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 3دارائی، احمدرضا ؛ 2فروغ، خزیمه ؛ 1محمد، رزاقی
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 ستان، زاهدانو بلوچ ستانیدانشکده علوم، دانشگاه س ک،یزیروه فگ 3

 

 چکیده
این نانوکاواک در یک ساختار با مشخصات  شده است. وبهینه ، برای طراحی یک چیپ تمام اپتیکی، بررسیL7در این تحقیق، یک نانوکاواک بلور فوتونی دوبعدی 

، انجام گرفته، اصول کار سنسور را، نشان FDTDهای سازیطراحی و شبیه شود.سازی می، شبیهr=205 nmهای هوای و شعاع حفره a=500 nmی ثابت شبکه

شود.با اتخاذ موج رزونانس کاواک بلور فوتونی، بصورت تابعی از تغییرات ضریب شکست آنالیت، تعیین میی شیفت در طولحساسیت سنسور با مشاهده. دهندمی

 ، بدست آمده است.nm/RIU 3/633ت یک سنسور اپتیکی با حساسیا آنها، متناظر ب 33/1و 33/1ها و ایجاد ضرایب شکست های آب و اتانول بعنوان آنالیتمحلول
 

 FDTDروش ، L7 کلمات کلیدی: بلور فوتونی، سنسور، نانوکاواک
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Abstract 
 

In this study, a L7 two-dimensional photonic crystal nanocavity, to design an all-optical chip, has been 

optimized and examined. The nanocavity in a structure with a lattice constant a = 500 nm and radius of air 

holes r = 205 nm, is simulated. Design and simulation of FDTD, carried out, display sensor performance. 

Sensitivity of the sensor cavity is defined as resonance wavelength shifts observed in photonic crystals 

nanocavity resonant modes, as a function of changes in the analyte refractive index. The adoption of water-

ethanol solution as the analyte and refractive indexes 1.33 and 1.36, corresponding to them, an optical sensor 

with sensitivity of 466.6 nm/RIU is achieved. 

  

Keywords: Photonic crystal, Sensor, L7 Nanocavity, FDTD Method. 
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  قدمهم
ی روز افزونی ، توسعهاپتیکیهای اخیر، سنسورهای لدر سا     

اند. کاربردهای متنوع سنسورها در سالمت جامعه، دفاع و داشته

علت این امر وفضا، کنترل کیفیت مواد غذایی،  امنیت، صنعت هوا

ی اخیر، سنسورهای فوتونیکی خصوصاً در دو دهه [.1]بوده است

های شیمیایی و بیولوژیکی ع عظیمی از نمونهبرای آشکارسازی تنو

اصول کار این سنسورهای مورد تحقیقات وسیع قرار گرفتند. 
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ی تغییرات خواص اپتیکی ناشی از تغییرات اپتیکی غیرفعال، بر پایه

 [.3و2ضریب شکست آنالیت، است ]

هایی که برای سنسینگ اپتیکی موورد اسوتفاده قورار    بیشترین تکنیک

[، 5[، تداخل سنجی ]6ل رزونانس پالسمای سطحی ]گیرند، اصمی

های احیرتاکنون، شمار زیادی از ط های اپتیکی هستند.و رزونانس

فوتوونیکی، بوه کوار     هوای اند و در سنسینگفوتونیکی، تحقیق شده

ن بوه رینوگ رزوناتورهوا، اشواره     تووا اند. برای مثال، موی گرفته شده

با نسبت فواکتور  ی فوتونیکی، ی بلورها[. اما سنسورها برپایه3کرد]

