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Rövidítések

FPP

felületi plazmon polariton

V-B fázis

vivő-burkoló fázis

Ti:S

titán-zafír

XUV

extrém ultraibolya

Dolgozatomban azokra a fotoemissziós folyamatokra, amelyekben nem egy foton
játszik szerepet, a magyar nyelvű irodalomban gyakran használt „sokfotonos” kifejezés
helyett a „többfotonost” használom, mivel ez utóbbi jobban kifejezi a folyamatok nem
egyfotonos jellegét és egyértelműen alkalmazható arra az esetre is, amikor csak 2…4 foton
abszorpciója szükséges az elektron kilépéséhez. Az általam vizsgált folyamatok túlnyomó
többségénél a fotoemisszió három- vagy négyfotonos volt.
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1. Bevezetés

Az elmúlt évtizedben jelentős fejlődés ment végbe az ultrarövid, femtoszekundumos
impulzusokat biztosító lézertechnológia, és az ilyen impulzusokkal keltett fizikai folyamatok
vizsgálatának a terén. Ennek a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre rövidebb, akár
mindössze egy optikai ciklusból álló lézerimpulzusokat is sikerült előállítani [1], emellett
növekedett az elérhető impulzusenergia és ezekből kifolyólag a maximális csúcsintenzitás is.
A kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzusok intenzitásának növekedésével olyan új
jelenségek tanulmányozása vált elérhetővé az attoszekundumos tudományban [2], a
plazmafizikában [3,4] vagy egyéb fény-anyag kölcsönhatási folyamatok terén [5], melyre
korábban nem nyílt lehetőség, és ez a kölcsönhatások új tulajdonságainak felfedezését tette
lehetővé. A 2000-es évek fetmoszekundumos lézertechnológiájával már nem csak a
lézerimpulzusok spektrumát és a spektrális komponensek relatív fázisát lehetséges
szabályozni [6], hanem az úgynevezett vivő-burkoló fázison keresztül („carrier-envelope
phase”, V-B fázis), az impulzus tényleges hullámformáját is [7,8], ami megnyitotta az utat
optikai hullámok szintetizálása felé [9].
Ezekkel az eszközökkel az elmúlt évtizedben az ultrarövid lézerimpulzusokkal
indukált

folyamatok

vizsgálatában

és

alkalmazásában

is

alapvető

eredményeket

demonstráltak. Ilyen például nemesgázatomokon magasrendű felharmonikuskeltés során
attoszekundumos időtartományba eső koherens impulzusok előállítása [2,10,11], és az ilyen
impulzusokkal indukált atomi szintű dinamikai folyamatok nagy időbeli felbontású vizsgálata
[12,13]. Fontos területnek bizonyult az ultragyors fotoemisszió új aspektusainak a vizsgálata
is, mind kiterjedt fémfelületen [5], mind nanométeres skálán lokalizált rendszereken (fém tű,
nanorészecskék) [14,15], ahol maga az emissziót kiváltó impulzus is a diffrakciós limitnél
jóval kisebb térrészen lokalizálódik. Az elmúlt években

sikerült igazolni többfotonos

fémfelületi fotoemissziós folyamat vivő-burkoló fázisérzékenyégét [5]. Emellett fém tűn
indukált fotoemisszió vizsgálatával is több érdekes jelenséget sikerült kimutatni, mint például
ebben a konfigurációban küszöb feletti ionizációt [16], illetve a fotoemittált nyaláb
attoszekundumos kontrollját a keltőimpulzus V-B fázisának segítségével [14]. Dielektrikum
nanorészecskéken a V-B fázisérzékenységen túl, már egy, az elektronok visszaszórásán
alapuló gyorsítási mechanizmust is igazoltak [15]. Ilyen ultragyors elektronforrások
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létrehozása és jellemzőik szabályozása az alapkutatási újdonságon túlmenően nagy szerepet
kaphat olyan nagy idő- és térbeli felbontású anyagszerkezet-vizsgálati módszerek
megalkotásában, mint például az ultragyors elektrondiffrakció [17,18], illetve számos egyéb
alap- és alkalmazott kutatási területen.
Ezzel a fejlődési iránnyal párhuzamosan elsősorban a nanofotonikához kötődő kutatási
ágként a plazmonika terén is robbanásszerű fejlődés következett be az elmúlt évtizedben [1926]. A fémfelületi töltések kollektív oszcillációinak (az ún. felületi plazmon polaritonoknak,
FPP-knak) számos jövőbeni alkalmazása lehetséges az ultrakompakt optikai jelfeldolgozó és
optoelektronikai rendszerek létrehozásában, valamint nanométeres felbontást lehetővé tevő
optikai képalkotó technikák és berendezések megalkotásában [21], mivel a FPP-kkal
hullámhossz alatti leképezés is elérhető. Az ilyen jellegű terek egyik fő tulajdonsága a nanoés mikrométeres skálán való erős lokalizáció. Másrészről viszont FPP hullámok terjedése
erősen veszteséges is, ezért az FPP-k kutatása során különös jelentőséget kap olyan felületre
integrált struktúrák létrehozása, ahol a terjedési hossz (több mm) lényegesen meghaladja a sík
felületen szokásos értékeket (10…100 µm). Az ilyen úgynevezett „nagy hatótávolságú”
(„long-range”) FPP-nak nagy szerep juthat a már említett kompakt optoelektronikai
rendszerek kifejlesztésében. Az elmúlt évtized egyik fő eredménye ezen a téren, hogy például
nanométeres hengeres fém mikrostruktúrákkal (henger, vájat) sikerült megnövelni, illetve jól
kézben tartani a FPP terjedési hosszt, ami számos jövőbeli alkalmazást tesz lehetővé ezen a
területen [20, 22].
A szabadon terjedő fénynyaláb FPP formájában történő nanométeres lokalizációja
egyúttal az elektromos tér nagymértékű felerősítését teszi lehetővé. A FPP-k ezen
tulajdonsága olyan, a gyakorlatban már most is nagy jelentőségű alkalmazásokat tett lehetővé,
mint a SERS (felületerősített Raman spektroszkópia) [23], ahol érdes felület mentén lokalizált
plazmonok terében nagyságrendeket erősödhet a Raman-szórás során keletkező jel, amely így
akár néhány molekula kimutatására is alkalmas módszer lehet. Szintén perspektivikus
alkalmazás olyan rákterápiás módszerek fejlesztése [24], ahol a szervezetbe juttatott
nanorészecskék a rákos szövetekben felhalmozódnak a területre jellemző intenzívebb véráram
és/vagy szelektíven kapcsolódó molekulák hozzáadása miatt. Ezt a tartományt megvilágítva a
nanorészecskéken keletkező erősített plazmonterek roncsolják szét a daganatos sejteket jó
szelektivitással, az egészséges szövetet megkímélve.

Ezeken túlmenően az erős térbeli

lokalizáció miatti térerősítést már sikeresen alkalmaztak nagy intenzitású fény-anyag
kölcsönhatási folyamatok tanulmányozására is [25], vagyis az ún. erős terekben lejátszódó
folyamatok („strong-field processes”), és ezen belül az attoszekundumos tudomány és a
6

plazmonika jól megválasztott kísérleti konfigurációkban optimálisan kiegészíthetik egymást.
Nem véletlen, hogy az elmúlt években egyre több releváns publikáció jelent meg az
attoszekundumos nanoplazmonika és az ultragyors plazmonika témakörökben [21,25-27]
Ebben a dolgozatban ezekhez az időszerű kutatási irányokhoz kapcsolódva,
femtoszekundumos fényforrásokkal keltett, felületi plazmon polariton tere által indukált
fotoemissziót és elektrongyorsítást tanulmányozom numerikus és kísérleti módszerekkel.
Munkám során a jelenségre vonatkozóan megvalósítottam egy egyszerűsített analitikus
térleíráson és numerikus mozgásegyenlet-megoldáson alapuló modellt. Az FPP terében
létrejövő elektrongyorsítást ezzel a modellel mind többfotonos, mind alagútemissziós
tartományban

vizsgáltam,

elektronspektrumok

és

alakjára

különböző

kontroll-lehetőségeket

vonatkozóan.

Megállapítottam,

mutattam
hogy

ki

az

plazmonos

elektrongyorsítás esetén a maximális elektronenergia maximális térerősség és hullámhossz
szerinti skálázása eltér a jól ismert ponderomotoros skálázástól. Ezek mellett a felületi
plazmonos elektrongyorsítást kísérletileg is tanulmányoztam, kevés ciklusú, vivő-burkoló
fázisstabilizált

lézerimpulzusokkal.

A

kísérletek

eredményeképpen

a

mért

elektronspektrumokban nem sikerült vivő-burkoló fázisfüggést kimutatni, ennek okaként
modelleredmények alapján a fémfelület érdességét azonosítottam. Végezetül pedig a felületi
plazmonok időbeli karakterizációjára vonatkozóan egy autokorrelációs mérést alapul véve
kiértékelési eljárást dolgoztam ki, amely figyelembe veszi a FPP becsatolását, a terjedési
effektusokat és az érdes felület hatását. Így kielégítő pontossággal sikerült rekonstruálni a
mérési eredmények fő jellemzőit. Ez a kiértékelési eljárás megerősíti a felület mentén terjedő
kevés optikai ciklusból álló plazmon hullámcsomagok létezését is.
A dolgozat felépítése ennek megfelelően a következő. A 2. fejezetben az elméleti
alapokat és a korábbi, az irodalomban a témához kapcsolódó eredményeket ismertetem. Szó
lesz a felületi plazmon polaritonokról és az ultragyors felületi fotoemisszió tulajdonságairól,
majd a plazmonos elektrongyorsítással kapcsolatos korábbi eredményeket foglalom össze. A
célkitűzések 3. fejezetbeli bemutatása után következő fejezetek tartalmazzák a saját
eredmények tárgyalását. A 4. fejezetben az általam alkalmazott modellt és az annak
segítségével kapott új eredményeimet mutatom be. A 5. fejezetben a kapcsolódó kísérleti
módszereket és eredményeimet tekintem át.
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2. Elméleti alapok és irodalmi áttekintés
Ebben a fejezetben a kutatásaimhoz kapcsolódó alapvető ismereteket tekintem át,
emellett beszámolok azokról a korábbi eredményekről is, amelyek a saját kutatások közvetlen
előzményeinek tekinthetőek, külön kitérve azokra a kérdésekre is, amelyek még
megválaszolásra várnak. Szó lesz a felületi plazmon polaritonokról, felületi fotoemisszió
fajtáiról és tulajdonságairól, az ultrarövid, kevés optikai ciklusból álló lézerimpulzusok vivőburkoló fázisáról, valamint a felületi plazmonok által erősített fotoemisszióról és a
plazmontérben gyorsított elektronokról.

2.1 Felületi plazmonokkal kapcsolatos alapismeretek
Az elektromágneses tér leírásában megkülönböztethetünk úgynevezett távolteret,
amelyre a szabad töltéshordozók terének, illetve valamilyen objektum által részben kötött
töltések terének hatása elhanyagolható, illetve közelteret, amely különböző szabad
töltéshordozókkal rendelkező objektumok (pl. fémek) közelében alakulhat ki egy külső tér
hatására. A közel-tér lényegében a külső tér és töltéshordozóban a külső tér hatására létrejött
töltésátrendeződés által létrehozott tér összege. Ha a külső tér egy időben változó
elektromágneses hullám, akkor a különböző feltételek esetén létrejöhet időben periodikus
töltésátrendeződés is, amely létrehozhat egy periodikusan változó, a töltéshordozó
objektumhoz kötött elektromágneses teret. Egy ilyen külső gerjesztő tér hatására létrejövő
rezonáns töltésátrendeződés hatására létrejövő közeltér a felületi plazmon polariton.
Pontosabban fogalmazva a felületi plazmon polariton (FPP) vagy rövidebben felületi plazmon
bizonyos feltételek teljesülése esetén fém-dielektrikum, fém-vákuum határfelület mentén
külső elektromágneses sugárzás (vagy például elektronnyaláb) által gerjesztett, és a felület
mentén terjedő rezonáns töltéssűrűség oszcilláció és a hozzá csatolt, a felültre merőlegesen
exponenciálisan lecsengő elektromágneses tér [1]. Ahogy ezt a 2.1 ábra (a) része is
szemlélteti. A dolgozatban a továbbiakban az egyszerűség kedvéért a rövidebb „felületi
plazmon” kifejezést fogom használni ezen jelenségek leírása során az FPP rövidítés
megtartásával. Lényeges kiemelni, hogy rezonáns gerjesztés szükséges felületi plazmonok
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létrehozásához. Ilyen jellegű lokalizált közelteret bizonyos feltételek mellett nanoméretű
részecskék közelében is lehet gerjeszteni, de itt a töltéssűrűség-oszcilláció a részecske erősen
korlátolt kiterjedése miatt nem terjed tovább, hanem lokalizált marad [2] (2.1 ábra (b) része).
Ebben az esetben beszélünk lokalizált FPP-ról. Ennek gerjeszthetősége függ például a
részecske alakjától, a megvilágító fény hullámhosszának és a részecske méretének arányától
is. Vagyis egy adott méretű és alakú részecskén lokalizált FPP-t egy adott hullámhossztartománnyal lehet hatékonyan gerjeszteni.
Mivel a dolgozatomban főleg terjedő FPP-kal foglalkozom, ezért ezek keltésének
feltételeit vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben is, a [2,3] munkákat alapul véve. A 2.1
ábra jelöléseinek megfelelően a dielektrikum (vagy vákuum) permittivitását ε1 , míg a fém
pemittivitását ε2 jelöli. A fém-dielektrum határfelület mentén létrejövő és x irányban terjedő,
az egyszerűség kedvéért monokromatikus teret a következő alakban írhatjuk fel a határfelület
két oldalán.

2.1 ábra: A felületi plazmon polaritonok szemléltetése: (a) fém-dielektrikum határfelület
mentén terjedő töltéssűrűség oszcilláció és hozzá csatolt exponenciálisan lecsengő
elektromágneses tér. (b) Lokalizált plazmonok szemléltetése: a gerjesztő hullám hatására a
részecskében létrejövő töltésszétválasztás és az ezáltal indukált tér.

A dielektrikum féltérben:

z>0

 E x1 


E1 =  E y1  ⋅ e i ( k x x −ωt ) ⋅ e −α1z


 E z1 

(2.1a) ,
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 H x1 


H 1 =  H y1  ⋅ e i ( k x x −ωt ) ⋅ e −α1z


 H z1 

(2.1b)

és a fém oldalán:

z<0

 E x2 


E 2 =  E y 2  ⋅ e i ( k x x −ωt ) ⋅ e α 2 z


 Ez2 

(2.2a),

 H x2 


H 2 =  H y 2  ⋅ e i ( k x x −ωt ) ⋅ e α 2 z


 H z2 

(2.2b),

ahol α1 és α2 a felületre merőleges exponenciális lecsengést leíró paraméterek a határfelület
két oldalán, és kx a terjedés irányába mutató hullámszámvektor nagysága, E és H pedig az
elektromos és a mágneses térerősség. A két közeg határfelületén a tangenciális komponensek
folytonosan mennek át, ezért igaz, hogy
Ex1 = Ex2 = Ex , Ey1 = Ey2 = Ey , Hx1 = Hx2 = Hx és Hy1 = Hy2 = Hy. Mivel a mágneses tér
határfelületre merőleges komponensei is folytonosan mennek át ezért Hz1 = Hz2 = Hz.
Emellett feltételezhetjük, hogy sem a fém, sem a dielektrikum nem mágnesezett, ezért igaz,
hogy µ= µ0. A felírt térnek ki kell elégítenie a következő Maxwell-egyenletet is ∇ ⋅ B = 0 ,
amiből a Hx = Hz = 0 feltétel következik. Ezekkel a teret a következő alakban írhatjuk fel.

z>0

 Ex 


E1 =  E y  ⋅ e i ( k x x −ωt ) ⋅ e −α1z


 E z1 

z<0

 Ex 


E 2 =  E y  ⋅ e i ( k x x −ωt ) ⋅ e α 2 z


 Ez2 

(2.3a),

(2.4a),

0 


H 1 =  H y  ⋅ e i ( k x x −ωt ) ⋅ e −α1 z


0 

(2.3b).

0 


H 2 =  H y  ⋅ e i ( k x x −ωt ) ⋅ e α 2 z


0 

(2.4b).

Ha feltételezzük, hogy a fémben nem folynak a FPP-tól független áramok, vagyis j = 0 akkor
a térnek a következő egyenletet kell kielégítenie, ∇ × H =

∂D
. Ebből a következő
∂t

vektoregyenlőség következik:

 ∂H y'
−
 ∂z
 0
 ∂H y'

 ∂x



 E x' 
 

 = −iεω  E y' 
 '

E 

 z


(2.5),

ahol a H’y a mágneses tér egész y-irányú komponensét jelöli és nem a Hy amplitúdót (az
elektromos tér komponenseire ugyanez érvényes). Jól látható, hogy ez az egyenlet E’y = 0
esetén teljesülhet (emellett ebből Ey = 0 is következik). Vagyis felületi plazmonok
transzverzális mágneses (TM vagy p) polarizációjúak, és becsatolni is csak a gerjesztő fény
felületre vett p-polarizációs részével lehetséges.
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Ha most a két térfélre a (2.3a-2.4b) tereket behelyettesítjük a (2.5)-ös egyenletbe akkor
a következő vektoregyenlőségeket kapjuk:

z>0

 α1 H y 
 Ex 




 0  = −iε 1ω  0 
 ik H 
E 
 z1 
 x y

(2.6a) ,

z<0

−α2H y 
 Ex 




 0  = −iε 2 ω  0 
i ⋅k H 
E 
x
y 
 z2 


(2.6b).

Külön kiírva az x-komponenseket α1Hy = -iε1ωEx és -α2Hy = -iε2ωEx. A két egyenlet
hányadosát véve kapjuk a következő összefüggést:

α1
ε
=− 1
α2
ε2

(2.7).

Ebből egy további lényeges következtetést lehet levonni. Azt joggal feltételezzük, hogy α1, α2
konstansok valós pozitív számok, és azt is, hogy a dielektrikum permittivitása (ε1) szintén
pozitív (ha az 1. közeg vákuum akkor biztosan igaz, hogy ε1 > 0, mivel annak permittivitása a
dielektromos állandóval egyezik meg, vagyis ε1= ε0). Ebből azonban az következik, hogy a
fém permittivitásának a valós része negatív kell, hogy legyen, vagyis FPP csak olyan
gerjesztés és olyan határközegek mentén jöhet létre, ahol az adott gerjesztő fényre igaz, hogy
Re[ε2(ω)] < 0.
A felületi plazmonbecsatolás feltételeinek további elemzéséhez érdemes megvizsgálni
a FPP-ok diszperziós relációját, ami könnyen megkapható ha (2.3a) és (2.4a) egyenleteket
behelyettesítjük a következő jól ismert hullámegyenletbe ∇ 2 E = εµ
z>0

− k x2 + α 12 = −ε 1ε 0 µ 0ω 2

(2.8a) ,

∂2 E
:
∂t 2

− k x2 + α 22 = −ε 2 ε 0 µ 0ω 2

z<0

(2.8b).

Átrendezés után, a két egyenletet elosztva egymással a következő összefüggést kapjuk:

α 12 k x2 − ε 1ε 0 µ 0ω 2
=
α 22 k x2 − ε 2ε 0 µ 0ω 2

(2.9).

A (2.7) egyenletet felhasználva ebből egyszerű algebrai átalakításokkal és a c =

1

ε 0 µ0

helyettesítéssel kifejezhető az ω(kx) diszperziós reláció:

ω = ck x

ε1 + ε 2
ε 1ε 2

Ha a Drude-modell eredményei alapján kapható

(2.10).
ε2(ω)-t [2] behelyesítjük a (2.10)–es

egyenletbe, az jelentősen különbözik a szabad, vákuumban (illetve levegőben) terjedő fény
diszperziós relációjától, ahogy az a 2.2–es ábrán is látható.
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2.2 ábra: FPP diszperziós relációi levegő-fém (folytonos vonal) illetve prizma és fém
(szaggatott vonal) határfelületen, illetve a levegőben és a prizmában terjedő fény
diszperziós relációi (a megfelelő egyenesek). A tengelyek a becsatoláshoz tarozó
hullámszámra és körfrekvenciára normáltak.

Azonban a FPP becsatoláshoz, az impulzusmomentum-megmaradás miatt szükséges illeszteni
a gerjesztő fény fémfelületre vett (x-irányú) hullámszámát a felületi plazmon hullámszámához
(kx) [1], vagyis a diszperziós görbéknek metszenie kell egymást. Erre többféle megoldás
létezik. A fázisillesztés megoldható például a fémfelületre felvitt periodikus struktúrával is
(2.3 ábra).

2.3 ábra: A felületi plazmonok becsatolására alkalmazott fémfelületére felvitt periodikus
struktúra

Ebben a konfigurációban a rácsperiódus által definiált térbeli hullámszám egészíti ki a
különbséget a megvilágító fény fémfelületre vett, illetve a FPP hullámszámvektora között:
k x = k 0 sin θ + m

2π
a

(2.11),

ahol k0 a megvilágító fény hullámszáma, θ a beesési szög, m = (1, 2, 3, …) a rács diffrakciós
rendjeinek megfelelő egész számok, és a a rácsperiódus. Kísérletileg már igazolták, hogy az
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inverz folyamat is végbemehet, vagyis ha egy felület mentén terjedő plazmon egy ilyen
rácson halad át, akkor a rendszerből bizonyos hatásfokkal ki lehet csatolni a fényt [4]. Ez
mind a fém felület strukturálásával, mind egy periodikus dielektrikum réteggel megoldható.
Erre egy néhány nanométeres mélységű rács a legalkalmasabb, mivel ha a rácsprofil mélysége
túl nagy, az már nem tekinthető a felület egy kis perturbációjának, és ez módosíthatja a
diszperziós relációt is. Túl nagy mélységnél pedig akár lokalizált módusok is megjelenhetnek.
A fázisillesztés megvalósítható egy n > 1 törésmutatójú közeg alkalmazásával is,
amely megváltoztatja a gerjesztő fény diszperziós relációjának meredekségét, ahogy az 2.2
ábrán látható. Az illesztés itt a következőképpen fejezhető ki:
k x = k 0 n sin θ

(2.12).

