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چکیده

در این مقاله ،به بررسی تغییرات طیف جذبی یک نمونهه اهامم موطهوح ملطهول

رودامین  6Gهمراه با نانوذرات نقره بر اثر تابشدهی لیزر اگزایمهر  XeClبها طهول

موج  308نانومترپرداخته اده است .نتایج آزمهایشهها ناهام مهیدههد ههه زمهام

تابشدهی و انرژی بر پالس لیزر میتوانند در طیف جذبی نمونه تأثیرگذار بااند.

به همین منظور اثر انرژی بر پالس و زمام تهابشدههی بهر طیهف جهذبی نمونهه بها

حالت بدوم تابشدهی لیزر مقایسه اده است .بنابراین ،میتوام با مقدار انرژی بر

پالس و زمام تابشدهی ماوصی میزام جذب و ملدودۀ طیف جهذبی نمونهه را

افزایش و تغییر داد .لذادر لیزرهای رنگینه بهجای تغییر غطظت رنگینهۀ مهورد نظهر

برای طول موج دمش ،میتوام مقدار انرژی بر پهالس یها زمهام تهابشدههی لیهزر
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اگزایمر رابر موطوح ملطول رودامین  6Gهمراه با نانوذرات نقره بهه نلویانتوهاب
هردهه مادۀ فعال لیزر رنگینه در طول موج دمش حداهثر جذب را دااته بااد.

واژههای کلیدی :رودامین  ،6 Gنانوذرات نقره ،لیزر اگزایمر ،طیف جذبی.

 .1مقدمه
رنگینههای آلی به دلیم خواص لومینسانس و هوکپذیری آمها ،بۀطور گسترده مطالعه میاهوند.

از میام آمها رودامین  )R6G(6Gیکی از مهمترین رنگینهههایی اسهت ههه بههرۀ هوانتهومی بها یی

دارد ،از این رنگینه بهعنوام مادۀ فعال در لیزرهای رنگینهه ( )Dye Lasersاسهتااده مهیاهود .منهاب

دمش لیزرهای رنگینه ،مناب نوری مانند مپ فالش و لیزرها هستند ،باانتواب نوع رنگینه وغطظهت

ملطول رنگینه می توام به طول موج جذب مورد نظر دست یافت .لذا جذب قوی این منهاب نهوری
توسط مواد آلی(رنگینه ها) میتواند در بازدهی اینگونه لیزرها مؤثر واق اود [1ه.]2

نانوذرات فطزی میتوانند قویاً در پاسخ های اپتیکی مواد آلی و غیر آلی ناوذ هرده و بر اکم و

ادت خطوح طیای جهذبی و گسهیطی تأثیرگهذار بااهند .تغییهرات ایجاداهده در اهدت جهذب و

فطورسانس مواد آلی همراه با نانوذرات فطزی را میتوام به اندازه ،اکم ،غطظهت ،جاهتاهدگی و
انتقال انرژی بین نانوذرات فطزی با مطکول های رنگینهه و نیهز تاهدید پالسهموم سهطلی نسه ت داد

[3ه.]6

در این پژوهش ،ما بهطور تجربی اثر تابشدهی لیزر اگزایمر  XeClدر انرژی بر پهالس و زمهام

تابشدهی موتطف بر روی طیف جهذبی رودامهین  6Gدر حهالل متهانول همهراه بها نهانوذرات نقهره
بررسی هردهایم.

