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با میدانلیزري و  ترازي دواتم  اندرکنش  ضمن مطالعه ایجاد هامیلتونی موثر براينامهدر این پایان:هدف 

 یدان کوانتومی و م هاي لیزري و با میدان دو اتم سه ترازياندرکنش اي متشکل از هاي زنجیرهسیستم

هدف از . به ترازهاي زمینه بررسی شده استگسیل خود به خودي از ترازهاي تحریکی  اثر پالسمونی، 

دررو تحریکی رامان در زده انتقال جمعیت با روش گذار بیاین کار، بررسی اثر گسیل خود به خودي بر با

  .باشداي میهاي زنجیرهسیستم

یالسمون از روش گذار بپ -لیزر -براي انتقال جمعیت در سیستم دو اتم:شناسی پژوهش روش

براي این کار فرض شده است . اي استفاده شده استهاي زنجیرهدررو تحریکی رامان در سیستم

هاي لیزري غیر شهودي باشد و جفت شدگی حاصل از مد پالسمون بسیار قوي که ترتیب پالس

  . براي مطالعه عددي از معادله لیوویل استفاده شده است. باشد

با بررسی اثر گسیل خود به خودي به سمت ترازهاي زمینه، مشاهده شد که نرخ پایین  :ها یافته

هاي گسیل باالتر گسیل خود به خودي تاثر چندانی بر بازده انتقال جمعیت ندارد و در نرخ

  . شودمقداري تغییر بر بازده انتقال جمعیت مشاهده می

دررو تحریکی رامان در سیستم ش گذار بیین تحقیق این است که رونتیجه مهم ا :گیري نتیجه

پالسمون نسبت به اثر گسیل خود به خودي به ترازهاي پایین حساسیت خیلی  - لیزر - دو اتم

دررو جمعیت ترازهاي تحریکی نه تنها در ابتدا و و علت آن این است که در تقریب بیکمی دارد 

  . باشدتقریبا برابر صفر میانتهاي تحول برابر صفر است بلکه در حین تحول زمانی نیز 

  .دررو، گسیل خود به خودي، نانو ذره فلزيپالسمون، گذار بی:هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  همقدم - 1-1

هاي پژوهشی فیزیک نوین است که شالوده آن بر کاربرد یکی از عرصهاپتیک کوانتومی



  با واسطه پالسمونها وبررسی اثر گسیل خود به خودي بر گذار بی درر  2

به بیان دیگر، . کنش آن با ماده استوار استدر مورد نور و برهم ١اصول مکانیک کوانتومی

موضوع اساسی، مطالعه طبیعت کوانتومی نور و اثرهاي برخاسته از آن  یدر اپتیک کوانتوم

اي که حکایت از لزوم کوانتش نور داشت به اواخر قرن نوزدهم نخستین نشانه. است

به منظور توصیف فیزیکی طیف تابش جسم  ٢گردد، یعنی زمانی که پالنکمیالدي بازمی

گیري مفهوم با به کار ٣ن، اینشتیناندکی پس از آ. سیاه، از مفهوم فوتون بهره جست

به دنبال آن، . فوتون به تبیین موفقیت آمیزي از پدیده فوتوالکتریک دست یافت

-کنند، به این معنی که آنها نیز از اصول مکانیک کوانتومی پیروي میدریافت که اتم٤بور

ترتیب، با  به این. اي از انرژي را گسیل یا جذب کنندتوانند مقادیر گسستهها فقط می

توسعه الگوهاي کوانتومی، تصویري منسجم و سازگار با مشاهدات تجربی از موضوع 

هاي اولیه دانش اپتیک نش نور با ماده فراهم آمد که به نوبه خود نه تنها بنیانکبرهم

با . کوانتومی را شکل بخشید بلکه به گسترش دانش مکانیک کوانتومی نیز یاري رساند

هایی از مکانیک کوانتومی که به موضوع اول قرن بیستم میالدي زمینه وجود این، تا نیمه

ي پژوهشی فیزیک به دو حوزه پرداختند در تقسیم بندي حوزهنش نور با ماده میکبرهم

اما در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه . فیزیک اتمی و الکترونیک کوانتومی تعلق داشتند

هاي میزر و لیزر این دیدگاه ین سامانهشصت قرن بیستم میالدي با اختراع نخست

-هایی همچون اصول سازوکاردانش لیزر که پژوهش در زمینه. دستخوش دگرگونی شد

گرفت به سرعت گسترش هاي لیزر را در بر میهاي فیزیکی، طراحی و کاربرد سامانه

ه لیزر وصیف پدیدیافت و با تاکید به سرشت کوانتومی نور الگوي فیزیکی توانمندي براي ت

