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بهینهسازیفیلتررنگیپالسمونیکیبرایحسگرتصویربرداری

کاوه عیوضی ،1محمدعظیم کرمی

*2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد -2،دانشیار ،دانشگاه علم و صنعت ایران
(دریافت ،31/7/80 :پذیرش)31/88/81 :

چکیده
در این مقاله ،فیلتر رنگی پالسمونیکی شیاردار پشت و روی چشم گاوی برای کاربرد در حسگرهای تصویربرداری استاندارد سیماس ارائهشدده
است .فیلتر پالسمونیکی فیلم نازک ارائهشده از جنس نقره بوده و به کمک بهینهسازی الگوریتم ازدحام ذرات با اصالح پارامترهای دوره تناوب،
زمان وظیفه ،ضخامت بدنه ،ارتفاع الیه شبکهای و قطر روزنه برای تصویربرداری مادونقرمز بهینهسازی شده است .این فیلتر پالسمونیکی برای
طولموج مرکزی  191 nmطراحیشده است که دارای بیشینه بازدهی انتقال نور  %93/1و پهنا در نصف مقدار بیشینه  880 nmمدیباشدد .از
مزیتهای این فیلتر میتوان به قابلیت پیادهسازی با هزینه پایین ،نزدیک بودن به ناحیه حساس به نور ،کاهش همشنوایی و عددم اسدتفاده از
پلیمرهای حساس به دما که برای کاربردهای با شرایط دمایی سخت مناسب است اشاره کرد .همچنین با تجزیه و تحلیل عملکدرد ایدن فیلتدر
پالسمونیکی و مقایسه آن با فیلترهای نوری دارای طولموج مرکزی مشابه ،به بررسی ویژگی پالسمون سطحی با توزیع شدت میدان الکتریکی
محلی پرداخته شده است.
كلیدواژهها :فیلتر پالسمونیکی ،الگوریتم ازدحام ذرات ،تصویر برداری مادون قرمز

 .1مقدمه

1

برای تصویربرداری به مجموعهای از اجدزای اپتیدک ،الکترونیدک و
فیلترها نیاز است که عبارتند از )8 :مجموعه اپتیدک :شدامل لندز و
عدسی )2 ،متمایز کننده طدول مدوج فوتدونهدا :شدامل فیلترهدا،
 )9آشکارساز برای تبدیل فوتون به الکتدرون :شدامل فوتودیدود یدا
فتوگیت )1 ،مدارهای جانبی که وظیفه خواندن بار تولید شدده در
هددر پیکسددل را دارنددد )1 ،زمددانسددن  )3 ،پردازشددگر س دیگنال و
 )7مبدل آنالوگ به دیجیتال [ .]8-2در حسگرهای تصویر برداری،
نور برگشتی از اشیا ،در ناحیه تخلیه فتودیود یا فتوگیت تبدیل بده
الکترون و حفره میشود .با جمعآوری الکترونهای تولید شدده بدر
روی خازن خروجی ،میزان نور جذب شده در هر پیکسل بهدسدت
میآید [ .]8-2جداسازی رند هدا در حسدگر تصدویر بدرداری ،بده
وسیلهی فیلترهای رنگی انجام میپذیرد .بندابراین در صدورتی کده
حسگر تصویر بدرداری ،فاقدد فیلتدر ندوری باشدد ،تصداویر سدیاه و
سفیدی ثبت میشود [ .]9با اضافه کدردن فیلتدر ندوری بدرای هدر
پیکسل ،مثل فیلتر رن بایر ،با مشخص کردن میزان رند قرمدز،
سبز و آبی ،تصویر رنگی بهدست میآید [ .]1شایان ذکر اسدت کده
فیلترهای رنگی مرسوم با رن دانههای پلیمدری بدا کداهش انددازه
 *8نویسنده

پاسخگوkarami@iust.ac.ir :