 .2چیدمان آزمایش
در ایههن آزمههایش نههانوذرات نقههره را بهها میههانگین انههدازۀ قطههر ذرات  8نههانومتر و غطظههت تقری ههی
 1/34×1012اتم در سانتیمتر مکعهب ،بها رودامهین  6Gدارای غطظهت  0/1گهرم در لیتهر در حهالل
متانول موطوح هرده و نمونۀتجربی را در سطول ایاهای قرار میدهیم .طهر واره چیهدمام مربهوح
به این آزمایش در اکم ( )1ناام داده اده است .لیزر اگزایمر  XeClبا طول موج  308نهانومتر بها

پهنای زمانی  15نانوثانیه و آهنگ تکرار  10هرتز بههار برده اده است .بهرای پوهش یکنواخهت و

همگنسازی موطوح از یک حمام فراصوت استااده اهده اسهت ،ههه سهطول ایاههای در آم قهرار
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میگیرد .باریکۀ لیزر پس از ع ور از عدسی با فاصطۀ هانونی  20سانتیمتر وارد سطول حاوی نمونهه
میاود .جذب انرژی لیزر در موطوح ملطول رودامین با نانوذرات نقره توسط الکترومههای سهط

صورت میگیرد و وجود قطههای جذب بهدلیم تادید پالسموم سطلی ذرات نقره است [7ه.]10

شکل .1طر واره چیدمام آزمایش.

 .3نتایج
ابتدا طیف جذبی ملطول رودامین  6Gخالص و نیز موطوح رودامین  6Gهمراه با نانوذرات نقهره را
بدوم تابشدهی با استااده از دستگاه اسپکتروفوتومتر  UV-VISاندازهگیری ههردیم ،ههه در اهکم

( )2آمده است.

شکل  .2طیف جذبی ملطول رودامین  6Gخالص و موطوح رودامین  6Gبا نانوذرات نقره بدوم تابشدهی لیزر.

 / 8بررسی اثرتابش لیزر اگزایمر بر طیف جذبی مخلوط محلول رودامین  6Gبا نانوذرات نقره

در مرحطۀ بعد ،اثر زمام تابشدهی لیزر را بر طیف جذبی مطالعه هردیم .بدین منظور بهازای انرژی

بر پالس  ،220 mjطیف جذبی را در زمامهای موتطف تابشدهی لیزر مانند  5و  15و  30دقیقه بهه

دست آوردیم (اکم 3هالهف) .همهام طورههه از اهکم ماهوص اسهت مقهدار جهذب ملطهول در

ملدودۀ  300تا  800نانومتر در حالت  15دقیقه نس ت به زمامههای دیگهر افهزایش یافتهه اسهت .در

زمامهای  5و  30دقیقه تغییرات ملسوسی صورت نگرفته است.

سپس انرژی بر پالس را از  220 mjبه  342 mjافزایش داده و برای همام زمامهای تابشدهی 5

و  15و  30دقیقه آزمایش را تکرار میهنیم .مااهده میاود هه در زمام تابشدهی  15دقیقه بهجز

در ملدودۀ طیای حدود  450تا  550نانومتر ،افهزایش جهذب صهورت گرفتهه اسهت ،ایهن افهزایش
جذب نس ت به حا لت ق طی (انرژی بر پالس 220 mjو زمام تابشدهی  15دقیقهه) همتهر اسهت .در

زمامهای 5و 30دقیقه نیز همانند حالت ق طی تغییرات چندانی در جذب ایجهاد ناهده اسهت (اهکم

3هب).

الف

ب

شکل  .3طیف جذبی ملطول رودامین  6Gبا نانوذرات نقره برای حالتهای بدوم تابشدهی و تابشدهی لیزری در
زمامهای تابشدهیموتطف  5و  15و  30دقیقه با:الف) انرژیبرپالس 220 mj؛ ب) انرژیبرپالس .342 mj

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثر تابشدهی لیزر  XeClبا طول موج  308نانومتر بهر طیهف جهذبی نمونهۀ اهامم

موطوح رودامین  6Gحالل در متانول و نانوذرات نقره بررسی و با موطوح بهدوم تهابشدههی لیهزر

مقایسه اده است.
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نتایج آزمایشها ناام میدهد هه زمام تابشدهی و انرژی بهر پهالس لیهزر مهیتوانهد در طیهف

جذبی نمونه تأثیرگذار بااد .زمامهای تابشدههی لیهزر در ایهن آزمهایشهها  5و  15و  30دقیقهه و
انرژی بر پالس  220و  342میطی ژول در نظر گرفته اده است.

