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 ملخص
و ، C60المطّعم بـ   poly(dimethylacetylendicarboxylate) بوليمرلكٍل من فعل الخفض الضوئي درس 

 Nd-YAGباستعمال نبضات ليزرية من ليزر  ،C60المطّعم بـ   poly(ethylacetylenecarboxylate)البوليمر 

لضوئي من انانومتر. أنجزت قياسات الخفض   532نانوثانية و بطول موجي  10مضاعف التواتر عرضھا 
الضوئي عتبة الخفض  انخفاض في لوحظوئي كثيراً و زدادت كفاءة الخفض الضاتطعيم مختلفة.  تراكيزعدة أجل 

ھما االمتصاص  ،لتفسير سلوك االمتصاص الضوئي الالخطي ت آليتانعتمدا. ةكيز تطعيم مرتفعامن أجل تر
  المشبع العكوس. االمتصاصثنائي الفوتون و 

 
 
 
 

Abstruct 

 
The optical limiting action of poly (dimethylacetylendicarboxylate) polymer and poly 

(ethylacetylendicarboxylate) polymer doped with fullerene C60 has been investigated 

under irradiation with 10 ns laser pulses at 532 nm. The optical limiting 

measurements were performed at different doping concentrations. The threshold 

limiting fluence decreased at high doping concentrations, at the same time the optical 

limiting efficiency has been increased. An explanation based on the combination of 

two-photon absorption and reverse saturable absorption was proposed for its 

nonlinear optical absorption behavior. 
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  مقدمة -1
 الخطية مواد تطويرعلى  االھتمام ترّكز .مع االستعمال الواسع لليزرات االستطاعة العالية في تطبيقات متعددة

الصلبة من الحزم الضوئية  الضوئية الحساساتو  ة منفعلة وذلك لحماية عيون البشرضوئيمخفضات ك جديدة

على المواد على مدى العقود السابقة الخفض الضوئي التي تھتم بمواد  الدراسات تركزت ].3- 1[ عالية الشدة

و جزيئات الفلرينات و مشتقاتھا  ]7[و البوليمرات المترافقة  ]6[و األصبغة العضوية  ]5-4[ الالخطية العضوية

  سلوك الخفض الضوئي في مجال النانوثانية.  فيما يخص] 9- 8[ 

ً مخفض عند استعمالھامادة جيدة  ھو C60 من المعروف أن الفلرين تجعل ]. و لكن انحالليته الضعيفة 2[ اً ضوئي ا

 ً بعد . شكلةالمھذه من أسھل الطرق لتجنب  ھوبوليمرات المع  C60مزج فإن ق ا. في ھذا السيمعاملته أمراً صعبا

بدراسة  يةت بحثعدة مجموعا قامت]، PMMA ]10في بوليمر  C60على تطعيم  تجرالتي  الدراسة القديمة

كفاءة الخفض الضوئي لبوليمر مطعم  و تبين أن]. 14-11[ يةبوليمرفي بنى  المطعم C60سلوك الخفض الضوئي 

  بوليمر صافي ذو بنية مترافقة.من تولوين أو بالمحلول ال C60في حالة تلك  أكبر منھي  C60 بـ

يتعزز تأثير الخفض الضوئي و تتناقص . التركيز يعتمد بشكل كبير على من المعروف أن فعل الخفض الضوئي

في  أكثر تمتلك جزيئات األعلى حيث إلى أن العينة ذات التركيزفي ذلك زيادة التركيز. يعود السبب مع النفوذية 

يمكن أن يؤدي التركيز المرتفع إلى نفاذية تشترك في التفاعل أثناء االمتصاص الالخطي. سوف  ،واحدة الحجم

تركيز  اختيارومع ذلك يجب  أن يخفض اثر الخفض الضوئي عند التركيز المنخفض.منخفضة في حين يمكن 

درست عدة مجموعات و قد العينة بدقة للوصول إلى تركيز العتبة، الذي يعد ھاماً في دراسات الخفض الضوئي. 

  . ]6، 15-18[أثر التركيز على سلوك الخفض الضوئي للجزيئات العضوية 

والتي تحدث  (RSA) االمتصاص المشبع العكوس ھيو مشتقاته  C60 في جزيء وئييعتقد أن آلية الخفض الض

عند تشكل سويات مثارة من خالل الضخ الضوئي للسوية األرضية ذات مقطع عرضي لالمتصاص أكبر منه 

  .]19للسوية األرضية [

 ً م لبوليمر المطعِ  C60 و  ]poly(dimethylacetylendicarboxylate)  ]20لدراساتنا السابقة حول ال حقا

EPDM ]21[ وpoly(ethylacetylenecarboxylate)  ]22[  ،فعل الخفض الضوئي لـ  التقرير اھذ يعرض

C60  ِبوليمرلم المطعpoly(dimethylacetylendicarboxylate)  وpoly(ethylacetylenecarboxylate) 

  لخفض الضوئي.مستقبلية لكمزيج جديد من أجل تطبيقات   
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  ل التجريبيالعم -2
 

  تحضير العينات  -1- 2
 

بعدة  C60مة بجزئية المطعَ   Poly(dimethylacetylendicarboxylate)تحضير عينات البوليمر -1-1- 2
  :تراكيز

 
ل  (ثنائي إيتيل استيلين ثنائي كربوكسيالت) متعددحضر   ات مث دة تقني  FTIRو  NMRو  و وصف باستخدام ع

دد الوسطي  وزن و ذلك بقياس الع ل الحراري. لل تيلين ، حضر بشكل مختصرالجزيئي و بالتحلي ل اس ائي إيتي (ثن

ديوم من شركة  0.54كما يلي: وضع  ثنائي كربوكسيالت) مول  0.06مع  Flukaمول من ھكساكربونيل المولبي

ركة  ن ش وين م ن التول اوة  Merckم ي دورق  GRبنق ب 50ف ف باللھ ق مجف ادي العن ل أح رك  و م زود بمح م

د  ثم أضيف ،طر المزيج تقطيراً مرتداً لمدة ست ساعات في جو خامل من اآلزوت في حمام زيتيق .مغناطيسي بع

زيج   CH3OCOC ≡ COCOCH3استيلين ثنائي كربوكسيالت  ميتيلمول من ثنائي  10.9التبريد  ومن ثم قطر الم

زيج  .زيتي لمدة أربع وعشرين ساعة في جو خامل من اآلزوت في حمام مع التحريك تقطيراً مرتداً  رد م ومن ثم ب

انول ادة من اإليت اتج بإضافة زي وليمر الن انول الساخن  المجفف التفاعل ورسب الب ورشح الراسب وغسل بالميت

راغ ر وجفف تحت الف ل أيث ل أيتي يبه من ميتي ادة ترس وليمر بإع ي الب راغ. نق رات وجفف تحت الف ان  .ثالث م ك

وري ثابت مر الناتج بلون بني غامق كان البوليو %)  0.91g  ،48المردود بحدود ( وھو على شكل مسحوق البل

  .من أجل تفصيالت أكثر ]20يمكن العودة إلى المرجع [ في درجة حرارة الغرفة.

