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POVZETEK: 

V diplomskem seminarju obravnavamo prenos signala s plazmon – polaritoni na meji med 

kovino in dielektrikom ter po verigi kovinskih nanodelcev. V obeh primerih prenašamo 

informacijo s frekvenco svetlobe. Začnemo z optiko kovin, s to teorijo pa je opisano razširjanje 

svetlobe na meji med kovino in dielektrikom. Opisali bomo sklopitev svetlobe s površinskimi 

plazmoni na meji med kovino in dielektrikom in podali praktičen primer te sklopitve: 

Kretschmannovo geometrijo. Na koncu bomo pokazali prenos energije po verigi kovinskih 

nanodelcev ter za to izpeljali disperzijsko relacijo, podali pa bomo še izračun za grupno hitrost 

tega prenosa. 

 

Ključne besede: optika kovin, plazmon, površinski plazmon, površinski plazmon – polariton, 

disperzijska relacija, Kretschmannova geometrija, nanofotonika, veriga nanodelcev. 

 

ABSTRACT: 

In this seminar we will be considering the transfer of a signal with surface plasmon – polaritons 

along a metal – dielectric interface and along a chain of metallic nanoparticles. In both cases 

we are transfering information with the frequency of light. First of, we will consider metal 

optics, which will help us describe propagation of light along a metal – dielectric interface. We 

will continue with an explanation of the coupling between light and surface plasmons on a metal 

– dielectric intefrace and describe an example of this: the Kretschmann geometry. Finally, we 

will present the transfer of energy along a chain of metallic nanoparticles and derive the 

dispersion relation for it, along with the expression for group velocity of this transfer. 

 

Key Words: metal optics, plasmon, surface plasmon, surface plasmon – polariton, dispersion 

relation, Kretschmann geometry, nanophotonics, chain of nanoparticles.  
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1 Uvod 
 

Učinkovit in hiter prenos informacij je bil skozi zgodovino ena izmed glavnih gonilnih sil 

človeškega napredka, dandanes pa ima prenos informacij tako velik pomen, da po njem 

imenujemo tudi obdobje, v katerem živimo zadnjih nekaj desetletij – informacijska doba. 

Trenutno za prenos informacij najpogosteje uporabljamo elektroniko ter fotoniko. Pod 

elektroniko spadajo vsa elektronska vezja, kjer so prenašalci informacij elektroni. Elektronska 

vezja poganjajo številne naprave, od digitalnih ur pa vse do super-računalnikov, ki jih 

uporabljajo v znanstvene in vojaške namene. Pri fotoniki so nosilci informacije fotoni v vidnem 

spektru svetlobe. Najbolj razširjena so optična vlakna, ki jih združujemo v optične kable. Ti so 

trenutno najučinkovitejša pot do hitrega interneta, paradnega konja informacijske dobe. 

V tem diplomskem seminarju pa bom podrobneje predstavil še en način prenosa informacij, ki 

se v zadnjih desetletjih intenzivno raziskuje. To je plazmonika, ki je kombinacija fotonike in 

elektronike, saj prenesemo energijo (informacijo) iz fotonov na oscilacijo prostih elektronov na 

površini kovine. Vendar se takoj poraja vprašanje, zakaj bi se sploh lotili plazmonike, če smo 

do zdaj vse opravili z elektroniko ali fotoniko? Da odgovorimo na to vprašanje, je treba najprej 

spoznati, kakšne so omejitve elektronike in fotonike. 

Pri elektroniki lahko gradimo vezja na nanoskali in smo navzdol omejeni le z dimenzijo atoma 

(če smo optimisti), kar potrjuje izgradnja vedno manjših čipov. Smo pa omejeni v hitrosti 

prenosa podatkov, saj vsak material zavira gibanje elektronov po njem. Ta upornost je premo 

sorazmerna z dolžino komponente ter obratno sorazmerna s površino, skozi katero se gibljejo 

elektroni. Vsaka komponenta pa ima tudi svojo kapacitivnost, ki je premo sorazmerna s potjo, 

ki jo elektroni opravijo, ko se gibljejo v tej komponenti [1]. Pomemben je še relaksacijski čas, 

ki je premo sorazmeren s produktom upornosti in kapacitivnosti ter nam pove, koliko časa 

potrebuje komponenta, da se motnja, ki jo je povzročil potujoč elektron, zaduši in je 

komponenta pripravljena sprejeti nov elektron. Frekvenca, s katero lahko pošiljamo elektrone 

po takšni komponenti, je zato navzgor omejena z obratno vrednostjo relaksacijskega časa. V 

praksi je maksimalna frekvenca, ki jo teoretično lahko dosežemo z elektronskimi 

komponentami, reda 100 GHz (slika 1). 

Pri fotoniki je hitrost prenosa podatkov omejena le z nosilno frekvenco svetlobe. Informacije 

torej prenašamo z optično frekvenco, ki je reda velikosti 100 THz, kar je za tri velikostne rede 

več kot pri elektroniki [1]. Vendar pa smo pri svetlobi navzdol omejeni z njeno valovno dolžino 

[2]. Svetloba se namreč ne more razširjati po komponentah, ki imajo manjše dimenzije od 

valovne dolžine svetlobe. Pri optičnih frekvencah je ta spodnja meja reda velikosti 1 μm. 

Plazmonika združuje dobre lastnosti fotonike in elektronike, saj prenašamo energijo iz svetlobe 

na oscilacije elektronov. Te oscilacije obdržijo frekvenco, s katero smo jih vzbudili, torej 

optično frekvenco, vendar se informacijo s tem spravi na dimenzije, primerljive z dimenzijami 

elektronskih komponent. S plazmoniko lahko torej na nanonivoju prenašamo informacijo z 

visokimi frekvencami, kar ni možno pri elektroniki in fotoniki (slika 1). Najboljši način za tak 

prenos informacij je z razširjanjem svetlobe na meji med kovino in dielektrikom, kar 
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imenujemo površinski plazmon – polariton. Pri tem se razširjajo oscilacije nabojev na površini 

kovine (površinski plazmon) ter elektromagnetno valovanje v dielektriku (polariton). 

 

Slika 1. Graf režimov delovanja različnih tehnologij. Na abscisni osi je dimenzija komponente, ki se uporablja za 

prenos informacije, na ordinati pa frekvenca, s katero lahko informacijo širimo. V preteklosti smo imeli 

komponente velikih dimenzij, ki so počasi prenašale informacijo. 

V nadaljevanju bomo najprej obravnavali optiko kovin. Opisali bomo oscilacije prostih 

elektronov v kovini, nadaljevali z optičnimi lastnostmi kovin ter na koncu opisali razširjanje 

plazmon – polaritonov vzdolž meje med kovino in dielektrikom. 

V tretjem poglavju se bomo posvetili površinskim plazmonom ter njihovi interakciji s svetlobo. 

Najprej bomo izpeljali disperzijsko relacijo za plazmon – polaritone, ki se razširjajo na meji 

med kovino in dielektrikom, nato se bomo poglobili v način, kako vzbuditi površinske 

plazmone na meji med kovino in zrakom. Obravnavali bomo še en primer, Kretschmannovo 

geometrijo, v praksi najbolj razširjen postopek vzbujanja površinskih plazmonov. 

V četrtem poglavju bomo obravnavali prenos energije po verigi nanodelcev. Najprej bomo 

podrobneje opisali interakcijo svetlobe s posameznim nanodelcem, nato pa prenos energije med 

delci v verigi nanodelcev. Na koncu bomo izpeljali še disperzijsko relacijo površinskih 

plazmonov za verigo nanodelcev ter hitrost, s katero se energija razširja po verigi nanodelcev.  
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2 Optika kovin 
 

Svetloba, ki se razširja skozi neko snov, se obnaša drugače kot v vakuumu. V snovi se hitrost 

svetlobe zmanjša za faktor lomnega količnika (𝑛): 𝑐 = 𝑐0/𝑛, kjer je 𝑐 hitrost svetlobe v snovi, 

𝑐0 pa hitrost svetlobe v vakuumu. Lomni količnik je enak korenu dielektrične konstante (휀), 

katere vrednost je odvisna od lastnosti materiala. Dielektrična konstanta je pri dielektrikih in 

kovinah odvisna od krožne frekvence svetlobe (𝜔), ki se razširja skozi snov. To še posebej velja 

za kovine, kjer je dielektrična konstanta močno odvisna od frekvence svetlobe, ki se razširja po 

kovini, obenem pa ima pri dovolj nizkih frekvencah realna komponenta dielektrične konstante 

negativno vrednost. 

