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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 

s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

En el marc del projecte "Modelització de les propietats òptiques de partícules metàl•liques en matriu dielèctrica" s'han 
desenvolupat un conjunt d'eines numèriques que permeten avançar en l'ús de l'espectroscòpia òptica per a l'obtenció 
d'informació morfològica de materials compostos consistents en partícules metàl•liques en matriu dielèctrica. S'han 
implementat esquemes numèrics per a calcular les propietats òptiques de materials compostos on les partícules poden 
presentar una distribució de mides i formes i diferent graus d'ordenament espacial. Les simulacions s'han realitzat a dos 
nivells: i) amb l’aproximació quasi-estàtica, que permet descriure el comportament d'aquests materials en termes de 
constants òptiques efectives i ii) amb càlculs electrodinàmics exactes, que han servit per avaluar la validesa de 
l’aproximació anterior i que han permès d'estudiar la interacció de partícules amb feixos de llum focalitzats o amb 
polarització no homogènia. A través de l’anàlisi d'aquestes simulacions, s'han desenvolupat models senzills que 
permeten parametritzar la influència de diferents quantitats físiques en el comportament òptic del material. Aquests 
models s'han implementat en un programari de càlcul que permeten trobar el valor òptim dels paràmetres físics d'interès 
mitjançant l'ajust d'espectres òptics. Els models s'han avaluat amb l'anàlisi de dades experimentals subministrades per 
altres laboratoris. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

In the framework of the project "Modelling the optical properties of metal particles in dielectric matrix", it has been 
developed a set of numerical tools enabling the use of optical spectrosocopy for obtaining morphological information of 
composite materals consisting of metallic particles embedded in a dielectric matrix. Numerical schemes have been 
developed in order to calculate the optical properties of composite materials in which the particles can present a size 
distribution and be either ordered or disordered. Two levels of simulations have been performed: i) using the quasi-static 
approximations, that allows describing the behaviour of the materials through effective optical constants, ii) with fully 
electrodynamic calculations, that are used as to evaluate the validity of the previous approximation and that have enabled 
to study the interaction of light with focused light or with non-homogeneous polarized light. Simple models that enable to 
parametrize the influence of different physical quantitites in the optical behaviour of the material have been developed 
through the analysis of the simulations. These models have been implemented in a software tool that enables to 
determine the optimal value of physical parametersby fitting optical spectra. The usefulness of these models has been 
evaluated with the analysis of experimental data supplied by other laboratories.  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 

      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 

qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

El projecte "Modelització de les propietats òptiques de partícules metàl·liques en matriu 
dielèctrica” ha tingut com a objectiu el desenvolupament d'eines numèriques que permetin 
determinar propietats morfològiques i topològiques (concentració de partícules, distribució de 
mides, grau d’ordenament espacial, etc) de partícules metàl·liques en matriu dielèctrica a 
partir de mesures òptiques. S’han implementat aquestes eines en un programari de 
caracterització que permet, a través de l’ajust d’espectres de mesures òptiques, determinar el 
valor òptim de paràmetres morfològics i topològics.  
 
Per tal d’assolir els esmentat objectius, en primer lloc va caldre implementar diversos 
algoritmes per al càlcul de les propietats òptiques dels sistemes d’interès. En segon lloc ha 
estat necessari desenvolupar models dispersius que relacionin d’una forma senzilla 
paràmetres físics de les partícules amb la dependència espectral del comportament òptic 
dels sistemes simulats. Aquestes tasques son les que es van realitzar durant el primer any. 
Durant el segon any del projecte, es van dur a terme simulacions mes enllà de l’aproximació 
quasi-estàtica per tal d’establir els marges de validesa dels models desenvolupats i es van 
implementar els models de dispersió en un programari de càlcul per a la caracterització de 
materials a partir de mesures òptiques. Les tasques concretes que s’han desenvolupat en el 
marc d’aquest projecte han estat: 
 

i) Desenvolupament d’un programa de càlcul que permet simular sistemes de 

partícules amb distribucions arbitràries de mida, així com diferents graus 

d’ordenament espacial de les partícules. 

ii) Desenvolupament d’un programa de càlcul que permeti simular el comportament 

òptic d’un sistema de partícules metàl·liques en una matriu dielèctrica en el marc 

de l’aproximació quasi-estàtica. 



