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جذب . میزان توان شده استبررسی  نقرههاي طال و  جنس آرایه متناوب نانودوقطبی ازیک مقاله پاسخ نوري  در این -چکیده

 شده است. نشان داده شده است سازي و تحلیل شبیهت نانودوقطبی ازاي تغییرات پارامتري طول و ضخام شده توسط ساختار به
جابجا تر  و پایینهاي باالتر  موج  سمت طول بهترتیب  بهنانوآنتن تشدید   موج نانودوقطبی، طولو ضخامت که با افزایش طول 

اي بین  منظور یافتن رابطه خاص و به موج طولیک هاي مختلف در  براي طراحیدر این مقاله دست آمده  از نتایج به .شود می
نسبت نانوآنتن از جنس نقره طیف جذب تر شدن  دلیل باریک به . همچنیناستفاده کرد توان مینانوآنتن پاسخ نوري و هندسه 

برپایه روش  ها سازي شبیه .تر است صرفه دي نیز مقرون بهاقتصانظر  تر و از بردهاي حسگري مناسبکار در ، استفاده از آنبه طال
 .شده است انجام 1عددي تفاضل محدود در حوزه زمان

 ، نانوآنتنپاسخ نوري، پالسمونیک -کلید واژه

Investigation of Structural Parameters on the Optical Response of Array 
Plasmonic Nanoantennas  

Samira Amiri and Najmeh Nozhat 

Faculty of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran. 

Abstract- In this paper, the optical response of a periodic nanodipole array of gold and silver has been investigated. The 
absorption power for different values of the length and thickness of the nanodipole has been simulated and analyzed. It has 
been shown that by increasing the length and the thickness of the nanodipole, the resonance wavelength shifts to the higher 
and lower wavelengths, respectively. The results can be used for design of a nanoantenna at the specific wavelength and 
obtaining the relation between the optical response and the geometry of the antenna. Moreover, due to the narrower 
absorption spectra of silver, compared to gold, silver is more appropriate for sensing applications and also it is more 
economical. The simulations are based on the finite-difference time-domain (FDTD) numerical method. 
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1 Finite-Difference Time-Domain (FDTD) 
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 مقدمه -1

دلیل دارا بودن خصوصیات  ها به اخیر نانوآنتن هاي سالدر 
و ابعاد کوچک بسیار مورد توجه  1جالب در پاسخ نوري

 ها موج تشدید در نانوآنتن . طول]2[ و ]1[ند ا قرار گرفته
ت کالسیک به هندسه آنتن وابسته اسهاي  همانند آنتن

و  براي یافتن مشخصاتتاکنون مطالعات زیادي . ]3[
 که براي است ها صورت گرفته قوانین حاکم بر نانوآنتن

-هاي تئوري فابري ها، مدل طبیو نانودوق ها قطبی نانوتک
ها  نانوآنتن .]5[ و ]4[د ان اد شدهپیشنه 3و کاواك 2روپ

، ]1[ در تصویربرداري اسپکتروسکوپی کاربردهاي زیادي
 ]7[ غیرخطی و نور ]1[ اگره حس زیست ،]6[ فوتوولتائیک

افزون افزایش روزها و  توجه به اهمیت نانوآنتندارند. با 
ها براي   قوانین حاکم بر نانوآنتن، یافتن ها کاربرد آن

است.  پوشی ري و غیرقابل چشمضرو ،طراحی بهینه
در این مقاله به  ها دلیل نوین بودن موضوع نانوآنتن به

اي متشکل از  نانوآنتن پالسمونیک آرایهبررسی پاسخ نوري 
 هاي طال از جنس هایی نانودوقطبیاز  متناوبک آرایه ی
 .شده است پرداخته نقرهو

 هندسه ساختار -2

نهایت از  بیآرایه یک یک سلول از  1شکل در 
که برروي یک شکل  تطیلیمسفلزي هاي  نانودوقطبی

اند و توسط آب  زیرالیه از جنس سیلیکون قرار گرفته
ي ایجاد آرایه، برا .داده شده است نشانپوشیده شده است، 

