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 چکیده
بر روی میزان افزایش و  مولکول یرگیمکان و جهت اثیرو تگون های بیضیخود به کمک نانوآنتنبه بررسی افزایش نرخ گسیل خودبه لمان مرزیکارگیری روش ابا به

اند. این نوع از . نانوآنتن مورد نظر از دو نانوذره از جنس طال تشکیل شده است که در امتداد یک خط در دو طرف مولکول واقع شدهپردازیمالگوی تابشی می

کننده و مکان آن نسبت به به راستای قرار گرفتن گسیلخودی نرخ گسیل خودبه زایش دهند.یزان قابل توجهی افرا به م گسیلنرخ  توانندنانوذرات پالسمونیکی می
ست و با خطا همراه است. با محاسبه تغییرات نی پذیرطور دقیق امکانگیری مشخص در عمل بهنانوآنتن بستگی دارد. قرار دادن مولکول در یک مکان خاص با جهت

های آزمایشگاهی و محاسبات خوانی بهتری میان دادهتوان همجایی مولکول نسبت به نانوآنتن، میلگوی تابشی ناشی از جابهایجاد شده در طیف گسیل مولکول و ا
 گردد.بینی پیکربندی آزمایشگاهی مناسب برای دستیابی به نرخ موردنظر فراهم میتثوری به دست آورد. عالوه بر این، امکان پیش
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Abstract 
 

Utilizing boundary element method (BEM), we investigate spontaneous emission rate enhancement by 

spheroidal nanoantennas and the impact of position and orientation of molecules on the rate enhancement and 

radiation pattern. The nanoantennas consist of two gold nanoparticles located along a line on both sides of the 

molecule. Molecular decay rate can be considerably enhanced by nanoantennas. The spontaneous emission rate 

depends on the orientation and position of molecule with respect to nanoantennas. In practice, it is not easy to 

fix a precise position and orientation for a molecule in the vicinity of a nanoantenna. By allowing for the effect 

of molecule position and orientation on the emission spectra, one can achieve a better agreement between 

experimental results and theoretical calculations. Moreover, it provides important information to design the 

experimental configuration. 
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  قدمهم
 یریرگابه ک یبر رو یشماریب یهاپژوهش ریاخ یهادر سال     

خود ت افزایش نرخ گسیل خودبهجه هاآنتنانوختارها و نانانوس

توان نرخ می هاآنتننانو به کمک .]2، 1 [صورت گرفته است

قرار ها هایی که در میدان نزدیک نانوآنتنکنندهواپاشی تابشی گسیل

ها عموما از یک یا دو نانوآنتن .]4، 3[ اند را کنترل کردگرفته

-ی فلزی که در فاصله چند نانومتری از مولکول قرار گرفتهنانوذره

وذرات از نان برای ساخت نانوآنتن د.نشواند، تشکیل می

ها، عملکرد نانوآنتن .شودپالسمونیکی مانند طال و نقره استفاده می

 بیجنس، اندازه و ضره، هندس قبیلاز  گوناگونیبه عوامل 

کنش با ها در برهمنانوآنتن .دارد یآن بستگ اطراف طیمح تشکس

 دانیم هیدر ناح یوق یسیالکترومغناط دانیم کی ،یرودفنور 



 

د که اساس این فرآیند تشکیل نکنمی جادیاطراف خود ا کینزد

 . ]5[ پالسمون سطحی جایگزیده درون نانوذره فلزی است

کنش نور منظور بررسی برهم های محاسباتی گوناگونی بهروش     

 هایتوان به روشها میبا ماده وجود دارد که از جمله این روش

 و المان متناهی ]1FDTD( ]6تفاضل متناهی دامنه زمان )

)2MFE) ]7[  اشاره کرد. روشFDTD  توانایی حل معادالت

ماکسول در دامنه زمان برای ساختارهای پیچیده با ابعاد و هندسه 

خود در کنار نانوذرات محاسبه نرخ گسیل خودبهاما دلخواه را دارد. 

