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بررسی اثر غلظت بر پارامترهای اپتیک خطی و غیرخطی -3نیترو فنیل کربوهیدرازید
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چکیده
در این مقاله ،ضریب شکست غیرخطی ماده -3نیترو فنیل کربوهیدرازید که به روش شیمیایی سنتز شده ،مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .برای این کار ،ماده
مورد نظر در حالل دی متیل فرم آمید حل شده و غلظتهای مختلفی از آنرا تهیه کرده ایم .آزمایش به روش جاروب Z-با استفاده از لیزر  Nd-YAGبا طول موج
 232نانومتر و در توانهای مختلف انجام شده است .ضریب شکست غیرخطی  n2در غلظتهای مختلف ،با استفاده از داده های تجربی و محاسبات نظری به دست
آمده است .نشان داده شد که با تغییرات غلظت ،طیف جذب خطی و همچنین ضریب شکست غیرخطی تغییرات قابل مالحظهای داشتهاند.
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Abstract
In this paper, nonlinear refractive index of 3-nitro phenyl Carbohydrazide, which is chemically synthesized, was
studied and examined. To do this, the desired material is dissolved in a Dimethylformamide solvent and its
different concentrations are prepared. The experiment is performed by Z- scan technique with second harmonic
line of a Nd-YAG laser in different powers. Nonlinear refractive index n2 of the sample was obtained at
different concentrations by using theoretical and experimental data. It is shown that along with concentration
changes, the spectra of linear absorption and nonlinear refractive index have got significant changes.
PACS No. 42

هیدرازین از جمله ترکیبات آلی متداول مورد استفاده در پروژه

مقدمه
با توجه به کاربردهای مواد آلی در صنعت و پزشکی ،بررسی

های صنعتی میباشد .اخیراً با توجه به اثرات مضر هیدرازین بر

خواص فیزیکی و شیمیایی آنها از جمله پاسخ غیرخطی اپتیکی

بدن انسان و محیط زیست مصرف این ماده کاهش یافته و اقدامات

مواد دارای اهمیت ویژه ای است ]1و .[2از این رو پژوهشگران در
تالش برای یافتن موادی هستند که خاصیت نوری غیرخطی خوبی
از خود نشان میدهند ].[ 3

گستردهای برای جایگزینی آن با مواد غیرسمی در حال انجام است.
یکی از این مواد جایگزین کربوهیدرازید میباشد ] .[2عالوه بر
کاربردهای صنعتی ،خواص دارویی و درمانی کربوهیدرازیدها و
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مشتقات آنها ] [4ما را بر آن داشته که به بررسی خواص اپتیکی

که در این رابطه  L=1cmضخامت سلول دستگاه است و  Tمیزان

غیرخطی یکی از مواد این خانواده بپردازیم.

عبور نور میباشد .بنابراین مقدار ضریب جذب خطی نمونه با

روشهای مختلفی برای تعیین غیرخطیت در مواد وجود دارد؛

استفاده از رابطه باال  2/163 cm-1به دست میآید.

روشهایی مانند :اختالط چهارموج تبهگن ،تداخلسنج و
جاروب Z-که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند .روش
جاروب Z-یکی از سادهترین روشها در میان بقیه است .این
روش ابزاری مؤثر و ساده برای اندازهگیری ضریب جذب
غیرخطی و ضریب شکست غیرخطی در هر نمونه میباشد ].[2
شیخ بهایی و همکارانش در سال  1191روش جاروب Z-را ارائه
دادند که به دلیل سادگی روش و تفسیر دادههای آن مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفت ] .[6در نتیجه در این کار هم نتایج
خواص غیرخطی ماده -3نیترو فنیل کربوهیدرازید با استفاده از
محاسبات جاروب Z-تجزیه و تحلیل شد و پاسخهای نوری خطی
آنرا با استفاده از طیف سنجی  UV-visاندازهگیری کردیم.

شکل :1طیف جذبی -3نیترو فنیل کربوهیدرازید حل شده در دی متیل فرم آمید
) (aنمونه ( )Iو ) (bنمونه )(II

بررسی خواص نوری غیرخطی
برای انجام آزمایش مقادیر مختلفی از ماده -3نیترو فنیل
کربوهیدرازید را در حالل دی متیل فرم آمید ) (DMFحل کرده و

طیف جذبی
جذب خطی نمونه با استفاده از دستگاه  UV-visاندازهگیری
شده است .برای بررسی طیف جذبی دو غلظت مختلف از ماده

محلول آن را در غلظتهای مختلف تهیه میکنیم .دیاگرام مولکولی
این ماده در شکل  1نشان داده شده است.

