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 یی( تواناSERS) یسطح افتهیرامان بهبود یپراکندگ —چکیده 

 اریدر غلظت بس ییایمیش بیترک کی ایاطالعات مولکول  یآشکارساز

 یمشخصات هندس یامقاله، با بهبود چندمرحله نیکم را دارد؛ لذا در ا

از بستر  یمترنانو کی/طال در فاصله نیات پالتساختار متشکل از نانوذر

 زانیباال به م اریبهبود بس بی( با ضرhotspotنقره، نقاط داغ )-گرافن
 گنالیس یداریپا تیشده است که منجر به تقوارائه 5/3×0101و 2/4×701

 .شودیرامان م

 بیضر ؛افتهیرامان بهبود یسطح یپراکندگ —های کلیدی هواژ

 نقاط داغ ؛نانوذره ؛بهبود

 مقدمه  .0

 باقدرتطالعات شیمیایی و مورفولوژیکی نمونه آوردن ا به دست

پذیری مکانی در مقیاس نانو، یکی از اهدافی است که علم نانو دنبال تفکیک

پراکندگی رامان تکنیکی غیر مخرب برای مشاهده همزمان ساختار و  کند.می

تواند اطالعاتی در مورد ترکیبات های دینامیکی مولکول است و میداده

مولکولی و حضور نقص بین تزویج گیری تقارن کریستال ها،شیمیایی، جهت

. درواقع، پراکندگی رامان، پراکندگی ]1[ارائه نماید  در شبکه کریستالی را

شده روی یک های پراکندهکه مولکولیک فوتون است. هنگامی کیاالست ریغ

تواند گیرند، پراکندگی رامان میفلزات( قرار می خصوصا  سطح بافتی شکل )

( SERSتا حد زیادی افزایش یابد )پراکندگی رامان بهبودیافته سطحی 

]3،2[. 

توسط فلیشمن و  1791پراکندگی رامان بهبودیافته سطحی در سال 

شده بر روی الکترود زبر نقره همکارانش برای مولکول های پریدین جذب

یش رامان را به دلیل افزا مؤثر. در ابتدا افزایش سطح مقطع ]1[مشاهده شد 

دانستند؛ سپس دو نوع ها یا به عبارتی فاکتور زبری سطح میتعداد مولکول

مکانیسم بهبود اثر شیمیایی و بهبود میدان الکتریکی برای این پدیده معرفی 

نگاری شد. درواقع پراکندگی رامان بهبودیافته سطحی یک تکنیک طیف

ن مولکولی بر اساس پراکندگی سطحی است که توسط خاصیت پالسمو

دهد. اند رخ میهایی که بر روی سطح نانو ساختار فلزی قرارگرفتهمولکول

های مولکولی توسط نانو ساختارهای فلزی از این پدیده برای تشخیص

های پالسمونیکی برای تقویت سیگنال رامان استفاده عنوان آنتنبه

 .]6-1[شود.می

و جفت شدن با  با برخورد میدان الکترومغناطیسی به سطح نانوذره فلزی

های سطحی محلی فلز، پالریتون پالسمون سطحی رزونانس پالسمون

(SPPتشکیل ) شده و بهبود میدان الکتریکی را در مجاورت سطح فلز به

های تیز و نانو همراه خواهد داشت. میدان الکتریکی بهبودیافته در گوشه

( شناخته hot spotعنوان نقاط داغ )و سطح فلز به نانو ذراتفاصله بین 

باشند، شدت میدان بسیار  ترکوچک هافاصلهشود. هر چه این نانو می

بهبود میدان چندین  هاآنی را ایجاد خواهند کرد. نقاط داغ که در تربزرگ

باشد فردی میبرابر با ابعادی در مقیاس اتم است و دارای خواص منحصربه

]9[. 

