

 Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2019) 

University of Shiraz, Shiraz, Iran, Jan. 29-31, 2019. 

1088 

This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir. 

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.   

 

Figure 6: PL spectrum and absorption spectrum of 

FAPbBr3 

 

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 

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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 CH3NH3PbI3 جاذب پروسکایتی با سلول خورشیدیعملکرد  سزیم بر کاتیون اثر

 1، بهرام عبدالهی نژند2و1رق آبادی  فرزانه عربپور ، *،1وحید احمدی، 1نسرین صلح طلب

 ، گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیکبرق و کامپیوترمهندسی ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ایران 1
 ، گروه فرایند، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمیایران 2

 

  V_ahmadi@modares.ac.ir:نویسنده مسئول*

 .. شودبا کاتیون سزیم مخلوط می متیل آمونیوم سرب یدید خورشیدی پروسکایتی، الیه جاذببرای بهبود عملکرد سلول در این پژوهش  -چکیده

الیزه  . گیزرد کاتیون سززیم مزورد بررسزی رزرار مزی      های مختلف ازالی فیلم پروسکایتی در حضور غلظتخواص نوری، مورفولوژی و ساختار کریست

  . هددباالترین بازده را نیز نتیجه می آید که سلول خورشیدی باموالر بدست می 0.0.پروسکایت با یکنواختی بیشتر در حضور سزیم با غلظت 

 سلول خورشیدی، سزیم، جاذب پروسکایتی -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 = (Pb
2+

; Sn
2+

), 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. 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 

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. 

 
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.  

 
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 CsxMA1-

xPbI3 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 

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 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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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%. 

 
Figure 5 J-V characteristics of the devices 

including different perovskite layers. 

Table 1 summarizes the photovoltaic performance 

of the devices with different percentages of cesium 

chloride.  

Table 1 Photovoltaic performance of the perovskite 

devices. 

Device Voc Isc PCE FF 

0 0.66 11.2 3.21 0.43 

0.05 0.68 12.15 4.64 0.56 

0.1 0.55 6.97 1.87 0.48 

0.2 0.45 5.94 1.25 0.46 

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.  
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با نواری با مقطع مثلثی و نواری  به دام اندازی نانو ذرات با استفاده از موجبرهای

 شکل-V اریش

 زاده شریفمهدی صحافی و امیر حبیب

 رانیا ز،یسهند، تبر یبرق، دانشگاه صنعت یدانشکده مهندس

m_sahafi@sut.ac.ir, sharif@sut.ac.ir  

 سهیدر مقا شکل-V اریبا ش یو نوار یبا مقطع مثلث ینوار یموجبرهاه است که شدنشان داده  یرت عددصوب ،مقاله نیدر ا -چکیده

 بات انجام گرفتهسمطابق محا. نانوذرات دارند یبه دام اندازر د تریباالر ایبس تیابلق مستطیلیبا مقطع  متداول ینوار یبا موجبرها

به  شکل-V اریبا ش یو نوار یبا مقطع مثلث یموجبر نوار ینانومتر از سو 5ذره با شعاع  کیوارد بر  یبه دام انداز یروین حداکثر

 .باشدیم یلیبا مقطع مستط ینوار توسط موجبر یبه دام انداز یروین حداکثر برابر 41و  3/8 بیترت

 نوری موجبر ،ینور یاندازبه دام ، یانبرک نور -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. 

 

  



The 25
th

 Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2019) 

The 11
th

 Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2019) 

University of Shiraz, Shiraz, Iran, Jan. 29-31, 2019. 

1094 

This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir. 

1. 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 

of 54.7° with respect to the surface and create the 

wedge and V-groove waveguides [11, 12]. 

2. Theoretical Models and Methods 

The optical force exerted on a particle can be 

obtained by [13]: 

 

op M

A

dA   F T n∮                                               (1) 

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]: 

trap BS U k T                                                (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). 

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. 
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رشد  نانومیله های اکسید روی مبتنی برنوری غیر آنزیمی گلوکز  زیست حسگر

 برد مدار چاپییافته بر روی 

 محمدرضا نورگستر ، زهیر کردرستمی

 دانشکده مهندسی برق و الکترونیک -دانشگاه صنعتی شیراز -شیراز

است گلوکز فلورسانت برمبنای نانومیله های اکسید روی که بر روی زیرالیه برد مدارچاپی رشد داده شده زیست حسگر  -چکیده

 نانومیله های اکسید روی بر روی زیر الیه بهالیه ی بذر بر روی برد مدارچاپی به روش الیه نشانی دورانی ایجاد و . ساخته شده است