تهیه کردهایم؛ نمونه اول ( )Iبا غلظت  2 mgاز مولکول -3نیترو
فنیل کربوهیدرازید حل شده در  1 ccحالل دی متیل فرم آمید و
نمونه دوم ( )IIبا غلظت  22 mgاز ماده در  1 ccاز حالل تهیه

شکل  :2دیاگرام مولکولی -3نیترو فنیل کربوهیدرازید

شده است .نمودار طیف جذبی هر دو غلظت در شکل  1نشان داده
شده است .همانطور که از این شکل مشاهده میشود؛ با افزایش

برای اندازهگیری خواص نوری غیرخطی نمونه از روش

غلظت از نمونه ( )Iبه نمونه ) (IIتغییرات قابل مالحظهای در

جاروب Z-استفاده میشود که شامل دو چیدمان است؛ چیدمان با

محدوده طول موجی  422تا  222نانومتر در طیف جذب خطی

روزنه باز برای تعیین ضریب جذب غیرخطی  βوچیدمان با روزنه

نمونه اتفاق میافتد .همچنین از این نمودار مشاهده میشود که

بسته برای تعین ضریب شکست غیرخطی  n2استفاده میشود.

میزان جذب نمونه در طول موج لیزر مورد استفاده ( 232نانومتر)،

برای این کار نمونه را در یک سلول کوارتز با ضخامت 6/91

برای هردو غلظت تقریبا برابر بوده و مقدار  2/271میباشد.

میلیمتر میریزیم .از یک لیزر  Nd-YAGبا طول موج 232

ضریب جذب خطی ماده نیز از رابطه زیر به دست میآید:

نانومتر که توزیع فضایی گوسین دارد استفاده میکنیم .چیدمان
آزمایشگاهی جاروب Z-در شکل  2نشان داده شده است ]7و.[6

()1
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2

 k بووردار موووج (  طووول موووج لیووزر مووی باشوود)،


 I 0  2 pin 02شدت پرتو لیزر در کانون pin ،توان ورودی

لیزر و  0کمرهی پرتو لیزر درون نمونه است Leff .طوول مووثر
نمونه از رابطهی زیر بدست می آید:
شکل  :3چیدمان آزمایشگاهی Z-scan

Leff  (1  e  l ) 

)(4

و  αضریب جذب خطی نمونه میباشد.

جهت انتشار پرتو لیزر محور  zمیباشد که نمونه در این راستا

مقدار ضریب شکست غیرخطی ماده در سه غلظت متفاوت در

حرکت میکند .در این شکل  BSشکافنده پرتو است ،پرتو لیزر

جدول  1گزارش شده است .نمونه اول ( )Iبا غلظت  2 mgاز

توسط یک عدسی محدب که در فاصله  12سانتیمتر از آن قرار

مولکول -3نیترو فنیل کربوهیدرازید حل شده در  1 ccحالل دی

دارد کانونی میشود .در چیدمان با روزنه بسته آشکارسازِ  2پشت

متیل فرم آمید ،نمونه دوم ( )IIبا غلظت  2برابر یعنی  12 mgاز

دریچهای کوچک قرار میگیرد و میزان عبور پرتو را ثبت میکند

ماده در  1 ccحالل و نمونه سوم ( )IIIکه بهترین نتیجه محسوب

که برای اندازهگیری ضریب شکست غیرخطی  n2استفاده میشود.

میشود با غظت  22 mgاز ماده در  1 ccاز حالل تهیه شده است.

