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  الخالصة
بوساطة معدنية من هكساآربونيل الموليبديوم الستخدامه  )أسيتيلين آربوآسيالتايتيل ( متعددضير ح

 وتحت المغناطيسي أآدت طيوف الرنين النووي. آمادة مخفضة ضوئيًا وجرى توصيفه بالطرق الطيفية
درس فعل الخفض الضوئي للبوليمر المنحل  .المونمير صحة ناتج تفاعل البلمرة و  للبوليمرحمراأل

 نانوثانية عند طول موجة ٨بتراآيز مختلفة في ثنائي آلور األيتان وذلك باستخدام ليزر نبضي بتواتر 
 لم  %20وذية حوالي مع نفJ/cm2   5في التراآيز العالية عند  عتبة الكثافة الطاقيةآانت .  نانومتر٥٣٢

مما يؤهل . في محلول ثنائي آلور األيتانضوئي عند التراآيز المنخفضة جدًا الخفض اليالحظ فعل 
  .أن يكون مخفض ضوئي لتطبيقات مستقبلية) ايتيل أسيتيلين آربوآسيالت (المتعدد

  
  )ل أسيتيلين آربوآسيالتايتي(متعدد . ، ايتيل أسيتيلين آربوآسيالتبولميرالخفض الضوئي، : آلمات المفتاح

  
  
  
  
  
  

Abstract 
The optical limiting action of poly (ethylacetylenecarboxylate) dissolved in dichloroethane were 
investigated under irradiation with 8 ns laser pulses at 532 nm. The optical limiting 
measurements were performed at a series of concentrations. The threshold limiting fluence was 
observed for high concentrations at 5 J/cm2 with a transmission of about 20 %. No optical 
limiting action was observed at very low concentration of the prepared polymer in the 
dichloroethane solvent. The observed data show that poly (ethylacetylenecarboxylate) has the 
potential for the use as optical limiting material for future applications. 

  
Keywords: Optical limiting, polymer, ethylacetylenecarboxylate,  poly (ethylacetylenecarboxylate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 المقدمة1-
تعرف عملية الخفض الضوئي بثبات شدة الضوء النافذة من العينة عند ازدياد شدة الضوء الساقطة على 

سلوك مخفض نموذجي، حيث يكون النفاذ خطي عند الشدات ) ١(يمثل الشكل . العينة عند العتبة
تعرف شدة ( دة العتبة و يثبت بعد تجاوز الضوء ش ) Beer- Lambretيخضع لقانون ( المنخفضة  

مهما ارتفعت شدة الضوء الساقطة على ) العتبة بأنها قيمة شدة الضوء التي يصبح النفاذ عندها ثابت
  ]. ١[العينة 

  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 

  .يوضح سلوك مخفض ضوئي نموذجي) ١(الشكل 
  

ليكون . تستخدم المخفضات الضوئية في حماية العين و الحساسات الضوئية أثناء سقوط الضوء عليها
  :المخفض الضوئي نموذجيًا يجب أن تتوفر فيه الصفات التالية

  . عتبة دخل منخفضة -١
 . استجابة ضوئية سريعة -٢
 . استجابة طيفية واسعة -٣
 . النفاذ خطي مرتفع -٤
 .تبعثر ضوئي منخفض -٥
  . استقرارية حرارية وميكانيكية جيدة -٦

  
و يستند في تفسيرها إلى عدة ] ٢،٣[تفسر عملية الخفض الضوئي ضمن مفاهيم ظاهرة الضوء الالخطي

  :آليات مثل
 حيث تزداد .)Reverse Saturable Absorption(االمتصاص المشبع المعكوس  -١

  .عملية امتصاص الضوء في العينة بزيادة شدة الضوء الساقط
 بسبب إعادة توجيه الجزيئات و مفعول (Nonlinear Refraction)االنكسار الالخطي  -٢

