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 چکیده

ضور نانو ذرات نقره در این مقاله پراکندگی القایی بریلوئن در محیط پراکننده ستون در ح شد، که موجب تغییر دی ا ر سنجیده 

رژی میزان انتغییر میزان پرتو پراکنده خواهند شد.  در نتیجهو طول عمر موج صوتی در محیط  ،ضریب شکست محیطچگالی، 

های متفاوت ورودی به سلللول مورد بررسللی تجربی  رار های مختلف به ازای انرژیبازتابی از سلللول پراکننده بریلوئن در ظل ت

سلللول تحت تغییرات موج از روند صللدودی انرژی بازتابی بر حسللب انرژی ورودی به ها حاکی گرفته اسللت. نتایا این مزمای 

 باشد.صوتی ایجادی در محیط می

 

  نانو ذرات نقره.، پراکندگی القایی بریلوئن، موج صوتی :هاکلیدواژه

 

مقدمه. 1 -1  

پراکندگی بریلوئن در نتیجه  مورد بررسی  رار گرفت، "1لئون بریلوئن"واکن  بین موج نور و صوت ابتدا در  رن نوزدهم توسط 

ای که انرژی و به گونه بسللامدیِ کم صللوت با یک موج)موج پمپ(  با شللدت کافیالکترومغناطیسللی فرودی ج بین مو کن ِبرهم

شده  ،ی از موج تابشی، موجب بازتاب  بخشحالتدر اینگردد. تغییرات چگالی درون محیط نوری ایجاد میتکانه پایسته بماند، 

موجب تغییرات ضریب شکست محیط شده که مانند توری پراش رفتار نامند. این تغییرات چگالی می "2موج استوکس"که منرا 

شدت مومی ستوکس نیز افزایکند. با ادامه این فرایند و افزای   شدت موج ا ط در ی محییابد. اگر تغییرات چگال  میج پمپ، 

لیل منکه تغییرات چگالی به دنامند. می (SBS)3باشلللد، این پراکندگی را پراکندگی القایی بریلوئن اثر تغییر شلللدت موج پمپ

در محیط توان عامل ایجاد امواج صوتی تغییرات چگالی محیط را میشود، محیط با سرعت صوت در جهت موج پمپ منتشر می

استوکس  موج بسامددانست. از سویی دیگر به دلیل سرعت نسبی میان موج پمپ و موج صوتی، با توجه به اثر دوپلر نسبیتی، 

کی از کاربردهای ی .[1]شللودی بریلوئن نامیده میبسللامدی، جابجایی بسللامدییر نموده که این جابجایی نسللبت به موج پمپ تغ

 یجدی عامل اتالف انرژ کی است کهتوسط لیزر  یاهستهی مربوط به همجوش یها یدر مزما ی القایی بریلوئنپراکندگمتدددِ 

 .باشدیپالسما م یلخت یمحصورساز ندیفرم یبرا

شی از  شد تا اثر تغییرات چگالی نا ستون بهره برده  ضریب شکست که عاملدر این پژوه  از نانو ذرات نقره در محیط ا  تغییر 

 است، مورد بررسی  رار بگیرد.پرتو پراکنده  و در نتیجه تقویتِ نمایی تولید شده در محیط افزای  طول عمر امواج صوتیِ

 

 هاروابط و معادله. 2

                                                
1Leon Brillouin 
2 Stokes Wave 
3 Stimulated Brillouin Scattering 
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سال  نیاول یبه طور تجرب سط چیائو  و همکاران  در  شد. 1964بار فرایند پراکندگی القائی بریلوئن  تو شاهده  ها من م

از یک میزر  وی )مشلللابه لیزر در ناحیه میکروویو(، و بلور کوارتز و یا وت اسلللتفاده کردند و متوجه پراکندگی امواج نور در اثر 

نور فرودی کمتر )موج  بسللامداز  صللوتی یهافونون بسللامداندازه شللده بهنور پراکنده بسللامد د،تقویت امواج مافوق صللوت شللدن

ستوکس( و  ستوکسی) موج منت شتریب ایا شد،ی( ما شناخته ییعنوان جابجااین تغییرات به با ست. هنگامبریلوئن   کهیشده ا

𝐼)گردد  شتریب لوئن،یبر یپراکندگ جادیا یشدت مستانه برا زانیشفاف از م طیبه مح یفرود کهیشدت بار > 𝐼𝑡ℎ−𝐵) نیدر ا 

شلود، لاا ضلریب شلکسلت من تغییر کرده و نور ر محیط ایجاد میحرارتی د یزهایوخ( و یا افتها)فونون یحالت مدهای صلوت

