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چكیده
) از جملهPMMA(  پلیمتیلمتاآکریالت.تابشدهی لیزری پلیمرها سبب تغییر مشخصات ساختاری سطح و خواص نوری آنها میشود
 کاربرد فراوانی در بخشهای مختلف از جمله ساخت،پلیمرهایی است که بهدلیل دارا بودن ویژگیهایی مانند ارزان بودن و زیست سازگاری
 بررسی اثر تعداد پالس و شاریدگیهای باالتر از حد آستانه لیزر گازکربنیک در ایجاد، هدف از این مطالعه.ابزارهای پزشکی ریزشاره دارد
 ضریب شکست و انرژی گاف، از جمله ضریب جذب، و تغییر خصوصیات نوری آنPMMA ریزساختارهای ایجاد شده بر روی سطح پلیمر
 در شاریدگیهای باالتر از حد آستانه لیزرPMMA  نتایج بهدست آمده بیانگر شکلگیری ریزساختارها بر روی سطح پلیمر.نواری بوده است
 با افزایش تعداد پالسهای برخوردی به سطح پلیمر تراکم و پهنای ریزساختارها بهترتیب افزایش و، در یک شاریدگی ثابت.گازکربنیک است
 در بازه شاریدگیهای. با افزایش شاریدگی در یک تعداد پالس برخوردی ثابت نیز روند مشابهی در ریزساختارها شکل میگیرد.کاهش مییابند
 در. میکرومتر اندازهگیری شده است150-10  پهنای کانالهای ریزساختار بین، ژول بر سانتیمتر مربع50-10 ،مورد بررسی در این مطالعه
 پس ازPMMA  گاف نواری انرژی و ضریب شکست پلیمر، نتایج این مطالعه بیانگر افزایش ضریب جذب،تطابق با نتایج تجربی پیشین
.برهمکنش با لیزر گاز کربنیک است
 لیزرپالسی گازکربنیک، کندوسوز لیزری،PMMA  پلیمر، ریزساختارها:کلیدواژهها
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Abstract
Laser irradiation of polymers leads to the change of structural and optical properties. Because of its
favorable features like cheapness and biocompatibility, poly (methyl methacrylate) (PMMA) is one of
those polymers that is in widespread use in different areas such as manufacturing medial microfluidic
devices. The aim of the present study is to investigate the effects of the pulse number and the abovethreshold fluences of the CO2 laser in the creation of microstructures on the surface of PMMA polymer
and variation of its optical properties, like absorption coefficient, refractive index, and bandgap energy.
The obtained results indicate the formation of microstructures on the PMMA surface at the abovethreshold fluences of the CO2 laser. At a fixed fluence, the density and width of the microstructures
increase and decrease by increasing the number of incident pulses, respectively. By increasing the
fluence at a fixed number of incident pulses the same trend forms in the microstructures. In the range of
investigated fluences in this study, between 10-50 J/cm2, the width of the microstructures is measured to
be between 10-15 micrometers. Consistent with previous experimental results, the results of this study
indicate the enhancement of absorption coefficient, bandgap, and refractive index of the PMMA polymer
after interaction with the CO2 laser.
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین پیامدهای برهمکنش لیزر و پلیمر ،ایجاد
ریزساختارهایی بر روی سطح پلیمر است .این ریزساختارها که
دارای ابعاد متفاوتی در گستره میلیمتر تا نانومتر هستند ،بسته
به هدف مورد نیاز میتوانند برای کاربردهای گوناگونی نظیر
ساخت تراشههای ریزشاره و یا ساخت توریهای پراش نوری
مورد استفاده واقع شوند .ریزساختارهای ایجاد شده روی سطح
بهوسیله تابش لیزر به دو دسته همدوس و ناهمدوس
طبقهبندی میشوند .ساختارهای مخروطی (ناهمدوس) و
موجدار (همدوس) ،ساختارهایی هستند که اغلب بر اثر تابش
لیزر بر روی سطح پلیمر شکل میگیرند .تاکنون سازوکارهای
متفاوتی ،نظیر فرایندهای حرارتی[ ،]1سرعت کندگی متفاوت
نواحی بلوری و بیشکل [ ،]2تداخل بین نور فرودی و نور
پراکنده شده از سطح [ ،]3بلورین شدن سطح فیلم در دماهای
باالتر از یک دمای مشخصه [ ]4و واهلش تنشهای درونی [،]5