پیکسلها به زیر  ،2 μmبه دلیل همشنوایی دچار کداهش کیفیدت
میشوند [.]1
هددمشددنوایی در حسددگرهای تصددویربددرداری بدده سدده دسددته
تقسیمبندی میشود که عبارتند از :همشنوایی طیفی ناشی از الگدو
و مواد فیلتر رن  ،همشنوایی الکتریکی ناشی از انتشار حاملهدای
اقلیت و همشنوایی اپتیکی که ناشی از پراش ،انکسار و بازتاب ندور
است [ .]3-7با پیاده سازی فیلتر رنگدی در الیدههدای نزدیدک بده
فتودیود و با تغییر مواد به کار رفته در آنها مدیتدوان هدمشدنوایی
طیفی و اپتیکدی را کداهش داد [ .]7-1عدالوه بدراین ،فرآینددهای
متوالی که برای ساخت این فیلترها مورد استفاده قدرار مدیگیدرد،
سبب باال رفتن هزینه پیادهسازی آنها میشود [ .]3لذا برای غلبه
بر مشکل همشنوایی و هزینه ساخت باال ،فنهای جدایگزین مانندد
فیلتر رن بلور فوتونی [ ،]80-88فیلتدر رند مبتندی بدر کداواک
فابری پرو با آینههدای فلدزی [ ]82-89و فیلتدر رند بدر مبندای
رزونانس مود هدایتشده مطرح شدند [ ،]81-81ولی کاربرد عملی
فیلترهای رنگی نامبرده به دلیل عملکرد ضد یف و فرآیندد سداخت
پیچیده محدود شده اسدت [ .]1یدک روش جدایگزین ،اسدتفاده از
فیلترهای رنگی پالسمونیکی است که قابلیت تنظیمپدذیری رنگدی
باالیی دارند [ .]83در این مقاله ابتدا انواع فیلترهای رنگی مرسدوم
مورد استفاده در حسگرهای تصویر بدرداری م رفدی شدده اسدت و
سپس با م رفی فیلتر ندوری پالسدمونیکی شدیاردار پشدت و روی
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چشم گاوی برای کاربرد تصویربرداری مادونقرمدز بده ارائده نتدای
خددواهیم پرداخددت .الزم بدده ذکددر اسددت فیلتددر ارائددهشددده بددرای
تصویربرداری مادونقرمز در بازه طدولمدوج  711 nmتدا 131 nm
کاربرد دارد که این فیلتر سبب میشود نور با طولموجهدای دیگدر
که باعد بدهوجدود آمددن ندویز در تصدویر مدیشدود ،بده حسدگر
الکترونیکی ندورانی اصدابت ننمایدد .ایدن بدازه از طدولمدوج بدرای
کاربردهای پزشکی و باستان شناسی مورد استفاده قدرار مدیگیدرد
[.]87

 .2فیلترهای نورری متوداول حسوررهای صووریر
برداری
 .1-2فیلتر رنگ بایر
امروزه متداولترین فیلتر رنگی مرسوم در حسگرهای تصویربرداری
استاندارد ،فیلتر رن بایر میباشد .الگوی بایر که بدهعندوان فیلتدر
رن یدا الگدوی مدوزاییکی شدناخته مدیشدود از رند داندههدایی
تشکیل شده که در یک آرایه تکراری از قرمز ،سبز و آبی قرارگرفته
است [ .]1شکل ( )8یک الگوی فیلتر بایر که از رن های مختلفی
تشکیلشده را نمایش میدهد که بیانگر نمونهبرداری ناپیوسدته و
از دست دادن قسمتی از دادهها در پیکسلهای مجاور است [ .]9با
وجود استفاده زیاد از فیلترهای رنگی با الگوی بایر به دلیل استفاده
از پلیمرها در این فیلترهدا ،حسدگر تصدویربرداری سداخته شدده از
آنها ،عملکرد مناسبی تحت شرایط دمایی بداال و یدا تحدت تدابش
زیاد ندارند [ .]81-83به همین علت گروههای تحقیقاتی مت دددی
به دنبال فیلترهای جایگزین هسدتند کده قابلیدت تحمدل شدرایط
تابشی و دمایی سخت را داشته باشند.

