بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
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چکیده–اثر حالل روی جذب غیر خطی نانو لوله های کربنی چند جداره با عامل کربوکسیل در حاللهای تولوئن و دی متیل فرم آمید مورد مطالعه قررار
گرفته است .نانولولههای کربنی چند جداره به صورت سوسپانسیون در این حاللها خاصیت محدودکنندگی نوری از خود نشان مریدهنرد .بررای بررسری
جذب غیر خطی از روش جاروب – zو از خط هارمونیک دوم با طول موج  223 nmیرک لیر ر  Nd:YAGاسرتفاده شرد .و نترای بدسرت آمرده نشران
میدهد که نمونه به صورت سوسپانسیون در حالل تولوئن نسبت به حالل دی متیل فرم آمید جذب غیر خطی بیشتری را از خود نشان میدهد.
کلید واژه -جاروب ، z-جذب غیر خطی  ،محدودکنندگی اپتیکی  ،نانولوله کربنی چند جداره

The effect of solvent on nonlinear absorption of multi-walled carbon
nanotube functionalized with carboxylic acid group
Akbar Jafari, Mohsen Karimi, Rahman Najafi
Urmia university, faculty of Science, Department of Physics,
Abstract-The effete of solvent on the nonlinear absorption of multi walled carbon nano tube
functionalized with carboxylic acid group was studied. The multi -walled carbon nanotube
show optical limiting effect .The study of absorption nonlinearity was studied by z-scan
technique and by second harmonic line of a Nd;YAG laser . our results showed that the nonlinear absorption of the sample suspended in toluene shows better than DMF.
Keywords: Optical limiting, Multi-wall carbon nanotubes, Nonlinear absorbtion,Z-scan
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اثر حالل روی جذب غیر خطی نانولولههای چند جداره کربنی با عامل کربوکسیل

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی
متیل فرم آمید جذب غیر خطی بیشتری را از خود نشران
میدهند.

مقدمه
نانولولههای کربنی( )CNTاز زمانی که کشف شدهانرد بره
خاطر خواص فی یکی و پتانسیل کاربردی باال،توجره قابرل
ذکری را به طرف خود جذب کرردهانرد]CNT.[۳,3,2هرا
ب رگترین مولکول کربن یک بعردی هسرتند کره هرر اتر
کربن با سه اتر کرربن دیگرر از طریر پیونرد کواالنسری
ارتباط دارد.الکترون واالنس هر یک از ات های کربن بررای
تشکیل یک پیونرد  πدر امترداد تیروب آزاد اسرت .وجرود
پیوند دوگانره𝚌=𝚌 در CNTهرا الکتررون  πرا در اطرراف
دیوارهای CNTها ایجاد میکند .این اشاره مریکنرد کره
مطالعه خواص اپتیک غیر خطیCNTها قابل پیش بینری
است] .[4برای مطالعه ی خواص اپتیک غیر خطیCNTها
آنهرا را بره صرورت سوسپانسرریون در حراللهرای آلرری در
میآوری  .عمده مشکل در ارتباط با حل کرردن CNTهرا
عدم حل شدن این مواد در حاللها است که ما برای ایرن
کار ازنا نو تیوبهایکربنی چند جداره با عامل کربوکسریل
اسررتفاده کررردهایرر  .عامررل کربوکسرریل ( )COOHدر
حاللهای قطبی راحتتر حل میشود .لذا نانو تیروبهرای
کربنرری چنررد جررداره بررا عامررلکربوکسرریل برره راحترری در
حاللهرای آلری پراکنرده شرده و سوسپانسریون تشرکیل
میدهندCNT.ها به صورت سوسپانسیون از خود خاصیت
محدودکنندگی نشران مریدهنرد ،یعنری بره عنروان یرک
محدودکننده ی اپتیکی عمرل مریکننرد .محدودکننردگی
اپتیکی یک پدیده مه غیر خطی است که میتواند بررای
محافظت از وسایل ظریف اپتیکی ،من جمله چش انسران
از تابش قوی لی ری استفاده شود .جذب غیر خطی که در
این جا منجر بره محدودکننردگی اپتیکری مریشرود قربال
توسط محققین زیادی بر روی نانو ذرات مختلرف بررسری
شده است در این مقاله هدف ما بررسی این پدیده بر روی
نانو لولههای کربنی است] .[2در این تحقیر جرذب غیرر
خطی نانولولههای چنرد جرداره برا عامرل کربوکسریل بره
صورت سوسپانسیون در حراللهرای تولروئن و دی متیرل
فرمآمید را گ ارش کردی  .برای بررسی جذب غیرر خطری
نانولولههرای کربنری از تکنیرک جراروب z-برا اسرتفاده از
هارمونیک دوم لیر ر پیوسرته  Nd:YAGدر طرول مروج
 223 nmاستفاده کردی  .مشاهده شرد کره نانولولرههرای
کربنی به صورت سوسپانسیون درحالل تولوئن نسربت بره
نانولولههای کربنی به صورت سوسپانسریون در حرالل دی

