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-1مقدمه

چکیده
امروزه آشکارسازهای مادون قرمز با توجه به کاربردهای فراوان در صنايع نظامی و صنعتی
مورد توجه دانشمندان و محققین قرار گرفتهاست .در اين مقاله ،يک ساختار فلز-نیمههادی
فلز جديد با استفاده از ترکیب لنزهای نوری حلقهای و آرايه نانوساختارهای فلزی جهتافزايش میزان جذب و بهبود عملکرد آشکارساز مادون قرمز طراحی شده و مورد بررسی
قرارگرفتهاست .برهمکنش نور با طول موج  1.1الی  1.7میکرومتر با ساختار آشکارساز
طراحی شده بر روی زيراليه اينديوم-گالیوم-آرسنايد توسط روش عددی تفاضل محدود
حوزه زمان مورد مطالعه قرار گرفتهاست .استفاده از لنزهای حلقهای سبب متمرکز شدن
نور لیزر در سطح آشکارساز شده و میزان میدان الکتريکی مؤثر بر نانوساختارهای فلزی در
سطح را افزايش میدهد .حضور نانوساختارهای فلزی در سطح سبب تحريک امواج پالسمون
و افزايش میزان جذب در داخل ساختار شده و در نتیجه جريان نوری گذرا را افزايش
میدهد .با توجه به نتايج شبیهسازی ،ساختار طراحی شده سبب افزايش  %105میزان
جذب و  %140جريان نوری در مقايسه با ساختار آشکارساز ساده میشود.

1

امروزه ،آشکارسازهای مادون قرمز در باندهای فرکانسی دور،
میانی و نزديک به دلیل کاربرد در تصويربرداریهای حرارتی
ديد در شب ،مانیتورينگ محیط ،طیفسنجیهای پزشکی
و رهگیریهای نظامی بسیار مورد توجه دانشمندان و صنايع
قرار گرفته اند [ 1و .]2
آشکارسازهای مادون قرمز متداول بر روی زيراليههای
ضخیم مواد حساس به نور از قبیل اينديوم-آنتیمونايد،
اينديوم-گالیوم-آرسنايد ،اينديوم فسفايد ،اينديوم آرسنايد
و مرکوری-کادمیوم-تلورايد ساخته میشوند [.]6-3
ضخامت زياد زيراليه در آشکارسازهای معمولی سبب
مشکالتی مانند تنش مکانیکی زياد بین اليهها و هزينه
باالی ساخت میشود .استفاده از اليه نازک جهت تولید

آشکارساز مادون قرمز سبب کاهش هزينه ساخت و کاهش
پیچیدگی فرايند اليهنشانی مواد با کیفیت میشود [.]7
عالوه بر آن ،استفاده از آشکارسازهای مبتنی بر اليه نازک
جريان تاريکی را تا حد فراوانی کم میکند .آشکارسازهای
اليه نازک را میتوان بر روی زيراليههای انعطافپذير ساخت
که سبب وسیعتر شدن دامنه کاربرد اين نوع از آشکارسازها
میشود .آشکارسازهای مادون قرمز اليه نازک با وجود
تمامی مزيتهای بیان شده ،دارای میزان جذب نور پايین
به دلیل کوتاهبودن مسیر نوری موج وارد شده به ناحیه
حساس به نور هستند .در نتیجه ،مطالعه بر روی مکانیزم
جذب نور در داخل ماده حساس به نور و استفاده از روشهای
افزايش بازده کوانتومی جهت بهبود عملکرد اين نوع
آشکارسازها حیاتی است [ .]8روشهای مختلفی جهت
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افزايش میزان جذب نور در آشکارسازهای مادون قرمز مورد
استفاده قرار گرفتهاست .از جمله اين پژوهشها
میتوان به تحريک امواج پالسمونیک با استفاده از اليه
دوبعدی گرافین [ 9و  ،]10آشکارساز مبتنی بر نانولولههای
کربنی [ ،]11ساختار کوانتومی آبشاری چند اليه [ 12و
 ،]13نوسان کويتی فابری پیروت (،]14[ )Fabray Perot
استفاده از کريستالهای فوتونیک دیالکتريک [،]15
استفاده از ساختار منعکس کننده برگ در زير اليه حساس
به نور [ ]16و تحريک پالسمونهای سطحی اشاره کرد [17
و .]18
نوسان امواج پالسمونیک سطحی ( )SPPبین سطح فلزات
نجیب و ماده دیالکتريک سبب ايجاد میدان الکتريکی
محلی قوی و نقاط داغ الکتريکی در داخل ماده حساس به
نور شده و اين فناوری را روشی کارآمد در برهمکنش نور و
ماده در ابعاد کوچکتر از طول موج نور برخوردی
مینمايد .میدانهای الکتريکی محلی قوی سبب ايجاد
حاملهای نوری بیشتر و در نتیجه افزايش جريان نوری در
آشکارساز مادون قرمز میشوند [ 19و  .]20با توجه به
پیشرفت فناوری ساخت ادوات نانوالکترونیکی ،انواع
نانوساختارهای فلزی جهت کاربرد در ادوات مختلف از
جمله سلولهای خورشیدی ،منابع نوررسانشی تراهرتز،
آشکارسازهای فوتونی و  ...مورد استفاده قرار گرفته است
[ 21و  .]22عمده اين ادوات نوسان امواج پالسمونیکی را
در محدوده طیف مرئی مورد بررسی قرار دادهاند که نیاز به
مطالعه نانوساختارهای پالسمونیک در محدوده طیف مادون
قرمز را بیش از پیش مهم میسازد [ 23و .]24