Optične komponente, zgrajene iz dielektrikov, so znanstveniki razvili najprej. Njihova dobra 

lastnost je, da se po njih svetloba razširja hitreje kot po kovinah, saj imajo v primerjavi s 

kovinami nižje lomne količnike in bistveno nižje absorpcijske koeficiente. Obenem je spekter 

valovnih dolžin (𝜆), ki jih prepuščajo dielektriki, zelo širok [1]. Ker pa se skozi optične 

komponente, ki so manjše od valovne dolžine svetlobe, svetloba nemoteno razširja naprej, smo 

omejeni na komponente velikosti, večjih od valovne dolžine svetlobe. V kolikor želimo izdelati 

vezje iz komponent, manjših od valovne dolžine svetlobe, moramo te komponente zgraditi iz 

kovine. 

 

2.1 Oscilacije prostih elektronov 
 

Kovine se od dielektrikov razlikujejo v tem, da so v njih prosti elektroni, ki se močneje kot 

vezani elektroni odzivajo na zunanje električno (in magnetno) polje. Svetloba je zaradi 

nihajočega električnega polja z jakostjo �⃑�  ter magnetnega polja z jakostjo �⃑⃑�  zmožna zanihati 

proste elektrone ob prehodu skozi kovino. Takšne oscilacije prostih elektronov imenujemo 

plazmoni. Plazmoni se pojavljajo tako v notranjosti kovine kot tudi na njenem robu, torej na 

meji med kovino in dielektrikom. Za prenos informacij so uporabni površinski plazmoni. 

Pri več zaporednih površinskih plazmonih (večji del objekta, ki ga opazujemo) želimo 

poudariti, da gre za valovanje, kar poimenujemo površinski plazmon – polariton. To je 

površinsko valovanje, za katerega je značilno, da je intenziteta največja na površini, z 

oddaljenostjo od površine pa se eksponentno zmanjšuje [3]. Frekvenca tega valovanja je enaka 

frekvenci svetlobe, s katero ga vzbujamo, valovna dolžina pa je lahko bistveno manjša in je 

pogojena z dimenzijo nihajočega električnega dipola. Ta dimenzija ni nič drugega kot razdalja 

med lokalno negativno naelektrenim delom kovine (kjer se nahaja prosti elektron) ter lokalno 

pozitivno naelektrenim delom, kjer je zaradi pomanjkanja elektrona v primerjavi z negativnim 

delom višji električni potencial (slika 2). Skupaj ta dva dela tvorita električni dipol. 

Sklopitev svetlobe s površinskimi plazmon – polaritoni nam torej omogoča delovanje z optično 

frekvenco (440 – 730 THz) na razdaljah, tipičnih za valovne dolžine rentgenskih žarkov (0,01 

do 10 nm) [4]. Obenem je tipično za površinske plazmon – polaritone, da ima nihajoče 

električno polje daljši doseg v dielektriku kot v kovini (slika 2), saj prosti elektroni v notranjosti 
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kovine zavirajo nihajoče elektrone na meji med kovino in dielektrikom. Doseg električnega 

polja pa je odvisen tudi od valovne dolžine površinskih plazmon – polaritonov. Manjša, kot je 

valovna dolžina, krajši je tudi doseg [1]. 

 

Slika 2. a) Oscilacije prostih elektronov na meji med kovino in dielektrikom. Os 𝑧 predstavlja oddaljenost od meje, 

ki je v po ravnini 𝑧 = 0. Jakost električnega polja �⃑�  je prikazana z rdečimi puščicami. b) Velikost 𝑧-komponente 

jakosti električnega polja (|𝐸𝑧|) v odvisnosti od oddaljenosti od meje. 𝛿𝑑 je karakterističen doseg električnega 

polja v dielektriku in je večji od karakterističnega dosega električnega polja v kovini (𝛿𝑘). Povzeto po [5]. 

Če želimo opisati površinske plazmone, si moramo najprej pogledati, kako se svetloba obnaša 

v kovinah. 

 

2.2 Optične lastnosti kovin 
 

Proste elektrone v kovini z oscilirajočim električnim poljem zanihamo. Privzemimo, da se skozi 

kovino razširja svetloba, v kateri se jakost električnega polja (𝐸) s časom (𝑡) spreminja kot 

𝐸(𝑡) = 𝐸(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡,                                                      (1) 

kjer je 𝐸(𝜔) je amplituda jakosti električnega polja pri določeni krožni frekvenci 𝜔. Na prosti 

elektron v električnem polju deluje električna sila (𝐹𝑒):  

𝐹𝑒 = −𝑒0𝐸(𝑡) ,                                                         (2) 

kjer je 𝑒0 = 1,6 ∙ 10−19 As osnovni naboj. Zapišemo lahko gibalno enačbo: 

𝑚
𝜕2𝑟

𝜕𝑡2 = −𝑒0𝐸(𝑡) ,                                                        (3) 

kjer je 𝑚 masa elektrona, 𝑟 pa njegova oddaljenost od ravnovesne lege. Vpeljemo še električni 

dipolni moment 𝑝 = −𝑒0𝑟. Če pomnožimo obe strani enačbe (3) z nabojem elektrona, dobimo: 
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𝑚
𝜕2𝑝

𝜕𝑡2
= 𝑒0

2𝐸(𝑡) .                                                        (4) 

Privzemimo še, da tudi električni dipolni moment niha s krožno frekvenco 𝜔: 

𝑝(𝑡) = 𝑝(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡,                                                      (5) 

kjer je 𝑝(𝜔) amplituda električnega dipolnega momenta pri določeni frekvenci vzbujanja. Če 

enačbi (2) in (5) vstavimo v enačbo (4) ter odvajamo električni dipolni moment po času, se nam 

eksponenti del enačbe pokrajša, nato pa izrazimo amplitudo električnega dipolnega momenta: 

𝑝(𝜔) = −
𝑒0

2 𝐸(𝜔)

𝑚 𝜔2
 .                                                      (6) 

Polarizacija (𝑃) kovine je povprečna amplituda dipolnih momentov na enoto volumna, in če je 

številska gostota dipolnih momentov enaka 𝑁 ter privzamemo, da so vsi dipoli enako 

orientirani, je amplituda polarizacije kar enaka produktu 𝑁𝑝(𝜔). Ta nam pride prav, če želimo 

izraziti še eno makroskopsko količino kovine, njeno dielektrično konstanto 휀𝑘, ki je enaka 

휀𝑘 = 1 + 𝜒 ,                                                            (7) 

kjer je 𝜒 susceptibilnost kovine. Ker je 𝑃 = 휀0𝜒𝐸, je 

𝜒 =
𝑁𝑝(𝜔)

𝜀0𝐸(𝜔)
 ,                                                            (8) 

kjer je 휀0 = 8,85 ∙ 10−12 As/Vm influenčna konstanta. Ko vstavimo enačbo (6) v enačbo (8) 

ter to v enačbo (7), dobimo izraz za dielektrično konstanto kovine: 

휀𝑘 = 1 −
𝑁𝑒0

2

𝜀0𝑚𝜔2 .                                                        (9) 

Iz enačbe je razvidno, da ima kovina pri določeni frekvenci svetlobe dielektrično konstanto 

enako 0. To frekvenco imenujemo plazemska frekvenca in je enaka 

𝜔𝑝 = √
𝑁𝑒0

2

𝜀0𝑚
 .                                                         (10) 

Tipične plazemske frekvence kovin se nahajajo globoko v ultra-vijoličnem spektru svetlobe. 

