خواص نوری
برخی از نانومواد خواص نوری متفاوتی را مانند رنگ یا شفافیت در مقای سه با مواد تودهای نمایش میدهند .از دیدگاه کاربردهای
صنننیتیخ خواص نوری نانواراو و نانوکامزوزیتها بسننیار مورد تو ه هسننتندا برای درت بختر خواص نوری نانومواد ابتدا در ای
بخش چند اصل مخم مربوط به نور را با هم مرور کرده و سزس خواص نوری مواد نانومقیاس را بررسی میکنیم .

 -1برهمکنش نور با ماده
رنگ مادهخ به علت برهمکنش بی نور و شیء استا دیده شدن اشیای درون اتاقخ هنگامی که چراغ روش میشودخ به سبب انتشار
نور در اتاق و بازگشت نور از سطح اشیاء و رسیدن آن به چشم استا در واقع نور با طول موج میی از محیط اطراف سم به آن
برخورد میکندخ سزس بخ شی از ای نور با طول موج م شخص در محدوده نور مرئی به چ شم منیکس می شودا ای فرآیندخ سم
را به رنگ خاصنننی نمایش میدهدا برای مثال برگ ها که به دلیل کلروفیل (نوعی رنگدانه) به رنگ سنننبم نمایش داده میشنننودخ
طیفهایی با رنگ قرمم و آبی را ذب کرده و رنگ سبم را منیکس میکنند .
به طور کلیخ نور برخورد کننده به ماده میتواند عبور کند) (Tخ ذب شود ) (Aو یا منیکس گردد)(Rخ وهمواره داریم :
I=T+A+R
همان طور که اندازه مواد کاهش مییابدخ پدیده تفرق نور ) (Sمنجر به رنگ آمیمی متفاوو و یا شفافیت سم می شودا پاراگراف
زیر خالصهای از ای فرآیند است:
بازتاب )(Rزمانی اتفاق میافتد که نور به سطح صافی برخورد کرده و امواج برخوردکننده بدون انحراف و مستقیما به محیط اولیه
برگرددا امواج منیکس شده یا امواج برخورد کننده ساختار هندسی یکسانی دارندا سطحهای صیقلی نظیر ورقههای تمیم نیکلی یا
نقره اندودخ یا شنننیشنننههایی که یک طرف آنخا یوه اندود شنننده اسنننتخ نظیر آینههاخ پدیده بازتاب را به خوبی نشنننان میدهد.
ذب )(Aفرآیندی اسننت که با انتقال انر ی همراه اسننتا سننطوی انر ی مواد که از تجمع ترازهای انر ی اتمی به و ود آمده
اسننتخ امواج نوری میینی را ذب میکنندا ای فرآیندخ یک پدیده مولکولی اسننت که به ماهیت شننیمیایی و سنناختار مواد (نه به
اندازه مولکولی یا خو شهها) واب سته ا ست و با انتقالخ ارتیاش و چرخش الکترونها همراه ا ستا فلئور سانسها نمونهای از موادی
هستند که امواج با طول موج مشخصی را ذب میکنندا در شیمی سال دوم با لوله پرتو کاتدی آشنا شدیم که با ایجاد ولتا قوی
بی دو الکترودخ پرتوهایی از الکترود منفی به الکترود مثبت ریان مییابدا ای پرتو بر اثر برخورد با یک ماده فلوئورسنننانسخ نور
سبم رنگی ایجاد میکندا در واقع فلوئور سانس از مله خواص فیمیکی برخی مواد شیمیایی (مانند روی سولفید) ا ست که نور با
طول موج م ی ی نی را ننذب می ک نننند و بننه ننای آن نور بننا طول موج ب لننند تری را م نتشننننر میسننننازننند.
عبور )(Tخ به قابلیت نور برای عبور از یک ماده گفته میشنننودا ای پدیده مکمل ذب اسنننتا انتقال نور بید از بازتابخ تفرق و
ذب اتفاق میافتدا مواد بسنننته به نس و سننناختارشنننانخ امواج مختلفی را از خود عبور داده و هم نی برخی از آنخا را ذب
میکنند .
تفرق ) (Sزمانی رخ میدهد که پرتو به ساختاری در مقیاس طول موج خود برخورد کندا بنابرای خ ای پدیده فرآیند فیمیکی ا ست
که به اندازه خوشهخ ضریب شکست خوشه و ضریب شکست محیط سوسزانسیون بستگی دارد .

