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تیؼت ٍ یکویي کٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًـگاُ ؿْیذ تْـتی،1393 ُ دی ها25  تا23

تسزسی خًاظ گسما پالسمًوی واوًذزات طال
 كادق تؼتام، ػثذالشػَل قشائتی،سضا هحوذی
 داًـگاُ پیام ًَس، گشٍُ فیضیک،ِداًـکذُ ػلَم پای
 تٍ مىظًز. َستٍ – پًستٍ ي میلٍای ضکل تسزسی ضدٌاود،چکیدٌ – دز ایه تحقیق خًاظ گسما پالسمًوی واوًذزات طال تا ضکلَای کسيی
 اتتدا سطح مقطع جرب. تسَمکىص وًز تا واوًذزات طال تٍ زيش المان محديد ي دز حالت سٍ تعدی ضثیٍساشی ضدٌاود،تسزسی ایه خًاظ
ٍ سپس تا حل معادلٍ ی گسما میصان افصایص دما تٍ دلیل جرب وًز دز واوًذزات طال محاسث.ي خامًضی تسای َس مًزد محاسثٍ ضدٌ است
 وتایج تٍ دست آمدٌ وطان میدَد کٍ واوًمیلٍَای طال میتًاوىد گصیىٍَای مىاسةتسی تسای استفادٌ دز زيش دزماوی گسماوًزی.ضدٌاود
.تاضىد
 ًاًَرسات عال، گشهاًَسی، گشها پالػوًَی-ُکلیذ ٍاط

Investigation of thermoplasmonic properties of gold nanoparticles
Reza Mohammadi, Abdolrasoul Gharaati, Sadegh Bastam
Faculty of science, Department of physics, Payame Noor University
Abstract- In this current research, thermoplasmonic properties of gold nanoparticles with different shapes such as sphere,
core-shell and rod are studied. Here, the interaction of light with gold nanoparticles are modeled using 3D finite element
method simulations. First, absorption and extinction cross sections are calculated. Then, the corresponding temperature rise
as a result of the absorption of light in gold nanoparticles is calculated by solving the thermal equation simultaneously. The
results show that gold nanorods are more appropriate candidates for the potential optothermal applications.
Keywords: thermoplasmonics, optothermal, gold nanoparticle
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 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
(هؼادلِ  )1تِ دػت آٍسد [.]3

 -1مقدمٍ

((⃗ ) )1

دس یک دِّی اخیشً ،اًَرسات فلضی تِ دلیل خاكیتّای
جالة اپتیکی تؼیاس هَسد تَجِ تَدُاًذ .تـذیذ پالػوَى
ػغحی دس ایي ًاًَرسات هَجة افضایؾ پشاکٌذگی ٍ جزب
ًَس دس تؼاهذ هشتَط هیتاؿذ .هذتّا جزب ًَس ٍ تِ دًثال
آى گشهای تَلیذ ؿذُ دس ًاًَرسُ یک اثش جاًثی دس
کاستشدّای پالػوًَی تِ حؼاب هیآهذ .اخیشاً ،داًـوٌذاى
دسیافتِاًذ کِ خاكیت گشهاپالػوًَی هیتَاًذ کاتشدّای
فشاٍاًی دس دسهاى گشها ًَسی ػشعاىً ،اًَؿاسُّا ٍ
فًًََیک داؿتِ تاؿذ [ .]1دس دسهاى گشها ًَسی ػشعاى،
پشتَ لیضس فشٍدی هَجة تشاًگیختِ ؿذى تـذیذ پالػوَى
ػغحی ًاًَرسُ فلضی هیؿَد کِ دس ًتیجِی ایي فشآیٌذ،
اًشطی جزب ؿذُی ًَس فشٍدی دس ًاًَرسُ تِ گشها تثذیل
هیؿَد .گشهای تَلیذ ؿذُ هَجة ًاتَدی تافتّای تَهَس
کِ دس ًضدیکی ًاًَرسُ قشاس داسًذ ،هیؿَد تذٍى ایي کِ تِ
تافتّای ػالن تذى آػیثی ٍاسد ؿَد .تا تَجِ تِ ػَْلت
اتلال لیگاًذّا تِ ًاًَرسات عال تشای ّذف قشاس دادى
ػلَلّای ػشعاًی ،ایي ًاًَرسات تشای تِ کاسگیشی دس
دسهاى گشها ًَسی هٌاػةتش تِ ًظش هیسػٌذ ] . [2دس ایي
هقالِ خَاف گشها پالػوًَی ًاًَرسات کشٍیّ ،ؼتِ –
ٍ
پَػتِ
ًاًَهیلِّای عال هَسد هغالؼِ قشاس هیگیشًذ.