 شودیاستفاده م یسطح هافتیرامان بهبود یکه در بستر پراکندگ یمواد

 زین میتیو ل میپتاس م،یاز سد یاکثرا  مس، طال و نقره است و در موارد

 یبهتر یخواص پالسمون ی. نقره نسبت به طال دارا]9[شده است استفاده
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باال استفاده  تیو با حساس یمولکولتک یهاشیاست و معموال  در آزما

 گریاز د یسطح افتهیبودرامان به یگسترش پراکندگ ی. برا]8[ شودیم

 زین یچنداتم یهاهینازک گرافن و ال اریبس یهاهیال ن،یمانند پالت یمواد

مطالعه  یو همکارانش از فلزات واسط زبر برا انی. ت]7[شده است استفاده

 فیط نش. گمز و همکارا]8[اند بهره برده یرامان سطح یبهبود پراکندگ

 یرا بررس ومیو پالد نینس پالتالکترود از ج یبر رو COو  -CNرامان 

 .]11[اند کرده

دو حالت با استفاده از نانوذره  یبرا دانیبهبود م بیضر 3111در سال 

Pt  وAg 1/2×111 دانیبهبود م بیضر زانیم نیشتریاست و ب شدهیبررس 

نانومتر  188 دیموج تشدنانومتر و طول 111با قطر  Ptنانوذره  یبرا

 کیدر فاصله  یکیالکتر دانیبهبود م 3112سال  . در]11[شده است گزارش

شده است گزارش 1/3×111 زانیبه م Agو بستر صاف  Ptذره  نیب یانومترن

]13[ . 

بهبود  زانیم شیافزا یبرا FDTD یمقاله از روش محاسبات نیا در

استفاده شده است. نقاط داغ  ]13[ساختار مرجع  یرامان سطح یپراکندگ

بستر نقره  یرو Auو  Ptنانو ذرات  نینانومتر( ب 1له )در نانو فاص جادشدهیا

 شدهیبررس یو بدون تور یمختلف با تور طیپوشش گرافن در شرا هیو ال

قرار گرفته  هاینمونه درون فرورفتگ یمولکول ها ،یاست. با استفاده از تور

 نیرامان در تمام ا گنالیدر آن، س دانیم دیشد یو با حرکت رفت و برگشت

قرار  لیبه دل یتور زیت یلبه ها جادیبا ا نیهمچن افت؛یبهبود خواهد نقاط 

 یمشاهده م یمطلوب یکیترالک دانیبهبود م ز،یدر نقاط ت یکیگرفتن بار الکتر

پوشش گرافن به  هیو ضخامت ال یمشخصات تور یپارامتر یابیشود. با ارز

 س درسانکننده آثار فلورجذب و محو شیافزا یفعال برا یا هیعنوان ال

SERS ]12[در صفحه  یسطح افتهیرامان بهبود یپراکندگ زانیم نیشتری، ب

( با XZEF) یصفحه مواز رو د 3/1×911 یکیالکتر دانی( بر مYZEFعمود )

 .شده استگزارش 1/2×1111آن 

طال و بستر  -نیساختار متشکل از نانوذره پالت  .2

 نقره -گرافن

قرارگرفته در نانو  یهالمولکو یسطح افتهیرامان بهبود یشدت پراکندگ

 افتهیرامان بهبود یشدت پراکندگ  ،ینانو ذرات و بستر پالسمون نیفاصله ب

در نانو  دانیمقاله بهبود م نی. در ادهندیم شیبرابر افزا نیرا تا چند یسطح

بستر نقره  ح( و سطAu( و طال )Pt) نیپالت ینانو ذرات کرو نیفاصله ب

(Agو گرافن ا )کیاست. نانو ذرات در فاصله  شدهیبررس کیزوتروپی 

 .انداز سطح بستر قرارگرفته ینانومتر

 

 

 
 