لینگ مورد استفاده یدما و مدت زمان جدید برای آندر ساخت سنسور گلوکز پیشنهاد شده، . است شدهروش هیدروترمال رشد داده 

طی الکترونی نشان میدهد که نانومیله های اکسید روی  روبشینمودار انکسار اشعه ایکس و تصویر میکروسکوپ . قرار گرفته است

پس از مراحل الزم . بر اساس طیف سنجی فتولومینسانس میباشدخروجی این سنسور . ندشکل گرفته ا یمطلوب نحوبه پروسه رشد 

نشان دهنده ها، پاسخ . غلظت های مختلف گلوکز اندازه گیری شده استپاسخ طیف فلورسانت به ازای یوسنسور، ابرای ساخت این ب

نسبت به تغییرات غلظت های مختلف گلوکز میباشد که این میزان تغییرات برای غلظت های مختلف  حساسیت باالی این بیوسنسور

 .گلوکز مورد بحث و مقایسه قرار گرفته است

  اکسید روی، هیدروترمال، ر گلوکز، فتولومینسانس، نانومیلهسنسو -ید واژهکل
 

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. 3.  XRD of grown ZnO nanorods on PCB substrate. 

 

 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  

 

 

Fig. 5. PL spectra of ZnO nanorods on PCBs treated with 

1mM, 5mM, 10mM and 80mM glucose solutions. 
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e
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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) 0 1 5 10 80 

Intensity (a.u) 196.3 131 68.32 57.14 34.03 

 / ₒ 1 0.66 0.34 0.29 0.17 

6. Conclusion 

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 

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

1محمد کاظم مروج فرشی، 1عارف رسول زاده زالی
 

 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر1

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 میشود cross-portنس لیزر، توان خروجی از یکی از پورت ها که تحت عنوان ناکوکی بین نانوکاواک و فرکا

، مدوالسیون جریران  بعالوه. افزاری  خواهد داشت through-portشد و در حالی که توان خروجی از دیگر پورت مربوط به لیزر یعنی 

همچنرین   .سیون جریان، لیزر فانو شبیه لیزر معمولی رفتار خواهد کررد لیزر بررسی خواهد شد و نشان داده خواهد شد که با مدوال

  . افزای  خواهد یافت نتیجه گیری خواهد شد که با افزای  ناکوکی بین نانوکاواک و فرکانس لیزر، فرکانس تشدید لیزر

 لیزر فوتونیک کریستال، تشدید فانو، مدوالسیون جریان لیزر، ناکوکی فرکانسی -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) cross-

port 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. 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].   

 

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 

1.65×10
4
 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
−4

sin(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=1.65×10
4
 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=1.65×10
4
), 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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بعد از آماده سازی و  موالر 1×11-5های آب، اتانول و متانول با غلظت در حالل در  این پژوهش  رفتار خطی هموگلوبین انسانی-چکیده

مورد بررسی  رسانسئوبنفش و فلوفرا  -سنجی مرئیطیفبا استفاده از  ساعت 24درجه سانتیگراد برای مدت  4نگهداری در دمای 

 .یت اولیه هموگلوبین به دلیل حالل استدهد گذار الکترونی و تغییر در ماهرسانس نشان میئونتایج طیف جذبی و فلو. قرار گرفت

-دو حالل دیگر از خود نشان میل، جابجایی قرمز بیشتری  نسبت به رسانس نمونه هموگلوبین انسانی در متانوئوطیف فلو همچنین

                                                                                                                                                                                                                .دهد

 رسانس، هموگلوبينئوحالل، خطيت، فلوجذب،  -كليد واژه
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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
-5

M) 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.  
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1. 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
-5

M) 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. Results and discussion 

3.1. 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→π
⃰
 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→π
⃰
 

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 



 

The 25
th

 Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP 2019) 

The 11
th

 Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICPET 2019) 

University of Shiraz, Shiraz, Iran, Jan. 29-31, 2019. 

1107 

This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir. 

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→π
⃰
 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]. 
 

 
Figure 2: absorption spectrum of HHb in ethanol 

solvent.  

 
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 

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 5: Fluorescence spectrum of HHb in 

water solvent with excitation wavelength 385nm. 

  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]. 

 
Figure 6: Fluorescence spectrum of HHb in ethanol 

solvent with excitation wavelength 270nm.

Figure 7: Fluorescence spectrum of HHb in ethanol 

solvent with excitation wavelength 370nm.

 
Figure 7: Fluorescence spectrum of HHb in 

Methanol solvent with excitation wavelength 

390nm. 