صورت  و به qو  p با ابعاد yو  x این سلول در راستاي
 شود. متقارن، تکرار می

 
 هاي فلزي از نانودوقطبیآرایه متناوب از یک : نماي یک سلول 1شکل

1 Optical Response 
2 Fabry-Perot 
3 Cavity 

 FDTDعددي  سازي این ساختار با استفاده از روش شبیه
ها تحریک  سازي در تمام شبیه. ]8[ صورت گرفته است

 xبا قطبش ي یک منبع موج مسطح  وسیله ساختار به
 است گیرد. این منبع درون زیرالیه تعبیه شده صورت می

ابعاد  کند. میورت عمود بر ساختار، آن را تحریک ص و به
 اد مربوط به عرضابعو ، nm300×nm300 صورت سلول به

)w( له دو بازوي نانودوقطبی) و فاصg( 20و  10ترتیب  به 
الکتریک  هاي مربوط به ثابت دي دادهاند.  نانومتر فرض شده

در برخی از هاي آرایه  دوقطبینانومورد استفاده در  فلز
 است. آورده شده 1ها در جدول  موج طول

 
آرایه  هاي دوقطبینانومورد استفاده در فلز الکتریک  : ثابت دي1جدول 

 .]9[ 1متناوب شکل 

 قرهن طال (nm) طول موج
1215 0.31+j7.9 0.09+j8.8 
1393 0.46+j8.9 0.13+j10.1 
1610 0.60+j10 0.15+j11.8 
1937 0.81+j12.2 0.24+j14.1 

 پاسخ نوري -3

ي تزویج  هاي هدایت فلز در نتیجه نوسان تجمعی الکترون
هاي  ها، باعث تولید میدان میدان الکترومغناطیسی به آن

شود.  وساختار میالکتریکی موضعی قوي در اطراف نان
ي این  دهنده میزان توان جذب شده توسط ساختار نشان

موج خاصی صورت  طور معمول در طول نوسان است که به
تواند دامنه میدان الکتریکی موضعی را تا  گیرد و می می

چندین برابر در ناحیه اطراف نانوساختار افزایش دهد. در 
ي  ب یک آرایهو جذبازتابی این بخش ابتدا توان انتقالی، 

شود و  بررسی می 1شکل  هاي نهایت از نانودوقطبی بی
ازاي تغییرات پارامتري طول و  سپس پاسخ جذب آرایه به

جذب  طیف پاسخگیرند.  ضخامت مورد ارزیابی قرار می
(A)  آید میدست  هبزیر  با استفاده از رابطهنانوساختار 

]10[: 

)1(                                              1A T R= − − 
بازتابی بیانگر میزان توان انتقالی و ترتیب  به Rو  T که

از ساختار است که در صفحاتی به موازات صفحه تداخلی 
فاصله  ترتیب در باال و پایین و به نانودوقطبی و زیرالیه، به

mµ 5/2 گیري شده است. از آن اندازه 

                                                           



 ، دانشگاه یزد1394بهمن ماه  8تا  6
 

 و جذببازتابی توان انتقالی،  -3-1
و جذب مربوط بازتابی انتقالی،  هاي توانطیف  2در شکل 

و  l=230 nmبه طول  1به آرایه متناوب نانودوقطبی شکل 
ازاي دو جنس طال و نقره نشان  بهو  t=40 nmضخامت 

 شود که ها مشاهده می با مقایسه پاسخداده شده است. 
یقی و موهومی حق هاي ضریب شکست  علت تفاوت به

میزان توان  ،هاي مختلف طال و نقره در طول موجفلزات 
 آنبازتابی اما میزان توان  ،نقره نسبت به طال کمترانتقالی 
توان   غلبهمیزان و  1با توجه به رابطه  است. شدهبیشتر 
فلزات طال و تغییراتی در طیف جذب بازتابی، یا و انتقالی 

تر بودن  دلیل پایین همچنین به شود. نقره مشاهده می
قسمت حقیقی ضریب شکست نقره نسبت به طال در بازه 

موجی موردنظر، فلز نقره داراي منحنی جذب  طول
شود در کاربردهاي حسگري،  تري است که سبب می باریک

