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Özetçe—Bu çalışmada, dielektrik ara katmanların çift
başlı ok şeklindeki mükemmel soğurucunun (MS) absorbans
karakteristiğine etkileri incelenmiştir. MS nanoanten dizisi
zaman domeninde sonlu farklar (FDTD) yöntemi kullanılarak
analiz edilmiştir. Ayrıca yapının elektrik alan dağılımları
farklı dielektrik ara katmanlar için elde edilmiştir. MS
dizisinin kırılma indisi değişimine karşı hassasiyetini kontrol
etmek için, yapının üzerine farklı kırılma indisine sahip
dielektrik malzemeler konularak incelenmiştir. Çift-bant
rezonans cevabı, yüksek elektrik alan değerleri ve kırılma
indisi hassasiyeti ile çift başlı ok şeklindeki MS nanoanten
dizileri
kızılötesi
bölgede
biyo-algılama uygulamaları için kullanılabilirler.
Anahtar
Kelimeler
—
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I.

GİRİŞ

Plazmonik mükemmel soğurucular (MS), rezonans
frekanslarında gelen radyasyonun büyük bir bölümünü
soğuran plazmonik tabanlı nano aygıtlardır [1-4].
Mükemmel
soğurucular
belirli
bir
geometride
yapılandırılmış, kullanılan ışığın dalgaboyundan küçük
metal parçacık ya da açıklık dizileri şeklinde
tasarlanmaktadırlar. Bu yapılarda düz bir metal film ile
şekillendirilmiş parçacıklar ya da açıklıklar arasına
yerleştirilen bir dielektrik ara katman ile elektromanyetik
soğurum arttırılmaya çalışılmaktadır. Plazmon enerjisini
kullanan ve metal-dielektrik kompoziti olan bu soğurucular
ışığı oda sıcaklığında ve çok küçük boyutlarda hapsedebilen
ve istenildiği gibi yönlendirebilen, hapsedilen yakın alan
dağılımlarının geleneksel nanoanten dizilerine göre daha
yüksek olması nedeniyle ışık-madde etkileşimini artıran,
nano
boyutlardaki
optik
nanoanten
dizileridir
[1-13]. Altın nanoparçacık tabanlı çift bant mükemmel
soğurucu dizileri ile PMMA içerisindeki C-H ve C=O
arasındaki bağlar algılanabilmektedir [2, 14]. Mükemmel
soğurucular atomlar arasındaki bağların, molekül yada virüs
gibi hedef analitlerin algılanmasında bir biyosensör olarak
kullanılabilmektedirler. Çift bant rezonansa sahip MS
dizileri rezonans frekansları ayarlanarak kızılötesi bölgede
birden fazla molekül yada proteinin aynı anda biyoalgılanmasında yararlı olabilirler.
Bu çalışmada, Onur ve ark. [15] tarafından literatüre
sunulmuş olan çift başlı ok şeklinde nanoparçacıklara dayalı
mükemmel soğurucu dizisinin farklı dielektrik ara
katmanlar (MgF2, SiO2 ve Al2O3) için frekansa bağlı olarak
reflektans (R), transmitans (T) ve absorbans (A) cevabı
incelenmiştir. MS dizisinin analizi zaman domeninde sonlufarklar
(FDTD)
[16]
yöntemi
kullanılarak

soğurucular;

