
Ultragyors fotoemisszió plazmonikus fém nanorészecskékről 

Diplomamunka összefoglaló  

A lézerek lehetővé tették a nemlineáris optikai jelenségek vizsgálatát, femtoszekundumos 

lézerimpulzusokkal pedig a természet leggyorsabb folyamatainak időbontott vizsgálata és 

irányítása is megvalósult. Mindezzel párhuzamosan a felületi plazmonok nanooptikai alkal-

mazása és térnövekményük kihasználása is elterjedtté vált spektroszkópiai, szenzorikai és 

fotovoltaikai alkalmazásokban. Indokolt tehát a kérdés, hogy mik a legrövidebb elektromág-

neses tranziensek, melyeket plazmonikus nanorészecskék közelterében létre lehet hozni a leg-

rövidebb femtoszekundumos lézerimpulzusokkal történő plazmonkeltés esetén. 

Ultrarövid, akár kevés ciklusú lézerimpulzusokkal fém nanorészecskéken gerjesztett lo-

kalizált plazmonokkal mind a tér ultragyors időbeli lefutása, mind annak nanométeres lokali-

zálása is megvalósítható lehet, azonban a pontos időbeli lefutás, illetve az elérhető legrövi-

debb impulzushossz is vizsgálat tárgyát képezi. A plazmonok közelterét jól lehet jellemezni a 

fotoemisszióval. Az eddigi kísérletek viszont statikus térnövekménymérésre szorítkoztak, 

ezért célul tűztem ki a közeltéri dinamika autokorrelációs típusú, az ultragyors fotoemisszióra 

épülő vizsgálatát.  A szakdolgozat keretein belül a plazmonok tere által erősített többfotonos, 

nemlineáris fotoemissziót vizsgáltam arany nanorészecskéken.  Mivel a fotoemissziót a kiala-

kult lokalizált plazmonoszcilláció elektromágneses tere közvetlenül erősíti, így a 

fotoelektrondinamika vizsgálatával közvetlen információhoz jutunk a közeltéri dinamikáról.  

A munkám során megvalósítottam egy újfajta, közeltéri autokorrelációs kísérleti össze-

állítást, valamint a hozzá kapcsolódó kiértékelési eljárást, és méréseket végeztem különböző 

nanorészecskék felhasználásával. Az autokorrelációk nemlinearitásának rendjét fotoáram-

intenzitás mérésekkel határoztam meg. Eredményeimből megállapítottam, hogy legnagyobb 

részben négyfotonos fotoemisszió dominál.  

A fotoelektron-autokorrelációs mérések során transzformációkorlátozott, 5,5 fs 

félértékszélességű impulzusokkal dolgoztam. Fő eredményem, hogy sikerült igazolni, hogy az 

eredetileg ultrarövid, kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzus egy sokkal hosszabb, sokcik-

lusú plazmonoszcillációt kelt. Ezt az eredményt megerősíti az időtartománybeli véges diffe-

renciák módszerével elvégzett szimuláció is. A kiszélesedés okaként a lézerspektrum extrém 

szélességét azonosítottam, összevetve azt az általam vizsgált nanorészecskék extinkciós spekt-

rumának félértékszélességével, emiatt nem lehetséges a teljes spektrum becsatolása. Méréseim 

során összevetettem a csörpölt elektronautokorrelációs eredményeket is modellezett görbék-

kel, melyek jó egyezéssel támasztották alá ezen autokorrelációs mérések pontosságát is. 

 Megvizsgáltam a kísérleti összeállítással megvalósítható további mérések lehetőségeit 

is. Lehetőség van összehasonlítani a lézer központi hullámhosszához képest rezonáns, illetve 

nemrezonáns nanorészecskéket tartalmazó minták esetében milyen plazmondinamika ger-

jeszthető. Valamint a fotoelektronokon energiában szűrést végezve, csak a legnagyobb ener-

giájú elektronokkal autokorrelációt felvéve, az időbontott mérés megvalósítható ultranagy 

térbeli szelektivitással, a mérést csak a plazmonikus nanorészecskék forró pontjaira korlátoz-

va. 
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