سان، دانش اپتیک کوانتومی با هویتی کامال مشخص و مستقل پا به بدین. فراهم آمد

سترش و گ از مبانی نظري توانمند از یک سو برخورداري دانش لیزر. عرصه وجود گذاشت

هاي علمی و صنعتی گوناگون از سوي دیگر، انگیزه کاربردهاي متنوع آن در عرصه

  .یزیکدانان به دانش اپتیک کوانتومی فراهم آوردمناسبی براي توجه فزاینده ف

هاي کوانتومی، در دهه شصت قرن در زمینه نظریه میدان ٥به دنبال مطالعات دیراك

هاي با به کارگیري نظریه کوانتومی میدان ٢و مندل ١، گالبر٦بیستم میالدي سودارشان

                                                                                                                        
1-Optics Quantum
2-Max Planck
3-Albert Einstein
4-Bohr

1- Dirac
2-Sudarshan



3  مقدمه و هدف

آشکارسازي فوتون ابداع الکترومغناطیسی چارچوب فیزیکی مناسبی براي توصیف فرایند 

بر این اساس، . گیري نظریه آمار کوانتومی نور انجامیدکردند که به نوبه خود به شکل

عالوه بر این، . به عنوان حالت کوانتومی تابش لیزر معرفی شد ٣هاي همدوسمفهوم حالت

توان با استفاده از تصویر کالسیک تابش هاي نور را نمیمعلوم شد که برخی حالت

به نخستین چشمه  ٤در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم،کیمبل. ترومغناطیس توصیف کردکال

این . نوري که فقط در چارچوب اصول مکانیک کوانتومی توصیف پذیر بود دست یافت

این موضوع، . کردچشمه، تک اتمی بود که در هر لحظه فقط یک فوتون از خود گسیل می

  . ه به صراحت حکایت از طبیعت کوانتومی نور داردآید کنخستین گواه تجربی به شمار می

- اپتیک کوانتومی به بررسی برهمکنش نور کوانتومی با سامانههمانطور که گفته شد 

ربردي در اپتیک کوانتومی، سامانه بنیادي کا. ردازدپیها مهاي مادي به خصوص اتم

به عنوان الگوي  متشکل از یک اتم در برهمکنش با تک مد کاواك است کهاي هسامان

-هي انرژي در سامانهاتبا توجه به کوانتیده بودن حال. شودشناخته می ٥کامینگز-جینز

از نانوساختارها  توانمی، هابا اتمها انرژي این سامانه هاينانو و شباهت چگالی حالت هاي

طرف دیگر، در از . اپتیک کوانتومی استفاده کرد هايکوانتومی در سامانه هاينقطهبه ویژه 

در نانو  ايهپالسمونی نیز جایگاه ویژ هاياخیر نانوساختارهاي فلزي یا افزارههاي سال

  .انداپتیک پیدا کرده

همانند  ٦هاي در هم تنیده کوانتومیدر اندرکنش اتم با میدان براي ایجاد حالت

W، ٧هم تنیده بلهاي درحالت
 GHZهم تنیدهو همچنین حالت در٨

با یک اتم باید ٩

هاي اخیر ایجاد در سال. اندرکنش کند ١٠ه در داخل کاواك با کیفیت باالدمیدان کوانتی

کاواك با استفاده از روش گذار هم تنیده کوانتومی در اندرکنش اتم با میدان هاي درحالت

١١دررو تحریکی رامانبی
(Gaubatz et al. 1990; Bergmann et al. 1998, Vitanov et 

                                                                                                                        
3-Glaber
4-Mandel
5-Coherent states
6-Kimbell
7-Jane cummings model
1-Entangled states
2-Bell states
3- W states
4- Greenberger-Horne-Zeilinger states
5- High-Q cavity
6- Simulated Raman adiabatic passage(STIRAP)
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al. 2001, Vitanov et al. 2001, Bergman et al. 2015; Vitanov et   al. 2017)  که

