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  چکیده

 نبدیتشدید پالسمون سطحی در نانوذرات فلزي بر حسب شعاع نانوکره و ضریب شکست محیط اطراف آن است. طول موجهدف یافتن  دراین پژوهش
هاي شود. در این تحقیق بر خالف دیگر تئوريفرض شده است یک موج الکترومغناطیس قطبیده دایروي در مد مغناطیسی عرضی به کره فلزي تابیده می منظور،

در محاسبه است و اند و شرایط مرزي با استفاده از معادالت ماکسول به دست آمده موجود، مدهاي قطبیده دایروي الکتریکی عرضی و مغناطیسی عرضی معرفی شده
طول موج  بستگیوادر انتها،  مقایسه شده است. Mieشده است. نتایج حاصل، با نتایج به دست آمده از تئوري  برآوردهبه طور کامل موج پراکنده شده، این شرایط 

  محیط اطرف، محاسبه شده است و شیب این تغییرات به دست آمده است.به ضریب شکست پالسمون سطحی تشدید 
  
  

Surface Plasmon Resonance in Metal Nanoparticles by Circular Polarized Light 
 

Dehghan, Mostafa; Sovizi, Mahdi 
Physics Department, Faculty of science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Kerman, Iran 

Email: msovizi@gmail.com 
 

Finding the surface plasmon resonance wavelength according to metal nano sphere radius and ambient 
medium refractive index, is the mean purpose of this paper. It is assume that a circular polarized 
electromagnetic wave in transverse magnetic mode illuminates the metal sphere. In this research, unlike the 
other existing theories, the transverse electric and magnetic circular polarized modes are introduced and the 
boundary conditions by Maxwell’s equations are obtained and perfectly satisfied. The results are compared 
with the Mie theory. At the end, dependence of the resonance wavelength to the ambient medium refractive 
index is calculated and the slop of these changes is obtained. 
 

PACS No: 42 
 

  قدمهم
آوري نیاز به حسگرهاي هر چه اخیر در فنهاي با پیشرفت

به علت  میان حسگرهاي نوريدر این  خورد.تر به چشم میدقیق
هاي اخیر لاي برخوردار هستند. در سااز جایگاه ویژه قابلیت باال

هاي سطحی عمل السمونپنانوساختارهایی که براساس تشدید 
کارهاي انجام شده  در .]2] و [1[ اندرد توجه واقع شدهکنند، مومی

 .]5] و [4[ هره گرفته شده است] بMie ]3 عموماً از تئوري

در این مقاله رفتار نور فرودي در برخورد با نانوکره فلزي با 
هاي از مزیت حل معادالت ماکسول مورد بررسی قرار گرفته است.

هاي معرفی و تفکیک کامل قطبش Mie نسبت به تئوري این کار
TE  وTM ،و  از یکدیگر، براي موج فرودي قطبیده دایروي

الکتریک دي –روي فصل مشترك کره اعمال دقیق شرایط مرزي 
  باشد.می

نوسان پالسما در حجم ماکروسکوپی یک برانگیزش تجمعی 
نام دارد. حضور یک  "پالسمون"نوسان پالسما  کوانتوم است، و

الکتریک متفاوت مشترك بین مواد با ثابت دي لسطح یا فص
هاي خاص سطحی منجر گردد که این امواج تواند به برانگیزشمی

اعمال شرایط مرزي شوند. با در نزدیک فصل مشترك محدود می
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 مد شود که شرط تشکیلمالحظه می ،در فصل مشترك دو محیط
باید داراي تابع  محیط یکی از دواین است که  پالسماي سطحی

تر از هاي کوچکالکتریک منفی باشد. فلزات براي فرکانسدي
 ك فلزفرکانس پالسما این خاصیت را دارند. از این رو فصل مشتر

  الکتریک براي ایجاد پالسمون سطحی مناسب است.دي -
نوسانات طولی هستند بنابراین براي برانگیزش  هاپالسمون

ها به میدان الکتریکی با مولفه طولی نیاز است. از این رو در آن
قادر به برانگیزش  TMفصل مشترك تخت فقط امواج با قطبش 

نور با قطبش  پدیده پراکندگیدر  ].7 [ن سطحی هستندوپالسم
 ̂ در نظر گرفتن میدان مغناطیسی در جهتبا ، کرهنانو ازدایروي 

کره مماس  سطح همواره برمیدان مغناطیسی ، در مختصات کروي
در نتیجه در  کند.خواهد بود و میدان الکتریکی مولفه طولی پیدا می

)ˆاین مقاله میدان  )H X 
 مد  به عنوانTM  وˆ( )E X 

  به عنوان
و فرض شده است کره با میدان  در نظر گرفته شده است TEمد 

TM .روشن شده است 

  تئوري مساله
  با در نظر گرفتن موج الکترومغناطیسی به صورت:

)1(  ( )
0ξ = ξ ˆ i kz te  

  
ξ که


به ترتیب میدان الکتریکی و میدان  TMو  TEبراي قطبش  

و محیط  در کره فلزي ها راتوان میدانمی ،مغناطیسی است
بیان  2و  1پیرامون آن به صورت زیر با شاخصهاي  الکتریکدي