شویمیایی  هایقادر به آشکارسازی گونهکیفیت به حجم مدی بهینه، 

بلور فوتونی سواختاری اسوت کوه از دو یوا      ، هستند.با ابعاد نانومتر

شود. بسته به ، تشکیل میهای متفاوتالکتریکبیشتری از دیتعداد 

بعودی  و سوه  الکتریک، به سه نوع یک، دوهای دیبعد تناوبی ثابت

ای بوورای تشووکیل سوواختارهای دورهیوون . اشوووندبنوودی موویگووروه

ی، کووه درون آنهووا انتشووار امووواج    هووای نووواری فوتووون  گووا 

انتشاری ممنوع موی شوود، طراحوی     الکترومغناطیسی با هر راستای

طووول موووج یووا فرکووانس نوووری درون  اگوور محوودوده  .شوووندمووی

منتشور  تواند درون بلور نواری فوتونی قرار بگیرد، این نور نمیگا 

، هموین  شوود آن، نقص ایجاد شود، اما زمانی که در ساختار تناوبی 

نقص درون بلور منتشر شود. که بوا تغییورات    طریقتواند از نور می

های منتشره را کنتورل  طول موجبازه  توانمی ،ها نیزدرساختار نقص

توانود  موی هر نقصی که در ساختار بلور فوتونی اعمال شوود،  . نمود

یوک  سوازی سواختاری ظریو ،    با بهینه .باشدحکم یک کاواک در 

در ابعواد   ،610Qتوانود فواکتور کیفیوت    کاواک بلور فوتونی موی 

[، داشته باشد، که ایون  8و 7] 3ی ، از مرتبهحجمی خیلی کوچک

کنش کوچک، در حجم برهم ماده-نیز باعث افزایش برهمکنش نور

بنوابراین، تغییورات کوچوک در ضوریب شکسوت، قابول       شوود.  می

گیری شده و در خواص اپتیکی بلورهای فوتوونیکی، نموایش   اندازه

، اسوتفاده از آنهوا،   هاویژگیاین یک کاربرد نهفته در  شوند.داده می

 [.9های سطحی است]بیوسنسورها، در هندسهچیپ بعنوان 

 آنالیت، تکیه دارند.-کنش بین نوررهمسنسورهای بلور فوتونی به ب

اما در بعضی از موارد، مدهای اپتیکی در مرکز کاواک، به میزانی 

شوند، که قوی در هر دو جهت افقی و عمودی کاواک، محبوس می

، در بیرون های بسیار کمی از نورشود بخشاین موضوع باعث می

بین  تحت چنین شرایطی، برهمکنش کاواک، وجود داشته باشد.

نور و آنالیت آنقدر قوی نیست که بتواند یک تغییر واضح در 

بنابراین، یک موضوع کلیدی در طراحی  خواص اپتیکی، ایجاد کند.

سنسورهای بلور فوتونی، همپوشانی مکانی محدود بین نور و 

سازی نور در رویکردهای انجام شده، اگرچه محبوس آنالیت است.

ز به میزان زیادی ، فاکتور کیفیت نیکاهش یافته، اما همزمان با آن

سازی در نتیجه، باید بین همپوشانی مکانی و محبوس، کاهش یافته

بنابراین، سعی داریم  ی تعادلی مناسب برقرار شود.نور، یک رابطه

، بر L7احی یک چیپ سنسوری نانوکاواک بلورفوتونی رتا با ط

سازی بهینه ، بطور عمده بهدر کارهای قبل مشکل باال غلبه کنیم.

از ، Lnهای بلورفوتونی خطی پارامترهای تشدید درون نانوکاواک

 [. 11و11طریق کنترل پارامترهای هندسی ساختار، پرداخته شد]

بلور فوتونی کاواک یک بطور خاص، بر ایجاد در این مقاله، 

برای بدست آوردن حساسسیت باال در بهینه شده ، L7دوبعدی 

 شده است.  تمرکزچیپ سنسوراپتیکی، 

 

 طراحی 
ی هوای ، )هفت حفرهL7، نانوکاواک بلور فوتونی 1در شکل     

درون ویفر سیلیکون، (،Kاچ نشده در مرکز کاواک در جهت

دی توسط سازی نور در جهت عمومحبوس نشان داده شده است.

سیلیکون و ماده با ضریب شکست کمتر، بازتاب داخلی کلی در مرز

 شود.ای براگ، تضمین میو در جهت افقی توسط بازتاب آرایه

 
هوای مشخص  حفره . سه ردی درون بلور فوتونی، L7. کاواک 1شکل

، 0.02a، ادیربه مقبه ترتیب، ، های صورتی، سبز و آبیبا رنگ شده

0.014a 0.007 وa، انددر جهت عمودی، شیفت یافته. 

