67-61)7831(83علوم و مهندسی سطح

 گرافن به کمک تقریب-بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای مکعبی شکل طال
دوقطبیهای مجزا
عباس آذریان
 قم، دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک
)31/73/38 : پذیرش مقاله-36/71/73 :(دریافت مقاله
چکیده
 مورد بررسی قرار گرفته و،در این مقاله خواص نوری نانو مکعبهای طال که تعداد الیههای متفاوتی از گرافن روی یک یا دو وجه آن الیه نشانی شده
 نتایج.) در محدوده میدان دور و نزدیک محاسبه شده استDDD(بازده خاموشی(مجموع جذب و پراکندگی) با استفاده از روش تقریب دوقطبی مجزا
 ضمن آنکه با افزایش تعداد.بدست آمده نشان میدهد که با افزایش تعداد الیههای گرافن از ارتفاع قله خاموشی به میزان قابل توجهی کاسته میشود
 نانومتر انتقال به سرخ مییابد(این قله ناشی از دوقطبی شکل گرفته در راستای موازی700  به561  طول موج قله تشدید پالسمونی از،الیههای گرافن
 نانومتر ثابت320 میدان الکتریکی است) درحالیکه طول موج قله دیگر(مربوط به دوقطبی شکل گرفته در راستای عمود بر میدان الکتریکی) در نزدیکی
 با افزایش اندازه نانومکعبهای طال ارتفاع قلهها کاهش یافته و پهنای قلهها افزایش مییابد ولی با، همچنین برای یک ضخامت مشخص گرافن.میماند
. نتایج این تحقیق میتواند در ساخت آشکارسازهای بیولوژیکی در ناحیه مرئی مورد استفاده قرار گیرد.تقریب بسیار خوبی طول موج آن ثابت میماند
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Abstract
In this article ‚the optical properties of Graphene/Au nanocubes have been studied for the different number of graphene layers
on 1 or 2 faces of cubes. The extinction efficiency factor has been calculated in the near and far-field regime by the discrete
dipole approximation (DDA) method. Our results show that the height of extinction’s peak decreases significantly, by increases
number of graphene layers on nanocube. Moreover, the wavelength of surface plasmon resonance peak redshifts from 516 to
700 nm (this peak is due to dipole formed alonge the polarisation direction) , although the wavelength of the another peak stays
constant about 230 nm(this peak is due to dipole formed perpendicular to the polarisation). In addition, with increasing size of
nanocubes, the height of peaks decrease, the width of them increase and wavelength of plasmon peaks don’t show any shifts
for a constant thickness of graphene. The results of this study may be used for fabrication of biological sensors at vis
wavelength.
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مقدمه

به دلیل سادگی و توانایی حل نانوساختارهای پیچیده و

امروزه مشخص گردیده است که برهمکنش نور با

نامنظم بسیار مورد استفاده قرار میگیرد[ 62و .]64این

نانوساختارهای فلزی مانند نانوذرات طال وابسته به اندازه

روش بر مبنای برهمکنش میدان الکترومغناطیسی نور

نانوساختارهاست .این امر منجر به توسعه کاربردهای

فرودی با یک ساختار نانومتری که به صورت آرایهای از

نانوساختارهای فلزی در زمینههای فوتونیک ،پالسمونیک،

دو قطبیهای نقطهای در نظر گرفته میشود ،استوار است.

حسگرها و آنتنهای نانومتری گردیده است[.]2-6

در این مقاله خواص اپتیکی نانومکعبهای طال در محدوده

پالسمونهای سطحی نانوذرات فلزی که ناشی از

میدان دور و نزدیک مورد مطالعه قرار میگیرد .این

برهمکنش الکترونهای آزاد با موج الکترومغناطیس است

نانومکعبها متشکل از  Nدوقطبی مجزا در نظر گرفته

عموماً در ناحیه مرئی قرار داشته و در امتداد فصل مشترک

میشود که قطبش پذیری و بردار مکان هر دوقطبی به

نانوذرات و محیط منتشر میگردند[ .]4فرکانس تشدید

ترتیب با  αiو  riمشخص میشود .وقتی هدف تحت تابش

پالسمونهای سطحی تابعی از شکل ،اندازه و تابع دی

طیف الکترومغناطیس قرار میگیرد ،ماده هدف قطبی شده

الکتریک محیط در برگیرنده نانوذرات است که با کنترل این

و میدان الکتریکی در هر نقطه ،ناشی از سهم هر دو میدان

پارامترهای میتوان به خواص دلخواه دست یافت .در

الکتریکی فرودی و میدان الکتریکی القایی است .بنابراین

سالهای اخیر ساختارهای ناهمگون طال بسیار مورد توجه

قطبش ایجاد شده در هر نقطه به صورت زیر است:

