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1.  Resum

En aquest treball s’ha estudiat de forma teòrica i pràctica el fenomen de la ressonància dels
plasmons,  amb  l’objectiu  d’aplicar-lo  a  través  de  diversos  experiments,  al  disseny  d’un
sensor capaç de determinar l’índex de refracció d’una substància. 

L’objectiu  principal  del  projecte  és  desenvolupar  les  equacions  que  ofereix  la  teoria
electromagnètica per a un sistema multicapa de 2, 3, 4 i 5 medis, calcular i representar
numèricament els valors de les magnituds rellevants en la generació de SPR, dissenyar una
configuració per  a  un sensor  que reprodueixi  els  resultats  calculats,  i  realitzar  mesures
experimentals per a comprovar la concordança amb la teoria.
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2. Introducció

El fenomen anomenat SPR, acrònim de Surface Plasmon Resonance, va ser detectat per
primer cop a principis del segle XX [Wood, R. W, 1902] i demostrat per Otto l’any 1968
[Otto, 1968]. Actualment, ja hi ha molts sensors basats en aquest tipus de fenomen, que
permeten detectar  concentracions de substàncies orgàniques amb una elevada precisió,
rapidesa i sense necessitat de marcar l’anàlit. No és l’objectiu d’aquest treball millorar les
tècniques i els sensors actuals ni aportar mètodes nous, sinó que el que es busca és, partint
dels  conceptes  bàsics  de  SPR,  assolir  el  disseny  d’un  sensor  de  la  forma  més  simple
possible, a mode d’imitació dels sensors comercials disponibles, però que realment ajudi a
la comprensió d’aquest fenomen a un nivell més fonamental. 

Per  al  disseny  del  sensor,  s’havien  plantejat  des  del  principi  dues  de  les  opcions
d’acoblament  que  desenvolupades  actualment:  mitjançant  prismes  òptics  o  a  partir  de
fibres òptiques. El treball ha acabat basant-se només en el primer cas, ja que el segon tan
sols es va tractar des d’un punt de vista teòric perquè les simulacions realitzades no oferien
gaire possibilitats d’endinsar-s’hi experimentalment.   

La primera part d’aquest treball de fi de grau ha servit per entendre conceptualment què
són el plasmons i com es pot generar SPR de forma general des del punt de vista d’ones
electromagnètiques.
La segona part ha consistit en realitzar càlculs numèrics a través de codis en MATLAB per a
entendre millor  el  fenomen de SPR,  particularment en una sistema multicapa.  i  buscar
quines configuracions i dissenys eren més fàcilment implementables a la pràctica.
A  l’última  part  s’han  utilitzat  els  recursos  i  materials  disponibles  per  a  reproduir  les
configuracions  dissenyades,  i  s’han  realitzat  mesures  experimentals  intentant  que  els
resultats obtinguts seguissin els esperats teòricament. 
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3. Fonaments teòrics

SPR - Surface Plasmon Resonance
RIT - Reflexió Interna Total
j - unitat imaginària
IR – Índex de refracció
RIU - Refractive Index Units 
IML – Index Macthing Liquid

3.1. Ones electromagnètiques i SPR

Des del punt de vista de l’electromagnetisme, el fenomen de SPR es pot tractar  com un
problema d’incidència d’ones planes en superfícies de separació de medis varis.  En molts
textos on s’explica només a nivell teòric què són els plasmons, es pot trobar el cas més
senzill on es considera un dielèctric i un metall, malgrat que a la pràctica no sigui possible
reproduir aquesta configuració, com es raonarà més endavant. Si es volen obtenir plasmons
al laboratori s’ha de començar estudiant el cas en què es consideren dues superfícies que
separen 3 medis: dos dielèctrics i un metall. L’origen de la ressonància dels plasmons es
troba en les ones evanescents,  un tipus d’ona electromagnètica sovint d’intensitat  molt
elevada, i anomenada així per la ràpida atenuació en poca distància, fet que evita la seva
propagació dins  el  medi.  Aquestes ones es  generen en una interfície quan es  produeix
reflexió interna total, és a dir, que una ona propagant-se en un primer medi incideix en la
superfície de separació amb un segon medi i en comptes de ser transmesa es reflectida
completament, i per tant es continúa propagant dins el primer medi. L’única part de l’ona
que passa al segon medi és el que s’anomena ona evanescent, que permet que es conservin
les condicions de contorn, però sense transportar potència en la direcció de propagació
[Dios et al. 1998]. Tal i com prediu la llei de Snell: 

                                                (Eq.3.1)
on θ1 iθ2 són els angles d’incidència respecte la direcció normal a la superfície, i n1 i n2 els
índex de refracció del primer i segon medi respectivament, la reflexió interna total (RIT)
només té lloc quan n1 > n2 doncs en aquesta situació es pot trobar un valor de θ1 tal que
θ2 és de 90º, indicant el límit entre la transmissió de l’ona (que es propagaria paral·lela a

la interfície) i la RIT. Aquest valor s’anomena angle crític ( θcr ), i es calcula a partir de la
llei de Snell tenint en compte que sinus de 90º és 1:

                                           (Eq.3.2)

que és un valor real sempre i quan es té la condició anterior en què n1 > n2 . Per a θ1 més
grans que  θcr , el valor de  sin θ2 es major que 1 i aleshores s’ha de considerar que

cos θ2 és un valor imaginari pur, ja que la relació:            
                      

                                                 (Eq.3.3)

sempre es compleix per qualsevol θ , i com a conseqüència:

n1 sinθ1=n2 sinθ2

θcr=asin(n2/n1)

sin2θ+cos2θ=1
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                                                       (Eq.3.4)

                                          (Eq.3.5)

                                                      (Eq.3.6)

on s’ha definit la constant real γ igual a √sin2θ−1 .

Com es mostrarà més endavant, caldrà trobar-se en aquesta condició de RIT per a generar
plasmons, però no serà la única ja que el fenomen de SPR no es produeix en qualsevol
medi.

La següent condició per a tenir SPR és que un dels medis posseeixi una permitivitat de valor
complex, i  amb part real  negativa, i  que un altre tingui una part  real  de la permitivitat
positiva  [Maier, 2007]. En altres paraules, un medi ha de ser conductor (l’or (Au), la plata
(Ag), el coure (Cu) i rodi (Rh) són els més habituals per a SPR) complint la primera part de la
condició i  un altre ha de ser un dielèctric,  que compleix la segona part  de la condició.
L’últim requeriment és que només la polarització paral·lela al pla d’incidència (ona tipus p o
mode Transversal  Magnètic)  genera  ressonància  dels  plasmons,  com també es  veurà  a
continuació. Amb aquestes tres condicions ja es té una situació on és possible trobar SPR,
que en termes de camps electromagnètics es tracta d’una ona amb una amplitud i potència
molt més gran de la que té quan no es compleixen aquestes condicions.

3.2 Anàlisi d’un exemple de formació de SPR

Considerem  2  medis  dielèctrics  amb  índex  de  refracció  reals  n1 i  n2,  i  un  tercer  medi
conductor  amb  índex  de  refracció  complex  ~n3 ,  representats  gràficament  a  la  figura
Fig.3.1.  Tots els medis es consideren de llargada i  amplada indefinida,  i  el  medi  central
(medi 2) tindrà un gruix finit  d,  tot i  que se suposarà que els medis 1 i  3 són de gruix
indeterminat per a simplificar. Propagant-se en el medi 1 d’esquerra a dreta, una ona plana
incideix a la superfície de separació amb el medi 2 amb una certa inclinació, expressada a
partir de l’angle amb la direcció normal a la interfície, θi. 

L’ona incident no té cap component de camp magnètic en direcció de la propagació (tipus
p), per tant, l’ona inicial Ei es pot expressar fasorialment com:

(Eq.3.7)

On r representa el vector de coordenades genèriques (x, y, z), E0 i és el mòdul de l’ona
i ê i és el vector unitari perpendicular al vector d’ona k i  [Dios et al. 1998]. Aleshores,
k i es pot escriure en funció de l’angle d'incidència del eixos de referència escollits a la

figura Fig.3.1:

(Eq.3.8)

I el mòdul serà el mòdul del vector d’ona al buit, 

cosθ=√(−1)(sin2θ−1)

cosθ=± jγ

cosθ=√1−sin2θ

Ei(r )=E0 i êi e
− j ki ·r

k i=k0[sin(θ i) x̂+cos(θ i) ẑ ]
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(Eq.3.9)

multiplicat per l’índex del medi n1, on λ correspon a la longitud d’ona de la llum [Dios et al.
1998]. Com a conseqüència, la direcció del camp elèctric es pot escriure com:

(Eq.3.10)

També es pot determinar l’expressió del camp magnètic H i a partir de la tercera llei de
Maxwell aplicada a ones planes:

(Eq.3.11)

amb η  la impedància del medi:

(Eq.3.12)

On  η0≈120π Ω és la impedància intrínseca del buit [Dios et al. 1998]. Amb això es té que:

(Eq.3.13)

Aquestes expressions es poden aplicar de manera anàloga a la resta de camps presents en
la situació plantejada, considerant que als medis 1 i 2 hi ha dues ones, una propagant-se

k0=
2π
λ

H= k̂×Eη

η=
η0

n

H i(r )=
−E0 i
η1 ŷ e

− j ki· r

ê i=[−sin (θ i) x̂+cos(θ i) ẑ ]

Fig.3.1: Esquema de la configuració exemple, amb els angles i les representacions 
vectorials dels camps electromagnètics i vectors d’ona.
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cap a l’esquerra i una altra cap a la dreta, i al tercer medi només una propagant-se cap a la
dreta, ja que no hi ha ona incident des d’aquesta direcció. Tenint en compte això, la resta
d’expressions són iguals, però canviant els subíndexs: r, per a la reflexió al medi 1, +2 per al
camp del medi 2 d’esquerra a dreta, -2 per al de dreta a esquerra, i t per al camp transmès
al tercer medi. El que realment és diferent seran les amplituds i les direccions, aquestes
últimes donades per els vectors dona, que segons la figura Fig.3.1. són:

 
(Eq.3.14)

(Eq.3.15)

(Eq.3.16)

(Eq.3.17)

(Eq.3.18)

Com que es compleix la llei de la reflexió: 

(Eq.3.19)

se substitueix θr per θi  , i θ+2 i θ-2 per  θ2 , i llavors els camps elèctrics, després de reescriure
el producte escalar, es poden escriure com:

(Eq.3.21)

(Eq.3.22)

(Eq.3.23)

(Eq.3.24)

(Eq.3.25)

I els camps magnètics:

(Eq.3.26)

(Eq.3.27)

(Eq.3.28)

(Eq.3.29)

(Eq.3.30)

Al tractar amb reflexions totals és important trobar els coeficients de reflexió i també els de
transmissió  per  a  cada  interfase,  ja  que  ofereixen  informació  sobre  la  generació  de
plasmons. Per obtenir-los s’apliquen les condicions de contorn imposades per les lleis de

k i=k0n1[cos(θ i) x̂+sin (θ i) ẑ ]

k r=k0n1[−cos (θ r) x̂+sin(θ r) ẑ ]

k+2=k0n2[cos(θ +2) x̂+sin(θ +2) ẑ ]

k−2=k0n2[−cos(θ −2) x̂+sin(θ −2) ẑ ]

k t=k0
~n3[cos (θ t) x̂+sin(θ t) ẑ ]

Ei(r )=E0 i [−sin (θ i) x̂+cos(θ i) ẑ ]e
− j k0n1[cos (θ i)x+sin(θ i)z ]

Er (r )=E0 r [sin (θ i) x̂+cos(θ i) ẑ ]e
− j k0n1[−cos(θ r) x+sin(θ r)z]

E+2(r )=E+2 [−sin(θ 2) x̂+cos (θ 2) ẑ ]e
− j k0n2[cos (θ 2) x+ sin(θ 2)z ]

θ i=θ r

E−2(r )=E−2[sin (θ 2) x̂+cos (θ 2) ẑ]e
− j k0 n2 [−cos(θ 2) x+sin(θ 2)z ]

Et (r )=E0 t [sin(θ t ) x̂+cos(θ t) ẑ ]e
− j k0n2[cos (θ t)x+sin (θ t)z]

H i(r )=
−E0 i
η1 ŷ e

− jk0n1 [cos(θ i)x+ sin(θ i) z]

H r (r )=
E0 r
η1 ŷe

− jk0n1 [−cos(θ r)x+sin(θ r)z ]

H+2(r )=
−E+2
η2 ŷ e

− j k0 n2 [cos(θ 2)x+ sin(θ 2)z ]

H−2(r )=
E−2
η 2 ŷe

− jk0n2 [−cos(θ 2)x+ sin(θ 2)z ]

H t(r )=
−E0 t
η3 ŷ e

− j k0n2 [cos(θ t) x+sin(θ t)z ]
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Maxwell, és a dir, el camp elèctric paral·lel a la superfície ha de ser continu en tots els punts
d’aquesta, i com que es consideren tots els medis no magnètics, també el camp H  ha de
complir la mateixa condició [Dios et al. 1998]. Per a la superfície de separació dels medis 1 i
2 (x=-d),  s’obté l’equació Eq.3.31 provinent del camp elèctric (component z) i  la Eq.3.32
provinent del camp magnètic (component y).

