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تحت پليمر پلي متيل متاكريالت فيلم نازك بررسي طيف عبور و بازتاب 
پرتو فرابنفشتابش 

2، داود درانيان1سميرا نقدي

چكيده
در زمانهاي مختلف به منظور اصالح Red Bs Dyeدر اين مقاله فيلمهاي نازك پليمري تهيه شده از گرانول پلي متيل متاكريالت و رنگ 

تا 200در بازه طول موج بوسيله دستگاه اسپكتروفتومتري سطح، تحت تابش پرتو فرابنفش قرار گرفته اند و طيف عبور و بازتاب آنها 
اپتيكي اين پليمر را محاسبه كرده و ثابتهايبا استفاده از طيف هاي بدست آمده يكسري از مطالعه قرار گرفته است. نانومتر مورد2000

اثر پرتو فرابنفش را بر اين خواص بررسي كرده ايم.

پلي متيل متاكريالتفيلم نازك-UVتابش -پارامترهاي اپتيكي-اصالح سطح- اسپكتروفتومتريهاي كليدي:واژه

samira.naghdi@gmail.comدانشکده سماء، واحد دزفول، خوزستان 1

doran@srbiau.ac.irواحد علوم و تحقیقات، تھران - مرکز تحقیقات فیزیک پالسما، دانشگاه آزاد اسالمی2
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مقدمه-1
مواد پليمري داراي خواص ماكروسكوپي منحصر بفردي نظير چگالي پائين، وزن سبك و قابليت انعطاف پذيري مي باشند 

و... شده كه اين مشخصات باعث بكار بردن آنها در مواردي نظير بسته بندي مواد غذايي، عايق هاي الكتريكي و لوله هاي آب 
است و خواص مطلوب ميكروسكوپي آنها موجب استفاده آنها در صنايع چسب و توليد رنگ و فيلتراسيون و... شده است. كاربرد 
پليمرها در موارد باال به علت خواصي نظير مقاومت گرمائي، ضريب انبساط گرمائي، سختي آنها و مقاومت الكتريكي و جذب 

ست.حاللها و مقاومت شيميائي آنها
پالستيك شفاف و از گونه مواد قابل از مهم ترين و پركاربرد ترين نوع پليمرها مي توان پلي متيل متاكريالت را نام برد كه 

ارتجاع و نرمش پذير در برابر حرارت (ترموپالستيك) است، داراي خواص عايق كاري خوب و مقاومت حرارتي باالست كه به 
ز معايب آن شكنندگي آنست كه به دليل باال بودن درجه حرارت انتقال شيشه اي ( دليل آرايش ملكولي آن مي باشد. ا

c1050≈Tg آن مي باشد. اين موضوع باعث خشكي و غير قابل انعطاف بودن اين پليمر شده است. از ديگر معايب آن مقاومت (
يالت يكي از بهترين مواد آلي اپتيكي است پلي متيل متاكرشيميائي پائين و انحنا پيدا كردن آن تحت تابش اشعه وگرما است.

(POF)يو فيبرهاي اپتيكي پليمر، ميكرولنزهاكه بطور گسترده اي در ساخت ابزارهاي اپتيكي مختلف نظير لنزهاي اپتيكي

[1]مورد استفاده قرار مي گيرد.

براي كاربرد اين مواد در زمينه اپتيكي نقش مهمي تعيين ثابتهاي اپتيكي پليمرها نظير ضريب شكست و ضريب خاموشي
دارد. از اين گذشته، ضريب شكست و باند گپ اپتيكي پارامترهاي مهمي از اين مواد هستند كه بطور مستقيمي با كاربرد اين 

استفاده از دستگاه در اين مقاله خصوصيات اپتيكي پليمر پلي متيل متاكريالت با .[2]مواد در زمينه الكترونيكي ارتباط دارند
اسپكتروفتومتري مطالعه شده و در نهايت تاثير پرتو فرابنفش را بر اين خواص در بازه هاي زماني مختلف بررسي كرده ايم. 

