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 با روش المان مرزی هامحاسبه افزایش فلوئورسانس مولکول در کنار نانوآنتن

 

 آیدا فیروزی

ور، از شود. به این منظهای پالسمونیکی پرداخته میدر این پایان نامه به محاسبه افزایش نرخ فلوئورسانس به کمک نانوآنتن

گون، نانومیله و مخروطی شکل را مورد مطالعه قرار تر از جمله بیضیپیچیدههندسه ساده )نانوذره کروی( شروع و سپس اشکال 

محیط  ستضریب شککننده از نانوآنتن، هندسه، جنس و ابعاد نانوآنتن، فاصله گسیلدهیم. تاثیر پارامترهای گوناگون از جمله می

امترها نرخ فلوئورسانس به میزان قابل توجهی افزایش دهیم که با تنظیم این پارنشان می .گیردزمینه و ... مورد مطالعه قرار می

ول طتشدید پالسمون سطحی جایگزیده را در محدوده  قلهتوان یابد. عالوه بر این، با تغییر این پارامترهای تاثیرگذار میمی

ستگی دارد. نانوآنتن بکننده و مکان آن نسبت به خود به راستای قرار گرفتن گسیلی دلخواه تنظیم نمود. نرخ گسیل خودبهموج

پذیر نیست و با خطا همراه است. با گیری مشخص در عمل به طور دقیق امکانقرار دادن مولکول در یک مکان خاص با جهت

وان تجایی مولکول نسبت به نانوآنتن، میمحاسبه تغییرات ایجاد شده در طیف گسیل مولکول و الگوی تابشی ناشی از جابه

بینی پیکربندی های آزمایشگاهی و محاسبات تئوری به دست آورد. عالوه بر این، امکان پیشداده خوانی بهتری میانهم

 گردد. آزمایشگاهی مناسب برای دستیابی به نرخ موردنظر فراهم می

شود یداده مپردازیم. نشان شده فلزی میکنش نور با نانوذرات جفتبرهم های مبتنیسازی نانوآنتن، به طراحی و مدلدر گام بعد

شدگی بین مدهای پالسمونیکی و در نتیجه افزایش قابل که وجود یک نانوذره دیگر در فاصله کمی از نانوذره اول، منجر به جفت

  گردد.توجه در نرخ فلوئورسانس می

دل کالسیکی م گیرد. با در نظر گرفتنخودی صورت میبررسی نرخ فلوئورسانس در قالب دو فرآیند برانگیختگی و گسیل خودبه

تابش یک دوقطبی در کنار نانوساختار، محاسبات مورد نیاز را در حوزه الکترودینامیک کالسیک و با حل معادالت برداری ماکسول 

د باشپذیر نمیهای گوناگون به صورت تحلیلی امکاندهد. حل این معادالت برای هندسهو اعمال شرایط مرزی مناسب انجام می

ننده کنامه از روش المان مرزی برای محاسبه نرخ فلوئورسانس یک گسیلی محاسباتی استفاده نمود. در این پایانهاو باید از روش

ره به سرعت باال و دقت بسیار خوب آن اشاتوان ترین مزایای این روش میکنیم. از مهمدر کنار نانوآنتن پالسمونیکی استفاده می

 کرد.

 ها، روش المان مرزیافزایش فلوئورسانس، نانوآنتن کلید واژه:

 


