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Nano, prefixet för miljarddel från det grekiska ordet nanos som betyder dvärg, har på 

senare år vuxit till sig och blivit alltmer vanligt inom modern vetenskap och teknologi. I 

moderna laboratorier kan nanostrukturer framställas, dessa kan sedan studeras i olika 

typer av elektronmikroskop för att bättra förståelsen för den nanoskopiska världen.  

Nanotrådar är ett exempel på en typ av nanostruktur som ofta 

dyker upp i olika forskningssammanhang. Nanotrådar 

framställs i en växtkammare där de växer som träd, rakt uppåt 

från ett substrat. Därefter överförs de på ett prov som kan föras 

in i olika typer av mikroskop. Ett fotoemission-

elektronmikroskop (PEEM) kan till exempel användas för att 

studera optiska egenskaper hos nanotrådar, medan ett 

svepelektronmikroskop (SEM) kan erbjuda högupplösta bilder 

av själva trådarna. 

 

Nanotrådar kan tänkas komma till användning inom många områden av teknologi och 

medicin mm. Ett exempel på förhoppningar som finns inom datorteknik är att använda 

nanotrådar som vågledare på kretskort för att kunna skicka optiska signaler längs med 

nanotrådarna. Jämfört med de elektriska signalerna på dagens kretskort skulle man med hjälp 

av optiska signaler kunna skicka oerhörda mängder information på kort tid. Detta skulle 

eventuellt kunna förbättra hastigheten hos datorer.  

Experiment för att försöka fastställa hur nanotrådar växelverkar med linjärpolariserat laserljus 

har utförts. När ljus träffar materia kan fotonerna absorberas av atomer i materialet och om 

fotonenergin är tillräckligt hög kan atomära elektroner till och med slås ut och lämna 

materialet. Om fotonenergin inte är tillräckligt hög kan elektroner ändå slås ut från materialet, 

detta förutsätter att två eller fler fotoner växelverkar med samma atom inom ett extremt kort 

tidsintervall. Denna process som kallas multifoton fotoemission (MPPE) kräver extremt hög 

fotonintensitet. Lasrar kan åstadkomma dessa höga fotonintensiteter och används därför ofta 

för att studera MPPE.  

Ljus är ett propagerande elektromagnetisk fält där det är den elektriska komponenten som står 

för själva fotoemissionen av elektroner. När laserljus träffar nanotrådar kan detta elektriska 

fält förstärkas på olika sätt och därmed underlätta fotoemissionen. Genom att mäta hur många 

elektroner som slås ut ur nanotrådarna kan man få en uppfattning om hur stark 

fältförstärkningen är i tråden. Genom att vrida polarisationen på ljuset, dvs. genom att vrida 

riktningen på det elektriska fältet i ljuset kan man undersöka hur fältförstärkningen i 

nanotråden beror på riktningen av det elektriska fältet. En fråga som undersökts är om 

fältförstärkningen är störst då det elektriska fältet är riktat utmed tråden, eller vinkelrätt mot 

tråden.  
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