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تیؼت ٍ یکویي کٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًـگاُ ؿْیذ تْـتی،1393 ُ دی ها25  تا23

ُبزرسی رسًٍاًسّای پالسوَى سطحی در آرایِای اس ًاًَحفزُّای ًقز
 ػیذ حؼي تَػلی، لیال هْشٍس
 پظٍّـکذُ لیضس ٍ پالػوا، داًـگاُ ؿْیذ تْـتی، اٍیي،تْشاى
 در ایي هقالِ رسًٍاًسّای پالسوَى سطحی بزاًگیختِ شذُ در آرایِای اس حفزُّای ایجاد شذُ در فلش با استفادُ اس ًزمافشار-ُچکیذ
 با. بذیي هٌظَر طیف ّای جذب ٍ عبَر بِ ّوزاُ تَسیع هیذاى الکتزیکی هَرد بزرسی قزار گزفتِاًذ.کاهسَل شبیِساسی شذُ است
) رسًٍاًس پالسوَى سطحی ٍ طَلهَجی کِ هاکسیون جذب را دارد1 ِاستفادُ اس ًتایج بذست آهذُ اس ایي طیفّا هیتَاى دیذ ک
ِ) تغییز ابعاد حفزُ هٌجز ب2 .ّنبستِ هیباشٌذ اها توام هاکسیونّای طیف جذب با رسًٍاًس پالسوَى سطحی ّنبستِ ًویباشٌذ
.)هاکسیون تقَیت هیذاى الکتزیکی در طَلهَجی رخ هیدّذ کِ بیشتزیي جذب را دارد3 .شیفت طَلهَج رسًٍاًس هی شَد
.ُ ًاًَحفش، فاکتَس تقَیت، تقَیت هیذاى الکتشیکی،  سصًٍاًغ پالػوَى ػطحی-ُکلیذ ٍاط

Investigation of surface plasmon resonance of silver nanohole arrays
Leila Mehrvar, Seyed Hassan Tavassoli
Laser and Plasma Research Institute, University of Shahid Beheshti, Evin, Tehran
Abstract- In this article surface plasmon resonance excited at nanohole arrays milled in metal films is studied by Comsol
software. For investigation of SP resonance, the absorption spectrum combined with the electric field distribution is
employed. Based on our results, it can be found that: 1) In the absorption spectrum, the SP resonance correlates with a
resonant peak and all peaks in the spectrum do not correlate with the plasmon resonances; 2) The size variation will shift the
resonant wavelength; 3) The maximum enhancement factor occurs at wavelength with the highest absorption peak.
Keywords: Enhancement Factor, Enhancement of Electric Field, Nanohole, Surface Plasmon resonance.
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 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
آهذُاًذ کِ ایي ضشایة تشای پاساهتشّای ،p=500 nm
d=250nm

 -1هقذهِ

ؿکل  :1ػلَل ٍاحذ تحت ؿثیِػاصی

ٍ  t=400 nmهحاػثِ ؿذُ ٍ دس ؿکل ً 2ـاى دادُ ؿذُ
اػت.
تِ هٌظَس تشسػی صحت ؿثیِػاصیً ،تایج تذػت آهذُ تا
طیفّای تجشتی ] [4هقایؼِ ٍ تَافق تؼیاس خَتی
هـاّذُ ؿذُ اػت .تَجِ ؿَد کِ  3سصًٍاًغ دس طیف
جزب هـاّذُ هیـَد :هاکؼیون  1دس ،420nm
هاکؼیون  2دس  ٍ 504nmهاکؼیون  3دس  .582nmتشای
اسصیاتی هاّیت فیضیکی ّش کذام اص ایي سصًٍاًغّا تَصیع
هیذاى الکتشیکی هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت .تا تَجِ تِ
تَصیع هیذاى دیذُ هیؿَد کِ دس هاکؼیون ّای ،3 ٍ 1
هیذاى الکتشیکی دس لثِّا هتوشکض ؿذُ اػت ٍ ًـاًذٌّذُ-
ی ایي اػت کِ ایي هاکؼیونّا سصًٍاًغّای پالػوَى
جایگضیذُ هیتاؿٌذ .اها هـاّذُ هیؿَد کِ دس طَلهَج
هتٌاظش تا هاکؼیون 2