و زمان  نیازمند حافظه باالبعدی توسط این روش در فضای سه

ی پیشنهادی برای حل این ها. یکی از روشمحاسبه طوالنی است

این روش باشد. می ]DFDT-3BOR ]4مشکل استفاده از روش 

. از برخوردار هستندتقارن دورانی  به مسائلی است که از محدود

های گیریمکان وجهتتاثیر بررسی به که در این مقاله آنجایی

 . رودپردازیم، در مواردی این تقارن از بین میلکول میوممتفاوت 

 با استفاده از خودی مولکولنرخ گسیل خودبهافزایش  همحاسب

تحلیلی و دقیق در که روشی نیمه ]8[ (4BEM) روش المان مرزی

توان . از مزایای این روش میپذیر است، امکانبازه فرکانس است

 .به سرعت و دقت آن در انجام محاسبات اشاره کرد
به بررسی افزایش  در این مقاله با استفاده از روش المان مرزی     

گون و تاثیر های بیضیخود به کمک نانوآنتننرخ گسیل خودبه

نرخ گسیل بر روی میزان افزایش  مولکول یرگیمکان و جهت

  .پردازیمو الگوی تابشی میخودی خودبه

 نرخ واپاشی با روش المان مرزی محاسبه
تحلیلی است که در فضای روش المان مرزی روشی نیمه     

کنش نور با مواد همسانگرد کند و به منظور برهمس عمل میفرکان

 مطابق رود. در این روش ابتدا سطح جسم راو خطی به کار می

کنیم. براساس سازی میهای کوچک گسسته( به المان1شکل )

توان میدان الکتریکی و مغناطیسی را به معادالت ماکسول می

 ( به دست آورد.1صورت رابطه )

                                                 
1 Finite Difference Time Domain 
2 ment MethodFinite Ele 
3 Body of Revolution 
4 Boundary Element Method 

(1)  

 A توان پتانسیل برداری، می((3( و )2) )روابطل معادله موج با ح

( به دست 5( و )4)را به صورت معادالت  φ و پتانسیل اسکالر

 . ]9[ آورد

(2)   

(3)  
 

(4)  

 
(5)  

 
توزیع بار سطحی و به ترتیب،  و   ،(5( و )4) وابطدر ر

براساس شرایط مرزی به دست  که باشندمی توزیع جریان سطحی

. باشدمی ) ) تابع گرین و آیند می

( میدان الکتریکی و 1) توان براساس رابطهمی و  Aبا داشتن 

با داشتن میدان الکتریکی  مغناطیسی را در کل فضا به دست آورد.

کول را محاسبه توان توان تابش مولو مغناطیسی در کل فضا می

 نمود.

نشان  1فضای محاسباتی مورد بررسی در این مقاله در شکل      

گون از جنس طال با داده شده است. نانوآنتن از دو نانوذره بیضی

نانومتر که در فاصله  25نانومتر و شعاع کوچک  55شعاع بزرگ 

قرار  5/1نانومتری از یکدیگر در محیطی به ضریب شکست  25

 تشکیل شده است. اند،گرفته

 
 کننده در نزدیکی نانوآنتن.نمایش یک گسیل :1شکل

)معادل  برای محاسبه نرخ واپاشی، میزان تابش یک دوقطبی     

گیریم. کالسیکی تابش مولکول( در نزدیکی نانوآنتن را در نظر می

خود با نسبت توان تابشی میدان دور به توان نرخ گسیل خود به

 .]4[تناسب است کننده متابشی گسیل

(6) 
 



 

توان  0P و است در حضور نانوآنتن توان تابشی rP ،(6) در رابطه

 که نانوآنتن حضور ندارد.کننده زمانیتابشی گسیل

بهره آنتن به صورت نسبت توان تابشی به توان تابشی کل      

 . ]4[ شودتعریف می

(7) 
 

رت مجموع توان تابشی و به صو کل  تابشی ( توان7در رابطه )

 شود.توان غیرتابشی بیان می

 نتایج
لکول در امتداد خط واصل وجایی مابتدا به بررسی تاثیر جابه     

کننده را در فواصل گسیل پردازیم. برای این منظور،دو نانوذره می

نتایج محاسبات در  دهیم.قرار می یکی از نانوذراتمختلف از 

 .است( نشان داده شده 2شکل )

 
 کننده.های مختلف گسیلمکان راینرخ واپاشی ب: 2شکل

کننده از هر چه فاصله گسیل شودهمانطور که مشاهده می

به این نکته باید  .یابدمی افزایششود نرخ واپاشی  کمترنانوذره 

احتمال گسیل غیر تابشی فواصل بسیار نزدیک که در  توجه داشت

 یابد.گردد، افزایش میکه منجر به اتالف انرژی درون نانوذره می

توان هایی وجود دارد که نمیالبته از لحاظ عملی محدودیت

منظور بررسی به  مولکول را تا حد دلخواه به نانوآنتن نزدیک کرد.

