
 

 
 

 1  

ًاًَهتش  30تشای هحاػثِ، ًاًَرسات ًمشُ تا اًذاصُ . هحاػثِ ؿذ آهیختِ تا ًاًَرسات  ًمشُ کشتٌات ًَکاهپَصیت پلیدس ایي پظٍّؾ خَاف ًَسی ًا   - چکیده
هحاػثِ  آًْاتِ ػٌَاى پشکٌٌذُ دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ اثش اًذاصُ رسات تش عیف خاهَؿی ًاًَکاهپَصیت ٍ ّوچٌیي تؼتگی ضشیة ؿکؼت ًاًَرسات تِ اًذاصُ 

دس عَل  ػالٍُ تش ایي ضشیة ؿکؼت ًاًَرسات سیضتش .یاتذ تِ ػشػت افضایؾ یافتِ هی عیف خاهَؿی ؿذت دّذ تا افضایؾ اًذاصُ رسات هیًتایج ًـاى . ؿذ
تا اًذاصُ ٍ همذاس تْیٌِ رسات  ّای پلیوشی تَاًذ دس ػاخت ًاًَکاهپَصیت ًتایج تِ دػت آهذُ هی  .ّای تلٌذ تِ ؿذت تِ اًذاصُ رسات ٍاتؼتِ اػت  هَج
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Abstract- In this paper, optical properties of silver/polycarbonate nanocomposite were calculated.  The size of  nanofillers 

has been considered up to 30 nm.The effects of nanofiller size on the refractive index and  optical transparency of 

nanocomposites were investigated. Simulation results revealed that optical extinction intensity increases for larger 

nanoparticle. It was also found, that the particles refractive indexe depends strongly on the size of particles, especially for 

smaller particles at long wavelenghts. The results of this study can be applied for optimization of size and loading fraction of 

nanofiller for preparation of modified nanocomposites. 
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 مقدمه -1

اهشٍصُ ًاًَرسات فلضی تا تَجِ تِ تؼتگی خَاف فیضیکی آًْا 
تا خَاف لاتل کٌتشل دس  تِ ػٌَاى هَاد پشکٌٌذُ ،تِ اًذاصُ

ّا تِ عَس گؼتشدُ تِ کاس  ػاخت اًَاع ًاًَکاهپَصیت
اص جولِ  تؼیاسی اص کاستشدّااص آًجایی کِ دس . >1ٍ2=سًٍذ هی

کاستشد  اػاع َاسددس تیـتش هخَاف ًَسی تِ ػٌَاى حؼگش، 
هحاػثِ خَاف ًَسی  ،دّذ ایي لغؼات سا تـکیل هی

ّا اص اّویت اػاػی دس عشاحی ٍ فشایٌذ ػاخت  ًاًَکاهپَصیت
ّای ًَسی  ٍیظگی .>1ٍ2=ایي اتضاسّا تشخَسداس اػت

وشی کِ یّا ػالٍُ تش خَاف ًَسی هاتشیغ پل ًاًَکاهپَصیت
تِ خَاف  ًَذ، تِ عَس ػوذُؿ الثتِ اغلة ؿفاف اًتخاب هی

خَاف ًَسی ًاًَرسات .  سدًَسی ًاًَرسات پشکٌٌذُ تؼتگی دا
ای کِ  هاتشیغ پلیوشی تا ًظش تِ کاستشدّای گؼتشدُ پشکٌٌذُ

ّای  اص اّویت صیادی تشخَسداس تَدُ ٍ هَضَع پظٍّؾ ،داسد
 .>1ٍ2=دّذ ّای اخیش تـکیل هی ٍیظُ دس ػال صیادی سا تِ

تشای اف ًَسی گیشی خَ سٍؽ اًذاصُ  ،ػالٍُ تش ایي
ّا اػتفادُ  یاتی ًاًَرسات فلضی دس تیـتش پظٍّؾ هـخلِ

کوتش پظٍّـی دس صهیٌِ ػاخت ًاًَرسات فلضی . ؿَد هی
کِ اص ایي سٍؽ تِ ػٌَاى اتضاسی کاسآهذ چِ تِ  تَاى یافت هی