           

 
 

iii) Desenvolupament de models dispersius que permetin relacionar els paràmetres 

morfològics i  topològics del sistema simulat amb el seu comportament òptic. 

iv) Comparació amb càlculs numèrics més enllà de l’aproximació quasi-estàtica i 

establiment del límit de validesa dels models desenvolupats 

v) Implementació dels models dispersius en el programari NKD i aplicació a la 

caracterització de mostres amb mesures provinents d’altres laboratoris)  

 

A continuació es detallen les tasques realitzades i els resultats obtinguts. 

 

A) Desenvolupament d’un programa de càlcul que permeti simular sistemes de 

partícules amb distribucions arbitràries de mida i forma, així com diferents graus 

d’ordenament espacial de les partícules  

S’ha elaborat una eina de càlcul que permet simular sistemes d’un nombre finit de partícules 

en tres dimensions i en els que es poden variar paràmetres topològics com la concentració, 

distribució de mida i forma de les partícules i constants òptiques de les partícules i de la 

matriu que les conté, així com el grau d’ordenament espacial. Aquesta eina de càlcul s’ha 

realitzat en entorn MATLAB i disposa d’una sortida gràfica que permet visualitzar els 

sistemes generats.  

Els sistemes que es poden generar tenen en compte les característiques típiques de les 

mostres que s’han analitzat posteriorment. Així, les partícules considerades poden tenir: i) 

totes de la mateixa mida, ii) distribucions bimodals de mida o iii) distribució log-norm de 

mides (la majoria de mostres queden ben descrites amb aquest darrer cas). En quant a la 

forma, es consideren partícules esfèriques o el·líptiques. L’ordenament espacial de les 

partícules pot anar des d’una estructura perfectament ordenada (la posició espacial de les 

partícules correspon a la d’una xarxa cristal·lina) fins a una estructura desordenada. Els 

sistemes desordenats o parcialment ordenats se simulen utilitzant simulacions de Monte-

Carlo, seguint l’algoritme de Metropolis (The Journal of Chemical Physics 21/6 (1953) 1087). 

El grau de desordre dels sistemes es quantifica a partir de certes funcions, com la distribució 

de densitat radial. El programa de càlcul proporciona les coordenades espacials de les 

partícules, la seva mida i forma. Aquestes dades constitueixen de fet el fitxer d’entrada per al 

programa de càlcul de les propietats òptiques descrit a continuació.  

B) Desenvolupament d’un programa de càlcul que permeti simular el comportament 

òptic d’un sistema de partícules metàl·liques en una matriu dielèctrica en el marc de 

l’aproximació quasi-estàtica.  

Dins de l’aproximació quasi-estàtica, en la que es considera que la mida de les partícules i la 

distancia que les separa es prou petita comparada amb la longitud d’ona de la radiació amb 

que interactua, és possible definir unes constants òptiques efectives que permetin 

representar el comportament òptic del sistema partícules-matriu. Sovint aquestes constants 

òptiques efectives queden definides a través d’expressions analítiques senzilles (teories de 

medi efectiu) però també es possible calcular-les de forma exacta a través de mètodes 

numèrics. Hem utilitzat la teoria de la densitat espectral (Physics Reports-Review Section of 

Physics Letters 43/9 (1978) 378) que estableix que es pot obtenir una representació espectral 

de les constants òptiques efectives d’un sistema compost en la que es pot separar de forma 

explicita la influència, per una banda, de les constants òptiques dels materials constituents i, 

per altra banda, de l’arranjament geomètric específic del sistema (mida i forma de les 

partícules, distància entre partícules, etc). La influència d’aquests paràmetres morfològics i 



           

 
 

topològics queda completament recollida en l’anomenada funció de densitat espectral. El 

principal avantatge d’aquesta formulació és que un cop coneguda la funció de densitat 

espectral per a una cert sistema, les constants òptiques efectives es poden calcular fàcilment 

per a qualsevol combinació de materials constituents.  

