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چکیده

در این مقاله ،به بررسی خواص اپتیکیی ییس سیمیتی ریدرییتش متایکی ا ییس

نیمه رساناش (نقطه کوانتومی) که در مجاورت یس نانوذرۀ فلزش با تقارن کیروش
و بیضییوش اییرار دارد ،پرداختییه میییشییودج بی پ و پاشییرتوی مربییوا بییه میییتان

الکترومغراطیمی در این سیمیتی ،بیا اسیتهادز ا نهرییه نیمیهکالسییکی و ا رو

مییاتریچ الییالی بییهدسییآ دمییتز و بییهصییورت دییتدش مهاسییده شییتزانییتج در

شدیهسا شراش دتدش ،برچ نانوذرز ا فلزات طیال و نقیرز انتبیاپ شیتز اسیآ،

یرا این فلزات وزیرهراش مراسدی براش کاربردراش پالسمونیکی در فرکانچراش

نورش رمترتج ناان دادزایی که ب پ و پاشرتوی نورش بیه پارامترریایی رمنیون
شکی و انتا ۀ ذرز ،فاصلهش بین نانوذرز و نقطه کوانتیومی و اابیآ دشالکترییس

مهیط اطراف بمتلی داردج شایان ذکر اسآ که بررسی وابمتلی خیواص نیورش

1
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سیمتی ریدریتش به تغییر و ترهییی پارامترریاش ررتسیی سیمیتی را مییتیوان بیراش

ارتاف حملرش نورش و طراحی نانو یمآحملرراش ترهییپ یر بهکار بردج

واژههای کلیددی :بهیآشیتوی پالسیمونیاکمییتون ،بی پ و پاشیرتوی،
ماتریچ الالیج

 .1مقدمه

فراورش نانو امکان ترکیب نانوساختاررا را با مواد مبتلی

و ویگوییریاش مبتلی

در ییس سیاختار فیراری

میکرتج یس سیمتی ریدریتش متاکی ا یس نقطه کوانتومی بهیآشیتز بیا ییس نیانوذرزش فلیزش ،اللیوش

بتیتش در خواص اپتیکی نانوساختاررا فراری میکرتج به رمین دلیی در سیالریاش اخییر ارمییآ اابیی

توبهی به مطالعهش خواص نورش در ارین ساختاررایی دادز شتز اسآ [1یی]5ج نقیاا کوانتیومی بیا

توبه به خواص نورش مرهصربهفیرد خیود و نیانوذرات فلیزش بیه دلییی خیواص پراکریتوی نیور و

پالسمونراش سطهی ،بمیار مورد توبه ارار ورفتهانتج مانی که یس نقطه کوانتومی در مجاورت

یس نانوکرزش فلزش ارار میویرد ،این دو ذرز می توانرت ا نهیر الکتریکیی بیا ریی بهیآ شیونت و

اترت بهآشتوی دنرا بمتلی به ساختار این ترکیب دارد ،که ارین ساختارش میتوانت بادث به
وبود دمتن اارات فیزیکی متهاوتی شود []7 ،6ج

در این مقاله ،خواص اپتیکی ییس سیمیتی ریدرییتش نقطیه کوانتیومیینیانوذرزش پالسیمونیکی

بیضوش و کروش بررسی شتز اسآج به ددارت دیلر ب پ و پاشرتوی ییس سیمیتی پالسیمونیسی

اکمیتون که متاکی ا یس نانوذرزش فلزش بیضوش و کروش شکی در نزدیکی یس نقطیه کوانتیومی

میباشت ،مطالعه شتز اسآج اار پارامتررایی رمنون فاصلهش بین دو ذرز ،شعاع و بیرچ و سیاختار

ررتسی نانوذرزش فلزش بیضوش و برچ مهیط اطراف در ب پ و پاشرتوی بررسی شیتز اسیآ و
وابمتلی خواص نورش سیمتی نقطه کوانتومیینانوذرز به پارامترراش فوق ناان دادز میشودج

 .2مدل فیزیکی و تئوری مسئله
در بررسی بررمکرش نور با مادز سیه نهرییه وبیود دارد1 :یی نهرییه کالسییکی کیه نیور و میادز را
بهصورت کامالً کالسیکی در نهر میویردج 2ی نهریه شده کالسییکی کیه میادز را بیهصیورت ییس

سیمتی کوانتومی و نور را بهصورت کالسیکی در نهر میویردج 3ی نهریه کوانتومی که نیور و میادز

را بهصورت کوانتیومی بررسیی مییکریت کیه در ایین صیورت باییت کیوانتش مییتان بیراش امیوا

الکترومغراطیمی در نهر ورفته شود و در نتیجه نور بیهصیورت ترکیدیی ا دمللرریاش خلیف و فریا