نازک از جنس نقره با الیهت کامالً تخ هیالبعدی از تصویر سه)الف(  – 0شکل 

نقره با  یمربع توریو )ج(   از جنس نقره یمربع توری ، )ب(آن یگرافن رو

 .پوشاننده گرافن هیال
 

های مختلف موردبررسی و تحلیل در حالتسطح بستر ساختار 

نازک ( از جنس نقره با الیهFlatتخت ) کامال قرارگرفته است: )الف( الیه 

 توری( از جنس نقره و )ج( Squareمربعی ) توریگرافن روی آن، )ب( 

مربعی نقره با الیه پوشاننده گرافن. الزم به ذکر است که در همه حاالت 

تین و طال در نانو فاصله یک نانومتری موردمطالعه سطح بستر، نانو ذرات پال

نانومتر و  11(. شعاع ابتدایی نانو ذرات طال و پالتین 1اند )شکل قرارگرفته

نانومتر و به ترتیب دارای  111نانومتر در  111گرافن دارای ابعاد -بستر نقره

انومتر ن 1اندازه /. نانومتر هستند و نانو فاصله به21نانومتر و  111ضخامت 

شده ها ثابت در نظر گرفتهسازیشده است که در تمام شبیهدر نظر گرفته

شده است. فرض، مربعی در نظر گرفتهصورت پیشاست. هندسه گریتینک به

9/1( ،3 )( DC( دیوتی سایکل )1از: ) اندعبارت توریمشخصات هندسه 

( 1درجه و ) 81( TA( زاویه دندانه )2نانومتر ) 11پریود با عرض  11تعداد 

 .نانومتر 1/1ارتفاع 
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 یرامان سطح یبهبود پراکندگ بیضر شیافزا .3

سازی مستقیم پدیده پراکندگی رامان کامال غیرخطی و پیچیده شبیه

سازی عددی تفاضل متناهی در حوزه است. در اغلب موارد از روش شبیه

د. شوگیری میزان بهبود پراکندگی استفاده می( برای اندازهFDTDزمان )

سازی این پدیده، محاسبات غیرخطی به خطی برای سهولت در انجام شبیه

صورت رابطه به معموال ( EFبهبودیافته پراکندگی رامان ) بیضرتبدیل و 

 .شودزیر تعریف می

(1)  
4

0

E
EF

E

 
  
 

 

 دانیاندازه م 0Eو  یمحل یکیالکتر دانیاندازه م نهیشیب Eرابطه  نیدر ا

شدت  یطورکلاست. به یخط یسازهیدر شب یمنبع ورود یکیالکتر

 در فرکانس یورود یتابش دانیبه دو م یسطح افتهیرامان بهبود یپراکندگ

inc فرکانس یکه دارا یخروج دانیو م inc vib   وابسته است و

 .] 1[د شویم انیب ریصورت رابطه زبه

(2)  2 2
( ) ( )SERS inc inc inc inc vibI E E   

 

رامان در  فتیو تابش ش incدر  یبهبود هردو تابش فرود نیبنابرا

inc vib  1[ رودیانتظار م[ . 

ازآنجاکه باندهای ارتعاشی مولکول دارای اختالف فرکانس تشدید کمی 

incتوان نتیجه گرفت که هستند، می vib   یاinc inc vib    

است و درنتیجه شدت بهبود سیگنال رامان سطحی را 
4

( )SERS inc incI E   .در راستای افزایش ضریب بهبود تخمین زد

شده با نانوذره طال، پارامترهای پراکندگی رامان سطحی در ساختار ارائه

ها ، دوره تناوب، زاویه دندانهDC، نرخ وریتاعم از وجود/عدم وجود  توری

(TA ضخامت الیه پوشاننده گرافن و شعاع نانوذره کروی پالتین/طال ،)

 PMLبا شرایط مرزی جاذب  FDTDبعدی سازی سهتوسط شبیه

 .موردبررسی قرارگرفته است

باهدف  DCفرض ساختار، نرخ های پیشدر مرحله اول با تنظیم اندازه

شده است و میزان بهینه پارامتر ارزیابی YZEFترین میزان دستیابی به بیش

 .(3است )شکل آمدهدستبه 61/1

 
 55/1( با مقدار بهینه DCارزیابی دیوتی سایکل ) – 2شکل 

 

شده اندازه پریود ارزیابی DC=61/1در مرحله دوم با اعمال میزان بهینه 

 .شده استنشان داده 2 نانومتر، در شکل 1است؛ این ارزیابی با اندازه بهینه 

 
 درجه 01با مقدار بهینه  توریارزیابی زاویه دندانه  – 3شکل 

 

درجه مورد  71تا  11( از TA)دندانه توری  هیدر مرحله سوم زاو

شده درجه گزارش 81 نهیبه هیزاو طبق نمودار و ارزیابی قرا گرفته است

 (.2است )شکل 

 
 نانومتر 05/1 نهیمقدار بهگرافن با  هیضخامت ال یابیارز – 4شکل 
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 ی برای حاالت مختلف بستر و جنس کرهرامان سطح یبهبود پراکندگ بیضر شیافزا ارزیابی :0جدول 

Nanoparticle Radius 
Grating Properties 

EFYZ EFXZ 

Substrate Coating Shape Thickness Period D.C. T.A. 