Ko je frekvenca svetlobe višja od plazemske frekvence, kovina postane prozorna za svetlobo, 

ko pa je frekvenca svetlobe nižja od plazemske, se svetloba na površini kovine odbije, del pa 

se absorbira v kovino. Pri 𝜔 < 𝜔𝑝, je dielektrična konstanta negativna. Ker je lomni količnik 

snovi enak korenu iz dielektrične konstante, je lomni količnik imaginaren, kar pa pomeni, da 

se svetloba po kovini ne more razširjati. Zaradi tega kovine za svetlobo s frekvenco, nižjo od 

plazemske, deluje kot ogledalo. 

Zanima nas še disperzijska relacija svetlobe v kovini, ki podaja zvezo med frekvenco svetlobe 

ter velikostjo valovnega vektorja svetlobe (𝑘). Razširjanje svetlobe skozi snov opiše valovna 

enačba [6]: 
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𝜀𝑘

𝑐0
2

𝜕2𝐸(𝑟,𝑡)

𝜕𝑡2
= ∇2𝐸(𝑟, 𝑡) .                                                 (11) 

Rešitev za jakost električnega polja 𝐸(𝑟, 𝑡) poiščemo z nastavkom za ravni val: 

𝐸(𝑟, 𝑡) = 𝐸(𝜔)𝑒𝑖𝑘𝑟−𝑖𝜔𝑡.                                               (12) 

Ko vstavimo enačbo (12) v enačbo (11), dobimo: 

𝜀𝑘𝜔2

𝑐0
2 = 𝑘2 .                                                            (13) 

Če v enačbo (13) vstavimo še enačbo (9) za dielektrično konstantno kovine ter upoštevamo 

enačbo (10), dobimo disperzijsko relacijo (slika 3) za elektromagnetno valovanje v notranjosti 

kovine: 

𝜔 = √𝜔𝑝
2 + 𝑘2𝑐0

2 .                                                         (14) 

Pri frekvencah, nižjih od plazemske frekvence, se svetloba po kovini ne more razširjati. 

 

Slika 3. Disperzijska relacija za elektromagnetno valovanje v kovini. Modra krivulja: krožna frekvenca (𝜔) v 

odvisnosti od valovnega vektorja (𝑘𝑝) za plazmone v notranjosti kovine. Rdeča premica: krožna frekvenca svetlobe 

v kovini v odvisnosti od valovnega vektorja (𝑘). Zelena premica: plazemska frekvenca (𝜔𝑝). Svetloba z 𝜔 < 𝜔𝑝 

se po kovini ne more razširjati. Povzeto po [1]. 

 

2.3 Razširjanje svetlobe vzdolž meje med kovino in dielektrikom 
 

Do zdaj smo obravnavali oscilacije prostih elektronov znotraj kovine, v nadaljevanju pa se 

bomo osredotočili na oscilacije elektronov na meji med kovino in dielektrikom. Obravnavamo 

svetlobo, ki se razširja vzdolž meje med dielektrikom in kovino in ima samo komponento 
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jakosti magnetnega polja, ki je vzporedna z mejo med dielektrikom in kovino, valovanje je torej 

transverzalno magnetno. Eno os koordinatnega sistema poravnajmo s smerjo jakosti 

magnetnega polja, tako da ima samo komponento v smeri osi 𝑦. Valovanje se razširja v smeri 

osi 𝑥, mejo med dielektrikom in kovino pa predstavlja ravnina 𝑧 = 0 (glej sliko 2). 

Ko je 𝑧 > 0, smo v dielektriku, ko pa je 𝑧 < 0, smo v kovini. Privzemimo, da ima svetloba v 

dielektriku jakost magnetnega (�⃑⃑� 𝑑) polja enako 

�⃑⃑� 𝑑 = (0,𝐻𝑑𝑦, 0)𝑒
𝑖(𝑘𝑑𝑥𝑥+𝑘𝑑𝑧𝑧−𝜔𝑡),                                      (15) 

kjer je 𝐻𝑑𝑦 komponenta jakosti magnetnega polja v dielektriku v smeri osi 𝑦, 𝑘𝑑𝑥 komponenta 

valovnega vektorja v dielektriku v smeri osi 𝑥, 𝑘𝑑𝑧 pa komponenta valovnega vektorja v 

dielektriku v smeri osi 𝑧. Jakost električnega polja (�⃑� 𝑑) je v dielektriku enaka 

�⃑� 𝑑 = (𝐸𝑑𝑥, 0, 𝐸𝑑𝑧)𝑒
𝑖(𝑘𝑑𝑥𝑥+𝑘𝑑𝑧𝑧−𝜔𝑡),                                    (16) 

kjer je 𝐸𝑑𝑥 komponenta jakosti električnega polja v smeri osi 𝑥 v dielektriku (vzporedna z mejo 

med dielektrikom in kovino), 𝐸𝑑𝑧 pa komponenta jakosti električnega polja v smeri osi 𝑧 v 

dielektriku (pravokotna na mejo). Podobno je v kovini, kjer je jakost magnetnega polja (�⃑⃑� 𝑘) 

enaka 

�⃑⃑� 𝑘 = (0,𝐻𝑘𝑦, 0)𝑒
𝑖(𝑘𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑧𝑧−𝜔𝑡),                                       (17) 

kjer je 𝐻𝑘𝑦 komponenta jakosti magnetnega polja v kovini v smeri osi 𝑦, 𝑘𝑘𝑥 komponenta 

valovnega vektorja v kovini v smeri osi 𝑥, 𝑘𝑘𝑧 pa komponenta valovnega vektorja v kovini v 

smeri osi 𝑧. Tudi enačba jakosti električnega polja (�⃑� 𝑘) v kovini ima podobno obliko: 

�⃑� 𝑘 = (𝐸𝑘𝑥, 0, 𝐸𝑘𝑧)𝑒
𝑖(𝑘𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑧𝑧−𝜔𝑡),                                    (18) 

kjer je 𝐸𝑘𝑥 komponenta jakosti električnega polja v kovini v smeri osi 𝑥, 𝐸𝑘𝑧 pa komponenta 

jakosti električnega polja v smeri osi 𝑧. Na meji med kovino in dielektrikom se ohranjajo 

transverzalne komponente jakosti električnega polja [7]: 

𝐸𝑑𝑥 = 𝐸𝑘𝑥 ,                                                          (19) 

transverzalne komponente jakosti magnetnega polja: 

𝐻𝑑𝑦 = 𝐻𝑘𝑦 ,                                                         (20) 

in pravokotna komponenta gostote električnega polja: 

휀𝑑𝐸𝑑𝑧 = 휀𝑘𝐸𝑘𝑧 .                                                      (21) 

Ohranja se tudi pravokotna komponenta jakosti magnetnega polja, vendar imamo v našem 

primeru transverzalno magnetno valovanje, torej te komponente ni. Poleg pogojev na meji 

bomo uporabili še eno izmed Maxwellovih enačb, in sicer diferencialno obliko Ampere-

Maxwellovega zakona, pri katerem bomo privzeli, da ni električnih tokov: 
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∇ × �⃑⃑� 𝑑 = 휀0휀𝑑
𝜕�⃑� 𝑑

𝜕𝑡
 .                                                     (22) 

Povsem enaka enačba velja tudi v kovini (le zamenjamo indeks 𝑑 v indeks 𝑘). Če v enačbo (22) 

vstavimo enačbi (15) in (16), dobimo dve zvezi med komponentama jakosti električnega in 

magnetnega polja v dielektriku: 

𝑘𝑑𝑧𝐻𝑑𝑦 = −𝜔휀0휀𝑑𝐸𝑑𝑥 ,                                                   (23) 

𝑘𝑑𝑥𝐻𝑑𝑦 = −𝜔휀0휀𝑑𝐸𝑑𝑧 .                                                  (24) 

Ko vstavimo v enačbo (22) enačbi (17) in (18), dobimo dve enaki enačbi za komponenti jakosti 

električnega in magnetnega polja v kovini: 

𝑘𝑘𝑧𝐻𝑘𝑦 = −𝜔휀0휀𝑘𝐸𝑘𝑥 ,                                                    (25) 

𝑘𝑘𝑥𝐻𝑘𝑦 = −𝜔휀0휀𝑘𝐸𝑘𝑧 .                                                   (26) 