بهدسآ میدیتج بهصورت دمتز این دسآ ممائی بررمکرای ،بیهصیورت شیده کالسییکی بررسیی
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میشودج براش بررسی مهاسدات بهصورت کامالً کوانتومی ،نیا به معرفی مجمودهاش ا دمللررا و
انجام مهاسدات بر اساس دمللرراش باالبرنتز (خلف) و پایینبرنتز (فرا) اتی و رمنریین دمللرریاش

خلف و فراش میتان میباشتج با توبه به مهاسدات تهلیلی انجام شتز پیاین نتایج رر نهریه کوانتومی

در حالآ حتش با نهریه شده کالسیکی رمبوانی دارد []8ج به رر حال ،در این پگورش ا رریافیآ

نیمهکالسیس استهادز میشود که در دن اتی بهصورت کوانتیتز و میتان بهصورت کالسیس اسآج
ساختار مورد نهر در شکی 1یال

ناان دادز شتز اسیآ ،کیه در دن ییس نقطیه کوانتیومی بیه

شعاع 𝑆𝑆𝑅𝑅 و اابآ دشالکتریس 𝑠𝑠 Ԑبا فاصلهش مرکز تا مرکز  ا یس نانوذرزش فلزش بیضیوش طیال

با شعاع بزرگ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 ،شعاع کواس 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 و اابآ دشالکترییس 𝑚𝑚 Ԑایرار ورفتیه اسیآ و مییتان
𝑡𝑡 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⍵به این سیمتی وارد میشیود ،کیه  𝐸𝐸0دامریهش مییتان و  ⍵فرکیانچ نیور فیرودش

میباشتج در این پگورش به بررسی ویگوی اپتیکی ب پ و پاشرتوی سیمیتی ریدرییتش متایکی ا

نقطه کوانتیومی و نیانوذرز فلیزش پرداختیه شیتز اسیآج بیراش مهاسیده بی پ در سیمیتی ا نهرییه

کوانتومی و تئورش ماتریچ الالی استهادز شتز اسیآج تهیوالت میانی دراصیر میاتریچ الیالی
مربوا به سیمتی بررسی میشودج برابراین وابمیتلی مکیانی مییتان در مهاسیدات وارد نمییشیود و

دمالً ب پ و پاشرتوی تابعی ا مواعیآ مکانی مییتان الکترومغراطیمیی فیرودش نمییباشیرت و در
نتیجه وابمتلی مکانی میتان تابای لهاظ ناتز اسآج

در حالتی که 𝑚𝑚𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 باشت سیمتی متایکی ا ییس نیانوذرزش فلیزش کیروش و

یس نقطه کوانتومی به شعاع 𝑆𝑆𝑅𝑅 میباشت که در فاصلهش  ا یکتیلر ارار ورفتهانت (مطابف شیکی

1یپ)ج

شکل ( 1ال ) سیمتی ریدریت نقطه کوانتومی شامی یس شدهرساناش نقطه کوانتومی با شعاع 𝑆𝑆𝑅𝑅 و یس نیانوذرزش فلیزش
بیضوش با شعاع بزرگ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 و شعاع کواس 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 که در فاصلهش  dا ری ارار ورفتیهانیتج (پ) سیمیتی ریدرییت نقطیه

کوانتومی شامی یس شدهرساناش نقطه کوانتومی با شعاع 𝑆𝑆𝑅𝑅 و یس نانوذرزش فلزش کروش با شعاع 𝑚𝑚𝑅𝑅 کیه در فاصیلهش

 dا ری ارار ورفتهانتج
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رمنرین میتان فرودش یس مو تبآ تابع میان اسیآ و ییس مییتان کالسییکی مییباشیتج شیده

رساناش نقطه کوانتومی ( 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) 1را بهصورت یس سیمتی دوترا ز با انرژش  ћ⍵0در نهر میویرییج
رامیلتونی براش سیمتی نقطه کوانتومی دوترا ز بهصورت یر نوشته میشود [:]9

()1

) 𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = ћ⍵0 𝑎𝑎̂ + 𝑎𝑎̂ − 𝜇𝜇𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑎𝑎̂ + 𝑎𝑎̂+

که بملهش اول انرژش سیمیتی نقطیه کوانتیومی (انیرژش سیمیتی دوتیرا ز) و بملیه دوم ریامیلتونی

اختاللی بر اار ادمال میتان میباشتج 𝑎𝑎̂ و  𝑎𝑎̂+دمللرراش افزایرتز و کاررتزش اکمییتون و  μوایتاور

