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چکیده

در این مقاله به ارائۀ یک حسگرِ نانوجابهجایی بر مبنای بلورِ فوتوونی
دو بعدی بوا اواارارِ مثلّثوی مرشو ّل از حفور هوای هووا دااول موادۀ
دیال رریک میپردازیم .این حسگر از دو قطعه بلورِ فوتونی تش یل
شد که ی ی از آنها ثابت و قطعۀ دیگور در رااورای افقوی حرکوت
میکند .شدتِ نورِ آش ار شود تواوطِ آش اراواز در ایون اواارار
تابعی از جابهجایی بین دو قطعه اات .در این حسگر ضریبِ کیفیوتِ
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کاواک برابر 45000و حساایتِ حسوگر  2/54 𝜇𝑚−1در محودودۀ
بین صفر تا  20nmمیباشد .بورای شوبیهاوازی ایون حسوگر از رو ِ
تفاضلِ مرنواهی در حووزۀ زموان ) (FDTDتواوطِ نور افواار Rsoft

اارفاد شد اات.
واژههایکلیددی بلوورهوای فوتوونی ،حسوگرِ نوانو جابوهجوایی،
موجبر ،ضریبِ کیفیت ،کاواک.

 .1مقدّمه
حسوگرهای جابووهجوایی ی ووی از مهومتوورین قطعوواتِ موورد ااوورفاد در اوامانههووای می وورو
ال رروم ووانی ی  (MEMS)1و ردیووابی کووردن تخریووبهووای احرلووالی اوواز هووا بوورای
انداز گیریهای بسیار دقیق با ابعادِ می رومرری هسرند [ .]1-2هلچنین دارای توانایی زیادی
به عنوانِ حسگرهای زیسری 2میباشند [ .]3حسگرهای جابهجایی در انواعِ گوناگونی وجوود
دارند که اااسِ کار هر یک مرفاوت اات .گونهای از آنها بر پایۀ رو های نوری هسورند
که به کلکِ تداالانجهای لیاری اوااره مویشووند [ .]4-5از جللوه افواار هوایی کوه بوه
تازگی در این حیطه مورد اارفاد قرار گرفرهاند ،قطعاتِ مبرنی بر ااارارهای بلوور فوتوونی
هسرند .این حسگرها دارای اصوصیات بسیار زیادی از جلله حجومِ بسویار کوم ،حسااویتِ
باال و ام انِ اارفاد در محدودۀ وایعی از طولِ موجها (در محدودۀ ش افِ باند) هسرند.
طرحهای زیادی برای این نوع حسگرها بر مبنای بلورهای فوتونی معرّفی شد اند که هر
یک دارای ماایا و معایبی میباشند [1و .]3از جلله میتوان به حسگری که در اوال 2005
تواطِ  Levyو هل ارانش معرفی شد اشار کرد که دارای حساایرّی در حدود 1 μm−1
و طولِ موجِ کاری  9/02 μmبود [ .]6مش لِ اااای این حسگر داشرن اه آش اراواز بوود
که محااباتِ پیچیدۀ ریاضی را برای بهدات آوردن مقدار جابهجوایی مویطلبیود و احرلوالِ
)Micro-Electro-Mechanical System (MEMS
Bio sensing
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بروزِ اطا در این ایسرم را افاایش میداد [ .]2حسگرِ بعدی که در اال  2006معرفوی شود،
حسگرِ جابهجایی بر اااسِ تشدیدِ کاواک اطِّ نقص در بلورِ فوتونی بوود [ .]1ایون حسوگر
دارای حساایری برابر  ،1/15 μm−1محدودۀ انداز گیری بوین  -0.2aتوا  +0.2aو ضوریبِ
کیفیتِ کاواک برابر  40اات و مش لِ اصلی آن کم بودنِ ضریبِ کیفیتِ آن میباشد [.]2
حسگرِ بعدی در االِ  2007معرّفی شد که یک حسوگرِ جابوهجوایی بوا محودودۀ واوی ِ
انداز گیری براااسِ بلور فوتونی تاویج شدۀ هم جهت بود [ .]7این حسگر دارای محودودۀ
وای ِ انداز گیری بود و تنها عاملِ محدود کنندۀ آن ،طولِ دو موجبر تاویج شد بوود .البرّوه
ایوون حسووگر زمووانی بووه دراووری کووار موویکنوود کووه تلفوواتِ اوواارار صووفر باشوود و هلچنووین
تاویج ِکامل اتّفاق بیافرد و حرکری در راارای علودی نیا نداشوره باشود [ .]7در اوالِ 2011
حسگرِ جابهجایی دیگری بور پایوۀ بلوورِ فوتوونی طرّاحوی شود کوه دارای حسااویری حودودِ
 1a μm−1بود ( aثابتِ شب ۀ ااارار اات) و ضریبِ کیفیتِ کواواک ایون حسوگر برابور
 6000به دات آمد اات.

