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و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
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بررسی پراکندگی میدان الکتریکی و تشدید پالسمون سطحی یک نانوسیم با مقطع
بیضوی
مسعود رضوانی جالل، مریم فتحی سپهوند
 مالیر، دانشگاه مالیر،گروه فیزیک
 با بسامد نوسانات پالسمون سططحی یطک مطاپه پالسطمونیکی،)TM( چکیده – هنگامیکه بسامد نور تابشی با قطبش مغناطیسی عرضی
 پر این مقاله با استفاپه از روش معاپالت انتگرالهای سطحی پراکندگی میطدان. تشدید پالسمون سطحی میتواند اتفاق افتد،برابر باشد
 با محاسبه. پرجه مورپ بررسی قرار گرفت00  و54 ،0  تحت اثر نور فروپی،الکتریکی پر اطراف یک نانو سیم با مقطع بیضوی از جنس طال
 بسامدی که باعث بیشینه شدن متوسط میدان مطیشطوپ بطه عنطوان بسطامد،اندازه متوسط میدان الکتریکی پر پاخل و اطراف نانوسیم
.تشدید این نانوسیم گزارش شده است
 روش معادالت انتگرالهای سطحی، پراکندگی نور، نانوسیم، تشدید پالسمون سطحی-کلید واژه

Investigation of electric field scattering and surface plasmon resonance of a
nanowire with elliptical cross section
Fathi Sepahvand, Maryam; Rezvani Jalal, Masoud
Department of Physics, Malayer University, Malayer
Abstract- When frequency of incident light with transverse magnetic (TM) polarization is equal to oscillations of surface
plasmon of a plasmonic material, the surface plasmon resonant can be occurred. In this paper, by using surface integral
equations method, the scattering of electric field around of a gold nanowire with elliptical cross section under the incident
light with 0, 54 and 00 degree of light illumination angles, have been investigated. By calculating the average of magnitude
of electric in inside and around of nanowire, the frequency that maximizes field's average, reported as resonant frequency of
nanowire.
Keywords: Surface Plasmon Resonance, Nanowire, Light Scattering, Surface Integral Equation Method
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به نوسانهای دستهجمعی الکترونهاا در فلال مشاتر
فلز و دیالکتریک پالسمون سطحی گفته میشود ] ۳و.[3
این نوسانها هنگامیکاه ناانوارات فلازی در معارر ناور
فرودی با قطبش مغناطیسی عرضی ( )TMو با طول ماو
مناسااق قاارار ماایگیرنااد ،ماایتوانااد رد دهااد ].[2 - 2
هنگامیکه بسامد نور فرودی به نانوخوشه فلزی باا بساامد
پالسمون سطحی آن برابر باشد ،تشدید پالسمون سطحی
اتفاق می افتد .بسامد این تشادید باه پیکربنادی ،ابعااد ،و
جنس نانوخوشه و نیز به خواص محیطی که نانوخوشاه در
آن قرار گرفتاه ،بساتگی دارد ] .[8 - 1در هنگاا تشادید
پالساامون سااطحی در یااک نانوخوشااه فلاازی ،ماایتااوان
میدانهای الکتریکی محلی قوی در اطارا خوشاه ایدااد

