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بررسی خاصیت غیرخطی نانو قطرهای رنگ شده توسط ائوسین -ب
1

ناهید کارشناس ،1سهیل شریفی ، 2حامد قنادان 2و ناصر هاتفی کرگان
 .1گروه فيزيك ،دانشکدة علوم ،دانشگاه سيستان و بلوچستان
 .2گروه فيزيك ،دانشکدة علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونيکی:

karshenass.n@usb.ac.ir

(دريافت مقاله 1399/01/14 :؛ دريافت نسخة نهايی)1399/09/30 :

چكیده

در اين تحقيق به مطالعة خاصيت اپتيکی غير خطی نانو قطرة رنگ شده توسط ائوسين -ب با استفاده از روش روبشگگگر– زد ،اسگگتکتروفوتومتر و
فلورومتر پرداخته شده است .نانو قطرة آب در محيط روغن توسط ترکيب آب هگزان و سورفکتنت تهيه شده است که داخل قطره توسط ائوسگگين
 ب رنگ شده است .اندازة قطره ها بر روی ضريب شکست غير خطی با استفاده از روبشگر -زد توسط ليزر  532نگگانومتر و تگگوان  80مگگگاوامطالعه شده است .نتايج نشان میدهد اثرهای سطحی در نانو قطرهها باعث شده تا قطرهها با ابعاد کوچكتر ،ضريب شکست غير خطی بزرگتری
داشته باشند .علت اين تغيير ،کاهش تجمع رنگينهها در داخل قطره و همچنين کاهش قطبيت حالل قطره نسبت به حالل آب است.

واژههای کلیدی :ائوسين -ب ،اپتيك غير خطی ،روبشگر  -زد ،ضريب شکست غير خطی

يك روش ساده و کارآمد برای اندازه گيری پارامترهای غير

 .1مقدمه
تقويت خواص نوری غير خطی رنگينه با سورفکتنت در
فتوديناميك تراپی و پزشکی به کار برده شده است [ .]1اپتيك
غير خطی در مطالعة پديده هايی که در نتيجة پاسخ يك سيستم

خطی مواد است
با اين حال ،هيچ تحقيقی در مورد بررسی خواص نوری غير
خطی ائوسين– ب در نانوقطرهها با روش روبشگر-زد ،که

فيزيکی به يك ميدان الکتريکی اعمال شده است ،به وجود آمده

غلظتهای مختلف نانوقطرهها را نشان دهد انجام نشده است

است [ .]2اپتيك غير خطی ،در تابشهای بسيار زياد مانند

که در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شده است .همچنين

نوری ماده را تغيير

در اين تحقيق ،ضريب شکست غير خطی ( )n2در نسبت مولی

ليزرهای پالسی با قدر

باال ،خصوصيا

می دهد .در ميان آزمايش های متفاو  ،تکنيك روبشگر-زد

1

آب به سورفکتنت و غلظتهای مختلف نانوقطرهها با استفاده از
روش روبشگر -زد اندازهگيری شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Z – Scan
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جدول  .1مشخصا
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مواد شيميايی

مواد شيميايی
فرمول مولکولی

رنگينه ائوسين – ب

روغن هگزان

C20H6Br2N2Na2O9

C6H14

C12H29NO4S

580/0935 g/ mol

86/18g/ mol

444/56 g/ mol

CH3( CH2)4 CH3

Na+SO3-C20H37O4

660 kg/m3

1100kg/m3

جرم مولی
فرمول شيميايی

680 kg/m3

چگالی حجمی

در جدول  1خصوصيا

سورفکتنت

AOT

مواد شيميايی از جمله فرمول

مولکولی ،جرم مولی ،فرمول شيميايی و چگالی حجمی آورده
شده است .مطالعة اثرا

حالل بر خواص فتوفيزيکی رنگينهها

در سالهای اخير مورد تحقيق قرار گرفته است .برخی از
رنگينهها حالليت کمی در آب دارند .معموالً میتوان برای
افزايش غلظت و حالليت رنگينه سورفکتنت آنيونی به محلولها
اضافه کرد .سورفکتنتها تمايل به تجمع در تعامل با مايع هوا
دارند و بنابراين خصوصيا

رابطه تغيير داده شده است .عالوه

بر اين ،سورفکتنتها به دليل ساختارهای آمفيفيليك خود
میتوانند به شکل يك موجود ثبا  ،به نام مايسل پس از
دستيابی به غلظت مايسل بحرانی تجمع کنند [.]3
توان خروجی ليزرهای رنگی به شد