برای توصیف نحوه شکلگیری این ریزساختارها پیشنهاد
شدهاند .وابسته به مشخصات و شرایط لیزر بهکار گرفته شده در
این فرایند ،یکی از این سازوکارها غالب خواهد بود .برای
لیزرهای با طولموج بلند ،نظیر لیزر گازکربنیک ،اغلب
فرایندهای حرارتی که منجر به ذوب شدن مقطعی سطح پلیمر
و شکلگیری توده پالسمایی میشوند غالب بوده و قادر به
توصیف چگونگی شکلگیری ریزساختارها روی سطح هستند .با
این وجود سایر سازوکارهای فیزیکی نیز ممکن است با شدت
کمتر در شکلگیری ریزساختارها مؤثر باشند.
پلیمر پلیمتیلمتاآکریالت ( )PMMAبا فرمول شیمیایی
 ،)C5H8O2(nدر دستهبندی شیمی آلی در گروه
ترموپالستیکها قرار میگیرد .این پلیمر با نامهای تجاری
دیگری مانند پلکسیگلس و اکریلیت نیز شناخته میشود .این
پلیمر مقاومت مکانیکی زیادی داشته و بهعنوان یکی از سخت-
ترین ترموپالستیکها شناخته میشود .استحکام باال در برابر
عوامل جوی مانند نور خورشید ،قیمت مناسب و در دسترس
بودن آن ،از ویژگیهایی است که اهمیت و کاربرد این ماده را
در حوزههای گوناگونی از جمله صنعت و پزشکی دو چندان
کرده است [ PMMA .]6از جمله پلیمرهای پرکاربرد در
ساخت تراشههای ریزشاره ،بهویژه تراشههای مورد استفاده در
حوزه سالمت و پزشکی است .خواص مهمی که کاربرد این
پلیمر را در ساخت زیست تراشهها افزایش داده است ،جذب
بسیار کم رطوبت ،فشرده و غیرمتخلخل بودن آن است [.]7
برای ساخت تراشههای ریزشاره بر روی پلیمر  ،PMMAروشی
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که بهدلیل سادگی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد
شکلدهی سطح پلیمر با استفاده از تابش لیزر گازکربنیک
است[ .]8با وجود این بهعلت طبیعت انفجاری فرایند کندوسوز
لیزری ،برهمکنش لیزر گازکربنیک تپی با سطح PMMA
اغلب منجر به شکلگیری ریزساختارهایی یکنواخت نمیشود
[ .]9بههمین دلیل مطالعه ساختارهای سطحی ایجاد شده پس
از تابش لیزر بر روی پلیمر جهت بهینهسازی روش ساخت
ریزکانالها و ایجاد تراشهها امری ضروری است .با استفاده از
تغییر مشخصات لیزر گازکربنیک مورد استفاده برای ساخت
ریزکانالها در  PMMAمیتوان پهنای آنها را برای یک
کاربرد خاص بهینهسازی کرد [ .]12-10استفاده از روشهای
پردازش ثانویه مقرون به صرفه و سریع هم برای بهبود کیفیت
ساخت ریزساختارها گزارش شده است [ .]13 ،9تراشههای
ریزشاره بهینهسازی شدهای که با استفاده از لیزر گازکرنیک
روی بسترهای  PMMAساخته میشوند را میتوان بهعنوان
ریزپمپ [ ]15 ،14و نیز برای بازیافت منابع نفتی [ ]16استفاده
کرد.
همانطورکه پیشتر اشاره شد ،سازوکارهای مختلفی
میتوانند در ایجاد ریزساختارها روی سطح مواد پلیمری نقش
ایفا کنند .تغییرات ساختاری ایجاد شده در پلیمر توسط لیزر،
عالوه بر نوع پلیمر ،به میزان زیادی به مشخصههای تابش
بستگی دارد .مشخصههایی نظیر تعداد پالس ،پهنای پالس و
شاریدگی لیزر در این زمینه نقشی بنیادی دارند .مهمترین
مشخصه در میان سه مشخصه ذکر شده تابش که تأثیر
بهسزایی در شکلدهی ریزساختارها دارد ،شاریدگی لیزر مورد
استفاده است .با در نظر داشتن مشخصه شاریدگی ،سه ناحیه
مختلف را در برهمکنش لیزر با پلیمر میتوان تعریف کرد:
نواحی زیرحد آستانه ،حد آستانه و باالتر از حد آستانه [.]17
آزمایشهای تجربی بیانگر آن هستند که برهمکنش لیزر با
نمونه در زیرحدآستانه تنها باعث تغییرات شیمیایی روی سطح
شده و ویژگیهای سطحی را تغییر میدهد .با افزایش شاریدگی
به حد آستانهی کندگی ،فرایند کندوسوز لیزری آغاز شده و
ماده از سطح کنده میشود .با افزایش بزرگی شاریدگی به
ناحیه باالتر از حد آستانه ،میزان کندگی افزایش یافته و تا
حجم ماده گسترش مییابد .تغییرات ایجاد شده در این ناحیه
اغلب شامل تغییرات فیزیکی نظیر شکلگیری ریزساختارها بر
روی سطح است .کندگی در شاریدگیهای باالی حد آستانه،
بسته به شرایط آزمایش و مقدار شاریدگی ،باعث ایجاد
ساختارهای متفاوتی روی سطح میشود .با دانستن محدوده
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شاریدگی برای ایجاد یک ساختارمشخص ،میتوان سطح پلیمر
را جهت یک کاربرد خاص اصالح کرد[.]18
