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طراحی و شبیهسازی نانوحسگر مبتنی بر رزوناتور حلقه مربعی فوتونیک کریستالی برای
اندازهگیری فشار
*

پردیس کاظمی اسفه ،زهرا اعلایی
دانشکده مهندسي برق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلامي ،نجف آباد ،ايران.
چکیده
در اين مقاله ،يک نانوسنسور مبتني بر رزوناتور حلقه مربعي فوتونیک کريستالي برای اندازهگیری فشار طراحي و شبیهسازی شده
است که عملکرد آن براساس تغییرات ضريب شکست سیلیکون و طول موج رزونانس است .اين نانوحسگر برای اندازهگیری فشار در
گستره  0 GPaتا  8 GPaپیشنهاد شده است .برای تشخیص گستره طول موج رزونانس حسگر فشار ،در محاسبه شکاف باند فوتوني
از روش بسط امواج تخت و همچنین برای به دست آوردن پارامترهای عملیاتي حسگر از روش تفاضل متناهي در حوزه زمان استفاده
شده است .مقدار حساسیت و فاکتور کیفیت نانوحسگر فشار طراحي شده به ترتیب برابر  8 nm/GPaو  995/55است .ساختار حسگر
به علت سايز کوچک و فشرده ،مناسب برای استفاده در صنعت نانوالکترو مکانیک نوری و فناریهای نانو است.

واژههای کلیدی :حسگر نوری ،حسگر فشار ،فوتونیک کريستال ،فاکتور کیفیت ،حساسیت.
ایمیل نویسنده مسئولalaie.zahra@yahoo.com :
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حسگر یک دستگاه تحليلی است که پارامترهای
فيزیکی و همچنين ،پارامترهای زیستی را حس
 -1مقدمه
گذشته،
در
دهد.
می
پاسخ
ها
آن
به
توجه
ا
ب
و
کرده
با اختراع حسگر نوری توسط کالرک و ليون در
میل نویسنده مسئول:
حسگرهای متفاوت الکترونيکی بسياری طراحی
سال  ،2691حسگر نوری در زمينههای کنترل
شدند ،اما این حسگرها محدودیتهایی دارند ،که این
پزشكي
عواملزیست
کوانتمي،محيط
نظارت بر
هاینظامي،
صنعتي،
موثر،سنتوز ،محیط
کلیدی :نقاط
واژه
های آبي محدودیتها با حسگرهای نوری از بين می رود.
مورد توجه قرار گرفتند .فوتونيک کریستالها
حسگرهای نوری با استفاده از فوتونيک
( 2)PhCاز جمله مناسبترین بسترها برای طراحي
کریستالها ،فيبر فوتونيک کریستالی و فيبر نوری
حسگرهای نوری با حساسيت باال هستند[ ]2که
طراحی شدهاند [.]8حسگرهای نوری در
دارای یک ویژگی مهماند ،که در آن حالت انتشار
کاربردهای گسترده ای برای سنجش پارامترهای
الکترومغناطيس به علت انعکاس بهطور کامل صفر
مختلف مانند فشار ،دما ،چرخش ،ضریب شکست و
1
است و به آن شکاف باند فوتونی ()PBG
گاز شيميایی استفاده شده است [ .]6اندازهگيری
میگویند .شکاف باند فوتونی طيف وسيعی از
فشار به طور گستردهای در صنایع خودروسازی،
فرکانسها است که به نور اجازه انتشار را نمیدهد.
کنترل خطرات صنعت پتروشيمی ،ایمنی صنعتی و
فوتونيک کریستالها برای طراحي سيستمهای
زیست پزشکی مورد استفاده قرار میگيرد
متفاوت نوری مانند فيلترها [ ،]1دروازههای
[22و .]21در سالهای اخير ،حسگرهای مبتنی بر
منطقي [ ،]3دی مالتي پلكسرها [ ]4و حسگرها
فوتونيک کریستال بسياری برای تشخيص ميدان
[ ]5-9استفاده میشود .به ویژه حسگرهای نوری
های الکتریکی [ ،]21گاز [ ،]23سلول های
فوتونيک کریستالي که با توجه به اندازه بسيار
سرطانی [ ،] 24غلظت گلوکز [29و ،]25اجزای
کوچک ،حساسيت باال ،ایمني به تداخل
خون [ ،]27مولکولهای  ،]28[ DNAشوري آب
الكترومغناطيسي و پاسخ سریع ،در تحقيقات و
دریا [ ،]26فشار [ ،]11دما [11و ]12و در
جامعه علمي جذاب تر هستند[.]7
بسياری از کاربردهای دیگر ،طراحی شدند[ .]7در
مقاالت ،بسترهای حسگر نوری مبتنی بر فوتونيک
کریستالهای دوبعدی میتواند با نانوکاواکهای
متصل شده به موجبرها ،رزوناتورهای حلقوی
1
Photonic Crystal
Photonic Band Gap

