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چکیده
در اين مقاله خواص اپتيکي نانوساختارهای بيضي شکل نقره با استفاده از تقريب دوقطبي مجزّا در محيط آب موورد بررسوي قورار ترفوت .سوط
مقطعهای جذب ،پراکندتي و خاموشي اين دسته از نانوساختارها بر حسب تغييرات طول موج نور فورودی در ناحيوة مرئوي و فروسورن نزديوك
محاسبه شد .همچنين تغييرات ارتفاع ،طول موج و پهنای نواری قلههای سط مقطع خاموشوي (ناشوي از تشوديد پوسوموني) بور حسوب انودازة
نانوذرات و ثابت دیالکتريك محيط مورد بررسي قرار ترفت .نتايج نشان ميدهد که تنها دو قلة مد دو قطبي عرضي و طولي در اين طيف وجوود
دارد.

واژههای کلیدی :نانو ساختار بيضي شکل نقره ،تقريب دوقطبي مجزّا ،پوسمون ،سط مقطع

 .1مقدمه

نظريههايي همچون مای و توانز بورای توجيوه خوواص اپتيکوي

از آنجا که در نانوساختارها نسبت تعداد اتمهای مورزی بوه کول

شکلهای هندسي خاصي هستند ،نيواز بوه نظريوههوای ديگوری

اتمها باالست و رفتار اتمهای مرزی متفاوت از اتومهوای تووده

همچون تقريب دوقطبي مجزّا که بتواند خوواص اپتيکوي طيوف

است ،بنابراين رفتار نانوساختارها با تودة موادة متفواوت اسوت.

وسيعي از ديگر شکلهای نانوساختارها را توجيه کند ،به وجوود

امووروزه نانوسوواختارها بووه دليوول خووواص اپتيکووي ،الکترونووي،

آمد [ .]6با استفاده از اين نظريوه ،مويتووان مشخصوات اپتيکوي

مغناطيسي و کوانتومي منحصر به فردی که دارند ،در زمينههوای

نانوساختارها ،از جمله :سط مقطوع هوای جوذب ،پراکنودتي و

متفاوت ،نظير علوم پزشکي [ ،]1زيست شناسي [ ،]2الکترونيك

خاموشوي ،موواترير پراکنوودتي مووولر ،بووردار پوئينتينو

و  ...را

[ ،]3فوتونيووك [ ،]4شوويمي [ ]5و  ...بسوويار مووورد توجووه قوورار

محاسبه کرد [.]6

ترفتهاند .از ديدتاه تاريخي ،چگونگي پراکندتي و جذب امواج

در اين مقاله ابتدا به بررسي ضريبهای جذب و پراکنودتي

الکترومغناطيسي توسط نانوساختارها سبب پيدايش نظريوههوايي

و همچنين سطوح مقطع جذب ،پراکندتي و خاموشي اين تونه

همچوون ريلوي ،موای ،تووانز و  ...شوده اسوت .از آنجوايي کووه

ذرات ميپردازيم و سپر به بررسي تأثيرات تغيير ابعاد و محيط

095

سعید رنجبر و عباس آذریان

پيرامووون ايوون ذرات روی ضووريبهووای جووذب و پراکنوودتي و
همچنين رفتار ارتفاع ،موقعيت و پهنای نواری قلههوای مودهای
حاصل شده از تشديد پوسموني نانوذرات مذکور در طيف نوور
مرئي ميپردازيم.
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 .1تقریب دوقطبی مجزّا

()4

تقريب دوقطبي مجزّا که تقريب دوقطبي جفت شده هوم ناميوده
ميشود ،روش کلي بورای محاسوبة پراکنودتي و جوذب اموواج
الکترومغناطيسي به وسيلة ذراتي است که شکل دلخواهي دارنود
[ .]7آزادی در مطالعة شکل ذره يکي از نقاط قووت ايون نظريوه
است .اين نظريه در سال  1164توسطهاوارد دوو پيشنهاد شد و
سپر توسط ادوارد پورسل و کارلتون پني پيکور بورای محاسوبة

که در آن
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سط مقطع جذب ،پراکندتي و خاموشوي ذرات بوين سوتارهای