Ker na meji med kovino in dielektrikom velja enačba (19), lahko s tem, ko izpostavimo jakost 

električnega polja v enačbah (23) in (25) ti dve enačbi enačimo, z upoštevanjem enačbe (20) pa 

dobimo relacijo, ki podaja pogoj za nastanek površinskih plazmonov: 

𝑘𝑘𝑧

𝜀𝑘
=

𝑘𝑑𝑧

𝜀𝑑
 .                                                            (27) 

V enačbah (24) in (26) lahko izpostavimo produkt jakosti električnega polja z dielektrično 

konstanto snovi, ter ta produkta v kovini in dielektriku enačimo (enačba (21)). Iz tega dobimo 

relacijo: 

𝑘𝑑𝑥 = 𝑘𝑘𝑥 .                                                          (28) 

Zveza med velikostjo valovnega vektorja dielektrika in frekvenco elektromagnetnega valovanja 

je: 

𝑘𝑑
2 = 휀𝑑 (

𝜔

𝑐0
)
2

.                                                      (29) 

Valovni vektor v dielektriku ima v našem primeru samo komponenti v 𝑥 in 𝑧 smeri 

(𝑘𝑑
2 = 𝑘𝑑𝑥

2 + 𝑘𝑑𝑧
2 ). Iz enačbe (29) izrazimo 𝑘𝑑𝑥: 

𝑘𝑑𝑥 = √휀𝑑 (
𝜔

𝑐0
)
2

− 𝑘𝑑𝑧
2  .                                               (30) 

Enako velja zaradi enačbe (28) tudi za kovino. V obeh snoveh je komponenta 𝑥 valovnega 

vektorja enaka (enačba (28)), zato jo poimenujemo valovni vektor površinskega plazmona 𝑘𝑝𝑝. 

Če iz enačbe (27) izrazimo 𝑘𝑑𝑧, ki je enak produktu razmerja dielektričnih konstant dielektrika 

in kovine ter 𝑘𝑘𝑧, ter ga vstavimo v enačbo (30), to pa enačimo z povsem enako enačbo, le da 

tokrat velja za kovino (namesto indeksov 𝑑 indeksi 𝑘), dobimo izraz za 𝑧-komponento 
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valovnega vektorja kovine. Če še tega vstavimo nazaj v enačbo (30) za kovino (zamenjani 

indeksi), dobimo izraz za površinski plazmon na meji med dielektrikom in kovino (slika 4): 

𝑘𝑝𝑝 =
𝜔

𝑐0
√

𝜀𝑑𝜀𝑘

𝜀𝑑+𝜀𝑘
 .                                                   (31) 

 

Slika 4. Disperzijska zveza za površinske plazmone. Rdeča krivulja: krožna frekvenca površinskih plazmonov (𝜔) 

na meji med dielektrikom in kovino za različne velikosti valovnih vektorjev (𝑘). Ko se velikost valovnega vektorja 

veča, se frekvenca asimptotično približuje frekvenci površinskih plazmonov (𝜔𝑝𝑝). Modra premica: disperzijska 

relacija za razširjanje svetlobe po dielektriku z dielektrično konstanto 휀𝑑. Krožna frekvenca površinskih 

plazmonov je ob vsaki vrednosti valovnega vektorja manjša od krožne frekvence svetlobe, ki se razširja v 

dielektriku (𝜔𝑑).  Povzeto po [1]. 

Iz enačbe (31) je razvidno, da v primeru, ko se dielektrična konstanta kovine približuje 

negativni vrednosti dielektrične konstante dielektrika, velikost valovnega vektorja 

površinskega plazmona narašča proti neskončnosti (slika 4). Krožno frekvenco ob takšnih 

pogojih definiramo kot frekvenco površinskih plazmonov (𝜔𝑝𝑝). Dielektrično konstanto kovine 

(glej enačbo (9), v kateri upoštevamo enačbo (10)) enačimo z negativno vrednostjo dielektrične 

konstante dielektrika (slika  5): 

−휀𝑑 = 1 −
𝜔𝑝

2

𝜔2 ,                                                       (32) 

od koder izpostavimo krožno frekvenco ter jo enačimo s frekvenco površinskih plazmonov. 

Dobimo: 

𝜔𝑝𝑝 =
𝜔𝑝

√1+𝜀𝑑
 .                                                        (33) 

Iz enačbe (33) je razvidno, da imamo na meji med kovino in dielektrikom z nižjo dielektrično 

konstanto višjo vrednost površinske plazemske frekvence. V primeru, da opazujemo mejo med 

kovino in zrakom, ki ima v primerjavi z drugimi dielektriki nizko vrednost dielektrične 

konstante (približno 1), je vrednost površinske plazemske frekvence za faktor √2 manjša od 

plazemske frekvence. 

Na sliki 4 je narisana tudi disperzijska relacija za dielektrik. Opazimo, da se krožni frekvenci 

in velikost valovnega vektorja površinskih plazmonov ter svetlobe, ki se razširja skozi 
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dielektrik, nikoli ne ujemata. Valovni vektor površinskega plazmona je pri vsaki krožni 

frekvenci večji od valovnega vektorja vpadne svetlobe. To pa pomeni, da svetlobe ne moremo 

direktno sklopiti  s površinskimi plazmoni. Kako rešimo ta problem, bomo podrobneje 

predstavili v naslednjem poglavju. 

 

Slika 5. Realna komponenta dielektrične konstante (휀𝑟) v odvisnosti od krožne frekvence svetlobe (𝜔). V 

dielektriku (modra črta) je dielektrična konstanta (휀𝑑) približno konstanta. V kovini (rdeča krivulja) je dielektrična 

konstanta (휀𝑘) močno odvisna od krožne frekvence svetlobe. Pri krožnih frekvencah, nižjih od plazemske 

frekvence (𝜔𝑝), je dielektrična konstanta kovine manjša od 0, pri frekvenci površinskih plazmonov (𝜔𝑝𝑝) pa enaka 

negativni vrednosti dielektrične konstante dielektrika, na katerega kovina meji. Za celoten spekter 

elektromagnetnega valovanja velja: 휀𝑘 < 휀𝑑. 

 

3 Sklopitev svetlobe s površinskimi plazmoni 
 

Do zdaj smo pokazali možnost obstoja površinskih plazmonov na meji med kovino in 

dielektrikom in napovedali, da direktna sklopitev med svetlobo in površinskim plazmonom ni 

možna. Kot pri vsaki sklopitvi, je treba tudi pri sklopitvi površinskih plazmonov in fotonov, ki 

so nosilci svetlobe, enačiti gibalni količini 𝑝𝑔, ki sta premo sorazmerni z velikostjo valovnega 

vektorja 𝑘: 

𝑝𝑔 = ℏ𝑘 ,                                                           (34) 

ter njuni energiji (𝐸), ki sta premo sorazmerni s krožno frekvenco: 

𝐸 = ℏ𝜔 ,                                                           (35) 

kjer je ℏ = 10−34Js reducirana Planckova konstanta. Krožni frekvenci fotona in površinskega 

plazmona sta enaki, saj se frekvenca svetlobe pri prehodu skozi mejo dveh snovi ohrani. Zato 

bomo v nadaljevanju primerjali le velikosti valovnih vektorjev svetlobe in površinskih plazmon 

– polaritonov, kar je ekvivalentno primerjanju njunih gibalnih količin. 
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Velikost valovnega vektorja površinskega plazmon – polaritona smo že izrazili v enačbi (31), 

zanima nas pa še velikost valovnega vektorja svetlobe, ki je obratno sorazmerna z njeno 

valovno dolžino (𝜆). Kot smo že prej povedali, se svetloba v snovi razširja počasneje kot v 

vakuumu. Ker se frekvenca valovanja v snovi ne spremeni, se mora spremeniti valovna dolžina, 

in sicer se skrajša za faktor lomnega količnika snovi, skozi katero se svetloba razširja. To 

pomeni, da se velikost valovnega vektorja svetlobe v snovi poveča za faktor lomnega količnika, 

ki je enak korenu dielektrične konstante te snovi. Vemo pa tudi, da je dielektrična konstanta 

snovi odvisna od krožne frekvence svetlobe, ki se skozi to snov razširja. 

