
 یعز، زاًشگاُ 9۳94 هاُ تْوي 8تا  6

 

968 

 

 

 PVA دس هحیط پلیوش Fe3O4ًاًَرسُ هطالعِ تجشتی اضثاع پزیشی جزب 

 ۳؛ احوس ظهیي ًَضز تاسوٌج 2؛ هحوس طازق شاوط حویسی  9اتطاّین طفطی

 گطٍُ فیعیه لیعض زاًشىسُ فیعیه, زاًشگاُ تثطیع  9

 پػٍّشىسُ فیعیه واضتطزی ٍ ستاضُ شٌاسی، زاًشگاُ تثطیع  2

 ahmad.zaminnavard@gmail.comزاًشىسُ فیعیه، زاًشگاُ تثطیع  ۳

ًاًَرسات فلضی داسای ٍیژگیْای فیضیکی ٍ اپتیکی جالة تَجِ ٍ گًَاگًَی ّستٌذ ٍ دس ّویي حال تْیِ ٍ تَلیذ آًْا تا اهکاًاتی  -چکیذُ 

، ٍ تا اضافِ کشدى یک دستگاُ اسیلَسکَج تِ چیذهاى -z دس ایي تحقیق تجشتی ها تا سٍش جاسٍب ست.هتَسط اهکاى پزیش ا

( تشسسی ٍ PVAسا دس هحیط پلیوشی آتذٍست ) Fe3O4آصهایطگاّی، خاصیت کلیذصًی اپتیکی ٍ  ّوچٌیي صهاى اضثاع جزب ًاًَ رسُ 

ًاًَهتش( تا تَاى  454-یدیَدلیضستا استفادُ اص لیضس پیَستِ ًیوِ سساًا )تا سٍصًِ تاص ٍ  Z-جاسٍب آصهایص ّا تا سٍش هطالعِ ًوَدین.

پش هکاًیکی دس هسیش لیضس جْت تثذیل ًَس لیضس پیَستِ تِ ًَس پالسی اًجام ضذ. ًتایج تذست اهیلی ٍات ٍ تا قشاس دادى یک چ 044خشٍجی 

تا تاصُ صهاًی  PVAاپتیکی ًاًَرسات اکسیذ آّي دس هحیط پلیوش کلیذ صًی  اضثاع پزیشی جزب ٍ تخَتی ًوایاًگش )دسصذ افت ٍ خیض( آهذُ

 هیکشٍثاًیِ هی تاضذ.  044حذٍد 

 .  Z-, جاضٍبPVAًاًَشضات, ولیس ظًی اپتیىی, اشثاع جصب, پلیوط  -ولیس ٍاغُ
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Abstract- Metal Nanoparticle have significant interesting optical and physical attributes. However; they could have been 
produced easily by simple equipment. In this study by applying Z-scan technique we are going to survey the optical 
switching properties and saturated absorption of Fe3O4 Nanoparticles in the hydrophilic polymer (PVA) by adding an 

oscilloscope to laboratory set, we study and discussion about optical switching properties and also the Saturated absorption of 
Fe3O4 Nanoparticles in the hydrophilic polymer (PVA). Experiments were carried out with open aperture Z-scan technique 
using a continuous semiconductor laser (diode-laser-450 nm) with 100mW output power and by putting a mechanical 
chopper in the direction of continuous laser light for converting continuous laser light into pulsed light .The results 
(Fluctuation percent) demonstrate Saturated absorption  and optical switching of iron oxide Nanoparticles in the PVA  
polymer with a period of 100 microseconds. 

Keywords: Nanoparticles, optical switching, Saturated absorption, PVA  polymer, Z-scan. 
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 هقذهِ