 . و التسخين المحدث ضوئيًاآير و االنكسار الضوئي
 . أيضًا نتيجة التسخين المحدث ضوئيًا(Nonlinear scattering )التبعثر الالخطي  -٣
   (Thermal blooming)التوهج الحراري  -٤
    (Multiphoton absorption)االمتصاص متعدد الفوتونات  -٥

  
في ] ٤[ة الخفض الضوئي اعتبرت آلية االمتصاص المشبع المعكوس اآللية الرئيسية في تفسير عملي

و يوضح   [5]المرآبات العضوية غير المشبعة والتي فيها روابط آيميائية غير مشبعة من النوع 
  .مخطط آلية االمتصاص المشبع المعكوس) ٢(الشكل 

  
  

 (I0)طاقة الدخل

 طاقة
 الخرج

(I) 

  العتبة
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  : تتلخص اآللية آما يلي 
   حلقات تحوي إلكترونات تتوضع في المدارات عندما يمتص فوتون من قبل جزيئة عضوية فيها 

، فعند وجود S2 إلى السوية اإللكترونية المثارة S1تنتقل الجزيئات من السوية اإللكترونية األساسية 
 يمكن أن تنزل إلى السوية اإللكترونية األخفض أو أن تثار إلى سوية S2الجزيئات في السوية المثارة 

ويمكن أن تهبط إلى السوية " Singlet" سويات أحادية S1،  S2 ، S3   حيثS3إلكترونية أعلى مثل 
 إلى السوية S2 من السوية 24 بزمن استرخاء Intersystem crossing بآلية T4اإللكترونية الثالثية 

T4،  عندئٍذ سوف يحدث امتصاص من السويةT4إلى السوية T5  بسرعة ألن المقطع العرضي الفعال 
54 حيث ( آبيرT4 و T5 ٨، ٧ ، ٦[)  سويات ثالثية.[  

  S2للحصول على مخفض ضوئي جيد يجب أن يكون المقطعان العرضيان لالمتصاص للسوية األحادية 
)S ( والسوية الثالثيةT4  )  T  ( أآبر من المقطع العرضيg للسوية الدنيا S1 لكي تتوضع غالبية 

 إلى T4 و من S3 إلى S2 الن الجزيئات عندما تمتص طاقة وتنتقل من T4 و S2الجزيئات في السويات 
T5 تعود مرة ثانية إلى األسفل بانتقال غير مشع و هذا هو المطلوب في عملية التخفيض الضوئي حيث 

يئات العينة وتتبدد الطاقة بنمط غير مشع بزمني استرخاء يتم امتصاص شدة شعاع الليزر من قبل جز
 54  أقصر بكثير من ,32 41  غير عندما تتوفر هذه الخواص في أي مادة عضوية تحوي روابط . ,21

  ).Optical Limiter(المشبعة والقابلة لالنحالل في مذيبات عضوية يمكن اعتبارها مخفضًا ضوئيًا 
و تتعلق ) التي تتعلق باستقطابية الجزيئة( يجب أن تكون شدة العتبة منخفضة في المرآبات العضوية 

  ]:٩[قيمة العتبة بعدة معامالت مثل 
  .عدد الروابط غير المشبعة، آلما ازداد عدد الروابط الغير المشبعة انخفضت شدة العتبة -١
 . عندما تكون الجزئية خطية تنخفض العتبة -٢
 . تكون الجزيئة مستوية تنخفض العتبةأيضًا عندما -٣
  .  نوع المرتبطات في الجزيئة يحدد قيمة العتبة -٤

  
املين                    احثين الع ل الب واد الخفض الضوئي من قب رًا بتطوير م ام آثي ان االهتم منذ تطور تقانة الليزر، آ

سان                 . على هذه المواد   صلبة وأعين اإلن ة الحساسات ال ائض لحماي ى نب  من   حيث تم السعي للحصول عل
  .]٣،١[حزم الضوئية العالية الشدة ال
  