که در رابطوة بواال  توابع دی الکتريوك  CM ،قطوبشپوذيری

توسعه داده شد [ 8و .]1

کوسيوس -موساتي و ثوابت ديگر هم به شکل زير خواهند بود

بر اثور توابش اموواج الکترومغناطيسوي بوه ذره ،ذره قطبيوده
موويشووود .در ايوون نظريووه مجموعووهای از نقوواط قطووبش پووذير
(دوقطبيها) را جايگزين ذره هدف ميکنيم .اين دوقطبويهوا بوا
يکديگر و همچنين ميدان تابشي برهمکنش ميکنند ،که سبب به
وجود آمدن سيستمي از معادالت خطي ميشوند که با به دسوت
آوردن قطبش دوقطبيها حول خواهود شود [ .]11بوا بوه دسوت
آوردن قطبشها ،ميتوان ديگر کميتهای پراکنودتي کوه اشواره
شد را به دست آورد [ .]1محاسبات انجام شوده دقوت خووب و
قابل قبول اين تقريب را نشان ميدهد [ 8و .]11
همان طور که تفته شد ،تابش امواج الکترومغناطيسي باعو
قطبي شدن ذرة مورد نظر ميشود ،لذا خواهيم داشت [:]11
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الزم به ذکر است که  a jبردار يکة راستای تابش و  e jراستای
قطبش را نشان ميدهد .بنابراين مقدار قطبش به صورت زير بوه
دست خواهد آمد [:]11
()8
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حال با استفاده از قطبش به دست آمده ،سط مقطعهای جذب،
پراکندتي و خاموشي به دست خواهد آمد [:]12
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091

شکل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) طرح نمادين ذرات بيضي شکل مورد بررسي که نسبت محورهای آن به شکل  a=2b=2.5cاست.

شکل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) ضريب جذب و پراکندتي بر حسب طول محور اصلي برای نانوذرات بيضيتون نقره در محويط آب و بوا
طول موج نور فرودی  661نانومتر.

که  C ext ، C absو  C scaبه ترتيوب سوط مقطوعهوای جوذب،

نسبت به ذرات کروی تقارن کمتری دارند ،ميتووان پويشبينوي

خاموشي و پراکندتي هستند.

کرد که مدهای تشديد پوسموني بيشتری نسبت به ذرات کروی
در آن ابعاد به وجود خواهد آمد [ .]13بنابراين در طيف جذب،

 .3بحث و نتایج

پراکندتي و خاموشي انتظار قله هوای بيشوتری را مخصوصوا در

امروزه پذيرفته شده است که جنر نانوساختارها بر ويژتي های

ابعاد بزرگتور محورهوای ذرات بيضوي شوکل بوزرگ خوواهيم

اپتيکي ،مکانيکي ،مغناطيسوي و  ...آنهوا توأثير مويتوذارد .از آن

داشت.

جووايي کووه بوويش از نصووف عناصوور طبيعووت را فلووزات تشووکيل

همان تونه که مشخص است ،اشکال بيضيتون سوه محوور

ميدهند ،بنابراين بررسي ويژتيهای اپتيکوي آنهوا بسويار موورد

عمود بر هم دارند که در اين بررسي جهت تابش نور فرودی در

توجه است .در ايون ميوان ،نقوره از جايگواه ويوژهای برخووردار

راستای محور اصلي (بزرگتر) است و نسبت به دو محور ديگر

است ،که عمدهترين دليل آن وجود نوار تشوديد پوسوموني در

تقارن وجود دارد .در شکل  1طرحوارة نانوذرات بيضوي شوکل

ناحية نور مرئي است .در مقالة حاضور بوه بررسوي سوط هوای

به نمايش تذاشته شده اسوت کوه در بررسويهوای انجوام شوده

جذب ،پراکندتي و خاموشي نانوساختارهای بيضي شوکل نقوره

نسبت محورهای موجود به شکل  a=2b=2/5cاست.

