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كمفتاح عامل نوعیة السلبي   BDNi-ClIبمعقدأستخدام بولي میثل میثا  اكریالیت المطعم 
  YAG  Nd:2+للیزر 
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 الخالصة
ثم  Niیتناول ھذا البحث تحضیر معقد الدایثین للیكاند الدایثول بنزیل وایون مركزي لعنصر         

حیث أ ظھر حزمة امتصاص بشدة  UV-VIS-NIRومطیاف   FTIRشخص المعقد المحضر بمطیاف 
للمجموعة الكروموفوریة والتي تمثل حزمة (*)عالیة والتي تعود إلى األنتقال االلكتروني 

امتصاص تشبع حیث ظھرت عند المنطقة الطیفیة المرئیة والقریبة من الحمراء. نظرا ألمتالك الصبغة 
والتي تمثل حزمة انبعاث للیزر   )1060nmالمحضرة حزم امتصاص تشبع عند المنطقة القریبة من (

Nd+2:YAGو    Nd+2:Glass میثا أكریالیت بصبغة الدایثین وضمنت داخل تم تشویب بولي میثل
وأجریت قیاسات لحساب أمد النبضة  للصبغة مذابة بكلوروفورم  Nd+2:YAG   تجویف منظومة لیزر 

) وتم الحصول على نبضة لیزریة بأمد قصیر مقارنة بألتشغیل الحر وبذلك عملت ھذه M) 10-3وبتركیز
  .من الحمراء الصبغات كمفتاح عامل نوعیة للیزرات القریبة

  

 الكلمات المفتاحیة

saturable absorber, passive Q-switch NIR lasers, BDNi-ClI dithine complex 
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ABSTRACT 

      In this research prepared  Dithine complex have been prepared from 
dithiol benzil  ligand and central ion to the Ni element the ligand and 
complex have been investigated using FTIR spectrophotometer and UV-
VIS-NIR spectral reigns show higher intensity represents the π-π* 
transition in the chromopher cycle .These absorption which appear in 
visible and near IR spectral regions , PMMA doping by this complex to 
prepared foils ,these  foil  has been implemented in Nd+2:YAG laser 
cavity because each posses resonant absorption  band near  Nd+2:YAG, 
Nd+2:Glass emitting at (1060nm). pulse duration measured to foil of 
PMMA and complex dissolved in chloroform at (10-3M)  is very short 
compared with free running Pulse duration ,therefore the complex  work 
as Q-switch to the NIR lasers.                                               
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  المقدمة-١

نظرًا للخصائص الطیفیة لمعقدات الدایثین التي تتمیز بھا عن بقیة المعقدات حیث تمتلك  حزم   
 امتصاص في المنطقة القریبة من تحت الحمراء والتي تعود الى االنتقاالت االلكترونیة 

ایول بنزیل للمجموعة الكروموفوریة لمعقدات الدایثین مثل معقدات ثنائي ث C=Sو  C=Cلالواصر 
. فالخواص الطیفیة لبعض  [1]المعوضة وثالثي ثایوبنزیل المعوضة وغیرھا من معقدات الدایثین 

معقدات الدایثین مالئمة جدًا الستخدامھا لمجموعة اصباغ ماصة مشبعة تعمل كمفتاح عامل نوعیة 
 الطوال موجیة مختلفة تخدم انواع متعددة للیزرات القریبة من الحمراء

ھمیة النبضة اللیزریة العمالقة ذات القدرة العالیة والتي تم الحصول علیھا من خالل تقنیة تحویل وأل    
مفتاح عامل النوعیة سلبیًا حیث تدخل المواد الماصة المشبعة في تحضیرھا، لذا أنصب جھودالباحثین 

  .[2]في تحضیر صبغات الدایثین ذات صفة االمتصاص حد التشبع

لمشبعة بخاصیة امتصاص غیر خطي یتناقض مع زیادة شدة الضوء الساقط علیھا تتمیز الماصة ا     
   (Bleaching)والذي یؤدي إلى إشباع المستوي المتھیج العلوي لھا والوصول إلى حالة القصر 

لالصباغ الماصة المشبعة،  (bleaching)حیث أعتمدت عملیة التشغیل المفتاحي على صفة القصر    
صة المشبعة على امتصاص االشعة الساقطة علیھا وخصوصًا عند المستویات تعمل الصبغات الما

الطاقیة الرنینیة الى حد اشباع ھذه المستویات. عند الوصول الى حد االشباع فانھا تعمل على امرار 
اشعة اللیزر تحدث حالة القصر ولھذا االنخفاض المفاجئ لالمتصاص لھ تأثیر في تولید نبضة عمالقة او 

من النبضات العمالقة. طبقت ھذه العملیة لرفع المستوى االقصى للقدرة البصریة من منطقة سلسلة 
  . [3]الكیلو واط الى منطقة المیكاواط

  المواد وطرائق العمل-٢

ن   (0.1)مول من البنزاالدھاید االروماتي و  (0.1)مزج   و    -٤مول م ل أمین اثي میث د    -/٤ثن ورو بنزالدھی كل
ذاب   (0.037)كحول االثیلي اضیف الى ھذا المزیج مل من ال (35)مذاب في  مول من سیانید البوتاسیوم م

ي دورق    (18)في  ف التصعیدي وسخن         (250)مل من الماء المقطر ف دة ووضع المكث ة واح مل ذو فوھ
ساعة. وبعدھا یبرد المزیج في حمام ثلجي ولمدة نصف ساعة   (4)ولمدة 70cالمزیج تصعیدیًا عند درجة ہ