) ⃗(

)⃗(

) ⃗(

)⃗( )⃗(𝜌

کِ دس آى ) ⃗ ( دها 𝜌(⃗) ،چگالی جشهی ( ⃗) ،گشهای
ٍیظُ ٍ )⃗ ( سػاًٌذگی گشهایی هیتاؿذ .چـوِ گشها،
) ⃗ ( ّ ،واى اتالف اًشطی دس ًاًَرسُی عال هیتاؿذ کِ
تِ ػغح هقغغ جزب هشتثظ اػت.

تشای هحاػثِ گشهای تَلیذ ؿذُ دس ًاًَرسُّای عال اص
ًشمافضاس کاهؼَل ( )COMSOLکِ تش اػاع سٍؽ ػذدی
الواى هحذٍد ( )FEMکاس هیکٌذ ،اػتفادُ کشدُاینّ .وِی
ؿثیِػاصیّا تِ كَست ػِ تؼذی اًجام ؿذُ اػت .اتتذا
ػغح هقغغ جزب ٍ پشاکٌذگی تا اػتفادُ اص تخؾ اپتیکی
ًشمافضاس هحاػثِ ؿذُاًذ ،ػپغ تا تِ کاسگیشی تخؾ گشها،
تغییشات دهای ًاًَرسُ ٍ هحیظ اعشاف آى تا کوک دادُ-
ّای تخؾ اپتیکی ٍ هؼادلِ ( )2هحاػثِ ؿذُ اػت .دس
ّوِی هَاسدً ،اًَرسُّای عال دس هحیظ آب تا ضشیة
ؿکؼت  1/33قشاس داسًذ ٍ تحت تاتؾ هَج تختی تا
⁄
1
قغثؾ خغی قشاس داسًذ .ؿذت ًَس فشٍدی
دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .ثاتت دیالکتشیک عال ٍاتؼتِ تِ
اًذاصُ رسُ هیتاؿذ ٍ اص ساتغِی ( )2تشای تؼاهذّای
هختلف تِ دػت هیآیذ [.]4

 -2تًلید گسما دز تسَمکىص وًز ي واوًذزٌ طال

()2

ٌّگاهی کِ ًاًَرسُی عال دس هؼشم ًَس فشٍدی قشاس
هیگیشد تخـی اص ًَس پشاکٌذُ (فشآیٌذ تاتـی) ٍ تخؾ
دیگش جزب (فشآیٌذ غیش تاتـی) هیؿَد .هیضاى اتالف
اًشطی دس فشآیٌذ غیشتاتـی ػوذتاً تِ جٌغ ٍ حجن ًاًَرسُ