Abstract—In this study, effects of dielectric spacer on
absorption characteristics of double-headed arrow shaped
perfect absorber (PA) are investigated. The PA nanoantenna
array is analyzed by using the FDTD (Finite Difference Time
Domain) method. Also the electric field distributions of PA
array are obtained for different dielectric layers. To analyze
the refractive index sensing capability of the PA array, the
sensitivity characteristics are investigated by loading different
refractive indexed dielectric cladding media. Owing to the
dual-band spectral response, enhanced electric fields, and
refractive index sensitivity, the double-headed arrow PA
nanoantenna array can be used for bio-sensing applications in
infrared regime.
Keywords—perfect absorbers; biosensing; nanoparticle.
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gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlarda y polarizasyonlu ışık
kaynağı kullanılmıştır. Şekil 1.a’da birim hücresi görülen
çift başlı ok şeklindeki MS yapısında taban malzemesi
olarak 300 nm kalınlığında silisyum kullanılmıştır. Taban
malzemesinin üzeri 200 nm altın film ile kaplanmış, altın
film üzerine ise tS= 100 nm kalınlığında bir dielektrik ara
katman yerleştirilmiştir. Nanoanten yapısının son katmanı
olarak tAu= 50 nm kalınlığında altın nanoparçacıklar
yerleştirilmiştir. İncelenen MS dizisinin periyodu 1450 nm
(Px = Py = 1450 nm) olarak belirlenmiştir. Dielektrik ara
katman üzerine yerleştirilen üst ve alt ikizkenar üçgenlerin
yüksekliği h ve taban genişlikleri w’dır. İkizkenar
üçgenlerin ortasında yer alan dikdörtgen parçacığın
genişliği d ve uzunluğu L’dir. (Şekil 1.a). Şekil 1.b’de çift
başlı ok şeklindeki mükemmel soğurucunun farklı dielektrik
katmanlar için (MgF2, SiO2 ve Al2O3) frekansa bağlı olarak
elde edilen absorbans cevabı verilmiştir. Kullanılan tüm
dielektrik katmanlar için absorbans değeri bire yakın
olmaktadır. Malzemelerin dielektrik sabitleri için Palik’in
[17] sunmuş olduğu yaklaşım kullanılmıştır.

kullanılması durumunda f1 ve f2 rezonans frekanslarında
dielektrik katman ve altın nanoparçacıkların birleştiği ara
yüzeyde elektrik alan dağılımları sırasıyla Şekil 2.b ve
2.c’de verilmiştir. Elektrik alan dağılımlarının üçgenlerin
keskin köşelerinde yoğunlaştığı ve gönderilen ışığa göre
birinci rezonans frekansında 900 kattan ikinci rezonans
frekansında 1400 kattan daha büyük değerde olduğu
görülmektedir. Elektrik alan değerlerinin yüksek olması
yüzey artırılmış kızılötesi soğurum (SEIRA: Surface
Enhanced Infrared Absorption) tekniği kullanılarak yapılan
biyo-algılama uygulamaları için istenen bir durumdur.
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Şekil 1.(a) Çift başlı ok şeklindeki MS dizisinin birim hücresi (b) Çift
başlı ok şeklindeki MS dizisinin farklı dilektrik katmanlar için
absorbans spektrumu
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Çift başlı ok şeklindeki mükemmel soğurucu yapısında
dielektrik ara katman olarak SiO2 (n = 1.5) kullanılması
durumunda elde edilen spektral cevabı Şekil 3.a’da
sunulmuştur. Elde edilen iki adet rezonans noktasından
birincisinde (f1 = 63.5 THz) absorbans % 98.9, ikinci
rezonans noktasında (f2 = 183 THz) absorbans değeri %
98.7 olarak elde edilmiştir. Dielektrik ara katman olarak
SiO2 kullanılması ile rezonans frekanslarında (f1 ve f2)
oluşan elektrik alan dağılımları sırasıyla Şekil 3.b ve 3.c’de
verilmiştir. Mükemmel soğurucu yapısında dielektrik ara
katmanı değişiminde yüksek absorbans yeteneğini
koruduğu ve üçgenlerin keskin köşelerinde elektrik alan
dağılımlarının yüksek olduğu görülmüştür. Elektrik alan
dağılımlarının üçgenlerin keskin köşelerinde yoğunlaştığı
ve gönderilen ışığa göre birinci rezonans frekansında 900
kattan ikinci rezonans frekansında ise 1400 kattan daha
büyük değerde olduğu görülmektedir.
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Şekil 2.(a) MgF2 kullanılan MS dizisinin spektral cevabı. MgF2 dielektrik
ara katman için (b) f1 ve (c) f2 rezonans frekanslarında toplam elektrik
alan |E|2/|Eint|2 dağılımları
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NÜMERİK ANALİZ

MS nanoanten dizisinde dielektrik ara katman olarak
MgF2 (n = 1.37) kullanılması durumunda elde edilen
reflektans (R), transmitans (T) ve absorbans (A) cevabı
Şekil 2.a’da verilmiştir (L = 800 nm, h = 250 nm,
w = 500 nm, d = 250 nm, P = 1450 nm, tAu = 50 nm ve
tS = 100 nm). Absorbans değeri A = 1 – R - T formülü ile
hesaplanmıştır [2]. Şekil 2.a’da görüldüğü gibi MS dizisi
kızılötesi frekans bölgesinde çift-bant rezonansa sahiptir.
Elde edilen iki rezonans noktasından birincisinde
(f1 = 63 THz) absorbans % 99.5, ikinci rezonans noktasında
(f2 = 187.5 THz) absorbans değeri % 99.7 olarak elde
edilmiştir (Şekil 2.a). Dielektrik ara katman olarak MgF2

