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چكيده
 پیشنهاد و به کمک روشDNA در این مقاله یک حسگر پالسمونی جدید برای کاربردهای پزشکی نظیر تشخیص پیوند بین تک رشتههای
 موجود درDNA  این حسگر جذب مولکولهای.) شبیهسازی و تحلیل شده استFDTD( ماتریس انتقال و تفاضل محدود در حوزه زمان
 چراکه ضریب شکست محیط سنجش با.) را از طریق تغییرات حاصل شده در نور انعکاسی ساختار تشخیص میدهدPBS( محلول حسگری
(–گرافن و محیطITO) اکسید قلع ایندیوم-)نقره/ ساختار پیشنهادی متشکل از فلز (طال.جذب غلظتهای مختلف مولکولها تغییر میکند
 با بهینهسازی ضخامت فلزات (طال و. نقش مهمی در پارامترهای حسگر خواهد داشتITO  مشاهده شد که الیه اکسید فلزی.سنجش است
 برای ساختار22/33 آناالیت و بیشینه حد تشخیص-گرافن- برای ساختار طال72 deg/RIU  حساسیت بیشینه، اکسید فلزی و گرافن،)نقره
. ساختارهای پیشنهادی در این مقاله به نسبت کارایی بهتری دارند، در مقایسه با ساختارهای قبلی انجام شده.آناالیت بدست آمد-ITO-نقره
. زیست حسگر بهینه پیشنهادی قادر است پنجره جدیدی برای تشخیص مولکولهای زیستی باز کند،بنابراین
DNA ، گرافن، پالسمونهای سطحی، زیست حسگر:كليدواژهها

Design and Simulation of a Novel Surface Plasmon Based Bio-Nanosensor
for Detection of DNA Hybridization
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Abstract
This paper proposes a novel plasmonic sensor for biological applications such as single-stranded DNA detection
that it is simulated and analyzed using the FDTD method. The sensor detects the adsorption of DNA molecules in
the sensing solution (PBS) by changes in the reflectance of the structure. The mechanism of this sensor is based on
the variation of refractive index with the absorption of different concentrations of molecules. The proposed
structure consists of metal (gold/silver)-indium tin oxide (ITO)-graphene and an assay medium. The results showed
that the ITO metal oxide layer plays an important role in the sensor parameters. By optimizing the thicknesses of
metals (gold and silver), the metal oxide, and graphene, we obtained the maximum sensitivity of 75 deg/RIU for the
gold-graphene-analyte structure and the maximum detection limit of 58.33 for the silver-ITO-analyte structure. The
structures proposed in this paper outperform those presented in previous works. Thus, the proposed biosensor is
able to open a new window for biomolecule detection.
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 .9مقدمه
امروزه خطر تهدیدات زیستی به خاطر قابلیت باالی آنها در
ریشهکن کردن تدریجی یک نسل از طریق ایجاد اختالل در روند
طبیعی تکثیر سلولهای افراد یک جامعه ،بسیار موردتوجه در
بحث بیوتروریسم است .آشکارسازی به کمک حسگرهای زیستی
اولین و مهمترین مرحله از سلسله مراحل اقدامات دفاعی در برابر
این تهدیدات است .یک حسـگر زیسـتی از دو جـزء شامل
گیرنده و مبدل تشکیل میشود.
گیرنـده مولکولی زیستی جهت شناسایی مولکول هـدف و
مبدل ،ساختاری برای تبدیل رویداد تشخیص مولکول هدف به
یـک سیگنال قابلاندازهگیری است ] 9و  .[8حسگرهای زیستی
به خاطر ابعاد نانومتری که دارند قادر به ردیابی میکروارگانیسمها،
تشخیص باکتریها ،ویروسها و شناسایی آفتکشها در مـواد
غذایی ،آب ،خاک و هوا هستند .از دیگر کاربردهای این حسگرها
میتوان به کاربرد آنها در جنگهای شیمیایی و زیستی برای
تشـخیص و جلـوگیری از تماس و یا استشمام گازهای شیمیایی
در منطقه عملیاتی و همچنین جلوگیری جهت انتشار بیماریهای
عفونی اشاره کرد ].[3-2
در میـان انواع حسگرهای زیستی که تابهحال ارائهشدهاند،
حسگرهای زیستی نوری بهدلیل مزایایی همچون مصونیت در
برابر اثرات الکترومغناطیسی ،مقاومت باال در برابر تغییرات دمایی
محیط ،دقت و سرعت پاسخ باال و  ...همواره موردتوجه محققان
بودهاند ] .[6از مهمترین مزیتهای حسگرهای نوری نسبت به
حسگرهای فلورسانسی این است که در روش حسگری به کمک
نور دیگر نیازی بــه نشاندار کــردن مولکولها با مواد فلورسنت
نظیر رنگ نیست.9
اگرچه روش فلورسانسی از حساسیت باالیی برخـوردار اسـت
اما ایـن روش محـدودیتهایی در فرایند برچسب گذاری دارد که
میتواند منجر به تغییر خواص مولکولهای هـدف شـود ] 7و .[2
اما در روش بدون برچسبگـذاری کـه در حسـگرهای نـوری رخ
میدهد ،نیازی به نشان دار مولکـولهـا با یک عامـل فلورسانسـی
نیست .عالوه بر اینها ،روش حسگری نوری نسـبتا آسـان و ارزان
است.
ســــازوکار اصـــلی در دســـتگاههـــای حســـگری بـــدون
برچسبگذاری ،اندازهگیـری تغییـرات ضـریب شکسـت ناشـی از
فعل وانفعاالت مولکولی است .بااتصـال مولکـولهـای زیسـتی بـه