 .كَست کوی ٍ یا کیفی اػتفادُ ًکشدُ تاؿذ
کِ سات ًاًَراص ّا دس تیـتش هَاسد  تشای ػاخت ًاًَکاهپَصیت

اص . ؿَد هیاػتفادُ ، تمشیة تؼیاس خَتی ؿکل کشٍی داسًذ
خَاف ًَسی ًاًَرسات کشٍی   دس ایي پظٍّؾ اتتذا ایي سٍی

ًاًَکاهپَصیت  ًَسی ٍ دس اداهِ خَاف  تشسػیًمشُ 
دس  .هحاػثِ ؿذ  ًمشُ  سات آهیختِ تا ًاًَر کشتٌات  پلی

هحاػثِ دلیك ضشیة جزب ٍ پشاکٌذگی ًاًَرسات دس 
ضشیة ؿکؼت ٍاتؼتِ تِ اًذاصُ ًاًَرسات    ،تشیغ پلیوشیها

ایي کویت تا دس ًظش گشفتي ػْن هشتَط تِ . سٍد تِ کاس هی
تِ دػت تؼتگی داسد،  ًیض اثشّای ػغحی کِ تِ اًذاصُ رسات

تَاًذ دس ػاخت  ًتایج تِ دػت آهذُ هی .آهذ
ٍ تْیٌِ ؿذُ ّای پلیوشی تا خَاف ًَسی هؼیي  ًاًَکاهپَصیت

   .اػتفادُ لشاس گیشدَسد ه
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رسات هَسد اػتفادُ دس  تؼیاس کَچک تا تَجِ تِ اًذاصُ 

دس همایؼِ تا عَل هَج پشتَ فشٍدی کِ ػاخت ًاًَکاهپَصیت 
تشای  1ًظشیِ هیًاًَهتش اػت،  1200-200اغلة تیي 

خَاف ًَسی ؿاهل جزب ٍ پشاکٌذگی هٌاػة هحاػثِ 

ٍی تا ؿؼاع ٍ ضشیة ؿکؼت هؼیي تشای رسُ کش .>3=اػت
هغٌاعیؼی سا تَاى هؼالِ جزب ٍ پشاکٌذگی اهَاج الکتشٍ هی

یک هیذاى الکتشٍهغٌاعیؼی دس یک . تِ  عَس دلیك حل کشد
خغی تایذ دس هؼادلِ هَج كذق  هحیظ ّوگي ٍ ّوؼاًگشد

 .کٌذ
تَاى تا هؼشفی تَاتغ  هیذاى داخلی ٍ پشاکٌذُ ؿذُ سا هی

تَاتغ هَسد . تشی تیاى کشد تؼل تِ ؿکل ػادُ-یسیکات
 :>3=اػتفادُ ػثاستٌذ اص
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 :غغ خاهَؿی ػثاست اػت اصػغح هم ایي كَست
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ًاًَرسُ  Nًاًَرسات فلضی ؿاهل  کاهپَصیتدس حالتی کِ اص  
دس ٍاحذ حجن تذٍى تشّوکٌؾ هتماتل، ػثَس ًَسی گشفتِ 

ٍ  تاؿذ، همذاس جزب dؿَد تا فشم ایٌکِ عَل هؼیش 
 :ی هتٌاػة ٍ ػثاست اػت اصتا ػغح همغغ خاهَؿ پاکٌذگی
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iIتاال ساتغِکِ دس  ؿذت تاتؾ  dIؿذت تاتؾ ٍسٍدی ٍ   
تؼیاس  سا ًاًَرساتتَاى اًذاصُ  دس ایٌجا هی. ػثَسی اػت

دس ایي . کَچکتش اص عَل هَج ًَس فشٍدی دس ًظش گشفت
ٍ دس ًْایت تشای  تٌْا ضشایة هشتثِ اٍل اػتکافی  كَست

. ددس ًظش گشفتِ ؿَرسات اًذکی تضسگتش ضشایة هشتثِ دٍم 
تا تمشیة دٍلغثی ساتغِ ػغح  تا اػتفادُ اص هؼادالت تاال