Že prej smo se seznanili s tem, da je dielektrična konstanta kovine močno odvisna od frekvence 

svetlobe ter da ima ob dovolj nizkih frekvencah negativno vrednost (slika 5), kar pomeni, da se 

svetloba s takšno frekvenco ne more razširjati po kovini. V primerjavi s kovino se dielektrična 

konstanta v dielektriku zanemarljivo malo spreminja v odvisnosti od frekvence (slika 5). 

Spoznali smo, da je nemogoče svetlobo, ki se razširja skozi poljuben dielektrik, sklopiti s 

površinskimi plazmon – polaritoni na meji med tem dielektrikom in kovino, saj imajo fotoni 

takšne svetlobe premajhno gibalno količino (slika 4). Vendar pa vemo, da ima valovanje v snovi 

z manjšo dielektrično konstanto ob enaki frekvenci manjšo velikost valovnega vektora kot v 

snovi z večjo dielektrično konstanto. Prav tako pa se veča velikost valovnega vektorja 

površinskega plazmon – polaritona na meji med kovino in dielektrikom z večanjem dielektrične 

konstante (enačba (31)). Zato bi lahko vzbudili površinske plazmone na meji med kovino in 

dielektrikom z nižjo dielektrično konstanto s svetlobo, ki se razširja po dielektriku z višjo 

dielektrično konstanto. 

Vzemimo torej dielektrik z nižjo dielektrično konstanto, npr. zrak, ter dielektrik z višjo 

dielektrično konstanto, npr. silicijevo steklo. Če se skozi steklo razširja svetloba s frekvenco 

vzbujanja (𝜔𝑣), ima v steklu ta svetloba velikost valovnega vektorja 𝑘𝑑, v zraku pa velikost 

𝑘𝑧𝑟𝑎𝑘, pri čemer je 𝑘𝑧𝑟𝑎𝑘 < 𝑘𝑑 (slika 6). Površinski plazmoni na meji med steklom in kovino 

bi sicer imeli ob enaki energiji višjo velikost valovnega vektorja, vendar pa imajo na meji med 

zrakom in kovino z enako energijo nižjo. 

Četudi ima svetloba, s katero želimo vzbuditi površinski plazmon, višjo velikost valovnega 

vektorja kot površinski plazmon, ju lahko sklopimo, saj je za sklopitev pomembna le 

komponenta valovnega vektorja, ki je vzporedna z mejo med kovino in zrakom (longitudinalna 

komponenta). 

Če torej svetloba vpade na mejo steklo – kovina pod določenim kotom, se lahko longitudinalna 

komponenta njenega valovnega vektorja ujema z valovnim vektorjem površinskega plazmona. 

Edini problem predstavlja le še prenos energije iz dielektrika z višjo dielektrično konstanto na 

mejo med kovino in dielektrikom z nižjo dielektrično konstanto. Najbolj praktična rešitev tega 

problema je uporaba Kretschmannove geometrije. 
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Slika 6. Disperzijska relacija za svetlobo, ki se razširja po različnih snoveh. Črna premica prikazuje odvisnost 

krožne frekvence svetlobe (𝜔) v odvisnosti od valovnega vektorja svetlobe (𝑘0), ko se ta razširja po zraku. Na 

modri premici je prikazana disperzijska relacija za svetlobo, ki se razširja po dielektriku z dielektrično konstanto 

휀𝑑. Rdeča krivulja predstavlja disperzijsko relacijo za površinske plazmone na meji med zrakom in kovino. 

Povzeto po [1]. 

 

3.1 Kretschmannov postopek 
 

Pri Kretschmannovem postopku prenesemo energijo iz svetlobe, ki se razširja po steklu, skozi 

tanko plast kovine na mejo med kovino in zrakom (slika 7). Plast kovine mora biti dovolj tanka, 

da evanescentno polje svetlobe, ki se razširja vzdolž meje med steklom in kovino, seže do meje 

med kovino in zrakom, kjer vzbudi površinske plazmone. Tipične debeline kovinske plasti so 

med 20 in 50 nm [8]. 

Pomemben del Kretschmannove geometrije je steklena prizma (slika 7), na katero (zaradi 

enostavnejše obravnave) pod pravim kotom vpade svetloba. Na eno izmed stranic prizme je 

nanešena tanka plast kovine. Na mejo med to plastjo kovine in prizmo vpade svetloba pod 

kotom 𝜃 in se na meji popolnoma odbije, saj so optične frekvence veliko manjše od plazemske 

frekvence, pri kateri postane kovina transparentna za svetlobo. Skozi plast kovine seže le 

evanescentno polje, ki se na drugi strani kovinske plasti sklopi s površinskimi plazmon – 

polaritni na meji med kovino in zrakom. Do sklopitve pride, če se ujemata valovni vektor 

površinskih plazmon – polaritonov na meji med kovino in zrakom (𝑘𝑝𝑝) ter longitudinalna 

komponenta valovnega vektorja svetlobe v prizmi (𝑘𝑑,||): 

𝑘𝑑,|| =
𝜔

𝑐0
√휀𝑑 sin𝜃 ,                                                  (36) 

kjer je 휀𝑑 dielektrična konstanta steklene prizme. Če upoštevamo enačbo (31) za mejo med 

kovino in zrakom in dobljen valovni vektor površinskih plazmonov na meji med kovino in 

zrakom enačimo z longitudinalno komponento valovnega vektorja svetlobe v prizmi, dobimo 

zvezo za kot 𝜃𝑠, pri katerem je sklopitev največja možna, saj se valovna vektorja ujemata: 
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𝜃𝑠 = arcsin√
𝜀𝑧 𝜀𝑘

𝜀𝑑(𝜀𝑧+𝜀𝑘)
 .                                                (37) 

Enačbo (37) lahko še poenostavimo tako, da upoštevamo, da je dielektrična konstanta zraka 

휀𝑧 = 1 in dobimo 

𝜃𝑠 = arcsin√
𝜀𝑘

𝜀𝑑(1+𝜀𝑘)
 .                                                (38) 

Bolj, kot se ujemata valovni vektor površinskih plazmon – polaritonov in longitudinalna 

komponenta valovnega vektorja svetlobe v steklu, močnejša je sklopitev in več energije se 

prenese iz svetlobe na površinske plazmone. To se opazi v padcu intenzitete svetlobe, ki se 

odbije na meji med stekleno prizmo in kovino. Ta padec intenzitete svetlobe je močno odvisen 

od kota, pod katerim svetloba vpade na mejo med kovino in stekleno prizmo, odvisen pa je tudi 

od debeline plasti kovine ter lomnega količnika materiala, iz katerega je zgrajena prizma. 

Tipičen kot 𝜃 za vpad svetlobe na mejo med prizmo iz silicijevega dioksida in kovine, pri 

katerem opazimo maksimalen padec intenzitete odbite svetlobe, je med 45° in 46°. Vpadni kot 

𝜃, pri katerem je odbojnost najnižja, se z večanjem lomnega količnika materiala povečuje (slika 

8). 

 

Slika 7. Kretschmannova geometrija. Polarizirana svetloba z jakostjo električnega polja (�⃑� ) in jakostjo magnetnega 

polja (�⃑⃑� ) se razširja po stekleni prizmi, kjer ima valovni vektor svetlobe velikost enako 𝑘𝑑 in longitudinalno 

komponento 𝑘𝑑,|| vzdolž meje s kovino. Pri ustreznem vpadnem kotu (𝜃) je longitudinalna komponenta valovnega 

vektorja enaka valovnemu vektorju površinskih plazmonov (𝑘𝑝𝑝) na meji med zrakom in kovino. Takrat je 

sklopitev med svetlobo in površinskimi plazmoni največja. Povzeto po [8]. 

