لیزر در پزشکی؛  ،1397دورۀ  ،15شامرۀ  ،1صفحات. 16-23 :

علیرضا کشاورز 1

ثریا زنگنه زاده 2

1 .استاد ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه صنعتی شیراز،
شیراز ،ایران
2 .دانشجوی کارشناسی ارشــد ،گروه فوتونیک-
فیزیک ،دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز ،ایران

خالصه
مقدمه :امروزه ،حســگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون ســطحی بهعلت کاربردهای وسیع
در زمینۀ پزشکی ،داروســازی و اندازهگیری پارامترهای شیمیایی و فیزیکی بسیار مورد توجه
دانشــمندان قرار گرفتهاند .این حسگرها براساس تغییرات شیمیایی و زیستی در محیط نمونه
طراحی میشوند .در این مقاله حساسیت حسگر به تغییرات ضریب شکست نمونه مورد بررسی
قرار میگیرد.
روش بررســی :در این تحقیق تأثیر بهکار بردن آلیاژ طال -نقره در الیۀ فلزی ســاختار این
حســگرها بهصورت عددی به روش ضرایب بازتاب فرنل که از رایجترین و اساســیترین روش
های بررسی اینگونه ساختارها هستند ،شبیهسازی و بررسی شده است .طرح اصلی با توجه به
ساختار کریشمان و اســتفاده از منشور  ،BK7الیۀ فلزی و درآخر گرافن بنا نهاده شده است.
چشمۀ نوری در اینجا لیزر  He-Neبا طولموج  632/8نانومتر میباشد.
یافتهها :نتایج نشــان میدهند که اثر افــزودن الیههای فلزی متفاوت (طال ،طال 70درصد-
نقره 30درصد ،طال 30درصد-نقره 70درصد و نقره) در ضخامتهای مختلف نتایج متفاوتی را
بههمراه دارد .همچنین تعــداد الیههای متفاوت گرافن در هرکدام از ضخامتهای فوق و الیه
هــای فلزی نتایج گوناگونی ارائه میدهد که میتواند بهعنــوان یک عامل کنترلی مدنظر قرار
گیرد.

نویسندۀ مسئول :ثریا زنگنه زاده ،تلفن۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱ :
پســت الکترونیــک:

soraya.zangeneh97@gmail.com

نتیجهگیری :با بررســی شبیهسازیها و دادهها میتوان نتیجه گرفت که حسگرهای مبتنی
بر تشــدید پالسمون سطحی بهترین عملکرد را در ضخامت  50نانومتر دارند .در ضخامت 50
نانومتــر بهترتیب الیۀ فلزی طال ،طال 70درصد -نقره 30درصد برابر با نقره و ســپس طال30
درصد -نقره 70درصد باالترین حساسیت را دارا هستند.
واژههای كليدی :بیوحسگر ،گرافن ،لیگاند ،آناالیت ،تشدید پالسمون سطحی
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تأثیر الیــۀ فلزی آلیاژ طال -نقره بر عملکرد حســگرهای
بیولوژیکی مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی

علیرضا کشـاورز و ثریا زنگنــهزاده

مقدمه

1. Wood
2. Kretschmann
3. Otto
4. ligand

همانطورکه در شــکل ( 1ب) مشاهده میشــود ،نمودار پاسخ محیط
برحسب زمان رسم شده است[ .]12قبل از برهمکنش لیگاندها و آناالیتها
پاســخ دریافتی از محیط ثابت اســت اما پس از برهمکنش این پاسخ به
صورت افزایشــی است که مربوط به مرحلۀ اجتماع میشود در این ناحیه
تغییر ضریب شکســت محیط اتفاق میافتد .پــس از اجتماع در محیط
تجزیه رخ میدهد که باعث پاســخ کاهشــی محیط است تا زمانیکه باز
تولید رخ دهد و محیط آماده پذیرش نمونۀ بعدی شود[.]10
مراحل اجتماع و تجزیه بین لیگاندها و آناالیتها به  4روش زیر صورت
میگیرد:
 .1روش مستقیم
 .2روش ساندویچ
 .3روش رقابتی
 .4روش مهارکننده

(الف)

(ب)
شکل :1ساختار حسگرهای  SPRشــامل گیرندههای ثابت زیستی و شیمیایی(لیگاند) و
نمونۀ مورد بررسی(آناالیت) (الف) .نمودار بررسی عملکرد حساسیتسنجی بیوحسگرهای
مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی(ب)

