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Abstract— Plasmonic sensors are relatively simple and 

efficient structures used for the analysis and characterization of 

chemical or biological samples. Fields from these sensors can be 

formulated in terms of Sommerfeld type integrals. These 

integrals relate a spherical wave of a point source by a set of 

plane waves and cylindrical waves through a convolution. Where 

these do not have explicit analytical solutions in terms of 

elementary functions, however, one of the most widely used 

methods for calculating the solution is by means of numerical 

integration. In this work an algorithm will be developed in 

Matlab to numerically evaluate the Sommerfeld identity. The 

result of the numerical solution will be compared with the 

analytical solution of the Sommerfeld identity, in the case of free 

space, in order to validate the developed algorithm. This 

algorithm can be used for numerical analysis of the Sommerfeld 

integrals of SPR sensors (Surface Plasmon Coupled Emission). 

Keywords—Sommerfeld Integral; numerical integration; 

Matlab. 

I.  INTRODUÇÃO 

A plasmônica estuda a excitação dos metais em frequências 
ópticas, sobre estas frequências a excitação eletromagnética 
produz intensa oscilação da nuvem de elétrons dos metais que 
oscilam em fase oposta ao campo elétrico da radiação 
incidente. Este efeito resulta em uma função dielétrica 
complexa com parte real negativa e em uma onda superficial 
correspondente conhecida como onda plasmônica de superfície 
ou Plasmons Polaritons de Superfície (SPP) [1] e [2].  

Quando essas ondas plasmônicas ocorrem na interface entre 
metal-dielétrico elas são chamadas superfície de polarização 
plasmônica (SPP - Surface Plasmon Polariton), onde campos 
evanescentes existem em ambos os meios próximos da 
interface e as ondas se propagam ao longo da interface com um 

comprimento de onda plasmônico  SPP menor que o 

comprimento de onda no espaço livre [2]. Este tipo de onda só 
existe no modo de polarização transversal magnético (TM). 
Existem muitas aplicações dessas ondas de superfície 
confinadas, por exemplo, em guias de onda plasmônicos com 
dimensões menores que o limite de difração da luz, e em 
sensores ópticos com alta resolução e confinamento espacial 
[3]. 

Sensores ópticos baseados em ondas SPP são conhecidos 
como sensores de ressonância plasmônica superficial (SPR - 
Surface Plasmon Resonance) [4] e [5]. Dois exemplos de 
sensores SPR são mostrados na Fig. 1. As Fig. 1a e 1b 
representam sensores SPR nas configurações Kretschmann e 
emissão acoplada (SPCE – Surface Plasmon Coupled 
Emission), respectivamente. Na configuração Kretschmann 
convencional a estrutura é composta por três camadas: um 
prisma (dielétrico), um filme fino metálico e ar. Neste sensor 
convencional, uma luz com polarização TM emitida por uma 
fonte laser incide na interface prisma-metal com um ângulo de 
incidência teta e a onda refletida é analisada. 

 

Fig. 1. Exemplos de sensores SPR acoplados a um arranjo de nanopartículas 

esféricas que serão consideras neste projeto. (a) configuração 
Kretschmann.(b) configuração SPCE [6]. 

Quando   é maior que o ângulo crítico ( c) uma reflexão 

total (TR) ocorre, um campo evanescente dentro do metal 
surgirá. Este campo evanescente irá excitar um modo SPP na 
interface metal-ar (ou metal dielétrico na fig. 1) em um 

determinado ângulo  SPP. Este sensor SPR pode ser usado 

para monitorar mudanças no meio próximo da interface metal-
ar, por exemplo, a posição do mínimo da curva de reflexão é 
modificada quando a amostra de um determinado material é 
depositada na superfície do metal. A espessura e a constante 
dielétrica deste material de amostra podem ser determinadas 
por métodos teóricos [7] e [8]. 

