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 چکیده

سمونییی پالهای کمک نانوذرهبه خودینرخ گسیل خودبهکارگیری روش انتگرال مرزی به بررسی چگونگی افزایش با به

توانند نرخ واپاشی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. این نوع از نانوذرات میپردازیم. با سطح مقطع بیضوی شیل می

 شودمیاده نشان دبستگی دارد. محیط خودی برای نانوذرات بیضوی به ابعاد بیضی و ضریب شیست پیک نرخ گسیل خودبه

ابد. یبه چندده یا چندصد برابر افزایش می خودیخودبهلیول از نانوذره به کمتر از ده نانومتر نرخ گسیل وبا کاهش فاصله م که

تا  044یا ضریب شیست محیط زمینه بیشینه افزایش در کل محدوده طیفی مورد مطالعه ) هاهمچنین با تغییر نسبت شعاع
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Abstract  

Utilizing Boundary Integral Method (BIM), we investigate the spontaneous emission enhancement rate 

in the vicinity of plasmonic nanoparticles of elliptical cross section. These types of nanoparticles can 

considerably enhance molecules decay rate. One can easily adjust the spontaneous emission rate of the elliptical 

nanoparticle by altering the aspect ratio and the background refractive index. It is shown that the decay rate 

can be enhanced by two or three orders of magnitude for dipole distances below 10 nanometers. Also, the 

position of enhancement peaks is adjusted in the investigated spectral range (400-1000 nm) by changing the 

aspect ratio of the nanoparticle or the refractive index of background medium.    
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  مقدمه .1

رو یناهای پیشرو در علم فیزیک، شیمی و مهندسی تبدیل شده است. ازهای اخیر نانوفناوری به ییی از زمینهدر سال

ها هر چه بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته علت کاربردهای فراوان آنهای مختلف، بهها و اندازهشیل مطالعه نانوذرات فلزی در

گیری از پالسمون ها با بهرهخودی مولیولاست. ییی از کاربردهای نانوذرات پالسمونییی، توانایی در کنترل گسیل خودبه

هنگامی که موج الیترومغناطیسی بر سطح فلزی تابیده شود، میدان ناشی از موج تابشی، ]. 1[ باشدسطحی جایگزیده می

، لیتریکابرانگیختگی نوسانات تجمعی بار در فصل مشترك فلز و دیدارد. به فلز را به نوسان وا می های نوار هدایتترونالی

پالسمون سطحی جایگزیده در نانوذرات فلزی به شیل، اندازه و محیطی که نانوذرات در . ]2[شودپالسمون سطحی گفته می

ودی خای نرخ گسیل خودبهتوان به طور قابل مالحظهانتخاب مناسب این پارمترها میآن قرار دارند بستگی دارد. بنابراین با 

 . ]3،0[ها در کنار نانوذرات پالسمونییی را افزایش دادمولیول

ها به کمک نانوساختارها هم از نظر پژوهشی و هم از نظر کاربردهای عملی خودی مولیولتوانایی کنترل گسیل خودبه

را این پدیده  گرچه در ابتدا .باشد و تحقیقات بسیاری در این زمینه در حال انجام استبرخوردار می سزاییاز اهمیت به

ننده کپورسل نشان داد که امیان تغییر آن با تغییر در محیط اطراف گسیل ناختند،شمیعنوان یک پدیده غیرقابل کنترل به

 .]6[وجود دارد

 برایکننده در نزدییی نانوذرات پالسمونییی است. قراردادن گسیل خودی،های افزایش گسیل خودبهییی از راه

در کنار ول مولی خودیبهخودی، انجام این کار مستلزم محاسبه نرخ گسیل خوددستیابی به باالترین میزان نرخ گسیل خودبه

جایی که برای . از آن]5[ ف استهای مختلنانوذره با استفاده از حل تمام برداری معادالت ماکسول برای نانوذراتی با هندسه

 سازی برهمینش نور با نانوساختارهایهای محاسباتی گوناگون که توانایی مدلچنین مسائلی حل تحلیلی وجود ندارد، از روش

خودی از روش انتگرال منظور محاسبه افزایش نرخ گسیل خودبهشود. در این مقاله بهپالسمونییی را دارند، استفاده می

عت توان به سرکنیم. از مزایای این روش میی فرکانس است، استفاده میتحلیلی و دقیق در بازهکه روشی نیمه، ]9[1مرزی

ها هتوانند نرخ گسیل را دشیل عالوه بر این که میدهیم که نانوذرات بیضینشان می و دقت آن در انجام محاسبات اشاره کرد.

