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) در ساختار سه الیهPIT( مشاهده تجربی پدیده شفافیت القایی پالسمونی
)MIM( فلز-دیالکتریک-فلز
 دکتر محمود حسينی فرزاد،آمنه رضایيان
بخش فيزیک-دانشکده علوم-دانشگاه شيراز
( برAg-Al₂ O₃-Ag( فلز-دیالکتریک-) در یک نانوساختار فلزPIT(  در این مقاله بطور تجربی پدیده شفافیت القایی پالسمونی- چکیده
- در این پدیده انرژی گرفته شده از پرتو فرودی که صرف تحریک پالسمون پالریتون. پایه روش تضعیف بازتاب کلی مشاهده خواهیم کرد
 به نور فرودی بازگردانده، داردSPP ) روی نانو الیه فلزی میشود توسط یک مکانیزم فیزیکی که قابلیت جفتشدگی باSPPs) های سطحی
 در عمل می بایست فرورفتگی مورد انتطار در منحنی بازتاب از ساختار سه الیه بر حسب زاویه ورودی تبدیل به برآمدگی در.میشود
 شبیهسازی کردهAg-Al₂ O₃-Ag  را بوسیله نرمافزار کامسول برای نانو ساختارPIT  ابتدا پدیده، برای این کار.زاویه مینیمم بازتابش شود
 سپس این سه الیه با ضخامتهای بهینه را روی منشور.و ضخامت بهینه الیهها که این پدیده برای آنها اتفاق میافتد را بدست میآوریم
 منحنی بازتاب از الیهها بر، با برپایی یک چیدمان آزمایشگاهی. الیهنشانی میکنیم1/488 از جنس شیشه پلکسی با ضریب شکست
- پیش، نتایج این اندازهگیری. اندازه گیری میکنیمTM  نانومتر و قطبش632/8 نئون با طول موج-حسب زاویه ورودی برای لیزر هلیم
.بینیهای برآمده از شبیهسازی را تأیید میکند
فلز-دیالکتریک- ساختار فلز، روش تضعيف بازتاب کلی،)PIT(  پدیده شفافيت القایی پالسمونی-کليد واژه

Experimental observation of Plasmonic-Induced-Transparency (PIT) in
Metal-Insulator-Metal (MIM) for a three-layer structure
Amene Rezaeian, Mahmood Hosseini Farzad (PH.D)
Shiraz University-College of Science-Department of Physics
Abstract- In this paper we experimentally demonstrate a Plasmonic-Induced-Transparency (PIT) in a metal-insulator-metal
(Ag-Al₂O₃-Ag) nanostructure based on the attenuated total reflection (ATR) method. In this phenomenon, the taken energy
from incident light which is used to excite surface plasmon polaritons (SPPs) on metallic nonolayer, returned to the incident
light by a physical mechanism that has ability to coupled the SPPs. In practice, the expected dip in the reflectivity curve with
respect to angle of incident light from three layers structure should be transformed to a peak in the angle of minimum
reflectivity. For this work, at first; we simulate Plasmonic-Induced-Transparency (PIT) for Ag-Al₂O₃-Ag nanostructure by
comsol software and obtain the optimal thickness of the layers that this phenomenon occurs for them. Then, we deposit these
three layers with optimal thicknesses on a plexi glass prism with refractive index 1.488. By a laboratory setup, we measure
the reflectivity curve from layers with respect to incident angle by a He-Ne laser with wavelength 632.8nm and TM
polarization. Results of this measurement confirm the prediction of the simulation.
Keywords: Plasmonic-Induced-Transparency (PIT), Attenuated Total Reflection (ATR) method, Metal-Insulator-Metal
(MIM) structure.
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ساختار  prism/Ag/Cytop/PMMAبا موجبر
نشان میدهند .از پدیدههای فانو رزونانس و  PITبرای باال
بردن حساسيت حسگرها استفاده میشود ،بطوریکه حسگر
فانو حساسيتی  1000برابر بيشتر از حسگر  SPRمعمولی
دارد [.]3
PMMA