Downloaded from icml.ir at 4:25 +0330 on Friday November 16th 2018

علم پالسمونیک به سال  1902زمانیکه وود 1مشاهدات غیرقابلتوجیه
از بازتــاب نور از ســطح تــوری فلزی مشــاهده کرد ،بــاز میگردد[.]1
امروزه ،میدانیم که پدیدۀ تشــدید پالسمون ســطحی این مشاهدات را
بهخوبی توضیح میدهد .پالســمون را کوانتای نواســانات دســتهجمعی
الکترونهای آزاد در فلز تعریف میکنند و پالســمونهای سطحی امواج
الکترومغناطیسی هســتند که در فصل مشترک فلز_دیالکتریک منتشر
میشــوند[1و .]2روشهــای متداولی برای برانگیختگی پالســمونهای
ســطحی وجود دارد که از جملۀ آنها میتوان به جفتشــدگی منشــور
و جفتشــدگی توری فلزی اشــاره کرد[3و .]4جفتشدگی منشور با دو
آرایش متفاوت کریشــمان 2و اتوو 3معرفی میشود[ .]5آرایش کریشمان
که در آن فیلم نازک فلزی به روی ســطح منشور الیهنشانی میشود ،در
ساخت بیوحسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی بیش از دو دهه
اســت که که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است[6و .]7این حسگرها
یکی از انواع حســگرهای اپتیکی هســتند که براساس برهمکنش محیط
نمونه و سطح حسگر پارامترهای مختلف زیستی و شیمیایی را اندازهگیری
میکنند[ .]3مهمترین کاربردهای این حســگرهای بیولوژیکی در زمینۀ
صنعت داروســازی ،تشــخیص کیفیت غذا و صنعت پزشکی است[8و.]9
امروزه ،توجه دانشــمندان به این مهم اســت که با افزایش حساسیت این
حســگرها اندازهگیری دقیقتر و نتایج بهتری بهدســت بیاورند .با درنظر
گرفتن ساختار کریشــمان بهصورتیکه نور فرودی با قطبش  Pاز منشور
وارد ســاختار میشود و سپس در فصل مشــترک منشور_فلز با زاویهای
بزرگتر از زاویۀ بحرانی بازتاب کلی رخ میدهد و به موجب آن پالسمون
های سطحی با بردار موج  kxدر راستای  xمنتشر میشوند .در یک زاویۀ
مشخص که آن را بهعنوان زاویۀ تشدید درنظر میگیریم بازتاب به حداقل
میرسد و تشــدید پالسمون ســطحی رخ میدهد[1و .]2سطح خارجی
این حسگرها با الیهای از گیرندههای ثابت زیستی و شیمیایی(لیگاندها)4
شــامل آنزیمها ،آنتیبادیها و  DNAپوشانده میشود .نمونههای مورد
بررسی که آنها را بهعنوان آناالیت میشناسیم شامل آنزیمها ،آنتیژنها
و مکملهای  DNAدر تماس با گیرندههای ثابت زیســتی و شــیمیایی
قرار میگیرند و در اثر بر همکنشهای زیستی و شیمیایی در این قسمت
از حســگر پارامترهایی چون ضریب شکست محیط ،غلظت محیط و PH
تغییر میکند .این تغییر در پارامترهای محیط نمونه باعث ایجاد تغییر در
مؤلفههای نور رسیده به آشکارساز ازجمله شدت ،قطبش ،طولموج و فاز
میشود[10و .]11این برهمکنشها در شکل ( 1الف) مشاهده میشود.
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که در دو روش ساندویچ و رقابتی نیاز به یک محلول ثالث برای بازتولید
محیط میباشد.

روش بررسی
در این مقاله از آرایش کریشمان ساختار  4الیهای بهترتیب شامل منشور_
فیلم فلزی ،گرافن و محیط نمونه استفاده میکنیم .همانطورکه در شکل2
مشاهده میکنید الیۀ فلزی به روی منشور بدون هیچ واسطهای قرارگرفته
است و سپس گرافن بین فیلم فلزی و محیط نمونه قرار گرفته است.
پالســمون های سطحی شکلگرفته در فصل مشترک فلز_دیالکتریک