2

تاریخ دریافت 8931/20/20:تاریخ پذیرش8931/21/02:
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 -2اصول سنجش حسگر فشار فوتونیک کریستالی
در این قسمت ،تغييرات ساختار و تغييرات ضریب
شکست بر اثر فشار اعمال شده را محاسبه میکنيم.
برای محاسبه ضریب شکست ساختار ،از ضرایب
تانسور نوری برای سيليکون که در معادله تانسور
تنش-نوری توصيف شده ،استفاده میکنيم[:]19

Gigapascal
Plane Wave Expansion
5
Finite Difference Time Domain
4

()1
که  c1و  c2از رابطه زیر بدست می آید:
()3

()4
که  n0ضریب شکست سيليکون در فشار صفر
( σ ،)1 GPaفشار هيدرواستاتيک اعمال شده به
سطح حسگر V ،نسبت پواسون  E ،مدوالسيون
یانگ و  cثابت استرس-اپتيک است .فشار
هيدرواستاتيک اعمال شده به صورت خطی با
ضریب شکست سيليکون افزایش می یابد .با افزایش
هر  2 GPaفشار ،ضریب شکست سيليکون
 1 /13685افزایش مییابد[ .]17روش های عددی
برای تحليل دو بعدی حسگر شامل  FDTDو
 PWEاست .دو روش سنجش ،تغييرات شدت و
تغييرات طول موج رزونانس ،برای تشخيص وجود
دارد .در مقایسه با تغييرات شدت ،تغيير طول موج
رزونانس حساسيت باالتری را فراهم میکند،
بنابراین ما در این مقاله با استفاده از نرم افزار
 RSOFTاز تغييرات طول موج رزونانس استفاده
میکنيم.
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که در آن  nijضریب شکست در جهت n0 ،ij
ضریب شکست در حالت بدون فشار و  σijفشار
در جهت  ijاست .عملکرد حسگر فشار مبتنی بر
تغييرات ضریب شکست مواد به دليل اثرات
فوتواالستيک است .با اعمال فشار هيدرواستاتيک
بر سطح حسگر ،ضریب شکست ماده تغيير خواهد
کرد که باعث تغيير شکاف باند و طول موج
رزونانس ساختار فوتونيک کریستالی میشود.
رابطه بين ضریب شکست و فشار هيدرواستاتيکی
به صورت زیر است[: ]19

