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 چکیده

انتقال های های کبالت بررسی شده است. با استفاده از روش ماتریسنانوسیم یهمگنتواپتیکی کر در آرا سیگنالبر  2SiOو الیه پوششی  ZnSدر این مقاله اثر الیه میانی 
با لیزر  پرتو ،در محاسبات .به منظور بدست آمدن بیشترین سیگنال کر بهینه شده است 2nanowire/ZnS/SiO Si/Cobaltساختار  و هیک کد محاسباتی آماده شد 4×4

به منظور ایجاد کاواک نوری  ZnS. در این ساختار از شده است سیگنال کر محاسبهها کل سطح نانوسیم برروی گیری انتگرالدر نظر گرفته شده و با  نیع شدت گوسیزتو

. در این مقاله سیگنال کر اندشدهبدلیل ضریب شکست پایین و تطبیق امپدانس آن با هوا استفاده شده است. این عوامل در کنار هم باعث افزایش سیگنال کر  2SiOو از 
 .دهدهای پوششی نشان میبرابری را نسبت به حالت بدون الیه 8/9مد که افزایش آدرجه بدست  68/1

 

The Effect of ZnS and SiO2 Thin layers on Magneto-Optical Kerr Signal of Co-Nanowire 

Array 
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Abstract 

 

In this paper, the effect of middle layer of ZnS and cap layer of SiO2 on the magneto optical Kerr signal of Co-

Nanowire array was investigated. Using 4×4 transfer matrix code, a mathematical method was prepared and the 

Si/Cobalt nanowire/ZnS/SiO2 structure was optimized to obtain the maximum Kerr signal. The gaussian 

distribution laser beam was considered in calculations and the Kerr signal was calculated by integral of nanowire 

surface. In this structure ZnS used to make light cavity and SiO2 was used because of its low refractive index and 

its impedance which is matching with air.  These factors together with each other have increased the Kerr signal. 

In this paper 1.86 degree of Kerr signal obtained which shows 9.6 times enhancement in comparison with no cap 

layer status. 
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 مقدمه

های کبالت با های اخیر مطالعات بر روی نانوسیمدر سال

 ،[1] جمله در سنسورهای گازی ازتوجه به گستره کاربرد آن 

... افزایش [ و 3سلولهای خورشیدی ][ 2های مغناطیسی ]حافظه

ها نانوسیمای پراهمیت از دسته های مغناطیسینانوسیمیافته است. 

در گیری به منظور بهرهها آنه خواص مغناطیسی عمطال که هستند

از مگنتواپتیکی  هایمهم است. روش کاربردهای مختلف بسیار

قدرتمند و مناسب برای مطالعه خواص  هایروشجمله 

. اثر مگنتواپتیکی کر با محاسبه بستگی هستندمغناطیسی مواد 

اندازه و جهت مغناطش  هبضرایب اپتیکی سطح ماده مغناطیسی 

های سطح ماده امکان مطالعه دینامیک میدان اعمالی بر حوضه

کر به صورت معمول مگنتواپتیکی کند. اثر مغناطیسی را فراهم می

گیری از آن برای مطالعه مواد بسیار ضعیف است به منظور بهره

تقویت  آنرامغناطیسی بایستی بدون تغییر در مغناطش ماده اثر 

های پوششی از طریق چنین افزایشی بوسیله اضافه کردن الیهد. کر

ایجاد کاواک نوری و افزایش برهمکنش نور با ماده مغناطیسی 

در فقط الیه پوششی که شود. اما بایستی توجه داشت محقق می

شود که هدف های خاصی باعث ایجاد کاواک مناسب میضخامت
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به عنوان الیه  ZnSمحاسبه این حاالت است. در این مقاله از 

است. به منظور به عنوان الیه پوششی بهره برده شده 2SiOمیانی و 

های بهینه و بیشینه سیگنال کر آرایه نانوسیم شرایطبدست آمدن 

 کبالت محاسبات تئوری کاملی صورت گرفته است.