(Eq.3.31)

(Eq.3.32)

On s’ha definit:

(Eq.3.33)

(Eq.3.34)

Si es fa el mateix per a la superfície que separa el medi 2 i 3 (x=0) s’arriba a:

(Eq.3.35)

(Eq.3.36)

provinent dels camps elèctrics i magnètics respectivament. 

A continuació s'aïlla Et de les equacions  Eq.3.35 i Eq.3.36 per a poder igualar les altres parts
de l’equació, i substituint les impedàncies per índexs de refracció es troba una relació entre
els mòduls dels camps presents al medi 2:

(Eq.3.37)

L’equació Eq.3.37 indica la proporció entre els mòduls de l’ona reflectida en la interfase 2-3 i
l’ona incident a aquesta superfície, això no és altra cosa que una de les formules de Fresnel
que s’aplica a una superfície que separa dos medis. Concretament, es tracta del coeficient
de reflexió en incidència  paral·lela  [Dios  et  al.  1998],  on  simplement es  consideren els
medis 2 i 3, ρ23. 

Aquesta relació es pot substituir a la equació Eq.3.35 per trobar el coeficient de transmissió
dels medis 2-3, τ23:

(Eq.3.38)

1
η2

(E+2 e
jφ 2−E−2 e

− jφ 2)= 1
η1

(Ei e
jφ 1−Er e

− jφ 1)

cos(θ 2)(E+2 e
jφ 2+E−2e

− jφ 2)=cos (θ i)(Ei e
jφ 1+E r e

− jφ 1)

φ 1=k0n1dcos (θ i)

φ 2=k0n2d cos(θ 2)

cos(θ 2)(E+2+E−2)=cos (θ t)E t

1
η2

(E+2−E−2)=
Et
η3

ρ23≡
E−2

E+2

=
~n3cos (θ 3)−n2cos (θ 2)
~n3cos (θ 3)+n2cos (θ 2)

τ 23=
2n2 cos (θ 2)

~n3 cos(θ 2)+n2cos (θ t)



11

En aquest moment, es té l’amplitud del  camp transmès E t i  l’amplitud E-2,  en funció de
l’amplitud E+2. 

(Eq.3.39)

(Eq.3.40)

A continuació es relacionen les amplituds  E+2  i   Er amb l’amplitud incident Ei,  de forma
similar a partir de les equacions Eq.3.31 i  Eq.3.32, però ara substituint E -2,  pel  valor de
l’equació Eq.3.40:

(Eq.3.41)

(Eq.3.42)

Si s’elimina de les equacions Eq.3.41 i Eq.3.42 l’amplitud E+2, es determina el coeficient de
reflexió total ρT, definit a patir de la següent relació:

(Eq.3.43)

I que resulta tenir la següent expressió:

(Eq.3.44)

On s’han definit les variables A i B com:

(Eq.3.45)

(Eq.3.46)

Finalment també es pot determinar el coeficient de transmissió 1-2 τ12 definit a partir de:

(Eq.3.47)

si se substitueix l’equació Eq.3.43 a l’equació Eq.3.41 (o Eq.3.42 equivalentment):

(Eq.3.48)

Quedant l’amplitud E+1 com un paràmetre de valor conegut, evidentment.

Et=τ 23E+2

E−2=ρ 23E+2

cos(θ 2)E+2(e
jφ 2+ρ 23e

− jφ 2)=cos(θ i)(Ei e
jφ 1+E r e

− jφ 1)

n2 E+2(e
jφ 2−ρ23 e

− jφ 2)=n1(E ie
jφ 1−Er e

− jφ 1)

Er=ρT Ei

ρT=
B−A
B+ A

e2 jφ 1

A=
cos (θ i)
cos (θ 2)

1

1+ρ23 e
−2 jφ 2

B=
n1
n2

1
1−ρ23 e

−2 jφ 2

E+2=τ 12Ei

τ 12=
2 AB
B+A

e2 j (φ 1−φ 2)
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El  procediment exposat  fins  aquí  es  pot  realitzar  també pel  mètode de les  matrius  de
transferència,  amb la  qual  s’obtenen directament  els  valors  de  les  amplituds  realitzant
operacions amb matrius calculades prèviament [Oliveira, 2015]. 

Com  el  mateix  nom  indica,  el  fenomen  de  SPR  és  un  fenomen  que  es  produeix  a  la
superfície del metall. En la configuració representada en la figura Fig.3.1 l’única superfície
on es pot produir el plasmó és la que està en contacte amb el medi 2 (x=0). Els camps reals
són proporcionals als mòduls de les amplituds, ja que aquestes poden ser complexes. Si es
calcula el mòdul del coeficient de reflexió d’aquesta superfície (ρ23), s'obté que per a certes
parelles de valors d’índex de refracció i angles d’incidència (n;θ1), assoleix no simplement el
valor  1,  sinó  que  arriba  a  sobrepassar-la  amb  escreix.  Això  sembla  indicar  que  l’ona
evanescent inicial  que es propaga d’esquerra a dreta, tot i  tenir una amplitud petita, al
reflectir-se passa a tenir una amplitud molt més gran.

A escala macroscòpica, com s’han tractat fins ara els camps i variables electromagnètiques,
es pot concloure que per tal de que s’obtinguin aquests valors de reflexió cal que el medi 3
tingui  un valor  d’índex  de refracció amb part  imaginària  negativa,  i  a  més,  que l’angle
d’incidència sigui major que l’angle crític θcr.

 
Si es realitza el mateix desenvolupament teòric per al cas de polarització perpendicular, tot i
obtenir variables semblants formalment, no hi ha cap conjunt de valors (n;θ1), per al qual el
mòdul de  ρ23 sobrepassi  la unitat, i aleshores no hi haurà mai SPR.

Cal tenir en compte però, que l’índex de refracció és una propietat particular per a cada
material i que depèn de la longitud d’ona del camp electromagnètic. És per això que se sol
estudiar aquest fenomen amb una parella de variables més adequada, la longitud d’ona λ i
l’angle d’incidència: (λ,θ1).

3.3 Càlculs numèrics d’un exemple de formació de SPR

Els paràmetres del qual depèn la formació de SPR i les seves característiques fan que sigui
força interessant calcular els resultats per a diferents valors d’aquestes variables. Tot i que
els càlculs són analítics, s’han realitzat amb MATLAB per una qüestió de volum dels càlculs i
de temps, a banda de la facilitat amb la qual permet tractar i manipular les dades. 

El més usual és que el medi 1 correspongui a un prisma amb un índex de refracció el més
alt possible per a tenir RIT a angles menors, i que entre el metall i el prisma (n = 1.62) hi
hagi una capa d’aire (n2 ≈ 1). Si s’agafa la parella de valors (λ,θ1) = (650 nm,40o) per a la qual
|ρ23| = 43.6 , i es representen els camps elèctrics s’obté, per a la component x:
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A part de comprovar que es compleix la condició de contorn per al camp elèctric, ja que  és
continu al llarg de tots els medis, la figura Fig.3.2 mostra com a la interfície entre el metall i
el  dielèctric  2,  l’amplitud  del  camp  és  molt  major  que  el  camp  incident  inicialment  al
dielèctric 1. Aleshores és quan es pot considerar que s’està produint el fenomen de SPR.

Si per a la mateixa longitud d’ona s’incrementa lleugerament l’angle, per exemple (λ,θ1) =
(650 nm,41o), de forma que hi continua havent RIT, el coeficient de reflexió  ρ23 ara val 8.9
en mòdul,  i  per  tant,  tot  i  ser  molt  més  petit  que  per  a  l’anterior  angle,  segueix  sent
superior a 1.

En canvi, pel que fa als camps, el que passa és que a la interfície amb el metall, l’amplitud ja
no és superior a la incident com es pot observar a la figura Fig.3.3, i per tant, es considera

Fig.3.2: Representació dels camps elèctrics per a la component x, de longitud 
d’ona λ i incidència amb un angle θ1. El dielèctric 1 és de n1 = 1.62, el dielèctric 2 
correspon a una capa d’aire de gruix d, i el metall és or.

Fig.3.3: Mateixa representació que la figura Fig.3.3, però ara  θ1 té un 
valor d’un grau més gran.
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que no hi ha SPR.

Si ara es modifica el valor de λ en comptes del d’angle, per a tenir (λ,θ1)  = (550 nm,40o) a
mode d’exemple, s’obté que |ρ23| val aproximadament 3.18, que torna a no ser gaire gran,
però sí superior a  1. 

I  pel que fa els camps, basant-se en la figura Fig.3.4 s’arriba a la mateixa conclusió que
l’anterior cas.

D’altra banda, el gruix del dielèctric 2 que s’ha fixat a 0.5 μm, és clar que també influeix en
la generació de SPR, ja que si el medi és massa gruixut el camp arriba al superfície del
metall tant atenuat que l’amplificació que provoca la ressonància dels plasmons no reactiva
suficientment l’amplitud del camp. 

Fig.3.4: Mateixa representació que la figura Fig.3.3, però ara λ té un valor de 
10 nm més petit.

Fig.3.5: Mateixa representació que la figura Fig.3.3, però ara d té un 
valor 5 vegades més petit.
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Un valor de d massa petit tampoc és adequat, sinó que es tracta de que el gruix sigui de
l’ordre de la longitud d’ona (o l’inversa de la distància d’atenuació).

La variable que realment és important per els experiments és el coeficient de reflexió total,
ja que a la pràctica és l’única magnitud mesurable, comparant el camp incident amb el
camp reflectit al medi 1. Evidentment, aquesta magnitud també depèn dels valors (λ,θ1),
però el que és usual és fixar una variable i obtenir la reflexió total en funció de l’altre.

Posant com als casos previs una longitud d’ona de 650 nm i d = 0.5 μm, s’obté:

Aquesta representació  mostra un pic invertit o vall, molt clarament al voltant d’uns valors
d’angle concrets, assolint per a la resta d’angles un valor proper a la unitat. El que s’observa

Fig.3.6: Mateixa representació que la figura Fig.3.3, però ara d té un valor de 2 m.

Fig.3.7: Representació del mòdul del coeficient de reflexió total en funció de l’angle 
θ1 per a d = 0.5 μm i  λ = 650 nm.
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experimentalment és  que si  es  fa  variar  l’angle  d’incidència de la  llum hi  ha una zona
angular per a la qual la reflexió es veu força atenuada (50% en aquest cas, però pot ser molt
proper a 0% en altres configuracions).

