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 Au/Co/Auافسایص ضریب مگىتًپالسمًویکی در ساختارَای وقص گرفتٍ ضذٌ از 

  2، اهیزحغیي ثزادراى لبعوی1، عیذُ هْزی حویذی1هحوذ هصلح 
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فیسیکی جذیذ کىار َم قراردادن مًاد با مطخصات مختلف در ساختارَای بٍ ابعاد واوًمتری بٍ عىًان مسیری برای تحقق خًاظ  -کیذٌچ

 رضذ یافتٍ ضذٌ بٍ ريش کىذيپاش  Au/Co/Auالیٍ ای است. در ایه تحقیق تقًیت اثر کر مگىتًاپتیکی واضی از سٍمًرد تًجٍ ياقع ضذٌ 

وتایج حاصل از . اوذازٌ گیری قرار گرفتٍ استمًرد استایرن واوًمتری پلی 595َای ذی حاصل از خًدآرایی واوًکرٌبر ريی کریستال ديبع

در اثر تحریک پالسمًن پالریتًن َای سطحی جایگسیذٌ در وًاحی حاضیٍ دار حاصل اپتیکی کر اثر مگىتًایه اوذازٌ گیری بیاوگر تقًیت 

 باضذ.می از بسترٌ طرح دار

 Au/Co/Auای الیِعِ -پالعوًَْبی عغحی هَضعی-ّبی پلی اعتبیزىًبًَكزُ -اپتیکی كزاثز هگٌتَ-ٍاصُكلیذ 
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Abstract- Hybridization of materials with different properties in nanostructures has emerged as a new way of realizing 
improved physical properties. In this paper we report enhanced magneto-optical Kerr effect related to Au/Co/Au multilayer 
on two dimensional hexagonal closed pack arrays resulted from self-assembly of 794 nm mono-disperse nanospheres on 

hydrophilic substrate and later thin film deposition by sputtering. Our results show that we have enhanced magneto-optical 
Kerr effect due to excitation of surface Plasmon resonance of nano corrugated template prepared by nanospheres. 
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 مقذمٍ -1

ثِ عٌَاى راُ جذیذی ثزای  ی چٌذالیًِبًَعبختبرّبگیزی اس ثْزُ

یبفتِ فیشیکی ٍ  تحمك عولکزد چٌذگبًِ ٍ خَاؿ تَععِ

هغیزی ثزای فبئك آهذى ثز خصَصیبت غیز هغلَة ّوچٌیي 

خصَصیبت جذیذ اس جفت ؽذى ایي هغزح اعت.  هختلف هَاد

صَصیبت خَاؿ هَاد هختلف ٍ ّوزاُ كزدى ًتبیج ًبؽی اس خ

ایي دیذگبُ ًیبسهٌذ فْن درعت آیٌذ. ًبًَهتزی هَاد ثِ دعت هی

اس اثزات ّوغبیگی ٍ تَاًبیی ایجبد ًبًَعبختبرّبی كٌتزل ؽذُ 

فعبل  دٌّذ كِ هَادتحمیمبت سیبدی ًؾبى هی .ثبؽذهی
هگٌتَپالعوًَیکی كِ اس تزكیت فلشات ًبدر ٍ فلشات هغٌبعیغی 