9

در شناسایی مبتنی بر فلورسانس ،هر دو مولکول زیســتی هـدف و مولکـول شناسـایی

زیسـتی بـا عالمـت فلورسـنت ماننـد رنـگ نشـانه گـذاری یـا بـه اصـطال برچسـب دار
میشوند .در این روش شدت فلورسانس نشـاندهنـده حضـور مولکـول هدف است.
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دیواره الیه سـنجش ،ضریب شکست آن ناحیه تغییــر مـیکنـد.
این اتفاق منجر به تغییر در مشخصههای طیف عبوری یا انعکاسی
ساختار خواهـد شـد .ایـن تغییـرات مـیتوانـد شـامل تغییـر در
طـولمـوج تشـدید یـا تغییـر درشـدت آن ظـاهر شـود .تـاکنون
حسگرهای زیستی نوری متنوعی توسط محققان ارائه شده اسـت.
این حسـگرها عبارتاند از :حسگرهای نوری مبتنـی بـر تــداخل
] ،[1حسـگرهای مبتنـی بـر موجبرهای نوری ] ،[91حسگرهای
نوری فیبری ] ،[99حسـگرهای مبتنی بر حلقـههـای تشـدیدگر
] [98و حسگرهای بلور فوتونی ].[93
عالوه بر اینها ،در چند سال اخیر نشان دادهشـده اسـت کـه
پالســمون پالریتــونهــای ســطحی )SPP( 8ازجملــه بهتــرین
گزینهها برای ساخت حسگرها جهـت دسـتیـابی بـه حساسـیت
بسیار باال میباشند .در یک تعریف کلی میتـوان گفـت کـه SPP
ها ،نوسانات دستهجمعی الکترونهای آزاد سطح فلز هسـتند کـه
تحت تأثیر یک موج الکترومغناطیسی بـا زاویـه فـرود و فرکـانس
خاصی قرار گرفتهاند ].[91
درصورتی که بین الکترونهای آزاد فلز و موج فرودی تشـدید
رخ دهد ،موج پالسمونی در مرز مشترک فلز (بهعنوان مادهای بـا
ثابت دیالکتریک حقیقی منفی) و دیالکتریک (بهعنوان مـادهای
با ثابت دیالکتریک مثبت) منتشر خواهـد شـد .اگـر سـطح فلـز
موردنظر صاف باشد SPPها غیر تابشی بـوده و کـمکـم بـهدلیـل
قسمت موهومی غیـر صـفر مربـو بـه ثابـت دیالکتریـک فلـز،
انرژیشان کاهش پیدا میکند؛ اما اگر سطح دارای ناصافی باشـد،
SPPها عالوه برجذب توسط فلـز ،بـه خـاطر پراکنـدگی ناشـی از
ناصافیها نیز به فضای آزاد منعکسشده کـه ایـن نیـز منجـر بـه
کاهش طول انتشارشان خواهد شد.
امروزه با پیشرفتهای حاصلشده درزمینه فناوری نانو،
حسگرهای مبتنی بر پالسمونهای سطحی ،در علوم مختلفی
همچون شیمی ،زیستشناسی و صنایع غذایی جهت تشــخیص
انواع مولکولهای زیستی ،بیماریها و آلودگیهای محیطی
مورداستفاده قرار میگیرند .از مزایای حسگرهای پالسـمونی
میتوان به حسـاسیت بسیار باالی طولموج تشدید پالسمونها
نسبت به تغییرات ضـریب شکسـت محـیط نمونـه اشاره کرد که
این ویژگی منجر به افزایش چشمگیر پارامترهای معرف کیفیت
حسگرها ،شامل حساســیت حسگر ،حــداقل بازتابنــدگی و
نــیمپهنــای بــاریک طیــف بازتابندگی ،نسبت به دیگر
حسگرهای نوری میشود .تاکنون حسگرهای زیستی پالسمونی
متنوعی توسط محققان طراحی و ساخته شده است ].[92-81
در بـین نــانو ســاختارهای پالســمونی مختلــف ،ســاختارهای
Surface Plasmon Polariton
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پالسمونی مبتنی بر فلزات نقره و طال بهدلیل خواص منحصربهفرد
اپتیکی و الکترونیکی که مربو به تشدید پالسمونهای سـطحی
است ،بسیار موردتوجه بودهاند .برای نمونه ،آلکـا و همکـارانش در
سال  8192یک ساختار حسگری مبتنی بر گـرافن بـا حساسـیت
زاویهای  33/12deg/RIUارائه دادند ] .[89یک سال بعد ،حسـگر
دیگری با حساسیت  17/13deg/RIUتوسط مایریا پیشـنهاد شـد
] .[88سایفور و همکارانش در سـال  8197حسـگری مبتنـی بـر
گرافن و  MoS2طراحی و ارائه دادند ] .[83حساسیت حسگر آنها
 27/2deg/RIUبود .در همان سال شهامت و همکـارش نیـز یـک
ساختار موجبری جهـت تشـخیص  DNA9در بانـد تراهرتـز ارائـه
دادند ] .[81حسگرهای دیگری در سالهای بعد توسـط محققـان
ارائه شد ].[87-82
اخیرا نشان داده شده است که استفاده از برخی اکسیدهای
فلزی میتواند در بهبود خواص پالسمونی مؤثر باشند ] 82و .[81
اکسید تیتانیوم 8ازجمله این فلزات است که بهدلیل ویژگی های
منحصربهفردی همچون کنترلپذیر بودن ثابت دیالکتریکی آن،
مقاومت الکتریکی کم و پایداری باالیی که دارد توانسته توجهات
زیادی را به خود جلب کند .این فلز در ناحیه مرئی شفاف بوده و
به همین جهت در سلولهای خورشیدی ،نمایشگرها ،حسگرها و
دیگر ادوات الکترواپتیکی بسیار مورداستفاده قرار میگیرد.
در سال  8193گروه میشرا با بهکارگیری اکسید فلـزی ،ITO
یک نانو حسگر پالسمونی جهت تشخیص  PHخـون ارائـه دادنـد
] .[31آنها نشان دادند که حساسیت حسـگر بـه ضـخامت الیـه
اکسید فلزی وابستگی زیادی دارد.
عالوه بر اکسیدهای فلزی که قادر به بهبود کارایی حسـگرها
هستند ،اخیرا نیز نشان داده شده است کـه مـواد دوبعـدی نظیـر
گرافن ،مولیبدیوم و تنگستن دی سـولفید نیـز بـه خـاطر سـطح
تماس باالیی که با مولکولهای اطراف خوددارند میتوانند باعـث
افزایش کارایی حسگرهای پالسمونی شوند ] .[33-39برای نمونه،
در سال  8192مایریا و همکـارانش نشـان دادنـد کـه اسـتفاده از
گرافن میتواند حسگرهای پالسمونی را بهطـور قابـل مالحظـه ای
بهبود بخشد ] .[31وانـگ نیـز در همـان سـال نشـان داد کـه بـا
الیه شانی تنگستن دی سولفید ( )WS2بر روی نقره مـیتـوان بـه
حسگری با حساسیت باال رسید ].[32
همان طور کـه در بـاال اشـاره شـد بـهکـارگیری  ITOو مـواد
دوبعدی میتوانند منجر به افزایش کارایی حسگرهای پالسـمونی
گردند .بر همین اساس ،در این مقاله با ترکیب فلـزات نقـره/طال،
 ITOو مواد دوبعدی ،یک حسگر پالسمونی جدید با حساسـیت و
Deoxyribonucleicacid
)Indium Tin Oxide (Ito
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حد تشخیص باال ارائه کـردهایـم .در ادامـه نیـز چـون الیـههـای
دوبعدی مورداستفاده جاذب مولکولهـای  DNAبودنـد لـذا نـانو
حسگر پیشنهادشده میتوانـد در تشـخیص مولکـولهـای DNA
مورداستفاده قرار گیرد .با پیوند مولکـولهـای  DNAمجهـول بـا
مولکول های  DNAسنجشی ،ضریب شکست محیط آناالیت تغییر
کرده و درنتیجه زاویه تشـدید جابهجا خواهد شد .از ایـن طریـق
سنجش توسط حسگر انجام میگیـرد .روشـی کـه در ایـن مقالـه
برای تحقق فرآیند سنجش به آن پرداخته مـیشـود ،اسـتفاده از
تحریک امواج سطحی و اندازهگیری طیـف بازتـاب داخلـی کلـی
تضعیفشده در ساختار است.