واد للتخفيض الضوئي                     ة لتكون م ولميرات المترافق شكل سريع استخدام الب واد      . نما ب ذه الم اعتبرت ه
ة            . واعدة في هذا المجال    ة العالي ة الثالث ة من المرتب ل ُمعامل الالخطي رة مث ك  x3، و تحقق مزايا آثي  وذل

ات  ود الكترون سبب وج عةال غيرب ريعة و ,متموض ة س تجابٍة زمني اِت و ,اس ةعتب ب عالي   , تخري
  ].٤[ومجال عريض من طول الموجة المطبق ,  للتعديالت البنيوية وقابلية,وسهولة المعالجة

S1 

S2 

S3 

T5 

T4 

s 

g 21 

32 

54 T 

41 

24

Nonradiative Transitions

   . العضوية التي فيها روابط آيميائية غير مشبعة من نوع ئات مخطط سويات الطاقة اإللكترونية للجزي) ٢(الشكل 
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شبع            صاص الم ل االمت ضوية مث ات الع ضوئي للمرآب ض ال ل الخف ن أج ة م ات مختلف دة آلي د ع يوج
وس صاص(RSA)العك ون  واالمت ائي الفوت ي، (TPA) ثن سار الالخط وث ، واالنك ر المحث والتبعث
  ].٥،٦[ حيث أن البولميرات المترافقة تبدي القابلية لكل هذه اآلليات. ضوئيًا

  
ضوئي د للخفض ال سلوك الجي ات ال ارة ، من متطلب سوية المث وجود مقطع عرضي لالمتصاص في ال

قاالت الكترونية سريعة بين المنظومة إلى سوية شبه          يكون أآبرمن السوية األرضية لتحقيق معدالت انت      
اء تراآمي لإلسكان          ؛مستقرة و مدة نبضة مثارة أخفض من عمر السوية المثارة          وبالتالي يكون هناك بن

  .[7]في السويات المثارة الذي يقود إلى زيادة امتصاصية السويات لحزمة الضخ
  

ارا (قيس فعل الخفض الضوئي لمادة متعدد        تيلين    ميثوآس -ب ل أس ر      ) ي فيني ة غي باستخدام نبضات ليزري
دفق               ٥٣٢متمحرقة من مرتبة النانوثانية عند طول الموجة         ة ال سائلة و وجدت عتب ة ال  نانومتر في الحال

  ].١٧ [J/cm2  65الدنيا عند 
  

ط               د يحوي رواب  σ_πجرى تقييم سلوك الخفض الضوئي واالمتصاص الضوئي الالخطي لبولميرجدي
ة      ) دي إيل -'٥،٥-بيبريدين-'٢،٢-ثنائي سيالنيلين (د متعدد   لمعق، متناوبة روثينوم عند ثالثة تراآيز مختلف

انومتر ٥٣٢بنبضات ليزرية من مرتبة النانوثانية عند طول الموجة    ى أن    الأشارت  . ن ة إل ائج التجريبي نت
  .]٨[المادة المدروسة آانت فعالة و أنها تمتلك خصائص ممتازة للخفض الضوئي

  
جل د       Gongس ولمير الجدي ة للب ة الالخطي ائج النفاذي ساعدوه نت الي  DMA-HPV وم ق ع  المتراف

ة CHCl3التشعب في محلول الكلوروفورم     أظهر  .  باستخدام هزاز وسيطي ضوئي من مرتبة النانوثاني
انومتر ٦١٠ إلى ٤٩٠ للخفض الضوئي في المجال المرئي من    ًا ممتاز البولمير المحضر أداءً   سرت  .  ن ف

  ].٩[عتمادًا على التوافق بين آليتي االمتصاص ثنائي الفوتون و االمتصاص المشبع المعكوس النتائج ا
  