A becsatolás egy prizmával valósítható meg, a totálreflexióhoz nagyon közeli
elrendezésben. Alapvetően két geometriát szoktak alkalmazni, ahogy az a 2.4 ábrán is látszik.
Az Otto-konfigurációban (2.4-es ábra (a) része) egy levegőréteg választja el egymástól a
prizmát és a fémréteget, és a reflexió a prizma levegő határfelületen megy végbe, míg a FPP
hullámok a levegő fém határfelület mentén terjednek. Ennek a módszernek a használata
inkább

akkor jellemző,

felületminősítési

ha közvetlen

vizsgálatoknál.

A

kontaktus

másik,

a fémmel

elterjedtebb,

elkerülendő,

úgynevezett

például

Kretschmann-

konfigurációban a fémréteget közvetlenül a prizmára gőzölik fel (2.4-es ábra (b) része). Itt a
reflexió a prizma-fém határfelületen megy végbe, míg a FPP hullámok a fém és a másik
dielektrikum (ami általában levegő) határfelületén terjednek. Fontos megjegyezni, hogy a
prizma és a fém határfelület mentén nem jöhetnek létre felületi plazmonok, mivel ha a (2.10)
egyenletbe ε1 helyére a kvarc permittivitását helyettesítjük be, egy olyan diszperziós relációt
kapunk, aminél a kvarcon keresztüli megvilágításnál nem teljesül a fázisillesztés (2.2 ábra).

2.4 ábra: Felületi plazmonok becsatolására alkalmas derékszögű prizmát felhasználó
elrendezések: az Otto- (a) és a Kretschmann- (b) konfiguráció
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A becsatolás hatásfoka egy adott hullámhosszon függ a fémréteg vastagságától és a
megvilágítás szögétől is. Maximális becsatolás p-polarizációnál nyilván akkor figyelhető meg,
amikor a prizma-fém-dielektrikum határfelületekről a prizmaoldali reflexió minimális. Ez a
jelenség leírható a három közegre felírt, Fresnel-egyenleteken alapuló analízissel [1]. A teljes
reflektált rész a megfelelő határfelületeken reflektált, illetve transzmittált részhullámok
összegével kapható meg, ahogy ez a 2.5 ábrán látható. Ennek a beeső nyalábbal vett
hányadosa adja meg a reflexiót.

2.5 ábra: A prizma-fém-dielektrikum határfelületekről a prizma oldalán reflektált fény a
megfelelő részhullámok összegeként kapható meg

Ha

feltételezzük,

hogy

a

fém

dielektromos

állandójára

a

gerjesztő

fény

ω

frekvenciatartományában érvényes, hogy a valós részének abszolút érteke jóval nagyobb,
mint 1, és mint a fém dielektromos állandójának képzetes része, vagyis |Re[ε2(ω)]| >> 1 és
|Re[ε2(ω)]| >> |Im[ε2(ω)]|, akkor a reflexió közelíthető a következő Lorentz alakú
függvénnyel:

R = 1−

[k − (k
x

4 Li Lr
0
x

+ ∆k x

)] + (L
2

i

+ Lr )

(2.13),

2

ahol kx a prizma-fém-dielektrikum elrendezésre megkapható becsatolási hullámszám, ami a
becsatolási feltétel miatt leírható a (2.11)-es egyenlettel ( k x = k 0 n sin θ ), és ∆kx valós
részének abszolút értékével (|Re[∆kx]|) különbözik a (2.10)-es diszperziós relációból
megkapható k0x hullámszámtól. Ennek a különbségnek a fő oka, hogy a (2.10)-es egyenlet egy
(végtelen) fém-térfélre volt származtatva, míg Kretschmann-konfigurációban két dielektrikum
közötti d vastagságú fémréteg található, és ez egy kicsit módosítja a tényleges becsatoláshoz
tartozó hullámszámot. Továbbá a (2.13)-as egyenletben Li= Im[k0x] és Lr= Im[∆kx] és ∆kx
közelíthető a következő függvénnyel:
2

3


Re[
]
ε
2
ω
2

 exp − 2 k x0 d
∆k x = 
c 1 + Re[ε 2 ]  Re[ε 2 ] − 1 


(

17


r P k 0
 32 x


) ( )

(2.14),

ahol d a fém réteg vastagsága és rp32 a prizma-fém határfelületen a komplex elektromos térre
felírt reflexiós együttható. Igazolható [1], hogy a teljes rendszer reflexiójának a minimuma
(vagyis a becsatolás maximuma) a következő feltétel esetén teljesül: Li = Lr. Ez egy adott
hullámhosszon egyértelmű feltételt ad a fémréteg vastagságára ∆kx–en keresztül. Az ideális
rétegvastagság például λ = 800 nm–es hullámhossznál arany réteg esetén d = 45 nm. Emellett
a reflexió ((2.13) egyenlet) függ a megvilágítás szögétől is, mivel k x = k 0 n sin θ , a
fázisillesztés miatt. A beesési szögtől való függése 800 nm-es hullámhosszon és kvarcprizma
esetén 2.6 ábrán látható. Megállapítható, hogy a reflexió minimuma 45˚-os beesési szögnél
van, és a becsatolásra egy elég éles, körülbelül 1˚-os rezonancia jellemző.

2.6 ábra: Beesési szög szerinti rezonancia felületi plazmon gerjesztése esetén [3]

Érdemes röviden összefoglalni a FPP becsatolás feltételeiről és tulajdonságairól eddig
leírtakat. A felületi plazmonokat p-polarizációs megvilágító fénnyel lehetséges gerjeszteni
olyan fém-dielektrikum határközeg mentén, ahol a fém dielektromos állandójának valós része
negatív a megvilágító fény frekvenciatartományában. A látható és a közeli infravörös
tartományban ilyen fémek például az ezüst és az arany is. Mivel a FPP-ok diszperziós
relációja eltér a vákuumban (illetve a levegőben) terjedő fény diszperziós relációjától, ezért
plazmonbecsatolás egy adott hullámhossz esetén csak dielektrikumon keresztül, egy jól
definiált beesési szög mellett jöhet létre, vagy rácsot kell használni a becsatoláshoz. Az egyik
legelterjedtebb becsatolási módszer az úgynevezett Kretschmann-konfiguráció, ahol a
fémréteget egy prizmára gőzölik fel. A jó hatásfokú becsatoláshoz szükséges optimalizálni a
rétegvastagságot és a megvilágítás szögét is.
A FPP–ok a felülethez kötöttek. Ennek a lokalizációnak a felületre merőleges jellemző
mérete a
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1
z)i =

(i = 1, 2)

αi

(2.14)

lecsengési hossz, az a távolság, ahol a tér e –ad részére csökken. Ez könnyen megkapható a
(2.8) egyenletek átrendezésével és a (2.10) egyenletből kifejezett kx behelyettesítésével:
z>0

λ
z)1 =
2π

ε 2, + ε 1
ε 12

(2.15a),

λ
z)2 =
2π

z<0

ε 2, + ε 1

(2.15b)

ε 2, 2

ahol ε2' a fém dielektromos állandójának valós része. Ez a lecsengést leíró paraméter
jellemzően a hullámhossz alatti, illetve körüli mérettartományba esik. Például λ= 800 nm–es
hullámhossznál a lecsengés a dielektrikum (levegő vagy vákuum) oldalon z) = 639 nm,
1

aranyréteget feltételezve. Mint ahogy azt majd látni fogjuk, az elektrongyorsítás
szempontjából lényeges, hogy a gyorsítási folyamat egy ilyen erősen inhomogén térben megy
végbe.
Másik fontos tulajdonsága a felületi plazmonoknak a térerősítés, ami azt jelenti, hogy
a maximális térerősség a határfelületen a felületi plazmontérben nagyobb lehet, mint az azt
gerjesztő fényben. Az η erősítési faktor értékét sík felület esetén szintén a Fresnelegyenleteken alapuló elemzéssel lehet első közelítésben származtatni [1], csak itt a prizmafém-dielektrikum rendszeren a fém-dielektrikum határ felőli oldal transzmisszióját kell
kiszámolni. Az erősítési faktor értékét a fém dielektrikum határfelületen lévő tér és a prizma
fém határfelületen belépő, a plazmont gerjesztő fény térerőségének hányadosa adja meg.
Ennek maximuma szintén akkor van, amikor a prizma-fém-dielektrikum rendszer teljes
reflexiója minimális (vagyis amikor a becsatolás maximális). Térerősítésnek ezt a maximumát
a következő összefüggés adja meg:

η2 =

'
1 2ε2

ε1 ε

''
2

2

b
1 + ε 2'

(2.16).

Ahol ε2' a fém dielektromos állandójának valós, ε2'’ pedig a képzetes része és b2=|ε2'|(ε0-1)-ε0.
ε0 pedig a vákuum pemittivítása. Ennek értéke ez alapján 800 nm hullámhossznál aranyra 5,
ezüstre 10 körül van.
Azonban a valódi fizikai rendszereken az erősítési faktor tényleges értékét megadni
ennél jóval bonyolultabb, és még ma is kutatás, illetve szakmai viták tárgyát képezi [5,6],
mivel a felület különböző tulajdonságai, mint például a felületi érdesség és a felület tisztasága
erősen befolyásolhatják annak értékét.
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A felületi plazmonok terét gyakran szokták felírni a megvilágító lézer terével:

E sp = ηElaser e i ( k x x −ωt ) e −αz

(2.17),

ahol η az előbb bevezetett erősítési faktor, kx (2.12)–es egyenletnek megfelelően az ω
körfrekvenciával rendelkező gerjesztő fény hullámszámvektorának felülettel párhuzamos
komponense, és α a lecsengést leíró együttható.

2.2 Ultragyors fotoemisszió fémfelületekről, többfotonos és alagútemisszió
Az elektronok (egyfotonos) fémfelületi fotoemissziója egy jól ismert jelenség, amelyet
először 1887-ben Hertz mutatott ki kísérletileg [7]. Ennek tulajdonságait Einsein 1905-ben
megjelent egyik dolgozatában magyarázta meg annak feltételezésével, hogy a fény energiája
kvantumosan, úgynevezett fotonok által adódik át [8]. Az egyfotonos fotoemisszió egyik
alapvető tulajdonsága, hogy a fotoáram arányos a megvilágító fény intenzitásával, és csak
akkor következik be, amikor egy foton hυ energiája fedezi a kilépési munkát, az ezen felüli
energiatöbblet az elektron kinetikus energiájára fordítódik, vagyis
hυ = Wki + E

(2.17) ,

ahol h a Planck-állandó, υ a megvilágító fény frekvenciája Wki a kilépési munka és E = mv2/2
az elektron mozgási energiája. Mivel a kilépési munka jellemző értéke fémeknél néhány eV,
ezért a klasszikus (egyfotonos) fotoemissziót kiváltó fény hullámhossza a látható és közeli
ultraibolya tartományba esik.
Az 1960-as években a lézerek megjelenésével sikerült olyan intenzitástartományokat
is elérni, ahol már akkor is észleltek fotoemissziót, amikor egy foton energiája nem fedezte a
kilépési munkát, ahogy az a 2.7-es ábra (a) részén látható (az ábra fémek esetén szemlélteti a
folyamatot). Az ilyen többfotonos [9,10] emissziónál érvényes hogy,
nhυ = Wki + E
ahol n a kilépési munka fedezéséhez szükséges fotonszám.
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(2.18),

2.7 ábra: Többfotonos (a) és alagútemisszió (b) szemléltetése fémek esetén. A szaggatott
vonal mutatja a lézertér nélküli potenciált, míg a folytonos a lézer elektromos tere által
torzítottat, amely nagy intenzitások esetén jelentős mértékben eltérhet a lézertér nélküli
potenciáltól
Ebben az esetben a fotoáramra igaz, hogy arányos az intenzitás n-edik hatványával ( j ∝ In ).
A többfotonos fémfelületi fotoemisszió mellett más többfotonos folyamatok is ismertek.
Ilyenek például gázatomok többfotonos ionizációja [11,12], illetve a küszöbfeletti ionizáció
[13], ahol a kölcsönhatás során az elektron több fotont nyel el, mint amennyi a
potenciálgödörből való kiszabadulásához feltétlenül szükséges. Mindezek mellett többfotonos
abszorpciós folyamatok is ismertek, amelyeknek például fontos alkalmazásuk van újfajta
mikroszkópiai módszerek fejlesztésénél [14,15].
Még nagyobb intenzitásoknál bekövetkezhet az alagútemisszió is [16], ahol már olyan
nagymértékben torzul a potenciál, hogy az alagutazás valószínűsége jelentősen megnő, ahogy
a 2.7 ábra (b) részén is látható. Az alagutazás valószínűsége gyorsan csökken a potenciálgát
szélességének növekedésével és gyorsan nő, ha a potenciálgát magassága csökken. Emellett
ez a folyamat lassan változó, kis frekvenciájú (nagyobb hullámhosszú) tereknél nagyobb
eséllyel következik be. Szemléletesen ennek az az oka, hogy kis frekvenciájú térnél az
elektronnak több ideje van áthaladni a potenciálgáton, mire az oszcilláló tér előjelet vált, és a
gát magassága megváltozik. Ezekből kifolyólag az alagútemisszió alapvetően nagy
intenzitású és kis frekvenciájú tereknél jellemző, emellett adott hullámhosszon lehet definiálni
egy küszöbintenzitást, ami felett már inkább ez jellemző a többfotonos folyamtokkal
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szemben. A többfotonos és az alagútemisszió közötti átmenetet az úgynevezett Keldysh-féle
γ skálaparaméterrel [17] lehet definiálni:

γ =

ω 2mWb
eE 0

(2.19),

ahol ω a megvilágító fény központi hullámhosszhoz tartozó körfrekvenciája, E0 a maximális
térerősség értéke, m az elektron tömege, e az elemi töltés, és Wb a potenciálgát mélysége,
illetve a kilépési munka nagysága. Kisebb intenzitásoknál amikor γ >> 1 a többfotonos
emisszió jellemző, míg

γ << 1 esetén már az alagútemisszió dominál. Emellett γ ~ 1

környékén mindkét folyamat jelentős járulékot ad az emisszióhoz. Még nagyobb
intenzitásoknál a lézertér már olyan mértékben képes torzítani a potenciált, hogy a
potenciálgát a kötött elektron energiaszintje alá csökken. Ennek az ionizációs típusnak a neve
a gát feletti ionizáció („above barrier ionization”).
Az „erős tér” fény-anyag kölcsönhatási folyamatokat („strong-field interactions”) a
következő feltétel alapján is definiálhatjuk: γ << 1. Ebben az esetben a megvilágító fény
maximális térerőssége összemérhető, vagy nagyobb, mint az atomi potenciál által definiált
térérősség. Ebben az intenzitástartományban számos érdekes jelenséget sikerült már
kimutatni, mint például nemesgázatomokon magasrendű felharmonikusok keltése, mely
folyamat során az XUV spektrális tartományba eső, attoszekundumos rövidségű
elektromágneses impulzusokat is sikerült előállítani [18]. Ennek a folyamatnak a leírására
szolgáló három lépcsős modellt [19] a következőképpen lehet tömören összefoglalni: (i) a
nagy intenzitású infravörös hullámhosszú lézer tere által deformált atomi potenciálon az
elektronok alagútemisszió során szabaddá válnak, (ii) majd ezt követően a szabad elektronok
a lézertérben gyorsulnak, (iii) és bizonyos valószínűséggel visszaütköznek a kibocsátó atomba
és rekombinálódnak, amely során a gyorsításban szerzett energiájukat XUV foton formájában
emittálják. A folyamatban egy széles XUV spektrum jön létre, és megfelelő fázisillesztés
esetén attoszekundumos időtartományba eső impulzusok keletkeznek. Az ilyen impulzusokkal
különböző atomi és szilárdtest dinamikai folyamatokat lehet vizsgálni korábban nem elérhető
időbeli felbontással [20,21]. Emellett már a magasharmonikus-keltéshez nagyon hasonló
XUV és lágy röntgen tartományba eső parametrikus erősítést is igazoltak [22], amelyben az
infravörös impulzus mellett lágy röntgen fényforrással is megvilágítják a nemesgáz atomokat.
Ezt a folyamatot úgy is fel lehet fogni, mint az elektronok stimulált rekombinációját egy már
létező, megfelelő energiájú magasharmonikus foton jelenlétében, amelynek az eredménye a
koherens erősödés, vagyis egy másik foton megjelenése azonos energiával.

22

Továbbá ilyen erős tér folyamat például a tű által erősített fotoemisszió is [23, 24],
amely során felhasználva a csúcsban létrejövő tér lokalizációt, illetve térerősítést mind
alagútemisszió, mind fototér emisszió („photofield emission”) során, a tűből kilépett
elektronokat vizsgálták. (A fototér-emissziónál a megvilágító fény magasabb energiaállapotba
gerjeszti az elektront, amely egy külső, a tűre kapcsolt állandó tér hatására nagyobb
valószínűséggel kialagutazik.) Ebben a konfigurációban küszöb feletti fotoemissziót is
kimutattak [25], illetve a keletkezett elektronnyalábok spektrumának vivő-burkoló fázistól
való függését is igazolták (a vivő-burkoló fázis fogalmát ld. a következő fejezetben) [26].
Továbbá például ebbe a tartományba eső folyamatok a molekulák lézertér által indukált
Coulomb expanziója [27], illetve XUV és lágy röntgenkeltés atomi klasztereken [28] és
számos egyéb, speciálisabb konfigurációkban lejátszódó folyamat.

2.3 A vivő-burkoló fázis és a fázisérzékeny fotoemisszió
Mivel a munkám során a felületi plazmonos elektrongyorsítási folyamatot a vivőburkoló fázis függvényében is vizsgáltam, ezért most ez utóbbi fogalmat részletesebben is
ismertetem. Az ultrarövid, femtoszekundumos időtartományba eső lézerimpulzusok
előállításához nyilvánvalóan széles optikai spektrum szükséges. A lézerimpulzus tényleges
időbeli lefutását a lézerben, nemlineáris optikai közegben stb. keltett spektrális komponensek
intenzitása és fázisa is meghatározza. Egy adott, széles spektrumnál a legrövidebb,
úgynevezett transzformációkorlátozott

impulzushosszt konstans spektrális fázis esetén

kaphatunk (ennek szemléletes jelentése, hogy a különböző spektrális komponensek között
nincs fáziskésés). Egy ilyen impulzus elektromos terének időbeli alakját a következőképpen
írhatjuk le:
E (t ) = A(t ) cos(ω 0 t + ϕVB )

(2.20),

ahol az A(t) az impulzus alakját meghatározó burkológörbe, amit általában Gauss– vagy
sech2-típusú függvényekkel szoktak közelíteni. A(t) négyzetének félértékszélessége adja meg
az impulzushosszat, mivel azt az intenzitásburkoló félértékszélességével szokták definiálni.
ω0 a központi hullámhosszhoz tartozó körfrekvencia, amelynek egy lehetséges praktikus
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∞

0
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definíciója [29] az ω spektrális intenzitással súlyozott „átlaga” ( ω 0 = ∫ ωI (ω )dω / ∫ I (ω )dω ),
ahol I(ω) a spektrális intenzitás. A lényeges φVB paraméter pedig a vivő-burkoló (V-B) fázis,
amely megadja a vivőhullám pozícióját a burkolóhoz képest.

2.8 ábra: Kevés optikai ciklusból álló impulzus időbeli lefutása a különböző vivő-burkoló
fázis értékeknél (Az ábra rendelkezésre bocsátásáért köszönet illeti Dombi Pétert)

Ha a lézerimpulzus nagyon rövid, vagyis csak kevés optikai ciklusból áll, akkor a V-B
fázis értéke lényegesen befolyásolhatja a tér időbeli lefutását és ennek függvényében
különböző hullámformákat kaphatunk, ahogy ez a 2.8-as ábrán is látható.

2.9 ábra: f-2f interferometria elvének szemléltetése a legalább oktáv szélességű alap- és
másodharmonikus frekvenciafésűkkel (Az ábrát Dombi Péter bocsátotta rendelkezésre)

Lézerimpulzusok fázisstabilizálása az elmúlt évtizedben megvalósíthatóvá vált, ennek
alapja egy olyan szabályzó kör, amely kontrollálja a módusszinkronizált lézerrezonátorban a
lézerimpulzus fázis- és csoportsebessége közötti különbséget [30]. Emiatt a különbség miatt
ugyanis a lézerimpulzusok V-B fázisa impulzusról impulzusra ∆φ–vel elcsúszik, ráadásul
különböző zajforrások miatt egy átlagos femtoszekundumos oszcillátorban ez a ∆φ
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impulzusonkénti fáziscsúszás sem konstans. Ahhoz viszont, hogy a V-B fázist kontrollálni
lehessen, ∆φ értékét ismerni kell, és ebből kifólyólag szükséges a mérése is. Ezt a
femtoszekundumos impulzusokat tartalmazó impulzusvonulat széles spektrumát felhasználva
lehet megtenni, az úgynevezett f-2f interferométer alkalmazásával. A következőkben ennek a
mérési eljárásnak az alapelvét ismertetem. Ehhez érdemes tudni, hogy ilyen rövid
impulzusokat frep ismétlési frekvenciával tartalmazó módusszinkronizált impulzussorozat
spektrumának alakja a 2.9 ábrának megfelelően az egy impulzus spektrumával egyezik meg
(az alapharmonikus az ábrán), azzal a különbséggel, hogy nem folytonos, hanem olyan
úgynevezett frekvenciafésűből áll, amelynél a „fésűfogak” pozíciója a következőképpen
írható fel: fn = nfrep+f0, ahol fn az n-edik frekvenviakomponens pozíciója, és f0 az
ofsetfrekvencia. Egyszerűen igazolható, hogy az f0 frekvencia és ∆φ fáziscsúszás értéke
között a következő összefüggés áll fenn: ∆φ = 2π f0/ frep , vagyis ha meg tudjuk mérni az f0
ofszetfrekvencia értékét, akkor meg tudjuk határozni ∆φ értékét is. Ennek meghatározására a
következő technikát lehet alkalmazni, feltéve, hogy legalább egy oktávszélességű spektrum
áll rendelkezésre [30,31], és ezt a teljes spektrális jelet egy megfelelő kristályban
frekvenciakétszerezni

tudjuk.