 -2شبیِساسی
تِ هٌظَس تشسػی هاّیت فیضیکی سصًٍاًغّای پالػوَى
تشاًگیختِ ؿذُ سٍی فصل هـتشک فلض ٍ دی الکتشیک،
آسایِای اص ًاًَحفشُّای ًقشُ هعلق دس َّا هَسد هطالعِ
قشاس گشفتِاًذّ .ذف اص اًتخاب ػاختاس هتقاسى (َّاً-قشُ-
َّا) ،توشکض سٍی هکاًیضم سصًٍاًغ پالػوًَیک ٍ تشسػی
اثشات اتعاد حفشُ سٍی آى هیتاؿذ .الصم تِرکش اػت کِ
سٍؽ تِکاسگشفتِ ؿذُ دس ایي ؿثیِػاصی تشای ّش ػاختاس
ًاهتقاسى دیگش هیتَاًذ تکاس سٍد .ایي ؿثیِػاصی تا
اػتفادُ اص ًشمافضاس کاهؼَل اًجام ٍ تاتع دیالکتشیک ًقشُ
اص کتاب ساٌّوای پالیک ]  [3گشفتِ ؿذُ اػت.
ػلَل ٍاحذ آسایِی ًاًَحفشُ دس ؿکل ً 1ـاى دادُ ؿذُ
اػت .گام ایي آسایِ  ،pقطش ّش حفشُ  ٍ dضخاهت آى تا t
هـخص ؿذُ اػت .دس ایي ؿثیِػاصی هٌثع ًَس پْي
( )400-900 nmتطَس عوَد تِ ایي ػاختاس تاتاًذُ ؿذُ
اػت .تشای ػادُػاصی یک هَج تخت تا قطثؾ خطی دس
جْت  ٍ xجْت اًتـاس  –zفشض ؿذُ اػت .تِ دلیل
تٌاٍتی تَدى ػاختاس اص ؿشایط هشصی تٌاٍتی دس جْت ّای
ً ٍ yٍ xاحیِ ی جارب کاهل دس جْت  zاػتفادُ ؿذُ
اػت .تَاى جزتی تا اًتگشال حجوی گشهایؾ هقاٍهتی دس
فیلن ًقشُ ٍ تَاى عثَسی/تاصتاتی تا اًتگشال ػطحی فلَی
تَاى هحاػثِ ؿذُاًذ ٍ ضشایة عثَس ،تاصتاب ٍ جزب اص
ًؼثت تَاًْای هحاػثِ ؿذُ تِ تَاى ٍسٍدی تِ دػت

ؿکل  :2طیفّای ؿثیِػاصی جزب  ،Aعثَس  ٍ Tتاصتاب  Rتشای
آسایِای اص حفشُ تا گام  ،500nmقطش  ٍ 250nmضخاهت 400nm
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پالػوَىّای ػطحی ًَػاًات دػتِ جوعی الکتشٍىّا دس
فصل هـتشک ّش دٍ هادُ ای ّؼتٌذ کِ عالهت قؼوت
حقیقی تاتع دی الکتشیک آًْا تغییش کٌذ (فصل هـتشک
فلض-دیالکتشیک) .تشاًگیختگی هذ پالػوَى ػطحی
هتٌاظش تا تقَیت صیاد هیذاى الکتشیکی هیتاؿذ ٍ ایي اهش
هٌجش تِ کاستشدّای فشاٍاًی اص جولِ تقَیت ػیگٌال
ساهاى ] ٍ [1تقَیت ػیگٌال فلَسػاًغ ] [2ؿذُ اػت.
اص آًجاییکِ تقَیت ػیگٌال دس سصًٍاًغّای هختلف
هتفاٍت هیتاؿذ ًیاص تِ ػاختاسی تٌظینپزیش هیتاؿذ.
یکی اص ایي ػاختاسّای تٌظینپزیش ًاًَحفشُّای فلضی
ّؼتٌذ .دس ایي هقالِ تِ تٌظینپزیشی طَل هَج سصًٍاًغ
آسایِای اص ًاًَ حفشُّای ًقشُ تش اػاع تغییش ػایض پشداختِ
ؿذُ ٍ تیـتشیي تقَیت هیذاى هَسد تشسػی قشاس گشفتِ
اػت.

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

 -3تٌظین رسًٍاًس پالسوَى سطحی
اص آًجاییکِ ایي ػاختاسّای تٌاٍتی جْت تقَیت ػیگٌال
هَسد اػتفادُ قشاس هیگیشًذ ،تٌظین طَل هَج پالػوَى دس
هحذٍدُی طَل هَج لیضس تؼیاس تااّویت هیتاؿذ .تِ-
ّویي هٌظَس تا تغییش پاساهتشّای گام ٍ قطش حفشُ تِ
تشسػی تٌظینپزیشی ٍ هیضاى تقَیت ػیگٌال خَاّین
پشداخت.