جل  ساعدWangس صنيعوه وم ة     ،  ت ضوئي لثالث ض ال ضوئي والخف دار ال صائص اإلص ة خ ودراس
شتقة من وحدة         -بولميرات مترافقة وفق منظومة مانحة     يانو   -٥،٣آخذة جديدة م ائي س ي   -٦،٤،٢-ثن  ثالث

تيريل بي دينس ولمير    ].10 [(py)،ري ضوئي لب ض ال يس أداء الخف ن  ، -n)(C56H52N4–ق ضات م بنب
ة     ول الموج د ط ة عن ة النانوثاني انومتر٥٣٢مرتب ساوي  ،  ن يض ت ة التخف ت عتب ،  mJ/cm2 728 آان

ى    -n)(C56H52N4–وآثافة الطاقة للبولمير   ى      دفق من أجل      mJ/cm2 ٣٤٤  انخفضت إل  وارد يصل إل
1.1 J/cm2  البولمير السابق آبولمير إصدار ضوئي واعد وآمادة جيدة للتخفيض الضوئي     حيث اعتبر 

]10.[  
  

دد                ادل متع ى المتب وي عل زين المحت ) ألكن -١(جرى تحضير ودراسة الخواص الضوئية للمرآب ازو بن
ه                  ٨المنحل حيث جرى تحري الخفض الضوئي و الخواص الضوئية الالخطية باستخدام نبضات ليزري

انومتر  532نانو ثانية عند دد     ،  ن أن المتع ائج ب ك خواص خفض ضوئيه و ال     ) ألكن -١(أشارت النت يمل
   .[11]خطية آبيرة جيدة

  
ة                     Guangذآر   واد عضوية طويل ة التحضير و الخواص الخفض الضوئي لم  و مساعدوه حديثًا طريق

ة   واد التي تحوي ترافق م       (C=C, C=N, N=N)تحتوي ترافق من أنماط مختلف ن  حيث أظهرت الم
نمط     C=Cالنمط   و الترافق من   C=N خواص خفض ضوئي أفضل من تلك التي تحوي ترافق من ال
ط  ط   N=Nنم ن نم ق م ك تراف ذي يمل ا المرآب ال دة بينم ة واح روط نفوذي ي ش ضل N=N ف و األف  ه

 .C=N و  C=Cالخواص الالخطية بالمقارنة مع تلك للمرآبات التي تحوي ترافق من النمطين 
 

   في)يل أستيلين ثنائي الكاربوآسيالتتثنائي مي( لمتعدد فعل الخفض الضوئيالآما جرى دراسة 
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ورم و  ، انتثنائي آلور اإلي  -٢،١: ثالثة مذيبات عضوية مختلفة      ز         آلوروف ون بترآي ور الكرب اعي آل رب
10-3 m/l . د أن د   وج ة عن ة الطاقي ة الكثاف ة J/cm2 20 عتب ور    % ٧٧  بنفوذي اعي آل ل رب ي المح ف

  . [21]الكربون
ق            دد المتراف ى البولمتع ضوئي عل ض ال ل الخف ى فع ة عل ذه الدراس زت ه ا رآ يتيلين  (بينم ل أس ايتي

سيالت ة       )آربوآ ول موج د ط ة عن ضات ليزري تخدام نب انومتر٥٣٢باس دد    ن ز للمتع س تراآي  وبخم
  المحضر 

  

  :العمل التجريبي2- 
 هكساآربونيل  مل مجفف بواسطة اللهب١٠٠في جو خامل من غاز اآلزوت وضع في دورق 

 مل من التلوين من شرآة ٦ مع Flukaمن شرآة (Mo(CO)6 0.145g. 0.54 mole)  المولبيديوم  
MERCK بوجود محرك مغناطيسي وقطر المزيج تقطيرًا مرتدًا مع التحريك باستخدام حمام زيتي 

