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ضل متناهی دامنه زمان به هبا ب –کیدهچ سی کارگیری روش تفا سی افزایش  ستهبرر سانس به کمک نانوپو امتقارن نهای گنال فلوئور

ین . به همافزایش دهندبه میزان قابل توجهی افزایش را نرخ فلوئورسممانس توانند وع از نانوذرات میاین ن پردازیم.پالسمممونیکی می

جنس  انتخاب مناسب باکه  شودنشان داده میگیریم. ی از جنس طال درنظر میای متشکل از هسته سیلیکا و پوستهمنظور نانوپوسته

 .افزایش دادای به طور قابل مالحظهنرخ فلوئورسانس را توان گیری مولکول میفاصله و جهت جایی هسته،جابههسته، و ابعاد 

 ی زمان، نانوپوسته نامتقارنافزایش فلوئورسانس، پالسمون سطحی جایگزیده، روش تفاضل متناهی دامنه -کلید واژه 

Flourescence Enhancement by an Asymmetric Nanoshell 

Khadijeh samimi, Aida firoozi, Ahmad mohammadi 

Boushehr, Parsian gulf university, Department of physics 

mohammadi@pgu.ac.ir  Khsami005@gmail.com; Aida.firoozi90@yahoo.com; 

Abstract- By employing the finite difference time domain method, we study the fluorescence enhancement of molecules 

coupled to an asymmetric plasmonic nanoshell. This kind of nanoparticles can considerably enhance flourescence rate. 

For this purpose, we consider a nanoshell consisting of a silica core and a golden shell. It is shown that, with proper 

selection of core dimension, core material, core displacement, molecular distance and direction the fluorescence rate can 

be considerably increased. 
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 مقدمه

 و کیعلم نانوپالسمون عیسر یتوسعه ریاخ یدر چند دهه

کنترل امواج  یامكان ساخت اجسام در ابعاد نانو راه را برا

رو ایناز. نانو هموار کرده است اسیدر مق یسیالكترومغناط

 های مختلف، بهها و اندازهشكلدر مطالعه نانوذرات فلزی 

قرار  ها هر چه بیشتر مورد توجهعلت کاربردهای فراوان آن

یكی از کاربردهای نانوذرات پالسمونیكی، . ]1[ گرفته است

گیری از پالسمون افزایش سیگنال فلوئورسانس با بهره

 ینانوذره فلز هاگر نور ب. ]2[ باشدسطحی جایگزیده می

محدود بودن سطح و حجم نانوذره، در سطح  لیبتابد، به دل

 دانیم لیو باعث تشك شودیم دهیگزینانوذره محبوس و جا

ن و پالسمو شودیدر اطراف نانوذره م یقو یسیالكترومغناط

پالسمون سطحی  .دهدیم لیرا تشك دهیگزی. جایسطح

جنس و  جایگزیده در نانوذرات فلزی به شكل، اندازه،

شكست محیطی که نانوذرات در آن قرار دارند بستگی ضریب

پدیده فلوئورسانس به صورت کلی طی دو فرآیند  .]3[ دارد

فرآیند گسیل ( 2( فرآیند برانگیختگی و 1دهد: مهم رخ می

سیگنال فلوئورسانس ناشی از خودی مولكول. خودبه

وچک کبرانگیختگی و تابش یک مولكول یا اتم معموال بسیار 

 است و به آسانی قابل آشكارسازی نیست. باال بردن احتمال

خودی هر دو باعث برانگیختگی و احتمال گسیل خودبه

های کاریكی از راه تقویت سیگنال فلوئورسانس خواهد شد.