 -1مقدمه

شکل )a( :1پدیده فانو رزونانس )b( ،انطباق فانو رزونانس بر شکل
خط  asymmetricو ( )cپدیده  PITبرای نانوساختار پالسمونی
 prism/Ag/Cytop/PMMAبا موجبر  PMMAنشان میدهد t .و d
به ترتيب ضخامت  Cytopو  PMMAهستند TM1 .و  TM0fمدهایی
هستند که در موجبر به وجود آمدهاند ،مد  TM0fبر مد  SPPمنطبق
شده است[.]4

 -2شبیهسازی و ساخت نانوساختار پالسمونی
Ag-Al₂O₃-Ag

ما در این مقاله بطور تجربی پدیده شفافيت القایی
پالسمونی ( )PITدر یک نانوساختار فلز-دیالکتریک-فلز
( (Ag-Al₂O₃-Agبر پایه روش تضعيف بازتاب کلی
مشاهده خواهيم کرد .برای این کار ،ابتدا پدیده  PITبرای
نانوساختار پالسمونی  Ag-Al₂O₃-Agکه شماتيک آن در
شکل ( )2نشان داده شده است را بوسيله نرمافزار کامسول
شبيهسازی کرده و ضخامت بهينهی الیههای مورد نظر که
این پدیده برای آنها اتفاق میافتد را بدست میآوریم.
این ضخامتهای بهينه بصورت زیر انتخاب میشوند:

Surface plasmon 1

prism/t(Ag)=30nm/t(Al₂O₃)=145nm/t(Ag)=39nm.

Surface plasmon polariton 2

منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی و توزیع ميدان
الکتریکی شبيهسازی شده در شکل ( )3نشان داده شده

Waveguide 3
Plasmonic-Induced-Transparency 4
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نوسانهای دسته جمعی الکترونهای آزاد در سطح فلز
بوسيله امواج الکترومغناطيسی ،پالسمون سطحی (1)SP
ناميده میشود[ .]1پالسمونهای سطحی در مرز مشترک
فلز-دیالکتریک بوجود آمده و در امتداد مرز بصورت
نمایی ميرا میشوند .شرط ایجاد پالسمونهای سطحی
این است که بردار موج نور ورودی با بردار موج نوسان
الکترونهای سطحی یکسان شود .این وضعيت تنها زمانی
ارضا میشود که تحت زاویه مشخص برخورد ،کاهش در
بازتابش نور از ساختار مشاهده شود .برهمکنش نور ورودی
با پالسمونهای سطحی بوجود آمده در مرز مشترک فلز-
دیالکتریک ،امواج پالسمون پالریتون سطحی ( 2)SPPرا
بوجود میآورد .امواج پالسمون پالریتون سطحی در
ساختارهای سه الیه پالسمونی از جمله فلز-دیالکتریک-
فلز نيز قابل مشاهده هستند .این امواج در هر دو مرز فلز-
دیالکتریک تحریک میشوند و هنگامی که فاصله بين
مرزهای مجاور در حدود و یا کمتر از طول ميرایی یا عمق
نفوذ مد مرزی باشد ،واکنشهای ميان SPPها به تزویج
ميان آنها میانجامد .از طرف دیگر در ساختار فلز-
دیالکتریک-فلز با تنطيم ضخامت الیه دیالکتریک
میتوان آن را بعنوان موجبر ( )WG3در نظر گرفت .تحت
این شرایط اگر مد تشدیدی  SPPبا مد تحریکی WG
جفت شود در منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی ،SPP
مينيمم بازتابش جای خود را به ماکسيمم بازتابش
میدهد .اگر زاویههای تحریک دو مد  SPPو  WGبر هم
منطبق شوند ماکسيمم بازتابش نسبت به دو مينيمم
کناری خود متقارن ظاهر شده ،به آن پدیه شفافيت القایی
پالسمونی ( 4)PITگفته میشود[ .]2در صورتی که زاویه
تحریک مد  WGاز زاویه تشدید مد  SPPبه مقدار اندکی
کوچکتر یا بزرگتر باشد ،ماکسيمم بازتابش نسبت به دو
مينيمم کناری خود نامتقارن ظاهر شده ،پدیده فانو
رزونانس رخ میدهد[ .]2شکل ( ،)1قسمتهای ( )aو ()b
پدیده فانو رزونانس و قسمت ( )cپدیده  PITرا برای
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شکل :4طرحوارهای از چيدمان آزمایشگاهی مشاهده پدیده  PITبا
استفاده از روش کرشمن -1 ،ليزر  -2آشکارساز  -3مولد آشکارساز
 -4منشور و صفحه چرخاننده  -5موتورالکتریکی گيربکسدار  -6مولد
موتور الکتریکی.