Obtenir aquesta gràfica experimentalment, o una d’equivalent serà l’objectiu principal del
projecte,  ja  que  mesurar  amb  correcció  un  coeficient  de  reflexió  no  és  tan  senzill,
simplement es mesurarà la potència reflectida.

3.4 Aplicació del fenomen de SPR com a sensor

A l’apartat anterior s’han resumit algunes de les característiques teòriques més bàsiques de
la formació de SPR, però només per a una configuració en concret. Cal precisar que hi ha
molts altres casos en els que d’alguna forma (fàcil o no) es pot generar SPR.
Fins  ara  s’ha  vist  la  dependència  dels  coeficients  de  reflexió  en  funció  del  angles
d’incidència a λ fixada, però també pot ocorre el contrari.
Les següents figures mostren els valors de ρ23 i  ρT en mòdul, en funció de la parella de
variables (λ,θ1), per a n1=1.62 i n2=1 i d = 0.5 μm:

Les  figures  Fig.3.8  i  Fig.3.9  mostren un dels  avantatges d’aquest  tipus de configuració i
medis utilitzats: una part de la llum visible és capaç d’excitar els plasmons, fet que permet
que un làser que emeti a entre 600 nm i 700 nm sigui una font de llum vàlida per a la
formació de SPR. Més concretament, de 600 nm a 700 nm s’obté el  mínim de  |ρT|   ,
magnitud mesurable, però no el màxim de |ρ23|, ja que aquest coeficient continua creixent
per a longituds d’ona dins l’infraroig.

Si es fan talls verticals a la figura Fig.3.9 s’obtenen gràfiques com les de la figura Fig.3.7, en
les quals la longitud d’ona és fixa. En aquestes gràfiques l’angle teòricament podria anar de
0 graus (incidència perpendicular) a quasi 90 graus, però a les figures es comença a partir
de 30 graus per a remarcar que fins que no se sobrepassa l’angle crític no hi ha ressonància
dels plasmons, que en aquest cas és d’uns 38.1 graus, seguint l’equació Eq.3.2. Si el medi 2
per exemple, fos aigua (n2 ≈1.334) en comptes d’aire, l’angle crític seria més gran i com ja es

Fig.3.8: Representació del mòdul de  ρ23 en 
funció de la longitud d’ona i l’angle θ1.

Fig.3.9: Representació del mòdul de  ρT en
funció de la longitud d’ona i l’angle θ1.
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pot intuir els mínims de |ρT| i els màxims de |ρ23| estarien  desplaçats a angles també
superiors.

La figura Fig.3.10 mostra l’evolució de |ρT| de 30 a 90 graus per a llum de 650 nm (llum
vermella). Tot i tenir una forma semblant al cas de n2  ≈1, la diferència és que l’angle del
mínim (θmin) es troba ara a uns 62 graus. Aquesta és una de les formes en que s’aprofita el
fenomen de SPR per a la determinació de l’index de refracció d’un medi.  En definitiva,
donada una configuració com l’estudiada en aquest apartat, per a cada n2 li correspon un
θmin, i si només es modifica el paràmetre n2,  θmin també es veu modificat d’acord amb n2.

De fet, el que és més comú és que el medi 2, que s’anomenarà anàlit, sigui un líquid com
l’aigua en el qual hi ha dissolt algun component orgànic que fa variar lleugerament el valor
d’índex de refracció al voltant d’un valor de referència, de tal forma que θmin també varia de
manera semblant.

La figura Fig.3.11 mostra la relació entre  θmin i n2 per als valors  n1=1.62,  d = 0.5 μm,  λ =
600 nm, n3 ≈ 0.24 – j3.08 (Or), on θmin correspon a la posició del mínim de l’amplitud del
camp reflectit. La relació lineal entre  θmin i n2 permet obtenir un recta de calibratge a partir
d’una regressió lineal, també representada a la figura Fig.3.11.

La recta trobada té un pendent d’uns 0.0176 RIU/o, on les unitats RIU són les unitats d’índex
de refracció,  utilitzades  per  a  poder  expressar  variacions  d’aquesta magnitud en funció
d’una altre (un angle en graus en aquest cas). L’invers d’aquest pendent és efectivament la
sensibilitat del sensor (S), doncs indica quan varia l’angle θmin per cada RIU variat per  n2: S =
56.8o/RIU.  Aquest  valor  tan  elevat  és  el  punt  fort  dels  sensors  basats  en  SPR,  ja  que
permeten mesurar variacions d’índex de refracció extremadament petites amb una gran
sensibilitat.

Fig.3.10: Evolució del mòdul del coeficient de reflexió total en funció de l’angle θ1, 
quan el dielèctric intermedi és aigua pura.
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Per últim, cal  tenir  en compte que a la pràctica ni  el  primer dielèctric  ni  el  metall  són
indefinits i que per tant és d’esperar que els resultats puguin variar. Pel que fa a l’últim
medi, com que sempre hi acaba havent una ona evanescent, no és molt important el que
passa per a distàncies molt majors a la longitud d’ona ja que el camp no arriba a propagar-
s’hi.  Per  això,  als  experiments  s’utilitza  un  substrat  (d'algun  vidre,  com  el  Pyrex  BK7)
recobert per una capa nanomètrica del metall, que és suficientment gruixuda per a que
l’ona evanescent pugui atenuar-se, i aleshores el substrat no influeix. D’altra banda, el gruix
del primer medi és tan gran que considerar-lo infinit no afecta pràcticament els resultats.
Ara bé, hi ha moltes altres configuracions amb més medis que es poden utilitzar com a
sensor  mitjanant  SPR  i  que  evidentment  tindran  resultats  diferents,  però  tots  es
caracteritzen per les propietats explicades en aquest apartat. Un exemple és l’anomenada
configuració  de  Kretschmann  [Oliveira  et  al.  2015],  en  què  el  metall  es  troba  al  medi
intermedi, i a les bandes hi ha els 2 dielèctrics. De fet, aquesta configuració és amb la que
més  mesures  s’han  fet,  i  es  va  acabar  aplicant  en  el  disseny  final  del  sensor,  això  sí,
fonamentalment per motius pràctics i no pels resultats teòrics.

Fig.3.11: Valors d’angle d’incidència per als quals s’obté el mínim de reflexió total per 
a diferents valors d’índex de refracció de l’anàlit (blau). Recta de regressió (vermell).
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4. Descripció dels experiments

En aquest apartat es detallen tots els experiments i totes les mesures dutes a terme durant
la  realització  del  projecte.  Tot  i  que  qualsevol  mesura  experimental  estava  dissenyada
basant-se en els conceptes teòrics, en un principi no s’obtenien resultats satisfactoris ni
dades suficientment rellevants sinó que malauradament, es confirmava que l’experiment
no estava dissenyat correctament. Això era degut a que tant la part teòrica com la pràctica
van anar avançant simultàniament, de manera que cada cop que un experiment aportava
alguna informació nova,  el  disseny teòric del  les següents mesures es veia modificat,  o
necessitava l’addició d’un element no considerat anteriorment. A aquest fet, se li ha sumat
que de tots els possibles dissenys d’experiments, els que van resultar massa complexos per
a aportar resultats efectius van ser descartats, continuant fer avançar la part que oferia
possibilitats més favorables per a aconseguir l’objectiu del treball.  

La part experimental,  es podria dividir en dos tipus: la primera constituïda per mesures
subjectives o qualitatives, i la segona per les mesures objectives o quantitatives.

4.1 Banc òptic i set-up general

Un aspecte important dels experiments realitzats és la disposició i ús dels elements per a
dur a terme les mesures, el qual també ha anat patint modificacions al llarg del projecte per
tal d’adaptar-se a les necessitats concretes de cada experiment. 

Tot i així, alguns elements bàsics sí que s’han mantingut en tot el treball, en particular el raïl
sobre el qual hi havia el banc òptic, representat a la figura Fig.4.1, i les fonts de llum: un
làser de He-Ne (λ=632.8 nm) o un díode làser (λ=671 nm), ambdós amb el camp emès
polaritzat linealment. Per això, i per la importància de la polarització en els experiments, la
primera part del banc òptic consisteix en un làmina de retard de  λ/4  inclinada 45 graus
respecte la direcció de polarització del làser que transforma la polarització lineal en circular,
i a continuació un polaritzador amb el qual es tria la direcció de la polarització lineal de
sortida.  Amb  aquests  dos  elements  es  podia  anar  canviant  entre  ones  en  incidència
paral·lela o en incidència perpendicular, per tal de comprovar que l’origen del mínim de

Fig.4.1. Banc òptic inicial: (1) Font de llum làser (He-Ne o Díode), (2) mirall fixe per 
canviar en 90º la direcció del feix (fletxes vermelles), (3) làmina de retard de  λ/4, (4) 
polaritzador, (5) diafragma, (6) mirall mòbil, (7) barra vertical mòbil, (8) pantalla, (9) 
sensor, (10) raïl .
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reflexió era la formació de plasmons i no un altra causa.

En els desenvolupaments teòrics no es considera mai cap variació en l’eix Z, mentre que a la
pràctica es té que tots els elements (prisma, feix de llum, capa d’or, etc.) tenen una certa
amplada. És per això que el següent element del banc òptic consisteix en un diafragma per
bloquejar una part del feix o deixar-lo passar, i d’aquesta forma controlar quanta secció del
sensor està il·luminat. En un principi, com que les mesures eren qualitatives i només es
buscava observar el fenomen de reflexió nul·la subjectivament, era més adient tenir tot el
sensor il·luminat, de tal manera que la llum reflectida tenia una secció molt amplia i es
podia  observar  bé  si  hi  havia  alguna  part  del  feix  on  la  intensitat  disminuïa.  Aquesta
observació subjectiva es feia a l’última part del banc òptic, que es tractava simplement d’un
cartró blanc que feia de pantalla on hi incidia la llum reflectida pel sensor. 

Per tal de poder incidir amb el làser a diferents angles, és a dir, modificar el valor de θ 1 de
forma senzilla  i  còmoda,  el  feix  es feia  reflectir en un mirall  mòbil  en direcció vertical.
D’altra banda calia moure el sensor en vertical i en horitzontal per tal que el feix hi incidís
correctament, i per aconseguir-ho es va fixar a una barra vertical , que a la vegada es podia
desplaçar  horitzontalment  sobre  un  raïl.  A  l’hora  de  mesurar  l’angle  d’incidència,  es
mesurava la distància en horitzontal del mirall a la barra vertical i les alçades del sensor i el
mirall respecte la taula, de forma que l’angle es podia calcular a partir de l’equació Eq.4.1
com mostra la figura Fig.4.2.

(Eq.4.1)

Fig.4.2. Definicions de les distàncies: D és la distància horitzontal del centre
del sensor al punt on surt el feix del mirall mòbil, H és l’alçada del centre de la
superfície plana del prisma a la taula òptica, i h és l’alçada de la taula òptica al
centre del mirall mòbil.  θ1 és l’angle format pel feix incident amb l’eix vertical.

θ 1≃arctan (
D

H−h
)
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4.2 Experiments qualitatius

4.2.1 Configuració amb prisma semiesfèric

Inicialment es va començar amb els mètodes experimentals, intentant reproduir el que 
prediu la teoria en un cas; en concret per a la configuració Prisma (Dielèctric 1) – Aire 
(Dielèctric 2) – Or (Metall).

 

El  disseny  del  dispositiu  per  a  reproduir  aquesta  configuració  representat  de  forma
aproximada  a  la  figura  Fig.4.3,  està  constituït  per  un  prisma  semiesfèric  d’índex  de
refracció 1.46, una capa de 50 nm d’Au sobre un substrat de BK7 i una capa d’aire entre
l’Au i el prisma. Com s’ha vist a l’apartat 3.2, el gruix del segon dielèctric cal que sigui de
l’ordre de la longitud d’ona de la llum i per això es va pensar en utilitzar un cargol (5) per a
pressionar el substrat de vidre i així arribar a tenir gruixos de l’aire propers a la micra.