شکلِ  .1ساختارِ حسگرِ جابهجایی بر پایۀ بلورِ فوتونی دو بعدی با ساختارِ مثلثی و ثابتِ
شبکه 𝐦𝛍  𝐚=1و شعاع حفرهها برابر با 𝐦𝛍 r=0/2

در این مقاله حسگرِ نانوجابهجایی بر مبنای بلورِ فوتوونی دو بعودی مرشو ّل از میلوههوای
هوا داالِ دیال رریک بوا اواارارِ مثلّثوی طرّاحوی و ارائوه شود ااوت .ایون حسوگر دارای
کاواکی با ضریبِ کیفیوتِ بواال حودودِ  45000و حسااویری برابور  2/5 μm−1در محودودۀ

انداز گیری صفر تا  20nmاات .برای شبیهاازی این ااارار از رو ِ  FDTD1به کلوکِ
نر افاار  Rsoftاارفاد شد اات.
 .2تحلیلِ نظری ساختارِ دستگاه
در دو بُعد ،یک بلور فوتونی را میتوان مانند یک آرایوهی مرنواو
فرض نلود .ااد ترین هنداهها بوا ایون احرسوا

از دو دیال رریوک

در دو بُعود هلاننود گورو هوای بلووری

براوایس 2در فیایک حالت جامد به پنج اانواد اصلی قابل تقسویم اواهنود بوود .اموا بوه
دالیل گوناگون ،دو گرو ااارارهای مربعی و مثلثیِ بلوری در دو بعد از اهلیت بیشرری
براوردارند که در این مقاله از ااارار مثلثی اارفاد شد ااوت .شو لِ  1اواارارِ طرّاحوی
شد در این مقاله را نشان میدهد .این حسگر از دو قطعه بلورِ فوتونی دو بعودی بوا اواارارِ
مثلّثی تش یل شد اات که قطعۀ التِ چپ ثابت و قطعۀ التِ رااوت در رااورای محوورِ
افقی حرکت میکند .هر کدا از دو قطعه بلورِ فوتونی دو بعدی شاملِ شب های بوا  9حفور
در راارای افقی و  9حفر در رااورای علوودی ااوت .بوا توجوه بوه ایونکوه ثابوت شوب ه 1
می رومرر و شعاع حفر ها برابر بوا  0/2می رو مرور ااوت ،ابعواد کلوی حسوگر بودون در ن ور
گرفرنِ فاصلۀ هوایی بین دو قطعوه (کوه در بیشوررین حالوت برابور  20nmااوت) برابور μm

 9×18اواهد بود .نورِ تولید شد تواطِ منب  ،به وایلۀ موجبری که در واوطِ اواارار قورار
دارد منرشر شد به آش ارااز میراد .هنگامیکوه دو قطعوه بلوورِ فوتوونی از ی ودیگر دور
میشوند ،شدتِ نوورِ آشو ار شود تواوطِ آش اراواز تیییور مویکنود .در جابوهجواییهوای
کوچک رابطۀ بین شدتِ آش ار شد و جابهجایی اطّوی اواهود بوود .بنوابراین بوا انرخوا ِ
فرکانسِ کاری منااب از این ااارار میتوان به عنووانِ حسوگرِ جابوهجوایی ااورفاد نلوود.
مقدارِ شدت اروجی کاواک را میتوان از رابطۀ ( )1به دات آورد [:]8
( )1

