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 فلزی نازک فیلم های استفاده از با فمتوثانیه های اپتیکی پالس دهی  شکل
 مجتبیسید،  هاشمی پیکر  ؛رضا،  مسعودی  ؛  نفیسه،  زوارئیان ؛ مریم،  جعفری زاده

 تهران،  اوین ،  شهید بهشتی هدانشگا پژوهشکده لیزر و پالسما

 

 چکیده
ساختار تحت بررسی یک فیلم فلزی نازک نانومتری است که بر روی یک منشور . یک فیلم فلزی بررسی شده استدر این مقاله برهم کنش پالس های فوق کوتاه با 

طیف پالس انعکاسی، پروفایل زمانی و پهنای آن با استفاده از روش ماتریس انتقال به همراه آنالیز . الیه نشانی شده و به آن یک پالس فوق کوتاه تابانیده شده است

از طرف دیگر، دوره زمانی آن می . نتایج نشان می دهد که بسته به چیرپ و زاویه فرودی پالس اولیه، شکل پالس انعکاسی تغییر می کند. ه شده استفوریه محاسب
 . تواند کمتر و یا بیشتر از مقدار اولیه شده، در نتیجه پالس می تواند فشرده و یا کشیده می شود
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Abstract  
 

In this paper, interaction of femtosecond pulses with a metallic thin film is investigated. The structure under 

consideration consists of a nanometer thin film coated on a prism that a femtodecond pulse impinges on it. 

Spectrum and temporal profile of the reflected pulse, and its duration are calculated by using transfer matrix 

and Fourier analysis. Results show that depending on the chirp and incident angle, the shape of the incident 

pulse changes. On the other hand, duration of the reflected pulse becomes shorter or larger than that of 

incident pulse and consequently, the pulse becomes compressed or stretched, respectively.    
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  قدمهم
امواج پالسمون پالریتون سطحی، تحریکات الکترومغناطیس   

های آزاد در سطح فلز کوپل شده به نوسانات دسته جمعی الکترون

بوده که در راستای سطح انتشار یافته و با دور شدن از آن به 

این امواج دارای ویژگی های [. 1] شوندصورت نمایی میرا می

یش میدان الکترومغناطیس جایگزیده منحصر به فردی از جمله افزا

که  می باشندتوانایی غلبه بر حد پراش کالسیک  و در سطح فلز

بسیاری از کاربردها از جمله  نها درآباعث استفاده از 

بیولوژی و انواع مختلف حسگرهای افزایش یافته اسپکتروسکوپی 

  . شده استشیمیایی و 

 بت به امواج تختعلت داشتن عدد موج بزرگتر نس بهامواج این 

یکی از روشها استفاده از . به روش مستقیم قابل تحریک نمی باشند

 طرحی به نام طرحتولید شده توسط منشور در  میرایامواج 

از یک منشور که بر روی سطح آن فیلم کرشمن است که در آن 

با ضخامت چند ده نانومتر الیه نشانی شده استفاده می نازک فلزی 

م کنش نور با ساختار در یک زاویه شرط برابری در اثر بره. شود

عدد موج ارضا شده و در منحنی ضریب انعکاس فرورفتگی 

۱۳۰۶ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

موقعیت این فرورفتگی حساسیت . [2] مشاهده می شودعمیقی 

زیادی به ضریب شکست هر یک از محیط ها و فرکانس پرتو 

بنابراین اگر یک نور با پهنای باند زیاد به منشور . فرودی دارد

بعضی از مولفه های فرکانسی آن منعکس شده و  خورد کندبر

  .را تحریک می کنند SPPامواج  بعضی از مولفه های فرکانسی نیز 

یک دسته از پرتوهای لیزری که دارای پهنای باند زیادی هستند 

این پالس ها به علت داشتن دوره . پالس های فمتوثانیه می باشند

ت باال دارای اهمیت بسیار زیادی و شد ، پهنای باند زیادزمانی کم

نها آپهنای باند زیاد این پالس ها باعث رفتار متفاوت . باشند می

 نسبت به امواج تخت در برهم کنش با المانهای اپتیکی شده است

به همین علت در این مقاله به بررسی برهم کنش این پالس ها . [2]