، هاي سه ترازي استهاي موثر کوانتومی براي انتقال جمعیت در سیستمیکی از تکنیک

  .پیشنهاد شده است

براي انتقال ٢و استوکس ١دررو تحریکی رامان از دو پالس لیزري پمپدر روش گذار بی

اول به حالت زمینه دوم با استفاده از دو پالس لیزري پمپ انتقال جمعیت از حالت زمینه 

ها غیرشهودي بوده و تراز تحریکی در این روش ترتیب پالس. شودو استوکس استفاده می

دررو تحریکی رامان نخستین روش گذار بی. شوددر حین تحول زمانی جمعیت دار نمی

کوانتومی به کار گرفته شده است به این براي میدان (Parkins et al. 1993)بار در مرجع 

وط به مد کاواك جایگزین به مردترتیب که پالس لیزري استوکس با یک میدان کوانتی

طرح مربوط به  (Lange; Kimble, 2000)در مرجع  ٤و کیمبل ٣النگ. گردید

کند را براي حالتی که اتم با دو مد کاواك اندرکنش می (Parkins et al. 1993)مرجع

  .رش دادندگست

یک طرحواره پیشنهاد شد که بر اساس آن یک  (Hennrich et al. 2000)در مرجع 

هاي پمپ و کند و شرایط الزم براي پالساتم در داخل یک کاواك اپتیکی حرکت می

این . دررو تحریکی رامان را برقرار کندشود تا بتوانند شرایط گذار بیاستوکس فراهم می

 .Hennrich et al)و همکارانش ٥آزمایشگاهی توسط کوهن طرحواره اخیرا به صورت

  .به کار گرفته شده است  (2000

 Vitanov)دررو تحریکی رامان کسريو تحریکی رامان و همچنین گذار بیدررگذار بی

et al. 1999)  در مراجع(Amniat- Talab et al. 2005, Amniat- Talab et al. 2005, 

Mattinson et al. 2001; Marr et al. 2003; Biswas et al. 2004, Larson et al. 2005; 

Amniat- Talab et al. 2010, Izadyari et al. 2016;) هاي درهم تنیده براي ایجاد حالت

  .فوتون به کار گرفته شده است -اتم و فوتون -فوتون، اتم -اتم

هاي ه با ثابتدتیهاي کوانهاي درهم تنیده در داخل کاواك نیاز به میدانایجاد حالت

هاي جفت شدگی قوي از لحاظ جفت شدگی قوي دارد که رسیدن به این حالت

                                                                                                                        
7- Pump
8- Stokes
9-Lange
10- Kimbell
11- Cohen
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در سالهاي اخیر نشان داده شده است که با استفاده از . آزمایشگاهی مشکل است

٢و پالسمون سطحی موضعی ١پالسمون سطحی
(Enoch 2012,Chang et al. 2006, 

Tame et al.2013) ه قوي ایجاد کرد که جانشین خوبی براي دکوانتیهاي توان میدانمی

-Gonzalez)باشدمد کاواك می Tudela et al. 2010, Hakami et al. 2014, Delga et 

al. 2014; Delga et al. 2014, Nerkararyan  et al. 2014, Waks et al. 2010; Zengin 
et al. 2015, Bellessa et al. 2004).  

,.Rousseaux et al)اخیرا در مرجع  بیتی ایجاد حالت درهم تنیده بل دو کیو (2016

 ;Vitanov)ايهاي زنجیرهدررو تحریکی رامان در سیستمبا استفاده از رو ش گذار بی

قرار ٣که در آن اتم سه ترازي در مجاورت یک نانو ذره فلزي. پیشنهاد شده است  (1998

پالس لیزري کالسیکی اندرکنش هاي سه ترازي با یک داده شده است و هر یک از اتم

جفت شدگی بین تراز زمینه باقی مانده در هر یک از دو اتم با تراز تحریکی . کندمی

با تنظیم شعاع مربوط به نانو ذره، . گیردتوسط مدهاي کوانتومی پالسمونی صورت می

بت جفت توان ثاها از نانو ذره، پذیرفتاري محیط اندرکنش و سایر پارامترها میفاصله اتم

در این طرحواره نشان داده . شدگی مربوط به اندرکنش مد پالسمون با اتم را تنظیم کرد

ین تحول زمانی مد هاي جفت شدگی قوي در حشده است که با در نظر گرفتن ثابت

شود و یک حالت درهم تنیده بل بر انتهاي تحول زمانی ایجاد دار نمیپالسمونی جمعیت

  .کرد

به  اثر گسیل خود (Rousseaux et al., 2016)به این طرحواره در مطالعات مربوط 

خودي به سمت بیرون از سیستم در نظر گرفته شده است و بنابراین براي مطالعات 

در این پایان نامه ابتدا اندرکنش اتم دو . استفاده شده است ٤عددي از معادله شرودینگر

