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. ايملنزها گزارش كردهموج تخت تابيده شده به  با استفاده از جايگزيده در مقياس نانو را فوتونيك نانوجت مقاله، توليداين در  – چكيده
  قابل ساخت كيالكتري ديلنزها. با استفاده از روش چندقطبي چندتايي استفاده شده است MAX-1افزار سازي عددي از نرمبراي شبيه

 ، شدت توان متمركز شدن پرتو درضريب شكست، اندازه و ميزان انحنا نظير ييپارامترهاتغيير  با .باشندي مشگاهيآزما در يسازنهيو به
و قابل استفاده  عيسر، سادهبسيار  MMP روش دهد كهمي نشان ي محاسبات عدديبررس. ايمرا توسط آنها ايجاد كرده كيفوتون نانوجت

  . باشدبر روي كامپيوترهاي شخصي مي

   ، لنز فوتونيك نانوجت،،پراكندگي، روش عددي، -كليد واژه
  PACS - 0760كد 

 

 مقدمه -1

از برخورد موج تخت به ميكرواستوانه  ،1نانوجت فوتونيك
ذرات  و ضريب شكست بهينه كردن اندازهالكتريك با دي

 توسط گروه 2004 بار در سال ني اولي شكل، براياستوانه ا
از كد با قدرت سازي آنها براي شبيه و اندشدهتوليد تافلو  

  انتشار يافته نور.]1-3[ استفاده شد2FDTDتفكيك باال 
 شده غيرميرا، زير حد پراش، جايگزيده در امتداد كانوني

نانوجت را استوانه خط برخورد نور فرودي و در قسمت سايه 
 ي حد پراش، دارارياحتمال رفتن به ز .ندميدا نفوتونيك
 با قدرت يتوگرافي، ل3SNOM از جمله ياري بسيكاربردها

 يسي و مغناطيكياپت 5 اطالعاتيسازرهي، ذخ4 باالكيتفك
 ري و تصو6ور لنز غوطهيهاكروسكوپيم،  شرفتهيپ
 
 

1 Photonic nanojet 
2 Finite difference time domain 
3 Scanning near-field optical microscopy 
4 High-resolution lithography 
5 Data storage  
6 Immersion lens microscopy 

 ي برانيهمچن. باشديم 7 زندهيهافلوئورسانس سلول
 ي براي با استفاده از نور مرئ8يكروسكوپي فوق ميهاكيتكن
 و تك هاني پروتئري، نظ9رات نانو ذيريرگي و تصوافتني

 ياه در شاخهندي فرآني ان،ي بنابرا.]4[ استدي مف10هاملكول
 ليدله  علم مواد كاربرد دارد و بو ي پزشكي مهندس،يولوژيب
 لي وساي براتواني مهاكروكرهيماز   پرتو،ي باالتيفيك

 يكي اپتي موجبرهاري نظده،ي سخت بهم چسبكيفوتون
 ي سازنهيدر مقاالت، به. ]5[شودمشدد جفت شده استفاده 

 نانوجت فوتونيك با در نظر گرفتن كيالكتري ديضويذرة ب
 يكه بر اساس پهنا م،يا كردهارش شده را گز كانونيكامال

 با يسازهيشب و  شده استيبند پارامتر، آنييگراهمپرتو و 
 صورت گرفته است و يدو بعد FDTDاستفاده از كد 

 مهي با روش نMAX-1م افزار  با استفاده از نرنيهمچن

 
 

7 Fluorescence imaging of living cells 
8 Ultramicroscopy technique 
9 Nanoparticles 
10 Single molecule 

 دو بعديالكتريك ديلنزهاي توسطفوتونيك  نانوجت گسيل

   3هافنر كريستين  و3ارنيدانيل  ، 1مرتضي زرگرشوشتري،  2و1 جالليتهمينه

   گروه فيزيك، دانشگاه شهيدچمران، اهواز1

  بوشهرفارس،  گروه فيزيك، دانشگاه خليج2

  زوريخ، سوئيسETH گروه فوتونيك ارتباطاتي، دانشگاه3
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 .]6[در دو و سه بعد انجام شده است 11MMP يليتحل
سازي  شبيهاوت روشهاي متف ازهاي مختلفهمچنين گروه

اپتيك هندسي و  ،13، تئوري مي12 روش تفاضل متناهينظير
كه در مبحث پراكندگي اپتيكي  را 14ايبررسي طيف زاويه

افزار  از نرم ما،اين مقالهدر . اندستفاده نمودهاباشند، رايج مي
MAX-1به روش چند قطبي چندگانه  )MMP ( استفاده

