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تحریک وًری پالسمًن پالریتًن سطحی در کِریستال مگىتًپالسمًویک
پاسخَای مگىتًاپتیکی

کبالت ي بررسی/طال
 عاهاى هحوَدی ٍ داٍد رضَاًی،هْزداد هزادی
 واؽاى، داًؾگاُ واؽاى،ًَپضٍّؾىذُ علَم ٍ فٌاٍری ًا
چکیذٌ – با افسيدن فلس پالسمًویک بٍ کریستالَای مگىتًاپتیکی میتًان بٍ طًر َمسمان خًاظ مگىتًاپتیکی ي پالسمًوی را
 بٍ دوبال ساختار بُیىٍ برای تقًیت اثر مگىتً اپتیکی، 4×4  بىابرایه با استفادٌ از ريش محاسباتی ماتریسَای اوتقال.مطاَذٌ کرد
 در ایه ساختار طال وقص فلس پالسمًویک را بازی می کىذ ي از کبالت بٍ عىًان.کبالت َستیم/کِر درکریستال مگىتً پالسمًوی طال
ٍ واوًمتر بٍ ترتیب برای طال ي کبالت ي زايی6  ي11  واوًمتر ي ضخامتَای955  در طًلمًج.مادٌی مغىاطیسی استفادٌ ضذٌ است
. بذست آمذ95/38  بیطیىٍ سیگىال کِر بٍ مقذار،ٍ درج45 پرتً فريدی
 هگٌتَپالعوًَیه، پالعوَى پالریتَى عغحی، اثز هگٌتَاپتیىی وِز: ُولیذ ٍاص

Optical Excitation of Surface Plasmon Polariton in Magneto-Plasmonic
Crystal Au/Co and Investigation of Mangneto-Optical Response
M. Moradi, S. Mahmoodi, D. Rezvani
Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan, Iran
Abstract- By adding a plasmonic metal in magneto-optical crystals one can examine both plasmonic and magneto-optical (MO)
phenomena simultaneously. Therefore we want to design an optimal structure for amplifying the Magneto-optical Kerr Effect (MOKE)
using calculation based on 4×4 transfer matrix method. In Glass/Au/Co structure a thin gold layer used as plasmonic metal and a cobalt
layer as magnetic material. The maximum Kerr signal 59.83 degree was obtained by 11 nm thickness of gold layer and 6 nm thickness
of cobalt layer in Glass/Au/Co structure in 599 nm wavelength at 49 degree of incident angle.
Keyword: Magneto-optical Kerr effect, Surface plasmon polariton, Magneto plasmonic

1089

 8تا  10تْوي  ،1392داًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس

-1

پزتَ فزٍدی تا تزدار هَج پالعوَى پالریتَى عغحی تزاتز

همذهِ

ؽَد .چٌذ راّىار عولی تزای ایجاد جفتؽذگی ٍجَد دارد

پالعوَى پالریتَى عغحی 1هَجی الىتزٍهغٌاعیغی اعت

2

یىی اس آًْا اعتفادُ اس پیىزتٌذی وزچوي اعت [ .]5در

وِ در عغح هؾتزن فلش دیالىتزیه اًتؾار هییاتذ .ایي

ایي حالت ًَر لثل اس ایٌىِ تِ عاختار پالعوًَی تزعذ اس

هَج در اثز جفتؽذگی ًَعاًات پالعوَى عغحی تا پزتَ
ًَر ایجاد هیؽَد .در دِّّای اخیز ایي پذیذُ تا تَجِ تِ

دیالىتزیه (هٌؾَر) تا ضزیة ؽىغت تشرگتز اس ضزیة

وارتزدّای فزاٍاى ٍ پز اّویت تغیار هَرد تَجِ لزار گزفتِ

ؽىغت الیِ دیالىتزیه عاختارپالعوًَیه تِ اسای

اعت .اس جولِ ایي وارتزدّا هیتَاى تِ وارتزد در هَجثزی

ؽذگی اتفاق افتادُ ٍ هَج پالعوَى
ساٍیِای خاؿ جفت 


[ ،]1عٌغَرّای سیغتی [ ،]2افشایؼ پاعخ هگٌتَاپتیىی

پالریتَى عغحی اًتؾار هییاتذ.

[ ٍ ]3غیزُ اؽارُ وزد .تزای ایجاد جفتؽذگی تیي

√

√

ًَعاًات پالعوَى ٍ پزتَ ًَر السم اعت وِ اًذاسُ تزدار هَج

()2

ایي دٍ ًَعاًات تزاتز ؽَد [ ،]4ایي اهز لشٍم فزاّن وزدى

ًتیجِ تحزیه پالعوَى پالریتَى عغحی اًتؾار لغوت

ؽزایظ خاؿ را ًؾاى هیدّذ .تزرعی ًحَُ تحزیه ًَری

سیادی اس پزتَ در عغح هؾتزن ٍ در ًتیجِ واّؼ تاستاب

پالعوَى پالریتَى عغحی ٍ ّوچٌیي ایجاد ؽزایظ

ًَر اعت.