نتایج آزمایشگاهی

 -۳مواد مورد استفاده

 -2اندازه گیری اپتیک غیر خطی
برای مطالعه خواص اپتیک غیر خطی نانوتیوبهای کربنی
چنررد جررداره بررا عامررل کربوکسرریل مرریترروان از تکنیررک
جراروب– zاسررتفاده کررد .روش جرراروب z-روشری برررای
تعیین عالمت و اندازه ضریب شکست و ضریب جذب غیرر
خطی است .این روش ،بعد از اینکه توسط شری بهرایی و
همکارانش در سال ۳393معرفی شد ،به طرور مروثر بررای
اندازه گیری غیر خطیتهای اپتیکری مرورد اسرتفاده قررار
گرفته است] .[6در مقایسه با روشهای دیگرر ،ایرن روش
دارای حساسیت بسیار باال و ساده بوده و هم مان میتواند
اندازه و عالمت پارامترهای غیر خطی مواد را اندازه بگیرد،
در این روش ،یک پرتو با توزیع شدت گوسی در جهرتz-
توسط یک عدسی کانونی مریشرود .نمونره در جهرت  zاز
میان کانون حرکت داده میشود و شردت عبروری از یرک
روزنه توسط یک فوتودیود در میدان دور به صورت ترابعی
از  zاندازهگیری میشود .وقتری نمونره در امترداد کرانونی

شدن پرتو حرکت میکند ،خود کانونی  0

وا کانونی  0

n

2

n

2

یا خود

جبهه موج پرتو و در نتیجره شردت

پرتو عبوری از روزنه را تغییر مریدهرد .بررای  0

n

2

منحنی عبور دارای یک قله برای برای نمونه واقع در قبرل
از کرانون و یرک دره بررای نمونره واقرع در بعرد از کررانون

خواهد بود .برای  0

n

2

حالت برعکس اتفاق می افتد.

برررای انرردزه گیررری ضررریب جررذب غیررر خطرری از روش
جاروب z-با روزنه براز اسرتفاده مریشرود بره طوریکره برا
جاروب نمونه در حوالی کانون مقدار جذب آن توسط یرک
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در مرحله اول نانولوله های کربنری چنرد جرداره برا عامرل
کربوکسیل با درجه خلوص  ٪32و قطر بیرونی ۳2-2nm
و قطررر داخلرری  2-2nmاز شرررکت پیشررگامان نررانو مررواد
ایرانیرران تهیرره شررد .ایررن نانولولررههررا برره وسرریله روش
CDVدرست شدهاند و حاللهای دی متیل فرم آمیرد برا
نقطه جروش  ۳22درجره سرانتیگراد و تولروئن برا نقطره
جوش  ۳۳1/6درجه سانتیگراد تهیه و برای این کار مرورد
استفاده قرار گرفتند.

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی
فوتودیود به صورت تابعی از  zاندازهگیری میشرود .بررای

ضریب جذب غیر خطی مثبت  0

2



حالل دی متیل فرم آمیرد بادرصرد  1/2mgدر  ۳1mlبرا
توان ۳3mwدر طول موج  223nmرس شده است.

منحنی حاصل

دارای یک دره در هنگام عبور نمونه از کانون خواهد بود و

برررای حالررت  0

2



منحنرری جررذب دارای یررک قلرره

شکل:3نمودار جذب غیر خطی نمونه در دی متیل فرم آمید

در مرحله بعد با ثابت نگاه داشتن غلظت نمونرههرا شردت
لی ر فرودی را اف ایش دادی و آزمایش را تکررار کرردی و
نتررای بدسررت آمررده را ثبررت کررردی  .شررکل  2و  4برررای
نمونهی حل شده بره ترتیرب در تولروئن ودی متیرل فررم
آمید در تروان لیر ری  ،۳9mwدر طرول مروج 223 nm
برحسب فاصله رس شده است.

 -3نتایج و بحث
حالل های دی متیل فرم آمید و تولوئن بره خراطر قطبری
بودن حالل مناسبی برای پراکنده کردن نانولولههای چند
جررداره عامررلدار کربوکسرریل هسررتند .در ایررن تحقیرر
 1/2mgاز نانولولههای کربنی را در  ۳1mlاز حاللهرا بره
صورت سوسپانسیون در آوردی  .غلظت نمونهها در هرر دو
حالل یکسان بود و به مدت چند ساعت پایدار بودند .نتای
بدست آمده از روش جاروب z-را ثبت کردی .
شکل :۳-نمودار جاروب – zمربوط به عبرور از روزنره براز
(که نشان دهنده جذب غیرخطری اسرت) بررای نمونره در
حالل تولوئن با درصرد  1/2mgدر  ۳1mlبراتوان لیر ری
 ۳3mwدر طرول مرروج  223 nmبرحسرب فاصررله رسر
شده است.

