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چكیده
در اين مقاله ،دوپايايي (دوپايداری) نوری در يك نانوذرة پالسمونيك با استفاده از مدل هيدروديناميك برای الکترونهای رسانش بررسي ميشووود
نشان داده ميشود که آستانه دوپايايي نوری ،ناحية دوپايدار و شکل پسماند نوری وابسته به جنس نووانوذره و ثابووت دی الکتريوك محويط اطوورا
نانوذره پالسمونيك است

واژههای كلیدی :دوپايايي نوری ،نانوذرة پالسمونيك ،مدل هيدروديناميك

دو ميدان خروجي حاصل ميشود [ ]3-1در سالهای اخير

 .1مقدمه
در سالهای گذشته ،کنترل نور و شناخت پديدههای نوری

خواص نوری نانوساختارهای پالسمونيك به علت خواص

خطي و غير خطي به علت کاربرد درحوزههايي همچون

منحصر بفردشان به شدت مورد توجه قرار گرفتهاند در واقع،

فوتونيك ،اپتيك غير خطي و مخابرات نوری از اهميت بااليي

يکي از جذابترين و مفيدترين جنبههای نانوساختارها ،پاسخ

برخوردار است يکي از اثرات نوری غير خطي ،کنترل نور

نوری و خواص نوری آنهاست تحقيقات نشان داده که

توسط نور است که دوپايايي ( دوپايداری) نوری ناميده ميشود

نانوساختارهای فلزی نامزدهای خوبي برای کاربردهای نوری

دوپايداری نوری يك پديدة نوری غير خطي است که سيستم

غيرخطي هستند [ ]4يعني پاسخ نوری غير خطي ذاتي

به ازای يك مقدار ورودی ،دو مقدار خروجي متفاوت و پايدار

الکترونهای رسانش در مواد پالسمونيك فرصتهايي را برای

دارد به عبارت ديگر ،دوپايداری نوری يکي از مهمترين
پديدههای نوری غير خطي است که کاربرد بسياری در کليدهای
تمام نوری ،حافظههای نوری ،پردازش اطالعات ،مدوالسيون
سيگنالهای نور و

دارد ،که در آن به ازای يك ميدان ورودی،

طراحي ويژگيهای نوری غير خطي مرتبة دوم و سوم
نانوساختارهای پالسمونيك و کنترل نور با نور با استفاده از غير
خطيهای نوع کر و همچنين دستيابي به توليد هماهنگ را فراهم
ميکند []5
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در اين مقاله ،برای نخستين بووار دوپايووايي نوووری در نووانوذرات
پالسمونيك با هندسة کروی با استفاده از تئوری هيدرو ديناميك
مطالعه ميشود به عبارت ديگر ،دوپايووداری نوووری بوورای يووك
نووانوذرة پالسوومونيك بووا در نظوور گوورفتن پاسووخ غيوور موضووعي
هيدروديناميکي بررسي ميشود

 .2تئوری مسئله
فرض کنيد يك نانوذرة هيدروديناميك فلزی با شعاع  Rو تابع
دی الکتريك   Dکه در محيطي با دی الکتريك همگن با  B

قرار گرفته است ،تحت تابش الکترومغناطيسي تکفام با بسامد
 قرار ميگيرد (شکل  )1الکترونهای رسانش نانوکرة فلزی

با استفاده از مدل هيدروديناميك نيمه کالسيکي توصيف
ميشوند که پاسخ غير موضعي را در نظر ميگيرد الزم به ذکر
است که نام مدل هيدروديناميك بدين علت است که گاز
الکتروني با استفاده از معادالت هيدروديناميك توصيف ميشود
نقطة شروع برای به دست آوردن ميدان الکتريکي موضعي
درون و بيرون نانوذره ،حل معادالت ماکسول بر حسب
چگالي الکتروني آزاد و جريان الکترون آزاد و معادلة
هيدروديناميك غير موضعي است بر اين اساس ،با استفاده از
معادالت

ماکسول

معادلة

2
( .J ) + J = 0 E
) (  + i

غيرموضعي

هيدروديناميك

 ،معادلة پيوستگي ، .J = −i e n

که رابطة بين چگالي الکترون و چگالي جريان الکترون آزاد را
بيان ميکند ،و همچنين استفاده از

