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چكیده

در این مقاله پاسخدهی سنسورهای ساخته شده از گرافین و ابررسانا در حالت بایاس ولتاژ محاسبه و سپس تاثیر
پارامترهای گوناگون از جمله دما ،میدان مغناطیسی و مقاومت بر این کمیت بررسی شده است .بدین منظور با حل
همزمان معادالت انرژی آزاد و چگالی حاملین گرافین در دمای پایین ،گرمای ویژه گرافین و رسانش حرارتی برهمکنش
الکترون-فونون قطعه محاسبه شدهاند .نتایج نشان میدهد که با افزایش میدان مغناطیسی ،میزان پاسخدهی افزایش یافته
و بعد از رسیدن به نقطه ماکزیمم تقریبا روند ثابتی را در پیش میگیرد ،در حالی که با افزایش دما میزان پاسخدهی
قطعه کاهش مییابد .همچنین بررسیها نشان داد در حالت بایاس ولتاژ ،با افزایش مقاومت پاسخدهی قطعه کاهش
مییابد.
کلمات کلیدی

گرافین ،سنسورهای نوری ،مشخصه پاسخدهی.
 .1مقدمه

گرافین تک الیهای متشکل از اتمهای کربن که در شبکه النه زنبوری چیده شدهاند ،در سال  4002توسط گروه
گیم ساخته شد [ .]1,2گرافین نازکترین مادهای است که بشر تاکنون به آن دست یافته است .این ماده با وجود این که
ساختار متراکمی دارد ،به علت ضخامت بسیار اندکش که برابر با ضخامت یک اتم کربن است ،نور را از خود عبور میدهد
و از شفافیت  79/3درصد برخوردار است [ .]3این ماده به علت داشتن خواص فوق العاده در رسانندگی الکتریکی و
رسانندگی گرمایی ،نسبت سطح به حجم باال و مدول یانگ قابل مقایسه با الماس ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته
است .گرافین به عنوان کاندیدای مناسب برای جایگزینی سیلیکون در ادوات نانوفوتونیک و نانوالکترونیک توجه گستردهای
را در تحقیقات بنیادی و کاربردی به خود جلب کرده است.
گرافین خواص فیزیکی بسیار جالبی از خود نشان میدهد :حاملهای بار در آن شبیه ذرات نسبیتی بدون جرم
رفتار میکنند و میتوان آنها را به وسیله معادله دیراک توصیف کرد [ .]4به عالوه گرافین هم در دمای اتاق و هم با
مقادیر زیاد ناخالصی موبیلیتی باالیی از خود نشان میدهد [ .]5آخرین خصوصیت مطرح شده ،نانو روبانهای گرافینی
( )GNRsرا به عنوان بهترین کاندیدا برای ساخت ادوات الکترونیکی در آینده مطرح میسازد [.]2

1گروه مهندسی برق ،پردیس علوم و تحقیقات یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
2دانشگاه یزد ،دانشکده برق و کامپیوتر
3دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده فیزیک

گرافین مادهای است که ترکیبی از خواص فلزات و نیمه هادیها را دارد و از ویژگی های خاصی برخوردار است،
که این خصوصیات منجر به کاربردهای فراوان این ماده شده است .برخی از کاربردهای گرافین عبارتنداز :آشکارسازهای
گاز تک مولکولی ،ترانزیستورهای گرافینی ،مدوالتورهای اپتیکی گرافینی و سنسور شیمیایی با قابلیت تشخیص باال [.]6
در سال های اخیر ،عالقه زیادی برای مطالعه مجاورت گرافین با ابررساناها ،نیمه رساناها و فرومغناطیس ها وجود
داشته است .بیناکر برای اولین بار ،رسانندگی اتصاالت نرمال-ابررسانا را با پایه گرافین مورد مطالعه قرار داد و موضوع
انعکاس آینه ای آندریف را در فصل مشترک اتصال بیان کرد [ .]7پس از آن ،مطالعه رسانندگی برای اتصاالت مختلف
ابررسانا ،نرمال ،عایق با پایه گرافین ادامه پیدا کرد.
ما در این مقاله ،به بررسی تراشههای نوری ساخته شده از گرافین و ابررسانا میپردازیم .برای این کار ضمن
محاسبه کمیت ترمودینامیکی قابلیت مغناطیسی و مغناطیس کنندگی گرافین در دمای پایین با استفاده از انرژی فرمی
و انرژی آزاد ،اثر میدان مغناطیسی و دما بر روی پاسخ ولتاژ سنسورهای ساخته شده از گرافین (مانند بالومتر) را محاسبه
مینماییم.
 .2محاسبات