نانوساختارهای پالسمونیک سبب افزايش میزان جذب در
نیمه هادی شده و جريان نوری را افزايش میدهد .لنزهای
حلقهای بر روی آشکارساز قرار دادهشدهاند تا میزان نور را
در شکاف الکترودهای آشکارساز متمرکز کنند و میزان
بازدهی کوانتومی آن را افزايش دهند.

-2طراحی ساختار و شبیهسازی
شماتیک ساختار آشکارساز طراحی شده در اين مقاله در
شکل شماره ( )1نشان دادهشدهاست .همانطور که مشاهده
میشود ،ساختار شامل  0.5میکرومتر اليه اينديوم-گالیوم-
آرسنايد به عنوان ماده حساس به نور است .الکترودهای طال
به ضخامت  200نانومتر بر روی اليه اينديوم-گالیوم-
آرسنايد و آرايه نانوديسکهای طال بین دو الکترود قرار-
دادهشدهاند .يک اليه ضد انعکاس از جنس سیلیکون نیترايد
به ضخامت  200نانومتر بر روی ساختار قرار دادهشدهاست
تا میزان انعکاس نور مادون قرمز از سطح به حداقل برسد.
در نهايت ،حلقههايی هممرکز از جنس کروم بهعنوان
لنزهای متمرکز کننده نور بر روی اليه سیلیکون نیترايد
نشانده شدهاند.
از روش تفاضل محدود حوزه زمان ( )FDTDجهت بررسی
برهمکنش نور مادون قرمز و ساختار طراحی شده
استفادهشدهاست .در فرايند شبیه سازی ابتدا پاسخ نوری
توسط حل معادالت ماکسول محاسبه میشود:
()1

پسازآن ،توزيع میدان الکتريکی در هر نقطه ناحیه
شبیهسازیشده بهوسیله حل معادله  1بهدست میآيد.
چگالی شار توان بهوسیله معادالت  2الی  4محاسبه میشود:
()2
()3
()4

شکل  -1ساختار شماتیک آشکارساز مادون قرمز طراحی شده.

در اين مقاله ،آشکارساز فلز-نیمههادی-فلز اليه نازک
مبتنی بر زيراليه اينديوم-گالیوم-آرسنايد طراحی شده و
عملکرد آن با استفاده از نانوساختارهای پالسمونیک و
لنزهای حلقهای بهبود دادهشدهاست .استفاده از
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در اين روابط  ηامپدانس مختلط موج وابسته به ماده است.
چگالی شار توان کل را میتوان از رابطه زير محاسبه کرد:
()5

 | Pox (x , y , z ) |2 
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2 
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با داشتن چگالی شار توان کل میتوان نرخ تولید زوج
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الکترون-حفره وابسته به زمان را از رابطه شماره  6بهدست
آورد:
) G (x , y , z , t )  (4 k PC / hc )Ps (x , y , z