2
𝜔0
) 𝑄⁄2
= ) 𝑇(𝜔, 𝜔0
(𝜔 − 𝜔0 )2 + (𝜔0 /2𝑄)2

(

Finite Difference Time Domain
Baravise

1
2

در این رابطه  𝜔0فرکانسِ تشدید و  Qضریبِ کیفیتِ کاواک میباشد .هنگوامیکوه دو
قطعه نسبت به ی دیگر حرکت مویکننود و جابوهجوایی ر مویدهود رابطوۀ ( )2را اوواهیم
داشت [:]2
)𝑥(𝑇 ∆𝑇(∆𝑥) = 𝑇(𝑥 + ∆𝑥) −

( )2
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با انرخا ِ فرکانسِ کاری منااب اوواهیم داشوت  𝑇 ′′ (𝑥) ≈ 0و بنوابراین )𝑥∆(𝑇∆

را میتوانیم به عنوانِ تاب ِ اطّوی داشوره باشویم .از ایونرو حسااویت را کوه عبوارت ااوت از
نسبت تیییرات شدت اروجی به جابهجایی میتوان از رابطۀ ( )4به دات آورد [:]2
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با توجه به روابط ( )2و ( )3میتوان حساایت را از رابطۀ ( )5به دات آورد [:]1
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که در آن ضریب  𝑀𝐿0تابعی از فرکانس تشدید ااارار اات .هلانگونه که از معادلوۀ
( )5مشخّص اات بین ضریبِ کیفیتِ کاواک ،حساایت و محدودۀ انداز گیری هلخووانی
وجود دارد [ .]1بنابراین با افاایشِ ضریبِ کیفیوتِ کواواک ،محودودۀ اطّوی انوداز گیوری
کاهش اواهد یافت .به این دلیول ،بوا توجوه بوه نووعِ کواربردِ حسوگر ی وی از پارامررهوای
حساایت ،ضریبِ کیفیتِ و یا محدودۀ اطّی انداز گیری بهینهاازی اواهند شد.

 .3ساختارِ حسگر
این حسگر از دو قطعه بلورِ فوتونی دو بعدی ( 9×9تعدادِ حفر ها در طول و عورض اواارار
هر قطعه برابر  9اات) با ااارارِ مثلّثی مرش ّل از حفر هوای هووا دااولِ موادۀ دیال رریوک
تشو یل شوود ااووت .ثابوتِ شووب ۀ ایوون اوواارار برابوور  a=1 μmو شووعاعِ حفوور هووا برابوور بووا
 r= 0.2 μmاات .قطعۀ التِ چپ ثابوت و قطعوۀ اولتِ رااوت در رااورای محوورِ افقوی
جابهجا میشود .در واطِ این قطعات بلورِ فوتونی موجبری قورار داد شود کوه نوورِ اواط
شد از منب در این موجبر منرشر شد بعد تواطِ آش اراازی که داالِ کواواک قورار دارد
آش ار میشود .دیال رریوکِ موورد ااورفاد در ایون اواارار از جونسِ اویلی ان بوا نسوبتِ
ضریبِ دیال رریک  3/4اات (.)𝜀 =11/56
ااارارِ مرش ّل از حفر های هوا دااولِ دیال رریوک دارای ماایوای بیشورری نسوبت بوه
ااارارهای مرش ّل از میلههای دیال رریک داالِ هوا میباشند کوه از آن جللوه مویتووان
به فناوری اااتِ ااد تر و هلچنین تلفاتِ کلرر آن اشوار کورد [ .]2مووجبری کوه در ایون
حسگر موردِ اارفاد قرار گرفره از نوعِ موجبرِ تییهای اات .در این نووع مووجبر بور او فِ
موجبرهای مراو  W1که از حذفِ یک ردیف از حفر ها اااره مویشوود ،یوک مواد بوا
ضریبِ ش ستِ باال تواطِ ماد ای با ضریبِ ش ستِ پایینتر از ی دیگر جدا میشوند (کوه
در این حسگر از هوا اارفاد شد ااوت) .مووجبرِ شو اف دارای ماایوای زیوادی نسوبت بوه
موجبرهای معلولی اات که از جلله میتوان از تلفاتِ کلرر ناشی از انرشوار در زیراواارار
و هلچنین افاایشِ ضریبِ تاویج بوین دو قطعوه نوا بورد [ .]2شو لِ  2کوه تواوطِ  Yangو
هل ارانش در اال  2011ارائه گردید اات [ ،]2مقایسهای بین این دو نوع موجبر را نشوان
میدهد .مایتِ دیگرِ این نوع موجبر در تن یمِ ضریبِ کیفیتِ موجبر اات که بوه راحروی بوا
کلکِ عرضِ موجبر قابلِ تن یم اات.
کاواکی که در این ااارار اارفاد شد  ،از حذفِ اه حفر به وجوود آمود کوه باعو ِ
افاایشِ ضریبِ کیفیتِ کاواک شد اات .این کاواک در االِ  2003تواوطِ  Akahaneو
هل ارانش معرّفی شد که ااارارِ آن در ش لِ  3نشان داد شد اات [ .]9هلانطور کوه از
ش لِ  4مشخّص اات با انرقالِ دو حفرۀ کناری کواواک ضوریبِ کیفیوتِ کواواک افواایش