امیلتونی موثر سیستم شرح داده ترازي با میدان معرفی شده و نحوه به دست آوردن ه

در ادامه در مورد مفاهیم پالسمون توضیح داده شده و پالسمون سطحی . شودمی

- یدر ادامه با معرفی روش گذار ب. پالریتون و پالسمون سطحی موضعی معرفی شده است

-اي و انواع پالسهاي زنجیرهسازي این تکنیک در سیستمدررو تحریکی رامان و  با پیاده

  . شودهاي لیزري به کار گرفته شده، شرح داده می

                                                                                                                        
1-Surface Plasmon Polariton(SPP)
2- Localized Surface Plasmon(LSP)
3- Metal Nano Particle(MNP)

1- Schrodinger Equation
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نکته . شوددر پایان  ایجاد حالت درهم تنیده بل، با واسطه پالسمونی شرح داده می

مهمی که وجود دارد این است که در این مطالعه اثر گسیل خود به خودي به سمت 

 ١معادله لیوویلشود و بنابراین براي مطالعات عددي از داخل سیستم در نظر گرفته می

  . استفاده شده است

    هاي  سطحیپالسمون- 1-2

با رویکرد تکنولوژي به سمت تجمع مدارات الکترونیک نوري، مشکالت ساخت و 

کرد، باعث شد تا سازي بیشتر ساختار کمک میهایی که به جلوگیري از فشردهپدیده

. قرار بگیردسی و استفاده استفاده از ساختارهاي پالسمونیک و امواج پالسمونیک مورد برر

طول موج  کوچکتر ازکه ابعاد آنها  استالکتریک و ديها متشکل از فلز این نانو ساختار

  . است) شوداج پالسمونیک میطول موج پرتویی که باعث تحریک امو( تحریکی 

هاي امواج الکترومغناطیسی و الکترون کنش بینپالسمونیک بر اساس فرآیند برهم

هاي ها قبل از میالد از ویژگیسال.فلزات با ابعاد نانو بیان شده استرسانش در 

شد که ها استفاده میهاي چشم نواز در شیشهپالسمونیک و نانو ذرات براي ایجاد رنگ

نخستین . شودهاي شهر لندن نگهداري میز آن جامی است که در یکی از موزهاي انمونه

، خواص عجیبی از ٢ابتدا وود. گرددقرن بیستم برمیتحقیقات  روي پالسمونیک به ابتداي 

رنگ٣، گرنت1904حدود سال . گیري بازتاب نوري از شبکه هاي فلزي مشاهده کرداندازه

که خواص انتقال (٤هاي رنگی را با استفاده از نظریه جدید درودهاي موجود در شیشه

سال  4. اي فلزات توضیح دادبر) کنداد و مخصوصا در فلزات را بیان میها در موالکترون

در . نظریه خود را در مورد پراکندگی الکترومغناطیسی ذرات کروي ارائه داد ،٥بعد ماي

ها در عبور از به صورت تحلیلی دلیل افت سریع انرژي الکترون٦نس، پی1956حدود سال 

- ونگونه الکترفلزات را بیان کرد و نتیجه گرفت این انرژي صرف حرکت تجمعی و نوسان

گذاري شباهت نوسانات دلیل این نام . شود و آن را پالسمون نامیدهاي آزاد فلز می

ن را عبارت پالریتو٧در همان سال فانو. هاي ذرات محیط پالسما بودها با نوسانالکترون

                                                                                                                        
2- Liouville Equation

3- Wood
4- Grant
5-Drude
1-Mie
2-Pines
3- Fano
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هاي پرتو فرودي به کار ونتشدگی با فوهاي مقید فلز در حالت جفتبراي نوسان الکترون

کار گرفته شد که ه ن براي شبه ذراتی که نیم ماده و نیم فوتون بودند، بنام پالریتو. برد

هاي رسانش فلز و تحریک کننده ابتدایی و الکترونحالت تزویج شده بین یک فوتون پرت

است و اصطالح پالسمون پالریتونبراي بیان علت تزویج شده بین یک فوتون و یک 

.پالسمون است

ه کار رفتههاي سطحی ببسیار متنوعی براي پالسمونهاي هاي اخیر کاربرددر سال

هاي نوري و ذخیره هایی چون لیتوگرافیعلم به تکنیککه البته پیشرفت این  است

میل روز افزون به این شاخه از علم را می توان بیشتر به . ها وابسته استاپتیکی داده

. ه طول موج نسبت دادشکستن و پایین آوردن حد پراش نور و کوچکتر کردن آن از مرتب

کاربرد امواج پالسمون پالریتون سطحی و پالسمون سطحی موضعی و روند استفاده از 

غیر  در زمینه ساخت نیز ساخت ادوات. دگیربه روز شتاب بیشتري میها روزآن

و ادوات  ...مانند موجبر، کوپلر، فیلتر و) شودیعنی ادواتی که در آنها توانی تولید نمی(لفعا