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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 ای نورمبتنی بر اندازه حرکت زاویه نوری مولد اعداد تصادفی کوانتومی

 انزابی قانیلیال چهرهو سارا توفیقی 

 پژوهشکده فناوری ارتباطات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
s.tofighi@itrc.ac.ir  وleilachan@itrc.ac.ir 

برای مولد اعداد تصادفی این است  ویژگی ضرورییک . اعداد تصادفی برای رمزنگاری کالسیک و کوانتومی ضروری هستند -چکیده

جاد شده توسط کامپیوترها، شبه تصادفی هستتند و استتداده از   اعداد تصادفی ای. بینی باشدپیشهای آنها باید غیرقابلکه خروجی

از بین انواع مختلف اعداد تصادفی کوانتومی، آنهایی که بتر پایته   . شودهای امنیتی ناخواسته میآنها در رمزنگاری باعث ایجاد حدره

توجته   ،تتر تصادفی بتاتتر و اباتاد کوچتک   تر، نرخ تولید اعداد سازی راحتچون پیادهاپتیک کوانتومی هستند به دلیل مزایایی هم

گیتری  توان بر حستب نتوع چشتته تصتادفی و انتدازه     مولد اعداد تصادفی کوانتومی نوری را می. اندبیشتری را به خود جلب کرده

ی درجته  هت ندر این مقاله ایده جدیدی برای تولید اعداد کامالً تصادفی بر اساس بترهم . بندی کردکوانتومی به سه دسته اصلی طبقه

تکنیک پیشنهادی ما که متالق به اولین کالس از مولد اعتداد تصتادفی   . ها پیشنهاد شده استای فوتونآزادی اندازه حرکت زاویه

 .بینی بودن رشته بیت تصادفی را افزایش دهدپیشغیرقابلتواند هم نرخ تولید و هم کوانتومی نوری است، می

 .حركت زاویه ای نور، تک فوتون، مولد اعداد تصادفی كوانتومیاپتيک كوانتومی، اندازه  -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 random-

number generators is that their outputs must be unpredictable. The computer generated random numbers are pseudo-

random 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 photo-

detectors. 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 OAM-

carrying 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 cost-

efficient 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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 یاز همزمان یناش یخود پالس کاواک یها تونیساللیزر  جایگیری فضایی

1، رضا خردمند2ی، منصور اسالم1ینیعاطفه قائد ام
 

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یو ستاره شناس یکاربرد کیزی، پژوهشکده ف کیتونوگروه ف1

  رانیرشت، ا الن،یدانشگاه گ ک،یزیگروه ف2

اگر که  میده ینشان م ریرسانا با جاذب اشباع پذ مین زریل کیدر  یکاواک خودپالس یها تونیسال زریبرهمکنش ل یبا بررس -چکیده

میشود لیزر سالیتون نها باعث آقرار بگیرند اندرکنش  گریکدیمجاورت فواصل مناسبی در در  سیلخودپا کاواک یها تونیساللیزر 

آنها دارد  یبه قدرت اندرکنش فاز یبستگ ی کاواکها تونیسال زریل همگام شدگی. ونددور ش شده و از یکدیگر همگام کاواکی ها

 اثرات که میده ینشان م. کوتاه تر موثرتر است یداشته و در فاصله ها یها بستگ تونیسال هیفاصله اول که آن هم به نوبه خود به

 .ابدی یکاهش م ی کاواکها تونیساللیزر  هیفاصله اول شیبا افزا ییبه صورت نمانظیر سرعت جابجایی  یاندرکنش

 همگام شدگی، کاواک تونیسال ،پالسی-خود -كليد واژه

 

Synchronization driven spatial adjustment of self-pulsing laser cavity 

solitons  
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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 Q-

switching, 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]: 

    21 1 1F i D i d i F  
                     (1        

 2 2

1 1D b D F BD    
 

                            (2 

 2 2

2 1d b sF Bd     
 

                              (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 

1 2 02( / 1)d N N  , 2 1 01( / 1)D N N   where 1N  

and 2N are the carrier densities in the active and 

passive materials, respectively, 1,0N  and 2,0N  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, 
2 1 1 2s a b a b  is the 

saturation parameter, i.e. the ratio of saturation 

intensity in the amplifier and in the absorber. 
1b  is 

the ratio of photon lifetime to carrier lifetime

ph nr   in the amplifier and 
2b  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. 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 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 

panel) shows the phase difference locked at π 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 synct  versus the initial 

separation distance ind . 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. 

 
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 

b) 

 a) 

c) d) 
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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. 

 

Figure 4: Synchronization time for different initial 

distances versus the bifurcation parameter r .  

