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رات اکسید روی در ترکیب با حالل اتانول و دو پاسخ غیرخطی نانوذ بررسی

  در روش انحراف سنجی مارهها و مقایسه نتایج آنمتفاوت پایدارکننده 

 1، محمد خان زاده*2، فاطمه احمدی1فاطمه جمال

 (khanzadeh@vru.ac.ir Jamal.fatemeh69@yahoo.com- گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر رفسنجان)-1

  (Fatemeh.ahmadi1991@yahoo.com*دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا) گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، -2  

سنجی ماره : هدف از انجام این پژوهش بررسی ضریب شکست و ضریب جذب اپتیکی غیرخطی نانوذره زینک اکساید با استفاده از روش اپتیکی انحرافچکیده

گیری پارامتر باشد. برای اندازهنانومتر می 7/657اده قرار گرفت یک لیزر پیوسته دیوید با شدت یکسان و با طول موج است. منبع نوری که در این پژوهش مورد استف

مشاهده کنیم، از طرفی های نام برده نیاز است که نانوذره زینک اکساید را در یک حالل مناسب حل نماییم تا بتوانیم تاثیرات شدت نور لیزر بر روی نانوذره را 

ایم و با مشاهده تغییرات به وجود نتخاب پایدارکننده نیز بسیار مهم است به همین دلیل در این پژوهش از دو نوع پایدارکننده برای زینک اکساید استفاده نمودها

تایج ضریب شکست زینک اکساید در حالل ها را به دست آوریم. بر طبق نگیریآمده بر روی فریزهای ماره توانستیم پایدارکننده مناسب را انتخاب کرده و اندازه

 گیری شد.اندازهβ = 2/28 و ضریب جذب آن  n2 = -1/983⨉10-4اتانول به میزان 

 سنجی ماره، ضریب شکست غیرخطی، ضریب جذب غیرخطی، زینک اکسایدانحراف :کلید واژه

Studying the Nonlinear Response of Ethylene Oxide 

Nanoparticles in Combination with the Ethanol Solvent and 

the Comparison of Their Results by Using the Optical Method, 

Moiré Deflectometry 
Abstract: The purpose of this study was to investigate the refractive index and nonlinear 

optical absorption coefficient of zinc oxide nanoparticles using the moire deflectometry 

measurement method. The light source used in this study is a continuous laser with a uniform 

intensity of 657.77 nm. To measure the parameters mentioned, it is necessary to solve the 

zinc oxide nanoparticle in a suitable solvent so that we can observe the effects of laser 

light on the nanoparticle. On the other hand, selecting the stabilizer is also very 

important. Therefore, in this study, two types of stabilizers We used zinc oxide and, 

observing the changes that occurred on the freezers, we were able to select the appropriate 

stabilizer and obtain measurements. According to the results of the refractive index of 

zinc oxide in ethanol solvent at the rate of n2 = -1 / 983-410-4 and its absorption 

coefficient β = 28.2 was measured. 

Keywords: moire deflectometry, ZnO, nonlinear refractive index, nonlinear absorption 

coefficient 
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 مقدمه -1
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اپتیک غیرخطی یکی از زیرمجموعه های اپتیک مدرن است که دارای اهمیت علمی بیشتر در مقایسه با فیزیک لیزر است. مطالعات اپتیک 

های اخیر درباره اپتیک غیرخطی افتد. پژوهشبرهمکنش بین لیزر و ماده اتفاق میغیرخطی شامل انواع مختلفی از اثرات غیرخطی است که در 

لیزر قوی با مواد مختلف می باشد. برهمکنش بین یک لیزر با ماده نوری موجب اصالح  .اغلب شامل پدیده ها و اثرات جدید در فرایند تقابل اشعه

شود. به طور معمول شود، کامال با یک ماده جدید روبه رو میعدی که وارد ماده میشود به طوری که فوتون بخواص اپتیکی سیستمی در ماده می

نور لیزری که به اندازه کافی قوی باشد برای تولید پدیده های غیرخطی اپتیکی کافی است. شروع این مبحث در علم فیزیک از زمان کشف نسل 

توان به عنوان راع لیزر صورت گرفته است. در این مبحث دو اثر مهم را میدوم هارمونیک توسط فرانکن و همکارانش و همچنین پیش از اخت

