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ارتقاء عامل پارسل نانوآنتنهای پاپیونی پالسمونیکی برای گسیلندههای
نقطۀ کوآنتومی  InGaN/GaNدر باند سبز
محمد صبائیان ،نرگس عجمگرد ،مهدی حیدری
گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

چکیده
در این مقاله ،نانوآنتنهای پالسمونیکی پاپیونی (بهصورت دو منشور مقابل هم) برای ارتقاء میدان الکتریکی و عامل پارسل
گسیلندههای نقطة کوآنتومی  InGaN/GaNدر منطقة سبز طراحی شدند .برای این کار ،ابتدا فلزات طال ،نقره ،مس و آلومینیوم
بررسی شدند .نتایج اولیه نشان دادند که نانو پاپیونهای آلومینیومی برای برانگیختگیهای با طولموج نزدیک باند سبز مناسبتر
هستند .سپس ،اثر اندازه ،گاف و زیرالیة نانوپاپیونهای آلومینیومی بررسی شدند .نتایج نشان دادند که نانوآنتنهای پاپیونی
آلومینیومی با طول منشورهای  69/6نانومتر ،ضخامت  93نانومتر ،زاویة رأس  93درجه و گاف  03نانومتر ،وقتی روی زیرالیة
گالیومنیترایدـشیشه رشد داده شوند ،عامل پارسلی برابر با  14در طول موج  595نانومتر دارند .اگر بهجای گالیومنیترایدـشیشه از
زیرالیة آلومینیومنیتراید-شیشه استفاده شود ،عامل پارسل به  16/9و طولموج تشدید به  135نانومتر میرسد.

کلیدواژگان :پالسمونیک ،نانوآنتن ،کاواک نوری ،اثر پارسل

مقدمه
ساختارهایی با ابعاد نانومتر از جنس نیمرسانا که

آهنگ نشر خودبهخودی نسبت مستقیمی با چگالی

میتوانند زوج الکترون-حفرهها را در سه بعد محدود

حالتهای نوری جایگزیده  (LDOS)0دارد [ .]46با

کنند ،نقطة کوآنتومی نامیده میشود .در فرکانسهای

توجه به وابستگی شدید چگالی حاالت نوری

مشخصی که توسط جنس و ابعاد ماده تعیین میشوند،

جایگزیده به خصوصیات محیط اطراف گسیلنده ،با

بیشتر گسیل نقاط کوآنتومی بهصورت خودبهخودی

تغییر ویژگیهای محیط میتوان نشر خودبهخودی را

است [ .]4امروزه بهدلیل کاربردهای گستردة نقاط

کنترل کرد .یک کاواک اپتیکی محیطی را ایجاد میکند

کوآنتومی در منابع تکفوتونی [ ،]0،9آشکارسازها

که در آن چگالی حالتهای نوری جایگزیده میتواند

[ ،]1،5لیزرها [ ،]6،7دیودهای نورگسیل [،]1،3

بهشدت افزایش یابند .این اتفاق موجب افزایش نشر

سلولهای خورشیدی [ ]43،44و اطالعات و ارتباطات

نشر

خودبهخودی

گسیلنده

میشود.

افزایش

کوآنتومی [ ،]40،49کنترل نشر خودبهخودی آنها که
میتواند بازده را در این وسایل افزایش دهد ،مورد توجه
قرار گرفته است [ .]41،45مطابق با قانون طالیی فرمی،4
 نویسندة مسئولsabaeian@scu.ac.ir :
Fermi’s Golden Rule

1

Local Density of Optical States

2
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11
خودبهخودی گسیلندة درون کاواک (که به اثر پارسل

