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 هایبرای گسیلنده پاپیونی پالسمونیکیهای نانوآنتنارتقاء عامل پارسل 

 باند سبزدر  InGaN/GaN نتومینقطۀ کوآ

 مهدی حیدری، گردنرگس عجم، محمد صبائیان

 ، ایران، اهوازاهواز شهید چمران دانشگاهگروه فیزیک، دانشکده علوم، 

 دهیچک
ارسل پ الکتریکی و عاملبرای ارتقاء میدان صورت دو منشور مقابل هم( )بههای پالسمونیکی پاپیونی نتنآدر این مقاله، نانو

آلومینیوم قره، مس و فلزات طال، نابتدا ند. برای این کار، در منطقة سبز طراحی شد InGaN/GaNهای نقطة کوآنتومی گسیلنده

 ترمناسببز نزدیک باند سموج های با طولهای آلومینیومی برای برانگیختگیاولیه نشان دادند که نانو پاپیوننتایج د. بررسی شدن

اپیونی پهای که نانوآنتن دادندنتایج نشان های آلومینیومی بررسی شدند. پاپیوننانوسپس، اثر اندازه، گاف و زیرالیة هستند. 

انومتر، وقتی روی زیرالیة ن 03درجه و گاف  93س نانومتر، زاویة رأ 93ومتر، ضخامت نان 6/69ی با طول منشورهای آلومینیوم

شیشه از نیترایدـجای گالیومبهنانومتر دارند. اگر  595در طول موج  14شیشه رشد داده شوند، عامل پارسلی برابر با نیترایدـگالیوم

   رسد.مینانومتر  135موج تشدید به و طول 9/16شود، عامل پارسل به  استفاده شیشه-نیترایدزیرالیة آلومینیوم

 پارسلاثر پالسمونیک، نانوآنتن، کاواک نوری، : واژگاندیکل

 مقدمه
 رسانا کهاز جنس نیم ساختارهایی با ابعاد نانومتر   

ها را در سه بعد محدود حفره-توانند زوج الکترونمی

ای هشود. در فرکانسکنند، نقطة کوآنتومی نامیده می

د، نوشمشخصی که توسط جنس و ابعاد ماده تعیین می

خودی خودبهصورت بهبیشتر گسیل نقاط کوآنتومی 

دلیل کاربردهای گستردة نقاط امروزه به .[4]است 

، آشکارسازها [0،9] فوتونیکوآنتومی در منابع تک

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

و اطالعات و ارتباطات  [43،44] های خورشیدیسلول

ها که خودی آنکنترل نشر خودبه ،[40،49] کوآنتومی

 مورد توجه ،تواند بازده را در این وسایل افزایش دهدمی

، 4قانون طالیی فرمیبا بق اطم .[45،41]گرفته است  قرار

                                                      
 مسئول ةنویسند: sabaeian@scu.ac.ir 

1 Fermi’s Golden Rule  

 
2 Local Density of Optical States  

خودی نسبت مستقیمی با چگالی آهنگ نشر خودبه

با  .[46] دارد )LDOS(0 گزیدهنوری جای هایتحال

توجه به وابستگی شدید چگالی حاالت نوری 

گزیده به خصوصیات محیط اطراف گسیلنده، با جای

ا خودی رتوان نشر خودبههای محیط میتغییر ویژگی

کند کنترل کرد. یک کاواک اپتیکی محیطی را ایجاد می

تواند نوری جایگزیده می هایکه در آن چگالی حالت

 موجب افزایش نشراتفاق  این ند.شدت افزایش یاببه

شود. افزایش نشر خودی گسیلنده میخودبه
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)که به اثر پارسل درون کاواک  خودی گسیلندةخودبه

 :[47]شود میمحاسبه  4پارسل با عامل (شودخته میشنا
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که متناسب است با ) کاواکعامل کیفیت  Q که در آن

که ) ثرمؤ یحجم مود V(، عمر فوتون در  کاواکطول

 ،(وزیع فضایی میدان درون کاواک استنشان دهندة ت

n  ضریب شکست محیط کاواک و  طول موج تابشی

های نوری زیادی برای محدود تاکنون کاواکاست. 

