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گردیده است.  تعیین z-روبشز روش در این تحقیق ضریب شکست غیر خطی و ضریب جذب غیر خطی گرافن با استفاده ا -چکیده 
میانگین ضریب شکست غیر نانومتر انجام شده است.  532با طول موج یاگ -لیزر پیوسته نئودیمهارمونیک دوم ها با استفاده از آزمایش

Wcmخطی  براي تهیه گرافن از روش کاهش گرافن . دمحاسبه گردی GWcm 18/0و میانگین ضریب جذب غیر خطی  56/59×27-10
 اکساید استفاده شده است. 

 
 گرافن، ضریب شکست غیرخطیضریب جذب غیر خطی، ، z-روش روبش -کلید واژه
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Abstract- In this paper we measured nonlinear absorption and nonlinear refraction index of graphene using Z-scan method. 
The experiments have done by use of secend harmonic of continous Nd:YAG laser at the wavelength of 532 nm.The average 
value of nonlinear refraction index of graphene is 59.56 × 10-7 Wcm 2 and the average value of nonlinear absorption index of 
that is 0.18 GWcm .In order to make graphene we use  the Reduction graphene oxide method. 
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 مقدمه -1

تم هاي کربن در یک پیکر بعدي از ا 2اي گرافن ورقه
که  2004) است. از سال لعی (النه زنبوريبندي شش ض

ه صورت آزمایشگاهی مشاهده شد، کارهاي تئوري گرافن ب
و تجربی زیادي روي آن انجام شده است. علت توجه زیاد 

العاده آن است. خصوصیات محققان به گرافن خواص فوق
استثنائی گرافن شامل چگالی باالي جریان، حمل و نقل 

بی اثر بودن شیمیایی،هدایت حرارتی باال،عبور  بالستیک،
العاده در مقیاس نانومتري و ضخامت فوقنوري و آبگریزي 

بسیار کم آن است که یک اتم بیشتر ضخامت ندارد و با 
تر است.خواص نوري منحصر به این حال از الماس سخت

فرد گرافن موجب بروز یک شفافیت باالي غیر منتظره 
ي اتمی شده است،یک گرافن تک براي یک تک الیه

-ي خود را جذب می% از نور سفید فرودي بر رو3/2الیه
تواند در ساخت الکترودهاي می و به همین دلیل ]1[ کند

هاي خورشیدي و نمایشگرها کاربرد داشته شفاف در سلول
خطی ساختار گرافنی اخیرا نیزخواص اپتیک غیر باشد.

 ].2[بسیارجذاب و مورد توجه قرار گرفته است
روشی بسیار ساده و در عین حال حساس  z-روش جاروب

اندازه گیري ضریب جذب و ضریب شکست غیر  براي
 1989ن در سال اخطی است. دکتر شیخ بهایی و همکار

این روش خیلی سریع  ].3[کردند  یاین روش را معرف
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و دلیل پذیرفته شدن 

هاي آن است. در این آن سادگی روش و تفسیر داده
ب مذکور در نمونه تحقیق از این روش براي تعیین ضرای

 شود. استفاده می

 آزمایش -2

گرافن: روش هاي مختلفی براي تولید گرافن  سنتز -2-1
از گرافیت و مشتقات آن وجود دارد. در این مقاله از روش 

این روش  ].4[کاهش گرافن اکساید استفاده شده است
گرم اکسید گرافیت به  05/0بدین صورت است که ابتدا 

به مدت سی آب دو بار یونیزه شده  میلی لیتر 100 همراه
گیرد. از را سونیک) قرار میدر سامانه فراصوتی (آلتدقیقه 

و یک شده کامالً الیه الیه  این طریق اکسید گرافیت
مخلوط معلق کلوئیدي آبی از ورقه هاي اکسید گرافن 

که یک ماده  تر هیدرازینمیلی لی 2شود. سپس تولید می
به مدت سه ل اضافه شده و به محلو ي احیا کننده است

حرارت  درجه سانتیگراد 95دماي  روي هیتر تحتساعت 

هاي عاملی اکسیدي از بین . بدین ترتیب گروهبیندمی
روند و گرافن بدست از بین میهاي اکسید گرافن ورقه
هاي ریز اکسیدگرافن کاهش یافته به صورت دانه .یدآمی

و روي الم گیرد سیاه رنگ روي سطح محلول قرار می
بته باید توجه داشت ال شود.اي نازك الیه نشانی میشیشه

روش گرافن خالص نخواهد که گرافن سنتز شده با این 
مقداري نقص ساختاري خواهیم داشت. به همین بود و 

) Reductionعلت است که به این روش کاهش دادن (
 ].4[گویندمی

رافن گ )SEMمیکروسکوپ الکترونی () تصویر 1در شکل (
با توجه به شکل  نمایش داده شده است.تهیه شده 

میکرو متر  5میانگین صفحات گرافن اکساید کاهش یافته 
 شود.تخمین زده می

 

 
  حاصله از گرافن SEM:عکس 1شکل 

روشی ساده و  z-روبش: روش z-روبشچیدمان  -2-2
دقیق براي مشخص کردن ضریب شکست غیر خطی 

-غیر خطی مرتبه سوم میب جدب مرتبه سوم و نیز ضری
در این روش پرتو لیزر توسط یک عدسی با  ].3باشد [