ارائه شده به منظور افزایش نرخ فلوئورسانس به کارگیری 

  .باشدنانوذرات پالسمونیكی می

 دامنه زمان یاز روش تفاضل متناه استفادهاین مقاله با ر د

ت مولكول در مجاوریک به بررسی افزایش نرخ فلوئورسانس 

-یشده و مپالسمونیكی پرداخته نامتقارن های نانوپوسته

ی که در لنرخ برانگیختگی مولكو نانوذراتاین کمک  باتوان 

ه با محاسبقرار گرفته است را افزایش داد.  میدان نزدیک آن

ی به بررس خود،طع پراکندگی و نرخ گسیل خودبهسطح مق

 ،هستهابعاد از نانوذره،  مولكول عوامل موثر شامل فاصله

گیری جایی هسته و جهتضریب شكست هسته، جابه

 . استپرداخته شدهمولكول 

 ئوریت

كل از ای متشه منظور افزایش نرخ فلوئورسانس، نانوپوستهب

، r=30nmبا شعاع  (5/1شكست ضریبسیلیكا)هسته 

که در فاصله  t= 10 nm ای از جنس طال با ضخامتپوسته

d=10nm قرار 1شكست محیطی به ضریب از مولكول در 

نانوپوسته تحت تابش موج  واست  شده درنظر گرفتهدارد، 

به منظور برانگیخته کردن مولكول قرار تخت 

 (1)شكل.گیردمی

 
 ساختار سه بعدی طراحی شده.: 1كل ش

رای محاسبه نرخ واپاشی، میزان تابش یک دوقطبی )معادل ب

رفته گ درنظر نانوذرهنزدیكی کالسیكی تابش مولكول( در 

خود با نسبت توان تابشی بهنرخ گسیل خود واست  شده

 .]4[ کننده متناسب استمیدان دور به توان تابشی گسیل

(1) Γr

Γr
0 = 

Pr

P0

 

 است و ذرهنانوتوان تابشی در حضور  rP این رابطه رد
0P 

بهره  حضور ندارد. ذرهکه نانو کننده زمانیتوان تابشی گسیل

آنتن به صورت نسبت توان تابشی به توان تابشی کل تعریف 

 . ]4[شود می

(2) ηa =  
Pr

Pt

 =  
Pr

Pr +  Pnr 
  

به صورت مجموع توان  Ptکل  تابشی ( توان2ر رابطه )د

ن برای محاسبه توا .شودتابشی و توان غیرتابشی بیان می

تابشی توسط دوقطبی، دو مكعب فرضی، یكی در اطراف 

ملكول و دیگری در اطراف مولكول و نانوپوسته درنظر گرفته 

و  ولفقط مولك 1ای که آشكارسازشود به گونهمی

بربگیرد. با محاسبه مولكول و نانوپوسته را در 2ارسازآشك

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

http://www.opsi.ir/


بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

315 

روی سطح این دو مكعب فرضی، شارش  Hو  Eمیدان 

شود. بدین انرژی خالص گذرنده از سطح آن محاسبه می

 آید.ها به دست میهای تابشی و نسبت آنترتیب توان

 تایجن

ز آنجایی که افزایش فلوئورسانس به کمک نانوذرات هم در ا

ر پذیخود امكانمرحله برانگیختگی و هم در گسیل خودبه

تنظیم تشدید پالسمون سطحی متناسب با است و نیازمند 

ترازهای انرژی مولكول مورد بررسی است، هر دو مورد 

 خودیپراکندگی موج تخت توسط نانوذره و گسیل خودبه

 پارامترهای گوناگون مولكول را مورد بررسی قرار داده و تاثیر

طح مقطع س (3و ) (2در شكل ) محاسبه شده است.

. هسته ارائه شده است و ابعاد سپراکندگی به ازای تغییر جن

له قاین دو پارامتر  افزایشبا  دیکنیهمانطور که مشاهده م

 با. شودیجا مبلندتر جابه یهابه سمت طول موج دیتشد

افزایش ابعاد هسته سطح مقطع پراکندگی افزایش و با 

کاهش ضریب شكست هسته، سطح مقطع پراکندگی 

 یابد.افزایش می

 

 مقطع پراکندگی به ازای جنس متفاوت هسته.سطح : 2كل ش

 