  

ی و شعاع حفره ،a=500nmی هساختار نشان داده شده، ثابت شبک

nmrهوای  205 41.0 و
a

r  دارد. به منظور عملکرد سنسور در

نانومتر، ضریب شکست 1551های نزدیک به طول موج موجطول

 شود.، قرار داده می6/3ی بلور فوتونی دوبعدی مساوی باتیغه
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توسط تغییر پارامترهای  فاکتور کیفیت کاواک،، دوم در مرحله

شود. مطابق با های هوای اطرا  نقص، تنظیم میهندسی حفره

 ،باال Qها با تحقیقات قبلی انجام گرفته بر روی طراحی کاواک

تواند توسط تنظیم کردن پروفایل توزیع سازی نور میمحبوس

 میدان الکترومغناطیسی مد اپتیکی کاواک، بهینه شود. 

هموارسازی  وسازی در جهت عمودی  افزایش دادن محبوس

های مؤثر در بدست آوردن روشاز  ،توزیع میدان در مرزها

 باال، هستند.  Qها با کاواک

، کاواک فاکتور کیفیت کردن بهینهدر اینجا از این مفاهیم برای 

، توسط شیفت جزئی L7پهنای کاواک در ابتدا، کنیم. استفاده می

)از باال و پایین(، در راستای ی هوای مجاور، سه ردی  حفره

Mاصالحات، د. این نشو، نسبت به مرکز کاواک، اصالح می

سازی نور و افزایش فاکتور کیفیت کاواک منجر به افزایش محبوس

 بدون تغییر(. L7شوند، )نسبت به یک کاواک می

ی هوا با وم طراحی، سه جفت حفرهسی همچنین در مرحله

rrc،یکمینه هایعشعا 78.0  و شیفت افقی بیرونی

adc 2.0،rrb 2.0 0، وbd ، وrra 28.0  وada 2.0 

د و نشو، به طراحی نانوکاواک موردنظر، افزوده می2مطابق شکل 

 شود.، بررسی میFDTDسازی ی شبیهاستفاده از برنامه تاثیر آنها با

 
های هوای کاهش از یک سنسور با شعاع حفره SEMتصویر . 2شکل 

 یافته.

 ها و محاسباتسازیشبیه
نتایج مربوط به سه حالت مختل  طراحی، در جدول زیر، بیان    

 اند:شده
مقادیر طول موج رزونانس و فاکتور کیفیت مدهای محبوس درون  :1جدول 

 ی آن.شدهو انواع اصالح .L7نانوکاواک بلور فوتونی 

 شماره حالت اول حالت دوم حالت سوم

 ג Q ג Q ג Q مد

12137 7/1213 12532 2/1253 5/3179 9/1235 1 

5/7193 7/1618 5/7153 5/1611 3539 8/1317 2 

16512 2/1651 16297 7/1629 13218 8/1321 3 

5/7966 9/1588 16832 2/1683 13533 3/1353 6 

7995 1599 5/7766 9/1568 5/3911 3/1381 5 

5/8139 9/1317 15971 1597 15262 2/1526 3 

 

در حالت دوم که سه ردی  از شود، همانطور که مشاهده می

با مقادیر  های هوای مجاور، در باال و پایین، بطور همزمانحفره

های مدهای محبوس، شوند، فاکتور کیفیتذکر شده، شیفت داده می

بدون تغییر(،  L7نسبت به حالت اول، )نانوکاواک بلور فوتونی 

دهد. که این بهینه شدن ساختار را نشان می ،یافته استافزایش 

ی هوا با شعاع کمینه، و درحالت سوم، هنگامی که سه جفت حفره

اند، عالوه بر اینکه باز هم تفاوت، اضافه شدههای افقی مشیفت

نسبت به حالت اول، برای چهار مد، افزایش در فاکتور کیفیت را 

آنالیت نیز، -بین نوربهتر، مشاهده می کنیم، به همپوشانی مکانی 

ی مکانی مناسب بین یک رابطه در واقع،کمک کرده ایم. 

 د.شوایجاد میسازی نور و همپوشانی مکانی، محبوس

های هوای اکنون که پارامترهای خود کاواک و پارامترهای حفره

تواند کوچک اضافه شده را بهینه کردیم، فاکتور کیفیت بیشتر می

 ی کاواک، بدست آید.توسط اصالحات بیشتر از هندسه

اما همانطور که قبالً نیز گفته شد، در طراحی کاواک بایستی به یک 

تور کیفیت باال و برهمکنش قوی فاک ی توازنی مناسب بینرابطه

نور با ماده، توجه داشته باشیم. که در طراحی سنسور مربوطه، این 

 ایجاد شده است.توازن 

ی کاواک بلور فوتونی، به دو گروه سنسینگ بر سنسورهای بر پایه

موج و سنسینگ بر حسب تغییرات شدت حسب تغییرات طول

ه روش اول سنسینگ، که ما در این مقاله ب [.1شوند]تقسیم می

، که Sبرای سنسورهایی از این قبیل کمیت حساسیت،  توجه داریم.