بحث ساخت ساده و مقرون به صرفهی ابزارهای ریزشاره از
طریق برهمکنش لیزرهای گازکربنیک با پلیمر  PMMAامروزه
بسیار مورد توجه است [ .]16-9لیزرهای گازکربنیک جزو
ارزانترین ،در دسترسترین و پرکاربردترین لیزرهایی هستند
که امروزه در صنایع مختلف بهکار گرفته میشوند و پلیمر
 PMMAنیز با قیمت پایین کاربردهای مختلفی در زندگی
روزمره پیدا کرده است .به همین دلیل در صورت استفاده از
برهمکنش لیرزهای گازکربنیک با پلیمر  ،PMMAامکان تولید
انبوه و ارزان ابزارهای ریزشاره وجود دارد [ .]15 ،9برای ساخت
اینگونه ابزارها ابتدا باید مطالعات اولیه در زمینه تأثیر
مشخصات تابش و شرایط برهمکنش بر نوع و شکل ساختارهای
ایجاد شده صورت پذیرد [ .]12-10در مرحله بعد و برای
تجاریسازی نتیجه تحقیقات اولیه ،ایدههایی برای بهینهسازی
ساختارهای شکل گرفته ارایه میشود [ .]19 ،13 ،9پیش از
این و به شکلی کلی اثر تغییر مشخصات تابش لیزر گازکربنیک
در تغییر ضریب شکست پلیمر  PMMAدر نواحی حد آستانه
و نواحی باالتر و پایینتر از آن توسط نویسندگان این اثر بررسی
شده است [ .]20در این مقاله با تمرکز بر ناحیهی باالتر از حد
آستانه کندوسوز ،ریختشناسی ساختارهای موجیشکل ایجاد
شده بر روی سطح پلیمر به شکلی جامع و با بررسی وابستگی
پهنای کانالهای ایجاد شده به مشخصات لیزر گازکربنیک
مطالعه شده است .عالوه بر این ،خواص نوری نیز در این ناحیه
با دیدی وسیعتر و با بررسی ضریب جذب ،گاف نواری نوری و
ضریب شکست و صحتسنجی آنها با مقایسه با کارهای مشابه
دیگر بررسی شده است .بررسی جامع خواص نوری ساختارهای
ریزشاره بهمنظور ساخت ابزارهای ترکیبی ریزشاره و نوری
بسیار مورد توجه است [.]21
 .2روش انجام آزمایش
برای شروع آزمایشات ،ابتدا نمونههایی به ابعاد 1×1×1
سانتیمتر مکعب از یک صفحه یکنواخت و بزرگ PMMA
برش داده شدند .در ادامه ،نمونههای برش داده شده در حمام
آلتراسونیک حاوی متانول شستشو و سپس خشک شدند.
نمونهها توسط لیزر پالسی گازکربنیک با طولموج 9/55
میکرومتر ،پهنای پالس  100نانوثانیه و نرخ تکرار  1هرتز در
شاریدگیهای مختلف و تعداد پالسهای متفاوت تابشدهی
شدند .طرح چیدمان مورد استفاده در شکل  1نشان داده شده
است .باریکه لیزر پس از گذر از روزنهای با قطر  1/5سانتیمتر و
عدسی کانونیکننده به نمونه برخورد میکند .بیشینه انرژی
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لیزر برابر با  1/3ژول اندازهگیری شد .عدسی محدب مورد
استفاده از جنس سلنید روی و فاصله کانونی آن برابر با 10
سانتیمتر بوده است .تغییر شاریدگی روی سطح نمونه
 PMMAبا تغییر موقعیت آن در راستای انتشار لیزر به انجام
رسیده است .با توجه به بیشینه انرژی اندازهگیری شده برای
لیزر ،برای یک شاریدگی خاص ،ابتدا سطح مقطع مورد نیاز
باریکه بر روی سطح نمونه محاسبه شده است .سپس فاصله
نمونه تا عدسی به گونهای تغییر داده شده است تا سطح مقطع
باریکه لیزر بر روی نمونه برابر با مقدار محاسبه شده برای آن
شاریدگی باشد.
طیف عبوری نمونههای تابشدیده و نمونهی تابشندیده
توسط دستگاه طیفسنج مریی -فرابنفش ،در محدودهی طول
موجی  250تا  700نانومتر و در دمای اتاق ثبت شدند.
ریختشناسی سطح نمونهها با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMبررسی شد .تحلیل تصاویر
میکروسکوپی و بررسی ساختارهای ایجاد شده از طریق نرمافزار
 ImageJبه انجام رسیده است.
 .3نتایج و بحث
نخستین و مهمترین اطالعاتی که در بررسی برهمکنش لیزر با
پلیمر دانستن آن الزامی است آگاهی از بزرگی شاریدگی آستانه
است .روش متداول برای بهدست آوردن شاریدگی آستانه
کندگی ،برونیابی نمودار حاصل از ثبت عمق کندگی پلیمر
برحسب شاریدگیهای مختلف پس از تابش تکپالس است .بر
این اساس ،آستانهی کندگی  PMMAدر برهمکنش با لیزر
گازکربنیک حدود  1/5ژول بر سانتیمتر مربع ثبت گردیده
است [ .]23 ،22در این مقاله اثر برهمکنش لیزر گازکربنیک با
پلیمر  PMMAدر شاریدگیهای فراتر از  10ژول بر سانتیمتر
مربع بررسی شده است .ساختارهای شکلگرفته بر روی سطح
پلیمر و تغییر خواص نوری پلیمر پس از برهمکنش با لیزر
گازکربنیک بررسی شدهاند.