قرار گرفته است .بعنوان مثال نانوذرات سیلیکا با پوشش

) 𝑖𝑟( 𝑐𝑜𝐿𝐸 𝑃(𝑟𝑖 ) = 𝛼𝑖 .

)(6

نانومتری از طال خواص فیزیکی و پالسمونیکی قابل کنترلی

که میدان الکتریکی موضعی برای موج تخت با طول موج

را بر حسب اندازه هر یک از قسمتها نشان میدهد[.]5

 ،λبه شکل زیر نشان داده میشود:

بعالوه محصور کردن یک یا چند الیه از گرافن با نانوذرات

)(3

𝑗𝑃 𝐸𝐿𝑜𝑐 (𝑟𝑖 ) = 𝐸0 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘. 𝑟𝑖 ) − ∑𝑗≠𝑖 𝐴𝑖𝑗 .

طال ،کاربردهای بالقوه جالبی را در حوزه پالسمونیک بروز

که  kو  E0به ترتیب بردار موج و دامنه میدان الکتریکی

میدهد[ 1و .]7ضخامت ،ریخت گرافنهای چند الیه ،نوع

تابشی است .جمله دوم رابطه) (2بیانگر تاثیر میدان

زیر الیه و بخصوص نحوه قرارگیری و تعداد نانوذرات طال،

الکتریکی ناشی از دوقطبی موجود در مکان  jبر دوقطبی

پارامترهای کلیدی در دست یابی به خواص اپتیکی و

موجود در مکان  iاست که طبق ماتریس زیر محاسبه

پالسمونیکی بهینه این ساختارهای ناهمگون هستند[ 8و.]9

میشود:
𝑗𝑖𝑟𝑘𝑖 1 −

در مقاله حاضر ،خواص اپتیکی ساختارهای ناهمگون طال-

𝑟𝑖𝑗2

گرافن مورد بررسی قرار گرفته است .همانطور که میدانیم
اولین و مناسبترین گام برای فهم جنبههای مختلف
خواص اپتیکی نانوساختارهای ناهمگون ،شبیه سازی
آنهاست .روش متعددی بمنظور شبیه سازی رفتار اپتیکی
و پالسمونیکی نانوساختارها وجود دارد که از جمله آنها
میتوان به روش المان محدود( ،)FEMروش تفاضل
محدود حوزه زمان) ،(FDTDروش ناپیوسته گالرکین
حوزه زمان) (DGTDو تقریب دو قطبیهای مجزا
) (DDAاشاره نمود[ .]63-60در این میان روش DDA

{𝐾 2 𝑟𝑖𝑗 × 𝑃𝑗 ) +

) 𝑗𝑖𝑟𝑘𝑖(𝑝𝑥𝑒
𝑟𝑖𝑗3

= 𝑗𝑃 𝑗𝑖𝐴

}] 𝑗𝑃 × [𝑟𝑖𝑗2 𝑃𝑗 − 3𝑟𝑖𝑗 .
)(2

)𝑖 ≠ 𝑗 (𝑗 = 1,2, … , 𝑁,

که در آن 𝑗𝑖⃗𝑟 بردار تفاضل مکان دوقطبیهاست .بعالوه Aij
ماتریس  N×Nبعدی است که اندرکنش بین دو قطبیها را
نشان داده و درایههای روی قطر اصلی آن معکوس قطبش
پذیری را نشان میدهند ،لذا مساله پراکندگی به سیستمی از
معادالت خطی به صورت زیر تقلیل مییابد:
)(4

𝑁∑ = 𝑐𝑛𝑖𝐸𝑖,
) 𝑗𝑃 𝑖,𝑗=1 𝐴𝑖𝑗 .
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از آنجا که دوقطبیها آرایهای از  Nیاخته واحد بوده و

که در آن) (aالیه گرافن فقط روی یک وجه از نانومکعب

شبکهای دورهای را تشکیل میدهند ،میتوان از الگوریتم

و ) (bالیه گرافن روی دو وجه متقابل نانومکعب در نظر

تبدیل فوریه سریع استفاده کرد .با استفاده از این الگوریتم

گرفته شده ،انجام شده است.