Mivel

a

spektrum

alacsonyfrekvenciás

részének

a

másodharmonikusa ilyenkor átfed az eredeti spektrum (az alapharmonikus) magasfrekvenciás
részével, az átfedést tartalmazó részekben a két különböző spektrum frekvencia-„fésűfogai”
közötti távolság az ofszetfrekvencia értékével egyezik meg. Másodharmonikus-keltés után a
keltett másodharmonikust az alapharmonikushoz adva lebegés jön létre, amiből megkaphatjuk
f0 értékét: 2νn-ν2n = 2(nfrep+f0) – (2nfrep+f0) = f0. Egy megfelelő optikai elrendezés (f-2f
interferométer) kimenetén ez a lebegési frekvencia már egy egyszerű fotodetektoron keresztül
is mérhető. Keskenyebb spektrumok esetén általában a második és a harmadik felharmonikus
felhasználásával

mérik

f0-t,

vagy

egy

megfelelő

magátmérőjű

optikai

szálban

önfázismoduláció útján szélesítik ki a spektrumot a kívánt oktávnyi szélességűre. f0 mérésével
a fáziscsúszás zajával arányos hibajelet lehet visszacsatolni a módusszinkronizált
oszcillátorba, ezzel stabilizálható f0 és egyben ∆φ értéke is.
A visszaszabályozás fizikai megvalósítása a megfelelő szervókörön kívül azokban az
oszcillátorokban, amelyekben a diszperziót prizmapár segítségével kontrollálják, a prizmapár
utáni, a prizmákon szétbontott spektrumot reflektáló tükör csekély elforgatásán (és ezáltal az
osczillátor diszeprziós viszonyainak megváltoztatásán) alapulhat. A fáziskorrigáló (csörpölt)
tükröket tartalmazó lézerekben a pumpáló lézer teljesítményének modulálásával (és az ennek
következtében fellépő nemlineáris csatolással a vivő-burkoló fázis csúszás irányába), illetve
egy rezonátorba helyezett ékpár egyik tagjának eltolásával végzik a szabályzást.
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Megemlítendő, hogy a frekvenciafésűk felhasználásával nagyon pontosan lehet optikai
frekvenciákat is mérni. Ennek a technológiának az alkalmazása jelentős áttörést
eredményezett az optikai frekvenciametrológia területén is [31], amelynek a részleteivel
ebben a dolgozatban sajnos nincs mód foglalkozni.
A jelen munka szempontjából fontosabb a kontrollált hullámformájú lézerimpulzusok
anyagi rendszerekkel történő kölcsönhatása. Több fény-anyag kölcsönhatási folyamatnál
hosszabb impulzusoknál nem tapasztalt jelenségek lépnek fel, ha ultrarövid, kevés optikai
ciklusból álló V-B fázisstabilizált impulzusokkal vizsgáljuk a folyamatot. Például az
attoszekundumos impulzusokat előállító magasrendű felharmonikusok keltésénél létrejövő
spektrum és ezáltal az attoszekundumos impulzus alakja erősen függ attól, hogy milyen
hosszú impulzussal állítják elő, és izolált attoszekundumos impulzusokat csak V-B
fázisstabilizált kevés optikai ciklusú (5-6 fs-os) koszinuszimpulzusokkal sikerült létrehozni.
Ellenkező esetben lézerimpulzusonként legalább 2 attoszekundumos impulzusból álló vonulat
keletkezik [32]. További úgynevezett erős tér kölcsönhatásoknál is ismert a V-B
fázisérzékenység jelensége, mint például a küszöbfeletti ionizáció [33] vagy nemszekvenciális
kettős ionizáció [34].
Emellett már alacsonyabb intenzitásoknál, fotoemissziós kísérletekben is sikerült
kimutatni a V-B fázisérzékenységet, mint például fémfelületi többfotonos emisszió esetén
[36], ahol ennek a folyamatnak ezt az előre nem várt tulajdonságát tárták fel. Hiszen az
impulzusburkoló által meghatározott In-es fotoáram-függés alapján például meglepőnek
tűnhet, hogy a teljes fotoáram függ a kölcsönhatást indukáló impulzusok V-B fázisától, ha
mégoly kis mértékben is. Az I(t) intenzitás I (t ) = E (t ) ⋅ E * (t ) definíciója miatt ugyanis a
konstans fázistagok az intenzitás kifejezéséből kiesnek.
Ebben a fotoemissziós kísérletben [35] fázisstabilizált impulzusokat használtak egy
frep = 24 MHz-es ismétlési frekvenciájú τ = 4 fs-os impulzusokat λ0 = 750 nm-es központi
hullámhossznál előállító Ti:zafír (Ti:S) oszcillátorból. Ezzel az elrendezéssel aranyfelületen
keltett elektronemissziót vizsgáltak, amely az 5,1 eV körüli kilépési munka és az 1,4-2,1 eV
közötti fotonenergiák miatt 3-4 fotonos folyamat volt. A fázisstabilizálás során ebben az
esetben impulzusról impulzusra ismert mértékben csúszott el a V-B fázis értéke ∆φ-vel, úgy
hogy minden 24. impulzus időbeli lefutása egyezett meg. A fotoemissziós jelben éppen egy
ennek megfelelő frekvenciájú modulációt sikerült kimutatni. Ez némiképp ellentmond a várt
viselkedésnek, mivel ezek szerint a lézerimpulzus tényleges hullámformája közvetlenül is
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befolyásolja a többfotonos emissziót, és azt nem csak az impulzus burkolójának időbeli
lefutása határozza meg.

2.4 Elektronok a felületi plazmonok terében
A fotoemisszió az eddig tárgyalt közvetlen megvilágítási konfiguráción túl
természetesen felületi plazmonok terében is végbemehet. T. Tsang és munkatársai 1990-ben
és 1991-ben megjelent publikációikban [36,37], Kretschmann-konfigurációban vizsgálták a
femtoszekundumos impulzusokkal gerjesztett elektronemissziót 625 nm-es hullámhosszon,
arany, ezüst , réz és alumínium esetén. Felvéve a teljes fotoáram intenzitástól való függését,
mintától függően két- és három-fotonos emissziót tapasztaltak. A plazmonrezonancia esetén
ugyanolyan jellegű függést mértek, mint nemrezonáns esetben, de a fotoáram nagysága 50szeres és 3500–szoros közötti értékkel volt nagyobb rezonancia esetén, ami a felületi
plazmontér által erősített fotoemisszió egyértelmű bizonyítéka. (50-szeres erősítést alumínium
esetén tapasztaltak, ahol háromfotonos emisszió volt jellemző. Ilyen mértékű

fotoáram-

erősítéshez tehát a plazmon-térerősség kétszeres erősítése szükséges. Míg a 3500-szoros
fotoáram-erősítést ezüst esetén mérték, amelyet kétfotonos emisszió jellemzett, tehát
nyolcszoros térerősség-növekedés esetén kaphatunk ennyivel magasabb fotoáramokat.) Az
FPP térerősítésének ezek a ~2 és ~8 közötti értékei elég közel esnek a számolással kapható 310 közötti értékekhez.
H.

Chen

és

munkatársai,

szintén

Kretschmann-konfigurációban

különböző

hullámhosszakon (λ = 355 nm, 532 nm, 1064 nm) vizsgálták a FPP-k által indukált
fotoemissziót arany és ezüst esetén [38]. A mérések során mind egy-, kettő- és háromfotonos
emissziót sikerült kimutatniuk a különböző hullámhosszaknál.
A 90-es években felismerték azt is, hogy nagyobb intenzitásoknál a fotoemisszió
mellett elektrongyorsítási folyamat is végbemehet a felületi plazmon evaneszcens, erősen
lecsengő terét kihasználva [39-42]. Itt az FPP-térnek kettős funkciója van, egyrészt indukálja
az elektronemissziót, másrészt a szabaddá vált elektron gyorsul a FPP evaneszcens terében.
Ebben az esetben olyan elektronok is keletkezhetnek, amelyeknek az energiája jóval nagyobb,
mint a fotonenergia és a kilépési munka különbsége, és ez a különbség a szabad elektron
klasszikus ponderomotoros gyorsítási folyamatával kielégítően megmagyarázható.
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Ponderomotoros elektrongyorsítás esetén a töltéssel rendelkező szabad részecskék egy
elektromágneses hullám inhomogén terében oszcillációs ciklusról ciklusra gyorsulnak az
amplitúdógradiens irányába [43]. Ilyenkor a térbeli inhomogenitás miatt, ami általában
valamilyen jellegű lecsengésnek felel meg, a töltött részecskére ható erő optikai ciklusról
ciklusra változik (tipikusan csökken) az elektron trajektóriája mentén. Emellett egy optikai
cikluson belül is van különbség a kiinduálsi pozíciótól kifelé illetve befelé mutató optikai
félciklusok között. Ennek eredményeként egy olyan átlagos erő jelentkezik, amely a tér
amplitúdójának gradiense

irányába mutat, vagyis a lecsengés irányába „tereli” a töltött

részecskéket. Ez az erő, amely a tér időbeli átlagolásából adódik, (eltekint a gyors
oszcillációktól) és a tér amplitúdójának a gradiensével írható fel, elektronra a
következőképpen adódik:
Fp = −

( )

e2
∇E 02 r , t
2
4mω

(2.21).

Ahol e az elektron töltése, m a tömege, ω az oszcilláló tér körfrekvenciája, míg E0 a tér
amplitúdója. (A mágneses térből származó járuléktól nem relativisztikus sebességeknél és
nem túl nagy amplitúdóknál eltekinthetünk.)
Ennek az erőnek a felhasználásval származtatható egy, az elektromos potenciállal analóg
mennyiség, az úgynevezett ponderomotoros potenciál:
Up =

e 2 E 02 (r , t )
4mω 2

(2.22),

amelynek értéke az oszcilláló térben mozgó elektron energiájának egy ciklusra vett időbeli
átlagával egyezik meg. A részecske effektív gyorsítása számos optikai ciklus után éppen a
ponderomotoros potenciál gradiensének irányába történik, és ha az impulzus „hosszú” (vagyis
számos optikai ciklusból áll), illetve az amplitúdó „lassan” változik a térben (vagyis csak a
hullámhossznál nagyobb skálán), akkor a maximális elektronenergiák ezzel arányosan
skálázódnak. Megvizsgálva a (2.19)-es és a (2.20)-as egyenleteket, a ponderomotoros
potenciál és a korábban ismertetett Keldysh-gamma skálaparaméter között a következő
összefüggést lehet felírni:

γ =

Wb
2U p

(2.23),

amely azt jeleni, hogy összefüggést van az emissziós folyamatot meghatározó paraméter és a
gyorsítás során elérhető energia időszerinti átlaga között.
A FPP-ok által erősített elektronemissziót és az ezután bekövetkező gyorsítási
folyamatot J. Zawadzka és munkatársai vizsgálták először kísérletileg [39,40]. Ők szintén
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Kretschmann-elrendezésben keltették a felületi plazmonokat arany- és ezüst–vákuum
határfelületen egy Ti:zafír lézerrendszert alkalmazva amely τ = 150 fs–os 2.4 µJ energiájú
impulzusokat állított elő. Ezzel 21 GW/cm2-es intenzitás mellett 40 eV-os, illetve erősítés
után 0,8 mJ energiájú impulzussal és 40 TW/cm2 intenzitás mellett 400 eV maximális
energiával rendelkező elektronimpulzusokat hoztak létre.
Egy másik kísérletben [41], ahol a FPP-at diffrakciós rácsokkal csatolták be arany felületre,
60 fs-os, 85 µJ energiájú, 800 nm központi hullámhosszú impulzusokat alkalmaztak,
amelyeket 8 GW/cm2 intenzitásúra fókuszáltak le. Méréseik során 25 eV-os maximális
energiával rendelkező elektronimpulzusok keletkeztek. Az impulzushosszt megváltoztatva
800 fs-ra, azonos csúcsintenzitás mellett 40 eV-os maximális energiával rendelkező
elektronspektrumokat mértek. Az elektronok energiájának méréséhez repülési idő
spektrométert alkalmaztak.
Az eddigi legrövidebb impulzushosszaknál A. Y. Elezzabi csoportja végzett
méréseket [42]. Ezek során Kretschmann-konfigurációban ezüst felületen keltették a felületi
plazmonokat τ = 27 fs időtartalmú 1,5 nJ energiájú, 800 nm központi hullámhosszú
lézerimpulzusokkal. 1,8 GW/cm2 intenzitásnál 400 eV-s maximális energiával rendelkező
elektroncsomagokat mértek, amelyeknek energiaeloszlása 300 eV-nál rendelkezett egy kb. 85
eV-os szélességű csúccsal. Ezeket a mérési eredményeket foglalja össze az 1. táblázat, amely
a három mérést végző csoport esetében tartalmazza a becsatolás típusát, a gerjesztés központi
hullámhosszát, a gerjesztő impulzushosszát, az alkalmazott megvilágító csúcsintenzitást és az
ehhez tartozó ponderomotoros potenciál értékét, illetve az adott paramétereknél elért
maximális elektronenergiát.

J. Zawadzka et al.
[39,40]
J. Kupersztych et.
al. [41]
A. Y. Elezzabi et.
al.[42]

Becsatolás
típusa
Kretschmannkonf.

Up (eV)

Emax (eV)

60
800

I
(GW/cm2)
21
40000
8
8

1,2 x10-3
0,23
4,7 x 10-4
4,7 x 10-4

40
400
25
40

27

1,8

1,07 x 10-4

400

λ (nm)

τ (fs)

800

150

Rács

800

Kretschmannkonf.

800

1. táblázat: A felületi plazmonos elektrongyorsításra vonatkozó korábbi kísérleti paraméterek
és eredmények összefoglalása, különös tekintettel a lézerimpulzusra számított
ponderomotoros potenciál értékekre és az észlelt maximális elektronenergiákra
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Az eddig az irodalomból ismert kísérleteket összefoglalva megállapítható, hogy
nagyságrendekkel nagyobb maximális energiájú elektronok keletkeztek, mint azt a
megvilágító lézer intenzitásához tartozó ponderomotoros potenciál értéke sugallná, hiszen
összehasonlítva

az

1.

táblázatban

annak

értékét

a

kísérletileg

mért

maximális

elektronenergiákkal, ezek között elég nagy eltérést tapasztalunk.
Ennek magyarázata a már említett, a FPP terében fellépő térerősítés, amelynek
tényleges értéke nagymértékben függhet a felületi tulajdonságoktól, mint például a felületi
érdességtől. A térerősítési tényező 50-100 közötti értéke megmagyarázza, hogy miért állnak
elő a ponderomotoros potenciál értéke alapján vártnál nagyságrendekkel nagyobb kinetikus
energiaértékek. Emellett megállapítható, hogy J. Kupersztych csoportja által végzett kísérletben
[41] az elérhető maximális elektronenergiák kis mértékben ugyan, de függtek a gerjesztő impulzus
hosszától is, ami további kérdéseket vet fel az optikai hullámforma szerepével kapcsolatban a
gyorsítási folyamat során.

Ezeken a kérdéseken túl az is fontos tény, hogy erre a jelenségre vonatkozóan
korábban még nem végeztek kísérleteket kevés optikai ciklusból álló, extrém rövid
lézerimpulzusokkal, így az sem volt tisztázott, hogy a ponderomotoros gyorsítási
mechanizmus hatékonyan mehet-e végbe kevés optikai ciklus alatt. Emellett a V-B fázis
hatását sem vizsgálták kísérletileg a gyorsítási mechanizmusra. Ezekre vonatkozóan ebben a
disszertációban mutatom majd be az első eredményeket, és az azokból levonható
következtetéseket.
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3. Célkitűzések
Eddig a munkámhoz kötődő alapismereteket és a kutatási előzményeket ismertettem.
Az értekezés további részében a saját kutatási módszerekről és eredményekről lesz szó. A
modellezési munka során alkalmazott számolási eljárásokat és az eredményeket is
bemutatom. Emellett szó lesz a kísérleti munka során megvalósított mérési elrendezésről, a
mérés során alkalmazott módszerekről és természetesen az eredményekről, illetve azoknak az
értelmezéséről.
Munkám során a 2.4-es fejezetben ismertetett felületi plazmonok által erősített
elektronemissziót és elektrongyorsítást tanulmányoztam. Célom volt egy egyszerűsített
analitikus közelítésen és numerikus trajektóriaszámoláson alapuló modellel különböző
vizsgálatok elvégzése a fenti jelenségre vonatkozóan. Cél volt továbbá, hogy ezzel a
modellezési eljárással lehessen számolni például az elektronok energia szerinti eloszlását,
szög szerinti eloszlását, illetve az elektronok keletkezési helye szerinti energiaeloszlást,
vagyis hogy az elektrongyorsítási folyamat „finomszerkezetét” is elemezni lehessen.

A

programkód elkészítése után különböző paraméterek függvényében lehetett vizsgálatokat
végezni, mint például a csúcsintenzitás, az impulzushossz, a vivő-burkoló fázis és az
elektronemisszió típusa. Vizsgálni tudtam a keletkező elektronnyalábok tulajdonágainak
kontrollálhatóságát, például a spektrum alakjára, a maximális energiára vonatkozóan. Itt az
egyik cél volt az alkalmazások szempontjából kedvezőbb, monoenergiásabb spektrum elérése.
Ezen túlmenően célom volt tanulmányozni a folyamat V-B fázisfüggését is az általam alkotott
modell fehasználásával. Célul tűztem ki a gyorsítási folyamat során elérhető maximális
elektronenergia skálázási tulajdonságainak vizsgálatát a maximális térerősség és a
hullámhossz

függvényében

is.

Megállapítottam,

hogy

a

várakozásoknak

némileg

ellentmondva, ez a skálázás függ az impulzushossztól, és a függés jellege hosszabb
impulzusoknál nem teljesen egyezik meg a ponderomotoros potenciál által definiált
skálázással, ezen anomália elemzése is céljaim között szerepelt.
A modellalkotási munka mellett célom volt a jelenség kísérleti vizsgálatának
megvalósítása kevés optikai ciklusú, V-B fázisstabilizált impulzusok alkalmazásával. Ennek
eredményeképpen sikerült rövid impulzusokkal is keV-os nagyságrendbe eső elektronokat
előállítani, de V-B fázisfüggést nem sikerült igazolni. Erre a jelenségre a modellezési
eredményeket alapul véve a mintákon jelenlévő felületi érdesség szolgáltathat magyarázatot.
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Emellett célom volt egy kiértékelési eljárás kidolgozása is olyan felületi
autokorrelációs mérésekkel kapcsolatban, amelyek során kevés ciklusú lézerimpulzusokkal
keltették a felületi plazmonokat. Ennek a kiértékelésnek célja volt a mért autokorrelációs
görbék jellemzőinek reprodukálása, a mérés során releváns jelenségek azonosítása illetve a
mérésekre alapozva igazolni szándékoztam időben ultrarövid, kevés ciklusból álló felületi
plazmon polariton hullámcsomagok létezését.
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4. Felületi plazmonos elektrongyorsítás modellezése

4.1 Az alkalmazott modell leírása
A felületi plazmonos elektrongyorsítási folyamat modellezéséhez a jelenségnek egy
némiképp egyszerűsített, de szemléletes, és (mint az alábbiakban bemutatom) pontos
eredményekhez vezető képéből indultam ki. A folyamat szemléletesen a következő módon
játszódik le: (i) a megvilágító lézerfény (a Kretschmann-konfigurációs becsatolásban)
gerjeszti a felület mentén terjedő FPP-t . (ii) A felületi plazmon tere fotoemissziós folyamatot
indukál (ez az intenzitás függvényében lehet többfotonos illetve alagútemissziós folyamat).
(iii) Végül a szabad elektronok gyorsulnak a plazmon nm-es skálán lecsengő elektromos
terében. Ezt a folyamatot szemlélteti a 4.1-es ábra. Ezek alapján a lépések alapján
megalkotható az a numerikus modell is, melynek segítségével a fenti jelenség kvantitatív
módon is elemezhető.

4.1 ábra: A felületi plazmonokkal történő elektrongyorsítás modelljének szemléltetése

A munkám során alkalmazott modellezési eljárás ennek megfelelően három részből épül
fel [1]. A FPP-ok terét először két dimenzióban, analitikus alakban írtam fel. A tér által
indukált elektronemisszió leírására megfelelő modellt választottam, az intenzitástól függően,
amely megadja az elektronok időbeli keletkezési súlyait. Majd a harmadik lépésben
numerikusan megoldottam a mozgásegyenletet a felírt térben különböző helyeken és
időpillanatokban keletkezett elektronokra. A trajektóriák végigszámolásával megkaptam a
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végleges elektronenergiákat (az adott elektronokra), majd ezt a lépést nagy számú, különböző
helyeken és időpillanatokban emittált elektronra elvégezve a plazmonikus elektronnyaláb
spektrális és szögeloszlását nyerhetjük.

Mielőtt részletesen ismertetem a modell három

elemét, röviden kitérek az irodalomban már korábban alkalmazott modellezési eljárásokra is,
mivel a későbbiekben ezekkel összevetem a saját számolási eredményeimet. Ezek a
szimulációs módszerek a legtöbb esetben a felületi plazmontér származtatásában, illetve az
emissziót leíró részben különböznek.