نيزمربوط به نتايج و بحث مي باشد و در قسمت آخر3شده و قسمت گنجاندهاين مقاله 2جزئيات آزمايشگاهي در بخش 
گرديده است.ارائه نتايج بدست آمده 

جزئيات آزمايشگاهي-2
استفاده شده است كه اين فيلم ها روي زير اليه ميلي متر 17/0با ضخامت يدر اين آزمايش از فيلم هاي نازك پليمر

ميلي ليتر 200را در پلي متيل متاكريالتگرم گرانول 20شيشه اي تهيه شده اند. روش تهيه آنها به اينصورت است كه 
حل مي كنيم و سپس محلول بدست آمده را روي زير اليه شيشه RED BS Dyeتان همراه يك گرم رنگ حالل دي كلروم

ريخته تا در دماي اتاق و فشار اتمسفر، حالل رفته رفته تبخير شود و فيلم نازك از پليمر مورد نظر بدست آيد. فيلم نازك تهيه 
6نا پيدا مي كند. در مرحله بعد ن در هنگام خشك شدن انحشده از اين پليمر بسيار شكننده است و كامال تخت نيست چو

نمونه خام (شاهد) در نظر گرفته مي شود و باقي ه مي كنيم كه يك نمونه به عنوان تهيسانتيمتر8×2قطعه فيلم در ابعاد 
آورده 1مدت زمان پرتودهي به هر نمونه در جدولقرار مي گيرند.ماوراء بنفش نمونه ها در زمانهاي مختلف تحت تابش اشعه 

قبل از قرار گرفتن نمونه ها در معرض تابش پرتو فرابنفش، نمونه ها با امواج اولتراسونيك در الكل تميز شده و در شده است.
المپ بخار جيوه كم فشار سپس تحت تابش پرتو فرابنفش حاصل از وش باد خشك شده بوسيله وزنهايت 

TUV30W(G30T8philips) كه درون محفظه ميلي وات بر سانتيمتر 21و شدت نانومتر7/253با طول موج
و سانتيمتري از المپ قرار مي دهيم10درون اين محفظه نمونه ها را در فاصله قرار گرفته اند.نگهداري مي شود،آلمينيومي 

استفاده Varian-CARRY 500دستگاه اسپكتروفتومتريبعد از طي زمان تابش، براي بررسي خواص اپتيكي نمونه ها از 
مي كنيم و با استفاده مقادير بدست آمده براي طيف عبور و بازتاب نمونه ها، پارامترهاي اپتيكي اين نمونه ها را بدست مي 

آوريم.
نتايج و بحث-3
طيف عبور و بازتاب اپتيكي-3-1
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مطالعه شده ) نانومتر2000تا200(مرئي و فروسرخطول موجمحدوده در ، فيلمهاRبازتاب و Tتوزيع طيف انتقال
نانومتر تقريبا صفر 600رصد عبور از نمونه ها در طول موج هاي كمتر از دمشاهده مي شود، 1همانطور كه در شكل است.

عد از طول . بدرصد مي رسد10نانومتر مشاهده مي شود كه به كمتر از 400است و فقط يك پيك كوچك حوالي طول موج 
درصد مي رسد. با توجه به 80نانومتر جهش ناگهاني در درصد عبور نمونه ها رخ مي دهد و مقدار آن  به بيش از 600موج 

كه اين پليمر فيلتر خوبي در محدوده نور مرئي است ولي در محدوده نور مادون قرمز بصورت گرفتاين نمودار مي توان نتيجه 
شفاف عمل مي كند.