 آربوآسيالت من مول من ايتيل أسيتيلين 9١٠. بعد تبريد الناتج أضيف. لمدة ست ساعات
 وقطر المزيج تقطيرًا مرتدًا .MERCK  10.9 moles) (Ethyl acetylene carboxylateشرآة
 الناتج بإضافة وليمر البفصل ساعة مع بقاء وجود غاز اآلزوت ومن ثم برد مزيج التفاعل و٢٤لمدة 

امل  وغسل بالمتانول الساخن وجفف تحت الفراغ وحفظ الناتج بجو خالناتجزيادة من اإليتانول ورشح 
آان مردود وقد  مادة لزجةإن لون البوليمر الناتج بني غامق على شكل . من اآلزوت بعيدًا عن الضوء

   (% 0.3g , 57)التفاعل بحدود
  : التقنيات المستخدمة-1.2

  : الناتجخواص البوليمر التقنيات التالية لتحديد خواص المواد األولية واستخدمت
  
  : الرنين النووي المغناطيسي-١٫١٫٢ 

  Bruker Bio spin 400 MHz spectrophotometer أنجزت بجهاز C13 و H1قياسات الـ 
  :ت فوريه طيوف تحت األحمر المقرونة بتحويال-٢٫١٫٢

بالخلية السائلة لكل من المادة  cm-1 ٤ فصل بدقة  Nicolet 6700سجلت طيوف تحت األحمر بجهاز
  .األولية و البوليمر الناتج

  
  :ري التفاضلي المسح الحرا-٣٫١٫٢

درست آل العينات . Mettler DSC 20حددت درجة حرارة التزجج للبوليمر الناتج باستخدام جهاز 
 بدًأ درجة حرارة الغرفة آانت دقة الجهاز المستخدم Co/min 10ببوتقة من األلمنيوم و بعدل تسخين 

± ٠٫٢ Co ٠٫٥±  وقدر الخطأ في القياس حوالي Co  
  

  : التحليل الحراري الوزني-٤٫١٫٢
 30أنجزت آل التجارب في جو من اآلزوت بمعدل تدفق .  Mettlerدرس الفقد الوزني باستخدام جهاز 

ml/min ١٥-١٠ وآان وزن العينة حوالي mg ١٠ بمعدل تسخين Co/min . أعطيت دقة الميزان بـ
 و Co ٢ ±الحرارة الجهاز حوالي  ميلي غرام و آانت دقت درجت ١٠٠ ميكرو غرام لوزن أقل من ١

  .Co ٣ ±حدد الخطأ التجريبي في تحديد درجة حرارة التفكك ليس أقل من 
  

  : الوزن الجزيئي العددي الوزني-٥٫١٫٢
 من الشرآة األلمانية Osmomate 090حدد الوزن الجزيئي العددي الوزني بأستخدام جهاز 

Gonotec.  
  

  : خواص الخفض الضوئي-٦٫١٫٢
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المحضر للمتعدد  المحضر باستخدام خمس تراآيز مختلفة متعدد الخفض الضوئي للدرست خواص
أنجزت قياسات .  مم١٠خلية القياس المستخدمة من الكوارتز بسماآة  .المنحل في ثنائي آلور األيتان

مون المطبق على ك يمكن تغير طاقت الليزر بتغير فرق الNd: YAGالخفض الضوئي باستخدام ليزر 
حيث سلط ضوء الليزر على العينة من  هرتز ١ نانو ثانية بتواتر ٨زمن النبضة . لمضيءالمصباح ا

 تخريب خلية الكوارتز وضعت الخلية الحاوية على ولتفادي مم ١٠٠خالل عدسات ذات طول محرقي 
2 مايكرو متر بقطر ٢٥٠ محرق العدسة و آان قطر حزمت الليزر عند العينة حوالي بعيداالعينة 

1
e

 .

2
1

e
حساس (قيست آل من طاقة نبضات الدخل والخرج الليزري باستخدام مقياس آمية الحرارة . 