Debelina plasti kovine ima velik vpliv na odbojnost svetlobe na meji med prizmo in kovino. Pri 

debelinah plasti, ki so primerljive z valovno dolžino vpadne svetlobe, dobimo največji padec 

odbojnosti pri sklopitvi svetlobe s površinskimi plazmon – polaritoni, medtem ko na debelejših 
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plasteh vse manj evanescentnega polja uspe prodreti do površine plasti, kar pomeni slabšo 

sklopitev svetlobe s površinskimi plazmon – polaritoni in posledično manjši padec odbojnosti 

ob ujemanju valovnih vektorjev. Pri pretankih plasteh pa se svetloba nemoteno razširja skozi 

plast kovine ter se obnaša, kot da plasti ne bi bilo ter bi se odbila le na meji med prizmo in 

zrakom. 

 

Slika 8. Odbojnosti (𝑅) svetlobe na meji med stekleno prizmo in plastjo kovine v odvisnosti od vpadnega kota (𝜃) 

svetlobe na mejo med steklom in kovino za prizme iz materialov z različnimi lomnimi količniki. Lomni količnik 

za prizmo 1 je najmanjši ter se veča do prizme 9. Povzeto po [9]. 

 

4 Prenos energije po verigi nanodelcev 
 

Do sedaj smo obravnavali vzbujanje površinskih plazmonov na makroskopski skali, vendar nas 

še zanima, kako s svetlobo vzbudimo posamezen nanodelec, in kako ta nanodelec energijo 

preda naslednjemu nanodelcu, ta še naslednjemu in tako naprej. To lahko opišemo z interakcijo 

bližnjega polja med nanodelci. 

Poglejmo si primer razširjanja polarizirane svetlobe z jakostjo električnega polja �⃑� , ki niha v 

smeri pravokotno na smer razširjanja svetlobe (transverzalno električno valovanje). Svetloba 

vpade na kovinski nanodelec (npr. iz zlata, srebra ali bakra) s premerom približno 10 nm. Na 

prosto gibljive elektrone v nanodelcu deluje električna sila, ki jo povzroča nihajoče električno 

polje svetlobe, zato se v nanodelcu prerazporedi naboj tako, da se ustvarita nasprotno 

naelektrena pola na njegovi površini vzdolž smeri, v kateri niha električno polje (slika 9). Tako 

torej s svetlobo vzbudimo oscilacije prostih elektronov na površini kovinskega nanodelca. 
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Slika 9. Transverzalno električno polarizirana svetloba z jakostjo električnega polja �⃑�  in smerjo razširjanja 

valovnih čel, podano z valovnim vektorjem �⃑� , vpade na krogelni nanodelec. Električno polje povzroči oscilacije 

prostih elektronov v nanodelcu, te oscilacije pa vzbudijo oscilacije na njegovem sosedu, itd. Valovanje vzdolž 

verige nanodelcev ostane transverzalno, ob razvejanju verige v transverzalni smeri pa dobimo longitudinalno 

valovanje. Povzeto po [1]. 

Če imamo verigo nanodelcev, se oscilacije, ki jih svetloba vzbudi na prvem nanodelcu, 

prenesejo na soseda, kjer se prosti elektroni zaradi električne sile uredijo tako, da sta naelektrena 

pola ob vsakem trenutku zasukana v nasprotno smer kot pri prvem nanodelcu (slika 9). Tako se 

oscilacije prostih elektronov prenašajo iz enega nanodelca na drugega, zato lahko po verigi 

nanodelcev prenesemo energijo, ki je bila prvotno shranjena v svetlobi. Kolektivno gibanje tako 

vzbujenih prostih elektronov že poznamo iz prejšnjih poglavij pod imenom plazmoni. To ni 

edini način za prenos energije med nanodelci, obenem pa imamo ob takšnem prenosu ogromne 

energijske izgube (približno 3 dB/μm) [10]. Ker pa so verige nanodelcev tipično kratke (reda 

velikosti 1 μm), energijske izgube niso pomembne. 

 

4.1 Absorpcijski presek nanodelca 
 

Poglejmo podrobneje vzbujanje posameznega nanodelca. Dielektrično konstanto kovine, iz 

katere je nanodelec, lahko zapišemo kot 

휀𝑘 = 휀𝑘1(𝜔) + 𝑖휀𝑘2(𝜔) ,                                               (39) 

kjer je 휀𝑘1 realni ter 휀𝑘2 imaginarni del dielektrične konstante. Realni del je pri optičnih 

frekvencah, ki so manjše od plazemske frekvence, manjši od 0. Ne smemo pozabiti, da je 
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dielektrična konstanta v kovini močno odvisna od frekvence svetlobe (𝜔). Zaradi imaginarnega 

dela, ki predstavlja absorpcijo svetlobe, imamo energijske izgube ob prenosu energije na 

nanodelec. Kovinski nanodelec postavimo v dielektrik (gostitelj), ki ima dielektrično konstanto 

휀𝑑 z zanemarljivo majhnim imaginarnim delom dielektrične konstante, tako da so energijske 

izgube svetlobe, ki se razširja po takšnem dielektriku (npr. silicijevem steklu), zanemarljive. 

Odziv nanodelca je odvisen od njegove polarizabilnosti (𝛼). Za krogelni kovinski nanodelc v 

dielektriku je polarizabilnost [11, 12]: 

𝛼 = 4𝜋𝑅3 𝜀𝑘(𝜔)−𝜀𝑑

𝜀𝑘(𝜔)+2𝜀𝑑
 ,                                                    (40) 

kjer je 𝑅 polmer nanodelca. Če v enačbo (40) vstavimo enačbo (39) ter racionaliziramo 

imenovalec ulomka, dobimo: 

𝛼 = 4𝜋𝑅3 𝜀𝑘1
2 (𝜔)+𝜀𝑘2

2 (𝜔)+𝜀𝑘1(𝜔)𝜀𝑑−2𝜀𝑑
2+3𝑖𝜀𝑘2(𝜔)𝜀𝑑

(𝜀𝑘1(𝜔)+2𝜀𝑑)2+𝜀𝑘2
2 (𝜔)

 .                                (41) 

Zanima nas, koliko energije vpadne svetlobe se absorbira v posameznem nanodelcu. Energijske 

izgube so odvisne od imaginarnega dela polarizabilnosti. Kot merilo za energijske izgube zaradi 

absorpcije se uporablja efektivni absorpcijski presek kovinskega nanodelca (𝜎), ki nam pove, s 

kolikšno efektivno površino nanodelec absorbira svetlobo [13]: 

𝜎 = 𝑘𝑑  Im(𝛼) ,                                                        (42) 

kjer je 𝑘𝑑 velikost valovnega vektorja svetlobe, ki se razširja po dielektriku, s katerim je 

nanodelec obdan. Če enačbo (41) vstavimo v enačbo (42), valovni vektor pa zapišemo kot 

𝑘𝑑 = √휀𝑑  𝜔/𝑐0, dobimo frekvenčno odvisnost efektivnega absorpcijskega preseka kovinskega 

nanodelca: 

𝜎 =
12𝜋 𝜔 𝜀𝑑

3
2  𝑅3

𝑐0

𝜀𝑘2(𝜔)

[𝜀𝑘1(𝜔)+2𝜀𝑑]2+[𝜀𝑘2(𝜔)]2  
 .                                      (43) 

Efektivni absorpcijski presek bo največji, ko bo imenovalec v enačbi (43) najmanjši možen, 

torej takrat, ko je realni del dielektrične konstante kovine enak dvakratniku negativne vrednosti 

dielektrične konstante dielektrika, 

휀1𝑘(𝜔0) = −2휀𝑑 ,                                                       (44) 

kar se zgodi pri resonančni krožni frekvenci 𝜔0. Če na nanodelec posvetimo s svetlobo, katere 

krožna frekvenca zadošča pogoju iz enačbe (44), smo v resonanci (slika 10). Spomnimo se še 

zveze med realnim delom dielektrične konstante kovine in krožno frekvenco svetlobe (enačba 

(9) z upoštevanjem enačbe (10)), ter enačbo (44) preoblikujemo v 

−2휀𝑑 = 1 −
𝜔𝑝

2

𝜔0
2 .                                                      (45) 

Resonančna krožna frekvenca je torej odvisna od dielektrične konstante dielektrika, v katerem 

se nahaja kovinski nanodelec. Iz enačbe (45) lahko izrazimo resonančno krožno frekvenco: 
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𝜔0 =
𝜔𝑝

√1+2𝜀𝑑
 .                                                         (46) 

Višji, kot je lomni količnik dielektrika, nižja je krožna frekvenca (in daljša valovna dolžina) 

svetlobe, pri kateri pridemo v resonanco (slika 10). 