4.1.1 Előzmények
Az irodalomban korábban alapvetően két modellezési módszer volt ismert a FPP–os
elektrongyorsításra vonatkozóan, és mindkét modellt a jelenséget kísérletileg is vizsgáló
csoportok alkották. J. Zawadzka és munkatársai által alkalmazott modellben [2] a FPPelektromos terét egy dimenzióban a felületre merőleges irányban írták fel a következő
alakban: E sp = E 0 (t ) cos(ωt )e −α1 z . Az E0(t) burkoló alakjára négyszög alakú impulzust
feltételeztek, amelynek hosszát általában a kísérletek során alkalmazott 100-150 fs
impulzushossznak vették. Az elektronemisszót időben konstans fotoárammal közelítették, és
az emissziót egy pontszerű keletkezési hellyel írták le. Az elektronenergiák meghatározására
két módszert alkalmaztak. Az egyik során numerikusan megoldották az egydimenziós
mozgásegyenletet Verlet módszerrel [3], a másik során az elektronok mozgását felírták egy
gyorsan oszcilláló és a tér időbeli átlagolásából származtatható részből. Erre az utóbbira
oldották meg a mozgásegyenletet, amely lényegében a (2.21)-es egyenletnek megfelelő
ponderomotoros erő által definiált megoldás. Ebben az esetben, mivel a tér burkolójának
alakját egy négyszögjellel írták le, ez az impulzuson belül gyakorlatilag egy exponenciálisan
lecsengő DC térnek felel meg, amely az impulzus megszűnésével kikapcsol, és amelynek
értéke a következő F p =

e 2 E 02α 1
2mω

2

e − 2α1 z . Ez a mozgásegyenlet már analitikusan is könnyen

megoldható, ennek az ára azonban az igencsak korlátozott pontosság lesz (lásd alább). Annak
oka, hogy az elektronenergiák számolására ezt módszert is alkalmazták valószínűleg az volt,
hogy a mozgásegyenlet numerikus integrálása ilyen hosszú impulzusokra eléggé idő- és
számolásigényes művelet.
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4.2 ábra: J. Zawadzka és munkatársai által alkalmazott szimulációs eljárással kapott
spektrumok különböző maximális térerősségeknél ( mértékegység:V/m) τ = 100 fs-os
keltőimpulzus esetén (α1)-1 = 800 nm-es lecsengést feltételezve [2]
Ezzel a szimulációs módszerrel kapott eredményeket

mutatja a 4.2–es ábra,

különböző maximális térerősségeknél, 100 fs-os impulzust és (α1)-1 = 800 nm-es lecsengést
feltételezve. Megállapítható, hogy a nagyobb intenzitások esetén egy éles csúcs helyezkedik
el a spektrumok nagyenergiás végén, amelyet azonban kísérletileg sem nekik, sem a
későbbiekben másoknak nem sikerült kimutatni, amely az alkalmazott modell jelentős
korlátaira utal.
Egy másik modellezési eljárást A. Y. Elezzabi és S. E. Irvine dolgoztak ki [4]. Ennek
részeként a FPP-k terének előállításához

először numerikusan megoldották a Maxwell-

egyenleteket Kretschmann-elrendezésben, két dimenzióban, FDTD módszerrel [5] (finitedifference time-domain method). Ennek során a mágneses és az elektromos tér komponenseit
időben és térben eltolva számítják. Ez megfeleltethető annak, hogy a számításokat egy térbeli
rácspáron végzik, amelynek eredményeként az elektromos és a mágneses komponensek
értékeit különböző helyeken lehet előállítani. Emellett van egy időbeli eltolás is, amely azt
jelenti, hogy a számolásban időbeli ciklusok során egyszer a mágneses komponenseket,
egyszer az elektromos komponenseket határozzák meg. Ha elég nagy térbeli és időbeli
felbontással számolnak, ez a módszer elég jó eredményt adhat. Ebben az esetben mind a
felületre merőleges, mind a felülettel párhuzamos elektromos komponenseket, mind a
felülettel párhuzamos, de az elektromos térre merőleges mágneses komponenst megkapták. A
FPP-okat Ti:zafír fényforrást feltételezve gaussi burkolójú, λ0 = 800 nm–es közponi
hullámhosszal rendelkező impulzusokkal gerjesztették. Az emisszióra többfotonos folyamatot
feltételeztek. Ennek oka, a már említett 800 nm-es központi hullámhosz volt, amelyhez
tartozó fotonenergia 1,5 eV körüli. Így az 5 eV körüli kilépési munka fedezéséhez 3-4 foton
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szükséges. Az emisszió időbeli lefutását a pillanatnyi intenzitás n-edik hatványával
arányosnak vették, feltételezve, hogy az emisszió nem követi a tér gyors oszcillációit, csak a
lassabban változó burkolót. Az elektronenergiákat a korábban származtatott térben a
mozgásegyenlet numerikus megoldásával nyerték. Ezzel a modellezési eljárással készült
mintaspektrumokat mutat a 4.3–as ábra különböző maximális térerősségek esetén, τ = 30 fs-os
keltőimpulzusokat feltételezve. Ez az eljárás a kísérleti eredményekkel már lényegesen jobb
egyezést mutat, mint a fent bemutatott, azonban a Maxwell-egyenletek numerikus megoldása
miatt nagy számításigényű, és csak nehézkesen használható személyi számítógépeken, több
napos futtatási időkkel.

4.3 ábra: A. Y. Elezzabi csoportja által megalkotott szimulációs eljárással kapott
mintaspektrumok különböző maximális térerősségeknél, τ = 30 fs-os félértékszélességű
plazmonkeltő impulzusokat feltételezve [4]

4.1.2 Az alkalmazott modell elemei és a kontrollszámítások
diszkussziója
A következőkben a munkám során megalkotott modellezési eljárást ismertetem
részletesebben [1]. Az eddigi logikát követve szó lesz a felületi plazmon terének az analitikus
alakban való közelítéséről, az alkalmazott emissziós modellek leírásáról, a lehetséges
elektronenergiák meghatározásáról, valamint az eddigieknél részletesebben ismertetem a
különböző energiaeloszlások számolásának a módszereit.
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A FPP-k terét első közelítésben a gerjesztő lézerimpulzus tere határozza meg a (2.17)es egyenletnek megfelelően. Ezt alkalmazva Kretschmann-konfigurációban a fém-vákuum
határfelület vákuum felőli oldalán próbáljuk meg két dimenzióban analitikus alakban felírni a
teret. Feltételezhető, hogy a gerjesztő impulzus térbeli amplitúdóeloszlásának az alakja
átöröklődik a felületi plazmonokra. Ezért lézerimpulzusban a terjedés irányára merőleges
Gauss-eloszlást véve alapul, a becsatolásnál alkalmazott 45̊-os beesési szögnél a Gausseloszlás felületre vett vetületével írtam fel a felület mentén a térbeli amplitúdóeloszlást.
Továbbá a FPP-k amplitúdójának időbeli lefutását is Gauss-alakú függvénnyel jellemeztem.
Az így kapott, a határfelület mentén vett térbeli és időbeli amplitúdóeloszlás (egy konstans
szorzótól eltekintve) a következő alakban írható fel:


 − 2 ln(2) x ⋅ cos π  − c


 4  np

E B (x, t) = exp
2
 c 

 τ

n 

 p 

2
2
 

 − 4 ln(2) − x ⋅ sin π  
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 4 
 ⋅ exp



2
w0















(4.1),

ahol x a felülettel párhuzamos térbeli koordináta a 2.1 (a) ábrának megfelelően. c a
vákuumbeli fénysebesség, np a prizma anyagának csoporttörésmutatója, τ az impulzushossz,
és w0 a térbeli eloszlás szélességét meghatározó nyalábparaméter (vagyis a lézernyaláb
fókuszfoltjának prizmafelületen vett mérete). Erre a számítások során általában 4 µm-es
értéket használtam. Próbaszámítások azt is megmutatták, hogy ennek a paraméternek a
többszörösére való növelése sincs jelentős hatással a származtatható eredményekre. A (4.1)-es
szorzat első tagja egy hullámcsomag burkolójának leírására szolgál, és időbeli fejlődését írja
le a felület mentén, míg a második tag magát a térbeli burkolót.
A FPP-ok elektromos tere a 2.1-es fejezetben leírtak szerint egy, a határfelületre
merőleges és egy párhuzamos komponensből áll, melyek a felületre merőleges irányban
lecsengenek. Ebből adódóan a felületre merőleges komponenst, figyelembe véve a
hullámszámok becsatoláshoz szükséges illesztését, (amelyet a (2.10)-es egyenlet fejez ki, és
amelyet a Kretschman-konfiguráció biztosít a (2.12)-es egyenletnek megfelelően) a következő
alakban írtam fel:


π 
E spz ( x, z, t) = ηE 0 E B ( x, t ) cos k 0 ⋅ n ⋅ sin  ⋅ x − ω 0 t + ϕVB  exp(−α1 z )
4



(4.2),

ahol η a térerősítési faktor, E0 a térerősség maximális értéke, EB(x,t) a korábban ismertetett
térbeli és időbeli burkoló, k x = k 0 n sin (π / 4 ) mennyiség a FPP hullámszáma, n a törésmutató
k0 és ω0 a megvilágító lézer központi hullámhosszához tartozó
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hullámszáma, és

körfrekvenciája. φVB, a vivő-burkoló fázis és α1 a felületre merőleges lecsengést leíró
paraméter.
A felülettel párhuzamos komponenst is hasonló alakban írtam fel, de azt feltételezve,
hogy ehhez a komponenshez tartozó maximális térerősség kisebb, amelyet például egy
valamilyen a < 1 szorzófaktorral lehet figyelembe venni, illetve egy π/2-es fázistolás is van a
két komponens között:

π
π 
E sp
x ( x, z , t) = ηaE 0 E B ( x, t ) cos
 k 0 ⋅ n ⋅ sin 4  ⋅ x − ω 0 t + ϕVB − 2  exp(−α1 z ) (4.3),
 



ahol az a = 0.3-0.4 közötti értéket feltételeztem a Maxwell-egyenletek máshol elvégzett
numerikus megoldása alapján [4]. Ez a heurisztikus térleírás a felületi plazmongerjesztés
minden lényeges elemét pontosan figyelembe tudja venni, a térbeli és időbeli burkolóktól
kezdve a plazmontér evaneszcens jellegű lecsengéséig. Ezt az alábbiakban konkrét példákkal
is igazolom.
Példaként az így kapott amplitúdóeloszlást mutatja τ = 30 fs –os keltő impulzus esetén
az impulzus időbeni csúcsában a 4.4 ábra, míg a 4.5-es ábra ugyanezen tér egy részletének
eloszlását.

4.4 ábra: A felületi plazmontér amplitúdóeloszlása az elektromos tér analitikus felírása
alapján 30 fs-os keltőimpulzus esetén
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4.5 ábra: A felületi plazmon terének vektoreloszlása a 4.4 ábra egy részletén

Ezzel a módszerrel származtatott tér nemcsak jellegében hasonlít a Maxwell-egyenletek
numerikus megoldásával kapható térre, hanem megállapítható, hogy nagyon jó közelítéssel
reprodukálja is azt, ahogy azt a 4.4-es és 4.5-ös ábrák 4.6-os ábra (a) és (b) részével való
összevetése is mutatja. A 4.6–os ábra emellett a FFP- t gerjesztő lézerteret is szemlélteti.

4.6 ábra: (a) A Maxwell-egyenletek numerikus megoldásával előállított tér amplitúdóeloszlása (a) és a vektortér eloszlása (b) S. E. Irvine számításai alapján [4]
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A számítások során a FPP maximális térerősségét adtam meg közvetlenül, ami az ηE0
szorzatnak felel meg, amelyre a továbbiakban csak Emax-ként hivatkozom. Természetesen a
számolások során megadott maximális intenzitást is ebből származtattam.
Az emisszió leírására a csúcsintenzitás függvényében kétféle modellt alkalmaztam.
Kisebb intenzitásoknál γ >> 1 esetén a többfotonos emissziót feltételeztem. Arany felületnél
bekövetkező emisszió esetén és 800 nm-es központi hullámhosszú fénnyel gerjesztve a
felületi plazmonokat az 5 eV-os kilépési munka és a 1,5 eV-os foton energia miatt 3-4 fotonos
emisszió feltételezhető. (A számolások során szinte mindig λ = 800 nm központi
hullámhosszat vettem. Ahol nem, ott külön jelzem.)

Az n-fotonos emisszió esetén az

emissziós ráta időbeli lefutása arányos az impulzus burkolója által meghatározott intenzitás nedik hatványával:
j ∝ I n (t , x)

(4.4).

Ehhez nagyon hasonló eredményt kaptak némileg aszimmetrikus időfüggéssel a fotoemisszió
egy teljes kvantummechanikai sűrűségfunkcionál-elméleten alapuló modelljével is [6].
A felületi plazmonok által erősített elektrongyorsítási folyamatot először vizsgáltam az
alagútemisszió esetén is, amely γ << 1 esetén következik be. Az emisszió időbeli lefutása
ebben az esetben valamivel bonyolultabb, de a rendelkezésre álló modellek megegyeznek
abban, hogy az emissziót ilyenkor a tér közvetlen lefutása határozza meg. Az általam használt
fotoáram időfüggését analitikus alakban megadó összefüggés a Fowler-Nordheim formula
volt [7], amelyet a következő alakban lehet felírni:

B
j ∝ AE (t , x) 2 exp −
 E (t , x)

ahol A és B a következő konstansok: A =

e3
,
8πhWb t 2 ( w)






B=

(4.5),
8π 2mWb2 / 3
v( w) . Ezekben a
3he

képletekben szereplő természeti állandók már korábban említésre kerültek. Wb az anyagfüggő
kilépési munka, m az elektrontömeg. A t(w) és v(w) faktorokra pedig igaz, hogy t2(w) ≈ 1 és
0.4 < v(w) < 0.8 és w függvényében lassan változik. A w változót a következő összefüggés
definiálja w = e 3 / 2 E /(4πε 0 ) / Wb . Megállapítható, hogy az e-B/|E| tényező növekszik a
térerősség növekedésével, és ha a térerősségnek maximuma van, az exponens kicsi, és az
exponenciális résznek maximuma van. Ellenkező esetben, amikor E közelít a nullához akkor
az exponens értéke nagy, amiből az következik, hogy az e-B/|E| közel nulla.
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A tér burkolója
Három fotonos emisszió
Alagútemisszió

keletkezési ráta
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4.7 ábra: Egy 3.5 fs–os impulzus terének burkolója és a fotoáram időbeli lefutása 3-fotonos
fotoemisszió és alagútemisszió esetén

Ez alapján látható, hogy a tér tényleges lefutása határozza meg az emissziót, vagyis nagyobb
térerősségnél jelentősebb az emisszió értéke is. Ezt jól szemlélteti a 4.7-es ábra, amelyen egy
3,5 fs-os impulzus terének burkolója mellett a fotoáramok időbeli lefutása látható
háromfotonos emisszió, illetve Fowler-Nordheim formulával számolt alagútemisszió esetén.
Érdekességként jegyzem meg, hogy próbaszámítások során azt tapasztaltam, hogy az
A és a B konstansok tényleges értékének nincs túl nagy szerepe a spektrumok
meghatározásában, és valójában csak a keletkezési rátát leíró függvény jellege befolyásolja
számottevően a származtatható eredményeket. Ez az A konstansra elég egyszerűen belátható,
mivel az csak egy szorzófaktor, és a spektrumok szempontjából csak a relatív keletkezési ráta
számít. B értéke már jobban befolyásolja a spektrumokat, de a különbség csak a spektrális
intenzitás logaritmikus skálán való ábrázolásakor volt látható.
A modell harmadik elemeként az emisszió során szabaddá vált elektronok klasszikus
mozgásegyenletét oldottam meg, amely a Lorentz-erő alapján, a következőképpen írható fel:
r
r
r
d 2r
er r
m 2 = −eE sp + v × H sp ≈ −eE sp
(4.6).
c
dt
Abban az esetben, ha az elektronok nem végeznek relativisztikus mozgást, vagyis sebességük
a fénysebességnek csak töredéke, akkor a mozgásegyenletben az elektromos térerősségből
származó tag dominál. Ennek megfelelően a fent leírt térben [(4.1) – (4.3) egyenletek], két
dimenzióban numerikusan oldottam meg a mozgásegyenletet. Az exponenciális tag miatt
erősen nemlineáris mozgásegyenlet megoldására két módszert találtam, ahol a megoldások
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konvergáltak. Az egyik a nemlineáris differenciálegyenletek megoldásánál gyakran
alkalmazott Verlet integrációs eljárás, a másik a jól ismert Euler–módszer. Mivel
próbaszámolások során csak elhanyagolható különbséget tapasztaltam az elektronok
trajektóriáira, és sebességére vonatkozóan, amelyek néhány iteráció után lényegében teljesen
megegyeztek, ezért inkább a szemléletesebb Euler eljárást részesítettem előnyben.
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4.8 ábra: A mozgásegyenlet numerikus megoldásával nyert elektrontrajektória egy-egy
példaelektronra 5 fs-os (a) és 30 fs–os (b) hosszúságú impulzus esetén, az impulzus térbeli és
időbeli csúcsában keletkezett elektronra, (Emax= 5,8 × 1010 V/m, φVB = π)
A 4.8 (a) és (b) ábrákon két minta trajektória látható λ = 800 nm-es központi
hullámhossznál

5

fs-os

illetve

30

fs-os

impulzushossznál,

mindkét

esetben

Emax = 5,8×1010 V/m maximális térerősséget és φVB = π V-B fázist feltételezve. Mindkét eset az
impulzus idő és térbeli burkoló csúcsában keletkezett elektronra vonatkozik (t0 = 0, x = 0,
z = 0). Az x és a z irány itt és a továbbiakban is a 2.1 ábrának megfelelőek. A mozgásegyenlet
megoldása során jellemzően 20-50 as-os lépésközt alkalmaztam, és a fotoemisszió
pillanatában nulla kezdősebességű elektronokat feltételeztem. A mozgásegyenlet megoldása a
4.8-as ábrák alapján alapvetően két szakaszra bontható fel. A FPP időbeli lecsengéséig az
elektronok a tér időbeli változásának megfelelő oszcilláló, majd a lecsengés után lényegében
egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek. Ebben a második szakaszban ennek
megfelelően az elektronok mozgási energiája már nem változik, és ez az energia definiálja a
gyorsítási folyamat során megszerzett végső elektronenergiát, amit a mozgásegyenlet
integrálásakor megkapott sebességkomponensekből származtathatunk, és amely sebességek
szemléletesen megegyeznek az x(t) és z(t) függvények meredekségeivel. Időben az impulzus
különböző részein keletkezett elektronokra a mozgásegyenletet ugyanaddig az időpillanatig
számoltam, ezzel biztosítva a trajektóriák összehasonlíthatóságát az energiaeloszlások
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meghatározásához. Bizonyos időpillanatokban keletkezett elektronokra az oszcilláló tér miatt
előfordulhat, hogy a keletkezés utáni első optikai cikluson belül visszalépnek a fémfelületbe
(a megoldás során z < 0 adódik). Ilyenkor nem tételeztem fel elektronemissziót, és így a

kinetikus energia (eV)

spektrumok meghatározásakor ezeket az eseteket nem vettem figyelembe.
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4.9 ábra: A felületi plazmon felületre merőleges komponensének időbeli lefutása
(fekete görbe) és az elektronok végleges energiái a keletkezési idő függvényében (piros
görbe) τ = 5 fs-os impulzus esetén (Emax = 5,8 × 1010 V/m, φVB = π)
Ha együtt ábrázoljuk a felületi plazmontér normális komponensének időbeli lefutását a
keletkezési idő függvényében ábrázolt végleges elektronenergiákkal, akkor látható, hogy mely
időpillanatban és az impulzus mely részein keletkezett elektronok tudják véglegesen elhagyni
a felületet. Ezt mutatja a 4.9-es ábrán egy τ = 5 fs-os felületi plazmon esetén az impulzus
térbeli csúcsában Emax= 5,8×1010 V/m maximális térerősségnél, és φVB = π fázisnál.
Itt a felületbe visszatérő elektronokhoz nulla

energiát rendeltem (az elektron

rekombinálódik), és nem tételeztem fel emissziót a felületbe befelé mutató erő esetén. Az
ábrán látható, hogy lokális energiamaximumok azoknál a keletkezési időpillanatoknál
találhatóak, ahol a tér pozitívból negatívba vált át (míg az elektronokra ható erő negatívból
pozitívba). Ennek szemléletes oka, hogy az ilyenkor keletkezett elektronok töltenek a legtöbb
időt a felületből kifelé mutató térben.
A mozgásegyenletet megoldva a téreloszlás mentén (x irány) különböző keletkezési
helyeken és keletkezési időpillanatokban, megkaphatjuk a lehetséges elektronenergiákat. A
(4.4) és a (4.5) egyenletek által definiált keletkezési súlyok pedig minden időpillanathoz és
helyhez hozzárendelnek egy emissziós valószínűséget. Az energiát tartományokra felosztva,
és minden tartományhoz hozzárendelve az adott helyen, az adott energiatartományhoz tartozó
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elektrontrajektóriákhoz rendelt keletkezési súlyok összegét, megkaphatjuk a keletkezési
helyszerinti

energiaeloszlást,

ahogy

azt

a

4.10

ábra

mutatja

egy

τ = 5 fs-os

Emax = 2 × 1011 V/m maximális térerősségű felületi plazmon esetén φVB = π V-B fázis mellett,
háromfotonos emissziót feltételezve.

4.10 ábra: Az általam alkalmazott modell alapján kapott keletkezési hely szerinti
energiaeloszlás háromfotonos emissziót feltételezve τ = 5 fs-os impulzus esetén.
(Emax = 2 × 1010 V/m, γ = 0,887 φVB = π)
Egy hasonló eljárással a kilépési szög szerinti energiaeloszlásokat is lehet
származtatni, (csak itt egy adott kilépési szöghöz és az adott energiatartományhoz tartozó
elektrontrajektóriákhoz rendelt keletkezési súlyokat kell összegezni).

A 4.10-es ábrával

megegyező paraméterek esetén kapható szög szerinti energiaeloszlás látható a 4.11-es ábrán.

4.11 ábra: Emissziós szög szerinti energiaeloszlás τ = 5 fs-os impulzus esetén.
(Emax = 2 × 1010 V/m, γ = 0,887, φVB = π)
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A keletkezési hely szerinti energiaeloszlásokat a keletkezési hely szerint integrálva a
teljes spektrális eloszlás megkapható, míg a szög szerinti energiaeloszlásokat az energia
szerint integrálva teljes szögeloszlásokat nyerhetünk (4.12 (a) és (b) ábra). A 4.10–es ábrán
látható keletkezési hely szerinti energiaeloszlásból a gyorsítás mikroszkopikus struktúrájáról
nyerhetünk információt. Megállapítható, hogy a maximális elektronenergiák követik az
impulzus térbeli Gauss-eloszlását, és hogy a kis, közepes és nagyobb energiáknál spektrális
csúcsok futnak végig x függvényében, amelyek közül azonban a térbeli átlagolás miatt a
nagyobb energiáknál elhelyezkedőek nincsenek jelen a teljes spektrális eloszlásban (4.12 (a)
ábra).

