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تاثیر جُتگیری قطبص وًر لیسر وسبت بٍ خطًط ضیارَای تًری طیفسىج در
طیفسىجی رامان
 حسیي خادم ٍ سیذحسي تَسلی،ٍّاًیِ خَش ر
 تْزاى، اٍیي، داًطگاُ ضْیذ تْطتی،پضٍّطکذُ لیشر ٍ پالسوا
ٍ دي قطبص متفايت عمًد ي مًازی وسبت ب. در ایه مقالٍ اثر قطبص وًر فريدی بٍ ومًوٍ در طیف سىجی رامان بررسی ضدٌ است- ٌچکید
 طیف َای حاصل از پراکىدگی.خطًط تًری طیفسىج در ديآزمایص مجسا با تًان َای مسايی بٍ ومًوٍ سیکلً َگسان تاباودٌ ضد
 وتایج حاصل از ایه آزمایص وطان.استًکس جمع آيری ي با رسم ومًدار سیگىال بر حسب تًان فريدی دي حالت با َم مقایسٍ ضدود
ٍمیدَد اودازٌگیری سیگىالَای رامان تًسط طیفسىج تا حد زیادی بٍ جُتگیری قطبص وًر لیسر وسبت بٍ خطًط طیفسىج يابست
.است
 ًسثت ٍاقطثیذگی، طیف سٌجی راهاى قطثطی:ُکلیذٍاص

Effect of Laser Polarization Orientation Relative to Spectrometer Grating
Rules on Raman Spectroscopy
Hanieh Khoshroo, Hossein Khadem and Seyed Hassan Tavassoli
Laser and Plasma Research Institute, University of Shahid Beheshti, Evin , Tehran.
Abstract-In this paper effect of incident light polarization on the sample has been studied. Two different polarizations with
equal powers was radiated to cyclohexane sample. The spectra of Stokes scattering was acquired and the graph of signal
versus power for both of them were compared. Upon our results, measured Stokes signals are highly dependent on the
relative orientation of incident light polarization and spectrometer grating rules direction.
Keywords: Depolarization ratio, Polarized Raman Spectroscopy
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 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌعتی ضیزاس
 +ESتا هذل تَری  HC-1استفادُ ضذ.

 -1مقدمٍ
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ضکل  :1چیذهاى آسهایص

جْتگیزی قطثص ًَر لیشر هیتَاًذ عوَد (  ) یا هَاسی
(‖) ًسثت تِ خطَط ضیارّای تَری طیفسٌج تاضذ .چِ
در حالت عوَد ٍ چِ در حالت هَاسی ،قطثص پزاکٌذگی
راهاى فزٍدی رٍی تَری هتطکل اس قطثصّای هَاسی
( ٍ )parallelعوَدی ( )perpendicularاست .پس،
سیگٌالی کِ پس اس پزاکٌذگی تِ طیفسٌج هیرسذ تِ

در هعادلِ تاال ًَ I ر پزاکٌذُ ضذُ اس ًوًَِ تا قطثص
عوَد ًسثت تِ قطثص لیشر ٍ || ًَ Iر پزاکٌذُ ضذُ اس ًوًَِ
تا قطثص هَاسی ًسثت تِ قطثص ًَر لیشر است[ .]3طثق
تعزیف پالچک 2اگز ًسثت ٍاقطثیذگی تزاتز  0/75تاضذ،
سیگٌال راهاى ًاضی اس یک ارتعاش هتقارى است .تزای
دیگز ارتعاشّا ًسثت ٍاقطثیذگی هقادیزی کوتز اس ایي
هقذار را دارد[ .]4در ایي آسهایص ّذف ،تزرسی تاثیز
جْتگیزی قطثص ًَر لیشر ًسثت تِ خطَط ضیارّای
تَری طیفسٌج هیتاضذ.