فيلمهاعبورطيف-1شكل

كه در ي را نشان مي دهد، بطوريبازتاب بسيار كمنانومتر درصد2000تا200، در كل بازه Rنمودار بازتاب2شكل در 
نانومتر جهشي را در مقدار درصد بازتاب مي توان 600مقابل درصد عبور مي توان از آن چشم پوشي كرد. در حوالي طول موج 

ها در اين برجستگيمشاهده كرد كه علت اين پديده را مي توان به وجود برجستگي هايي در سطح پليمر نسبت داد كه اين 
باندن پرتو دارند پس ارتفاع آنها با اين طول موج تطابق دارد.طول موج بيشترين توان را براي بازتا

فيلمهابازتابطيف-2شكل

ضريب جذب اپتيكي-3-2
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اندازه گيري جذب اپتيكي براي تعيين ساختار باند و گپ انرژي فيلم هاي نازك غير بلوري مفيد است زيرا آناليز طيف 
ضرايب جذب . [3]و توسعه نمودار باند انرژي مواد بلوري و غيربلوري استجذب اپتيكي يكي از پربارترين ابزارها براي فهم

:انداپتيكي نمونه ها از داده هاي عبور و بازتاب با استفاده از رابطه زير بدست آمده 

= 1 (1 − )2 + (1 − )4 + (1)
ميليمتر 0.17ضخامت نمونه هاست كه در اينجا ضخامت همه نمونه هاي ما برابر dضريب جذب وαكه در اين رابطه 

به دليل كم بودن درصد بازتاب از مقدار آن در مقابل درصد عبور صرفنظر كرده ايم و اين رابطه بصورت زير در اين رابطه است. 
=ساده شده است: 1 1 (2)

نمايش داده شده است.3براي انرژي هاي مختلف فوتون در شكل هايب جذب نمونهاضرنمودار 

هانمونهاپتيكيجذبضريب -3شكل

200جذب اپتيكي نمونه ها در طول موجهاي مختلف متفاوت است. ميزان جذب از طول موج ضريب ،با توجه به نمودار
نانومتر به سرعت افزايش مي يابد. 450تا 400نانومتر براي همه نمونه ها سير كاهشي دارد و مقدار آن از طول موج 400تا 

ناطيسي در اين بازه مساوي است با (يا نزديك است اينطور توضيح داد كه فركانس امواج الكترومغعلت اين پديده را مي توان
ضريب جذب تقريبا ثابت و حدود 550تا 450در بازه .[4]به) فركانس رزنانس الكترونها در مولكولهاي پلي متيل متاكريالت

مشاهده مي با توجه به نمودار جذب نمونه ها.نانومتر به صفر مي رسد2000تا 600درصد است و مقدار آن از طول موج 60
د كه اين خاصيت تقريبا در اكثر پليمرها صادق است و اين جذب با نجذب دارماوراء بنفش كنيم كه نمونه ها در محدوده پرتو 

درصد مي رسد ولي در 20نانومتر مقدار آن به كمتر از 400افزايش طول موج رفته رفته كاهش مي يابد تا اينكه در حوالي 
درصد مي رسد و اين نشان مي دهد كه اين 60دوباره مقدار آن افزايش مي يابد مقدار آن به بيش از بازه طول موج پرتو مرئي 

پليمر جاذب خوبي براي نور مرئي است پس در ساخت ابزارهاي اپتيكي(نظير عدسي) از اين پليمر در محدوده پرتو مرئي بايد 
دقت شود تا جذب باالي آن ايجاد خطر نكند.

نرژيتعيين باند گپ ا-3-3
پارامتر مهمي براي تعيين ميزان رسانندگي يك ماده و يا تعيين ويژگيهاي يك ماده نيمرسانا و يا (Eg)باند گپ انرژي

هر چه مقدار اين پارامتر به صفر نزديكتر باشد نشان دهنده رسانندگي بيشتر ماده مورد نظر است و هر چه بيشتر عايق است.
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كه بر 1/2(αhν)اين پارامتر از شيب نمودار شود، نشان مي دهد كه ماده مورد مطالعه خواص نيمرسانا يا نارساناي بهتري دارد. 
پيروي مي كند كه اين Tauceتعيين مي شود. جذب فوتون در مواد از رابطه حسب تغييرات انرژي فوتون رسم شده است، 

=رابطه به صورت زير است: − (3)
ارتباط با پراكندگي چگالي حاالتmثابت است و شاخص عددي Bانرژي فوتون و hνضريب جذب، αكه در اينجا 