Érdekes módon ezeknek a csúcsoknak megfeleltethetőek a szög szerinti

energiaeloszlásokban található csúcsok is (4.11 ábra).
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4.12 ábra: A teljes spektrális (a) és teljes emissziós szögeloszlás (b) τ = 5 fs-os
impulzus és háromfotonos emisszó esetén. (Emax = 2 × 1010 V/m, γ = 0,887 φVB = π), a 4.10 és
4.11 ábrán bemutatott eloszlások integrálásának eredményeként.
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Ráadásul látható az is, hogy az elektronok nagyenergiás része egy viszonylag szűk 10˚os szögtartományban hagyja el a felületet (90˚ és 100˚-os kilépési szögek között), vagyis a
nagyobb energiás rész egy jól irányított elektronnyalábot definiál. De a teljes emissziós
szögeloszlás (4.12 b ábra) sem túl széles, mivel ez is körülbelül 20˚-os felértékszélességgel
rendelkezik (itt a felületet a 180° és 0° összekötő egyenes definiálja ). A teljes spektrális
eloszlásban egy kisenergiás csúcs mellett két plató helyezkedik el, amelyeknek a szélét (4,2 és
6,4 eV) a keletkezési hely szerinti eloszlásban található csúcsok definiálják.
Ezekhez a mintaspektrumokhoz tartozó maximális energia nem túl nagy (körülbelül 7
eV). Ennek oka, hogy ennél nagyobb maximális térerősségnél és intenzitásnál már nem lehet
jogosan feltételezni a többfotonos emissziót, mivel γ értéke már jelentősen kisebb lesz, mint
egy. Igazából már ennél a maximális térerősségnél is igaz, hogy γ ~ 1, ezért itt sem teljesen
jogos a tisztán többfotonos emissziót leíró kifejezések alkalmazása. Azonban kisebb
térerősségeknél már olyan kicsi elektronenergiákat kapunk, hogy az nem haladja meg
jelentősen az ezen a hullámhosszon (800 nm) definiált fotonenergiát, ezért ebben az esetben a
gyorsítási folyamat léte kérdőjelezhető meg. Ez rámutat arra, hogy a felületi plazmonok általi
elektrongyorsítás valójában csak korlátozottan vizsgálható a többfotonos emisszió
tartományában. Ezért a dolgozatom további, saját modellezési eredményeket leíró részében
alagútemissziót feltételezve (egyértelműen az ahhoz szükséges intenzitások mellett)
tanulmányozom a felületi plazmonok által erősített elektrongyorsítást. Ezt a kölcsönhatási
paramétertartományt tudomásom szerint én vizsgáltam először erre a jelenségkörre
vonatkozón.
Mielőtt erre kitérnék, még összehasonlítom a saját modellezési eljárásból kapható
eredményeket a korábban ismertetett, más csoportok által alkalmazott metódusokból
származtathatóakkal, különös tekintettel a Maxwell-egyenletek numerikus megoldásán
alapuló

szimulációs

eredményekre,

azonos

paramétereket

feltételezve.

Ezek

a

kontrollszámítások az általam alkalmazott módszer hatékonyságát támasztják alá és igazolják
azt, hogy ezzel az egyszerűbb módszerrel is lehet a jelenséget fizikailag nagy pontossággal és
processzoridő-hatékonyan modellezni.
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4.2 Más modellezési módszerekkel való összevetés
Ahogy azt az előző fejezetben írtam, érdemes megvizsgálni az általam alkotott modell
eredményeit azonos paraméterek mellett a korábban az irodalomban ismertetett modellezési
eljárásokkal, a modell alkalmazhatóságának ellenőrzése végett. Az összehasonlítást a jó
dokumentáltság miatt A. Y. Elezzabi és csoportja által kidolgozott, a felületi plazmon terének
származtatására a Maxwell-egyenletek numerikus megoldását alkalmazó, a 4.1.1–es
fejezetben ismeretett eredményekkel [4] érdemes végezni, de kitérek arra is, hogy a J.
Zawadzka és munkatársi által használt modell [2] eredményei jellegében miért
különbözhetnek a másik két modell eredményeitől.
A már említett Maxwell-egyenletek numerikus megoldásán alapuló számolás látható,
háromfotonos emissziót és 30 fs-os keltőimpulzust feltételezve, különböző maximális
térerősségeknél a 4.1.1-es fejezetben található 4.3-es ábrán. Ezzel megegyező paraméterek
mellett a teret analitikus alakban felíró saját számolási eljárás eredményeit ábrázoltam a 4.13es ábra (a) részén. A (b) részén pedig a 4.3-es ábra látható a jobb összehasonlíthatóság
érdekében. Látható, hogy ezeknek a spektrumoknak a jellege és a lefutása nagyon hasonló a
4.3-es ábrán láthatókéval. Ugyanúgy van egy csúcs a kisenergiás részen, ami után a spektrális
intenzitás nagyjából lineáris jelleggel csökken, emellett a kisenergiás csúcsok pozícióit is jól
reprodukáltam.
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4.13 ábra: Analitikusan felírt térre három általam számolt elektronspektrum különböző
térerősségekre (a), illetve a Maxwell-egyenletek numerikus megoldásával kapott térre [4]
alapján (b)

Az egyetlen jelentősebb eltérés a maximális elektronenergiákban figyelhető meg.
Ennek a különbségnek több oka is lehet. Például a Maxwell-egyenletek megoldásán alapuló
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számolásnál a teret nem minden pontban számítják ki a 4.1.1-es fejezetben leírtak szerint,
ezért a mozgásegyenlet számolásánál valószínűleg interpolációt kell alkalmazni a tér
származtatására, és ott ebből következően a mozgásegyenlet numerikus megoldásánál
alkalmazott lépésközök akár jelentősen is eltérhetnek az általam alkalmazottaktól, ami a
végleges elektronenergiákat kis mértékben módosíthatja
Ezen túl magában a mozgásegyenletet megoldó numerikus eljárásban is lehetnek
eltérések, de ezek pontos részleteiről a fellelhető, a modellt ismertető irodalomban nem
találtam részleteket [4]. Egy másik lehetséges ok lehet a spektrum számolása során
alkalmazott integrációs, illetve átlagolási eljárás. Spektrumot ugyanis úgy is lehet számolni,
hogy nem diszkrét energiatartományokat definiálunk a keletkezési súlyok integrálásakor
(vagyis nem hisztogramot készítünk), hanem valamilyen mértékben átfedést tartalmazóakat,
és ennek eredményeképpen kapott energiaeloszlás valamelyest kiszélesedhet. Talán érdemes
egy összehasonlítást tenni másik paraméterekkel készült spektrumokra is. A 4.14-es ábra (a)
részén egy, a tér numerikus származtatásán alapuló, míg a (b) részén az általam számolt
eredmény látható τ = 5 fs-os esetben Emax = 1.9 × 1011 V/m-es maximális térerősségnél, és a
V-B fázis nulla értékénél. Mindkét spektrumban egy kisenergiás csúcs és két letörés, illetve
plató található. Bár a letörések pozíciói és a maximális elektronenergiák között van eltérés, de
a kisenergiás csúcsok pozíciói elég jól megegyeznek, és az is jól látható, hogy a spektrumok
lefutása nagyon hasonló. Ezek alapján állítható, hogy az általam alkotott modell elég jó
eredménnyel reprodukálja a tér származtatására a Maxwell-egyenletek numerikus megoldását
alkalmazó szimulációs eljárás eredményeit, és ez a saját modell alkalmazhatóságát támasztja
alá. Lényeges megjegyezni, hogy ezeknél az összehasonlítás céljából készült spektrumokhoz
tartozó maximális térerősség valójában az alagútemissziós tartományba esik (γ << 1). Itt
azonban a fő cél elsősorban az irodalomban megtalálható eredményekkel való összevetés volt.
A későbbiekben a térerősség értékétől függően helyesen veszem figyelembe a többfotonos és
az alagútemissziós tartományokat.
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4.14 ábra: Azonos paraméterekkel készült elektronspektrumok numerikusan számolt térre [8]
alapján (a) és az általam analitikusan felírt térre (b) (τ = 5 fs, Emax = 1,9 × 1011 V/m, γ = 0,093
φVB = 0)

J. Zawadzka és munkatársai által megalkotott modellezési eljárás viszont lényegesen
különbözik az eddig bemutatottaktól [2]. Ebben a leegyszerűsített megközelítésben

az

elektromos teret egy dimenzióban írták fel, az impulzus időbeli leírására négyszögjelet
alkalmaztak, ennek megfelelően az emisszió időbeli lefutását is konstansnak vették (ez ebben
az esetben megfeleltethető a többfotonos fotoemissziónak), és emellett mindössze egy
pontszerű emissziós tartományt feltételeztek. Ezért az azonos paraméterek melletti
összehasonlításnak jelen esetben nem sok értelme van. Az látható, hogy az általuk számolt
spektrumokban is van egy kisenergiás csúcs, ami gyakorlatilag 0 eV környékén helyezkedik
el, és egy keskeny csúcs is található a spektrumok nagyenergiás végén, amely a másik két
modellezési eljárásnál nem észlelhető, így azt a jelentősen
artefaktumnak tekinthetjük.
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egyszerűsített modell miatti

4.3 A modellből nyert új eredmények
Ebben a fejezetben az általam megvalósított modellel számolt, nemzetközi
folyóiratokban publikált eredményeket és megállapításokat ismertetem. Megvizsgálom a FPPk által erősített elektrongyorsítást az alagútemissziós tartományban. Megnézem, hogy az
alagutazási idő milyen hatással van a származtatható eredményekre. Tanulmányozom a
felületi plazmonos elektrongyorsítás kontroll-lehetőségeit kevés ciklusú keltőimpulzus esetén,
illetve az emisszió nanométeres tartományra történő térbeli leszűkítésével. Végül megnézem
az evaneszcens elektromágneses térben történő

elektrongyorsítás alapvető skálázási

tulajdonságait, és részben ezzel összefüggésben megvizsgálom a gyorsítás nemponderomotoros aspektusait is, amely eddig tudomásom szerint nem ismert összefüggések
felismeréséhez vezetett.

4.3.1 Elektrongyorsítás az alagútemissziós tartományban, és az
alagutazási időtől való függés
Ahogy arról a saját modellezési eljárást leíró fejezetben szó volt, abban az
intenzitástartományban, amelyben a gyorsítási folyamat igazán hatékony, és a maximálisan
elérhető elektronenergia az adott hullámhossznak megfelelő fotonenergiánál jóval nagyobb,
már az alagútemisszió dominál. Ezért ebben a fejezetben ennek megfelelően az emissziót
adiabatikusnak feltételezve, azt a korábban már ismertetett Fowler-Nordheim formulával írom
le.
Ezzel az eszközzel megvizsgálom azt is, hogy ha az elektron alagutazása véges idő
alatt megy végbe (vagyis a felületi potenciálgát kialakulása után meghatározott idővel jelenik
csak meg egy szabad elektron, amit aztán a felületi plazmontér gyorsít), akkor az milyen
hatással van a makroszkopikusan is mérhető elektronspektrumokra és szögeloszlásokra. A
modellben az alagutazási idő egy időbeli eltolásként, vagy késleltetésként jelenik meg a
fémfelületi potenciál pillanatnyi torzulása (amit a felületi plazmontér pillanatnyi értéke okoz)
és az elektron kontinuumban való megjelenése között. Ugyan az így definiált alagutazási idő a
folyamat vizsgálata során semmiképpen sem egy szabad paraméter, a kísérletileg mért és a
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módszeremmel számolt spektrumok alakjának elemzéséből a későbbiekben következtetni
lehet az alagutazási idő tényleges értékére, ami az alábbi analízist is indokolttá teheti. Az
alagutazási idő tényleges értékének becsléséhez korábbi irodalmat tudtam alapul venni. Az
elmélet alapján ez az időtartam a 100 as-os nagyságrendbe esik [9]. Ennek megfelelően, az itt
közölt számításoknál egy 150 as-os és az optikai ciklus negyedének közelébe eső 600 as-os
esetet tárgyalok. Ezt a relatíve nagy, 600 as-os alagutazási időt a később megjelent az
alagutazási idő mérését is tartalmazó publikációban végzett számolások eredményei is
alátámasztják [10]. Mint majd látjuk, a másik tárgyalt 150 as-os késleltetés pedig egy
karakterisztikusan különböző esetet mutat be, az ennél kapott eredmények pedig nem
különböznek számottevően a 0 as-os késleltetésnél kaphatóaktól, így a reálisan várható
alagutazási idők esetén mérhető spektrumok tárgyalásához ennek a két reprezentatív esetnek a
bemutatása elégséges.
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4.15 ábra: Szög szerinti energiaeloszlások [ (a) és (c) ] és teljes elektron spektrumok [(b) és
(d)] 5 fs-os keltő impulzus és 5,8×1010 V/m maximális térerősség esetén, (γ = 0,306) 150 as-os
[(a) és (b)] és 600 as-os [(c) és (d)] alagutazási időt feltételezve.
A 4.15 -as ábra (a) és (b) része 5 fs- os impulzus és 5,8×1010 V/m maximális
térerősség esetén számolt szög szerinti és teljes energiaeloszlásokat ábrázolja 150 as-os
alagutazási időt és φVB = 0 V-B fázist feltételezve [1]. A teljes spektrumban egy kisenergiás
csúcs található, amely után a spektrális intenzitás erősen, majdnem exponenciális jelleggel
csökken, aminek következtében a nagyenergiás rész kis súllyal szerepel a spektrumban. A
szög szerinti energiaeloszlásból látszik, hogy az elektronnyaláb egy elég széles
szögtartományban (110°-180°) lép ki a felületből, amely egy viszonylag széles nyalábot
eredményez. Ugyanilyen paraméterek mellett, de 600 as-os alagutazási idő feltételezésével
készült spektrumok láthatóak a 4.15-as ábra (c) és (d) részén. Ezek között [(c) és (d)] és az
előbb tárgyalt spektrumok [(a) és (b)] között lényeges különbségek figyelhetőek meg. Itt a
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teljes energiaspektrumban inkább a nagyobb energiás rész dominál és a spektrum ezen részén
egy kvázi-monoenergiás csúcs is található, amely egy erős letörésben ér véget. A
spektrumban további két kisebb csúcs is van, melyek a szög szerinti energiaoszlásban is
láthatóak, amely ebben az esetben egy sokkal irányítottabb, koncentrált elektronnyalábot ír le
(és amely a 90°-110° közötti szögtartományt fedi le.) Ráadásul a spektrum nagyenergiás
( > 50 eV ) része egy még irányítottabb elektronnyalábot definiál (95-105 fokos kilépési
szögtartománnyal).
Érdemes egy hasonló összehasonlítást tenni a különböző alagutazási időkkel kapható
spektrumok között, mint az előbb, hosszabb keltőimpulzus alakalmazása esetén is. A 4.16-os
ábrán látható eloszlások teljesen azonos paraméterekkel készültek, mint a 4.15-ös ábrán
találhatóak, csak itt 15 fs-os keltőimpulzust feltételeztem. A 150 as-os alagutazási időhöz
szintén a 4.16-os ábra (a) és (b) a 600 as-oshoz a (c) és (d) része tarozik. Látható, hogy a
150 as-os esetben, jellegében nagyon hasonló spektrumot kapunk, mind 15 fs-os, mind 5 fsos keltő impulzusokra. A kisenergiás csúcs ugyan egy kicsit kiszélesedik, és a szög szerinti
energiaeloszlás is egy kicsit strukturáltabb, de a spektrális intenzitást lineáris skálán ábrázolva
lényeges változás nem látható. A 15 fs-os esetben a 600 as-os alagutazási időhöz tartozó
eloszlások ismét lényegesen különböznek a 150 as-os esettől, de itt már nagyobb az eltérés az
5 fs-os impulzushossz és 600 as-os alagutazási idővel számolt spektrumokhoz képest is (4.15
(c) és (d)) .
Míg ott a teljes elektronspektrum alapvetően monoenergiás jelleget mutatott, a 15 fsos impulzushossz esetén jelentősen kiszélesedik és több olyan csúcs is megfigyelhető,
amelyeknek a spektrális járuléka jelentősen megnőtt az 5 fs-os esethez képest. Mind az 5 fsos mind a 15 fs-os esetben a csúcsok száma megegyezik az optikai ciklusok számával. Ennek
oka, hogy minden optikai cilkusban van egy olyan energiatartomány, ahol hosszabb ideig
keletkeznek elektronok.

A keletkezési idő függvényében vizsgálva az elektronok végső

energiáit (4.9-es ábra) látható, hogy minden optikai ciklusban a lokális energiamaximumok
környékén a végső elektronenergiák lassabban változnak a keletkezési idő függvényében
(kisebb a derivált). Ennél az alagutazási időnél ez az effektus felerősödik, mivel pont ezekből
az elektronokból keletkezik sok. Mindemellett a szög szerinti energiaeloszlás alapján (4.16 (c)
ábra) ebben az esetben is egy jól irányított elektronnyalábot kapunk. Ennek szemléletes oka,
hogy ennél az alagutazási időnél sok elektron a felületi plazmontér olyan fázisában lép ki,
hogy a gyorsítás során egy szűk szögtartományban hagyják el a felületet.
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4.16 ábra: Szög szerinti energiaeloszlások ((a) és (c)) és teljes elektron spektrumok [(b) és
(d)] 15 fs-os keltőimpulzus és 5,8 × 1010 V/m maximális térerősség esetén (γ = 0,306) 150 asos [(a) és (b)] és 600 as-os [(c) és (d)] alagutazási időt feltételezve.

Ahogy arról korábban már szó volt az alagutazási idő meghatározása nemesgázatomok
esetén, attoszekundumos módszerek alkalmazásával az elmúlt kb. 2-3 év során kísérletileg is
lehetővé vált, bár a különböző csoportok által alkalmazott mérési módszerek különböző, nem
teljesen azonos módon definiált mennyiségek mérését teszik lehetővé. Eltekintve ezektől a
különbségektől, az eredmények azt mutatják, hogy az alagutazási idő értéke ellentmondva a
korábbi elméleti eredményeknek [9,10] inkább 0 as-hoz lehet közel, vagyis a fenti
modellezési eredmények közül a 150 as-os alagutazási időhöz tartozó spektrumok jelenthetik
a ténylegeshez közeli eredményeket [10,11]. Ennek alátámasztására megvizsgáltam a 0 as-os
alagutazási időhöz tarozó spektrum tulajdonságait is. A 4.17-es ábrán együtt ábrázoltam 0 asos esetet a 150 as-ossal (ami megegyezik 4.15 ábra (b) részével) a spektrális intenzitást
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logaritmikus skálára állítva. A 0 as-os esetben minden egyéb paraméter megegyezik a 4.15-ös
ábrán látható spektrumokéval.

Logaritmikus skálán látható, hogy a 150-as-os esetben a

nagyenergiás csúcs még nem tűnik el teljesen. Ez a csúcs a 4.15-ös ábra (b) részén a lineáris
skála miatt nem látható. A 0 as-os eset lefutása lineáris skálán nagyon hasonló a 150 as-oshoz,
a különbség csak a logaritmikus skála választása miatt látható.
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4.17 ábra: Teljes energiaeloszlások 0 as-os és 150 as-os alagutazási időt feltételezve
(a többi modellezési paraméter a 4.13-as ábrán látható spektrumokéval megegyező)

Ahhoz, hogy ezt a makroszkopikusan is mérhető elektronspektrumokon az alagutzási
idővel kapcsolatos analízist

végre lehessen hajtani (vagyis hogy az elektronspektrumok

alakjából potenciálisan következtethetni lehessen az alagutazási idő értékére), atomi szinten
sík felületeken keltett plazmonok szükségesek, mint azt majd az alábbiakban be is
bizonyítom. Ilyen kísérletek elvégzése a közeljövőben lesz lehetséges, pl. molekulanyalábepitaxiával növesztett vékonyrétegek segítségével.
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4.3.2 Elektrongyorsítás kontrollált optikai hullámformák esetén
Ahogy arról már az irodalmi áttekintést tartalmazó 2.3-as fejezetben szó volt, több
olyan nagy intenzitású fény-anyag kölcsönhatási jelenség ismert, ahol (főleg kevés optikai
ciklusból álló impulzusok esetén) az impulzusnak nemcsak a burkolója, hanem az az alatti
optikai hullámforma közvetlenül befolyásolja a szóban forgó jelenséget [13,14]. Ezért ebben a
fejezetben most a gyorsítás során keletkezett elektronnyaláb tulajdonságait vizsgálom kevés
optikai ciklusú impulzusok és különböző hullámformák esetén [15]. Ezeket a jelenségeket a
vivő-burkoló fázis függvényében vizsgálom meg, vagyis azonos burkolójú, ám különböző
elektromos térlefutással rendelkező keltőimpulzusok esetén.
Ha tehát a már bemutatott modellezési módszerekkel megvizsgáljuk egy felületi
plazmon térbeli és időbeli intenzitásmaximumánál keletkezett elektronokra a trajektóriákat 5
fs-os impulzushossznál és különböző vivő-burkoló fázisok esetén (4.18-as ábra), látható, hogy
a V-B fázisban már egy kis eltérés is jelentősen befolyásolja a pályák alakját. A vizsgált,
mindössze 0,2π széles V-B fázistartományon belül van olyan trajektória, amely visszaütközik
a felületbe (z = 0 által definiált sík) és van olyan is, amelyik elég nagy meredekséggel
eltávolodik a felülettől. Ez arra utal, hogy a V-B fázisnak jelentős szerepe lehet a gyorsítás
dinamikája szempontjából.