ده، تشدید کننده مانند تقویتکنن) شودادواتی که در آنها توان تولید می یعنی(لفعا

توان در از این علم می. در دست انجام و حتی بهینه سازي است... سوئیچ، مدوالتور و

زمان اده کرد به نحوي که با انتشار همهاي الکترونیکی و اپتیکی به طور جداگانه استفمدار

ها و انتشار امواج پالسمونیکی، اختاللی در انتقال داده این زمینهامواج در هر یک از 

شود که ظرفیت ارسال اطالعات در مدارات این خود باعث می. مواج وارد نشودهریک از ا

از طرفی با پایین آوردن حد پراش، مدارهاي مجتمع ساخته شده در . مجتمع باال رود

مجتمع نوري خواهدبود و سرعت انتقال و  هايتر از مدارحوزه پالسمونیک خیلی فشرده

گذار بودن تغییرات  از سوي دیگر با توجه به اثر. یابدسوئیچ در این مدارات افزایش می

هاي پالسمونیکی، از این الکتریک اطراف نانو ذره یا سطح فلزي در ساختاراندك ثابت دي

-سرطانی در بافتهاي اخت حسگرهاي زیستی در تشخیص تودهتوان براي سقابلیت می

-هایديبااستفادهازالیه. هایحاملباکتریاستفادهکردهاي معیوب و تغییرات در محیط

. هارابررسیکردتوانفعالیتآنهایزندهمیهایابافتالکتریکقابلکشتباکتري

هایی را براي تحلیل وشتحقیقاتحسگرهایزیستیمربوطبهنانوذراتوپالسمونیک،ر

هاي نازك فلزي و اهیم پالسمونیک در الیهکند که بر پایه مفمعرفی میزیستی

( اي ته به عنوان یک تحقیقات بین رشتهنانوتکنولوزي مولکولی استوار است که الب

هاي کلی بحث با توجه به پایه. شوددر محافل علمی مطرح می) یک پزشکیفیز -مهندسی
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میدان و امواج آید که به دلیل وجود مفاهیمی از فیزیک اپتیک و پالسمونیک چنین بر می