محاسبات سریعتر شده و تعداد مراحل محاسبات از
) O(N2به ) O(N ln Nکاهش مییابد .با حل کردن این
معادله برای یک بردار قطبش نامعلوم  ،Piسطح مقطع
خاموشی( )Cextبصورت زیر بدست میآید:
)(5

𝑁 𝑘𝜋4
∗
𝑖∑𝑖=1 𝐼𝑚(𝐸𝑙𝑜𝑐,
) 𝑖𝑃 .
2
|0

𝐸| = 𝑡𝑥𝑒𝐶

برای توضیحات بیشتر پیرامون نحوه عملکرد تقریب
دوقطبی مجزا میتوان به مرجع[ ]64مراجعه نمود.
در این مقاله ،طول ضلع نانومکعبها  a = 20 nmو فاصله
میان دو قطبیها برابر  d = 1 nmدر نظر گرفته شده است.
سطح مقطع خاموشی برای نانومکعب طال در محدوده طول
موج  300-800نانومتر و برای نور پالریزه خطی در جهت
محور Zها محاسبه شده است .ضمن آنکه محیط اطراف
هوا در نظر گرفته شده است .ثوابت دی الکتریک مربوط
به طال و گرافن به ترتیب از مراجع [ ]65و [ ]61استخراج
شده و برای شبیه سازی از کد رایگان  Ddscatنسخه 7/3
استفاده شده است .الزم به ذکر است که خطاهای موجود
در تقریب دوقطبیهای مجزا بطورکلی شامل دو دسته-6 :
خطاهای ناشی از گسسته سازی شکل توسط یاختههای
واحد مکعبی  -3خطاهای ناشی از همگراسازی
جوابهاست که دسته اول را با کوچکتر کردن مقدار
(dطول یاخته واحد مکعبی) بگونهای که │mkd│< 0.5
باشد(که  mنسبت ضریب شکست جسم به محیط و k
عدد موج است) و دسته دوم را با انتخاب مقادیر کوچکتر
حد همگرایی(در این مقاله این حد برابر  1×10-6در نظر
گرفته شده است) میتوان بهبود داد .نتایج سایر گروهها
نشان میدهد که در شرایط فوق حداکثر مقدار خطا کمتر از
 5درصد خواهد بود [ .]66بعالوه جهت تابش نور فرودی
مطابق شکل( )6در جهت محور Xها بوده است .الزم به
ذکر است که در این مقاله محاسبات برای دو حالت متفاوت