به خلوص حالل

بستگی دارد .بنابراين ،برای نتيجة بهتر ،فقط حاللهای با کيفيت
باالتر توصيه شده است [ .]4حاللها جزء مهمی در محلولهای
ميکروامولسيونی هستند و نقش مهمی در رفتار فيزيکی و
شيميايی انواع رنگينهها بازی میکنند و به همين دليل بايد
مالکهايی را در انتخاب درست مد نظر قرار داد که عبارتند از:

شكل  .1ساختار مولکولی رنگينة ائوسين – ب [.]7

قطر بيش از  0/1ميکرون پراکنده شده است .در سامانههای
غذايگگی اين دو مايگگع اغلب روغن و آب هگگستند .در صور
پراکنده شدن قطرا

روغن در فاز آب به عنوان فاز پيوسته

نانوقطره از نوع روغن در آب ) ،(O/Wو اگر قطرا
روغن پراکنده شوند ،نانوقطره از نوع آب در
خواهد بود [ .]6خصوصيا

آب در

روغن)(W/O

سيستم نانوقطره  AOTآب در

روغن ،تحت تأثير نسبت مولی آب به سورفکتنت و کسر جرمی
نانوقطرهها است.

اولين مالک اين است که در جايی که رنگينه جذب میکند،
شفاف باشد .حاللهای قطبی در اين مورد عبارتند از آب و

 .2مواد شیمیایی

اتانول.

ساختار مولکولی رنگينة ائوسين – ب در شکل  1نشان داده

دومين مالک اين است که اکثر مولکولها خواص طيفی

شده است.

ناحية مرئی وابسته به حالل دارند [.]5
سومين مورد ،ميزان تأثير حالل بر ساختمان يا شکل باند

 .3روش تهیة نمونه

جذب رنگينه است .حاللهای غير قطبی مورد نياز در اين مورد

ابتدا  25/035گرم از آب مقطر و  0/009گرم از رنگينة

با رنگينه پيوند هيدروژنی ايجاد نمی کنند .نانو قطره يك سامانه

ائوسين  -ب را در ظرفی مخلوط کرده تا محلول

نامتجانس از دو مايع غير قابل امتزاج است که در چنين

ميگگکروامولسگگيونی مايل به قرمز شگفاف با غلگظگت 0/576

سامانههايی يکی از مايعها در مايع ديگر به صور

قطرههايی با

ميلیموالر به دست آيد.

جلد  ،21شمارة 1
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جدول  .2مقادير جرم و کسر جرمی و نسبت های مولی قطرا .
نسبت مولی

نسبت مولی

نسبت مولی

نسبت مولی

نسبت

کسر جرمی

جرم

جرم

جرم

جديد 4

جديد 3

جديد 2

جديد 1

مولی()X

(اصلی) ()mfd

(رنگينه +آب)()g

هگزان ()g

سورفکتنت ()g

0/05

0/1

0/18

0/3

3

0/3

0/45

9/684

3/ 70

0/01

0/03

0/05

0/1

8

0/3

0/6

5/716

1/85

0/01

0/02

0/03

0/05

15

0/3

0/6

3/7

0/986

ستس با اضافه کردن مقدار مشخص سورفکتنت آنيونی و روغن
هگزان به مخلوط آب و رنگينه ،محلول ميکروامولسيونی مادر به
دست آمده است .اين آزمايش در سه مرحله انجام داده شده
است که در هر مرحله کسر جرمی اوليه همان  0/3است .در
سطرهای جدول  2مشاهده میشود با وجود اين که جرم مواد
تشکيل دهنده و کسر جرمی اولية نمونه ها ثابت است ولی 5
نمونه با نسبتهای مولی متفاو

تهيه شده است.
(ظرف نمونگگه)

پس از آمادهسازی نمونهها ،آنها را در کوو

ريخته و طيف جذب و فلورسانس آنها اندازه گرفته شده اسگگت.
ترکيب نانوقطره با دو پارامتر مستقل مشگگخص شگگده اسگگت کگگه
عبارتند از [:]8
نسبت مولی ( )Xکه به عنوان تعداد مولکولهای آب نسبت
به مولکول  AOTتعريف شده است:

 H2 O  ,
 AOT 

()1

شكل  .2اجزای استکتروفتومتر
استکتروفتومترها ابزارهايی هستند مجهز به مونوکروماتورهايی
که امکان تغيير مداوم و انتخاب طول موج آنها را فراهم میکنند.
پهنای باند مؤثر يك مونوکروماتور که برای اکثر آنها رضايت
بخش است از  1تا  5نانومتر است .ظروف نمونه (سل يا
کوو ) بايد از موادی ساخته شود که برای تابش در منطقة
طيفی مورد نظر شفاف باشد.