دواطدی الکتریکی میباشتج  ESQDمیتان الکتریکیی مهمیوس توسیط نقطیه کوانتیومی اسیآ کیه
بهصورت مجموع میتان الکتریکی خاربی و میتان داخلیی ایجیاد شیتز توسیط اطیدش نیانوذرزش
فلزش (میتان حاصی ا بررمکرش پالسمون اکمیتون) میباشت:
()2

)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 𝛼𝛼𝑆𝑆
𝑑𝑑 3

1

4𝜋𝜋Ԑℎ

(𝐸𝐸 +

1

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒Ԑ

= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸

که در دن ،انتیچ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 2بیانلر نانوذرزش فلزش میباشت Ԑℎ ،اابیآ دشالکترییس مهییط اطیراف،

𝑆𝑆ℎ +Ԑ
 Ԑ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 = 2Ԑ3Ԑو 𝛼𝛼𝑆𝑆 پارامترش اسآ که ررلامی که مییتان ادمیالی میوا ش (دمیودش) بیا مهیور
ℎ

سیمتی باشت برابر با ) 𝑆𝑆𝛼𝛼 = 2 (−1میباشتج رابطهش بین 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 و 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 ددارت اسآ ا :
()3

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 𝛼𝛼 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

که در دن 𝛼𝛼 ،اطدشپ یرش نانوذرز اسآ و براش نیانوذرزش فلیزش بیضیوش بیهصیورت ییر نوشیته

میشود [:]10
()4

که در دن 𝜒𝜒 حماسیآ الکتریکی و ددارت اسآ ا :
()5

]

)]−1

𝜉𝜉02 −1
𝜉𝜉02 +1

Ԑ𝑚𝑚 (⍵)−Ԑℎ 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 3 (1+𝜒𝜒)𝜉𝜉02 +1
)𝜒𝜒 Ԑℎ +Ԑ𝑚𝑚(⍵
3𝜉𝜉02

( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −1

 𝜉𝜉0پارامترش اسآ که به شکی ررتسی نانو ذرز بمتلی دارد،

()6

با بتاسا ش اممآ مثدآ و مرهی فرکانچ بهدسآ میدوریی:
()7

)

)𝜉𝜉0 (𝜉𝜉02 +1
2

([ = 𝛼𝛼

𝜒𝜒 = −1 − 2[𝜉𝜉02 −

1
−
2

)− 1

2

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2

( = 𝜉𝜉0

+
−
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸( 𝛼𝛼 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 𝑒𝑒 −𝑖𝑖⍵𝑡𝑡 +
) 𝑡𝑡𝑒𝑒 +𝑖𝑖⍵

−
+
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 اممآ مثدآ و مرهی فرکانمی میتان الکتریکی مهموس توسط نیانوذرزش
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 و
که در دن،

فلزش میباشرت و ) Ԑ𝑚𝑚 (⍵اابآ و ردری فلز اسآ که با استهادز ا متل درود مهاسده میشود [،]10
Semiconductor Quantum Dot
Metal Nano Particle

1
2
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⍵2
𝑝𝑝

()8

⍵2 +𝑖𝑖Г⍵

Ԑ𝑚𝑚 (⍵) = Ԑ𝑝𝑝∞ −

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 بهصورت مجموع میتان ادمالی خاربی و میتان داخلیی ایجیاد شیتز توسیط اطیدش نقطیه

کوانتومی میباشت و بهصورت یر نوشته میشود:
()9

)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃 𝛼𝛼𝑆𝑆

1

4𝜋𝜋Ԑℎ Ԑ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑑 3

که در دن PSQDاطدش نقطه کوانتومی اسآ و بهصورت یر نوشته میشود:
()10

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = (𝐸𝐸 +

) 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜇𝜇(𝜌𝜌12 + 𝜌𝜌21

که  ρ12و  ρ21مؤلههراش غیر اطرش ماتریچ الالی میباشرتج با بایل ارش روابط باال در رابطیهش
(( ESQD ،)2میتانی که در نقطه کوانتومی اار میکرت) بهدسآ خوارت دمت،

ћ

] 𝑡𝑡𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = [(𝛺𝛺 + 𝐺𝐺𝜌𝜌̃21 )𝑒𝑒 −𝑖𝑖⍵𝑡𝑡 + (𝛺𝛺∗ + 𝐺𝐺 ∗ 𝜌𝜌̃12 )𝑒𝑒 𝑖𝑖⍵

()11

𝜇𝜇

که

∗
 𝜌𝜌12 = 𝜌𝜌21و 𝑡𝑡𝜌𝜌21 = 𝜌𝜌̃21 𝑒𝑒 −𝑖𝑖⍵

()12

𝛺𝛺 فرکانچ رابی و 𝐺𝐺 پارامتر خودیبررمکرای (بهآشتوی) اسآ و براش سیمیتی ریدرییتش نقطیه