) (

)(

𝜀

) (𝜀

𝜀 تاتغ دیالکتشیک تَدُ عال اػت کِ اص
کِ دس آى
دادُّای تجشتی جاًؼَى ٍ کشیؼتی اػتفادُ ؿذُ اػت.
تؼاهذ صاٍیِای ًَس فشٍدی⁄ ( ( ) ،
) ثاتت
ثاتت هیشایی
هیشایی ٍ تاتؼی اص اًذاصُ ًاًَرسُ هیتاؿذ.
تشای حالت تَدُ عال تا هقذاس  ٍ 11×1013 Hzػشػت
فشهی تا هقذاس  1/4×106 m/sاػت .تؼاهذ پالػوَى
عال( ) ًیض  2π×2/195×1015 Hzدس ًظش گشفتِ ؿذُ
اػت .دس هؼادلِی گشها ًیض سػاًٌذگی گشهایی عال ٍاتؼتِ
تِ اًذاصُ ًاًَرسُ اػت کِ تا ساتغِ ( )3تَكیف هیؿَد
[.]4

ٍاتؼتِ اػت ٍ تا ػغح هقغغ جزب ( 𝜎) هـخق هی-
ؿَد .اص عشف دیگش فشآیٌذ تاتـی کِ خلَكیات آى تِ
حجن ،ؿکل ٍ خَاف ػغحی ًاًَرسات تؼتگی داسد تا
ػغح هقغغ پشاکٌذگی ( 𝜎) تیاى هیؿَد .هجوَع
فشآیٌذّای جزب ٍ پشاکٌذگی سا کِ هٌجش تِ تضؼیف ًَس
هیؿَد ،ػغح هقغغ خاهَؿی ( 𝜎) هیًاهٌذ.
ًاًَرسُی عال اًشطی ًَس فشٍدی سا جزب هیکٌذ ٍ دسٍى
رسُ گشها تَلیذ هیکٌذ .گشهای تَلیذ ؿذُ تِ هحیظ
اعشاف هٌتقل هیؿَد ٍ دهای ًقاط ًضدیک ًاًَرسُ سا
افضایؾ
هیدّذ .تغییشات دها سا هیتَاى تا هؼادلِی اًتقال گشها

()3
کِ
)

(⁄

) ⁄

⁄

(⁄

) (

سػاًٌذگی عال دس حالت تَدُ ٍ تشاتش تا
 L ٍ 318پَیؾ آصاد هیاًگیي الکتشٍى دس

حالت تَدُ عال تا هقذاس  42 nmاػت.
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 -3ضثیٍساشی

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
)
 ( ⁄ )( ⁄کِ  Dهتَػظ اًذاصُ ٍ  Rضشیة
تاصتاب اص هشص اػت کِ تشاتش تا  0/17هیتاؿذً .ؼثت D/t
هقذاس  0/2فشم ؿذُ اػت.

 -1-3واوًکسٌَای طال
اتتذا هحاػثات تشای ًاًَکشُّای عال تا ؿؼاعّای هختلف
ً 50 ٍ 40 ،30 ،20 ،10 ،5اًَهتش اًجام ؿذُ اػتً .تایج
ًـاى هیدّذ کِ تا افضایؾ اًذاصُی ًاًَرسُ ،ػغح هقغغ
خاهَؿی افضایؾ هییاتذ ٍ عَل هَج تیـیٌِ ًیض کوی تِ
ػوت عَل هَجّای تلٌذتش جاتِجا هیؿَد .هقذاس
تیـیٌِی افضایؾ دها دس ًاًَکشُّا ٍ دس تؼاهذ پالػوَى
ػغحی دس ؿکل  )1تشػین ؿذُ اػت.

ؿکل  :3تیـیٌِی افضایؾ دها تشای ًاًَرسُی کشٍی تِ
ؿؼاع ً 30اًَهتش دس عَل هَج پالػوَى .526 nm

ًوَداس تَصیغ گشها (ؿکل ً )3ـاى هیدّذ کِ دها تِ عَس
یکٌَاخت دس ػشاػش ًاًَرسُ تَصیغ ؿذُ اػت کِ ایي
یکٌَاختی تِ دلیل سػاًٌذگی گشهایی تاالی عال هیتاؿذ.

ؿکل  :1تیـیٌِی افضایؾ دها تشای ًاًَکشُّای عال.