La  primera observació  del  plasmó més satisfactòria  va ser  amb el  làser  de He-Ne en
aquesta configuració. La figura Fig.4.4 mostra una fotografia de la pantalla,  il·luminada
amb la llum reflectida del sensor. Per aconseguir el que mostra la figura primer de tot,
amb un feix ample es va il·luminar la meitat del sensor, de forma que la taca fosca en
forma de línia amb un punt circular que indica el centre del prisma queda a una banda.
Després es va realitzar un escombrat d’angles d’incidència movent el conjunt mirall-sensor
i assegurant que la marca del prisma es veia en tot moment a la pantalla, fins que a partir
d’uns 45o aproximadament, segons la força aplicada amb el cargol apareixia una taca fosca
sobre la marca del prisma. Aquesta segona taca de forma circular desapareixia quan es
canviava la polarització per a tenir incidència perpendicular, confirmant que havia de ser
causada per plasmons.

Fig.4.3. Esquema experimental  del primer sensor: (1) prisma
semiesfèric de n=1.48, (2) capa d’aire (n≈1), (3) 50 nm d’or, (4)
substrat  de  BK7,  cargol  de  plàstic  (5).  La  zona  més  fosca
representa el suport del sensor. 
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Aquest primer experiment va servir principalment per adonar-se dels molts inconvenients
o obstacles que calia rectificar per acostar-se a l’objectiu final. L’aspecte més negatiu era
l’ús del cargol. Segons a quina part del substrat es pressionava la taca es movia, fet que
dificultava determinar l’angle  al  qual  es  produïa el  plasmó.  En general  resultava molt
incòmode tenir com a variable la pressió sobre la mostra i era evident que el sensor no
podia dependre d’això. A més, el mínim que s’observava semblava molt menys intens del
que es podia esperar segons les simulacions. En quant als angles d’incidència, sí que es
podia  comprovar  com  la  taca  fosca  desapareixia  quant  no  es  produïa  RIT,  però  es
mantenia per molt gran que fos l’angle, cosa que feia impossible determinar un angle en
concret, tan sols un angle mínim a partir del qual es generava SPR.
Finalment es va donar per descartada la configuració i es va decidir provar una altra que
oferís menys inconvenients i millors resultats.

4.2.2 Configuració de Kretschmann

Els  experiments  es  van  dirigir  cap  a  l’aplicació  de  l’anomenada  configuració  de
Kretschmann, que consisteix en: Prisma (Dielèctric 1) – Or (Metall) - Anàlit (Dielèctric 2).
Per aquesta configuració, al ser la capa d’or i el prisma dos medis adjacents, el que se sol
fer és dipositar la capa d’or directament sobre la superfície del prisma [Maier, 2007]. No
obstant això, al tenir disponibles només capes metàl·liques ja dipositades en un substrat,
l’única  solució  possible  per  a  aplicar  aquesta  configuració  era  obtenir  un  prisma  del
mateix índex de refracció que el substrat. Així, es volia aconseguir que al posar el substrat
sobre el prisma, a efectes pràctics aquests dos medis passessin a formar-ne un de sol, el
dielèctric 1 en concret. Desafortunadament, el problema que sorgia a la pràctica era que
sempre  hi  havia  una  capa  d’aire  entre  el  prisma  i  el  substrat,  i  per  tant  no  s’estava
reproduint la configuració de Kretschmann adequadament. Com a conseqüència, al  no

Fig.4.4. Imatge de la llum reflectida del sensor sobre la pantalla. Es pot observar una
línia recta (1) amb una taca circular al centre que indica el centre del prisma, i una
zona fosca (2) més subtil a sobre que correspon a una manifestació del fenomen de
SPR. 
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poder observar el plasmó en absolut,  la configuració es va descartar i  es va continuar
provant de millorar la configuració inicial, tot i que sense arribar tampoc a ningun resultat
convincent.

La solució es va trobar al  utilitzar glicerina com a Index Matching Liquid (IML) per tal
d’evitar tenir la capa d’aire, permetent així provar la configuració de Kretschmann. Tot i
que els índex de refracció per als 3 medis no eren iguals,  es va confiar en que al  ser
dielèctrics, l’únic que passaria és que el feix es refractaria canviant l’angle de propagació.
De fet el prisma, que no ara era semiesfèric sinó triangular, tenia un índex de refracció de
1.46 (i un angle de 45o), la glicerina aproximadament de 1.47 per als dos làsers utilitzats i
el  substrat  1.52,  de  forma  que  no  hi  podia  haver  RIT. Tots  aquests  elements  estan
esquematitzats a la figura Fig.4.5, incloent el  suport que subjecta el  sensor a la barra
vertical i una representació de l’anàlit en forma de gota, en cas de no tractar-se d’aire. Cal
remarcar, que si la gota no recobreix tota la superfície no planteja cap inconvenient, sinó
que a la zona on no hi ha gota l’anàlit serà efectivament l’aire. Pel que fa al nou prisma, el
fet de ser triangular i no semiesfèric canviava algun detall dels experiments, només per la
llei  de  Snell  i  per  raons  geomètriques.  Com que  les  superfícies  d’un prisma òptic de
qualitat  són  extremadament  planes,  si  tots  el  raigs  del  feix  de  llum que  arriben  són
paral·lels,  es mantenen paral·lels  dins el  prisma,  i  també quan tornen a sortir a l’aire
(figura Fig.4.6) sense magnificació. Com a conseqüència, la imatge a la pantalla té una
forma força semblant a l’objecte real que hi ha sobre la superfície del prisma (glicerina,
recobriment...). En canvi, amb un prisma semiesfèric tots els raigs que entren paral·lels
divergeixen lleugerament si el feix està dirigit al centre, i tornen a ser paral·lels quan el
feix  surt  del  prisma  (figura  Fig.4.7).  Això  fa  que  la  imatge  que  arriba  a  la  pantalla
correspon a una zona molt petita de la superfície del prisma, i aleshores les formes no
s’assemblen a l’objecte on s’ha reflectit la llum.

Fig.4.5.  Esquema  del  sensor  basat  en  la  configuració  de  Kretschmann:  (1)
prisma triangular de 45º i n = 1.46, (2) suport del sensor, (3) capa de glicerina,
(4) recobriment de 50 nm d’Au + substrat, (5) gota d’anàlit.
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Una altra diferència entre  els  prismes,  fonamental  en aquest cas,  té a  veure amb els
angles d’incidència de la llum. L’avantatge del prisma semiesfèric és que si el feix estava
dirigit al centre de la semiesfera, simplement per simetria implicava que els raigs incidien
perpendicularment  a  la  superfície  del  prisma,  amb  la  qual  cosa  l’equació  Eq.4.1  per
determinar θ1 és correcta. En altres paraules, l’angle amb el qual la llum va de l’aire al
prisma coincideix aproximadament amb θ1,  fet que no passa amb el prisma triangular,
excepte si s’incideix perpendicularment a la cara del prisma. 

Fig.4.6. Traçat de raigs paral·lels en un prisma triangular per a un
angle en què hi ha RIT amb l’aire.

Fig.4.7. Traçat de raigs paral·lels en un prisma semiesfèric per a un
angle en què hi ha RIT amb l’aire.
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La mesura de l’angle θ1 ha de ser el més precisa possible al ser gairebé la variable més
important dels experiments,  però evidentment no es pot mesurar directament ja que es
troba dins el prisma. La figura Fig.4.8 mostra els angles auxiliars a partir dels quals es pot
determinar θ1 per a la situació en que θ1 > Φ.  L és un valor fixe de 25 mm i correspon a la
hipotenusa del prisma, i d és la distància de la cara superior al punt on el feix incideix en el
prisma.  Φ és  l’angle  del  prisma,  que és  constant  i  de  45 graus,  θh és  l’angle  del  feix
d’entrada al prisma respecte l’eix horitzontal, i θa  i θp són els angles d’incidència respecte
la perpendicular de l’aire i el prisma respectivament. Mentre que totes les relacions entre
angles i distàncies són purament geomètriques, θa  i   θp   estan relacionats per la llei de
Snell:

(Eq.4.2)

on np és l’índex de refracció del prisma i s’ha considerat que el de l’aire és 1. 
Com que a la figura es compleix que θ1 > Φ, es té que:

                                    (Eq.4.3)

(Eq.4.4)
i en cas contrari; θ1 < Φ:

(Eq.4.5)

(Eq.4.6)

on l’accent circumflex indica l’angle complementari.

sin(θ a)=np sin(θ p)

θ 1=ϕ+θ p

θ 1=ϕ−θ p

ϕ̂ =θ a+θ h

θ h=θ a+ϕ̂

Fig.4.8. Definició d’angles i distàncies per al prisma triangular: L és la llargada de la
superfície superior del prisma, Φ és l’angle geomètric del prisma, np és l’índex de
refracció  del  prisma,  θa és  l’angle  d’incidència  de  l’aire  al  prisma  i  θp és  l’angle
transmès dins el prisma. L’angle que forma el feix de llum respecte l’eix horitzontal és
θh i l’accent circumflex de Φ indica que és el seu angle complementari. La distància d
és la que hi ha del punt on incideix el feix en el prisma fins a l’aresta superior.
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Amb aquestes cinc últimes equacions es pot relacionar directament  l’angle mesurable  θh,
en funció de  θ1:

 (Eq.4.7)

i a partir d’una taula de valors obtenir la funció inversa  θ1(θh) en diversos punts.
Tot i que  θh és un angle que es pot mesurar a la pràctica, no és fàcil  mesurar-lo amb
precisió a partir de l’arctangent com indica l’equació Eq.4.1, ja que mesurar distàncies
respecte el punt de la cara del prisma on entra el feix de llum resulta ser força incòmode i
imprecís.
El  que  sí  és  molt  més  senzill,  és  mesurar  les  distàncies  respecte  el  vèrtex  superior
esquerra  del  prisma,  encara  que  aquest  punt  no  sigui  mai  on  incideix  el  làser.  A
continuació només cal mesurar la distància d de la figura Fig.4.8 i a través de relacions
geomètriques s’obté:

(Eq.4.8)

On H0 és l’alçada del punt del mirall  on surt la reflexió del  làser,  H l’alçada de la cara
superior del prisma i D la distància horitzontal del mirall al vèrtex superior esquerra del
prisma.
Però malauradament, mesurar el valor de d resultava encara més dificultós, i a la vegada,
per calcular el valor de d cal conèixer el valor de  θ1. El que es va acabar fent va ser un
càlcul iteratiu en què s’anaven obtenint aproximacions dels valors de d, θh i θ1 mitjançant
un codi MATLAB. Les iteracions es comencen suposant que l’aproximació inicial de d és
zero: d(0)=0, i llavors es calcula la primera aproximació de  θh  a partir de l’equació Eq.4.8
posant d=d(0):  

(Eq.4.9)

A continuació es  determina la primera aproximació de  θ1 (θ1
(1))  a partir  de la  relació

inversa de Eq.4.7 i es troba la següent aproximació de d com:

(Eq.4.10)

Seguidament, s’obté la segona aproximació de θh (θh
(2)) a partir de Eq.4.8, però ara posant

la nova aproximació de d, que és en aquest cas  d(1):

(Eq.4.11)

El cicle es va repetint fins que la diferència entre la iteració n+1 i n de l’angle θ1 és menor
que una tolerància establerta. En quasi totes les mesures, per a una tolerància de 10 -6 els
valors convergeixen amb n = 5 o 6 iteracions.