من  3:1واستعمل بدون إجراء أية عمليات تنقية. حضر مزيج بنسبة    Flukaشركة  من C60جرى شراء 

في المزيج المحضر.  C60و   poly(dimethylacetylendicarboxylate)من  كلٌ  تولوين: إيثر و أذيب

العينات المحضر  تحتوأ M 3-10عند   poly(dimethylacetylendicarboxylate)استخدم تركيز ثابت من 

C60  4-10×5 , 4-10×4.44 ,4-10×2.85 ,4-10×1.6وفق تراكيز M.  

  
  :بعدة تراكيز C60 بجزيئة مةلمطعَ ا poly(ethylacetylenecarboxylate)تحضير عينات البوليمر  -1-2- 2
  

ل  (إيتيل استيلين ثنائي كربوكسيالت) متعددحضر  ات مث دة تقني ك  FTIRو  NMRو  و وصف باستخدام ع و ذل
دد الوسطي  اس الع وزن بقي ل الحراري. لل ي و بالتحلي ابقة بشكلٍ الجزيئ رة الس ابه للفق تيلين ، حضر مش ل اس (إيتي

ديوم من شركة  0.54كما يلي: وضع  كربوكسيالت) مول من  0.06مع  Flukaمول من ھكساكربونيل المولبي

ركة  ن ش وين م اوة  Merckالتول ي دورق  GRبنق ب 50ف ف باللھ ق مجف ادي العن ل أح رك  و م زود بمح م
د  ثم أضيف ،قطر المزيج تقطيراً مرتداً لمدة ست ساعات في جو خامل من اآلزوت في حمام زيتي .مغناطيسي بع

داً   CH ≡ CCOOC2H5استيلين كربوكسيالت  ميتيلل من مو 10.9التبريد  راً مرت زيج تقطي مع  ومن ثم قطر الم
زيج التفاعل ورسب  .لمدة أربع وعشرين ساعة في جو خامل من اآلزوت في حمام زيتي التحريك رد م م ب ومن ث

ا المجفف البوليمر الناتج بإضافة زيادة من اإليتانول خن ثالث مرات وجفف ورشح الراسب وغسل بالميتانول الس
راغ ردود بحدود ( .تحت الفراغ. نقي البوليمر بإعادة ترسيبه من ميتيل أيتيل أيثر وجفف تحت الف ان الم   g 0.3ك
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ة. عالي اللزوجةكان البوليمر الناتج بلون بني غامق و %)  79، ى  ثابت في درجة حرارة الغرف ودة إل يمكن الع
  .من أجل تفصيالت أكثر ]22المرجع [

في  C60و   poly(ethylacetylenecarboxylate)من  كلٌ  من تولوين: إيثر و أذيب 3:1مزيج بنسبة حضر 

 4-10×2.85 وفق تراكيز C60العينات المحضر  تحتوأ ،M 3-10عند  هالمزيج المحضر. استخدم تركيز ثابت من

  .مول  4-10×4.44 و   4-10×3.75و 
 

  قياسات الخفض الضوئي -2-2
   

   Nd-YAG ليزرلالخفض الضوئي باستخدام المدروج الثاني قياسات  -2-1- 2
 

ميلي  300 -5مضاعف التواتر. يتغير خرج الليزر ضمن المجال  Nd-YAGأجريت القياسات باستعمال ليزر 
جول وذلك بتغيير زمن تأخير قدح مفتاح الجودة عن وضعه المثالي. خالل القياسات كررت كل نقطة خمس 

ھرتز إلى  1نانوثانية و بتكرارية  10. وجھت النبضات الليزرية من مرتبة لھا سطياخذ المعدل الو ثممرات 
مم. وضعت العينة خارج نقطة المحرق، لتجنب تخريب خلية  100العينة باستخدام عدسة ذات طول محرقي 

ب عند ملم. أنجزت التجار 1.2و الفيلم الصلب). كان نصف قطر حزمة الليزر عند العينة قرابة أالكوارتز ( 
جمعت القيم باستخدام نظام النبضة الواحدة و ذلك لتجنب تأثيرات فعل التراكم الحراري. و  درجة حرارة الغرفة.

مقياس طاقة و استطاعة من نوع لحراريين وقيست الطاقات الواردة و النافذة في وقت واحد باستخدام كاشفين كھر
Lab-Master Ultima Coherent.  ربة قياسات الخفض الضوئيمخطط تج 1يوضح الشكل.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  .Nd-YAGباستخدام ليزر  المخطط التجريبي لقياسات الخفض الضوئي )1( الشكل
  

 nm 632.8ذو طول لموجة  He –Neحلقات االنعراج المحدثة ذاتياً باستخدام ليزر رصد -2-2- 2
  

المحدثة أثناء استخدام العينات  رصد حلقات االنعراجالمخطط الھندسي الضوئي المستخدم في  2يظھر الشكل 
نيون مستمر بطاقة خرج  - باستخدام حزمة غاوسية مستوية خطياً من ليزر ھليومو ذلك  المدروسة في ھذا العمل

) للتحكم باالستطاعة الواردة على العينة. تم تركيز Glan. استخدم موھّن ضوئي (مقطب ميلي واط 35عظمى 

 سم لزيادة الكثافة اإلشعاعية على العينة 10كوارتز ببعد محرقي يساوي حزمة الليزر باستخدام عدسة من ال

مم خلف  35وضعت عدسة ذات بعد محرقي يساوي  مم. 2الموضوعة في الخلية مصنوعة من الكوارتز بسماكة 

 Laser – cam IIIDخلية العينة لتجميع الضوء الليزري النافذ. استخدم مقياس توزع شدة الحزمة من نوع  
Coherent  (قبل العينة) قيس عرض حزمة الليزر عند المحرق خلف العينة.أمام و لقياس قطر بقعة الليزر 

Nd-YAG laser 

Lens 

Sample 
Iris 

Attenuator 

Power meter 1 

Beam splitter 

Power meter 2 
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ً لتركيز العينة خلفأشكال بقعة الليزر سجلت  بعد ذلكميكرومتر.  30فكانت  . و قدرت الكثافة العينة تبعا