 ضیتیشوا ازهَ ،غیطذغی پتیىیا اصذَ ذیطا یّا ِّز زض

تلَضّای  فلعی، ًاًَشضات واهپَظیتی، ًاًَشضات ؛جولِ اظ

 یيا اٍاىفط زتطضوا ذاعط تِ ..ٍ زٍجهع یپلیوطّا ،فَتًَیىی

 زُگستط ضتغَ ،ّا ُوٌٌس تٌظینٍ ًیهٍلىتطافَتَ زض ازهَ

تَاى هَاضز  هی PVA ظ هعایایا ست.ا ُشس سیضتط

هتعسزی ضا ًام تطز، اظ جولِ ایي وِ زض آب لاتل حل است، 

آیس ٍ  تاشس، تِ ضاحتی تِ طَضت فیلن زض هی اضظاى هی

ّای  ًشاًی یِالشَز زض  اش تاعث هی ذَاص چسثٌسگی

اپتیىی ٍ اپتَالىتطیىی تِ عَض گستطزّای هَضز استفازُ 

غیطذغی یه هازُ تِ یه هَج پاسد اپتیه  .]9[لطاض گیطز

زّین. لغثش  اپتیىی ضا اغلة تا لغثش هازُ تَضیح هی

 : تَاى تِ طَضت ظیط تسظ زاز هازُ ضا هی

P(t) = χ 
(9)
 E+ χ 

(2)
E + χ 

(3)
E + … 

χ وِ زض آى
(n)

 E ّا پصیطفتاضی الىتطیىی هازُ ّستٌس ٍ 

 ّای تعییي . یىی اظ ضٍشهی تاشسالىتطیىی هَج  هیساى

χ 
است وِ تَسظ  Z-scan هَاز هرتلف آظهایشزض  (3)

تَاى همازیط  هیٍ  است اضائِ شسُهٌظَض شید تْایی زوتط 

χ یحمیمی ٍ هََّه
. ولیسظًی [3,2] ضا تسست آٍضز(3) 

اپتیىی جایگاُ ٍیػُ ای زض شثىِ ّای توام اپتیىی زاضز ٍ 

اظ لاتلیت ّای چشوگیطی تطذَضزاض است. زض ایي ًَع 

اپتیىی الظم ًیست ٍ عول -تطًٍیىیولیسظًی تثسیالت الى

 ولیس ظًی زازُ ّای اپتیىی تِ سطعت اًجام هی شَز.

ًاًَ شضات غیطذغی  پتیىیاذَاص  سیضتط تا ،همالِ یيا زض

( هشاّسُ PVAزض هحیظ پلیوط آتسٍست ) آّي سیاوس

وٌین وِ تا تِ واض تطزى یه لیعض پالسی ) وِ تا لطاض  هی

ًَض لیعض پیَستِ زیَزی  زازى چپط هىاًیىی زض هسیط عثَض

لیعض فَق ضا تْیِ وطزین.( پلیوط آغشتِ  (450nm) آتی 

تِ ًاًَ شضات اوسیس آّي ذاطیت ولیس ظًی ًَضی تا ظهاى 

 زّس. ًشاى هی ضا هیىطٍ ثاًی911ِتٌاٍب حسٍز 

 مواد و دستگاه ها -0

پلی ٍیٌیل الىل یه گطم اظ پَزض  PVAتطای تْیِ هحلَل 

هیلی لیتط آب همغط حل  21ضا زض شطوت هطن آلواى 

 5زضجِ ساًتیگطاز تِ هست  ۳1ًوَزُ ٍ آى ضا زض زهای 

ساعت ّن ظزین تا هحلَلی ّوگي حاطل گطزیس. سپس 

شطوت ًاًَ استاض ضا وِ اظ  Fe3O4ًاًَشضات اوسیس آّي 

ذطیساضی شسُ تَز ضا تا  ًاًَهتط 21تا سایع شضات 

س ٍظًی( زض زضط ۳ٍ  9ٍ  1.5ٍ  1.9زضطسّای هرتلف ) 

