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 های پالسمونیکیافزایش فلوئورسانس مولکول به کمک نانوپوسته

 

 اندیشه امیری

 

 از تئوری الکترومغناطیسی کالسیکی به بررسی افزایش فلوئورسانس به یدر این پایان نامه با یک رویکرد کالسیکی و بهره گیر

ودی خشود. بررسی فلوئورسانس در قالب دو فرآیند برانگیختگی و گسیل خودبهنیکی پرداخته میوهای پالسمکمک نانوپوسته

خودی در یک مولکول فلوئورفور باعث افزایش رانگیختگی و احتمال گسیل خودبهبگیرد، که باال بردن احتمال صورت می

دهند، در این پایان نامه از این د بروز میوهای خاصی را از خاهد شد. از آنجا که ذرات در مقیاس نانو، ویژگیوفلوئورسانس خ

 شود. خودی استفاده میدبهاحتمال برانگیختگی و گسیل خوویژگی در افزایش 

اثیر تپالسمونی جایگزیده مشخص شده و  موج تشدیددگی نانوپوسته، طولندر این طرح با بررسی و محاسبه دقیق بهره پراک

غییراتی در ت کنندهشود. عالوه بر این، وجود نانوپوسته در کنار یک گسیلاز نانوپوسته بر آنها نشان داده می پارامترهای مختلف

دهد. ار میت تاثیر قرکننده را تحخودی گسیلکند که گسیل خودبهمحیط الکترومغناطیسی موضعی اطراف نانوپوسته ایجاد می

ده در مجاورت نانوپوسته پالسمونیکی محاسبه ش خودی و یا به عبارتی نرخ واپاشی تابشیبنابراین در این طرح نرخ گسیل خودبه

 گیرد.ر تغییرات پارامترهای مختلف از نانوپوسته به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرا میو تغییرات آن در اث

وسته و راستای کننده تا نانوپشعاع هسته نانوپوسته، ضخامت پوسته، جنس هسته، پوسته و محیط میزبان نانوپوسته، فاصله گسیل

ود. سپس با شپراکندگی و نرخ واپاشی تابشی نشان داده می کننده از پارامترهایی هستند که تاثیر آن بر بهرهقرارگیری گسیل

کمک نتایج به دست آمده، به منظور افزایش فلوئورسانس در یک فلوئورفور مشخص شده که ممکن است از احتمال برانگیختگی 

 ود.شعیین میی پارامترهای مختلف یک نانوپوسته، تی برخوردار باشد، مقدار بهینهخودی پایینیا احتمال گسیل خودبه

وپی و های میکروسکاپتیکی، تصویربرداریهای انس در دستگاهسی فلوئورای از پدیدهر گستردهوبا توجه به اینکه امروزه به ط

تواند در موضوعات تخقیقی افزایش شود. نتایج به دست آمده در این پایان نامه میتحقیقات تشخیصی پزشکی استفاده می

 شود.فلوئورسانس موثر واقع 