عملکرد بهتري از خود نشان دهد و از لحاظ اقتصادي نیز 
 تر باشد. مقرون به صرفه
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 متناوب از و جذب آرایهبازتابی انتقالی،  هاي توانطیف  :2شکل 
و  l=230 nm ،w=10 nm ،t=40 nmبا ابعاد  1شکل  هاي نانودوقطبی

g=20 nm هاي الف) طال و ب) نقره. از جنس 

 )l( طول ازاي تغییر پاسخ نوري به -3-2
برمبناي فرکانس کاري  ها آنتنطراحی طور معمول  به
آنتن موردنظر  ن راستا طولدر ای گیرد. ها صورت می آن
ر آن دآید که  موجی بدست می صورت ضریبی از طول به

بنابراین طول آنتن یکی از  گیرد. تشدید صورت می
 جذبتوان  شود. طیف رهاي مهم طراحی تلقی میرامتپا

از  1اي متناوب از نانودوقطبی شکل  آرایه شده توسط
 3شکل در  هاي مختلف طولازاي  هاي طال و نقره به جنس

 نشان داده شده است.
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از  1: طیف توان جذب شده توسط آرایه متناوب شکل 3شکل 
 بهه ازاي تغییر طول نانودوقطبی نقره ب هاي الف) طال و ب) جنس
 .t=40 nmو  w=10 nm ،g=20 nm ابعاد

با افزایش طول شود که  مشاهده می 3  با توجه به شکل
هاي کالسیک، تشدید در  نتنآ مشابهنانودوقطبی، 

طور معمول تشدید  افتد. به هاي باالتر اتفاق می موج طول
موج باشد.  دهد که طول آنتن نصف طول زمانی رخ می

موج تشدید نیز افزایش  لآنتن، طو  بنابراین با افزایش طول
با افزایش طول نانوآنتن یابد. میزان توان جذبی  می

رتیب افزایش و کاهش ت در طال و نقره به نانودوقطبی
میزان تلفات و غلبه توان انتقالی افزایش علت  به یابد که می
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  به آن اشاره شد. 1-3بازتابی است که در بخش یا و 

 )t( ضخامت ازاي تغییر پاسخ نوري به -3-3
ضخامت  ازاي تغییر در این قسمت پاسخ نوري نانوآنتن به

بررسی شده است. با افزایش ضخامت  نانودوقطبی
وقطبی، ضریب شکست موثر و میزان میرایی، باتوجه  نانود
خصوصیت توزیع مدهاي پالسمون سطحی تحریک به 

سبب جابجایی  یابد و ، کاهش می]10[شده در نانوآنتن 
شود  تر می هاي پایین موج سمت طول موج تشدید به طول
 .نشان داده شده است 4 در شکلکه 
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از  1 : طیف توان جذب شده توسط آرایه متناوب شکل4شکل 
هاي الف) طال و ب) نقره به ازاي تغییر ضخامت نانودوقطبی  جنس

 .g=20 nmو  l=230 nm  ،w=10 nmابعاد  به

 گیري نتیجه -4

دوقطبی از نانوآرایه متناوب یک پاسخ نوري در این مقاله 
ساختاري  هايازاي تغییر پارامتر به هاي طال و نقره جنس

 شده است.طول و ضخامت نانودوقطبی تحلیل و بررسی 
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش طول 

هاي باالتر  وجم  سمت طول تشدید به  موج نانودوقطبی، طول
که با افزایش ضخامت نانودوقطبی،  در حالی ،شود جابجا می

تر  دلیل باریک بههمچنین  .افتد عکس این عمل اتفاق می
، نانوآنتن نسبت به طال نانودوقطبی نقرهطیف جذب شدن 

در کاربردهاي حسگري عملکرد  ساخته شده از جنس نقره
از . تر است صرفه به و ازنظر اقتصادي مقرون بهتري دارد

براي توان  میدر این مقاله نتایج به دست آمده 
منظور  و یا به موج خاص هاي مختلف در یک طول طراحی

استفاده  نانوآنتناي بین پاسخ نوري و هندسه  یافتن رابطه
 کرد.
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