کرشمن را  رحطمنظور  اینبرای . پرداخته ایمفیلم فلزی نازک با 

در نظر گرفته و با استفاده از فرمالیزم ماتریس انتقال به همراه آنالیز 

. فوریه شکل پالس خروجی و پهنای زمانی آن را محاسبه کرده ایم

شکل و پهنای پالس را با زاویه فرودی و  نتایج تغییرات شدید

 . پهنای فیلم فلزی نشان می دهد

 

 تئوریمحاسبات 
الیه نشانی شده بر  نازک یک فیلم فلزیررسی ساختار تحت ب     

یک . نشان داده شده است 1است که در شکل  منشورروی یک 

تحت تابش عمودی به منشور تابانیده  ωبا فرکانس موج تخت 

 . شده است

 
 دیاگرام ساختار تحت بررسی: 1شکل 

 

از فرمالیزم ماتریس انتقال استفاده  ضریب انعکاس، همحاسببرای 

. هستند TMدارای قطبش  SPPبا توجه به اینکه امواج . می کنیم

 . میدان مغناطیسی را به شکل زیر در نظر می گیریم

 (1 )
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عدد موج در راستای عمود  kyiعدد موج در راستای انتشار و  kxکه 

و  r()ضرایب  .(i=1,..3) بر مرز برای هر یک از نواحی می باشد

t() ( 1)در رابطه  .ترتیب ضرایب انعکاس و عبور می باشند نیز به
yikxik

in
1yx ee)(H  میدان فرودی را نشان می دهد که )(Hin  

است که در تقریب پوش کند تغییر می توان  t(Hin(تبدیل فوریه 

  [.3]نوشتبه شکل زیر آن را 

(2           ))t(iti

in ee)t(h
~

)t(H 
  

فرکانس حامل  فاز وابسته به زمان و t(( در عبارت فوق،

t(h(.است پالس فرودی
مشتق . میدان نام داردکند تغییر پوش نیز  ~

به  را خواهد داد که t((فاز وابسته به زمان، فرکانس لحظه ای

 .شکل زیر نوشته می شود

(3           ))t(
dt

d
)t(  

 

دچار  تنها ثابت باشد فرکانس حامل  t((اگر مشتق اول فاز 

یک شیفت می شود اما اگر فاز زمانی دارای مشتق دوم باشد در 

شد که آن را با  این صورت فرکانس لحظه ای تابع زمان خواهد

a (22 چیرپ پارامتر dt/)t(da  )برای پالس با  .نشان می دهیم

اگر پالس دارای . کوتاهترین دوره زمانی این پارامتر برابر صفر است

a زمانهای ) در این صورت لبه جلویی ،بزرگتر از صفر باشد

پالس دچار شیفت قرمز و لبه عقبی دچار شیفت آبی شده  (جلوتر

  .کوچکتر از صفر وضعیت برعکس می باشد aبرای . است

ن در نظر به شکل گوسیرا پروفایل زمانی پالس فرودی در ادامه 

  :می گیریم

(4           )
2

g )/t()ia1(ti

0in eeH)t(H
 

پهنای زمانی پالس فرودی را نشان  gو دامنه ثابت بوده  H0که 

 .می دهد

میدان مغناطیسی پالس انعکاسی در حوزه  1بطه اربا استفاده از 

 :را می توان به شکل زیر نوشتفرکانسی 

 (5           )yikxik

inr
1yx ee)(r)(H),y,x(H


 

و قرار دادن آن در  4با گرفتن عکس تبدیل فوریه از رابطه بنابراین 

عکس تبدیل . طیف پالس انعکاسی را تعیین نمودمی توان   5رابطه 

. ز پروفایل زمانی پالس انعکاسی را خواهد دادنی 5فوریه رابطه 

برای محاسبه پهنای پالس تولید شده نیز از رابطه زیر استفاده می 

 :[ 3]کنیم
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 . دوره زمانی پالس عبوری و انعکاسی را نشان می دهد rکه 

