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علم پالسمونیک

زات در پالسمونیک  فرآیند برهمکنش بین امواج الکترومغناطیس و الکترون های رسانش در فل

،می باشد دی الکتریک  که ابعاد آنها زیر طول موج تحریکی باشد-نانوساختارهایی متشکل از فلز

:که به دو جزء تقسیم می شود 

پالسمون های سطحی ) 1(Surface Plasmon)

(Localized Surface Plasmon)پالسمون های سطحی موضعی •

پالسمون پالریتون های سطحی ) 2(Surface Plasmon Polariton)



علم پالسمونیک

:پالسمون های سطحی

تشدید پالسمون های سطحی، نوسان های هماهنگ و تجمعی الکترون های فلزی است که توسط

.پرتو تابشی تحریک شده است

یعی الکترون شرط نوسان به این صورت است که فرکانس فوتون های پرتو تابش شده با فرکانس طب

ی تشدید پالسمون ها. یکسان شود( که برای غلبه بر نیروی هسته مرکزی است)های سطحی 

 Localized) سطحی در ساختار های با ابعاد نانومتری، تشدید پالسمون های سطحی موضعی 

Surface Plasmon Resonance ) نامیده می شود.



علم پالسمونیک

ن تحریک های الکترومغناطیسی هستند که به الکترو SPPپالریتون پالسمون های سطحی یا •

ر طولی های آزاد جمع شونده و نوسان کننده سطحی در فلزات تزویج می شوند تا بتوانند به طو

.در سطح تقاطع فلز دی الکتریک انتشار یابند

علت حائز اهمیت بودن پالسمون پالریتون های سطحی توانایی آن ها در تمرکز دادن میدان               

الکترومغناطیسی است



لیزرهای چاه کوانتومی

:ویژگی های لیزر چاه کوانتومی

جریان آستانه کم

پهنای باند مدوالسیون کم

پهنای خط باریک

گین نوری باال



لیزرچاه کوانتومی بهبود داده شده با پالسمونیک



تاثیر پالسمونیک بر روی فاکتور تحدید لیزر



تاثیر پالسمونیک بر روی تلفات ناشی از جذب

ن را تلفات ناشی از جذب مستقیما ابه قسمت موهومی ضریب شکست وابسته است و می توان آ

بدست می آیدcomsolمستقیما با نرم افزار 



تاثیر پالسمونیک بر روی جریان آستانه

می شودجریانی که اگر تزریق بیشتر از آن شود پرتو های لیزر به بیرون ساطع:جریان آستانه



تاثیر پالسمونیک بر روی جریان آستانه



تاثیر پالسمونیک بر روی نرخ توان



نتیجه گیری

ما ساختار جدیدی مطرح کردیم که در آن الیه ای از نانو ذرات طال زیر ناحیه فعال لیزر چاه 

 ,کوانتومی قرار دادیم و تاثیر فاصله این نانوذرات تا ناحیه فعال لیزر بر روی مشخصات لیزر را 

اال که بررسی کردیم و توانستیم ساختاری بدست باوریم با جریان آستانه کم و تلفات کم ونرخ توان ب

این بهترین مشخصات لیزر است.
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