 استخدام مقياس طاقة واحد حيث تأخذ قيمة .PHF 50  Scientechبتجاوب خطي من نوع ) حراري
ة وتسجل القيمة الوسطى لهذه الطاقة بوجود العينة وبدون العينة ثالث مرات من أجل آل قراء

  .مخطط التجربة لدراسة سلوك المخفضات الضوئية) ٥(الشكل  يمثل. القراءات
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .مخطط التجربة لدراسة المخفضات الضوئية) ٥(الشكل 
  

يمكن ان تحسب الكثافة الطاقية
2r

E


 لليزر  لليزر في أي نقطة قبل أو بعد نقطة المحرق ألشعة ا

  :من العالقة التالية rنصف قطر البقعة المرآزة بحساب 

)
f

d

R

r
 (  

استخدمت عدسة .  f بعد العينة عن محرق العدسةd نصف قطر حزمة الليزر و R= 2.5 mmحيث 
 d=10 mm في دراسة المرآب المحضر و قد وضعت العينة على بعد f=100 mmبعدها المحرقي 
 من J/cm2 و تكون الكثافة الطاقية حوالي . m٥٠٠  نصف قطر الحزمة حواليمن المحرق حيث
  .mJ 20أجل طاقة نبضة 

  

 : النتائج والمناقشة-٣
  . دالتون١٠٣×٥ المحضر وآان أقل من للمتعددقدر الوزن الجزيئي العددي الوزني 

 ايتيل اسيتيلين )المونمير (لمرآبية لتحت األحمر المقرون بتحويالت فورطيف ) ١(يظهر الشكل 
 ١٧١٦ ، ٣٢٦٧ عند شكل أهم القمم المميزة للمونميرنالحظ من ال HC≡CCOOC2H5آربوآسيالت 

 على C≡C و C-H ، C=O ، C-C-Oمتطاط الروابط التالية  و التي تعود ال١- سم٢١١٨ ، ١٢٩٥، 
  .التوالي

Nd-YAGليزر  

مقياس 
 الطاقة

عدسة 
F=50mm 

 Iris رأس مقياس الطاقة العينة
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 المحضر نالحظ من للمتعددويالت فورية طيف تحت األحمر المقرون بتح) ٢(بينما يظهر الشكل 
 لم تظهر هذه  حيثالتي تعود للرابطة الثنائية المترافقة ١- سم١٤٤٥ عند للمتعدد مميزة قمةهم أالشكل 

والذي يؤآد ) ١(القمة في طيف تحت األحمر للمادة األولية ايتيل اسيتيلين آربوآسيالت في الشكل 
 التي ظهرت في طيف المونمير C≡C  العائدة للرابطةالقمةأن أيضًا نالحظ . حدوث عملية البلميرة

 افتراضب) ٢( المحضر الشكل للمتعدد في طيف تحت األحمر اختفت ١- سم٢١١٨عند ) ١(الشكل 
الشكل  ١- سم١٦١٢ والتي تظهر عند المتعددفي المونمير إلى رابطة ثنائية في تحول الرابطة الثالثية 

القمم الثالث التي ظهرت في في طيف البوليمر الشكل .  البلمرة يؤآد حدوث عمليةأيضاالذي و) ٢(
 -O-C و C-H  ، C=O التي تعود إلمتطاط الروابط ١- سم١٢٩٥ و ١٧١٦ ، ٣٢٦٧تالحظ عند ) ٢(

O  المتعدد على التوالي تظهر أيضًا في.  

