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سولفید مولیبدن و گرافین  کاربردهاي مختلفی در ادوات کاربردي  اي، دي از بین ساختارهاي الیه:هدف 

سولفید مولیبدن و  همچنین دي. دارند دار مقاومت حافظهها،  مانند لیزرهاي فوق سریع، فوتو کاتالیست

اشباع، جذب  گی نوري، جذب نندهخطی مختلف مانند محدود کبا خواص نوري جالب و پاسخ غیر گرافین

ها در ادوات مختلف وجود  فوتونی و تولید هماهنگ دوم و سوم امکان بکارگیري آندوفوتونی، جذب چند

هاي نوري، قفل مدها هگیري ادوات فوتونیکی مانند محدود کننداربنابراین این مواد اپتیکی قابلیت بک. دارد

سولفید  خطی ديما بررسی خواص نوري غیر ف مطالعهبنابراین هد. باشد را دارا می Qهاي هو سویچ کنند

  .باشد می -Zمولیبدن و گرافین  به روش جاروب

سولفید مولیبدن و گرافین به روش  خطی ساختارهاي دوبعدي ديسخ نوري غیرپا:شناسی پژوهش روش

-Zتکنیک جاروب. نانومتر مورد بررسی قرار گرفت 532و بکارگیري لیزر پیوسته با طول موج  -Zجاروب

یري مقدار و عالمت ضریب شکست غیرخطی و نیز و گ روش حساس و استاندارد است که براي اندازهیک 

هاي قابل  یتاز جمله کم. گیرد خطی به سادگی و با دقت باال مورد استفاده قرار میضریب جذب غیر

م لت دیافراگحا ازخطی با استفاده جذب غیر. گیري جذب غیرخطی و ضریب شکست غیرخطی است اندازه

عالوه بر این، با استفاده از این . شود خطی با حالت دیافراگم بسته تعیین میباز و ضریب شکست غیر

ي سوم را نیز بدست آورد، و  خطی مرتبهتاري غیرهاي حقیقی و موهومی پذیرف توان قسمت تکنیک می

  .  کند رایه میاخطی مواد ات مهمی در مورد خواص اپتیکی غیربنابراین اطالع

دهد که خواص  نشان می Z-جاروبگیري  خطی بدست آمده با استفاده از اندازههاي غیر پارامتر:هایافته

توان با استفاده از ضخامت  سولفید مولیبدن و گرافین می خطی را در ساختارهاي دوبعدي دياپتیکی غیر

  .لیزر فرودي تنظیم کرد هاي مختلف ها و توان نمونه

 يخواص نور نیچن .ن گردیدیتعی7-10(esu)ي سوم از مرتبه ي غیرخطی مرتبهپذیرفتاري :گیري نتیجه

ادوات اپتوالکترونیکی و در  يریجهت بکارگ یمناسب يدایرا کاند هاساختار نیسوم باال، ا ي مرتبه

  .کندیم یمعرف هاترانزیستورفوتو

و گرافین، خواص اپتیک  ولیبدنسولفید م دي ساختارهاي دوبعدي،خطیپذیرفتاري غیر:هاي کلیدي واژه

  .خطیضریب جذب غیرغیرخطی،  شکست، ضریب Z-روش جاروبخطی، غیر

  