θ h(θ 1)={ϕ̂ −arcsin [np sin(θ 1−ϕ )] , siθ 1>ϕ
ϕ̂ +arcsin [npsin (ϕ−θ 1)] , siθ 1<ϕ }

θ h=arctan (
H−H0−d·sin(ϕ )

D+d·cos (ϕ )
)

θ h
(1)=arctan(

H−H 0

D
)

d (1)=L
2

·
sin(θ̂ 1)
sin(ϕ̂ +θ 1)

θ h
(2)=arctan(

H−H 0−d(1) ·sin (ϕ )

D+d(1) ·cos(ϕ )
)
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La  següent  observació  del  fenomen de SPR,  que va  suposar  una millora  considerable
respecte  l’anterior  està  dibuixat  a  les  figures  Fig.4.9a  i  Fig.4.9b,  i  correspon  al  que
s’obtenia quan s’il·luminava amb un feix ample la configuració de la figura Fig.4.5, però
sense líquid, només aire fent d’anàlit. Ambdues mostren, per a diferenciar el elements, la
taula en gris, el raïl en negre i la pantalla de color groc anàlogament a la figura Fig.4.1., tot
i que en la majoria d’experiments a l’estar a les fosques, òbviament no s’apreciava el color.

L’el·lipse vermella correspon a la llum reflectida per la zona del prisma on no hi ha mostra,
a dins hi ha una zona fosca generada per la zona del prisma on només hi ha glicerina i a la
part més «interna» de la imatge es troba la llum reflectida per el recobriment pròpiament,
que és la que interessa.  La figura Fig.4.9a representa el  cas on no hi  ha excitació del
plasmó perquè tota la llum reflectida té una intensitat aparentment semblant i la figura
Fig.4.9b on n’hi ha, ja que la zona del recobriment apareix més fosca.
Per a observar aquestes dues imatges el que es feia primer era aconseguir que la imatge
fos semblant a la de la figura Fig.4.9a, per assegurar que la glicerina feia la seva funció
correctament, i llavors de manera semblant a la primera configuració es feia un escombrat
d’angles intentant mantenir una imatge a la pantalla més o menys constant. Arribat a un
cert marge d’angles, la reflexió provinent del recobriment s’enfosquia considerablement
com està il·lustrat a la figura Fig.4.9b i si es girava la polarització 90 graus per a comprovar
la naturalesa d’aquest canvi, es tornava a il·luminar com al figura Fig.4.9a.    

Aquestes mesures suposaven un avantatge respecte les anteriors per varis motius. Ara el
marge d’angles per al qual hi havia SPR estava molt més clar: al voltant dels 47 graus, i no
era tant ampli com anteriorment. La configuració no tenia cap gruix variable i per tant era
un  paràmetre  menys  del  qual  depenien  els  experiments.  El  fet  d’utilitzar  el  prisma
triangular permetia veure el plasmó en la totalitat de la superfície d’or i no només en un
punt com passava abans. La intensitat del plasmó era també més alta, ja que la reflexió
del  recobriment  s’enfosquia  fins  a  deixar-se  de  veure  pràcticament.  D’altra  banda,  el
procediment de col·locació seguia sent delicat ja que calia posar la quantitat adequada de
glicerina, centrar-la i deixar la mostra sense que el líquid taqués el recobriment metàl·lic.
De fet, en un principi es va intentar molts cop veure el plasmó sense èxit, fins que després

Fig.4.9a. Representació de la pantalla 
(rectangle groc) amb la imatge reflectida 
pel sensor (el·lipse  vermella), per a la 
polarització en què no es produeix SPR.

Fig.4.9b. Representació de la pantalla 
(rectangle groc) amb la imatge reflectida 
pel sensor (el·lipse vermella), per a la 
polarització adequada per a que hi hagi 
SPR.
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de moltes proves es va esbrinar que calia un pes sobre la mostra per a que aparegués el
plasmó. Això sí va esdevenir l’inconvenient més important, ja que no hi podia haver cap
element a sobre de l’or excepte l’anàlit.

Per tal de poder realitzar mesures amb diferents anàlits que no fossin aire, es va passar a
modificar i redissenyar el suport del sensor.

El nou disseny estava encarat a permetre la incorporació d’un anàlit líquid en forma de
gota  sobre  la  superfície  metàl·lica,  a  la  vegada  que  s’exercia  una  pressió  sobre  el
recobriment. Consistia en dues parts: una base amb el forat per a subjectar el prisma, i
una tapa amb un forat circular al centre. Amb aquest disseny també es buscava tenir ja un
sensor amb una acabat adequat per a ser utilitzat a nivell d’un usuari sense cap mena de
coneixement previ. Es va pensar que un cop muntada la configuració del prisma, glicerina
i recobriment sobre la base, només caldria modificar la pressió de la tapa mitjançant  un
cargol a cada extrem del  suport.  Aquest forat constava d’una juntura de goma al  seu
voltant,  que tenia la finalitat  de realitzar  la pressió sobre la mostra sense trencar-la i
assegurar que la gota es mantingués sobre la superfície metàl·lica sense vessar. La forma
en la que el prisma quedava subjectat a la base era simplement per pressió, gràcies a que
el forat per una banda tenia la mateixa forma i mida que la secció del prisma però per
l’altre era més estret.

Desgraciadament, per molts intents i proves que es van dur a terme amb el disseny amb
tapa, no es va arribar a visualitzar el plasmó de forma convincent. No obstant això, el que
es va observar sense tapa era que no calia exercir la pressió constantment si no que un
cop es veia el plasmó, si es treia el pes, el plasmó es mantenia present. Lamentablement,
la tapa no va ser útil, i fins i tot va suposar una pèrdua de temps i recursos per culpa de
voler  tenir  un disseny massa adaptat  a  l’ús  final,  quan encara les mesures eren molt
bàsiques i els experiments poc fiables.  

4.2.3 Configuració de Kretschmann amb prisma semiesfèric

Mentre  el  nou  suport  no  estava  acabat  es  va  provar  d’aplicar  la  configuració  de
Kretschmann (amb l’ús de glicerina) però amb el prisma semiesfèric. L’esquema del sensor
era idèntic al de la figura Fig.4.5, excepte el prisma i el suport del prisma, que tenien un
mètode de subjecció molt semblant al del suport que s’estava imprimint.
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La reflexió que es va aconseguir observar a la pantalla amb aquesta configuració, està
fotografiada a la figura Fig.4.10. Com ja s’ha dit,  la imatge que s’obté amb un prisma
semiesfèric no s’assembla a la superfície superior del sensor que és on es reflexa la llum i
ara queda demostrat clarament. El que es veu a la figura correspon a un feix ample dirigit
força a prop del centre del prisma com indica la marca en forma de línia horitzontal. A
banda d’algun defecte en la secció del feix del làser l’única altra figura que apareix és una
línia corbada perpendicular a la marca del prisma i que la creua pel centre. Efectivament,
aquesta línia fosca també només apareixia quan la polarització era la adequada per a tenir
SPR, indicant què la originava. El que passava era que amb el prisma semiesfèric no tota
la llum que incideix al recobriment ho fa amb el mateix angle, sinó que hi ha un cert
marge d’angles com mostra la figura Fig.4.10. És a dir que cada tall vertical de la imatge a
la pantalla correspon a un angle d’incidència, però teòricament, només hi ha un cert angle
per al qual es produeix SPR, d’aquí que a la pràctica aquest angle té una certa amplada i
s’observi una disminució de la reflexió només en una banda vertical. Però l’aspecte més
rellevant va ser que l’experiment va funcionar, sorprenentment, sense aplicar cap pressió
sobre el recobriment. El que si va ser necessari era inclinar el sensor cap als cantons per
tal  que  la  glicerina  s’escampés  amb  un  gruix  el  més  petit  i  uniforme  possible,  i  el
recobriment quedés paral·lel al prisma.

4.2.4 Configuració definitiva del sensor

Després d’aquest petit descobriment, es va tornar al prisma triangular i  per sort es va
comprovar que de fet, tampoc calia aplicar pressió, i simplement repetint el procediment
d’inclinar  el  sensor  per  a  assentar  el  recobriment  sobre  la  glicerina,  es  va  tornar  a
observar el plasmó amb claredat.

Fig.4.10.  Imatge  de  la  llum  reflectida  del  sensor  sobre  la  pantalla  usant  la
configuració de Kretschmann, el prisma semiesfèric i aire com a anàlit. La franja
fosca vertical indica l’angle al qual s’està produint la ressonància dels plasmons.
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Sense tanta claredat, es mostren les dues polaritzacions de la llum a les figures Fig.4.11a i
Fig.11b. A la figura de l’esquerra, que correspon a la reflexió amb polarització horitzontal
(ones s), es pot veure la llum reflectida pel sensor en si com un rectangle molt il·luminat.
A la de la dreta, que correspon a la reflexió amb polarització vertical (ones p), aquesta
mateixa llum és molt menys intensa per l’efecte dels plasmons. El fons de les imatges és
molt fosc perquè com en molts del experiments subjectius, era necessari tenir les llums
del  laboratori  apagades  per  poder  veure  bé  la  imatge  a  la  pantalla,  fet  que  també
provocava que s’observessin les molestes reflexions de la glicerina sobrant que quedava
sobre el prisma. També es va comprovar com en tots els casos la disminució de la reflexió
només es produïa per un cert angle, en aquest cas per a θ1 = 44o, que seguia estan a prop
de les simulacions però no tant com es volia.

Un  cop  arribat  aquest  punt,  el  següent  pas  era  provar  un  anàlit  diferent  a l’aire  i
comprovar la  diferencia en l’angle al  qual es produïa el  plasmó que segons els càlculs
numèrics, per a aigua pura el mínim de reflexió es troba al voltant de θ1 = 70o, depenent
de la longitud d’ona i la configuració utilitzada. Per petit que pogués semblar aquest canvi,
amb els suports que s’havien dissenyat fins ara era impossible reproduir la mesura del
plasmó amb aigua.
La raó era que seguint l’esquema de la figura Fig.4.8, per poder tenir la mostra centrada i
que la llum incideixi propera al centre de la cara superior del prisma, el feix ha d’entrar
per la cara esquerra del prisma a una alçada determinada per l’angle d’incidència. Ara bé,
per  l’aire  que  té  un  mínim  de  reflexió  proper  a  θ1 =  45o,  la  llum  ha  d’entrar
aproximadament al centre de la cara esquerra, mentre que per incidir amb θ1 = 70o o més,
com  passa  amb  l’aigua,  el  feix  cal  que  entri  pel  centímetre  superior  de  la  cara.

Fig.4.11a.  Imatge de la llum reflectida del
sensor sobre la pantalla usant la 
configuració de Kretschmann, el prisma 
triangular i aire com a anàlit amb 
polarització no adequada per a tenir SPR. 
La llum que s’observa prové de la reflexió 
de tota la superfície del recobriment.

Fig.4.11b. Imatge de la llum reflectida del 
sensor sobre la pantalla usant la 
configuració de Kretschmann, el prisma 
triangular i aire com a anàlit amb la 
polarització adequada per a tenir SPR. La 
llum, que prové de la reflexió de tota la 
superfície del recobriment és molt més 
tènue que la de la figura Fig.4.11a.
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Malauradament  els  suports  tapaven  aquesta  part  del  prisma per  a  subjectar-lo  com
indica la figura Fig.4.12 i per tant no es podia incidir mai a angles superiors a uns θ1 = 60o. 

Aquest inconvenient depenia també de l’índex de refracció i de l’angle Φ del prisma, amb
la qual cosa el primer que es va pensar va ser en fer servir un prisma amb un índex de
refracció i un angle més gran (n=1.52 i  Φ = 60o específicament) que permetés incidir a
angles majors  sense haver d’acostar  tant el  feix  a  l’aresta superior  del  prisma.  D’altra
banda, sense fer cap càlcul previ, es va provar de modificar el suport ja dissenyat per a
permetre que el làser pogués incidir de forma més adequada, però després de provar-ho
un nombre elevat de vegades es va veure que no seria suficient, sinó que també calia
dissenyar un nou suport.

El següent suport dissenyat, tenia per objectiu permetre que tant el feix d’entrada com el
de sortida del prisma poguessin entrar pràcticament amb qualsevol angle, i incidissin al

Fig.4.13. Fotografia del prisma triangular equilàter de n=1.52, col·locat en el suport
final, a una certa alçada de la taula òptica. La cara més visible a la imatge és la base
del prisma on es col·loca la mostra.