 

450 950 1450 1950 2450 2950 3450 3950

Wavenumber [cm-1]

T
 %

 
Figure (1): FTIR spectrum of ethylacetylenecarboxylate 
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Figure 2: FTIR spectrum of poly(ethylacetylenecarboxylate) 

 

لكل  (MHz, CDCl3, 25 C 400) حسب المعطيات 1H لـ سجل طيف الرنين النووي المغناطيسي 
 تعود H =3.1 ppm الذي أظهر قمة وحيدة عند المتعدد و )المونمير(ايتل اسيتيلين آربوآسيالت من 

  .لمرتبط مباشرة بالرابطة الثالثية ا المعزولإلى الهيدروجين

 ,MHz 100) المسجل حسب المعطيات التالية 13C لـ المغناطيسي أظهر طيف الرنين النووي
CDCl3, 25 C) للمادة األولية ثالث قمم عند  = 62.50 , 74.72 , 152.67  ppm  تعود إلى

 بينما أظهر طيف الرنين النووي المغناطيسي لـ  على التواليC-C  ، C≡C ، C=Oالروابط التالية 
13C ثالث قمم عند للمتعدد  = 62.50 , 132.60, and 165.10 ppmتعود إلى الروابط التالية  

 C=C و  C=Oأن األنحراف الكيميائي الواقع بين يالحظ . C-C  ،C=C ، C=Oعلى التوالي 
  .عملية حدوث البلمرةآدليل على ير المتبلمرة بالمقارنة مع المادة األولية غ

 )١٠٠ إلى ١٠٠-) (تسخين(أظهر منحني المسح الحراري التفاضلي المسجل في المجال الحراري 
 آما لم يبدي المتعدد مئوية والتي تعزى إلى درجة حرارة تزجج ٧ عتبة عند درجة حرارة درجة مئوية

 مما (500-25)في المجال الحراري ) تسخين وتبريد( ين في آال المنحنيين المسجلانصهار المتعدد
 لمتعددل التحليل الحراري الوزني أن أشاربينما   (amorphous) عديم الشكلالمتعددآون إلى يشير 
من وزنه عند تسخينه من درجة حرارة % ٣٠ حوالي رية نسبيًا جيدة حيث فقد المتعدد حراثباتيه

  .  درجة مئوية٣٠٠الغرفة إلى 
  

ايتيل استيلين ( متعدد أآد من عملية البلمرة آانت الخطوة التالية دراسة فعل الخفض الضوئي لبعد الت
  ).٣(حيث حل البوليمر في في ثنائي آلور االيتان بتراآيز مختلفة التي يظهرها الشكل ) آربوآسيالت
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 ,  10-3 0.15  عند التراآيزآثافة خرج الدفق و آثافة دخل الدفقتبعية خطية بين ) ٣(يظهر الشكل 
0.6  10-3, 0.75  10-3 , 1.5  10-3 M /L ٧٢و % ٧٥و % ٧٧و % ٨٠ مع نفوذية خطية %

I=I0 e:  النفوذية منحى قانون بييراتنحوعلى التوالي حيث 
-l  حيث  I, Io,  , l   لطاقة الدخل و

   األآبرنالترآيزييفي و بنفس الشكل  و طول المسار على التوالي  امتصاصطاقة الخرج ومعامل 
(3  10-3, and 5  10-3 M /L).  ثم من  و.آثافة خرج الدفق خطية مع آثافة دخل الدفقآانت حيث

 J/cm2 ١٠ و٥عند  IOUT اإلشباعث ديح و آثافة دخل الدفقارتفاععند  لتسطح لآثافة خرج الدفق تميل

  .على التوالي
  

تجاه الليزر ) ايتيل اسيتيلين آربوآسيالت(متعدد الضوئي لمحلول التظهر هذه النتائج أن فعل الخفض 
حيث  نانومتر يعتمد بشكل آبير على ترآيز المحلول ٥٣٢النبضي من مرتبة النانو ثانية بطول موجة 

  . 10-3 to 3  10-3 M/L 1.5يحدث تغير سريع عند الترآيز 
 إلظهارفي القياسات مهم جدًا وذلك  ( 10-3 to 5  10-3 M /L 0.15) ان تضمين التراآيز المنخفضة

