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چکیده

با مطالعۀ قطبشپذیری یک ناانو ررۀ فلایی کاریی بار ریی الیاۀ دیالکتریاک،
خواص نوری سیستم بررسی میشود .از آنجا که اندازۀ نانورره خیلی کوچکتر از

طول موج نور فریدی است ،با حل معادلۀ الپالس ،پتانسیل الکتریکی در ناواحی

مختلااب برحسااب چباادقطبیهااا بسااد داده ماایشااود .بااا اساات اده از تانسااور

قطبشپذیری ،عباراتی برای قطبشپذیریهای موازی ی عمود باه دسات آماده ی
سا

دربااارۀ نتااایع عااددی ب ا شااده اساات .عااالیه باار اناار اناادازۀ نااانوررۀ

پالسمونیک در خواص نوری ،با تعریب پارامتری هبدسی به نام پارامتر برش ،انر

این پارامتر در مؤل ههای موازی ی عمودی تانسور قطبشپذیری بررسی میشود.

نشان داده شده میشود که جذب ی پاشابدیی ناوری باه شاد باه پارامترهاایی
همچون اندازۀ رره ،جب

1

نانورره ی پارامتر برش یابسته است .فرض میشود کاه

شباسه دیجیتال (10.22051/jap.2019.20668.1098 :)DOI

 2یریه فیییک ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه

* نویسبدۀ مسئولndaneshfar@gmail.com :
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جااب

نااانورره طااال ی نشااره باشااد ،زیاارا ایاان فلاایا یییبااههااای مباساابی باارای

کاربردهای پالسمونیکی در فرکان های نوری هستبد.

کلمات کلیدی :نانوررۀ پالسمونیک ،قطبشپذیری ،زیرالیۀ دیالکتریک.

 .1مقدمه
ررا در مشیاس نانو ،رفتار مت ایتی از خود نشان میدهبد .بدین معبی که باا کوچاک شادن ابعااد

آنها  ،خواص فیییکی ی شیمیایی ی اپتیکی متباظر با آنها نیی تغییر میکبد .این خواص عمدتاً باه

شکل ی اندازۀ ررا  ،فاصلۀ بین آنهاا ی م اید اطاراب بساتگی دارد [ .]1از طرفای ،کاربردهاای

یونایون نانوررا فلیی ی است اده از خواص نوری آنها در ناحیه مرئی تا مادین قرمی سبب شاده

است که در سالهای اخیر این ررا توجه م ششان را به خود جلب کبد .همچبین ،قطابشپاذیری

این نانوررا ی جذب ی پراکبدیی نور توسد آنها به پارامترهای هبدسی ی فیییکی آنها از قبیل:
اندازه ،شکل ،ساختار ،موقعیت ،م ید اطراب ی الیهای که بر ریی آن قرار یرفته ،بستگی دارناد.

بررسی این یابستگیها در طراحی نانوحسگرهای زیستی ی پالسمونیکی در م ادیدۀ ناور مرئای ی

مادین قرمی طیب الکتریمغباطیسی بسیار مهم است [.]2

در سال  ،1987ییبد ی همکارانش قطبشپذیری ررهای کریی را بر ریی زیرالیه باا اسات اده از

مدل جانسون ی کریستی بررسی کردند [ .]4 ،3نویسبدیان همچبین در ساال  ،1988قطابشپاذیری

ررا کریی برشیافته ی شبه کریی را بر ریی یک زیرالیۀ ساافایر مطالعاه کردناد ی بارای یاک
شبکۀ مربعی از نانوررا طال بر ریی زیرالیۀ سافایر ،ضریب عباور را باه دسات آیرده ی باا نتاایع
تجربی مشایسه کردند [ .]5در سال  ،1993قطبشپذیری ی خاواص ناوری توزیا هاای کااتورهای ی

شبکهای از ررا کریی بر ریی زیرالیه بررسی شد [ .]6در مشالۀ حاضر ،خواص اپتیکی سیساتمی

متشکل از یک نانوررۀ پالسمونیک که در فاصلهای از یک زیرالیۀ دیالکتریک قرار دارد مطالعاه

میشود .به عبار دیگر ،جذب ی پاشبدیی این سیستم در حالتی کاه ناانورره از فلای پالسامونیک

(طال یا نشره) باشد ،با است اده از مدل درید بررسی میشود .انر پارامترهایی همچون فاصالۀ ناانورره
از سطح زیرالیه که پارامتر برش نامیده میشود ،انادازۀ ناانورره ی جاب