به کمك تقريب دوقطبوي مجوزّا و عوامول تأثيرتوذار روی آنهوا

در شکل  2نسبت سط مقطع های جوذب و پراکنودتي بوه

خواهيم پرداخت .از عوامل تأثيرتذار ميتوان به جنر ،شوکل و

سط مقطع خاموشي (ضريب جذب و پراکنودتي) کوه در ايون

محيط پيرامون اشواره کورد .از آنجوايي کوه ذرات بيضوي شوکل

مقاله ارائه شده ،برای نانوذرات بيضي شکل نقره در محويط آب

سعید رنجبر و عباس آذریان
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شکل ( .3رنگي در نسخه الکترونيکي) سط مقطع های جذب ،پراکندتي و خاموشي ذره بيضيتون نقره بوا طوول محوور اصولي  38نوانومتر بور
حسب طول موج نور فرودی در محيط آب.

رسم شده است .الزم به ذکر است که طول موج نور فورودی در

تغييرات طول مووج قلوه در نموودار )ب( و تغييورات پهنوای در

اين بررسي برابر با مقدار دلخواه  661نانومتر است .هموانطوور

نصف بيشينه در نمودار )پ( ،برای سوط مقطوع خاموشوي بور

که مشخص است ،برای نانوذرات بسيار کوچك ،فراينود حواکم

حسب اندازة طول محور اصولي نوانوذرات بيضوي شوکل بورای

پديدة جذب اسوت و سوهم پراکنودتي تقريبوا صوفر اسوت .بوا

تشووديدهای دوقطبووي عرضووي و طووولي را نمووايش موويدهوود.

افزايش اندازة ذره مذکور ،بوه تودريج از سوهم ضوريب جوذب

همانطور که از نمودار  .4الف مشخص است ،با افزايش انودازة

کاسته شده و فرايند پراکندتي حاکم مويشوود ،بوه تونوهای کوه

نانوذرات ،ارتفاع قلة تشديد پوسموني مدهای دو قطبي عرضي

برای ذراتي با اندازة طول محور اصلي بيش از  51نانومتر ،سوهم

و طولي تقريبا ثابت است؛ ترچه انحرافات اندکي نيوز مشواهده

پديدة پراکندتي از جذب بيشتر ميشود .ايون رفتوار در بررسوي

ميشود .در نمودار  .4ب ،طول موج قلههای تشديد پوسوموني

سط مقطع های نانوساختارهای کروی نقره که به کموك نظريوة

برای هر دو مد با افزايش انودازة نوانوذرات بيضوي شوکل نقوره

مای به دست آمده است نيز مشاهده ميشود [.]14

افزايش مييابد که سهم مد دوقطبي عرضي نسوبت بوه دوقطبوي

در شکل  3سط مقطعهای جوذب ،پراکنودتي و خاموشوي

طولي کمتر است .نمودار  .4پ مقدار پهنای نواری برای مدهای

برای نانوذرات بيضي شکل نقره با طول محور اصلي دلخواه 38

دوقطبي عرضي و طولي را نمايش ميدهد که با افوزايش انودازة

نانومتر بر حسب طول موج نور فرودی در محيط آب نشان داده

ذرات زياد ميشود؛ يعني رابطة مستقيمي با انودازة ذرات بيضوي

شده است .همانطور که از اين شکل مشخص است و بوه دليول

شکل نقره دارد.

تقارن و شباهت به شکل کروی ،در ابعاد کوچوك مود دوقطبوي
پديدار ميشود و دو قله در سط مقطوعهوای موذکور مشواهده

الزم به ذکر است که در تمامي حواالت شوکل  4محويط در
برتيرنده نانوذرات بيضي شکل نقره ،آب است (.) med =1/33

ميشود که قلههای موجوود در  381و  561نوانومتر مربووط بوه

همانطور که قبو اشاره شد بوا افوزايش و يوا کواهش ثابوت

موودهای دوقطبووي عرضووي و طووولي اسووت .از روی ايوون تونووه

دیالکتريك محيط (تغيير جنر محيط دربرتيرنودة نوانوذرات)،

نمودارها مي توان ارتفاع قله ،پهنای نواری و طول مووج مربووط

ارتفاع و موقعيت قلهها تغيير ميکند .به عنوان مثال در صوورتي

به هر مد تشديد پوسموني را به دست آورد .با محاسبة مقوادير

که اندازة نانوذرات بسيار کوچك باشد (به تونوهای کوه تقريوب

فوق برای طول محورهای متفاوت ميتوان به بررسوي تغييورات

ريلي صادق باشد) ،مي توان نشان داد که تشديدها وقتي صورت

آنها پرداخت .نتايج به دست آمده در شکل  4نشان داده شدهاند.