اینگونه فیلترها بر مشکالت مربوط به قرار گدرفتن طدوالنیمددت
فیلترهای رن مرسوم در م رض نور ،غلبه میکنند .الزم بده ذکدر
است که پیادهسازی این الیههای متناوب پیچیدگیهای زیدادی را
در ساخت به وجود خواهد آورد [.]28

 .3-2فیلترهای نرری با استفاده از كاواک فابری پرو با
آینههای فلزی
در این نوع فیلترها ،فیلم اکسید دی الکتریک کده بدین فدیلمهدای
آینهی بازتابنده باال و پایین قرارگرفته شده است ،بهعندوان کداواک
عمل میکند و بدا توجده بده تد ثیرات مشخصدههدای پراکنددگی و
ضخامت کاواک ،عمل فیلتر کدردن صدورت مدیگیدرد [ .]82روش
فیلترهای فلز /دیالکتریک با استفاده از کداواک فدابری پدرو بدرای
بهینددهسددازی عملکددرد سیسددتم تصددویربرداری نیددز مددورد بررسدی
قرارگرفته است .با تغییر ضخامت دوالیه از هفت الیه که در پشدت
حسگر تصویربرداری ت بیه شده است و با چهدار سدطل لیتدوگرافی
نوری ایجاد میشود میتوان بده رند هدای متفداوت دسدت یافدت
[ .]89ت داد زیاد الیهنشانی و دقت باالی هر الیهنشانی کده منجدر
به افزایش هزینه ساخت میشود ،از ض فهدای ایدن ندوع فیلترهدا
میباشد [.]89

 .4-2فیلترهای نرری بر مبنای رزونانس مورد هودایت
شده
فیلترهای ساخته شده از شبکههای زیر طولموجی سدیلیکونی بدر
روی زیر الیه کوارتز که بر اساس رزونانس مود هددایتشدده عمدل
میکنند ،به عنوان فیلتر نوری مورداستفاده قرار میگیرند [ .]81به
دلیل اینکه ضریب شکست مؤثر الیه شبکه در مقایسده بدا محدیط
اطرا باال است ،الیه شبکه بهعنوان یک مدوجبدر صدفحهای عمدل
میکند و زمانی که شرایط تطبیق فاز بین ندور فدرودی و مودهدای
هدایتشده در موجبر تامین میشود ،تشدید مود هددایتشدده رخ

شکل ( :)1تجزیه الگوی فیلتر رنگی بایر به اجزاء آن [.]1

می دهد که سبب انتقال نوری قابلتوجهی در طول مدوج رزوندانس
میشود .بدین ترتیب با تنظیم دوره تنداوب و عدرض الیده شدبکه،

 .2-2فیلترهای نرری با بلرر فرصرنی

میتوان به رن های مختلف دسترسی پیدا کرد [.]22-29

بلور فوتونی از الیههای دیالکتریدک متنداوب بدا ضدریب شکسدت
متفاوت تشکیلشده است که منجر بده یدک شدکا باندد فوتدونی
میشود [ .]20این شکا باند در حقیقت محدوده فرکانسی اسدت
که اجازه انتشار نور از ساختار بلدور را نمدیدهدد [ .]80-88بدرای
ایجاد یک باند برای انتقال در منطقه ممنوعه ،نیاز به یکالیه نقص
میباشد که اساساً یکالیه غیر متناوب است .این الیه را مدیتدوان
با تغییر ضخامت یکالیه از دیالکتریکهای مذکور ایجاد کدرد .در
این صورت وابسته به ضخامت الیده نقدص ،طدولمدوجی کده باندد
ممنوعه انتقال میدهد متفداوت خواهدد بدود [ .]88عدالوه بدراین،