 ولي ،باشد اين روش بسيار دقيق و سريع مي.]7[ايمكرده
مسئله بايد با سعي و خطا ها در براي گذاردن چندقطبي
اي كه ن درست آنها به گونه و چيدجاي بهينه آنها را يافت

   .تاسوار شد اريسد بشو مينيمم خطا

، ابتدا تئوري روش باشدساختار اين مقاله بدين شرح مي
بررسي كرده و نحوه اعمال  را عددي چندقطبي چندتايي

. نماييم مختلف را با استفاده از اين تئوري ارائه ميهايشكل
 مختلف لنزها هايشكلبا استفاده از سپس، در مبحث بعد 

كست براي  و ضريب شاندازههاي بهينه نظير يافتن دادهبه 
گيري در نهايتاً نتيجه. پردازيممي نانوجت فوتونيكگسيل 
  . آمده استمقالهانتهاي 

 

  MMPسازي دو بعدي شبيه - 2
 مرزي در يبرنامه چندقطبي چندگانه يك روش نيمه تحليل

-كه به نتايج بسيار دقيقي منجر مي  فركانس است،ةباز
 تكنيك جفت شدن نقطه تعميم در اين برنامه، .]8[شود
مانده وزني شرايط  ، كه اعمال شده است(GPM) 15يافته

ط جفت شده، ا نق دسته در يكپيوستگي ميدان الكتريكي
اند، را ه شدتوزيعهاي همگن  دامنهنبي هاكه در امتداد مرز

به منظور به دست آوردن دقت باال، الزم . كندمينيمم مي
 به MAX-1كد . است كه مرزهاي چند ضلعي تقريبي نباشد

ار كه ب ار يهاي تحليلدهد كه فرمولفاد كننده اجازه مياست
-  دايره گذاشتنتوان يك چند ضلعي باد و همچنين ميگير

 هايرا اعمال كرد به طوري كه جهتها هايي در نقاط گوشه
 توان در ضمن مي. مماسي در همه جا پيوسته باقي بماند

 به يكديگر چسباند و صورتچندين چند ضلعي را بدين 

 
 

11 Multiple Multipole Program 
12 Finite difference 
13 Mie Theory 
14 Angular spectrum analysis 
15 Generalized point matching  

 منحني MAX-1هر چند در نهايت . كال جديد ايجاد كرداش
 بنابراين ،زند مكعبي تقريب مي16هايتكهبه دست آمده را با 

 اما اين خطاها بسيار كمتر از ،كندخطاهايي معرفي مي
 زيرا مشتقات مرتبه دوم ،تقريب چندضلعي استاندارد است

 كه به (MAS) 17 در روش منابع كمكي.هنوز پيوسته هستند
وش چندقطبي چندتايي بسيار مرتبط است، ميدان پراكنده ر

چندقطبي (شده خارج جسم با يك دسته منابع تك قطبي 
كه در امتداد خطوط كمكي مرز جسم قرار دارد، ) مرتبه اول

 هر چه دورتر از مرز خط كمكي باشد. تقريب زده مي شود
د، اما تعداد ماتريس سيستم را نگردها دقيقتر ميپاسخ
 كمكي طتوان يك خ در حالت نهايي مي.دهندش ميافزاي

بنابراين توزيع چندقطبي با چند . صاف در مركز قرار داد
هاي دقيقي منتهي  كمكي به پاسخطچندقطبي در امتداد خ

ها در وقتي كه موقعيت مراكز اين چند قطبي. شودمي
 ط اعداد مختل(x,y)صفحه مختلط باشد، يعني مختصات 

به . ]9[سازي دقيقتري را پيشنهاد كردبيه ش18زآكرمان ،باشند
موقعيت ، براي مدلسازي ميدان داخل جسم بايد ور مشابهط

 قرار داد و توسط يك  در اطراف آنراها چندقطبيمراكز 
 بسيار مهم . تقريب زد19مختلط هاي بسل مبدأدسته بسط

است بدانيم درجه آزادي بسياري در قرار دادن منابع كمكي 
 براي . داردوجوددر امتداد خطوط كمكي ) هاتك قطبي(

چندقطبي استاندارد عالوه بر موقعيت، مرتبه آنها را نيز بايد 
 يك يها برايافتن يك دسته بهينه از چندقطبي. تعيين كرد

پيكربندي بسيار زمانبر است و احتياج به تحليل بسيار 
 بهينه تا حدوديتن يك دسته كارا و فاما يا. زيادي دارد

را  يك الگوريتم براي اين منظور MAX-1است و كد آسان 
تلف از هاي كمي بهينه مخ دستهمقايسه. داراست

- براي اعتبار نتايج ايجاد ميها اطالعات مفيديچندقطبي
اهاي ناشي از ط امكان محاسبه خMMPعالوه كد ه  ب.كند