ناانوررۀ پالسامونیک در

جذب ی پاشبدیی بررسی شده ی یابستگی خواص ناوری ایان سیساتم باه پارامترهاای هبدسای آن

نشان داده میشود.
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 .2مدل فیزیکی و تئوری مسئله
مطابق شکل  ،1یک نانوررۀ کریی پالسمونیک با شعاع  ، Rنابت دیالکتریک یابسته به فرکان

( e3ناحیۀ  )iiiبر ریی الیۀ تخت زیرین با نابت دیالکتریک ( e2ناحیۀ  )iiقرار یرفته ی با م یطی

با نابت دیالکتریک ( e1ناحیه  ) iاحاطه شده است .فرض میشود که الیۀ زیارین در ناحیاۀ  ivباا

مادهای مت ای با نابت دیالکتریک  e4پر شده باشد .مرکی مختصا بر مرکی کره مبطبق است ی

فاصلۀ آن تا سطح الیۀ زیرین  Dاست ،به طوری که ،یقتی مرکی کره باالی سطح الیه است ،داریم
 D>0ی هبگامی که مرکی زیر سطح الیه قرار دارد D<0 ،است.

شکل  .1یک نانورره کریی فلیی بر ریی الیۀ دیالکتریک .الب) نانورره بر ریی زیرالیه ()D=R
ی ب) نانوررۀ فریرفته در زیرالیه ).(D<R

از آنجا که ،ابعاد نانورره در مشایسه با طول موج تابشی کوچک اسات ،مایتاوانیم از تشریاب شابه
r

استاتیک است اده کبیم ی معادلۀ الپالس0 ،
= )  ، Ñ 2j (rرا برای پتانسیل در نواحی مختلب به کار

صفحه  : 4زیرنویس شکل :1
شکل  1یک نانوذره کروی فلزی بر روی الیۀ دیالکتریک.
صفحات  4و  .5روابط ی که عالمت بردار در آنها تغییر کرده است .بایستی عالمت بردار و بردار یکه بشکل زیر باشد.


 / 14مطالعۀ خواص نوری نانوذرۀ پالسمونیک بر روی الیۀ دیالکتریک2 (r )  0
)

)

r

 EE = E00 (sin q00ii + cosاسات .باا حال
بریم .در ایبجا میدان الکتریکی تابشی به صاور ))cosq00kk
معادلۀ الپالس در دساتگاه مختصاا کاریی )  ، (r , q, fپتانسایل را در ناواحی مختلاب باه دسات


میآیریم [4ا .]7پتانسیل در ناحیۀ ایل عبار است از r   / R  r / R
()1
صفحه : 5

) (A1'lV l 0 (r , cos q) + B 1'lV l 1(r , cos q) cos f

å

r - (l + 1) (A1l Pl 0 (cos q) + B 1l Pl 1(cos q) cos f ) +

l

å
l

y1 = y 0 +

تغیی
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شکل  1یک نانوذره کروی فلزی بر روی الیۀ دیالکتریک.
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ت بردار در آنها تغییر کرده است .بایستی عالمت بردار و بردار یکه بشکل زیر باشد.



ضرایب نابت است ی تواب  V jmی  W jmبه شکل زیر تعریب می شوند،
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اسات اده از
هستبد .در این یضعیت ،هبگامی که  D>0است ،مؤل اههاای قطابشپاذیری
ج و بحث:
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پارامتز بزش
الفباا .اثز
دیقطبی به شکل زیر م اسبه میشوند،

ش بز روی قطبشپذیزی

(پاسامتش بشش) سا دس قطبصپزیشی بشسسی میکىیم.

ٍای 3 َ 2

بسش بس زوی قطبص پریسی بسای یک نانوذزه طال بس زوی یک الیه دی الکتسیک.

دس ایه - e1 )V
بخص ( e3
اثشe1تغییش
پاسامتش ( ìïïï ra0پاسامتش بشش) سا دس قطبص
=

)(7

|| ïï
1
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ïï
3
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í
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ï
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 e - e1 )(1ضکل(+ :12اثسe1پازامتس ïïïبسش بس
)
3 3
4 e2 + e1
ïî

س پازامتس بسش بس زوی قطبص پریسی بسای یک نانوذزه کسوی نقسه بس زوی یک الیه دی الکتسیک .