شكل  .1چیدمان مورد استفاده برای بررسی برهمکنش لیزر با پلیمر.
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 1 .3بررسی ساختارهای شكلگرفته بر روی سطح

نتایج بیانگر آن بود در شاریدگیهای فراتر از  10ژول بر
سانتیمتر مربع ،تابش لیزر گازکربنیک منجر به ایجاد
ناهمواریهایی بزرگ مقیاس در مرکز و ساختارهای
میکروموجی در اطراف ناحیه برهمکنش میشود .شکل  2یک
تصویر میکروسکوپ الکترونی نوعی از نمونه تابش داده شده با
 18پالس در شاریدگی  20ژول بر سانتیمتر مربع را نشان
میدهد .همانطورکه در تصویر مشخص است ،ناهمواریهایی
در سطح نمونه در اثر تابش ایجاد میشود .این ناهمواریها در
مرکز بهصورت پستی و بلندیهای نامنظم و در اطراف بهصورت
ساختارهای موجی شکل هستند.
در مبحث ساختارهای موجی شکل ،بهطور کلی احتمال
شکلگیری دو دسته ساختار موج شکل با ابعاد نانومتری و یا
میکرومتری مطرح است .تحقیقات متعدد نشان داده است که
دلیل ایجاد ساختارهای موجی نانومتری تداخل نور لیزر با نور
پراکنده شده از سطح تحت تابش است [ .]3این گونه ساختارها
عمود بر قطبش نور فرودی تشکیل شده و ابعاد آنها از مرتبه
طولموج نور تابشی است .اما علت ایجاد ساختارهای
میکرومتری شکلگیری موجهای حرارتی است [ .]1پس از
تابش باریکه لیزر به نمونه ،دمای ناحیه تحت تابش به شدت
باال رفته و مواد در آن ناحیه به حالت مذاب در میآیند .این
موضوع باعث برهم خوردن تعادل گرمایی نمونه و در نتیجه
ایجاد جریان همرفتی برای نزدیک شدن مجدد به حالت تعادل
گرمایی میشود که در اصطالح به آن جریان همرفت ماراگونی