  .2واط/سم 2800اإلشعاعية األعظمية المطبقة على العينة بنحو 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مخطط لتسجيل حلقات االنعراج المحدثة. )2الشكل (  
  

  

  النتائج و المناقشة -3
 

المطعمة بجزئية   Poly(dimethylacetylendicarboxylate)البوليمر  سلوك الخفض الضوئيدراسة  -1- 3
C60 بعدة تراكيز  

  
للبوليمر في التولوين و  C60) طيوف االمتصاص لجزيئة 3يعرض الشكل (

poly(dimethylacetylendicarboxylate) .  يظھر طيف امتصاص محلولC60  في التولوين عصابة

في جزيء   31T1u–11Agاإلھتزازينانومتر، و ھي تعزى إلى اإلنتقال  330امتصاص واحدة عند طول الموجة 

C60 ]23[ لكن طيوف امتصاص .poly(dimethylacetylendicarboxylate)  من ً  أبدت تناقصاً رتيباً ھادئا

جھة األطوال الموجية الواقعة في مجال األشعة فوق البنفسجية باتجاه األطوال الموجية الواقعة في مجال األشعة 

- C60الحظت أيضاً مجموعات أخرى طيوفاً مشابھةً لعدد من جزيئات و قد تحت الحمراء بدون أية بنية مميزة. 

   .]25-24[بولمير الضخمة

He- Ne laser Gaussian beam 

Lens Sample 

 

B  Laser spot 

Laser beam profiler 
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  .C60بجزيئة المطعم   poly(dimethylacetylendicarboxylate)) طيوف االمتصاص لبوليمر 3( الشكل

  
في التولوين. ُوجدت قيمة النفوذية الخطية حوالي  C60) سلوك الخفض الضوئي لمحلول 4يظھر الشكل (

ل خلية لھا من أج 2جول/سم 0.44%. أصبحت قيمة الخرج الليزري النافذ عند الثبات بعد عملية الخفض 60

. تعد نتائج الخفض الضوئي التي حصلنا عليھا متوافقة M 4-10مم و تركيز العينة  10مسار ضوئي يساوي 

  ] Kost ]2و  Tuttبشكل جيد مع تلك المسجلة من قبل 

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

O
ut

pu
t f

lu
e

n
ce

 (
J/

cm
2 )

Input fluence (J/cm2)

C
60

+ toluene(10-4m/l)
L T= %60

  
  . 532nmعند طول موجة  C60) سلوك الخفض الضوئي لجزئية 4الشكل (

  
في محلول  poly(dimethylacetylendicarboxylate) سلوك الخفض الضوئي للبوليمر) 5ظھر الشكل (يُ 

CCl4  أن النفاذية الخطية تخضع لقانون بيير:  . لوحظ عند تدفق طاقي منخفض I=I0 e - l  حيثIo  الشدة

سار العينة على التوالي. لكن عند طاقات تدفق أعلى، طول م lمعامل االمتصاص و  شدة الخرج و Iالواردة و

. و يعزى فعل الخفض الضوئي في  Input fluence( 0.6 J/cm2(دخل تدفقيبدأ االنحراف عن الخطية عند 
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دوراً  CCl4البوليمر إلى ازدياد طول الروابط المضاعفة المترافقة في المحلول، و يلعب المذيب الالقطبي 

  البوليمر المدروس.   و C60ة لجزيئة لكترونياال الغمامات خلإيجابياً من أجل تدا

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

O
u

tp
u

t 
fl

u
e

n
c

e
 (

J
lc

m
2 )

Input fluence (J/cm2)

%90

  
كلور الكربون رباعي في  poly(dimethylacetylendicarboxylate)) سلوك الخفض الضوئي 5الشكل (

  . 532nm عند طول موجة
المطعم بـ  poly(dimethylacetylendicarboxylate)) قياس الخفض الضوئي لبوليمر 6يُظھر الشكل (

C60  .زيادة محتوى مع خفض ضوئي ممتاز.  صأظھرت كل العينات خواC60  ،يةنقص النفاذتفي العينات 

، C60ذات التركيز المنخفض لـ ة من أجل العين %68ية كون النفاذت .كثرأنافذة اليزرية للاطاقة و تُخفض  ال

تركيز ال العينة التي تحوي من أجل J/cm2 0.3لنافذة إلى خفض الطاقة او تُ  %55إلى   يةنقص النفاذت بينما

  .C60على لـ األ

  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5   1.6 ×10-4
 M  

  2.85 ×10-4 M

  4.44 ×10-4 M

 5 ×10-4 M

O
u

tp
u

t 
fl

u
e

n
ce

 (
J/

cm
2 )

Input fluence (J/cm2)

  
المطعم بجزيئة  poly(dimethylacetylendicarboxylate)) سلوك الخفض الضوئي لبوليمر 6الشكل (

C60  532 عند طول موجةبتراكيز مختلفةnm .  
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ً من المحاليل ذات  من المعروف أن استجابة الخفض الضوئي عند تركيز محلول منخفض يكون اضعف عموما

التركيز األعلى. و ھذا يشير إلى أن العينة ذات التركيز المرتفع تحوي جزيئات أكثر في واحدة الحجم تساھم في 

خفض و تنالنفاذية الخطية  فإن ،د التركيزاازد كلماالتفاعل أثناء عمليات االمتصاص الالخطي. تظھر النتائج أنه 

]. يمكن مالحظة أن تطعيم 15،18،26، 6[ المنشورةالنتائج مع النتائج  تتوافق ھذهمستوى الثبات ،  ذلكك

يؤدي إلى امتصاص الخطي ، و يزداد بزيادة  c60بـ  poly(dimethylacetylendicarboxylate) البوليمر

الصافي  poly(dimethylacetylendicarboxylate). يشغل البوليمر M 4-10×5تركيز الفلرين حتى 

  امتصاص الخطي و الذي يعزز بإضافة فلرين.

 poly(dimethylacetylendicarboxylate)أظھرت نتائجنا المسجلة لقياسات الخفض الضوئي لبوليمر 

فاءة مقبولة للبوليمر المذكور في استخدامه كمخفض ضوئي و لكن أيضاً يالحظ من كامتصاصاً الخطياً و بالتالي 

) انخفاض مستوى الثبات 6المسجلة ان ھذه الكفاءة تعززت بعد تطعيمه بالفلرين حيث يالحظ من الشكل (النتائج 

  للبوليمر المطعم بالفلرين مقارنة بالبوليمر لوحده.