شکل  :2شماتيک ساختار  Ag-Al₂O₃-Agفرض شده برای شبيهسازی

شکل  :5منحنی بازتاب (محور عمودی) بر حسب زاویه ورودی
(محور افقی) حاصل از نتایج تجربی برای پدیده  PITبرای نانوساختار
 Ag-Al₂O₃-Agرا نشان میدهد.

با مقایسه نتایج تجربی و شبيهسازی ،اختالف ناچيزی در
منحنیهای بازتاب بر حسب زاویه ورودی آنها مشاهده
میشود .علت آن ریشه در تهيه نمونه و عدم کنترل دقيق
ضخامت الیهها در الیهنشانی دارد .اگر ضخامت الیهها در
الیه نشانی چند نانومتر با مقدارهای بدست آمده از شبيه-
سازی اختالف داشته باشد ،تقارن قله ایجاد شده در
منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی شکسته شده ،پدیده
 PITتبدیل به پدیده فانو رزونانس میشود .از طرف
دیگر ،یک تست سریع و آسان برای اثبات وجود پالسمون
پالریتون سطحی و پدیده شفافيت القایی پالسمونی
استفاده از چيدمان اپتيکی است .شکل ( ،)6قسمتهای
(الف) و (ب) تصویر اپتيکی روی پرده برای پرتوهای واگرا
شده بعد از برهمکنش ليزر همگرای فرودی به ترتيب با

شکل ( :3الف) و (ب) به ترتيب نمودار بازتاب (محور عمودی) بر
حسب زاویه ورودی (محور افقی) و بزرگی ميدان الکتریکی شبيه
سازی شده بوسيله نرمافزار کامسول برای پدیده  PITبرای نانوساختار
پالسمونی  Ag-Al₂O₃-Agرا نشان میدهند .سمت مرز  Ag-airبعلت
تداخل سازنده حاصل از تشعشع نور از ساختار و بازتابش نور ورودی،
توان بازتابی افزایش مییابد.
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است .سپس ضخامتهای بهينه بدست آمده را به روش
تفنگ الکترونی روی منشور از جنس شيشه پلکسی با
ضریب شکست  1/488الیه نشانی میکنيم .با استفاده از
چيدمان آزمایشگاهی که شماتيک آن در شکل ( )4نشان
داده شده است ،منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی
برای این ساختار بصورت تجربی برای ليزر هليم-نئون با
طولموج  632/8نانومتر و قطبش  TMاندازهگيری
میکنيم .شکل ( )5منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی
حاصل از نتایج تجربی را نشان میدهد.
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نانوساختارهای پالسمونی تک الیه  Ag-airبا ضخامت 50
نانومتری نقره و سه الیه  Ag-Al₂O₃-Agرا نشان میدهد.
نوار تاریک در شکل (-5الف) نشان دهنده تحریک SPP
در تک الیه فلز  Ag-airو دو نوار تاریک اطراف نوار روشن
در شکل (-5ب) وقوع پدیده  PITبرای نانوساختار سه الیه
مورد نظر را نشان میدهد.
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شده است.
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شکل  :6الف) نوار تاریک نشانگر مينيمم بازتابش و تحریک پالسمون
پالریتون سطحی است .ب) نوار روشن ميان دو نوار تاریک نشانگر
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