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نشانی لیزر پالسی تهیه شده ر ضرایب جذب ر شکست غیرتطی این
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است .جزئیات پارامارهای الیه نشاانی لیازر پالسای ارای هار در فلاز
مو ر رری ارائه شده است .رای انجام آکماای

رر ا  z-اک لیازر

موج پیوساه ا طول موج  532نانومار ر توان  130میلایرات اسااداده
کردیم .عالمت ر انداکۀ ضریب جذب ر ضریب شکسات غیرتطای
الیاه هاای نااک
آکمای

رر

نانوسااتااری ماو ر رری اه کماک نمودارهاای

 z-محاسبه شده است.

واژههااای کلیاادی الیااه نشااانی لیاازر پالساای ،الیااههااای نااک
نانوساتااری ،ضریب جذب غیرتطی ،ضریب شکست غیرتطی.
 -1مقّدمه

مّوادِ نانوساتااری ه تاطرِ ریژگیهای منحصر اه فارد آنهاا ،در ساالهاای اتیار اه طاور
گسارده مورد مطالعه ر کار رد قرار گرفاهاناد .یکای اک ریژگایهاای مهام ر پرکاار رد ایان
مااواد ،ت اواصِ اپایکاای غیرتطاای آنهااا اساات .پاسااخ اپایک ای غیرتطاای نانوساااتاارها ااه
اریکه های پار شادت لیازر ،منجار اه کار ردهاای ناوین ر گسااردۀ ایان دسااه اک ماواد در
اسپکاررسکوپی غیرتطی ،ا زارهای اپاوالکاررنیکی ر محدردکنندهها ر سوئیچهای اپایکای

شده است .یکی اک رری های معابرِ رشد ِالیههای ناک

نانوساتااری ماواد متالا  ،الیاه

نشانی لیزر پالسی 1است که در آن نانوذرات یا نانوساتاارها ا اساداده اک لیزر پالسی پرتاوان
مناسب ،ه طور یکنواتات اک ساط ِ ماادۀ هاد

کندرساوک مایشاود ر اه شاکو تاودهای

پالسمایی جدا شده ر تحت شرایط کنارلشدهی دما ر فشاار تای یاا گاکهاای محیطای ،ار
رری کیرالیه ،الیه نشانی میشود] .[1اک مزایای رری الیه نشانی لیزر پالسی این است که اا
هینه ساکی شرایط رشد نظیر چگاالی لیازر ،الیاه نشاانی درر اک محاور یاا فافاله هاد
کیرالیه میتوان اک الیه نشانی قطرات مذاب که هنگام کندرسوک اک سط هد

تاا

جدا شده ر

)Pulsed Laser Deposition (PLD
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همراه توده پالسمایی است ،جلوگیری کرد .عالره ر این پاالوهاای کوتااه لیازری امکاانِ
تبتیر ِهمگن ِماده هد

را فراهم میساکد.

تواص ِغیر تطی مواد اه رریهاای متالدای چاون اتااال ِچهاار ماوج ِتابهگن ]،[2

تقری ابِ اتاااال ِسااه مااوج ِتاابهگن ] ،[3رر ا  [4] 1 z-ر جا ااه جااایی ساانجی ماااره ][5
انداکهگیری میشود .اتیراً رری ِرر

 z-ه علت ِحساسّیتِ ر سادگی چیادمان آکماای

توسط محققان کیادی رای انداکهگیری تواص غیرتطی مواد متال

ماورد اسااداده قارار

گرفاه است .در این رری در حین جا هجایی نمونه در طول اناشاار اریکاۀ گوسای کاانونی
شده (محور  ،)zتاوان تراگسایو نموناه اناداکهگیاری ر ببات مایگاردد .عالمات ر زرگای
ضریب ِشکست ر ضریب ِجذب ِغیرتطی اک نمودار توان تراگسیو ه دست میآید .در این
مقاله رفاارهای غیرتطی در فلز مو ر رری ،مورد مطالعه قرار گرفاه است .ا اادا الیاههاای
ناک

مو ر رری ه رریِ الیهنشانی لیزر پالسای تهیاه شاده ر ساپو رفاارهاای غیرتطایِ

آنها ا رری رر
 -2تهّیهِ نمونهها
نمونههای الیۀ ناک
الیه ناک

 z-مورد ررسی قرار گرفاه است.