  به ازای ابعاد مختلف هسته.سطح مقطع پراکندگی  :3كلش

ه منظور بررسی تاثیر فاصله مولكول بر روی نرخ واپاشی، ب

دهیم. مولكول را در فواصل مختلف از نانوپوسته قرار می

شود هر چه فاصله مشاهده می( 4در شكل )همانطور که 

فزایش ا تابشی از نانوذره کمتر شود نرخ واپاشیکننده گسیل

یابد. باید به این نكته توجه داشت که در فواصل بسیار می

ی به اتالف انرژ نزدیک احتمال گسیل غیر تابشی که منجر

 یبررسیابد. به منظور گردد، افزایش میدرون نانوذره می

ور کنیم. همانطرا محاسبه می آنتنبیشتر این موضوع، بهره 

شود، با افزایش فاصله ( مشاهده می5که در شكل )

یل یابد. به دلآنتن افزایش می بهره کننده از نانوذرهگسیل

نرخ واپاشی  دورتر نسبت به نانوذرهاینكه در فواصل 

( با 2یابد و در نتیجه بر طبق رابطه )غیرتابشی کاهش می

 1دار به مق آنتنبهره  ذرهکننده از نانوافزایش فاصله گسیل

 شود.تر مینزدیک

 

 واپاشی تابشی به ازای فواصل مختلف مولكول.نرخ  :4كل ش

 

 به ازای فواصل مختلف مولكول. هره آنتنب: 5كل ش

ارامتر تاثیرگذار دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار پ

. به است پوستهگیری مولكول نسبت به نانو، جهتگرفته

در تابش  پوستهتوان نقش نانوکمک روش تصویر، می

همانطور که مولكول را برای دو حالت متعامد توضیح داد. 

زمانی که مولكول در امتداد ، شود( مشاهده می6در شكل )
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محور نانوپوسته قرار گرفته، مولكول و تصویر آن تاثیر 

کنند که باعث افزایش نرخ واپاشی یكدیگر را تقویت می

 ر نانوذرهننده عمود بر محوککه گسیلشود. هنگامیمی

ضعیف کننده یكدیگر را تباشد، تابش ناشی از تصویر و گسیل

  شود.کنند و همین موضوع باعث کاهش نرخ واپاشی میمی

 

، پوسته با 30: نمودار نرخ واپاشی تابشی برای هسته با شعاع 6کل ش

 نانومتر و قطبش مولکول در دو جهت 40شعاع 

به  بوده و هستهجایی پارامتر مورد بررسی، جابهخرین آ

 جایی هسته بر روی نرخ واپاشیمنظور بررسی تاثیر جابه

نانومتر  30و ضخامت  20عاع هسته تابشی، نانوپوسته با ش

هرچه فاصله هسته از مرکز افزایش  .شودگرفته میدر نظر 

یابد، یعنی به سمت مماس شدن سطح پوسته و هسته پیش 

 (7)شكلیابد.میرخ واپاشی تابشی افزایش برویم، ن

نشان  6 تا 2های مده در شكلررسی نتایج به دست آب

تری برای کنترل پالسمون شود که آزادی عمل بیشمی

غیرمتقارن در مقایسه با سطحی جایگزیده درون نانوپوسته 

شدگی نانوکره وجود دارد. این امكان ناشی از جفت

های سطحی در سطوح مختلف و بستگی آن به پالسمون

نقاط مختلف دارد. عالوه بر آن جنس در فاصله بین سطوح 

سطح  هایتواند بر چگونگی تشكیل پالسمونهسته نیز می

 .شدشدگی بین آنها تاثیرگذار باذکر شده و جفت

 

 

 

 .zجای هسته در امتداد محور نرخ واپاشی تابش به ازای جابه: 7كل ش

 گیریتیجهن

سته ای متشكل از هبا در نظر گرفتن نانوپوسته شددادهشانن

رخ توان نای به ترتیب از جنس سیلیكا و طال میو پوسته

ش در افزای ذارفلوئورسانس را افزایش داد. پارامترهای تاثیرگ

مورد بررسی قرارگرفته و نشان داده شده، نرخ فلوئورسانس 

 کاهش فاصلهجایی مرکز هسته نسبت به پوسته، جابهبا 

توان نرخ فلوئورسانس فزایش ابعاد هسته و ... میمولكول، ا

 را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
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