Per al sistemes de partícules que hem considerat, hem emprat l’esquema desenvolupat per 

Hinsen i Felderhof (Phys Rev B Condens Matter 46/20 (1992) 12955) que permet calcular la 

funció de densitat espectral de sistemes de partícules esfèriques en matriu dielèctrica. 

Aquest esquema consisteix en acoblar els moments multipolars de les partícules contingudes 

dins d’un cub en el que s’apliquen condicions de contorn periòdiques. La funció de densitat 

espectral queda definida a través dels coeficients d’una fracció continua, que es calculen 

numèricament a través de diferents potencies de la matriu que acobla els moments 

multipolars de les partícules.  

Una de les primeres aplicacions que s’han realitzat amb aquest programa de càlcul es 

l’estudi de la influencia del desordre en les propietats efectives de sistemes de partícules 

esfèriques idèntiques. Tal i com es pot veure en les Figures 1 i 2, el desordre influencia 

críticament la funció dielèctrica efectiva per al cas de partícules metàl·liques en matriu 

dielèctrica, mentre que la influència és molt menor si les partícules son dielèctriques i la 

matriu metàl·lica. Aquesta observació, presentada en un congrés [1], és rellevant per a la 

possible aplicació de sistemes compostos en la fabricació de metamaterials, ja que els 

sistemes desordenats solen ser mes fàcils de produir. 

 

Fig.1: Part real (esquerra) i imaginària (dreta) de la funció dielèctrica efectiva per a sistemes ordenats i desordenats 
de partícules de plata en una matriu d’òxid de silici, amb una concentració en volum de partícules igual a 1/3. 

 

  
Fig.2: Part real (esquerra) i imaginària (dreta) de la funció dielèctrica efectiva per a sistemes ordenats i desordenats 
de partícules en d’òxid de silici en una matriu de plata, amb una concentració en volum de partícules igual a 1/3. 

 

C) Desenvolupament de models dispersius que permetin relacionar els paràmetres 

morfològics i  topològics del sistema simulat amb el seu comportament òptic. 



           

 
 

Un cop s’ha disposat de les eines numèriques descrites anteriorment, hem pogut analitzar la 

influencia de diversos paràmetres de la topologia dels sistemes en les propietats òptiques 

resultants. En el cas ideal, de partícules esfèriques metàl·liques ordenades la funció de 

densitat espectral vé donada per a una funció delta de Dirac. Si la dispersió de les constants 

òptiques de les partícules vé donada pel model de Drude, la dependència espectral de la part 

imaginaria de la funció dielèctrica efectiva del sistema és Lorentziana, representant l’absorció 

del plasmó de superfície. S’ha observat que els efectes del desordre resulten en un 

eixamplament asimètric de la funció de la densitat espectral i també de la funció dielèctrica 

del sistema efectiva. La influencia de la distribució de mides o dels efectes de confinament 

electrònic que modifiquen les constants òptiques de les partícules accentua l’eixamplament 

asimètric de la funció dielèctrica efectiva 

Hem observat que la descripció correcta de l’esmentat eixamplament asimètric de la part 

imaginaria de la funció dielèctrica requereix la suma d’oscil·ladors, preferentment amb una 

dependència espectral Gaussiana enlloc de Lorentziana. A part de les simulacions 

numèriques, aquests resultats s’han confirmat amb l’estudi de materials en capa prima [2]. 

Per això s’han utilitzat els models de dispersió esmentats en un programari de caracterització 

òptica i s’han aplicat a l’estudi de materials en capa prima consistents en partícules 

metàl·liques de Ag contingudes en una matriu d’òxid de silici (Figura 3). A la Figura 4 es 

mostra com utilitzant oscil·ladors gaussians l’ajust que s’obté es significativament millor que 

l’obtingut utilitzant oscil·ladors de Lorentz. 