 

Slika 10. Efektivni absorpcijski presek (𝜎) v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe (𝜆) za srebrni nanodelec s 

premerom 50 nm v dielektričnih materialih z različnimi lomnimi količniki. Višji, kot je lomni količnik dielektrika, 

daljša je resonančna valovna dolžina. Povzeto po [14]. 

Iz grafa efektivnega absorpcijskega preseka v odvisnosti od valovne dolžine (slika 10) je 

razvidno, da se efektivni absorpcijski koeficient močno poveča, ko se približamo resonančni 

valovni dolžini. Izven resonance je efektivni absorpcijski koeficient kar enak kvadratu premera 

nanodelca, torej pride do interakcije med svetlobo in nanodelcem le takrat, ko svetloba direktno 

vpade na nanodelec (slika 11). Ko pa se bližamo resonanci, pride do interakcije med 

nanodelcem in svetlobo tudi daleč stran od nanodelca (slika 11). Takrat je efektivni absorpcijski 

presek reda velikosti kvadrata valovne dolžine svetlobe [15]. Ker imamo pri optični frekvenci 

tipične valovne dolžine okoli 500 nm, nanodelec pa je tipično velik od 0,1 nm (atom) do 10 nm 

(kovinski nanodelec), se efektivni absorpcijski presek ob resonanci torej močno poveča, z njim 

pa učinkovitost interakcije med svetlobo in nanodelcem. Ob resonanci med nanodelcem in 

svetlobo se močno povečajo lokalna polja, kar pa pomeni visoke energijske izgube [15]. 
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Slika 11. a) Interakcija svetlobe s kovinskim nanodelcem, ko nista v resonanci. Efektivni absorpcijski presek je 

primerljiv s površino nanodelca. Motnjo občuti le svetloba, ki vpade direktno na nanodelec. b) Resonančna 

interakcija svetlobe s kovinskim nanodelcem. Efektivni absorpcijski presek močno naraste. Tudi oddaljena 

svetloba se odzove na oviro (nanodelec).  Povzeto po [15]. 

 

4.2 Lastnosti verige nanodelcev 
 

Do zdaj smo spoznali, kako se energija prenese iz svetlobe na nanodelec, sedaj pa nas še 

podrobneje zanima, kako se energija prenaša po verigi nanodelcev. Vzemimo najenostavnejši 

primer: ravna veriga enakih krogelnih nanodelcev, med vsakima sosednjima nanodelcema pa 

konstanta razdalja (𝑑). Že od prej vemo, da se energija po verigi nanodelcev razširja tako, da 

oscilacije elektronov v nanodelcu povzročijo nastanek nihajočega električnega dipola, 

oscilacije dipola pa vzbudijo nihanje elektronov na sosednjem nanodelcu (glej sliko 9). Takšna 

valovanja so lahko različnih valovnih dolžin, vse od tega, da se enaka amplituda dipolnega 

momenta pojavi na vsakem drugem nanodelcu (𝜆𝑚𝑖𝑛 = 2𝑑), pa do tega, da naenkrat v isto smer 

zaniha celotna veriga nanodelcev (𝜆𝑚𝑎𝑥 = 2𝑁𝑑, kjer je 𝑁 število nanodelcev v verigi). 

Če v verigi nanodelcev opazujemo 𝑚-ti nanodelec zapovrstjo, ima ta ob danem trenutku 

električni dipolni moment 𝑝𝑚 (slika 12). Zaradi njegovega dipolnega momenta imamo v 

poljubni točki, katere oddaljenost od nanodelca določa krajevni vektor 𝑟 , električni potencial 

𝑈, ki je enak: 

𝑈 =
𝑝 𝑚∙𝑟 

4𝜋𝜀0𝑟3
 .                                                         (47) 

Zanima nas še jakost električnega polja, ki se ustvari okoli dipola in je v vsaki točki v prostoru 

enaka gradientu negativne vrednosti električnega potenciala. Dobimo: 

�⃑� =
1

4𝜋𝜀0𝑟3
(
3(𝑝 𝑒∙𝑟 )𝑟 

𝑟2
− 𝑝 𝑒) ,                                            (48) 

kjer opazimo, da je jakost električnega polja odvisna od tega, za koliko smo oddaljeni od dipola 

in v kateri smeri. V primeru, da se po verigi nanodelcev razširja transverzalno valovanje, sta 

smeri krajevnega vektorja in dipolnega momenta pravokotni druga na drugo. Iz enačbe (48) 

dobimo jakost električnega polja (�⃑� 𝑇) v okolici dipola pri transverzalnem valovanju: 
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�⃑� 𝑇 = −
𝑝 𝑒

4𝜋𝜀0𝑟3 .                                                      (49) 

V primeru, ko pa se po verigi nanodelcev razširja longitudinalno valovanje, sta smeri 

krajevnega vektorja in dipolnega momenta vzporedni. Jakost električnega polja (�⃑� 𝐿) v okolici 

dipola pri longitudinalnem valovanju je: 

�⃑� 𝐿 =
𝑝 𝑒

2𝜋𝜀0𝑟3 .                                                        (50) 

Jakost električnega (�⃑� 𝑖) polja lahko za splošen primer zapišemo kot: 

�⃑� 𝑖 = 𝛾𝑖
𝑝 𝑒

4𝜋𝜀0𝑟3
  ,                                                    (51) 

kjer je 𝛾𝑖 polarizacijski faktor, ki je v primeru transverzalnega valovanja enak 𝛾𝑇 = −1, v 

primeru longitudinalnega pa 𝛾𝐿 = 2. Električnemu polju torej v splošnem jakost pada s tretjo 

potenco oddaljenosti od nanodelca ter je odvisna od polarizacije valovanja, ki se razširja po 

verigi nanodelcev. Takšno električno polje je zelo kratkega dosega, zato bomo pri medsebojni 

interakciji nanodelcev v verigi upoštevali le interakcije nanodelca z njegovima bljižnima 

sosedoma. 

 

Slika 12. Veriga krogelnih nanodelcev, po katerih se razširja transverzalno plazmonsko valovanje. Razdalja med 

središči delcev (𝑑) je konstanta. Dipolni moment 𝑝𝑇  𝑚-tega delca vzbudi nihanje elektronov na (𝑚+1)-tem delcu. 

Tako se prenaša od soseda do soseda. Valovna dolžina valovanja je v tem primeru enaka 𝜆 = 12𝑑. Povzeto po [1]. 

Poglejmo si primer, ko imamo verigo enakih krogelnih kovinskih nanodelcev, vsaka soseda pa 

sta med seboj oddaljena za konstantno razdaljo (𝑑). Matematični opis oscilacije dipola na 𝑚-

tem nanodelcu ter interakcije z njegovima bližnjima sosedoma zapišemo v obliki drugega 

Newtonovega zakona za dipolni moment (𝑝𝑚) 𝑚-tega nanodelca: 

�̈�𝑚(𝑡) = −𝜔0
2 𝑝𝑚(𝑡) − 𝛾𝑖 𝜔1

2 [𝑝𝑚−1(𝑡) + 𝑝𝑚+1(𝑡)] ,                      (52) 

kjer je �̈�𝑚(𝑡) drugi odvod dipolnega momenta 𝑚-tega nanodelca po času. Takšno obliko enačbe 

dobimo, če klasično enačbo drugega Newtonovega zakona na obeh straneh delimo z maso (𝑚𝑛) 

nanodelca ter jo pomnožimo z nabojem (𝑒) pozitivno naelektrenega pola na površini nanodelca. 