  مقدمه - 1-1

ساختارهاي دوبعدي وجود امکان تشکیل که  تصور بر این بوداخیر  طی چند دهه

با  2فو نوسلو 1یمجی همچون پژوهشگران و دانشمندان 2004ندارد ولی بعدها در سال 

،به کنند را سنتز ٣دوبعدیبه نام گرافینق شدند اولین ساختار یک آزمایش ساده موف

Yan)به این دو دانشمند اعطا شد  2010جایزه نوبل فیزیکهم همین خاطر  et al., 

ي ساختارهاي دوبعدي دیگر  همین امر باعث شد تا پژوهشگران زیادي به مطالعه. (2010

ص هاي بسیاري به منظور دسترسی به موادي با خواهمچنین پژوهش. عالقمند شوند

در این . هاي نوري صورت گرفته استباال و زمان پاسخ کوتاه به سیگنال غیرخطینوري 

میان خواص اپتیکی مواد اکسایتونی مانند چاه کوانتومی چندگانه نیمرسانا، به دلیل 

انرژي پیوند اکسایتونی باال در ساختارهاي دوبعدي نسبت به ساختارهاي سه بعدي، به 

توان عالوه بر  بعدي، میساختارهاي جدید دواز میان این نانو .توجه بوده استشدت مورد 

و   5، سیلیسین4سولفیدديمولیبدن : بعدي دیگري مانندهاي دوگرافین به ساختار

  .اشاره کرد  6فسفرین

پایدار و انرژي پیوند اکسایتونی  7ایجاد اکسایتون: این ساختارها داراي خواصی مانند

Ugeda)باالتر است et al., 2014).  الزم به ذکر است در این ساختارها به خاطر کاهش بعد

هاي پایدار نیز وجود دارد، باال  و پوشانندگی ضعیف در دماي اتاق امکان تشکیل اکسایتون

 ،ها بودن بازه و شدت جذب در ناحیه نور مرئی، تغییر نور گسیلی با تغییر تعداد الیه

ها از دیگر خواص این ساختارها باالتر حامل موثرتر و تحرك 8خاصیت لومینسانس

Bernardi)باشدمی et al., 2017). نوري غیرخطی از قبیل ضریب خواص  پایان نامهدر این

 سوم ي شکست غیرخطی، ضریب جذب غیرخطی و پذیرفتاري الکتریکی غیرخطی مرتبه

در . شده استقرار داده  سولفید مولیبدن مورد بررسیدوبعدي گرافین و دي ساختارنانو

سولفید يهندسی، ساختار نواري و خواص اپتیکی گرافین و د در مورد ساختارادامه 

  .خواهد شد بحثمولیبدن 

                                                                                                                        
1Geim
2Novoselov
3Graphene
4 Molybdenum Disulfide
5 Silicene
6 Phosphorene
7Exciton
8 Luminescence



  

    ساختار هندسی گرافین- 1-2

هاي دوبعدي از اعالم کردند که شبکه 10و پیرلس 9هفتاد سال پیش الندائوقریب به     

 ,.Zhu, et al)توانند وجود خارجی داشته باشند لحاظ ترمودینامیکی ناپایدار هستند و نمی

دانشگاه منچستر انگلستان، براي  درفیزیکدان  از یک گروه 2004تا اینکه در سال . (2010

گرافین از آلوتروپ . ضخامت یک اتم کربن تولید کردند اولین بار صفحه پایدار گرافین را با

است که در یک شبکه بلوري النه ي یک اتم  دوبعدي کربن است که ضخامت آن به اندازه

  .گیرد قرار می 1-1زنبوري مطابق شکل 

  

  )Vozmediano, 2011(بعدير شش ضلعی النه زنبوري گرافین دوساختا -1-1شکل 

  

�2و ��2و s2هاي در گرافین، اوربیتال
�

را با ���هایهیبریدي اوربیتال،هر اتم با یکدیگر 

. نشان داده شده است 2-1سازند، که در شکل می نسبت به همدرجه  120زاویه 

اتم مجاور، پیوند بسیار قوي از نوع کواالنسی  ���هايهر اتم با اوربیتال ���هاياوربیتال

)σ (بنابراین ساختار بلوري گرافین به خاطر وجود پیوندهاي قوي . دهدتشکیل می

و از پایداري بسیار باالیی  کواالنسی، اولین ساختار دوبعدي است که در طبیعت یافت شده

دارد که عمود بر صفحه گرافین است و ��2همچنین هر اتم یک اوربیتال . برخوردار است

�2هاي با اوربیتال
�

  .سازدمی) π(اتم مجاور پیوندي ضعیف از نوع واندروالسی  

                                                                                                                        
9Landau
10Peierls



  
  )Fuchs and Goerbig, 2008(���نمایش شماتیک هیبرید  -2-1شکل 

  

این شبکه . هاي کربن استاي النه زنبوري از اتمگفته شد گرافین، شبکه همانطوري که

باشد، هاي کربن میبراوه نیست، زیرا نقاط مختلف شبکه گرافین را که متناظر با اتم

گرافین را  ي توان شبکهولی می. آورد بدستتوان با ترکیب خطی از بردارهاي شبکه  نمی

در هر سلول  Bو  Aبا پایه دو اتمیشبکه مثلثی به صورت دو زیر  3-1شکل  با مطابق

  . دهد، در نظر گرفتکه هر کدام یک شبکه براوه را تشکیل میواحد 

  
) =1,2iو3(��. باشندبردارهاي پایه شبکه گرافین می ��و ��اي گرافین که ساختار شبکه): الف(-3-1شکل 