 .5-2فیلترهای نرری پالسمرنیکی
مهمترین مسئله در این نوع ساختارها سدازوکار تشددید پالسدمون
سطحی است به طوریکه اگر نور فرودی سبب تحریدک پالسدمون
سطحی شود ،باع انتقال حداکثر طولموج تابیدهشده مدیگدردد
[ .]83با توجه به نظریه شبه اسدتاتیک ،رفتدار پالسدمون سدطحی
ساختار نانویی فلزها بر اساس نظریه الکتریکی دایپل مدل میشود
[ .]21عالوه براین ،ما در [ ]21-23مددلی بدرای رفتدار پالسدمون
سطحی ارایه کردهایم .همچنین در [83و  ]27-98برای فیلترهدای
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پالسمونیکی نوری ،مدلی برای بردار موج پالسمون سطحی از حل
م ادالت ماکسول تحت شرایط مدرزی ارائده شدده اسدت .مددلهای
مذکور ،طول موجی را که سبب بیشینه بازدهی انتقال میشود ،بده
پارامترهایی مانند ثابت دی الکتریک فلز ،ثابت دی الکتریک محدیط
پیرامون و دوره ی تنداوب وابسدته مدیکنندد .در حدالی کده سدایر
مشخصات فیلترهای نوری مانند ضخامت بدنه ،ارتفاع الیه شبکهای
و قطر روزنه در رابطه طول موجی که سبب بیشینه بازدهی انتقدال
می شود گنجانده نشده است .اثر ایدن پدارامترهدا بدر روی بیشدینه
بددازدهی انتقددال بدده صددورت تجربددی در [ ]99 -92و بدده صددورت
شبیهسازی در [ 91و  ]93نشان داده شده است .در شکل ( )2یک
آرایه مرب ی از حفرههای دایرهای با قطر  dو دوره تنداوب  Dنشدان
داده شده است [.]83

شکل ( :)2تصویر پرتوی یونی متمرکز شده از آرایه دوب دی حفرهها در
فیلم نقرهای].[83

از حل م ادالت ماکسول تحت شرایط مرزی ،تشدید پالسمون
سطحی در طرفین فیلم فلزی در صورتی اتفاق میافتد که اختال
بردار موج نور  k0و بردار موج پالسمون سطحی  kspبر روی ساختار
متناوب ،جبدران شدود .در ایدن صدورت طیدف تحریدک پالسدمون
سطحی از رابطه ( )8محاسبه میشود [83و.]21
2
2
()8
k sp  k 0 sin 0  p u x  q u y
D
D
که در ایدن رابطده ،زاویده ندور فدرودی ux ،و  uyبردارهدای
شبکه بندی در طرفین فیلم فلدزی اسدت .هدمچندین  pو  qاعدداد
صحیحی هستند که جهت انتشدار پالسدمون سدطحی را مشدخص
میکنند .با حل م ادالت ماکسول تحت شرایط مدرزی بدردار مدوج
پالسمون سطحی از رابطه ( )2به دست میآید [.]97

مساوی صفر است ،طول موجی که بیشینه بدازدهی انتقدال را دارد
بهدست میآید.

 m  i 12
)
 m  i

()9

(

D
p2 q2

max 

همچنین برای آرایه مثلثی ،طولموجی که در آن بیشینه
انتقال رخ میدهد ،از رابطه ( )1بهدست میآید [.]93
()1

 m  i 12
)
 m  i

(

D
4 2
) ( p  pq  q 2
3

max 

بنابراین ،نور فرودی با پالسمون سطل تزوی میشود و با تغییر
دادن پارامترهای نانو حفرهها باع تنظیم کردن طولموج رزونانس
میشود و فیلتر کردن نور را امکانپدذیر مدیسدازد .ایدن موضدوع،
هزینه ساخت و همشنوایی را کاهش مدیدهدد و چدون فیلترهدای
پالسمونیکی میتوانند در الیههای فلزی نزدیک سطل فتودیود قرار
گیرند ،نزدیکی فیلتر به بخش حساس به نور در پیادهسدازی مددار
مجتمع ،سبب باال رفتن بازدهی کوانتومی (نسبت ت دداد الکتدرون
تولیدشده در پیکسل به فوتون تابیدهشده) میشود [.]91

