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مقایسه ضریب شکست غیرخطی نانوذرات  Fe3O4و NiFe2O4
درویشی ،شیبا1؛ جعفری ،اکبر2؛ زینی زاده،

بهزاد3
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چکیده
در این مقاله ،خواص نوری غیرخطی نانوذرات  Fe3O4و  NiFe2O4را مطالعه کردهایم .این نانوذرات با روش همرسووبی سونتز شودهاند .ضریب شکست غیرخطی
آنها با روش جاروب z-و یک لیزر دیود پمپ پیوسوتهکار در حالل هیدروکلریک اسوید  3  104موالر اندازهگیری شوده اسوت .ساختار اسپینل وارونه این نانوذرات
2

نور تابیده به آن را واگرا کرده اسوت ،در نتیهه ضوریب شوکسوت غیرخطی آنها منفی و از مرتبه  1010 mبدست آمده است .نتایج نشان میدهند که ضریب شکست
w

غیرخطی  NiFe2O4از  Fe3O4بیشتر است.
کلید واژه – ضریب شکست غیرخطی ،روش جاروب ،z-نانوذرات.
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Abstract
In this paper, we have studied the nonlinear optical properties of Fe3O4 and NiFe2O4 nanoparticles. These
nanoparticles have been synthesized by a chemical co-precipitation method. The nonlinear refractive index of
these nanoparticles in hydrochloric acid solvent ( 3  104 M) have been measured by z-scan method and a
continuous wave diode-pumped laser. Inverted spinel structure of these nanoparticles has divergent light shined
2

on it. As a result, nonlinear refractive index is negative and their values are gained from the order of 1010 m .
w

The results show that the nonlinear refractive index of NiFe2O4 is greater than of Fe3O4.
Keywords: Nonlinear refraction coefficient, z-scan technique, nanoparticles.

عملی آنهوا تویریر زیوادی دارد و در بین انواا نوانوذرات ،نانوذرات

 -1مقدمه
علوم و فنواوری نوانو یک حوزه جالب و در حال رشووود در زمینه
آمادهسووازی و شووناسووایی و کاربردهای نانوسوواختارها با شووکلها و
اندازههای مختلف اسووت که در تحوالت شوویمیایی نقز بسووزایی
دارند] .[1نانوسوواختارها نسووبت به حالت تودهای آن دارای خواص
فیزیکی و شوویمیایی منح وور به فردی میباشووند] .[2اندازه ذرات و
خواص سوووط و خواص مطنوا یسوووی نانوذرات برای کاربردهای

مطنا یسووی به دلیل کاربردهایشووان در زمینه مرا بتهای پزشووکی،
ضووبم مطنا یسووی ،سوویسووتم دارو رسووانی ،ت ووویر برداری تشوودید
مطنا یسووی) (MRIو درمان سوور ان توجه زیادی را به خود جلب
کردهاند] .[3فریتهای با سوواختار اسووپینل ) (NiFe2O4, Fe3O4از
جمله نانوذرات مطنا یسووی هسووتند که در سوونسووورها ،رسووانههای
ذخیرهسازی ا العات با چگالی باال ،فنآوری فروسیال ،کاربردهای
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میکروویو ،کواتالیسوووتها ،کاربردهای الکترونیکی و نوری و غیره
کاربرد دارند] .[4-7در این مقاله خواص اپتیک غیرخطی نانوذرات
4
 Fe3O4و  NiFe2O4در حالل هیدروکلریک اسید  3  10موالر

بررسوی شوده و ضریب شکست غیرخطی آنها با روش جاروبz-

تعیین میشوود] .[8با استفاده از یفسنج  UV-Visهم پاسخهای
نوری خطی آنها اندازهگیری میشود.

 -2روش اندازهگیری ضریب شکست غیرخطی
در این آزمایز از یک لیزر دیودپمپ پیوستهکار با ول موج 132
نانومتر استفاده شده است .نور لیزر توسم یک عدسی با فاصله
کانونی  11سانتیمتر کانونی میشود .پرتو لیزر در روش جاروب-
 zتوزیع فضایی گوسین دارد .رحواره چیدمان آزمایشگاهی
جاروب z-در شکل 2نشان داده شده است .در این شکل BS

 -1یف جذبی

شکافنده پرتو میباشد .ول رایلی پرتو که از رابطه z 0  k 2
2
0

یف جذبی نانوذرات  Fe3O4و  ،NiFe2O4در شکل  1نشان داده
شده است .محلولی از این نانوذرات در حالل هیدروکلریک اسید
 3  104موالر تهیه شده و به کمک یفسنج  UV-Visجذب
خطی آنها اندازهگیری میشود .ضریب جذب خطی نمونهها در ول
1
موج  132نانومتر با کمک رابطه ln T
d
در این رابطه d ،ضخامت سلول T ،میزان عبور پرتو و  ضریب

   محاسبه میشود.

بدست میآید  13/21میلیمتر و کمره باریکه پرتو در کانون 321
میکرومتر میباشد .به علت کوچک بودن ضخامت نمونه (1/58
میلیمتر) در مقایسه با ول رایلی پرتو میتوان از تقریب نمونه
نازک استفاده کرد .نمونه در امتداد فاصله کانونی روی یک ریل به
حرکت درمیآید که تطییرات عبوری پرتو توسم آشکارساز شماره
 1ربت میشود .در این حالت روزنه بسته است.