در انرژی بر پالس  220 mjاز بین این زمامها ،زمام  15دقیقه باعث افزایش جذب در ملهدودۀ

طیای  300تا  800نانومتر میاود .ولی در زمامهای دیگر تغییر ملسوسی در طیف جذبی صهورت
نگرفته است .بنابراین ،می توام گات برای یک انرژی بر پالس ثابت ،برای افزایش میزام جذب به

زمام تابشدهی بهینه نیاز داریم .بها افهزایش انهرژی بهر پهالس لیهزر از  220بهه  342میطهی ژول و بها

زمامهای تابشدهی ق طی مجدداً در زمام  15دقیقه میزام جذب افزایش یافته ولی نس ت بهه حالهت
ق طی (انرژی بر پالس  220 mjدر زمام تابشدهی  15دقیقه) این افزایش جهذب همتهری دارد .لهذا

میتوام نتیجه گرفت هه زمام تابشدهی اثر بیاتری و نقش مهمتری در افزایش جذب ایاا میهند

تا انرژی بر پالس لیزر .بنابراین برای یک غطظت خاصی از رنگینه ونانوذرات نقره ،بها بهینهه ههردم

زمام تابشدهی وانرژی بر پالس لیزر به مقدار جذب بیاتری در طیف گسهترهای دسهت خهواهیم

یافت.

بهطور هطی نانوذرات پس از تابشدهی ،اندازه یا اکم آنها نس ت به ق م از تهابشدههی تغییهر

یافته ،در نتیجه باعث تغییراتی در مقدار جذب و طیف جذبی در ملدودهای از طولمهوجمیاهود.
در انرژی بر پالس  220میطی ژول و زمام تابشدهی بهینۀ  15دقیقه ،از ان وهش نانوذرات هه ق م از

تابشدهی در ملطول وجود دااته جطوگیری میاود ،هه س ب افزایش جذب بیاتری پس از تابش

دهی میاود  ،ال ته با افزایش انرژی بر پالس لیزر از یک مقدار خاص بهه بعهد تغییهری در میهانگین
قطر نانوذرات مااهده نمیاود ،ههه ایهن مقهدار در ایهن آزمهایش از  342میطهی ژول بیاهتر اسهت

[11ه.]12به نظر میرسد عالوه بر زمام تابشدهی و انرژی بر پالس لیزر ،اندازه و اهکم نهانوذرات،
تغییر در طولموج لیزر ،غطظت نانوذرات نیز میتواند بر طیف جذبی نمونه تأثیرگذار بااد.

با توجه به اینکه ملطول رودامین  6Gبهعنوام مادۀ فعال لیزرهای رنگینه استااده میاود و مناب

دمش این لیزرها ،مناب نوریهستند،با افزودم نانوذرات نقره در اندازه و اکم و غطظت مناسب و نیز
تابشدهی لیزر با طولموج و انرژی بر پالس مورد نظر میتوام پهنای خط لیزر را تغییر داد [ .]13با

بهینه هردم زمام تابشدهی می توام میزام جذب و طیهف جهذبی نمونهه را افهزایش و تغییهر داد تها

بتوام لیزرهای رنگینه با طولموجهای موتطف را مورد دمش قرار داد و در نهایهت بهازدهی بها یی

بهدست آورد.بنابراین در لیزرهای رنگینه بهجای تغییر غطظهت رنگینهۀ مهورد نظهر بهرای طهولمهوج

دمش ،میتوام مقدار انرژی بر پالس یا زمام تابشدهی لیزر اگزایمر بهر موطهوح ملطهول رودامهین
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 هه نمونه در طولموج دمش حداهثر جهذب، همراه با نانوذرات نقره را به نلوی انتواب هرد6G
.را دااته بااد
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