اول بریلوئن شبکه  ي منطقه): ب(کنند، به هم وصل میهاي اول را بردارهایی هستند که نزدیکترین همسایه

�گرافین به مختصات  =
��

√��
�

�

√�
,

�

�
��و   � =

��

√��
�

�
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�

�
�)Neto et al., 2009(  

  

باشد، سه اتم کربن دیگر که نزدیکترین  Bعلق به زیر شبکه بنابراین اگر یک اتم مت

با استفاده از .خواهد بود Aعلق به زیر شبکه شود، متهمسایه اول آن محسوب می



 بدستهاي کربن هستند توان تمام نقاط شبکه را که متناظر با اتمبردارهاي شبکه می

  .آورد

طول پیوند کربن ـ کربن ��شود که در آنثابت شبکه نامیده میaپارامتر  1-1در رابطه 

  .باشد مینانومتر  0.142در حدود بوده و در گرافین 

)1-1(  �

با راستاي ) ��و  ��(ي شبکه گرافینپایهاي که بردارهاي ، زاویه3-1با توجه به شکل

  .باشندبه صورت زیر می ��و  ��بنابراین بردارهاي . درجه است 30سازند میxمحور 

  

)1-2(  
�

�

  

  .گرافین را هم بدست آورد وارون شبکهتوان بردارهاي با استفاده از روابط زیر می

)1-3(  �

)1-4(  �

)1-5(  �

��به صورت   zور حتوان بردار سوم را برداري واحد در راستاي ممی = در نظر   (0,0,1)

بنابراین بردارهاي شبکه وارون به صورت زیر بدست . گرفت و در روابط باال جاگذاري کرد

  .آیندمی

)1-6(  �



  �

ترین در نظر گرفته شده است که نزدیکB، اتم متعلق به زیر شبکه 3-1همچنین در شکل

ترین  بنابراین سه بردار زیر نزدیک. باشدمیAهاي اول آن متعلق به زیر شبکه همسایه

.سازندهاي اول را در گرافین به هم مرتبط میهمسایه

)1-7(  �

�

�

  

  ساختار نواري گرافین -1-3

ه ساختارنواریمنحصر بترینعامل، گرافینازجهاتمختلفیموردتوجهفیزیکداناناستکه عمده

شرودینگر خواص الکترونی مواد را توضیح می، معادلهماده چگالدر فیزیک . فردآناست

ساختار . شودتوصیف میگونه معادله دیراك بان یهاي بار در گرافحاملرفتار اما . دهد

با در نظر  zpهاي اوربیتال تواند از روش بستگی قوي الکترون نواري گرافین که می

 4-1به صورت شکل که آید  بدستترین همسایه به صورت تحلیلی  گرفتن تنها نزدیک

شود، در نزدیکی شش نقطه که نقاط دیراك نامیده   طور که مشاهده می همان. است

  .طور خطی به بردار موج  وابسته است شوند انرژي الکترون و حفره به می

  

  

  

  

  

  

  



  

Neto(ساختار نواري گرافین در نزدکی نقاط دیراك  -4-1شکل  et al., 2009(  

  

آمده براي نوار انرژي گرافین با استفاده از روش بستگی قوي عبارت است  بدستي  رابطه

  : از

)1-8(    

    

باند  عالمت Error! Bookmark not defined. و آنتی باند*  را نشان

Å42.10که  03aaالبته (، ثابت شبکه Å46.2aکه در آن . دهدمی a  فاصله

eV82.20و) میان دو اتم کربن همسایه است  انرژي جهشی همسایه نزدیک است .