  :نمود
)2(  iωt

1 1ξ ψ ˆ = e φ 


  

)3(  2 2ξ ˆψ i te  


  

 بخش فضایی به ترتیب TMو  TE مدهايبراي   که
فرض شده است میدان در  مغناطیسی است. و الکتریکی هايمیدان

ناحیه بیرون کره از برهمنهی میدانهاي فرودي و پراکنده شده 
  تشکیل شده است:

)4(  2 I Sψ ψ ψ   
، پراکنده شده و میدان داخلی کره، در يهاي فرودتمامی میدان

با حل معادله کنند. معادله هلمهولتز مربوط به خود صدق می
موج  ،جداسازي متغییرها به روش کرويدر مختصات هلمهولتز 

  :بیرونی به صورت زیر محاسبه شده استمحیط  پراکنده شده در

)5(        (1) (2)
2 2

0

ψ , , ,
l

m
s lm l lm l l

l m l

r A h k r B h k r Y   
 

 

   

به صورت زیر محاسبه شده داخل کره در جواب معادله هلمهولتز 
  :است

)6(          1 1 1
0

ψ , , ,
l

m
lm l lm l l

l m l

r C j k r D n k r Y   
 

 

   
(1) ابطودر این ر

lh (2) و
lh  توابع هنکل کروي نوع اول و دوم

از  .باشندنیز توابع بسل کروي نوع اول و دوم می lnو  lj هستند.
با توجه به  آنجا که موج پراکنده شده یک موج واگرا است و

ضریب  ،بیرونیمحیط  درنوع دوم  کروي هنکل عهمگرا بودن تاب
 کروي بسلتابع همچنین  .آن برابر با صفر در نظر گرفته شده است

شود و ضریب آن نیز باید صفر واگرا میدر مرکز کره  نوع دوم
باید  هامیدانهمان طور که از تقارن مساله مشخص است  .باشد

) 6) و (5باشند. در نتیجه در روابط (  زاویه سمتی مستقل از
0mفقط جمالت   باید منظور گردند.  

  دهیم:میدان فرودي را به صورت زیر بسط می

)7(        0 0
0

ψ  ξ ξ 2 1 cosikz l
I l l

l

e i l j kr P 




    

روي سطح کره، با به علت عدم وجود بار و جریان آزاد 
مدهاي معرفی زیر براي شرایط مرزي استفاده از معادالت ماکسول 

  :آیندشده به دست می
)8(  1 2ψ | ψ |r a r a   

)9(  1 2
1 2

ψ ψ
ψ ψ

r a r a

r r
r r


 

    
         

  

 TM و براي مد 1 با برابر TE براي مد ضریب در رابطه فوق 
1 بابرابر  2( ) /   1که  ستا ( )   2و  کره  الکتریکديثوابت

)، 5بر میدانهاي (و محیط بیرونی هستند. با اعمال شرایط مرزي 
اند که به علت طوالنی بودن ) ضرایب بسط محاسبه شده7) و (6(

  محاسبات از بیان آن صرف نظر شده است.
  :آیدبه دست میرابطه زیر  بیرونی ازدر نهایت میدان کل در محیط 

)10(  
      

     

2 0 2
0

1 0
0 2

0

ψ ξ 2 1 cos  

,

l
l l

l

l l l
l

i l j k r P

B h k r Y



 









  


  

  شود:به صورت زیر تعریف میسطح مقطع پراکندگی 

)11(  sca
sca

inc

W
I

  

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             944
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

شدت نور فرودي  incI پراکنده شده از سطح کره و توان scaWکه 
  شوند:که به صورت زیر بیان می ]6[ است

)12(    *1 .
2

ˆsca sca scaW Re E H rda 
  

  :در نتیجه خواهیم داشت

)13(    

2

(1) *2 1(1)2
0 2 2 2 2

0

/ 2

( ) 
( ) ( ) /

sca

l
l l l

l

W r Re

h k r
B k h k r h k r i

r








     
   


 

(1)که 
lh  مشتق نسبت به آرگومان تابع هنکل است و عالمت ستاره

روابط باال باید از  در کلیهداللت بر مزدوج مختلط عبارت دارد. 
الکتریک مناسب براي نانوکره فلزي استفاده شود. تابع تابع دي

زات وابسته به فرکانس امواج الکترومغناطیسی لالکتریک براي فدي
  فرودي است:

)14(  
2

1 2( ) p

i


  
  


 

فقط یک عدد ساده است ولی  ايتودهبراي مواد   در این رابطه
  :شوداز رابطه زیر محاسبه میاجسام با ابعاد نانومتري براي 

)15(  f
Bulk R


   

براي دو آنها،  ها به همراه مقدار عددياین کمیتتوصیف 
 :]2آورده شده است[ )1شماره (در جدول  فلز پرکاربرد طال و نقره

 
  .براي محاسبات استفاده شده است: پارامترهاي فلزات که  1جدول 

Gold 
(Au) 

Silver 
(Ag) Parameter 

7,0 2,48 
High frequency 

dielectric constant 
휀  

1,40×1016 1,35×1016 Plasma frequency 
휔 (푟푎푑 푠⁄ ) 