همغغ خاهَؿی ػثاست اػت 
 :>3=اص
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m ،)(1کِ دس ػثاست فَق    ٍ)(2   تِ تشتیة تاتغ
الکتشیک هحیظ ٍ لؼوت حمیمی ٍ هََّهی تاتغ  دی
دّذ کِ  حالت تـذیذ ٍلتی سٍی هی. الکتشیک فلض اػت دی

ساتغِ 
m 2)(1  دس ٍالغ حالت تـذیذ تِ . تشلشاس تاؿذ
هحاػثِ تشای . الکتشیک فلض ٍ ؿؼاع رسُ تؼتگی داسد ثاتت دی

اًَرسات ًمشُ تایذ تَاتغ خَاف ًَسی ًاًَکاهپَصیت حاٍی ً
دس ًاحیِ هشیی ٍ  ٍاتؼتِ تِ اًذاصُ رسات ًمشُالکتشیک  دی

 الکتشیک هختلظ تِ كَست تاتغ دی .سا حؼاب کٌینفشاتٌفؾ 
     1 2i       کِ ؿَد تؼشیف هی 1  

ٍ  تخؾ حمیمی 2    تاتغ دی .  اػتتخؾ هََّهی آى
 :>4=الکتشیک فلض سا هی تَاى تِ كَست صیش ًَؿت
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ػوْن   دیگوش ، ػْن ًاؿی اص گزاس تیي ًوَاسی  ٍ جولوِ   
ِ  الکتشٍى ّای سػاًؾ تمشیوة  دسٍد  اػت کِ تِ ٍػیلِ ساتغو

 .ؿَد صدُ هی
p

 ٍ فشکاًغ پالػوا
M

   ثاتت هیشایی  ًاؿوی
  . اػوت  ؿثکِ تلَسیّا تَػظ یَى ّای  الکتشٍى پشاکٌذگیاص 
M

     ٍاتؼوتِ  تِ هؼیش آصاد هیاًگیي الکتوشٍى ّوای سػواًؾ
هیواًگیي  ٍلتی تؼوذ ًواًَرسات کوَچکتش اص هؼویش آصاد     . اػت

ّوای   الکتوشٍى  ػوغح ًواًَرسات   0تاؿوذ الکتشٍى ّای سػاًؾ 
اثووش تووشای دس ًظووش گووشفتي . ػوواصد ُ هوویپشاکٌووذ ساسػوواًؾ 

توَاًین یوک جولوِ     ًاًَرسات هی پشاکٌذگی الکتشٍى اص ػغح 
 پشاکٌوذگی ًاؿوی اص   تِ ثاتت هیشایوی 0 ٍاتؼتِ تِ اًذاصُ رسات

کوِ دس  اضافِ کٌوین   ّا تَػظ یَى ّای ؿثکِ تلَسی الکتشٍى
 :ایي كَست

(12) ( )
M

r    
كَست صیوش تَكویف    ِ تٌاتشایي تاتغ دی الکتشیک ًاًَرسات ت 

 :هی ؿَد
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دس ساتغِ تاال 
p

   ُػثاست اػت اصتؼاهذ پالػوًَی تَد: 

(13) 2 2 /
p e

ne m  

کِ دس ػثاست تاال
e

m تؼاهذ هیشایی دس . جشم الکتشٍى اػت
 :>4=تَاى تِ كَست صیش دس ًظش گشفت یک فلض سا هی
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تِ تشتیة ػشػت فشهی ٍ 

الکتشٍى ٍ هیاًگیي پَیؾ آصاد هَثش هیاًگیي پَیؾ آصاد 
A.اػت

 
ثاتتی اػت کِ تِ چگًَگی ػاصٍکاس ضشیة 

تا  75/0ؿتِ ٍ همذاسی تیي تؼتگی داپشاکٌذگی ٍ ؿکل رسُ 
 1تشای رسات کشٍی  داسد ٍ دس تیـتش هَاسد 1کوی تضسگتش اص 

ساتغِ تاال تا ایي فشم ًَؿتِ تِ ػالٍُ . ؿَد شفتِ هیدس ًظش گ
ؿذُ اػت کِ تشای ًاًَرسات تا اًذاصُ کَچکتش اص هیاًگیي 