Sensores SPR podem ser usados para detecção de espécies 
químicas e biológicas, por exemplo, em aplicações de 
qualidade de comidas e análise de contaminantes, onde o 
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sensor pode monitorar patógenos, toxinas, drogas, hormônios, 
anticorpos, proteínas e contaminantes químicos. Em aplicações 
de diagnósticos médicos, o sensor pode monitorar câncer, 
anticorpos contra patógenos virais, drogas e alergias [5]. 
Também, sensores SPR podem ser usados para monitorar o 
grau de nanopoluentes metálicos produzidos por resíduos de 
processos de nanofabricação. 

Neste trabalho será mostrado o resultado obtido através do 
uso de um algoritmo desenvolvido para avaliar numericamente 
a identidade de Sommerfeld, este algoritmo serviu como 
ferramenta para solução e análise de integrais de Sommerfeld 
de sensores SPR (Surface PLasmon Resonance) na 
configuração SPCE (Surface Plasmon Coupled Emission). 
Estas integrais consideradas são provenientes das funções de 
Green de uma estrutura de sensor SPR com três camadas (ar, 
metal e dielétrico). O estudo realizado neste trabalho teve como 
objetivo validar um algoritmo de integração numérica. O 
algoritmo foi desenvolvido para avaliar a identidade de 
Sommerfeld e o resultado foi comparado ao resultado com a 
aproximação do método da analítico obtido pela igualdade 
mostrado na identidade. Neste trabalho é considerado o 
problema de uma fonte pontual em um meio homogêneo, onde 
a identidade (ou integral) de Sommerfeld foi analisada 
numericamente.  

 A partir dos resultados, posteriormente sensores com três 
camadas poderão ser considerados para futuros estudos. Estes 
resultados podem ser comparados com outros métodos de 
solução numérica, como o Comsol e o DCIM. A partir desta 
comparação pode-se estudar a resposta do sensor, ou seja, das 
ondas excitadas em função das características do sensor, como 
por exemplo a posição e polarização da fonte e das espessuras 
e permissividades das camadas. 

Abaixo são mostradas algumas integrais que o algoritmo 
desenvolvido pode ser utilizado para calcular. 
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Fig. 2. Fonte de corrente elétrica pontual e vertical localizada na 1ª camada 

de um meio multicamada. 

A equação (1) é a identidade de Sommerfeld com uma 
fonte pontual na origem. A equação (2) é a componente z do 
campo elétrico devido a uma fonte pontual de corrente elétrica 
na origem [9]. E a equação (3) é a componente z do campo 

elétrico na camada 1 devido a uma fonte de corrente elétrica 
pontual polarizada em z na camada 1 [9]. Neste caso a fonte é 
localizada na origem conforme a Fig. 2. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi 
realizado o estudo sobre as características da integral de 
Sommerfeld e os métodos de integração numérica atuais 
aplicados nas soluções destas integrais. Após isso, foi 
considerado o modelo eletromagnético do problema clássico de 
uma fonte pontual em um meio homogêneo. A partir deste caso 
clássico foi desenvolvido um algoritmo no Matlab que 
apresente a solução numérica deste problema. O resultado 
obtido através da integração numérica foi comparado com a 
solução analítica que este problema possui. Este estudo inicial 
serviu para validar o código desenvolvido em Matlab de 
integração numérica que em futuros estudos servirá para 
análise de campos de sensores SPCE. 

II. IDENTIDADE DE SOMMERFELD 

É possível relacionar ondas esféricas com ondas planas a 
partir de uma identidade integral conhecida como identidade de 
Sommerfeld. A equação (4) é uma das variações da identidade 
de Sommerfeld.  
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Esta identidade pode ser obtida a partir da solução da 
equação escalar de onda, obtida primeiramente em coordenadas 
esféricas, e, posteriormente em coordenadas retangulares 
utilizando a transformada tridimensional de Fourier. Desta 
forma, uma onda esférica irradiada por uma fonte pontual na 
origem pode ser expandida como uma integral de ondas 
conicas ou cilíndricas na direção ρ vezes uma onda plana na 
direção z sobre todos os números de onda kρ através da 
identidade de Sommerfeld [10]. 