 
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. 

4 Conclusion 

In this paper, we showed that if two self-pulsing 

laser cavity solitons are switched at a proper 

distance from each other, the mutual interaction 

leads to synchronization and subsequently a 

repulsive behaviour will emerge. By increasing the 

initial separation distance between two such optical 

elements, the time needed for the synchronization 

to establish increases exponentially and, as a result, 

the velocity at which they repel each other 

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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 تاثیر نیروی کازیمیر بر رفتار دینامیکی کلید های نانوالکترومکانیکی 

 علیرضا کشاورز ،آمنه میکائیلی

 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز 

سیستم مطالعه  .دینامیکی کلیدهای نانوالکترومکانیکی شبیه سازی شده استتاثیر نیروی کازیمیر بر رفتار  در این مقاله، -چکیده

ن پارامترهای اساسی با درنظر گرفت. می باشد  Cantilever-beamاز نوع  کلید نانوساختار الکترومکانیکی شده در این پژوهش یک

نتایج بدست  .برروی عملکرد کلیدزنی بررسی شده استولتاژ اعمالی  یر نیروی کازیمیر ومربوط به کلید های نانوالکترومکانیکی، تاث

یا کاهش کنند و با افزایش نانوالکترومکانیکی ایفا می دهد که این دو عامل نقش بسزایی را در هرنوعی از کلیدهایآمده نشان می

 . توان میزان خم شدگی صفحات الکترود و در نهایت  عمل کلیدزنی را کنترل کردها میآن

   Cantilever-beam typeنیروی کازیمیر، نانوساختار الکترومکانیکی، کلید  -كليد واژه

 

 
 

The Effect of Casimir Force on Dynamical Behavior of Nano-electromechanical 

Switches 
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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 cantilever-

beam 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. 
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1. 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]. 

2. 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 one-

dimensional (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) One-

dimensional 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)    

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-

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.  

 
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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Fig. 3: Variation of pull-in gap with respect to time for 

three different values of b=0, b=0.5, b=1 

3. Conclusion 

In this study, a numerical simulation for computing 

and investigating the dynamical effect of Casimir 

force and pull-in voltage in a cantilever-beam type 

switch is presented. Results show that the  Casimir 

force and the pull-in voltage have significant effect 

on nonoelectromechanical switches. By 

considering three different values for both Casimir 

and pull-in voltage we assumed that, as  these  two 

elements increase the gap distance between parallel 

conducting plates decreases. Consuquently, 

process of switching can be controled by 

increasing and decreasing them.The advantage of 

this method are faster and more accurate 

calculations.  
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ساختار یابی یک مدوالتور فاز سیلیکونی جدید مبتنی بر طراحی و مشخصه

  جانبی تخلیه حامل

 محمد صادق میرزایی، حمید رضا مشایخی، محمد حسین زندی

 ، کرمان، ایرانباهنر دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید

در طوو  موو     فاز سیلیکونی تخلیه حامل فشرده مدوالتورهای الکتریکی و نوری، یک در این مقاله، از طریق شبیه سازی -چکیده

µm3/1  متشکل از یک پیوند  ،دهنده فازشیفت. شودمیارائه PNبا طو  بایاس معکوس جانبی mµ 121 با طراحی دقیق پیوند  .است

PN، و  12/1بین  مقادیر محاسبه شده، بازده مدوالسیونV.cm2/2 در  فشرده دهنده فازشیفتاین اتالف نوری  .گیردرا در بر میV4 

بهبود بیشتر در عملکرد آن در مقایسه . کندرا فراهم می GHz31چنین این ساختار عملکرد سرعت باال هم. است dB/cm44/2برابر 

 . شودمیهای فاز پیشین، حاصل دهندهبا شیفت

  دهنده فاز سیلیکونیفوتونیک سیلیکونی، مدوالسیون نوری، اثر تخلیه حامل، شیفت -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 N-

type 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 (1×10
20

) 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.  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. 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. 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).    

 

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. 5: The modulation efficiency and      of 

the phase shifter under different reverse biases. 
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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). 

 

Fig. 6: The optical loss   as a function of reverse 

bias voltage. 

 

Fig. 7: Frequency response of a 120µm phase 

shifter modulator under different DC biases. 

Table I shows a comparison of the performance 

with previously reported silicon phase shifters.  

Table I. The comparison of between this work 

results with previous done works.   