اين وابسته ترتيب بهر بهيدامقاين دارد و 3و 5/1،2، 5/0مقادير گسسته اي شبيه بسته به نوع انتقال mدارد. شاخص 
استفاده مي شود m=5/0است. در موارد مستقيم و مجاز، شاخصاست كه انتقال مستقيم يا غير مستقيم و مجاز يا غير مجاز

است و در 2است. اما در موارد غيرمستقيم و مجاز اين شاخص برابر 5/1در حاليكه در موارد مستقيم و غير مجاز اين مقدار 
در مورد فيلم هاي غيربلوري از انتقال غيرمستقيم و مجاز استفاده مي شود كه .]3[است3از برابر موارد غيرمستقيم و غيرمج

كه نمودار است.hν) برحسب αhν)1/mمعمول ترين روش رسمEgبراي محاسبه مي باشد. 2برابر mدر اين موارد شاخص 
مربوط به نمونه هاي ما به صورت زير رسم شده اند:

بر حسب انرژي0.5(αhν)استفاده از نمودار باهانمونهاپتيكيگپباندتعيين-4شكل

كه ماده ما داراي دو باند گپ آورده شده است و نشان مي دهد 1تغييرات باند گپ براي نمونه هاي مختلف در جدول 
ي مي باشد. با توجه به جدول ميزان باند گپ انرژRed Bs Dyeمربوط به رنگ Eg2مربوط به پليمر و Eg1ي است كه انرژ

Red Bs Dyeاست و تغيير نمي كند. ولي باند گپ رنگالكترون ولت 2.02ثابت، مقداردهيبراي پليمر با تغيير زمان پرتو

نشان داده شده است:5نمودار اين تغييرات در شكل دهي روندي كاهشي دارد. با تغيير زمان پرتو
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دهي، خاصيت نيمرسانايي اين ماده تا حدي كاهش مي يابد.يجه گرفت كه با افزايش زمان پرتوپس مي توان نت
نمونه هاانرزيباندگپوپرتودهيزمانمدت: 1جدول

12345خامنمونه ها

024487296120زمان پرتو دهي(ساعت)

باند گپ 
(eV)انرژي

Eg12.022.022.022.022.022.02

Eg23.733.73.673.643.623.54

خاموشيضريب شكست و ضريب -3-4
ترين مباحثي است كه هنگام مطالعه مشخصات اپتيكي مواد شامل يكي از چالش برانگيزkو nبتهاي اپتيكي تعيين ثا

=شكست مختلط بصورت زير است:معادالت پيچيده و روابط بزرگ محاسباتي مي شود. رابطه ضريب  ( ) + ( ) (4)
تعيين ضريب شكست در است.(ضريب خاموشي)قسمت موهوميkو (ضريب شكست)قسمت حقيقيnكه در اينجا 

مي nابزارهايي مثل سوئيچ، فيلتر و مدوالتور بسيار اهميت دارد و اساس كار اين ابزارها بر مبناي ضريب شكست مواد است.
=تواند از معادله زير تعيين شود: 1 +1 − + 4(1 − ) − (5)

=:به اين صورت تعريف مي شودkاين رابطهكه در  4 (6)
(قسمت n(قسمت موهومي ضريب شكست)، مقدار kو (ضريب جذب)α(بازتاب) و محاسبه Rبا استفاده از مقادير 

حقيقي ضريب شكست) را مي توانيم محاسبه مي كنيم. داده هاي ضريب شكست و ضريب خاموشي بعنوان تابعي از انرژي 
.ندنمايش داده شده ا6فوتون در شكل 
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(k)خاموشيضريبو(n)شكستضريب-6شكل

فاكتور مهم در ارتباطات اپتيكي پراكندگي ضريب شكست نقش مهمي را در تحقيقات مواد اپتيكي بازي ميكند، زيرا يك 
ضريب شكست با طول موج نسبت عكس دارد و در حالت عادي با افزايش . ]5[و طراحي ابزارهايي براي پراكندگي ويژه است