جذب خطی نمونه میباشد .میزان عبور و ضریب جذب خطی این
دو نانوذره در جدول  1آمده است.
جدول :1مقادیر مربوط به عبور و ضوووریب جذب خطی نانوذرات Fe3O4
و  NiFe2O4در حالل هیدروکلریک اسید  3  104موالر.

)  (cm 1

T

نمونه

0.0093
0.0230

0.9908
0.9772

Fe3O4
NiFe2O4
شکل  :2رحواره چیدمان آزمایشگاهی جاروبz-

 -4بحث و بررسی
منحنیهای  a-3، b-2، a-2و  b-3وابستگی سیگنال پراکنده شده
به شدت را در حالت روزنه بسته نشان میدهند .با توجه به شکل-
ها یک حداکثر بل از کانون ( له) و به دنبال آن یک حدا ل پس از
کانون (دره) داریم که به ترتیب بیانگر منفی بودن ضریب شکست
غیرخطی و ظهور ارر خودواکانونی میباشد .با توجه به تطییرات
عبور نرمالیزه  T pvو مکان له و دره میتوان اندازه و عالمت
شیفت فازی غیرخطی  را تعیین نمود که از رابطه زیر بدست
میآید].[8-11

)   (T p v ) (0.406(1  S ) 0.25

شکل  :1یف جذبی نانوذرات  Fe3O4و  NiFe2O4در حالل هیدروکلریک اسید
 3  104موالر.

()1
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در این رابطه S ،گذار خطی روزنه میباشد که بق رابطه زیر
بدست میآید:

) S  1  exp( 2ra2 a2
()2

در این رابطه ra ،شعاا روزنه و  a

شعاا پرتو در روزنه می-

باشد .ضریب شکست غیرخطی با رابطه زیر بدست میآید].[8

n2   kI0 Leff

()3
در اینها،

2



 k بردار موج میباشد و  همان ول موج

لیزر و  I 0شدت پرتو لیزر در کانون )  ( z  0میباشد .ول
L
مؤرر نمونه از رابطهی  Leff  (1  e ) بدست میآید

که  همان ضریب جذب خطی میباشد و مقادیر آن در
جدول شماره  1آورده شده است .مقادیر شدت و ضریب
شکست غیرخطی این نانوذرات در جدول  2آورده شده است .با
مطالعه ضریب شکست وابسته به شدت این نانوذرات در حالل
 3  104 HClموالر مشاهده شد که اختالف فاصله بین له و

شکل  :2منحنیهای جاروب z-روزنه بسته نانوذرات  Fe3O4در حالل HCl

دره افزایز یافته است و رابطه نظری بین فاصله برای حالت

 3  104موالر در شدت )(a

روزنه بسته و عبور با رابطه  4بیان می شود که این رابطه بیانگر

w
m2

. 78.64  103

توافق بین نظریه و تهربه میباشد].[9

4 ( z z 0 ) 2
T ( z)  1 
) (1  ( z z 0 ) 2 )(9  ( z z 0 ) 2
()4
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65.24  103

و )(b
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 نانومتر کوچک132 ضریب جذب خطی این نانوذرات در ول موج
است میتوان گفت که ارر کر وابسته به شدت نور در این غیرخطیت
 کاربردهای، سنسورها، از این نانوذرات در پزشکی.نقز داشته است
. کاتالیستها و غیره استفاده میشود،الکترونیکی و نوری
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 در حاللNiFe2O4  روزنه بسته نانوذراتz- منحنیهای جاروب:3 شکل
3
(b)  و65.24  10

w
(a)  موالر در شدت3  104 HCl
m2
w
. 78.64  103 2
m

 وFe3O4  مقادیر شوودت و ضووریب شووکسووت غیرخطی نانوذرات:2 جدول
.موالر
نمونه

Fe3O4
NiFe2O4

3  104  در حالل هیدروکلریک اسیدNiFe2O4
w
)
m2
65.24  103
78.64  103
65.24  103

m2
)
w
0.88641010
1.12011010
0.5948 10 10

78.64  103

0.8003 10 10

I0 (

n2 (

نتیههگیری
Fe3O4  خواص نوری غیرخطی مرتبه سوم نانوذرات،در این مقاله

 موالر بررسی3  104  در حالل هیدروکلریک اسیدNiFe2O4 و
شده است و مقادیر ضریب شکست غیرخطی برای این دو نانوذره
m2
از مرتبه
w
کرد که ضریب شکست غیرخطی نمونهها منفی است و علت آن این

 با توجه به منحنیها میتوان مشاهده. بدست آمد1010

است که این نانوذرات ساختار اسپینل وارونه دارند و مولکولهای آنها
 واگرایی ایهاد میکنند،در داخل محلول در ارر برهمکنز با نور لیزر
 چون مقادیر ضریب.که منهر به ظهور پدیده خودواکانونی میشود
 میتوان نتیهه گرفت که،شکست غیرخطی این نانوذرات منفی است
 چون. بیشتر استFe3O4  ازNiFe2O4 ضریب شکست غیرخطی
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