کوانتومیینانوذرزش بیضوش بهصورت یر تعری
()13

میشونت:

)

()14

𝛼𝛼𝑆𝑆 𝛼𝛼

4 𝜋𝜋 Ԑℎ 𝑑𝑑 3
𝛼𝛼 2
ћ

)

(1 +

𝜇𝜇 𝐸𝐸0

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2ћԐ

𝛼𝛼𝑆𝑆𝜇𝜇

= 𝛺𝛺

( = 𝐺𝐺

4 𝜋𝜋 Ԑℎ Ԑ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑 3

در این رابطه ћ ،اابآ پالنس اسآج اطدش نانوذرزش فلزش کیروش (شیکی 1ییپ) بیهصیورت ییر
نوشته میشود [:]11

()15
که در دن

Ԑ𝑚𝑚 (⍵)−Ԑℎ

)2 Ԑℎ +Ԑ𝑚𝑚 (⍵

+
−
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝛾𝛾( 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = (4𝜋𝜋𝜀𝜀ℎ )𝑅𝑅𝑚𝑚 3
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 ∗ 𝛾𝛾 𝑒𝑒 −𝑖𝑖⍵𝑡𝑡 +
) 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑖𝑖⍵

= 𝛾𝛾 و 𝑚𝑚𝑅𝑅 شعاع نانوکرز میباشتج رمنرین 𝐺𝐺 ،و 𝛺𝛺 براش سیمیتی ریدرییتش

نقطه کوانتومیینانوذرزش فلزش کروش بهصورت یر نوشته میشونت:

()16
()17

)

𝛼𝛼𝑆𝑆 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑚𝑚 3
𝑑𝑑 3

(1 +

𝜇𝜇 𝐸𝐸0

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2 ћԐ

𝜇𝜇 2 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑚𝑚 3 𝑆𝑆𝛼𝛼 2

4 𝜋𝜋ћ Ԑℎ Ԑ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 2 𝑑𝑑 6

بهآشتوی پالسمونیاکمیتون توسط میتانرایی که بر رر ذرز وارد میشود تعری

= 𝛺𝛺
= 𝐺𝐺

میشیود کیه

شامی میتان خاربی و میتان القایی وارد بر ذرز میباشت ،که ناشیی ا اطیدش القیایی ذرزش دیلیر

اسآج اطدشراش القایی سدب ایجاد خودیبررمکرای میشونتج ررلامیکه نقطه کوانتومی اطدیتز
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میشود ،این اطدش بارراش تصویرش در نانوذرزش فلزش القا میکرت سپچ بارراش تصیویرش ،نقطیه

کوانتومی را اطدیتز میکرتǤ

با بایل ارش رابطهش ( )11در رابطهش ( )1رامیلتونی سیمتی نقطیه کوانتیومی دوتیرا ز ،کیه در

مجاورت نانوذرزش فلزش ارار دارد بهدسآ میدیتج معادلهش رایزندرگ در تصویر بررمکرای براش

نقطه کوانتومی در حضور نانوذرزش فلزش با در نهر ورفتن وارلشراش نقطه کوانتیومی بیهصیورت
یر نوشته میشود:

()18

𝑖𝑖

)𝜌𝜌(𝜌𝜌̇ = [𝜌𝜌. 𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ] − Г
ћ

∗

)𝜌𝜌( Гمییاتریچ وارلییش و 𝜌𝜌 مییاتریچ الییالی میییباشییت کییه  Г22 = 𝜌𝜌𝜏𝜏22و  Г12 = Г21 = 𝜌𝜌𝑇𝑇12و
0

20

 Г11 = 𝜌𝜌11𝜏𝜏 −1مؤلههراش ماتریچ وارلش و  𝜌𝜌12و  𝜌𝜌22 𝜌𝜌11و  𝜌𝜌21مؤلههراش ماتریچ الیالی و  𝜏𝜏0و
0

 𝑇𝑇20مانراش وارلش رمترتج حال اممآ حقیقی و مورومی مؤلهیهریاش میاتریچ الیالی را بیتا

میکریی،
()19

∗
 𝜌𝜌̃21 = 𝜌𝜌̃12و 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜌𝜌̃12 = 𝐴𝐴 +
 ∆= 𝜌𝜌11 − 𝜌𝜌22و

با حی معادله ( )18و با استهادز ا تقرییب میو ارخیان ،معیادالت دیهرانمییی بهیآشیتزش ییر