 

Fig. 3. Dades experimentals (punts) i ajustos teòrics (línies) per a una mostra consistent en partícules de plata en 
matriu de SiO2: a) i b) son mesures el.lipsometriques i c) es un espectre de transmitància  

 

 

Fig. 4. Diferencia entre les dades experimentals i els ajustos per a les mesures el.lipsometriques de la mostra de la 
figura 3, utilitzant oscil·ladors amb forma lorentziana (línies contínues) o amb forma gaussiana (línies discontinues). 

 

D) Comparació amb càlculs numèrics més enllà de l’aproximació quasi-estàtica i 

establiment del límit de validesa dels models desenvolupats  



           

 
 

 

Durant el segon any del projecte s’han realitzat els càlculs electrodinàmics per a la simulació 

de les propietats òptiques de partícules esfèriques de forma exacte. En primer lloc es va 

considerar que les partícules són moderadament petites en relació amb la longitud d’ona i 

que la seva concentració no és excessivament elevada. Amb aquestes hipòtesi, el 

comportament òptic dels sistemes considera únicament excitacions dipolars en les partícules 

però incloent correccions electrodinàmiques en la polaritzabilitat (A.A. Lazarides, G.C. 

Schatz, The Journal of Chemical Physics 112/6 (2000) 2987). En una segona fase, es va 

estudiar el cas general en que les partícules són de mida arbitrària i/o la concentració de 

partícules pot ésser molt elevada. El comportament òptic d’aquests sistemes es pot calcular 

amb algoritmes establerts anteriorment (D.W. Mackowski, M.I. Mishchenko, J. Opt. Soc. Am. 

A 13/11 (1996) 2266) però que tenen una carrega computacional molt elevada. Els resultats 

d’aquestes simulacions indiquen que per a mides de partícules moderades (típicament de 

l’ordre de varies desenes de nanometres per al cas de llum visible), les propietats òptiques 

en el camp llunya poden esser ben descrites utilitzant models de dispersió tot i que la 

dispersió de llum pot ser considerable.  

 

Els algoritmes de càlculs electrodinàmics que s’han desenvolupat han permès també de 

modelitzar la resposta electromagnètica de partícules metàl·liques en condicions de 

il·luminació no estàndard [3]. En primer lloc s’ha estudiat el cas on una parella de partícules 

són il·luminades amb una ona focalitzada enlloc d’una ona plana [4] (Figura 5). S’ha observat 

com la resposta de les partícules, en particular en la regió del camp proper, es pot modificar 

significativament a través de la focalització de feixos, afegint un altre paràmetre (l’apertura 

numèrica d’un sistema òptic) per al control de la resposta de sistemes plasmonics emprats en 

aplicacions de detecció. 

 

 
 

Fig. 5: Distribució del camp proper per a un parell de partícules amb radi R=75 separades 5 nm i excitades per una  
ona plana (a, b) i per una ona focalitzada amb un lent de semiapertura 90° (c, d). Les partícules estan situades sobre 
l’eix X i la llum es propaga en la direcció z. 

 

 

En la línia dels resultats esmentats, també s’ha estudiat la possibilitat de controlar la resposta 

electromagnètica de partícules metàl·liques a través de la polarització del feix de llum incident 

sobre el sistema. S’ha observat que la utilització de feixos radialment i azimutalment 

polaritzats permet variar dramàticament l’excitació dels plasmons de superfície en conjunts 

de partícules [5]. En particular, hem proposat que aquest tipus de feixos es puguin utilitzar 



           

 
 

per a excitar de forma molt eficient els anomenats plasmons foscos, la distribució de càrrega 

dels quals té un moment dipolar proper a zero i que, per tant, no es poden excitar amb ones 

planes (Figura 6). Aquests plasmons foscos tenen unes característiques molt adients per a la 

utilització de partícules metàl·liques en aplicacions de detecció biològica i química, ja que 

generen camps propers molt intensos. De la mateixa manera, la il·luminació de conjunts de 

partícules amb feixos azimutalment polaritzats pot donar lloc a interferències entre diferents 

plasmons de superfície, originant les anomenades ressonàncies de Fano que també són de 

gran interès per a aplicacions de detecció.  