کِ دس ػغح ًیض پشاکٌذُ  ،پَیؾ آصاد الکتشٍى سػاًؾ
 .ؿًَذ ػاصٍکاسّای پشاکٌذگی هؼتمل اص یکذیگش ّؼتٌذ هی

اص سٍاتظ ایي تخؾ اػتفادُ کشدُ اتتذا ضشیة دس اداهِ 
ٍاتؼتِ تِ اًذاصُ ًاًَرسات ًمشُ ٍ دس اداهِ عیف ؿکؼت 

 .کٌین خاهَؿی ًَسی آى سا هحاػثِ هی
 

  گیری هنتیجبحث و محاسبه،  -3

ّای هشتَط تِ پاػخ خغی فلضات سا  هذل دسٍد ٍ ػایش هذل
هَسد اػتفادُ  هحاػثِ خَاف ًَسیتشای  تِ تٌْایی تَاى ًوی

جولِ هشتَط تش الصم اػت تشای  تشای هحاػثِ دلیك .لشاس داد
تشای ایي هٌظَس  .ش گشفتِ ؿَدظتِ گزاس تیي ًَاسی ًیض دس ً

تایذ اص خَاف ًَسی ٍ تِ عَس هـخق تخؾ حمیمی ٍ 
 ،هََّهی ضشیة ؿکؼت کِ تِ عَس تجشتی تذػت آهذًذ

ّای تجشتی تِ دػت  دس ایي پظٍّؾ اص دادُ. اػتفادُ ؿَد
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یؾ اص تاکٌَى ت گیشی خَاف ًَسی فلض ًمشُ کِ آهذُ اص اًذاصُ
تشای ایي گًَِ هحاػثات تِ کاس سفتِ،  ّا گیشی ػایش اًذاصُ

اتتذا  ،ّای تجشتی تشای اػتفادُ اص داد. [5]اػتفادُ ؿذُ اػت
تِ س تیي ًَاسی اتا اػتفادُ اص هذل دسٍد ػْن هشتَط تِ گز

 :كَست صیش جذا ؿذ
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)کِ دس ػثاست تاال )
Exp
  الکتشیک تجشتی تَدُ  تاتغ دی

اثش اًذاصُ تشای جولِ تالی تا جذا کشدى ایي جولِ . ًمشُ اػت
اص آًجایی کِ ضشیة ؿکؼت ًاًَرسات . گشدیذهاًذُ اػوال 

دس تؼیاسی اص هحاػثات هشتَط تِ خَاف ًَسی پذیذاس ؿذُ 
ّا ّن تِ ػذم ػاصگاسی ضشیة  ٍ خَاف ًَسی ًاًَکاهپَصیت

سات ٍ هاتشیغ پلیوشی تؼتگی داسد، تؼتگی ؿکؼت ًاًَر
ضشیة ؿکؼت ًاًَرسات ًمشُ تِ اًذاصُ تش اػاع سٍاتظ تاال 

لؼوت حمیمی ضشیة ؿکؼت تْیٌِ  1ؿکل  .هحاػثِ ؿذ
)ؿذُ  , )n r ُّای  ًاًَرسات ًمشُ سا تشای رسات تا اًذاص

 تؼتگی ضشیة ؿکؼت تِ اًذاصُ رسات. دّذ هختلف ًـاى هی
ّای تلٌذ  ٍیظُ دس ًاًَرسات تا اًذاصُ کَچکتش دس عَل هَج تِ

تا اًتخاب رساتی تا اًذاصُ هؼیٌی . ؿَد تِ سٍؿٌی دیذُ هی
ّای هادُ  تؼتَاى ػاصگاسی هٌاػة تیي ضشیة ؿک هی

 .پشکٌٌذُ ٍ هاتشیغ پلیوشی ایجاد کشد

 
 لؼوت حمیمی ضشیة ؿکؼت تْیٌِ ؿذُ ًاًَرسات ًمشُ : 1ؿکل

 

ی تیي ضشیة ؿکؼت هادُ پشکٌٌذُ ٍ هاتشیغ ًاػاصگاس
دّذ ٍ دس تشخی اص  پلیوشی پشاکٌذگی ًَس سا افضایؾ هی

