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دنیای اننو

فصلنامه علمی-ترویجی  ISCانجمن نانو فناوری ایران

چکیده
يکی از مسائل كليدي زيست حسگرهاي تشديد پلاسمون سطحی كه اغلب پژوهشگران بر آن متمركز شده اند بهبود حساسيت
آن براي آشکارسازي مقادير كوچک آناليت در يک محلول است .اغلب توسعه ها در اين خصوص ،بر روش بهبود حساسيت ناشی
از پديده تشديد پلاسمون سطحی موضعی متمركز شده است كه بهبود حساسيت آن ناشی از مکانی كردن پلاسمون پلاريتون هاي
سطحی بر يک سطح نانو ساختاري است .در اين تحقيق عملکرد حسگرهاي پلاسمونی سطحی موضعی در نانوساختارها كه
كارايی وسيعی درزمينۀ پزشکی ،داروسازي و اندازهگيري پارامترهاي شيميايی و فيزيکی تا مانيتورينگها را دارد مورد بررسی قرار
میدهيم .گسترش روزافزون اين شاخه از علم را میتوان بيشتر به پايين آوردن حد پراش نور و كوچکتر كردن آن از مرتبه
طولموج نسبت داد .كيفيت و كارايی اين حسگرها به دو عامل حساسيت و ضريب شايستگی وابسته است .عملکرد سنسورهاي
پلاسمونی مستقيم با مقدار اتلاف انرژي در ساختار فلزي يک سنسور ارتباط دارد .بهعنوانمثال ،استفاده از يک سازه فلزي با تلفات
زياد منجر به گسترش موج رزونانس پلاسمونی شده و از اينرو ضريب شايستگی سنسور را كاهش میيابد .سادگی ،پيادهسازي
آسانتر ،هزينهي كم ،قابليت اندازهگيري محلی ،باعث شده حسگرهاي پلاسمونی سطحی موضعی نسبت به حسگرهاي
پلاسمون سطحی انتشاري اولويت داشته باشند .افزون بر اين ،در اين زيست حسگرها خصوصيات حسگري ،اغلب در
طولموجهاي مرئی مورد مطالعه قرارگرفته و از آنجائی كه در رژيم نزديک فروسرخ ،موج الکترومغناطيسی حاصل از تشديد
پلاسمون سطحی عمق نفوذ زيادتري داشته و همچنين تعيين دقيقتر عمقهاي آن در اين رژيم امکانپذير است ،تحقق يک
حسگر پلاسمونی سطحی موضعی در محدوده طولموجهاي نزديک فروسرخ از اهميت ويژهاي برخوردار است .ما يک آرايه
سهبعدي از نانوساختار هيبريدي متشکل از هسته طلا و پوستههاي اول و دوم به ترتيب هگزاگونال بورنيتريد  -گرافن را بر روي
يک بستر شامل سيليکا و سيليکون نيتريد بهعنوان يک حسگر مايعات شبيهسازي كرديم ،كه داراي ضريب شايستگی و
 822است ،كه يک بهبود قابلتوجهی نسبت به كاراي پيشين درزمينهي
حساسيتی به ترتيب برابر 08.521و
حسگرهاي تشديد پلاسمون منطقهاي است.
واژههای کلیدی :پلاسمونيک ،تشديد پلاسمون سطحی موضعی ،ضريب شايستگی ،حساسيت ،هگزاگونال بورنيتريد.

واژههای کلیدی :نقاط كوانتمی ،عوامل موثر،سنتز ،محيطهاي آبی
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 انجمن نانو فناوری ایرانISC ترویجی- فصلنامه علمی
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