194

27-29 Ekim 2016

IC Hotel Santai Family Resort, Antalya

Biyomalzeme 1

2. Gün / 28 Ekim 2016, Cuma
Çift başlı ok şeklindeki çift bantlı rezonansa sahip MS
dizisinin kırılma indisi değişimine hassasiyetini analiz
etmek için, Şekil 5.a’da görüldüğü gibi MS nanoanten
yapısının üzeri 100 nm kalınlığında farklı kırılma indisine
sahip dielektrik (n = 1,n = 1.25, n = 1.5, n = 1.75, n = 2)
malzemeler ile kaplanmıştır (L = 800 nm, h = 250 nm,
w = 500 nm, d = 250 nm, P = 1450 nm, tAu = 50 nm ve
tS = 100 nm). MS dizisinin kırılma indisi değişimine karşı
çok hassas olduğu ve farklı kırılma indislerine göre yapıya
ait iki rezonans frekansının da lineer olarak değiştiği
gözlemlenmiştir (Şekil 5.b).
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Şekil 3.(a) SiO2 kullanılan MS dizisinin spektral cevabı. SiO2 dielektrik
ara katman için (b) f1 ve (c) f2 rezonans frekanslarında toplam elektrik
alan |E|2/|Eint|2 dağılımları
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Çift başlı ok şeklindeki mükemmel soğurucu yapısında
dielektrik ara katman olarak Al2O3 (n = 1.76) kullanılması
durumunda elde edilen spektral cevabı Şekil4.a’da
verilmiştir (L = 800 nm, h = 250 nm, w = 500 nm, d = 250
nm, P = 1450 nm, tAu = 50 nm ve tS = 100 nm). Elde edilen
iki
adet
rezonans
noktasından
birincisinde
(f1 = 56 THz) absorbans % 95.6 ve ikinci rezonans
noktasında (f2 = 162 THz) absorbans değeri % 98.8 olarak
elde edilmiştir. Dielektrik ara katman olarak Al2O3
kullanılması ile rezonans frekanslarında (f1, f2) oluşan
elektrik alan dağılımları sırasıyla Şekil 4.b ve 4.c’de
verilmiştir. Dielektrik ara katman olarak 100 nm
kalınlığında Al2O3 kullanıldığında da MS dizisinin yüksek
absorbans hassasiyetini koruduğu ve yüksek elektrik alan
dağılımlarına sahip olduğu görülmüştür.
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Şekil 5.(a) Farklı kırılma indisli dielektrik malzeme ile kaplanmış MS
dizisinin birim hücresi (b) Kırılma indisine bağlı olarak rezonans
frekanslarının lineer değişimi
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Sonuç olarak bu çalışmada, kızılötesi frekans bölgesinde
biyo-algılama uygulamalarında kullanılabilecek çift başlı
ok şeklinde metal-dielektrik-metal kompoziti altın
nanoparçacık tabanlı çift-bant MS dizisinin farklı dielektrik
ara katmanlar için spektral cevabı incelenmiştir. MS
dizilerinin absorbans yeteneğinin dielektrik ara katmanlara
bağımlılığı ve kırılma indisine hassasiyeti FDTD yöntemi
ile incelenmiş ve elektrik alan dağılımları hesaplanmıştır.
En yüksek absorbans değeri ve elektrik alan dağılımı
dielektrik ara katman olarak MgF2 kullanılan PA dizisinden
elde edilmiştir. Çift-bant rezonans cevabı, yüksek elektrik
alan değerleri ve kırılma indisi hassasiyeti ile çift başlı ok
şeklindeki MS dizisi kızılötesi bölgede biyo-algılama
uygulamalarında aynı anda birden fazla molekülün veya
proteinin algılanmasında kullanılabilirler.
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Şekil 4.(a) Al2O3 kullanılan MS dizisinin spektral cevabı. Al2O3
dielektrik ara katman için (b) f1, (c) f2 rezonans frekanslarında
toplam elektrik alan |E|2/|Eint|2 dağılımları
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