J = −

و

E = −

مجموعة معادالت زير به دست ميآيند [:]6
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که  پتانسيل نردهای الکتريکي و  پتانسيل نردهای جريان،
چگالي،

3v
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=  و  v Fسرعت فرمي است همچنين

n

شكل  .1نانوکرة فلزی که تحووت تووابش مووور الکترومغنوواطيس قوورار
گرفته است
i2p

 + i

=  رسانندگي و

k NL = 2 + i  − 2p /   / 

عدد مور طولي غير موضعي است در محيط اطرا

نانوذره،

چگالي بار آزاد و چگالي جريان صفر است بنابراين ،با حل
معادالت فوق ،پتانسيل نردهای الکتريکي و چگالي الکترون آزاد
درون و بيرون نانوذرة کروی عبارتند از [ 6و :]7
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که )  jl ( xتابع بسل کروی و )  Ylm (  ,هماهنگ کروی است
به ازای  l  2ضرايب صفر و فقط ضرايب با  l =1غير صفر
هستند عالوه بر اين ،چون

E = E0 z

پس  B1 = − E0است

ساير ضرايب مجهول با استفاده از شرايط مرزی و پس از انجام
عمليات جبری به دست ميآيند [ ]5با داشتن ضرايب ،پتانسيل
و بنابراين ميدان الکتريکي در نواحي درون و بيرون نانوذره
حاصل ميشود ميدان الکتريکي در نواحي درون و بيرون
نانوکره به ترتيب عبارتند از ]:[5
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(الف)

(ب)

شكل  .2دوپايايي نوری حاصل از يك نانوذرة پالسمونيك با در نظر گرفتن پاسخ غير موضعي
برای بررسي پديدة غيرخطووي دوپايووايي نوووری ،متوسووط ميوودان
موضعي محاسبه ميشود که عبارت است از:

در اين مقاله ،نانوذرات فلزی از جنس طال و نقره انتخاب شده



1

*
Ein
 Ein dV ,
V V

()4

=

2

Ein

که  Vحجم است ذکر اين نکته ضروری است که برای داشووتن
دوپايداری نوری نياز به محيط اپتيکي غيرخطي همچون يك فلز
غيرخطي است بنابراين بايستي تابع دی الکتريك نووانوذره را بوه
شکل غير خطي نوشت ]:[8
()5

,

 .3بحث و نتیجهگیری
است ،زيرا اين فلزات اتال

کميدر محدودة مرئي و فروسرخ

نزديك دارند عالوه بر اين ،از نانوذرات نقره يا طال که بيشترين
قابليت را در پديدة تشديد پالسمون سطحي موضعي دارند،
ميتوان در توليد اموار سطحي موسوم به «پالسمون سطحي»
استفاده کرد

][9

شکل  ،2دوپايداری نوری حاصل از يك نانوذرة طال و يك
2

2

 m =  m +  E m +  Ein

−20 2 −2
که )   (  4 / 4 10 m .Vپذيرفتاری غيرخطي مرتبة سوم

نانوذرة نقره به شعاع  6نانومتر را که در محيطي با گذردهي 3/5
قرار گرفته است ،نشان ميدهد شکل  2الف و  2ب به ترتيب
پاسخ نوری غيرخطي مربوط به يك نانوذرة پالسمونيك از

است همچنين   mتابع دی الکتريك فلز وابسته به بسامد است

جنس نقره و طال را ،در حالتي که پاسخ غير موضعي در نظر

کووه پاسووخ موضووعي را توصويف ميکنوود و توسووط موودل درود،

گرفته شده است ،نشان مي دهد از آنجا که نانوذرات فلزی

)  ،  m (  ) =   − 2p / ( 2 + iتعيين ميشود [ ]9بايسووتي

توانايي کنترل نور در مقياس نانو را دارند ،بنابراين نامزدهای

توجووه شووود بوورای نووانوذرات کوچووك ،بسووامد برخووورد

خوبي برای بررسي پديدة نوری دوپايداری هستند همان طوری

(بسامد پراکندگي الکتوورون) بوه شووکل،  =  bulk + AvF / R ،

که مشاهده ميشود ،نه تنها آستانة پايين و باالی کليدزني

نوشته شود ،که  Rشعاع ذره vF ( =1 / 4 106 m.s −1 ) ،سوورعت

متفاوت است ،بلکه پهنای ناحية دوپايدار نيز متفاوت است از

فرمي و  Aيك ثابت است که معموالً از مرتبة واحوود اسووت [10

اين شوکل نتيجه ميشووود که عالوه بر ناحوية دوپايدار ،آستانة

و ]11
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(ب)