Na identidade de Sommerfeld (4), H0
(2) é a função de 

Hankel de ordem zero e do tipo 2, r = (ρ2+z2)1/2 é a variável 
radial de um sistema em coordenadas esféricas, ρ =(x2+y2)1/2 no 
sistema de coordenadas cilíndricas é a variável que indica a 
distância da fonte até um ponto qualquer localizado no mesmo 
plano de z, kρ é uma variável espectral de propagação na 
direção da variável ρ e assume valores que dependem de um 

caminho de integração e 
2/122

0 )( pz kkk   é também uma 

variável espectral de propagação de onda na direção z, isto é, a  
componente z de todo o espectro de constantes de ondas planas 
k que irão compor uma onda esférica em kz. Em um meio de 
múltiplas camadas kρ é o mesmo para todas as camadas e kz irá 
mudar para cada camada. O valor aproximado para kz é 
escolhido de forma a satisfazer a condição de radiação nula no 
infinito. Assim escolhe-se a própria superfície de Riemann, 
basicamente, uma função com vários valores pode ser definida 
em um plano complexo com a ajuda de folhas de Riemann, 
caso se tenha uma função com apenas dois valores possíveis 
(positivo ou negativo) se atribui a ela duas folhas de Riemann 
em um único plano complexo, onde em um destes planos kz 
assume um valor apenas de sinal contrário ao valor da outra 
folha de Riemann.  O lado esquerdo da equação da identidade 
de Sommerfeld representa uma onda esférica no domínio 
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espacial se propagando em um meio ilimitado caracterizado 
pela constante de propagação de onda k, enquanto o lado 
direito da equação é uma função espectral onde o integrando é 
a composição de dois tipos de onda: uma onda cilíndrica, 
caracterizada pela função de Hankel H0

(2) e outra onda plana, 

caracterizada pelo fator 
zikze . Então daí diz-se que a 

identidade de Sommerfeld permite representar uma onda 
esférica através do somatório de infinitas esféricas planas e 
infinitas ondas planas. 

A função de Hankel H0
(2) não é definida em kρ=0, 

entretanto, pode ser reescrita em termos da função de Bessel de 
ordem n (Jn) e assim obtém-se outra forma da identidade de 
Sommerfeld mostrada em (5) [11].  
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Nota-se que o caminho de integração agora se estende 
apenas entre 0 e ∞. Desta forma, para representação 
matemática pode-se utilizar ambas as relações sem qualquer 
perda de generalidade, no entanto, em cálculos numéricos a 
equação em termos da função de Bessel é a utilizada por ser 
bem definida em kρ=0 e demais pontos. 

As integrais de Sommerfeld são extremamente complicadas 
para calcular e não possuem geralmente formas fechadas de 
solução. As principais dificuldades de avaliação destas 
integrais apresentam-se no caminho de integração para as 
funções espectrais e a natureza oscilatória das funções de 
Hankel que impedem a convergência rápida da integração, 
além de que a implementação computacional desta integral é 
difícil devido o comportamento divergente do integrando nas 
singularidades existente no plano kρ complexo [12]. 

A integral de Sommerfeld não possui uma solução analítica 
de forma fechada, mas existem alguns métodos numéricos para 
calcular a solução. Como o integrando do integral de 
Sommerfeld é oscilatório, os esquemas de integração numérica 
tradicional convergem mal se o caminho da integração não for 
bem escolhido. Expressões analíticas aproximadas também 
podem ser obtidas quando certas restrições são aplicadas nos 
parâmetros [13]. 

 

Fig. 3. Caminho de Integração de Sommerfeld [10]. 

A identidade de Sommerfeld somente é definida caso 
também se estipule um caminho de integração, diferentes 
contornos complexos de integração são geralmente utilizados, 
um dos primeiros caminhos utilizados é conhecido como 
caminho de Sommerfeld (Sommerfeld Integral Pach – SIP) 
mostrado na Fig. 3, que basicamente desloca-se um pouco 
acima ou abaixo do eixo real evitando os polos. No entanto, as 
avaliações das integrais possuem maiores dificuldades 

associadas ao caminho de integração adotado para as funções 
espectrais, pois, a natureza oscilatória das funções de Hankel e 
Bessel impedem uma rápida convergência da integração.  