همانطور که گفتیمخ ای فرآیند برهمکنش فیمیکی اسننت (یینی هیا انتقال انر ی بر خالف ذبخ در نی تفرق اتفاق نمیافتد) و
انر ی مجددا در م سیرهای میینی ختگیری میکندا طول موج نور ورودی و نور خرو ی یک سان ا ستا نور پس از برخورد به
خو شهها در محیط کلوئیدی تغییر م سیر میدهدخ پس از تغییر م سیر اولیه به خو شههای دیگری برخورد کرده و مجددا تغییر م سیر
میدهدا ای پدیده تفرق چندگانه نامیده میشننودا ای پرتو میتواند در مسننیری که آمدهخ برگردانده شننود (تفرق برگشننتی) یا در
مسیری که از ابتدا در نال نرکت بود به سمت لو رانده شود (تفرق لو)ا بیشینه تفرق در طول موجهای دوبرابر اندازه خوشه
اتفاق میافتدا بنابرای خ اگر خوشهای ندودا  200نانومتر باشدخ بیشینه تفرق در  400نانومتر (در محدوده طول موج مرئی) مشاهده
می شودا تفرق به بخشهای بازتاب (تفرق برگ شتی) و عبور (تفرق لو) در میادله تق سیم می شودا نوری که ذب شده ا ست
نمیتواند متفرق شود .
 -2خواص نوری نانوذرات و نقاط کوانتومی
در بخشهای قبل با اثراو کوانتومی و گسستگی ترازهای انر ی در نانواراو آشنا شدیدا در صورتی که انر ی فوتون نور (امواج
الکترومغناطیس) فرودی برابر با فاصنننله بی ترازهای انر ی اتم باشننندخ الکترونهای مو ود در ترازهای انر ی اتمخ انر ی نور را
ذب و به ترازهای انر ی باالتر برانگیخته میشوندا در سمت چپ شکل  5برانگیختگی الکترونها در اتم نشان داده شده است.

شکل  :1برانگیختگی الکترونها به ترتیب از چپ در اتم هاخ در مواد میمولی و در نانواراوا
همانطور که در قسمت وسط شکل  1نیم مشخص استخ ذب نور در مواد میمولی که نوار انر ی پیوسته دارند نیم اتفاق میافتد
و الکترونها از نوار ظرفیت به نوار ر سانش منتقل می شوند (البته در اینجا انر ی گرمایی نیم میتواند باعث برانگیختگی الکترونها
به نوار رسانش شود)ا در قسمت راست شکل نیم ساز و کار ذب نور توسط نانواراو نشان داده شده استا همان طور که در
شکل نیم م شخص ا ستخ نانواراو نیم مانند اتمها دارای ترازهای انر ی گ س سته ه ستندا از ای رو به نانواراو اتمهای م صنوعی
نیم گفته میشننودا هم نی به نانواراو زیر  10نانومتر و خصننوصننا نانواراو نیمه رسنناناخ نقطه کوانتومی گفته میشننودا با تغییر
اندازهی نانواراوخ فا صله ترازهای انر ی در آنخا تغییر میکندا هرچه اندازه نانواراو کوچکتر شودخ فا صله بی ترازهای انر ی و
باند ممنوعه بی شتر می شود و هر چه اندازه اراو بمرگتر با شدخ فا صله بی ترازهای انر ی کمتر می شودا ای نکته باعث می شود

که بتوان با تغییر اندازه نانواراوخ فاصله بی ترازهای انر ی آنخا را طوری تنظیم کرد که امواج خاصی را ذب کنندا به عنوان مثال
میتوان ابیاد نانواراو از نس م شخص را طوری تنظیم کرد که امواج فرو سرخخ فرابنفشخ رادیویی و غیره را ذب کنندا از ای
خا صیت در صنایع نظامی و الکترونیک ا ستفادههای زیادی می شودا رنگهای مختلف نانواراو در ابیاد مختلف (در شکل )2خ
نشنننان از تفاوو در فاصنننله بی ترازهای انر ی آنخا داردا در ای شنننکل رنگ نانواراو طال و نقره در ابیاد مختلف و تصنننویر
میکروسکوپ الکترونی آنخا در زیر هر کدام نشان داده شده است.