فصلنامه علمی -ترویجی  ISCانجمن نانو فناوری ایران

[ ]29-13-14-15و موجبر [11و ]12ایجاد شوند.
نانوکاواکها محدوده گستردهای از پارامترهای
حسگر را ارائه میدهند ،اما به دليل متصل نشدن
مناسب با موجبر ،بازده انتقال آنها کاهش مییابد
[9و .]7نانوحسگرهای مبتنی بر موجبرهای
فوتونيک کریستالی دارای راندمان انتقال باالتری
هستند ،اما فاکتور کيفيت بسيار کمی دارند [.]25
نانوحسگرهای مبتنی بر رزوناتور های حلقوی،
بازده باالیی را ارائه میدهند .تاکنون ،بسياری از
حسگرهای فشار مبتنی بر فوتونيک کریستالهای
دو بعدی به صورت تئوری و آزمایشگاهی طراحی
شدهاند[ .]7در این مقاله ،ما یک نانوحسگر مبتنی
بر رزوناتور حلقه مربعی فوتونيک کریستالی،
برای تشخيص فشار در گستره  13 GPaتا 8 GPa
طراحی کردهایم .در ادامه ،ساختار مقاله به شرح
زیر خواهد بود :در بخش دوم به بيان اصول سنجش
فشار میپردازیم .در بخش سوم ،ساختار شکاف باند
فوتونی با استفاده از روش تحليل دوبعدی بسط
امواج تخت ( ،4)PWEارائه خواهد شد .در بخش
چهارم به طراحی بستر نانوحسگر فشار مبتنی بر
رزوناتور حلقه مربعی فوتونيک کریستالی خواهيم
پرداخت .در بخش پنجم و ششم به تحليل و شبيه
سازی برای بهدست آوردن حالتهای هدایت حسگر
با روش  PWEو مقدار پارامترهای عملياتی با
روش دوبعدی تفاضل متناهي در حوزه زمان
( 5)FDTDپرداخته و در آخر مقاله را با بخش
نتيجهگيری به پایان میرسانيم.

()2
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 -3ساختار شکاف باند فوتونی
بستر حسگر فشار پيشنهاد شده در این مقاله ،مبتنی
بر فوتونيک کریستالهای دو بعدی با یک شبکه
مربعی از ميلههای دایرهای در هوا است .با توجه
به شکل ( ،)2ساختار کامل و بدون نقص فوتونيک
کریستالی از ميلههای سيليکونی  12×27در جهت
 X-Zتشکيل شده است .فاصله مرکز بين ميله های
مجاور یا ثابت شبکه  a = 811nmاست .ميله های
دایره ای دارای شعاع  r = 141 nmو ضریب
شکست آنها  n = 3/41است.

بریلوئن در ساختار کامل و بدون نقص محاسبه
میشود و در شکل به طور واضح نشان داده شده
است.

شکل  .2نمودار شکاف باند فوتونی ساختار پیشنهادی.
جدول  .1فرکانس و طول موج ساختار باند ،بستر حسگر
پیشنهادی.
فرکانس
شکاف باند
طول موج ()λ
فوتونی
()a/λ
()nm
PBG 1:TM 1/781 – 1/786 2123 – 2115

شکل  .1ساختار کامل فوتونیک کریستالی حسگر
پیشنهادی.
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PBG 2:TE 1/959 – 1/965 2252 – 2126

با استفاده از روش  ،PWEمیتوان شکاف باند
فوتونی و حالتهای انتشار را به دست آورد ،در
ساختار باندی بستر این حسگر فشار پيشنهادی ،سه
شکاف باند  6 TEو یک شکاف باند  7 TMوجود
دارد ،که در شکل  1مشاهده میشود .مقادیر شکاف
باندهای فوتونی این نمودار به طور دقيق در جدول
 2آورده شده است.
در این مقاله ،ما از شکاف باند فوتونی دوم استفاده
می کنيم ،زیرا متعلق به پنجره ی سوم نوری است
و دارای تلفات و پاشندگی کمتری میباشد ،بنابراین
برای طراحی حسگر مناسب است .محور عمودی
این نمودار نشان دهنده بردار فرکانس و محور افقی
نشان دهنده بردار موج است ،که بردار فرکانس با
رابطه  ωa/2πc=a/λبهدست میآید ،و در آن ω
فرکانس a ،ثابت شبکه c ،سرعت نور و  λطول
موج است ،همچنين ،بردار موج با توجه به ناحيه
Transverse electric
Transverse magnetic