Para integração analítica, como consequência do teorema 
dos resíduos de Cauchy, todos os diferentes contornos 
complexos são equivalentes desde que os circuitos fechados 
pelos diferentes contornos da integração não encerram nenhum 
polo ou singularidade do integrando e os contornos não 
intersectam qualquer corte de ramificação do integrando. No 
entanto, esquemas de quadratura numérica encontrariam 
integrandos oscilatório ou não-oscilatórios, dependendo do 
contorno escolhido, e isso pode afetar significativamente a taxa 
de convergência e precisão do resultado numérico [14].  

As integrais de Sommerfeld são muito complexas e 
demoradas para avaliar, por causa da natureza oscilatória e 
lentamente decadente do integrando, bem como a presença de 
singularidades no/ou perto do caminho de integração no plano 
espectral complexo kρ. Nos últimos 30 anos, pesquisadores 
trabalharam intensivamente em métodos eficientes para a 
avaliação de SIs, que são válidos para todas as distâncias entre 
campo e pontos de origem. Geralmente, vários métodos foram 
propostos a fim de resolver este problema, que pode ser 
categorizado grosseiramente em duas famílias. Sendo um 
destes os métodos de funções de Green de forma fechada [15], 
onde nenhuma integração numérica é necessária. Em vez disso, 
o integrando (domínio espectral da função de Green) é 
aproximada através de uma soma finita de funções especiais, 
de modo que suas integrais de Sommerfeld admitem avaliação 
analítica. Embora através dos métodos acima mencionados, as 
funções de Green precisam ser avaliadas apenas uma vez para 
todas as distâncias transversais, a falta de um robusto controle 
de erro a priori ainda continua a ser um desafio crítico para o 
futuro [16].  

Ao avaliar o comportamento do integrando da integral, 
especial atenção deve ser dada à presença das singularidades 
no integrando, que podem ser tratados de várias maneiras. 
Primeiro, o caminho de integração pode ser deformado no 
primeiro quadrante no plano complexo kρ para evitar 
singularidades de polo e ponto de ramificação, o que 
geralmente é considerado ser a abordagem mais conveniente no 
caso dos meios de múltiplas camadas, uma vez que é óbvia a 
necessidade de extrair os polos. No caso em que se escolhe 
realizar a integração de ao longo do caminho do eixo real, os 
polos da onda de superfície têm que ser extraídos e o teorema 
do resíduo tem que ser aplicado.  

Outro ponto a ser considerado na análise do integrando da 
identidade de Sommerfeld é o valor da constante z.  
Recentemente, vários pesquisadores trataram z como um 
número complexo e usaram a identidade de Sommerfeld para 
obter imagens com posições complexas. No entanto, ninguém 
provou que a identidade de Sommerfeld permanece válida 
quando a posição se torna um número complexo [14]. Na 
referência [14], foi provado que a Identidade de Sommerfeld é 
numericamente válida no plano complexo, com exceção de z 
localizado perto do eixo imaginário para além de ±iρ, como 
mostrado na Fig. 7. 
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Fig. 4. A região de validade da Identidade de Sommerfeld, no plano completo 

z [14]. 

Variações de fase menores ao longo do contorno resultam 
no esquema de quadratura numérica encontrando um 
integrando menos oscilatório e, portanto, é o preferido. A 
forma de função de Bessel do integrando de Sommerfeld 
resulta de oscilações rápidas para ρ grandes e decaimento lento 
para z + h pequeno. Por este motivo, para um ponto de 
observação ao longo da interface planar e distante da fonte, a 
convergência é lenta [13]. 