تحزیه تغیار اّویت دارد .در ایي همالِ تا ایجاد یه وذ

در ایي همالِ اس رٍػ هثتٌی تز هاتزیظ اًتمال 4×4

هحاعثاتی در تزًاهِ  MATLABتلَر هگٌتَاپتیىی

اعتفادُ ؽذُ اعت ،وِ تِ ٍعیلِ آى هیتَاى عاختار را تِ

عال/وثالت ؽثیِ عاسی ؽذُ اعت .در ایي راعتا تا تَجِ تِ

صَرت ًظزی هَرد تزرعی لزار داد ] .[6تا تذعت آٍردى

هحاعثات همذهاتی چٌذ ضخاهت وِ رفتار ًاًَپالعوًَیه

ضزایة اًعىاط تا اعتفادُ اس رٍاتظ سیز هیتَاى هیشاى

3

هٌاعةتز اس آًْا هؾاّذُ اعت هَرد تزرعی لزار گزفت.

چزخؼ وز

تاثیز عَلهَج پزتَ تاتؾی ٍ ّوچٌیي ساٍیِ تاتؼ پزتَ

وزد ]:[7

هَرد تزرعی لزار گزفتِ ٍ تزرعی ًظزی واهلی تز رٍی

()7

تحزیه ًَری پالعوَى پالریتَى عغحی در ایي عاختار
اًجام ؽذُ اعتّ .وچٌیي پاعخ هگٌتَاپتیىی عاختار

()8

ٍ تیضیگًَگی وز 𝜓 را تزای

)| |
| | )

⁄
⁄

هحاعثِ

(
(

𝜓

هغالعِ ؽذُ ،تحزیه پالعوَى پالریتَى عغحی تِ صَرت

-3

دلیكتز هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت.

-2

اًجام هحاعثات

در ایي همالِ هحاعثات در ٌّذعِ لغثی اًجام ؽذُ ًَر در

هثاًی ًظزی

صفحِ عوَد تز عغح هادُ تاتیذُ هیؽَدّ .وچٌیي پزتَ

تزدار هَج پالعوَى پالریتَى عغحی صَرت سیز تعزیف

فزٍدی دارای لغثؼ  pدر ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ در پیىزتٌذی

هیؽَد [:]4

وزچوي عاختار تزرعی ؽذُ اعت .ؽىل ( )1ایي
√

()1

پیىزتٌذی را تِ صَرت عزحَار ًؾاى هیدّذ.

وِ در آى

ٍ

گذردّی فلش ٍ دیالىتزیه
تِ تزتیة 

تا تَجِ تِ هثاًی ًظزی وذ هحاعثاتی آهادُ ؽذُ ّوچٌیي

ّغتٌذ ٍ

عذدهَج ًَر در َّا اعت .تِ هٌظَر تحزیه

ضزایة ؽىغت هَاد ٍ ضزیة هگٌتَاپتیىی آىّا در

پالعوَى پالریتَى عغحی ،تایغتی هَلفِ

تزدار هَج

)Surface Plasmon Polariton (SPP

Kretschmann Configuration
)Transfer Matrix Method (TMM

1
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هٌؾَر عثَر هیوٌذ .تا تَجِ تِ راتغِ ( )2تزای الیِ

تیغتویي وٌفزاًظ اپتیه ٍ فَتًَیه ایزاى تِ ّوزاُ ؽؾویي وٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیه ایزاى
تا گام ً 0/5اًَهتز تزای سٍایای تاتؾی  0تا  90درجِ تا گام
 0/5درجِ هحاعثِ ؽذُ اعت .تا همایغِ ًتایج تاستاب ٍ
عیگٌال وِز تِ خَتی تمارى وویٌِ تاستاب ٍ تیؾیٌِ
عیگٌال وِز هؾاّذُ هیؽَد .ؽذت تحزیه پالعوَى
پالریتَى عغحی تا اًذاسُ عیگٌال وِز راتغِ هغتمین دارد.

عَلهَجّای هختلف اس پایگاُّای دادُ اعتخزاج ؽذُ ٍ
در وذ هحاعثاتی لحاػ ؽذ.
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ؽىل  :1تلَر هگٌتَپالعوًَیه عال/وثالت تز پایِ پیىزتٌذی وزچوي.