شکل .7نحوه تابش نور فرودی و پارامترهای بکارگرفته شده در این
مقاله

بحث و نتیجه گیری
در شکل( )3تغییرات بازده خاموشی برای نانو مکعبهای
طال-گرافن(با تعداد الیههای متفاوتی از گرافن) بعنوان
تابعی از طول موج رسم شده است .طول ضلع تمامی نانو
مکعبها ثابت و برابر  20نانومتر است .الزم به ذکر است
که الیه گرافن تنها بر روی یکی از وجوه مکعب الیه نشانی
شده است .چنانکه در شکل مشخص است دو مد تشدیدی
در طیف خاموشی وجود دارد که به ترتیب مد اول در
حوالی  320نانومتر ثابت بوده و مد دوم که در  561نانومتر
قرار دارد با افزایش تعداد الیه گرافن به سمت طول
موجهای بلندتر جابجا میشود .همچنین از ارتفاع نمودارها
کاسته شده و پهنای قلهها تقریبا ثابت مانده است.
چنانکه میدانیم شرط بوجود آمدن تشدید در پالسمونها
آن است که یک محیط دی الکتریک در مجاورت یک ماده
رسانا قرار گیرد تا پالسمونها بتوانند در فصل مشترک دو
محیط منتشر گردند .از آنجا که شکل نانومکعب به جهت
تقارن خود عمال سبب شکل گیری دوقطبیهای الکتریکی
در راستای میدان الکتریکی و در جهت عمود بر میدان
میگردد ،لذا انتظار داریم تا دو مد پالسمونی برای نانوذرات
طال( )n =0مشاهده گردد که به ترتیب در  320و 561
نانومتر به وقوع میپیوندد .با ایجاد الیه گرافن بر روی یکی
از سطوح نانومکعب عمال ثابت دی الکتریک محیط در
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راستای میدان الکتریکی افزایش یافته ،لذا انتظار داریم که
مد پالسمونی شکل گرفته در این راستا به طول موجهای
بلندتر منتقل گردد .در حالیکه مد پالسمونی مربوط به
جهت عمود بر میدان نباید تغییرات محسوسی انجام دهد،
لذا در طول موج حدود  320نانومتر ثابت باقی میماند.

شکل  .8بازده خاموشی نانو مکعبهای طال -گرافن با تعداد
الیههای متفاوتی از گرافن قرار گرفته ( )aروی یک وجه مکعب و
( )bروی دو وجه متقابل مکعب .طول ضلع تمامی مکعبها ثابت و
برابر  30 nmاست.

شکل) (3-bتغییرات طول موج قله سطح مقطع خاموشی
نانو مکعبهای طالی پوشانده شده با تعداد الیههای
متفاوتی از گرافن بر روی دو وجه متقابل مکعب را نشان

شکل .3بازده خاموشی نانو مکعبهای طال -گرافن با تعداد الیههای

میدهد .در این حالت با افزایش تعداد الیهها طول موج

متفاوتی از گرافن قرار گرفته روی یک وجه مکعب .طول ضلع

تشدید پالسمونی به صورت تابع درجه دو افزایش مییابد.

تمامی مکعبها ثابت و برابر  30 nmاست

بعالوه در مقایسه با نمودار( )a-2طول موج قله تشدید
با افزایش تعداد الیههای گرافن به علت افزایش ثابت دی

پالسمونی همواره از مقادیر بیشتری برخوردار است .با

الکتریک موثر در جهت میدان الکتریکی انتظار داریم که قله

پوشاندن دو وجه متقابل توسط گرافن عمال مقدار ثابت دی

مربوط به این مد جابجایی بیشتری به سمت طول موجهای

الکتریک موثر در جهت میدان الکتریکی بیش از پیش(حالتی

بلندتر نشان دهد که در عمل چنین رفتاری مشاهده

که تنها یک وجه توسط گرافن پوشانده شده باشد) افزایش

میگردد .شکل( )3-aتغییرات طول موج قله طالی سطح

مییابد ،لذا میبایست انتظار جابجایی قرمز بیشتری را

مقطع خاموشی نانو مکعبهایی با طول ضلع  30 nmبه

داشت .از طرف دیگر چنانکه اشاره گردید با افزایش تعداد

ازای تعداد متفاوتی از الیههای گرافن را نشان میدهد .الزم

الیههای گرافن روی یک وجه ،از ضخامت طال کاسته

به ذکر است که ابعاد نانو مکعبهای مورد بررسی ثابت

میشود .این امر موجی میگردد که قسمت طال عمال از

است و با تغییر تعداد الیههای گرافن روی یک وجه ،در

شکل مکعب به مکعب مستطیل تغییر نماید که این امر به

هر مرحله از ضخامت طال کاسته شده و به ضخامت گرافن

نوبه خود نیز منجر به جابجایی قرمز بیشتری میگردد ،لذا

افزوده میشود .چنانکه مشاهده میگردد با افزایش تعداد

رفتار تابع از حالت خطی به درجه دو تبدیل میگردد .در

الیههای گرافن طول موج قلههای تشدید پالسمونی با

شکل( )4نمودار بازده خاموشی بر حسب طول موج نور

تقریب بسیار خوبی به صورت خطی افزایش مییابند.