و نور  افتهی یفزاا دشلللدهیشلللده دامنه موج صلللوتی تولپراکنده یکن  پرتو پمپ با پرتوها. از برهمگرددیپراکنده م یفرود

صوتی شود. صورت نمایی تقویت میشده بهپراکنده ضایی و زمانی تناوبی از تواند یک جفتیمهر یک از این امواج  شدگی ف

نور پراکنده  بسامدتغییر   نور پراکنده شود. بسامدچگالی )و به همین ترتیب ضریب شکست( محیط ایجاد کند و موجب تغییر 

 این نوع پراکندگی است. فردمنحصربههای نسبت به زاویه پراکندگی از ویژگی

(2) 
∆𝑣 = 𝑣0 − 𝑣′ = 2𝑣0𝑛0𝑉𝑎/𝑐 sin

𝜃

2
 

𝑛0 ،ست خطی محیط شک صوتی در محیط و  𝑣𝑎ضریب  )زاویه پراکندگی( زاویه بین پرتو نور فرودی و پرتو نور 𝜃 سرعت موج 

 باشد.یمپراکنده 

 نماید:ی بریلوئن از رابطه زیر پیروی میبسامدجابجایی 

(3) 𝜔𝐵 = 𝐾𝐵𝜈 = 2𝜔𝐿(𝑛
𝑐⁄ )ν sin (𝜃

2⁄ ) 

𝑛که       
𝑐⁄ ، سللرعت نور در محیط ν   ی صللوتی و هافونونسللرعتθ   زاویه بین بردار موج𝐾𝐿  و𝐾𝑆 باشللد. یم𝜔𝐵   طبق

𝜈𝐵)بریلوئن  بسامددر راستای رو به عقب بیشترین مقدار است. محدوده  θ =180°)( در ) 3ی )رابطه ≈ 0.3 − 6 𝐺𝐻𝑧) 

(0.1 – 2 𝑐𝑚−1 اسللت. بنابراین )بریلوئن  بسللامدتغییرات در محدوده فراصللوت هسللتند.  ذکر شللده،ی صللوتی هابسللامد

θ در = شللود و تی طول عمر فونون مکوسللتیکی به یم(  مالح ه 4که از رابطه ) طورهمانکند. یمبه سللمت صللفر میل  0°

شاهده  جلوروبهکند پراکندگی یمنهایت میل یبسمت  ستیکی )هافونونشود. طول عمر ینمم ( از روی فرمول زیر بر 𝜏𝐵ی مکو

 مید: یم به دستاساس کاه  ویسکوزیته )گرانروی( 

(4) 𝜏𝐵 =
𝜌0

𝜂𝐾𝐵
2 =

𝜌0

4 𝜂𝜔𝐿
2(𝑛

𝑐⁄ )2𝑠𝑖𝑛2(𝜃
2⁄ )

 

 بردار موج بریلوئن موج صوتی است.  𝐾𝐵ویسکوزیته و  𝜂چگالی محیط ،  𝜌0که  

ستیم که هنگامی ست محیط ه شک ضریب  شاهد تغییرات چگالی و در نتیجه  صی به محیط نوری افزوده گردد،  که ناخال

های مورد استفاده در این تجربه، نانو ذرات یابد. ناخالصیموجب تغییر در امواج صوتی محیط شده و میزان نور پراکنده تغییر می

  کند:تغییرات ضریب شکست پیروی میستون( از روابط زیر برای میزان نقره هستند که ترکیب این ذرات فلزی با محیط ملی)ا
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(5) (
𝜀 − 1

𝜀 + 2
) = 𝑓1(

𝜀1 − 1

𝜀1 + 2
) 

الکتریک ی ضریب دیی نهایی برای محاسبهو رابطه [2] به محیط است شدهافزودههای کسر حجمی ناخالصی f1(، 5در رابطه )

ستفاده از ثابت دی مؤثر  ستبه دهای محیط میزبان و ذرات ناخالصی و کسر حجمی ناخالصی چنین الکتریکمحیطِ مرکب با ا

 :میدمی

(6) εc = ε0

εm(1 + 2f) + 2ε0(1 − f)

εm(1 − f) + ε0(2 + f)
 = nc

2 

صیضریب دی εmالکتریک محیط میزبان و ضریب دی ε0الکتریک محیط مرکب، ضریب دی εcکه در من  می الکتریک ناخال

  .[3] شودضریب شکست و ضریب جاب محیط مرکب می ncباشد. و 

 پژوهشهای . یافته3

ختلف مورودی به سلللول های انرژیبر حسللب میکروموالر  23و  10، 5های ظل تبه ازای ( میزان انرژی بازتابی 1در شللکل )