که به آنها پالریتون پالســمون حجمی نیــز میگویند ،با بردار موج kx
منتشر میشوند در فصل مشترک فلز _دی الکتریک منتشر میشوند و از
طرفی موج الکترومغناطیسی فرودی با بردار موج  kبر سطح منشور فرود
میآید kx .و  kبه ترتیب در روابط ( )1و ( )2معرفی شدهاند.
()1
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در رابطۀ ( em )1و  edبهترتیب ثابت دیالکتریک فلز و ثابت دیالکتریک
منشور هستند .در رابطۀ ( np )2ضریب شکست منشور و  qزاویۀ نور فرودی
به منشور است l .طولموج منبع نوری میباشد که دراینجا منبع نوری ما
لیزر  He_ Neبه طولموج  632/8نانومتر میباشد.
چنانچه  kx=kباشد ،تشدید پالسمون سطحی رخ میدهد[20و .]21با
استفاده از روش ضرایب بازتاب فرنل ضریب فرنل ضریب بازتاب کا ساختار
را بهدست میآوریم .برای نور فرودی با قطبش  Pکه از الیۀ ام به الیۀ ام
عبور مییابد ضریب بازتاب را بهصورت رابطۀ ( )3تعریف میکنیم.
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در اینجا  k ziو  k zkبهترتیب بردار موجهای متناظر با ثابت دیالکتریک
الیه  iام و  kام هستند که
()4

1

(e i − e 0 sin 2 q ) 2

2π

l

=
k zi

در ایــن رابطه  e0ثابت دیالکتریک منشــور اســت .ضریب بازتاب کل
ساختار به این ترتیب محاسبه میشود[21و.]22
()5
()6
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ازجمله عاملهای سنجش عملکرد این حسگرها حساسیت آنها میباشد.
این حساسیت تغییرات زاویۀ تشــدید متناظر با تغییرات ضریب شکست
محیط نمونه را مشخص میکند و بهصورت زیر تعریف میشود[.]24
()7
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در این مقاله ساختاری از حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی
را بررسی میکنیم که اساس عملکرد آن ها مبتنی بر هرگونه تغییری در
ضریب شکست محیط نمونه است که در تماس با خارجیترین الیۀ ساختار
میباشد و با درنظر گرفتن جذب ســطحی موجب تغییر ضریب شکست
در نزدیکی ســطح خارجی میشود[ .]13این تغییرات در ضریب شکست
موجب تغییر در زاویۀ تشــدید میشوند که به دنبال آن حساسیت حسگر
تغییــر میکند .با کنترل چیدمان الیهها ،تغییــر ضخامت الیهها و تغییر
منشور میتوان حساسیت حسگر را بهبود بخشید .در الیۀ فلزی از فلزات
نجیــب بهعلت مقاومت باال در برابر خوردگی ،اکسیدشــدن و زنگزدگی
اســتفاده میشــود[ .]14امروزه ،گرافن را بهعنــوان گیرندههای ثابت به
روی ســطح این حســگرها اضافه میکنند .با اضافه کردن الیۀ گرافن به
علت جذب سطحی باالی آن عملکرد حسگرها بهبود مییابد[.]15گرافن
ســاختار دو بعدی از اتم کربن اســت که با ساختار النه زنبوری خود جزء
قویترین موادی اســت که تا به امروز میشناسیم .خواص ویژۀ حرارتی،
انعطافپذیری ،مکانیکی گرافن را بســیار مورد توجه دانشمندان قرار داده
اســت .منحنی ضریب بازتاب برحســب زاویۀ فرودی به روی سیستم را
منحنی تشدید پالسمون ســطحی یا به اختصار منحنی  SPRمینامند.
همانطورکه میدانیم نانوذرات فلــزات در ابعاد گوناگون خواص اپتیکی،
الکتریکی ،شیمیایی ،فیزیکی متفاوتی از خودشان نشان میدهد[16و.]17
باتوجــه به خواص ویژهای که نانوذرات طــا و نقره دارند ،نانوذرات آلیاژ
طال و نقره خواصی بینابین این دو را دارند[ .]18در تحقیقات مشــابه در
این زمینه از فلزات طال و نقره بهصورت جداگانه استفاده شده است که با
تغییــر در میزان ضخامت آنها و افزودن الیههای جدید همچون گرافن و
منشــورهای متفاوت عملکرد این حسگرها مورد ارزیابی قرار گرفته است
که از بین این دو فلز ،طال از عملکرد بهتری برخوردار بوده است[ .]19در
این مقاله هدف بررسی عملکرد بیوحسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون
ســطحی بر مبنای استفاده از نانوذرات آلیاژ طال _ نقره است .با تمرکز بر
دو فلز نجیب طال و نقره به دنبال آن هســتیم که ترکیبی از این دو را در
الیۀ فلزی بهکار ببریم و عملکرد حسگر را با توجه به درصد آلیاژ طال_نقره
بررسی کنیم.