ميتيرد که داشته باشيم [ 15و :]16

شکل  4به ترتيب نمودارهای ارتفاع قله در نموودار )الوف(،

()12

par  2med
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093

(ب)

(پ)

شکل ( .4رنگي در نسخة الکترونيکي) تغييرات (الف) ارتفاع قله( ،ب) طول موج قله و (پ) پهنای نوواری قلوههوای تشوديد پوسوموني مودهای
دوقطبي عرضي و طولي برای سط مقطع خاموشي بر حسب طول محور اصلي نانوذرات بيضي شکل نقره در محيط آب.

کوه در اينجوا   medثابوت دیالکتريوك محويط و  ´ parقسومت

موقعيت قلههای پوسموني به سمت طول مووجهوای بوزرگتور

حقيقي تابع دیالکتريك نانوذره است .بنابراين با افوزايش ثابوت

(جابهجايي قرمز) مانند نانوذرات کروی حرکت مويکنود [ 14و

دیالکتريك محيط ،تشديد بايد برای مقوادير بوزرگتور قسومت

.]15

حقيقي تابع دیالکتريك نانوذره رن دهود .از آنجوا کوه در اکثور

در ادامه به بررسي تأثيرات ثابت دیالکتريك محيط بر روی

فلزات و از جمله نقوره ،قسومت حقيقوي توابع دیالکتريوك بوا

ضريبهای نسبت سط مقطع جذب و پراکندتي به خاموشوي،

افزايش طول موج مقادير منفي بزرتي ميتيرد ،لذا بايود انتظوار

ارتفاع ،طول موج و پهنای نواری قله های تشوديدی پوسوموني

داشت که در تقريب ريلي ،طول موج قلة تشديد پوسوموني بوا

خواهيم پرداخت.

افزايش ثابت دیالکتريوك محويط بوه سومت طوول مووجهوای
بزرگتر جابهجا شود [.]14

شکل  6ضريب جذب و پراکندتي بورای نوانوذرات بيضوي
شکل نقره را با طوول محوور دلخوواه  38نوانومتر ،وقتوي ثابوت

شکل  5چگونگي تغييرات سط مقطع خاموشي بر اثر تغيير

دیالکتريك محيط تغيير ميکند نمايش مويدهود .بوا توجوه بوه

ضريب شکست محيط بر حسب طول موج نوور فورودی بورای

شکل ،تغييرات ثابت دیالکتريك محيط بر فراينود حواکم توأثير

نانوذرات بيضي شکل نقره را نشان مويدهود (کوه در اينجوا بوه

ميتذارد؛ يعني اتر چه در محدودة مورد بررسي در اين تحقيق

صورت دلخواه بررسي بر روی نانوذرات بيضي شوکل بوا طوول

همچنان برای نانوذرات بيضي شکل کوچك نقره فراينود حواکم

محور  38نانومتر انجام شده است) .با توجه به شکل ،در تموامي

فرايند جذب است ،ولي با افزايش ثابت دیالکتريك محويط بوه

حاالت دو قله (مدهای دوقطبي عرضي و طولي) در ناحية مورد

تدريج اندازة سط مقطع جذب کوچكتر و اندازة سط مقطوع

بررسووي قوورار دارد کووه بووا افووزايش ثابووت دیالکتريووك محوويط،

پراکندتي افزايش مييابد.

سعید رنجبر و عباس آذریان

094

جلد  ،11شمارة 4

شکل ( .0رنگي در نسخه الکترونيکي) سط مقطع خاموشي بر حسب طول موج نور فرودی برای محيطهای مختلف با طول محور اصلي  38نانومتر.
(الف)

(ب)

شکل ( .6رنگي در نسخة الکترونيکي) تغييرات ضريب جذب و پراکندتي بر حسب طول موج نور فرودی وقتي ثابت دی الکتريك محيط متغييور
و طول محور اصلي نانوذره نقره  38نانومتر باشد.