 .6معرفی ساختار
سیستم حسگر طراحی شده در شکل ( )9نمایش داده شده اسـت.
این حسگر از زیر الیهای از جنس  SF11با ضـریب شکسـت ()n0
تشکیلشده است که الیه از جنس  BK7به ضخامت  d1و ضـریب
شکست ( )n1روی آن قرار دارد .بهمنظـور اتصـال فلـز مـوردنظـر
جهت تشـدید  SPPبـا سـطح  ،BK7یـک چسـب تیتـانیومی بـه
ضخامت  d2و ضریب شکسـت ( )n2بـر روی  BK7قـرار دادهشـده
است n3 .ضریب شکست فلز و  d3ضخامت آن است .این فلـز بـه-
منظور تحریک پالسمونهـا بـر روی الیـه اتصـالدهنـده نشـانده
میشود .الیه فلزی میتواند نقره یا طـال باشـد .در ادامـه ،بـر روی
الیــه فلــزی ،الیــهای از جــنس  ITOبــا ضــریب شکســت ( )n4و
ضخامت  d4قرار داده مـیشـود .در انتهـا نیـز الیـههـایی از مـاده
دوبعدی (گرافن) بـر روی سـطح  ITOقرارگرفتـه اسـت .ضـریب
شکست و ضخامت گرافن بـهکـاربرده شـده بـهترتیـب از  n5و d5
است.
در این حسگر ،نور لیزر تحت زاویه به سیستم تابیده و بعـد
از عبور از ساختار ،به مرز فلز ITO-برخورد کرده و باعـث تشـدید
 SPPدر مرز  ITOبا مـاد زیسـتی هـدف (آناالیـت) مــیشــود.
تحریک موج سطحی منجر به ظهور یـک افـت شــدید در طیـف
بازتابی حسگر برحسب زاویه تشدید پالسـمونی امـواج ســطحی
خواهد شد .با تغییر ضریب شکسـت مـاد زیسـتی ،ثابت انتشـار
) طبق رابطه ( )9تغییر خواهد کرد ] .[36با
موج پالسمونی (
تغییر ثابت انتشار موج  SPPزاویه تشدید نیز جابهجا خواهد شـد.
بـا شناسـایی زاویـه تشدید جدید و اندازهگیری میـزان تغییـرات
آن ،میتوان تغییرات ایجادشده در ضـریب شکست مـاد زیسـتی
هدف را تعیین کـرد.
√

()9
در این رابطه

ثابت دیالکتریک فلز و

ضریب
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) و گامهای زمانی
زمان )FDTD( 9با گامهای مکانی (
) استفاده شده است که در آن  cسرعت انتشار نور
(
در فضای آزاد هست ].[13

شکست محیط آناالیت ( )sensing mediumاست.

جدول  .9ضرایب شکست مواد مختلف مورداستفاده در ساختار حسگری

شکل  .9ساختار نانو زیست حسگر پالسمونی پیشنهادشده

ثابت دیالکتریک طال ( ،)Auنقره ( )Agو  ITOنیز بر اساس مدل
درود طبق روابط ( )2-3در نظر گرفته میشوند ]:[31-37
)(3
)(1
)(2

زیر الیه  SF11و الیه BK7نیز بهترتیـب دارای ضـرایب شکسـت
زیر میباشند ]. [19-11
)(6

√
√
√

()7

√

در این روابط فرکـانس زاویـهای برحسـب (  ) ⁄و
طولموج نور در فضای آزاد برحسب میکرومتر است .با جاگـذاری
طولموج لیزر ( )638/2 nmدر روابط ،3-7ضـریب شکسـت ،Au
 ،ITO ،Agچسب تیتـانیوم BK7 ،SF11 ،و گـرافن محاسـبه و در
جدول ( )9ارائهشده است ].[18
بهمنظور تحریک ساختار از یک منبع نور لیـزر هلیـوم-نئـون
( )He-Neبا طولموج  638/2نانومتر استفاده کردهایم که مطـابق
شکل ( )9از پایینبر ساختار تابانده میشود .همچنین برای آنـالیز
رفتار نوری حسگر و محاسبه پروفایل میدانهای الکترومغناطیسی
بهترتیب از ماتریس انتقال و روش عددی تفاضل محدود در حوزه

در این مقاله ،جهت یافتن بهترین حساسیت ،حد تشخیص و
فــاکتور کیفیــت ،ســاختارهای مختلــف شــامل :نقــره-آناالیــت،
طال-آناالیت ،نقره-ITO-آناالیت ،طال-ITO-آناالیت و ساختارهای
متشکل از الیههای طال/نقره-ITO-گـرافن-آناالیـت موردبررسـی
قرارگرفته اند .نتایج نشان دادند که ساختار سوم نسـبت بـه بقیـه
ساختارها از حساسیت بهتری برخوردار است .حسـگر پیشـنهادی
در این مقاله ضمن استفاده در تشخیصهـای زیسـتی ،مـیتوانـد
بــهعنــوان ســاختاری بهینــه ازلحــا الیــهشــانی و اســتفاده در
حسگرهای فیبری نیز به کار گرفته شود.