  .خواهد بود 9-1رابطه رابطه پاشندگی به شکل  ykو xkبراي مقادیر کوچک 

  

)1-9(  

  

  

  :توان به شکل زیر باز نویسی کرد در این صورت رابطه پاشندگی را می بنابراین،

)1-10(  
    

،10-1ي  در رابطه
fv و باشد می یک سیصدم سرعت نور برابر سرعتفرمی الکترون و 

2همچنین 2
x yk k k  گرافیندر  الکترون سرعت فرمی. بردار تکانه الکترون است 

به همین دلیل انرژي  ،فرمی الکترون در فلزات استتر از سرعت برابر بزرگ 100حدود 

 10-1رابطه  .ها قابل اغماض استکلمبی در مقایسه با انرژي جنبشی الکترون کنش برهم

راسرعت فرمی (c)که نقش سرعت نور یه رابطه پاشندگی نوترینو استشب
300

c
vF  

ذرات  گرافین مثلها در که رفتار الکترون ،توان نتیجه گرفتبنابراین می. کندبازي می

)یتی بدون جرم استنسب Peres et al., 2007).  

)2/(cos4)2/cos()2/3cos(41)( 2
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  هاي تولید و شناسایی گرافینروش - 1-4

نزدیک، تالشباتوجهبهخواصقابلتوجهگرافینوامیدبهکاربردهایمختلفآندرآینده

دیگر خواصساختاریوي  مطالعههایتولید،هایتحقیقاتیزیادیازسویمحققاندرزمینه

رودکهگرافینتنهااز بهطورکلیانتظارمی. شدهاستانجامخواصفیزیکیگرافین

یکالیهتشکیلشدهباشد،اماعالقهقابلتوجهیبرایتحقیقدرموردگرافیندوالیهوکم 

هایمختلفیبرایساختگرافینوجودداردکهدرحالت کلی به دو روش زیر روش .الیهنیزوجوددارد

  :شودمیطبقه بندي 

11تولید از باال به پایین

 12باالبه  پایینتولید از  

به روشتوان  میی را نگرافی منظور از روش تولید از باال به پایین این است که صفحه

اي با هساختاریعنی از د، دار دیگر جدا کرهایمکانیکیاز موادي مانند گرافیت و مواد کربن

هاي باال ابتدا اتمدر روش تولید از پایینبه  .دگرافین رسیبعدیبعدي به سیستم دوابعاد سه

هاي نشانی اتمالیه هایروشو به  شدهدار جدا کربن ههایشیمیایی از مادکربن به روش

  .شود میگرافین تولید و ساختار داده شدهکربن روي یک زیرالیه رشد 

نج مورد آن به صورت زیر توان به پکه میهایمختلفیبرایسنتزگرافینوجودداردروشبنابراین 

  :اشاره کرد

ن از ماده گرافیت با روش مکانیکی یدست آوردن ورقه گرافب:روش مکانیکی-الف

به جدا کردن  این روشو همکارانش با استفاده از  جیمفرآیندي ساده استو براي اولین بار 

ن را با یها به طرز موفقیت آمیزي صفحات گرافیعنی آن. شدندموفق ن از گرافیت یگراف

هاي نوار پیوسته مکرراً استفاده شد تا گرافیت را به تکه. کردنداستفاده از نوار چسب جدا 

هاي گرافیت مجزا در استون حل شد و بعد از چند سپس نوار با تکه. تري جدا کندنازك

گفتنی است که . هاي شامل تک الیه روي یک قرص سلیکونی رسوب داده شدفرآیند، تکه

این روش به . استفاده شده است جهت کنترل مراحل مذکور از یک میکروسکوپ نوري

پایین بودن سرعت و عدم امکان تولید در حجم قابل  .نوار اسکاچ معروف گشته است

Novoselovاین روش را محدود نموده است ،توجه et al., 2004)(.  
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اما وظیفه اصلی  ،شوددر این روش از یک حالل مناسب استفاده می:روش حاللی -ب

در . باشد هاي مکانیکی یا امواج فراصوت میهمزن ي بر عهدههایگرافیت  جداکردن الیه

هاي  ن به جدا شدن ورقهیها با انرژي سطح گراف واقع مشابه بودن انرژي سطحی این حالل

Blake)کند ن کمک مییگراف et al., 2008).  

ن تک الیه یا گرافیت کم یاستفاده از محلول آبی حاوي سطح فعال نیز رسیدن به گراف

Green)نمایدمحقق می الیه را and Hersam, 2009).  