 مبانی تئوری، اثر مگنتواپتیکی کر

 4×4ال های انتقمبتنی بر ماتریسروش  در این مقاله از

توان سیگنال کر در که بوسیله آن می استفاده شده است

با بدست  روش[. در این 4ساختارهای چندالیه را محاسبه کرد ]

𝜃توان میزان چرخش کر می بازتابدن ضرایب ورآ
𝑘

و  

𝜓گونگی کر بیضی
𝑘

به  𝑝و  𝑠های نور فرودی را برای قطبش 

 د:محاسبه کرصورت زیر  بهطور جداگانه 

(1) 𝜒𝑝 =
𝑟𝑠𝑝

𝑟𝑝𝑝
 𝜒𝑠  =

𝑟𝑝𝑠

𝑟𝑠𝑠
 

(2) 
𝜃𝑘

𝑖 = 1/2 𝑡𝑎𝑛−1 (
2𝑅𝑒(𝜒𝑖)

1−|𝜒𝑖|2)

𝜓𝑘
𝑖 = 1/2 𝑠𝑖𝑛−1 (

2𝐼𝑚(𝜒𝑖)

1+|𝜒𝑖|2 )
        , 𝑖 =  𝑠, 𝑝 

 هاسیممحاسبه سیگنال کر در نانوبرای مدل سازی 
به  نچشمه نوری با توزیع شدت گوسیدر این مدل سازی 

 د:شوگرفته میدر نظر  زیرصورت معادله 

(3) 𝐼(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎2
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 ] 

نشان  𝜎و  بیشینه شدت نورنشان دهنده مرکز  𝜇پارامتر در آن که 

ای از آرایه در محاسبات .باشدمی 1انحراف معیاردهنده 

 5×5سیلیکون با ابعاد یک الیه های کبالت روی سطح نانوسیم

کبالت ی هانانوسیمارتفاع  که شودمیکرومتر در نظر گرفته می

 51 هانانومتر و فاصله بین آن 181ها نانومتر، عرض آن 1111

نمای جانبی ساختار به ( 1در شکل ) .نانومتر فرض شده است

توزیع همچنین این شکل صورت شماتیکی نشان داده شده است. 

تا  211مقادیر انحراف معیار شدت نور در روی ساختار به ازاء 

در گام اول، هدف بررسی تاثیر  دهد.نشان میرا نانومتر  911

انحراف سیگنال کر و یافتن بهینه  انحراف معیار پرتو بر اندازه

 که در گونههمان  بیشینه سیگنال است.برای دستیابی به  معیار

 دو باسطح نمونه پرتو نور در برخورد با  مشخص است( 1شکل )
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مقادیر مختلف انحراف  ازاءتوزیع شدت نور در روی ساختار به : 1شکل 

 استاندارد.

-Substrate/Coامل . یک سطح شمواجه استنوع سطح 

Nanowire برای قطبش باشد که میs  به آن  بازتابضرایب

𝑟𝑠𝑠صورت 
𝑁𝑎𝑛𝑜  و𝑟𝑝𝑠

𝑁𝑎𝑛𝑜 دوم که سطح و اند. در نظر گرفته شده

به آن  بازتاب ضرایب ترتیببه همین و  باشدمیبستر شامل فقط 

𝑟𝑠𝑠 صورت
𝑆𝑢𝑏  و𝑟𝑝𝑠

𝑆𝑢𝑏  در این حالتاستشدهدر نظر گرفته .𝜒
𝑠

 

 شود:به صورت زیر تعریف می

(4) χ
𝑠

=
∫ 𝐼(𝑥)[𝑟𝑝𝑠

𝑁𝑎𝑛𝑜 +  𝑟𝑝𝑠
𝑆𝑢𝑏]

∫ 𝐼(𝑥)[ 𝑟𝑠𝑠
𝑁𝑎𝑛𝑜 +  𝑟𝑠𝑠

𝑆𝑢𝑏]
 