( معامل االمتصاص الالخطي) عند تطعيم البوليمر بالفلرين و يمكن القول أثناء تطعيم البوليمر  βتزداد قيمة 

على البنية المترافقة للبوليمر المذكور مما يؤدي إلى حصول معقد انتقال الشحنة حيث  يؤثر C60بالفلرين، فإن 

ازدياد المقطع العرضي  يؤدي إلىاضطراب في حركة الشحنات المتبادلة بين البوليمر و الفلرين ما  ليحص

ص ثنائي الفوتون ضمن ما ينسحب على ازدياد في مساھمة االمتصا CTCلالمتصاص للسوية المثارة الجزيئية 

  مجمل االمتصاص الالخطي.  

مطعمة  (Poluimide) مثل بولي أميد في جمل عضوية مترافقة الخفض الضوئي حالة Kamanina[14]درس 

شعاع ليزر. و قد وجد أن كفاءة الخفض  باستخدام ) %wt%, 0.5 wt%,0.7 wt 0.2بعدة تراكيز ( بالفلرين 

البوليمر  في حالة تلك تكون أكبر من تزداد بزيادة نسبة التطعيم و طعمة بالفلرينالعضوية الم ذه الجمللھالضوئي 

   .[14] نتائج المرجعمع حيث توافقت نتائجنا و ھذا ما أظھرته لوحده  C60 لوحده أو

و عتبة الخفض الضوئي  T% ةالخطي يةو النفاذ القيم المحسوبة لمعامل االمتصاص الخطي  )1ظھر الجدول (يُ 

(Eth) .للعينات المدروسة  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١١

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



12 
 

و عتبة الخفض الضوئي  %Tو النفاذ الخطي  ): يلخص القيم المحسوبة لمعامل االمتصاص الخطي 1الجدول (

Eth (J/cm-2).      

Sample  Concentra

tions  

[ M] 

 (cm-

1) 

 TL (%) Eth 

(J/cm-

2) 

C60 in toluene  10-4   0. 22  60  0.44 

Poly 

(dimethylacetylendicarboxyla

te) polymer  

10-4   0. 05  90  

 

0.82 

C60 doped Poly 

(dimethylacetylendicarboxyla

te) polymer  

1.6×10-4  0.17  68  0.54 

2.85×10-4  0.19  65  0.4 

4.44×10-4  0.24  58  0.35 

5×10-4  0.26  55  0.30 

 

و االمتصاص ثنائي الفوتونات  اقترحت عدة آليات لتفسير فعل الخفض الضوئي مثل: االمتصاص المشبع العكوس

قرينة االنكسار الضوئي بفعل الضوء. ولكن نعتقد أن كفاءة الخفض الضوئي القوية تعود  و و تشكل المعقد تغير

  ].   19، 7- 21إلى مساھمة كٍل من االمتصاص المشبع العكوس و االمتصاص ثنائي الفوتونات [

  ]27دة الحزمة الضوئية عند عبور المادة وفقاً للمعادلة [وفقاً لنظرية االمتصاص ثنائي الفوتونات، تعطى ش

(1)       
( )

I
I I

z
 

  
   

توزع  في المادة و يكون متصاص الوسط الخطيالالخطي. عندما ال يمكن إھمال ا معامل االمتصاص βحيث 

ً الحزمة المستعرضة منتظم   :lكل ) على 1تحسب بتكامل المعادلة ( I0، فإن الشدة النافذة  ا

)2(
)1(0

Li

Li

TI

TI
I







  

)exp والشدة الواردة،  Iiحيث  )LT l  و  النفاذ الخطيl المقطع العرضي الجزيئي يرتبط . سماكة العينة

    كما يلي:   بمعامل االمتصاص الالخطي     (in unit of cm4/GW)لالمتصاص ثنائي الفوتونات 
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)3(10 3 CN A 

عدد افوغادرو. عالوة على ذلك يمكن تقدير المقطع العرضي الجزيئي  NAالتركيز الجزيئي للعينة و  Cحيث 

  :بـ  cm4/photon/sلالمتصاص ثنائي الفوتونات في الواحدة 

)4( h  

الخطوط الصلبة منحنيات نظرية حصل عليھا  فإن) 6طاقة الفوتون الوارد. كما يظھر في الشكل ( hحيث 

) 4) و (3باستخدام المعادلتين ( و  . و حسبت قيم مة  للقيمة ءأفضل قيم موا عند) 2باستخدام المعادلة (

لبوليمر  و   و  ) القيم المحسوبة2(توالي. يلخص الجدول على ال

poly(dimethylacetylendicarboxylate) مطعم بـ C60  يظھر من الجدول جل كل العينات المدروسة. أمن

مع  تزداد مع زيادة تركيز العينات، بينما تنقص قيم   βونثنائي الفوت) أن قيم  معامل االمتصاص الالخطي 2(

  زيادة التركيز.

  

و  الفعالين  يينن العرضيو المقطع ثنائي الفوتونمعامل االمتصاص الالخطي  β) : يلخص قيم  2الجدول (

  من أجلC60 المطعم لبوليمر poly(dimethylacetylendicarboxylate) .بتراكيز مختلفة 

 

Concentration 
(M) 

1.6×10-4 2.85×10-
4 

4.44×10-4 5×10-4 

� (cm/GW) 4 4.1 4.6 5 
� (10-17 

cm4/GW) 
6.6 4.3 1.72 1.66 

� (10-45 
cm4/photon/s) 

24.8 15.9 64.3 62.0 

  
  :لما يلي قاً كفاءة الخفض الضوئي تزداد وف تبين أن أخيراً،

 بوليمر < poly(dimethylacetylendicarboxylate) > C60البوليمر الصافي  

poly(dimethylacetylendicarboxylate)   المطعم بـC60   

ف االمتصاص للعينة قبل وبعد التشعيع بالليزر ولم يلحظ أي تغير في شكل وشدة الطيف، وھذا وطي تسجل

  رة ضوئياً. يشير إلى أن العينة المحضرة مستق

  

المطعمة   Poly(dimethylacetylendicarboxylate)دراسة حلقات االنعراج المحدثة ذاتياً في البوليمر  2- 3
  :He –Ne بعدة تراكيز باستخدام ليزر C60بجزئية 

  
في دراسات الخفض الضوئي سيرافق عملية االمتصاص تغير في قرينة االنكسار  رعند استخدام شعاع ليزر مستم

n .:يمكن وصف تغير قرينة االنكسار التابع للشدة بالعالقة  
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n(I)= n0+ n2 I 

  الالخطية. قرينة االنكسار n2ينة االنكسار الخطية و رق n0 حيث 

عملية االمتصاص للشعاع الليزري الذي يتبعه استرخاء  ضمن الوسط فيو كما ھو معلوم ينشأ األثر الحراري 

الذي يؤدي إلى ارتفاع حراري موضعي مسبباً تغير في قرينة االنكسار  غير مشع من السويات العليا المثارة

)dn/dT (. و نتيجةً لذلك يحدث  ) ً  Thremally inducedما يسمى الظاھرة الالخطية المحدثة حراريا

nonlinearity المواد العضوية المترافقة مثل األصبغة العضوية و البوليمرات. ) في  

اوسية ضمن الوسط الشبيه بالعدسة يكون فيه التغير األعظمي لقرينة االنكسار النسبية ن انتشار الحزمة الغإ إذاً 

nmax 28[طرداً مع عدد الحلقات  متناسب[ .  