اضافِ وطزین ٍ   PVAچْاض لَلِ آظهایشگاّی زض هحلَل 

ن ٍ زض گصاشتی هغٌاعیسی عىّوسپس آى ضا ضٍی یه 

 ۳1تا یه هگٌت تِ هست ،زضجِ ساًتیگطاز ۳1زهای 

هحلَل ضا تا استفازُ  ،زلیمِ ّن ظزین. پس اظ آهازُ ساظی

اظ زستگاُ هاٍضاء طَتی یىٌَاذت وطزُ ٍ تعس تا استفازُ اظ 

ساًتی  4زستگاُ اسپیي وَتط تط ضٍی ظیط الیِ شیشِ ای 

ثاًیِ ٍ زض  21ٍ تِ هست rpm2111تا سطعت یهتط هطتع

هیىطٍهتط الیِ 2زضجِ ساًتیگطاز تا ضراهت  27زهای 

ساعت اجاظُ  48ًشاًی وطزین ٍ زض زهای اتاق تِ هست 

 س.ًزازین تا ذشه شَ

 
 اتًوًَِ پلیوطّای آالییسُ شسُ تِ ًاًَشض: 9شىل 

ًشاى زازُ شسُ اًس. ًوًَِ ّا  9ًوًَِ ّا زض شىل تظَیط 

شضات اوسیس آّي تِ تطتیة  تِ تطتیة افعایش زضطس ًاًَ

s4, s3, s2,s1  ًاهیسُ هی شًَس . PVA  پلیوطی تی ضًگ

است وِ تا آالییسُ شسى تا ًاًَشضات اوسیس آّي تِ ضًگ 

ذاوستطی ًاًَشضات زضآهسُ است. تا افعایش غلظت 

 ضًگ ذاوستطی آى تیطُ تط هی شَز. ،ًاًَشضات زض پلیوط

  Tektronixاسیلَسىَج هَضز استفازُ ساذت شطوت

هگاّطتع هی تاشس.  211چْاضواًال ٍ  TDS2024Bهسل 

تطای هشاّسُ هی تاشٌس.  pinاظّا اظ ًَع زیَز آشىاض س

ًَض جلَگیطی اظ افعایش حطاضت حاطل اظ ظًی ًوًَِ ٍ ولیس

لیعض تط ضٍی ًوًَِ، تا ایجاز یه شیاض وَچه ضٍی یه 

ساًتی هتط ٍ  5ٍضلِ آلَهیٌیَهی زایطُ ای شىل تِ شعاع 

تا یه  DCٍلت  92تا استفازُ اظ یه هَتَض الىتطیىی 

 ایجاز وطزین. (chopper)یه چاپط  ،تهساض وٌتطل سطع

 آزمایش -2

تا لطاض زازى چاپط زض هسیط ًَض لیعض لثل اظ واًًَی شسى ٍ  

تطذَضز تِ ًوًَِ، زض ایي تحمیك تجطتی تَاًستین فطواًس 

هیعاى عثَض ّطتع تغییط زّین.  211ًَض عثَضی ضا اظ طفط تا 

 Z - )جاضٍب  زض عسم حضَض یه ضٍظًِ وَچه لیعض،  پطتَ

ضٍظًِ تاظ(، تطای تعییي ضطیة جصب غیط ذغی هازُ، تا 
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استفازُ اظ آشىاضساظ  زضیافت ٍ ضٍی یه اسیلَسىَج 

 F=5cmًوًَِ ضا زض واًَى یه عسسی تا  هی شَز. ثثت

ًوًَِ ضا زض هىاًی لثل اظ واًَى تط ضٍی سپس لطاض زازین. 

 2زض شىل  Z-زازین. چیسهاى آظهایش جاضٍبضیل لطاض 

 .سُ است ًشاى زازُ ش

 

 

 Z-scan  چیسهاى آظهایش :2شىل 

حَالی  z+تا  z-ًوًَِ ضا تا گام ّای هساٍی ٍ وَچه اظ 

ین ٍ زض ّط گام تَاى آشىاض شسُ تَسظ زتط تطواًَى جلَ

ین. تا لثل اظ ضسیسى تِ واًَى، وِ وَزتَاى سٌج ضا ثثت ً

شست تاتشی افعایش هی یاتس، تِ علت واّش جصب ًوًَِ 

ٍزی تِ تَاى سٌج افعایش هی شست، تَاى ٍضتا افعایش 

زض واًَى وِ تیشتطیي شست تاتشی ٍجَز زاضز،جصب  یاتس.

