
 

 

 نوری  آنتن محاسباتزمینه 

 

  ایجاد برای    محلی   صورتبه   یافته   افزایش  نوری   زمینه  از   سنجیطیف   و   آنتن   بر   مبتنی   میدان  نوری نزدیک   میکروسکوپ 

 بر اساس   عدی بُ  سه   سازیشبیه  از   با استفاده .  کند استفاده می   محلی   prob  به عنوان   لیزر -فلزی   نانوساختارهای  نزدیکی 

به  توپولوژی آن را  و  پردازیم می  نوری  مختلف   آنتن  نزدیک الکترومغناطیسی هایمیدان  مطالعه  به ، محدود عنصر  روش 

می بهینه   ،شدهانتخاب  فرکانس  محدوده   یک   در  قوی  بهبود   یک  استخراج  منظور  دستورالعمل   ما  نتایج.  کنیمسازی 

   .کند ارائه می  میدان نزدیک میکروسکوپ طرح حساسیت بهبود برای و آنتن ساختار  کارآمد  ساخت برای یروشن

 

  ذرات،  نانو پالسمونیک، پیشرفته، سطحسنجی با طیف ،میدان نزدیک نوری میکروسکوپ  نوری،آنتن  :کلیدی کلمات

Nanorods . 

 

 معرفی . 1

  های برنامه   در   اولیه   هایدستگاهها  آنتن   که درحالی   هستند.   الکترومغناطیسی  امواج   انتقال   و  دریافت   برای   ی قطعات  هاآنتن  

  هایآنتن   ،طور یکسانجدید است. به   نسبتاً  نوری   آنتن  مفهوم  ،مدت طوالنی هستند   برای  رادیویی   فرکانس  کاربردی 

  درجایی است که    سیگنال  کاربرد  یمحدوده   هستند.  نوریی  های بهینه برای انتقال سیگنال   شده  طراحی  اجزای   نوری

  منطقه کاربردی   یکپیش از این    گیرد. می   قرار   استفاده  مورد  رادیویی  امواج  عنوانبه    زیاد  احتمالبه   نوری   آنتنآن  

  یک  انرژی  موثر  طوربه   آنتن  . بنابرایناست  سنجیو طیف   میدان  نزدیک   نوری  میکروسکوپ  ، نوری  آنتن  برای  شده  ایجاد

ی  دوباره   حل  و   سیگنال  قدرت  افزایش   براینه تنها    آنتن  مفهوم  کند.تبدیل می   موضعی  انرژی  بهرا    الکترومغناطیسی  موج

  میکروسکوپ در مرور اجمالی    ها نیز استفاده شده است.مولکولتابش واپاشی  نرخ نفوذ برای بلکه  است شده آن استفاده



توسط یک پرتو لیزی مشخص    که   ،هستند   فلز  برش   نوک   شامل  اغلب  نوری   هایآنتن   ،(SNOM)  نزدیک میدان  نوری

آن    ابعاد   که  موضعی   بسیار  منطقه   یک   به   نور   که درحالی   است  شده   متمرکز  ورودی   لیزر  پرتو   انرژی  نوک به  .شوند می 

 اثرات   سپس.  تمرکز دارد  است  شده   تعریف  (نانومتر   10  از  تر   پایین  حاضر  در حال )   نوک  از  شیاریوه  توسط   اساساً

 مانند   پویا  اثرات  همچنین  و   رعدوبرق  اثر   مانند   ثابت   اثرات :  است  سخت آن    تعیین   اغلب  و   شودمی   برابر   چند   فیزیکی 

مثال،  (.SPP)  پالریتون  پالسمون  سطح در باال  عملکرد  به  باید   تیز  هندسه  هر   رعدوبرق،  اثر  به  توجه  با  برای    یی 

  اگر  حتی  دهد می   را نشان  الکتریکی  میدان  خوب  افزایش  هاراهنمایی   از   نیمی  تنها  عمل  در   اما  ،لکتریسیته دست یابد ا

  آزمایش   در  همچنین   و   نوک   شکل  در   محلی،   محیط  به   بستگی  زمینه  افزایش  ، عالوه. به تند باشند   اندازه   همان  به   هاآن

