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 صورت به TiO2و  Al2O3نانوذرات  يحاو يها محلول يبرا یکیفروشکست اپت ندیدر فرا و گمانهپرت عبور زانیمقاله م نیدر ا -چکیده 
به عنوان لیزر ایجاد  )~ns 10و طول پالس   nm 1064با طول موج ( Nd:YAGاز یک لیزر پالسی قرار گرفته است.  یمورد بررس یتجرب

رتو جدا شده و به عنوان بخشی از پرتو لیزر پمپ توسط یک شکافنده پ پمپ) فرآیند فروشکست اپتیکی استفاده شده است.لیزر کننده (
گیري دینامیک پالسماي ایجاد شده در ناحیه فروشکست با اندازهکنش عبور کرده است.  پمپ از ناحیه برهم زمان با پرتو  گمانه هم پرتو

ما براي هر دو محلول با افزایش شدت پرتو لیزر پمپ دهند که قابلیت عبور پالس نتایج نشان میعبور پرتو گمانه ارزیابی شده است. 
هاي پرتو لیزر پمپ کمتر از مقدار آن براي  در تمام شدت TiO2راي محلول حاوي نانوذرات یابد. همچنین، قابلیت عبور پالسما ب کاهش می

ه چگالی بحرانی براي جذب پرتو سریعتر ب TiO2پالسماي تولید شده در محلول حاوي نانوذرات است.  Al2O3محلول حاوي نانوذرات 
 رسد. گمانه می
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Abstract- In this paper, laser induced optical breakdown in colloidal Al2O3 and TiO2 nanoparticles was studied by using 
pump- probe beam technique. A Nd:YAG laser beam (operating at 1064 nm with pulse duration ~10 ns) was split in two and 
used as pump and probe beams in this experiment. The time varying transmission of the probe beam through the plasma was 
measured during the breakdown process. The results show that, the plasma transmissivity reduces with pump beam intensity. 
According to these results, the transmission of TiOR2 Rnanoparticles plasma is higher than that of AlR2ROR3R. The results also show 
that, with respect to AlR2ROR3R, the plasma electron density in TiOR2 Rcolloid increases with a higher rate. 

Keywords: Aluminum oxide nanoparticles, Laser induced breakdown, Pump- probe beam technique, Titanium dioxide 
nanoparticles. 
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 مقدمه -1

 توان باال با مواد یپالس يزرهایکنش ل در برهم
اتفاق  تواند می یکیفروشکست اپت دهی، پدالکتریک دي

فرآیند فروشکست اپتیکی ایجاد شده با  یدر ط .بیافتد
(با طول پالس از مرتبه  هاي پالسی بلنداستفاده از لیزر

بخشی از انرژي لیزر هاي ابتدایی پالس، در زمان ،)نانوثانیه
الکتریک جذب  دي طیحمهاي آزاد اولیه در  الکترونتوسط 

الکترون هاي  .گیردو پالسماي ضعیفی شکل می شود می
توانند توسط جذب چندفوتونی انرژي پرتو  آزاد اولیه می

انرژي  بیشتر جذبدر بقیه زمان پالس با  .لیزر ایجاد شوند
آزاد  يها الکترون یچگال ،کنشمحیط برهم پرتو لیزر در

فرآیند و  ابدی یم شیافزا برخوردير اثر یونیزاسیون د
شود. گذار ماده به حالت پالسما  یمتر کاملپالسما تولید 
 کنش در ناحیه برهم شکست ماده بیشود که ضر یباعث م

 تغییر کند. 

الکتریک به عوامل  جذب انرژي پرتو لیزر در ماده دي
و مختلفی از جمله مشخصات پرتو لیزر، مشخصات ماده 

. بنابراین ]2و1[وجود ناخالصی در ماده بستگی دارد 
دینامیک و همچنین شدت آستانه پدیده فروشکست 
اپتیکی (کمترین شدت پرتو لیزر پمپ کننده که در آن 

و فتد) براي مواد پدیده فروشکست اپتیکی اتفاق میا
 باشد.  متفاوت می مشخصات لیزري مختلف،

اي بررسی پدیده ه یکی از روشگمانه  -روش پرتو پمپ
می توان آن  استفاده از فروشکست اپتیکی است که با

اطالعاتی در مورد تحول زمانی پالسماي ناشی از 
فروشکست اپتیکی در یک دي الکتریک شفاف به دست 

در این روش از یک پرتو با انرژي مناسب (پرتو . ]3[آورد 
شود و سپس عبور و پمپ) براي ایجاد پالسما استفاده می

انعکاس یک پرتو با انرژي بسیار کم (پرتو گمانه) تحول  یا
 . دهد را مورد ارزیابی قرار میزمانی پالسما 

پدیده فروشکست اپتیکی در محیط مایع  ،مقاله نیدر ا
با  )نیمه هادي و دي الکتریک(نانوذرات دو نوع حاوي 

میزان عبور استفاده از روش پرتو گمانه مطالعه شده است. 
عمود بر پرتو پمپ از پالسماي تولید شده  پرتو گمانه،

. با تحلیل سیگنال هاي به دست گیري شده است اندازه
آمده، تاثیر شدت پرتو لیزر پمپ و نوع نانوذرات بر 

دینامیک پالسماي ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته 
 است. 