متمرکز  متر)ی سانت 5(در اینجا  فاصله کانونی مشخص
هاي مساوي و شود و نمونه توسط یک جابجاگر با گاممی

ري از شدت نور عبوگردد. یکوچک اطراف کانون جابجا م
به کانون در هر گام بر حسب موقعیت نمونه نسبت  نمونه

از طریق این نمودار و روابط مربوط به  .ثبت میگردد
که توسط دکتر شیخ بهایی بدست آمده است  z-روبش
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 هاي غیرخطی نمونه را بدست آورد.میتوان کمیت، ]3[

با  z-روبششود از دو چیدمان تشکیل می z-روبشروش 
دریچه بسته براي اندازه گیري ضریب شکست غیرخطی و 

گیري ضریب جذب چه باز براي اندازهبا دری z-روبش
غیرخطی که آشکارساز تمام توان خروجی از نمونه را 

از  z-روبشبراي چیدمان در این پژوهش کند.جذب می
نانومتر در دو  532با طول موج یاگ -نئودیملیزر پیوسته 

 استفاده شده است. وات میلی 25/6و  25توان 
 

 

 z-:چیدمان روبش2شکل 

 نتایج و بحث-3
-براي حالت zنمودار تراگسیلندگی بهنجار شده بر حسب 

 25/6و  25در توان هاي هاي دریچه باز و دریچه بسته 
 نشان داده شده است.  )4(و  ) 3میلی وات در شکل (

 

   
 (الف)                                 

 

                                                        
 (ب)                                 

 
در  بازو (ب) دریچه  بستهبراي (الف) دریچه  z-: نمودار روبش3شکل 

 واتمیلی  25توان لیزري 

 
 

 
 (الف)                                 

 

 
 (ب)                                 

در  بازو (ب) دریچه  بستهبراي (الف) دریچه  z-ودار روبش: نم4شکل 
 واتمیلی  25/6توان لیزري 

 
) 1ي (طی از رابطهي ضریب شکست غیرخبراي محاسبه

 .استفاده شده است
 
 )1( 
 

( ) 0
01 αα L

eff eL  0αنمونه؛ موثر ضخامت =−−
است که از چیدمان  ضریب جذب خطی ماده

گذار   s=0/13،آیدنندگی اپتیکی بدست میمحدودک
در شعاع کمره پرتو  0ω طول موج نور فرودي λ خطی،

)کانون،  )2
000 2 πωPI =،0P توان پرتو در نقطه

VPT کانون عدسی و بهنجار شده در  اختالف گذردهی ∆−
 ].5[ باشدمی کلقله و دره در ش

، از چیدمان 0αبراي محاسبه ضریب جذب خطی ماده، 
]. در این 6،7[محدود شدگی اپتیکی استفاده شده است

هاي متوالی کاهش روش شدت لیزر با استفاده از فیلتر
و ضمن  شودداده مینمونه در کانون عدسی قرار   یافته،

20
25.0 2)1(406.0 nLIST effVP λ

π
−=∆ −
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وجی را اندازه گرفته با تغییر شدت ورودي میزان شدت خر
رسم نمودار میزان شدت خروجی بر حسب شدت 

و محاسبه شیب نمودار حاصل و  )5(شکل ورودي
را یافت  0αتوان ) می2جایگذاري در رابطه (

1که
0 105 −= mα  .بدست آمد 

 
)2( 
 

 
به ضریب : نمودار محدودکنندگی اپتیکی گرافن جهت محاس5شکل 

 جذب خطی 
 

 فنگرا βبراي بدست آوردن ضریب جذب غیر خطی 
 کنیم.از رابطه زیر استفاده می اکساید کاهش یافته

 
 
)3( 
 
 
 
)4 ( 

                                 
        

                              
) و در نظر گرفتن یک 3) در (4با جایگذاري معادله (

توان نمودار نظري را تغییر داد می βي مقدار تخمینی برا
هاي تجربی و نظري به دست تا برازش خوبی بین نمودار

 آید.
 z-: نتایج مربوط به آزمایش روبش1جدول 

( )Wcmn 2
2 )( GW

cmβ ( )mWP0 
71013.18 −× 178.0 25 
71001.101 −× 422.3 25.6 
 

 نتیجه گیري -4
ضریب شکست و ضریب جذب غیر خطی  مقالهدر این 

 z-با استفاده از آزمایش روبش اکساید کاهش یافته گرافن
بدست آمد و مشاهده  میلی وات 25/6و  25در دو توان 

ضریب جذب و ضریب شکست افزایش توان لیزر  شد که با
هان ژانگ در تحقیق که این روند  یابدغیرخطی کاهش می

دلیل ]. 8نیز به چشم میخورد[ 2012در سال و همکاران 
مانند جذب  هاي حالت برانگیختهاین امر ظهور غیر خطی

مانند جذب هاي فوق سریع غیر خطیدر کنار  اشباع
 GWcm ریب جذب غیر خطیمیانگین ض .استدوفوتونی 

Wcm و میانگین ضریب شکست غیر خطی  18/0 27-

کنندگی رفتار محدودهمچنین  حاصل گردید. 56/59×10
ن اکساید کاهش یافته و در نتیجه ضریب اپتیکی گراف

 بررسی گردید.جذب خطی آن 

  سپاسگزاري
روانه افضلی پور که در انجام این با تشکر از سرکار خانم دکتر پ

 پژوهش ما را یاري نمودند. 
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