تأثیر الیۀ فلزی آلیاژ طال -نقره بر عملکرد حسگرهای بیولوژیکی مبتنی بر تشدید پال...

علیرضا کشـاورز و ثریا زنگنــهزاده

در این رابطه  qSPRزاویۀ تشدید پالسمون سطحی و  nsضریب شکست
محیط نمونه اســت .پس هرچه خارجیترین الیۀ ساختار که در تماس با
محیط نمونه اســت جذب سطحی باالتری داشــته باشد ،حساسیت این
حسگرها بهبود مییابد.

ضریب شکست گرافن در ناحیۀ مرئی از طریق رابطۀ زیر محاسبه میشود.
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جدول :1ضریب شکست و ضریب خاموشی برای الیۀ فلزی

نقره و نقره رســم شده اســت .این نمودار برای یک الیۀ گرافن و منشور
 BK7در طولموج نور فرودی  632/8نانومتر رسم شده است .با توجه به
اینکه برای هر مادهای که در مقابل تابش الکترومغناطیســی قرار میگیرد
ســه حالت جذب ،بازتــاب و عبور رخ میدهد و با درنظــر گرفتن قانون
پایستگی انرژی و معرفی ضرایب جذب ،Aعبور ،Tبازتاب  Rمیدانیم که
 A+R+T=1و با توجه به اینکه در این حســگرها  T=0است ،بنابراین
 R+A=1میشــود .باید توجه داشت هرکجاکه مقدار بازتاب کل ساختار
به کمترین میزان خود میرســد ،جذب انرژی پرتو فرودی به بیشــترین
مقدار خود میرســد .زاویهای کــه میزان جذب به بیشــترین مقدارش
میرسد زاویۀ تشدید پالسمون سطحی نامیده میشود].[4
برای این چیدمان با درنظر گرفتن ضخامت الیۀ فلزی  30نانومتر میزان
شــدت بازتاب بهترتیب برای طال ( ،0/3647)a.uطال 70درصد-نقره30
درصــد ( ،0/1235)a.uطال 30درصد -نقــره 70درصد (0/1807 )a.uو
نقره ( 0/6584)a.uاست.
در شــکل 4نمودار تشدید پالسمون سطحی برای الیۀ فلزی به ضخامت
 40نانومتر رســم شــده است .همانطورکه مشــاهده میکنید به ترتیب
نمــودار آبی برای طال ،نمودار نقطهچین مشــکی بــرای طال 70درصد-
نقره 30درصد ،نمودار خطچین مشــکی برای طــا 30درصد -نقره70
درصد و قرمز برای نقره رسم شده است.

 C1در ایــن رابطه ثابتی برابر با  5/446 µmگرفته شــده اســت].[6
ضخامت هر الیۀ گرافن  0/34نانومتر است و ضخامت کل الیههای گرافن
که در ساختار استفاده شده است بهصورت رابطۀ ( )9محاسبه میشود که
در آن  Lتعداد الیه های گرافن است]26و.[27
()9

برای این چیدمان با درنظر گرفتن ضخامت الیۀ فلزی  40نانومتر شدت
بازتاب بهترتیب برای طــا ( ،0/0762)a.uطال 70درصد-نقره 30درصد
( ،0/0028 )a.uطــا 30درصد -نقره 70درصــد ( 0/0005 )a.uو نقره
( 0/6745 )a.uاست.
بــرای ضخامت  50نانومتر الیــۀ فلزی میزان کمتریــن بازتاب در این
حالت بهترتیب برای طــا ( ،0/0126 )a.uطال 70درصد-نقره 30درصد

dG = L *0.34nm

یافتهها
در این مقاله هدف بررســی اثر افزودن آلیاژ طال -نقره به حســگرهای
مبتنی بر تشــدید پالسمون سطحی است .ازجمله عاملهایی که میتواند
در عملکرد این حسگرها اثرگذار باشد ،ضخامت الیۀ فلزی ،تعداد الیههای
گرافن ،جنس منشــور و زاویۀ فرودی به منشور میباشد .در ادامه برای 3
حالت مختلف طال ،طال 70درصد-نقره 30درصد ،طال 30درصد-نقره70
درصد و نقره نمودار تشــدید پالسمون سطحی بر حسب زاویۀ فرودی به
روی منشور مورد بررسی قرار میگیرد.
در شــکل  3نمودار تشدید پالسمون سطحی برای الیۀ فلزی طال ،طال-