 .3معرفی ساختار و صحتسنجی شبیهسازی
 .1-3ساختار پالسمرنیکی
به لطف فناوریهای نانو ساختاری پیشرفته ،امکان اصدالح خدواص
اپتیکی روزنه واحدد از طریدق ایجداد تغییدرات در پیرامدون روزنده
بهوجود آمده است .این قبیدل تغییدرات موجدب افدزایش بدازدهی
انتقال نور میشود .وقتی یک روزنده واحدد در محاصدره شدیارهای
دوار ،مانند شکل ( )9قرار مدیگیدرد ،سداختار متنداوب آن ،سدبب
تزوی نور فرودی به پالسمون سدطحی در یدک طدولمدوج م دین
می شود [ .]97در نتیجه میدان الکترومغناطیسی در سدطل بداالی
روزنه شدید میشود که این منجر به بازدهی انتقال بسیار باالی نور
و ایجاد یک طیف کامالً مجزا میشود [.]93

1

()2

   2
 2 /   m i 
  m  i 

k sp

ثابت دیالکتریک فلز و
که در آن λ ،طولموج نور فرودی،
ثابت دیالکتریک محیط اطرا است .بردار پالسدمون سدطحی
مطرح شده در رابطه ( )2دارای قسمت حقیقی و موهومی میباشد
که با مساوی قرار دادن اندازه بردار پالسمون سطحی در روابط ()8
و ( ،)2و با توجه به اینکه در برخورد عمدودی ،زاویده ندور فدرودی

شکل ( :)3تصویر پرتوی یونی متمرکزشده از ساختار چشمگاوی با
روزنه استوانهای ].[97
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با ایجاد شیارهای دوار پیرامون روزنه ،در طرفین فدیلم فلدزی،
فیلتر نوری شیاردار پشت و روی چشم گاوی حاصل مدیشدود کده
نور بیرون آمده از روزنه با ساختار دورهای سدطل خروجدی تدزوی
میشود و امکان ایجاد یک پرتو تابشی باریک به وجود میآیدد کده
همگرایی آن کمتر از چند درجه خواهد بود .شکل ( )1تصویر برش
مقط ی از فیلتر شیاردار پشت و روی چشم گاوی در مرجدع []10
که از فیلم نازک نقرهای با روزنه زیر طولموجی واحد ساختهشدده
را نشان میدهد که برای تولید رن قرمز بهینهسازی شده است.

شکل ( :)4تصویر برش مقط ی شیارهای متناوب.

برای صحت سنجی عملکرد فیلتر پالسمونیکی شیاردار پشت و
روی چشم گاوی ،ت ثیر ضخامت الیه فلز و ویژگیهدای پراکنددگی
آن ،از روش تفاضددل محدددود در زمددان ،در نددرم افددزاره لومریکددال
استفاده شده است [ .]18تفاضل محدود در زمان ،روشی عددی بر
پایهی استفاده از تفاضل های متناهی در زمدان و مکدان مدیباشدد
[ .]12این روش برای حل م ادالت الکترومغناطیسدی ماکسدول در
حوزهی زمان و مکان بکار برده مدیشدود[ .]19روش تفاضدلهدای
متناهی در زمان از شیوه ی تقریب تفاضل مرکدزی بدرای گسسدته
سازی م ادالت کرل ماکسول در حوزههای زمانی و مکانی استفاده
میکند که با استفاده از روش مذکور طیف انتقال این فیلتدر مدورد
مطال ه قرارگرفته است .در شکل ( )1نتای شدبیه سدازی ،بدازدهی
انتقال مشابه  21درصدی با مرجع [ ]10را در طولموج 310 nm
از خود نشان میدهد.