کرد که از میدان الکتریکی نور فرودی بسیار قویتر باشاد
] .[۳چنین میدانهاای قاوی موضاعی کااربرد زیاادی در
ایداااد سنسااورهای بیولااوژیکی و شاایمیایی ،آشکارسااازی
طیفی تک مولکولی ،نانولنزها ،نانو آناتنهاا ،دساتگاههاای
توان باال و اتلاالت نوری  p-nو همچنین پراکندگی رامان
افااازوده ساااطحی ( )SERSدارد ] .[۳2 - 3تشااادیدهای
پالسمون در بسامدهایی رد میدهد کاه قسامت یقیقای
ضریق دی الکتریک نانو اره فلزی منفای باوده و در عاین
یال طول مو نور تابشی بسیار بزرگتر از ابعااد ناانو اره
گردد ] .[۳1این در واقع مکانیسم فیزیکای اصالی تشادید
پالسمون در نانو ارات فلزی میباشد.
در مقالااه یاضاار ابتاادا ،بااا اسااتفاده از روش معااادالت
انتگرال هاای ساطحی باه بررسای اشار تشادید پالسامون
سطحی در یک نانوسیم با سطح مقطاع بیواوی شاکل از
جنس طال پرداخته شده است .ایان ناانو سایم تحات اشار
زوایای مختلف نور فرودی با بسامدهاایی در محادوده ناور
مرئی بررسی شده است .نحوه محاسبه بساامد مرباو باه
تشدید پالسمون بدین صورت اندا گرفته شده اسات کاه
ابتدا پراکندگی میادان باا اساتفاده از روش انتگارالهاای
سطحی محاسبه شده ،سپس متوسط میدان الکتریکای در
درون و اطرا این نانو سیم محاسابه گردیاده کاه از ایان
طریاا بسااامدهایی کااه بیشااترین افاازایش را در مقاادار
متوسط میادان الکتریکای داشاته ،باه عناوان بساامدهای
تشدید گزارش شده است.

معادالت جفت شده برای یک محایط  3بعادی در یالات
 TMدارای میاادان الکتریکاای  E  Ex e x  E y e yو میاادان
مغناطیسی باه صاورت  H  H z e zمای باشاد کاه در ایان
یالت روابط استراتون-چو در ناییه   2باه صاورت ایال
می باشند ] ۳2و :[۳1
()۳
' H (x)  H (x' )n'.'G dl '  i  E (x' )G dl
2

()3

t



2

S

'  D (x' )' G dl
2

2

n

S

1

2



z

S

z

E(x)  i   2G 2 H z (x' )dl' 
S

'   Et (x' )e z  ' G2 dl
S

میدان الکتریکای و مغناطیسای در ناییاه  ) 1 ( ۳باه دو
بخااش تابشاای و پراشاای قاباال تقساایم اساات یعناای
 E  Ei  Esو  H  Hi  Hsکه در آن وجود یار  iو
 sبه ترتیق نشان دهناده بخاش تابشای و بخاش پراشای
میدان هستند .بخش تابشی میدان در سرتاسر ایان مقالاه
پاسااه هارمونیااک سیسااتم پراشاای بااه صااورت فاااکتور
هارمونیک زمانی )  exp( itدر نظر گرفته شده است.

شکل : ۳شکل شماتیک مسئله  3بعدی
ناییه 1

بخش پراشی میدان در
می گردد:
()2
' H s (x' )n'.' G dl '  i  E s (x' )G dl
1

()1

t

' (x' )' G1dl

1



S

D

s
n

1

S

1
2

به صورت ایال محاسابه

z

H zs (x)  

S

E s (x)  i  1G1 H zs (x' )dl' 
S

'   Ets (x' )e z  ' G1dl
S

در روابط ( )۳تا (  ،)1ضریق دی الکتریک و  ضاریق
گاادردهی مغناطیساای اساات ،  .بسااامد زاویااه ای نااور
تابشی S ، i   1 ،نشان دهنده سطح نانو ارات، x' S ،
' nبردار نرمال بر سطح e z ،بردار یکه در راستای محور
(شکل  ۳را ببینید) و )  ( H z , Dn , Etمقادیر میادان باروی
سطح نانو ارات بوده به ترتیق از چاق باه راسات مقاادیر
میدان مغناطیسی در راستای  ،zمیدان جابدایی عمود بار
سطح و میادان الکتریکای مماسای در نقطاه ' xهساتند.
z
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 -1مقدمه

 -2معاپالت انتگرالی
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همچنین توابع

گرین G j

که پاسه تکین معادله هلمهاولتز
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650