4.18 ábra: Elektrontrajektóriák kevés ciklusú (5 fs) plazmon idő és térbeli csúcsában
keletkezett elektronokra a V-B fázis különböző értékei mellett
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4.19 ábra: Végső elektronenergiák az emisszió időpillanatának függvényében 5 fs-os
impulzus esetén két különböző V-B fázisnál (bordó körök reprezentálják a φVB = π/2, kék
négyzetek a φVB = 3π/2 fázishoz tartozó energiákat). Referenciaként a felületi plazmontér
lefutását is ábrázoltam ebben a két esetben (bordó folytonos vonal esetén φVB = π/2 és a kék
szaggatott vonal esetén pedig φVB = 3π/2), Emax = 3,4 × 1010 V/m.
Ezt támasztja alá, ha megnézzük az elektronok gyorsítás során elért végső kinetikus
energiáit a keletkezési idő függvényében kevés optikai ciklusú impulzus esetén (szintén a
plazmon csúcsában keletkezett elektronokra) különböző V-B fázisértékeknél (4.19-es ábra).
Megállapítható, hogy a hullámforma tényleges lefutása jelentősen befolyásolja az adott
időpillanatban emittált elektronok által elért elektronenergiákat, és azt is, hogy ilyen rövid
impulzus esetén jelentős különbség van az egymást követő optikai ciklusok során keletkezett
elektronok energiáiban. Ennek az oka az, hogy a burkoló gyorsan változik és a
félértékszélessége összemérhető egy optikai ciklus hosszával, és ez utóbbi az oka annak, hogy
a V-B fázis változtatásával a térrel együtt viszonylag nagymértékben változnak a végső
elektronenergiák is. A kevés ciklusú impulzusok esetén a V-B fázis hatása a teljes
elektronspektrumokra is hatással van, ahogy az a 4.20-es ábrán látható, amelyen a 4.15-ös
ábra (c) és (d) részével megegyező paraméterek mellett számolt spektrumok találhatóak
φVB = π/2 (a) és φVB = 3π/2 (b) V-B fázis értékénél.
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4.20 ábra: Teljes elektronspektrumok kevés ciklusú impulzus (τ = 5 fs) és különböző vivőburkoló fázisok esetén 600 as-os alagutazási időt feltételezve [φVB = π/2 (a) és φVB = 3π/2 (b)]
(Emax = 5,8 × 1010 V/m, γ = 0,306)
Látható, hogy bár a spektrum jellege a különböző V-B fázisoknál nem változik
(megmarad a 600 as-os alagutazási időnél jellemző kvázi-monoenergiás lefutás), a csúcsok
pozíciói és azok spektrális intenzitása, illetve a maximális elektronenergiák jelentősen
változnak. Erre a jelenségre mutat egy másik példát 0 as alagutazási időt feltételezve a 4.21-es
ábra,

(ahol minden

szimulációs paraméter megegyezik a 4.20-as ábrán látható

spektrumokéval). Ebben az esetben sem változik a spektrum jellege a V-B fázis
függvényében, de a maximális elektronenergiát definiáló letörés pozíciója itt is függ a V-B
fázis értékétől.
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4.21 ábra: Teljes elektronspektrumok kevés ciklusú impulzus (τ = 5 fs) és különböző vivőburkoló fázisok esetén 0 as alagutazási időt feltételezve ((Emax = 5,8 × 1010 V/m, γ = 0,306))

61

A modell eredményei alapján megállapítható, hogy a kevés ciklusú keltőimpulzusok
esetén a maximális elektronenergiák és a származtatható spektrumokban a letörés pozíciói
függenek a V-B fázistól. A maximális eleltronenergiák fázis és impulzushossztól való
együttes függéséséről a 4.4.2 fejezetben lesz szó, a plazmonos elektrongyorsítás
nemponderomotoros tulajdonságainak vizsgálatakor (4.4.2-es fejezet).

4.3.3 Az elektronemissziós tartomány méretének hatása,
nanolokalizált emisszió
Javaslatot tettem a gyakorlati alkalmazások szempontjából érdekes, monoenergiásabb
elektronspektrumok elérésére az emissziós tartomány méretének korlátozásával [1]. Az
alapötlet jelen esetben az, hogy az elektronspektrumokban a nagyenergiás rész térben a nyaláb
által kivilágított felület közepén keletkezik (lásd például a 4.10-es ábrát ), ezért az emissziós
tartományt nanoméretű felületre korlátozva meg lehetne növelni a nagyenergiás rész arányát a
spektrumokban. Ezt kísérletileg különböző nanofabrikációs eljárásokkal lehetne kivitelezni,
mint például egy nanométeres nagyságrendű ablakkal rendelkező dielektrikum réteg
elhelyezésével a fém felületen (4.22-es ábra (a) része), vagy például a felület egy kis
területének érdesítésével, megnövelve ezáltal az emisszió mértékét az adott területről (4.22
(b) ábra).

4.22 ábra: Az effektív emissziós tartomány korlátozásának lehetséges kísérleti
megvalósításai: egy nm-es nagyságrendű ablakkal rendelkező dielektrikum réteg
elhelyezése a fém felületen (a) illetve a felület egy részének érdesítése (b)

62

4.23 ábra: Az emissziós tartomány korlátozása nélküli keletkezési hely szerinti (a) és teljes
energiaeloszlások (b), illetve az emissziós tartomány 300 nm-esre való korlátozását
feltételezve számolt eloszlások (c) és (d)

A modellben az emissziós tartomány térbeli leszűkítését egy egyszerű feltételezéssel
meg lehetett valósítani, amelynek lényege az volt, hogy csak egy adott korlátozott térbeli
tartományban feltételeztem emissziót (lásd 4.23 ábra).
Ilyen, az emissziós tartományt korlátozó konfiguráció esetén vizsgáltam ismét a már
tárgyalt 4.15 ábra (d) részén látható spektrumhoz tartozó keletkezési hely szerinti
energiaeloszlást (4.23 ábra (c) része), és a teljes spektrumot (4.23 ábra (d) része) úgy, hogy az
emissziós tartomány lineáris méretét (a felületi plazmon terjedési iránya mentén) 300 nm–nek
feltételeztem. Összehasonlítás céljából a 4.23 ábra (a) és (b) részén az emissziós tartomány
leszűkítése nélküli keletkezési hely szerinti (a) és teljes (b) energiaeloszlások láthatóak (4 µmes nyalábátmérőt feltételezve). Látható, hogy ebben az esetben a térbeli lehatárolás nélküli
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esetben a hely szerinti energiaeloszlásban (4.23 (a)) a nagyenergiás rész valóban egy
viszonylag kis térrészben keletkezik, ennek megfelelően a nanoemitterrel nyert teljes
spektrumban (4.23 (d)) ennek a spektrális tartománynak a súlya megnő és a kisenergiás rész
aránya jelentősen lecsökken, míg a spektrum még inkább monoenergiássá válik.
Az, hogy ebben az esetben hogyan változik az emissziós tartomány függvényében a
teljes spektrum, a 4.24–es árán látható, a spektrális intenzitást a mellékelt színkód jelöli, és
ahol megfigyelhető, hogyan válik egyre keskenyebbé a spektrum, a tartomány méretének
csökkenésével.

4.24 ábra: A teljes energiaeloszlás az effektív emissziós tartomány lineáris méretének
függvényében

Ezek az eredmények megnyitják a lehetőséget az elektronnyalábok tulajdonságainak
szabályozásához,

illetve

kedvezőbb

tulajdonságokkal

rendelkező

elektroncsomagok

előállításához az emissziós tartomány méretének csökkentésével, amelyet alkalmasan
megválasztott nanofabrikációs módszerekkel viszonylag egyszerűen is kivitelezni lehet.
Ennek kísérleti megvalósítása a jövőben történhet meg.
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4.4 Nemponderomotoros elektrongyorsítás evaneszcens elektromágneses
térben
A 2.4-es fejezetben már szó volt róla, hogy az úgynevezett ponderomotoros
elektrongyorsítás esetén, ha az impulzus „hosszú” (vagyis több optikai ciklusból áll), illetve
az amplitúdó „lassan” változik a térben (vagyis csak a hullámhossznál nagyobb léptékű
skálán), akkor a maximális elektronenergiák a ponderomotoros potenciál szerint skálázódnak
(2.22-es egyenlet), és a térben lévő szabad elektronok a ponderomotoros potenciál
gradiensének az irányába távolodnak a kezdőpozíciójuktól. Ez abból ered, hogy az elektron
oszcilláló mozgása során különböző térerősség-amplitúdójú tartományokon megy keresztül,
ami

az

oszcilláló

mozgás

pillanatnyi

amplitúdóját

is

folyamatosan

változtatja,

végeredményben pedig az elektron a nagy térerősség-amplitúdójú helyek irányából a kisebbek
felé távolodik.
Ebben a fejezetben azt mutatom meg saját számításaimra alapozva, hogy a felületi
plazmonos elektrongyorsításnak milyen, a ponderomotoros gyorsítástól eltérő jellemzői
vannak, abból következően, hogy (a) a FPP terét egy erős, a hullámhosszal összemérhető
lecsengés jellemzi, illetve abban az esetben, ha (b) gyorsítás időben egy kevés vagy akár egy
optikai ciklusból álló térben megy végbe [12]. Ezekkel összefüggésben vizsgálom továbbá a
felületi plazmonos elektrongyorsításra jellemző intenzitás és hullámhossz szerinti skálázást,
illetve megmutatom azt is, hogy a már 4.3.2-es fejezetben részben tárgyalt V-B fázis függés a
maximális elektronenergiákra vonatkozóan hogyan változik az impulzushossz függvényében.

4.4.1 Nemponderomotoros gyorsítás erősen evaneszcens térben
Azt már a korábbi fejezetekben is megmutattam (ld. pl. 4.13 (a) ábra), hogy a felületi
plazmonos elektrongyorsítás esetén a maximális elektronenergiák hogyan függenek a gyorsító
tér maximális térerősségétől. A következőkben ezt elemzem részletesebben. A 4.25-es ábrán a
már ismertetett modellszámítások eredményeképpen a gyorsítási folyamat során elérhető
maximális kinetikus energia látható az FPP maximális térerősségének a függvényében egy
kevés ciklusú, 5 fs időbeli félértékszélességű és egy sokciklusú, 50 fs félértékszélességű
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keltőimpulzus esetén 800 nm központi hullámhossznál. (Ezeknél a számolásoknál φVB = 0

maximális kinetikus energia (eV)

vivő- burkoló fázist feltételeztem.)
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4.25 ábra: FPP által gyorsított elektronok maximális kinetikus energiája a FPP maximális
térerősségének függvényében egy 5 fs-os (körök) és egy 50 fs-os (négyzetek) impulzus esetén
800 nm-es központi hullámhossznál és ezekre a hatványfüggvény illesztés eredményei (piros
vonalak)

Az 5 fs-os impulzushossznál elég jó közelítéssel visszakapjuk a ponderomotoros skálázásnak
megfelelő függést, hiszen az illesztéshez tartozó exponens értéke: 2,023 (± 0,005), ami elég
közel van a ponderomotoros skálázáshoz tartozó 2-es érékhez (lásd a (2.22)-es összefüggést).
Ezzel szemben az 50 fs-os esetben a ponderomotoros skálázástól való eltérés nyilvánvalóan
látszik, hiszen az illesztéshez tartozó exponens értéke itt 2,214 (± 0,005). Ez egyben azt is
jeleni, hogy a maximális elektronenergiák ebben az esetben nem teljesen lineárisan
skálázódnak az intenzitással.
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4.26 ábra: A maximális elektronenergiák térerősség szerinti skálázása (a maximális energia
térerősség görbékre illesztett hatvány függvények kitevői) az impulzushossz függvényében
800 nm központi hullámhossznál

Érdemes megvizsgálni az ilyen típusú illesztéshez tartozó exponens változását az
impulzushossz

függvényében,

vagyis

azt,

hogy

hogyan

skálázódik

a

maximális

elektronenergia az impulzushossz függvényében. Ezt lehet látni a 4.26-os ábrán, ahol az
impulzushossz mellet 800 nm-en az adott impulzushosszhoz tartozó optikai ciklusok száma is
látható. Az ábra alapján megállapítható, hogy az exponens értéke csak kevés ciklusú
impulzusok esetén felel meg a ponderomotoros skálázásnak, ezután az impulzushosszal együtt
növekszik (vagyis a gyorsítás szuperponderomotorossá válik), emellett 100 fs környékén már
telítődés figyelhető meg (2,3-as exponens). Az első ránézésre meglepő, impulzushosszfüggő
skálázás szemléletes magyarázatát adja a felületi plazmon terének hullámhosszal
összemérhető lecsengése, amely arany esetén 800 nm-es hullámhossznál körülbelül 640 nm.
Az elektronok pályája során az erős lecsengés miatt a téramplitúdó optikai ciklusról ciklusra
viszonylag jelentősen változik, és már akár egy optikai cikluson belül az elektront kifelé lökő,
illetve a felület felé nyomó félciklus között is jelentősebb különbség lehet. Ezt a jelenséget
szemlélteti a 4.27-es ábra, ahol elektronpályák láthatóak 5 és 50 fs-os impulzushosszra, és az
összehasonlítás kedvéért különböző maximális térerősségekre. Az ábra (d) része a tér
lecsengését mutatja a többi ábrával megegyező skálán. Az előbb említett optikai ciklusok
(illetve a félciklusok közötti) különbség annál nagyobb, minél nagyobb a maximális
térerősség, hiszen ilyenkor az elektronok átlagosan gyorsabban mozognak, és nagyobb
távolságot tesznek meg egy egész, illetve egy fél optikai ciklus alatt. Emellett az
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elektronpályák is hosszabbak. Ezt a 4.27-es ábra (b) és (c) része szemlélteti, ahol azonos
impulzushosszhoz, de különböző maximális térerősséghez tartozó elektronpályák láthatóak.

4.27 ábra: Minta elektron pályák 5 és 50 fs - os impulzusok esetén és különböző
térerősségeknél (a-c), illetve a tér lecsengése a felülettől távolodva (d)

Emellett ha az impulzushossz és ezzel együtt az optikai ciklusok száma is növekszik,
akkor egyre több ilyen, az optikai ciklusok (és félciklusok) közötti különbség adódik össze a
gyorsítási folyamat során. Ezt szemlélteti a 4.27-es ábra (a) és (b) része, ahol azonos
maximális térerősséghez, de különböző impulzushosszhoz tartozó pályák láthatóak. Ezek az
okok eredményezik az impulzushosszfüggő és a ponderomotorosétól eltérő skálázást. Rövid,
kevés ciklusú impulzusok esetén, mint például a 4.25-ös ábrán is illusztrált 5 fs-os esetben,
pedig éppen azért kapjuk vissza a ponderomotoros skálázás szerinti exponenst, mivel a
gyorsítási folyamat nagyon rövid időn belül lezajlik. Ahogy a 4.27-es ábra (a) részén is
látható, az elektronok ez idő alatt olyan kis távolságot futnak be, hogy gyakorlatilag egy
homogénnek tekinthető térben megy végbe a gyorsítás. (Ez annak az esetnek felel meg, mint
amikor a magasrendű felharmonikusok keltésénél az ionizáció után az elektronok ultrarövid
impulzusok egy majdnem teljesen homogén terében gyorsulnak, és mind az ionnal
rekombinálódó, mind az azt végleg elhagyó elektronok energiái a ponderomotoros potenciál
szerint skálázódnak [16]).
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Ezen túlmenően megvizsgáltam az elektrongyorsítási folyamat hullámhossz szerinti
skálázását is. Ehhez a tér analitikus alakban való felírásakor figyelembe vettem azt is, hogy a
felületi plazmon terének a lecsengése a 2.1-es fejezetben ismertetettek szerint ((2.14)-es és
(2.15a) összefüggések) függ a hullámhossztól a dielektromos állandókon keresztül, melyek
értékét ezüstre és aranyra méréseken alapuló irodalomból [17] vettem. Az ez alapján kapható
lecsengési hossz (vagyis a felülettől vett azon távolság, ahol az elektromos tér amplitúdója a
felületnél mérhetőnek az e-ed részére csökken) a hullámhossz függvényében ezüstre és

lecsengési hossz (µm)

aranyra a 4.28-as ábrán látható.
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4.28 ábra: A FPP terének lecsengési hossza a hullámhossz függvényében ezüstre és aranyra

Ez alapján megállapítható, hogy a lecsengési hossz ugyan jelentősen növekszik a
hullámhosszal és mikron feletti hullámhosszakon már nagyobb, mint a hullámhossz, de még
mindig nagyságrendileg a hullámhosszal azonos tartományba esik. Ezen az ábrán az is látszik,
hogy nincs jelentős eltérés az ezüst és az arany között, ezért a levonandó következtetések
szempontjából lényegében mindegy, hogy melyik fém esetét nézzük. A további eredmények
számolásakor ezért az általánosság megtartása mellett arany réteget feltételeztem.
Szintén az általános következtetések levonása érdekében a hullámhossz szerinti
skálázás elemzésénél nem az impulzushosszt tartottam állandó értéken, hanem az értelmes
összehasonlíthatóság érdekében az optikai ciklusok számát. Ebből kifolyólag a skálázást is az
optikai ciklusok számának függvényében vizsgáltam. Ennek megfelelően a 4.29-es ábrán
3,4 × 1010 V/m maximális térerősségnél 2 és 20 ciklusú keltőimpulzusok esetén láthatóak az
elektronok maximális kinetikus energiái a hullámhossz függvényében. (A kétciklusú
impulzusnak például 800 nm-en 5 fs-os, míg 2400 nm-en 15 fs-os impulzushossz felel meg.)
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Ezen a görbén is az látható, hogy míg rövid impulzusok esetén az exponens (2,031±0,001)
nagyon közel van a 2-es értékhez, addig a hosszabb impulzus esetén szintén

maximális kinetikus energia (eV)

szuperponderomotoros skálázást kapunk.
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4.29 ábra: A FPP- által gyorsított elektronok maximális kinetikus energiái a központi
hullámhossz függvényében 2 ciklusú (körök) és 20 ciklusú (négyzetek) impulzus esetén
3,4 × 1010 V/m maximális térerősségnél és ezekre a görbékre a hatványfüggvény illesztés
eredményei (piros vonalak)

Ezt az eredményt erősíti meg, ha vizsgáljuk a további illesztésekhez tartozó kitevők értékét a
hozzájuk tartozó optikai ciklusok számának függvényében (4.30-as ábra). Ezen a görbén is a
maximális térerősségek szerinti skálázáshoz (4.25 ábra) hasonló módon csak kevés ciklusú
impulzusok esetén közelíti a ponderomotoros skálázásnak megfelelőt, és sok ciklusú
impulzusok felé pedig telítődő jelleggel növekszik. Itt azonban hosszabb impulzusok felé még
jelentősebb az eltérés az alapesetben várt 2-es kitevőtől. Szemléletesen ennek az effektusnak
is hasonló a magyarázata, mint a maximális térerősségek szerinti skálázásnál, vagyis a
hosszabb hullámhosszak felé az elektron oszcilláló trajektóriája mentén nagyobb különbségek
vannak a felületi plazmon terében az evaneszcens lecsengés miatt, és hosszabb (több ciklusú)
impulzusoknál egyre több ilyen ciklusonkénti differencia segíti eltávolítani az elektront. A
telítődő jellegnek pedig mindkét esetben az az oka, hogy egy adott impulzushossz felett már a
gyorsítási folyamat során az elektronok olyan mértékben eltávolodnak a felülettől, hogy
abban a távolságban a lecsengés miatt a tér értéke már gyakorlatilag elhanyagolható, és a
ciklusról ciklusra történő gyorsítás nem hatékony. Ráadásul már a lecsengést leíró
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exponenciális függvénynek is a kevésbé meredek szakaszán vagyunk, ezért egyre kisebb a
különbség az egymást követő oszcillációk között.

optikai ciklusok száma
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4.30 ábra: A maximális elektronenergiák hullámhossz szeritnt skálázása (a maximális energia
hullámhossz görbékre illesztett hatvány függvények kitevői) 3,4 × 1010 V/m maximális
térerősségnél

4.4.2 Nemponderomotoros gyorsítás kevés ciklusú impulzusok esetén
A következőkben azt vizsgálom, hogy a gyorsítási folyamat miért rendelkezik
nemponderomotoros tulajdonságokkal kevés optikai ciklusú impulzusok esetén is, annak
ellenére, hogy az előző fejezetben azt láttuk, hogy ebben az esetben az alapvető skálázások
követik a ponderomotoros gyorsításra jellemző kvadratikus függést.
Ehhez vizsgáljuk meg a maximális elektronenergiák vivő-burkoló fázistól való
függését az impulzushossz különböző értékeinél, amely a 4.31(a) színtérképes ábrán látható.
Ennél a számolásnál ismét 3,4×1010 V/m volt a maximális térerősség, és 800 nm–es központi
hullámhosszat feltételeztem. A 4.31(b) ábrán az (a) felületi ábrából négy keresztmetszet
látható, a jobb szemléltetés érdekében. Mind a két ábrán megfigyelhető, hogy a kevés ciklusú
impulzusok esetén a maximális energiákban akár 50 %-os különbség a V-B fázis
függvényében hogyan csökken a hosszabb impulzusok felé. 15 fs-os impulzushossz felett
pedig már alig látszik bármiféle fázisfüggés.
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4.31 ábra: A maximális elektronenergiák vivő-burkoló fázis és az impulzushossz
függvényében (a) és négy keresztmetszet különböző vivő-burkoló fázisértékeknél (b)

Ezek a fejezetben tett megállapítások alapján a kevés ciklusú impulzusok esetén a
gyorsítás alapvetően két szempontból nem ponderomotoros. Ilyen rövid impulzusok esetén az
elektronok nem töltenek elég időt a felületi plazmon terében ahhoz, hogy a mozgásukat
befolyásolja a tér lecsengő ponderomotoros jellege (lásd 4.27-es ábra (a) és (d) része).
Másrészről ugyan a maximális elektronenergiák ebben az esetben követik a ponderomotoros
skálázást, de az erős V-B függés miatt a ponderomotoros potenciált definiáló időbeli átlagolás
nem alkalmazható. Ráadásul ugyanazzal az időbeli burkolóval és térbeli intenzitás profillal
rendelkező impulzusok teljesen más spektrumokat eredményezhetnek (lásd a 4.3.2-es
fejezetet), ami ellentétes ponderomotoros gyorsításról kialakult képpel.
Ebben a fejezetben a felületi plazmonos elektrongyorsítás nemponderomotoros
jellemzőit tanulmányoztam. Ezeknek a tulajdonságoknak az okai, mint például a feltárt
impulzushossz függő skálázások az, hogy a vizsgált paramétertartományban a plazmonos
elektrongyorsítás nanométeres térbeli és femtoszekundumos időbeli skálán játszódik le, és az
elektronok

mozgásában

megmutatkozik

a

tér

nanométeres

femtoszekundumos időskálán való fejlődése közötti kapcsolat.
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5. Felületi plazmonos elektrongyorsítás kísérleti vizsgálata
A dolgozat további részében a femtoszekundumos impulzusokkal keltett plazmonok
által gyorsított elektronok kísérleti tanulmányozásáról lesz szó, amely során részt vettem
plazmonikus elektonnyalábok elektronspektroszkópiai vizsgálatában nem fázisstabilizált,
kevés optikai ciklusú lézerimpulzusokkal, illetve hasonló kísérleteket hajtottam végre vivőburkoló fázisstabilizált impulzusokkal, ahol a jelenség fázisérzékenységét vizsgáltam.

A

kevés optikai ciklusú gerjesztésekhez kapcsolódva bemutatom azt az általam megalkotott
kiértékelési módszert, amelynek segítségével az autokorrelációs típusú mérések eredményét
rekonstruálni tudtam. Ennek segítségével bebizonyítottuk, hogy kevés optikai ciklusú felületi
plazmonterek is kelthetők, melyek nem sokkal hosszabbak, mint a kevés ciklusú, plazmont
keltő lézerimpulzus.
Ebben a fejezetben először leírom a kísérletek során használt lézerrendszer főbb
jellemzőit, a mérési összeállítás elemeit és az alkalmazott spektrószkópiai és egyéb detektálási
módszereket, majd az általános mérési eredmények bemutatása után rátérek saját
eredményeimre és az azokból levonható konklúziókat ismertetem.