 .2-3بهینهسازی
پارامترهای فیلتر شیاردار پشدت و روی چشدم گداوی کده توسدط
الگوریتم ازدحام ذرات در طول موج مرکزی  191 nmبهینهسدازی
میشود عبارتند از :دورهی تنداوب ،زمدان وظیفده ،ضدخامت بدنده،
ارتفاع الیه شبکهای و قطر روزنه .بدرای بهیندهسدازی فیلتدر ندوری
پالسمونیکی در طول موج مرکزی  191 nmالزم است که سیستم
به صورت خودکار توسط الگدوریتم بهیندهسدازی کنتدرل شدود .در
الگوریتم ازدحام ذرات ،با ترکیب همزمدان شدبیهسدازیهدای الزم
برای بهینه سازی دورهی تناوب ،زمان وظیفه ،ضخامت بدنه ،ارتفاع
الیه شبکهای و قطر روزنه ،بازدهی انتقال ندور محاسدبه مدیشدود.
همچنین با استفاده از مقایسه مقدار بازدهی انتقال ندور بدرای هدر
پارامتر در مقدار ف لی و بهترین مقداری که داشته اسدت ،بیشدینه
بازدهی انتقال نور انتخاب میشود تا اینکه هر یک از متغیرها بهینه
شوند .در هر بهینهسازی برای افزایش دقت 20 ،مرحله شبیهسازی
انجام شده است .با اجرای آخرین مرحله بهینهسازی طبدق شدکل
( )3مقدار بهینه دوره تناوب ،زمان وظیفه ،ضدخامت بدنده ،ارتفداع
الیه شبکهای و قطر ناحیه عبدور بده ترتیدب بده مقدادیر ،331 nm
 11 nm ،91 nm ،0/72و  882 nmمیرسد که میزان بهبود حاصل
شده برای بازدهی انتقال نور  93/1درصد اسدت .افدزایش بدازدهی
انتقال نور ،سبب افدزایش ت دداد فوتدون رسدیده بده هدر پیکسدل
میشود .در نتیجه طبق رابطه ( )1نسبت سیگنال به ندویز افدزایش
م دییابددد .بنددابراین ،نددویز ناش دی از عدددم یکنددواختی نددور کدداهش
مییابد[.]2
()1

SNR  10log N sig db

که در این رابطه N ،ت داد فوتون سیگنال میباشد.

شکل ( :)1طیف انتقال در هر مرحله از شبیهسازی برای مقادیر
بهینهسازی شده.

شکل ( :)5طیف انتقال ساختار مرجع [ ]10و شبیهسازی مقاله حاضر.

فیلتر بهینهسازی شده در شدکل ( )7نشدان داده شدده اسدت.
فرآیند ساخت فیلتر نوری پالسمونیکی ،با توجه به فرآیند سداخت
آرایهای از نانو حفرههدا در [ ]99 -91و فیلترهدای ندوری شدیاردار
پشت و روی چشم گاوی در [ 92و ]10پیشنهاد شده اسدت .ابتددا
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الگوی فلز نقره با استفاده از فرآیند تبخیر در خدال ،بدر روی بسدتر
شیشهای ایجاد میشود .سپس ،از پرتو یدونی متمرکدز شدده بدرای
ایجاد روزنه استفاده میشود .در نهایت برای ایجداد شدیارهای دوار
متناوب ،تکنیک لیتوگرافی با پرتو الکترونی بهکار گرفته میشود.

شکل ( :)7تصویر برش مقط ی شیارهای متناوب در فیلتر بهینهسازی
شده.

بنابراین ،در مقایسه با فرآیند ساخت فیلترهدای ندوری مانندد
فیلتر رن بلور فوتونی ،فیلتر رن مبتنی بر کاواک فدابری پدرو بدا
آینههای فلزی و فیلتر رن بر مبنای رزونانس مود هدایت شدده از
فرآیند ساخت سادهتری برخوردار است [ .]3الزم به ذکر است کده
در [ ]11برای افزایش بازدهی انتقال نور یک الیه اکسید  SiO2بدر
روی فیلم فلدزی ،الیدهنشدانی مدیشدود .جدنس فیلترهدای رنگدی
پالسمونیکی ،از فلز است .بنابراین ،در برابر شرایط دمایی باال و یدا
تابش زیاد نسبت به فیلتر رن بدایر کده از رنگداندههدای پلیمدری
تشکیل شده است مقاوم بدوده و دچدار تدداخل رنگدی نمدیشدود.
درنتیجه همشنوایی طیفی ناشی از فیلتدر رند کداهش مدییابدد.
همچنین فیلترهای رنگی پالسمونیکی میتوانند در الیههای فلدزی
نزدیک سطل فتودیود قرار گیرند .بنابراین ،همشنوایی اپتیکی نیدز
کاهش مییابد.
فیلتر نوری پالسمونیکی بهینهسازی شدده بدرای مدادونقرمدز
نزدیک در بازه طولموجی  711 nmتا  131 nmبا توجه به شدکل
( )1در طدولمدوج  ،191 nmدارای بیشدینه انتقدال  93/1درصدد
میباشد .در [ 90و  ]11 –17تحقیقاتی بر روی نظریه انتقال نور از
فیلم فلزی با روزنه نازک صورت گرفته است .آنها گزارش کرده اندد
قطبش  TMسبب تحریک پالسدمون سدطحی و افدزایش بدازدهی
انتقال نور میشود .همچنین بازدهی انتقال نور ( ) و بدردار مدوج
پالسمون سطحی به ترتیب با روابط ( )8و ( )3بیان میشود [.]97
طبق رابطه ( ksp ،)8زمانی بیشترین مقددار را دارد کده زاویده ندور
فرودی( ) مساوی با صفر باشد که با توجه بده رابطده ( )3سدبب
افزایش بازدهی انتقال نور میشود .عالوه براین ،طیدف انتقدال ندور
برحسب زوایای مختلف نور فرودی برای بیشینه طول موج عبدوری
از فیلتر شیاردار پشت و روی چشم گاوی در [ ،]92گدزارش شدده
است که زاویه نور فرودی صفر درجه بیشترین بازدهی انتقال نور را