تا تَجِ تِ ًوَداس ،هـاّذُ هیؿَد کِ تا افضایؾ اًذاصُ
ًاًَکشُ ،دهای تَلیذ ؿذُ ًیض افضایؾ هییاتذ کِ دس هَسد
ًاًَرسُ ً 80اًَهتشی (کشُای تِ ؿؼاع  )40 nmتیـتشیي
افضایؾ دها ( )58 Kهـاّذُ هیؿَدٌّ .گاهی کِ اًذاصُ
ًاًَرسُ تِ  100 nmهیسػذ ػلیسغن افضایؾ ضشیة
خاهَؿی هیضاى افضایؾ دها کاّؾ هییاتذ .تِ هٌظَس
یافتي دلیل ایي اهش ًؼثت هیضاى جزب تِ خاهَؿی سا
تشای ًاًَکشُّای هختلف دس تؼاهذ پالػوَى هحاػثِ ؿذُ
اػت کِ دس ؿکل ً )2تایج هـاّذُ هیؿَد.

 -2-3واوًذزات کسيی َستٍ – پًستٍ
دس ایي قؼوت ػاختاس ّؼتِ – پَػتِ اص جٌغ عال ٍ
ػیلیکا سا اًتخاب کشدینّ .ؼتِ ًاًَکشُای تا ؿؼاع 30 nm
اػت ٍ ضخاهت الیِ ػیلیکا ً 40 ٍ 30 ،20 ،10 ،5اًَهتش
دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتً .تایج ًـاى هیدّذ کِ افضایؾ
ضخاهت پَػتِی ػیلیکا تاػث افضایؾ ضشیة خاهَؿی ٍ
تا حذٍدی جاتِجایی عَل هَج پالػوَى ًاًَرسُ هیؿَد.

ؿکل  :4تیـیٌِی افضایؾ دها تشای ًاًَرسات کشٍی ّؼتِ – پَػتِ
عال تا ضخاهتّای هختلف پَػتِ ػیلیکا.

تا تَجِ تِ ًوَداس ؿکل  ،4پَػتِ ػیلیکا تاػث افضایؾ
قاتل تَجِ دها دس ًاًَرسُی عال هیؿَد اها تا افضایؾ

ؿکل  :2تغییشات ًؼثت جزب تِ خاهَؿی ( 𝜎 𝜎) (*)--
ٍ پشاکٌذگی تِ خاهَؿی ( 𝜎 𝜎) ( )--oتشای ًاًَکشُّای
عال تا ؿؼاعّای هختلف.
𝑡𝑥𝑒

𝑡𝑥𝑒

𝑠𝑏𝑎

𝑎𝑐𝑠
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ؿکل ً 2ـاى هیدّذ کِ تا افضایؾ اًذاصُی ًاًَکشُّا
هیضاى جزب ًَس تِ کل اًشطی ًَس فشٍدی کاّؾ هییاتذ تِ
عَسی کِ دس ًاًَکشُی ً 100اًَهتشی هیضاى پشاکٌذگی تش
جزب غلثِ هیکٌذ .تِ ًظش هیسػذ کِ افضایؾ اًذاصُ
ًاًَرسُ اگش چِ تاػث اتالف تیـتش ًَس فشٍدی هیؿَد اها اص
حذی تاالتش ایي اتالف تِ ؿکل پشاکٌذگی غالة خَاّذ تَد
ًتیجِ
دس
ٍ
ًویتَاًذ دس تَلیذ گشها هؤثش تاؿذ.

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
ًتیجِ ًاًَهیلِّا گضیٌِّای هٌاػةتشی تشای دسهاى گشها
ًَسی هیتَاًٌذ هیتاؿٌذ.

ؿکل  :7تیـیٌِی افضایؾ دها تشای ًاًَهیلِّای عال تا ؿؼاعّای هؤثش
ً 30 ٍ 10اًَهتش ٍ ًؼثت اتؼاد هتفاٍت.