1

گفته میشود .عالوه بر این ،بهعلت دور شدن بسیار زیاد ماده از
تعادل گرمایی در ناحیه تحت تابش ،تنشهای موجود در نمونه
که حین فرایند ساخت انباشته شدهاند ،آزاد شده و این موضوع
باعث انتشار و هدایت جریان همرفتی بهسمت دیوارههای ناحیه
تابش دیده میشود [ .]5به همین علت است که ساختارهای
میکروموجی در جداره و کنارههای ناحیه تابشدیده شکل
گرفته و قابل مشاهده میشوند (شکل  .)2در نهایت بعد از قطع
شدن تابش لیزری و با انجماد مجدد ماده ذوب شده،
ساختارهای میکروموجی روی نمونه ایجاد میشوند.

1. Marangoni convection flow
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،96شماره  ،2تابستان  ،1400ص 70-62

شكل  .2تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه تابش داده شده با  18پالس
در شاریدگی  20ژول بر سانتیمتر مربع.

تأثیر تعداد پالسهای تابشی و شاریدگی لیزر در نحوه
تغییر ریزساختارهای شکل گرفته بر روی سطح پلیمر در
تصاویر میکروسکوپی شکل  3نشان داده شده است .نکته قابل
ذکر در این شکل نامنظم بودن ریزساختارهای شکل گرفته بر
روی سطح پلیمر است .این ساختارهای نامنظم شکل گرفته بر
روی سطح باعث افزایش آبدوستی [ ]24و افزایش چسبندگی
[ ]25سطح پلیمر میشود که برای ساخت ابزارهای ریزشاره
پزشکی و الکترونیکی بسیار با اهمیت است .در حقیقت با وجود
ارزان و در دسترس بودن پلیمرهایی نظیر  PMMAآنچه که
کاربرد آنها را در ساخت ابزارهای ریزشاره  ،نظیر حسگرهای
زیستی ،محدود میسازد آبدوستی ضعیف و قابلیت چسبندگی
پایین آنها به سایر مواد است [ .]26برای شکلدهی
ریزساختارها بر روی سطح و افزایش آبدوستی و چسبندگی
سطحی آنها از روشهایی مثل برهمکنش با لیزر ،پالسما یا
یونهای پر انرژی استفاده میشود [ .]26 ،25مطالعاتی نیز در
زمینهی افزایش نظم و شکلدهی کانالهای مستطیلی با
استفاده از ماسک [ ]27و کانالهای ذوزنقهای [ ]28با دو بار
تابشدهی پلیمر  PMMAتوسط لیزر گازکربنیک پالسی با
طولموج  10/6میکرومتر گزارش شده است.
همانگونه که در تصاویر مشهود است ،پس از تابشدهی
سطح پلیمر  PMMAدر شاریدگیهای باالتر از آستانه کندگی،
ریزساختارهای میکروموجی در حاشیه و جدارهی ناحیه تابشی
تشکیل شده است .در یک شاریدگی ثابت ،با افزایش تعداد
پالسهای برخوردی به سطح پلیمر تراکم و پهنای ساختارهای
میکروموجی بهترتیب افزایش و کاهش مییابد .با افزایش
شاریدگی در یک تعداد پالس برخوردی ثابت نیز روند مشابهی
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در تصاویر قابل مشاهده است .با افزایش تراکم و کاهش پهنای
ساختارهای میکروموجی ناهمواری سطح کم میشود .پیش از
این نشان داده شده است که ناهمواری سطح پلیمر  PMMAبا
افزایش شاریدگی لیزر گازکربنیک [ ]19و تعداد پالس []29
در طولموج  10/6میکرومتر کاهش مییابد که مشابه با
نتیجهی بهدست آمده در این مقاله برای طولموج  9/6میکرومتر
است .بهمنظور بررسی دقیقتر ،تصاویر میکروسکوپی توسط
نرمافزار  ImageJمورد بررسی قرار گرفته و پهنای میانگین
ریزساختارهای ایجاد شده بر روی سطح در شاریدگیها و تعداد
پالسهای برخوردی مختلف محاسبه شد.
 10پالس

 15پالس

 23پالس

10
()j/cm2

 10پالس

 15پالس

 18پالس

20
()j/cm2

شکل  4وابستگی پهنای ریزساختارهای ایجاد شده بر روی
سطح پلیمر  PMMAبه تعداد پالسهای برخوردی و شاریدگی
لیزر گاز کربنیک مورد استفاده را نشان میدهد .همانطورکه
در شکل مشخص است با افزایش شاریدگی در یک تعداد پالس
ثابت و نیز افزایش تعداد پالس در یک شاریدگی ثابت ،پهنای
ریزساختارهای ایجاد شده بر روی سطح کاهش مییابد.
به لحاظ فیزیکی با افزایش تعداد پالسهای برخوردی به
نمونه ،تنشهای بیشتری در ناحیه تحت تابش آزاد میشود و
این آزادسازی باعث شکلگیری امواج متوالی بیشتر و انتشار
سریعتر آنها در ناحیه مذاب شکل گرفته بر روی سطح
میشود [ .]30تعداد موجهای بیشتر تولید شده در ناحیه
مرکزی تحت تابش بهصورت موجهای پیدرپی بهسمت جداره
ناحیه برهمکنش حرکت خواهند کرد .این امواج در نهایت در
حاشیه ناحیه تابش به دیواره حفره برخورد کرده و متراکم
میشوند .بههمین علت با افزایش تعداد پالس ،افزایش تعداد،
تراکم و کاهش اندازه عرضی ریزساختارهای ایجاد شده بر روی
سطح به وقوع میپیوندد (شکل .)3
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شكل  .3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ریزساختارهای ایجاد شده
بر روی سطح  PMMAدر شاریدگی و تعداد پالسهای تابشی مختلف لیزر
گازکربنیک.

مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،96شماره  ،2تابستان  ،1400ص 70-62

شكل  .4نمودار تغییر پهنای میانگین ریزساختارهای ایجاد شده بر روی
سطح پلیمر برحسب الف) تعداد پالس در شاریدگیهای مختلف و ب)
شاریدگی در تعداد پالسهای مختلف.

همانطورکه پیشتر اشاره شد ،علت اصلی ایجاد
ساختارهای میکروموجی ،شکلگیری امواج حرارتی و
جریانهای همرفتی حاصل از ذوبشدگی و آزاد شدن
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تنشهای ناحیه تحت تابش لیزر است .بنابراین هنگامی که در
تعداد پالسی ثابت شاریدگی لیزر افزایش مییابد ،در واقع
مجموع انرژی منتقلشده به سطح نمونه بیشتر میشود .در
نتیجه ،دمای ناحیه تحت تابش افزایش یافته که این موضوع
نیز افزایش حجم ماده مذاب تولید شده در آن ناحیه را به
همراه دارد [ .]30با افزایش حجم ناحیهی ذوبشدگی،
تنشهای بیشتری از ماده رها میشود که نتیجهی آن ایجاد
موجهای بیشتر ،برخورد شدیدتر و سریعتر آنها به یکدیگر و
در نهایت تراکم باالتر موجها در کنارهی حفره خواهد بود.
بههمین خاطر با افزایش شاریدگی در تعداد پالس ثابت ،کاهش
اندازه عرضی ریزساختارهای ایجاد شده بر روی سطح اتفاق
میافتد.
نکته دیگر قابل توجه در شکل  3آنکه در شاریدگی 10
ژول بر سانتیمتر مربع ،پس از تابش حدود  15پالس ،ساختار
میکروموجی شکل گرفته و بهوضوح قابل مشاهده است .در این
سطح از شاریدگی ،بهازای حدود هر  5پالس ،تغییر اندازه و
تراکم میکروموجها ملموس میشود .این در حالی است که در
شاریدگی  20ژول بر سانتیمتر مربع ،با وجود آنکه شکلگیری
ساختار بعد از همان  15پالس میباشد؛ اما بهازای حدود هر 3
پالس ،تغییرات در میکروموجها قابل ردیابی است .در
شاریدگیهای  40و  50ژول بر سانتیمتر مربع ،آستانه
شکلگیری ساختار حدود  3پالس و بهازای هر دو پالس
تغییرات ساختار ملموس و قابل رویت است .علت این تفاوت در
آستانه و تعداد پالس مورد نیاز برای مشاهده تغییرات ساختاری
در شاریدگیهای مختلف را باید در انرژی هر پالس جستجو
کرد .در واقع شروع شکلگیری و انتشار میکروموجها به سمت
جداره ناحیه برهمکنش ،نیازمند رهایی مقدار کمینهای از
تنشها است که به نوبه خود مستلزم رسیدن مقدار معینی
انرژی به سطح نمونه میباشد .در شاریدگیهای باال ،هر پالس
تابشی انرژی بیشتری را به سطح منتقل و در نتیجه تنشهای
بیشتری را آزاد میکند .به همین دلیل ،با سرعت بیشتر و
تعداد پالسی کمتر میتوان به آستانه تعداد تنشهای رها شده
الزم برای تولید و انتشار میکروموجها دست یافت.
 2 .3بررسی تغییر خواص نوری

سادهترین روش برای بررسی ساختار الکترونی یک ماده جامد
مطالعه طیف جذب نوری آن است .جذب نوری زمانی اتفاق
میافتد که یک فوتون انرژی کافی برای برانگیختگی الکترونها
از کمترین حالت انرژی به حالتهای با انرژی بیشتر را داشته
باشد .در این بخش با ثابت نگاه داشتن تعداد پالسهای
برخوردی 5 ،پالس ،اثر تغییر شاریدگی لیزر در حد باالی
آستانه در تغییر خواص نوری پلیمر  PMMAمورد بررسی
قرار گرفته است .ضریب جذب نوری نمونههای تابشدیده و
نمونه اولیه (تابش ندیده) توسط طیفسنج مریی -فرابنفش
اندازهگیری شده و نتایج آن در شکل  5ارایه شده است.

نمونه اولیه
 20ژول بر سانتیمترمربع
 30ژول بر سانتیمترمربع
 40ژول بر سانتیمترمربع
 50ژول بر سانتیمترمربع
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شكل  .5بررسی اثر شاریدگی لیزر گازکربنیک بر ضریب جذب نوری
نمونههای  .PMMAتعداد پالسهای برخوردی به سطح پلیمر برای تمام
نمونههای تابش دیده برابر با عدد ثابت  5بوده است.