 و استنتاج أثرھا على عدد حلقات  nmaxالتغير الخطي على  فقد ركزت ھذه الدراسة إلى معرفة األثر الحراري

صورة ألشكال االنعراج المحدثة في  7يظھر الشكل  ليمر المستخدم.في البوالمطَعم  C60 مع تركيزاالنعراج 

ميلي  15 ات دخل مختلفةعند استطاع في التولوين   C60ة منالحقل البعيد لحزمة الليزر الغاوسية باستخدام عين

طاعة يزداد بزيادة است الحلقات. بالمشاھدة نالحظ أن عدد )c(ميلي واط   35) و b(ميلي واط   25و ) aواط  (

ميلي واط يكون عدد  25و عند  3ميلي واط يكون عدد الحلقات  15 ليزرية استطاعةاستخدام ، مثالً في حالة الدخل

يشير إلى أن الالتمحرق الذاتي ألشعة و ھذا  .5ميلي واط يكون عدد الحلقات  35 عند استطاعةو  4الحلقات 

حيث تلعب العينة المدروسة ينة انكسار العينات المدروسة. الليزر يحدث كنتيجة للشدة المؤثرة بالتغير الالخطي لقر

دور العدسة السالبة، وخواص ھذه العدسة تعتمد على طبيعة انتشار حزمة الليزر ضمن ھذه العينة، تتوافق نتائج 

  .]29[ھذا العمل مع نتائج المرجع 

لحقل البعيد لحزمة الليزر الغاوسية فوتوغرافية ألشكال االنعراج المحدثة في ا اً صور 10و  9و  8تظھر األشكال 

بنسب تطعيم كما  poly(dimethylacetylendicarboxylate)المطِعمة لبوليمر  C60من  اتباستخدام عين

في العينة الثالثة. C60   50 %في العينة  الثانية و C60   37 %وفي العينة األولى C60   16.66 % يلي:

ميلي  35و  25و  15عند ثالث استطاعات دخل مختلفة  عينات السابقةلل أشكال حلقات االنعراج المحدثة تسجل

 15حزمة الليزر عبارة حلقة أثناء استخدام استطاعة نالحظ أن الذي يعبر عن العينة األولى  8 ففي الشكلواط . 

أو اكثر  و يمكن مالحظة ،ميلي واط 25عند استخدام  الحلقة مشيراً إلى ظھور حلقة ثانيةميلي واط و يزداد قطر 

 الحلقاتيز امتت) 9( الشكل بينما في العينة الثانية ميلي واط.  35في حالة استخدام استطاعة ليزرية من حلقتين 

ميلي واط تصبح البقة الليزرية أكبر من حالة  15، فعند استخدام استطاعة بزيادة نسبة تركيز التطعيم في العينة

مليل واط يظھر ثالثة حلقات. و أخيراً في  35ظھر حلقتين و عند تميلي واط  25لى، و عند استخدام والعينة اال

يالحظ بقعة ليزرية بينما ميلي واط  15 استطاعة استخدام عند  ،مرتفعالتركيز ال ذاتحالة العينة الثالثة  10الشكل 

ميلي واط  35ركزية، و عند استخدام استطاعة إلضافة إلى حلقة ماميلي واط تظھر حلقتين ب 25في حالة استخدام 

خالل عمليات اكثر تساھم في التفاعل  C60ن العينة التي تحوي جزيئات أيشير إلى  اھذحلقت انعراج.  4يظھر 
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حلقات االنعراج المحدثة. و طبعاً السبب ھو حدوث ظاھرة و التي ستؤدي إلى زيادة عدد  االمتصاص الالخطي

  .ة الليزر كنتيجة للشدة المؤثرة بالتغير الالخطي لقرينة انكسار العينات المدروسةالالتمحرق الذاتي ألشع
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ة من  7الشكل  زر الغاوسية باستخدام عين ة اللي في  c60أشكال  حلقات االنعراج المحدثة في الحقل البعيد لحزم
  ).cميلي واط  ( 35و  )bميلي واط  ( 25) و aميلي واط  ( 15التولوين عند استطاعات دخل مختلفة 

  
  
 

 
 
 
 
                                                                                                                   
                                                                   

ي الحق 8الشكل  ة ف راج المحدث ات االنع كال  حلق ن أش ة م تخدام عين ية باس زر الغاوس ة اللي د لحزم  c60ل البعي
وليمر  ة لب بة poly(dimethylacetylendicarboxylate)المطِعم تطاعات C60  16.66 %  بنس د اس عن

 ).cميلي واط  ( 35) و bميلي واط  ( 25) و aميلي واط  ( 15دخل مختلفة 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي ال 9الشكل  ة ف راج المحدث ات االنع كال  حلق ن أش ة م تخدام عين ية باس زر الغاوس ة اللي د لحزم ل البعي  c60حق
وليمر  ة لب نبة  poly(dimethylacetylendicarboxylate)المطِعم د استطاعات دخل C60   37 %بس عن

 ).cميلي واط  ( 35) و bميلي واط  ( 25) و aميلي واط  ( 15مختلفة 
 
 
 
 

 
 
 

ة في الح 10الشكل  راج المحدث ة من أشكال  حلقات االنع زر الغاوسية باستخدام عين ة اللي د لحزم ل البعي  c60ق
وليمر  ة لب د استطاعات دخل C60   50 %سبة نب poly(dimethylacetylendicarboxylate)المطِعم عن

 ).cميلي واط  ( 35) و bميلي واط  ( 25) و aميلي واط  ( 15مختلفة 
 

 
(a) 

 
(b)

 
(c) 

 
(a) 

 
(b)

 
(c) 

(c)  (b)  (a)  

 
(a) 

 
(b)

 
(c) 
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 C60م بجزئية المطعً   Poly(ethylacetylenecarboxylate)دراسة سلوك الخفض الضوئي لبوليمر  3- 3

  بعدة تراكيز:
 

إلى البوليمر  في التولوين و C60) طيوف االمتصاص لجزيئة 11يعرض الشكل (

poly(ethylacetylenecarboxylate)  المطَعم بجزئيةC60   و إلى البوليمر

poly(ethylacetylenecarboxylate)   محلول المذاب فيCCl4 .اص محلول يظھر طيف امتصC60 

نانومتر، و ھي تعزى إلى اإلنتقال  330في التولوين عصابة امتصاص واحدة عند طول الموجة 

. لكن طيف امتصاص ]C60 ]23 يئةفي جز  31T1u–11Agاإلھتزازي

ً من جھة األطوال الموجية  ىأبد   poly(ethylacetylenecarboxylate)البوليمر ً ھادئا تناقصاً رتيبا

ل األشعة فوق البنفسجية باتجاه األطوال الموجية الواقعة في مجال األشعة تحت الحمراء بدون الواقعة في مجا

جزيئة المطَعمة    poly(ethylacetylenecarboxylate)طيوف امتصاص  في حين بدأتأية بنية مميزة. 

