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 در این مقاله با. گرمای قابل مالحظهای تولید میکنند،چکیده – ذرات فلزی هنگامیکه تحت تابش امواج الکترومغناطیس قرار میگیرند
 در ابتدا با استفاده از روش الیهنشانی. گرادیان دما پیرامون ذرات میکرونی فلزی اندازهگیری شده است،استفاده از میکروسکوپ تداخلی
زندر- برای اندازهگیری دمای اطراف این ذرات از میکروسکوپ تداخلی ماخ. ذرات میکرونی الیهنشانی شده با نقره تولید شد،شیمیایی
 توزیع فاز ناشی از اختالف دما با تحلیل طرح تداخلی ثبت شده از روشهای تحلیل طرح تداخلی، پس از دادهبرداری..استفاده شده
 توزیع ضریبشکست پیرامون ذره تحت تابش محاسبه شد و در نهایت،فوریه و جابهجایی فاز اندازهگیری شد و با استفاده از انتگرال آبل
. نمایه دمای پیرامون ذره تعیین شد،با توجه به رابطه بین دما و ضریبشکست
. میکروسکوپ تداخلی، الیهنشانی، گرادیان دمایی، ذرات فلزی میکرونی-کلید واژه
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Abstract- Micro metal beads generate considerable heat under electromagnetic wave irradiation. In this paper, we measure
the temperature gradient of these particles based on interferometry microscopy. Micro metal particles produced by using
chemical coating method. For measuring the temperature of these particles under laser irradiation, Mach-Zehnder
interferometry microscope have been applied. The phase of the transmitted beam from the particle environment obtained by
analyzing interferometry fringes, using Fourier and phase shift fringes analyzing methods. Considering phase distribution and
using Abel integral the distribution of refractive index around the particles has been calculated. Finally the temperature
gradient determined by using the relation between the refractive index and temperature.
Keywords: Temperature Gradient, Micro Metal Beads, Coating, Interferometry microscopy
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 -1مقدمه

 -2مباحث نظری و کارهای تجربی

ذرات کوچک فلزی با جذب امواج الکترومغناطیسی گرمای
زیادی تولید میکنند از این رو بهترین مبدلهای انرژی در
ابعاد بسیار کوچک هستند .گرمای تولید شده توسط این
ذرات میتواند در حد دمای ذوب فلز باشد .تولید گرمای
زیاد در ابعاد میکرون باعث شده تا این ذرات کاربرد
گستردهای در علم پزشکی بیابند .برهمکنش لیزر با ذرات
طال در محیطهای بیولوژیکی برای تخریب سلولهای
سرطانی ،باکتریها ،ویروسها و مطالعه  DNAبهکار
میرود[ .]3-۳هنگامی که یک ذره فلزی تحت تابش لیزر
قرار میگیرد میدان الکتریکی لیزر سبب نوسان الکترونهای
آزاد سطح فلز میشود .افزایش نوسان الکترونها به معنای
افزایش انرژی جنبشی و باال رفتن دما است .چنانچه بسامد
فتونهای فرودی به بسامد پالسمون ذرات فلزی نزدیک
باشد اثر افزایش دما به صورت قابل مالحظهای بیشتر
میشود .بسامد پالسمون ذرات فلزی به جنس ،اندازه و
شکل ذرات بستگی دارد که با تغییر آنها میتوان طولموج
جذب ،میزان جذب و در نتیجه گرمای تولیدی را تنظیم
کرد با توجه به کوچک بودن اندازه ذرات فلزی تغییرات
دمای ناشی از جذب امواج الکترومغناطیسی در ناحیه بسیار
کوچکی اتفاق میافتد ،به همین علت اندازهگیری دمای
ذرات تحت تابش لیزر هنوز یک چالش بزرگ به حساب
میآید .گرمای تولید شده توسط ذرات فلزی تحت تابش
لیزر ابتدا به شبکه کریستالی ذره و از آنجا به محیط اطراف
ذره منتقل میشود .انتقال گرما به محیط سبب باال رفتن
دمای آن و در نتیجه تغییر ضریبشکست محیط اطراف ذره
میشود .این گرادیان ضریبشکست پیرامون ذره گرم شده
باعث تغییر فاز نور عبوری از این محیط میشود .با
روشهای تداخلسنجی میتوان تغییرات فاز نور را
اندازهگیری کرد .با داشتن توزیع فاز و با استفاده از معکوس
انتگرال آبل میتوان توزیع ضریبشکست را در اطراف ذره
فلزی محاسبه کرد .از آنجایی که ضریبشسکت مواد
نسبت به دما تغییر میکند ،هر ماده در یک دمای مشخص
ضریبشسکت ویژهای دارد .تغییرات ضریبشکست نسبت
به دما با روشهای مختلف قابل اندازهگیری است .همچنین
در بانکهای اطالعاتی معتبر تابع تغییرات ضریبشکست
بسیاری از مواد موجود است .بنابراین با دانستن توزیع
ضریبشکست در اطراف ذره میتوان نمایه دما را در اطراف
ذره به دست آورد.