ر کنیم. همانطور که دبیشتر این موضوع، بهره آنتن را محاسبه می

کننده از نانوآنتن با افزایش فاصله گسیل ،شود( مشاهده می3شکل )

یابد. به دلیل اینکه در فواصل دورتر نسبت ی آنتن افزایش میبهره

جه بر در نتیو یابد آنتن نرخ واپاشی غیرتابشی کاهش میبه نانو

بهره آنتن به کننده از نانوآنتن با افزایش فاصله گسیل( 7طبق رابطه )

 شود.تر مینزدیک 1 مقدار

 
 .کننده از نانوآنتنفواصل مختلف گسیلازای به بهره آنتن: 3شکل

کننده در راستای عمود جایی گسیلبه منظور بررسی تاثیر جابه      

کننده را در امتداد خط قائم واقع در مرکز بر خط واصل، گسیل

اسبات دهیم. نتایج محقرار می δهای گوناگون نانوآنتن در فاصله

کننده از ( نشان داده شده است. با افزایش فاصله گسیل4در شکل )

لکول از هر ودور شدن م یابد.محور اصلی، نرخ واپاشی کاهش می

. شودمی واپاشینرخ دو نانوذره باعث کاهش تاثیر نانوآنتن بر روی 

لکول نیز تغییراتی وجایی در الگوی تابشی معالوه بر این، این جابه

بر روی الگوی تابشی هم از نظر  کند. بررسی عوامل موثرایجاد می

 حائز اهمیت است. ]15[و هم آزمایشگاهی  ]1[وری تئ

 
 کننده از نانوآنتن.های مختلف گسیلمکانازای : نرخ واپاشی به4شکل

کننده از نانوآنتن بر روی به منظور بررسی تاثیر فاصله گسیل      

کننده در نانومتر و گسیل 35ه فاصله الگوی تابشی، دو نانوذره که ب

-نانومتر از نانوآنتن قرار گرفته است را در نظر می 15و  15فاصله 

نشان داده شده است.  (5)گیریم. نتایج محاسبات در شکل 

کننده در کنید الگوی تابشی زمانی که گسیلهمانطور که مشاهده می

 15در فاصله گیرد نسبت به زمانی که نانومتر قرار می 15فاصله 

 شود.جا مینانومتری قرار گرفته است مقدار کمی جابه



 

 
 کننده از نانوآنتن.: الگوی تابشی به ازای فواصل مختلف گسیل5شکل

پارامتر تاثیرگذار دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار       

لکول نسبت به نانوآنتن است. به کمک وگیری مگیرد، جهتمی

لکول را برای دو وتوان نقش نانوآنتن در تابش مروش تصویر، می

کننده در امتداد محور حالت متعامد توضیح داد. زمانی که گسیل

کننده و تصویر آن تاثیر یکدیگر را نانوآنتن قرار گرفته است، گسیل

(. 6)شکل  شودکنند که باعث افزایش نرخ واپاشی میتقویت می

(، 7انوآنتن باشد )شکل کننده عمود بر محور نهنگامی که گسیل

کنند و کننده یکدیگر را تضعیف میتابش ناشی از تصویر و گسیل

  شود.همین موضوع باعث کاهش نرخ واپاشی می

 
 کننده در امتداد محور نانوآنتن.: نرخ واپاشی برای یک گسیل6شکل

 
 کننده عمود بر محور نانوآنتن.نرخ واپاشی برای یک گسیل :7شکل

  گیرینتیجه
در این مقاله با استفاده از روش المان مرزی به بررسی      

گیری مولکول بر روی پارامترهای گوناگون از جمله مکان و جهت

خود و الگوی تابشی پرداخته شد. مدل افزایش نرخ گسیل خودبه

گون از جنس های بیضیمورد بررسی یک مولکول در مرکز نانوآنتن

به  ان داد که نرخ واپاشی مولکولشطال در نظر گرفته شد. نتایج ن

گیری مولکول بستگی دارد. زمانی که مولکول در مکان و جهت

گیرد نرخ واپاشی به چند صد برابر راستای محور نانوآنتن قرار می

افزایش یافت. عالوه بر این، نشان داده شد که با تغییر موقعیت 

 جا شد. بامولکول نسبت به نانوآنتن الگوی تابشی مقدار کمی جابه

-توان به همتئوری، می در نظر گرفتن این تاثیرات در محاسبات

خوانی بهتری میان نتایج آزمایشگاهی و محاسبات نظری دست 

بینی پیکربندی گیری از این نتایج امکان پیشهمچنین، با بهره یافت.

فراهم  نظر موردواپاشی آزمایشگاهی مناسب برای دستیابی به نرخ 
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