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Descrição: O plásmon de superfície é um modo eletromagnético
fundamental que ocorre na interface entre um material com uma
permissividade negativa (usualmente um metal) e outro com
permissividade positiva (dielétrico) [1]. O fenômeno envolve oscilação
de cargas eletrônicas (elétrons) na superfície [2], confinando a
energia na interface. Como a energia é confinada, essas oscilações
tornam-se sensíveis às propriedades ópticas e estruturais da
interface. Por isso o fenômeno é muito utilizado na caracterização
óptica de superfícies [3], de filmes finos [4], bem como no
desenvolvimento de sensores de processos químicos e físicos que
ocorram na vizinhança de uma superfície [5]. Existem diversas formas
para excitar plásmons de superfície incluindo grades de difração
metálicas [6], fibras ópticas metalizadas [7] e com emprego das
configurações de Otto [8] e Kretschmann [4]. Neste trabalho
desenvolveremos um sistema de posicionamento para excitação da
RPS nas grades de difração de Compact Disk (CD).
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