پالریتًَْبی -اًذركٌؼ پالعوَى گیزی اساًذ ثب ثْزُتؾکیل ؽذُ

عغحی ٍ خَاؿ هغٌبعیغی هَاد، اهکبى تمَیت اثزات 

هگٌتَاپتیکی هَاد را دارًذ. خَاؿ هگٌتَاپتیکی ٍ اثزات ًبؽی 

ّب ٍ ؽٌبعی ّز یک اس هَلفِ اس ّوغبیگی ثغتگی ثِ ریخت

الکتزیکی هحیظ دارد. در عول تحمیمبت ثز رٍی خَاؿ دی

ّبی هختلف ّوغبیگی ثیي هَلفِ گیزی اس اثزچگًَگی ثْزُ

كِ ثب ّذر رفت كن اًزصی كِ اپتیکی ثزای افشایؼ اثز هگٌتَ

ثزای كبرثزدّبیی ًظیز ایشٍالتَرّب ٍ هذٍالتَرّبی هگٌتَاپتیکی 

 .یبتی اعت ٌَّس در هزاحل اٍلیِ اعتح

ّبی ّن اًذاسُ كزُدر ایي گشارػ هب یک هبعک كزیغتبلی اس ًبًَ

ًؾبًی ثِ رٍػ این ٍ ثب اعتفبدُ اس الیِزدُتْیِ ك 1اعتبیزىپلی

ثز رٍی هبعک   Au/Co/Auای اس فلشاتالیِعِ 2كٌذٍپبػ

بی پالریتًَْ-پالعوَىتب اثز ًبؽی اس  اینكزیغتبلی ًؾبًذُ

 اپتیکی كز را ًؾبى دّین. هَضعی عغحی ثز رٍی اثز هگٌتَ

چگًَگی كٌبر  خصَصیبت هزثَط ثِ عبختبر هذكَر كِ ؽبهل

ًوَدار ثبستبة ًَر  رگیزی ٍ ًظن ًبًَعبختبر تؾکیل ؽذُ،ّن لزا

ٍ  3بی عغحی هَضعیْپالریتًَ -لیشر ثزای تحزیک پالعوَى

صَرت تجزثی ثِ  كِ ثبؽٌذعیفی هیلغجی یکی كز اثز هگٌتَاپت
 ذ.ًاثجت ؽذُ

خصٍ یابی ساختارَای تًلیذ ي مط -2

 مگىتًپالسمًوی

ای ثِ صَرت یًِبًَعبختبرّبی هَرد هغبلعِ در ایي گشارػ آرا

-ّبی ّن اًذاسُ پلییک هبعک كزیغتبلی دٍ ثعذی اس ًبًَكزُ

ّب ثز رٍی عغح یک ثبؽذ كِ اس خَدآرایی ًبًَكزُاعتبیزى هی

                                                                            
 

 

 
1 polystyrene 
2 sputtering 
3 LSPR 

ًکِ سیز الیِ آپظ اس  (.1اًذ )ؽکل الم آثذٍعت ثِ ٍجَد آهذُ

دلیمِ درٍى  10هَرد ًظز ثب آة ٍصبثَى ؽغتِ ؽذ ثِ هذت 

اخل اتبًَل غَعِ ٍر ؽذ، پظ اس دلیمِ د 10هحلَل اعتَى ٍ 

ؽغتؾَ ثب اة دٍثبر یًَیشُ ٍ خؾک كزدى، سیز الیِ ثِ هذت 

( H2SO4 : H2O2اس  3:1عبعت درٍى هحلَل پیزاًْب)تزكیت 3

ٍر ؽذ، عپظ سیزالیِ را اس درجِ علیغیَط غَع50ِدر دهبی 

هحلَل پیزاًْب خبرج كزدُ ٍ پظ اس ؽغتؾَ ثب آة دٍثبر یًَیشُ 
-اس ًبًَكزُ 4درصذ ٍسًی 2.5 حلَل كلَئیذیٍ خؾک كزدى ه

ثز هیکزٍلیتز  10حجن در  nm794ثِ لغز  اعتبیزىّبی پلی

هبعک كلَئیذی پظ اس خؾک ؽذى  رٍی سیز الیِ چکبًذُ ؽذ،

ًؾبًی در داخل ثزای الیٍِ  (2)ؽکل تؾکیل ؽذُهحلَل 

 ای الیِعِالیِ ًؾبًی  هحفظِ دعتگبُ كٌذٍپبػ لزار دادُ ؽذ،

Au/Co/Au در فؾبرًبًَهتز  17ٍ  5، 20ّبی ثِ ضخبهت 

ّب ثب ٍ ثب چزخؼ یکٌَاخت سیز الیِگبس آرگَى هیلی ثبر  10 -3 

  اًجبم ؽذ. rpm10عزعت 

عی در ًوًَِ هذكَر پالریتًَْبی عغحی هَض-زیک پالعوَىتح

ٍ در  nm632ثِ عَل هَج ًئَى -ّلین ًَر لیشر  P ثب لغجؼ

ثزرعی ثِ عالٍُ  .زدیذُ اعتجت گٍ ثدرجِ  40تب  10سٍایبی 

عٌج ٍ پبعخ هگٌتَ اپتیکی ایي عبختبر ثب كوک دعتگبُ عیف

درجِ 45لغجی در ساٍیِ  گیزی چزخؼ كز عیفیچیذهبى اًذاسُ

 .صَرت پذیزفت mT 300ٍ ؽذت هیذاى 

 