دارد .در این مقاله برای دستیابی به بیشینه بدازدهی انتقدال ندور،
قطبش نور در مد  TMو زاویه نور فرودی مساوی بدا صدفر در نظدر
گرفته شده است.

b  64(kr )4 / 27 2

()3

 ،بردار موج ندور ،طدول مدوج و
در این رابطه،
ش اع روزنده اسدت .در شدکل ( ،)1مقایسدهای بدین طیدف انتقدال
فیلترهای شبیه سدازی شدده در[ 97و 10و  ]11و فیلتدر شدیاردار
پشت و روی چشم گاوی پیشنهاد شده در این مقاله که به ترتیدب
برای طول مدوج مرکدزی  120nm ،310 nm ،700 nmو 191 nm
بهینهسازی شدهاند ،صورت گرفتده اسدت .همدانطورکده مشداهده
میشود فیلتر پیشنهاد شده بیشینه بازدهی انتقال ندور را در طدول
موج مرکزی و بیشترین پهنا در نصف مقدار بیشینه را دارد.

شکل ( :)8مقایسه بازدهی طیف انتقال بین ساختارهای مختلف.

در جدول ( )8مقایسهای بین بیشینه بازدهی انتقال نور و پهنا
در نصف مقدار بیشینه فیلتر پیشنهادی و فیلترهای تجربی ساخته
شده در [ 99و ]10ارائه شده است .در ایدن جددول اخدتال بدین
دادههای تجربی و شبیهسازی به دلیل نقصهدای فرآیندد سداخت،
مانند :زبری سطوح الیه نشانی شده ،شکل روزنه و اندازه روزندههدا
است .همانطور که مشاهده میشود فیلتر پیشنهاد شده بیشدترین
انتقال را در طول موج مرکزی دارد.
جدول ( :)1مقایسه بازدهی طیفهای انتقال بین ساختارهای
مختلف.
پهنا در نوف

بیشینه

طرلمرج

مقدار بیشینه

انتقال

مركزی

10 nm

92 %

390 nm

شبیهسازی []99

< 300 nm

22/3 %

311 nm

تجربی []99

800 nm

21 %

310 nm

شبیهسازی []10

30 nm

7 %

300 nm

تجربی []10

880 nm

93/1 %

191 nm

فیلتر پیشنهاد
شده



فیلتر نرری
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در ساختار چشمگاوی ارائهشده در این بررسی ،ندوعی تشددید
که منجر به افزایش انتقال موج میشود وجود دارد .بدرای ایدنکده

جدول ( :)2مقایسه بین فیلترهای نوری مختلف.
پهنا در نوف مقدار

بیشینه

طرلمرج

درک بهتری از مفهوم رزونانس پالسمون سدطحی بدهوجدود آیدد،

بیشینه()nm

انتقال(درصد)