بهدسآ خواررت دمت:
()20
()21
()22

∆)𝐵𝐵 𝑅𝑅𝐺𝐺 + (⍵ − ⍵0 )𝐵𝐵 − (𝛺𝛺𝐼𝐼 + 𝐺𝐺𝐼𝐼 𝐴𝐴 −

𝐴𝐴

𝐴𝐴̇ = −

𝑇𝑇20
𝐵𝐵

∆)𝐵𝐵 𝐼𝐼𝐺𝐺 − (⍵ − ⍵0 )𝐴𝐴 − (𝛺𝛺𝑅𝑅 + 𝐺𝐺𝑅𝑅 𝐴𝐴 −

𝑇𝑇20

𝐵𝐵̇ = −

∆1−
=̇∆
) + 4𝛺𝛺𝐼𝐼 𝐴𝐴 + 4𝛺𝛺𝑅𝑅 𝐵𝐵 + 4𝐺𝐺𝐼𝐼 (𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2
𝜏𝜏0

با حی معادالت ( )20و ( )21و در نهر ورفتن شرایط مانا  ،و  بر حمب ∆ بهدسآ خواررت دمت:

()23

()24

1
])∆ 𝑅𝑅𝐺𝐺+∆𝐺𝐺𝐼𝐼 )+∆𝛺𝛺𝑅𝑅 ((⍵−⍵0 ) +
𝑇𝑇20
2
1
+∆𝐺𝐺𝐼𝐼 ) +((⍵−⍵0 )+𝐺𝐺𝑅𝑅 ∆)2
(
𝑇𝑇20
1
( 𝑅𝑅𝛺𝛺∆−
)∆ 𝑅𝑅𝐺𝐺+∆𝐺𝐺𝐼𝐼 )+∆𝛺𝛺𝐼𝐼 ((⍵−⍵0 )+
𝑇𝑇20
2
1
+∆𝐺𝐺𝐼𝐼 ) +((⍵−⍵0 )+𝐺𝐺𝑅𝑅 ∆)2
(
𝑇𝑇20

( 𝐼𝐼𝛺𝛺∆[−

= 𝐴𝐴

= 𝐵𝐵

بابایل ارش معادالت ( )23و ( )24در معادلیه ( )22و در نهیر ویرفتن شیرایط مانیا ،معادلیهش ییر

بهدسآ خوارت دمت:
()25
که در دن،

𝑊𝑊3 ∆3 + 𝑊𝑊2 ∆2 + 𝑊𝑊1 ∆ − 𝑊𝑊0 = 0
2
+ 2𝑇𝑇20 𝐺𝐺𝐼𝐼 − 𝑇𝑇20
) (𝐺𝐺𝑅𝑅 2 + 𝐺𝐺𝐼𝐼 2



2
𝑇𝑇20
) (𝐺𝐺𝑅𝑅 2 + 𝐺𝐺𝐼𝐼 2
2
2𝑇𝑇20
) 𝐺𝐺𝑅𝑅 (⍵ − ⍵0

= 𝑊𝑊3
= 𝑊𝑊2
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()26

2 (⍵
2
− ⍵0 )2 − 2𝑇𝑇20
𝑊𝑊1 = [4𝑇𝑇20 𝜏𝜏0 𝛺𝛺2 − 2𝑇𝑇20 𝐺𝐺𝐼𝐼 + 𝑇𝑇20
]𝐺𝐺𝑅𝑅 (⍵ − ⍵0 ) + 1
2 (⍵
− ⍵0 )2 − 1
𝑊𝑊0 = − 𝑇𝑇20

ا دنجا که معادلهش ( )25ییس معادلیهش دربیه سیوم اسیآ ،سیه ریایه داردج بیا حیی ایین معادلیه