(t  t o ) 2 
)*exp  4 ln(0.5

Dt2 


()6

در رابطه  𝑘𝑃𝐶 ،6بخش موهومی ضريب شکست 𝑐 ،سرعت
نور 𝐷𝑡 ،عرض پالس نور برخوردی و  ℎثابت پالنک است.
در مرحله بعد ،جريان نوری گذرا که نتیجه تابش نور تابشی
بر اليه اينديوم-گالیوم-آرسنايد است با استفاده از ترکیب
نرخ تولید وابسته بهزمان با روابط نیمههادی گذرا (معادالت
پیوستگی ،پواسون و دريفت-ديفیوژن) محاسبه میشود.
مدل فیزيکی استفادهشده در معادالت  7الی  11نمايش
دادهشدهاست:
()7

) n (r
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()9
()10

) J n (r )  q n n (E DC (r )  E (r ))  qDn n (r
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()11

در روابط  12الی  𝑛𝑖 ،14چگالی حاملهای ذاتی 𝜏𝑛 ،و 𝑝𝜏
طول عمر متوسط الکترونها و حفرهها 𝜇𝑛0 ،و 𝜇𝑝0
موبیلیتی الکترونها و حفرهها بدون اعمال میدان الکتريکی
و 𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑛,و 𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑝,سرعت اشباع الکترونها و حفرهها
هستند .پارامترهای مربوط به شبیهسازی در جدول شماره
( )1بیان شدهاست .جهت افزايش دقت شبیهسازی ،مقادير
بهدست آمده نتايج تجربی برای ضريب شکست مواد مختلف
مانند طال ،اينديوم-گالیوم-آرسنايد و سیلیکون نیترايد
استفادهشدهاست [.]25

-3نتایج و بحث
برهمکنش فوتونهای پرتو نوری با الکترونهای بین سطح
فلز-دیالکتريک پالسمون پالريتون سطحی نامیدهشده و
سبب میدانهای محلی بسیار قوی در ابعاد کوچکتر از
طولموج نور برخوردی میشود .دو نوع پالسمون پالريتون
وجود دارد )1 :پالسمون پالريتون  localizedو )2
پالسمون پالريتون انتشاری .امواج پالسمونیک سطحی
میتوانند تا چندين میکرومتر در امتداد سطح بین فلز-دی-
الکتريک منتشر شوند .اصل بقای انرژی و ممنتوم در
برخورد پرتو نوری با سطح فلزی جهت تحريک امواج
پالسمونیک بايد ارضا شود [ 26و .]27
 m d
 m  d

()15

در روابط  7الی 𝑛 ،11و 𝑝 چگالی الکترونها و حفرهها،
نرخ بازترکیب 𝐽𝑛 (𝑟) ،و )𝑟( 𝑝𝐽 چگالی جريان الکترونها و
حفرهها 𝜇𝑛 ،و 𝑝𝜇 موبیلیتی الکترون و حفره و 𝑛𝐷 و 𝑝𝐷
ضرايب نفوذ هستند .ضرايب نفوذ توسط رابطه انیشتین به
موبیلیتی الکترون و حفره بستگی دارند .برای اينکه
محاسبات دقیقتر باشد ،از رابطه بازترکیب شاکلی-ريد-هال
برای محاسبه نرخ بازترکیب استفادهشدهاست .عالوه بر آن،
مقدار موبلیتی وابسته میدان الکتريکی در نظر گرفته
شدهاست:
𝑅

()12

()13
()14

) n (r ,t ). p (r ,t )  n i2 (r
n (r ,t ). p  p (r ,t ). n

R (r ,t ) 

n 0
1  ( n 0 (E  E DC ) /  n ,sat ) 2

p 0
1  (  p 0 ( E  E DC ) /  p ,sat ) 2
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در اين رابطه  𝑘0بردار موج پرتو برخوردی 𝜀𝑚 ،گذردهی
فلز 𝜀𝑑 ،گذردهی دیالکتريک و 𝑃𝑃𝑆𝑘 بردار موج پالسمون
پالريتونهای سطحی است .همانطور که از معادله  15قابل
استنباط است ،نیاز به يک نانوساختار میانی جهت تطبیق
بردار موج پرتو برخوردی با پالسمون پالريتونهای سطحی
ضروری است.
()16