تغییشات دها دس ًاًَهیلِّای عال تا دٍ ؿؼاع هؤثش ٍ ًؼثت
اتؼاد هتفاٍت دس ؿکل  7تشػین ؿذُ اػت .تا افضایؾ
ًؼثت عَل ( )aتِ ؿؼاع ًاًَهیلِ ( )bدها افضایؾ هییاتذ.

 -4وتیجٍگیسی
هحاػثات اًجام ؿذُ ًـاى هیدّذ کِ ًاًَرسات عال دس
تؼاهذ پالػوَى تِ دلیل جزب ًَس تاػث افضایؾ دهای
هحیظ اعشاف ًاًَرسُ هیؿًَذّ .وچٌیي ًـاى دادُ ؿذ
کِ افضٍدى الیِای ًاصک اص جٌغ ػیلیکا اعشاف ًاًَکشُ-
ّای عال دهای ًاًَرسُ افضایؾ هییاتذ .هحاػثات هشتَط
تِ ًاًَهیلِّای عال ًـاى هیدٌّذ کِ تِ دلیل قاتلیت
جاتِجایی تؼاهذ پالػوَى ػغحی تِ ػوت عَلهَجّای
تلٌذتش ٍ ّوچٌیي افضایؾ تیـتش دها ،ایي ًاًَػاختاسّا
گضیٌِّای هٌاػةتشی تشای کاستشدّای پضؿکی ًظیش سٍؽ
دسهاًی گشهاًَسی هیتاؿٌذ.

ؿکل  :5تیـیٌِی افضایؾ دها تشای ًاًَرسُی ّؼتِ  -پَػتِ تِ ؿؼاع
 ٍ 30 nmضخاهت  5 nmػیلیکا دس عَل هَج پالػوَى .542 nm

ًاًَهیلِّای عال

ؿکل  6تشػین ؿذُ اػت.
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ؿکل  : :6ػغح هقغغ خاهَؿی تشای ًاًَهیلِعال تا ؿؼاع هؤثش
ً ٍ 30 nmؼثت اتؼاد ( )a/bهختلف.

ًوَداس هشتَط ًـاى هیدّذ کِ تا تغییش ًؼثت اتؼاد
ًاًَهیلِ ،عَل هَج پالػوَى تِ عَس چـنگیشی جاتِجا
هیؿَد .ایي اهش قاتلیت تٌظین تؼاهذ پالػوَى سا تشای
قشاسگیشی دس ًاحیِ  NIRفشاّن هیکٌذ .جزب ًَس تَػظ
تافتّای تذى دس ایي ًاحیِ اص عیف کوتش اػت ٍ دس
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تیـتش ضخاهت ایي الیِ ،ؿاّذ کاّؾ اثشات آى ّؼتین.
ًوَداس تَصیغ گشها (ؿکل ً )5ـاى هیدّذ کِ دها تِ عَس
یکٌَاخت دس ػشاػش ّؼتِی فلضی ٍ ّوچٌیي پَػتِی
ػیلیکا تَصیغ ؿذُ اػت .اها دهای پَػتِ ًؼثت تِ ّؼتِ
کاّؾ ػوذُای داسد کِ تِ دلیل سػاًٌذگی گشهایی کوتش
آى هیتاؿذ .دس ٍاقغ الیِ ػیلیکا تِ دلیل سػاًٌذگی
گشهایی کن ،هاًغ اًتقال گشها اص فلض تِ هحیظ آتی اعشاف
هیؿَد ٍ دس ًتیجِ دهای ًاًَرسُ افضایؾ تیـتشی هییاتذ.
افضایؾ ضخاهت پَػتِی ػیلیکا تاػث افضایؾ سػاًٌذگی
گشهایی آى هیؿَد کِ دس ًتیجِ افت افضایؾ دهای
ًاًَرسُ سا دس پی داسد [.]4