C60  أبدت تشابه تام مع طيف امتصاص جزيئة بتراكيز مختلفةC60 االنزياح  مع ظھور إزاحة بسيطة نحو

  ].C60]11,25 في قفص الجزيئة  �نحو األزرق و ھذا ناتج عن انكسار التناظر لمنظومة الكترونات 

300 400 500 600
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Wavelength (nm)

 C
60

 [ 2.87×10-4 M] C60/Polymer 

 [3.75×10-4 M ]C60/Polymer

 [4.44×10-4 M] C60/Polymer
 poly(ethylacetylenecarboxylate)

 

 poly(ethylacetylenecarboxylate)في التولوين و البوليمر  C60) طيوف االمتصاص لجزيئة 11الشكل (
  .CCl4محلول المذاب في   poly(ethylacetylenecarboxylate)و البوليمر   C60المطَعم بجزئية 

  

في محلول  poly(ethylacetylenecarboxylate) ) سلوك الخفض الضوئي للبوليمر12يُظھر الشكل (

dichloroethane أن النفاذية الخطية تخضع لقانون بيير:  . لوحظ عند تدفق طاقي منخفض  

 I=I0 e - l  حيثIo ة الواردة والشدI شدة الخرج و  معامل االمتصاص وl  .طول مسار العينة على التوالي

. و يعزى فعل الخفض J/cm2 0.24لكن عند طاقات تدفق أعلى، يبدأ االنحراف عن الخطية عند طاقة دخل 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٨

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



19 
 

 CCl4ل، و يلعب المذيب الالقطبي الضوئي في البوليمر إلى ازدياد طول الروابط المضاعفة المترافقة في المحلو

  لكتروني مع البوليمر المدروس.  إلالتداخل ا فيدوراً إيجابياً 

. C60المطعم بـ  poly(ethylacetylenecarboxylate)) قياس الخفض الضوئي لبوليمر 13يُظھر الشكل (

لنفاذية و تُخفض  في العينات، تنقص ا C60أظھرت كل العينات خواص خفض ضوئي ممتاز. مع زيادة محتوى 

نقص ت، بينما C60من أجل العينة ذات التركيز المنخفض لـ  %95الطاقة الليزرية النافذة أكثر. تكون النفاذية 

  .C60 جزيئةمن أجل العينة التي تحوي التركيز األعلى لـ %89النفاذية  إلى 

المطَعم بجزيئة  Poly(ethylacetylenecarboxylateمنحنيات النفاذية المستنظمة لبوليمر() 14( يظھر الشكل

C60 بثالث تراكيز بداللة تدفق الدخل. تعرف طاقة العتبة)  Ethنقص النفاذية إلى ت ما) بتدفق الدخل عند

من أجل تراكيز   J/cm2 0.60و   J/cm2 0.35و  J/cm2 0.15]، و قد وجدت تساوي  30المنتصف [

2.85×10-4 M  و M 3.75×10-4  4-10×4.44و M أن البوليمر  على توالي. ھذا يؤكدعلى ال 

)poly(ethylacetylenecarboxylate م بجزيئة عَ المطC60  جيد في مجال النبضات يعمل كمخفض ضوئي

  الليزرية التي تعمل في مجال النانوثانية. 

محلول يكون اضعف عموماً من المحاليل ذات للمنخفض من المعروف أن استجابة الخفض الضوئي عند تركيز 

تتوافق مستوى الثبات ،  ذلككتنخفض و النفاذية الخطية  فإن ،د التركيزاازد كلماركيز األعلى. تظھر النتائج أنه الت

  ].6،15،18،26[ المنشورةالنتائج مع النتائج  ھذه

يؤدي إلى امتصاص  c60بـ  poly(ethylacetylenecarboxylate) يمكن مالحظة أن تطعيم البوليمر

البوليمر  يمتلك. M 4-10×4.44ة تركيز الفلرين حتى الخطي، و يزداد بزياد

poly(ethylacetylenecarboxylate) .شكل إن  الصافي امتصاص الخطي و الذي يعزز بإضافة فلرين

توصف بنموذج السويات يمكن ان أن خواص االمتصاص الالخطية  يقود إلىلفلرين المطعم با لبوليمرامتصاص ا

في المتصاص ثنائي الفوتون ل الذي يعوددة في توصيف الخفض الضوئي عا المستخدم]، الذي 13الخمس [

  فلرين.اليحتوي على الذي لوسط ا

( معامل  βبزيادة  يظھرفلرين يؤدي إلى امتصاص الخطي إضافي و الذي الن تطعيم البوليمر بإكما ذكر أعاله، ف

من الفلرين و تشكل ما عن كٍل رض أن االمتصاص الالخطي اإلضافي نتج تنف يمكن أناالمتصاص الالخطي). 

