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Abstract: 
 

In this research, a detailed fabrication process of a single Au nanohole is demonstrated. An Au 
nanohole with various diameters is fabricated on an Si3N4 membrane through well-controlled 
steps of the fabrication process. The optic property of the Au nanohole is also investigated by 
means of COMSOL Multiphysics. The research results show that light scattering spectra from 
the Au nanohole exhibits a localized surface plasmon (LSP) resonance in the interaction 
between the light and metal nano structures. Especially, there appears on the spectrum peak a 
red light varying according to diameters of the nanohole. The research results also indicate the 
appearance of a dual extreme electric field around the nanoholes which increases along with 
wave force. This knowledge forms an important base for opening up possibilities to apply 
metal nano structures to optics and optoelectronics as well as sensory biology.      
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Tóm tắt: 
 
 
Trong nghiên cứu này, chi tiết về quy trình công nghệ chế tạo lỗ nano vàng được trình bày. Lỗ 
nano vàng với đường kính khác nhau được chế tạo trên màng Si3N4 thông qua việc kiểm soát 
các bước trong quy trình công nghệ. Đặc tính quang của lỗ nano được khảo sát bằng phần 
mềm COMSOL. Kết quả nghiên cứu cho thấy phổ tán xạ ánh sáng của lỗ nano có sự xuất hiện 
của các đỉnh phổ, là tính chất đặc thù của hiệu ứng plasmon định xứ bề mặt xuất hiện trong 
tương tác giữa ánh sáng với các cấu trúc nano kim loại. Đặc biệt, các đỉnh phổ này xuất hiện ở 
vùng ánh sáng đỏ và thay đổi theo đường kính của lỗ nano. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy 
sự xuất hiện của lưỡng cực điện trường xung quanh lỗ nano và cường độ điện trường này có 
độ gia tăng so với cường độ sóng tới. Kết quả nghiên cứu là nền tảng quan trọng mở ra khả 
năng ứng dụng cấu trúc nano kim loại trong lĩnh vực quang học, quang điện tử cũng như cảm 
biến sinh học.     
 
 
           Từ khóa: Lỗ nano vàng; Công nghệ chế tạo nano;  Tán xạ Mie; Plasmon định xứ bề 
mặt; Gia tăng điện trường gần.   

  

 