چنانچه در محیطی که ذره در آن گرم میشود تغییر فاز
ماده روی ندهد معادله کلی گرمای مبادله شده برابر،
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که در آن  Qمقدار گرمای تولید شده توسط ذره و  VPحجم
ذره و  rفاصله شعاعی است .با توجه به رابطه ( )3دما در
اطراف ذره با نسبت عکس شعاع تغییر میکند.

 -1-2ساخت نمونه
برای کاهش خطای اندازهگیری دمای سطح ذرات فلزی به
هنگام تابش لیزر ،الزم است گرادیان دمایی در اطراف ذره
به شکل تقریبا متقارن تشکیل شود .از این رو به ذرات فلزی
کروی نیاز است .از یک روش الیهنشانی شیمیایی برای
تولید این ذرات استفاده شد که روشی کهن برای الیهنشانی
نقره برای ساخت آینه بوده است که با بهینهسازی ،از آن
برای الیهنشانی نقره بر روی ذرات میکرونی شیشهای
استفاده شده است .در این روش ذرات میکرونی در محلول
نیترات نقره آمونیومی غوطهور میشوند و سپس گلوکز به
عنوان احیاگر نقره به این محلول اضافه میشود .با اضافه
شدن گلوکز ،نقره از حالت یونی به مولکولی تغییر کرده و بر
روی سطوح شیشهای مینشیند .با استفاده از این روش
ذرات میکرونی الیهنشانی شده با نقره در ابعاد  3الی 30
میکرون تهیه شد .شکل  ۳تصویر این ذرات را قبل و بعد از
الیه نشانی نمایش میدهد.

شکل  : ۳الف) ذره میکرونی از جنس شیشه بدون پوشش نقره ب) ذره
الیه نشانی شده با نقره
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خواهد بود [ .]۸در این رابطه ρ ،چگالی ماده C ،گرمای
ویژه k ،رسانندگی گرمایی و  Tدما است که تابعی از فاصله r
و زمان  tاست Q .نیز گرمای ایجاد شده به علت جذب انرژی
لیزر است .اگر رابطه ( )۳را برای یک ذره با شعاع  Rpکه در
یک محیط با رسانندگی گرمایی  k0قرار گرفته است حل
کنیم خواهیم داشت،

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
عبوری میشود (شکل  .)2اگر یک باریکه نور تخت از
محیطی که دارای گرادیان ضریبشکست با تقارن کروی
است عبور کند ،راهنوری طی شده متناسب با انتگرال
شریبشکست محیط خواهد بود .برای تعیین توزیع ضریب
شکست در این گونه محیطها میتوان از معکوس انتگرال
آبل استفاده کرد[.]9

 -2-2روش اندازهگیری
برای اندازهگیری دما پیرامون ذره تحت تابش ،از
میکروسکوپ تداخلی ماخزندر استفاده شد .شکل  3طرح
کلی از این میکروسکوپ را نمایش میدهد.

میکروسکوپ تداخلی ماخزندر در واقع یک تداخلسنج
ماخزندر است که از یک میکروسکوپ در یکی از بازوهای آن
استفاده شده است .شکل طرح کلی از میکروسکوپ تداخلی
ماخزندر را نمایش میدهد .چنانچه در تصویر نیز مشخص
است باریکه لیزر پس از عبور از باریکهشکن  BS۳به دو
باریکه شکافته میشود .بر سر راه یکی از باریکهها دو عدد
عدسی شیئی قرار داده شده است .یکی از این عدسیها به
عنوان عدسی جمع کننده و دیگری به عنوان عدسی شیئی
عمل میکند و تصویر بزرگنمایی شده از نمونه را شکل
میدهد .دو باریکه در محل باریکهشکن  BS3بههم میرسند
و در خروجیهای تداخلسنج میتوان طرحتداخلی را
مشاهده کرد .برای گرم کردن ذره از یک لیزر دیودی با
طولموج  223نانومتر استفاده شد .به منظور جلوگیری از
ثبت شدت نور مربوط به لیزر گرمکننده ،یک پاالیه
میانگذر  323نانومتر در مقابل آشکارساز قرار داده شد .در
نهایت تداخل بین دو باریکه تداخلسنج توسط آشکارساز
ثبت میشود و با تحلیل آن میتوان توزیع فاز نور عبوری از
نمونه را به دست آورد .دادهبرداری در دو حالت خاموش و
روشن لیزر گرمکننده انجام شد .پس از ثبت طرحتداخلی،
الزم است با تحلیل آنها ،نمایه دما پیرامون ذره به دست
آید .با استفاده از روش جابهجایی فاز توزیع فاز نور عبوری از
محیط ذره به دست آمد و با کم کردن توریع فاز حالتی که
در آن لیزر گرمکننده روشن است از حالتی که لیزر خاموش
است ،اختالف فاز مربوط به تغییر دما حاصل شد.