شکل: 3نمودار تشدید پالسمون سطحی برای ضخامت  30نانومتر الیۀ فلزی در طول موج
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باتوجــه به الیۀ فلزی که در اینجا آلیاژ طال -نقره درنظر گرفته شــده
اســت ،ضرایب شکســت ( )nو ضرایب خاموشــی ( )kکه میزان جذب
نوری امواج الکترومغناطیســی منتشرشده در محیط را معرفی میکند در
جدول 1معرفی شدهاند[.]25
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پالسمونهای ســطحی بهتری به دنبال جذب ســطحی باالتر در الیهها
میباشــد .در موردهای مورد بررســی در ضخامت  40نانومتر برای الیۀ
طال 30درصد -نقره 70درصد نتیجهای مطلوب بهدست آمده است.
برای بررسی این حســگرها محیط نمونه آب با ضریب شکست  33/1و
تغییرات ضریب شکست  0/005درنظر گرفتهشده است[.]4

( ،0/1740)a.uطال 30درصد -نقره 70درصد (0/1347 )a.uو نقره ()a.u
 0/0728گزارش شده است.
مقدار حداقل بازتابهای گزارش شده برای ساختار میزان جذب سطحی
را مشــخص میکند که کمترین میــزان بازتاب به معنای شــکلگیری

از جمله عوامل دیگر در کنترل بهینهســازی عملکرد حسگرهای مبتنی
بر تشــدید پالسمون ســطحی تعداد الیههای گرافن میباشد .در شکل4
تا شــکل 7تغییرات شدت بازتاب نســبتبه تعداد الیهها بهترتیب گرافن
بهصورت جداگانه برای هرکدام از الیههای طال ،طال  70درصد -نقره 30
درصد ،طال 30درصد-نقره 70درصدو نقره رسم شده است.

جدول :2تغییرات زاویۀ تشدید پالسمون سطحی قبل و بعد از جذب سطحی برای ضخامت 30نانومتر الیۀ فلزی

جدول :3تغییرات زاویۀ تشدید پالسمون سطحی قبل و بعد از جذب سطحی برای ضخامت 40نانومتر الیۀ فلزی

جدول :4تغییرات زاویۀ تشدید پالسمون سطحی قبل و بعد از جذب سطحی برای ضخامت 50نانومتر الیۀ فلزی
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شکل :4نمودار تشدید پالسمون سطحی برای ضخامت  40نانومتر الیۀ فلزی در طول موج
 632/8نانومتر

با توجه به اینکه هرگونه تغییری در ضریب شکست محیط نمونه موجب
تغییر در زاویۀ تشدید پالسمون سطحی میشود و بهدنبال آن حساسیت
حسگر تغییر میکند ،پس از مهمترین عوامل سنجش عملکرد این حسگر
بهدست آوردن انتقال زاویۀ تشدید پالسمون سطحی برای تغییرات ثابت
ضریب شکست برای محیطهای متفاوت است .بنابراین برای تغییر 0/005
ضریب شکســت نمونه تغییرات زاویۀ تشدید پالسمون سطحی بهترتیب
بــرای  30نانومتــر در جدول 40 ،2نانومتر در جــدول 3و  50نانومتر در
جدول 4گزارش شده است.

علیرضا کشـاورز و ثریا زنگنــهزاده

شکل 5ضخامت الیۀ فلزی طال  30نانومتر 40 ،نانومتر و  50نانومتر د ر
نظر گرفته شده اســت .شدت بازتاب برای این ساختار بهترتیب برای 30
نانومتر در  11الیۀ گرافــن ،برای  40نانومتر در  6الیۀ گرافن و برای 50
نانومتر در  4الیۀ گرافن به حداقل خود رســیده اســت پس در این تعداد
الیهها در هر ضخامت بیشترین جذب رخ میدهد.

در شکل 6همانند شــکل 4این نمودار برای الیۀ فلزی طال  70درصد-
نقره  30درصد رسم شده است .در این ساختار بهترتیب برای  30نانومتر
در  11الیۀ گرافن ،بــرای  40نانومتر در  8الیۀ گرافن و برای  50نانومتر
در  6الیۀ گرافن به حداقل خود رسیده است پس در این تعداد الیهها در
هر ضخامت بیشترین جذب در ساختار رخ میدهد.