  

تهیه  هايروشیکی از  :هاي گرافیت میان الیهدر قراردادن مولکول خارجی  -ج

مطابق . هاي گرافیت استمولکول یا پلیمر بین الیهاز اي کوچک ن، نشاندن الیهیگراف

ایجاد فاصله و هاي گرافیت، همان با قرارگیري در میان الیهیهاي ماین مولکول5-1شکل 

به طور کلی روشی . کنند اي شدن آن کمک میبه ورقه ،هاکنش بین الیه تضعیف برهم

حاصل، تضمین نینسبتا کم هزینه و مناسب براي تولید در حجم باالست اما کیفیت گراف

کنش فیزیکی داشته باشند  ها برهم هاي گرافیت با این مولکول شود؛ زمانی که الیه نمی

اما ایجاد پیوند کواالنسی سبب برهم  ،گیرد ن تحت تاثیر قرار نمییالکتریکی گرافخواص 

Potts)گردد ن حاصل مییو افت رسانایی الکتریکی گراف���خوردن هیبریداسیون et al., 

2011).  

  
  )Dresselhaus, 2002(هاي گرافیتهاي پتاسیم در میان الیهقرار دادن الیه -5-1شکل 



  

هاي بسیار ن یکی از روشیتبدیل گرافیت به اکسید گراف :نیاکسید گرافاحیاي - د

هاي عاملی اکسیژنی سبب ایجاد خاصیت ن است؛ گروهیرایج جهت رسیدن به گراف

هاي آن و در پایدار در آب، سهولت جداشدن الیه دگیسید گرافیت، پراکنآبدوستی در اک

هاي کربن با چنین پیوند کوواالنسی اتم اما. گرددن میینهایت دست یافتن به اکسید گراف

ن و نقص در ساختار الکترونی یدر صفحه گراف���هایی منجر به از بین رفتن هیبریدگروه

احیاي اکسید . دگیر یتحت تاثیر قرار من یشود و متعاقبا تمامی خواص گرافآن می

 ودن را تا حدیگرافها و ترمیم نواقص ساختاري، خواص ن با از بین بردن این گروهیگراف

هایی همچون ن به وسیله احیاکنندهیاحیاي شیمیایی اکسید گراف. گرداندزیادي باز می

ن یاي از مراحل احیاي اکسید گرافنمونه .هیدرید قابل انجام استمهیدرازینو سدیم برو

احیاي حرارتی روش دیگري است که در . گرددمشاهده می6-1توسط هیدرازین در شکل 

هاي عاملی اکسید گرافیت با قرارگیري در معرض دماي بسیار باال آن گروه

اکسید کربن تبدیل و در اثر فشار خروج این به گاز دي) گراددرجه سانتی1000حدود(

  .شوندن ایجاد مییهاي گرافالیه ،گاز

  

  
Stankovich(ن توسط هیدرازینیاحیاي اکسید گرافواکنش  -6-1شکل  et al., 2007(  

  

ن که باالترین میزان یترین نوع گرافمرغوب :)CVD(13دهی بخار شیمیاییرسوب -ه

رسوب دهی بخار شیمیایی حاصل  دهد به وسیله روشانتقال الکترون را انجام می

با دماي  ءدر یک محفظه خال )مانند مس و نیکل(فلزي ي الیهزیر فرآینددر این . شودمی

نشان داده  گرافینتولیدفرآیند7-1شکلمطابق . گیردقرار میگراد درجه سانتی 1000زیر

) PMMA(14التیکرآمت لیمت ینازك از پل يهیال کین ابتدا با یگراف. شده است

د تا محلول وشمیحرارت دادهگرادیسانت ي درجه 120يدما تاو سپس شود میدهیپوش

، و تنها شودمیبرداشته ) Cu(مسای) Ni(نیکل یفلز يهاهیسپس ال. شودریتبخ

شود و پس از یم زیشده تم زهیونیبا آب د لمیف نیا. ماندمیباقی ن یگرافو PMMAلمیف
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مورد الیهزیرین در باالیگراف الیهکیه وتوسط استون حذف شد PMMAبخار آب،  ریبخت