بواپراش یر بهدسآ میدیت

𝑊𝑊2

()27
()28

) (𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2

()29

) (𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2

که در دن  𝑃𝑃1و  𝑃𝑃2ددارترت ا
1

2 2

()30

) } ]1/3

()31

) } ]1/3

1

2 2

𝑊𝑊2 3

27𝑊𝑊3 3
𝑊𝑊2 3

27𝑊𝑊3 3

−

−

𝑊𝑊
𝑊𝑊1 𝑊𝑊2
−3 0
𝑊𝑊3 𝑊𝑊3
𝑊𝑊3

6

𝑊𝑊
𝑊𝑊1 𝑊𝑊2
−3 0
𝑊𝑊3 𝑊𝑊3
𝑊𝑊3

6

3
𝑊𝑊2 2
9𝑊𝑊3 2

( ) +

3
𝑊𝑊2 2
9𝑊𝑊3 2

( ) +

2

𝑖𝑖√3
2

𝑊𝑊1

−

−

𝑖𝑖√3

3𝑊𝑊3
𝑊𝑊1

3𝑊𝑊3

3𝑊𝑊3

𝑊𝑊2

+

3𝑊𝑊3
𝑊𝑊2

−

3𝑊𝑊3

({ −

({ −

1

∆2 = − (𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 ) −
2
1

∆3 = − (𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 ) −

𝑊𝑊2 3

27𝑊𝑊3 3
𝑊𝑊2 3

∆1 = (𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 ) −

27𝑊𝑊3 3

2

−
−

𝑊𝑊
𝑊𝑊1 𝑊𝑊2
−3 0
𝑊𝑊3 𝑊𝑊3
𝑊𝑊3

6

𝑊𝑊
𝑊𝑊1 𝑊𝑊2
−3 0
𝑊𝑊3 𝑊𝑊3
𝑊𝑊3

6

[ = 𝑃𝑃1

[ = 𝑃𝑃1

ماارتز میشود که ∆ داراش دو بواپ مبتلط و یس بواپ حقیقی اسآج ترها ∆ حقیقی اابی ادول
اسآج با بایلی ارش ∆ حقیقیی در معیادالت ( )23و ( A ،)24و  Bکیه امیمآ حقیقیی و موریومی

مؤلههراش غیر اطرش ماتریچ الالی میباشرت بهدسآ خواررت دمتج اممآ حقیقی مؤلههراش غییر

اطرش ماتریچ الالی ،بیانلر پاشرتوی در سیمتی مورد بهث و اممآ موریومی مؤلهیهریاش غییر
اطرش ماتریچ الالی ،بیانلر ب پ در این سیمتی میباشتج

 .3نتایج عددی و بحث
در شکیراش (2یال ) و (2یپ) نمودارریاش بی پ و پاشیرتوی در ییس سیمیتی ریدرییتش نقطیه
کوانتومیینانوذرزش فلزش بیضوش (ا

برچ طال [ )]1که در مهیطی با اابآ دش الکتریس Ԑℎ = 1

ارارورفته ،نمایش دادز شتز اسآج فاصلهش بین دو نانوذرز 𝑛𝑛𝑛𝑛  ،𝑑𝑑 = 13شعاع بزرگ و کوایس

نانوذرزش فلزش بیضوش به ترتیب 𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5و 𝑛𝑛𝑛𝑛  ، 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3واتاور دواطدی الکتریکیی

نقطه کوانتومی  ،𝜇𝜇 = 0.25مانراش وارلش 𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑇𝑇20 = 0.3و 𝑛𝑛𝑛𝑛  ، 𝜏𝜏0 = 0.9اابآ دشالکتریس

نقطه کوانتومی  ،Ԑ𝑆𝑆 = 6فرکانچ تاتیت 𝑒𝑒𝑒𝑒  ⍵0 = 2.5و شتت نور فرودش

ا نموداررا بر میدیت که حتاکثر ب پ و پهراش کامی در نص
𝑒𝑒𝑒𝑒  ،3.664به ترتیب  8.063 × 107و 𝑒𝑒𝑒𝑒  0.087میباشتج

𝑊𝑊

𝑐𝑐𝑐𝑐2

 𝐼𝐼 = 1میباشتج

بیایره ( ،1)FWHMدر فرکیانچ

Full Width at Half Maximum

1
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شکل( 2ال ) نمودار ب پ و (پ) نمودار پاشرتوی براش سیمتی ریدریت نقطه کوانتومیینانوذرز بیضوش فلیزش (طیال):
،Ԑ𝑆𝑆 = 6، 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3 𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5 𝑛𝑛𝑛𝑛 ،𝑑𝑑 = 13 𝑛𝑛𝑛𝑛 ، Ԑℎ = 1

 𝜏𝜏0 = 0.9𝑛𝑛𝑛𝑛 ، 𝑇𝑇20 = 0.3 𝑛𝑛𝑛𝑛،و𝑒𝑒𝑒𝑒 ⍵0 = 25ج

شکیراش 3یال

𝑊𝑊

𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝜇𝜇 = 0.25، 𝐼𝐼 = 1

و 3یپ اار تغییر فاصلهش بین نقطه کوانتومی و نانوذرزیدیضوش طال را در ب پ و

پاشرتوی سیمتی مورد نهر ناان میدرت و ماارتز مییشیود کیه بیا افیزایش فاصیلهش بیین ایین دو

نانوذرز (ا 𝑛𝑛𝑛𝑛  13به 𝑛𝑛𝑛𝑛  ،)15بتون بابهبایی فرکانمی ،میزان ب پ در انیرژش 𝑒𝑒𝑒𝑒  ،3.664ا