شكل  .3دوپايايي نوری حاصل از يك نانوذرة پالسمونيك در نظر گرفتن پاسخ غير موضعي هنگامي که   =  bulk + AvF / Rاست

(الف)

شكل  .4اثر محيط اطرا

(ب)

نانوذره روی دوپايايي نوری حاصل از يك نانوذرة فلزی هيدروديناميك بووا سوواختار کووروی غيوور موضووعي

 = 700 nm,R = 6 nm

کليدزني نيز بسووتگي به نوع فلز پالسمونيك دارد که برای

که توسط محيطي با گذردهي  3/5احاطه شووده اسووت را نشووان

کاربردهايي همچون حافظههای نوری مناسب است []12

ميدهند همانگونه که در اين شکل ديده ميشود ،وقتي کووه اثور

شکل  3اثر اندازة نانوذره به علووت پراکنوودگي الکترونهووای

اندازة ذرات در نظر گرفته شود رفتار طيف دوپايوودار حاصوول از

رسانش در فلزات روی پاسخ نوووری غيوور خطووي يووك نووانوذره

يك نانوذره پالسمونيك تغيير ميکند و آسووتانة کليوودزني بوواال و

فلزی ،با در نظر گوورفتن پاسووخ غيرموضووعي را نشووان ميدهوود

پايين و همچنين پهنای ناحيه دوپايدار تغييوور کوورده و منجوور بووه

شکلهای  3الووف و  3ب بووه ترتيووب پاسووخ نوووری غيرخطووي

کاهش ناحية دوپايدار ميشود يکي ديگر از پارامترهايي کووه بوه

مربوط به يك نانوذرة پالسمونيك نقره و طال با شعاع  6نووانومتر

شدت روی کارکرد يك افزارة نوری همچون يك کليد نوووری و
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يا حافظة نوری اثر ميگذارد ،محيطي است که اين وسيله در آن

در نتيجه ،در اين مقاله ،دوپايايي نوری بوورای يووك نووانوذرة

روی

پالسمونيك کروی با استفاده از تئوری هيوودروديناميك بررسووي

دوپايايي نوری حاصل از يك نانوذرة فلووزی هيوودروديناميك بووا

شد نشان داده شد که آستانه کليدزني پايين و بوواال ،و همچنووين

ساختار کروی نشووان داده شووده اسووت همانگونووه کووه مشوواهده

پهنای ناحية پايدار با انتخاب مناسب پارامترهايي همچون ثابووت

ميشود با افزايش گذردهي محيط اطرا  ،آستانه تغييوور کوورده و

دی الکتريك محيط اطرا

و جوونس فلووز نووانوذره قابوول تنظوويم

منجر به کاهش ناحية دوپايوودار ميشووود ،بوه طوووری کووه بوورای

است ،که برای طراحي کليدهای تمام نوری و حافظههای نوری

محيطهايي که از نظر اپتيکي غليظ هستند ،اين ناحيووه بوه طووور

بسيار مناسب است به عبارت ديگر ،با انتخوواب مناسووب جوونس

فيزيکي دستيافتني نيست بنابراين ،نتيجه ميگيريم که با کنترل

فلز نانوذره و محيطي که درون آن قرار گرفته ،شوودت و آسووتانة

نانوذره ،ميتوان عالوه بوور کنتوورل آسووتانة

کليدزني و پهنای ناحيه دوپايدار نيووز ميتوانوود کنتوورل و تنظوويم

قرار ميگيرد بر اين اساس ،در شکل  ،4اثر محيط اطوورا

و تنظيم محيط اطرا

پايين و باال که برای کليدهای تمام نوری مفيد است ،بووه ناحيوة

شود

پايدار مورد نظر دست يافت
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