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اثر میدان الکتریکی خارجی بر میزان ماده برداری لیزری از هدف برنج در محیط آب
دیونیزه
 محمد حسين مهدیه، حسين مظفری،عطيه خسروی
 ایران، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده فيزیک
 نمونهی مورد بررسی. خارجی بر میزان مادهبرداری لیزری مورد بررسی قرار گرفته استDC چکیده – در این مقاله تاثیر میدان الکتریکی
10  فرکانس، نانوثانیه10  با طول پالسNd:YAG  مس) میباشد که در محیط آب مورد تابش پرتو یک لیزر%65 –  روی35%( از آلیاژ برنج
 تابشدهی در دو شرایط بدون اعمال میدان الکتریکی و با اعمال میدان الکتریکی بصورت عمود بر. پالس قرار گرفته است1500 هرتز و با
 حفرههای ایجاد شده بر روی هدف و خواص نوری محلول کلوئیدی حاوی نانوذرات به ترتیب با استفاده.مسیر پرتو لیزر انجام شده است
 نتایج نشان میدهد آهنگ مادهبرداری لیزری از. مورد مطالعه قرار گرفتUV- Vis از میکروسکوپ نوری و طیف سنج جذبی اپتیکی
.هدف برنجی در حضور میدان الکتریکی به میزان قابل توجهی افزایش مییابد
.خارجی

 ميدان الکتریکی، مادهبرداری ليزری، ليزر پالسی نانوثانيه، آهنگ مادهبرداری، آلياژ برنج-کليد واژه

The effect of external electric field on the ablation rate from the brass
target in deionised water
Khosravi Atiyeh, Mozaffari Hossein, Mahdieh Mohammad Hossein
Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran Iran
Abstract- In this paper the effect of external DC electric field on the ablation rate was studied. The sample is brass alloys
(35% Zn - 65% copper), which is exposed to radiation from a Nd:YAG laser beam with pulse duration of 10 ns and 10Hz
repetition rate. Furthermore, in each case, the target was irradiated by laser beam with 1500 pulses for a total time of 2.5min.
The radiation was carried out in two conditions, with and without the electric field perpendicular to the laser beam path. The
craters formed on the target and the optical properties of the colloid solution containing nanoparticles were studied using
optical microscopy and UV-Vis optical absorption spectrometry, respectively. The results show that the external electric field
can significantly influence the ablation rate and consequently the concentration of nanoparticles in water.
Keywords: Brass alloy, ablation rate, nanosecond pulse laser, laser ablation, external electric field.
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دادند و مشاهده کردند با تغيير ميدان الکتریکی اعمالی

 -1مقدمه

میتوان شکلهای متفاوتی از نانوذرات  GeO2توليد

مواد در ابعاد نانو ،خواص منحصر بهفردی در مقابل شرایط

کرد] .[6 ،5 ،4هدف اصلی این کار پژوهشی ،بررسی نقش

توده دارند .یکی از روشهای متداول برای تهيهی

ميدان الکتریکی بر فرآیند مادهبرداری ليزری آلياژ برنج در

نانوذرات ،استفاده از پرتو ليزرهای پالسی و بر همکنش

آب دیونيزه و تاثير آن بر آهنگ توليد نانوذرات میباشد.

 -2روش تجربی

ليزری" شناخته میشود و با استفاده از آن انواع نانوذرات
اعم از دی الکتریکها ،نيمه رساناها و فلزات ساخته شده

نمونه آلياژ برنج (  %35روی %65 -مس) با ابعاد

است] .[1یکی از خصوصيات نانوذرات فلزی ،برجسته

0/3  2/1  8/6سانتی متر مکعب در10ميلیليتر آب

بودن تشدید پالسمون سطحی در آنها میباشد .به عنوان

دیونيزه به ارتفاع  1سانتیمتر زیر سطح آب ،غوطهور

مثال نانوذرات برنج (آلياژ روی -مس) دارای تشدید

است .نمونه با استفاده از پرتو یک ليزر ( Nd:YAGبا

پالسمون سطحی پایداری میباشد] .[2در دهههای اخير

پهنای پالس  10نانوثانيه ،طول موج  1064نانومتر ،

مطالعات بسياری بر روی کندوسوز ليزری انجام شده

آهنگ تکرار10هرتز) با  6000پالس در  4نقطهی مختلف

است .در کندوسوز ليزری در محيط مایع که اخيرا بسيار

( در هر نقطه  1500پالس) و در مدت  10دقيقه

مورد توجه قرارگرفته است ،از مایعات بهعنوان محيط

تابشدهی شد .قطر باریکهی ليزر بر روی سطح هدف

واکنش استفاده میشود .هدف در داخل یک مایع که

 150ميکرومتر بود .با توجه به قطر پرتو و انرژی ليزر ،شار

میتواند آب یا سياالت آلی باشد ،قرار میگيرد و پرتوی

ليزر در حدود  39ژول بر سانتیمتر مربع محاسبه شد.

