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د و نکنهاي موجبر و فضاي آزاد ایجاد میمپدانسشیپوري به دلیل بازشدگی تدریجی دهانه، تطبیق مناسبی بین ا هاي آنتن –چکیده 
نصف پرتو د. در این مقاله، ساختار جدیدي بر پایه آنتن شیپوري و با هدف افزایش پهناي نده) مطلوبی را بدست میS11ضریب بازتاب (

، عالوه سمونیک پیشنهاد شدهنانوآنتن شیپوري پال ارائه شده است. در ساختار nm1550و در طول موج  فروسرخ نزدیک ناحیهدر  1توان
هاي آن ساختار موج نشتی ایجاد شده در دیوارهمطلوب،  S11براي رسیدن به در نانوآنتن شیپوري بر استفاده از بازشدگی تدریجی دهانه 

ر نانوآنتن دیگر این ساختار کاهش تلفات جذب بدلیل کاهش میزان فلز بکار رفته د استفاده شده است. مزیت HPBWبراي افزایش نیز 
 خورشیدي کاربرد دارد. هاياین نانوآنتن در ساختارهایی مانند فوتوولتائیک و سلول است.

 .نصف توان، پالسمونیک، ضریب بازتاب پرتوآنتن شیپوري، پهناي  -کلید واژه
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Abstract- Horn antennas provide proper impedance matching between the waveguide and free-space, because of the gradual 
increase in the physical aperture and hence, a suitable reflection coefficient (S11) is obtained. In this paper, a new structure 
based on the horn antenna at the wavelength of 1550nm has been proposed and investigated to increase the half-power 
beamwidth (HPBW). In our proposed plasmonic horn nanoantenna, we have used the leaky wave structure in the horn 
walls to increase the HPBW. Moreover, the magnitude of S11 parameter is improved due to the gradual increase of 
aperture dimension. The loss of this nanoantenna has been reduced due to lower metal usage in the structure. The 
plasmonic horn nanoantenna can be used in some applications such as photovoltaic and solar cells. 
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 مقدمه -1

ها در بازه وسیعی از طیف امواج الکترومغناطیسی آنتن
 ،براي انتقال بهینه انرژي به فضاي آزاد مانند تلویزیون

شوند. رادار و دیگر کاربردها استفاده می ،تلفن همراه ،رادیو
در  ،هاي مایکرویوعملکرد آنتن با توسعه اصول اساسی

براي را هاي فلزي نتنتوان نانوآهاي باالتر میفرکانس
هاي ارسال و دریافت امواج نوري بکار برد. از آنتن
سنج پالسمونیک در کاربردهاي مختلفی از جمله طیف

 ،]3[ ، آشکارساز نور]2 [ولتائیکفوتو ،]1[ میدان نزدیک
و  ]7[ ، نور غیرخطی]6 [، حسگري]5و  4[ انتشار نور

-هاي تکآنتنشود. استفاده می ]10-8[ سیمارتباطات بی
هاي یودا به تقلید از آنتنقطبی، دوقطبی، پاپیونی و یاگی

ي فرکانسی نوري تحلیل و بررسی بازه مایکرویوي در 
. با وجود کاربرد بسیار زیاد آنتن ]12 و 11[اند شده

ي نوري ، این آنتن در حوزهي مایکرویوشیپوري در حوزه
-ریجی دهانهکمتر مورد توجه قرار گرفته است. افزایش تد

ي آنتن شیپوري باعث افزایش تطبیق امپدانس موجبر و 
 را به همراه دارد. 1دهیشود و افزایش جهتفضاي آزاد می

در این مقاله ساختار جدیدي از یک نانوآنتن شیپوري 
پالسمونیک پیشنهاد شده است که نسبت به ساختارهاي 

شتی نصف توان بیشتر و توان بازگپرتو مشابه داراي پهناي 
 است. nm1550موج کمتري در طول

 سازيساختار و نتایج شبیه هندسه -2

ها ها در مورد نانوآنتنهاي اخیر بیشتر تحقیقدر سال
هایی براي مربوط به حل مسئله ساخت و پیشنهاد طرح

تطبیق هرچه بهتر امپدانس، بازده باالتر و افزایش پهناي 
ي ریجی دهانهها، افزایش تدباند است. درمیان انواع آنتن

آورد وجود میمیدان با فاز یکنواختی را بهآنتن شیپوري، 
تطبیق امپدانس دهی و همچنین که باعث افزایش جهت