است که عامل پارسل را برای یک بازة کوچک

شناخته میشود) با عامل پارسل 4محاسبه میشود [:]47

طولموجی در حدود  3/4تا  3/34نانومتر افزایش

4

3 Q  3
) (
4 2 V n

میدهند .این بدان معناست که فقط برای بازة کوچکی

FP 

از طولموجها ،گسیل خودبهخودی افزایش مییابد .در

که در آن  Qعامل کیفیت کاواک (که متناسب است با

حالی که معموالً گسیلندههای نوری در دمای اتاق دارای

طولعمر فوتون در کاواک) V ،حجم مودی مؤثر (که

یک طیف نشری پهن از مرتبة چند ده نانومتری

نشان دهندة توزیع فضایی میدان درون کاواک است)،

میباشند .در مقابل ،نانوساختارهای پالسمونیکی با

 nضریب شکست محیط کاواک و  طول موج تابشی

کاهش حجم مودی مؤثر ،عامل پارسل گسیلندهها را

است .تاکنون کاواکهای نوری زیادی برای محدود

افزایش میدهند .پالریتون-پالسمونهای

سطحی0

کردن فضایی و زمانی نور مدلسازی یا ساخته شدهاند

) (SPPدر فصل مشترک فلز-دیالکتریک و

که بهطور کلی میتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:

پالسمونهای سطحی جایگزیده (LSP) 9در نانوذرات

دستة اول ،کاواکهای دیالکتریک در ابعاد میکرومتر یا

فلزی ،در اثر جفتشدگی میدان الکترومغناطیسی با

نانومتر هستند که با هدف افزایش عامل کیفیت طراحی

الکترونهای الیة رسانش فلز بهوجود میآیند .این

میشوند .دستة دوم ،نانوساختارهای پالسمونیکی

مودهای پالسمونیکی با محدود کردن میدان

هستند که با هدف کاهش حجم مودی طراحی میشوند.

الکترومغناطیسی در حجمی کوچکتر از حد پراش

از جمله کاواکهای دیالکتریک میتوان به

 ، ( / 2 n)3عامل پارسل را برای یک محدودة

میکرودیسکها [ ،]41میکروکرهها [ ،]43میکروچنبرها

طولموجی پهن در حدود چند ده نانومتر ،افزایش

[ ،]03میکرواستوانهها [ ]04و کاواک بلور فوتونی []00

میدهند .با این وجود ،نقطه ضعف نانوساختارهای

اشاره کرد .در این بین ،میکروکرهها دارای بیشترین

پالسمونیکی ،پایین بودن عامل کیفیت بهدلیل افت اهمی

عامل کیفیت )  ]43[ (Q  8 109و کاواک بلور

آنهاست [ .]01آکیموف 1و همکاران [ ]05بهصورت

فوتونی (در ابعاد نانومتر) دارای کمترین حجم مودی

تجربی افزایش  0/5برابری نشر تک نقطة کوآنتومی را

نسبت به سایر میکروکاواکهای دیالکتریک هستند.

برای مود  SPPنانوسیمهای نقره نشان دادند .کوهن 5و

برای مثال ،کاواک بلور فوتونی دوبعدی تیغهای با عامل

همکاران [ ]06با قرار دادن یک تک مولکول در مود

کیفیت  6333و حجم مودی  ( / n)3در طول موج

 LSPنانوذرة کروی طال ،افزایش  03برابری نشر

 4410نانومتر ،عامل پارسلی برابر با  114دارد [ .]09با

خودبهخودی را گزارش دادند .تالشهای بیشتر برای

این وجود ،نقطة ضعف کاواکهای دیالکتریک این

توسعة طراحیها ،موجب بهبود عامل پارسل شد .برای

Purcell factor

1
2

Surface Plasmon Polariton
3
Localized Surface Plasmon
4
Akimov
5
Kühn
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مثال کوتج 4و همکاران [ ]07عامل پارسل یک

محدود و با استفاده از نرم افزار کامسول مالتی فیزیک

نانواستوانه از جنس  Ag/SiO2/Agرا مقدار 0333

انجام میشوند.

پیشبینی کردند .عامل کیفیت این کاواک  90و حجم
مودی آن  0.0026( / 2 n)3گزارش شده است.