k SPP  k 0 sin   mk g
2

()17


1

()18
n 

k SPP  k 0





kg 

  m d
p   
  
d
 m

در معادالت  16الی  𝑘𝑔 ،18بردار موج نانوساختار
p 

پالسمونیک 𝜃 ،زاويه پرتو برخوردی با سطح و 𝑝 دوره
تناوب نانوساختار پالسمونیک است.
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جدول  -1پارامترهای شبیهسازی روش تفاضل محدود حوزه
زمان
0.25
0.075
0.99
1000
10
10
10

)Min mesh step (nm
)Time step (fs
Stability factor
)Simulation Time (fs
) 𝑥𝑑( Spatial cell size
) 𝑦𝑑( Spatial cell size
) 𝑧𝑑( Spatial cell size

در اين مقاله ،ابعاد نانوديسکهای طال به گونهای بهینه شده
است ،تا در طیف مادون قرمز نزديک بین  1.1الی 1.7
میکرومتر سبب تحريک پالسمون پالريتونهای سطحی
شود .توزيع میدان الکتريکی برای آشکارساز مادون قرمز
معمولی و ساختار بهبود يافته با نانوديسکهای طال به
ترتیب در شکلهای (-2الف) و (-2ب) قابل مشاهدهاست.
همانطور که مشاهده میشود ،استفاده از نانوديسکهای با
ابعاد بهینه سبب ايجاد میدانهای الکتريکی محلی تا  3برابر
بزرگتر از میدان الکتريکی ساختار ساده میشود .تحريک
پالسمونهای سطحی سبب بهبود کوپلینگ موج مادون
قرمز بهاليه حساس به نور آشکارساز شده و میزان جذب را
افزايش میدهد .افزايش میزان جذب ناشی از افزايش تولید
حاملهای نوری در داخل ماده حساس بهنور است که در
نهايت میزان جريان نوری را افزايش میدهد.

شکل -2توزيع میدان الکتريکی الف) ساختار ساده ب) ساختار
با نانوديسکهای بهینه شده (تحريک پالسمونهای سطحی).
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شکل  -3نمودار میزان جذب نور در آشکارساز با نانوديسکهای
فلزی با قطر  200نانومتر و ارتفاع  100نانومتر برای دوره تناوب
 350 ،300 ،250و  400نانومتر

در ساختارهای فلز-نیمههادی-فلز ،عمدهترين تأثیر در
تولید جريان نوری را حاملهای نوری جذب شده در 150
نانومتر نزديک سطح دارند .زيرا با افزايش فاصله از سطح،
تاثیر میدان  DCاعمالی بین الکترودها در پديده رانش
حاملهای بار نوری تولید شده به شدت کاهش پیدا میکند.
جهت دستيابی به حداکثر میزان جذب ،ابعاد دوره تناوب
نانوديسکهای به ازای ارتفاع  100نانومتر و قطر 200
نانومتر بهینهشدهاست.
در شکل شماره ( )3میزان جذب برای دورههای تناوب
 350 ،300 ،250و  400نانومتر در طول موجهای 1.1
میکرومتر الی  1.7میکرومتر نشان دادهشدهاست .اين بازه
از امواج مادون قرمز بهمادون قرمز نزديک ( Near
 )Infraredمعروف است .همانطور که در شکل  3مشاهده
میشود ،حداکثر مقدار جذب نوری برای ساختار با دوره
تناوب  250نانومتر با  %50در طول موج  1میکرومتر ،برای
ساختار با دوره تناوب  300نانومتر برابر با  %55در طول
موج  1.15میکرمتر ،برای ساختار با دوره تناوب 350
نانومتر برابر با  %53در طول موج  1.3میکرومتر و برای
ساختار با دوره تناوب  400ناومتر برابر با  %42در طول موج
 1.4میکرومتر است .با افزايش دوره تناوب  Pدر آرايه
نانوديسکهای طال ،با توجه بهرابطه  ،18طول موج مربوط
بهبقای ممنتوم و انرژی (طول موج جذب حداکثر) برای
ساختار به طول موجهای باال شیفت پیدا میکند .آشکارساز
طراحی شده در دوره تناوب  350نانومتر حداکثر جذب%53
را در طول موج  1.3میکرومتر دارد.
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در اين مقاله يک لنز  FPZبرای آشکارساز مادونقرمز
نزديک با ابعاد سطح 2میکرومتر*2میکرومتر طراحی شده
است .لنز  FPZشامل ناحیههای هم صفحهای است که
توسط حلقههايی با شعاع 𝑛𝑟 از هم جدا شدهاند.
()19