شکل :2نمودار جذب غیر خطی برای نمونه در تولوئن

شکل :4نمودار جذب غیر خطی برای نمونهی حل شده در دی متیل فرم امید

باتوجه بره شرکلهرای  ۳و  3کره در تروان ۳3mwرسر
شدهاند مشاهده می شود که جرذب غیرر خطری نمونره در
حالل تولوئن نسبت به نمونه در حالل دی متیل فرم آمید
بیشتر است .همچنرین برا مقایسره شرکل هرای  2و  4بره
نتیجه مشابهای میرسی که به دو علت است:
 -۳در توانهای پایین لی ری ،تشکیل و توسعه حبابهرای
جرروش حررالل برره خرراطر انتقررال انرررژی حرارترری از

شکل  :۳نمودار جذب غیر خطی برای نمونه در تولوئن

شکل  :3-نمودار جاروب – zمربوط به عبرور از روزنره براز
(که نشان دهنده جذب غیر خطی اسرت) بررای نمونره در
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خواهد بود .ما برای این کار نانولولههرای کربنری برا عامرل
کربوکسیل را به ترتیب در حاللهای دی متیل فرم آمیرد
و تولوئن به صورت سوسپانسریون در آوردیر  ،البتره بایرد
توجه کرد که عامل کربوکسیل ( )COOHکمک میکنرد
که CNTها به راحتی در حاللهای آلری پراکنرده شروند.
پرتو لی ر  Nd:YAGتوسط یک عدسی  ۳1سرانتیمتری
کانونی شد .نمونهها روی یرک پایره متحرر سروار شرده
بودند که توسط یک کامپیوتر به منظرور تنظری موقعیرت
نمونهها در امترداد محرور z-نسربت بره موقعیرت کرانون،
کنترل میشدند.

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی
 223 nmانجام شد و از نتای بدست آمده مشاهده شد
که نانولولههای چند جدارهی عاملدار با کربوکسریل بره
صورت سوسپانسیون در تولوئن برا نقطره جروش پرایین
نسبت حالل دی متیرل فررم آمیرد جرذب غیرر خطری
بیشتری را از خود نشان میدهد.
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 -4نتیجه گیری
مطالعهی اثر حالل روی جذب غیر خطی نانو لولرههرای
چنررد جرردارهی عامررلدار بررا کربوکسرریل برره صررورت
سوسپانسیون در حاللهای تولوئن و دی متیل فرم آمید
توسط روش جاروب – zبا لیر ر پیوسرته در طرول مروج
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نانوتیوبهای کربنی به حالل -3در توانهای باالی لی ری،
تشکیل و رشد حبابهای بخار نانولولههای کربنی ،دو اثرر
ذاترری نیرر روی محدودکننرردگی اپتیکرری وجررود دارد:
 -۳ساختار  -3خواص حالل  ،در ارتباط با ساختار میتوان
گفت که اثر محدودکنندگی نسربت بره قطرر مجموعرهای
نانولولهها حساس است .نانولولرههرا برا انردازه مجموعرهای
ب رگ ،تاثیر بیشتری نسبت به اثر انتقال حرارتی از نانولوله
به حالل که در باال اشاره شد را دارد .حرالل می بران نیر
سه ویژهای در نشان دادن اثر محدودکنندگی دارد .بررای
مثال نانولوله کربنی پراکنده شده در حالل با نقطه جروش
پایین آستانه محدودکنندگی پایین و اثرر محدودکننردگی
بهتری را از خود نشان میدهنرد .کره ایرن در نمودارهرای
مربوط به حالل تولوئن با نقطره جروش پرایین نسربت بره
حالل دی متیل فرم آمید مشراهده شرد .در توضریا بایرد
گفت که حبابهای جروش القرایی در حراللهرا برا نقطره
جوش پایین سریع رشد می کنند ،بنابراین باعث می شروند
که نقطه جوشهای حالل سریعتر به انردازهی بحرانری در
زمان کوتاه برسند که منجر به پاس محدودکنندگی سریع
میشوند] .[9ضمنا جذب غیر خطی مشاهده شده از نرو
جذب دو فوتونی می باشد ،علت جرذب غیرخطری بیشرتر
نمونه در تولوئن نسبت به نمونه در دی متیل فرم آمیرد را
میتوان در جذب خطی آنها جستوجو کرد .بررسری طیرف
جرررررذبی نمونرررررههرررررا توسرررررط اسرررررپکتروفوتومتر
 UV-VISIBLEنشان میدهد که میدهد که مراک یم
جذب نمونههای تولوئن و دی متیل فرم آمیرد بترتیرب در
 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 339 nmو  𝜆𝑚𝑎𝑥 = 212 nmاتفرراق مرری
افتد .این طول موج ها نشان میدهدند که نمونه تولوئن برا
گذار  𝜆𝑚𝑎𝑥 = 339 nmاستعداد بیشتری بررای جرذب
دو فوتونی غیر خطی درطرول مروج  223nmلیر ر مرورد
استفاده دارد .در حالی که نمونه دی متیرل فررم آمیرد برا
گررذار  𝜆𝑚𝑎𝑥 = 212 nmفاصررله زیررادی بررا جررذب دو
فوترونی غیرر خطری در طرول مروج  223nmلیر ر مرورد
استفاده را دارد.