 8.063 × 107به  1.903 × 108افزایش مییابت ،رمنرین   ،برابر با 𝑒𝑒𝑒𝑒 0.087میباشتج به

ددارت دیلر ،با افزایش فاصلهش بین دو نانوذرز ،بهدلیآ کیارش بیررمکرش پالسیمونیاکمییتون،
ب پ و پاشرتوی افزایش مییابتج

شکل  3اار تغییر فاصلهش بیین نیانو ذرز بیضیوش فلیزش (طیال) و نقطیه کوانتیومی بیر (الی ) بی پ و (پ) پاشیرتوی:
𝜏𝜏0 = 0.9𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝑇𝑇20 = 0.3 𝑛𝑛𝑛𝑛⍵0 =،Ԑ𝑆𝑆 = 6، 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3 𝑛𝑛𝑛𝑛 ،𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5 𝑛𝑛𝑛𝑛،Ԑℎ = 1

𝑒𝑒𝑒𝑒 2.5ج

در شکی 4یال

𝑊𝑊

𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝜇𝜇 = 0.25 ،𝐼𝐼 = 1

و 4یپ اار تغییر شعاع نانوذرزش فلیزش در بی پ و پاشیرتوی در سیمیتی ریدرییت

نقطه کوانتومیینانوذرزش بیضوش ا برچ طال ،یس بیار بیراش 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3 𝑛𝑛𝑛𝑛 ،𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5و

بار دیلر براش 𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 7و 𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4بررسی شیتز اسیآج مایارتز شیتز کیه بیه ا اش

𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 7و 𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4حتاکثر ب پ در انرژش 𝑒𝑒𝑒𝑒  2.945 × 107 ،3.664میباشیتج

رمنرین FWHM ،بتون تغییر 0.087𝑒𝑒𝑒𝑒 ،اسآج به ددارت دیلر ،با افزایش شعاع نانوذرز ،بهدلیآ
افزایش سطح دن ،پالسمونراش سطهی افزایش مییابرت و بیا افیزایش پالسیمونریاش سیطهی ،بیه

سدب افزایش بررمکرش پالسمونیاکمیتون ،ب پ و پاشرتوی کارش مییابرتج
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شکل  4اار تغییر شعاع نانوذرزش بیضوش فلزش (طال) بر (ال ) ب
،6

𝑊𝑊

𝑐𝑐𝑐𝑐2

پ و (پ) پاشیرتویԐ𝑆𝑆 =، 𝑑𝑑 = 13 𝑛𝑛𝑛𝑛، Ԑℎ = 1 :

 𝜏𝜏0 = 0.9𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝑇𝑇20 = 0.3 𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝜇𝜇 = 0.25 ،𝐼𝐼 = 1و 𝑒𝑒𝑒𝑒 ⍵0 = 2.5ج

در شکی 5یال

و 5یپ اار تغییر برچ مهیط اطراف نانوذرز در ب پ و پاشیرتوی بررسیی شیتز

اسآج ماارتز شتز که به ا اش  Ԑℎ = 2.4نمیدآ بیه مهیطیی بیا اابیآ دش الکترییس  ،Ԑℎ = 1بیا

بابهبایی انرژش 𝑒𝑒𝑒𝑒  ،0.531حتاکثر ب پ ا  8.063 × 107به  9.409 × 108افزایش مییابیت و
 FWHMتغییرش نمیکرتج

شکل  5اار تغییر برچ مهیط بر (ال ) ب پ و ( پ) پاشرتوی براش سیمتی ریدریت نقطیه کوانتیومیینیانوذرز بیضیوش

فلزش (طال)،Ԑ𝑆𝑆 = 6، 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3 𝑛𝑛𝑛𝑛 ،𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5 𝑛𝑛𝑛𝑛،𝑑𝑑 = 13 𝑛𝑛𝑛𝑛 :
 𝜏𝜏0 = 0.9𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝑇𝑇20 = 0.3 𝑛𝑛𝑛𝑛،و𝑒𝑒𝑒𝑒 ⍵0 = 2.5ج

در شکی 6یال

𝑊𝑊

𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝜇𝜇 = 0.25 ،𝐼𝐼 = 1

و 6یپ اار تغییر برچ نانو ذرز فلزش بیضوش در ب پ و پاشرتوی ناان دادز شتز

اسییآ و ماییارتز شییتز ررلییامی کییه بییرچ نییانو ذرزش فلییزش نقییرز باشییت [ ،]1حتاکثربیی پ

برابر  9.419 × 108و در انرژش 𝑒𝑒𝑒𝑒  5.599رخ میدریت و  FWHMبرابیر بیا 𝑒𝑒𝑒𝑒 0.024مییباشیتج

ررلامی که برچ نانوذرزش فلزش نقرز باشت نمدآ به مانی که برچ نیانوذرزش فلیزش طیال باشیت،
ب پ و پاشرتوی ریر دو در انیرژشریاش بیایتر ،افیزایش میییابریت و در نمیودار بی