مبانی نظری

وسر 0و همکاران [ ]01با ایجاد یک شیار  Vشکل درون
یک مکعب طال ،نانوکاواکی با عامل کیفیت  43تا  53و
حجم مودی  0.006( / 2 n)3را طراحی کردند .عامل
پارسل این نانوکاواک پالسمونیکی بیش از 0333
پیشبینی شد .کینخابواالس 9و همکاران []03
بهصورت تجربی افزایش  4913برابری تابش
فلوئورسانس مولکولهای آلی را درون سامانهای شامل
نانوآنتنهای پاپیونی طال گزارش دادند .روگوبت 1و
همکاران [ ]93بهصورت نظری ،برای یک گسیلنده در
مرکز نانوآنتنهای پاپیونی طال ،افزایش نشر تابشی را
در طولموج  173نانومتری مقدار  4733پیشبینی
کردند .محمدی و همکاران [ ]94تأثیر شکل و اندازة
نانوآنتنهای طال را بر مقدار عامل پارسل و طول موج
پالسمونها بررسی کردند.
در این کار ،تالش میشود عامل پارسل نانوکاواکهای
متشکل از نانو پاپیونهای فلزی ،متناسب با گسیل

شکل .1نانوآنتن پاپیونی تشکیل شده از نانوذرات منشوری با طول
 ، Lزاویه رأس  ، ضخامت  tو گاف  gروی زیرالیهای از

گالیوم نیتراید.

نقطههای کوآنتومی  InGaN/GaNدر منطقة سبز

شکل 4نانوساختار پالسمونیکی مورد نظر در این کار

افزایش یابد .برای این کار ،ابتدا فلزات طال ،نقره ،مس

را نشان میدهد .نانوپاپیونهای فلزی که از مقابل هم

و آلومینیوم بررسی میشوند .سپس با انتخاب بهترین

قرارگرفتن

تشکیل

فلز ،ابعاد پاپیونها تغییر داده میشوند تا طولموج

میشوند ،با چهار پارامتر طول )  ، (Lزاویه رأس ) ، (

کاواک ،به طولموج سبز گسیل نقطههای کوآنتومی

گاف )  ( gو ضخامت ) (tمشخص میشوند.

نزدیک شود .در نهایت ،با تغییر جنس زیر الیه ،اثرات

گوشههای منشورهای مثلثی بهدلیل نزدیکی بیشتر به

تغییر طولموج کاواک و عامل پارسل بررسی میشود.

نمونههای تجربی ،با شعاع  5نانومتر گرد شدهاند.

محاسبات بهصورت عددی و بر اساس روش عناصر

زیرالیة نانوآنتنها ،از جنس گالیوم نیتراید انتخاب شده

1Kuttge

3

Vesseur

2

منشورهای

متساویالساقین

Kinkhabwalas
Rogobete

4
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16
است که ضریب شکست آن با طول موج تغییر میکند

کرد .در روابط  0و  E ،9بردار شدت میدان الکتریکی،

[ .]90انتخاب این نوع زیرالیه ،ساختار مورد نظر را

 nضریب شکست محیط و  k 0بردار موج در خأل است.

برای کنترل نشر خودبهخودی نقاط کوآنتومی

در تحلیل ویژه فرکانسی،

i

خودسامان یافتة  InGaN/GaNمناسب میکند .این نقاط

زاویهای مختلط است که در آن

آهنگ اتالف انرژی

فرکانس

کوآنتومی ،دارای طول موج تابشی در محدودة طول

مود کاواک و

موج سبز-آبی یا سبز هستند [ .]95-99نقاط کوانتومی

کیفیت از طریق رابطة زیر محاسبه میشود [:]91 ,97

فرکانس زاویهای مد میباشد .عامل

در فاصلة بین دو نانو منشور و در وسط گاف پاپیون
قرار میگیرند .میدان تابشی ،موج تختی با قطبش
دایروی با جهت انتشار  zاست که از صفحة باالیی
تابانده میشود [ .]96مطابق شکل  ،4در اطراف ساختار،
الیة انطباق کامل  )PML(4برای جلوگیری از بازتاب
پرتوهای خروجی ،در نظر گرفته شده است .از نقطه
نظر محاسبات عددی ،این شرط فضای بینهایت را برای