=X

در اين کار تجربی پس از آمادهسازی نمونهها ،نمونهها يکی
بعد از ديگری در داخل دستگاه استکتروفوتومتر قرار داده شده

کسر جرمی قطرا

( )mfdکه به عنوان نسبت جرم آب به اضافه

جرم سورفکتنت  AOTبه کل جرم تعريف شده است:
()2

,

) ( mH2 O + mAOT

) ( mH2 O + mAOT + mOil

پس از آمادهسازی نمونهها ،آنهگگا را در کگگوو

 UV/Visمدل  T80شرکت  pG Instruments Ltdاست که با
= mf d

ريختگگه و طيگگف

جذب و فلورسانس آنها اندازه گرفته شده است.

گام  0/5نانومتر و محدودة  450تا  700نانومتر طيفسنجی را
انجام میدهد .منبع نوری اين دستگاه المپ هيدروژن يا تنگستن
است .خروجی طيفسنج يك فايل با فرمت  Textاست که دو
ستون دارد .در ستون اول طول موج تابش بر حسب نانومتر و
در ستون دوم مقدار جذب  λAbsرا نشان میدهد.

 .4روشهای آزمایشگاهی
 .1.4دستگاه اسپكتروفتومتر
دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازه گيری ميزان جذب انرژی
تابشی طراحی شده است که به صور

است .مشخصا

اين طيفسنج يك طيفسنج دو پرتوی

شکل  2است.

 .2.4دستگاه اندازهگیری فلورسانس
قسمتهای اصلی يك دستگاه فلورسانس در شکل  3نشان داده
شده است.
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شكل  .4چيدمان آزمايشگاهی روبشگر زد.

شكل  .3بخشهای اصلی يك دستگاه فلورسانس.

اين دستگاه شد

جلد  ،21شمارة 1

طيف نمونهها برحسب غلظت مادة حالل و

چگونگی تغيير طول موج خاص نمونهها را اندازهگيری میکند.

 .3.4چیدمان آزمایشگاهی روبشگر زد
دستگاه روبشگر زد مطابق شکل شماره  ،4به اين صور

عمل

نام اين دستگاه استکتروفلورومتر 1است .منظور از کلمه طول

میکند که يك باريکة پر شد

موج خاص ،طول موجی است که نمونه داخل دستگاه جهت

فاصلة کانونی بزرگ عبور کرده و کانونی میشود .نمونه مورد

اندازهگيری طيف فلورسانس از طريق نوری که با طول موج

آزمون در ميان کمرة باريکة کانونی شده به وسيلة يك

مشخصی از آن عبور میکند واکنش میدهد.

جابهجاگر موتوردار خطی حرکت میکند .باريکه پس از کانون

ليزر از ميان يك عدسی با

اين دستگاه از چهار قسمت تشکيل شده است:

با استفاده از يك باريکهشکن به دو قسمت تقسيم میشود .يك

 -1منابع :معموالً منبع نوری مناسبتر است که نسبت به

قسمت به آشکارساز  1که تمام باريکه را در بر میگيرد فرستاده

بيشتری

میشود .باقيماندة باريکه از ميان يك ديافراگم عبور کرده و

المپهايی که در طيف جذب استفاده میشوند ،شد
داشته باشد.

قسمت مرکزی آن به آشکار ساز  2میرسد .خروجی دو آشکار

 -2تكفامسازها :اين قسمت يك تك بسامد و در نتيجه
يك طول موج معين دارد.
 -3آشکارسازها :شد

ساز به ازای جابهجايیهای نمونة آزمون از طريق يك واسط
الکترونيکی به يك رايانه منتقل میشود .با نرمافزار ،اين

فلورسانس ،کم است و برای تقويت

آن نياز به منبع ديگری داريم که آشکارساز ناميده میشود.
 -4سلولها و محفظة آنها :سلولها به شکل استوانه و يا

مجموعه جابهجاگر کنترل شده و نمودارهای شد
آشکارسازهای دهانه باز و دهانه بسته قابل ترسيم

است.

چيدمان آزمايشگاهی روبشگر -زد در شکل  4آورده شده است.

مستطيل ساخته شدهاند که از جنس کوارتز يا شيشه هستند ،ولی
اغلب از سلولهای هایکوارتز استفاده میشود.
طيفسنج فلورسانس موجود در آزمايشگاه ،يك طيفسنج
ساخت شرکت طيفسنج پيشرفته ايران مدل  FP-6200است.
منبع نوری آن المپ جيوهای با دقت طيفگيری از  0تا 1
نانومتر و محدودة طيفگيری  450تا  700نانومتر مشخص شده
است .خروجی اين دستگاه فايلی با فرمت اکسل است که دو
ستون دارد .در ستون اول شد

نور پراکنده و در ستون دوم

طول موج بيشينه مشخص شده است.