فرودی به ازای سه الیه گرافن بر روی یک وجه نانومکعب،
وقتی طول ضلع نانو مکعبها از  1تا  68 nmتغییر میکند،
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش طول ضلع نانو مکعبها ،ارتفاع و پهنای قلهها
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افزایش مییابد ولی با تقریب خوبی قلهها انتقالی ندارند
بگونهای که قله تشدید پالسمونی طال در طول موج nm
 547ثابت میمانند.

شکل  .5بازده خاموشی بر حسب طول موج به ازای سه الیه گرافن بر
روی دو وجه متقابل نانومکعب .وقتی طول ضلع نانو مکعبها از 1
تا  68 nmتغییر میکند.
شکل  .6بازده خاموشی بر حسب طول موج به ازای سه الیه گرافن

شکل( )1نحوه تغییرات مربع میدان الکتریکی را در حالت

بر روی یک وجه نانومکعب وقتی طول ضلع نانو مکعب ها از  1تا

میدان نزدیک برای نانو مکعب طالی خالص با طول ضلع

 68 nmتغییر میکند.

 20نانومتر نشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود میدان

در این حالت به دلیل ثابت باقی ماندن تعداد الیههای گرافن

الکتریکی در قسمت مرکزی نانو مکعب افت میکند ولی

عمال ثابت دی الکتریک موثر محیط در راستای میدان

دارای مقداری متفاوت از صفر است .از آنجا که عمق پوسته

الکتریکی ،تغییراتی نداشته ،لذا انتظار داریم تا طول موج

برای طال در محدوده مرئی در حدود  35نانومتر است ،لذا

قلههای پالسمونی ثابت باقی بمانند.

با افزایش مقدار  ،xمیدان الکتریکی به کندی افت میکند،

شکل( )5تغییرات بازده خاموشی بر حسب طول موج را

بنابراین به مقدار صفر نمیرسد .بعالوه میدان الکتریکی در

برای حالتی که روی دو وجه متقابل نانومکعبهای طال،

گوشهها به میزان قابل توجهی افزایش نشان میدهد .علت

سه الیه گرافن قرار دارد ،نشان میدهد .این نمودار به ازای

این افزایش را میتوان در دو قطبیهای شکل گرفته بر اثر

مقادیر مختلف طول ضلع نانومکعبهای طال نشان شده

برهمکنش نور با نانومکعب طال دانست .تشدید پالسمونی

است .همانطور که دیده میشود با افزایش طول ضلع

این چند قطبیها منجر به افزایش شدید میدان الکتریکی در

نانومکعبها ،نمودارها کاهش ارتفاع دارند .ضمن آنکه

نواحی گوشهها گردیده است .شکل( )7نحوه تغییرات مربع

دربازه طول موج  300-800نانومتر قله تشدید پالسمونی

میدان الکتریکی بر حسب  zبه ازای  x = 15 nmو = y

طال مشاهده نمیشود .چنانکه اشاره شد طول موج تشدید

( 15 nmوسط وجه نانو مکعب) در حالت میدان نزدیک

قله پالسمونی تابعی از اندازه نانوذره بوده و با تغییر اندازه

برای نانو مکعب طالی خالص و نانو مکعب طالی پوشانده

دستخوش تغییرات قابل مالحظهای خواهد شد .با توجه به

شده با  3و  60الیه گرافن بر روی دو وجه متقابل را نشان

اینکه در این مقاله تنها ناحیه  300تا  800نانومتر مورد

میدهد .چنانکه مشاهده میگردد برای حالت نانو مکعب

بررسی قرار گرفتهاند ،لذا میتوان نتیجه گرفت که در ناحیه

طالی پوشانده شده با  3الیه گرافن حضور گرافن منجر به

مورد بررسی شرط تشدید محقق نگردیده است.

تشدید بیشتر میدان بر روی وجهها گردیده است.
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شکل  .1تغییرات مربع میدان الکتریکی بر حسب(در وسط وجه نانو
مکعب) در حالت میدان نزدیک برای نانو مکعب طالی خالص و نانو
مکعب طالی پوشانده شده با  3و  60الیه گرافن بر روی دو وجه
متقابل
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