1

2

Q

حجم مودی نیز با استفاده از رابطة زیر بهدست میآید
[:]01
W (r, ) dv

5

) W (re ,

) Vmod e (re ,

پراکندگی امواج برآورده میکند .برای محاسبة میدان

که ) W (re ,

محدودشده درون کاواک و طول موج آن ،پاسخ معادلة

بهصورت

موج الکترومغناطیسی زیر را ابتدا در تحلیل ویژه مودی

است (r) .ثابت دیالکتریک و  reموقعیت گسیلنده

بهروش عناصر محدود با استفاده از نرم افزار کامسول

است که در نقطة مرکزی گاف در نظر گرفته میشود.

مالتی فیزیک نسخة  9/5بهدست میآوریم:

برای ثابت دیالکتریک نانوذرات فلزی ،از مدل

E

نوسانگر با فرکانس اتالف  استفاده میکنیم که در آن

0

0

n 2k02E

چگالی انرژی الکترومغناطیسی است و
2

) 2 nk / ) E (r,

/ 2)(n2

0

(

)  (r,  )  (n  2nk / است [ n .]01و k
2

سپس برای مد یافت شده ،پاسخ معادلة 0را در تحلیل

بهترتیب قسمتهای حقیقی و موهومی ضریب شکست

ویژه فرکانسی بهدست میآوریم ،که در آن میدان اولیه

فلز هستند که در این کار از دادههای تجربی جانسون و

بهصورت زیر فرض میشود:

کریستی استفاده میشود [ .]93انتگرال چگالی انرژی

9

t

E r e

میدان الکترومغناطیسی روی کل فضا بهجز نواحی

) E(r , t

با این کار ،ابتدا مد ویژة کاواک را در یک طولموج
دلخواه محاسبه کرده و سپس فرکانسهای مختلف این
مود را بهدست میآوریم .در تحلیل ویژه فرکانسی،
میتوان افت کاواک و در نتیجه عامل کیفیت را محاسبه
Perfectly Match Layer

1

 PMLگرفته شده است .انتگرال ،روی قسمتهای
فلزی و غیر فلزی بهصورت مجزا محاسبه شده است و
سپس نتایج جمع زده میشود .میزان ارتقاء میدان

17
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فرودی 4در وسط گاف ،با استفاده از رابطة زیر محاسبه
میشود [:]96 ,03
Ex  Ey  Ez

2

6

2

2

Ei

E enh . 

که در آن  E iدامنة میدان الکتریکی اولیه و  E y ، E xو
 E zبهترتیب مؤلفههای میدان الکتریکی در مرکز گاف

) (x  y  0, z  15nmهستند .مقدار 1

Ei

در نظر گرفته میشود.

شکل .2ارتقاء میدان الکتریکی برحسب طولموج برای
نانوآنتنهای طال ،نقره ،مس و آلومینیوم.

نتایج

جدول .1عامل کیفیت ،حجم مود و عامل پارسل در طولموج

شکل 0ارتقاء میدان الکتریکی برحسب طولموج را

تشدید برای نانوآنتنهای طال ،نقره ،مس و آلومینیوم.

برای نانوآنتنهای پاپیونی طال ،نقره ،مس و آلومینیوم

آلومینیوم

مس

نقره

طال

جنس نانوذره

نشان میدهد .طول نانوذرههای منشوری )69/5 (L

531

101

760

191

)max (nm

نانومتر ،زاویه رأس )  93 (درجه ،گاف )03 (g

40

3/3

5/1

49

Q

نانومتر و ضخامت ) 93 (tنانومتر است .طول موج

3/3137

3/3443

3/3439

3/3317

14

517

910

4619

تشدید برای نانوآنتنهای طال ،نقره ،مس و آلومینیوم

3

) V/ ( / 2 n

FP

بهترتیب  191نانومتر 760 ،نانومتر 101 ،نانومتر و

بنابراین ،از این به بعد ،تمرکز خود را روی نانو آنتنهای

 531نانومترهستند .عامل کیفیت ،حجم مود و عامل

آلومینیومی معطوف میکنیم .شکل 9ارتقاء میدان

پارسل در طولموج تشدید ،برای این نانوآنتنها در

الکتریکی را برحسب طول موج برای نانوآنتن آلومینیوم

جدول 4آمده است .مطابق جدول ،نانوآنتن طال دارای
بیشترین ارتقاء میدان الکتریکی در وسط گاف و به
دنبال آن بیشترین مقدار عامل پارسل )(Fp  1683