فإن . C60المطعم بـ  poly(ethylacetylenecarboxylate)في بوليمر  (CTC)يسمى معقد انتقال الشحنة 

تعود التي و سبب إدخال الفلرين إلى المنظومة المترافقة، ھي بظة في معامل االمتصاص الالخطي وحلالزيادة الم

ثنائي الفوتون ضمن مجمل  االمتصاصيعزى تزايد مساھمة اق، . في ھذا السيالجزيئي(CTCs)  تشكلإلى 

  .CTCمتصاص للسوية المثارة الجزيئية في المقطع العرضي لال الملموسةالزيادة  إلىالالخطي  االمتصاص

الخفض الضوئي في جمل عضوية مترافقة  تتوافق نتائجنا المسجلة مع عدة أعمال أخرى التي تظھر أن كفاءة

  . ]11،14[ باستخدام نبضات ليزرية C60في حالة ھا ون أكبر منتك مطعمة بفلرين
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و عتبة الخفض الضوئي  %T ةالخطي يةو النفاذ القيم المحسوبة لمعامل االمتصاص الخطي  )3ظھر الجدول (يُ 

(Eth) .للعينات المدروسة  

ص ثنائي الفوتون و اقترحت عدة آليات لتفسير فعل الخفض الضوئي مثل: االمتصاص المشبع العكوس و االمتصا

تغير قرينة االنكسار الضوئي بفعل الضوء. نعتقد أن كفاءة الخفض الضوئي القوية تعود إلى و تشكل المعقد 

  ].   19، 7-5مساھمة كٍل من االمتصاص المشبع العكوس و االمتصاص ثنائي الفوتونات [

 عند 1-3في الفقرة ) 2استخدام المعادلة () ب13في الشكل (ج المنحنيات النظرية ( الخطوط الصلبة ) اجرى استنت

(في الفقرة  ) على التوالي4) و (3باستخدام المعادلتين ( و  حسبت قيم ايضاً . و مة  للقيمة ءأفضل قيم موا

 poly(ethylacetylenecarboxylate)لبوليمر  و   و ) القيم المحسوبة  2. يلخص الجدول ()1- 3

معامل االمتصاص الالخطي  كٍل من) أن قيم 4الجدول (من  يظھرجل كل العينات المدروسة. أمن  C60 مطعم بـ

   تزداد مع زيادة التركيز. و  و    βثنائي الفوتون 

  :لما يلي كفاءة الخفض الضوئي تزداد وفقاً  تبين أن أخيراً،
 بوليمر < poly(ethylacetylenecarboxylate) > C60البوليمر الصافي  

poly(ethylacetylenecarboxylate)   المطعم بـC60.  

يلحظ أي تغير في شكل وشدة الطيف، وھذا يشير ف االمتصاص للعينة قبل وبعد التشعيع بالليزر ولم وطي تسجل

  إلى أن العينة المحضرة مستقرة ضوئياً. 
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0.0

0.1

0.2

0.3

 5 10-3 M

O
u

tp
ut

 fl
u

en
ce

 (
J/

cm
2
)

Input fluence (J/cm2)

T=%20

 

المذاب في  Poly (ethylacetylenecarboxylate) سلوك الخفض الضوئي لبوليمر 12الشكل (

  . nm 532 ���عند طول موجة  dichloroethaneمحلول 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٠

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



21 
 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8  2.85 10-4 M

 3.75 10-4 M

 4.44 10-4 M

O
u

tp
u

t (
J/

cm
2 )

Input (J/cm2)

T=%92

 

المطَعم بجزيئة  Poly (ethylacetylenecarboxylate) سلوك الخفض الضوئي لبوليمر 13الشكل (

C60 تراكيز عند طول موجة  ةبثالث���532  nm .  
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المطَعم  Poly (ethylacetylenecarboxylate) منحنيات النفاذية المستنظمة لبوليمر(14الشكل (

  . nm 532 ���تراكيز عند طول موجة  ةبثالث C60 بجزيئة
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و عتبة الخفض الضوئي  %Tو النفاذ الخطي  ): يلخص القيم المحسوبة لمعامل االمتصاص الخطي 3الجدول (

Eth (J/cm-2).      

 

Sample  Conce

ntratio

ns  

[ M] 

 

(cm-

1) 

 TL 

(%) 

Eth 

(J/cm-2) 

C60 in 

toluene 
10-4  0. 22 60 

0.44 

Poly 
(ethylacet
ylenecarbo

xylate) 
polymer in 
dichloroet

hane 
solution 

5×10-3 0. 05 20 

 

0.82 

C60 doped 
Poly 

(ethylacet
ylenecarbo

xylate) 
polymer 

2.85×1

0-4 
0.023 95 

0.60 

3.75×1

0-4 
0.036 92 

0.35 

4.44×1

0-4 
0.050 89 

0.15 

 

 و  الفعالين  يينن العرضيو المقطع ثنائي الفوتونص الالخطي معامل االمتصا β) : يلخص قيم  4الجدول (

 بتراكيز مختلفة. poly(ethylacetylenecarboxylate)المطعم لبوليمر  C60من أجل 
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Concentration 
(M) 

2.85×10-
4 

3.75×10-
4 

4.44×10-
4 

� (cm/GW) 6 9.5 16.5 
� (10-17 
cm4/GW) 

3.5 4.2 6.2 

� (10-45 
cm4/photon/s) 

13.1 15.7 23.1 

 
 

المطعمة   Poly(ethylacetylenecarboxylate)دراسة حلقات االنعراج المحدثة ذاتياً في البوليمر  4- 3
  He –Ne بعدة تراكيز باستخدام ليزر C60بجزئية 

  
ية المحدثة حرارياً  في المواد العضوية المترافقة ما يسمى الظاھرة الالخط حدوث 2-3كما ذكر سابقاً في الفقرة 

تغير قرينة االنكسار كتابع للشدة الليزرية و منه  توضح عالقةالتي ]. 31مثل األصبغة العضوية و البوليمرات [

  .حلقات االنعراج المحدثةاستنتاج تغير عدد 

 c60من ار) لشعاع الليزر على عينات تغير قرينة االنكس فقد ركزت ھذه الدراسة على دراسة األثر الحراري ( 

  . poly(dimethylacetylendicarboxylate )المطِعمة لبوليمر 

بالمشاھدة نالحظ أن عدد األھداب يزداد بزيادة استطاعة الدخل الذي يشير إلى أن الالتمحرق الذاتي ألشعة الليزر 

ات المدروسة. حيث تلعب العينة المدروسة دور يحدث كنتيجة للشدة المؤثرة بالتغير الالخطي لقرينة انكسار العين

العدسة السالبة، وخواص ھذه العدسة تعتمد على طبيعة انتشار حزمة الليزر ضمن ھذه العينة، تتوافق نتائج ھذا 

  .]29[العمل مع نتائج المرجع 

غاوسية باستخدام صور ألشكال االنعراج المحدثة في الحقل البعيد لحزمة الليزر ال 17و  16و  15تظھر األشكال 

 : C60 0.5بنسب تطعيم كما يلي: ( poly(ethylacetylenecarboxylate )المطِعمة لبوليمر  C60عينات 

2.5 Polymer) و (1.5 C60 : 2.5 Polymer) 2.5) و C60: 2.5 Polymer( في حالة كل نسبة تطعيم .

ميلي واط .  30و  15و  5ختلفة عند ثالث استطاعات دخل م أشكال حلقات االنعراج المحدثةجرى تسجيل 

