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ثیست ٍ یىویي وٌفشاًس اپتیه ٍ فَتًَیه ایشاى
ٍ ّفتویي وٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍسی فَتًَیه ایشاى
 داًطگبُ ضْیذ ثْطتی،۳262 ُ دی هب32  تب32

بررسی اثر تقبرن سبختبری ي مغىبطیذگی بر تًلیذ َبرمًویک ديم در الیٍَبی وبزک
گبروت
۳

 سیذُ هْشی حویذی، 3ٍ۳ هحوذ هْذی طْشاًچی، ۳صّشا سبدات ػضیضی
 تْشاى، داًطگبُ ضْیذ ثْطتی،پظٍّطىذُ لیضس ٍ پالسوب۳
 تْشاى، داًطگبُ ضْیذ ثْطتی،داًطىذُ فیضیه3

 در اثر، برای الیٍَبی وبزک مغىبطیسی گبروت، جملٍَبی غیرخطی مربًط بٍ تقبرن بلًری ي القبی مغىبطیسی،ٍچکیذٌ – در ایه مقبل
 بب ایهSHG  ارتببط قطبص غیرخطی ي ضذت.) بررسی ضذٌ اوذMSHG( ) در میذان صفر ي بب حضًر میذانSHG( تًلیذ َبرمًویک ديم
SHG  اثر تقبرن بلًری بب وبَمسبوگردی چرخطی ضذت.جمالت غیر خطی بٍ صًرت تئًری در دیذگبٌ پذیذٌ ضىبسی تًصیف ضذٌ است

 اثر القبی میذان. را اثببت میکىذ3m  مطببق بب محبسببت تئًری يجًد تقبرن، وتبیج تجربی.حبصل از ومًوٍ در وتبیج تحقیق ضذ
، در دي سًی مخبلف میذان اعمبلیSHG  از تفبضل ضذت.مغىبطیسی ویس بب تغییر اوذازٌ ي جُت میذان اعمبلی ريی ومًوٍ بررسی ضذ
. بذست میآیذMSHG مقذار
.ػجَسی

ِ ٌّذس، گبسًت، تَلیذ ّبسهًَیه دٍم، تمبسى ًمطِای، المبی هغٌبطیسی-ُولیذ ٍاط

Effect of crystalline symmetry and external magnetic field on the
magnetization induced second harmonic generation in garnet thin film
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Abstract- We demonstrates the presence of nonlinear magnetization-induced terms in magnetically ordered crystals in the
second-harmonic generation (SHG) effect. The nonlinear terms have been evidenced experimentally in magnetic garnet film
and explained theoretically in the frame of a developed phenomenological model. The rotational anisotropy of the SHG
intensity as a function of the azimuthal angle of the film at normal incidence in transmission geometry has been investigated.
The effect of the magnetic field induced by changing the strength and direction of the applied magnetic field were analyzed.
By residuum of SHG intensity on opposite sides of the applied magnetic field, the MSHG achieved.
Keywords: Garnet, Magnetic induced, Point symmetry, Second harmonic generation, Transmission geometry.
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 32تب  32دیوبُ  ،۳262داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
فشوبًسی دٍ ثشاثش پشتَی اغلی  Eتَلیذ هیضَد وِ دس
تمشیت دٍلطجی

 -1مقذمٍ

)(۳

P22   2 : E E ,

است ] .[3دس ساثطِ (  2  ،)۳تبًسَس پزیشفتبسی هشتجِ
دٍم است .دس هَاد هغٌبطیسی ایي تبًسَس تبثؼی اص ثشداس
هغٌبطص هیضَد .دس دیذگبُ پذیذُ ضٌبسی ،هیتَاى ایي
تبًسَس سا ثش حست سشی تَاًی  Mثِ غَست
)(3

 2   2,0   2,1.M  ...