3,78×1013 7,62 ×1013 Damping frequency 
 훾 (푟푎푑 푠⁄ ) 

1,40×106 1,40×106 Fermi velocity 
휈  (m/s) 

 
  بحث و نتیجه گیري

به نانوکره  TMدر مد  یک نور قطبیده دایروي تاباندنبا 
نور فرودي به پالسمون سطحی و در صورت جفت شدن فلزي 
میدان کل در محیط اطراف  شدتدر  فرورفتگیمشاهده یک انتظار 

 کره در طول موج تشدید پالسمون سطحی را داریم. از طرفی باید
در همان فرکانس در نمودار سطح مقطع پراکندگی یک قله مشاهده 

م اانجشود محاسبات مالحظه می )1(که در شکل  طور شود. همان
به ) 1با توجه به شکل ( را به خوبی نشان می دهد. مسالهاین شده 

 نانومتر پالسمون سطحی 476,8در  بی مشاهده می شود کهخو
ضریب شکست نانومتر و  25شعاع کره برابر . تشدید شده است

در نظر گرفته شده است.  1,456 اطراف برابر الکتریک محیطدي
2 شدت میدان کل،

2ψ،  و سطح مقطع 10( رابطه ازبا استفاده (
  .محاسبه شده است) 11رابطه ( از پراکندگی

قــادر بــه  TMتــر اشــاره شــد فقــط مــد همان طور که پیش
) شدت میدان کــل در 2در شکل (پالسمون سطحی است.  تحریک

 TEاطراف کره فلزي بر حسب طول موج با اعمال میدان تحریکی 
تشدید  spشود که در طول موج نشان داده شده است. مشاهده می

  رخ نداده است.

 
 (با واحد دلخواه) میدان کلشدت قطع پراکندگی و م: نمودارهاي سطح  1شکل 

 180میدان کل در زاویه شدت  نانومتر. 25با شعاع  طالدر خارج کره براي کره 
  .استبرابر شعاع از مرکز کره محاسبه شده  5درجه و فاصله 

  
با  TEدر اطراف کره فلزي در مد  (با واحد دلخواه) کل میدانشدت :  2شکل 

 ).1شکل ( زیرنویسمشخصات بیان شده در 

 Mieنتایج حاصل از تئوري نتایج حاصل از محاسبات با 
. محور افقی شعاع نانوکره فلزي و )3(شکل  استمقایسه شده 

دهد. نشان میمحور عمودي طول موج تشدید پالسمون سطحی را 
شود با بزرگ شدن شعاع ذره طول موج تشدید نیز مشاهده می
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توان به کاهش مقاومت کولنی در یابد، از علل آن میافزایش می
  ها اشاره کرد.مقابل حرکت الکترون

 
  .Mieو تئوريپژوهش طول موج تشدید محاسبه شده در این : مقایسه  3شکل 

تــاکنون . دارداهمیــت  کره نیز بر طــول مــوج تشــدیدجنس 
) و 4( هايتمامی محاسبات براي طال انجام شده اســت، در شــکل

تشدید و سطح مقطع پراکندگی طال و اي بین طول موج مقایسه )5(
 صــورت گرفتــه اســت. )1(، بــا خــواص منــدرج در جــدول نقــره

  
 

بر حسب  طال و نقرهپالسمون سطحی براي نانوکره طول موج تشدید :  4شکل 
 شعاع کره.

  
بــر  نــانومتر 25شــعاع  بــه طال و نقــره نانو کره : سطح مقطع پراکندگی 5شکل 

  .حسب طول موج نور فرودي
تشدید پالسمون  هايمهمترین کاربردیکی از از آن جایی که 

پارامتر حساسیت از اهمیت  ،سطحی در حسگرهاي نوري است
به عبارت دیگر میزان تغییر طول موج بسزایی برخوردار است. 

تشدید پالسمون سطحی به ازاي تغییر ضریب شکست محیط 

اطراف باید مشخص گردد. در ادامه با تغییر ضریب شکست محیط 
اطراف طول موج تشدید پالسمون سطحی محاسبه شده 

بر حسب  جابجایی طول موج تشدید رفتار خطی). 6است(شکل 
کامالً مشهود  )6شکل (نمودار در محیط اطراف  ضریب شکست

توان با یک خط است. بنابراین نقاط موجود در این نمودار را می
  رازش کرد که منجر به معادله زیر شده است:ب
)16(  177.31  218.33y x   
)17(  223.04  83.90y x   

) براي نانوذرات 17) براي نانوذرات طال و رابطه (16که رابطه (
 پارامتر هاشیب خط این رابطهدر دست آمده است.  بهنقره 

شود شیب نمودار مربوط به مالحظه می. دندهرا می حساسیت
تر نانوذرات نقره بیشتر است، لذا براي کاربرد در حسگرها مناسب

  باشد.می

 
طول موج تشدید پالسمون سطحی بر حسب ضریب شکست محیط :  6شکل 
خط برازش شده خط چین  .نانومتر 25به شعاع  و نقره براي نانو کره طال اطراف

 دهد.را نشان می
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