III. METODOLOGIA E RESULTADOS 

Como visto anteriormente, a identidade de Sommerfeld 
permiti representar através de uma aproximação analítica o 
somatório de ondas cônicas ou cilíndricas na direção ρ, além 
disso, o integrando da identidade de Sommerfeld pode ser 
expresso com a função de Hankel ou a função Bessel. De 
forma a facilitar a integração considerando apenas o intervalo 
positivo da integral, neste trabalho foi utilizado a identidade de 
Sommerfeld definida com a função de Bessel, como mostrado 
na identidade abaixo. 
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Como as técnicas numéricas a serem usadas para avaliação 
das integrais de Sommerfeld são intimamente dependentes do 
comportamento do integrando, deve-se primeiro proceder com 
a discussão das propriedades das funções de Bessel e Green de 
domínio espectral no plano complexo kρ. Atenção especial 
deve ser dada à topologia particular do espectro plano 
complexo kρ devido a existência de singularidades de pontos 
de ramificação. 

Como observado na identidade de Sommerfeld, esta é uma 
integral no plano complexo, desta forma, deve-se respeitar as 
características de solução deste tipo de integral. O primeiro 
passo realizado é identificar se há singularidades no integrando 
da integral da identidade de Sommerfeld. Como observado, no 
denominador do integrando há a constante kz, e para que não 
ocorra uma inconsistência matemática com o valor da função 
tendendo ao infinito quando kz =0, então devemos contornar o 

ponto onde 
2/122

0 )( pz kkk  = 0, então temos que há uma 

singularidade nos pontos onde kρ = ± kρ. Desta forma, a 
identidade de Sommerfeld é indefinida a menos que 
estipulemos um caminho de integração [9].  

Para a propagação no espaço livre, k0 ≈ 9,95 x 10-10, na 
região próxima do valor de singularidade kρ = k0 ≈ 9,95 x 10-10 
o valor da função tem um pico com um valor muito alto. Como 
observado no caminho de integração de Sommerfeld, a curva 
contorna o ponto de singularidade do integrando kρ = ±k0, o 
caminho de integração proposto é um contorno aberto.  

Com base na proposta do caminho de integração de 
Sommerfeld, foi utilizado um caminho aberto através de um 
contorno linear de forma a facilitar a definição do contorno. Na 
Fig. 5, pode ser visto o caminho de integração utilizado no 
algoritmo desenvolvido, onde d é função do valor de kρ, sendo 
este definido como d = (ct x k) + (ct x k x i), sendo ct uma 
constante e kf valor final (limite superior) da integral o qual 
define o ponto final do caminho de integração. Variando o 
valor da constante ct e do kf altera-se o caminho de integração. 

 

Fig. 5. Caminho de Integração utilizado no algoritmo. Fonte: Autoria Própria. 

A integral de Sommerfeld não possui uma solução analítica 
de forma fechada, mas existem alguns métodos numéricos para 
calcular a solução. Uma vez que o integrando da integral de 
Sommerfeld é oscilatório, esquemas tradicionais de integração 
numérica convergem mal se o caminho da integração não for 
otimamente escolhido. 

De acordo com [9], uma abordagem direta e robusta para 
resolver a integral de Sommerfeld é o método da quadratura 
numérica direta em combinação com uma deflexão do contorno 
de integração no meio-plano complexo negativo.  

No caso da quadratura adaptativa, o crescimento 
computacional é significativo à medida que ρ aumenta, 
especialmente no log10 (kρ)> 1, devido ao comportamento 
altamente oscilante da função de Bessel. Uma vez escolhido o 
nível apropriado, são obtidos resultados altamente precisos. O 
ganho de tempo é significativo para todos os valores de ρ 
considerados [9]. 

Na Fig. 6 pode ser visto o módulo do resultado da integral 
de Sommerfeld e a solução analítica aproximada da mesma. A 
solução analítica da identidade de Sommerfeld foi encontrada 
através da solução do lado esquerda da identidade de 
Sommerfeld (5). 

 Visualmente o erro é imperceptível, no entanto, para 
confirmar o valor do erro calcula-se o módulo do vetor erro, 
onde o vetor erro calculado é dado por 
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 IHErro                   (6) 

Onde H é o vetor com os valores dos módulos da solução 
analítica e I é o vetor com os valores dos módulos da solução 
numérica. 