شود. مزیت اصلی آنتن شیپوري موجبر و فضاي آزاد می
نوري، مشابه همتاي مایکرویوي آن، تطبیق خط انتقال و 

وب المان تشعشعی است که باعث کاهش ناپیوستگی نامطل
شماتیک نانوآنتن  1شود. در شکل و تلفات پراکندگی می

ي نشان داده شده است که دهانه 2شیپوري بخشی
یا میدان الکتریکی آن باز شده و به  zآنتن در جهت نانو

1 Directivity 
2 Sectoral Horn Nanoantenna 

کل  .یک خط انتقال نوري از جنس نقره تزویج شده است
در بستري از شیشه  کهست اساختار آنتن از جنس نقره 

-ثابت ديجاسازي شده است.  n=1.44با ضریب شکست 
الکتریک فلز نقره بر اساس آزمایشات تجربی جانسون و 

132.8کریستی برابر  3.32jε = − انتخاب شده است  +
]13[. 

 
 .]12[بخشی شیپوري شماتیک نانوآنتن : 1شکل

ي فروسرخ نزدیک در ناحیه CSTافزار نرماین ساختار در 
سازي شده است. یکی از شبیه nm1550موج و در طول

ها، ضریب بازتاب است که پارامترهاي مهم در طراحی آنتن
شود و میزان توان بازتاب شده از نشان داده می S11با 

دهد. توان برگشت داده شده، یا توسط آنتن را نشان می
شود و یا تابش ي آنتن جذب و باعث ایجاد تلفات میبدنه
بر این است که میزان توان همین دلیل سعی شود. بهمی

در بسیاري از کاربردها بازگشتی از آنتن کاهش داده شود. 
نیازمند پوشش بخش زیادي از نیم فضا هستیم. اگر چه 
ساختار آنتن شیپوري ضریب بازتاب مطلوبی را بدست 

همچنین با توجه به کمی دارد.  HPBWدهد، ولی می
ستند و از اینکه فلزات در طیف نوري رساناي کاملی نی

کنند، در حمایت می ۳امواج پالریتون پالسمون سطحی
. در این مقاله زیاد است این بازه فرکانسی تلفات فلزات نیز

به دلیل کاهش فلز مورد استفاده در ساختار جدید، تلفات 
ساختار جدید پیشنهاد . ]12[آن نیز کاهش یافته است 

ضمن استفاده از ویژگی بازشدگی  2شده در شکل 
تواند باالیی است و می HPBWدریجی دهانه، داراي ت

روي خودش را بپوشاند. بخش بیشتري از نیم فضاي روبه
اي است که گونه ساختار معرفی شده به طراحی مناسب
آن نیز نسبت به آنتن معرفی شده در  S11مقدار پارامتر 

3 Surface Plasmon Polariton: SPP 
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بهبود یافته است و در نتیجه توان بازگشتی کمتري  ]12[
ي نانوآنتن کردن فلز دهانهتن، از ناپیوستهاین آن دارد.

در واقع این نانوآنتن شیپوري بخشی، بدست آمده است. 
پیشنهادي ترکیب آنتن شیپوري و موج سیار است. از 

ابعاد  موج سیار، پهناي باند باالي آن است. مزایاي آنتن
ترتیب   ها که بهي بین آنهاي دیواره جانبی و فاصلهشکاف

دهد، طوري شعی هر المان و آرایه را تغییر میپارامتر تشع
را هم بهبود ببخشد. هر یک از  S11انتخاب شده است که 

-هاي ایجاد شده در آنتن شیپوري مانند آنتن دهانهشکاف
کند. میدان در هر شکاف به دلیل کوچک اي عمل می

فاز است. میدان تشعشعی دامنه و همابعاد آن، تقریبا هم
آید هر شکاف از رابطه زیر بدست می ي دوردر فاصله

]14[: 
ff

tjω= −H F  )1(  
ˆ2

4
jkR

t
n dv

R eε
π

−×
= ∫ ∫ ∫

EF  )2(  

اي، ترتیب فرکانس زاویه به n̂و  ω ،ε ،Rکه در آن 
از شکاف الکتریکی، فاصله نقطه مشاهده گذردهی   ریبض

میدان  ffHو بردار واحد عمود بر شکاف است. 
 ،میدان در شکاف Eراه دور در نقطه مشاهده، مغناطیسی 

kو  ω µε=  .نویس  پاییناستt هاي  نیز بیانگر مولفه
از طرفی به دلیل برابر بودن اختالف راه عرضی است. 