پاسخ ولتاژ برای یک سیستم متشکل از ابررسانا و گرافین از رابطه زیر بدست میآید [:]8
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با در نظر گرفتن فرکانسهای کم ،پاسخ ولتاژ به صورت زیر قابل بیان است:
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به ترتیب بیانگر رسانش حرارتی برهمکنش الکترون فونون ) )Ge-phو رسانش حرارتی

برای محاسبه پاسخ ولتاژ در سنسورهای ابررسانا-گرافین ،در اولین مرحله الزم است رسانش حرارتی برهمکنش
الکترون فونون در گرافین ( )Ge-phمحاسبه گردد.
انرژی آزاد و انرژی فرمی برای یک گرافین شامل  Nالیه از حل همزمان دو معادله ( )2و ( )5بدست میآیند [:]9
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که در آن  φ0کوانتای شار B ،میدان مغناطیسی εF ،انرژی فرمی،
بولتزمان و  n0چگالی حاملین گرافین میباشند.
با در نظر گرفتن تقریبهای زیر:
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1

N

 n, N   N B 2

    n , N  F 



1 e

()9

.

  n, N   F  0  e

    n , N  F 



g e
n

g 0 ln 1  e  F 
.

 gne
n 1

    n , N  F 

()8



4B

0

   F  n , N 

n 1

4B

0

4B

0

n0 

 n0 

f N  n0 F 


g e
n

n 0

4B

0



با استفاده از روابط ( )8( ،)9و بکارگیری تقریب دمای پایین ،روابط ( ،)6انرژی آزاد ( )fNرا میتوان به صورت زیر بیان
کرد:
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با توجه به تک الیه بودن گرافین ( )N=1و رابطه های ( )5( ،)2و ( )8انرژی آزاد به صورت زیر محاسبه میگردد.
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با داشتن انرژی آزاد محاسبه رسانش حرارتی برهمکنش الکترون فونون امکان پذیر خواهد بود .برای محاسبه
پارامترهای این رابطه میتوان از فرمولهای زیر کمک گرفت .در روابط زیر  l ،vو  Vmبه ترتیب بیانگر سرعت اولیه
فرمی ،مسافت آزاد متوسط و حجم مولی خواهد بود.
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فونون (  )Ge-phمحاسبه میگردد .همچنین برای سادهسازی از پارامتر  )μ=𝑘 1𝑇 𝛼√𝐵( μاستفاده شده است.
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با محاسبه رسانش حرارتی برهمکنش الکترون فونون ،محاسبه پاسخ سنسور در حالت بایاس ولتاژ امکان پذیر
خواهد بود .بنابراین با در نظر گرفتن معادالت ( )3( ،)4و ( )14پاسخ ولتاژ قطعه برابر است با:
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الزم به ذکر است پاسخ ولتاژ نهایی نسبت به پارامتر حجم مولی نرمالیزه شده است.
 .3نتایج و بحث

در شکل شماره  1نمودار پاسخ ولتاژ بر حسب میدان مغناطیسی در دماهای مختلف آورده شده است .همانطور
که مشاهده میشود با افزایش میدان مغناطیسی ،میزان پاسخدهی افزایش یافته و بعد از رسیدن به نقطه ماکزیمم تقریبا
روند ثابتی را در پیش گرفته و ثابت می شود .الزم به ذکر است این رفتار وابسته به دمای قطعه نیز میباشد؛ به طوری
که با افزایش دما شیب و سرعت رسیدن پاسخ به نقطه ماکزیمم مالیمتر شده و در واقع در دماهای باالتر نقطه ماکزیمم
در میدانهای مغناطیسی بزرگتری پدید میآید و به طبع آن نمودار در میدانهای مغناطیسی بزرگتر ثابت میشود.
نکته قابل توجه دیگر در این شکل این است که :در دماهای باالتر ،روند افزایشی پاسخدهی از میدانهای مغناطیسی
بزرگتری شروع میشود به طوری که در دمای  T=3.5Kنمودار از میدان  B=0.1Tروند افزایشی به خود میگیرد در
حالی که این نکته در دمای  2/5کلوین در میدان مغناطیسی باالتر از  B=0.2Tرخ میدهد.

شکل  : 1نمودار پاسخدهی بر حسب میدان مغناطیسی در دماهای گوناگون .مقاومت و  GNISبه ترتیب برابر  1Ωو
 1.5×10-13در نظر گرفته شده است.

شکل شماره  4نمودار پاسخدهی بر حسب دما در میدانهای مغناطیسی گوناگون را نشان میدهد.