در نظر گرفته  𝑥به صورت تابعی از  پرتودر این معادله شدت 

و این مساله که چه شدتی از نور با چه ساختاری برخورد  شده

 𝑥1در فاصله . برای مثال اگر نور شده استکند در نظر گرفته می

𝐼(𝑥1)در انتگرال آن  سهمبا بستر برخورد کند  × 𝑟𝑝𝑠
𝑆𝑢𝑏  خواهد

در انتگرال آن  سهمکند برخورد با نانوسیم  𝑥2اگر در بود و 

𝐼(𝑥2) × 𝑟𝑝𝑠
𝑁𝑎𝑛𝑜 ت در بازه امجموع این عبار . انتگرالخواهد بود

 سایردهد، را بدست می 𝑟𝑝𝑠برخورد نور با ساختار ضریب بازتاب 

آیند. با بدست آمدن ضرایب فرنل نیز به همین روش بدست می

𝜒
𝑖

توان ( می2) ( با استفاده از رابطه1)های مختلف در رابطه  

سیگنال گونگی کر را برای ساختار محاسبه کرد. چرخش و بیضی

با توجه به اینکه متناسب با شود به صورت زیر تعریف می کهکر 

است پارامتری کاربردی برای مطالعه خواص نمونه مغناطش 

 باشد:مغناطیسی مواد می

(5) 𝑆𝑘 = √𝜃𝑘
2 + 𝜓𝑘

2 

نانومتر )طول موج  832موج سازی از نور قرمز با طولدر شبیه

استفاده شده است. با توجه به اینکه کار  sبا قطبش ( He-Neلیزر 
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درجه در  21با تابش عمودی در عمل دشوار است، زاویه فرودی 

نظر گرفته شده و در هندسه کر قطبی محاسبات انجام شده است. 

های های آهن برای انحراف معیارسیگنال کر نانوسیم (2در شکل )

شود که سیگنال رسم شده است. مشاهده مینانومتر  4111تا  211

نانومتر ثابت بوده سپس تا  611تا  211 به ازای انحراف معیارکر 

یابد از این مقدار به بعد نانومتر افزایش می 2111انحراف معیار 

سیگنال کاهش محسوسی را خواهد داشت که بخاطر خارج شدن 

سیگنال  بزرگی. اما مساله مهم پهنای پرتو از روی ساختار است

در این محدوده، تغییرات سیگنال به حدی کوچک است که است 

نظر کرد به نحوی که در این حالت توان از آن صرفکه می

 .توان گفت که انحراف معیار فاکتور مهم و تاثیر گذاری نیستمی
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 4111تا  111 انحراف معیارهایهای کبالت برای سیم: سیگنال کر نانو2شکل 

 .نانومتر

 تعیین الیه پوششی میانی و ضخامت آن
تحقیقات نشان داده است که استفاده از یک الیه پوششی غیر 

 آنموجب افزایش سیگنال کر  ساختارمغناطیسی مناسب در 

شود اثر الیه [. فرایندی که موجب چنین افزایشی می5شود ]می

پوششی در محبوس کردن نور در درون ساختار است به نحوی 

( مانند کاواک عمل rssکه با جلوگیری از بازتاب نور )کاهش 

موجب افزایش  ،نور را در درون ساختار حبس کرده کند ومی

شود. این پدیده برهمکنش و در نهایت افزایش سیگنال کر می

های ها در ضخامتجنس الیه، بسته به مختلف ساختارهایبرای 

برای پوشش بر مناسب برای انتخاب ماده . افتدخاصی اتفاق می

سیگنال کر، برای بزرگی های کبالت، روی سطح نانوسیم

ای که به صورت شماتیک در شکل )شماتیک ساختار( چندالیه

های مختلف ضرایب شکست و ضخامت ینشان داده شده، به ازا

قسمت موهومی ضریب شکست به  آنجائیکهاز محاسبه شد. 

فقط بر روی  ،منظور کاهش جذب نور فرودی باید کوچک باشد

قسمت حقیقی ضریب شکست تمرکز شد. همانگونه که انتظار 

دهد که سیگنال کر به ازای ( نشان میa-3) رفت شکلمی

های خاص الیه و با ضرایب شکست معین افزایش ضخامت

قسمت حقیقی ضریب  هحدودشود که اگر میابد. مشاهده میمی

 55تا  45ضخامت بین  محدودهو  5/2تا  25/2شکست بین 

 2/2تا  5/1نانومتر انتخاب شود سیگنال کر می تواند مقادیر  

درجه را داشته باشد که برای کاربردهای ذکر شده نسبتا قابل قبول 

باشد. این نکته حایز اهمیت است که با افزایش ضریب می

  تد.فاهای کمتری اتفاق میضخامتشکست، بیشینه در 

 i115/1+355/2 با ضریب شکست  ZnSاز بین مواد مختلف، 

به عنوان الیه میانی انتخاب شد. اگر چه مواد با ضریب شکست 

باالتر نیز وجود داشتند و چند درصدی سیگنال کر را افزایش 

به عنوان یک ماده  ZnSدادند اما با توجه به کاربردهای متنوع می

ولت و دمای ذوب -الکترون 54/3مرسانای شفاف با انرژی باند نی

، این ماده انتخاب شد. اندازه سیگنال نیمرساناهانسبت سایر  پایینتر

بر روی  ZnSهای مختلف از الیه پوششی کر برحسب ضخامت

نانومتر  1111تا  111های کبالت برای انحراف معیار نانوسیم

سیگنال کر به انحراف معیار در محاسبه شده تا مجددا بستگی 

 شرایطی که یک الیه به ساختار اضافه شده است، بررسی شود.