 آورند.پالسمونی متناسب با طول موج گسیل مولیول دلخواه را فراهم میبرابر کنند، امیان تنظیم طول موج تشدید 

  

 روش انتگرال مرزی .2

اد کنش نور با مومنظور مطالعه برهمبه کند وتحلیلی است که در فضای بسامد عمل میروشی نیمه روش انتگرال مرزی

های سطح به المان ( راDمرز جسم مورد نظر )، ابتدا 1در این روش، مطابق شیل رود. همگن، همسانگرد و خطی به کار می

𝑑𝜎 سری نقاط روی مرز که دارای مختصات و یک کردهسازی گسسته𝑟𝑖 گیریمهستند در نظر می. 

                                                 
1 Boundary integral method (BIM) 
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 نمایی کلی از روش انتگرال مرزی  -1شکل 

 

دست ه. برای بشودمی در نظر گرفته( F) مولفه عمود بر سطح مشتق آن ( وH) میدان مغناطیسی یک 𝑟𝑖 المانهر بر روی 

آورد. معادله موج برای میدان مغناطیسی براساس ه دسترا بها این کمیتآوردن میدان مغناطیسی در کل فضا، ابتدا باید 

 آید.دست میهصورت زیر بمعادالت ماکسول به

(1) ∇ (
1

ϵ
∇H) +k0

2 
H =4πik0(ez× ∇) ∙(

1 

ϵ
 p δ(|r-rd|)) 

 عدد موج در خال است. 𝑘0کننده و گرفتن گسیلمحل قرار  dr، محل قرار گرفتن نقطه مشاهده rدر رابطه باال، 

. ]8[کنیمبه معادله انتگرال مرزی تبدیل می ، این معادله را از طریق قضیه گرین1برای حل معادله دیفرانسیل جزئی 

 . آیددست میهصورت زیر بدرون جسم قرار گرفته است، به rکه نقطه دلخواه میدان مغناطیسی برای زمانی

 

(2) H(r)=2Hinc +  
1

2π
 ∫ [Gϵ (|ri-r|)ϵ F(ri) -H(ri)

∂Gϵ

∂n
 (|r

i
-r|)] dσ + F(ri)𝑆𝜖

∂D

 

تابع گرین که  𝐺𝜖ای است که درون جسم قرار گرفته است. کنندهمیدان تابشی ناشی از گسیلمعرف  𝐻𝑖𝑛𝑐 در رابطه باال

𝐺𝜖بصورت  = 𝑖𝜋𝐻0
(1)

 (𝐾0 √𝜖 𝑟)  تابع گرین در نقطه  .گرددارائه می𝑟 =  𝑟𝑖 منظور پرهیز به .شوددچار تیینگی می  

 شود. ظاهر می 2در معادله  𝑆𝜖جمله از تیینگی، 

 آید.  دست میصورت زیر بههدر نظر گرفته شود، میدان مغناطیسی ب Dبیرون از جسم  rاگر نقطه دلخواه 

 

(3) H(r)= - 
1

2π
 ∫ [Gϵ0 (|ri-r|)ϵ0 F(ri) -H(ri)

∂Gϵ0

∂n
 (|r

i
-r|)] dσ - F(ri)𝑆ϵ0

∂D

 

کنیم.از تقریب ریمان که بصورت زیر نشان داده شده است، استفاده می 3و 2برای حل معادله انتگرالی   

∫[Gϵ (|ri-r|)ϵ F(ri)]dσ(ri)

∂D

 → ∑ dσiGϵ (|ri-rj|)ϵ F(ri) 

j≠i

 

 

0) ) 

 مولفه عمود بر سطح مشتق آن را روی مرز مغناطیسی وتوان میدان براساس بسط ریمان می 3و  2با باز نویسی معادله 

 دست آورد. هصورت زیردر کل فضا بهتوان میدان مغناطیسی را بو با داشتن میدان مغناطیسی روی مرز می دست آورد،هب