مییابد و کاواکی با ضریبِ کیفیتِ  45000اواهیم داشوت .ضوریب کیفیوت ایون کواواک
تواط نر افاار  meepمحاابه شد اات.
 .4نتایج شبیهسازی ساختار
برای شبیهاازی ااارار ابردا الز اات فرکانسِ کاری منااب را به دات آوریوم .بنوابراین
ابردا ش افِ باندِ ااارار را به دات میآوریم که در ش لِ  5نشان داد شد اات .با توجوه
به این که ااارارِ بلورِ فوتونی مرشو ّل از حفور هوای هووا دااولِ دیال رریوک ااوت ،ایون
ااارار فقط دارای مود  TEمیباشد [.]11

شکلِ  .2مقایسۀ دو حسگر با ساختارِ موجبر (الف) شکاف و (ب) [2] W1

شکلِ  .3ساختارِ میکروکاواک حاصل از حذفِ سه میله []9

شکلِ  .4نسبتِ تغییراتِ ضریبِ کیفیّت به مقدارِ انتقالِ میلهها []9

این اواارار دارای شو اف بانود فوتوونی بوا طوولِ مووج در محودودۀ بوین  3/7μmتوا
 4/34μmاات .در مرحلۀ اول برای به دات آوردن نسبتِ تیییراتِ شودتِ آش ارشود بوه
جابهجایی ،از طولِ موجِ  4μmاارفاد شد اات که این فرکانس در گافِ نووری اواارار
قرار دارد .نلودارِ تیییراتِ شدتِ اروجی نسبت به جابهجوایی در شو لِ  6نشوان داد شود
اات .هلانگونه که مشخّص اات ،محدودۀ اطّی انداز گیری در این حسگر بین صوفر توا
 20 nmاات.

شکلِ  .5منحنی شکافِ باندِ بلورِ فوتونی

شکلِ  .6منحنی تغییراتِ دامنۀ شدّتِ خروجی نسبت به جابهجایی

ضریب رگرایون ( )Regressionکه یک عللگر ریاضی و نشان دهنودۀ میواان اطّوی
بودن تاب میباشد در محدودۀ صفر تا  0/02می رومرر برابر  0/90878به دات آمد ااوت.
این عدد نشان دهندۀ اطّی بودن علل ردِ حسگر در این محودود ااوت .بور طبوق شو لِ 6
تیییرات شودتِ اروجوی برابور  0/11-0/06 =0/05ااوت .بنوابراین مقودارِ حسااویتِ ایون
حسگر از رابطۀ ( )4بهدات میآید:
( )6
تیییراتشدتآش ارشد
تیییراتجابهجایی

= حساایت

0.050
= 2.5 μm−1
0.02μm

=

در مرحلۀ بعد تأثیرِ تیییراتِ طولِ موج بر روی حساایت بررای شد ااوت .بوا افواایشِ
فرکانس و کاهشِ طولِ مووج ،حسااویتِ اواارار بیشورر اواهود شود [ .]10شو لِ  7میواانِ
تیییراتِ حساایت را نسبت بوه کواهشِ طوولِ مووج نشوان مویدهود .بوا تیییورِ طوولِ مووج از
 3/7μmتا  4/34μmحساایت بین  2/54 μm−1تا  2/4 μm−1تیییر میکند.