-ای الیِ ًؾبًی ؽذُ ثز رٍی آرایِ ًبًَكزُی عِ الیٍِارُ: عزح1ؽکل 

 .اعتبیزىی پلیّب

تَاى در لبلت ثغتگی اثز كز هگٌتَاپتیکی ثِ خَاؿ هَاد را هی
 [8]راثغِ سیز ًَؽت

(1)                 )1(/ 2/1
K xxxyxyKi   

كز، ٍ  5گًَگیثیضیKهیشاى چزخؼ كز ٍ Kكِ در آى

xxxy  ّبی لغزی ٍ غیز لغزی تبًغَر ثِ تزتیت هَلفِ,

ثبؽٌذ، ثب تَجِ ثِ ایي راثغِ ٍجَد الکتزیک هیهختلظ دی

الکتزیک هٌؾبء اصلی ٍجَد اثز هَلفِ غیزلغزی در تبًغَر دی

                                                                            
 

 

 
4 Wt% 
5 ellipticity 
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تَاى ًتیجِ كز هگٌتَاپتیکی اعت، ثب دلت در ّویي راثغِ هی

-گزفت كِ حتی در صَرتی كِ هَلفِ غیزلغزی تبًغَر دی

، كَچک ثبؽذ ّن ثب ؽزط كَچک ثَدى هخزج xyالکتزیک،

2/1)1(( ،1راثغِ)
xxxx   ِاثز كز هگٌتَاپتیکی لبثل تَج ،

تَاى ایي اتفبق را ٌّگبهی كِ ثخؼ حمیمی خَاّذ ثَد، هی

ّغت را  1، تمزیجب ثزاثز xxالکتزیک،هَلفِ لغزی تبًغَر دی

 اًتظبر داؽت.

الکتزیک ثب اعتفبدُ اس هذل ثزای یک فلش هَلفِ لغزی ثبثت دی

 ؽَدثِ صَرت سیز ًَؽتِ هی 6درٍد
(2) )()()( 0  tyconductivixx  

)(0  ٍ )(رفتبری ؽجیِ فضبی آساد دارد tyconductivi 

ّبی ثبر آساد اعت ٍ ثب اعتفبدُ اس هذل هزثَط ثِ رعبًؼ حبهل

 ؽَدسیز ًَؽتِ هی درٍد ثِ صَرت

(3) )/(1)( 22
0  iptyconductivi  

ّبی ثبر الکتزیکی را تَصیف پزاكٌذگی حبهل سهبى آعبیؼ 
ؽَد كِ ثب راثغِ كٌذ ٍ ثِ رعبًٌذگی هحیظ هزثَط هیهی

*2 / mne   ؽَد كِ تَصیف هیn ّبی ثبر تزاكن حبهل

ٍسى هَثز حبهل ثبر الکتزیکی اعت،  m*کی در رعبًب ٍ التزی

ّبی ثبر حبهل 7فزكبًظ پالعوبی پَؽبًی ًؾذ0pُّوچٌیي

22*الکتزیکی رعبًب ّغت كِ ثب راثغِ 
0 /4 mnep     ِث

 ؽَد.خَاؿ رعبًب هزثَط هی
xxxxxx، الکتزیک هختلظثِ عَر كلی ثبثت دی i  یک،

لغوت حمیمی ٍ یک لغوت هََّهی دارد ، ثب تَجِ ثِ رٍاثظ ثبال در 

pلجِ فزكبًظ پالعوب، الکتزیک ، لغوت حمیمی ثبثت دی

1xx ؽَد.( اثز كز تمَیت هی1ؽَد ٍ ثب تَجِ ثِ راثغِ )هی 

 

 وتایج ي ومًدارَا -3

-ًؾبىز ثجت ؽذُ ثَعیلِ هیکزٍعکَح الکتزًٍی رٍثؾی تصَی

 اعتبیزىّبی پلیًبًَكزُ 8پکیذُدٌّذُ چیٌؼ ؽؾگَػ درّن

nm794 ( 2ثبؽذ)ؽکلثز رٍی سیز الیِ هی. 