شکل  -4مقايسه میزان جذب نور اليه اينديوم-گالیوم-آرسنايد
در ساختار ساده و ساختار پالسمونیک.

)rn  n 1 (f 1  n 1 / 4

در اين رابطه  𝜆1طول موج میانی پرتو برخوردی 𝑓1 ،فاصله
کانونی لنز است .ناحیهها همانطور که در شکل ( )5نشان
دادهشدهاست ،در طول موج مورد نظر به ترتیب شفاف و
تیره هستند.

میزان جدب نور در ماده حساس به نور برای ساختار بهینه-
شده با ساختار ساده در شکل ( )4مقايسهشدهاست .طبق
نتايج شبیهسازی ،استفاده از نانوديسکهای طال سبب
افزايش  %105میزان جذب در طول موج  1.3میکرومتر
میشود .افزايش میزان جذب نرخ تولید حاملهای نوری را
بیشتر کرده و منتج به جريان نوری بزرگتر میشود .میزان
انعکاس نور در طول موج  1.3میکرومتر برای ساختار
نانوديسک به زير  %1کاهش پیدا میکند .در نتیجه ،ابعاد
نانوديسکهای با دوره تناوب  350نانومتر ،ارتفاع 100
نانومتر و قطر  200نانومتر بهترين انتخاب جهت به حداقل
رساندن انعکاس و حداکثر کردن میزان جذب نوری است.
در ساخت آشکارسازهای مادونقرمز ارايهای جهت
کاربردهای تصويربرداری جهت افزايش رزولوشن و بهبود
کیفیت تصاوير حرارتی فناوری آرايه به سمت کوچکتر
کردن ابعاد پیکسلهای شکارساز آرايه حرکت میکند .يکی
از عمده مشکالت کوچکسازی پیکسلهای آشکارسازها
کاهش سطح جذب و ايجاد نويز  cross talkبین دو پیکسل
کناری است .در اين پژوهش از فناوری پالسمونیک جهت
افزايش میزان جذب و از لنزهای حلقهای  FPZجهت
متمرکز کردن موج مادونقرمز برخوردی به آشکارسنج در
شکاف بین الکترودهای آشکارسنج استفادهشدهاست.

شکل  -5ساختار لنز حلقهای طراحی شده
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شکل -6توزيع میدان الکتريکی ناشی از متمرکز شدن نور
برخوردی توسط لنزهای حلقهای  FPZبرای  )aساختار بدون
لنز  )bلنز حلقهای  FPZبا فاصله بین حلقه  200نانومتر  )cلنز
حلقهای  FPZبا فاصله حلقه  300نانومتر و  )dلنز حلقهای
 FPZبا فاصله حلقهای  400نانومتر
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ساختار لنز حلقهای شامل حلقههای هم مرکز از جنس
کروم که بین حلقهها توسط هوا پر شده است .ضخامت اين
حلقهها  200نانومتر و پهنای آنها  200نانومتر است.
لنزهای حلقهای بايد بهگونهای طراحی شوند که پرتو موج
مادونقرمز برخوردی را دقیقاً در شکاف بین دو الکترود و
بر روی نانوديسکهای پالسمونیک متمرکز کنند .اين کار
سبب افزايش بیش از پیش برهمکنش موج و نانوساختار
پالسمونیک میشود و با ايجاد میدانهای محلی قوی سبب
افزايش میزان تولید حامل نوری میشود .تابع توزيع میدان
الکتريکی برای ساختار بدون لنز و ساختار با لنزهای
حلقهای با فاصله بین حلقههای  200الی  400نانومتر در
شکل ( )6نشان دادهشدهاست .استفاده ار حلقههای کروم
سبب متمرکز شدن موج مادون قرمز میشود .پرتو موج
برخوردی با افزايش فاصله بین حلقههای لنز در فاصله
دورتری از سطح متمرکز می شود .همانطور که مشاهده
میشود ،محل تمرکز برای لنز با فاصله بین حلقه 200
نانومتر برابر با  300نانومتر ،برای لنز با فاصله بین حلقه
 300نانومتر برابر با  500نانومتر و برای لنز با فاصله بین
حلقه  400نانومتر تقريباً  1میکرومتر است .جهت بررسی
تاثیر پهنای حلقهها در عمق تمرکز موج مادون قرمز ،فاصله
لنزها  300نانومتر قرار دادهشده و پهنای حلقهها از 150
نانومتر تا  350نانومتر جاروب شدهاست .همانطور که در
شکل ( )7مشاهده میشود ،با افزايش پهنای حلقهها عمق
تمرکز کاهش پیدا میکند و موج برخوردی در فاصله
کمتری از سطح برخورد متمرکز میشود .عمق تمرکز برای
پهنای  200 ،250 ،300و  150نانومتر به ترتیب برابر با
 500 ،400 ،300و  700نانومتر است.