كند و بدين صورت جفت نشدن در روي مرز را محاسبه مي
ها خطا را كمينه  در موقعيت چندقطبيتوان با تغييراتمي
 MMPهاي  در نهايت به دليل همگرايي سريع پاسخ.كرد

جايي كه نتايج بسيار دقيقي در ميدان بسيار نزديك، يعني 
   .ديآمي به دست شود،نانوجت مشاهده مي

 
 

16 Splines 
17 Method of axilluray sources  
18 Akkremans 
19 Complex origin 
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 نانوجت فوتونيكگسيل  -3

اند كه نه تنها يك استوانه ها نشان دادهسازي اخيرا شبيه
الكتريك با دي و بيضوي تريك بسيار طويل بلكه كرهالكدي

سوي حد موج قادر هستند تا نور را آنولطقطر حدود ده 
 البته با توجه به ضريب شكست .]1-3[ كنندمتمركزپراش 

 يا داخل تواند در بيرون وي ميكانون نقطه ،الكتريكدي
 20 امتداد انتشار نيمه ماكزيمم پهناي كل و باشدجسم

(FWHM)ماند و پرتو رتو كوچكتر از طول موج باقي مي پ
رسد و در به شدت بسيار بااليي مي) نانوجت فوتونيك(

، جا در اين .گيردميقرار ي زير حد پراش كانوننهايت نقطه 
ما به بررسي اشكال مختلفي كه ساخت آنها در آزمايشگاه 

  جزئياتيم و به بررسياختهپذير باشد، نظير لنزها پرداامكان
هاي گسيل شده از آنها و ميزان كارايي آنها واص نانوجتخ

همچنين براي اين گونه اشكال با توجه به شكل . پردازيممي
 با تغيير ضريب شكست سعي در حفظ نانوجت ، آنهااندازهو 

  .توليد شده بر روي سطح لنز را در ميدان نزديك داريم

 

 نانوجت لنزهاي بهينه براي گسيلميكرو -3-1
 فوتونيك 

يك به هاي داخلي و نزداين مقاله، مطالعه جزئيات ميداندر 
صورت گرفته شده  الكتريكجسم در خارج براي لنزهاي دي

زمايشگاه و تغيير آ اجسام به شكل لنزها در  ساخت.است
اين  در .دباشپذير مي امكانسازي براي بهينهشكل دادن آنها

و حتي ميزان اندازه و ضريب شكست  غيير دادناجسام با ت
 در نانوجت فوتونيكوجود آوردن ه انحناي لنز سعي در ب

   .كنيممجاورت مرز روبروي پرتو فرودي به جسم مي

گردد و پس از ابتدا شكل لنز با تغيير انحناي آن بهينه مي
 را بر نانوجت فوتونيكتوان آن، با تغيير ضريب شكست مي

ته براي الب. روي سطح مقابل پرتو فرودي به دست آورد
نانوجت  لنز و بعضي انحناها داشتن هايشكلضي از بع

ضريب شكست . باشدپذير نمي بر روي سطح امكانفوتونيك
موج پرتو  طولايم،را يك فرض كرده) 2 ( لنزمحيط اطراف

باشد و نور فرودي به صورت موج تخت  ميnm500فرودي 
 )1( در شكل .شودتابيده ميباال به پائين  از 2در محيط 

 
 

20 Full width half maximum 

ها در صفحه نمايش داده شده نحوه گذاشتن چند قطبي
بري البته گذاشتن بهينه آنها كار بسيار مهم و زمان. است
باشد، منتها با استفاده از خطاهاي به دست آمده در نتايج مي

اي  به گونهها راتوان جاي چندقطبيو روش سعي و خطا مي
 .دنها و زمان محاسبات نيز كوتاه گرديافت كه خطا

طور   همان.باشد، يعني دوقطبي مي2ها از مرتبه چندقطبي
ها در انحنا  مشخص است تعداد چند قطبي)1 (كه در شكل

ها بيشتر است، تا خطاي ناشي از تقريب در آن مكانها را 
ارن و كاهش زمان همچنين به دليل تق. كاهش دهد

سازي حافظه تنها از يك نيمه لنز محاسبات و ذخيره
 نحوه اعمال چندقطبي در 8 در مرجع . شده استاستفاده