  برای  ییطال  هایراهنمایی:  اند را نشان داده   هاچالش  این  مولکول  فلورسانس  هایآزمایش تنها  اخیراًدارد.    (نور  شرایط )

قادر    خوب   نوری  آنتن   یک  .یافت شده است  کوتاه  فواصل   در   فلورسانس  رفع  غالب   اثر  دلیلبه    ضعیف  فلورسانس  افزایش

  فلورسانس  کاربردهای   برای   خوب  نوری   آنتن   ، اخیراً.  است  پایینپراکندگی    انرژی   و   قوی   محلی   میدان   یک   افزایش   به 

متوسط   در حد   زمینه   افزایش  توان   وسازی  ی محلاما    است.  شدهارائه شیشه    الیاف  به   متصل  طال  کلوئیدی   ذرات  توسط 

گونه که  همان   گیری کردند.ی مولکول اندازهبررسی فاصله   دررا    فلورسانس  کل   وابستگی  شهمکاران  و   Anger  .است

  در   آن،  از  پس  و  یابد افزایش می   زمینه  تأثیر   افزایش  به  توجه  با  فلورسانسابتدا نرخ    یابد،می   کاهش  فاصله  مولکول

انتقال می   به   غیرتابشی  انرژی  دلیل   به   هاقطره   نانومتر،  5  از  ترکوچک   فواصل برای  ذره    ، میدان  افزایش  بهبودیابند. 

spheroids  یا  Nanorods   خواهیم داد  نشانگونه که بعدا  همان   .شوداستفاده    د توانمی،  nanorod   دو   آنتن  مانند  

  قابل   تفاوت   فلزات   خواص   ،نوری  فرکانسهای  در  حال،بااین  . کند عمل می   کالسیک  آنتن   تئوری   از   شده  شناخته   قطبی 

  میدانحرکت    به   آنی  هایواکنش  با  تشخیص  . عالوه برکند پیدا می   مایکرو  یا  رادیو   امواج  در  هاآن   رفتار  با  توجهی

 آنتن  یک   رزونانس   ،نتیجه در    کند.خاصی رفتار می   توپولوژی   توسط   محدود   پالسما  یک   مانند   فلز   در   هاالکترون   خارجی

  شهمکاران  و   Muhlschlegalدارد.   کامل   فلز  یک  تشدید  به   توجه  با   سریع   انتقال   ، واقعی  فلزات   از   شده   ساخته  نوری 

  نیمی   از   کمتر   چشمگیری   گونه  به  رزونانس  در   آنتن   طول   اند.داده  قرار   ها را مورد بررسی در آنتن   قطبی   دو  طال  تشدید 

  bow-tie  آنتن   مشابه   آنتن   ساختار  . یافت  قطبی   دو آنتن    فاصله  در   توان می   را   قوی میدان    است.طول موج    تحریک   از



قرار گرفته است.  همکاران  Schuck  توسط   اخیراً  که   ،است   مرکز  دربهتر    نور   به   منجر  تیز  هایلبه ش مورد مطالعه 

اگرچه    است.  شده   ش یکپارچه همکاران و    Cubukcu  توسط   تجاری   دیود   لیزر   یک   مشابه با  شود. ساختارمی   ساختار

 . باشد  شده واقع   نوری پروب یک راس  در الکتریکی  میدان حداکثر آن در که است، نیاز مورد آنتن یک SNOM برای

ی  کنیم. همه می   را بررسی  محلی  قوی  میدان  یک  به  رسیدن  برای  مختلف  هایاستراتژی   محدودیت،  این  از  استفاده  با

  المان  روش   اساس   بر   ابزار   یک  ، چند فیزیکی  COMSOL از  استفاده   با  مقاله   این  در   شدهارائه   نتایج   و   هاسازیشبیه

 . است  شده  ، انجام(FEM) محدود 

 

 طل  نانو ذرات. 2

  کمی  مقایسه  و  است  شده  شناخته  حل تحلیلراه  آنت ساده است.  نمونه  یک  فلز   ذره  یک  ،آن   یساده   توپولوژی  به دلیل 

  برای   تحلیل شد.  Mie  توسط   بار   اولین  برای  الکتریک  دی  یک   توسط   نور   پراکندگی  است.  تجربی  مستقیماًها  داده   با

  مرکز  در   واقع   قطبی   دو   هایمیدان  با   توان می   را   خارجی برق   میدان  توزیع   در   ،(استاتیک  شبه  حد   در )   کوچک ذرات  

 تخمین  از  استفاده   با  پراکنده   میدان  و  حاصل  میدان  برهمنهی  یک   به عنوان   تواند می   کل   الکتریکی   میدان   توصیف کرد. 