متمرکز ليزری بر سطح آن تابيده میشود[ .]3این روش با
وجود مزیتهای فراوان دارای محدودیتهایی است.
مهمترین محدودیت سرعت توليد نسبتا کم( ،بهطور نمونه
چند گرم در روز) است .شرایط برهمکنش ليزر با سطح و
توليد نانوذرات در حضور ميدان الکتریکی تحت تاثير قرار
میگيرد .علیرغم تحقيقات نسبتا گسترده روی توليد
نانوذرات کلویيدی در محيطهای برهمکنشی مختلف ،در
زمينهی بررسی فرآیند کندوسوز ليزری در مایعات در

شکل  :1طرحواره چيدمان آزمایش مادهبرداری ليزری در حضور
ميدان الکتریکی خارجی

دسترس میباشد .بيشترین تحقيقات در این زمينه

با اعمال اختالف پتانسيل الکتریکی ،ميدان یکنواختی بين

مربوط به گروه  G.W.Yangاست .آنها با استفاده از

دو صفحه عمود بر مسير پرتو ليزر ایجاد شد و تابشدهی

هارمونيک دوم یک ليزر پالس  Q-switched Nd:YAGبا

در  5اختالف پتانسيل مختلف صورت گرفت .طرحوارهی

طول پالس  ،10nsبدون هيچ کاتاليزور و یا مواد افزودنی

چيدمان آزمایش در شکل  1آمده است.

آلی ،مادهبرداری ليزری از ژرمانيوم در آب دیونيزه در

 -3نتایج و بحث

حضور ميدان الکتریکی خارجی تحقيقات اندکی در

حضور ميدان الکتریکی عمود بر راستای انتشار پرتو انجام

شکل ( )2تصاویر ميکروسکوپ نوری حفرههای ایجاد شده
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آنها با مواد میباشد .این روش تحت عنوان "کندوسوز
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در اثر تابشدهی در سطح نمونه را نشان میدهد.

شکل  : 5نمایش تغييرات عمق حفره با افزایش ميدان الکتریکی اعمال
شده

دادههای حاصل از آناليز تصاویر با ميکروسکوپ نوری و
نرم افزار پردازش تصویر  Image Jنشان میدهند که با
افزایش ميدان ،عمق و قطر دهانهها افزایش مییابد .در
طول فرآیند کندگی ،تودهی پالسما گسترش مییابد .با
اعمال ميدان الکتریکی ذرات باردار پالسما از جمله
الکترونها و یونها تحت تاثير یک ميدان خارجی قرار
میگيرند .بنابراین توزیع فضایی و زمانی این ذرات باردار
تغيير میکند .ذرات در جهتهای مخالف قرار میگيرند،
که منجر به پخششدگی پالسما میشود[ .]7،8پخش
شدگی منجر به افزایش انرژی رسيده به سطح میشود و
درنتيجه عمق کندگی بيشتر میشود .از طرفی پالسمای
ایجاد شده بهطور مستقل به صورت یک منبع حرارتی
موضعی با هدف برهمکنش داشته و باعث انتقال انرژی به
سطح هدف میگردد] .[9با گسترش و پخششدگی
پالسما در حضور ميدان ،قسمت فضایی بزرگتری از
پالسما در فرآیند مادهبرداری شرکت میکند .بنابراین
حفره با قطر بزرگتری میتواند ایجاد کند .در نتيجه با
افزایش شدت ميدان الکتریکی خارجی ،قطر حفرهی ایجاد
شده بزرگتر میشود .شکل  4و  5به ترتيب روند تغييرات
قطر و عمق حفرهی ایجاد شده باافزایش شدت ميدان
الکتریکی اعمال شده را نشان میدهند.

با توجه به پروفایل حفرهها ،یک هندسه مخروطی شکل
برای هر حفره در نظر گرفته شد[ .]10با این فرض و با
توجه به قطر و عمق بدست آمده و چگالی آلياژ برنج،
مقدار ماده کنده شده در هر پالس محاسبه گردید .روند
تغييرات آهنگ مادهبرداری نسبت به ميدان الکتریکی نيز
در شکل  6نشان داده شده است.

شکل  : 6نمایش روند تغييرات مقدار ماده کنده شده در هر پالس با
اعمال ميدان الکتریکی

همانطور که نتایج نشان میدهند با اعمال ميدان
الکتریکی مقدار ماده کنده شده و در نتيجه سرعت توليد
محصول افزایش میباید .برای بررسی ميزان غلظت
نانوذرات توليد شده ،طيف جذبی اپتيکی محول کلوئيدی
مورد بررسی قرار گرفت .که نتایج آن در شکل  7آورده
شده است .همانطور که در شکل  7مشخص است با
افزایش اختالف پتانسيل و در نتيجه افزایش ميدان
الکتریکی خارجی ،بيشينهی جذب

افزایش می یابد.

قلههای پالسمونی طيف جذبی ،بيانگر مقدار انرژی که
توسط نمونه جذب شده است ،میباشند.

شکل  : 4نمایش تغييرات قطر حفره با افزایش ميدان الکتریکی اعمال
شده
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شکل  : 2تصاویر ميکروسکوپی حفرههای ایجاد شده در کندگی
ليزری برنج در  1500پالس و ميدانهای الف)  0ولت بر سانتی متر
ب)  5ولت بر سانتی متر پ)  10ولت بر سانتی متر ت)  15ولت بر
سانتی متر و ث) 20ولت بر سانتی متر
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 طيف نمونه نانو ذرات کلوئيدی برنج توليد شده با روش:7 شکل

[5] Liang, Y., et al. "Synthesis and characterization
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