ؿکل :3تَصیع هیذاى الکتشیکی تشای هاکؼیونّای تِ تشتیة اص تاال تِ
پاییي 3،2،1

هیذاى داخل حفشُ هتوشکض ؿذُ اػت ٍ هـخص هیکٌذ
کِ ایي هاکؼیون هشتَط تِ هذّای کاٍاک فاتشی پشٍ هی-
تاؿذ.
فاکتَس تقَیت هیذاى الکتشیکی دس ّش یک اص 3
سصًٍاًغ(هاکؼیون) طیف جزب کِ طَل هَج ّای
هتٌاظش آًْا دس تاال آٍسدُ ؿذُ دس ؿکل ً 4ـاى دادُ ؿذُ
اػت .هجذدا ً هـاّذُ هیؿَد کِ تقَیت هیذاى تشای
هاکؼیون ّای  3 ٍ 1سٍی لثِّای حفشُ ٍ تشای هاکؼیون
 2داخل کاٍاک تیـیٌِ هیثاؿذ .اص فاکتَس تقَیت تذػت-
آهذُ فْویذُ هیؿَد کِ هاکؼیون  3تیـتشیي تقَیت سا
داسد ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ هاکؼیون  3تیـتشیي جزب سا ًیض
داساػت هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ کِ هاکؼیون تقَیت دس
طَل هَجی سخ هیذّذ کِ هاکؼیون جزب ٍجَد داؿتِ
تاؿذ .تِ ّویي دلیل تشای تشسػی هیضاى تقَیت ٍ
تشاًگیختگی سصًٍاًغ پالػوَى ػطحی تٌْا هاکؼیون  3تا
تیـتشیي فاکتَس تقَیت دس ًظش گشفتِ خَاّذ ؿذ.

 -1-3اثز تغییز گام
طیفّای عثَس ٍ جزب آسایِی حفشُ تشای گامّای تیي
 600nm ٍ 400nmتا قطش  ٍ 250nmضخاهت 400nm
دس ؿکل ً 5-b ٍ 5-aـاى دادُ ؿذُ اػت .تا تَجِ تِ
طیفّا چٌذ ًکتِ قاتل رکش هیتاؿذ )1 :تشای ّش گام
طَل هَج هاکؼیون دس طیفّای عثَسی ٍ جزب تش ّن
هٌطثق ّؼتٌذ ٍ ًـاى هیدّذ کِ تشاًگیختگی پالػوَى
ػطحی یکی اص هْنتشیي هکاًیضمّای تقَیت تَاى عثَسی
هیتاؿذ )2 .تا افضایؾ گام ،هیضاى عثَس کاّؾ ٍ هیضاى
جزب افضایؾ هیاتذ .تا افضایؾ گام ًؼثت ػطح ًقشُ تِ
ػطح حفشُ دس ّش ػلَل ٍاحذ افضایؾ هی یاتذ ٍ اًشطی
اپتیکی تیـتشی جزب خَاّذ ًـذ ٍ تِ ّویي دلیل هیضاى
عثَس کاّؾ هیاتذ )3 .تا افضایؾ گام هاکؼیون تِ طَل
هَجّای تلٌذتش ؿیفت هیکٌذ )4 .افضایؾ گام هٌجش تِ
افضایؾ تقَیت هیذاى هیؿَد کِ دلیل آى افضایؾ تَاى
جزتی دس ػاختاس هیتاؿذ.
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ؿکل :4تقَیت هیذاى الکتشیکی دس جْت  zدس لثِی حفشُ
)y=0

( x=d/2,

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

 -2-3اثز تغییز قطز

ً -4تیجِگیزی

طیفّای عثَسی ٍ جزب آسایِی حفشُ تا قطشّای تیي
 ، 350nm ٍ 125nmگام  ٍ 500nmضخاهت 400nm
دس ؿکل ً 6ـاى دادُ ؿذُ اػت .دس یک ػلَل ٍاحذ تا
افضایؾ قطش ًاحیِی ًقشُ کاّؾ یافتِ ٍ دس ًتیجِ جزب
کوتش ٍ عثَس تیـتشی خَاّین داؿت کِ دس طیف ّا ایي
سًٍذ دیذُ هیـَد .دس طیف جزب هـاّذُ هیؿَد کِ تا
کاّؾ قطش پٌْای طیفی کاّؾ هیاتذ ٍ تـخیص طَل
هَج سصًٍاًغ دقیقتش خَاّذ تَد .تا تَجِ تِ هیضاى ؿیفت
طَل هَجی ٍ هقایؼِی آى تا حالت قثلی هیتَاى ًتیجِ
گشفت کِ اثش تغییش گام تیـتش اص تغییش قطش حفشُ هیتاؿذ.
ّوچٌیي هـاّذُ هیؿَد کِ تا کاّؾ قطش اتتذا هیضاى
جزب افضایؾ ٍ ػپغ کاّؾ یافتِ اػت ٍ هاکؼیون
جزب دس قطش  175nmهیتاؿذ ٍ تا تَجِ تِ تشسػیّای
قثلی هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ هاکؼیون تقَیت هیذاى سا
دس ایي قطش خَاّین داؿت.

دس ایي هقالِ سٍؿی تشای هـخصِیاتی پالػوَىّای
ػطحی اسائِ ؿذ .تا تَجِ تِ ًتایج تذػت آهذُ ،هیتَاى
گفت کِ طیف جزب حاٍی اطالعات تؼیاسی اػت کِ
تشای هطالعِی هاّیت فیضیکی سصًٍاًغّای ػطحی ٍ
هیضاى تقَیت هیذاى الکتشیکی تؼیاس هٌاػة هیتاؿذ.
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ؿکل (a :5طیف عثَس ٍ  (bجزب تشای آسایِای اص حفشُّا تشای گام-
ّای هتفاٍت

ؿکل (a :6طیف عثَس ٍ  (bجزب تشای آسایِای اص حفشُّا تشای
قطشّای هتفاٍت