 باشد. قطبی   دو

 

  وجود   به دلیل گرفته شده است.    Christy  و   Johnson  از  ε محاسبات  تمام   برای   پیچیدگی مجاز است.  εکه در آن  

   است.  در این مطالعه مناسب  استفاده  مورد   روش   عددی   اعتبار  برای   کامالً   سیستم   مشکل،  این   برای   تحلیلی   حلراه   یک

  FEM  کد   رو  این  از  واست  (  1)   تحلیلی   حلراه   با  کامل  تقریباً  شرایط   در  FEM  عددی  نتایج  کهیابیم  بنابراین درمی 

  حداکثر   نانومتر  650  با   موج برابر   طول   تحریک   برای   اعمال شود.   ترپیچیده   آنتن  ساختار  به  اعتماد  یت قابلبا    تواند می 

   .است 12.5  کره  سطح در  افزایش شدت

  پیشرفت   تک،  کره  یک  میدان  افزایش  کردیم. در مقایسه با  معرفی  متغیر  ی اولینفاصله   در  ی رادوم  یکره   بعد   مرحله  در

متمایل به سرخ است. ما هردو حوزه    رزونانس  تغییرات   براین،  عالوه  .است  شده ایجاد    حوزه  دو  بین   فاصله  در   قوی   بسیار



  وجود  مورد   دو   این   بین  مهم   تفاوت  یک   است  شدهداده   نشان  1  شکل  را جدای از هم بررسی کردیم. همانگونه که در 

  دو   کره وجود دارد.   هر   در   قطبی  دو  یک   دوم،   مورد  در  که درحالی  ، وجود دارد  متصل   ساختارهای  در   قطبی   دو  یک :  دارد

وجود    حوزه   نزدیکترین   سطح   در  مختلف   هاینشانه   چون   و کنند  می   تعامل   از هم باهم   جدا  یحوزه   دو  از   القا شده   قطبی 

  افزایش  رو  این  از   و باالست    حوزه  دو   بین  الکتریکی   میدان   خطوط  ازدحام  بازده  باال است.  سطح  متقابل   بار  تراکم   دارد

   .شودمی  قوی  بسیار هاحوزه  نزدیک فاصله  در  میدان

  در   رزونانس   موج   طول   نتیجه  شود. در در کل ساختار القا می   دوقطبی   یک   پیوسته   هم   به یکره  دو  از   دیگر ردامو  برای

  در  توان می   را   الکتریکی   میدان  توزیع  در   یکتایی   یک   ، که  است  توجه   جالب   .است  طوالنی  بسیار   مورد   دو   با  مقایسه 

است. با   باال  بسیار  میدان   رو   این  از   و  شودمی   سطحی   بار  چگالی  ناپیوستگی   یک  به   منجر  که   ،یافت  دار دندانه   هایلبه 

  های میدان   سمت به  الکتریکی  میدان   توزیع  جابجایی  و کرد   معرفی  توان می  را  تقارن  عدم  ، مختلفمیدان  اندازه  انتخاب

  حداکثر   ،کره شود   انتهای   دو  به  الکتریکی   میدان  پیشرفتبه    منجر   شعاع   از   باالیی  نسبت   اگر   .شودپدیدار می   ترکوچک 

قرار    کل   الکتریکی  میدان  تأثیر  تحت   همپوشانی  فاصله افزایش میدان دارد.  بین   اندازه  اختالف  به   تمایل  میدان  شدت

رنگ آبی    رزونانس   موج   طول   تغییرات  رو  از این   و  یابد تغییر می   کل   طول   ،پوشانیهم   فاصله   و   شعاع   تغییر با    گیرد. می 

  دور   راه   از  همپوشانی   و  کره  شعاع  مانند   دیگر،   پارامترهای  به   بستگی   نیز  رزونانس  موج  طول   شود. اگرچهمتمایل می 