6
7

PBG 3:TE 1/412 – 1/511 2538 – 2611
PBG 4:TE 1/139 – 1/321 1581 – 3386

 -4طراحی بستر حسگر فشار مبتنی برر روونراتور
حلقه مربعی فوتونیک کریستالی
شکل ( )3بستر حسگر فشار پيشنهادی طراحی شده
را نشان میدهد ،که توسط نقص های خطی و نقطه
ای در آن ،دو موجبر (شبه موجبر) و یک
رزوناتور حلقه مربعی در شبکه مربعی فوتونيک
کریستالی ،ایجاد شده است .به طور کلی ،نقص
نقطه برای ایجاد حفره فوتونيک کریستالی و نقص
خط برای ایجاد موجبر فوتونيک کریستالی استفاده
میشوند.

دنیای نانو ،سال پانزدهم () 9318

شکل ،اندازه سطح کل ساختار μm × 25/4 μm
 27/9است.

(الف)
شکل  .4ساختار سه بعدی حسگر فشار پیشنهادی.
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هرکدام از موجبر ها با حذف  22ميله سيليکونی در
راستای افقی و حذف  2ميله در راستای عمودی
ایجاد شده اند .رزوناتور حلقه مربعی فوتونيک
کریستالی نيز با حذف برخی از ميله های داخلی
ایجاد می شود .ميله های سبز رنگ که ميله های
کوپل کننده ناميده میشوند در مرز ميان رزوناتور
و موجبرهای ورودی و خروجی قرار دارند .این
ميله ها برای اتصال سيگنال نور از موجبر ورودی
به رزوناتور و انتقال آن به موجبر خروجی استفاده
میشود.
در رزوناتور ،ميله های داخلی به سمت مرکز
تغيير مکان دادهاند تا یک شکل دایره ای ایجاد کنند.
همچنين ،به منظور بهبود راندمان طيف انتقال ،ميله
هایی با رنگ سياه  ،در هر گوشه از چهار طرف
ميلههای رزوناتور حلقه مربعی قرار داده شده است
و ميلههای پراکندگی نام دارند .در شکل ( )4بستر
حسگر فشار فوتونيک کریستالی طراحی شده به
صورت سه بعدی نشان داده شده است و با توجه به
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(ب)
شکل  . 3الف) شمای کلی ساختار حسگر فشار مبتنی بر
رووناتور حلقه مربعی در شبکه مربعی فوتونیک کریستالی.
ب) رووناتور حلقه مربعی فوتونیک کریستالی.

 .5بررسی حالتهای هدایت
حسگر نوری مبتنی بر نانوساختارها با استفاده از
ساختارهای فوتونيک کریستالی تحقق مییابد و
شدت جریان سيگنال نور را درون خود به دليل
داشتن ویژگی شکاف باند فوتونی کنترل میکند و
اجازه عبور نمیدهد که با معرفی نقص خط و یا
نقص نقطه در ساختار کامل فوتونيک کریستالی
میتوان حالتهایی برای هدایت سيگنال نور درون
ساختار را فراهم کرد[ .]7هنگامی که نقص ها در
یک ساختار کامل فوتونيک کریستالی وارد
میشوند ،تمام یا قسمتی از شکاف باندهای فوتونی
ساختار تبدیل به حالت هدایتی می شوند.
در شکل ( )5فرکانس حالت های هدایت شده در
شکاف باند سوم  ، TEبه صورت مقطعی نشان داده
شده است .همچنين الگوی شدت سيگنال متناظر آن
در هر حالت نشان داده شده است .فرکانس های
چهار حالت هدایت شده به ترتيب برابر با a/λ
 1/454 a/λ ،1/467 a/λ ،1/514و 1/411 a/λ
است .الگوی سيگنال در حالت  ،2حالت  1و حالت
 4به عنوان رزونانس  OFFدر نظر گرفته می
شود زیرا که سيگنال نور در رزوناتور به شدت
محدود نشده است و دارای فاکتور کيفيت بسيار کمی
است.
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موج رزونانس در رزوناتور حلقه مربعی فوتونيک
کریستالی  2791/4 nmو بازدع انتقال ٪211
است .همچنين ،توزیع ميدان الکتریکی در این طول
موج رزونانس در شکل ( )7نشان داده شده است.