 .3ماتریس انتقال
بهمنظور تحلیل عددی ساختار ،از روش ماتریس انتقـال اسـتفاده
شد .با در نظر گــرفتن محــور  xممــاس بــر ســطح جــدایی
محورها و عمود بر محور  zو با در نظر گرفتن شرایط مرزی بـرای
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ،میزان انعکاس نـور از سـاختار
( )Rاز مزدوج ضریب انعکاس ) ( بهدست مـیآیـد ] .[11ایـن
ضریب بهصورت زیر محاسبه میشود.
)(2

)

(

)

(

)

(

)

(

که در آن  Nمعرف شماره محیط و ضـرایب  Mijعناصـر مـاتریس
انتقال است که بهصورت زیر تعریف میشوند.
]

[

که در آن داریم:
Finite Difrensial Time Domain

1
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√

)(1

ضریب
)(91
)(99

]

(

)
)

) (
) (

بهترتیب برای مدهای  TEو  TMبهصورت زیر است:
⁄

) (

) (
]
) (

√

(

) (

√

عمدتا چهار روش بـرای مکـانیزم حسـگری یـک حسـگر تعریـف
میشود -9 .روش شدتی ،در این روش طولموج و زاویـه تشـدید
ثابت بوده و با اندازهگیری میزان تغییرات در شدت نـور بازتابشـی
فرآیند حسگری صورت میگیرد -8 .روش جابه جایی زاویهای ،در
این روش طولموج ثابت بوده و زاویـه تشـدید پالسـمونی تغییـر
خواهد کرد-3 .روش طیفی ،در این روش ،زاویه نور فرودی ثابـت
بوده و با اندازهگیری میزان جابهجـایی طـولمـوج تشـدید ،مـاده
مجهــول شناســایی مــیشــود-1 .روش فــازی ،در ایــن روش بــا
اندازهگیری اختالف فاز میان مدهای  TMو  TEنور فرودی ،بـرای
یک طولموج و زاویه تشدید ثابت ،فرآیند تشـخیص مـاده هـدف
صــورت م ـیگیــرد .در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه نــوع طراح ـی و
ســاختارهای ارائــهشــده ،از روش جابــهجــایی زاویــهای اســتفاده
می کنیم .حساسیت برای ساختار زاویهای بـهصـورت رابطـه ()98
تعریف میشوند:

()92

]

[
) (

8

) (

) (
) (

[

) (
) (

[

که در آن برای مد  TMداریم:
√

()96
()97

√8

()92

√

8

√

()91

که در آن اندیس صفر مربو به آناالیت ،یک مربو به فلز،
اندیس  8مربو به چسب ،اندیس  3مربو به  BK7و اندیس 1
مربو به ماده  SF11است .ضریب انعکاس از رابطه زیر بهدست
خواهد آمد:
()81
که در آن داریم:

)(98

عالوه بر حساسیت ،نسبت سیگنال به نویز حسگر ،موسوم به حـد
تشخیص )DA( 9و فـاکتور کیفیـت ( )Qfنیـز بـرای یـک حسـگر
()89

بهصورت زیر تعریف میشوند.
)(93
)(91

پهنـای طیـف را نشـان مـیدهـد .هـر چـه
کـه در آن،
حساسیت ،حد تشخیص و فاکتور کیفیت حسگر بـاالتر باشـد ،آن
حسگر مناسبتر هست.

 .۴بررسی عملکرد ساختارهای مختلف حسگر

()88

()83

 . 9-۴ساختار فلز-آناالیت
در این سـاختار محـیط آناالیـت در تمـاس بـا فلـز خواهـد بـود.
بهعبارتدیگر الیههای گرافن و  ITOبرداشتهشده تـا آناالیـت بـه
طور مستقیم در تماس با فلز قرار گیرد .بـرای چنـین سـاختاری،

مدهای TE

شکل ( )8طیف انعکاسی ساختار نقره-آناالیت را برای
و  TMبرای دو حالت شبیهسازی و تئوری نشان میدهد .در کـل

مطابق روابط ( ،)99-1ضریب انعکاس بهصورت زیر است:
Detection Accuracy

()81

1
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ایــن مقالــه ،ضــخامت  )d1( BK7برابــر  911نــانومتر و چســب
تیتانیومی ( 8/2 )d2نانومتر در نظر گرفته می شوند .در شکل ()8
ضخامت نقره ( 21 )d3نانومتر می باشد .همانطـور کـه مشـاهده
میشود تطابق بسیار خوبی میـان نتـایج حاصـل از شـبیهسـازی
 FDTDو نتایج تئوری حاصل از ماتریس انتقال وجود دارد .مطابق
شکل ،برای مد  TMدرهای تیز بـا پهنـای  9/18درجـه در زاویـه
 28/21درجه وجود دارد که معرف تشدید پالسمون است .مطابق
شکل ،در این زاویه میزان انعکاس از ساختار نزدیک به صفر است؛
اما برای مد  TEمیزان انعکاس برای تمام زوایا نزدیک واحد است.
بهعبارتدیگر ،برای این مد ،هیچ پالسـمونی تحریـک نمـیشـود.
دلیل این اتفاق بهشر پیوسـتگی میـدانهـای و در مـرز
مشترک فلز-آناالیت برمیگردد .این شر برای مد  TMبهصورت:
فلز

فلز

⁄
آناالیت

آناالیت

شکل ( )3پروفایل میـدان مغناطیسـی سـاختار فـوق را در زاویـه
تشدید  28/21درجه برای مد  TMنشان میدهد .همانطـور کـه
مشاهده میکنیم در این زاویه ،موج  SPPدر مرز مشترک نقـره و
آناالیت تحریکشده و در سطح مشترک آنهـا منتشـر مـیشـود.
ضــریب شکســت محــیط نمونــه در ایــن حالــت  9/333در نظــر
گرفتهشده است.