ها ها، مجموعه شکافها و اختالف فاز تحریک آنشکاف
کند که یکنواخت عمل می ۱مانند یک آرایه سرتاب

آنتن  زاویه بازشدگیبیشترین تشعشع آن در راستاي 
هاي  است. ترکیب آرایه سرتاب با روزنه )θ( شیپوري

تشعشعی با بیشینه تشعشع در راستایی الگوي هلوتاب، پ
هاي طول هر یک از دندانه. را بدست می دهد θبزرگتر از 

 10با برابر  (f) هاي بین آن) و فاصلهe( فلزي اضافه شده
ترتیب برابر با بهنانوآنتن پارامترهاي هندسی  .است نانومتر

a=1000 nm ،b=100 nm ،c=50 nm  وg=30 nm است. 
در دهانه  (t)ز و ضخامت فل )l( ، طول)θ( زاویه بازشدگی

 نانومتر 100و  1000، 6/26○برابر با  ترتیببهآنتن نیز نانو
. نمودار الگوي تشعشعی نانوآنتن شیپوري بخشی ستا

و نانوآنتن شیپوري پالسمونیک  ]12 [تحلیل شده در
 رسم شده است. 4و  3هاي جدید در شکل پیشنهادي

1 End-fire 

 
ختار نانوآنتن شیپوري پالسمونیک پیشنهادي براي سا: 2شکل 

 بیشتر. HPBWرسیدن به 

نصف توان نانوآنتن پرتو شود، عرض طور که دیده میهمان
شیپوري بخشی و ساختار پیشنهادي جدید به ترتیب برابر 

بیش از دهنده افزایش  است که نشان 9/115°و  2/37°با 
نتن معرفی آنتن پیشنهادي نسبت به آ HPBWسه برابري 

  است. ]12[در شده 

 
 ]12[الگوي تشعشعی نانوآنتن شیپوري بخشی مرجع : نمودار 3شکل 

 .2/37°برابر با  HPBWبا 

الگوي تشعشعی در گیرندگی و طبق اصل تقارن لورنتس، 
در  HPBWفرستندگی یکسان است. در واقع بررسی 

 HPBWتواند باشد. در نتیجه حالت گیرندگی هم می
 شود که بتواند انتخاب مناسبی درنتن باعث میخوب این آ

هاي خورشیدي و فوتوولتائیک کاربردهایی چون سلول
 باشد.

                                                           



 فوتونیک ایران و فناوري کنفرانس مهندسی هشتمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  دومینو بیست 
 
 

 

: نمودار الگوي شعشعی نانوآنتن شیپوري پالسمونیک جدید 4شکل 
 . 9/115°برابر با  HPBWبا 

نانوآنتن پیشنهادي نیز در  (S11)ضریب بازتاب نمودار 
در  -dB8/9نگر مقدار نشان شده است، که بیا 5شکل 

است. مقایسه نتایج بدست  THz55/193فرکانس کاري 
دهد که ، نشان می]12[آمده با ساختار معرفی شده در 

 یافته است. کاهش dB3به میزان بیش از  S11مقدار 

 
ضریب بازتاب نانوآنتن پیشنهادي نشان داده شده در نمودار : 5شکل 
 .2شکل 

 گیري نتیجه -3

ختار جدیدي از یک نانوآنتن شیپوري در این مقاله سا
به منظور هاي جانبی موج نشتی  ترکیب شده با دیواره

گونه که از نتایج شده است. همانارائه ، HPBWافزایش 
مشخص است، nm1550در طول موج سازي شبیه

HPBW 9/115° در نانوآنتن شیپوري پیشنهاد شده برابر 

ر به برااست که نسبت به ساختارهاي مشابه بیش از س
، کاهش میزان فلز استفاده شده در براین است. عالوهشده 

ه آنتن شیپوري بخشی، کاهش تلفات جذب را در پی داشت
) در S11( همچنین پارامتر مهم ضریب بازتاب .است

بهبود داشته  -dB3به میزان بیش از  نانوآنتن پیشنهادي
هاي خورشیدي و است. از این نانوآنتن در سلول

 شود.یک استفاده میفوتوولتائ
 مراجع

[1] P. Bharadwaj, R. Beams, and L. Novotny, “Nanoscale 
spectroscopy with optical antennas”, Chem. Eng. Sci., vol. 
2, no. 136, pp. 150-160, 2011. 