همانطورکه در شکل مشخص است تمامی نمونهها جذب
تابشی اندکی در ناحیه طول موجی فراتر از  380نانومتر و در
ناحیه مریی دارند .به همین علت پلیمر  PMMAکاربرد
گستردهای بهعنوان پنجره شفاف نوری در کاربردهای روزمره
دارد .عالوه بر این ،تمامی نمونهها لبه جذب بارزی در
طولموجهای کمتر از  380نانومتر دارند که بهعنوان مشخصه
پلیمر  PMMAشناخته میشود[ .]31به لحاظ ساختاری،
طیف نمونههای تابشدیده مشابه با طیف نمونه اولیه است با
این تفاوت که پس از تابشدهی با لیزر گازکربنیک و با افزایش
شاریدگی آن ،جذب در ناحیه طولموجی فرابنفش از -265
 380نانومتر بهطور محسوسی افزایش پیدا میکند .در این
ناحیه ،دو قله جذب در طولموجهای  300و  340نانومتر در
طیف جذب نوری نمونهها نمایان هستند .این قلههای جذب نیز
در این محدوده طولموجی جزو مشخصات شناخته شده پلیمر
 PMMAهستند [ .]32پیش از این ،تغییرات مشابهی در
افزایش شدت قلههای جذب موجود در این ناحیه با تابشدهی
پلیمر  PMMAبا تابشهای الکترونی و باریکههای یونی
گزارش شده است .این افزایش شدت قلههای جذب به
شکلگیری گروه دیانهای مزدوج  )–C=C–(n 1از طریق
احیای زنجیره پلیمری  PMMAنسبت داده شده است[،33
.]34
ضریب جذب نوری نمونهها با استفاده از قانون بیر-المبرت
بهدست آمده است[:]35
() 1

A
t

 = 2033
/

که در آن  tضخامت نمونه و  Aجذب نوری است .از طرفی
ضریب جذب نوری در مواد غیربلوری و در نزدیکی لبه جذب با
انرژی گاف نواری  E gرابطهای به شکل زیر دارد [:]36
1. Conjugated dienes
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نمونه اولیه
 20ژول بر سانتیمترمربع
 30ژول بر سانتیمترمربع
 40ژول بر سانتیمترمربع
 50ژول بر سانتیمترمربع

2

که در آن  cیک مقدار ثابت و  hانرژی فوتون است .مطابق
با این رابطه ،انرژی گاف نواری را میتوان با برونیابی ناحیه
خطی نمودار  ( h ) 2برحسب  hبهدست آورد .محل تقاطع
خط برونیابی شده با محور افقی نشاندهنده مقدار  Egخواهد
بود .در شکل  6نحوه محاسبه و در جدول  1مقادیر بهدست
آمده انرژی گاف نواری برای نمونه  PMMAقبل و بعد از
تابش در تعداد  5پالس و شاریدگیهای مختلف نشان داده
شدهاند.
همانطور که پیشتر نشان داده شده است ،افزایش انرژی
گاف نواری در پلیمر  PMMAنشاندهنده کاهش نواحی
بینظم در آن است [ .]37افزایش نواحی بلوری و منظم در
پلیمر باعث کدر شدن آن میشود [ .]2کدر شدن پلیمر در
تطابق با نتایج ارایه شده در شکل  4میباشد که نشاندهنده
افزایش جذب نوری با افزایش شاریدگی است.
با اندازهگیری طیف بازتابی  Rبا استفاده از طیفسنج
مریی -فرابنفش ،ضریب شکست نمونهها مطابق با رابطه زیر
بهدست آمده است [:]38
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شكل  .6رسم رابطه ( )2برای نمونههای  PMMAدر شاریدگیهای مختلف
لیزر گازگربنیک .تعداد پالسهای برخوردی به سطح پلیمر برای تمام
نمونههای تابش دیده برابر با  5و ثابت بوده است .نحوه محاسبه انرژی گاف
نواری از طریق برونیابی بخش خطی نمودار در شکل ضمیمه برای نمونه
اولیه نشان داده شده است.
2/6
2/5
2/4
2/3
2/2
2/1

نمونه اولیه
 20ژول بر سانتیمترمربع
 30ژول بر سانتیمترمربع
سانتیمترمربع
 40ژول بر4444
 50ژول بر سانتیمترمربع

=n

2/0
1/9
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1/7
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که در آن  Kضریب خاموشی است و با ضریب جذب طبق
رابطه زیر در ارتباط است [:]39
() 4
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= K