 . [1]شوندنمونه نام برد که اثر کر و پاکلز نامیده می

باشد که کاربردهای گیرد روش انحراف سنجی ماره میگیری خواص غیرخطی مورد استفاده قرار میهای اپتیکی که برای اندازهیکی از روش

گیری ابعادی و اطالع از ساختار داخلی)مقطع های مورد توجه، اندازههای مختلف علوم و مهندسی را داراست. یکی از زمینهنهفراوانی در زمی

های ها دارای ویژگیباشند. هرکدام از این روشای میصفحهنگاری ماره( و خارجی )رویه نگاری ماره( مواد و اجسام است که از نوع ماره برون

گیری ضریب شکست غیرخطی گیرند. برای اندازهگیرد مورد استفاده قرار میگیری و پژوهشی که صورت میه بسته به نوع اندازهخاصی هستند ک

، دقت، حساسیت و سرعت Z سنجی ماره نسبت به روش جاروبشود اما مزیت استفاده از سیستم انحرافنیز استفاده می Zمواد از روش جاروب 

. در این پژوهش به [2]گیری کردتوان توزیع فضایی ضریب شکست غیرخطی نانوذره را نیز اندازهچنین در این روش میباشد، همباالتر آن می

کمک روش اپتیکی انحراف سنجی ماره، غیرخطی بودن اثرات برهمکنش لیزر با محلول نانوذره اکسید روی اثبات شد و سپس با در نظر گرفتن 

توان پارامترهای اپتیکی کند میا خودواگرایی، که بر اثر آن ماده همانند یک عدسی همگرا یا واگرا عمل میدو اثر خودهمگرایی)خودکانونی( ی

 غیرخطی از جمله ضریب شکست و ضریب جذب غیر خطی و همچنین عالمت آنها را تعیین کرد. 

 سنجی مارهمبانی نظری و تجربی انحراف -2

 یننشان داده شده است. در ا 1استفاده شده است در شکل   یرو یدنانو ذره اکس یکیواص اپتخ یریاندازه گ یپژوهش برا ینکه در ا یدمانیچ

 ماره استفاده شده است. یزهایمشاهده فر یوات برا یلیم 25نانومتر با توان  7/657با طول موج  یودید یزرل یکاز  یدمانچ

 

 یه،فور یلتبد یساز، عدس یمواز یکننده، عدس یکانون یعدس یببه ترت 1L  ، 2L  ،3L   ، P  ،1G  ،2Gماره  یانحراف سنج یدمان: چ1شکل

 اول و دوم یروزنه، تور

. دسته پرتو موازی شودیم یدهبه نمونه تاب یموازی شده توسط عدس یزرماره، پرتو ل یتوموگراف یاماره  یدر روش انحراف سنج( 2)مطابق شکل 

،  1G یاز تور یزر. با عبور نور لشودیم یجادماره آن انحراف ا یزهایشکست در فر یبضر یانگراد یلو به دل کندیعبور م یطهمدوس از مح

جابه جا  δdmماره در هر مکان به اندازه  یزهایکه متناسب با آن فر شودیم ییردچار تغ δd یبه اندازه 2G  یتور یبر رو یرتصو دخطوط خو

 [3.]کندیم یریگماره را اندازه یزهایانحراف فر یزان( م1خواهند شد، رابطه )
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 G2و   G1پراش  یها یو تور یجسم فاز یان: پرتو منحرف شده با عبور از م2شکل

طول موج نور  λکه در آن  یدآ یبه دست م λ/2=kdkZرابطه  یقفاصله تالبوت است که از طر یببه ترت dm(y,zδ)و  kZ ،d, dmرابطه  یندر ا

ماره  یزهایانحراف فر یزانم α(y,z. باشد)یم zو  y یماره در راستا یزهایفر ییجابه جا یزانگام ماره و م ها،یگام تور یح،عدد صح k ی،فرود

 توانیباشد م y2r =(x+2(1/2که در آن یطور یریم( در نظر بگr,z)n(x,y,z)=n یابه دست آورد. اگر در مختصات استوانه dmδ یریگاندازه بارا 

 نوشت: یراره را به صورت زم یزهایرابطه انحراف فر

(1)             k k

d d dm(y, z)
(y, z)

Z Z dm

 
  

 