فلزی تهیه شده رای ررسی رفاارهاای غیرتطای ،شاامو یاک نموناه

مو ر یک نمونه الیۀ ناک

ِرری می اشد .تمامی نمونهها اه رریِ الیاه نشاانی

لیزر پالسی ر ا کندرسوک لیزری هد های رری ر مو تهیه شدهاند .در این رری هاد

ر

کیرالیه در دمای اتاق در داتو محدظهای فوالدی قارار گرفااه ر فشاار تای در محدظاه اه
کمک دساگاه پمپ تی دیدیوژنی تا حد  2 × 10−5تور پایین آررده شد .هد

هر در ر رری نگهدارندههای چرتان قرار گرفاند تا هم کندرسوک لیزری هد

ر کیرالیه
ر هم نحوۀ

قرار گرفان نانوذرات ر رری کیرالیه ه طور یکنواتت انجام شود .اک الم شیشهای ه عنوان
کیرالیه اساداده شد .اریکه لیزر ا اساداده اک یک عدسای اه فافاله کاانونی  40ساانایماار
مامرکز شده ر پو اک عبور اک پنجره شیشهای رارد محدظه تی میشود ر اه طاور مایاو اه
سط هد

میتا د.
Z-scan
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مو ،اک هماهنگ درم لیزر پالسی  Nd:YAGا طول موج

جهت ساتت الیههای ناک
 532نانومار رای کندرسوک هد
ساتت الیههای ناک

مو اساداده شاده اسات .مّادت کماانِ الیاه نشاانی ارای

ِمو  45دقیقه ر فافلۀ هد

تا کیرالیه  2/5ساانایماار اوده اسات.

رای تهّیۀ الیههای ناک ِ فلزِ رری ،هماهنگ افالی لیازر پالسای  Nd:YAGاا طاول ماوج
 1064نانومار رای کندرسوک فلز رری مورد اسااداده قارار گرفااه اسات .مادت کماان الیاه
نشانی  15دقیقه ر فافله هد

تا کیرالیه  2/5سانایمار است.

 -3تحلیل نمونهها

رای ررسی ریتتشناسی الیههای ناک

تهیه شده اک تصاریر  AFMاسااداده شاده اسات.

این در شکو  1آمده است.

ب)

الف)

شکو  :1تصاریر  AFMالیههای ناک

فلزی.

مو ،ب) الیه ناک

رری.

ال ) الیه ناک

طی

جذب نمونهها را در اکۀ طول موج  200تا  900ناانومار اا دسااگاه طیا سانجی

 carry500اه دسات آرردیام (شاکو .)2چناانچاه در ماورد طیا
میررد ،طی

جذب الیههای ناک

تهیه شدۀ ماو ر رری در ناحیاۀ مرئای قارار دارد کاه

مر و ه گذارهای الکاررنی است .قله ِجذب پالسامونی الیاۀ نااک
 596نااانومار ر اارای الیااه ناااک
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جاذب فلازات اناظاار
ماو در طاول ماوج

رری در طااول مااوج  318نااانومار اساات .رجااود قلااۀ
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تشدید ِپالسمونی آشکار در طی

جذب ،نشاانگر ایان اسات کاه الیاههاای نااک

گرفاه اک نوع نانوساتااری است .قله تشادید ِپالسامونی در ناوعِ متالا

شاکو

اا منشا ماداارت

است :تشدید ناشی اک پالسمون پوالریااونهاای ساطحی ر تشادید ناشای اک پالسامونهاای
سطحی جایگزیده .اک آنجا که پالسمونهای سطحی جایگزیاده در ناانوذرات فلازی شاکو
میگیرند ،قلههای تشدید پالسمونی طی

شکو  :2طی

ِجذبِ الیههای ناک

ما اک نوع ِدّرم است.

ِجذب ِالیههای ناک ِ مو ر رری.

 -4ویژگیهای غیرخطّی

جهتِ ررسی تواص نوری غیرتطی الیههای ناک
 zاساداده شده است .لیزر مورد اساداده در رر

فلزی ماو ر رری ،اک رری رر ا -

 ،z-لیزر دیودی موج پیوساه ا طول ماوج

 532نانومار ،قطر لکه  1/35میلیمار ر توان  130میلی رات است .اک عدسی ه فافله کانونی
 19/5سانای مار رای مامرکز کردن اریکاه لیازر اسااداده شاده ر شاعاع کمار اریکاه لیازر

 0/768×10-4مار است.