[2] H. A. Atwater and A. Polman, “Plasmonics for improved 
photovoltaic devices”, Nat. Mater., vol. 9, no. 3, pp. 203-
205, 2010. 

[3] M. W. Knight, H. Sobhani, P. Nordlander, and N. J. Halas, 
“Photodetection with active optical antennas”, Science, 
vol. 332, no. 6030, pp. 702-704, 2011. 

[4] A. G. Curto, G. Volpe, T. H. Taminiau, M. P. Kreuzer, R. 
Quidant, and N. F. van Hulst, “Unidirectional emission of 
a quantum dot coupled to a nanoantenna”, Science, 
vol. 329, no. 5994, pp. 930-933, 2010. 

[5] K. G. Lee, X. W. Chen, H. Eghlidi, P. Kukura, R. Lettow, 
A. Renn, and V. S. S. Götzinger, “A planar dielectric 
antenna for directional single-photon emission and near-
unity collection efficiency”, Nat. Photonics, vol. 5, no. 3, 
pp. 166-169, 2011. 

[6] J. N. Anker, W. P. Hall, O. Lyandres, N. C. Shah, J. Zhao, 
and R. P. Van Duyne, “Biosensing with plasmonic 
nanosensors”, Nat. Mater., vol. 7, no. 6, pp. 442-453, 
2008. 

[7] M. Kauranen and A. V. Zayats, “Nonlinear plasmonics”, 
Nat. Photonics, vol. 6, no. 11, pp. 737-748, 2012. 

[8] J. S. Huang, T. Feichtner, P. Biagioni, and B. Hecht, 
“Impedance matching and emission emission properties of 
nanoantennas in an optical nanocircuit”, Nano. Lett., vol. 
9, no. 5, pp. 1897-1902, 2009. 

[9] A. Alù and N. Engheta, “Wireless at the nanoscale: optical 
interconnects using matched nanoantennas”, Phys. Rev. 
Lett., vol. 104, no. 21, pp. 213-902, 2010. 

[10] D. M. Solís, J. M. Taboada, F. Obelleiro, and L. Landesa, , 
“Optimization of an optical wireless nanolink using 
directive nanoantennas”, Opt. Express, vol. 21, no. 2, pp. 
2369-2377, 2013. 

[11] L. Novotny and N. F. van Hulst, “Antennas for light”, Nat. 
Photonics, vol. 5, no. 2, pp. 83-90, 2011.   

[12] Y. Yang, D. Zhao, H. Gong, et al, “Plasmonic sectoral 
horn nanoantennas,” Optics Lett., vol. 39, no. 11, 
pp. 3204-3207, 2014. 

[13] P. B. Johnson and R. W. Christy, “Optical constants of the 
noble metals”, Phys. Rev., vol. 6, no. 12, pp. 4370-4379, 
1972. 

C. A. Balanis, Antenna theory: analysis and design, 3rd Ed., 
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.

853 
 



 یزد، دانشگاه 1394 ماه بهمن 8تا  6
 
 

854 
 


	1- مقدمه
	آنتنها در بازه وسیعی از طیف امواج الکترومغناطیسی برای انتقال بهینه انرژی به فضای آزاد مانند تلویزیون، رادیو، تلفن همراه، رادار و دیگر کاربردها استفاده میشوند. با توسعه اصول اساسی عملکرد آنتنهای مایکرویو، در فرکانسهای بالاتر میتوان نانوآنتنهای فل...
	آنتنها در بازه وسیعی از طیف امواج الکترومغناطیسی برای انتقال بهینه انرژی به فضای آزاد مانند تلویزیون، رادیو، تلفن همراه، رادار و دیگر کاربردها استفاده میشوند. با توسعه اصول اساسی عملکرد آنتنهای مایکرویو، در فرکانسهای بالاتر میتوان نانوآنتنهای فل...
	آنتنها در بازه وسیعی از طیف امواج الکترومغناطیسی برای انتقال بهینه انرژی به فضای آزاد مانند تلویزیون، رادیو، تلفن همراه، رادار و دیگر کاربردها استفاده میشوند. با توسعه اصول اساسی عملکرد آنتنهای مایکرویو، در فرکانسهای بالاتر میتوان نانوآنتنهای فل...
	2- هندسه ساختار و نتایج شبیهسازی
	3- نتیجهگیری

