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چكیده
در ایي هقالِ تِ تزرسی اثزکز یک هادُ آلی عثیؼی تِ ٍسیلِ رٍش جارٍب Z-پزداختِ ضذ کِ در ایي رٍش اس یک لیشر دیَد پوپ پیَستِ کار تا عَل هَج ً ۲۳۵ااًَهتزدر

دٍ ضذت  ۰۲۵۷ kw/m2و  7۰۵۷ kw/m2استفاده گزدیذ .جذب غیزخغی چطوگیزی اس ایي هادُ عثیؼی هطاّذُ ًطذ ٍضزیة ضکست غیزخغی  n2تا اساتاادُ اس
دادُ ّای تِ دست آهذُ هحاسثِ گزدیذ کِ اس هزتثِ  1۷-11m 2/wاست ً .تایج حاصل ًطاى هی دّذ کِ تا افشایص ضذت ٍرٍدی ،ایي هادُ اثزغیزخغای تْتازی اس خاَد

ًطاى هی دّذ.
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Abstract
This experimental work is about kerr effect of an organic matter based on Z-scan technique. In this method a
continuous wave diode pump laser at 532 nm wavelength in two different intensities 75.0 kw/m2 and 67.0 kw/m2
was used. There was no significant nonlinear absorption of this matter and nonlinear refractive index was
calculated using the data obtained and that is order of 10-11 m2/w. The results show that increasing input intensity
cause this matter shows better nonlinear effect.
PACS No.42

سٍفا  1اس هْوتزیي گیاّااى دارٍیای چٌاذ ساالِ خاَدرٍ ٍاس تیازُ

مقدمه
تا تَجِ تِ تٌَع هَاد آلی ٍ رًگشا تَدى آى ّا ،ایي هَاد جشء هاَاد
پزکارتزد ّستٌذ کِ عثق آسهایطات اًجام گزفتِ در های یااتین کاِ
جذب تسیار خَتی در ًاحیِ هزئی اس خَد ًطاى هی دٌّاذ] ۵[1تاا
تَجِ تِ تؼزیف اپتیک غیزخغی  ،تا تزّن کٌص تاتطی هیاى هیذاى
الکتزیکی ًَری ٍ الکتزٍى فؼال هَادآلی  ,ایاي هاادُ پاسا ّاای

ًؼٌایاى است کِ اس هٌطا اصالی آى اس ضازق هذیتزاًاِ تاا آسایای
هزکشی تَدُ] ٍ [3در ارٍپا ٍ آهزیکا ًیش کطت هی ضَد ].[4

سٍفا گیاّی خطک سی ٍ ساسگار تا خطکسالی است ] [5ٍ6کِ اس
ضاخِ ّای خطک آى تزای تسکیي سزفِ،آسن ،ضذ اسپاسن ٍ ضذ
قارچ ٍ استیي تزدى سکام استاادُ هی ضَد] ٍّ [3ٍ5ٍ6وچٌیي

غیزخغی سزیغ چطاوگیزی اس خاَد ًطااى های دّاذ کاِ هثٌاای
فزآیٌذّای الکتزًٍیکای ٍ غیزالکتزًٍیکای های تاضاذ] [2کاِ ایاي
ٍیضگی یک دلیل هؤثزتزای استاادُ اس آى ّا در سهیٌِ ّای هختلف
ػلوی اس جولِ پشضکی ٍ فَتًَیک است[1ٍ2] .

این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه  www.psi.ir/?physics96معتبر است.

Hyssopus officinalis L.
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اثزات ضذ سزعاًی ایي هادُ ًیش ثثت ضذُ اسات] ۵[۰پیکازُ

تاضین ًطااى دٌّاذُ ضازیة ضکسات هٌاای ٍپذیاذُ خاَد

رٍیطی ایي گیاُ ,حاٍی فالًٍَیذ ،تاًي  ،هَاد تلا ٍ هاَاد

ٍاکاًًَی هی تاضذ ].[11ٍ12

دیگزی هاًٌذ دیاَسهیيّ ،یساَتیي ٍ تزکیثاات هَسایالصی ،

هادُ هَردًظز را در هؼزض ًَر لیشر قزار هی دّین ٍ پاسا

پیٌي ،رسیي ٍهاارٍتیي های تاضاذ کاِ در صاٌایغ دارٍیای ٍ

غیزخغی ایي هادُ را تِ دلیل اثز کاز ایجااد ضاذُ تاِ دسات

غذایی تِ کار هی رٍد]۸و۵[۰

آٍردُ ٍ تزرسی هی کٌین

سٍفا تا ٍجَد داضتي هشُ ای تل  ,هؼوَالً تِ ػٌَاى یک ادٍیِ
در صٌؼت غذا]  [9ٍ10جْت عؼن دار کزدى گَضات ّاا ٍ
سس ّا استاادُ هی ضَد ].[5ٍ10

در ایي جا ّ ،ذف ایي هقالِ تزرسی ٍیضگی ّاای غیزخغای
ایي دستِ اس هَاد تا استاادُ اس رٍش جارٍب  Z-است.