شکل  :2گرادیان ضریبشکست و دما در اطراف ذره گرم
شده
معکوس انتگرال آبل را برای فاز نور عبوری از چنین
محیطی میتوان به صورت زیر نوشت،
()2
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که در آن  nضریبشکست n0 ،ضریبشکست محیط در
بینهایت λ ،طول موج φ ،اختالف فاز و  Rشعاع کره است.
در نتیجه با داشتن فاز نور عبوری از محیط اطراف ذره و با
مشتقگیری از آن و با استفاده از رابطه ( )2میتوان نمایه
ضریبشکست اطراف ذره را به دست آورد.

 -4-2رابطه ضریبشکست با دما
برای کاهش اثر همرفت ،از روغن سیلیکون با گرانروی
باالتر از  ۳3000به عنوان ماده پیرامون ذرات استفاده شد.
شکل  7تغییرات ضریبشکست روغن سیلیکون مورد
استفاده را بر حسب دما نمایش میدهد.

 -3-2اندازهگیری ضریبشکست

شکل  :7نمودار تغییرات ضریبشکست روغن سیلیکون
مورد استفاده بر حسب دما

هنگامی که یک ذره گرم میشود سبب گرم شدن محیط
اطراف خود و ایجاد گرادیان ضریبشکست و تغییر فاز نور
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شکل  :3طرح کلی از میکروسکوپ تداخلی ماخزندر
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 نتایج-3
 نمایه دما پیرامون ذرات.با استفاده از روش شرح داده شده
 میکرون3/۳  و2/3 الیهنشانی شده با نقره در اندازههای
 به ترتیب نمایه دما پیرامون3  و2  شکلهای.تعیین شد
 چنانچه در. میکرونی را نمایش میدهد3/۳  و2/3 ذرات
 بیشینه دما در نزدیکترین فاصله،تصاویر نیز مشخص است
به سطح ذرات اتفاق میافتاد و بیشینه اختالف دما برای ذره
 درجه سیلسیوس و برای ذره۳27±۳/3  میکرومتری2/3
 نمودار. درجه سیلسیوس است۳۳3±۳/۸  میکرومتری3/۳
قرمز رنگ در این تصاویر تابع برازش شده است که با توجه
 این. نمایش میدهد،∆ استT=a/r ) به صورت3( به رابطه
2/3  درصد برای ذره۳/۳ تابع با خطای جذر میانگین مربعی
 با. میکرونی بوده است3/۳  درصد برای ذره۳/3 میکرونی و
توجه به آنچه گفته شد میتوان دید دما در اطراف ذره گرم
.شده با رابطه معکوس فاصله تغییر میکند

Downloaded from opsi.ir at 21:29 +0330 on Monday October 21st 2019

 میکرونی3/۳  نمایه دما پیرامون ذره:3شکل
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 نتیجهگیری-4
در این پژوهش با استفاده از روش تداخلسنجی
زندر گرادیان دما پیرامون ذرات میکرونی-میکروسکوپ ماخ
 بیشینه اختالف دمای اندازهگیری.کروی اندازهگیری شد
 میکرونی به ترتیب برابر3/۳  میکرونی و2/3 شده برای ذره
 همچنین. درجه سیلسیوس به دست آمد۳۳3  و۳27
تابعیت دمای اندازهگیری شده با دقت خوبی با روابط نظری
مطابقت دارد که نشان دهنده کاربردی بودن این روش برای
.تعیین گرادیان دما در ابعاد میکرون است

 میکرونی2/3  نمایه دما پیرامون ذره:2 شکل
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