(6) 
H(r)

in
= 

1

4π
 ∫ [Gϵ (ri-r)ϵF(ri) - H(ri)

∂Gϵ

∂n
(ri-r)] dσ

∂D
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(5) 
H(r)

out
= -

1

4π
 ∫ [Gϵ0 (ri-r)ϵ0F(ri) - H(ri)

∂Gϵ0

∂n
(ri-r)] dσ

∂D

 

 دست آورد.هتوان میدان الیترییی را در کل فضا براساس معادالت ماکسول بمی 5و  6معادله ا استفاده از ب

 
 نتایج  .3

 نیم.کخودی مولیول را مورد بررسی قرار داده و تاثیر پارامترهای گوناگون را محاسبه میگسیل خودبهدر این بخش، نرخ 

حاسبه م لیول( را در نزدییی یک نانوذرهبرای محاسبه نرخ واپاشی، میزان تابش یک دوقطبی )معادل کالسییی تابش مو

 کنیم. می

ای از جنس طال با سطح مقطع بیضی خودی، نانوذرهبه منظور بررسی تاثیر فاصله از نانوذره بر روی نرخ گسیل خودبه

گیریم قرار گرفته است را در نظر می 1.6نانومتر( که در محیطی به ضریب شیست  24نانومتر و قطر کوچک  84)قطر بزرگ 

نشان داده شده است.  2سازی در شیل دهیم. نتایج حاصل از این شبیهکننده را در فواصل مختلف از نانوذره قرار میو گسیل

سیار در فواصل ب یابد.ش میافزایرخ واپاشی شود نمی کمترکننده از نانوذره شود هر چه فاصله گسیلهمانطور که مشاهده می

تواند چند صد برابر شود. البته باید توجه شود که در این فواصل احتمال گسیل غیر تابشی که منجر نزدیک، نرخ گسیل می

تخاب یک م انشی مستلزدستیابی به باالترین نرخ گسیل تابیابد. بنابراین گردد، افزایش میبه اتالف انرژی درون نانوذره می

 سازی است.های بهینهفاصله مناسب از طریق روش

 
کننده از نانوذره.نرخ واپاشی به ازای فواصل مختلف گسیل -2شکل   

 

ینه های مربوط به بیشکننده از نانوذره تاثیری بر روی طول موجمشاهده شد، تغییر فاصله گسیل 2همانطور که در شیل 

ازی در شیل ستوان ابعاد بیضی را تغییر داد. نتایج حاصل از این شبیهها میکردن این بیشینهجا نرخ واپاشی ندارد. برای جابه

 د.کرا ججابهها توان در گستره وسیعی از طول موجرا میبیضی بیشینه نرخ واپاشی  ابعادا تغییر ب نشان داده شده است. 3
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 هستند. بیضی ترتیب قطر کوچک و قطر بزرگبه  b2و  a2ازای ابعاد مختلف بیضی، نرخ واپاشی به -3شکل 

 

ررسی منظور بجا کند، ضریب شیست محیط اطراف نانوذره است. بهها را جابهتواند محل بیشینهپارامتر دیگری که می

ای از جنس طال با سطح نانوذره نانومتری از 6ای در فاصله کنندهگسیل تاثیر ضریب شیست محیط بر روی نرخ واپاشی،

های مختلف قرار گرفته هایی به ضریب شیستکه در محیط نانومتر( 24نانومتر و قطر کوچک  84بیضی)قطر بزرگ مقطع 

شود هر چه نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می 0سازی در شیل گیریم. نتایج حاصل از این شبیهاست در نظر می

 شود.جا میهای بلندتر جابهطول موجسمت شود پیک نرخ واپاشی بهضریب شیست محیط بیشتر می

 
. های مختلفازای ضریب شکستنرخ واپاشی به -4شکل  

 گیرینتیجه .4

ج های پالسمونییی پرداخته شد. نتایکمک نانوذرهبه خودینرخ گسیل خودبهدر این مقاله، به بررسی چگونگی افزایش 

را در محدوده خودی نرخ گسیل خودبه اطراف شیست محیطضریب و  تغییر ابعاد نانوذرهتوان با دهد که مینشان می

 .موجی دلخواه کنترل کردطول
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