 آزمایش -2

نشان داده  1اي از چیدمان آزمایش در شکل  طرحواره
 nmبا طول موج  Nd:YAGرتو پالسی لیزر از پشده است. 

براي ایجاد فروشکست  ~ns 10و طول پالس  1064
قسمت عبوري از شکافنده پرتو استفاده شده است.  اپتیکی

(پرتو پمپ کننده) توسط لنز اصلی با فاصله کانونی  1
mm 100 شود و  درون سلول حاوي محلول متمرکز می

 از پرتو لیزر  8ود %کند. حد فروشکست اپتیکی را ایجاد می
Nd:YAG  و به عنوان  بازتاب شده 1توسط شکافنده پرتو

هنگامی که فروشکست پرتو گمانه استفاده شده است. 
شود، پرتو  ایجاد میاپتیکی در محلول حاوي نانوذرات 

گمانه همزمان با پرتو پمپ و عمود بر آن، از ناحیه 
ت تغییراکند. یک فتودیود سریع  کنش عبور می برهم

از پالسماي تولید شده در  میزان عبور پرتو گمانه
سیگنال  کند. فروشکست اپتیکی را آشکارسازي می

دریافتی فتودیود، توسط یک اسیلوسکوپ به نمایش در 
 آید.  می

Nd:YAGلیزر

پرتوگستر
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ها و  . دراین شکل آینه: طرحواره اي از چیدمان آزمایش1شکل 

 است.  نشان داده شده B.S و  Mهاي پرتو به ترتیب با  شکافنده

حاوي دو محلول فروشکست اپتیکی در  ،شیدر این آزما
(در  TiO2و ) nm 80(فاز آلفا با اندازه  Al2O3 نانوذرات

(با  مقطر در آب )nm 20با اندازه  1فاز آناتاس/روتایل
ه مورد بررسی قرار گرفت) mol/lit  4-10×96/1 غلظت 

 GW/cm2آزمایش براي محدوده شدت پرتو پمپ . است
 انجام شده است.  90-10

1 Anatase/Rutile 
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 نتایج -3

سیگنال پرتو گمانه را پس از عبور از ناحیه  2شکل 
در دو حالت بدون فروشکست اپتیکی (پرتو کنش  برهم

پمپ مسدود شده است) و در حالت فرو شکست اپتیکی 
درون سلول حاوي  GW/cm2 5/34(پرتو پمپ با شدت 

فروشکست اپتیکی را ایجاد کرده است) نشان  ،محلول
شود،  مشاهده می 2. همان طور که در شکل دهد می

وجود فروشکست اپتیکی در زمان با سیگنال پرتو گمانه 
بدون شرایطی خاصی نسبت به سیگنال پرتو گمانه در 

 شکست اپتیکی کاهش یافته است. فرو

هنگامی که پرتو پمپ در محلول حاوي نانوذرات متمرکز 
شود  شود، بخشی از انرژي آن توسط محلول جذب می می

شود. چگالی الکترونی پالسما با جذب  و پالسما تشکیل می
یابد. هنگامی که چگالی الکترونی  پرتو پمپ افزایش می

به تواند پرتو گمانه را  اي رسید، می بحرانی مقدارپالسما به 
جذب، بازتاب و یا پراکنده کند. اي  مقدار قابل مالحظه

شود  راکنده میالبته مقداري از پرتو گمانه که بازتاب و پ
باشد. به  شود، ناچیز می نسبت به سهمی که جذب می

همین دلیل، زمانی که چگالی الکترونی پالسما به مقدار 
بحرانی خود برسد (زمان بحرانی)، میزان عبور پرتو گمانه 

 یابد.  کنش کاهش می از ناحیه برهم
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در ) GW/cm2 19/0گمانه (با شدت  پرتو : یک سیگنال نمونه2شکل

حالتی که پرتو پمپ مسدود شده باشد (خط ممتد) و حالتی که پرتو 
(محلول حاوي محلول  سلولدرون  GW/cm2 5/34پمپ با شدت 
شکست اپتیکی ایجاد شده روفمتمرکز شده و ) Al2O3حاوي نانوذرات 

 ین).چ است (خط

نی سیگنال انتگرال زمابراي بررسی قابلیت عبور پالسما،  
و محلول و براي هر شدت پرتو براي هر دپرتو عبوري 