هســت کــه در آن ثابــت انتشــار مــوج

پالسمونی در مرز مشترک است .با توجه به مثبت بـودن

آناالیت

و

بخش حقیقی ها و از طرفی چون قسمت موهـومی فلـزات (در
اینجا طال و نقره) در بانـد مرئـی منفـی اسـت ،شـر الزم بـرای
تشدید این مد میتواند برقرار باشد .اما برای مـد  TEتحـت هـیچ
شرایطی شر پیوستگی میدانها در مرز فلز–آناالیـت بـهمنظـور
تشدید پالسمونها محقق نخواهد شد .ازنظر توصیفی نیز میتوان
اشاره کرد که چون در مد  ،TEمیدان الکتریکی نور فرودی هـیچ
مولفهای در امتداد سـطح فلـز نـدارد لـذا قـادر بـه انتشـار مـوج
پالسمونی در سطح فلز نخواهـد بـود .امـا بـرای مـد  TMقضـیه
متفاوت است .برای این مد ،میدان مغناطیسی عمـود بـر سـاختار
بوده (در امتداد محور yها) و لـذا میـدان الکتریکـی نـور فـرودی
دارای مؤلفه در امتداد سطح فلز است .این مؤلفـه مـیتواننـد بـر
الکترونهای آزاد سطح فلز نیرویی مماسی وارد کـرده و ازایـنرو،
امکان وجود موج پالسمونی در امتداد سـطح فلـز بـرای مـد TM
وجود خواهد داشت.

شکل  .3پروفایل میدان مغناطیسی در زاویه تشدید  28/21درجه در
ساختار نقره-آناالیت .ضخامت نقره  21نانومتر است.

در ادامه بهمنظور مشخص کردن ضخامت بهینهای از نقره ،مطابق
شکل ( ،)1طیف انعکاسی ساختار برای ضخامتهای مختلف نقره
بررسی شد .در شکل ( ،)1محور افقی زاویه فرودی نـور برحسـب
درجه ( 28تا  22درجـه) و محـور عمـودی ضـخامت الیـه نقـره
برحسب میکرومتر ( 1/13تا  1/17میکرون) را نشـان مـیدهنـد.
مطابق شکل ،ضخامت بهینه برای نقره حدود  21نانومتر است.

1.0
TM Mode-FDTD Simulation
TM Mode-Theoritical Results
TE Mode-FDTD Simulation
TE Mode-Theoritical Results

0.8

0.4

Reflection

0.6

0.2 d =50nm
3
d2=2.5nm
d1=100nm

Silver-Analyte Structure

0.0
65

55
60
)Incident Angle (degree

50

45

شکل  .6طیف انعکاسی از ساختار نقره-آناالیت .ضخامت 911 BK7
نانومتر ،چسب تیتانیومی  8/2نانومتر و ضخامت نقره  21نانومتر می
باشد.

شکل  .۴میزان انعکاس از ساختار نقره-آناالیت با ضخامتهای مختلف
نقره .ضریب شکست محیط آناالیت  9/333است.

شکل ( )2طیف انعکاسی ساختار نقره-آناالیـت را بـرای ضـخامت
بهینه  21نانومتر برای ضرایب مختلف آناالیـت (،9/332 ،9/333
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 9/337و  )9/331نشان میدهد .مطابق شکل ،با افزایش ضـریب
شکست آناالیت از  9/333به  ،9/331زاویه تشـدید از  28/21بـه
 23/91درجه جابهجا میشود .حساسیت زاویهای ،فاکتور کیفیـت
و حد تشخیص 9این سـاختار بـه ترتیـب برابـر بـا ،21deg.RIU-1
 11/19 RIU-1و  1/811بهدست میآید.

الیه ای ضد اکسید مانند گرافن بر آن نشانده شـود کـه در بخـش
بعد اثرات این الیه ضد اکسید را موردبررسی قرار دادهایم.
0.8

0.6

Metal (silver)-Analyte Structure
nAnalyte=1.333
nAnalyte=1.335
nAnalyte=1.337
nAnalyte=1.339

0.6

d3=30nm
d3=40nm
d3=50nm
d3=55nm
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52.0

)Incident Angle (degree

شکل  .5طیف انعکاسی ساختار نقره-آناالیت برای مقادیر مختلف
ضریب شکست آناالیت .ضخامت نقره  21نانومتر هست.

در ادامه اثر طال موردبررسی قرار گرفت .شکل ( )6طیف انعکاسی
را برای فلز طال با ضخامتهای مختلف  61 ،22 ،21 ،11 ،31و
 71نانومتر نشان میدهد .همانطور که مشاهده میکنیم با
افزایش ضخامت طال از  31تا  22نانومتر ،تشدید پالسمونی
تقویت میشود (عمیقتر میشود)؛ اما برای ضخامتهای بزرگتر
از  22نانومتر این حالت رو به تضعیف میرود .این رفتار به خاطر
افزایش تلفات نور در ضخامتهای باالی طال است ،بهطوریکه نور
نمیتواند خود را بهطور مؤثری به مرز طال-آناالیت رسانده و منجر
به تحریک پالسمونها گردد .مطابق نتیجه بهدستآمده ،ضخامت
بهینه طال برای ساختار طال-آناالیت حدود  22نانومتر خواهد بود.
برای این ساختار ،زاویه تشدید و پهنای طیف بهترتیب برابر با
 22/16و  3/9درجه هستند.
همچنین با افزایش ضریب شکست آناالیت در این سـاختار از
 9/333بــه  ،9/331زاویــه تشــدید از  22/16بــه  26/11درجــه
جابـهجـا مـیشـود .حساسـیت زاویـهای ،فـاکتور کیفیـت و حــد
تشخیص (برای این مقدار تغییر ضریب شکسـت ،یعنـی)1/116 :
ساختار طال-آناالیت بهترتیب برابـر بـا RIU-1 ،73/33 deg.RIU-1
 83/62و  1/918بهدست آمد .الزم به ذکر است که اگرچه حسگر
مبتنی بر نقره از حد تشخیص باالتری برخوردار است اما این فلـز
بهسرعت در مقابل هوا اکسید میشود .این اتفاق مـیتوانـد تـأثیر
زیادی بر عملکرد حسگر داشته باشد .به همین دلیـل الزم اسـت
 9حد تشخیص برای میزان تغییر ضریب شکست  1/116است.

70

65
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55

50

45

40

شکل  .2طیف انعکاسی از ساختار طال-آناالیت برای ضخامتهای
مختلف طال.