 
Length 

(µm) 
    

(V.cm) 

Optical 

loss(dB/cm) 

EO 

bandwidth 

(GHz) 

[8] 750 2.05 8.6 28 

[9] 500 1.8 3.1 36 

This 

work 
120 1.3 2.49 38 

 

 

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 1.02-

2.2V.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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برای  مناسب وریدی و استفاده از الیه نشانی غوطهسنتز پروسکایت دو بع

 های الکترونیک نوریساخت افزاره

 پارسا درمان، سارا درباری

  دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

پروسوکایت  در این پژوهش سنتز پروسکایت دو بعدی رادلسدن پاپر که عالوه بر برخوورداری از مزایوای اوناخته اوده      -چکیده

ی برطرف کورده اسوت،   بعدی از جمله جذب نوری باال و مشخصات انتقال حامل خوب عیب بزرگ ناپایداری را به طور قابل توجهسه

مین اسوتفاده اود توا یوک الیوه از      و مقاوم به حرارت و رطوبت بوتیل آو پایدار  های بزرگدر این مقاله از مولکول.ش می اودگزار

کایت اوده و پایوداری را افوزایش    پروسو  یپروسکایت سرب تترایدید را احاطه کنند و مانع از نفوو  حورارت و رطوبوت بوه الیوه     

در دو  کوانتوومی  گردد و محدود سازییبت ابکه نسبت به حالت سه بعدی مهای حائل باعث افزایش ثا وجود این مولکول.دهندمی

هوای طیوج جوذب نووری و     نی اد و با انجام آزموایش وری الیه نشااین ماده به روش  غوطه. بعد باعث افزایش گاف انرژی می اود

 .اندازه گیری ادالکترون ولت   22/2و بیشترین مقدار نورتابناکی  الکترون ولت 5/2نورتابناکی گاف انرژی آن 

 وری الیه نشانی غوطه،رادلسدن پاپر ،پایداری  ،پروسکایت دو بعدی ،افزاره های الکترونیک نوری -واژهکلید 

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 non-

radiative charge recombination, photoinduced 

polarization, high drift mobilities, and effective 

charge collection. Thus, they are attractive 

photoactive materials for developing high-

performance 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 (
XII

A
2+VI

B
4+

X
2−

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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Rose
https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Perovski
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_structure
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_structure
https://en.wikipedia.org/wiki/Perovskite_(structure)
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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. 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. 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. 

 

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 dip-

coating deposition method to fabricate micro 

optoelectronic devices. 

Previously (BA)2PbI4 was synthesized and was 

deposited using spin coating method[7, 8]. in this 

(a) 

50µm 

(b) 
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work we compared absorption spectrum and 

Photoluminescence to see whether the synthesis 

and its deposition method were correctly done. 

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. 

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. 
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 شدگی نوری بر عملکرد لیزر فانوی بلور فوتونیبررسی تاثیر پارامتر حبس

2و عارف رسولزاده زالی 1، محمد رزاقی1گلشن حمزه
 

 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج 1
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس تهران 2

سازی معادالت انتشار حاکم بر در این شبیه. سازی شده استشبیه بررسی و در این مقاله عملکرد یک لیزر فانو بلور فوتونی -چکیده

رفتار دینامیکی لیزر در دو رژیمم عملکمرد    سازی انجام شده،شبیهبراساس  .از روش تفاضل محدود حل شده است با استفاده ،لیزر

تغییر داده شمده   شدگی نور در نانوکاواکپارامترحبسسازی عملکرد لیزر جهت بهینه. پالس بررسی شده است-موج پیوسته و خود

تما   1/0گی از شدبا تغییر پارامتر حبس ،سازی انجام شدهشبیه باتوجه به. عملکرد لیزر براساس این تغییرات بررسی شده است. است

نانوثانیه و مماکزیمم تغییمرات     000/0( FWHM)پیکوژول، تغییرات کل عرض در نصف ماکزیمم  22/0ماکزیمم تغییرات انرژی  ،22/0

 .گیگاهرتز در سیگنال خروجی مشاهده شده است 227/0فرکانس 

 نانوکاواک زر،یفانو ل ،میدان نانوکاواک یشدگپالس، فاکتور حبس-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. 
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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 air-

holes. 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]: 
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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 

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. 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 

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).  

 
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 

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.  

 
Fig. 4: (a) the energy, (b) FWHM; and (c) the 

frequency of the output signal versus  c 

variations 

As shown in Fig. 4-b, the maximum FWHM 

variation of the output signal is 0.009 ns. As the  c 

increases, the output pulse becomes narrower and 

the carrier density in nanocavity reaches 

transparency N0 faster. As a result, the waveguide 

carrier density is depleted faster and the lasing is 

interrupted. Therefore, the maximum FWHM 

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 

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. Conclusion 

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. 