همانگونوه کوه از شوکل مشووخص اسوت بوا افوزايش ثابووت

 .4نتیجهگیری

دیالکتريك محيط ،مقدار ضريب جذب کواهش موييابود و در

در اين مقاله ،سط مقطوعهوای جوذب ،پراکنودتي و خاموشوي

مورد ضريب پراکندتي عکر آن اتفاق ميافتد.

برای نانوساختارهای بيضوي شوکل نقوره بوا اسوتفاده از تقريوب

شکل  7به ترتيب تأثير ضوريب شکسوت محويط بور الوف)

دوقطبي مجزّا بررسي شد.

ارتفاع قله ،ب) تغييرات طول موج و پ) پهنا در نصوف بيشوينة

عامل پديد آمدن قلههوا در سوط مقطوعهوای موذکور ،تشوديد

قلووههووای مودهای حاصوول از تشووديد پوسووموني سووط مقطووع

پوسموني ذرهای است .اين تشديدها به دليل جفت شدن ميدان

خاموشي نانوذرات بيضي شکل نقره با طول محوور  38نوانومتر

الکتريکي اعمالي با پوسومون هوای ذره ای در طوول مووجهوای

را نشان ميدهد.

خاصي پديد مي آيند .در ناحية مرئوي بوه علوت کوچوك بوودن

با افزايش ضوريب شکسوت محويط ،ارتفواع ،طوول مووج و

اندازة نانوساختارها در مقايسه با طول موج فرودی ،تنها مدهای

پهنای نواری قله های تشديد پوسموني مدهای دو قطبي عرضي

پوسموني مرتبة پايين (مدهای دوقطبي عرضي و طوولي) ظواهر

و طولي افزايش موييابنود .بوه عوووه طوول مووج قلوة تشوديد

ميشوند که ناشي از توزيع چند قطبوي الکتورونهوای رسوانش

پوسموني رفتار خطي نسبتا خوبي را با افزايش ضريب شکست

روی سط نانوذرات هستند و با نتايج به دست آموده از نظريوة

محيط نشان مي دهد .اين رفتار خطي برای نانوذرات کروی نقره

مای مطابقت دارند.

توسط ساير تروهها نيز مشاهده شده است [ 17و .]18
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(ب)

(الف)

(پ)

شکل ( .7رنگي در نسخه الکترونيکي) تأثير ضريب شکست محيط روی (الف) ارتفواع( ،ب) طوول مووج و (پ) پهنوای نوواری در سوط مقطوع
خاموشي مد دوقطبي عرضي و طولي نانوذرات بيضي شکل با طول محور 38

نانومتر.

بررسي ضريبهای جذب و پراکندتي نشوان موي دهود کوه

همچنين با افزايش ضريب شکسوت محويط ،ارتفواع ،طوول

برای نانو ذرات بسيار کوچك ،فرايند حاکم پديدة جذب اسوت

موج و پهنای نواری قله هوا مودهای دوقطبوي عرضوي و طوولي

و سهم پراکندتي تقريبا صفر اسوت ،اترچوه بوا افوزايش انودازة

افزايش مييابد.

ذرات ،به تدريج از سهم ضريب جوذب کاسوته شوده و فراينود

نانو ذرات بيضي شکل نقره وقتوي در ابعواد خيلوي کوچوك

پراکندتي حاکم ميشود .به عووه با افوزايش انودازة نوانوذرات،

بررسي ميشوند تقريبا به سمت اَشکال کروی ميول مويکننود و

ارتفاع قلة تشديد پوسموني مدهای دوقطبوي عرضوي و طوولي

رفتارهايي تا حدودی شبيه به نانوذرات کروی را از خوود نشوان

تقريبا ثابت ولي طول موج و پهنای نوواری بوه صوورت تقريبوا

ميدهند.

خطي افزايش مييابد.
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