 توان به صورت زیر محاسبه کرد:بنابراین تغییرات ضریب شکست را در مختصات استوانه ای با استفاده از تبدیل آبل می
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ی انتگرالمتلب رابطه  برنامه نویسی وپردازش تصویر استفاده از با . می باشد ضریب شکست هوا fnو نمونه ضریب شکست  n(r,z)در این رابطه 

 به دست آمده است.  n(r,z)  نمونهو ضریب شکست را حل کرده 

ده از رابطه توانیم، اندازه ضریب جذب غیر خطی این ماده را با استفا[ می3و براساس تعریفی که برای ضریب جذب غیر خطی نانوذرات داریم ]

 [. 4زیر به دست آوریم]
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 توان محاسبه کرددر این رابطه برای هر فریز ماره ضریب جذب را می

[4-7] . 

 هامواد و روش -3

 شکست باید ضریب گیریبرای اندازه .شد استفاده نانومتر 30-10و با اندازه  ZnO شیمیایی  فرمول با روی اکسید نانوذره ی از آزمایش این در

 استفاده عنوان حالل به اتانول از مرحله این در  .کرد را مشاهده فریزهای ماره تغییر و داده عبور آن از را لیزر نور بتوان تا کرد تولید شفاف محلولی

 به را آن مدتی برای توانمی هاپایدارکننده اضافه کردن با اما است حل غیرقابل و بوده کلوئیدی طور کلی به روی اکسید ینانوذره اگرچه شد،

  .درآورد شفاف صورت محلولی

 یپایدارکننده قطره 15 افزودن با و شده ترکیب درصد98اتانول  از ml 20 با اکسیدروی ینانوذره از mg 5 آزمایش این در استفاده مورد نمونه

 وسیله ی به ساعت 11 مدت به اکسیدروی و اتانول ترکیب باید محلول در نانوذرات شدن پراکندهبرای  درآمد.  شفاف صورت به آمین، مونواتانول
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 را نور راحتی به زیرا استفاده شد کوارتز سل های از سیستم در نظر مورد محلول دادن قرار برای  .بخورد هم اولتراسونیک،  یا همزن مغناطیسی

 دارای آزمایش این در استفاده مورد سل .سیستم ندارند در چندانی تاثیر باشند خالی که هنگامی و هستند و به میزان باالیی شفاف داده عبور

 فریزهای و گرفت قرار اول توری از قبل و   2lعدسی  از پس نشان داده شده است  نمونه 1همانطور که در چیدمان شکل  .است میلی لیتر 3 حجم

ثبت کرده و  CCDشد در این حالت تصاویر به دست آمده قبل و بعد از قرار گیری نمونه در چیدمان را به وسیله دوربین  بررسی شده ایجاد

( فریزهای ماره قبل و بعد از قرارگیری نمونه در 3شود.  با توجه به شکل )تغییرات به وجود آمده با استفاده از کد پردازش تصویر بررسی می

گیری پارامترهای معرفی شده در این روش با استفاده از پردازش تصویر خط به خط، . توجه داشته باشید که برای اندازهشودچیدمان مشاهده می

توان اندازه و تغییر کوچکترین انحراف در کنیم به طوری که میبررسی می  Matlabی نرم افزار ( را به وسیله3تمام خطوط موجود در شکل)

 گیری کرد. اهده نیست، اندازهتصویر که با چشم قابل مش

 

 : الف( فریزهای ماره در حالت مرجع. ب( فریزهای ماره بعد از قرار دادن نمونه در سیستم3شکل 

کنید قسمت الف تصویر را در حالت مرجع بدون نمونه و شکل ب تصویر فریزهای ماره بعد از قرار گیری ( مشاهده می3همانطور که در شکل)

 نظر مورد نانوذره که است این دهنده نشان که باشدمی ماره اول فریز در شده ایجاد انحراف دهد که با توجه به آن بیشتریننمونه را نشان می

تغییرات در فریزهای ماره نشان داده شده است. ابتدا تصاویر از حالت رنگی به  آن به لیزر پرتو برخورد با که است غیرخطی اپتیکی خواصی دارای

گیری این نقاط تصاویر یابی نقاط فریزها در دو حالت مرجع و انحراف یافته و میانگینشوند سپس با انجام عملیات مکانسیاه و سفید تبدیل می

 انحراف میزان باشد که نمودارمی dmبه دست آمده از یکدیگر همان انحراف آیند که در این حالت اختالف فاصله ی نقاط ( به دست می4)