 

References 

 
[1] T. S. Rasmussen, Y. Yu, and J. Mork, 

"Theory of Self‐pulsing in Photonic 

Crystal Fano Lasers," Laser & Photonics 

Reviews, vol. 11, p. 1700089, 2017. 

[2] S. Matsuo, A. Shinya, T. Kakitsuka, K. 

Nozaki, T. Segawa, T. Sato, et al., "High-

speed ultracompact buried heterostructure 

photonic-crystal laser with 13 fJ of energy 

consumed per bit transmitted," Nature 

Photonics, vol. 4, p. 648, 2010. 

[3] J. Mork, Y. Chen, and M. Heuck, 

"Photonic crystal Fano laser: terahertz 

modulation and ultrashort pulse 

generation," Physical review letters, vol. 

113, p. 163901, 2014. 

[4] H. Altug, D. Englund, and J. Vučković, 

"Ultrafast photonic crystal nanocavity 

laser," Nature physics, vol. 2, p. 484, 2006. 

[5] Y. Yu, W. Xue, E. Semenova, K. Yvind, 

and J. Mork, "Demonstration of a self-

pulsing photonic crystal Fano laser," 

Nature Photonics, vol. 11, p. 81, 

12/12/online 2016. 

 



 

The 25
th

 Iranian Conference on 

Optics and Photonics (ICOP 2019), 

and the 11
th

 Iranian Conference on 

Photonics Engineering and 

Technology (ICPET 2019). 
University of Shiraz, 

 Shiraz, Iran, 

Jan. 29-31, 2019  
 

1133 

This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir. 

  

 ی وابسته به شدت نور ورودی در الیه گرافنپالسمون تشدید

 مهدی صادقی ، وحید احمدی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران 

ی باال بر روی سطط  تطک   پالریتون های سطحی در حضور میدان های الکتریک پالسموندر این مقاله ما به مطالعه تحریک  -چکیده

 طوریکه به گیریممی نظر در ما پاشندگی را برای گرافن با کیفیت باال. رادر می پردازیم-بندی کرشمانبا استفاده از پیکر  الیه گرافن

هطای  کطه بطرای مطو     نطد دهمطی  نشطان  نتایج. است تلفاتی انرژی از بزرگتر بسیار هایتونپالر پالسمون انرژی میزان در این حالت

خطی با زاویه تابش مو  الکترومغناطیسی ورودی پالریتونهای سطحی رابطه غیر پالسمونثابت انتشار  ،الکترومغناطیسی با شدت باال

ها هستند که منجطر بطه   کانسهای سطحی دارای تکینگی در بعضی فرپالریتون پالسمونهای باال، پاشندگی همچنین در شدت. دارد

های زاویه و فرکانسی استفاده کرد که قابل تنظیم با پدیده می توان برای طراحی فیلتر از این. ی بیشتر می شودپالسمونهای تشدید

 .شدت نور ورودی است

  .گیرادر ، پاشند-، کرشمان يکپالسمونگرافن ،  -کليد واژه

Intensity-dependent plasmonic resonance of graphene layer 
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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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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 intensity-

tunable filters.  

2. Materials and methods 

 
Fig. 1: Configuration of Kretschmann-Raether 

structure [8]. 

Our proposed configuration is depicted in Fig.1. A 

graphene sheet is sandwiched between two 

dielectrics with dielectric constants of 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 1 2p     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

2 2
02 21 2

2 2spp spp

i

k k
c c

  

   
  

 

            (1) 

where sppk the wavenumber of SPPs is,   is the 

angular frequency of incident light,   is the 

conductivity of graphene, 0  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 
2

1 3
| |    E  where (1)

  and 

(3)
 are linear and third 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]  

2
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intra 2
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                                        (2) 
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where EF is the Fermi level of graphene,   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/cm
2
, 4.8 W/cm

2
 

and 8.5 W/cm
2
 are depicted in Fig. (2). At intensity 

of 1 W/cm
2
, 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/cm
2
, 

second resonance emerges at illumination angle of 

80 and 63 degrees.  

 
Fig. 2: Propagation constant versus input 

incidence angle for three different input 

intensities. 

Transmittance versus incidence angle is shown in 

Fig. (3).  

 
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 high-

intensity resonance peaks related to intensities of 

8.5 W/cm
2
 and 4.8 W/cm

2
, 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/cm
2
, 0.85 KW/cm

2
 and 1 W/cm

2
 are 

illustrated in Fig.4  

 

Fig. 4: Dispersion curves for three different input 

intensities. 