البته دشوها شناخته میهاي مربوطه به عنوان بحث داغ آنها و گرایشدر غالب این رشته

پالسمونیک، نانو ذرات را به سمت ذرات دو جنسی ) 2010-2012(در تحقیقات اخیر

  .باشداي از یک فلز و غشاي اطراف آن از جنس فلز دیگر میاند که شامل هستهپیش برده

پالسمونیکعلم  -1-3

ها کاربردي از فلزات و امواج پالسمونیک به دو جز تقسیم می شود که هرکدام از آن

، تک بعدي و حتی صفر دو بعديهایالکترومغناطیسی در مشخصات نانومتري در ساختار

و پالسمون  هاي سطحی موضعیپالسموناز است این دو حوزه عبارت. بعدي است

  .پالریتون سطحی

  هاي سطحی موضعیپالسمون -1-3-1

هاي فلزي است هاي هماهنگ و تجمعی الکترونهاي سطحی، نوسانتشدید پالسمون

شرط نوسان به این صورت است که فرکانس .که توسط پرتو تابشی تحریک شده است

که براي غلبه بر (هاي سطحیهاي پرتو تابش شده با فرکانس طبیعی الکترونفوتون

هاي هاي سطحی در ساختارتشدید پالسمون. شودیکسان ) نیروي هسته مرکزي است

هاي سطحی پالسمون.شودهایسطحی موضعینامیده مینانومتري، تشدید پالسمون

هاي فلزي است که هاي باند هدایت نانو ساختارموضعی، تحریک غیر انتشاري الکترون

ه از مسئله امواج پالسمونیک با استفاد. ها تزویج شده استمیدان الکترومغناطیسی به آن

طول موج میداِن الکترومغناطیسی  کوچکتر ازپراکندگی از یک نانو ذره هادیکه ابعاد آن 

با امواج الکترومغناطیسی با dکنش یک ذره با اندازهبرهم.آیدپرتوتحریکی است، پدید می

ي حلیلی ، نیمه تحلیلی و عددهاي مختلف تتواند به روشتحریکی، میطول موج

، dشود کهها این فرض همواره در نظر گرفته میالبته در این تحلیل. بررسی شود

فاز نوسان هماهنگ میدان . یعنی ابعاد ذره خیلی کوچکتر از طول موج باشد

هاي سطحی در تحریک پالسمون.شودمغناطیسی در حجم ذره ثابت فرض میالکترو

ابعاد و شکل نانو ، خواص الکترونیکی نانو ذرهی از جمله ها شرایطموضعی و مشخصات آن

البته ذکر . اثر گذار است الکتریک احاطه کننده نانو ذرهديو  خواص دمایی نانو ذره، ذره

این نکته حائز اهمیت است که با دور شدن از سطح نانوذره فلزي شدت میدان 

-به صورت نمایی کاهش می) الکتریکیص شدت میدان به طور مشخ(الکترومغناطیسی 

در این نانو حجم ایجاد شده میدان الکترومغناطیسی به صورت موضعی، فشرده و . دیاب
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-ي تشدید پالسمونالکتریک اطراف نانو حجم، روتغیرات اندك در دي. است تقویتشده

، پرتو پراکنده شده ود را در میزانگذارد، به طوري که این تغییرات خهاي سطحی اثر می

هاي اپتیکی استفاده از مشخصه با. دهده و یا تغییر طول موج آن نشان میپرتو جذب شد

  .گیري کردتوان این تغییرات را اندازهمی

  هابررسی نانو ذره -1-3-2

د و خواص بسیار متفاوتی نگیراي جامد قرار میها و حالت تودهها مابین اتمنانو ذره

. کندغییر اندازه و شکل آنها تغییر میها با تخواص نانو ذره. اي داردتودهنسبت به حالت 

اثرات ذاتی که مربوط به تغییرات . وجود دارداي مربوط به اندازه هدو نوع متفاوت از اثر

ها و نسبت حجم به سطح ماده است و اثرات غیرذاتی که نانو ذره در پاسخ به میدان

در واقع، اثرات غیر ذاتی وابسته به اندازه ذره . دهدمینیروهاي خارجی از خود نشان 

-می) مستقل از تغییرات نسبت حجم به سطح ماده(هستند ولی مستقل از اثرات ذاتی 

هایی که درون حجم هاي سطحی در مقایسه با اتمها داراي تعداد زیادي اتمنانوذره. باشند

ات سطحی در مقایسه با اثرات حجمی باعث افزایش اهمیت اثر ،هستند کهها قرار دارندآن

الکتریک برابر با نانومتر، داراي ثابت دي 10هاي با قطر بزرگتر از معموال نانو ذره.است

شود که پس مشاهده می. ته به اندازه نیستو وابس هستنداي ماده مقدار حالت توده

ست که تنها به ها، یک اثر خارجی اهاي بزرگ به اندازه آننانوذره وابستگی طیف نوري

هاي کوچک براي نانو ذره.شودوسیله ابعاد ذره نسبت به پرتو الکترومغناطیسی کنترل می

),(یعنی تابع ثابت دي الکتریک آن. کندرات ذاتی اندازه نیز نقش پیدا میاث R عالوه

ابعاد مختلف و اشکال ا ها بایجاد این نانو ذره.تابعی از اندازه ذره خواهد بود، بر طول موج

  .طلبداي را میرد که خود بحث جدا گانههاي مبتکرانه آزمایشگاهی نیز دامختلف روش

  هاي سطحیپالسمون پالریتون -1-3-3

هاي هاي الکترومغناطیسی هستند که به الکترونسطحی تحریکهایپالریتونپالسمون 

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

البته پرتو الکترومغناطیسی تابیده شده باید  .الکتریک انتشار یابنددر سطح تقاطع فلز دي

از جمله طوري تابانده شود که بازتاب داخلی کامل ایجاد شود و : داراي شرایطی باشد

  .داراي قطبش طولیباشد

ها در تمرکز دادن توانایی آن هاي سطحیعلت حائز اهمیت بودن پالسمون پالریتون

هاي اپتیکی نانومتري کاهش ندگی آنها در موجمیدان الکترومغناطیسی است که حد پراک
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و باعث . دهدهاي موضعی را تا چندین مرتبه بزرگی بهبود میدهد و گسترش میدانمی