 . دارد

 

 آنتن خود مشابه. 3

 .همکاران و    Li  ،برسیم  مشابه  خود  به یک آنتن  توانیممی   ما   متعدد  هایمیدان   به   نامتقارن  میدان  دو  آنتن  تعمیم  با 

خود مشابه    آنتن  اند.پیشنهاد کرده   نوری  میدان  سازیبومی   و  افزایش  برای   میدان  از  مشابه  خود   آرایش  یک  حاضردرحال

 ی زیر ساخت:رابطه  به توجه  با توانمی  را

 



پارامتر از یک    شهمکاران  و  Liطراحی    کره مجاور هستند.  دو  شعاع  r0وr1  و  شدن  پوسته  پوسته  ثابت   k  در آن  که

  خود لنز  برای  توانمی   را ضرب  اثر  .است منفی  d  پارامتر  ما طراحی  در  که درحالی   ،کند استفاده می d پوشانی مثبت هم

  نفوذ   اول،   تقریببرای  گیرد.  قرار می  تأثیر تحت    میدان مجاور خود  توسط   هامیدان  از  یک  هر:  مشاهده کرد  نیز   مشابه

  میدان  (.است  ی بهترتقریب    ،ترکوچک   k) گرفت    نادیده   توانمی را    بعدی   تربزرگ   کره  روی   بر  ترکوچک   هایمیدان

 . است الکترومغناطیسی موج  هایمیدان مجموع کوچک  میدان  برای  الکتریکی

 
  و   ترینکوچک   از   پایان  دو  هر   در  ی را برابر  میدان   شدت  نمونه :  ی داردآشکار  هایمحدودیت   ساده  تصویر   این اگر چه  

  متمرکز   و   ترین کوچک   بین   فاصله  در میدان قوی درست    که   دهد می   نشان  محاسبات  اما  ،کند بینی می ی پیشقبل  میدان

 . است بعدی تربزرگ  میدان



 
  میدان   باالترین  بنابراین .دهد را نشان می  ( منفی  D)   کره   سه  از   شده   ساخته  آنتن   مشابه  خود   میدان   توزیع   2  شکل

 توسط   یدیگر  دیدگاه  .یافت  نزدیک  نوری   میدان  تصویربرداری   برای   کلیدی   شرط   یک  راس   در  توانمی   را  الکتریکی

دارای شارژ مثبت یا منفی    صرفاًحوزه خارجی    است.  شدهارائه   مشابه  خود  آنتن  دو  برای  3  شکل  در  سطحی  بار  تراکم

، لبه مقعر تیز موجب گسستگی توزیع بار  مجدداًخواهد بود. بنابراین، رفتار کلی دو قطبی از خود نشان خواهد داد.  

 گردد.  سطحی و جدایی صفحات از هم می 

است. با این حال،  شعاع به دست آمده    ترینکوچک رسد که باالترین پیشرفت در  به دلیل اثر میله رعد و برق، به نظر می 

  0.7(. ما بهترین رفتار را در حالت  1بزرگ، داشتن جفت بسیار حائز اهمیت است )شکل   نسبتاً برای یک کره با اندازه  

   کره است. ترینکوچک به  ترینبزرگ حوزه فرضی ما از یافتیم. بنابراین، 

Hafner et al  12    وEsteban et al  13  4، یک آنتن نوری به شکل یک ذره مخروطی ارائه نمودند که در شکل  

های آن برداشته شده  که فقط شکاف  هست  2در شکل    شدهداده است. این آنتن مشابه با آنتن نشان    شدهداده نشان  

برای آنتن خود    270- 1180برای آنتن مخروطی و    135را تا  افزایش میدان الکتریکی    حداکثر  ما دو آنتن و است.  

شکاف به آنتن مخروطی بتوان میزان شدت الکتریکی را افزایش داد،    افزودن به وسیله    ظاهراًایم.  مشابه در نظر گرفته 

های منحصر  ها دارای شکاف گردد )به متن باال مراجعه کنید(. این آنتنهای اضافی می اما این مورد برای موجب هزینه 

باشند. وضوح تصاویر در  برای به دست آوردن ارزشی مطلق و قابلیت اعتماد باال میها نیز  به فردی هستند. این شکاف 



های مختلف بررسی  افزاری را با روش ما ساختار ابزارهای نرم بسیار باال بود.    هاآزمایش های به دست آمده در طی  میدان

که دشوار    حالدرعینبرای انجام این کار وجود دارند که    مختلفیهای  شف کردیم. روش کرده و نقاط نفوذ را به آسانی ک

 هستند، برای تعیین دقیق افزایش زمینه کارایی فراوانی دارند. 