نشان داده شده  3در شکل  نتایج پمپ محاسبه شد و

دهد، با افزایش  نشان می 3طور که شکل  است. همان
شدت پرتو پمپ، قابلیت عبور پالسما براي هر دو محلول 

با افزایش شدت پرتو پمپ، میزان انرژي  یابد. کاهش می
یابد و  یش میپرتو گمانه توسط پالسما افزاجذب شده از 

آهنگ کاهش  ،یابد. اگرچه قابلیت عبور پالسما کاهش می
قابلیت عبور پالسما با افزایش شدت پرتو گمانه کاهش 

هاي پرتو پمپ باالتر از  . به صورتی که در شدتیافته است
2GW/cm 40 قابلیت عبور پالسما تقریبا ثابت باقی ،
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حاوي هاي  شده در محلول : قابلیت عبور پالسماي تولید3شکل 

 بر حسب شدت پرتو لیزر پمپ. TiO2و  Al2O3نانوذرات 

، قابلیت عبور پالسما دهد نشان می 3طور که شکل  همان
هاي  ، در همه شدتTiO2براي محلول حاوي نانوذرات 

پرتو پمپ کمتر از قابلیت عبور پالسما براي محلول حاوي 
(با گاف انرژي  Al2O3نانوذرات باشد.  می Al2O3نانوذرات 

الکتریک هستند و گاف انرژي باالتري  دي )،eV 7حدود 
هادي (با گاف انرژي حدود  نیمه TiO2نسبت به نانوذرات 

eV 3 (در ابتداي فرآیند فروشکست اپتیکی، .]5و4[ دارند 
هاي آزاد  تعداد الکترون ،هادي در مایع حاوي نانوذرات نیمه

لول حاوي نانوذرات ها در مح بیشتر از تعداد آناولیه 
باشد. همچنین به علت کمتر بودن گاف  الکتریک می دي

هادي، یونیزاسیون برخوردي با نرخ  انرژي در مواد نیمه
هادي اتفاق  بیشتري در محلول حاوي نانوذرات نیمه

 برايشدت آستانه فروشکست اپتیکی بنابراین میافتد. 
ز کمتر ا) TiO2 )GW/cm2 5/11محلول حاوي نانوذرات 

 Al2O3محلول حاوي نانوذرات  برايشدت آستانه 
)GW/cm2 4/14همچنین به علت بیشتر بودن . ) است

رشد چگالی الکترونی در محلول حاوي نانوذرات  آهنگ
TiO2 قابلیت عبور پالسما براي محلول حاوي نانوذرات ،
TiO2  کمتر از مقدار آن براي محلول حاوي نانوذرات
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 بیست ودومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوري فوتونیک ایران 
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زمان بحرانی (زمان رسیدن پالسما به چگالی بحرانی) بر : 4شکل 

 Al2O3هاي حاوي نانوذرات  براي محلول حسب شدت پرتو لیزر پمپ
 .TiO2و 

زمان بحرانی یعنی زمان رسیدن پالسما به چگالی بحرانی 
 4براي هر دو محلول بر حسب شدت پرتو پمپ در شکل 

نشان  4طور که شکل  هماننشان داده شده است. 
دهد، زمان بحرانی براي هر دو محلول با افزایش شدت  یم

در این یابد. کاهش زمان بحرانی  پرتو پمپ، کاهش می
رشد چگالی الکترونی  آهنگبه دلیل افزایش حالت، 

باشد. بنابراین  پالسما با افزایش شدت پرتو پمپ می
رسد و  پالسما در زمان کمتري به چگالی بحرانی می

اي پرتو گمانه را جذب  بل مالحظهتواند به صورت قا می
 نماید. 

 شود، پالسماي تولید مشاهده می 4طور که در شکل  همان
زودتر به چگالی  TiO2شده در محلول حاوي نانوذرات 

کمتر بودن زمان بحرانی براي محلول رسد.  بحرانی می
به علت باالتر بودن سرعت رشد  TiO2حاوي نانوذرات 

 باشد. این محلول می هاي آزاد در چگالی الکترون

 نتیجه گیري -4

هاي  در این مقاله، پدیده فروشکست اپتیکی در محلول
گمانه  -به روش پرتو پمپ TiO2و  Al2O3حاوي نانوذرات 

دهند که قابلیت عبور  بررسی شده است. نتایج نشان می
پالسما به شدت پرتو پمپ و نوع نانوذرات بستگی دارد. 

وجود فروشکست  با میزان عبور پرتو گمانههمچنین 
که به شدت پرتو (زمان بحرانی) در زمان خاصی اپتیکی، 

نسبت به حالت بدون پمپ و نوع نانوذره بستگی دارد، 

 یابد. کاهش میفروشکست اپتیکی 
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