ضخاهت ثاتت ً 11اًَهتز تزای الیِ عال ٍ ضخاهت ّای ،5
ً 8 ٍ 7 ،6اًَهتز اس الیِ وثالت در ًظز گزفتِ ؽذ .تزای
عاختارّای هٌؾَر/عال (/)11 nmوثالت ( )d nmتاستاب
هَجّای  300تا 800
ًَر تِ اسای پزتَ فزٍدی تا عَل 
ًاًَهتز تا گام ًین ًاًَهتز در سٍایای تاتؾی  0تا  90تا گام
ًین درجِ هحاعثِ ؽذ .تاستاب اس عاختار در ؽىل ()2
آهذُ اعت .در تواهی حاالت هؾاّذُ هیؽَد وِ در
سٍایای تشرگتز اس ساٍیِ تاستاب ولی یه وویٌِ تاستاب اتفاق
افتادُ عپظ تا افشایؼ ساٍیِ تاتؾی تاستاب ًیش افشایؼ
هییاتذ .ایي پذیذُ در تواهی عاختارّا ٍ تزای ّوِ
عَلهَجّای تاتؾی اتفاق هیافتذ اهّا ؽذت ایي پذیذُ در
حاالت هختلف هتفاٍت اعتّ .زچِ جفتؽذگی لَیتز
تاؽذ ؽذت هَج پالعوَى پالریتَى عغحی اًتؾار یافتِ
تیؾتز تَدُ ٍ تاستاب ووتز خَاّذ تَد .تِ ایي عزیك تا
تزرعی ؽذت تاستاب هیتَاى حالتی را وِ در آى تیؾتزیي
تحزیه ًَری پالعوَىپالریتَى عغحی اتفاق هیافتذ را
پیذا وزد .اًتؾار هَج پالعوَى پالریتَى عغحی در عغح
هؾتزن تاعث تمَیت ؽذت ًَر در عغح هادُ ؽذُ ؽذت
ًَر تیؾتزی تا هادُ تزّنوٌؼ خَاّذ وزد .ایي پذیذُ
تاعث افشایؼ پاعخ هگٌتَاپتیىی عاختار هیؽَد .تا
تزرعی خَاؿ هگٌتَاپتیىی عاختار تِ خَتی هیتَاى
ؽذت تحزیه پالعوَى پالریتَى عغحی را تحمیك وزد.
در ّویي راعتا عیگٌال وِز لغثی عاختارّای پیؾیي
هحاعثِ ؽذُ ٍ در ؽىل (ً )3وایؼ دادُ ؽذُ اعت .ؽىل
(ً )3وایؾگز عیگٌال وِز لغثی در عاختار هٌؾَر/عال (11
ًاًَهتز)/وثالت تا ضخاهتّای  5تا ً 8اًَهتز اس الیِ وثالت
اعت .عیگٌال تِ اسای عَلهَجّای  300تا ً 800اًَهتز

ؽىل  :2تاستاب اس عاختار عال (ً 11اًَهتز)/وثالت ،تا ضخاهتّای 5
تا ً 8اًَهتز الیِ وثالت تا عَلهَجّای  300تا ً 800اًَهتز.
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 داًؾگاُ صٌعتی ؽیزاس،1392  تْوي10  تا8
6(  وثالت/) ًاًَهتز11( عال/هزتَط تِ عاختار هٌؾَر
 درجِ ٍ تزای49 ًاًَهتز) تَدُ وِ در ساٍیِ فزٍدی
 ایي اهز. ًاًَهتز تذعت آهذُ اعت699 عَلهَج تاتؾی
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ًؾاى دٌّذُ جفتؽذگی لَی ٍ اًتؾار ؽذیذ پالعوَى
.پالریتَى عغحی در ایي حالت اعت

تحث ٍ ًتیجِ گیزی

-4

4×4 در ایي همالِ تا اعتفادُ اس هاتزیظّای اًتمال
تحزیه ًَری پالعوَى پالریتَى عغحی در عاختار
وثالت ٍ پاعخ هگٌتَپالعوًَیه آى/هگٌتَپالعوًَیه عال
 تیؾیٌِ عیگٌال وِز وِ هتٌاظز.هَرد تزرعی لزار دادُ ؽذ
تا تیؾیٌِ تحزیه پالعوَى پالریتَى عغحی اعت در
 ًاًَهتز وثالت ٍ در عَلهَج6 ٍ  ًاًَهتز عال11 ضخاهت
 درجِ پزتَ فزٍدی تِ همذار49 ِ ًاًَهتز در ساٍی599
ُ ایي تیؾیٌِ عیگٌال وِزًؾاى دٌّذ. درجِ رعیذ53/89
جفتؽذگی لَی ٍ ًْایتا اًتؾار ؽذیذ هَج پالعوَى
پالریتَى عغحی تِ دلیل حضَر عال ٍ ایجاد هَج
پالعوَى پالریتَى عغحی در تلَر هگٌتَپالعوًَی
.عزاحی ؽذُ اعت
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 ًاًَهتز11 وثالت تزای ضخاهت/ عیگٌال وِز اس عاختار عال:3 ؽىل
 تا300  ًاًَهتز وثالت در عَلهَج8 ٍ 7 ،6 ،5 عال ٍ ضخاهتّای
.ِ درج90  تا0  ًاًَهتز ٍ سٍایای فزٍدی0/5  ًاًَهتز تا گام800
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