 

 
Fig. 6: Distribució del camp proper per a un parell de partícules de plata  amb radi R=25 separades 10 nm i excitades 
per una ona plana polaritzada paral·lelament a l’eix de les partícules (a), perpendicularment a l’eix de les partícules 
(b), per un feix amb polarització azimutal (d) i per un feix amb polarització radial (d). En cada cas, els càlculs es 
realitzen per a la longitud d’ona on la magnificació del camp proper es màxim. 

 

Finalment, cal esmentar que també s’han incrementat les capacitats d’aquest codi per tal de 

simular la força que actua sobre les partícules com a resultat de la interacció amb la radiació 

electromagnètica. Per això s’ha incorporat en els programes de simulació la possibilitat de 

calcular el tensor d’estres de Maxwell, que depèn del camp elèctric i magnètic total i es 

relaciona de forma directa amb la forca neta actuant sobre la partícula (L. Novotny, B. Hecht, 

Principles of Nano-Optics, Cambridge 2006). Els resultats preliminars d’aquestes simulacions 

s’han presentat recentment [6]. 

  

E)  Implementació dels models dispersius en el programari NKD i aplicació a la 

caracterització de mostres amb mesures provinents d’altres laboratoris)  

 

S’ha implementat en un programari de càlcul els models d’oscil·ladors que han donat millors 

resultats per a descriure experimentalment les mostres (tal i com s’ha discutit a la secció B)). 

El programari de càlcul NKD permet de determinar els paràmetres que caracteritzen la 

dispersió de les constants òptiques d’un material a partir de l’ajust de mesures experimentals. 

Aquest programari s’ha utilitzat anteriorment per a la caracterització d’un ampli ventall de 

materials en capa prima. Amb la incorporació dels models dispersius esmentats, s’ha 

expandit  l’aplicabilitat d’aquest programa per a l’estudi de materials dielèctrics que contenen 

partícules metàl·liques.  

 

Durant la darrera fase del projecte i amb l’esmentat programari de caracterització, s’han 

realitzat estudis d’un elevat nombre de mostres consistents en matrius dielèctriques amb 

partícules metàl·liques. En particular cal destacar la col·laboració establerta amb el grup de la 

Unitat de Materials i Dispositius Optoelectrònics (UMDO) de la Universitat de València. 



           

 
 

Aquest grup és molt actiu en la fabricació de barreges de materials pel mètode de sol-gel per 

a aplicacions de dispositius solars. En particular, s’han estudiat mostres consistents en 

partícules d’or i plata en matriu d’òxid de silici i òxid de titani [7-9]. La caracterització 

d’aquestes mostres amb els models de dispersió desenvolupats s’ha dut a terme amb l’ajust 

de mesures el.lipsometriques que s’han realitzat a la institució d’origen del investigador 

contractat (Institut Ruder Boskovic) (Figura 7). A part d’aquestes mostres, també s’han 

estudiat capes primes de TiO2 amb partícules d’or obtingudes pel mètode d’sputtering en 

col·laboració amb la Universitat de Minho [10] i partícules d’or, plata i cobre situades a la 

interfície de diferents tipus de lamines dielèctriques, obtingudes per evaporacio amb feix 

d’electrons, en col·laboració amb l’ institut Ruder Boskovic. [11] 

 

 
 

Figura 7. Mesures elipsometriques per diferents angles d’incidència 65º (a,b) i 75º (c,d) sobre mostres consistents en 

una capa de TiO2 amb diferents concentracions molars de partícules d’or (25 mM i 75 mM). 

 

Finalment, cal esmentar que a part de l’actualització dels programari NKD per a la 

modelització de matrius dielèctriques amb partícules metàl·liques, també s’ha realitzat un 

programa de càlcul que permet estudiar els plasmons de superfície que tenen lloc a la 

interfície entre una lamina metàl·lica i una de dielèctrica [12]. Aquest programa generalitza els 

càlculs electromagnètics respecte els que es poden realitzar amb els programes clàssics de 

càlcul de capes prima, permetent il·lustrar i estudiar altres fenòmens com la reflexió total 

atenuada o la interacció de multicapes amb llum focalitzada o dipols, atorgant-li una notable 

vàlua didàctica i de recerca. 
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