ثسط داد .دس ساثطِی فَق   2,1 ٍ  2,0ثِ تشتیت
ثخص ثلَسیي غیش هغٌبطیسی ٍ هغٌبطیسی پزیشفتبسی سا
تَغیف هیوٌٌذ .خَاظ تمبسًی ٍ دسایِّبی غیش غفش

تبًسَسّبی   2,1 ٍ  2,0هستمیوب تَسط گشٍُ تمبسًی
ثلَسی تؼییي هیضًَذ.

پذیذُ  MSHGدس هَاد گًَبگًَی ثشسسی ضذُ است.
هطبلؼِ فیلن ًبصن گبسًت ،ثب سبختبس ثلَسیي ٍ داهٌِ پبسخ
ثبالً ،وًَِای هٌبست ثشای هطبلؼِ  MSHGاست .خَاظ
هغٌبطیسی گبسًت ثش سٍی صیشالیِ گبدلیٌیَم -گبلیَم-
گبسًت )GGG( 2ضٌبختِ ضذُ است ] .[3اص طشفی ،ثِ دلیل
ػذم تطجیك ثَاة ضجىِ ثیي گبسًت ٍ ایي صیشالیِ ،تمبسى
ثلَسی آى وبّص هییبثذ .وبّص تمبسى ،دس حیي سضذ الیِ
گبسًت اثش  MSHGوِ دس تمبسى هىؼجی هوٌَع است ،سا دس
حدن فیلن هدبص هیًوبیذ .دس دیذگبُ پذیذُ ضٌبسی ،ایي
اثش ثشحست تَاى دٍم هیذاى الىتشیىی (خولِ هیذاى
ثلَسی) ٍ ساثطِ خطی ثب هغٌبطص دس ثشداس لطجص ظبّش
هیضَد .ثٌبثش تذاخل ثیي ایي خولِّب ،دس ضذت

تمبسى ًوًَِ الیِ ًبصن گبسًت ،ثب گشٍُ تمبسى ًمطِای
(  ) C3vهطخع هیضَد وِ هتٌبظش ثب سوت گیشی الیِ
دس ساستبی ( )۳۳۳است .دس ایي تمبسى ،دٍ ػولگش ثبیذ دس
ًظش گشفتِ ضًَذ 7ثبصتبثص آیٌِ ای اص غفحِ ضبهل ٍ z ٍ y
چشخص  ۳31دسخِ حَل هحَس ] .[۳۳۳ثشداسّبی ٍ E
 P2تحت ػولگش ثبصتبة آیٌِای ثِ غَست ثشداسّبی
لطجی ٍ  Mهبًٌذ ثشداس هحَسی تجذیل هیضًَذ .ثِ ایي
ػلت ،تؼذاد ػٌبغش هستمل تبًسَس پزیشفتبسی وبّص هی-
یبثٌذ .دس ٌّذسِی ػجَسی ٍ ثِ اصای هیذاى هغٌبطیسی
ػشضی طجك هحبسجبت لجلی ،ػٌبغش هَخَد دس دٍ تبًسَس
دس دست است] .[3دس ٌّذسِی ػشضی ،اثش چشخص
فبسادی خطی ٍخَد ًذاسد ثٌبثشایي ضذت ّوبٌّگ دٍم
ثشای الیِ ثب خْت گیشی ( )۳۳۳سا هیتَاى ثِ ایي غَست
3m

ّبسهًَیه دٍم  I 2  P2 2خولِ ّبی خطی ٍ هشثؼی
ثشحست  Mظبّش هیضًَذ.
دس ایي همبلِ ،ثب سٍیىشد تدشثی ٍخَد ٍ ًمص ایي خولِ ّب
دس  MSHGثشسسی هیضَد .ثشای ایي هٌظَس اص دٍ
چیذهبى ،وِ دس اٍلی اثش تغییش صاٍیِ سوتی ٍ دس دیگشی
تغییش هیذاى اػوبلی ثِ الیِ ًبصن ،ثِ تشتیت دس تَلیذ
 MSHG ٍ SHGهَسد هطبلؼِ لشاس هیگیشًذ.