 .5نتایج و بحث
 .1.5طیف جذب
در شکلهای  6 ،5و  ،7طيف جذب رنگينة ائوسين -ب ترکيب
شده با  12نمونه مادر با نسبتهای مولی متفاو
جرمی متفاو

و غلظتهای متفاو

و کسرهای

نشان داده شده است.

حالل ما در اين کار تجربی هگزان بوده و با مقدار محاسبه شده
هگزان اضافه شده بيشينة طيف جذب مشخص شده است و
نشان داده شده است .محلولی که غليظتر است يعنی درصد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Spectroflourometer

روغن هگزان اضافه شده به آن کمتر است قلة جذب بلندتری
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آب و رنگينة ائوسين  -ب در

شكل  .5طيف جذب قطرا

شكل  .6طيف جذب قطرا
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محلول آب و رنگينه ائوسين  -ب در

ميکروامولسيون آب در هگزان با کسر مولی  X= 3و با کسر

ميکروامولسيون آب در هگزان با کسر مولی  X= 8و با کسر جرمیهای

(الف) ( ،Mfd =0/3ب) ،Mfd= 0/18

(الف) ( ،Mfd= 0/1ب) ( ،Mfd= 0/05ج)  Mfd= 0/03و

جرمیهای متفاو

(ج)  Mfd= 0/1و (د) .Mf= 0/05

شكل  .7طيف جذب قطرا
متفاو

متفاو

(د). Mfd= 0/01

محلول آب و رنگينة ائوسين -ب در ميکروامولسيون آب در هگزان با کسر مولی  X= 15و با کسر جرمیهای

(الف) ( ،Mfd= 0/05ب)( ،Mfd= 0/03ج)  Mfd= 0/02و (د) .Mfd= 0/01

دارد و در نتيجه غلظت بيشتری هم دارد و قابل مقايسه نسبت

 .2.5طیف نشر (فلورسانس)

به بقيه نمودارها بوده است محدودة طيف جذب برای  12نمونه

در شکلهای  9 ،8و  10طيف فلورسانس رنگينة ائوسين -ب

 450تا  700نانومتر است.
همان طوری که از شکلها پيداست قلة جذب نمونهها در

ترکيب شده با  12نمونة مادر با نسبتهای مولی متفاو
کسرهای جرمی متفاو

و غلظتهای متفاو

و

نشان داده شده

 535نانومتر قرار دارد .پس نتيجه گرفته شد که بيشينة طيف

است .همچنين محدودة طيف فلورسانس از  450تا  700نانومتر

جذب برابر  535نانومتر است.

است .همان طوری که از شکلها پيداست قلة فلورسانس
نمونهها در  560نانومتر قرار دارد.
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شكل  .8طيف فلورسانس قطرا

محلول آب و رنگينة ائوسين -ب

شكل  .9طيف فلورسانس قطرا

جلد  ،21شمارة 1

محلول آب و رنگينه ائوسين -ب

در ميکروامولسيون آب در هگزان با کسر مولی  X= 3و با کسر

در ميکروامولسيون آب در هگزان با کسر مولی  X= 8و با کسر

(الف) ( ،Mfd = 0/3ب) ،Mfd= 0/18

(الف) ( ،Mfd=0/1ب) ( ،Mfd=0/05ج)

جرمیهای متفاو

(ج)  Mfd = 0/1و (د) 0/05

=Mf

شكل  .10طيف فلورسانس قطرا
متفاو

جرمیهای متفاو

 Mfd=0/03و (د) .Mfd=0/01

محلول آب و رنگينة ائوسين -ب در ميکروامولسيون آب در هگزان با کسر مولی  X= 15و با کسر جرمیهای

(الف) ( ،Mfd= 0/05ب)( ،Mfd= 0/03ج)  Mfd= 0/02و (د) .Mfd= 0/01

پس بيشينة طيف فلورسانس در اين پژوهش 560نانومتر

در ترکيب با رنگينه در هر مرحله از آزمايش توسط دستگاه

گزارش شده است.

روبشگر زد مورد بررسی و اندازهگيری قرار گرفته شده است تا
تأثير سورفکتنت  AOTبر ضريب شکست غير خطی مرتبة دوم
رنگينة ائوسين – ب مشخص شود.