مركزی()nm

توجه خود را به میدان الکتریکی م طو مدیکندیم ،کده افدزایش

821

71%

111

ساختار []10

میدان الکتریکی در طرفین ساختار به م نای رزوندانس پالسدمون
سددطحی شدددیدتر اسددت .در ایددن سدداختار بهینددهسددازی شددده

80

39%

130

ساختار []13

880

93/1%

191

فیلتر
بهینهسازی شده

همانطوریکه در شکل ( -3الف) مشاهده میشود بدرای طدول مدوج

فیلتر نرری

 191 nmافزایش در میدان الکتریکی بدهدسدت آمدده کده سدبب

 .5نتیجهگیری

متناظر با توزیع میدان الکتریکی محلی قوی در سطل باال و پدایین

در این مقاله فیلتر نوری جدیدی ارائه شد که میتواند بر مشکالتی
از قبیل همشنوایی ،هزینهساخت باال ،عملکرد در شرایط نوری
شدید و دمای باال غلبه کند .عالوه براین ،میتوان آنها را در
الیههای نزدیک به فتودیود ساخت .ازاینرو ،فیلتر شیاردار پشت و
روی چشم گاوی برای تصویربرداری مادونقرمز با طولموج مرکزی
 191 nmتوسط الگوریتم ازدحام ذرات بهینهسازی شده است.

انتقال بیشتر شده است .انتقدال بیشدینه در طدول مدوج ،191 nm
روزنه است ،درحالی که برای انتقال نزدیک به صدفر در طدول مدوج
 ،700 nmبا توجه به شکل ( -3ب) توزیع میدان الکتریکی محلدی
فقط در سطل باالی روزنه وجود دارد .به عبارتدیگر میتوان گفت
که در سطل خروجی الیه ،یک جابهجایی فاز ذاتدی  π/2از تدابش
پالریتون پالسمون سطحی حاصل میشود و منتهدی بده پیددایش
یک کمینه در انتقال ،در طولموجهای متنداظر بدا بدردار م کدوس
شبکه آرایه میشود.
فیلتر نوری بهینه سازی شده ،از لحاظ بیشینه بازدهی انتقال و
پهنا در نصف مقدار بیشینه ،با فیلترهای نوری دیگر که طدولمدوج
مرکزی نزدیک به  191 nmدارندد مقایسده شدده اسدت .دادههدای
جدول ( )2از روی منحنی طیدف انتقدال مربدوط بده فیلتدر ندوری
ساختار مرجع [ ]13که یک فیلتر بلدور فوتدونی و سداختار مرجدع
[ ]10یک فیلتر بر پایه فلز/دیالکتریک مدیباشدد ،اسدتخراجشدده
است.

شکل ( :)1الف) توزیع شدت میدان محلی قوی در سطل باال و پایین
روزنه در طولموج  191 nmب) توزیع شدت میدان محلی فقط در
سطل باالی روزنه در طولموج .700 nm

طبق جدول ساختار بلور فوتونی ،پهنا در نصف مقددار بیشدینه
بهتر و ساختار فلز/دیالکتریک ،بیشدینه انتقدال بداالتری دارد .امدا
بااین وجود فیلترهای پالسمونیکی به دلیل فرایند ساخت ساده تر و
قابلیت تنظیم رن باال ،هزینه پیادهسازی بسیار کمتری دارند.
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Abstract
In this paper, a double-side bull’s eye plasmonic color filter used in complementary metal oxide semiconductor
(CMOS) based standard imaging sensors is presented. The thin-film filter is silver-made and optimized by using
a particle swarm algorithm in order to modify the corrugation period, duty cycle, film thickness, grating height
and aperture diameter for infrared imaging. The filter is designed for central wavelength 835 nm, having the
maximum transmittance of 38.6 % and the full width at half maximum (FWHM) of 110 nm. Inexpensive
implementation, proximity to the sensitive region, reduced crosstalk and independence from
temperature-sensitive polymers, are some of the advantages of this filter, making it suitable for tough
temperature conditions. Moreover, using functional analysis of this plasmonic filter and comparing it to the
optical filters with similar central wavelength has led us to the investigation of surface plasmon features under a
local electric field intensity distribution.
Keywords: Plasmonic Filter, Particle Swarm Algorithm, Infrared Imaging
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