 اندیا ساخته شدهسازی مدلزمانی نور کردن فضایی و 

د: دسته تقسیم کر ها را به دوتوان آنطور کلی میکه به

الکتریک در ابعاد میکرومتر یا های دیکاواک ،دستة اول

راحی طبا هدف افزایش عامل کیفیت  هستند که نانومتر

نانوساختارهای پالسمونیکی  ،دستة دومشوند. می

 .شوندطراحی می با هدف کاهش حجم مودیهستند که 

توان به الکتریک میهای دیاز جمله کاواک

 هامیکروچنبر ،[43] هامیکروکره ،[41] هامیکرودیسک

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

دارای بیشترین  هامیکروکره ،اشاره کرد. در این بین

9کیفیت عامل 
(Q 8 10 )  [43]  و کاواک بلور

کمترین حجم مودی  د نانومتر( دارایافوتونی )در ابع

 .ندهست الکتریکهای دینسبت به سایر میکروکاواک

ا عامل ای بکاواک بلور فوتونی دوبعدی تیغه ،برای مثال

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

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

الکتریک این های دیضعف کاواک ةاین وجود، نقط

                                                      
1 Purcell factor  

 

 

 

 

کوچک عامل پارسل را برای یک بازة که است 

نانومتر افزایش  34/3 تا 4/3موجی در حدود طول

ت که فقط برای بازة کوچکی این بدان معناس .دهندمی

ر دیابد. ش میخودی افزایها، گسیل خودبهموجاز طول

های نوری در دمای اتاق دارای حالی که معموالً گسیلنده

پهن از مرتبة چند ده نانومتری نشری یک طیف 

نانوساختارهای پالسمونیکی با  ،در مقابل باشند.می

 ها راپارسل گسیلندهعامل ، ثرمؤ کاهش حجم مودی

 0های سطحیپالسمون-دهند. پالریتونافزایش می

(SPP)  الکتریک و دی-مشترک فلزدر فصل

در نانوذرات  (LSP) 9گزیدههای سطحی جایپالسمون

شدگی میدان الکترومغناطیسی با فلزی، در اثر جفت

آیند. این وجود میهای الیة رسانش فلز بهالکترون

مودهای پالسمونیکی با محدود کردن میدان 

در حجمی کوچکتر از حد پراش  الکترومغناطیسی
3( / 2n) عامل پارسل را برای یک محدودة ،

موجی پهن در حدود چند ده نانومتر، افزایش طول

ضعف نانوساختارهای  هبا این وجود، نقط دهند.می

افت اهمی  دلیلعامل کیفیت بهپالسمونیکی، پایین بودن 

صورت به [05] و همکاران 1آکیموف .[01]ست هاآن

برابری نشر تک نقطة کوآنتومی را  5/0تجربی افزایش 

و  5کوهن .های نقره نشان دادندنانوسیم SPPبرای مود 

لکول در مود وبا قرار دادن یک تک م [06] همکاران

LSP  برابری نشر  03نانوذرة کروی طال، افزایش

های بیشتر برای تالش .خودی را گزارش دادندخودبه

عامل پارسل شد. برای موجب بهبود  ،هاتوسعة طراحی

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

 0333را مقدار   Ag2Ag/SiO/نانواستوانه از جنس 

و حجم  90بینی کردند. عامل کیفیت این کاواک پیش

3مودی آن 
0.0026( / 2n) گزارش شده است. 