It is evident that for input intensity of 1W/cm
2
, 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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Fig. 5: Transmittance versus input light frequency.  

The lower resonant frequency lies in GHz regime. 

For example, for input intensities of 0.85 KW/cm
2
 

and 1.9 KW/cm
2
, 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/cm
2
 and 1.9 

KW/cm
2
, 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. 

 
Fig. 6: Imaginary part of conductivity versus 

frequency.  

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 Kretschmann-

Raether 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. 
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 ساخت و مشخصه یابی الیه لومینوفور حساس به اکسیژن

 سارا درباری، فاطمه آبشاری

 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

پیشننهاد دنده و منورد بررسنی  نرار      روش ساخت الیه لومینوفور برای حسگر نوری گاز اکسیژن  در این کار تحقیقاتی  -چکیده

عملکنرد   این روش تالش دده تا بیشترین نفوذپذیری ملکنو  انای اکسنیژن در الینه حسنگر متخلخنت و بهتنرین       در . گیرد می

داد که روزننه  حسگر پیشنهادی نشان میثبت دده از الیه  FE-SEMتصاویر . سازی نشانگراای نوری اکسیژن بدست آید خاموش

گینری طینن نشنری    امچننین انندازه  . میکرومتر بصورت یکنواخت در سرتاسر الیه ایجناد دنده اسنت    8.1اایی با  طر متوسط 

کااش  ابت توجه ددت طین نشری در محدوده نور دانده  فتولومینسانس از الیه ایجاد دده در حضور و عدم حضور اکسیژن نشان

گراای ننوری موجنود در الینه حسنگر           سازی نشاندر وا ع حضور گاز اکسیژن باعث خاموش .اثر حضور گاز اکسیژن است رمز در 

 .گرددمی

 .عملکرد خامودی، ماتریس پلیمری متخلخت نوری گاز اکسیژن، حسگرفتولومینسانس،  -كليد واژه

 

Fabrication and Characterization of Oxygen Sensitive Luminophore 

Layer 
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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. 
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1. 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. 

2. Experimental Methods 

2.1.  Materials and Fabrication of the 

Luminophore Layer 

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 (FE-

SEM) 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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with two optical ports for laser and detector, and 

two vents to apply gas flow.  

 

Fig. 2: Optical setup for PL measurements 

3. Results and Discussion 

3.1. 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. 

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. 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. 

Fig. 1: Schematic description of oxygen sensing layer fabrication 
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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. 

4. 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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گیری نقشه دو بعدی تغییر شکل در اجسام با استفاده از چیدمان بهبود اندازه 

 یافته برش نگاری پیسه اپتیکی

 2، معصومه دشتدار1خسرو حسنی ،2، سیده هلیا هوشمند ضیافی1مروارید مطلبی عراقی

روبه ، دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، تهران، خیابان کارگر شمالی، 3آزمایشگاه پژوهشی اپتیک  1

 1633399341روی خیابان نوزدهم، کد پستی 

 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران  2

دو بعدی تغییر شکل های کوچک و تنش در  در این مقاله یک چیدمان بهبود یافته برش نگاری پیسه اپتیکی برای اندازه گیری نقشه

تداخل سنجی پیسه با استفاده از تداخل سنج مایکلسوون بووده، اموا در آن     بر پایه برش نگاری این چیدمان. اجسام معرفی میشود

ان نسبت به این چیدم. واگرا و یک سامانه جدید اپتیکی برای تصویر سازی و گسترش میدان دید به کار گرفته شده است باریکه لیزر

چیدمان های مشابه قطعات اپتیکی کمتری داشته، نسبت به ارتعاشات نا خواسته پایدارتر است و فرآیند همخط سازی در آن سواده  

برای نمایش کارآمدی این چیدمان نقشه دو بعدی مولفه خارج از صفحه تنش در یک صفحه آزمون فلزی تحت بوار  . تر انجام میگیرد

 .مان پیشنهادی اندازه گیری و ارائه شده استبا کمک چید دینامیکی

 ی، تداخل سنجی، تنش  برش نگاراندازه گيری تغيير شکل،  -كليد واژه

Two dimensional deformation map measurement using an improved 

optical speckle shearography setup 
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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: 

 

                                         (1a) 

 

                                 

                                                  (1b) 

The irradiance at a detector plane in the output is 

therefore proportional to: 

 

            
    

       
      

  

               
      

                            (2) 

 

 
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)  

                                                  

The relative phase difference due to the 

deformation can be obtained as: 

   

                                                                (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. 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. 

 

(a) 

 

(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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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). 