است .اما با توجه به طولموج تابش نقاط کوآنتومی
خودسامانیافتة  InGaN/GaNکه در منطقة سبز است،
نانوآنتنهای آلومینیوم ،بهترین گزینه برای افزایش نشر
خودبهخودی این نقاط کوآنتومی در باند سبز هستند.

Field Enhancement

1

در سه طول مختلف  69/5نانومتر 19/5 ،نانومتر و 433
نانومتر نشان میدهد .طول موج تشدید برای این
نانوآنتنها بهترتیب در  531نانومتر 513 ،نانومتر و 615
نانومتر رخ میدهند .با افزایش طول نانوذرات،
طولموج تشدید نیز افزایش مییابد .عامل کیفیت،
حجم مود و عامل پارسل در فرکانس تشدید برای این
نانوآنتنها در جدول 0آمده است.

ارتقاء عامل پارسل نانوآنتنهای پاپیونی...
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[ .]13طولموج تشدید برای حالت با زیرالیة
گالیومنیتراید ،گالیومنیتراید-شیشه و گالیومنیتراید-
سیلیکون بهترتیب برابر  535نانومتر 595 ،نانومتر و 515
نانومترهستند .عامل کیفیت ،حجم مود و عامل پارسل
برای این نانوآنتنها در جدول 9آمدهاند .ضریب
شکست شیشه  4/5و ضریب شکست سیلیکون متغییر
با طولموج در نظر گرفته شده است [ .]90با توجه به
شکل . 3ارتقاء میدان الکتریکی برای نانوآنتن آلومینیوم با سه طول
مختلف  69/5نانومتر 19/5 ،نانومتر و  433نانومتر.
جدول .2عامل کیفیت ،حجم مود و عامل پارسل در طولموج
تشدید )  (maxبرای نانوآنتن آلومینیوم با سه طول مختلف 69/5

کمتر بودن ضریب شکست شیشه نسبت به سیلیکون،
طولموج تشدید نیز کوچکتر است .مطابق جدول ،9
عامل پارسل نانوآنتن روی زیرالیة گالیومنیتراید-
سیلیکون ،بیشترین عامل پارسل را دارد .با این وجود،
با توجه به طول موج تابشی نقاط کوآنتومی

نانومتر 19/5 ،نانومتر و  433نانومتر.
433

19/5

69/5

طول نانوذره(نانومتر)

 ،InGaN/GaNکه در محدودة سبز قرار دارند،

615

513

531

)max (nm

زیرالیة گالیومنیتراید-شیشه مناسبتر است .عالوه بر

45

07

40

Q

این ،بهدلیل قیمت پایین و فراوانی بیشتر شیشه و

3/3979

3/3156

3/3137

) V/ (  / 2 n

عالقهمندی به استفاده از این ماده ،در ادامه امکان

011

963

14

FP

افزایش عامل پارسل نقطههای کوانتومی روی شیشه

3

بررسی میشود.
مطابق جدول ،0نانوآنتنهای با طول  19/5نانومتر
بیشترین عامل پارسل را دارند .با این وجود ،نانو
آنتنهای با طول  69/5نانومتر را انتخاب میکنیم؛ زیرا
نزدیکترین طولموج تشدید را به باند سبز دارند.
جهت بررسی اثر زیرالیه روی ارتقاء میدان و طولموج
تشدید ،در شکل 1ارتقاء میدان الکتریکی را برحسب
طولموج برای نانوآنتنهای آلومینیومی با سه زیرالیة
مختلف گالیوم نیتراید روی شیشه ،گالیومنیتراید روی
سیلیکون و تماماً گالیوم نیتراید محاسبه کردهایم.
ضخامت گالیومنیتراید ،شیشه و سیلیکون را  93نانومتر
در نظر گرفتهایم .این زیرالیههای مختلف برای نزدیک
کردن مدل ما به چیدمانهای تجربی انتخاب شدهاند

شکل .4ارتقاء میدان الکتریکی برای نانوآنتنهای آلومینیوم با سه
زیرالیة

مختلف

گالیومنیتراید-شیشه.