صَرت

par

I

per

 Iاست ،کِ در آى

par

ٍI

per

 Iتِ

تزتیة هزتَط تِ قطثص هَاسی ٍ عوَد تز خطَط ضیار-
ّای تَری هیتاضذ .حال اگز قطثص ًَر لیشر ًیش ،عوَد تز
خطَط تَری تاضذ ،سیگٌال اًذاسُگیزی ضذُ تَسط
طیفسٌج را تِ صَرت  ٍ I  per  I  parاگز قطثص ًَر
لیشر هَاسی خطَط تَری تاضذ ،سیگٌال اًذاسُگیزی ضذُ

-2ريش تجربی

را تِ صَرت ً I || per  I || parطاى هیدّین (ضکل  .)2تا

چیذهاى آسهایص در ضکل  1آٍردُ ضذُ است .در ایي
چیذهاى کِ یک چیذهاى  180درجِ تزای آسهایص راهاى
است ،اس یک لیشر  Nd:YAGپیَستِ تا طَل هَج 532
ًاًَهتز تِ عٌَاى هٌثع ًَر تک رًگ استفادُ ضذُ است .در
هسیز لیشر اس یک تیغِ ًین هَج ٍ سپس یک هٌطَر گلي
تیلَر تزای جذا کزدى کاهل قطثص ّای خطی عوَدی ٍ
هَاسی ًسثت تِ خطَط ضیارّای تَری طیفسٌج استفادُ
ضذُ است ًَ .ر پزاکٌذُ ضذُ اس ًوًَِ پس اس تاستاب اس آیٌِ
اس یک فیلتز ضکافی 3تا ًاحیِ فیلتز ً 532∓6اًَهتز عثَر
هیکٌذ ٍ تَسط لٌش تز رٍی فیثز کاًًَی هیضَد .تزای
تحلیل طیف اس یک طیف سٌج Ocean Optics HR2000

تَجِ تِ ضکل  2تزای حالت الفً ،سثت ٍاقطثیذگی تِ
صَرت
||I per
|| I par



par

I

I per 

 ٍ  تزای حالت ب ،تِ صَرت

  تعزیف هیضَد.

ضکل  :2سیگٌال راهاى فزٍدی تِ تَری طیفسٌج .الف) سیگٌال
راهاى ٍقتی قطثص ًَر لیشر عوَد تز خطَط طیفسٌج است .ب)
سیگٌال راهاى ٍقتی قطثص ًَر لیشر هَاسی خطَط طیفسٌج است.

1

Depolarization ratio
Placzeck
3
Notch filter
2
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درطیف سٌجی راهاى قطثطی ،قطثص ًَر لیشر ٍ قطثص
ًَر فزٍدی تِ طیفسٌج را هیتَاى تا دٍ قطثٌذُی خطی،
هَاسی تا ّن یا عوَد تز ّن تعییي کزد ٍ تٌا تز آى
اطالعات هفیذی در هَرد ساختار ٍ جْت گیزی هَلکَل
ّای تشرگ در کزیستال ّا  ،پلیوز ّا ٍ کزیستال ّای
هایع [ ،]1تفکیک هَلکَل ّای ایشٍهز اس ّن [ ]2تذست
1
آٍردّ .وچٌیي در ایي رٍش هیتَاى ًسثت ٍاقطثیذگی
کِ تِ صَرت سیز تعزیف هی ضَد را اًذاسُ گیزی کزد.

تیستویي کٌفزاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى تِ ّوزاُ ضطویي کٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى

چیذهاى آسهایص تِ گًَِای تٌظین ضذ کِ قطثص ًَر لیشر
در حالت اٍل تِ صَرت عوَدی ٍ در حالت دٍم هَاسی
ًسثت تِ خطَط ضیارّای تَری طیفسٌج تاضذ .در ّز
دٍ آسهایص تَاىّای یکساًی اس ًَر لیشر تِ ًوًَِ تاتاًذُ
ضذ تا قطثص ّای هختلف تا تَاىّای یکساى هقایسِ
ضًَذ .طیف راهاى هزتَط تِ ّز دٍ آسهایص تزای تَاى
ّای  70،60،50،40،30،22هیلیٍات گزفتِ ضذ.