در شکل  7الف ضریب شکست اندازهگیری شده نمونهها در
ناحیه مریی نشان داده شده است[ .]20با توجه به شکل،
ضریب شکست  PMMAبا شکلگیری ریزساختارها بر روی
سطح افزایش مییابد .با افزایش شاریدگی لیزر گاز کربنیک،
افزایش ضریب شکست بیشتر میشود .همانطورکه پیشتر
مورد اشاره قرار گرفت ،سازوکار غالب در برهمکنش بین لیزر
مادون قرمز گازکربنیک و پلیمر ،سازوکار حرارتی است .با
استفاده از شاریدگیهای باالتر از حد آستانه در این کار،
استخرهایی از مواد مذاب روی سطح تشکیل میشوند .سرعت
پایین انجماد مجدد ماده ،سبب بلورین شدن دانههای
بزرگتری نسبت به ماده  PMMAاصلی خواهد شد .نتایج ارایه
شده در جدول  1مبنی بر افزایش انرژی گاف نواری نیز بیانگر
افزایش نواحی بلورین در پلیمر  PMMAبا افزایش شاریدگی
است .تحقیقات پیشین نشان داده است که چگالی فاز بلوری
پلیمر بیشتر از فاز بیشکل آن است [ .]40چون ضریب
شکست مواد وابسته به چگالی جرمی آنها است ،با افزایش
شاریدگی لیزر گازکربنیک که چگالتر شدن موضعی پلیمر را
به همراه دارد ،ضریب شکست نیز افزایش مییابد[.]41 ،40
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شكل  .7تغییرات ضریب شکست در ناحیه مریی برای الف) نمونه اولیه و
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جدول  .1مقادیر انرژی گاف نواری محاسبه شده برای نمونههای PMMA

تابشدیده در شاریدگیهای مختلف لیزر گازگربنیک.
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 اندازهگیریPMMA  ضریب شکست نمونه، ب7 در شکل
شده در این مطالعه با ضریب شکست اندازهگیری شده در دو
.]43 ،42[ کار مشابه قبلی مورد مقایسه قرار گرفته است
اختالف میانگین بین ضریب شکستهای اندازهگیری شده در
این مطالعه با ضریب شکستهای اندازهگیری شده در کارهای
 محاسبه شده0/017  و0/009 النگوی و بیادی بهترتیب برابر با
 اختالف کوچک بین اندازهگیریهای کار حاضر با کارهای.است
 بیانگر صحت اندازهگیریهای ضریب،انجام شده پیشین
 در بین اختالف روند تغییرات بهدست آمده در.شکست است
 باید به این،این کار با کارهای گذشته در بازه طولموجی مریی
نکته اشاره داشت که روش اصلی و دقیقی که برای اندازهگیری
 و در هر دو کار پیشین نیز،ضریب شکست بهکار گرفته میشود
 این. است1 روش کمترین انحراف،مورد استفاده واقع شده است
-در حالی است که در کار حاضر از طیف بازتاب و جذب اندازه
) برای بهدست آوردن3( گیری شده برای نمونهها و رابطه
.بزرگی ضریب شکست استفاده شده است
 نتیجهگیری.4
 اثر تعداد پالس و شاریدگیهای باالتر از حد،در این مقاله
آستانه لیزر گازکربنیک در ایجاد ریزساختارهای ایجاد شده بر
 و تغییر خصوصیات نوری آن موردPMMA روی سطح پلیمر
 نتایج بیانگر آن است که در این.بررسی قرار گرفته است
 تابش لیزر گازکربنیک منجر به،محدوده از شاریدگی
شکلگیری ساختارهای میکروموجی در اطراف ناحیه
 پهنای ریزساختارهای ایجاد شده بر روی.برهمکنش میشود
سطح با افزایش شاریدگی در یک تعداد پالس ثابت و نیز
 با.افزایش تعداد پالس در یک شاریدگی ثابت کاهش مییابد
 انرژی گاف نواری و، جذب نوری پلیمر،افزایش شاریدگی لیزر
 مقایسه نتایج.ضریب شکست پلیمر افزایش مییابند
اندازهگیری انجام شده در این مطالعه با نتایج اندازهگیریهای
انجام شده پیشین بیانگر افزایش بزرگی کمیات نوری ذکر شده
.بهدلیل افزایش چگالی پلیمر در نواحی برهمکنش است
افزایش نسبت نواحی بلورین در قیاس با نواحی بیشکل در
نواحی برهمکنش دلیل محتمل افزایش چگالی در این نواحی
 میتوان اثر، در ادامه فعالیتهای انجام شده در این کار.است
 توان لیزر و نیز اثر افزودن،طولموجهای متفاوت لیزری
آالییدگی به پلیمر در تغییر شکل ریزساختارها را در کارهای
.آتی مورد بررسی قرار داد
1. Minimum deviation technique
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