5.1 Kísérleti módszerek és mérési összeállítás leírása

5.1.1 Lézerrendszer ismertetése
A felületi plazmonos elektrongyorsításra vonatkozó elektronspektroszkópiai mérések
során a felületi plazmonokat egy többutas Ti:zafír erősítő rendszerből kicsatolt
lézerimpulzusok keltették, melyet a Bécsi Műszaki Egyetem Fotonikai Intézetében
bocsátottak rendelkezésünkre. A lézerrendszer impulzuskompresszió után 6,5 fs-os
hosszúságú impulzusokat állított elő 800 nm központi hullámhossznál 5 kHz-es ismétlési
frekvenciával. Emellett ezzel a rendszerrel lehetőség volt vivő-burkoló fázisstabilizált
impulzusok keltésére is. Ugyan a teljes elérhető 600-700 µJ impulzusenergiára jelen esetben
nem volt szükség, a lézer használatát a kevés ciklusú impulzusai indokolták, melyeket
fázisstabilizáltan is fel tudtunk használni úgy, hogy az egymást követő impulzusok vivő-
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burkoló fázisa azonos volt (szemben pl. egy tipikus fázisstabilizált oszcillátorral, ahol csak a
nem-zérus vivő-burkoló ofszetfrekvenciát lehet beállítani, lásd 2.3 fejezet). A kísérletek során
alkalmazott maximális impulzusenergia 140 µJ volt. A Bécsi Műszaki Egyetemen található
lézerrendszer [1] sematikus felépítése az 5.1-es ábrán látható, amelynek a fő eleme egy
többutas Ti:zafír (Ti:S) lézererősítő. Ennek lényege, hogy egy Ti:zafír oszcillátorból kicsatolt
fényt tovább erősítünk egy másik,

azonos anyagú, de célszerűen nagyobb kristály

segítségével, oly módon, hogy azt egy impulzusüzemű (Q-kapcsolt) lézerrel pumpáljuk,
vagyis populáció inverziót állítunk elő a kristályban. A használt elrendezésben az oszcillátor
80 MHz-es ismétlési frekvenciával kb. 800 nm-es központi hullámhosszal rendelkező
impulzusokat állított elő és az erősítő kristályt 5 kHz-es ismétlési frekvenciával 532 nm-en
pumpálták.

5.1 ábra: Az elektronspektroszkópiai mérések során alkalmazott lézerrendszer sematikus
rajza

A többutas erősítő lényege, hogy az erősítendő infravörös impulzus egy tükörrendszer
segítségével egy pumpaimpulzus által keltett populáció inverzió fennállásának az időtartama
alatt többször, kissé különböző szögek alatt halad át az erősítő közegen és minden egyes
áthaladáskor a populáció inverzió miatt tovább erősödik [2]. Ezt az elrendezést szemlélteti az
5.2-es ábra. Tipikus 1-2 kHz-es Ti:S erősítők esetén az elrendezésben a kristály hűtését
Peltier-elemekkel meg lehet oldani, ebben a rendszerben a pumpáló lézer relatíve nagy
ismétlési frekvenciája miatt keletkező nagy hőmennyiség miatt a kristályt kriogenikusan,
folyékony nitrogénnel hűtötték, hogy a termikus lencsehatást elkerüljék.
Mivel az erősítő a spektrum erősítés miatti beszűkülése következtében a legjobb
esetben is csak 25 fs körüli impulzusokat tud szolgáltatni, ezért az impulzusok időbeli
kompresszióját egy nemesgázzal töltött kapillárisból és csörpölt tükrökből álló rendszerrel
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végezték el [3]. A kapillárisban különböző nemlineáris optikai jelenségek, az úgynevezett
önfázismoduláció, különböző Raman-folyamatok, „self-steepening” együttes hatása során
kiszélesedik az impulzusok spektruma, az ezekkel együtt fellépő diszeprziós hatásokat pedig
ún.

fáziskorrigáló

tükrökkel

[4]

kompenzálják,

hogy

transzformációkorlát

közeli

impulzusokat állítsanak elő.

5.2 ábra: Több utas Ti:zafír erősítő sematikus rajza

Az oszcillátor vivő-burkoló fázis stabilizált működését a 2.3-as fejezetben ismertetett
f-2f interferométeren alapuló szabályzó körrel oldották meg (5.1-es ábra). Ennél a típusú
működésnél az erősítendő fényt előállító oszcillátort fázisstabilizálják. Az első interferométer
jelét visszacsatolva, a szabályzást az oszcillátort pumpáló lézer teljesítményének egy
akusztooptikai cellával végrehajtott modulálásával végzik (fáziscsatoló elektronika az 5.1-es
ábrán). Egy ékpárral pedig azt szabályozzák, hogy egy adott φ0 fázishoz képest mennyit
csússzon el a V-B fázis, vagyis ezáltal lehetett különböző V-B fázisokat beállítani.
A pontosabb fázisstabilizálás érdekében, hogy kiküszöböljék az erősítés során
keletkezett lassú V-B fáziscsúszásokat, egy második f-2f interferométert is alkalmaznak az
erősítő után, amelyben egy egylövéses eljárással monitorozzák a V-B fázis esetleges
elcsúszását. Ez annyiban tér el a 2.3-as fejezetben ismertetett eljárástól, hogy itt nem egy
impulzusvonulat,

hanem

csak

egy

impulzus

másodharmonikus

spektrumának

alacsonyfrekvenciás részét adják össze az alapharmonikus magas frekvenciás részével, és a
kialakult interferogram változásából következtetnek a V-B fázis csúszására. Az ebből
származó jelet küldik vissza a fáziscsatoló elektronikába az első f-2f interferométerből
származó jellel kombinálva, az akusztooptikai cella szabályzásának a céljából.
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5.1.2 Mérési elrendezés és az alkalmazott mérési eljárások
A mérések során a fent ismertetett lézerrendszerből kicsatolt fénnyel Kretschmannkonfigurációban

keltettünk felületi plazmonokat. A becsatolást

végző derékszögű

kvarcprizmán az ideális plazmonkeltés érdekében 50 nm-es ezüstréteg volt, amelyet
vákuumpárologtatással juttattak a felületre. A plazmonikus elektrongyorsítási kísérlethez a
fémfelületnek vákuum alatt kell lennie, és a prizmának is jól hozzáférhető pozíciót kellet
elfoglalnia a megfelelő becsatolási szög (~44°) könnyű megtalálásának érdekében, ezért egy
olyan elrendezést használtam, ahol a prizma egyben a vákuumablak szerepét is betöltötte,
ahogy az 5.3-as ábrán látható, amely a mérési elrendezést sematikusan szemlélteti. A
turbószivattyúval ellátott vákuumkamrában 10-7 mbar körüli vákuum volt. Az elektronokat
egy 20 darab réz-berilliumoxid (Cu-BeO) dinódát tartalmazó 4x107-es tipikus erősítéssel
rendelkező Hamamatsu

R595 típusú elektronsokszorozó cső detektálta, amely a

vákuumkamrában helyezkedett el. Az elektronsokszorozó jelét oszcilloszkóppal illetve lockin erősítővel analizáltuk, amelynek a referenciája egy olyan nyalábszaggató („chopper”) jele
volt, amely a bemenő lézernyalábot 850 Hz-es frekvenciával szaggatta meg, így biztosítva
nagyobb érzékenységet a tényleges elektronjelre vonatkozóan.

5.3 ábra: A mérési összeállítás sematikus rajza, a plazmongerjesztés, a kilépő elektronok
trajektóriáinak és a Hamamatsu R595 típusú elektronsokszorozó cső kezdeti szakaszának
ábrázolásával

A folyamat során keletkező elektroncsomagok eneregiaeloszlásának a vizsgálatához egy
retardáló potenciálos módszert alkalmaztam, amelynek lényege, hogy az emisszió során
kilépett elektronokat egy statikus ellentérbe helyezzük, és mérjük azon elektronoknak az
áramát, melyek kinetikus energiája elég nagy a retardáló potenciálon való áthaladáshoz. A
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retardáló potenciál változtatásával nyerhető görbe így megadja az elektronspektrum
integrálját.

Ezután ennek a függvénynek a deriválásával kapható meg a tényleges

elektronspektrum. Az alkalmazott ellenteret egy rácsra kapcsolt megfelelő feszültség
biztosította, a tér homogenitását a rács és a mintára gőzölt (földelt) réteg párhuzamos,
nagyméretű felületei biztosították, melyek mérete a fókuszfoltét lényegesen meghaladta. A
kísérletek során jellemzően mm-es nagyságrendbe esett a fókuszfolt, vagyis nem volt erősen
fókuszálva a nyaláb. Ezáltal könnyebb volt elkerülni a nagy impulzusenergiából, illetve a
nagy intenzitásból származó roncsolási effektusokat.

5.2 Mérési eredmények ismertetése és diszkussziója
Ebben a fejezetben először olyan előzetes méréseket ismertetek, amelyek során az
elektronspektrum intenzitásfüggését vizsgáltuk, illetve rátérek azokra a saját eredményekre,
melyek során kevés ciklusú vivő-burkoló fázisstabilizált impulzusokkal tanulmányoztam a
gyorsítási folyamatot. Majd az autokorrelációs típusú, a felületi plazmon hullámcsomagok
időbeli karakterizálását biztosító mérések ismertetése után bemutatom azt az általam
fejlesztett kiértékelési eljárást, amellyel sikerült elég jó pontossággal reprodukálni ezeket a
mérési eredményeket, igazolva a kevés optikai ciklusból álló felület mentén terjedő plazmon
hullámcsomagok létét.

5.2.1 Elektrongyorsítás vizsgálata kevés ciklusú impulzusokkal az
intenzitás függvényében
A fenti retardáló potenciál-módszerrel különböző intenzitásoknál (9×1010 W/cm2 és
1,35×1012 W/cm2 között) fázistabilizáció nélkül végrehajtott spektrálisan feloldott mérések
eredményeit mutatja be az 5.4-es ábra. Karakterisztikusan mindegyik energiaeloszlás
rendelkezik egy kis energiájú csúccsal 2 eV környékén, és egy plató is megfigyelhető a
spektrumokon, amely után a spektrális intenzitás jelentősen csökken. Ahogy az a legnagyobb
intenzitásnál készült eloszláson is látható, a felületi plazmon nanométeres skálán lecsengő
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terében akár keV maximális energiával rendelkező elektroncsomagokat is elő lehet állítani
ezzel a kevés optikai ciklus során végbemenő gyorsítási folyamattal.
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5.4 ábra: FPP–ok által gyorsított elektronok mért energiaeloszlása három különböző
fókuszált intenzitásnál
Fontos megjegyezni, hogy a fenti intenzitások közül a legnagyobb intenzitás (1,35×1012
W/cm2) nem sokkal volt alacsonyabb az ezüst általunk észlelt roncsolási küszöbénél (ami
körülbelül 1,5×1012 W/cm2 körüli intenzitásnál volt), és amiből az következik, hogy ezzel a
gyorsítási eljárással ezen a hullámhosszon már nehéz tovább növelni a maximális
elektronenergiát. Ez azonban kivitelezhetőnek tűnik az általam végzett szimulációs
eredmények szerint (4.4.1-es fejezet) nagyobb hullámhosszakon gerjesztve a felületi
plazmonokat és ennek megfelelően az elektronokat nagyobb hullámhosszú térben gyorsítva.

5.2.2 Vivő-burkoló fázisérzékenység mérése, eredmények diszkussziója
Az előzetes mérések után elvégeztem a plazmonos elektrongyorsítási folyamat, vivőburkoló fázis érzékenységre vonatkozó kísérleti tanulmányozását [5]. Ennek a vizsgálatnak a
fő motivációi voltak olyan korábbi, többek között az ebben a dolgozatban is tárgyalt saját
(4.3.2-es és a 4.4.2-es fejezetek és [6]), illetve mások által [7] végzett szimulációs
eredmények, amelyek azt mutatták, hogy mind az elektrontrajektóriákra mind a
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makroszkopikus teljes elektron energialeoszlásokra hatással van, ha ilyen kevés ciklusú vivőburkoló fázisstabilizált impulzusokkal keltjük a folyamatot.
Az általam vivő-burkoló fázisstabilizált impulzusokkal végrehajtott elektronspektroszkópiai mérések során a V-B fázis abszolút értéke nem volt ismert (csak annak
nagyfokú stabilitása). Ehhez szükség lett volna egy független, jól kalibrált fázismérési
módszerre egy ismert fázisérzékeny jelenségre alapozva. Amit a mérési sorozat során el
lehetett érni, az a vivő-burkoló fázis értékének egy adott, ismeretlen értéken történő
stabilizálása, és annak kontrolláltan történő pontos változtatása, vagyis a mérések során a
vivő-burkoló fázis értéke egy ismeretlen ϕ0 ofszettől eltekintve jól karakterizált volt, ami a
folyamat esetleges fázisérzékenyésgének feltárásához elegendő. Azért, hogy az esetleges V-B
fázisstabilitás során fellépő zajok, vagy például a szervókör zárásának esetleges
megszakadása ne befolyásolják a mérést, a fázis hosszú távú stabilitását monitorozni kellett,
melyhez a lassú szervókör f-2f interferométere állt rendelkezésre. Egy ilyen egylövéses f-2f
mérésből származtatható fázislefutást ábrázol az 5.5-ös ábra, amelyen a fázis fél órás
időintervallumban mért (relatív) értéke, illetve zaja látható az adott időintervallum alatt. A
példamérés során a vivő-burkoló fázis rms szórása 0,17 rad volt. Ez a stabilitás, (figyelembe
véve a korábbi fejezetekben tárgyalt szimulációs eredmények alapján megjósolt, viszonylag
nagy kontrasztú fázisfüggést) elegendő volt a mérés kivitelezéséhez.

5.5 ábra: A V-B fázis hosszú távú stabilitásának vizsgálata f-2f interferométerrel kivitelezve

A rendszer diagnosztikája után a gyorsítási folyamatra vonatkozó mérési sorozat eredményét
az 5.6-os ábra (a) része mutatja, amelyen 3,5×1011 W/cm2 intenzitásnál a V-B fázis
függvényében ϕVB = ϕ0 és ϕVB = ϕ0 + 2π intervallumban felvett elektronspektrumok láthatóak.
Az (a) részből négy metszet látható π/2-es fáziskülönbségekkel az ábra (b) részén.
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Megállapítható, hogy az elektronspektrumok alakja, az alacsonyenergiás csúcs pozíciója, a
plató, valamint az eloszlások vége felé található letörések szinte teljesen megegyeznek a
különböző fázisoknál felvett görbéken. Egy adott elektronenergiánál a beütésszámban
tapasztalható maximális eltérés kevesebb, mint 3 % a spektrumok plató régiójában.
Kimutattam, hogy ezt a kis eltérést gyakorlatilag a mérési eljárás jellemző zajszintje határozza
meg, ha ugyanis változatlan vivő-burkoló fázisbeállításnál veszünk fel több spektrumot, akkor
is ilyen szintű zajt kapunk. Ezen mérések alapján tehát megállapítható, hogy nem
tapasztalható V-B fázisfüggés az energiaeloszlásokban.
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5.6 ábra: A felületi plazmonos elektrongyorsítási folyamatban keletkezett elektronnyalábok
mért energiaeloszlása a V-B fázis függvényében 3,5×1011 W/cm2 fókuszált lézer intenzitásnál
(a) és négy metszet ebből az ábrából különböző V-B fázis értékeknél (b)

Ennek a saját és más modellezési eljárások által [6,7] megjósolt fázisfüggés hiányának
elsődleges okaként a felületi érdességet azonosítottam. Ezt a szimulációs eljárások eddig nem
vették figyelembe, és az alábbiakban bemutatom, hogy ez hogyan mossa el a jelentősebb
különbségeket a felület mentén terjedő FPP térben V-B fázis függvényében egy irregulárisabb
hullámot létrehozva. Ebből kifolyólag a tér ilyen zavara hatással van a gyorsítási folyamatban
résztvevő elektronok trajektóriáira is. Azért, hogy tisztázni lehessen az érdesség lehetséges
hatását a gyorsítási folyamatra, szükséges volt megvizsgálni az ezüst minta felületi minőségét
és számszerűsíteni azt. Ezért pásztázó alagútmikroszkóppal végeztem nanométeres felbontású
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vizsgálatot a felületen. Ennek eredményeként egy ilyen eszközzel az ezüst minta felületéről
alkotott kép látható az 5.7-as ábrán. A felület érdességét a teljes topográfián vett 2,8 nm-es
szórás jellemezte.

5.7 ábra: Pásztázó alagút mikroszkóppal készült topográfiai kép az 50 nm- vastag
vákuumpárologtatott ezüst felületéről

5.8 ábra: S. E. Irvine által számított elektronspektrumok a V-B fázis függvényében a mérések
alapján meghatározott jellegű felületi érdességet feltételezve (a), a gyorsítási folyamat
pillanatképe a téreloszlással illetve a tesztelektronok pillanatnyi pozíciójával (kis pontok)
teljesen sík felület esetén (b) és a méréssel megkapott felületi érdességet feltétezve (c)
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Annak a hipotézisnek az alátámasztására, hogy ilyen mértékű felületi érdesség
szerepet játszhat-e a folyamat V-B fázis függetlenségének meglétében a Maxwell-egyenletek
numerikus megoldásán alapuló modellszámításokat kellett végezni, mivel az általam
megvalósított egyszerűsített modellezési eszközök a felületi érdességet nem tudják
figyelembe venni. Ennek oka, hogy egy adott érdességgel rendelkező felületnél a teret már
nem lehet egyszerű analitikus alakban közelíteni a fellépő irregularitások miatt [5]. A
számításokat a meglévő együttműködésünk keretében S. E. Irvine hajtotta végre. Az általa
használt szimulációs eljárás főbb elemeit a 4.1.1-es fejezetben már ismertettem. Irvine a
Maxwell-egyenleteket 4.4.1-es fejezetben ismertetettek szerint Kretschmann-konfigurációban
50 nm-es ezüst réteget feltételezve oldotta meg. A felület érdességét a szimuláció során is az
általam mért topográfiának megfelelő 2,8 nm-es rms szórás jellemezte. Ezek után a szokott
módon,

nagy

számú,

különböző

helyeken

és

időpillanatokban

emittált

elektron

mozgásegyenletének megoldásával származtatta az elektronenergiákat és az emisszió leírására
az alagútemisszió esetén érvényes a Fowler-Nordheim formulát használta ((4.5)-ös
összefüggés ).
Ezzel a számolási eljárással a fent ismertetett feltételek, illetve 6,5×1011 W/cm2
bemenő lézerintenzitás mellett kapható spektrumok láthatóak a V-B fázis függvényében az
5.8-as ábra (a) részében. Ezeken az eloszlásokon is tisztán látható, hogy nem függenek a vivőburkoló fázis érékétől, és összehasonlítva a korábbi teljesen sík felületet feltételező
számolásokkal [6,7], a fáziskontraszt jelentősen leromlott. A felületi érdesség hatásának
további érzékeltetése céljából a gyorsítási folyamat pillanatképe látható az 5.8-as ábra (b) és
(c) részén, teljesen sík felület esetén (b), illetve a fenti mért érdességet feltételezve (c). Ezeken
a képeken mind az adott pillanatra jellemző téreloszlás mind a tesztelektronok pillanatnyi
pozíciója látható (kék pontokkal a határfelülettől nem messze).
Megállapítható, hogy míg sík felület esetén az elektroncsomag egyenletesen oszlik el a
felület mentén, addig az érdes felület esetén a térben a felület mentén található
egyenetlenségek miatt kialakuló perturbált tér jelentősen perturbálja az elektronok trajektóriáit
és az eloszlásukat a felület fölött, ezzel elmosva a gyorsítási folyamat V-B fázisfüggését is.
Érdemes megjegyezni, hogy ebben az esetben a felületi szemcsék egy részén lokalizált
plazmonok is megjelenhetnek, de ezeket az oszcillációkat a felület mentén terjedő plazmonok
csatolják, így a becsatolási és elektrongyorsítási folyamatot továbbra is a felület mentén
terjedő plazmonok jellemzik.
Ezek alapján a vizsgálatok alapján megállapítható, hogy már ilyen kismértékű (2-3
nm-es) felületi érdesség is alapvetően befolyásolja a vizsgált folyamat eredményét,
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megszüntetve a jelenség teljesen sima felület esetén korábban, többek között ennek a
dolgozatnak a korábbi fejezeteiben is megjósolt vivő-burkoló fázisfüggését. Azonban azt
várom, hogy atomi szinten sík felülettel továbbra is érvényesek a fázisfüggés létét
megalapozó számítások és megállapítások, ezért a tervezett jövőbeni kísérletek egyik fő
iránya ennek a megvalósítása lesz.