شکل  : 2نمودار پاسخدهی بر حسب دما در میدانهای مغناطیسی متفاوت R=1Ω.و .GNIS=1.5×10-13

همانطور که از شکل شماره  4مشخص است به طور کلی با افزایش دما ،میزان پاسخدهی قطعه کاهش مییابد .اما چند
نکته در این شکل حائز اهمیت است؛ اوال تا دمای تقریبی  T=2Kبرای میدانهای مغناطیسی گوناگون ،نمودار رفتار
مشابهای را نشان میدهد بنابراین میتوان گفت تا دمای تقریبی  2Kپاسخ قطعه بر حسب دما به میدان مغناطیسی
وابسته نیست و رفتاری مستقل از میدان را خواهد داشت .ثانیا بعد از  ،T=2Kبا افزایش میدان مغناطیسی شیب و سرعت
کاهش پاسخ دهی ،مالیم شده و نمودارها در دماهای باالتری به سمت ثابت شدن حرکت میکند .ثالثا نمودارها بسته به
میدان مغناطیسی مربوطه به سمت صفر میل میکنند که نقطه کاری مناسبی برای سنسور نمیباشد .یک نکته قابل
تامل دیگر در این شکل ،کاهش بسیار شدید پاسخ در دماهای زیر  1کلوین میباشد.
شکل شماره  3تاثیر پارامتر مقاومت بر پاسخ دهی قطعه را مورد بررسی قرار داده است .بدین منظور نمودار
پاسخ دهی بر حسب مقاومت در دماهای مختلف و میدان مغناطیسی ثابت (شکل -3الف) و نمودار پاسخدهی بر حسب
مقاومت در میدانهای مغناطیسی گوناگون و دمای ثابت (شکل -3ب) ترسیم شده است.
شکل (-3الف) نشان میدهد که با افزایش مقاومت ،میزان پاسخدهی کاهش مییابد و این کاهش ،در مقاومتهای کمتر
از  4اهم بسیار شدید است .بعد از کاهش پاسخدهی با شیب تند ،سرعت کاهش میزان پاسخ متعادل شده و در نهایت به
سمت ثابت شدن حرکت میکند .همچنین از این شکل مشخص است که با افزایش دما در یک میدان مغناطیسی ثابت،
میزان پاسخ قطعه کاهش مییابد و شروع حرکت نمودار از پاسخدهی کوچکتری خواهد بود.

شکل (-3ب) نتیجه کلی شکل (-3الف) را تایید نموده و نشان میدهد ک ه با افزایش مقاومت میزان پاسخ کاهش مییابد.
همچنین نشان میدهد که با افزایش میدان مغناطیسی ،میزان پاسخدهی افزایش یافت و شروع حرکت نمودارها از
پاسخهای بسیار بزرگتری خواهد بود.
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ب

شکل  :3بررسی تاثیر مقاومت بر میزان پاسخدهی .در این راستا (الف) نمودار پاسخدهی بر حسب مقاومت در دماهای
مختلف و میدان مغناطیسی ثابت  B=0.2Tو (ب) نمودار پاسخدهی بر حسب مقاومت در میدانهای مغناطیسی
گوناگون و دمای ثابت  T=3.5Kترسیم شده است.

 نتیجهگیری.4

 دما و مقاومت بر روی سنسورهای بر پایه اتصال ابررسانا،در این مقاله اثر پارامترهایی همچون میدان مغناطیسی
 انرژی درونی و رسانندگی، بدین منظور کمیتهای فیزیکی از جمله انرژی آزاد.و گرافین مورد بررسی قرار گرفته است
 سپس به کمک این کمیتها پاسخ تراشه در حالت،حرارتی بر حسب دما و میدان مغناطیسی در دماهای پایین محاسبه
 میزان پاسخدهی افزایش یافته و بعد، نتایج نشان میدهد که با افزایش میدان مغناطیسی.بایاس ولتاژ محاسبه شده است
از رسیدن به نقطه ماکزیمم تقریبا روند ثابتی را در پیش میگیرد؛ الزم به ذکر است چگونگی این رفتار وابسته به دمای
 الزم به ذکر است. میزان پاسخدهی قطعه کاهش مییابد، همچنین نمودارها نشان دادند که با افزایش دما.قطعه میباشد
 نمودار رفتار مشابهای را نشان دادند بنابراین میتوان گفت، برای میدانهای مغناطیسی گوناگونT=2K تا دمای تقریبی
 پاسخ قطعه بر حس ب دما به میدان مغناطیسی وابسته نیست و رفتاری مستقل از میدان را خواهد2K تا دمای تقریبی
. میزان پاسخدهی سنسور کاهش مییابد، در نهایت بررسیها روی پارامتر مقاومت نشان داد که با افزایش مقاومت.داشت
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