شکل  :2رنگ نانواراو طال و نقره در ابیاد مختلف
نتما بارها خردههای یک شیشه شکسته شده را دیدهایدا اراو ناصل از شکست یک شیشه هر چه قدر هم که کوچک باشندخ باز
به بی رنگی و شفافیت شیشه اولیه هستندا اما ای قاعده در مقیاس نانو صادق نیستا یینی موادی و ود دارند که رنگ اراو چند
نانومتری آنخاخ با رنگ اراو بمرگتر شان متفاوو ا ستا طال و نقره شناخته شدهتری نمونههای ای مواد ه ستندا شکل 3نمودار
تغییراو رنگ اراو طال را بر نسب اندازه آنخا نشان میدهدا ای پدیده در دنیای ماکرومقیاس ما یک اتفاق غیرمیمول است اما از
آن غیرعادیتر ای ا ست که نانواراو نقره با تغییر شکل هند سی هم تغییر رنگ میدهندا ( شکل  )4رنگ اراو نقره و طال را در
شکلهای هندسی مختلف نشان میدهد.

یکی از ویژگیهای پرکاربرد برخی از نانومواد شفافیت آنخا ا ستا تفرق نور مرئی دلیل ظاهر شدن رنگ سفید در کرمهای ضد
آفتاب ا ستا ای کرمهای ضد آفتاب ناوی خو شههای اک سید روی و دی اک سید تیتانیوم با اندازه ندودا  200نانومتر ا ست .نور
مرئی با ای خو شهها برهمکنش داده و همه اموا ش متفرق می شوندا ترکیب طیف مرئیخ سفید ا ست بنابرای ضدآفتاب سفید به
نظر میرسننندا اگر ابیاد خوشنننه کاهش یابد برای مثال از  200نانومتر به  100نانومتر تغییر کندخ بیشنننینه تفرق در طول موج 200
نانومتر اتفاق میافتد و منحنی به امواج کوتاهتر که در محدوده نور مرئی نیستندخ انتقال مییابدا ای امر باعث میشود که ای ماده با
اننندازه کوچننک تر (100نننا نو م تر) سننن فینند نبنناشنننننند ب لکننه شنننفنناف بننه ن ظر برسنننننند(.شنننکننل  5را ب ب ی نینند) .

شکل :5تغییر رنگ اراو اکسید تیتانیوم بر نسب اندازه

 -3رنگ در کلوئیدهای فلزی (پالسمون سطحی)
به طورکلیخ یکی از خواص متمایم کننده نانواراو فلمی از ای مواد در مقیاس بمرگخ خواص نوریشننان اسننتا ای امر به دلیل
رزونانس پالسمون سطحی موضیی است .به عبارو سادهترخ زمانیکه نور به سطوی فلمی (با هر اندازهای) برخورد میکندخ برخی
از امواج نوری در طول سطوی فلمی با ایجاد پالسمون سطحی (در واقع ای امواج بخشی از انر ی خود را به الکترونهای سطحی
داده و منجر به ارتیاش آنخا میشننوند) پراکنده میشننوندا زمانیکه پالسننمون در فلماو تودهای تولید میشننودخ الکترونها میتوانند
آزادانه در مواد بدون ثبت هیا اثری ابه ا گردندا در نانواراوخ پال سمون سطحی در ف ضای محدودی قرار میگیردخ به گونهای
که الکترونها در ای ف ضای کوچک و در م سیر یک سان به سمت عقب و لو نو سان میکنندا ای اثر رزونانس پال سمون سطحی
مو ضیی نامیده می شود  (LSPR).زمانیکه فرکانس ای نو ساناو با فرکانس نور به و ود آورنده پال سمون یک سان با شدخ گفته
میشود که پالسمون در رزونانس با نور برخوردی است .
انر ی  LSPRبه عملکرد دی الکتریک ماده و محیط اطرافخ شنننکل و اندازه نانواراو نسننناس اسنننتا یینی اگر لیگاندی مانند
پروتئی به سطح نانواراو فلمی مت صل شودخ انر ی  LSPRآن تغییر میکندا به طور م شابهخ اثراو  LSPRبه سایر تغییراو نیم
ماننند فاصنننلنه بی

نانواراو که میتوا ند با نضنننور سنننورفکتنا نت ها یا یون ها تغییر کنندخ نسنننناس اسننننت.

یکی از عواقب اثر  LSPRدر نانواراو فلمیخ قابلیت ذب فوقالیاده امواج مرئی به دلیل نو ساناو من سجم پال سمونها ا ستا
نتایج ن شان میدهد که کلوئیدهای نانواراو فلمی مانند نقره یا طال میتوانند رنگهایی مانند قرممخ بنفش یا نار ی را نمایش دهند
که در ابیاد میمولی دیده نمیشودا ای تغییر رنگ به شکلخ اندازه و محیط اطراف نانواراو نقره بستگی دارد.
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