 . با جزئيات ارائه شده است MAX-1يك لنز در كد 

  
، فالش  چندقطبيستارهخط راست مرز، عالمت ميكرولنز،  نيم : 1شكل 

 و هاشور ميزان خطاي برنامه را در محاسبه انحنا موج تخت تابيده شده
  .دهدنمايش مي

  
موج تخت تابيده شده  توسط  توليد شدهنانوجت فوتونيكنيم  : 1شكل 
 انحنا به :باشد مشخصات لنز بدين قرار مي. نمايش داده شده استبه لنز
  . 76/1و ضريب شكست متر  2/1× 10- 7  و5/1× 10- 8ترتيب
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موج تخت تابيده  توسط نانوجت فوتونيكنماي ) 1(در شكل 
 2/1× 10-7 و 5/1× 10-8انحنا لنز با مشخصات شده به 

نمايش داده شده است، كه  76/1شكست  بيو ضرمتر سانتي
 ميزان .باشد مي15 آن و شدت nm 80  =WFWHMپهنا 

طور كه در   همان.باشدمي% 004/0خطاي نسبي محاسبات
- سريعاً ميرا ميقله شدت پس از ،مشخص است) 2(شكل 
 قلهالبته با افزايش ضريب شكست واضح است كه . گردد

 ميزان پهناي .گرددجا ميه ب جاميدان به طرف داخل لنز 
 لنز بسيار ة به دست آمده با توجه به اندازنانوجت فوتونيك

  . طول موج پرتو نور فرودي است6/1باريك و در حدود 

  
كزيمم آن، مكان اكه مشدت پرتو در راستاي موج فرودي : 2شكل

  . قرار دارد15، در حدود نانوجت فوتونيك

  
در جهت عمود به راستاي موج فرودي  نانوجت فوتونيكشدت : 3شكل 
  . مي باشدnm 80= WFWHM  پرتو پهنايميزان

 آمده است كه با )4(در شكل چند نمونه لنز ) 4(در شكل 
داراي ) 1( لنز شكل  توليد شده،نانوجت فوتونيكتوجه به 
 )a( لنز مشخصات .باشدشدت مي  پهنا و بيشتريباريكترين

 5/3 شكست بي و ضررمت 2/1× 10-7 و 0/2× 10-8انحنا 

باشد، ولي  ميnm 100ي نانوجت فوتونيك حدود پهنا ،است
    و0/2× 10-8 انحنا )b( لنز مشخصات. شدت آن كم است

 است، 38/1 شكست بي و ضرمتر )تقريباً تخت(8/0× 4-10
باشد ولي شدت  ميnm 200اي نانوجت فوتونيك حدود نپه

ستن خطا در  البته در كليه لنزها، براي كا.آن كم است
ها انحنا ايجاد شده است، كه تاثير ها، تا حدي در لبهگوشه
  .اي در عملكرد لنز نداردعمده

  
نماي لنزهاي متفاوت كه قادر به توليد نانوجت فوتونيك بر روي : 4شكل 

 چندقطبي و هاشور  خط راست مرز، عالمت ستاره.باشندسطح خود مي
  .دهدحنا نمايش ميميزان خطاي برنامه را در محاسبه ان

  

 گيري نتيجه -4

نانوجت  ي مدلسازي برا2D-MMP  مقاله، روشنيدر ا
مورد بررسي قرار  ياري با شكل اختكيالكتريده رذ فوتونيك

 كه الكتريكدي همچنين چند مدل از لنزهاي . شدگرفته
باشند، با  در آزمايشگاه ميسازي و بهينهقابل ساخت

 ارائه نانوجت فوتونيكدن پارامترهاي مناسب براي دارا بو
بررسي محاسبات عددي و مقايسه آنها با ديگر . شده است

زمان  MMP در روش  كه]6[نشان داده است هاروش
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 روشاين  و دنابيي كاهش مازيپردازش و حافظه مورد ن
 و  عدديو امكان انجام محاسبات  استعي سر وساده دقيق،
  .دسازسر ميسازي را بر روي كامپيوترهاي شخصي ميشبيه

   سپاسگزاري
افزار گروه اپتيك محاسباتي براي استفاده از نرم از همكاري

MAX-1اين كار با پشتيباني . كنيم صميمانه تشكر مي
 خي زورETH و دانشگاه ي و فناورقاتيوزارت علوم، تحق

  . انجام شد
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Emission of Photonic Nanojet by two dimentional Dielectric Microlens 
T. Jalali 1,2,3 , M. Z. Shoushtari 1, D. Erni 3 and Ch. Hafner 3 
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Abstract- In this paper, We have studied photonic nanojet generation in nanoscale illuminated by a plane wave to the lenses. 
Numerical simulations were performed by using the multiple multipole methods in MAX-1 code for microlens.Dielectric lens 
has capability to charachterize and optimize in the lab. Therefore, paremetter like refractive index, size and lens curvature 
regarding to confined intensity beam waist of resulting photonic nanojetis changed to find optimal lenses. Numerical 
calculation shows that MMP method is accurate, easy, fast and it could be used on PC. 
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