ن حاصل از روش رسوب دهی بخار یعدم وجود ناخالصی در گراف.گیردنظر قرار می

نسبت  فرآیندز مزایاي این هاي کربن آن، ااتمدر ���شیمیایی و برقراري هیبریداسیون

  .)Zhang et al., 2013(داي ذکر شده به شمار می روه سایر روشبه 

  
Zhang(تولید گرافین به روش رسوب دهی بخار شیمیایی فرآیند-7-1شکل  et al., 2013(

  :ازاند هاي مختلفی براي شناسایی مواد از جمله گرافین وجود دارد که عبارتروش

پراش اشعه ایکس(XRD)15

16مادون قرمز یهفور یلتبد طیف سنجی)FT-IR(

17طیفسنجیرامان

18میکروسکوپالکترونیروبشی
(SEM)

19يعبورمیکروسکوپالکترونی
(TEM)  

  ایکسپراشاشعه 

میبه گرافین  و سپس تبدیل آن تبدیلموفقیتآمیزگرافیتبهاکسیدگرافیتاطمینان از برای

استفاده (XRD)پرتواشعهایکستجزیهوتحلیلپراشروش تواناز

 نشان داده شده است،،)ج(8- 1شکلدر که مربوطبهصفحاتگرافینطیفهمانطورکهاز.کرد

با شاخص  رمیلدرجه مربوط به صفحه 25ي زاویهي ظاهر شده در  قله

شکل (اکسیدگرافیتطیف مربوط به. باشدآنگستروممی3.4استوفاصلهبینصفحات>002<
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16Fourier-Transform Infrared Spectroscopy
17Raman Spectroscopy
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درجه 10.50هجدیددرهایگرافیتیوظهورقلّهبهوضوحبیانگرازبینرفتنقلّ))ب(8- 1

. شوداکسیدگرافیتنسبتدادهمی>002<استکهبهصفحه

نسبتدادهمی آنگستروم8.5به  آنگستروم3.4بهافزایشفاصلهصفحاتگرافینازهقّلاین

Wang)ست هایداخلیگرافیتاشکستگیپیوندضعیفواندروالسبینالیهازایشودکهبهعنواننتیجه et 

al., 2011).  

  

  
 Wang et)گرافین) ج(اکسید گرافیت، )ب(، 12کربن  )الف(از )XRD(ایکساشعه  الگوي پراش -8-1شکل 

al., 2011)  

  

FT-IRطیف سنجی 

از FT-IRطیف سنجی 

نمودار همانطورکهاز.مناسبیبرایشناساییپیوندهایشیمیاییدرموادکامپوزیتپیچیدهاستهایابزار

در گرافینهایجذبیهقلّشدتمشخص است،9-1در شکل  مربوطبهگرافینFT-IRسنجی طیف

مقایسه با گرافین اکساید 

توان  میاینبنابر.شودحیایشیمیاییناپدیدمیمراحالیابدیاحتیبعدازبهطورقابلتوجهیکاهشمی

Shen)شوداحیااکسیدگرافینتجزیهمیاثر هایحاویاکسیژندراکسیدگرافیتدرکهگروهگفت et 

al., 2011).  

  



  

  (Shen et al., 2011)گرافین) باکسید گرافیت و ) الفاز  FT-IRطیف سنجی  - 9-1شکل 

  

  طیفسنجیرامان

گرافین طیفسنجیرامانروشمناسبیبرایبررسیماهیتپیوندموادکربنیمختلفازجمله گرافین، 

طول با زریل توسطرامان طیف10- 1شکل . کندرا فراهممی هاي کربنینانو لولهاکساید و 

ي هقلّ به نام cm-11580ه با شدت باال یکی درقلّ که دودهدیرا نشان م ينانومتر 532موج

G دیگري  در وcm-12700 به نامD2رامان از  يهافیط شتریب سهیبا مقا. ظاهر شده است

توان ی، میا چندالیه حجیمو هاي کمتر تعداد الیهکوارتز با  زیرالیهین بر رویگراف يهالمیف

را هاي گرافین از همدا کردن الیهبراي ج 20امواج مافوق صوتاستفاده از کیتکن تاثیر

 بانداز اختالل و  یناش Dباندشدت نسبتلیتوان با تحلین را میگراف تیفیک. کرد یبررس

G ،(IDازرامان مج / IG)مقدار باالتر  .کرد يریگاندازهID / IG صینقا ي نشان دهنده 

IDمقدار . ن استیدر گراف يشتریب / IG شده محاسبه 0.184،کوارتزروي ن یگراف يبرا

) 0.265(حالت عدم استفاده از امواج مافوق صوت در  آناست، که کمتر از مقدار 

آمده با استفاده از امواج مافوق صوتبر  بدستن یکه گراف دهد بنابرایننتایج نشان می.ستا