 است.روندی صدودی را با افزای  ظل ت طی نموده  ترسیم شده است که

 
 میکروموالر. 23و  10و  5و  0های سلول مربوط به ظل ت بهانرژی ورودی  برحسب SBSانرژی استوکس بازتابی از سلول  1شکل 

شود انرژی بازتابی بر حسب انرژی ورودی به سلول روندی افزایشی را طی نموده ( مالح ه می1همانگونه که از شکل )

صورت می ستون( در محیط بریلوئن تغییراتی  ست. با افزودن نانو ذرات نقره به محیط ملی )ا شرحا شد گیرد به این  ت تپ که 

 ( ذکر گردیده:8کن  وابسته است. این وابستگی در مدادله )ی بریلوئن، شدت لیزر ورودی و طول برهماستوکس به ضریب بهره

 
(8)    Is = IS0

exp(gBILl) 

IS0
 باشد.کن  میطول برهم lشدت تپ لیزر و  ILی بریلوئن، ضریب بهره gBشدت تپ استوکس اولیه،  

 شوند: ( مربوط می9ی بریلوئن نیز به ضریب شکست، سرعت موج صوتی در محیط و چگالی مطابق رابطه )ضریب بهره
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(9)    
𝑔𝐵 =

ωs
2𝛾𝑒

2

𝑐3𝑛𝑣𝜌ΓΩ

 

 

𝛾
𝑒

= (𝑛2 − 1)(𝑛2 + پهنای خط بریلوئن در  ΓΩچگالی محیط،  𝜌ضریب شکست محیط،  𝑛ضریب الکتروتنگ ،  3/(2

𝜏𝐵طول عمر فونون صوتی در محیط)باشند. ای میفرکانس زاویه = 1
ΓΩ

 شود:( بصورت زیر نوشته می9(  با توجه به رابطه )⁄

 
(10)    

𝜏𝐵 =
λ2

16𝜋2𝑛2�́�
 

 

𝜆 ،طول موج نور فرودی 𝜂/𝜌 𝜂   .طیمح کی کینماتیس تهیسکوزیو ́=

اساس تغییرات ضریب شکست محیط بر مید که دست می( به11ی )ی بریلوئن رابطه( برای ضریب بهره10و  9از ترکیب روابط )

 گردد:و سرعت صوت در محیط محاسبه می
(11)    

𝑔𝐵 =
𝛾𝑒

2

4𝑐𝑛3𝑣𝜌𝜂
 

 

𝑣   بریلوئن وابسته به عناصر فیزیکی بسیاری از جمله  شود که ضریب بهرهدیده می 11سرعت صوت در محیط است و از مدادله

 باشد.محیط میسرعت صوت در محیط، ویسکوزیته، چگالی، و ضریب شکست 

 (  ابل محاسبه است:12ی )از رابطه Lشدت نور پمپِ پراکنده شده در محیطی به طول 
(12)    𝐼 = 𝐼0exp (−𝛼𝐿) 

 

 𝐼0  ،شللدت نور فرودی𝛼  ضللریب جاب محیط هسللتند. بزرگی مقدار𝛼  منجر به کاه   ابل توجه انرژی و فاکتورهای حرارتی

  خروجی موثر است.پرتو شود که بر کیفیت محیط می

ساس نتایا به توان عنوان کرد که با افزودن ( می12تا  8دست ممده از این کار و طبق مدادالت حاکم بر بریلوئن و مدادالت )بر ا

ست  شک ضریب  سبت به حالت خالص تغییر کرده و این تغییر موجب تغییر  صی نانو ذرات نقره به محیط، چگالی محیط ن ناخال

سبت شده در محیط را در پی دارند و طبق هایمحیط با ن صوتی ایجاد  سرعت موج  شته که تغییر  شد، گ ی که در مدادالت ذکر 

 نماید که بر شدت و کیفیت تپ بازتابی موثر است.میزان ضریب بهره بریلوئن تغییر می( 11مدادله )

ده و تضدیف کنن تواند به عنوان میحضور نانوذرات است که استفاده از لیزرهای پرانرژی یکی از کاربردهای این پژوه  هنگام 

 خواهد بود. مفید ادوات اپتیکی ز ایجاد اثرات ظیر خطی مخرب در اسلللتفاده ازا بهبود دهنده پالس برگشلللتی جهت جلوگیری

 که در اینبراگ رخ داد  -همچنین هنگام اسلللتفاده از نانو ذرات نقره در محیط نوع دیگری از پراکندگی به نام پراکندگی مای

 مطلب فرصت پرداختن به من میسر نیست.
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