 Desse modo, o menor valor do módulo do vetor erro 
obtido nas simulações foi de 0.01047, nessa simulação foi 
utilizado o valor de kf=1000, d=0.5k+0.5ki e z=0. O tempo de 
simulação foi de 3.741234. O menor valor do módulo do erro é 
para os valores de kf=1000, onde o módulo do erro é de 
0.01047. 

 

Fig. 6. Comparação do gráfico do módulo da solução numérica e da solução 

analítica da identidade de Sommerfeld (kf=1000 e d=0.5+i0.5k).  Fonte: 

Autoria Própria. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os sensores eletromagnéticos estão se tornando um 
componente básico e fundamental para áreas como saúde, 
biologia, redes sem fio, ciências da terra e até mesmo fotônica 
quântica. Todas essas áreas podem se beneficiar de uma 
compreensão mais profunda da operação dos sensores em seu 
ambiente específico e da disponibilidade de ferramentas de 
algoritmos computacionais e métodos de modelagem 
eletromagnética adequadas. O objetivo final deste trabalho é 
estudo, otimização e aplicação de algoritmos computacionais 
capazes de, com eficiência (em termos de precisão, requisitos 
de memória e custo computacional), prever e otimizar a análise 
de estudo de campos de sensores nanoplasmônicos. Este 
trabalho abordou alguns desses desafios encontrados no estudo 
de campos elétricos e magnéticos de sensores nanoplasmônicos 
quando utilizamos a integral de Sommerfeld e propôs um 
algoritmo aplicado na solução da identidade de Sommerfeld 
com baixo peso computacional. Ao fazê-lo, contribui para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de algoritmos de solução 
numérica da integral de Sommerfeld. 

Geralmente, a solução analítica das SIs (Sommefeld 
Integrals) não está disponível, e a integração numérica direta 
está fora de questão, uma vez que os núcleos integrais podem 
possuir singularidades no/ ou perto do caminho de integração e 
são, além disso, altamente oscilatórios e decaindo lentamente. 
Portanto, técnicas especialmente adaptadas para a avaliação 
eficiente de SIs são necessárias. Este problema tem sido 
extensivamente tratado por mais de 30 anos e vários métodos já 

estão disponíveis. Embora seja agora um problema clássico, o 
problema da avaliação eficiente da SI ainda está atraindo muito 
interesse, devido ao papel muito importante que as SIs 
desempenham em muitos problemas de modelagem 
eletromagnética. A literatura recente nesta área é muito 
extensa, testemunhando a relevância e a atualidade do tema. 

Existem basicamente duas dificuldades que surgem na 
avaliação dos SIs. O primeiro está relacionado com os núcleos 
oscilantes e lentamente convergentes, ou mesmo divergentes, 
das integrais que se estendem sobre intervalos semi-infinitos. A 
segunda dificuldade deve-se à possível ocorrência de polos de 
onda de superfície e singularidades de ponto de ramificação 
nos integrandos.  

Um algoritmo foi desevolvido para obter a solução 
numérica da integral de Sommerfeld utilizando a rotina 
“integral” do Matlab para integração numérica aplicável à 
solução de integrais complexas, essa rotina integra 
numericamente funções utilizando o método global da 
quadratura adaptativa. Observou-se para um meio sem perdas e 
considerando o z=0, os resultados obtidos foram comparados 
como a solução analítica aproximada da Integral de 
Sommerfeld e comparando os valores e gráficos das soluções, 
verificou-se que o algoritmo desenvolvido foi eficaz e 
satisfatório e os valores do módulo do erro são pequenos. 

Como principais vantagens do algoritmo de solução 
apresentado através do uso das ferramentas do Matlab, 
destacaram-se as seguintes: 

1) Facilidade de mudança do caminho de integração já que 

este caminho é função de uma contante real (ct) e do ponto 

final kf. 