شکل درون  Vبا ایجاد یک شیار  [01] و همکاران 0وسر

و  53تا  43 یک مکعب طال، نانوکاواکی با عامل کیفیت

3حجم مودی 
0.006( / 2n)  را طراحی کردند. عامل

 0333سمونیکی بیش از پارسل این نانوکاواک پال

 [03] و همکاران 9واالسکینخاب .بینی شدپیش

برابری تابش  4913صورت تجربی افزایش به

ای شامل های آلی را درون سامانهفلوئورسانس مولکول

و  1روگوبت .های پاپیونی طال گزارش دادندنانوآنتن

صورت نظری، برای یک گسیلنده در به [93] همکاران

های پاپیونی طال، افزایش نشر تابشی را مرکز نانوآنتن

بینی پیش 4733نانومتری مقدار   173موج در طول

تأثیر شکل و اندازة  [94] محمدی و همکاران .کردند

های طال را بر مقدار عامل پارسل و طول موج نانوآنتن

 .ها بررسی کردندپالسمون

های شود عامل پارسل نانوکاواکدر این کار، تالش می

های فلزی، متناسب با گسیل متشکل از نانو پاپیون

در منطقة سبز  InGaN/GaNکوآنتومی  هاینقطه

، مس ، نقرهافزایش یابد. برای این کار، ابتدا فلزات طال

رین انتخاب بهتشوند. سپس با و آلومینیوم بررسی می

وج مشوند تا طولها تغییر داده میفلز، ابعاد پاپیون

 نتومیهای کوآگسیل نقطهسبز موج اک، به طولکاو

ر جنس زیر الیه، اثرات یینزدیک شود. در نهایت، با تغ

د. شوموج کاواک و عامل پارسل بررسی میتغییر طول

صورت عددی و بر اساس روش عناصر محاسبات به

                                                      
1Kuttge  
2 Vesseur  

با استفاده از نرم افزار کامسول مالتی فیزیک و محدود 

 شوند.  انجام می

 مبانی نظری

 

نانوآنتن پاپیونی تشکیل شده از نانوذرات منشوری با طول  .1شکل

Lس، زاویه رأضخامت ،t و گافg ای از روی زیرالیه

 گالیوم نیتراید.

نانوساختار پالسمونیکی مورد نظر در این کار  4شکل   

که از مقابل هم های فلزی دهد. نانوپاپیونرا نشان می

الساقین تشکیل متساویقرارگرفتن منشورهای 

)چهار پارامتر طول با  شوند،می )Lزاویه رأس ،( ) ،

)گاف  )g  و ضخامت(t) شوند. مشخص می

تر به بیش نزدیکیدلیل مثلثی به منشورهایهای گوشه

. اندنانومتر گرد شده 5با شعاع  ،های تجربینمونه

ها، از جنس گالیوم نیتراید انتخاب شده یة نانوآنتنزیرال

3 Kinkhabwalas 
4 Rogobete 
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 کنداست که ضریب شکست آن با طول موج تغییر می

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

خودی نقاط کوآنتومی برای کنترل نشر خودبه

کند. این نقاط مناسب می InGaN/GaNخودسامان یافتة 

دارای طول موج تابشی در محدودة طول  ،کوآنتومی

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

شور و در وسط گاف پاپیون در فاصلة بین دو نانو من

میدان تابشی، موج تختی با قطبش گیرند. قرار می

است که از صفحة باالیی  zدایروی با جهت انتشار 

 ، در اطراف ساختار،4 مطابق شکل .[96] شودتابانده می

برای جلوگیری از بازتاب ( PML)4 الیة انطباق کامل

 از نقطه. در نظر گرفته شده استپرتوهای خروجی، 

نظر محاسبات عددی، این شرط فضای بینهایت را برای 

ن میدا برای محاسبةکند. می برآوردهپراکندگی امواج 

 پاسخ معادلةموج آن،  محدودشده درون کاواک و طول

 را ابتدا در تحلیل ویژه مودی موج الکترومغناطیسی زیر

با استفاده از نرم افزار کامسول روش عناصر محدود به

 :آوریمدست میبه 5/9سخة مالتی فیزیک ن

0                       2 2
0 0   E n k E 

را در تحلیل  0د یافت شده، پاسخ معادلةسپس برای م

که در آن میدان اولیه  آوریم،دست میویژه فرکانسی به

 شود:صورت زیر فرض میبه

9                                      ( , ) tE r t rE e  

موج د ویژة کاواک را در یک طولتدا مبا این کار، اب

 های مختلف ایندلخواه محاسبه کرده و سپس فرکانس

 ،. در تحلیل ویژه فرکانسیآوریمدست میبه مود را

توان افت کاواک و در نتیجه عامل کیفیت را محاسبه می

                                                      
1 Perfectly Match Layer  

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

n 0ضریب شکست محیط وk  .بردار موج در خأل است

فرکانس  iدر تحلیل ویژه فرکانسی، 

آهنگ اتالف انرژی  ای مختلط است که در آن زاویه

باشد. عامل د میای مفرکانس زاویه مود کاواک و 

 :[91, 97] شودکیفیت از طریق رابطة زیر محاسبه می

1                                                 
2

Q 

 آیددست میهبا استفاده از رابطة زیر ب حجم مودی نیز

[01]: 

5                      mod
(r , )

(r, )
(r , )e e

e

V
W

W dv
 

r)که , )eW است و  چگالی انرژی الکترومغناطیسی

22صورت به
0( / 2)(n 2 / ) (r, )nk E 

موقعیت گسیلنده  erالکتریک و ثابت دی (r)است.