2,0 cos 2 3   2,0M 2
I PP 2,    E P4 (  xxx
yyy
)( 2

) 2,0M cos 3
 2 xyx

ًَضت .دس ساثطِی (ًَ )2ع ٍاثستگی ضذت ّبسهًَیه دٍم
ثِ صاٍیِ سوتی ٍ هغٌبطص ػشضی دس ًوًَِ ًطبى دادُ
ضذُ است.

 -2مببوی وظری تًلیذ َمبَىگ ديم
ّبسهًَیه دٍم تَسط لطجص غیشخطی دسخِ دٍ  P22دس
1

Second harmonic generation
Magnetic induced second harmonic generation
3
gadolinium-gallium-garnet
2
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دس دٍ دِّی اخیش ،اثشات غیش خطی دس ثشّوىٌص پبلس-
ّبی پش اًشطی لیضس ثب هَاد ،هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اًذ ].[۳
هطبلؼِ اٍلیِ سبختبس ثلَسیي ،ضشایت پزیشفتبسی غیشخطی
ٍ ثشسسی وبسثشدی خَاظ سطَح ٍ هشصّبی هَاد ثب هحه
ایي اثشات هحمك هیضَد .اص خولِ اثشات غیشخطی ،تَلیذ
ّبسهًَیه دٍم ٍ )SHG( ۳تَلیذ ّبسهًَیه دٍم المبی
هغٌبطیسی )MSHG( 3است .اثش  ،MSHGدس هطبلؼِ ٍ
تػَیش ثشداسی اص حَصُّبی هغٌبطیسی ٍ دیَاسُّبی
هغٌبطیسی ثِ تشتیت دس هَاد آًتی فشٍ ٍ فشٍ هغٌبطیس
استفبدُ هیضَد .ایي اثشّب دس ثلَسّبیی وِ تمبسى هشوضی
ًذاسًذ هدبص ّستٌذ.

 32تب  32دیوبُ  ،۳262داًطگبُ ضْیذ ثْطتی

 -4وتبیج ي بحث

 -3ريش آزمبیص
ضوبی ولی چیذهبى تدشثی ثِ وبس سفتِ دس آصهبیص ّب ،دس
(ضىل  )۳آهذُ است.

 -1-4چیذمبن مربًط بٍ وبَمسبوگردی
بلًریه

ضىل  7۳ضوبی ولی اص چیذهبى تدشثی ( 7Mآیٌِ ثب ثبصتبثٌذگی ثبالی
ً ۳131بًَ هتش 7L ،لٌض 7P ،حفشُ دسیچِ 7F1 ،فیلتش هیبى گزس
ً۳131بًَهتش 7F2 ،فیلتش هیبى گزس ً 223بًَهتش 7GT ،هٌطَس گلي-
تیلَس 7PMT ،آضىبس سبص 7HV ،هٌجغ ٍلتبط ثبال 7PAm ،پیص تمَیت
وٌٌذُ 7Amp ،تمَیت وٌٌذُ 7MCA ،تحلیلگش چٌذ وبًبلِ 7PC ،سایبًِ).

ثبتَخِ ثِ ساثطِ ضذت  ،SHGضذت ّوبٌّگ دٍم داسای
تٌبٍة  31دسخِ ای ثشای ًوًَِ هَسد ًظش است ،وِ ٍخَد
آى دس دادُّبی تدشثی ضبّذی ثش ( )۳۳۳ثَدى خْت-
گیشی الیِی ًبصن است.