 .1-4تأثیر مادّۀ داخلِ موجبر بر روی حساسیّت
با افاایشِ ضریبِ ش ستِ موجبر ،ضریبِ ش ستِ کلّی اواارار نیوا افواایش موییابود .ایون
پدید موجبِ حرکتِ نوارهای فوتونی ااارارِ باند به فرکانسهای پوائینتور شود در نریجوه
باع ِ کاهشِ حساایتِ اواارار اواهود شود [ .]10شو لِ  8نلوودارِ تیییوراتِ حسااویت را
نسبت به تیییراتِ ضریبِ ش ستِ ااارار نشان میدهود .بوا افواایشِ ضوریبِ ش سوتِ موادۀ
موجود در موجبر ،حساایتِ حسگر کاهش مییابد و با افاایشِ ضریبِ ش ست بوه بویش از
 ،1/5حساایت به شدت کاهش مییابد.

شکلِ  .7تأثیرِ افزایشِ طولِ موج بر روی حساسیّتِ حسگرِ جابهجایی

شکلِ  .8نمودارِ تغییراتِ حساسیّت با افزایشِ ضریبِ شکستِ موجبر

 .2-4افزایشِ حساسیّت
ی ی از رو های افاایشِ حساایتِ ااارار ،کاهشِ ضریبِ ش ستِ نسبی ااارار اات .بوا
کاهشِ این ضریب نوارهای فوتونی ااارارِ باند به فرکانسهوای بواالتر حرکوت مویکننود.
بنابراین مود نقص از لبۀ پایینِ گاف ( نقطوۀ  Mدر بلوورِ فوتوونی) جودا شود و از نووع موود
نقص پذیرند اواهد شد [ .]10برای کواهشِ ضوریبِ ش سوتِ نسوبی اواارار راه ارهوای
مخرلفی وجود دارد از جلله :اارفاد از ماد ای بهعنووانِ دیال رریوک بوا ضوریبِ ش سوتِ
نسبی کلرر ،افاایشِ شعاعِ حفر های موجود در اواارار و افواایشِ پهنوای مووجبر .شو لِ 9
نلودارِ نسبتِ حساایت را به تیییراتِ عرضِ موجبر نشان می دهود .مووجبرِ ااورفاد شود از
نوعِ موجبر تییهای اات و در این ش ل ،مادۀ اارفاد شد در موجبر دارای ضریب ش ست
یک اات.

شکل ِ .9نمودارِ تغییراتِ حساسیّت با افزایشِ عرضِ موجبر

با افاایشِ عرضِ مووجبر حسااویتِ اواارار افواایش موییابود ولوی ایون افواایش باعو ِ
افاایشِ تلفاتِ ااارار و کواهشِ ضوریبِ کیفیوتِ کلّوی اواارار مویشوود .بیشوررین مقودارِ
ضریبِ کیفیتِ کاواک در این ااارار زمانی اات که عرضِ موجبر برابر  0/54μmباشود.
با افاایشِ عرضِ موجبر ضریبِ کیفیتِ کاواک نیا کاهش مییابد.

 نتیجهگیری.5
در این مقاله حسگرِ جابهجایی بر مبنای بلورِ فوتونی دو بعودی بوا اواارارِ مثلّثوی مرشو ّل از
 این حسگر دارای ضریبِ کیفیتِ کواواکی.حفر های هوا داالِ مادۀ دیال رریک ارائه شد
 بیشوررین. مویباشود20nm  در محدودۀ بین صفر تا2.54 μm−1 ِ و حساایت45000 برابر
 و ضوریبِ ش سوتِ موادۀ0/54μm مقدارِ حساایت زمانی ااوت کوه عورضِ مووجبر برابور
 در این حالوت. باشد3/7μm موجود در موجبر برابر یک و طولِ موجِ موردِ اارفاد برابر با
 این حسگر نسبت به حسگرهای موجود در. اواهد بود2/54 μm−1 ِحساایتِ حسگر برابر
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