ًوًَِ ووتطیي ٍ زض ًتیجِ تیشتطیي عثَض ضخ هی زّس. تا 

ذغی ًِ اظ واًَى ٍ واّش شست، جصب غیطعثَض ًوَ

. افعایش ٍ عثَضواّش هی یاتس تا تِ عثَض ذغی تطسس

  (.۳)شىل  للِ ذَاّس تَززاضای یه  ًوَزاض ایي فطآیٌس

 

 s4تطای ًوًَِ )  ضٍظًِ تاظ-Z جاضٍب (: تطاگسیلی ًطهالیعُ ۳شىل 

 :تسست هی آیسضطیة جصب ذغی ًوًَِ ّا اظ فطهَل ظیط

  
   

 

 
 

 
    5      

 ضطیة جصب غیط ذغی ًیع اظ ضاتغِ ظیط تسست هی آیس:

α    
 

  
 
  

   44     

زلت ذَز ضا هعغَف هغالعِ ًوًَِ زض ایي ًمغِ هی  ها

ًوایین ٍ تِ تطضسی ًوًَِ زض ًمغِ اشثاع جصب )للِ( تا 

 تغییط فطواًس ًَض لیعض ٍ تغییط غلظت ًوًَِ هی پطزاظین.

تا همایسِ همازیط زضیافتی تا همازیط پطتَ اطلی لیعض )تسٍى 

حضَض ًوًَِ( هی تَاى ضفتاض غیطذغی ًوًَِ ضا هغالعِ 

 طز. و
 

 گیری نتیجه -3

تا استفازُ اظ  S4ًوًَِ  فطاتٌفش-عیف جصب هطئی

، ساذت شطوت SpectronicGenesys5اسپىتطٍفتَهتط

 .ًشاى زازُ شسُ است 4زض شىل  آهطیىا، ضٍى یلتَىه

ی ًاًَهتط تعٌَاى زاضًسُ 451لیعض آتی زیَزی تا عَل هَج 

جصب  ی عَل هَجتطیي عَل هَج تِ  تیشیًٌِعزیه

آتی ٍ  ،ًوًَِ، زض هحسٍزُ ًَض هطئی، اظ هیاى لیعض ّای سثع

 لطهع اًتراب شس.

 

 s4تطای ًوًَِ  PVA زض Fe3O4عیف جصب ًَضی :4شىل 

اتتسا یه تیغِ شیشِ ای تسٍى الیِ ًشاًی تا ًاًَشضات ضا زض 

تاظ، هَضز آظهایش لطاض زازین وِ هیعاى  Z–ٍضعیت جاضٍب

تَاى ذطٍجی اًساظُ گیطی شسُ تظَضت یه ذظ هستمین، 

(. ٍلتی a 5تسٍى ٍاتستگی تِ هىاى اًساظُ گیطی شس)شىل 

وِ ًوًَِ ّای الیِ ًشاًی شسُ تا ًاًَشضات چایگصاضی شس، 

افعایش شست ذطٍجی حاوی اظ واّش ضطیة جصب ٍ 

ًعزیه ووطُ تاضیىِ) ًمغِ ًْایتا زض یه هَلعیت هىاًی 

واًًَی عسسی( شست ذطٍجی تغییط ذاطی ًسثت تِ 

هىاى ًساضز، وِ ایي اهط ًشاى زٌّسُ اشثاع جصب ًوًَِ 

تا ًعزیه وطزى ًوًَِ تِ ًمغِ واًًَی عسسی هی تاشس. 

زاهٌِ تاظ،  Z-جاضٍب ضٍشزض  ،هتوطوع وٌٌسُ پطتَ لیعض

هی  پالس ذطٍجی هشاّسُ شسُ زض اسیلَسىَج افعایش

 شس،یاتس ٍ ظهاًی وِ تِ اًساظُ وافی تِ ًمغِ واًًَی ًعزیه 

تطای شىل هَج تغَض ًاگْاًی تغییط هی وٌس. ایي فطآیٌس 

فطواًس  ًوایش زازُ شسُ است. (b 5 شىل)زض  s4ًوًَِ 



 فَتًَیه ایطاى ٍ فٌاٍضی سیوٌفطاًس هٌْس ّشتویي ٍوٌفطاًس اپتیه ٍ فَتًَیه ایطاى  زٍهیيٍ تیست 
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ضراهت توام  ّطتع هی تاشس.41لیعض زض ّط زٍ حالت 