Fig.4.12 Representació del prisma amb dos feixos a diferent angle d’incidència. La zona
fosca indica la part externa del prisma tapada per el suport. Es pot observar clarament 
que per a que la RIT es produeixi al centre de la cara superior, s’ha d’incidir cada cop 
més amunt per a augmentar l’angle.



32

centre de la cara superior del prisma al mateix temps. Per a això el suport no podia tapar
les cares laterals, ni evidentment la cara superior, a la vegada que subjectava el prisma per
les úniques dues cares disponibles, la frontal i la del darrere. A la figura Fig.4.13 es mostra
el prisma col·locat sobre el suport il·luminat per el làser.

Com que l’índex de refracció del prisma era aproximadament de 1.52 per als dos làsers, es
va requerir usar un IML d’aquest mateix valor, en comptes de la glicerina.

En aquest moment el problema dels angles va semblar resolt i es va procedir a realitzar
experiments amb aigua com a anàlit. 
Primer de tot, i com a comprovació de que el recobriment s’havia assentat correctament
es  buscava el  mínim de reflexió per  a  l’aire.  Un cop trobat  l’angle,  s’afegia  una gota
d’anàlit  (ara  aigua  destil·lada)  al  centre  de  la  superfície  metàl·lica  i  immediatament
s’observava com la reflexió a la pantalla tornava a brillar just seguint la forma de la gota,
mantenint-se  fosca  la  resta  de  la  zona  on  només  hi  ha  aire.  Això  és  el  que  hi  ha
representat a la figura Fig.4.14.

El  que  s’esperava  en  aquest  punt  és  que  a  mesura  que  s’anés  augmentant  l’angle
d’incidència, el plasmó de l’aire havia de desaparèixer, i a l’arribar cap a θ1 ≈ 70o, la gota
s’hauria d’enfosquir igual que ho feia la zona del recobriment sense la gota per a angles
menors. Lamentablement, la primera hipòtesi es va complir però no la segona, doncs per
molt que s’incrementés l’angle del feix, la reflexió de la gota no s’atenuava. Malgrat tot,
aquest fet va servir per a donar-se compte de la limitació que imposava el banc òptic
utilitzat. Segons la figura Fig.4.2, quan s’augmenta l’angle el valor de H s’acosta al de h,
però a l’estar tots els elements alineats en l’eix  Y,  el feix que va de dreta a esquerra és
bloquejat pel propi sensor.  Per tant, el que passava era que no es podia arribar a l’angle
adequat, i calia un banc òptic diferent que ho permetés.

Fig.4.14 Representació de la pantalla (rectangle groc)  amb la imatge
reflectida pel  sensor:  Rectangle fosc corresponent a la reflexió de la
part  del  recobriment  on  només  hi  ha  aire  a  sobre,  i  cercle  brillant
corresponent a la reflexió de la zona on hi ha la gota d’aigua.  
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4.2.5 Correcció del banc òptic

El problema realment era que no s’havia tingut en compte la diferència entre l’angle θh  i
θ1. Per al cas límit en què θh  val 0, és a dir, s’incideix al prisma amb el feix paral·lel a la
taula òptica, es tracta del cas en què  θ1 > ϕ, i aleshores aplicant l’equació Eq.4.4 es té que
θa  i ϕ̂ són el mateix angle. Llavors aplicant la llei de Snell es troba que el valor de θp  és:

(Eq.4.12)

A continuació substituint aquest valor a l’equació Eq.4.3 s’arriba a:

(Eq.4.13)

Això significa que per a tenir valors de θ1 superiors als 79 graus cal que el làser estigui per
sobre del prisma i així incidir des de dalt. Per a diferenciar els dos casos, s’han considerat
θh positiu quan el làser incideix de baix a dalt i θh negatiu quan el làser incideix de dalt a
baix.

A l’apartat 4.1 s’ha mostrat el banc òptic inicialment utilitzat per als primer experiments,
no obstant, el banc esmentat no permet ni tan sols incidir amb θh propers a 0o  ja que el
propi sensor bloquejava el feix provinent del làser. Efectivament va caldre realitzar una
petita modificació en el banc òptic que permetes inclinar el làser cap amunt i cap avall i
incidir per sobre del prisma. 

θ p=asin(sin (ϕ̂ )/np)

θ 1=ϕ+asin(sin (ϕ̂ ) /n p)=60
o+asin(sin(30o)/1.52)≈79.2o

Fig.4.15. Esquema del banc òptic final. Molt semblant a la figura Fig.4.1, però amb un 
segon mirall mòbil (11) afegit per a poder incidir al sensor des de baix i des de d’alt 
sense que el feix sigui bloquejat.
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El banc òptic final està representat a la figura Fig.4.15 seguint la mateixa numeració que a
la figura 4.1. La principal diferència és que es va afegir un altre mirall  (11) de manera que
es pot fer l’escombrat d’angles sense creuar a l’altra banda del sensor. Una altra diferència
força important és el fet que la reflexió també pot anar cap amunt com mostra la figura
per la simetria de la configuració, i per tant la pantalla va passar a estar vertical.

Amb tots aquest canvis es va poder observar per primer cop amb claredat el plasmó per a
un medi diferent a l’aire, en aquest cas per a aigua destil·lada. Va resultar ser per a  θh

proper als 76o, cosa que era un valor al voltant de l’esperat.

4.2.6 Límit de l’índex de refracció de l’anàlit

Els següents experiments havien de tenir com a fita apreciar el canvi d’angle on es produïa
el plasmó per a anàlits de diferents índex de refracció. La primera opció va ser utilitzar
dissolucions  d’etanol,  miscible  en  aigua,  a  diferents  concentracions.  L’etanol  és  un
compost orgànic, d’índex de refracció al voltant de 1.36 per a les longituds d’ona dels dos
làsers , mentre que el de l’aigua és d’uns 1.331 [Rheims et al. 1997]. Es va suposar llavors,
que l’índex de refracció de la dissolució dependria de la concentració d’etanol de forma
lineal:

(Eq.4.14)

on CH 2O
i C etanol indiquen les concentracions en volum (en tant per 1), i  Δn i nH 2O

són constants.

Aleshores es té un marge de valors que va de 1.331 (0% etanol) a 1.36 (100% etanol)
linealment quan es modifica la concentració d’etanol, i que a més es troba dins el marge

Fig.4.16. Representació de la pantalla (rectangle groc) amb la imatge reflectida pel
sensor: Rectangle brillant corresponent a la reflexió de la part del recobriment on
només hi ha aire a sobre, i cercle fosc corresponent a la reflexió de la zona on hi ha
la gota d’aigua.  

ndissolució=CH 2O
nH 2O

+C etanol netanol=(1−Cetanol)nH 2O
+C etanolnetanol=nH2O

+ΔnCetanol
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de valors possibles per als quals es pot obtenir SPR mitjançant la configuració definitiva.

L’inconvenient  que va  representar  l’ús  de  petites  gotes  d’etanol  era  que  al  cap d’uns
minuts  l’anàlit  s’havia  evaporat  i  el  plasmó  a  la  pantalla  també es  deixava  de  veure.
Després d’intentar fer les mesures el més ràpid possible es va decidir utilitzar un altre
anàlit  que no fos tan volàtil.  Casualment, la  glicerina, líquid no volàtil, que s’havia fet
servir com a IML anteriorment resulta tenir un índex de refracció adequat (proper als 1.47
pels dos làsers [Rheims et al. 1997] i a més ser miscible en aigua. Amb la glicerina, seguint
la mateixa equació Eq.4.14 al tenir un índex de refracció tant alt, se sobrepassa el límit per
al qual la configuració del sensor genera SPR.

Per a determinar quin índex de refracció podia tenir l’anàlit es va calcular numèricament
la profunditat relativa del mínim de reflexió, per a diferents valors. Per exemple,  a la
figura Fig.3.10 que es té aigua (n=1.334) com a anàlit, el mínim assolit seria d’un 60%. La
Fig.4.17 mostra aquest valors per a una dissolució de glicerina en aigua i la corresponent
concentració, per a l’actual configuració experimental.

  
Per a concentracions de glicerina del 0% al 20% el mínim està molt ben definit ja que
s’apropa molt al zero, però a mesura que l’índex de refracció augmenta el mínim també
ho fa. Això fa que el pic no sigui tan fàcilment mesurable ja que el plasmó acaba sent molt
poc intens.

Per  a  poder  a  començar  les  mesures  objectives,  es  va  acabar  amb  els  experiments
quantitatius comprovant que efectivament, per a les dissolucions de glicerina el mínim de
reflexió degut als plasmons també apareixia i a més, a angles més grans que per a l’aigua. 

Fig.4.17.  Per a la configuració de Kretschmann: càlcul numèric per a  λ=671 nm
(naigua  =  1.331)  del  mínim  de  reflexió  relatiu  (en  tant  per  cent)  assolit  per  a
diferents  valors  d'índex  de  refracció  de  l'anàlit  (blau  fosc).  Concentració  de
glicerina en H2O per a obtenir aquest índex de refracció (blau clar).
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4.3  Mostres SPR

Al llarg dels experiments es van provar diferents capes metàl·liques per escollir quina era
la que donava millors resultats. Inicialment es disposava d’uns recobriments BioNavis -una
empresa finesa especialitzada en tecnologia SPR-, formats tots per el substrat de Pyrex,
una capa d’adherència de 5 nm de crom i una capa de metall plasmònic de 45 nm que
podia ser d’or, d’aliatge d’or + níquel, de rodi i de coure. Tot i que des del punt de vista
teòric tots són metalls que presenten SPR per a llum visible, l’or pur va ser el més efectiu a
la pràctica, per raons que es comenten a continuació.

L’ús de la glicerina creava la necessitat de netejar els recobriments cada vegada que es feia
servir aquest líquid, perquè hi quedaven restes tant al prisma com al substrat de la capa
metàl·lica.  A  part,  manipular  les  mostres  amb els  dits  les  embrutava  de  greix,  i  més
endavant, al estar en contacte amb un anàlit, la capa d’or també necessitaria ser netejada
després de cada mesura. El procediment de neteja consistia en 4 passos: en un recipient
es col·locava la mostra i s’hi afegia acetona per tal de dissoldre les substàncies orgàniques
com el greix dels dits o la glicerina, tot agitant el recipient. Seguidament es buidava el
recipient i es feia el mateix amb etanol i finalment amb aigua destil·lada. Per últim calia
assecar el recobriment mitjançant aire expulsat molt proper a la mostra, fins que totes les
gotes s’haguessin desprès de la superfície.  Aquest mateix procediment al  aplicar-se al
rodi va fer que es desprengués en algunes zones del recobriment i per tant es va deixar
d’utilitzar. A més, el procediment de neteja probablement no era l’òptim, com mostra la
imatge Fig.4.19, però sí fàcil, ràpid i segur.

Fig.4.18. Recobriment de BioNavis de 50 nm Au + Ni sobre vidre de 12x19 mm
d’àrea i 0.6 mm de gruix. 
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A simple vista s’aprecia la diferència entre les dues superfícies, i inclús es pot observar una
marca circular al centre de la mostra de la dreta, causada per l’anàlit en forma de gota.
Tanmateix, prèviament ja s’havien fabricat uns altres recobriments més petits (Fig.4.20) i
amb un substrat menys gruixut,  els quals es trencaven amb facilitat al  netejar-los o al
desenganxar-los de la glicerina, i que van portar a fabricar els que apareixen a la figura
Fig.4.19.  A  més,  per  a  evitar  que  la  capa d’or  es  ratllés  i  estigués  més  protegida  de
l’oxidació, alguns dels recobriments com el de la figura Fig.4.19 tenien un recobriment
d'alúmina de 20 nm a sobre de la capa d’or, però no es van utilitzar gaire perquè els que
no tenien alúmina tampoc es ratllaven gaire, i a més introduir una capa implica introduir
més càlculs amb resultats i valors diferents.