د. شونظر گرفته می که در نقطة مرکزی گاف در است

از مدل  ،نانوذرات فلزی الکتریکبرای ثابت دی

که در آن کنیماستفاده می نوسانگر با فرکانس اتالف
2

(r, ) (n 2 / )nk     [01] است.n وk 

ست شکهای حقیقی و موهومی ضریب ترتیب قسمتبه

تجربی جانسون و های فلز هستند که در این کار از داده

چگالی انرژی  انتگرال. [93] شودکریستی استفاده می

جز نواحی میدان الکترومغناطیسی روی کل فضا به

PML های ال، روی قسمتگرفته شده است. انتگر

 وصورت مجزا محاسبه شده است بهفلزی و غیر فلزی 

میدان میزان ارتقاء . شودسپس نتایج جمع زده می
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با استفاده از رابطة زیر محاسبه  ،گاف وسطدر  4فرودی

 :[96, 03] شودمی

6                   
2 2 2

.

x y z

enh

i

E E E
E

E

 
  

که در آن
i

E دامنة میدان الکتریکی اولیه و
x

E ،
y

E و

z
E های میدان الکتریکی در مرکز گاف لفهؤترتیب مبه

(x y 0,z 15nm)   .1مقدار  هستند
i
E 

 شود.گرفته میدر نظر 

 تایجن

ا موج رحسب طولرتقاء میدان الکتریکی برا 0شکل   

طال، نقره، مس و آلومینیوم پاپیونی  هایبرای نانوآنتن

 5/69 (L)های منشوری دهد. طول نانوذرهنشان می

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

طول موج نانومتر است.  93 (t)نانومتر و ضخامت 

ای طال، نقره، مس و آلومینیوم هتشدید برای نانوآنتن

نانومتر و  101نانومتر،  760نانومتر،  191ترتیب به

عامل کیفیت، حجم مود و عامل  .هستندنانومتر 531

  ها دربرای این نانوآنتن ،موج تشدیدپارسل در طول

طال دارای  نانوآنتنمطابق جدول، آمده است.  4جدول

دان الکتریکی در وسط گاف و به بیشترین ارتقاء می

F) ال آن بیشترین مقدار عامل پارسلدنب 1683)
p
 

موج تابش نقاط کوآنتومی اما با توجه به طول است.

 که در منطقة سبز است، InGaN/GaNیافتة خودسامان

ر بهترین گزینه برای افزایش نشهای آلومینیوم، نانوآنتن

  ند.هستدر باند سبز خودی این نقاط کوآنتومی خودبه

                                                      
1 Field Enhancement  

 

موج برای حسب طولارتقاء میدان الکتریکی بر .2شکل

 .مس و آلومینیوم های طال، نقره،نانوآنتن

موج در طول عامل کیفیت، حجم مود و عامل پارسل .1جدول

 های طال، نقره، مس و آلومینیوم.برای نانوآنتن تشدید

 جنس نانوذره طال نقره مس آلومینیوم

531 101 760 191 
max

(nm) 

40 3/3 1/5 49 Q 

3137/3 3443/3 3439/3 3317/3 3

( / 2 )nV/ 

14 517 910 4619 
P

F 

های بعد، تمرکز خود را روی نانو آنتنبنابراین، از این به 

ارتقاء میدان  9شکلکنیم. آلومینیومی معطوف می

حسب طول موج برای نانوآنتن آلومینیوم الکتریکی را بر

 433نانومتر و  5/19نانومتر،  5/69در سه طول مختلف 

دهد. طول موج تشدید برای این نانومتر نشان می

 615نانومتر و  513، نانومتر 531ترتیب در ها بهنانوآنتن

دهند. با افزایش طول نانوذرات، نانومتر رخ می

یابد. عامل کیفیت، موج تشدید نیز افزایش میطول

برای این  حجم مود و عامل پارسل در فرکانس تشدید

 آمده است. 0جدولها در نانوآنتن
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ارتقاء میدان الکتریکی برای نانوآنتن آلومینیوم با سه طول   .3شکل

 نانومتر. 433نانومتر و  5/19نانومتر،  5/69مختلف 

موج مود و عامل پارسل در طولعامل کیفیت، حجم  .2جدول

تشدید
max

( )  5/69برای نانوآنتن آلومینیوم با سه طول مختلف 

 نانومتر. 433نانومتر و  5/19نانومتر، 

 نانوذره)نانومتر(طول  5/69 5/19 433

615 513 531 
max

(nm) 