کاستشدّا کاّؾ پشاکٌذگی ٍ یا ّش ًَع اتالف اص اّویت 
      .اػاػی تشخَسداس اػت

 
لؼوت هََّهی ضشیة ؿکؼت تْیٌِ ؿذُ ًاًَرسات ًمشُ ٍ : 2ؿکل

 ًاًَهتش 7کَچکتش اص  ساتتؼتگی ضشیة ؿکؼت تِ اًذاصُ رسات تشای ر

)تخؾ هََّهی ضشیة ؿکؼت تْیٌِ ؿذُ،  , )k r  تشای
ّواى . آٍسدُ ؿذ 2ختلف دس ؿکل ّای ه ًاًَرسات تا اًذاصُ

ؿَد تخؾ هََّهی تؼتگی کوتشی تا  گًَِ کِ هـاّذُ هی
تا افضایؾ اًذاصُ رسات تا . دّذ اًذاصُ رسات اص خَد ًـاى هی

ًَهتش، ایي کویت کِ جزب ًاًَرسات ًیض تِ آى ًا 7حذٍد 
ّای تضسگتش رسات  تؼتگی داسد افضایؾ یافتِ ٍ تشای اًذاصُ

( , )k r 3ؿکل  .سػذ تِ همذاس هشتَط تِ تَدُ هادُ هی 
کشتٌات  عیف خاهَؿی هحاػثِ ؿذُ ًاًَکاهپَصیت پلی

 30شکٌٌذُ تا ای اًذاصُ رسات پآهیختِ تا ًاًَرسات ًمشُ سا تش
 ٍ کشتٌات ؿفاف اػت کِ پلی ّش چٌذ. دّذ ًاًَهتش ًـاى هی

 زب ٍ پشاکٌٌذگی ًاًَرسات پشکٌٌذُایي عیف تٌْا تِ ج
ضشیة ؿکؼت هاتشیغ پلیوشی دس عَل  اها ؿَد هشتَط هی

ّواى گًَِ کِ اص  .هَج تیـیٌِ جزب پالػوًَی هَثش اػت
ت ًمشُ یف خاهَؿی ًاًَرساؿَد تیـیٌِ ع دیذُ هی 3ؿکل 

 عَل هَج تِ nm;1ًاًَهتش تشای  400اص عَل هَج حذٍد 
.  اًتمال یافتِ اػت nm;58/1تا  کشتٌات ًاًَهتش دس پلی 429

ػالٍُ تش ایي تا افضایؾ اًذاصُ رسات خاهَؿی ًَسی 
 . یاتذ هیًاًَکاهپَصیت ًیض خیلی ػشیغ افضایؾ 

 
ت آهیختِ کشتٌا عیف خاهَؿی هحاػثِ ؿذُ ًاًَکاهپَصیت پلی: 3ؿکل 
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 ًاًَهتش 30ای اًذاصُ رسات پشکٌٌذُ تا تا ًاًَرسات ًمشُ سا تش

ًاًَرسات تٌْا  ای پیؾ تثشین کِ اگش فشایٌذ ػاخت سا تِ گًَِ
تَاى یک حؼگش  دس ػغح پلیوش تِ دام افتادُ تاؿٌذ هی

ضشیة ؿکؼت ػاخت کِ خَاف حؼگشی آى تِ ایي سٍؽ 
ایي پظٍّؾ ًتایج تِ دػت آهذُ دس . لاتل هحاػثِ اػت

ّای پلیوشی تا خَاف ًَسی  تَاًذ دس ػاخت ًاًَکاهپَصیت هی
ٍ تْیٌِ ؿذُ ٍ ّوچٌیي عشاحی ٍ ػاخت حؼگش هؼیي 

 . َسد اػتفادُ لشاس گیشدهضشیة ؿکؼت 
   

 گساری سپاس

اص هؼاًٍت پظٍّـی داًـگاُ ؿاّذ کِ ها سا دس اًجام ایي  

 .نکٌی گضاسی هی ػپاع ،کشدپظٍّؾ یاسی 
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