َ3

زوی قطبص پریسی بس

ضکل  :3اثس پازامتس بسش بس زوی قطبص
صفحً ی :9
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4
که در آن V ،حجام کاره ی برابار باا p R 3
3

اسات .از آنجاا کاه ناانورره کاریی فلای اسات ،تااب

دیالکتریک فلی در تشریب درید عبارتست از []7
)(8

که در آن wp ،فرکان

پالسما g ،فرکان

wp2
w2 + i gw

e( w) = e¥ -

برخاورد e¥ ،تااب دیالکتریاک در فرکاان هاای

زیاد است .در این مشاله ،نانوررا فلیی را از جب

طال ی نشره در نظر یرفتاهایام .یکای از دالیال

است اده از آنها اتالب اندک در م دیدۀ مرئای ی فریسار نیدیاک ( )NIRاسات [ .]8از طرفای،

نانوررا طال ی نشره بهدلیل اهمیات هاای زیساتی ی کاربردهاای پیشاکی بیشاتر ماورد توجاه قارار

یرفتهاند .از دیگر دالیل انتخاب نانوررا طال ی نشره ،به این نکتهها اشاره میکبیم :نانوررۀ طال به

دلیل پایداری شیمیایی عالی ،مشایمت در برابر اکسایش ی سازیاری با م ید ،کاربردهاای یسایعی

در زمیبههای الکترینیک ،فوتونیک ،حسگرها ی نانوپیشکی دارد .همچبین ،ناانوررۀ نشاره یکای از
موادی است که امریزه به یفور در صبعت ی تکبولاویی اسات اده مایشاود ی قابلیات از باین باردن

میکریبها ی باکتریها را دارد .عالیه بر اینها ،از نانوررا نشره یا طال که بیشاترین قابلیات را در
پدیدۀ تشدید پالسمون سط ی موضعی دارند ،می توان در تولید امواج الکترینیکی سط ی موسوم

به «پالسمون سط ی» است اده کرد [.]9
 .3نتایج و بحث

الف .اثر پارامتر برش بر روی قطبشپذیری
در این بخش انر تغییر پارامتر (پارامتر برش) را در قطبشپذیری بررسی میکبایم .الزم اسات رکار

کبیم r0 = 1(D = R ) ،مربوط به یک کره ریی الیه ی ) r0 = 0(D = 0مربوط به نیمکره ریی

الیه است .در م اسبا عددی ،م ید اطرابْ هوا در نظر یرفته شده است که تااب دیالکتریاک

آن  e1 = 1است ی تاب دیالکتریک الیۀ تخت زیرین  e2 = 3.13اسات .مشاادیر عاددی دیگار
پارامترها با توجه به است اده از طال ی نشره در این مشاله عبارتبد از، e¥A u = 6.9 ، wpA u = 8.9eV :
 e¥A g = 3.7 ، wpA g = 9.2eV ، g A u = 0.07 eVی .]8[ g A g = 0.02 eV

شکلهای  2ی  3مؤل ههای موازی ی عمودی تانسور قطبشپذیری را بر حساب طاول ماوج در

بازۀ  400nm - 750nmبرای مشادیر مختلب پارامتر  r0به ترتیب برای نانوررۀ طال ی نشره بر ریی

زیرالیه نشان میدهد .در شکلهای  2ی  3قسامت موهاومی  ) Im(a ) ( aبیاانگر جاذب ی بخاش

حشیشی آن ( )  ) Re(aنشاندهبدۀ پاشبدیی است .در م دیدۀ طول مرئی هر دی مؤل اۀ موهاومی ی
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حشیشی قطبش پذیری موازی ی عمودی نانورره رفتار تشدیدی دارند .نتایع بهدستآماده حااکی از
آن است که تغییر پارامتر ( r0پارامتر برش) انر قوی در قطبشپذیری دارد .با افیایش پارامتر برش،

مؤل ۀ ماوازی قطابشپاذیری  Im(a || ) ،ی ) ||  ، Re(aکااهش یافتاه ی قلاۀ تشادید باه سامت طاول
موجهای کوتاهتر جابهجا میشود ی بتابراین انتشال آبی ات اق میافتد .این رفتار بیانگر آن است کاه
هر یونه تغییر در پارامتر برش به جابجایی طول موج میانجامد.

شکل  .2انر پارامتر برش بر ریی قطبش پذیری برای یک نانورره طال بر ریی یک الیه دیالکتریک.