 .6-۴ساختار فلز-گرافن-آناالیت
در این بخش ،اثر الیهای از گرافن بر روی الیه فلزی مورد بررسی
قرار گرفت .ساختار موردبررسی در ایـن بخـش شـامل الیـهای از
گرافن به ضخامت  LG= NG×0.34nmاسـت کـه در آن 1/31nm
ضخامت یک تکالیه از گرافن و  NGتعداد الیههای گرافن اسـت.
شکل ( )7طیف انعکاسی مد  TMرا برای تعداد الیههای مختلـف
گرافن نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود دو دره یکـی
در حوالی  23درجه (مد اول) و دیگری در حوالی  29درجه (مـد
دوم) رخ میدهد .هرکدام از این درههـا معـرف مـدهای مختلـف
 SPPهستند .با افزایش تعداد الیهها ،دره اول رو به تضعیف مـی-
رود .همچنین زاویه تشدید مربو به مد اول به خـاطر تغییراتـی
که در ضریب انعکاس ساختار به خاطر اضافه شدن الیـه گرافنـی
ایجادشده تغییر میکند .در واقع با توجه به اینکه مجمـوع الیـه-
های نقره و گرافن مانند یک کاواک فابری-پرو برای نـور فـرودی
عمل میکنند لذا با افزایش ضخامت گـرافن ،طـولمـوج تشـدید
کاواک نیز افزایش پیدا خواهد کرد که این نیز منجر بـه افـزایش
طولموج تشدید خواهد شد .این در صورتی است که مـد دوم بـا
افزایش تعداد الیهها جابه جایی فراوانـی نـدارد .بـهطـور خالصـه،
انتخاب سه الیه گرافن ضمن حفظ الیه نقره از اکسید شـدن ،دره
پالسمونی تیز و عمیقی را نیز برای ساختار فراهم خواهد آورد.
بــهمنظــور درک بهتــر رفتــار نــور در درههــای پالســمونیکی
مشاهده شده در شکل ( ،)7پروفایل میدان مغناطیسی در زوایـای
تشدید مربـو بـه مـد اول 23/819 :درجـه و مـد دوم29/263 :
درجه در شکلهای ( )2و ( )1ارائـهشـده اسـت .همـانطـور کـه
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مشاهده می شود دره اول مربو به حالتی است کـه پالسـمونیک
در مرز بین گرافن و آناالیت تشکیل میشود .ولی بـرای دره دوم،
پالسمونیک در مرز مشترک نقره با الیه دیالکتریک زیرین خـود
شکل میگیرد .حساسیت زاویهای ،حد تشخیص و فاکتور کیفیت
ساختار نقره-گرافن-آناالیت برای سه الیه گرافن بهترتیب برابر بـا
 1/316 ،66 deg.RIU-1و  27/71 RIU-1بهدست آمد.
0.8

شکل ( )91نیز طیف انعکاسی ساختار فوق را برای فلـز طـال
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میکنیم با افزایش ضـخامت
گرافن ،زاویه تشدید پالسمونیک به سمت مقادیر بزرگتـر پـیش
میرود همزمان پهنا نیز افزایش پیدا میکند .حساسیت زاویـهای،
حد تشخیص (برای تغییر ضریب شکست برابر با  )1/116و فاکتور
کیفیت ساختار طال-گرافن-آناالیت به ترتیب برابـر بـا deg.RIU-1
 1/982 ،72و  81/23 RIU-1بهدست آمد.
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شکل  .7طیف انعکاسی از ساختار نقره-گرافن-آناالیت برای تعداد
الیههای مختلف گرافن.
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شکل  .92طیف انعکاسی از ساختار طال-گرافن-آناالیت برای تعداد
الیههای مختلف گرافن.

 .3-۴ساختار فلز- ITO -آناالیت
نتیجه شـبیهسـازی عملکـرد حسـگر بعـدی کـه در آن بـهجـای
الیههای گرافن از اکسید فلزی  ITOاسـتفاده مـیکنـد در شـکل
( )99ارائهشده است .مطابق این شکل ،ضخامت بهینه برای طال و
 ITOبهترتیب برابر با  926و  87نانومتر خواهند بود.

شکل  .2پروفایل میدان مغناطیسی در زاویه فرود  23/819درجه در
ساختار نقره-گرافن-آناالیت.

شکل  .99میزان انعکاس از ساختار طال-ITO-آناالیت باضخامتهای
مختلف طال و  .ITOزاویه نور فرودی  12/22درجه می باشد.

شکل  .1پروفایل میدان مغناطیسی در زاویه فرود  29/263درجه در
ساختار نقره-گرافن-آناالیت.

شکل ( )98طیف انعکاسی ساختار را بـرای ضـخامتهـای بهینـه
فوق برای ضرایب شکست مختلف آناالیت نشان میدهـد .میـزان
تغییر جابهجایی زاویه تشدید برای هنگامی کـه ضـریب شکسـت
آناالیت از  9/333به  9/337افزایش پیدا می کند 1/918 ،درجـه
است.

823

طراحی و شبیه سازی یک نانوحسگر زیستی جدید مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی برای تشخیص پیوند  : DNAحسین رسولی نوری و همکاران
0.4

0.35
Au-ITO-Analyte
0.30
0.25

0.15

Reflection

0.20

0.2

0.10
0.05

50.0

49.5

48.0
48.5
49.0
)Incident Angle (deg/RIU

47.5

)Ag(d4=20nmITO-Analyte

0.00
47.0

d5=175nm
d5=190nm
d5=205nm
d5=220nm

Reflection

nAnalyte=1.333
nAnalyte=1.335
nAnalyte=1.337

0.3

0.1

0.0
52

شکل  .96طیف انعکاسی از ساختار طال-ITO-آناالیت برای مقادیر
مختلف ضریب شکست آناالیت.
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شکل  .93طیف انعکاسی از ساختار نقره-ITO-آناالیت برای
ضخامتهای مختلف .ITO

حساسیت زاویـهای ،فـاکتور کیفیـت و حـد تشـخیص بـرای
ساختار طال- ITO-آناالیت بهترتیب

برابر با RIU- ،12 deg.RIU-1

 82/1 1و  1/97بهدست آمد .الزم به ذکر اسـت کـه طبـق رابطـه
( ،)93حد تشخیص به مقدار جابهجایی زاویه تشدید وابسته است.
پرواضح است که هـر چـه تغییـر ضـریب شکسـت بیشـتر باشـد،
تغییرات زاویه تشدید نیز بیشتر خواهد بود .بـر همـین اسـاس در
محاسبه حد تشخیص اشاره به اینکه این مقدار حد تشخیص برای
چه میزان تغییر در ضریب شکست است ضروری میباشد .در این
مقاله با توجه به ساختار طیفی خاصی که به خاطر ساختار بهینـه
حاصل شده ،نمودارهـای خروجـی بـرای تغییـر ضـریب شکسـت
 1/116هستند .اما همانطور که در انتهای مقالـه خـواهیم دیـد،

بهمنظور درک بهتر منشأ دره و قله حاصلشده در طیف زاویـهای،
پروفایل میدان در زوایای مربو به این تشـدیدها مـورد بررسـی
قرار گرفت .شکل ( )91پروفایل میدان را برای زاویه فرود 11/19
درجه ،متناظر با دره ظاهرشـده در شـکل ( ،)93بـرای ضـخامت
 881نانومتر نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در این
زاویه ،به طور موثری ،مد پالسمونی در مرز  ITOبا آناالیت تشدید
شده است.
شکل ( )92نیـز پروفایـل میـدان را در زاویـه  12/21درجـه
متناظر با قله ظاهرشده برای ضخامت  881نانومتر نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود در این زاویه ،بر خالف حالت قبل،
در هر دو طرف  ITOامواج تحریک شدهاند.