دهد. با استفاده از این ( نتایج محاسبات را نشان میb-3شکل )

توان فهمید که سیگنال کر به بیشترین مقدار خود به شکل می

خواهد  ZnSنانومتر از  51درجه به ازای ضخامت  91/1میزان 

افزایشی  311تا  111همچنین سیگنال از انحراف معیار  رسید و

 درجه را خواهد داشت اما بعد از این مقدار اندازه 15/1برابر 

سیگنال تقریبا ثابت شده وابستگی چندانی به انحراف معیار از 

دهد با توجه به این نتایج ادامه محاسبات با خود نشان نمی

نظور دست یافتن به به مانجام شده است.  211انحراف معیار 

در استفاده از الیه پوششی دوم  هایی برای تقویت بیشتر اثر کر،راه

باالی  با توجه به ضریب شکست .مرحله بعدی کار قرار گرفت

ZnS  نسبت به هوا، نفوذ نور به ساختار به خاطر تفاوت امپدانس

 پوششی با  الیه  که یک رودمی بنابراین انتظار شود. کم می ،زیاد
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/الیه پوششی کبالتسیگنال کر ساختار سیلیکون/نانوسیم ( a: 3شکل 

برای انحراف  نسبت به قسمت حقیقی ضریب شکست و ضخامت الیه پوششی

های مختلف یم کبالت به ازای ضخامتوس( سیگنال کر نانbنانومتر.  211معیار 

 .نانومتر 1111تا  111برای انحراف معیارهای  ZnSالیه پوششی 

. بعد از انجام محاسبات مشابه آنچه برای شودافزایش بیشتر اثر کر 

الکتریک با به عنوان یک دی 2SiOانتخاب الیه اول انجام شد 

به عنوان الیه پوششی به ساختار  i 112/1+ 9/1ضریب شکست 

الیه اضافه شد و با انجام محاسبات، ضخامت بهینه برای هر دو

نشان دهنده سیگنال کر برای ( 4) پوششی بدست آمد. شکل

های مختلف برای ضخامت 2Nanowire/ZnS/SiO-Si/Co ساختار

ZnS  2وSiO دهد با استفاده از این این شکل نشان می باشد.می

نچه در حالت قبل آالیه پوششی اضافی به سیگنال کر بزرگتری از 

ایم. دلیل آنست که ساختار برای دست پیدا کرده ایم نرسیده

ه یک حالت بهینه نیاز به یک مسیر اپتیکی بهینه دارد که رسیدن ب

حاصل  2SiOو  ZnSدر این ساختار این مسیر بوسیله هر دو الیه 

ای که سیگنال کر بیشتری شده است. اگر با دقت به سه محدوده

نسبت به سایر نواحی دارند دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که 

کاهش ضخامت یک الیه با افزایش ضخامت الیه دیگر جبران 

شده است. اگرچه وجود این الیه تقویت بیشتری را به همراه 

نداشت اما در موارد کاربردی برای اینکه کاهش ضخامت یک الیه 

جبران  دوماست را با الیه  مدهآاخت به وجود را که در فرایند س

 کنند مفید خواهد بود.

 
برای  2Nanowire/ZnS/SiO-Si/Coسیگنال کر ساختار : 4شکل

 .2SiO و ZnSهای مختلف ضخامت

 گیریبحث و نتیجه
)در این مقاله الیه میانی با ضریب شکست مناسب استفاده از 

ZnS )موجب تقویت سیگنال از طریق ایجاد کاواک نوری تواند می

ای با ضریب با بهره گیری از ماده .های کبالت شودنانوسیمدر کر 

امپدانس موجب تطبیق  که( 2SiO)در این مقاله شکست کوچک 

سیگنال کر شود نور در ساختار می نفوذبا هوا و افزایش  ساختار

های با استفاده از الیهدر این مقاله  بیشتری قابل دستیابی است.

درجه بدست آمد که افزایش  68/1سیگنال کر و میانی  پوششی

 .دهدنشان می هاآنبرابری را نسبت به حالت بدون  8/9
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