2) Velocidade para a solução da identidade de 

Sommerfeld.  A faixa de tempo gasto nas simulações 

realizadas foi de 1.22  à 9.96 segundos; 

3) A faixa de erro encontrado quando comparado o 

resultado numérico obtido e o resultado analítico foi na faixa 

de 0.0237 à 0.0831. 
O algoritmo desenvolvido nesse trabalho pode ser utilizado 

para a solução numérica das equações de um sensor com três 
camadas (como por exemplo (2) e (3)) e que sejam avaliadas as 
integrais de Sommerfeld para outros diferentes tipos de fonte 
de carga como, uma linha, anel e uma folha de carga. E a partir 
destes resultados obtidos, pode ser realizada uma comparação 
da eficiência computacional com outros métodos numéricos, 
por exemplo, o método dos elementos finitos (FEM) via o 
software Comsol. 

REFERÊNCIAS 

[1] S. A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications, Springer: 
New York, 2007. 

[2] H. Raether, Surface Plasmon on Smooth and Rough Surfaces and on 
Gratings, Spring-Verlag: Berlin, 1988. 

[3] L. Novotny, and B. Hecht, Principles of Nano-Optics, 2nd ed., 
Cambridge: New York, 2012. 

[4] J. Homola, S. S. Yee, and G. Gauglitz, “Surface plasmon resonance 
sensors: review,” Sensors Actuators B, vol. 54, pp. 3-15, 1999. 

[5]  J. Homola, “Surface plasmon resonance sensors for detection of 
chemical and biological species”, Chem. Rev., vol. 108, pp. 462-493, 
2008. 



2019 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1 © 2019 BTSYM 

[6] Souza, Nadson W. P. Análise de Sensores Plasmônicos Baseados em 
Nano Estruturas Estratificadas Utilizando Métodos Analíticos e Semi-
Analitícos com a Utilização do Método das Imagens Complexas 
Discretas. 2017. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tese) – 
Doutorado em Engenharia Elétrica da UFPA, Universidade Federal do 
Pará, 2017. 

[7] H. E. de Bruijn, B. S. F. Altenburg, R. P. H. Kooyman, and J. Greve, 
“Determination of thickness and dielectric constant of thin transparent 
dielectric layers using surface plasmon resonance”, Opt. Commun., vol. 
82, N5, pp. 425-432, May 1991. 

[8] T. Del Rosso, J. E. H. Sánches, R. S. Carvalho, O. Pandoli, and M. 
Cremona, “Accurate and simultaneos measurement of thickness and 
refractive index of thermally evaporated thin organic films by surface 
plasmon resonance spectroscopy”, Opt. Express, vol. 22, N16, pp. 
18914, August 2014. 

[9] Chew, W.C. Waves and Fields in Inhomogeneous Media. New Nostrand 
Reinhold, New York, 1990 

[10] Kong, J. A. Electromagnetic Wave Theory, John Wiley & Sons, 1986. 

[11] Fang, D. G. Antenna Theory and Microstrip Antennas, Science Press 
and CRC Press, 2010. 

[12] Aksun, M. I., Mittra, R. Choices of expansion and testing functions for 
the method of moments in electromagnetic problems, IEEE Trans. 
Microw. Theory Tech., vol. MTT-41, no. 3, pp.503–509, 1993. 

[13] Arun, I., Venkatapathi, M. Analysis of numerical solutions to 
Sommerfeld integral relation of the half-space radiator problem. Applied 
Numerical Mathematics: 106, 79-97, 2016. 

[14] Li, Y. L.; White, M. J. Near-field computation for sound propagation 
above ground — Using complex image theory, J. Acoust. Soc. Am. 99, 
755–760, 1996. 

[15] Kinayman, N., Aksun, M. I. Comparative study of acceleration 
techniques for integrals and series in electromagnetic problems, Radio 
Science, vol. 30, no. 6, pp. 1713– 1722, Nov.– Dec. 1995. 

[16] Golubović, R. Challenges in Computational Electromagnetics: Analysis 
and Optimization of Planar Multilayered Structures. 2011. 160 f. 
Trabalho de conclusão de curso (Tese) – ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
FEDÉRALE DE LAUSANNE – EPFL, Suisse, 2011. 

 