مقاالت قبلی حد تشخیص را برای تغییـر ضـریب شکسـت 1/17
گزارش دادهاند .به همین منظور و به جهـت مقایسـه نتـایج ایـن
مقاله با مقاالت دیگر ،ما حد تشـخیص را بـرای

نیـز

خواهیم آورد .برای ساختار طال- ITO-آناالیت حد تشخیص برای
این میزان تغییر در ضریب شکست  8/16بهدسـت آمـد .الزم بـه
ذکر است که با توجه به خطی بودن تغییر زاویه تشدید نسبت بـه
تغییرات ضریب شکست ،پارامترهای حساسیت و فـاکتور کیفیـت
تقریبا ثابت بوده و مستقل از

هستند.

شکل ( )93طیف انعکاسـی را بـرای نقـره در ضـخامتهـای
مختلف  ITOنشان میدهد .مطابق این شکل با افزایش ضـخامت

شکل  .9۴پروفایل میدان مغناطیسی در زاویه فرود  11/19درجه در

الیه  ،ITOزاویه تشدید به سمت جلو جابهجا میشـود .همچنـین

ساختار فلز-ITO-آناالیت.

برای ضخامتهای بزرگ تر از  811نانومتر ،قلهای تیـز در حـوالی

شکل ( )96طیف انعکاسی ساختار نقره-ITO-آناالیت را برای
ضخامتهای بهینه فوقالذکر برای ضرایب مختلف آناالیـت نشـان
میدهد .همان طور که مشاهده میکنیم با افزایش ضریب شکست
آناالیت ،زاویه تشدید نیز به سمت مقادیر بیشتر جابهجا میشـود.
مطابق شکل ( ،)97با افزایش ضریب شکست آناالیت از  9/333به

زاویه تشدید اولیه به وجود میآید .پهنای قله حاصـلشـده بـرای
ضخامت  881نانومتر از  ITOبرابر با  1/16درجه است .با توجه به
تیز بودن این قله ،در ادامه از آن بهعنوان مرجعی برای حسـگری
استفاده خواهد شد.
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 ،9/331زاویه تشدید از  12/21بهصورت تقریبا خطـی بـه مقـدار
،
 12/21افزایش پیدا میکند .به عبارت دیگر داریم
با توجه به نیم پهنای طیفی معادل  1/16درجه برای این ساختار،
بیشینه حساسیت زاویهای ،فاکتور کیفیت و حد تشـخیص (بـرای
تغییر ضریب شکست  )1/116بهترتیـب برابـر بـا ،21 deg.RIU-1
 233/33 RIU-1و  2بهدست خواهـد آمـد .همچنـین بـا افـزایش
) ،زاویه تشدید
ضریب شکست از  9/333به ( 9/113
از  12/21بــه مقــدار  28/11افــزایش پیــدا کــرد .بنــابراین حــد
برابر خواهد بود با ..22/33
تشخیص برای

شکل  .95پروفایل میدان مغناطیسی در زاویه فرود  12/21درجه در
ساختار فلز-ITO-آناالیت.
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 .۴-۴ساختار فلز-ITO-گرافن-آناالیت
در این بخش اثر گـرافن را بـر رفتـار سـاختار فلـز-ITO-آناالیـت
موردبررسی قرار میدهیم .برای این منظور سه الیه گرافن بر روی
 ITOمینشانیم .شکل ( )92طیف انعکاسی ساختار را بـرای مـد
 TMبرای فلز نقره نشـان مـیدهنـد .مطـابق شـکل ،بـا افـزایش
ضخامت  ITOاز  921تا  811نانومتر ،زاویه تشدید از  12/123به
 21/221درجه تغییر میکند.
شکل ( )91نیز طیف انعکاسی ساختار را برای ضـخامتهـای
مختلف نقره و  ITOهنگامیکه نـور فـرودی تحـت زاویـه 11.22
درجه بر ساختار تابانده میشود نشـان مـیدهـد .مطـابق شـکل،
ضخامت بهینه برای نقره و  ITOبـهترتیـب  91.2و  882نـانومتر
است.
شکل ( )81طیف انعکاسی ساختار نقره-ITO-گرافن-آناالیت
را با سه الیه گرافن برای ضـخامتهـای بهینـه فـوقالـذکر بـرای
ضـــرایب مختلـــف آناالیـــت ( 9/336 ،9/332 ،9/331 ،9/333و
 )9/337نشان میدهد .بـرای سـاختار فـوق ،بیشـینه حساسـیت
زاویهای و فاکتور کیفیت بهترتیب برابر با  17 deg.RIU-1و RIU-1
 723/33بــهدســت آمــد .تــاکنون ،در کلیــه ســاختارها ،حــد
تشخیصهای گزارششده برای تغییرات ضریب شکسـت برابـر بـا
 1/116بوده است .در ادامه ،بهمنظور مقایسه کارایی سـاختارهای
حسگری پیشنهادی با دیگر ساختارها و با توجه به اینکه مقـاالت
مورد ارزیابی حد تشخیص ساختارهایشـان را بـرای
مقدار حساسـیت
گزارش کردهاند ،لذا ،ما نیز برای این میزان
ساختارها را حساب کردیم .جـدول ( )8خالصـه حساسـیت ،حـد
تشــخیص و فــاکتور کیفیــت ســاختارهای مختلــف را در معیــار
) نمایش میدهد.
سنجشی یکسان (
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)Incident Angle (deg

شکل  .92طیف انعکاسی ساختار نقره-ITO-آناالیت برای مقادیر
مختلف ضریب شکست آناالیت.
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شکل  .97زاویه تشدید پاسمون برای ساختار طال-ITO-آناالیت برای
مقادیر مختلف ضریب شکست آناالیت.