گزارش شده اســت درصورتیکه در طراحی موجود در این مقاله با تغییر
در جنــس الیهها برای یک الیۀ گرافن و الیۀ طال به ضخامت  50نانومتر
این مقدار ( 144/14)RIUگزارش شده است.

نتیجهگیری
در این مقاله هدف اصلی بررســی عملکرد حســگرهای مبتنی بر تشدید
پالسمون سطحی با درنظر گرفتن آلیاژ طال -نقره در الیۀ فلزی بود .طبق داده
های بهدســتآمده برای الیۀ فلزی به ضخامت  30نانومتر بهترتیب طال ،طال
 30درصد -نقره  70درصد ،نقره و طال  70درصد -نقره  30درصد بیشترین
حساســیت را داشتند .حساسیت برای الیۀ فلزی به ضخامت  40نانومتر به

در این حالت برای ضخامتهای  40نانومتر و 50نانومتر تعداد الیههای
بهینۀ گرافن بیشــتر شده اســت .همچنین میزان شدت بازتاب نسبت به
حالتیکه از الیۀ طال اســتفاده کردیم بیشتر شــده است که نشاندهندۀ
کاهش میزان جذب در الیهها میباشد.
شــکل 7ضریب بازتاب برای الیۀ فلزی طــا 30درصد -نقره 70درصد
رسم شده اســت .در این ســاختار بهترتیب برای  30نانومتر در  13الیۀ
گرافــن ،بــرای  40نانومتــر در  10الیۀ گرافن و بــرای  50نانومتر در 9
الیۀ گرافن به حداقل خود رســیده است پس در این تعداد الیهها در هر
ضخامت بیشترین جذب در ساختار رخ میدهد.
در این ساختار هم نسبتبه ساختار طال 70درصد -نقره 30درصد تعداد
بهینۀ الیههای گرافن افزایش یافته است.

شــکل :5نمودار تغییرات حداقل بازتاب برحسب تعداد الیههای گرافن برای طال در بهینۀ
زاویۀ تشدید برای ضخامتهای متفاوت الیۀ فلزی در طولموج  632/8نانومتر

در شــکل 8فلز نقره درنظر گرفته شده است و تعداد بهینۀ الیۀ گرافن ب ه
ترتیــب برای  30نانومتر در  15الیۀ گرافن ،بــرای  40نانومتر در  12الیۀ
گرافن و برای  50نانومتر در  11الیۀ گرافن به حداقل خود رسیده است پس
در این تعداد الیهها در هر ضخامت بیشترین جذب در ساختار رخ میدهد.
باتوجه به دادههای ارائهشده از شکل  5تا شکل  8میتوان نتیجه گرفت
که با افزایش ضخامت الیۀ فلزی در ســاختار تعداد الیههای گرافن که در
آنها میزان بازتاب انرژی به حداقل خود رســیده است ،کاهش مییابد و
ارتباطی معکوس بین این دو کمیت وجود دارد.
ســاختار طراحیشده در این مقاله با توجه به طولموجانتخابی و منشور
 BK7در مقایســه با مرجــع[ ]4که تنها از طال در الیۀ فلزی اســتفاده
کرده است ،نتایج بهتری برای حساسیت حسگر نشان داده است .بهعنوان
مثال بــرای ضخامت  50نانومتر طال و تعداد متفــاوت الیۀ گرافن مقدار
حساسیتهای بهدســتآمده در مرجع[ ]4بین ( 44)RIUتا (50)RIU

شکل :6نمودار تغییرات حداقل بازتاب برحسب تعداد الیههای گرافن برای طال 70درصد-
نقره 30درصد در بهینۀ زاویۀ تشــدید برای ضخامتهای متفاوت الیۀ فلزی در طول موج
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درادامه همین روند برای سه الیۀ دیگر در ضخامتهای متفاوت و تعداد
مختلف الیۀ گرافن تکرار شــده است تا بتوان دادههای حاصل از آنها را
برای نتیجهگیری مقایسه کرد.
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شکل :7نمودار تغییرات حداقل بازتاب برحسب تعداد الیههای گرافن برای طال 30درصد-
نقره 70درصد در بهینۀ زاویۀ تشــدید برای ضخامتهای متفاوت الیۀ فلزی در طول موج
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