En un primer moment, els recobriments es feien amb una capa d’adhesió de crom de 20
nm per a ser el més semblants als recobriments de BioNavis, però amb la diferència que el
gruix d’aquesta capa no era gaire uniforme i podia variar uns quants nanòmetres en un
mateix  recobriment,  per  causes  relacionades  amb  el  mètode  de  «sputtering»  per  a
dipositar la capa. Com que es va suposar que la capa d’adhesió no influïa gaire en els
resultats es van començar a fer servir aquestes mostres indistintament. De fet, aquesta

Fig.4.19. Recobriments de 50 nm Au sobre una capa d'adherència al voltant de 15-20
nm, i un gruix d’1 mm de Pyrex com a substrat. A l’esquerra, n’hi ha un d’intacte que no
s’ha netejat,  i  a  la dreta un dels  més utilitzats i  per tant que ha sigut netejat  més
vegades.

Fig.4.20. Fotografia d’alguns recobriments de mides variades, de 45 nm d'Au i
sense capa d’adhesió de Cr,  fet que facilitava el despreniment de l’or. El punt
negre en una cantonada indica que la cara és la del metall i les cares sense el
punt corresponen al substrat.



38

suposició no era certa com es mostra a continuació.

Si  es calcula el coeficient de reflexió ρT per a la configuració definitiva per a diferents
gruixos del crom s’obté el que mostra les figura Fig.4.21a i Fig.4.21b.

Fig.4.21a. Representació del mòdul de ρT en funció de l’angle d’incidència θ1, per a
diferents  gruixos  (colors)  de  la  capa  d’adhesió  de  Cr  i  aire  com  anàlit.  Queda
evidenciat  com el  mínim perd profunditat a mesura que el  gruix és més gran,  i
l’angle al qual s’assoleix es va desplaçant.

Fig.4.21b. Representació del mòdul de ρT en funció de l’angle d’incidència θ1, per 
a diferents gruixos (colors) de la capa d’adhesió de Cr i agua com anàlit. A banda 
de que el mínim perd profunditat, el desplaçament de l’angle de mínima reflexió 
encara és més marcat.
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Després de donar-se compte que si en els càlculs numèrics s’introduïa aquesta capa els
resultats canviaven segons el gruix, es va pensar en substituir el crom pel diòxid de titani
(TiO2) que és un material utilitzat també com a capa d’adhesió. 

Les últimes mostres que es van fabricar tenien com a capa d’adhesió 6 nm de TiO2, ja que
amb aquest material es millora notablement la intensitat del plasmó en el recobriment [C.
Florent  et  al.,  2015].  L’altre  avantatge,  potser  més  important  per  les  mesures
experimentals, és que la dependència de ρT amb el gruix no afecta tant com en el cas del
Cr.

Fig.4.23a. Representació del mòdul de ρT en funció de l’angle d’incidència θ1, per a
diferents gruixos (colors) de la capa d’adhesió de TiO2 i aire com anàlit. Pràcticament
no hi ha diferència quan els gruixos van de 0.1 nm a 20 nm.

Fig.4.22. Imatge d’un recobriment, molt semblant al de la figura Fig.4.19, però en
de Cr com a la capa d'adhesió, s tracta de 6 nm de TiO2 .
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4.4 Experiments quantitatius i resultats

Fins aquest punt les úniques mesures objectives que s’havien pres eren la dels angles, si
més no,  per a obtenir una corba com la de la figura Fig.3.10 cal  també quantificar la
intensitat de la llum reflectida. 
Un  inconvenient  crucial  va  resultar  ser  la  contínua  adaptació  de  l’esquema  de  la
configuració, que provocava que els càlculs teòrics canviessin cada cop i no fos fins a les
últimes mesures quan les  comparacions entre valors experimentals i valors teòrics eren
mínimament coherents.
Des del punt de vista teòric, les configuracions considerades inclouen només el que a la
pràctica  correspon  estrictament  al  sensor,  més  concretament;  totes  les  variables  i
magnituds estan estudiades dins els diferents medis (prisma, metall,...). Al laboratori és
clar, no es poden mesurar aquestes propietats dins els medis, sinó que és necessari tenir
en consideració que el sensor es troba en una altre medi (l’aire del laboratori) que a més
pot introduir altres fonts de llum (il·luminació de l’ambient).

Una manera fàcil de mesurar la intensitat de la llum visible és amb un fotodíode. On abans
hi havia la pantalla ara hi haurà el fotodíode, que igualment al feix incident del làser, es
troba a l’aire contigu al sensor. Aquest aire passa a ser un nou medi ja que és el medi on
es realitzen les mesures objectives. Al tractar-se de dues interfícies entre dielèctrics (aire-

Fig.4.23b. Representació del mòdul de ρT en funció de l’angle d’incidència θ1, per a
diferents gruixos (colors) de la capa d’adhesió de TiO2 i  aigua com anàlit.  Per a
índexs de refracció de l’anàlit majors, la dependència es torna a notar però en cap
cas tant com per al Cr.
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prisma per al feix incident i prisma-aire per al feix reflectit) no apareixen grans canvis,
bàsicament passa que tornen a haver-hi canvis en les amplituds seguint les equacions de
Fresnel.

Seguint  la  figura  Fig.4.24,  les  amplituds  mesurables  estan  relacionades  a  través  del
coeficient de transmissió τ de les equacions de Fresnel:

(Eq.4.15)

(Eq.4.16)

On el subíndex a-p indica que el camp va de l’aire al prisma, i viceversa.
També cal considerar que no només es té la llum làser sinó que sempre hi ha present la
il·luminació del laboratori que s’estarà detectant en totes les mesures:

(Eq.4.17)

On el subíndex bg indica que correspon al «background». 
Tenint en compte que la intensitat és proporcional al mòdul al quadrat de l’amplitud dels
camps, les intensitats incident i reflectida es poden mesurar com:

(Eq.4.18)

 (Eq.4.19)

Però com que només cal saber la fracció de llum reflectida respecte la incident, es pot
mesurar també la la intensitat incident i fer servir aquest valor per a normalitzar:

 (Eq.4.20)

Fig.4.24. Esquematització de les amplituds dels camps. Els superíndex «abs» indiquen
que les magnituds són mesurables.  Rm és la reflexió mesurada. Ei,  Er i  ρT són les
variables definides sense considerar l’aire.
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L’equació Eq.4.20 indica que la reflexió mesurada es veu modificada pels coeficients de
transmissió, però afortunadament són valors que varien de forma suau i monòtona amb
l’angle, i al cap i a la fi tan sols es tradueix en una variació en la forma de la corba de R m en
funció de l’angle θ1. 

Cal remarcar no obstant, que el denominador de la reflexió Rm molts cop no provenia de la
llum incident, sinó que es normalitzava o amb la intensitat reflectida de la polarització
perpendicular (que no permet l’excitació dels plasmons):

 (Eq.4.21)

 
o bé amb la intensitat reflectida quan l’anàlit era aire:

 (Eq.4.22)

ja que l’aire al tenir un índex de refracció força més petit que qualsevol altre anàlit, el seu
pic SPR es troba també a angles força diferents als de la resta d’anàlits.

4.4.1 Disseny del detector

La funció del  fotodíode és detectar la intensitat  de la llum que incideix sobre la seva
superfície a través de la mesura del voltatge generat entre els seus terminals. Com que no
era necessari observar la llum reflectida a la pantalla, el feix emès pel làser s’havia de fer
el  més  estret  possible de  tal  forma  que  tota  la  secció  incidís  sobre  la  superfície  del
fotodíode. Per una banda amb el diafragma s’aconseguia que la llum que incidia al sensor
tingués un diàmetre petit i  ho fes al  centre de la mostra,  de manera que s’eliminava
l’efecte que poden tenien altres elements del voltant com el IML, el prisma o el suport del
prisma que si s’emprés un diàmetre del feix més gran. Tot i així, la superfície del díode
encara era més petita i per tant va caldre una lent convergent (de 6 cm de distància focal)
per a concentrar els raigs i que tots incidissin al fotodíode. 
Per a mantenir la lent a una distància del fotodíode propera a la distància focal es va
dissenyar un suport per al detector. El suport consistia en un cilindre obert per un extrem i
amb un petit forat a l’altre extrem on hi anava el fotodíode. La lent estava col·locada en
una  muntura  circular  que  s'introduïa  dins  el  cilindre,  i  amb  un  cargol  es  fixava  a  la
distància adequada. Els dos terminals del fotodíode quedaven a fora del cilindre i anaven
connectats  a  uns  connectors  situats  a  la  part  exterior  del  cilindre,  que  permetien  la
connexió a un multímetre mitjançant cables banana.
Tal  com mostra la figura Fig.4.26, per tal  d’assegurar la correcta incidència del  feix,  el
suport cilíndric tenia una petita escletxa al lateral que permetia veure el fotodíode, un cop

Rm=
I paral·lela−I bg

I perpendicular−Ibg

Rm=
I anàlit−I bg

I aire−I bg
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comprovat que la llum passava pel centre de la lent. Aleshores es va imprimir en 3D una
base per al suport que permetia inclinar-lo amb el mateix angle que el feix reflectit. Un
cop es tenien tots els elements alineats per a un certa angle d’incidència, per a canviar
l’angle es realitzaven els següents passos: primer es desplaçava lateralment o verticalment
el sensor, després es rotava el mirall mòbil per a que el feix incidís al centre del sensor i
finalment es movia i es canviava la inclinació del detector fins a tornar a tenir alineats tots
els elements del banc òptic, i així successivament.

El fotodíode es va utilitzar en mode fotoconductiu, per tant tot i tenir una resposta molt
ràpida,  el  voltatge  mesurat  depenia  exponencialment  de  la  intensitat  incident  al
fotodíode. Això implica la necessitat de trobar la relació entre voltatge mesurat i potència
detectada a través d’un ajust exponencial.

Fig.4.26. Detall del detector subjectat amb unes pinces (2), on l'escletxa (1) permet
observar com el feix làser (punt rosa) incideix sobre la superfície del fotodíode.

Fig.4.25. Fotografia del detector (1), on es pot veure la muntura (1a) i la lent (1b) fixada
amb un cargol (1c). El detector està també fixat amb una certa inclinació sobre la base
(2) i connectat a un multímetre (3).
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Al disposar de làsers de potència fixa, es van emprar dos polaritzador consecutius per a
fer un escombrat de potències des del valor del «background» (amb poca llum ambient
per  a  apropar-se  als  0  W) quan els  eixos  dels  polaritzadors  són ortogonals  i  fins  a  la
màxima potència del  làser més el  «background» quan els eixos dels polaritzadors són
paral·lels.  D’aquesta  manera,  a  la  vegada  que  es  llegia  el  voltatge  se  substituïa  el
fotodíode  per  un  mesurador  de  potències  òptiques  determinant  parelles  de  valors
voltatge-potència per a l’ajust exponencial de la figura Fig.4.27.

Un cop transformats els valors de mV a μW ja es podien realitzar operacions amb ells, en
particular restar la potència del «background».

4.4.2 Cicles de mesures

Els procediments per a realitzar una tanda de mesures es van anar adaptant i optimitzant
al llarg del projecte a mesura que s’anaven repetint i s’avançava cap a l’objectiu. Un dels
mètodes definitius consistia en el següent: 

Un cop el  sensor i  el  banc òptic estan preparats tal  i  com es feia en els experiments
qualitatius  es  tancava  el  diafragma  per  a  tenir  un  feix  de  llum  estret.  Llavors  es
comprovava que el  làser  estava  ben enfocat  cap  al  sensor  i  es  col·locava el  detector
degudament  alineat. Molts  cops  calia  apagar  els  llums  del  laboratori  per  a  veure
clarament que el feix incidia al centre del sensor ja que es prenia com a referència la
imatge reflectida.  Després  però,  calia  tornar a  engegar-los  per  a  no modificar  la  llum
ambiental.  En aquest moment es podia fer una lectura al multímetre per a qualsevol de
les  dues  polaritzacions  (ones  s  o  p)  rotant  90º  el  segon  polaritzador  i  també  la  del
«background» si es tapava el làser amb qualsevol objecte opac.