ًوًَِ الیِ ًبصن گبسًت دس چیذهبى اٍل ٍ دٍم ثِ تشتیت
دس ًگْذاسًذُ چشخبى (چشخص حَل هحَس  ٍ )zثیي وَیل
ّبی هغٌبطیسی لشاس داسد .دس ّشدٍ چیذهبى ،آصهبیص دس
دهبی اتبق (  ٍ ) T  295Kدس ٌّذسِی ػجَسی ٍ تبثص
ػوَدی (ضىل  )۳لشاس هیگیشد .ثبسیىِ لیضس ثب طَل هَج
ً ۳131بًَهتش ،اًشطی 21هیلی طٍل ثش ٍاحذ پبلس ،ػشؼ
پبلس ً 3-1بًَ ثبًیِ ،فشوبًس تىشاس ّ ۳1شتض ثب لطجیذگی
 Pپس اص ثبصتبة اص یه آیٌِ دس ساستبی هحَس  zدستگبُ
هختػبت آصهبیطگبُ هٌتطش هیضَد .پس اص آى اص حفشُی
ثب لطش  ۳سبًتی هتش ٍ فیلتش ً ۳131بًَهتشی ػجَس وشدُ ٍ
ثِ غَست ػوَدی ثِ سطح ًوًَِ هیسسذ .پس اص ًوًَِ ،ثِ
ووه آیٌِ ثبصتبثٌذُ ً ۳131بًَهتشی دس صاٍیِ  12دسخِ ٍ
دٍ ػذد فیلتش ً 223بًَهتشی ،طَل هَج اغلی
ً۳131بًَهتشی اص هسیش دسیچِ  PMTحزف هیضَد.
پشتَی ّبسهًَیه دٍمً 223 ،بًَهتشی (سًگ سجض دس ضىل
 )۳پس اص ػجَس اص لٌض ٍ آًبلیضٍس (هٌطَس گلي -تیلَس) ثب
لطجیذگی ٍ Pاسد پٌدشُ اضىبسسبص هیضَد .دس ًْبیت،
دادُّبی ّوبٌّگ دٍم تَسط سیستن پشداصش دادُّب
ثذست آهذُ ٍ ثِ غَست دیدیتبلی رخیشُ هیضًَذ.
دس چیذهبى اٍل ،ثِ هٌظَس ثشسسی ًبّوسبًگشدی ثلَسی،
گبسًت سا حَل هحَس  zهیچشخبًین ٍ دس صٍایبی سوتی
هختلف  آصهبیص اًدبم هیضَد .دس چیذهبى دٍمً ،وًَِ
گبسًت سا دس هیذاى هغٌبطیسی ػشضی (هحَس  )yلشاس دادُ
ٍ ثب تغییش ضذت خشیبى سین پیچ ،اثش خبثِخبیی هیذاى
اػوبلی ثِ ًوًَِ ثش تَلیذ ّبسهًَیه دٍم ثشسسی هیضَد.
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ضىل ً .3وَداس ٍاثستگی ضذت  SHGدس هیذاى  Hغفش ثِ صاٍیِ
سوتی ًوًَِ گبسًت دس تشویت لطجص ٍسٍدی ٍ خشٍخی ً .Pوَداس
ًمطِ چیي حبغل اص پیص ثیٌی تئَسی ایي ًتبیح است.

تَافك ًسجتب خَثی ثیي دادُّبی تدشثی ٍ هحبسجبت
تئَسی ٍخَد داسدّ .وچٌیي ایي ًتبیح ثب گضاسش گشٍُّبی
دیگش ] [1ثش سٍی گبسًتای هطبثِ ّوسبى است.

-2-4

اوذازٌ گیری MSHG

دس چیذهبى دٍم ،تحت یه صاٍیِ سوتی هطخع ،ثِ
ثشسسی تبثیش هیذاى هغٌبطیسی دس ضذت ٍ تَلیذ
ّبسهًَیه دٍم پشداختِ ضذ .ضىل ً 2وَداس حبغل اص
 SHGثشحست تغییش هیذاى هغٌبطیسی ثش سٍی ًوًَِ
آٍسدُ ضذُ است .ثشای ثذست آٍسدى ایي اثش خبلع ،ضذت
 SHGسا ثِ اصای همبدیش گسستِای اص هیذاى هغٌبطیسی دس
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دس ثشسسی ًتبیح تدشثی ثذست آهذُ دس حبلت
غیشهغٌبطیسی چیذهبى اٍل ،ثستگی صاٍیِای تَلیذ
ّبسهًَیه دٍم دس الیِ ًبصن گبسًت ثب تمبسى ()۳۳۳
تحمیك هیضَد .دس ضىل ً 3وَداس حبغل اص چشخص 1تب
 231دسخِای صاٍیِی سوتی ًوًَِ الیِ ًبصن ،دس حبلتی
وِ دادُ ٍسٍدی ٍ خشٍخی لطجص  Pداسًذ ،دس وٌبس ًتیدِ
حبغل اص تئَسی (ساثطِ ( ))2اسائِ ضذُ است.