شکل  . 5حالتهای هدایتی ایجاد شده در شکاف باند
TEحسگر فشار مبتنی بر رووناتور حلقه مربعی فوتونیک
کریستالی.
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در حالت هدایت  ،3سيگنال نور به شدت درون
رزوناتور حلقه محصور شده است ،در نتيجه این
حالت دارای فاکتور کيفيت خوبی است .بنابراین،
برای اتدازهگيری فشار مناسب است و فرکانس
نرماليزه آن از  1/436 a/λتا  1/459 a/λمتغيير
است که معادل طول موج  2754/4 nmتا nm
 2811/3است .تغيير حالت هدایت شده درفشارهای
مختلف به طور عمده با اثر فوتواالستيک (فشار)
ایجاد می شود.
 -6بررسی پارامترهای عملیاتی
سيگنال گوسی نور از پورت ورودی وارد موجبر
ورودی میشود ،سپس ،در طول موج رزونانس در
رزوناتور حلقه مربعی فوتونيک کریستالی محصور
شده و سيگنال نور از موجبر خروجی وارد پورت
خروجی می شود ،طيف رزونانس خروجی
نرماليزه شده با مانيتور زمان با روش آناليز،8FFT
ثبت می شود.
با استفاده از روش  ،FDTDطيف رزونانس
خروجی نرماليزه ثبت شده با مانيتور زمان را با
اعمال فشارهای متفاوت در گستره  1 GPaتا
 8 GPaمورد بررسی قرار میدهيم .در شکل ()9
طيف رزونانس خروجی نرماليزه بدون اعمال فشار
( )1GPaنشان داده شده است ،در این حالت طول

Fast Fourier transform
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شکل  .6طیف روونانس خروجی نرمالیزه شده ،بدون اعمال
فشار.

شکل  .7توویع میدان الکتریکی در طول موج
.1761/4 nm

عملکرد حسگر با پارامتری به نام فاکتور کيفيت به
دست می آید:
()5

دنیای نانو ،سال پانزدهم () 9318

که در آن  λطول موج رزونانس Δλ ،تغييرات
طول موج در  6 FWHMو  Qفاکتور کيفيت است.
اگر طول موج رزونانس بسيار تيز باشد به این معنا
است که مقدار فاکتور کيفيت باال است و این با به
حداقل رساندن تلفات در حالت رزونانس به دست
میآید[ .]29بنابراین ،فاکتور کيفيت این حسگر
پيشنهادی  589/9است ،که این مقدار از فاکتور
کيفيت با فاکتور کيفيت حسگرهای مقاالت قبلی در
جدول  1مقایسه شده است.
جدول  .2مقایسه مقدار فاکتور کیفیت حسگر این مقاله با
حسگر دیگر مقاالت.
مرجع
فاکتور
سال
نوع
مقاالت
کیفیت
[]26
 477/83حسگر دما 1121
 75/5حسگر فشار 1124
حسگر
1129
546/1
زیستی

[]25

 195/83حسگر فشار 1127

[]11

 589/9حسگر فشار 1126

این مقاله

شکل  .8طیف روونانس خروجی نرمالیزه شده حسگر فشار
پیشنهادی او  1 GPaتا . 8 GPa

[]17

ویژگی حسگر نوری مبتنی بر نانوساختارها با
پارامتری به نام حساسيت فشار ( )SPمشخص می
شود که نسبت تغييرات طول موج رزونانس طيف
خروجی به تغييرات فشار هيدروستاتيک است[.]7
()9