Fig.4.27. Ajust exponencial dels valors experimentals segons l'equació: y = a*exp(b*x)
+c.  Amb un coeficient de determinació de 0.997 es troben els  següents valors:  a =
30.42 μW, b = 30.85 mV i c = 25.78 μW. Els valors de voltatge es representen en valor
absolut  ja  que  en  mode  fotoconductiu  el  fotodíode  genera  tensió  i  per  tant  el
multímetre dóna una lectura de voltatge negatiu.
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Seguidament es feien les mesures de D, h i H que apareixen a la figura Fig.4.2 i alguns cops
es mesurava també el valor de d indicat a la figura Fig.4.8. Aquest procediment es repetia
cada cop que es canviava l’angle fins a obtenir una gràfica com per exemple la de la figura
Fig.4.28.

Una característica important mesurada va ser la dependència del fenomen de SPR amb la
polarització de la llum, il·lustrada a la figura Fig.4.29.

Fig.4.28. Primera tanda de mesures quantitatives (només les marques en forma de
‘x’). La configuració del sensor és: prisma de n=1.52, IML de n=1.52, recobriment de 5
nm de Cr + 45 nm de Au. Els anàlits són diferents concentracions de glicerina en
aigua destil·lada. La llum és làser de He-Ne (λ = 632.8 nm). Tot i estar en volts, per als
tres casos es pot apreciar una corba que té un mínim per un angle que augmenta
entre 67º i 73º quan IR de l’anàlit augmenta, que era el resultat esperat. Tanmateix
les corbes s’allunyen molt de les teòriques. 
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Una variant en el procés de mesures que es va dur a terme va ser dividir el feix emès per
el làser com indica la figura Fig.4.30.

La finalitat de disposar d’un feix doble era utilitzar-ne un com a referència i un altre com a
sensible. A l’hora de dipositar la gota d’anàlit es cobria només una banda de la mostra i
l’altre es deixava només amb aire, d’aquesta forma el feix de referència sempre incidia en
la zona de l’aire i el feix sensible a la zona on hi havia la gota d’anàlit variable tal i com
apareix a la figura Fig.4.31.

Fig.4.29. Potències mesurades del làser amb polarització paral·lela i perpendicular,
i de la llum ambient amb recobriment d’or de BioNavis. aire com anàlit i làser de
He-Ne,  en funció de la inclinació del  làser  respecte l’eix  horitzontal.  La gràfica
evidencia el fet que els plasmons només són excitats amb la polarització adequada
(incidència  d’ones  s)  ja  que  mentre  per  a  la  polarització  paral·lela  la  potència
disminueix dels 18-19 μW fins als 5 μW (pic d’un 27% aproximadament), per a
l’altre polarització no hi ha cap pic en la potència reflectida. L’únic que s’observa
per  a  la  polarització perpendicular  és  un decreixement constant  donat  per  les
interfícies prisma-aire i aire-prisma.
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Malauradament,  utilitzar  aquest doble  feix  suposava dos  inconvenients:  els  dos  feixos
tenien potències diferents perquè un s’havia reflectit més cops que l’altre i el procés de
centrar el detector es duplicava. Per aquestes raons no es van realitzar gaires mesures
d’aquesta forma i es va tornar a utilitzar un feix la resta dels experiments. 

Després  de  repetir  cicles  de mesures  i  corregir  molts  dels  problemes que  van  sorgir,
alguns  ja  comentats  (banc  òptic,  evaporació  de  l’anàlit,  disseny  del  detector...)  es  va
arribar a un punt crític dels experiments en què els resultats teòrics no coincidien amb els
experimentals, com es va comprovar a partir de la figura Fig.4.32.

Fig.4.30. Esquema per a dividir el feix làser en dos. La llum incideix inicialment a uns
45º d'un vidre generant una 1a reflexió corresponent al feix sensible. La part del feix
transmesa torna a ser reflectida en la 2a cara del vidre i és transmesa de nou a l’aire
amb la mateix direcció inicial, creant el que s’ha usat com a feix de referència. 

Fig.4.31. Sensor il·luminat pel feix doble. A la fotografia es pot veure com a la gota,
que només cobreix una part de la mostra, hi incideix un feix i al costat hi ha un altre
feix que incideix només a una zona del recobriment on no hi ha gota.
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Aquesta diferència en la posició de mínim va portar a considerar la capa d’adherència als
càlculs teòrics i a la fabricació de les mostres amb TiO2 comentada a l’apartat anterior.

Amb les noves mostres es va aconseguir finalment una primera comparació vàlida entre la
teoria i els experiments representada a la figura Fig.4.33. Abans però es va comprovar si
l’IR del prisma era de 1.52, però va resultar que la mesura realitzada indicava que havia de

Fig.4.32. Comparació entre les mesures amb recobriment de 15-20 nm Cr + 45 nm
Au  i  aire  com  a  anàlit,  i  els  valors  teòrics.  A  la  figura  les  potències  estan
normalitzades amb la polarització perpendicular. El «buffer» fa referència al IR del
conjunt dels medis prisma + IML + substrat. S’observa un valor mínim de reflexió
menor al teòric, però el que és més important, la posició del mínim es troba a més
de 3º de diferència del valor esperat.

Fig.4.33. Comparació entre els valors teòrics i les mesures amb recobriment de 6
nm TiO2 + 45 nm Au i aire com a anàlit. Les potències estan normalitzades respecte
el  màxim mesurat.  El «buffer» se suposa amb un IR de 1.485. Ara l’error en la
posició  angular  del  pic  és  aproximadament  d’un  grau  per  sobre,  el  qual  es  va
acceptar com a suficientment petit. El làser utilitzat era ara el de λ=671 nm.
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ser considerablement menor. Aleshores, als càlculs teòrics es va fixar un valor de n=1.485
del «buffer» de forma que la diferència de la posició del  mínim amb les mesures fos
mínima.
Les mateixes mesures es van realitzar per aigua destil·lada, mostrades a la figura Fig.4.34.

La separació en angles del  mínim és  per l’aigua lleugerament superior  que per l’aire,
probablement perquè l’anàlit no recobreix completament tota la superfície de la mostra i
una part del feix incideix fora de la gota.

4.4.3 Determinació d’índexs de refracció d’anàlits

Un cop obtingudes les corbes per a l’aire i l’aigua, d’IR coneguts, amb un error d’uns ±1º
es  va  passar  a  mesurar  els  índex  de  refracció  d’una  dissolució  de  10% en  volum de
glicerina en H2O i una altra al 15%.

Després d’obtenir satisfactòriament la corba de potència en funció de l’angle d’incidència
es va determinar la posició del mínim en graus: 3.17º aproximadament. Assumint un error
semblant al obtingut per a l’aire i a l’aigua, es va calcular per quins IRs de l’anàlit, el mínim
es troba a voltant d’un grau per sobre i un grau per sota. Es va obtenir que per a n=1.362
el mínim corresponia a una inclinació de 1.97º i per a n=1.355 a un inclinació de 4.25º.
Per tant, es pot concloure que l’índex de refracció de l’anàlit es troba entre aquest dos
valors, com indica la figura Fig.4.35.

Fig.4.34. Comparació entre els valors teòrics i les mesures amb recobriment de 6 nm
TiO2 + 45 nm Au i H2O com a anàlit.  Les corbes estan normalitzades respecte la
corba per a l'aire. El «buffer» se suposa amb un IR de 1.485.  L'error en la posició del
mínim és d’uns 1.5º per sota, que és major que l’error per a l’aire. El làser utilitzat
era ara el de λ=671 nm.
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El mateix es va fer per a la dissolució de 15% en volum de glicerina en H2O (Fig.4.36).

En aquest cas les mesures experimentals són menys fidels als valors teòrics.

Fig.4.35. Comparació entre els valors teòrics per a IR de l’anàlit de 1.355 i 1.362, i les
mesures amb recobriment de 6 nm TiO2 + 45 nm Au i dissolució de 10% en volum de
glicerina  en  H2O  com  a  anàlit.  Les  corbes  representen  la  potència  normalitzada
respecte la corba per a l'aire. El mínim de la corba experimental es troba a uns 1.2º per
sobre del mínim per n=1.362 i a uns 1.1º per sota del mínim per a n=1.355. λ=671 nm.

Fig.4.36. Comparació entre els valors teòrics per a IR de l’anàlit de 1.368 i 1.373, i les
mesures amb recobriment de 6 nm TiO2 + 45 nm Au i dissolució de 15% en volum de
glicerina  en  H2O  com  a  anàlit.  Les  corbes  representen  la  potència  normalitzada
respecte la corba per a l'aire. El mínim de la corba experimental es troba a uns 1.15º
per sobre del  mínim per n=1.373 i  a uns 0.97º per sota del  mínim per a n=1.368.
λ=671 nm.
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Per  tant,  és  clar  que en vista dels  resultats  obtinguts,  cal  millorar  el  procediment de
mesura. Malgrat no obtenir amb gran precisió ni fiabilitat l’índex de refracció d’una amplia
varietat de substàncies, sí que s’ha establert un primer mètode per a realitzar mesures i
dissenys de sensors basats en SPR. 

5. Conclusions

En  resum,  s’ha  complert  l’objectiu  proposat  inicialment:  dissenyar  un  sensor  capaç
detectar diferents índexs de refracció aplicant el fenomen de Surface Plasmon Resonance
(SPR). El  temps requerit no obstant, s’ha estès molt més de l’esperat per la manca de
perícia durant la part experimental. Això ha provocat la focalització del projecte en un únic
objectiu  que  és  el  que  s’ha  dut  a  terme,  i  el  rebuig  de  moltes  altres  possibilitats
plantejades en un primer moment.

El sensor obtingut és totalment experimental en el sentit que no podria ser utilitzat fora
del  laboratori,  a  banda  que  amb  prou  feines  s’ha  pogut  establir  el  seu  correcte
funcionament. De fet, tan sols s’ha mesurat l’índex de refracció per a 3 anàlits diferents a
banda de  l’aire:  aigua destil·lada,  i  dues  dissolucions  de  glicerina  en  aigua a  diferent
concentració. Serien necessàries més tandes de mesures per a anàlits de diferents índexs
de refracció per a determinar una recta de calibratge i establir la sensibilitat.

Es podrien introduir millores per descomptat, que ajudessin a superar certes limitacions
que presenta aquest sensor. Per exemple, es podria tenir un feix molt més estret de forma
que per molt obliqua que sigui la incidència dins el prisma tota las secció quedes dins la
gota  augmentant  així  l'eficàcia  de  la  mesura.  Una  altra  característica  important  és  la
longitud d’ona de la llum que tot i tractar-se de làsers no és monocromàtica 100%, i per
tant es podria tenir en compte en els càlculs un cert marge de longituds d’ona. Anant més
enllà, també es podria utilitzar llum poc monocromàtica com la dels LEDs o fins i tot llum
blanca i estudiar com canviarien els resultats. 
Pel que fa a la mesura dels angles seria molt més còmode, però més costós des del punt
de vista mecànic, poder tenir els sensor fixe i dos braços fixes, per al detector i per al làser,
que poguessin rotar a la vegada. Això permetria tenir els elements alineats permanent i
uns angles mesurats amb menys error.

  
Una de les propostes inicials descartades era la d’implementar la generació de SPR en una
fibra  òptica  i  caracteritzar  les  seves  propietats  [Arghir  et.  al,  2015].  El  principal
inconvenient que va sorgir en les simulacions va ser l’elevada atenuació que aporta l’ús
d’un metall fet que evita que l’ona es propagui poc més de centenars de micres. Caldria
trobar alguna forma de solucionar aquest problema, ja que altrament no es té suficient
superfície per a deixar la gota d’anàlit.
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