I  par  I  per
I || par  I || per

()2

تا تَجِ تِ تعزیف ًسثت ٍاقطثیذگیً ،سثت تاال را هیتَاى
تِ صَرت سیز ًَضت

 -3بحث ي تحلیل

ّوچٌیي در ایي راتطِ اس دیگز قطثصّای احتوالی
رسیذُ تِ طیف سٌج صزف ًظز ضذُ است .تا رسن ًوَدار

در سیز دٍ ًوًَِ اس طیفّایی کِ تا استفادُ اس چیٌص
آسهایص تزای دٍ قطثص هَاسی ٍ عوَدی لیشر ًسثت تِ
خطَط ضیارّای طیفسٌج گزفتِ ضذً ،طاى دادُ ضذُ
است کِ تفاٍت ضذت سیگٌال تزای ایي دٍ حالت کاهال
ًوایاى است(ضکل .)3

هقایسِای حالت  ٍ I  par  I  perحالت I|| par  I|| per

(ضکل  )4هطاّذُ هیضَد ًسثت تذست آهذُ در هعادلِ
(ً )2سثتی تیطتز اس  1اختیار کزدُ است .تزای تواهی
تَاىّا ًسثت

I  per
I || par

تزاتز 2تذست آهذُ است.

ضکل ً :3وَدار سیگٌال راهاى تزای تَاى 70هیلی ٍات تزای دٍ
قطثص هختلف ًَر لیشر.

ضکل ً :4وَدار سیگٌال تزحسة تَاى تزای  801/43 cm 1تزای دٍ
قطثص هختلف ًَر لیشر.

ًوَدار سیگٌال راهاى تزحسة تَاى ،تزای قلِ

تزای تَضیح ایي پذیذُ ،تَجِ خَد را هعطَف تِ ساختار
طیف سٌج هیکٌین .در ساختار طیف سٌج اس یک تَری
پزاش  HC-1استفادُ ضذُ است .طثق ضکل  5کِ ًطاى
دٌّذُ تاسدّی تَری  HC-1تزای طَل هَج ّای هختلف
است[ ،]5هطاّذُ هی ضَد در طَل هَجی ًشدیک تِ
ً 400اًَهتز تَری تْتزیي عولکزد یا در ٍاقع تیطتزیي
تاستاب را دارد .تزای طَل هَجّای تشرگتز اس ً 400اًَهتز
جذب تَری تا افشایص طَلهَج افشایص هیاتذ.

 801/43 cm 1رسن گزدیذ .علت اًتخاب ایي قلِ ارتعاش
هتقارى ٍ اّویت آى در آسهایطات راهاى است کِ ًسثت
ٍاقطثیذگی آى تزاتز  0/75است[ .]4چَى سیکلَّگشاى
یک هادُ ّوساًگزد است ،اًتطار دارین قطثص ّای
هختلف ًَر لیشر تاثیزی رٍی طیف راهاى سیکلَّگشاى
ًذاضتِ تاضذ .اس طزفی چَى در ایي آسهایص اس تحلیلگز،
قثل اس طیف سٌج استفادُ ًطذُ است اًتظار دارین ًسثت
سیز تزای قلِ هَرد ًظز تزاتز  1تاضذ.
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ضکل  :5تاسدّی تَری  HC-1تزحسة طَلهَج.

اها ایي ًوَدار تز حسة طَل هَجّای هختلف (صزف ًظز
اس قطثص ًَر فزٍدی) رسن ضذُ است .اس طزفی در ضکل
 6هی تیٌین کِ جذب تَری تزای قطثص ّای هختلفی کِ
هتفاٍت
هیکٌذ
تزخَرد
تَری
تِ
است.

-3وتیجٍ گیری
در ایي آسهایص دٍ قطثص عوَدی ٍ هَاسی ًَر لیشر را
ًسثت تِ خطَط ضیارّای تَری طیفسٌج تِ صَرت
جذاگاًِ ٍ تا تَاى ّای یکساى تِ ًوًَِ سیکلَّگشاى
تاتاًذین .سپس ضذت سیگٌال راهاى را تزای ایي دٍ حالت
هقایسِ کزدین ٍ هطاّذُ ضذ کِ قطثص عوَدی ًَر لیشر
ًسثت تِ خطَط ضیارّای تَری طیفسٌج ،سیگٌال
تْتزی را ًسثت تِ حالت هَاسی ،تزای یک هادُ
ّوساًگزد هیدّذ .در ًتیجِ قطثص ًَر فزٍدی در
سیگٌال راهاى تاثیزگذار است .تستِ تِ هقذار ًسثت
ٍاقطثیذگی تزای یک قلِ خاظ-کِ تَسیع قطثص
فَتَىّای استَکس را تعییي هیکٌذ -تْتز است قطثص
ًَر لیشر تِ گًَِای تٌظین ضَد تا سْن تیطتزی اس ضذت
سیگٌال راهاى در قطثص عوَد تز خطَط ضیارّای تَری
ٍاقع ضَد.