برای . ت آمده استدر قسمت بعد نتایج عددی حاصل از محاسبا

این منظور ابتدا زاویه رزونانس و ضخامت بهینه را بدست آورده 

وسپس به بررسی تغییرات ایجاد شده بر روی طیف و پروفایل 

 .زمانی پالس انعکاسی را بررسی کرده ایم

 نتایج عددی 
در اثر برهم فرودی تغییرات شکل پالس فمتوثانیه برای بررسی      

ضخامت چند ده با فیلم فلزی را از جنس نقره با فیلم فلزی ،  شکن

 طول موجبا  سفایر -پالس فرودی را پالس لیزر تیتانیوم ونانومتر 

در چنین طول موجی . در نظر می گیریمنانومتر  088 مرکزی

نشان داده شده  1در شکل بر حسب زاویه انعکاس  ضریبمنحنی 

در منحنی ضریب انعکاس  همشاهده شد مینیمم عمیق و تیز. است

بنابراین . مربوط به رزونانس پالسمون پالریتون سطحی می باشد

پالس دچار تغییر و زوایای نزدیک به آن انتظار داریم در این زاویه 

 . شکل زیادی شود

 
 .نانومتر 088طول موج  درمنحنی ضریب انعکاس  :  2شکل

 

ارد اما میزان ند حساسیت زیادیاین زاویه به ضخامت فیلم فلزی 

 بهینه، dبرای انتخاب . می باشد ضخامتعمیق بودن آن وابسته به 

 .می کنیمبررسی  این پارامترتغییرات ضریب انعکاس را بر حسب 

  .نشان داده شده است 3نتیجه در شکل 

 
 بررسی تغییرات ضریب انعکاس با ضخامت فیلم فلزی : 3شکل 

ضریب انعکاس  d=55nmهمان طور که شکل نشان می دهد در 

بنابراین این ضخامت را برای فیلم فلزی در . کمترین مقدار را دارد

 . نظر می گیریم

در اثر انعکاس می فرودی پالس شکل تغییرات حال به بررسی 

fs100pبرابر راالس فرودی پدوره  .پردازیم   در نظر می گیریم  

gpکه  2Ln2 انعکاسی در  و پالس فرودی طیف. می باشد

 برای دو مقدار مختلف چیرپ در زاویه رزونانس پالسمون سطحی

در چیرپ برابر صفر پهنای پالس  .نشان داده شده است 4شکل 

بسیار کم بوده و ضریب انعکاس برای همه مولفه های فرکانسی 

طیف پالس تفاوت زیادی با شکل بنابراین . تقریبا یکسان است

پهنای پالس بیشتر  ،با افزایش چیرپ. ه آن نداردطیف اولیشکل 

 مختلف، شده و در نتیجه ضریب انعکاس مولفه های فرکانسی

ای تغییر قابل مالحظه  در نتیجه. پیدا می کنندباهم  زیادیتفاوت 

مینیمم مشاهده شده در . ایجاد خواهد شدانعکاسی در طیف پالس 

 . به این مورد ارتباط دارد bطیف شکل 

 
تغییرات طیف پالس فرودی در اثر برهم کنش با ساختار تحت بررسی : 4 شکل

 .b) a=±5و a) a=0 برای دو مقدار چیرپ

 

استفاده می  6برای بررسی تغییرات دوره پالس فرودی از رابطه 

در  18تا  -18در بازه برای مقادیر مختلف چیرپ نتیجه . کنیم

 . نشان داده شده است 5شکل 

 
زاویه برای مقادیر  ر حسبدوره زمانی پالس انعکاسی بتغییرات  :5شکل 

 .مختلف چیرپ پالس فرودی

 

این بدان علت . برای چیرپ مثبت و منفی دوره پالس مشابه است

است که اثرات فازی ساختار کم بوده و بیشتر اثر آن بر روی دامنه 

پالس است که به علت مینیمم عمیق موجود در منحنی ضریب 

 .انعکاس می باشد
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فرودی،  نحوه تغییر دوره پالس با چیرپ و زاویهبرای بررسی 