است ،به صورت ایل محاسبه می گردند (:)j=۳ , 3
()2

)i (1
)|'H 0 (k j | x  x
4

550
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400
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)Frequency (THz

-10

الف)

G j ( x ' , x) 

-20

که در آن ) H 0(1تابع هنکل نوع اول از مرتبه صافر باوده و
 k j    j  jاست .با نوشتن معادالت ( )۳تا ( )1بارای

-30
Experimental ε2
Drude model ε2

ب)

سطح ناانو ارات و باا انداا انادکی تغییارات باروی ایان
معادالت ،میتوان سه معادله انتگرالی دیگار را نوشات کاه
با اساتفاده از آنهاا مایتاوان مدهاوالت روی مارز ،یعنای
)  ( H z , Dn , Etرا تعیین و ساپس مقاادیر میادان در هار
نقطه از دامنه محاسبه کرد .برای توضیحات بیشتر در ایان
زمینه میتوان به ] [۳1مراجعه کرد.

1
0.75
0.5
0

شکل  )3مقایسه ضریق دی الکتریک طال (  )𝜀 = 𝜀۳ + 𝑖 𝜀3مدل درود و
نتایج آزمایشگاهی به ازای بسامدهای مختلف نور فرودی :الف) قسمت
یقیقی شابت دی الکتریک ،ب)قسمت موهومی آن مقایسه شده است.

 -3رهیافت عدپی
الف)

E average

برای بررسای تشادید پالسامون ساطحی در اطارا تاک
نانوسیم با مقطع بیووی از جنس طاال تحات اشار زوایاای
مختلف نور فرودی ،یک بیوی با قطارهاای  a = 32 nmو
 b = 12 nmدر نظر گرفته شده است که قطار بازرگ آن
در راسااتای محااور  yقاارار داشااته و طااول ایاان نانوساایم
بینهایت است .مقطع این نانوسیم تحت اشر نور فارودی باا
زوایای انتشاار صافر 12 ،و  32درجاه قارار گرفتاه اسات
ناییاهای کاه مقطاع نانوسایم در مرکاز آن قارار دارد باه
صورت شبکهای  ۳12x۳12خانهای میباشاد .از آنداا کاه
تحت اشر بسامدهای مختلاف ناور فارودی مقاادیر ضاریق
دیالکتریک طاال تغییار مایکناد لادا بارای بساامدهاای
متفاوت نور فرودی از داده های آزمایشاگاهی کاه در ][۳8
گزارش شده ،استفاده شاده اسات .در شاکل ( ،)3نماودار
قسمت یقیقی و موهومی ضریق دی الکتریک مرباو باه
دادههای آزمایشگاهی آورده شده و مقادیر آن با مدل درود
] [3مقایسه شده است.
در شکل ( )2نمودار متوساط انادازه میادان الکتریکای در
داخل نانوسیم و در شکل ( )1نمودار متوسط اندازه میدان
الکتریکی در اطارا نانوسایم بیواوی ،باه ترتیاق بارای
زوایااای نااور فاارودی صاافر 12 ،و  32درجااه بااه ازای
بسامد های مختلف نور فرودی ترسیم شده است .قلاه ایان
نمودارها نشان دهنده بسامد تشدید میباشد که در جدول
( )۳به صورت خالصه این بسامدهاای تشادید آورده شاده
است.
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شکل  )2متوسط میدان الکتریکی با مقطع بیووی با زاویه تابشهای
صفر 12 ،و  32درجه :الف) در داخل نانوسیم ،ب) در اطرا نانوسیم.

همچنین در شکل  ،1پراکندگی اندازه میدان الکتریکی در
اطرا نانوسیم بیووی آورده شده اسات .هماانطور کاه از
این شاکل مالیظاه مایگاردد بساامد تشادید پالسامون
سطحی بارای زوایاای ناور فارودی صافر و  12درجاه باه
صورت چهارقطبی بوده در یالیکه برای زاویه فارودی 32
درجه به صورت دو قطبی میباشد.
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