  يزداد بزيادة تركيز التطعيم في العينة. االنعراج  حلقات نالحظ أن عدد

نالحظ أن حزمة الليزر عبارة ) C60 : 2.5 Polymer 0.5الذي يعبر عن نسبة التطعيم األولى ( 15 ففي الشكل

ميلي  15الحزمة عند استخدام استطاعة  ميلي واط و يزداد قطر 5حلقة متجانسة واحدة أثناء استخدام استطاعة 

 1.5نسبة التطعيم الثانية (ميلي واط. بينما في  30واط و يمكن مالحظة حلقتين في حالة استخدام استطاعة ليزرية 

C60 : 2.5 Polymer(تمايز الحلقات بزيادة نسبة تركيز التطعيم في العينة، فعند استخدام  16الشكل  ، يبدو من

تظھر البقة بقطر أكبر، حيث ميلي واط  15، و عند استخدام حلقة واحدةالبقة الليزرية  تبقىواط ميلي  5استطاعة 

. و أخيراً حلقتان واضحتانلي واط يظھر يم 30استخدام استطاعة و عند  الحلقة الثانية ذات ثخانة أكبر من األولى

عند استخدام يظھر التمايز في الحلقات ،  )C60 : 2.5 Polymer 2.5نسبة التطعيم الثالثة (حالة  17في الشكل 

ميلي واط تظھر حلقتين باإلضافة  15ميلي واط يالحظ بقعة ليزرية متجانسة بينما في حالة استخدام  5استطاعة 
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، و في كل األشكال تبدو حلقة حلقت انعراج 3ميلي واط يظھر  30إلى حلقة مركزية، و عند استخدام استطاعة 

  .نة أكبراالنعراج األخير ذات ثخا

اكثر تساھم في التفاعل خالل عمليات االمتصاص الالخطي  C60ن العينة التي تحوي جزيئات أو ھذه يشير إلى 

الالتمحرق الذاتي ألشعة حلقات االنعراج المحدثة. و طبعاً السبب ھو حدوث ظاھرة و التي ستؤدي إلى زيادة عدد 

. و بنفس الوقت طي لقرينة انكسار العينات المدروسةpالخيحدث كنتيجة للشدة المؤثرة بالتغير الالذي  الليزر

  يزداد عدد حلقات االنعراج بزيادة شدة شعاع الليزر. 

 
 
 
                                                                                                                   
                                                                   
 
 

ة من  )15(الشكل  زر الغاوسية باستخدام عين ة اللي د لحزم ل البعي ة في الحق راج المحدث  c60أشكال  حلقات االنع
وليمر  نبة  poly(ethylacetylenecarboxylate)المطِعمة لب د استطاعات  ]C60/2.5 Polymer 0.5[بس عن

  ).cميلي واط  ( 30) و bميلي واط  ( 15) و aميلي واط  ( 5 :دخل مختلفة

 
(a) 

 
(b)

 
(c) 
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ة من  )16(الشكل  زر الغاوسية باستخدام عين ة اللي د لحزم ل البعي ة في الحق راج المحدث  c60أشكال  حلقات االنع
وليمر  نبة  poly(ethylacetylenecarboxylate)المطِعمة لب د استطاعات   ]1.5C60/2.5 Polymer[بس عن

 ).cميلي واط  ( 30) و bميلي واط  ( 15) و aاط  (ميلي و 5 :دخل مختلفة
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ة من  )17(الشكل  زر الغاوسية باستخدام عين ة اللي د لحزم ل البعي ة في الحق راج المحدث  c60أشكال  حلقات االنع
وليمر  نبة  poly(ethylacetylenecarboxylate)المطِعمة لب د استطاعات   ]2.5C60/2.5 Polymer[بس عن

  ).cميلي واط  ( 30) و bميلي واط  ( 15) و aميلي واط  ( 5 :فةدخل مختل
 
 
  الخاتمة  - 4
  

لبوليمر امة لكٍل من المطعَ  C60 لجزيئة الخفض الضوئي سلوكجرى دراسة 
poly(dimethylacetylendicarboxylate)  وpoly(ethylacetylenecarboxylate) و ذلك باستخدام ،

 ض الضوئيف. أظھرت قياسات الخnm 532عند طول موجة  Nd-YAGمن ليزر  ns 10نبضات من مرتبة 
 إن و .ستنقصان و عتبة الخفض الضوئي ةالخطي يةالنفاذ من كالً  ، فإنكلما ازداد تركيز التطعيم هأن كفاءة عاليه و

اإلشباع المشبع العكوس و االمتصاص ثنائي الفوتون و تشكل  ھي:الخفض الضوئي  ليات التي تفسر فعلآلأھم ا
   .و  و المقاطع العرضية  βلمعقد بين الفلرين و البوليمر. حسبت قيم معامل االمتصاص ثنائي الفوتون ا

 
  أيضاً درس تشكل حلقات االنعراج المحدثة نتيجة المفعول الحراري ألشعة الليزر المستمرة

  )He-Ne laser, λ= 632.8 nm  يؤدي إلى تغير قرينة االنكسار ) الذيn  و من ثم تشكل حلقات انعراج
  .مباعدة أو مقربةألشعة الليزر أثناء مرورھا في الوسط و إعتبار الوسط كعدسة رقيقة 

  
 poly(ethylacetylenecarboxylate)يمكن االستنتاج من ھذه الدراسة أن كفاءة الخفض الضوئي للبوليمر 

و  C60المطَعم بجزئية  poly(dimethylacetylendicarboxylate)البوليمر  فضل منأ C60المطَعم بجزئية 
و خاصة عند نسب .  4حتى  1ذلك من دراسة البرامترات التي استنتجت في الحالتين و الموضحة في الجداول 

 للبوليمر) Ethمول. حيث وجدت عتبة الخفض الضوئي ( 4-10×4.44و  4-10×2.85التطعيم 
poly(ethylacetylenecarboxylate)  المطَعم بجزئيةC60 حالة البوليمر ھا فيأخفض من 

 
(a) 

 
(b)

 
(c) 

(c)  (b)  (a)  
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poly(dimethylacetylendicarboxylate)  المطَعم بجزئيةC60 و أيضاً النفاذية الخطية أعلى للعينة ،
  األولى.

  
 يئةجزمستقبالً: يمكن تصنيع مخفضات ضوئية لليزرات التي تصدر أطواالً موجية في المجال المرئي مؤلفة من 

C60  .مع بوليمرات مناسبة متوفرة في الھيئة 
  

الذي قدم  شكر: نود أن نشكر السيد الدكتور ابراھيم عثمان المدير العام لھيئة الطاقة الذرية على التشجيع و الدعم
 خالل انجاز ھذا البحث.
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