 هیىطٍى هی تاشس.2ًوًَِ ّا 

 
  .هرتلف زض ًماط تیغِ شیشِ ایشىل پالس ذطٍجی اظ  a : 5شىل 
b  ًَِشىل پالس ذطٍجی اظ ًوs4 . زض ًماط ًعزیه تِ واًَى 

هشرض است زض ایي فطواًس  -5b ّواًغَض وِ زض شىل

تاض تِ اشثاع هی ضسس ٍ تا واّش  4ًوًَِ زض ّط پالس 

فطواًس هشاّسُ وطزین وِ تعساز ًماط اشثاع افعایش هی 

 .(6یاتس )شىل 

 

 ّطتع 94زض فطواًس  s4: شىل پالس ذطٍجی اظ ًوًَِ 6شىل 

هشرض است، ًاًَشضات  6ٍ  5ّواًگًَِ وِ زض شىل ّای 

اوسیس آّي زض ًمغِ اشثاع جصب، ذاطیت ولیسظًی ًَضی 

ًشاى هی زٌّس وِ اًساظُ ظهاًی پالس ّای ولیسظًی، 

ّوچٌیي زاهٌِ آى ضا هی تَاى اظ ضٍی زازُ ّای 

زض ایٌجا ایي همازیط ضا تطای  اسیلَسىَج هحاسثِ ًوَز. ها

 است.هشَْز  7چْاض ًوًَِ هحاسثِ ًوَزین وِ زض شىلّط

 

 
: ولیسظًی ًَضی هطتَط تِ ًاًَشضات اوسیس آّي زض هحیظ 7شىل 
 .Fe3O4تطای زضطسّای ٍظًی هرتلف اظ ًاًَشضات  PVAپلیوط

هی تَاًین زاهٌِ پالس  7شىل  تا استفازُ اظ زازُ ّای

 s1  ٍs2  ٍs3ولیسظًی ٍ ظهاى تٌاٍب آى ضا، زض ًوًَِ ّای 

 ٍs4 س تاظُ ظهاًی پالس ، ّوچٌیي زضطس زاهٌِ ّا ٍ زضط

هحاسثِ  ،s1ّای ولیسظًی ًوًَِ ّا ضا، تطحسة ًوًَِ 

 زضج شسُ است.  9وٌین وِ ًتایج زض جسٍل 

 : همایسِ تاظُ ظهاًی ٍ زاهٌِ پالس ولیس ظًی زض ًوًَِ ّا9جسٍل 

زضطس تاظُ 

ظهاًی 
  ولیسظًی

تاظُ ظهاًی 

 ولیسظًی

 )هیىطٍثاًیِ(

زضطس 

زاهٌِ 
 پالس

زاهٌِ 

پالس 
 ًطهالیعُ

 ًوًَِ

911 961 911 1.185 S  

89.۳7 94۳ 96.47 1.182 S2 

67.51 918 94.92 1.181 S3 

69.25 98 91.59 1.177 S4 

 

تِ  PVAزض پلیوط  Fe3O4تا افعایش غلظت ًاًَشضات  

ولیس ظًی ٍ زاهٌِ  تاظُ ظهاًی s4تا  s1تطتیة اظ ًوًَِ 

 9.49زضطس ٍ  ۳9.75تِ تطتیة تا حسٍز پالس ولیسظًی 

واّش هی یاتس ٍ علت آى ایي است وِ تا افعایش زضطس 

غلظت ًاًَشضات تعساز ًاًَشضاتی وِ هی تَاًٌس تا جصب ًَض 

زضًتیجِ تعساز پالس ّای  ،تِ اشثاع تطسٌس، افعایش یافتِ

َز، هٌجط تِ ٍ ایي تِ ًَتِ ذ هی یاتسظًی افعایش ولیس

ظًی هی شَز. ّوچٌیي افعایش ولیسواّش تاظُ ظهاًی 

تاعث جصب همساض تیشتطی اظ شست ًَض  ،غلظت ًاًَشضات

ٍ هٌجط تِ واّش اضتفاع  فطٍزی تَسظ ًاًَشضات شسُ

اظ ایي آظهایش هی  ظًی ذَاّس شس.زاهٌِ ًَساًات ولیس

تَاى زض عطاحی لیعضّای پالسی تا پٌْای پالس هیىطٍثاًیِ 

 . استفازُ ًوَز
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