دنیای اننو

جدول .3پارامترهای عملیاتی حسگر فشار پیشنهادی در
سطوح مختلف فشار.
طول
حساسيت بازده
ضریب
فشار
فاکتور موج
انتقال
شکست
فشار
()GPa
( )٪کيفيت رزونانس
()RIU
()nm/GPa
()nm
1
3/41 2791/4 589/4 211
.....
1 3/4667 2779/4 921/55 211
8
4 3/5764 2761/4 665/55 73/83
8
9 3/9562 2819/4 811/45 82
7
8 3/7388 2811/4 658/21 71/59
7
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 -7آنالیز اثرات فشار
در این قسمت اثر فشار اعمالی بر ساختار حسگر
پيشنهادی را با افزایش فشار از  1 GPaتا 8 GPa
مورد تحليل قرار میدهيم و پارامترهای عملياتی را
محاسبه میکنيم .در شکل ( )8طيف رزونانس
خروجی نرماليزه در فشارهای متفاوت با افزایش
 ،1 GPaنشان داده شده است .با افزایش فشار،
طول موج رزونانس به نواحی باالتر انتقال مییابد.
مشاهده میشود که در گستره فشار ،طيف رزونانس
خروجی نرماليزه  91nmتغيير کرده است.

مقدار پارامترهای عملياتی از جمله طول موج
رزونانس ،فاکتور کيفيت ،بازده انتقال و حساسيت
فشار در سطوح متفاوت فشار در جدول ( )3آورده
شده است .با توجه به جدول مقدار حداکثر فاکتور
کيفيت ،بازده انتقال و حساسيت فشار به ترتيب
 ٪211 ،665/55و  8 nm/GPaاست.

حسگر فشار پيشنهادی این مقاله با حسگرهای فشار
پيشنهاد شدهی دیگر مقاالت در جدول ( )4مقایسه
شده است .این مقایسه نشان میدهد که حسگر فشار
پيشنهادی این مقال عملکرد خوبی دارد.
Full width at half maximum

9

00
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 مقایسه حداکثر مقادیر پارامترهای عملیاتی حسگر.4 جدول
.فشار دیگر مقاالت با این مقاله
حساسیت
باوده فاکتور گستره فشار مرجع
فشار
مقاالت
)GPa( ) کیفیت٪( انتقال
)nm/GPa(
]17[
7  تا1
75/5 57/5
1
]8[

4  تا1

251

91

2/5

]11[

21  تا1

331/8

211

.....

این مقاله

8  تا1

665/55 211

 نتیجه گیری-8
در این مقاله ما یک نانوحسگر فشار مبتنی بر
رزوناتور حلقه مربعی را طراحی و شبيهسازی
.نمودیم که دارای وضوح تشخيص خوبی است
از
حسگر
این
اندازهگيری
گستره
 با توجه به این که حسگر. است8 GPa  تا1GPa
فشار طراحی شده بر اساس روش تغيير طول موج
 طول موج، با اعمال فشار،رزونانس است
، همچنين.رزونانس به نواحی باالتر انتقال مییابد
 تغييرات.با تغيير فشار بازده انتقال متغيير است
ایجاد شده در طول موج رزونانس و بازده انتقال به
دليل تغييرات ضریب شکست در سطوح مختلف
 بازده انتقال و، بيشترین حساسيت.فشار است
فاکتور کيفيت به دست آمده از حسگر فشار طراحی
665/55  و٪211 ، 8 nm/GPa شده به ترتيب
μm  اندازه سطح کل ساختار فشرده و برابر.است
 به دليل این که حسگر. است27/9 μm × 25/4
 میتواند،در گستره نانومتری طراحی شده است
کوچکترین تغييرات بر اثر فشار اعمالی را حس
 حسگر طراحی شده مناسب برای، بنابراین.کند
.کاربرهای پزشکی و فناوریهای نانو است
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