امواج بدون  آمده  بدستي  نسبت به نمونه ينقص کمتر يکوارتز داراي  زیر الیهیرو

Zheng)تاسمافوق صوت et al., 2013).  
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امواج مافوق بدون )ب(و  امواج مافوق صوتبا ) الف(،کوارتز ين رویرامان گراف يهافیط-10-1شکل 

  (Zheng et al., 2013)صوت

  

(SEM)میکروسکوپالکترونیروبشی

 ریختسطح(اطالعاتدقیقیدرموردمورفولوژیخارجی(SEM)میکروسکوپالکترونیروبشی

کرد این میکروسکوپ، مبنایعمل. دهدمیرا موادایشبکهشیمیاییوساختار،ترکیبات)نمونه

توانند جهت می کنشپرتوهایساطعشدهازاینبرهم. پرتوي الکترونی با ماده است کنشبرهم

-1شکلمطابق گرافینSEMصاویرت. داستفادهقرارگیرنهاي مختلف مورد بررسی

ورقهساختارتشکیل بیانگرکه شدهاستنشان دادهمختلفدربزرگنمایی11

Sawangphruk)باشداینانوصفحاتگرافینمی et al., 2012).  



  
به ) ب(و ) الف(در شکل  خط مقیاس. هاي مختلفنانوذرات گرافین در بزرگنمایی SEMتصاویر  -11-1شکل 

(Sawangphruk et al., 2012)استنانومتر  100میکرومتر و  5ترتیب 

  

  (TEM)میکروسکوپالکترونیعبوري

برابر، با  106تا  103ازریزساختارموادبابزرگنماییتصویر برداریقابلیتاین دستگاه 

. نانومترراداردیکقدرتتفکیکیدرحدکوچکتراز

بگیرد، به کندتاازساختارداخلنمونهتصویرپرتوالکترونیازنمونهعبورمی،درایننوعمیکروسکوپ

  .داشتهباشدبیشتریالکترونبایدشتابوانرژیاین خاطر 

 کروسکوپیم لیو تحل هیتجزشود،مشاهده می12- 1شکل  درهمانگونهکه

دهد، که  نشان می جدا شدن نانو ذرات گرافین از اکسید گرافیترا ) TEM(عبوريیالکترون

و  هیال تکیهانیاز گراف يادیز ریمقاد) به روش حاللی(وژیفیسانترقرار گرفتن در پس از 

شود که آنها ی، باعث مي تولید شده الیهگرافین تک یباال میزان. شود میالیهتشکیل چند

نازك مناسب  يهالمیف هیمانند ته يکاربرد يهابرنامه يبرا

قسمتدر TEMتصاویر  درشفافهستند،یشکلنیمهاایننانوذراتداراییکساختارورقه.باشند

هایتیرهودرقسمتکمتر بودههایصفحاتگرافینیترهستندتعدادالیههاشفافهاییکهاینورقه

King)تر استبیشهاتعدادالیهتر et al., 2010).  
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Thus, the aim of our study is to investigate the nonlinear optical properties of 
MoS2and graphene by the Z-scan technique.
Research method:The nonlinear optical response of graphene and MoS2 2D 
structures is investigated using Z-scan technique, employing continuous wave 
laser at 532 nm. The Z-scan technique is a sensitive and standard technique 
that was employed for measuring the sign and magnitude of nonlinear 
refractive index as well as nonlinear absorption coefficient that offers 
simplicity as well as high sensitivity. The two measurable quantities are 
nonlinear absorption (NLA) and nonlinear refraction (NLR). Nonlinear 
absorption is determined by ‘open-aperture’ (OA) Z-scan. While nonlinear 
refraction is determined by ‘closed-aperture’ (CA) Z-scan. Furthermore, the 
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film thickness and incident laser power in two-dimensional MoS2 and 
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Conclusion:The corresponding thirdorder susceptibilities is determined to be as 
large as 10-7 (esu) under laser excitation. This large third-order optical 
nonlinearity, makes these structures suitable for application of optoelectronic 
devices and phototransistors.
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