در چیدمان با روزنه باز تمام توان خروجی از نمونه توسط یک
عدسی محدب بر روی آشکارساز  1جمع میگردد که برای اندازه-
گیری ضریب جذب غیرخطی  βاستفاده میشود ] .[933در هر دو

جدول  :1مقادیر ضریب شکست غیرخطی محلوول در  4غلظوت مختلوف بوا
توان ورودی 22mW

چیدمان برای مواد مختلف ،چگونگی و نحوه عملکرد به طور کیفی

)n2 (m2/w

نمونه

1/164×11-11

و کمی تجزیه و تحلیل میشود و امکان اندازهگیری مستقیم و

نمونه اول ()I

3/515×11-11

نمونه دوم )(II

آسان و دقیق ضرایب غیرخطی و عالمت آنها فراهم میشود ].[6

6/190×11-11

نمونه سوم )(III

ضخامت نمونه بسیار کمتر از طول رایلی پرتو ( )22/7mmمی-
باشد .وقتی نمونه در معرض نور لیزر قرار میگیرد و روی ریل

منحنیهای مربوط به ضریب شکست غیرخطی در هر سه

متحرک شروع به حرکت میکند ،شدت پرتوی لیزر بر روی

غلظت در شکل  4نشان داده شده است .در چیدمان با روزنه بسته

آشکارساز تغییر میکند .علت این تغییر پاسخ غیرخطی محیط

حرکت نمونه باعث تغییر شدت بر روی آشکارساز  2شده که بر

مادی و اثر کر ایجاد شده وابسته به شدت لیزر در ماده میباشد.

اثر آن یک قله قبل از کانون و یک دره بعد از کانون ایجاد میشود،

ضریب شکست غیرخطی از رابطه زیر به دست میآید ] 9و.[6

این پدیده را خود-واکانونی میگویند .وجود قله و دره به دنبال هم
نشان دهنده ضریب شکست غیرخطی منفی میباشد .همانطور که

)(2

n 2  T P V 0.406(1  S )0.25 KI 0Leff

در شکل نشان داده شده ،در غلظتهای پایین اختالف TP V

که در این رابطه  TP Vفاصله ی بین دره و قله نمودار عبووری

کمتر بوده و در غلظتهای باالتر این اختالف بیشتر شده و اثر

بهنجار شده و  Sپارامتر خطی دریچه است کوه از رابطوه زیور بوه

غیرخطیت بهتر نمایان میشود .اگر افزایش غلظت را ادامه دهیم

دست میآید:

انحالل پذیری ماده کم شده و محلول به اشباع میرسد ،درنتیجه
اثر غیرخطیت ثابت باقی میماند .شکل  4دادههای تئوری و تجربی

)(3

شعاع روزنه و

) S  1  exp(2 ra2 a2
شعاع پرتو در روزنه هستند.

را نشان میدهد که به خوبی با یکدیگر تطابق دارند .برای نرمالیزه
کردن نمودارها از رابطه  2در نرم افزار متلب استفاده کردیم.
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bX
) (1  X )(9  X 2

)(5

2

T (z )  1 

مختلف از این محلول تهیه شده است و ضریب شکست غیرخطی

که در این رابطه

Z 0  k 02 2
طول پراکندگی رایلی است که برابر  22/7میلیمتر میباشد
و

و

و بررسی قرار گرفت .برای بررسی خواص غیرخطی سه غلظت

X  Z Z0

و  0پهنای پرتو در نقطه کانون است.

هرکدام به روش جاروب Z-روزنه بسته و با استفاده از لیزر Nd-

 YAGبا طول موج  232نانومتر مورد بررسی و مقایسه قرار
گرفت .وجود قله-دره در نمودار متناظر با نمونه ها حاکی از
ضریب شکست غیرخطی منفی میباشد که اثر خود-واکانونی را
نشان میدهد .با توجه به نمودارهای به دست آمده و اختالف قله و
دره ،خاصیت غیرخطی در غلظتهای باالتر بهتر نمایان شده است
به طوریکه در غلظتهای پایین اثر غیرخطیت به ندرت دیده شده
و هر چه غلظت ماده بیشتر میشود ،غیرخطیت در ماده نیز
مشهودتر است .در غلظتهای خیلی باال انحالل پذیری ماده کم
شده و محلول به اشباع میرسد ،درنتیجه اثر غیرخطیت نیز از بین
میرود .نمودار طیف جذبی ماده با استفاده از دستگاه UV-vis

برای دو غلظت مختلف از محلول به دست آمده است؛ میزان
جذب خطی ماده در طول موج  232نانومتر در هر دو غلظت
تقریبا یکسان بوده و به غلظت محلول بستگی ندارد ،اما در طول
موجهای کمتر ( )422-222 nmشاهد تغییرات قابل توجهی در
طیف جذبی دو نمونه هستیم .این ماده عالوه بر خواص گستردهی
پزشکی ،میتواند در شاخههای الکترونیک ،الکترونیک نوری و
فوتونیک نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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