گالیومنیتراید،

گالیومنیتراید-سیلیکون

و

13

مجلة پژوهش سیستمهای بس ذرهای ،دورة پنجم ،شمارة دهم ،زمستان 4931
جدول .3عامل کیفیت ،حجم مود و عامل پارسل در طولموجهای

جدول .4عامل کیفیت ،حجم مود و عامل پارسل در طولموج

تشدید )  (maxبرای نانوآنتنهای آلومینیوم با سه زیرالیة مختلف

تشدید )  (maxبرای نانوآنتن آلومینیوم با سه گاف مختلف 03

گالیومنیتراید ،گالیومنیتراید -سیلیکون و گالیومنیتراید-شیشه.

نانومتر 05 ،نانومتر و  93نانومتر.

شیشه

سیلیکون

گالیومنیتراید

جنس زیرالیه

93

05

03

)g (nm

595

515

535

) (nm

505

593

595

) (nm

1/90

43

40

Q

3/01

3/04

40

Q

3/3514

3/3939

3/3137

17

031

14

3

) V/ (  / 2 n

3/403

3/3351

3/3137

FP

19/5

51/5

14

3

) V/ (  / 2 n

FP

شکل ،5ارتقاء میدان الکتریکی را برحسب طولموج

برای بررسی بیشتر ،این بار بهجای گالیومنیتراید از

برای نانوآنتنهای آلومینیومی که روی زیرالیة

آلومینیومنیتراید برای زیرالیه استفاده میکنیم .با توجه

گالیومنیتراید-شیشه رشد داده شدهاند را با سه گاف

به امکان رشد نقاط کوآنتومی ایندیوم گالیومنیتراید روی

مختلف  03نانومتر 05 ،نانومتر و  93نانومتر نشان

آلومینیومنیتراید ،این ماده میتواند بهعنوان الیة زیرین

میدهد .طول نانوذرههای منشوری  69/5نانومتر ،زاویه

نانوآنتنها بهکار رود .ضریب شکست آلومینیومنیتراید

رأس آنها  93درجه و ضخامت آلومینویم  93نانومتر در

با طولموج تغییر میکند [ .]90شکل ،6ارتقاء میدان

نظر گرفته شده است .عامل کیفیت ،حجم مود و عامل

الکتریکی را برحسب طولموج برای نانوآنتن آلومینیوم

پارسل در طولموج تشدید برای این نانوآنتنها در

قرار

و

جدول 1آمده است .مطابق با جدول ،با افزایش فاصلة

گالیومنیتراید -شیشه نشان میدهد .طول نانوذرههای

نانوآنتنهای پاپیونی از هم (گاف) ،میدان کاهش

منشوری  69/5نانومتر ،زاویه رأس  93درجه ،گاف 03

مییابد .همچنین با افزایش گاف ،حجم مودی افزایش

نانومتر و ضخامت  93نانومتر است .با توجه به اینکه،

و در نتیجه عامل پارسل کاهش مییابد .بنابراین،

ضریب شکست آلومینیومنیتراید کمتر از گالیومنیتراید

افزایش گاف برای کار ما مناسب نیست.

است( ،ضریب شکست آلومینیومنیتراید و گالیوم نیتراید

گرفته

روی

آلومینیومنیتراید-شیشه

در طولموج  553نانومتر بهترتیب  0/46و  0/1است)
طولموج تشدید از  595نانومتر به  135نانومتر کاهش
مییابد .عامل کیفیت ،حجم مود و عامل پارسل در
طولموج تشدید برای این نانوآنتنها در جدول 5آمده
است.