شکل  .92میزان انعکاس از ساختار نقره-ITO-گرافن-آناالیت بـرای سـه
الیه گرافن و باضخامتهای مختلف  .ITOضریب شکست محیط آناالیـت
 9/333هست.
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مشاهده می کنیم ساختار پیشنهادی نسبت به دیگر سـاختارها از
کارایی بـاالتری برخـوردار اسـت .جـدولهـای ( )1و ( )2میـزان
تغییرات حساسیت ،حد تشخیص و فـاکتور کیفیـت را بـهترتیـب
برای ساختارهای (نقره-ITO-آناالیت) و (نقـره-ITO-گـرافن سـه
الیهای-آناالیت) در مقایسه با مراجع ] [83-89بهصورت درصـدی
نشان میدهند.
جدول  .3مقایسه حساسیت ،فاکتور کیفیت و حد تشخیص (برای تغییر
ضریب شکست  )1/17ساختارهای مختلف با ساختارهای ارائهشده در
این مقاله

شکل  .91میزان انعکاس از ساختار نقره-ITO-آناالیت برای
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باضخامتهای مختلف نقره و  ITOدر زاویه تشدید  11/22درجه.
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شکل  .62طیف انعکاسی از ساختار نقره-ITO-گرافن-آناالیت برای
مقادیر مختلف ضریب شکست آناالیت.
جدول  .6حساسیت ،حد تشخیص و فاکتور کیفیت ساختارهای مختلف
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] [88و ].[83

طال -گرافن (سه
الیه) -آناالیت

29/1

9/22

88/69

درصد تغییرات در
حساسیت حد تشخیص

درصد تغییرات در
حساسیت فاکتور
کیفیت

درصد
تغییرات در
حساسیت

مرجع

نقره -ITO-آناالیت

21

22/33

233/33

+92826/89%

+82171/33%

+32/%38

][89

طال -ITO-آناالیت

11/22

8/16

81/2

نقره-ITO-گرافن (سه
الیه) -آناالیت

+12/96%

+12/8%

-1/%19

][88

17

21/23

723/33

+1923/21%

+1361/79%

+16/%17

][83

جــدول ( )3نیــز حساســیت ،حــد تشــخیص و فــاکتور کیفیــت
ساختارهای مختلف ارائهشده در چند سال اخیر را به همراه نتایج
حاصل شده از حسگر پیشنهادی مقایسه میکند .همـانطـور کـه

 .5شناسایی DNA

امروزه مشخصشده است که تشخیص پیوندهای میان رشتههـای
 DNAدر تشخیص پیشگیری از بیماریها بسـیار کارآمـد هسـت
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که در آن ،غلطت مولکولهای جذبشده ns ،ضـریب شکسـت
محیط آناالیت قبل از ایجاد پیوند و  dn/dcنـرخ افـزایش ضـریب
شکست محیط آناالیت بعد از جذب هست که برای محـیط PBS
برابر با  1/928 3/gmاست.
شکل ( )88طیف انعکاسی ساختار نقره-ITO-گرافن PBS-را
قبل از اضافه کردن مولکولهای  DNAجستجوگر و بعد از اضـافه
2
کردن آن نشان میدهد .در ایـن شـکل منظـور از پیونـد کامـل
معرف زمانی است کـه دو تـک رشـته از  )ss-DNA( DNAیکـی
بهعنوان جستجوگر و دیگری بهعنوان هدف پیوند برقرار کـرده و
یک ساختار دو رشته ای هلیکس )ds-DNA( 6تشکیل مـیدهنـد.
این اتفاق زمانی رخ میدهد که دو تک رشته مشابه هم باشند.

SPR curve without Prope DNA
)SPR curve with Prope DNA (ca=0.05
)complementary Target (ca=0.1
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] 12و  .[16لذا در این بخش ،از ساختار بهینه نقره-ITO-گرافن-
آناالیــت بــرای تشــخیص مولکــولهــای  DNAهــدف 9اســتفاده
میکنیم .برای این منظـور ،مطـابق آنچـه در شـکل ( )89نشـان
داده شده است ،محیط سنجش محتوی مولکولهای  DNAهدف،
3
مایع  PBS8با ضریب شکست  9/333بهعنوان محـیط حسـگری
1
است .با تشکیل پیوند میان دو مولکول  DNAتـک رشـته ای (ss-
) ،DNAیعنی مولکول تک شتهای  DNAکشف کننده هـدف کـه
روی سطح گرافن ثابت هستند و مولکول  DNAهدف (مجهـول)
که در مایع  PBSقرار دارند و قرار است شناسایی شـوند ،سـاختار
دو رشــتهای ( )ds-DNAتشــکیل مــیگــردد .تشــکیل چنــین
پیوندهایی منجر به تغییر غلظت موالری محلول  PBSخواهد شد
و از این طریق ضریب شکست اپتیکی آن نیز تغییر خواهـد کـرد.
ضریب شکست محیط آناالیت ( ) بعـد از جـذب مولکـولهـای
 DNAهدف مطابق رابطه ( )82بهدست میآید ] 17و ،[12
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شکل  .66طیف انعکاسی از ساختار نقره-ITO-گرافن-آناالیت در حالت
بدون  DNAو به همراه آن.

 .2نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی عملکـرد بهینـه حسـگرهای زیسـتی
مبتنی بر نور است .به همین منظور اثر الیههای مختلف فلزی بـر
روی موجبر نوری بررسی و شبیهسازی شدند .مطالعـه نظـری بـر
اساس ماتریس ردیابی نور در این سـاختار انجـامشـده و در حـل
معادالت از روش  FDTDاسـتفاده شـد .بهتـرین سـاختار نسـبی
بهمنظور دستیابی به بیشترین حساسیت ،حد تشخیص و فاکتور
کیفیت انتخاب شد .نتایج نشـان دادنـد کـه نقـره-ITO-آناالیـت
تقریبا بهترین عملکرد حسگری را بـرای آشکارسـازی نسـبت بـه
بقیه ساختارهای ارائه شده دارا هست .با توجه به ضرایب شکست
مختلف آناالیتها حسگر پیشنهادی قابلیت استفاده در کاربردهـای
مختلف دفاعی نظیر آشکارسازی عوامل بیولوژیک ،آنزیمها ،عوامل
شیمیایی و مواد منفجره را دارد.
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