45 07 40 Q 

3979/3 3156/3 3137/3 3

( / 2 )nV/ 

011 963 14 
P

F 

نانومتر  5/19های با طول آنتن، نانو0مطابق جدول

بیشترین عامل پارسل را دارند. با این وجود، نانو 

کنیم؛ زیرا انتخاب مینانومتر را  5/69های با طول آنتن

  موج تشدید را به باند سبز دارند. نزدیکترین طول

ج موزیرالیه روی ارتقاء میدان و طول جهت بررسی اثر

 حسبرا بر الکتریکی ارتقاء میدان 1شکلتشدید، در 

یة زیرال با سه یآلومینیوم هایبرای نانوآنتن موجطول

روی  ایدنیترگالیوم، روی شیشه نیتراید گالیوم مختلف

. یمامحاسبه کرده گالیوم نیترایدتماماً و سیلیکون 

نانومتر  93را  نیتراید، شیشه و سیلیکونضخامت گالیوم

های مختلف برای نزدیک ایم. این زیرالیهدر نظر گرفته

اند شده تجربی انتخابهای ما به چیدمانکردن مدل 

با زیرالیة موج تشدید برای حالت طول .[13]

-نیترایدگالیوم و شیشه-نیترایدگالیوم ،نیترایدگالیوم

 515نانومتر و  595نانومتر،  535 برابر ترتیببه سیلیکون

عامل کیفیت، حجم مود و عامل پارسل  .هستندنانومتر

. ضریب اندآمده 9جدول ها دربرای این نانوآنتن

و ضریب شکست سیلیکون متغییر  5/4شکست شیشه 

با توجه به  .[90] موج در نظر گرفته شده استبا طول

کمتر بودن ضریب شکست شیشه نسبت به سیلیکون، 

، 9مطابق جدول تر است. موج تشدید نیز کوچکطول

-نیترایدرسل نانوآنتن روی زیرالیة گالیومعامل پا

یشترین عامل پارسل را دارد. با این وجود، سیلیکون، ب

با توجه به طول موج تابشی نقاط کوآنتومی 

InGaN/GaN ،که در محدودة سبز قرار دارند ،

وه بر تر است. عالشیشه مناسب-نیترایدزیرالیة گالیوم

ین و فراوانی بیشتر شیشه و دلیل قیمت پایاین، به

مه امکان ادامندی به استفاده از این ماده، در عالقه

های کوانتومی روی شیشه افزایش عامل پارسل نقطه

 شود.بررسی می

 

ا سه آلومینیوم ب هایارتقاء میدان الکتریکی برای نانوآنتن .4شکل

و  سیلیکون-نیترایدگالیومنیتراید، گالیوممختلف زیرالیة 

 شیشه.-نیترایدگالیوم
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 هایموجدر طول عامل کیفیت، حجم مود و عامل پارسل .3جدول

تشدید
max

( ) لفمخت آلومینیوم با سه زیرالیة هایبرای نانوآنتن 

  شیشه.-رایدنیتو گالیوم سیلیکون -نیترایدگالیوم نیتراید،گالیوم

 جنس زیرالیه ایدنیترگالیوم سیلیکون شیشه

595 515 535 (nm) 

90/1 43 40 Q 

3514/3 3939/3 3137/3 3

( / 2 )n/V 

17 031 14 
P

F 

 موجحسب طولارتقاء میدان الکتریکی را بر، 5شکل

ی که روی زیرالیة آلومینیوم هایبرای نانوآنتن

ف با سه گا اند راشیشه رشد داده شده-نیترایدگالیوم

نشان  نانومتر 93نانومتر و  05انومتر، ن 03مختلف 

نانومتر، زاویه  5/69های منشوری  ل نانوذرهطو .دهدمی

در نانومتر  93آلومینویم درجه و ضخامت  93آنها  رأس

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

ها در برای این نانوآنتن موج تشدیددر طول پارسل

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

کاهش میدان  ،های پاپیونی از هم )گاف(نانوآنتن

 ، حجم مودی افزایشبا افزایش گاف همچنین یابد.می

بنابراین،  یابد.و در نتیجه عامل پارسل کاهش می

افزایش گاف برای کار ما مناسب نیست.