                                                                            
 

 

 
6 Drude model 
7 unscreened 
8 hcp 

 

ّبی ًبًَكزُ یکزٍعکَح الکتزًٍی رٍثؾی اس چیٌؼ: تصَیز ه 2ؽکل

 اعتبیزىپلی

 

 حغت ساٍیِثز اس رٍی ًوًَِ  nm632ستبة ًَر لیشر ثبًوَدار 

 ّبی عغحیدٌّذُ تحزیک پالعوَى پالریتَى( ًؾبى3)ؽکل

 33اعت كِ در ساٍیِ  كزُ ّبًبًَرٍی  ّبی ًؾغتِثز رٍی الیِ

فزٍدی ثب پالعوًَْبی عغحی ثِ درجِ ثب جفت ؽذى  ًَر 

 كویٌِ ثبستبة رعیذُ اعت.
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 ّبی عغحی هَضعیَى: عیف ثبستبة تحزیک پالعوَى پالریت3ؽکل 

 

 

كِ ثب تَجِ آهذُ اعت  4پبعخ اثز كزهگٌتَاپتیکی ًیش در ؽکل 

 nm 423ثِ ایي ًوَدار تمَیت هگٌتَ اپتیکی در عَل هَج

ثزاثزی ضزیت هگٌتَاپتیکی كز  15افشایؼ . اتفبق افتبدُ اعت

-ّبی پلیگزفتِ اس ًبًَكزُعزح Au/Co/Auدر ًبًَعبختبر 

ثز رٍی ثغتزُ  Au/Co/Auًَِ اعتبیزى در همبیغِ ثب ًو

ّبی عغحی پالریتَى-ؽیؾِ، حبصل اس تحزیک پالعوَى

 ّب اعت.  جبیگشیذُ در خلل ٍفزج حبصل اس ًبًَكزُ



 فَتًَیک ایزاى ٍ فٌبٍری كٌفزاًظ هٌْذعی ّؾتویي ٍكٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى  دٍهیيٍ ثیغت 
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ای عال/كجبلت/عال : پبعخ اثز كز هگٌتَاپتیکی ًوًَِ عِ الی4ِؽکل 

چٌذ الیِ ای رٍی ثِ ّوزاُ  ّبًؾبًی ؽذُ ثز رٍی آرایِ ًبًَكزُالیِ

  .سیزالیِ ؽیؾِ

ثِ عالٍُ پبعخ ّبی دیگزی در عَل هَجْبی كبرثزدی هٌغمِ 

 ًوَدار ثِ چؾن هی خَرد كِ  هزئی ًیش در ایي

 هی تَاًذ ایي ایشٍالتَرّب را ثِ ادٍات چٌذ كبًبلِ ثذل كٌذ.

ّوچٌبًکِ هؾبّذُ هی ؽَد چٌذ الیِ ای عال/ كجبلت/ عال 

زیي، پبعخی در عَل هَجْبی ثذٍى حضَر ثغتزُ هٌظن سی

ثبالتز اس خَد ًؾبى هی دّذ كِ ثِ صَرت هغتمین ثِ پالعوَى 

ّبی عغحی اًتؾبری در عیغتن عِ الیِ ای ثز هی گزدد ٍ ایي 

در حبلی اعت كِ ثب ٍرٍد پالعوًَْبی ثزاگ در ایي عیغتن 

ثب جبثجبیی آثی در عَل هَج تحزیکی ثِ ٍجَد آهذُ اعت. 

ّب ٍ الیِ ًؾبًی هجذد در تزكیت تغییز اثعبد ًبًَكزُ

تَاى اًتظبر ثز رٍی آى، هی Au/Co/Auهگٌتَپالعوًَی 

تَاًذ افك جذیذ در جبثجبیی عَل هَجی پبعخ را داؽت كِ هی
 راُ ایشٍالتَرّبی هگٌتَاپتیکی ثگؾبیذ. 

 

 گیری وتیجٍ -4

اعتبیزى ثز پلی nm795ّبی چیٌؼ ًبؽی اس خَدآرایی ًبًَكزُ

ای الیٍِ الیِ ًؾبًی عِ کیل ؽذُتؾ رٍی ثغتزُ ؽیؾِ

Au/Co/Au  ل یتؾک .ثب رٍػ كٌذٍپبػ اًجبم ؽذ آىثز رٍی

-عِ ّبی عغحی هَضعی ثز رٍی ًبًَعبختبرپالعوَى پالریتَى

 .ّبی ثِ دعت آهذُ تبئیذ ؽذثب تَجِ ثِ دادُ هَجَدای الیِ

ّبی عغحی هَجت تمَیت اثز كز ٍجَد ایي پالعوَى پالریتَى
ًبؽی اس الیِ فزٍهغٌبعیغی كجبلت در عَل هَج هگٌتَاپتیکی 

nm423  .ؽذُ اعت 
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