5.3 Ultrarövid felületi plazmonok vizsgálata időfelbontott felületi
autokorrelációs mérések kiértékelésével
Kidolgoztam egy kiértékelési eljárást is a felületi plazmonok időbeli karakterizációja
céljából

végrehajtott

nemlineáris

többfotonos

elektronemisszión

alapuló

felületi

autokorrelációs mérésekhez. A módszerem felhasználásával tudomásom szerint elsőként
sikerült bizonyítanunk kevés optikai ciklusból álló, fémfelület mentén terjedő felületi plazmon
hullámcsomagok létét [8]. A módszer bemutatásához először az az alapjául szolgáló
kísérleteinket ismertetem, majd rátérek a kiértékelési eljárás bemutatására. A kísérleteket
ebben az esetben egy másik lézerrendszerrel hajtottuk végre, ezért a következőkben röviden
azt is bemutatom.
Az eljárás alapjául szolgáló kísérletekhez használt fényforrás egy széles optikai
spektrummal rendelkező, kevés optikai ciklusból (kevesebb, mint kettőből) álló, 5 fs-os, 5 nJ
energiával rendelkező impulzusokat 795 nm-es központi hullámhosszon előállító Ti:zafír
oszcillátor volt, melyet a garchingi Max Planck Kvantumoptikai Intézetben bocsátottak
rendelkezésünkre. Ennél a mérésnél szintén Kretschmann-konfigurációban keltettük a felületi
plazmonokat, a derékszögű prizma felszínére vákuumpárologtatott 50 nm vastagságú
ezüstrétegen. Az ultrarövid felületi plazmon hullámcsomagok létrehozásához szükséges minél
szélesebb spektrális sávszélességet becsatolni abból, ami az 5 fs-os impulzusnál rendelkezésre
áll. (5.9-es ábra) Ezért ennek érdekében egy erősen fókuszált nyalábot alkalmaztunk, mivel a
nagy numerikus apertúra miatt, a különböző hullámhosszhoz tartozó k-vektorok ilyenkor más
irányúak

(és más szögek alatt érik a felületet), és mivel a becsatolás hullámhossz- és

szögfüggő is, ezáltal szélesebb spektrum becsatolása érhető el. Az erős fókuszálás
következtében a nyaláb jellemző foltmérete a fókuszban ~9 µm körül volt.
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5.9 ábra: Az alkalmazott Ti:S lézeroszcillátor spektruma

Az így keltett felületi plazmon hullámcsomag karakterizálására egy autokorrelációs
típusú mérést választottunk. Az autokorrelációs időfelbontott mérési eljárások lényegében
mindig a nyaláb kettéosztásán és az egyik nyaláb késleltetésén alapszanak, amit optikailag
például egy Michelson-interferométer valósíthat meg, úgy hogy az egyik karjában található
végtükrének a pozíciója a nyaláb terjedésének az irányába mozgatható. Egy ilyen mérési
eljárás másik szükséges eleme egy nemlineáris detektor az interferométer kimenetén, amely a
mérendő impulzus hosszához képest akár lassú is lehet. A nemlineáris detektor a keletkező
jelet méri a két részimpulzus késleltetésének függvényében. A fenti elrendezés egy célszerű
megvalósítása pl. egy másodharmonikus-keltő kristály és egy fotodetektor alkalmazása az
interferométer kimenetén, de használtak kétfotonos abszorpción alapuló nemlineáris
detektorokat is [9]. A nemlineáris folyamat válaszidejének természetesen rövidebbnek kell
lennie, mint a mérendő impulzushossznak, vagy folyamatnak, és ez a válaszidő egyben egy
korlátot is szab abból a szempontból, hogy milyen hosszúságú impulzust, illetve folyamatot
lehet vizsgálni ezzel a mérési eljárással. A femtoszekundumos időtartományba eső
impulzusok időbeli karakterizációjára használt optikai autokorrelációnál [10] jellemzően
alkalmazott

nemlineáris

folyamat

a

másodharmonikus-keltés,

amit

általában

az

impulzusoknak egy megfelelően vágott BBO kristályba való fókuszálásával érnek el, mely
során keletkező másodharmonikus jel arányos az intenzitás négyzetével. Ennek a folyamatnak
a válaszideje < 1 fs-os időtartományba esik, így akár 3-4 fs-os impulzusok hosszának a
mérésére is alkalmazható [11]. Ezt a módszert a rövid hullámhosszak (λ < 380 nm) felé
megjelenő, az optikai kristályokra jellemző abszorpciós él korlátozza, mivel ha az optikai
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spektrum olyan széles, hogy ezt a tartományt is érinti, akkor a spektrális szűrés miatt az
torzítani fogja a mérési eredményt.
Az ilyen optikai autokorrelácós eljárások egyik fontos alesete az interferometrikus
autokorreláció, ahol a két nyaláb a Michelson-interferométer után egyesülve párhuzamosan
lép be a másodharmonikuskeltő kristályba, így a mért jel a késleltetés függvényében a
következőképpen írható fel:
2

∞

I ac (τ ) =

∫ ( E (t ) + E (t + τ ))

2

dt ,

(5.1)

−∞

ahol E(t) a mérendő impulzus térerősségének időbeli lefutása, τ pedig a késleltetés. Az
összefüggésben azonosítható a két, időben egymástól eltolt tér által definiálható pillanatnyi
intenzitás, illetve másodharmonikus jel nagysága, ami arányos az intenzitás négyzetével. A
kísérlethez felhasznált impulzusok hagyományos interferometrikus autokorrelátorral mért
másodrendű autokorrelációját az 5.10-es ábrán mutatom be, amelyből megállapítható, hogy a
gerjesztő impulzushossz 5,0 fs-os volt.

autokorrelációs jel
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5.10 ábra: A kísérlethez használt impulzusok hagyományos autokorrelátorral mért
másodrendű autokorrelációja

Az általunk a felületi plazmon hullámcsomagok terének karakterizációjára végrehajtott
autokorrelációs jellegű mérések során a nemlineáris folyamatot a többfotonos felületi
elektronemisszió biztosította, amely folyamat során a 2.2-es fejezetben tárgyaltak alapján, nfotonos emisszió esetén az intenzitás n-edik hatványával arányos a teljes fotoáram.
Ahhoz, hogy az általunk használt elrendezésben az emisszió pontos jellegéről
meggyőződjünk, mértük a teljes plazmonikus fotoáramot az intenzitás függvényében. Ebben
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a kísérletben is az 5.3-as ábrán látható mérési elrendezést használtuk. Az elektronokat itt is
elektronsokszorozó csővel detektáltuk. Mivel itt nem végeztünk spektrálisan feloldott
méréseket, ezért retardáló potenciált nem vettünk igénybe. Emellett túl nagy intenzitások
alkalmazása sem volt cél, hogy még biztosan a többfotonos tartományban legyünk.

A

fotoáram (relatív egység)

fotoáram mért intenzitásfüggése az 5.11-es ábrán látható.
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5.11 ábra: Teljes mért fotoáram az intenzitás függvényében kétszer logaritmikus
skálán.

Kétszeres logaritmikus skálán ábrázolva a fotoáram intenzitásfüggését, és arra
egyenest illesztve, annak meredekségére 4,05-öt kaptam.
Ez azt jelenti, hogy az intenzitás negyedik hatványával arányos a fotoáram, és ez a
várakozásoknak megfelelően négyfotonos fotoemissziót von maga után, összhangban a ~1,5
eV-os fotonenergiával és a polikristályos ezüstfelület ~4,6 eV körüli kilépési munkájával.
Vagyis az elektronemisszión alapuló autokorrelációs mérésben a négyfotonos emisszió játssza
a nemlineáris folyamat szerepét. Ennek megfelelően a mérendő negyedrendű autokorrelációs
függvény a
4

∞

I ac (τ ) =

∫ ( E (t ) + E (t + τ ))

2

dt

(5.2)

−∞

alakot ölti. Az interferometrikus felületi autokorrelációs mérések kivitelezéséhez az
előzőekkel összhangban a nyalábot két részre osztottuk és egyik részét késleltettük, amit egy
Michelson-interferométer felhasználásával valósítottuk meg, azáltal, hogy az egyik karjának a
végén található tükör egy piezoeltolóval mozgatható volt. Ezt és a mérési összeállítás többi
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részét az 5.12-es ábra szemlélteti. A mérések során a prizma diszperziójának kompenzálására
fáziskorrigáló tükröket használtunk.

5.12 ábra: Felületi autokorrelációs méréshez használt kísérleti összeállítás sematikus
rajza
Ebben a konfigurációban mértük 3×108 W/cm2 fókuszált intenzitás mellett a felületi
plazmonok által indukált teljes fotoáramot a késleltetés függvényében. Ennek a mérésnek az
eredménye látható az 5.13–as ábra (a) részén
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5.13 ábra: Mért interferometrikus autokorrelációs jel, amit a kevés ciklusú impulzusokkal
keltett FPP által erősített fotoemissziós jel definiál a késleltetés függvényében (a), egy 5 fs-os
lézerimpulzus (5.2)–es összefüggés alapján számolt negyedrendű autokorrelációs függvénye
((b), piros görbe), illetve az általam a mérés rekonstrukciójára megalkotott kiértékelési
eljárással számolt autokorreláció ((b), kék görbe).
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A mért görbe jellegében nagyon hasonló, mint az 5 fs-os keltőimpulzus számolt
negyedrendű autokorrelációs függvénye (5.13-as ábra (b) részén látható piros görbe), ami arra
utal, hogy az ilyen impulzusok által keltett felületi plazmon hullámcsomag egy ultrarövid,
kevés optikai ciklusból álló impulzusként indul el a felület mentén. Ez a hullámcsomag a
felület mentén történő propagáció során diszperzív hatások miatt nyilvánvalóan kiszélesedik,
ám ez már elhanyagolható mértékben járul hozzá a mért autokorrelációs jelhez a terjedés
során ~8,5 µm hosszon bekövetkező teljes abszorpció [12] illetve a kiszélesedés miatti
csúcsintenzitás-csökkenés miatt.
Kisebb különbségek azonban vannak az (5.2) alapján számolt és a mért
autokorrelációs függvények között, aminek az az oka, hogy a mérési elrendezés nem
tökéletesen generálja a magasabbrendű autokorrelációs függvényt, szemben például egy
nemlineáris

kristályon

alapuló

autokorrelátorral,

mivel

itt

a

plazmonbecsatolás

hullámhosszfüggő jellege miatt nem feltétlenül tudjuk becsatolni a teljes spektrális
sávszélességet. Ráadásul egy, a felület mentén terjedő hullám által indukált jelet vizsgáltunk,
és a felületi plazmon hullámcsomag időbeli hossza a terjedés során nem állandó. A
kísérletben ennek megfelelően a felület különböző pontjain keletkezett jeleket detektálunk,
amely helyeken a felületi plazmon terének hely szerinti eloszlása miatt a maximális intenzitás
sem volt azonos. A felület különböző pontjaiból származó jelek ebben a mérési elrendezésben
tehát összeintegrálódnak, amit a mérés kiértékelésekor figyelembe kell venni.
Ezért szükség volt egy olyan kiértékelési eljárás kidolgozására, amely mindezen
hatásokat, (a felületi plazmon becsatolását, a terjedést és a több térbeli pontból származó
emissziót) figyelembe véve leírja a mérés során keletkező jelet. Ennek megfelelően
megalkottam és kidolgoztam egy olyan eljárást, amely a teljes autokorrelációs mérési
folyamatot érdes felületek esetén is képes szimulálni, feltéve, hogy az érdes felület elég
nagyszámú pontján adottak a felületi plazmontér időbeli lefutásai. Ehhez a fent említettek
miatt (a felület érdességének meghatározó jellege) a Scott Irvine által a Maxwell-egyenletek
numerikus megoldásával származtatott plazmonteret használtam fel. A tér számolásánál az
5.2.2-es fejezetben ismertetettek szerint olyan érdes felületet feltételezett, ami 2,8 nm-es
topográfiai szórással rendelkezik, illetve 5,0 fs-os keltőimpulzust vett alapul.
Bemenő paraméterként tehát adott volt a felületi plazmontér időbeli lefutása a felület
különböző, i-vel indexelt pontjain: (EFPP(t,ri)). Erre mutat néhány példát az 5.14-es ábra, amin
5,6 fs és 9,0 fs félértékszélességek közötti hullámformák láthatóak a modellezett felület
néhány reprezentatív pontján. Ezeken is egyértelműen látszik, hogy kevés optikai ciklusból
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álló impulzusokat írnak le, és hogy a felületi plazmon terjedése során változhat az
impulzushossz is a már említett diszperzív hatások és a plazmontér felületi szemcséken
történő lokalizációja következtében.
A

mérés

szimulálásához

az

interferométer

által

megvalósított

különböző

késleltetéseknél kellett származtatnom a folyamatban keletkezett teljes fotoárammal arányos
mennyiséget. Ehhez a következő lépéseket hajtottam végre: i) A késleltetést két, egymástól
időben eltolt felületi plazmonimpulzussal modelleztem, melyek terei lineárisan összegződnek
a felület minden egyes pontjában. ii) Ez alapján minden egyes pontra származtatható az
onnan emittált teljes töltés. iii) Ezt a mennyiséget az összes figyelembe vett pontra összegezve
(vagyis azokra a pontokra, ahol a tér időbeli lefutása ismert volt) megkaptam az adott
késleltetéshez tartozó teljes plazmonikusan emittált töltést. iv) Ezt az eljárást különböző
késleltetéseknél ismételve kapjuk a mérési görbét modellező függvényt, amely a mérési
folyamat összes lényeges sajátságát figyelembe veszi és illesztési paraméterek nélkül

elektromos térerősség (t. e.)

rekonstruálja a mért autokorrelációs jelet.
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5.14 ábra: A rekonstrukciós eljárás bemeneteként használt, Scott Irvine által számolt
reprezentatív FPP hullámformák a felület különböző pontjain.

Ezt a koncepciót a következő formában lehet matematikailag megvalósítani. Az i) lépés
alapján az általam végzett kiértékelési eljárás során a számolt tereket a felület egy adott
pontján a különböző késleltetéseknél interferometrikusan összegeztem:
~ (t , r , τ ) = E (t , r ) + E (t + τ , r )
E
FPP

i

FPP

i

FPP

i

(5.3),

~ (t , r ,τ ) burkolóját a
ahol τ a késleltetés. Az így kapott időben irreguláris hullámforma B
FPP
i
burkoló alatti optikai ciklusok maximális amplitúdójú pozícióiban illesztéssel, illetve ezek
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között interpolációval származtattam. Ennek a burkolónak a négyzetével arányosnak vettem
az idő és térbeli intenzitásprofilt, amit a következőképpen definiáltam:
~ 2 (t , r ,τ )
I~ (t , r ,τ ) = B
FPP

i

FPP

i

(5.4)

Mivel a folyamatot kísérletileg bizonyítottan négyfotonos emisszió jellemezte, ezért ilyenkor
a 4.1.2-es fejezetben leírtak szerint ( (4.2)-es összefüggés ) a pillanatnyi fotoáram arányosnak
vehető az intenzitásburkoló negyedik hatványával: I~ 4 (t , r ,τ ) . ii) alapján a felület egy adott
FPP

i

pontján a folyamat során a teljes fotoemittált töltés ennek az idő szerinti integráljával arányos,
vagyis egy konstans szorzótól eltekintve igaz hogy,
~ (r ,τ ) ∝ I~ 4 (t , r ,τ )dt
Q
i
∫ FPP i

(5.5).

t

Végezetül

összegezve

a

felület

különböző

pontjaiból

származó

fotoemittált

töltésmennyiségeket megkaphatjuk egy adott τ késleltetéshez tartozó teljes mérhető jelet:
~
j (τ ) = ∑i Q (ri ,τ )
(5.6).
Ennek a számolásnak az eredményét mutatja az 5.13 ábra (b) részén a kék görbe, míg a piros
görbe, ahogy arról már korábban szó volt, a felületi plazmont keltő 5,0 fs-os lézerimpulzus
számított negyedrendű autokorrelációs görbéje. Látható, hogy az illesztési paraméterek nélkül
rekonstruált felületi autokorrelációs függvény viszonylag jól illeszkedik a méréssel kapott
görbére (5.13-as ábra (a) része). A függvények burkolóinak félértékszélességei között
észlelhető kb. 15%-os eltérés lehetséges oka, hogy az FPP terének származtatásakor nem volt
ismert az egzakt felületi profil, ami hatással lehet a tér időbeli fejlődésére és ezáltal az egész
kiértékelési eljárásra. Az 5,0 fs-os lézerimpulzus autokorrelációs függvénye (5.13 ábra (b)
részén a piros görbe) ezzel szemben kb. 12 %-kal rövidebb, mint a mért felületi
autokorrelációs görbe, aminek az oka az, hogy a teljes spektrális sávszélességet nem sikerült
becsatolni, ezáltal a felületi plazmonimpulzus időben egy kicsit kiszélesedett. Mindezek
azonban nem változtatnak azon a tényen, hogy a vizsgált felületi plazmon hullámcsomagok
kevés optikai ciklusból álltak, amit az autokorrelációs mérés és annak rekonstrukciós eljárása
nagy biztonsággal igazol.
A fentieket összefoglalva, a mért autokorrelációs görbének ezen rekonstrukciós
eljárása figyelembe vette a folyamat minden lényeges elemét, mint például a FPP
becsatolását, a terjedési effektusokat, az érdes felület hatását valamint a fotoemisszió időbeli
lefutását a felület különböző pontjain. Illesztési paramétereket nem használtam. Ezért a
bemutatott mérésünkkel és az annak az értelmezésére általam kidolgozott rekonstrukciós
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eljárással sikerült tudomásom szerint elsőként kimutatni ultrarövid, kevés optikai ciklusból
álló felületi plazmon hullámcsomagok létét.
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6. Összefoglalás
A bemutatott munkámmal a kortárs kutatások egy olyan szegmensébe kapcsolódtam
be, amely mind a plazmonikai, mind az ultragyors optikai és fény anyag kölcsönhatási
kutatási irányokhoz szorosan kapcsolódik, hiszen többek között vizsgáltam ultrarövid felületi
plazmon hullámok létrehozásának lehetőségét. Emellett plazmontérrel keltett ultragyors
fotoemisszió során, kihasználva a felületi plazmon terének térerősítését, viszonylag kis
megvilágító intenzitásoknál lehet vizsgálni úgynevezett „erős tér” fény-anyag kölcsönhatási
folyamatokat.
Munkám során a felületi plazmonok által erősített fotoemissziót és az ezt követő, a
plazmontérében végbemenő elektrongyorsítási folyamatot tanulmányoztam mind modellezési,
mind kísérleti módszerekkel. Ebben segítségemre volt egy általam megvalósított numerikus
modellezési eljárás, illetve különböző kísérletek kivitelezése a fenti folyamatra vonatkozóan
A saját modellezési eljárás során a felületi plazmon terét kétdimenziós, analitikus
alakban közelítettem a felület mentén, az elektronok mozgásegyenletét pedig numerikusan
oldottam meg a felírt térben. Ezzel a módszerrel a keletkezett elektronnyalábok teljes
energiaeloszlásának a vizsgálatán túl lehetőség volt a gyorsítási folyamat finomstruktúrájának
a tanulmányozására az emisszió helye szerinti energiaeloszlások előállításán keresztül,
valamint az emissziós szög szerinti vizsgálatát is meg tudtam valósítani a szög szerinti
eloszlások származtatásával [T1].
Ezzel

a

szimulációs

intenzitástartományokban

és

eljárással

vizsgáltam

fotoemissziós

az

elektrongyorsítást

mechanizmusok

esetén

különböző

(alacsonyabb

intenzitásoknál a többfotonos fotoemisszió, illetve a nagyobb intenzitások esetén érvényes
alagútemisszió esetén). Ezzel összefüggésben megállapítottam, hogy az elektrongyorsítás
azokban az intenzitástartományokban igazán hatékony (vagyis ott kapunk a felületi plazmont
gerjesztő foton energiájánál lényegesen nagyobb energiájú elektronokat), ahol már az
alagútemissziós mechanizmus dominál. Ezen túlmenően az alagútemissziós tartományban
vizsgáltam az alagutazási idő hatását a keletkező elektroncsomagok energiaeloszlására és
megállapítottam, hogy ennek a jelenleg nem ismert és csak attoszekundumos módszerekkel
mérhető paraméternek jelentős hatása van a ténylegesen mérhető elektronspektrumokra.
Hosszabb alagutazási időket feltételezve a spektrumok jellege jelentősen megváltozik, és a
nagyobb energiás rész súlya megnő az eloszlásokban. Kevés optikai ciklusú plazmonok
esetén ilyenkor akár egy kvázi-monoenergiás elektronspektrumot is kaphatunk [T1].
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Emellett tanulmányoztam a plazmonikus elektrongyorsítási folyamatot az emissziós
tartomány méretének a függvényében, és megállapítottam, hogy a tartomány méretének a
csökkentésével (vagyis plazmonikus nanoemitterek felületre történő integrálásával) szintén
lehet növelni a nagyobb energiájú elektronok

súlyát, és bizonyos esetekben akár még

monoenergiásabb spektrumok is előállíthatóak. Remélhetőleg a közeljövőben megtörténik
ezeknek a javaslatoknak a kísérleti megvalósítása is. Megállapítottam azt is, hogy sík felület
esetén kevés optikai ciklusú impulzusoknál a gyorsítási folyamatra hatással van a felületi
plazmont keltő lézerimpulzusok vivő-burkoló fázisa, és a maximális elektronenergiák,
valamint a spektrumok alakja is hangolható ezáltal [T1].
A modellezési eljárással meg tudtam vizsgálni a gyorsítási folyamat skálázási
tulajdonságait is a maximális térerősség és a hullámhossz függvényében, és megállapítottam,
hogy ezek a skálázások nem univerzálisak, impulzushosszfüggőek és hosszabb impulzusok
esetén eltérnek a ponderomotoros gyorsítási képből származtatható, általánosnak hitt
skálázástól. Ezáltal a gyorsítási folyamat nemponderomotoros tulajdonságait tártam fel [T2].
Munkám másik részében a felületi plazmonos elektrongyorsítás kísérleti vizsgálatát
végeztem

el

vivő-burkoló

fázisstabilizált

lézerimpulzusok

segítségével.

Az

elektronspektroszkópiai mérések alapján megállapítottam, hogy a folyamat nem mutat
fázisérzékenységet.

Ennek

okaként

felületanalitikai

pásztázó

alagútmikroszkópiai

vizsgálatokra, valamit modellszámításokra alapozva a felületi érdességet azonosítottam [T3].
Mindezek mellett a felületi plazmonok időbeli karakterizációjának céljából
végrehajtott felületi autokorreleációs mérésekhez egy kiértékelési eljárást dolgoztam ki,
amely figyelembe veszi a használt felület érdességét is, amely a mérhető autokorrelációs jelet
szintén befolyásolja. Ezzel az eljárással sikerült reprodukálni a mért görbék jellemzőit, ami
által hozzá tudtam járulni a kevés optikai ciklusból álló felületi plazmon hullámcsomagok
létének bizonyításához [T4].
Ezek az eredmények alapkutatási jelentőségükön túl olyan további alkalmazásoknál
kaphatnak szerepet, mint például fotokatódok fejlesztése ultragyors szerkezetvizsgálati
módszerekhez, illetve egyéb olyan felületfizikai módszerek kidolgozását segíthetik,
amelyeknél nagy térbeli és időbeli felbontás egyidejűleg szükséges. Az ultragyors
plazmonikus elektrongyorsítás teljes optikai („all-optical”) jellege, a nanofabrikációs
eljárásokkal feltáruló kontroll-lehetőségek és a konfiguráció kompaktsága mind hozzá fognak
járulni az itt leírt sémák szélesebb körű alkalmazásaihoz. Ezt a fejlődést ez a disszertáció és a
hozzá kapcsolódó publikációk remélhetőleg alapvetően segítik majd elő.
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