(TE)میدان الکتریکی عرضی) هاي سطحیهاي انتشاري پالسمون پالریتونمد(شود می

با .در صفحات عمود بر جهت انتشار محصور شوند (TM)و یا میدان مغناطیسی عرضی

شوند از نوع غیر ج الکترومغناطیسی در آن منتشر میفرض اینکه محیطی که اموا

بیان شود، )(الکتریکتروپیک و همگن باشد و با ثابت ديو ایزو1مغناطیسی

  .خواهد بودچنین معادله موج میدان الکتریکی 

0
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  :دخواهد بوپاشندگیبا توجه به تعریف بردار موج رابطه 
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بدون تغییر باشد و جهت yشود در نماي سه بعدي، بردار موج در جهتدر ادامه فرض می

zxانتشار در صفحه الکتریک بدون با توجه به روابط براي محیط دي. محصور شده باشد

0اتالف dو با توجه به اینکه جهت انتشار را در جهتz گرفته شده است:  

22
0 xz kkk   )1-4                       (

دي–فلز - الکتریکفلز و دي-الکتریکدي -براي بررسی انتشار این امواج از دو ساختار فلز

در این دو نوع ساختار الیه میانی بسته به طول موج پرتو . شودالکتریک استفاده می

  .ها، چند ده نانومتر ضخامت داردتحریک کننده پالسمون

  پراشبررسی حد  -1-3-4

شود با در نظر گرفتن اي ایجاد تواند از جمع آثار امواج صفحهمیزمانی که یک پرتو نوري 

الکتریک با ضریب و در محیط یکنواخت دي ωاياي با فرکانس زاویهیک موج صفحه

:ر نوشتبه صورت زی1را با فرض اینکه پاشندگیتوان رابطه میnشکست
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سطح فرمی سطح فرضی انرژي پتانسیل یک الکترون (این معادله در تشابه با سطح فرمی 
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شود که یک کره سه بعدي در سطح عدد موجنامیده می) در داخل یک جامد بلورین است

زمانی که. کندتبیین می راKفضاي
iKحقیقی باشد مقادیر بینKkk i پذیردرا می .

تاسk2، برابرkاین یعنیمحدوده فرکانس
02 knk  بر اساس رابطه عدم قطعیت

:داریمrوkهایزنبرگ تبدیل فوریه

 kr )1-7          (
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این رابطه کمترین مقدار اندازه شعاعی پرتویی که از جمع آثار امواج اپتیکی سه بعدي 

کند که از مرتبهشود را بیان میایجاد می
0است.
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هاي با ضریب فوتونی یا موجبر يهادر کریستال.که این همان رابطه حد پراش است

ها با ه عرض پرتو اپتیکی در این ساختارشکست باال، امواج نوري سه بعدي است در نتیج

مرتب
0به سراغ امواج نوري با دیمانسیون براي پایین آوردن حد پراش .دشومحدود می

اي از این امواج نمونه. رویممی) مثل امواج دو بعدي تک بعدي یا صفر بعدي(پایین 

الکتریک با بازتاب داخلی کامل است یا امواج نی ناپایدار ایجاد شده در سطح ديمیدا

 الکتریک و فلز است که به همانار یافته در امتداد سطح مشترك ديسطحی انتش

  .شوندهاي سطحی که بیان شد، تعبیر میپالسمون

  ویژگی اپتیکی فلزات نجیب -1-4

 ;Born)ویژگی اپتیکی فلزات و فلزات نجیب  توسط نویسندگان مختلف بحث شده است 

1980, Bohren; 1983, Hummel; 1971) یک گزارش کاربردي کوتاه با  بخش در این

-خواص نوري فلزات را می. دهیمفیزیکی ارائه میهاي بر تصویرکالسیکی از فرآیند تاکید

خواص . الکتریک مختلط توصیف کرد که به فرکانس نوروابسته استتوان با یک ثابت دي

  :شودنوري فلزات به طور عمده با دو ویژگی زیر تعیین می

توانند به صورت آزادانه در محدوده وسیعی از می هابا این حقیقت که الکترون - 1

هاي بین باند ا از گاف انرژي بیشتر باشد تحریکهاگر انرژي فوتون -2.کنند موادحرکت

  . تواند اتفاق بیفتدمی
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rجابجایی  حضور یک میدان الکتریکی منجر به گیریم تصویري که در نظر می