مواد و روش انجام آزمایش
مواد  :اتتذا  2گزم سٍفا را در  20سی سی آب ریختاِ ٍ تاِ
هذت 10دقیقِ تز رٍی ّیتز قزار هی دّاین تؼاذ اس گذضات
سهاى هذکَر ٍ گذراًذى اس صافی  ,هادُ تذسات آهاذُ را در
سلَل هَردًظز ریختِ ٍ تزرٍی دستگاُ قزار هی دّین.
روش جاروب  : Z-یک رٍش سادُ ٍ دقیق تزای اًذاسُ

ضکل :1عزح ضواتیک چیذهاى آسهایطگاّی دستگاُ جارٍبZ-

نتایج و بحث
عیف جذتی خغی گیاُ سٍفا کِ تَسیلِ دستگاُ عیف
سٌجی uv-visاًذاسُ گیزی ضذُ است  ،تِ صَرت سیز هی
تاضذ :

گیاازی ضاازیة جااذب غیزخغاای  ٍ βضاازیة ضکساات
غیزخغی n2هی تاضذ] [11در ایي رٍش اس یک چیذهاى ساادُ
استاادُ ضذُ است (ضکل  )1تِ عَری کِ لیشر هَرد استاادُ،
یک لیشر پیَستِ کار تا ضکل فضایی گاٍسایي ٍعاَل هاَج
ً 532اًَهتز هی تاضذ .پزتَی لیشر تا اًتطار در راستای هحَر
 ٍ zتزخَرد تِ یک ػذسی تا فاصلِ کااًًَی  10سااًتی هتاز،
تِ هٌظَر کاًًَی کزدى پزتَ ٍارد هحیظ غیزخغی هی ضاَد .

ضکل  :2عیف جذتی گیاُ سٍفا

ٍجَد دٍ آضکارساس تِ هٌظَر ثثت دادُ ّا تؼثیِ ضذُ اسات;
تِ عَری کِ آضکارساس اٍل ضذت ػثاَری را تاذٍى ٍجاَد

ٍ ّواى گًَِ کِ هطاّذُ هی ضَد جذب ایي هادُ در

رٍسًِ ثثت کزدُ ٍ ضزیة ضکسات غیزخغای n2را اًاذاسُ

هحذٍدُ عَل هَج ً 400اًَهتز تسیار تاال تَدُ ٍ تا افشایص

هی گیزد.آضکارسااس دٍم تاا قزارگیازی پطات یاک رٍسًاِ

عَل هَج ،افت ضذیذی پیذا کزدُ ٍ رفتِ رفتِ اس ایي افت

،ضزیة جذب غیزخغی  βرا اًذاسُ هی گیزد .تا رسن ًوَدار

کاستِ ضذُ تِ عَری کِ اسهحذٍدُ ً 700اًَهتز تِ تؼذ

هزتَط تِ ضزیة ضکست اگز اتتذا قلِ ٍ ساپس درُ داضاتِ

تقزیثا تِ هقذار ثاتتی هیل هی کٌذ  .هقذار جذب خغی تِ
دست آهذُ تا استاادُ اس راتغِ :
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α
در عَل هَج ً 532اًَهتز تزای ایي هادُ تزاتز 0.544هی تاضذ
ضخاهت سالَل هاَرد اساتاادُ در

کِ در آى

ایي آسهایص ٍ Tهیشاى ػثَرًَر را ًطاى هیدّذ.
ًوَدارّای هزتَط تِ ضازیة ضکسات غیزخغای درضاذت
ّای  75.0kw/m 2 ٍ 67.0kw/m 2تِ صَرت سیاز های
تاضٌذ:

ضخاهت هؤثز ًوًَِ ٍ αضزیة جذب

کِ در آى

خغی هادُ ٍ  L= 6.89 mmهی تاضذ

=Z0

عَل پزاکٌذگی رایلی,

ضؼاع کوزُ
تزدار هَج,

پزتَ در کاًَى ،

اختالف

گذردّی ًزهالیشُ ػثَری ضذت پزتَ لیشر درًقغِ کاًَى
اختالف گذردّی ًزهالیشُ ضذُ ػثَری :

ػذسی ٍ

 Sگذار خغی رٍسًِ را ًطاى هی ّذ کِ درآى  rαضؼاع رٍسًِ ٍ
 ωαضؼاع پزتَی رٍسًِ هی تاضذ.

ًتایج حاصلِ تزای هادُ هَرد ًظز تِ صَرت سیز است :
جذٍل : 1هقادیز ضزیة ضکست تزای هادُ سٍفا در دٍ ضذت هتااٍت

ضکل  : 3هٌحٌی ّای جارٍب  Z-رٍسًِ تستِ هزتاَط تاِ هاادُ ) (aتاا
ضااااذت ٍرٍدی لیااااشر
⁄

۵

⁄

ٍ ) (bتااااا ضااااذت ٍرٍدی

تزای هحاسثِ ضزیة ضکست غیز خغای  n2اس رٍاتاظ سیاز
استاادُ ضذُ است :

75

67

2/750

2/497

⁄

)n2 (×10-11 m2 /w

نتیجه گیری

در ایي تحقیق تِ تزرسی اثزکز گیاُ سٍفا پزداختِ ضذ ٍ
جذب غیزخغی آى چطوگیز ًثَد.در تزرسی ایي اثز تزای
دٍضذت هتااٍت 67.0 kw/m2

ٍ 75.0 kw/m2

هطاّذُ هی ضَد کِ تا افشایص ضذت ٍرٍدی لیشر،
غیزخغیت  n2در حال افشایص است ّ .وچٌیي تا تَجِ تِ
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ٍ ًوَدارّای تِ دست آهذُ تزای ضزیة ضکست غیزخغی
 دارای ػالهتn2 ِ ًتیجِ هی ضَد ک،ُتزتیة قلِ ٍ سپس در

 اس ایي.هٌای است کِ ًطاى دٌّذُ اثز خَد ٍاکاًًَی هی تاضذ
هادُ تا تَجِ تِ اثزات غیزخغی کِ اس خَد ًطاى هی دّذ
ٍ الکتزًٍیک،هیتَاى در ضاخِ ّای سیادی اس جولِ فتًَیک
ُالکتزیکی استااد-تِ ػٌَاى هادُ فؼال در اتشارّای ًَری
۵[1]کزد
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