 
Fig. 5. (a) The wrapped phase map of the shearogram, (b) 

Resultant map filtered by a sine filter.  

Phase maps created in Electronic Speckle Pattern 

Interferometry (ESPI), are inherently subject to 

speckle noise, which requires that noise reduction 

processes to be carried out to suppress the high-

level noise in data. We applied standard sine filters 

[8] to the obtained phase maps to reduce the noise 

level to a tolerable level. The result is shown in fig. 

5 (b) for comparison. Phase maps calculated using 

eq. (6) are wrapped between –pi and pi. In order to 

obtain continuous phase map, they have to be 

unwrapped using one of the standard phase 

unwrapping algorithms [9]. We used the 

MATLAB’s unwrap function to do that. Figure 6 

(a) shows the unwrapped phase map obtained. The 

final step in analyzing the data is to use eq. (7) to 

convert the measured phase map to the gradient of 

the out of plane deformation. This is shown in fig. 

6 (b).   

 
Fig. 6. (a) 2D plot of the unwrapped phase map. (b) 3D plot of 

the out-of-plane deformation gradient. 

4. 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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 سلول خورشیدی الیههای اساسی ثیر لنز محدب بر روی پارامترتأ الکتریکی بررسی

  نازک سیلیکونی

 زادهنگین معنوی، محمد نورافکن 

 تهران-طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاهدانشکده مهندسی برق،  آزمایشگاه نانوساختار،

نشانی و له الیهچندین مرح النز محدب که بدر حضور ی سیلیکون الیه نازک عملکرد سلول خورشیدی همگون در این مقاله، -چکیده

 کیمتمرکز شدن نور تابشی در نزدی لنز باعثاستفاده از  سازی قرار گرفته است.مورد بررسی و شبیه ،ساخته شده خوردگی شیمیایی

 اساسبر سلول خورشیدی ملکرد سلول خورشیدی بهبود یافته است. پارامترهای اساسی سلول خورشیدی شده و در نتیجه عد آن

شده و ز عی اتاب سی  شان میسازیشبیهضخامت لنز برر ضخامت لنز تأها ن ها دارد. ارامترثیر قابل توجهی بر روی این پدهد که 

 و 2µA/cm 5/31 ،V412/0کوتاه، ولتاژ مدار باز و ضریب پرشوندگی به ترتیب تا مقادیرچگالی جریان اتصال پارامترهای اساسی شامل 

سه باحالت بدون لنز، بازده تا  7519/0 شیدی در مقای سلول خور شنهادی برای  ساختار پی شته اند.در  شته  %30افزایش دا افزایش دا

ست. سی ا ضخامت در برر شاهده گردید که  شده م شد و ه برای لنز میمقدار بهین µm8های انجام  صه ،ضخامت در اینبا شخ  هایم

 . افزایش یافت %80و  %50به بیش از ولتاژ و بازده کوانتومی خارجی به ترتیب -جریان

 سلول خورشیدی سیلیکونی، سلول خورشیدی الیه نازک، لنز محدب، متمرکز کننده -کلید واژه

Electrical Investigation of Plano-convex Lens Effect on Significant 

Parameters of Thin Film Silicon Solar cell 

Mohammad Nourafkan, Negin Manavizadeh 

Nano-Structure lab, Faculty of Electrical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran. 

 

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].  

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. 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.  

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° 

Anode 

(a) (b) 

Figure 2: (a) Thin film Silicon solar cell and (b) Silicon solar 

cell with a SiO2 Plano-convex lens 

Figure 1: p-n junction depth of thin film silicon solar 

cell and impurity amount in each area 
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      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 short-
circuit 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.  

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. 

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. 

 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 

7.26%, which represents over 26.5% enhancement of 
convention efficiency in comparison with a simple solar 
cell with an efficiency of 5.6%. 

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] 

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. 

Figure 3:  (a) Short-circuit current and (b) open-circuit voltage of solar cell versus lens thickness 

(a) (b) 

Figure 5: Efficiency of solar cell as a function of Plano-convex 

Lens thickness 

Figure 4: Fill Factor of thin film silicon based solar as a function 

of Plano-convex Lens thickness 
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Tabel.2: Significant parameters of proposed structure with and 

without lens and comparing with mc-Si solar cell in [7]  

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. 

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. Conclusion 

The effect of silicon oxide compact factory Plano-
convex 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. 

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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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 

Figure 7: comparison of Dark and Illumination I-V curves for solar 

cell with 8µm thickness with simple solar cell  

Figure 6: impact of the lens with a thickness of 8μm on solar 

cell’s External Quantum Efficiency compared with simple solar 

cell 
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