  . للترآيز المحلول)ايتيل اسيتيلين آربوآسيالت(للمتعدد التبعية فعل الخفض الضوئي 
  

حيث يعزى فعل الخفض الضوئي غلى زيادة طول الرابطة الثنائية المترافقة في المحلول ولترآيز 
يمكن تفسير تأثير الترآيز بكون .  الخفض الضوئيفعلآلية  مميزًا في ايجابياالذي يلعب دورًا المحلول 
.  فعالية في آال السويتين الطاقيتان األرضية و المثارةأآثرات ئ و الشحنات بين الجزياإللكترون انتقال

  .الضوئي تعمل على خفض فعل الخفض متعدد بين المحل القطبي و زمرة الكربونيل في الإطفاءو آلية 
  

 two-photon فوتونين امتصاصآلية  في المرآبات العضوية تعتمد على إن آلية فعل الخفض الضوئي
absorption (TPA) المشبع العكسياالمتصاص على أو reverse saturable absorption 

(RSA) فعل الخفض الضوئي المعتمد على  بشكل عامTPA ينتج بشكل أساسي من التشعيع بنبضات 
 من مرتبة النانو ثانية أو  ينتج من التشعيع بنبضاتRSAيحدث بينما . من مرتبة البيكو ثانية أو أقصر

  .اطول
  

 يكون عمر متموضعةال غير تإلكتروناالذي يملك ) ايتلين اسيتيلين آربوآسيالت( من أجل متعدد
لليزرية الحالة المثارة األحادية قصير جدًا من مرتبة بيكو ثانية وهي أقصر بكثير من زمن النبضة ا

إن  .إهماله نانو ثانية وبالتالي عدد الجزيئات في هذه الحالة قليل جدًا بحيث يمكن ٨وهي من مرتبة 
ولهذا يمكن القول إن آلية فعل الخفض الضوئي للمتعدد رًا طيسالحالة المثارة الثالثية تلعب دورًا م

  .عب دورًا مسيطرًاالحالة المثارة الثالثية تل التي يكون فيها RSAالمدروس من النمط 
أخيرًا طيف االمتصاص للمتعدد سجل قبل وبعد التشعيع بالليزر لم يالحظ أي تغير على نمط أو على 

  .الذي يشير إلى أن المتعدد له ثباتية ضوئية عالية. الشدة
  

المترافق له خواص خفض ضوئية تجاه الليزر       ) ايتلين اسيتيلين آربوآسيالت  ( عددت أن الم  استنتاجيمكن  
ق   عتبة التخفيضتحدث .  نانومتر في ثنائي آلور اإليتان آمحل٥٣٢لنبضي عند طول موجة    ا  التي تتعل

د      دد في المحل عن ز    J/cm2 ٥بترآيز المتع سبة للترآي ك بالن د   M/L  ٣-١٠  ٣ وذل  J/cm2 ١٠و عن
ز    سبة للترآي دد    M/L ٣-١٠  ٥بالن ى أن المتع دل عل ا ي سيالت  ( مم يتيلين آربوآ ين اس ك ) ايتل يمل

   .خاصية االستعمال آمادة للخفض الضوئي في التطبيقات المستقبلية



 12

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

5

10

15

20

25

30

35
 3 . 10-3 m/l

0.75 . 10-3 m/l

0.6 . 10-3 m/l

0.15 . 10-3 m/l

1.5 . 10-3 m/l

 5 . 10-3 m/l

O
U

t 
p

u
t 

fl
u

en
ce

 (
J/

cm
2 )

Input fluence (J/cm2)

T=%80
T=%77
T=%75
T=%72

T=%40

T=%20

  
  طاقة الخرج بداللة طاقة الدخل لـلبوليمير :)٣(لشكل ا

  
  :شكر -٤

توفيق نود أن نشكر السيد الدآتور ابراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية و السيد الدآتور 
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