یک  

reشود که با دو قطبیالکترون می


  هاي تجمعی تمامی دو قطبیاثر .همراه است

.هاي آزاد باعث ایجاد قطبش ماکروسکوپیک در واحد حجم می شودالکترون


np که

nدر این بخش جابجایی الکتریکی. تعداد الکترون در واحد حجم استD


مربوط به قطبش  

),(),(),(ماکروسکوپی با عبارت 0 trPtrEtrD


   و همچنین رابطهED


 0 را معرفی

-الکتریک را میو با فرض یک محیط همگن، ثابت دي با استفاده ازمعادالت باال. کنیممی

  :(Bohren; 1983, Hummel; 1971, Okamoto; 2001)توان به این صورت بیان کرد
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ها تحت را می توان با حل معادله حرکت الکترون pبنابراین قطبش ماکروسکوپیک 

. ک میدان خارجی به دست آوردتاثیر ی

  ١تئوري درود سامرفیلد -1-5

گیریم و مدل درود هاي آزاد را درنظر میعنوان یک نقطه شروع، فقط اثرات الکترونبه

. (Ashcroft; Mermin, 1976)بریمکار میه هاي آزاد بسامرفیلد را براي الکترون
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وeکه
em هاي آزاد است ومعرف بار و جرم موثر الکترون

0Eو  به ترتیب دامنه و

توجه داشته باشید که معادله حرکت  شامل نیروي . فرکانس میدان الکتریکی است

معرف پاشندگی گیریم همچنینها را آزاد در نظر میاننده نیست زیرا الکترونبازگرد

است که با 
l

V f


برابر است و  
fVبرابر سرعت فرمی وl هاي طول پراکندگی الکترون

tiertrاز رابطه) 11-2(براي حل معادله .آزاد است  0)(
  10-1(و از حاصل معادله (

  :کنیم و در نتیجه خواهیم داشتاستفاده می
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1-Drude- Sommerfeld Theory



13  مقدمه و هدف

  

  

ثابت دي الکتریک طال را بر نمودار سمت چپ قسمت حقیقی و نمودار سمت راست قسمت موهومی : 1-1شکل

115108.13باشد که از مقادیرسامرفیلد می- اساس مدل الکترون آزاد دروود  sp  11410075.1و  s 

.استفاده شده است

  

که 
0

2




e

p
m

ne
 به دو قسمت  توانرا می) 12-1(رابطه . فرکانس حجمی پالسما است

:حقیقی و موهومی به صورت زیر تفکیک کرد
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115108.13اگر از مقادیر   sp 11410075.1و  s  که قسمت حقیقی و موهومی تابع

توان نمودار می. هستند استفاده کنیم) 4-1(در معادله(Okamoto, 2001)الکتریک طالدي

شویم متوجه می.که به عنوان تابعی از طول موج است مشاهده کرد 1-1آن را در شکل 

یک نتیجه . الکتریک در محدوده منفی قابل مشاهده استکه بخش موهومی ثابت دي

فلز نفوذ  تواند تنها به یک مقدار کوچک ازرفتار، این واقعیت است که نور میآشکار از این 
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-می nالکتریک منفی منجر به پارامتر بزرگی از ضریب شکستاز آنجا که ثابت دي. کند

ها هاي الکتروناتالف انرژي مربوط به حرکتقسمت موهومی . استnکه . شود

  .کنددر فلز را توصیف می

  





  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  مقدمه - 2-1

هاي کالسیکی و کوانتومی بررسی میداندر این فصل ابتدا اندرکنش اتم دو ترازي با 

هاي کالسیکی و کوانتومی شده و هامیلتونی موثر سیستم در دو حالت مربوط به میدان

هاي سه ترازي دررو تحریکی رامان در سیستمدر ادامه روش گذار بی. خواهد شد محاسبه

دررو هاي سه ترازي با روش گذار بیمعرفی شده و شرایط انتقال جمعیت در سیستم

  . تحریکی رامان بررسی خواهد شد

  

  )مدل نیمه کالسیک(اندرکنش اتم با میدان کالسیکی - 2-2

- را در نظر میgوتراز زمینه eیک اتم دو ترازي با تراز تحریکی  1-2در شکل 

میدان لیزري را به  در مدل نیمه کالسیک. کندگیریم که با میدان لیزر اندرکنش می

با توجه به اینکه در . گیریمصورت کالسیکی و اتم را به صورت کوانتومی در نظر می

حضور میدان لیزري هامیلتونی اندرکنش اتم با میدان به صورت یک هامیلتونی مختل 

.به صورت زیر خواهد بود tباشد، بنابراین حالت سیستم در زمانشده می

etcgtct eg )()()(  )2-1        (
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