چیرپ پالس  دو مقدار پالس انعکاسی برایزمانی پروفایل  تغییرات

همان  .نشان داده شده است 6و دو زاویه مختلف در شکل فرودی 

طور که از شکل واضح است علت افزایش طول پالس تغییر شکل 

پالس کم می باشد و دامنه برای چیرپ صفر تغییر شکل . استن آ

 در a=±5اما برای  ،تغییر قابل مالحظه داردنسبت به دامنه اولیه آن 

که به علت  زیادی می شودزاویه رزونانس پالس دچار تغییر شکل 

این نتیجه، نتایج . موجود در ضریب انعکاس است عمیق مینیمم

که  نشان می دهد 6شکل  ،عالوه بر این. را تایید می کنند 3شکل 

، پهنای زمانی پالس در اثر فرایندی در زوایای نزدیک به رزونانس

بنابراین و  (شیبدار شدن پالس)کاهش یافته  steepeningبه نام 

  .[2]می شودپالس فشرده 

 

 
اولین  (b,dزاویه رزونانس و  (a,cتغییرات پروفایل زمانی پالس برای : 6شکل 

 .c,d  )a=±5و  a,b )a=0 ،5شکل مینیمم در منحنی 

 

رزونانس پالسمون سطحی حساسیت زیادی به ضریب شکست 

این بنابراین انتظار داریم . دی الکتریک دارد ی وفلز های محیط

بر روی پروفایل و پهنای زمانی پالس فرودی نیز اثر گذار پارامتر 

، آب فلزبرای بررسی این مطلب به جای هوا در طرف دیگر . باشد

ایجاد شده بر روی پالس را بررسی می را قرار داده و تغییرات 

در  بررسی ها نشان می دهد که در این حالت زاویه رزونانس. کنیم

. نانومتر می باشد 53فیلم فلزی درجه و ضخامت بهینه  22 نزدیکی

تغییرات دوره زمانی پالس فرودی بر حسب مقادیر مختلف چیرپ 

ضح همان طور که از شکل وا .نشان داده شده است 2در شکل 

. بیشتر استحالت در این شدن پالس و کشیده است میزان فشرده 

بنابراین اگر هدف ایجاد تغییر بیشتر بر روی پالس باشد بهتر است 

  .آب استفاده شود-فلز-هوا از منشور -فلز-به جای ساختار منشور

 
زاویه و برای مقادیر  بر حسبتغییرات دوره زمانی پالس فرودی : 6شکل 

 .آب -نقره -پالس فرودی برای ساختار منشورمختلف چیرپ 

 

به شکل مثلث متساوی منشور، منشوری پاشندگی برای بررسی اثر 

را در نظر می گیریم  سانتی متر و زاویه راس  1الساقین با قاعده 

نشان می  نتایج .که بر روی آن فلز نانومتری الیه نشانی شده است

با توجه به اینکه منشور را بدون ( اده نشده استشکل نشان د)دهد 

در تابش عمودی فقط ضریب عبور  ،پاشندگی در نظر گرفته ایم

کوچکتر از یک بر روی پالس اثر گذار است که با توجه به نزدیکی 

 . برای منشورهای شیشه ای می توان از آن صرفنظر نمود 1آن به 

  نتیجه گیری
الس فمتوثانیه با یک فیلم فلزی نازک در این مقاله برهم کنش پ     

برای این . بررسی شده است منشورالیه نشانی شده بر روی یک 

منظور از روش ماتریس انتقال به همراه مکانیزم تبدیل فوریه 

با انتخاب ضخامت بهینه برای فیلم فلزی تغییر . استفاده شده است

دهد نتایج نشان می . گرفته استشکل پالس مورد بررسی قرار 

تغییر شکل پالس حساسیت زیادی به چیرپ پالس و زاویه فرودی 

از طرف دیگر با انتخاب مناسب این دو پارارمتر می توان . دارد

پروفایل زمانی پالس و  همچنین .پالس را فشرده و یا کشیده نمود

همچنین دوره زمانی آن به ضریب شکست محیط های تشکیل 

    .دهنده نیز حساسیت زیادی دارد
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