 

 . ارتقاء میدان الکتریکی برای نانوآنتن آلومینیوم با سه گاف5شکل

 نانومتر. 93نانومتر و  05نانومتر،  03 مختلف

موج در طول عامل کیفیت، حجم مود و عامل پارسل .4جدول

تشدید
max

( ) 03 مختلف برای نانوآنتن آلومینیوم با سه گاف 

 نانومتر. 93نانومتر و  05نانومتر، 

93 05 03 g (nm) 

505 593 595 (nm) 

01/3 04/3 40 Q 

403/3 3351/3 3137/3 3

( / 2 )n/V 

5/19 5/51 14 
P

F 

راید از نیتجای گالیومبرای بررسی بیشتر، این بار به

با توجه . مکنیمی استفادهبرای زیرالیه  نیترایدآلومینیوم

روی  رایدنیتگالیوم ایندیومبه امکان رشد نقاط کوآنتومی 

رین عنوان الیة زیتواند بهنیتراید، این ماده میآلومینیوم

یتراید نکار رود. ضریب شکست آلومینیومبه هانانوآنتن

ارتقاء میدان ، 6شکل. [90]کند موج تغییر میبا طول

یوم برای نانوآنتن آلومین موجحسب طولبر  را الکتریکی

و  شیشه-نیترایدآلومینیومقرار گرفته روی 

های طول نانوذرهدهد. می نشان  شیشه -نیترایدگالیوم

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

، اینکهبا توجه به نانومتر است.  93ضخامت  نانومتر و

نیتراید نیتراید کمتر از گالیومضریب شکست آلومینیوم

یتراید ن نیتراید و گالیومضریب شکست آلومینیوم) ،است

 (است 1/0و  46/0ترتیب نانومتر به 553موج در طول

کاهش  نانومتر 135نانومتر به  595 موج تشدید ازطول

عامل کیفیت، حجم مود و عامل پارسل در یابد. می

آمده  5جدولها در موج تشدید برای این نانوآنتنطول

 است.
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 رالیةانوآنتن آلومینیوم با دو زیارتقاء میدان الکتریکی برای ن .6شکل

 .هشیش-نیترایدآلومینیومو شیشه -نیترایدگالیوممختلف 

موج در طول کیفیت، حجم مود و عامل پارسلعامل  .5جدول

تشدید
max

( )  برای نانوآنتن آلومینیوم با دو زیرالیة مختلف

 .شیشه-نیترایدآلومینیومو شیشه  -نیترایدگالیوم

آلومینیوم 

 نیتراید
 گالیوم نیتراید

جنس الیة زیرین 

 نانوآنتن

135 595 (nm) 

5/1 40 Q 

3531/3 3137/3 3

( / 2 )nV/ 

9/16 14 
PF 

ر از نیتراید بیشت، عامل پارسل آلومینیوم5مطابق جدول 

مت سبهموج تشدید نیز طولنیتراید است و گالیوم

این نتیجه، مطلوب  کند.میل می های کوچکترموجطول

 ماست.

 گیرینتیجه

مودی و در این کار با استفاده از تحلیل ویژه   

ازة زیرالیه و اندنوع ، هفرکانسی، تأثیر جنس، اندازویژه

بر عامل پارسل و فلزی های پاپیونی گاف نانوآنتن

د که دهنموج تشدید بررسی شدند. نتایج نشان میطول

 های طالنتننانوآعامل پارسل برای  اگرچه بیشترین

موج تابشی نقاط توجه به طولوجود دارد، اما با 

که در منطقة سبز است، بهترین  InGaN/GaNنتومی کوآ

های آلومینیومی هستند. با افزایش طول نانوآنتن ،انتخاب

در این  .توان عامل پارسل را افزایش دادنانوذرات، می

طقة و از من یابدافزایش می نیز موج تشدیدطولشرایط، 

 با افزایش .شوددور می موجی مد نظر )منطقة سبز(طول

های پاپیونی، حجم نانومتری اندازة گاف نانوآنتن 5

؛ یابدمودی افزایش و در نتیجه عامل پارسل کاهش می

نانومتری دارد. با تغییر  5کاهش موج تشدید نیز طول

تشدید و عامل توان طول موج می ،هازیرالیة نانوآنتن

 نقاط بهترین حالت برایپارسل را کنترل کرد که 

 یشهشـنیتراید، زیرالیة آلومینیومInGaN/GaNکوآنتومی 

 های پاپیونی آلومینیومیاست که در این حالت نانوآنتن

نانومتر و عامل پارسل  135دارای طول موج تشدید 

 هستند. 9/16
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Enhancing Purcell’s factor of plasmonic bowtie nano-

antennas for quantum dot emitters of InGaN/GaN in 

green band 
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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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