PT 40nm Ag 

Graphene Flat 0.34nm - - 180˚ 2.1×104 3.2×107 

- Square - 10nm 0.7 80˚ 2.2×104 2.1×107 

Graphene Square 0.34nm 10nm 0.7 80˚ 2.7×104 4.2×107 

Graphene Square 0.34nm 20nm 0.8 80˚ 1.6×104 6.4×107 

AU 
40nm Ag 

Graphene Flat 0.34nm - - 180˚ 1.4×106 1.7×109 

Graphene Square 0.34nm 10nm 0.7 80˚ 1.5×106 1.6×109 

Graphene Square 0.34nm 5nm 0.7 80˚ 1.6×106 1.8×109 

40.2nm Ag Graphene Square 0.15nm 5nm 0.65 80˚ 4.2×107 3.5×1010 

 

 ،یمراحل به ساختار تور ریسا ریدر مرحله چهارم با اعمال مقاد

( و در مرحله آخر با اعمال 1است )شکل  شدهیابیزگرافن ار هیضخامت ال

 شدهنهینانومتر به 3/11 زانیتمام مراحل، شعاع نانوذره طال به م نهیبه ریمقاد

 .(1)شکل  است

 
 نانومتر 2/41 نهیگرافن با مقدار به هیضخامت ال یابیارز – 5شکل 

 

 های فوق به ترتیب مراحل، افزایش بهبود پراکندگی رامانارزیابی

دهند. با گرافن نشان می-نقره توریسطحی را برای کره طال و سطح بستر 

، کاهش ضخامت الیه گرافن و افزایش شعاع کره توریافزایش زاویه دندانه 

توجه است. عالوه بر طال، افزایش پراکندگی رامان سطحی بسیار قابل

ی و جنس نانوذره کرو توریهای فوق، برای حاالت مختلف بستر، ارزیابی

 1ها در جدول شماره شده است. نتایج تمام ارزیابیسازی انجامنیز شبیه

 .مشاهده استقابل

 
به میزان  YZافزایش بهبود پراکندگی رامان سطحی در صفحه  – 5شکل 

با اعمال مقادیر بهینه توری و نانوذره کروی طال در نانو فاصله یک  2/4×701

 .نانومتری

با مشخصات فوق )ردیف آخر  توریختار با اعمال نتایج بهینه به سا

گرافن، و انجام -نقره توری( برای نانوذره کروی طال و بستر 1جدول 

، طیف بهبود پراکندگی رامان سطحی در FDTDبعدی سازی سهشبیه

در  YZEFها  برای آید. این طیفنانومتر به دست می 113موج تشدید طول

نسبت  YZEFه هستند. مقدار مشاهدقابل 9در شکل  XZEFو برای  6شکل 

 .برابری داشته است 1911افزایش  ]13[به مرجع 
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به میزان  XZافزایش بهبود پراکندگی رامان سطحی در صفحه  – 7شکل 

و نانوذره کروی طال در نانو فاصله یک  توریبا اعمال مقادیر بهینه  5/3×0101

 نانومتری.

رابری داشته است. ب 2×711افزایش  ]31[نسبت به مرجع  XZEFمقدار 

 113امان در رتوجه است و باعث پایداری سیگنال این مقدار بسیار قابل

 .شودنانومتر می

 گیرینتیجه .4

رامان  یاز پراکندگ یناش یکیالکتر دانیبهبود م یمقاله، به بررس نیدر ا

 یمهندس یشده است. ساختار به گونه اپرداخته یشنهادیدر ساختار پ یسطح

در نقاط داغ نانوفاصله  کسانیباال و  یکیالکتر دانیهبود مب یشده که دارا

 شیکرد افزایراستا، مشخصات ساختار با رو نیبستر و نانوذره است. در ا

بهبود آن مورد  یمختلف رو یپارامترها یابیو آثار ارز یکیالکتر دانیبهبود م

 .قرار گرفته است یبررس
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