نانومتر شاهد شيب منفي و كاهش ضريب 600طول موج كاهش مي يابد. در اين نمودار از ابتداي بازه تا حوالي طول موج 
هستيم. بعد از اين طول موج مشاهده مي كنيم كه مقدار ضريب شكست با افزايش طول موج افزايش مي شكست نمونه ها 
نانومتر شاهد شيب مثبت در نمودار هستيم كه بيانگر يك پراكندگي غيرعادي در توزيع طيفي 700تا 600يابد. در طول موج 

يك پيك در حوالي طول موج nبا توجه به نمودار است.75/1ما مي باشد. مقدار ضريب شكست براي همه نمونه ها كمتر از 
را براي نمونه هاي مختلف در اين پيك بررسي كنيم، مشاهده مي شود كه nنانومتر مشاهده مي شود كه اگر مقدار 700

ات در شكل دهي روندي افزايشي دارد كه اين تغييرمحدوده با افزايش مدت زمان پرتوبراي نمونه هاي مختلف در اينnمقدار 
نشان داده شده است:7
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نانومتر شاهد يك پيك هستيم كه بيانگر جذب تشديدي در 600(ضريب خاموشي) در محدوده طول موج kدر نمودار 
ثابت و تقريبا صفر است.IRنمونه هاست. مقدار اين ثابت اپتيكي نزديك محدوده 

دي الكتريكيثابتهاي-3-5
كه نقش اصلي را در تعيين خواص مواد بازي مي كند ثابت دي الكتريك يا گذردهي است.ثابتهاي اپتيكياز مهم ترين 

ثابت دي الكتريك .)ε=n2براي تابشهاي الكترومغناطيسي با استفاده از معادله ماكسول محاسبه مي شود(ي الكتريكدثابت 
قسمت موهوميε2و (متناسب با پراكندگي)قسمت حقيقيε1توصيف مي شود كه در اينجا ε*=ε1+iε2مختلط به صورت

=:[6]بدست مي آيندثابت دي الكتريكي است. اين دو قسمت به صورت زير  2 (7)= − (8)
قسمت حقيقي ثابت دي الكتريكي با انتشار امواج امواج سر خواص دي الكتريك فيلمها با ضريب شكست تغيير مي كند.

كار دارد در حاليكه قسمت موهومي آن اطالعاتي در مورد نرخ پراكنده سازي امواج در محيط فراهم مي كند. قسمت هاي و
آورده شده است:8در شكل ه طول موج بوابسته حقيقي و موهومي ثابت دي الكتريكي 
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نانومتر پراكندگي عادي در نمونه ها داريم ولي از طول موج 600تا 200در رنج نشان مي دهد،8شكل همانطور كه
نانومتر شاهد افزايش در مقدار حقيقي ثابت دي الكتريك هستيم كه تاييد كننده پراكندگي 700نانومتر تا حوالي 600

نانومتر نشان دهنده جذب تشديدي در اين ناحيه 700پيك ظاهر شده در حوالي طول موج غيرعادي در نمونه هاست. 
[4]است.

نتيجه گيري-4
روي زير Red Bs Dyeاز گرانول پلي متيل متاكريالت و رنگ فيلم هاي پليمر پلي متيل متاكريالت كهضريب شكست 

. در مورد باند افزايش يافته اندبا افزايش مدت زمان پرتودهي اليه شيشه تهيه شده و تحت تابش پرتو فرابنفش قرار گرفته اند، 
و تغييري در آن ايجاد نكرده بودهبي اثر Eg1بر ماوراء بنفشمشاهده مي شود كه پرتو 2گپ اپتيكي نيز با توجه به جدول 

كه مربوط به جذب توسط رنگدانه ها مي Eg2ولي تغييرات .است و مقدار آن براي نمونه هاي مختلف ثابت باقي مانده است
نشان دهنده اينست كه با افزايش مدت زمان شته و روندي كاهشي داافزايش زمان پرتودهي،با 5نمونهتاخاماز نمونه باشد،

.شاهد كاهش انرژي جذب شده بوسيله رنگدانه ها مي باشيمپلي متيل متاكريالتبر پليمر ماوراء بنفشتابش پرتو 
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