شکل  -7توزيع میدان الکتريکی ساختار لنز حلقهای با پهنای
 300 )aنانومتر  250 )bنانومتر  200 )cنانومتر 150 )d
نانومتر
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شکل  .8تابع توزيع میدان  )aموج برخوردی  )bموج متمرکز
شده  )cموج متمرکز شده در امتداد انتشار

با مقايسه توزيع میدان مشاهده میشود که استفاده از لنز
حلقهای سبب افزايش نسبت میدان حداکثر به میدان موج
برخوردی از برای ساختار بدون لنز 0.39به  0.9برای
ساختار با لنز متمرکز کننده بهینه شده میشود .سطح
مقطع توزيع میدان موج مادونقرمز برخوردی به سطح در
طول موج  1.3میکرومتر و در عمق تمرکز برای ساختار
بهینه شده در شکل ( )8نشان دادهشدهاست .میزان پهنای
پالس از  8میکرومتر به  2میکرومتر کاهش پیدا کرده و
مقدار جذب در سطح 𝑚𝜇 2𝜇𝑚 × 2برای هر دو حالت
تقريباً يکسان است.
در نهايت کل ساختار طراحی شده که در شکل ( )1قابل
مشاهده است شبیهسازی شده و جريان نوری آشکارساز
برای پالس ورودی با طول موج بین  1.1میکرومتر الی 1.7
میکرومتر و توان  5میلیوات محاسبه شدهاست .همانطور
که در شکل  9قابل مشاهده است ،ساختار طراحی شده در
اين مقاله سبب افزايش  140درصدی جريان نوری پیک در
مقايسه با ساختار ساده میشود.

شکل  -9مقايسه جريان نوری ساختار طراحی شده و ساختار
معمولی
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 برابر3  میدانهای محلی قوی تا،آرسنايد-گالیوم-اينديوم
 ساختار طراحی.بزرگتر از ساختار ساده تشکیل میشود
 میزان جذب موج مادونقرمز در%105 شده سبب افزايش
 جريان نوری%140  میکرومتر و افزايش1.3 طول موج
 نتايج شبیهسازی نشان میدهد که.آشکارساز میشود
آشکارساز طراحی شده میتواند يک جايگزين خوب برای
آشکارسازهای موجود باشد و در آشکارسازهای مادون قرمز
.آرايهای مورد استفاده قرار گیرد

بشیرپور و خانکالنتری

نتیجه گیری-4
در راستای اين تحقیق ساختاری جديد مبتنی بر آرايهای از
نانوديسکهای طال و لنزهای حلقهای هممرکز از جنس
1.1 کروم جهت آشکارسازی موج مادونقرمز نزديک در رنج
 میکرومتر طراحی شده و توسط روش عددی تفاضل1.7 الی
 طبق نتايج.محدود حوزه زمان مورد مطالعه قرار گرفت
 استفاده از نانوديسکهای طال با ابعاد بهینه،شبیهسازی
سبب تحريک امواج پالسمونیک سطحی بین سطح فلز و
دیالکتريک شده و با انتشار اين امواج داخل نیمههادی
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