پ FWHM

کارش مییابتج در وااع ،بهدلیی ایرکه فرکانچ پالسمونیکی نقرز ا طال بیاتر اسآ ،بهسدب بر ریی

کرش پالسمونیاکمیتون در فرکانچ باالتر ،واتی که برچ نانوذرز نقیرز باشیت ،حیتاکثر بی پ و
پاشرتوی در فرکانچ بیاترش رخ میدرتج
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شکل  6اار تغییر برچ نانو ذرزش فلزش بر (ال ) ب پ و (پ) پاشرتوی براش سیمتی ریدریت نقطیه کوانتیومیینیانوذرز
بیضوش فلزش،Ԑ𝑆𝑆 = 6، 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3 𝑛𝑛𝑛𝑛 ،𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5 𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝑑𝑑 = 13 𝑛𝑛𝑛𝑛، Ԑℎ = 1 :

 𝜏𝜏0 = 0.9𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝑇𝑇20 = 0.3 𝑛𝑛𝑛𝑛،و𝑒𝑒𝑒𝑒 ⍵0 = 2.5ج

در شکی 7یال

𝑊𝑊

𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝜇𝜇 = 0.25 ،𝐼𝐼 = 1

و 7یپ ب پ و پاشرتوی براش نانوذرزش فلزش کروش و نانوذرزش فلزش بیضوش با

ری مقایمه شتزانتج ناان دادز شتز که با تغییر شکی ررتسی نانو ذرز ا ساختار بیضوش با شعاعراش

𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5و 𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3به کرزاش با شعاع 𝑛𝑛𝑛𝑛  ، 3بتون بابهبیایی در انیرژش ،مییزان

ب پ ا  8.063 × 107به  5.964 × 107کارش مییابت و  FWHMرمان 𝑒𝑒𝑒𝑒 0.087خوارت بودج

ال م اسآ ذکر کریی که مهی پیس موبود در نمودار ب پ یا پاشرتوی به ویگویراش فلیز مانریت

برچ ،فرکانچ پالسمون وججج بمتلی دارد و به شکی نانوذرز بمتلی نتاردج شکی نیانوذرز ترهیا در
شتت بررمکرش تاایرو ار اسآ که به تغییر در مقتار بیایره در نمودار میانجامتج

شکل  7اار تغییر شکی ررتسی نیانوذرزش فلیزش بیر ( الی ) بی پ و (پ) پاشیرتوی بیراش سیمیتی ریدرییت نقطیه
کوانتومی-نانوذرز فلزش(طال)𝜇𝜇 = 0.25 ،،Ԑ𝑆𝑆 = 6، 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3 𝑛𝑛𝑛𝑛 ،𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5 𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝑑𝑑 = 13 𝑛𝑛𝑛𝑛، Ԑℎ = 1:

 𝐼𝐼 = 1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑊𝑊2 ، 𝜏𝜏0 = 0.9𝑛𝑛𝑛𝑛، 𝑇𝑇20 = 0.3 𝑛𝑛𝑛𝑛،و𝑒𝑒𝑒𝑒 ⍵0 = 2.5ج

 .4نتیجهگیری
در این مقاله ،ب پ و پاشرتوی در یس سیمیتی ریدرییتش نقطیه کوانتیومیینیانوذرزش فلیزش و در

نتیجه اار پارامتررایی رمنون انتا ز ،برچ ،شکی ررتسی نانوذرزش فلزش ،فاصلهش بین دو نانوذرز

و برچ مهیط اطراف در خواص نورش بررسی شتج ماارتز شت که با افزایش فاصیلهش بیین نقطیه

کوانتومی و نانوذرزش فلزش ،بهدلآ کیارش بیررمکرش پالسیمونیاکمییتون ،بی پ و پاشیرتوی
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 بییررمکرش،)افییزایش مییییابرییتج بییا افییزایش شییعاع نییانوذرزش فلییزش (افییزایش سییطح نییانوذرز

پالسمونیاکمیتون افزایش یافته ل ا ب پ و پاشرتوی کارش مییابرتج رمنریین بیا افیزایش اابیآ

 بی پ و،دشالکتریس مهیط (تغییر برچ مهیط) و با تغییر برچ نانوذرزش فلزش ا طال بیه نقیرز

پاشرتوی افزایش مییابرت و به سمآ فرکانچراش بیاتر (انتقال دبی) بابهبا مییشیونتج رمانلونیه
که نتایج ناان میدرت بابهبایی فرکانمی رخ میدرت که این خاصیآ را مییتیوان بیراش سیاخآ
نانوسرموررا و سرمورراش یمتی استهادز کردج
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