ضکل  :6تاسدّی تَری  HC-1تزحسة طَل هَج ،تزای قطثص ّای
هختلف.

در ضکل ً ،6وَدار  Aتاسدّی تَری تزای ًَری است کِ
قطثص آى عوَد تز ضیار ّای تَری تاضذً .وَدار  Bتزای
ًَری است کِ قطثص آى تا ساٍیِ  45درجِ تِ تَری
تزخَرد کٌذ ٍ در ًْایت ًوَدار ً Cطاى دٌّذُ تاسدّی
تَری تزای ًَری است کِ قطثص آى هَاسی تا ضیارّای
تَری است[.]5

مراجع
Khanna, R.K. (1957). Evidence of ion-pairing in the
polarized Raman spectra of a Ba2+CrO doped KI single
crystal. John Wiley & Sons. Ltd. doi :
10.1002/jrs.1250040104.
Durig, J. R., Zheng, C., El Defrawy, A. M., Ward, R. M.,
Gounev, T. K., Ravindranath, K. and Rajeswara Rao, N.
(2009), On the relative intensities of the Raman active
fundamentals, r0 structural parameters, and pathway of
chair–boat interconversion of cyclohexane and
cyclohexane-d12. J. Raman Spectrosc., 40: 197–204.
doi: 10.1002/jrs.2107
Allemand, Charly D. Depolarization Ratio Measurements
in Raman Spectrometry. Applied Spectroscopy 24.3
(1970): 348-353.
D. A. Long (Apr. 8, 1953). Intensities in Raman Spectra. I.
A Bond Polarizability Theory. Proceedings of the Royal
Society of London. Series A, Mathematical and
Physical Sciences 217 (1129): 203–221
Ocean
Optics,
Catalog
of
Products,
www.oceanoptics.com/catalog/Ocean_Optics_Catalog_20
12.pdf

ّواًطَر کِ در ضکل پیذا است تزای طَل هَجّای
تشرگتز اس ً 400اًَهتز ،پاسخ تَری تزای قطثص ّای
هختلفی کِ تِ طیف سٌج تزخَد هیکٌذ هتفاٍت است.
طَل هَج ًَر لیشرً 532 ،اًَهتز است ،تِ عالٍُ فَتَى
استَکس طَل هَجی تشرگتز اس ً 532اًَهتز خَاّذ
داضت .تزای ضیفت طَل هَجی  ،800cm-1طَل هَج
فَتَى استَکس حذٍدا ً 557اًَهتز خَاّذ تَد .تا تَجِ تِ
ًوَدار ضکل  6هطاّذُ هیضَد کِ تاسدّی تاستاب تَری
532
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در ایي طَل هَج تزای قطثص عوَدی تقزیثا دٍ تزاتز
قطثص هَاسی تا خطَط ضیارّای تَری است .هطاتق تا
ضکل  4قطثص عوَدی ًَر لیشر ًسثت تِ خطَط ضیار-
ّای تَری ،سیگٌالّایی تا ضذت دٍ تزاتز ًسثت تِ
قطثص هَاسی تَلیذ هیکٌذ .اس ایٌزٍ هیتَاى ًتیجِ گزفت
جْتگیزی قطثص فَتَى استَکس ًسثت تِ خطَط
تَری طیفسٌج ،در اًذاسُگیزی سیگٌالّای راهاى تسیار
تاثیزگذار است .فَتَىّای راهاًی کِ قطثص عوَدی
ًسثت تِ خطَط ضیارّای تَری طیفسٌج دارًذ،
سیگٌالّای تْتزی ًسثت تِ حالت هَاسی تَلیذ هیکٌٌذ.