 1یک پارامتر اساسی برای بررسی عملکرد سنسور است، مطابق 

         ( 1)                                شود:تعری  می
n

S


  

نانس؛ القا شده توسط تغییر در ضریب موج رزو، تغییرات طول

 دهد. را، نشان می ی ساختار چیپ سنسوریزمینه در ،nشکست 

، بین 2ی با توجه به رابطه، است.S ، nm/RIUواحد پارامتر

، و S، حساسیت Q، فاکتور کیفیت های طول موج کمیت

 :n تغییرات در ضریب شکست،
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 (2) 
SQS

n *
  

Q
  

2103یبرای سنس کردن تغییر در ضریب شکست از مرتبه   در ،

و با حساسیت نانومتر  1511-1551 هایطول موجی محدوده

، 1111ی فیت از مرتبه(، فاکتورهای کی310S، )311بیشتر از 

برای نمایش اصل عملکرد سنسور و تخمین کمی  کافی هستند.

، انجام FDTDهای سازیحساسیت آن، یک مجموعه از شبیه

با ثابت  L7سازی شامل کاواک ی شبیهمحدوده گرفته است.

، کوپل شده به یک زوج از موجبرهای بلور a=500nmی شبکه

  .3و خروجی نور است، شکل های ورودیا پرتمد ب-فوتونی تک

 
 و دو موجبر کوپل شده به آن. L7کاواک نانو. شماتیکی از 3شکل

 

های های بلور فوتونی با هوا، آب و اتانول با ضریب شکستحفره

های طی  خروجی شامل پیک شوند.(، پر می33/1، و 33/1، 1)

با یک فرکانس رزونانس،  شود که هرکدام از آنهارزونانسی می

شود، میاگرچه خود کاواک، شامل مدهای چندگانه  بقت دارد.مطا

وجود این  اند.ی کافی جدا شدههای رزونانس به اندازهاما پیک

ی شناسایی آنالیت است. شیفت در های رزونانس، نشان دهندهپیک

ها را نشان فرکانس رزونانس، تغییر در ضریب شکست آنالیت

 .2دهد، جدولمی
 .ی آنالیتای سنس کنندهمشخصات مده :2جدول

 آنالیت (n=1هوا ) (n=1.33آب) (n=1.36اتانول)

 ג 1/1511 7/1523 7/1537

3/5125 5179 8/1251 Q 

 

 همانطور که مشهود است، یک تغییر در ضریب شکست
2103 n،  به آبی بین آب و اتانول، منجر به شیفت طیفی

 شود.میnm/RIU 3/633و حساسیت نانومتر 16 یاندازه

سازی مدهای بیشتری ، قادر به محبوسL7البته، چون نانوکاواک 

های دیگر نیز شود، از رزونانسدرون گا  نواری مربوطه می

توان برای سنسینگ، استفاده کرد، که در اینجا بطور نمونه، می

 ها را آورده ایم. مشخصات یکی از رزونانس

 

  نتیجه گیری
، بهینه شده با تغییرات L7 لور فوتونی دوبعدیاز یک نانوکاواک ب

های هوا با شعاع کمینه در پارامترهای هندسی، وسه جفت از حفره

با  تعبیه شده درون آن، بعنوان یک سنسور اپتیکی، استفاده شد.

استفاده از این نانوکاواک، امکان استفاده از چندین رزونانس 

پذیر است. امکان، موجطولهمزمان برای آشکارسازی تغییرات 

2103ی تغییر در ضریب شکست از مرتبه  منجر به شیفت طیفی ،

 شود.می، nm/RIU 3/633نانومتر و حساسیت  16ی به اندازه

های مختل  پیشرفت در نانوسنسورها، اهمیت زیادی در بخش

یش دارد. در کارهای آینده قصد داریم تا با افزا غیره،درمان، دفاع و

موج را تغییرات کوچکتر در طول،FDTDسازی در روش گام شبیه

های دیگری برای طراحی نیز آشکار کنیم. همچنین از نانوکاواک

 سنسور اپتیکی با دقت بهینه، استفاده کنیم.
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