 

. نقاط سطح تراکمی نشانگر رفتار کلی آنتن خود مشابه دو قطبی هستند. دو قطب دیگر معکوس همدیگر  3 شکل

و   داشته باشدی که سطح تراکم بر روی بیضی توزیع نشده است. توجه اند جداشدههستند و توسط شکافی از هم 

 دارای میدان الکتریکی باالیی در راس آنتن است. ترکوچک بیضی  

نانومتر. در حالی که    RES=708است، طول موج رزونانس برابر است با    شدهداده نشان    2هایی که در شکل  برای آنتن 

حدود   در  هستند.  بیشتری  مقدار  دارای  آنتن  مخروطی  ذرات  رزونانس  موج  موج    RES=610طول  طول  نانومتر. 

رزونانس دیگر،  به راحتی در آن نمایش داد.    توانمی رزونانس دارای قابلیت طوالنی مدت است که ذرات مخروطی را  

تقسیم عددی بر مضرب مرتبه  (.  apexطول موج آنتن خود مشابه برای ایجاد شکاف بین مسیر از باال تا پایین است )

   جزئی در شرایط تشدید و انتقال رزونانس دارد. تأثیرباال 

Alluding    با اشاره بهBoyd et al .  14  فاکتور تقویت محلی ،L    را به عنوان محصولی شبیه بهLQS    وLSPPRR  

 ارائه کردند: 

 



به هر حال، برای ساختارهای فلزی با ها پیوسته بیشینه گردند.  به منظور به دست آوردن پیشرفت باال ، الزم است داده 

 گاز الکترون آزاد قرار داد.  رزونانس پالسما را تحت سلطه  توانمی ، هستاز عمق فلز  ترکوچک ابعادی که 

 

 Silverهای حفاظت شده توسط پوشش طلیی گوی . 4

 گردند.در شبه استاتیک، محاسبه روزنانس پالسمون ذرات کروی به سادگی توسط تعیین قطب ذرات ایجاد می 

 

ی مشابه  خواهد بود. آنتن خود مشابه دارای ساختار  RES=379برای ذرات نقره در هوا، رزونانس پالسمون نزدیک به  

با طول موج و رزونانس شیفت یافته به سمت رنگ قرمز و به عنوان طول موج موثر است. بنابراین ترکیب ذرات در  

را خواهند ساخت. متاسفانه، نقره دارای یک ماده شیمیایی    UVای با هم ترکیب شده و رزونانس  های مختلف نقره اندازه

گردد تا پوشش  ناپایداری است که سطح محافظت آن بسیار پایین است. یک الیه برای پوشش کره طال با نقره ایجاد می 

در    باید گردد که در آن  ای می درک نتیجه چنین کاری موجب ایجاد زمینه شیمیایی ذرات نقره، آسیبی به آن نزند.  

 های نوری و رزونانس پالسمون نقره اطالعات بیشتری در دست باشد. مورد آنتن 

 

با    2توزیع درست و افزایش زمینه برای یک آنتن مخروطی شکل. این شکل از آنتن خود مشابه در شکل .  4 شکل

گراف نشانگر حداکثر میدان الکتریکی در برابر طول موج آن است. توجه داشته  ایجاد شده است.  هاnotchحذف 

 ومتر است. نان 100  تقریباً، روزنانس این مورد تا 3باشید که در مقایسه با آنتن شکل 



اند ای که توسط الیه طال احاطه شده های نقره است. هر چند تعداد هسته   شدهداده نشان    5نتایج شبیه سازی در شکل  

. رزونانس طال در حالت ترکیبی هوا و طال  هستپوشش طالی استفاده شده دارای ضخامت کمتری  محدود است، اما  

نمایش می  رزونانس طال  را در  میرایی  و میدان  یافته  رزونانس دارای    استدهد. جالب  کاهش  بدانید که طول موج 

 یابد. ، ذرات بیشتری را از طال می برای پوشش نقره  شدهارائه ضخامت بیشتری است و نتایج 

 

  تأثیرنانومتر با روکش طال و الیه محافظ. طول موج رزونانس ذرات نقره دارای سطح  40. افزایش ذره نقره تا  5 شکل

  350. این ضعف رنوزانس در هوا تا حدود استکمتری  تأثیر بیشتری نسبت به بقیه موارد هستند. اما هوا دارای  

 نانومتر خواهد بود. 