 .3.5روش روبشگر -زد
سورفکتنت استفاده شده و ساختمان مايسل میتوانند بر رفتار

در منحنیهای بهنجار شدة شد

عبور از دريچه بسته

اين

آشکارساز دستگاه روبشگر زد ،فاصلة بيشينه و کمينه تغيير کرده

گفته ،غلظتهای مختلف بر حسب ميلیموالر محاسبه شده و

است .با توجه به اين که دهانة آشکارساز بسته است نمودارهای

نوری ائوسين  -ب در نانو قطره تأثير بگذارند .برای اثبا

جلد  ،21شمارة 1

شكل  .11نمودار بهنجار شدة شد
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عبور از دهانة بستة آشکارساز بر حسب موقعيت نمونه در حالل هگزان.

رسم شده به شکل قله هستند ،بنابراين بايد ضريب شکست غير

(منحنی دريچة باز) محاسبه کرد که توسط رابطة زير بيگان مگگی

خطی ( )n2محاسبه شود .همچنين مشاهده شده است که با

شود [:]9

افزايش غلظت محلولها در حالل هگزان ،فاصلة بين بيشينه و

()4

کمينه منحنیها بيشتر شده که به معنی افزايش ضريب شکست

دادههای مورد نياز در روش روبشگر -زد با نرمافگگزار تجزيگگه و

غير خطی است .در شکل  11نمودار بهنجار شده از دهانة بستة

تحليل شده است و نتايج در جدول  3آورده شده است.

آشکارساز در حالل هگزان نشان داده است.

n2= (Δ Tpvλ)( 2/549I0Leff(1-S)0/27)-1,

در جدول  ،3برای غلظتهای متفاو

نمونهها ،پارامتر

بين پراکنش دريچة بستة آشکارساز میتواند توسط

ضريب شکست غير خطی محاسبه شده است که از مرتبة 10-12

 ΔTpvتعيين شود ،که در آن مقدار  ΔTpvتوسط شيخبهايی و

سانتیمتر مربع بر وا

است .با افزايش غلظت نمونهها ،ضريب

همکارانش محاسبه شده است [:]9

شکست غير خطی افزايش يافته است .همچنين غلظت نمونهها

تفاو

()3

ΔTPV = 0/406(1 − S) 1∕ 4ΔΦ0

که در آن  ΔΦ00تغيير فاز و  Sانتقال دريچه است.
ضريب شکست غير خطی ( )n2را میتوان توسط

ΔTpv

از مرتبة  10-5موالر

است.
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جدول  .3مقادير غلظت و ضريب شکست غير خطی ( )n2نمونه ها در حالل
n2

m2 W −1

−12

هگزان.

CCV
( 10

M

−5

Mf

( 10

13/57

1/411

0/3

11/69

0/801

0/18

6/65

0/429

0/1

2/03

0/210

0/05

13/75

0/970

0/1

11/16

0/475

0/05

7/55

0/282

0/03

1/86

0/0934

0/01

13/93

0/733

0/05

11/99

0/436

0/03

8/98

0/289

0/02

4/53

0/144

0/01
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X

3

8

15

CV/water ratios
)(mM

0/2

0/2

0/2

Oil

هگزان

هگزان

هگزان

مقدار ضريب شکست غير خطی ( )n2رنگينه با افزايش غلظت

بررسی شده است .در غلظت معينی از رنگينه در

فلورسانس هنگامی که رنگينه

ميکروامولسيون ،اندازة نانوقطرهها در ميکروامولسيون با

سورفکتنت کاهش میيابد .شد

و سورفکتنت بار يکسانی دارند بيشتر است .اين اثر میتواند به

سورفکتنت  AOTباعث حرکت مولکولهای رنگينه در قطرا

دليل وجود افزايش حالليت رنگينة کاتيونی (آنيونی) با افزايش

آب و رفتار نوری محلول آبی است .نتيجه گرفته شده است که

سورفکتنت آنيونی (کاتيونی) در محلول افزايش يابد.

در غلظت برابر ائوسين– ب در ميکروامولسيون ،اوج شد
طيف جذب و فلورسانس و همچنين ضريب شکست غير خطی
مرتبه دوم با تغيير غلظت نانوقطرهها ،متفاو

 .6نتایج

است.

به طور خالصه ،رنگينة ائوسين -ب پتانسيل خوبی برای

با توجه به نمودارهای طيف جذب و فلورسگگانس نتيجگگه گرفتگگه

کاربردهای فتوسنتزی در فتوديناميك تراپی ،به دليل خواص

شده است که طول موج بيشينه جذب برابر  535نانومتر و طگگول

نوری آن است .بنابراين ،خواص نوری غير خطی اين رنگينه با

موج بيشينة فلورسانس برابر  560نانومتر است.

استفاده از روش روبشگر -زد ،طيف جذب و فلورسانس
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