 -1-4روبش z -روزنۀ باز

رر

 z -ررکنۀ اک رای ررسی ر انداکهگیری ضریب جذب غیرتطی مورد اسااداده قارار

می گیرد .در این آکمای  ،ررکنه اک چیدمان آکمای
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پرتو تراگسیو شاده اک نموناه اه آشکارسااک مایرساد؛ ناا راین رری رر ا  z-نسابت اه
تغییرات غیرتطی اریکه گوسی ناشی اک شکست غیرتطی ،غیرحساس است.
شکو -3ال

نمودارِ رر

ِ z -ررکنۀ اک الیۀ ناک

مو اسات .نماودار رر ا  z -ررکناۀ ااک

نشاندهندۀ رفاارِ اشباع ِجذب توسّط الیۀ ناک
الیۀ ناک

مو را نشان میدهد .این نماودار

رری نیز در شکو -3ب آمده است .الیه نااک ِ رری ا اادا رفااارِ اشاباع ِجاذب

نشان میدهد ،امّا در شدتهای االتر در نزدیکی کانون عدسی ،جذب درفوتونی رخ مای-
دهد .پو اک آن در اره اشباع جذب را می ینیم.
ضریب ِجذبِ غیرتطی اک را طۀ:
هدست میآید [ .]4در این را طه

z

z0

( )1

)

1

1+x2

(

Leff βI0
2

T(z)=1-

= z ، xمکان نمونه در کمینه توان تراگسیو z0 ،طاول

پااارای اریکاااۀ گؤسااای ر ) T(zتاااوان تراگسااایو هنجاااار شاااده اسااات .هااامچناااین
 ، Leff = (1 − exp(−αL))/αکه در آن  αضریب ِجذب ِتطی ر  Lضاتامت ِنموناه
است I0 .نیز شدت ِ اریکۀ لیزر ر رری محور ر در محّو ِکانون است.
ا اساداده اک ررا ط فوق ،ضریبِ جذب ِغیرتطی ( )βالیه نااک
ر ضریب جذب غیرتطی الیۀ ناک

رری 1/71 cm/Wه دست آمد.

الف)

ب)

شکو  :3نمودار رر

ال ) الیه ناک
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ماو -460 cm/W

 z -ررکنه اک

مو ب) الیه ناک

رری.
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 -2-4روبش z -روزنه بسته

ااا قرارگاارفان یااک ررکنااه در پشاات نمونااه ر در ناحیااۀ میاادان درر ماایتااوان ضااریبِ

شکست ِغیرتطی نمونه را ه دست آررد .ررکنه ،سط ِمقطع ِپرتو پو اک عباور اک نموناه را
کنارل میکند .ا حرکتِ نمونه در طول اریکۀ گوسی (محور  ،)zتاوان تراگسایو عباوری
اک نمونه هعنوانِ تا عی اک  zتوسّط آشکارساک ببت میشود.
شکو -4ال

نمودارِ رر

نمودار رجود قله پی
ناک

ِ z-ررکنۀ ساۀ الیه نااک

ماو را نشاان مایدهاد .در ایان

اک کانون یا نگر مندی ودن ِعالمتِ ضاریب شکسات غیرتطای الیاۀ

ِمو است .در مورد الیاه نااک

رری (شاکو-4ب) نیاز شااهد قلاه پای

هسایم که مندی ودن عالمت ضریب شکست رری را نشان میدهد.
ضریب شکست غیر تطی اک اطالعات هدست آمده اک نمودار ِرر

اک کاانون

ِ z -ر ه کمک را طاۀ

کیر هدست میآید [:]4
که در آن  ∆Tp−vاتاال
میآید:

() 2

| ∆Tp−v ≅ 0/406|∆φ0

()3

∆φ0 = kn2 I0 Leff

ِتوانِ تراگسیو قله ر درّه است ∆φ0 .نیز اک را طۀ کیر هدسات

ضریب ِشکست ِغیرتطی ( )n2الیههاای نااک

ِتهّ یاه شاده کاه اا اسااداده اک ررا اط فاوق

ااهدساات آماادهانااد  3/68 × 10−3 cm2/Wاارای الیااه ناااک

 2/06 × 10−4رای الیۀ ناک

مااو ر cm /W

رری می اشد.

الف)

ب)

شکو  :4نمودارِ رر

ِ  z-ررکنۀ ساه

ال ) الیۀناک ِ مو ،ب) الیۀ ناک
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نانوساتاار ماو ر رری نشااندهنادۀ مندای
ِ ا ایان تداارت کاه ضاریب.است
 در.ِماو اسات

 نتیجهگیری-5

ررسی تواصِ غیرتطی اپایکی الیههای ناک

ودن عالمت ِضریبِ شکست ِغیرتطی هر در الیۀ ناک

 را ر کوچکتر اک الیۀ نااک10 ًرری تقریبا

 در شدتهای ااال جاذب،رری عالره ر اشباع جذب

مورد جذب غیرتطی نیز الیه ناک

 اناداکه.ِمو فقط رفاار ِاشباع ِجذب اک تاود نشاان مایدهاد
.ِمو سیار کوچکار است

ِرری نیز نسبت ه الیۀ ناک

شکست ِغیرتطی الیه ناک
 امّا الیه ناک،درفوتونی دارد

ضریب ِجذب ِغیرتطی الیه ناک
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