 شود.( مشاهده می5در شکل ) سل مرکز از فاصله حسب بر ماره فریزهای

مکان یابی -مکان یابی فریزهای ماره در حالت مرجع ب-(:الف4شکل)

 فریزهای ماره پس از تابش لیزر
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 مرکز سل از فاصله حسب بر ماره فریزهای انحراف میزان (: نمودار5شکل)

شود که بیشترین انحراف در فریز اول است که با بررسی آن تغییرات ضریب شکست در تمام نقاط مطابق با ( مشاهده می5با توجه به شکل )

 آید.( به دست می6شکل )

 

 (: توزیع ضریب شکست نانوذره اکسید روی بر حسب فاصله از مرکز سل6شکل)

روی می توان محاسبه  اکسید را برای نانوذرات خطی غیر جذب ضریب ها و همچنین فریز تمام برای ضریب شکست توزیع (،6) شکل به توجه با

 است با: شکست برابر ضریب تغییرات باشدبیشترین انحراف می دارای مثال، در  فریز اول که برای. کرد

 4-10⨉2/8 -= f n-2n = nΔ  2 =-1/983⨉10-4 بنابراین و n کرد.  بررسی را توان ضریب جذب می (4) معادله از استفاده با سپس باشد،می

 حاشیه این برای روی اکسید نانوذرات خطی غیر ضریب

 β = 28/2 است متر سانتی.  

 که ایبررسی کرد. نکتهتوان ضریب جذب و ضریب شکست را ( و پردازش تصویر آن ها می6( و )5با توجه به انحرافات فریزهای ماره در شکل)

آزمایش  طی ماده در ثبات حفظ روی برای اکسید محلول ساخت برای مناسب کننده تثبیت یک از استفاده که است این شود گرفته نظر در باید

 دقیق گیریاندازه که است مونواتانول آمین ما، انتخابی تثبیت کننده شد، ذکر قبال که همانطور. استفاده شودتا ماده به سرعت ته نشین نشود
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 دست به تصاویر براساس که بود اتانول آمین دی کنندهتثبیت دومین. پذیر نموده استشده را امکان ضبط تصاویر از استفاده با نوری پارامترهای

فریزها  در تغییری هیچ سیستم ماره، در آن دادن قرار با که طوری به روی داشت ، اکسید نانوذره نوری خواص منفی بر اثرات( 7)از شکل  آمده

 به وجود نیامد.

 

 اتانول آمین:( تاثیر تثبیت کننده دی7شکل)

 الف( حالت مرجع ب(حالت سل خالی ج(سل حاوی محلول

شکل  تصاویر به توجه با و نانوذره این روی بر شده انجام دیگر هایآزمایش با نتایج مقایسه و هاگیریاندازه و مطالعات این به توجه با بنابراین،

 است. آمین مونواتانول کند، حفظ را اپتیکی این ماده خواص که ایکنندهتثبیت نوع بهترین که گرفت نتیجه توانمی (4)

 گیری نتیجه -4

 به توجه با. استگرفته قرار بررسی تصویر مورد پردازش و انحراف سنجی ماره از استفاده با روی شکست اکسید ضریب توزیع تحقیق این در

 بنابراین هستند، کوچک تغییرات بسیار این. شد گیریاندازه نمونه ضریب شکست توزیع در کوچک نوری، تغییرات روش این دقت و حساسیت

 .نیستند گیریاندازه قابل دیگر هایروش با

 با آورد. همچنین دست به توانمی نیز را ضریب شکست عالمت و به کمک آن است روبشی غیر روشی انحراف سنجی ماره پیشنهادی روش

 صدای و سر به و است سریع و ساده روش این .شودمی انجام در فریزهای ماره انحراف و تغییرات کوچکترین بررسی تصویر، پردازش از استفاده

(، 4ماره شکل)فریز  چهار بین .ندارد ای حاشیه الگوی تحلیل و تجزیه یا کالیبراسیون به نیازی همچنین .نیست حساس ارتعاشات و محیطی

دهد که با کاهش انحراف فریزها، تغییرات ضریب شکست نیز نتایج نشان می دیگر فریزها داراست و به فریز بیشترین انحراف را نسبت اولین

 یابد.یابد یا به عبارت دیگر با کاهش تغییرات ضریب شکست، جذب غیرخطی افزایش میکاهش می
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