 

Nanorod 5 .  

ترین روش برای تعیین آنتن امواج رادیویی این است که شعاع آن را بر عدد دو تقسیم نموده و یا آنتن را از نوع  ساده

 گردد: آن بر عدد دو موجب ایجاد فرمول زیر می  تقسیمآنتن سیمی در نظر بگیریم. 

 

نانومتر استفاده کرد.    20نانومتر و یا    220طول  ای با مجموع  از محاسبات نانو میله   توان میدر مطالعه رفتار آنتن نوری  

رزونانس  (، نشانگر  b)   6. شکل  هست در مقابل توزیع تحریک  افزایش میدان الکتریکی  ( نشانگر  a)   6قطر شبکه در شکل  



: هیچ یک از این موارد برای طال در نظر گرفته نشده بود و  است( نشانگر یافتن حالت نانومتر  6. معادله ) استپایین  

نانومتر تا   440موارد مربوط به محاسبه رزونانس را در آن دخیل کرد. این محاسبات طول رزونانس را از   توان می  صرفاً

 . اند گرفته نانومتر در نظر   1298

Calander and Willander  16  دقیق نرخ طال و نقره از رزونانس حدود  برای محاسبه    توانمی ، نشان دادند که

اما رزونانس    200نانومتر تا    100 و یک شبه کره    است  پذیرامکاننانومتر میز    400تا    300نانومتر استفاده نمود. 

به راحتی    توان می را    هامیله که شعاع محوری    دهد می نشان    تربزرگ هندسی ایجاد خواهد گردید. نرخ باال در ابعاد  

 به راحتی محاسبه گردند. هامیله کاهش داد تا نانو  افزایش و یا

 

( توزیع  bنانومتر. )  20نانومتر از طال و نقره با قطر   220( وابستگی طیفی با افزایش میدان در حدود a. ) 6 شکل

  650نانومتر توزیع میدان )سمت راست( و حدود   1300  تقریباً( برای aاز منحنی. ) اکست رمموج برای سه طول م

 نانومتر در حالت تقارن. 780نانومتر در سمت چپ و حدود  

 

 



 گیری نتیجه. 6

  برای   کارآمد   نوری  آنتن  حوزه  نفوذ   توسط   توانمی را    مشابه  خود  هایآنتن  مانند ه  هاییساختار  که  داد یک  نشان  ما

 حالت   دو   هر   در   را  رزونانس و    داده  قرار   بررسی را نیز مورد    پالسمون  تأثیر انجام داد. ما    نزدیک  میدان   نوری   میکروسکوپ

  زمانی   مثال،  عنوان   به  به دست آوریدم.   ماندهعقب   رژیم   در را    پیشرفت   باالترین  که   یافتیم  ماندهعقب   و  استاتیک  شبه

 تفلیس  توسط  مشابه با طول موج موثر دارد که حیدارای طر آمده دست  به آنتن که 

 هانانو میله   برای  رزونانس  موج  طولدر    چشمگیری  مشاهدات  مامورد بررسی قرار گرفته است.    Willander ،  16  و

آنتن به دست آوردیم. در این زمینه، استفاده از پالسمون و رزونانس افزایش چشمگیری    کالسیکی  هامیله   به  نسبت

 به این صورت خواهد بود:  قرمز رنگ  تغییرات به  توجه   با nres  عامل یک توسط   L  طولداشته است. 

 

  نهایتبی  امتداد در  موج بر انتشار ثابت و الندا،  است شده ساخته آنتن  یک رزونانس موج طول  Oبه طوری که 

 در نظر گرفته شده است.    موثر سطح شاخص یک  عنوان  به
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