شکل  .3انر پارامتر برش بر ریی قطبش پذیری برای یک نانورره کریی نشره بر ریی یک الیه دیالکتریک.
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همانگونه که نتایع نشان میدهد این رفتار بارای مؤل اۀ عماودی قطابشپاذیری مت اای اسات .باا

افیایش پارامتر  ، r0قلۀ تشدید مؤل ۀ عمودی قطبشپاذیری جاباهجاایی کمتاری نسابت باه مؤل اۀ

موازی دارد ،به طوری که قلۀ تشدید پالسمونی به سمت طول موجهای کوتااهتار جاباهجاا شاده ی

انتشال قرمی برای مؤل ۀ عمودی ات اق میافتد .در هماه ماوارد باا افایایش پاارامتر  r0کاه باه بارش
نانورره ی در نتیجاه کااهش تعاداد الکتارینهاای رساانش در ناانوررۀ فلایی دارای تشاارن کاریی

میانجامد ،شد قلۀ تشدید کاهش مییابد .به دلیل آنکه ناانوررا نشاره ی طاال طیاب جاذبی در
ناحیۀ مرئی دارند ،اهمیت فوقالعادهای در کاربردهای اپتیک پالسمونیکی به علت اتالب نااچیی ی
تبظیمپذیری طول موج تشدیدی دارند .به عبار دیگر ،فرکان

نوسان پالسمون بارای ناانوررا

طال (در ناحیۀ باالی طیب) ی نشره (در ناحیۀ پایین طیب) در ناحیۀ مرئی ر میدهد ،که باه ظهاور
طیب جذبی قوی در این ناحیه میانجامد .همچبین ،نانوررا نشره ی طال که قلۀ تشدید پالسامونی

آنها در بازۀ طول موجی  400nm - 750nmیاق است ،یییبۀ مباسبی بارای طراحای ی سااخت
حسگرها ی ادیا نوری بر پایۀ پالسمونیک هستبد [ .]11 ،10در یاق باه ایان دلیال کاه فرکاان

پالسمونیکی نشره از طال بیشتر است ،یقتی که جب

کمیبه است.

نانورره نشره است ،جذبْ بیشایبه ی پاشابدییْ

ب .اثر اندازۀ نانوذرۀ فلزی بر روی قطبشپذیری
شکل  4قطبشپذیری را بر حسب طول موج ی شعاع نانورره نشان میدهد.

شکل  .4قطبش پذیری یک نانورره فلیی قراریرفته بر ریی یک زیرالیه دیالکتریک
بر حسب طول موج ی شعاع نانورره فلیی
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نتایع بهدستآمده حاکی از آن است که با افیایش شعاع نانوررۀ طال ،قلۀ تشدید بلبادتر مایشاود.
علت آن است که با افیایش اندازۀ نانوررۀ فلیی ،الکترینهای بیشاتری در هیبریداسایون پالسامون

مشارکت میکببد که سبب افیایش قلۀ تشدید می شود .همچبین با افیایش شعاع رره ،قلۀ تشدید به

سمت طول موجهای بلبدتر جابه جا می شود که انتشال قرمای ناام دارد .عاالیه بار ایان ،پهباای باناد
تشدید با تغییر شعاع نانوررۀ پالسمونیکِ قراریرفته بر ریی زیرالیۀ دیالکتریک نیی تغییر میکباد.

همانگونه که نتایع نشان می دهد جابهجایی فرکانسی ر میدهاد ،کاه از ایان خاصایت مایتاوان

برای ساخت نانوحسگر است اده کرد.

 .4نتیجهگیری
در این مشاله ،قطبشپذیری یک نانوررۀ پالسمونیک بار ریی زیرالیاۀ دیالکتریاک مساطح بارای

مؤل ههای موازی ی عمودی تانسور قطبشپذیری بررسی شد .نتایع عاددی در نمودارهاا حااکی از
آن است که با افیایش اندازۀ نانوررۀ فلیی ،قلۀ تشدید افیایش مییابد ی جابهجایی فرکانسی ات ااق

میافتد .عالیه بر این نشان داده شده است که پارامتر برش نشش مهمی در خواص نوری ناانوررا
پالسمونیک دارد ی باع

تغییر شد قلۀ تشدید ی جابهجاایی طاول ماوج تشادیدی آن مایشاود.

همچبین پهبای کامل در نصب ماکییمم نیی به شد ت ت تأنیر تغییر شعاع رره ی پارامتر برش قرار

میییرد .از آنجا که فلیا پالسمونیکی همچون طال ی نشره کاربردهای مختل ی دارند ،انار آنهاا
در خواص نوری نانوررۀ فلیی در زیرالیۀ دیالکتریک نیی بررسی شد.
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