شکل . 5ارتقاء میدان الکتریکی برای نانوآنتن آلومینیوم با سه گاف
مختلف  03نانومتر 05 ،نانومتر و  93نانومتر.
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وجود دارد ،اما با توجه به طولموج تابشی نقاط
کوآنتومی  InGaN/GaNکه در منطقة سبز است ،بهترین
انتخاب ،نانوآنتنهای آلومینیومی هستند .با افزایش طول
نانوذرات ،میتوان عامل پارسل را افزایش داد .در این
شرایط ،طولموج تشدید نیز افزایش مییابد و از منطقة
طولموجی مد نظر (منطقة سبز) دور میشود .با افزایش
 5نانومتری اندازة گاف نانوآنتنهای پاپیونی ،حجم
مودی افزایش و در نتیجه عامل پارسل کاهش مییابد؛
شکل .6ارتقاء میدان الکتریکی برای نانوآنتن آلومینیوم با دو زیرالیة
مختلف گالیومنیتراید-شیشه و آلومینیومنیتراید-شیشه.
جدول .5عامل کیفیت ،حجم مود و عامل پارسل در طولموج
تشدید )  (maxبرای نانوآنتن آلومینیوم با دو زیرالیة مختلف
گالیومنیتراید -شیشه و آلومینیومنیتراید-شیشه.
آلومینیوم
نیتراید

گالیوم نیتراید

جنس الیة زیرین
نانوآنتن

135

595

) (nm

1 /5

40

Q

3/3531

3/3137

16/9

14

3

) V/ ( / 2n

FP

مطابق جدول  ،5عامل پارسل آلومینیومنیتراید بیشتر از
گالیومنیتراید است و طولموج تشدید نیز بهسمت
طولموجهای کوچکتر میل میکند .این نتیجه ،مطلوب
ماست.

نتیجهگیری
در این کار با استفاده از تحلیل ویژهمودی و
ویژهفرکانسی ،تأثیر جنس ،اندازه ،نوع زیرالیه و اندازة
گاف نانوآنتنهای پاپیونی فلزی بر عامل پارسل و
طولموج تشدید بررسی شدند .نتایج نشان میدهند که
اگرچه بیشترین عامل پارسل برای نانوآنتنهای طال

طولموج تشدید نیز کاهش  5نانومتری دارد .با تغییر
زیرالیة نانوآنتنها ،میتوان طول موج تشدید و عامل
پارسل را کنترل کرد که بهترین حالت برای نقاط
کوآنتومی  ،InGaN/GaNزیرالیة آلومینیومنیترایدـشیشه
است که در این حالت نانوآنتنهای پاپیونی آلومینیومی
دارای طول موج تشدید  135نانومتر و عامل پارسل
 16/9هستند.
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Enhancing Purcell’s factor of plasmonic bowtie nanoantennas for quantum dot emitters of InGaN/GaN in
green band
Mohammad Sabaeian, Narges Ajamgard, Mehdi Heydari
Physics Department, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

Abstract
In this work, plasmonic bowtie nano-antennas (as two opposite nano-prisms) for enhancing the electric
field and Purcell’s factor of InGaN/GaN quantum dot emitters have been designed. To this end, first, gold,
silver, copper, and aluminum bowties were investigated. The primary results showed aluminum bowties
are more suitable for low wavelength excitations near the green band. Then, the size, gap, and substrate of
aluminum bowties were examined. The results showed aluminum nano-antennas with the length of 63.6
nm, the thickness of 30 nm, top angle of 300, and gap of 20 nm, when grown on GaN/glass as substrate,
result in a Purcell;s factor of 81 with a resonance wavelength of 535 nm. Replacing the AlN/glass with
GaN/glass substrate results in a Purcell’s factor of 86.3 and resonance wavelength of 495 nm.

Keywords: Plasmonics, Nano-antenna, Optical cavity, Purcell's effect
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