Prvi člen na desni strani enačbe (52) opisuje silo, ki elektron na 𝑚-tem nanodelcu vrača v 

ravnovesno lego. Drugi člen na desni strani enačbe pa opisuje silo dveh najbližjih sosedov na 

𝑚-ti nanodelec. Ta sila je premo sorazmerna z jakostjo električnega polja obeh sosedov (enačba 

(51)). Karakteristična krožna frekvenca (𝜔1) je potemtakem: 
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𝜔1 =
𝑒

2√𝜋𝜀0𝑚𝑛𝑟3
 .                                                        (53) 

Karakteristična krožna frekvenca se nahaja globoko v območju radijskih frekvenc. 

Da rešimo enačbo (52), uporabimo nastavek za potujoče valovanje: 

𝑝𝑚(𝑡) = 𝑝0𝑒
𝑖(𝜔𝑡±𝑘𝑚𝑑),                                                (54) 

kjer je 𝑝0 amplituda dipolnega momenta, 𝜔 krožna frekvenca valovanja, 𝑡 čas ter 𝑘 valovni 

vektor valovanja. Dobimo zvezo med krožno frekvenco in valovnim vektorjem: 

𝜔 = 𝜔0√1 + 2𝛾𝑖
𝜔1

2

𝜔0
2 cos (𝑘𝑑) .                                            (55) 

Enačbo (55) lahko še poenostavimo, če funkcijo pod korenom razvijemo v Taylorjevo vrsto ter 

upoštevamo samo prvi člen, saj je 𝜔1 ≪ 𝜔0. Dobimo: 

𝜔 = 𝜔0 + 𝛾𝑖
𝜔1

2

𝜔0
cos (𝑘𝑑) ,                                            (56) 

kar pa je poenostavljena funkcija krožne frekvence svetlobe, ki se razširja po verigi nanodelcev, 

v odvisnosti od velikosti valovnega vektorja. Dobili smo torej disperzijsko relacijo za 

površinske plazmone (slika 13). Če vstavimo še obe vrednosti polarizacijskega faktorja, dobimo 

disperzijsko enačbo za transverzalno: 

𝜔𝑇 = 𝜔0 +
𝜔1

2

𝜔0
cos (𝑘𝑑)                                               (57) 

in longitudinalno valovanje: 

𝜔𝐿 = 𝜔0 − 2
𝜔1

2

𝜔0
cos (𝑘𝑑) ,                                            (58) 

kjer je 𝜔𝑇 krožna frekvenca transverzalnega, 𝜔𝐿 pa krožna frekvenca longitudinalnega 

valovanja. 

Nazadnje nas zanima hitrost razširjanja plazmonov po verigi nanodelcev, torej grupna hitrost 

tega valovanja (𝑣𝑔), ki je enaka odvodu krožne frekvence (enačba (56)) po valovnem vektorju: 

𝑣𝑔 =
𝑑𝜔

𝑑𝑘
= −𝛾𝑖𝑑

𝜔1
2

𝜔0
sin (𝑘𝑑) .                                          (59) 

Za verigo srebrnih nanodelcev s polmerom 𝑅 = 10 nm, medsebojno razdaljo 𝑑 = 40 nm, ki se 

nahajajo v dielektriku z lomnim količnikom 𝑛𝑑 = 1,5 ima transverzalno plazmonsko valovanje 

grupno hitrost 𝑣𝑔,𝑇 = 3,4 ∙ 106 m/s [1]. Ta hitrost je za faktor 100 manjša od hitrosti svetlobe, 

zato je tudi valovna dolžina takšnega valovanja stokrat krajša. Na tak način se torej svetloba z 

optično frekvenco sfokusira na le nekaj nm. 
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Slika 13. Disperzijska relacija za razširjanje svetlobe po verigi nanodelcev. Na abscisni osi imamo velikost 

valovnega vektorja (𝑘), na ordinati pa krožno frekvenco (𝜔). Rdeča krivulja predstavlja disperzijsko relacijo za 

transverzalni (enačba (57)), modra pa za longitudinalni način valovanja (enačba (58)). Črtkane črte so disperzijske 

relacije, v kolikor ne uporabimo Taylorjevega razvoja za poenostavitev enačbe (55). Ko gre valovni vektor proti 

0, gre valovna dolžina proti neskončnosti. To pomeni, da celotna veriga takrat sinhrono niha. Povzeto po [1]. 

 

5 Zaključek 
 

V diplomskem seminarju smo obravnavali interakcijo svetlobe s površinskimi plazmoni ter 

prenos energije po verigi nanodelcev. Najprej smo opisali optične lastnosti kovin in izpeljali 

dielektrično konstanto kovine kot funkcijo krožne frekvence svetlobe (enačba (9)) in nato 

izpeljali disperzijsko relacijo za razširjanje svetlobe v notranjosti kovine (enačba (14)). 

V nadaljevanju smo obravnavali razširjanje svetlobe vzdolž meje med kovino in dielektrikom 

ter za ta primer izpeljali zvezo med valovnim vektorjem površinskega plazmona in krožno 

frekvenco svetlobe (enačba (31)), kar nas je privedlo do disperzijske relacije svetlobe na meji 

med kovino in dielektrikom. Iz nje je razvidno (glej sliko 4), da se svetloba in površinski 

plazmon – polariton ne moreta direktno sklopiti. Zaradi tega smo obravnavali površinski 

plazmon na meji med kovino in zrakom, ki ga vzbudimo s svetlobo, ki potuje po dielektriku, 

saj ima foton v tem primeru zadostno gibalno količino, da vzbudi nihanje prostih elektronov 

(slika 6). Primer uporabe takšnega trika za sklopitev svetlobe s površinskim plazmonom je 

Kretschmannova geometrija (slika 7). Svetloba se razširja skozi stekleno prizmo, ki ima na eni 

stranici tanko plast kovine. Svetloba se od te stranice odbije, skozi plast kovine pa pride le 

evanescentno polje. Če svetlobo pošljemo pod takim kotom, da je komponenta valovnega 

vektorja svetlobe, ki je vzporedna z mejo kovina – zrak, enaka valovnemu vektorju 
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površinskega plazmona na meji med kovino in zrakom (enačba (36)), pride do močne sklopitve, 

energija pa se prenese na površinske plazmone (slika 8).  

Nadaljevali smo s podrobno obravnavo prenosa energije po verigi nanodelcev (slika 9). 

Definirali smo absorpcijski presek posameznega nanodelca (enačba (43)), iz katerega smo 

dobili pogoj za resonančni odziv nanodelca na svetlobo (enačba (44)). Nanodelec, ki je v 

resonanci s svetlobo, povzroča motnje v razširjanju svetlobe na veliko daljših razdaljah, kot je 

njegova dimenzija (slika 11). 

Na koncu smo še obravnavali prenos signala po verigi kovinskih nanodelcev (slika 12). Izrazili 

smo frekvenco valovanja po verigi nanodelcev kot funkcijo njegovega valovnega vektorja 

(enačba (53)), za razširjanje transverzalnega (enačba (57)) in longitudinalnega načina (enačba 

(58)) valovanja  (slika 13). Izpeljali smo tudi hitrost razširjanja energije po verigi nanodelcev. 

(enačba (59)) in pokazali, da je stokrat nižja od hitrosti svetlobe v vakuumu. Ker se frekvenca 

ohrani, se mora valovna dolžina za stokrat zmanjšati, s čimer smo pokazali, kako prenašamo 

energijo z optično frekvenco na razdaljah nekaj nm (slika 1). 

Kot nadaljnje delo bi lahko opisal delovanje optičnega mikroskopa, ki deluje na principu 

bližnjega polja (tuneliranje elektronov med konico mikroskopa ter površino, ki jo opazujemo). 

Takšen mikroskop je primeren ne samo za detekcijo kovinskih nanodelcev, temveč bi z njim 

prav tako lahko vzbudili nihanje nanodelcev. Kot glavno gonilo za nadaljevanje dela na tem 

področju pa vidim izdelavo plazmonskega vezja, ki bi po teoriji moralo biti učinkovitejše kot 

elektronsko ali optično vezje. Najverjetneje se bo kakšno takšno vezje razvilo v naslednjih nekaj 

desetletjih, kar pa bo velik skok v učinkovitosti naprav v primerjavi z elektroniko in fotoniko. 
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