 32تب  32دیوبُ  ،۳262داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
اص حوبیت ٍ ساٌّوبییّبی خٌبة دوتش سضب هسؼَدی ٍ
ّوىبساى ایطبى دس آصهبیطگبُ سپبسگزاسی هیوٌین.

دٍ خْت هختلف دس ساستبی ػشضی ثجت سپس تفبضل
همبدیش ثذست آهذُ ،ثِ ػٌَاى ضذت حبغل اص تشم
هغٌبطیسی ( )MSHGثب دسًظش گشفتي خطبی ثجت دادُ
هحبسجِ ضذُ است.

مراجع
[ ]۳

][2

[ ]3ثحشیٌی هشین ،.حویذی سیذُ هْشی ،.طْشاًچی هحوذ هْذی،

تَلیذ ّوبٌّگّبی دٍم اص الیِی هگٌتَ اپتیىی ثیسوَت
گبسًت ،پبًضدّویي وٌفشاًس اپتیه ٍ فَتًَیه ایشاى.۳254 ،
Bonda A., Uba S., Uba L., Nonlinear magnetizationinduced terms in garnet film polarization in the secondharmonic generation effect: Theory and experiment, Phys.
Rev. B 87, (2013) 024426.

ضىل ً 72وَداس تغییشات ضذت  SHGدس هیذاى هغٌبطیسی هٌفی
(ًوَداس لشهض) ،هیذاى هغٌبطیسی هثجت (ًوَداس هطىی) ٍ تفبضل ایي
همبدیش ثِ اصای هیذاى هغٌبطیسی (ًوَداس آثی) دس ٌّذسِ ػجَسی ٍ ثِ
اصای لطجص فشٍدی ٍ ػجَسی .P

ّوبًطَس وِ هطبّذُ هیضَد تبثیش هیذاى هغٌبطیسی ٍ
ػجبسات هتٌبظش ثب آى دس ساثطِ ضذت (هطبثك ثب ساثطِ ())2
ثِ دلیل وَچىی ضشایت غیش لطشی تبًسَس پزیشفتبسی،
دسغذ وَچىی اص  SHGول سا تطىیل هیدٌّذ .دس ضىل
 ،2تفبضل ضذتّب هطبثك ثب هالحظبت تئَسی ثب هغٌبطص
ساثطِ خطی داسد ٍ دس ایٌدبً ،تبیح تدشثی ثب افضایص هیضاى
هیذاى هغٌبطیسی اػوبلی  MSHGافضایص هییبثذ.

 -5وتیجٍگیری
دس ایي همبلِ ،ثب دٍ سٍیىشد تدشثی هختلف ،ضذت ٍ SHG
 MSHGدس ًوًَِ ّبی ثذٍى هشوض تمبسى گبسًت ثشسسی
ضذًذً .طبى دادُ ضذ ،ضذت  SHGخشٍخی دس ًوًَِ
هغٌبطیسی الیِ ًبصن گبسًت ثب آسایص ثلَسی ٍ خْت
گیشی غفحِ (ً ،)۳۳۳سجت ثِ دٍساى صاٍیِ سوتی (هطبثك
ثب پیص ثیٌی هحبسجبت تئَسی) ،تٌبٍة  31دسخِ ای داسد.
ثب اسایِ چیذهبى ٍ تحلیل دادُ هٌبست ،ثجت ٍ خذاسبصی
اثش ضؼیف المبی هغٌبطیسی دس ضذت  SHGهیسش گشدیذ.
اص ثجت  MSHGدس تحلیل خَاظ هغٌبطیسی هَاد استفبدُ
هیضَد.
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