و  ر بل ل          فتظھ دھا تغس ل. بع ر متفاع د الغی ن االلدھای تخلص م ول لل الل المحل اء خ ار الم رر بخ رات یم
ون          ون او بیضاء الل ورات صفراء الل ى بل انول فنحصل عل البلورات بالكحول االثیلي ثم تعاد البلورة باالیث

ادة     ون االصفرتمثل م و   -٤مائلة الى الل ل أمین د       -/٤داي میث م تحضیر معق زوین ت ورو بن   BDNi-ClI كل
  -.:[4]اعتمادًا على طریقة التحضیر االتیة (1)كما مبین في المخطط 
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ن        (0.003mol)یضاف   ول مكون م ى محل د الفسفور ال ن خماسي كبریتی زوین   (0.1mol)م بن
دورق       (250)دایوكسان في دورق دائري سعة  (10ml)مذاب في  ى ال م عل ف تصعید مالئ مل. ركب مكث

ى         وسخن المزیج بخالط مغناطی ون المزیج ال ائي واستمر التسخین لحین تحول ل سي مجھز بمسخن كھرب
دة      ام ثلجي لم ي حم ون      (15min)اللون االحمر اوقف التفاعل ثم برد المزیج ف ادة لزجة ذات ل انفصلت م

ى             دة مرات. أضیف ال اء المقطر ع ادة اللزجة بالم م غسلت الم احمر وفصل المحلول عن المادة اللزجة ث
ة  ادة اللزج ائي   الم ل الم د النیك ح كلوری ي  (3gm)مل ذاب ف یف   (5ml)م م اض ر ث اء المقط ن الم  (4ml)م

ین          رواح ب دة تت ك لم ع التحری ائي م ام م ى حم  (30-40)حامض الھیدروكلوریك المركز وسخن المزیج عل
 دقیقة. وبتصاعد غاز كبریتید الھیدروجین بشكل رغوة فوق  محلول بني اللون. بعد تبرید المزیج انفصلت  

ادة                د اع دة مرات. بع اء المقطر ع ن المزیج وغسلت بالم ادة اللزجة ع ون، فصلت الم ة الل ادة لزجة بنی م
د         البلورة نحصل على بلورات خضراء ف عن رن التجفی ي ف ت ف ي. رشحت وجفف اللون مائلة الى اللون البن

رارة  ة ح دة    (60C)درج یف  (45min)ولم و  (10ml)، اض ید الص دي لھیدروكس ول قاع دیوم محل
دة           (6N)وبعیاریة  ورات السابقة وبتسخین المزیج لم ى البل ذیب عضوي ال د درجة    (20min)مع م وعن
ة             (C 70)حرارة    ة فصلت الطبق د واخرى مائی ى المعق وي عل داھما عضویة تحت ین اح انفصلت طبقت

ن   ساعة وكان الن ( 1.5-1)العضویة عن المائیة وجففت في فرن تجفیف ولمدة زمنیة تتراوح  ارة ع اتج عب
ة المخطط         (BDNi-ClI)بلورات  اوة عالی ورات ذات نق ى بل ورة لنحصل عل اد البل   (1)خضراء اللون، تع

  .[6,5]یوضح خطوات التحضیر
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   (BDNi-ClI)  : الصیغة الجزئیة لمعقد ١- الشكل 

  تشخیص اللیكند المحضر والمعقد بطیف األشعة  تحت الحمراء-٣

 Perkin  Elmer FT-IR Spectrophotometer شخصت المواد المحضرة باستخدام جھاز    
model  1720X  

  بنزوین كلورو-/4–ثنائي مثیل أمینو - 4الحمراء للمركب  )  طیف االشعة تحت١- ٣(

كلورو بنزوین - /4–ثنائي مثیل أمینو - 4اظھرت القیاسات الطیفیة لالشعة تحت الحمراء للمركب   
  یوضح طیف االمتصاص لالشعة تحت الحمراء. (2). الشكل (1)حزم االمتصاص الموضحة في الجدول 
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  بنزوین كلورو-/4–ثنائي مثیل أمینو - 4اھم حزم االمتصاص للمركب  (1)جدول 

 المجموعة المھتزة ١- حزمة االمتصاص (سم)

 (O-H)حزمة االھتزاز المطي 3370

 االروماتیة (C-H)حزمة اھتزاز مط  2920

 االلیفاتیة (C – H) حزمة اھتزاز مط  2860

 لمجموعة الكینون  (C=O)حزمة اھتزاز مط  1698

 حلقة البنزینل  (C=C)حزمة اھتزاز مط  1550

 االلیفاتیة (C – C) حزمة اھتزاز مط  1990

 لحلقة البنزین  (C-H)حزمة انحناء  1255

  N-phانحناء مطي  1067

 لحلقة بنزین ثنائیة التعویض C-Hحزمة انحناء  815

 لحلقة بنزین احادیة التعویض C-Hحزمة انحناء  715

 عویضلحلقة بنزین احادیة الت C-Clحزمة انحناء  815

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بنزوین كلورو- /4–ثنائي مثیل أمینو -4یوضح طیف االمتصاص لالشعة تحت الحمراء لمركب (2)شكل 
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Bis (4-dimethyl amino4-chloro dithio benzil) ( BDNi-ClI) )خیص  ٢-٣ ) تش
  المعقد

وق   واطیاف االشعة (FT-IR)بدراسة اطیاف االشعة تحت الحمراء   BDNi-ClI شخص معقد ف
راء ت الحم ن تح ة م ة والقریب جیة والمرئی  Shimadzu UV-Visible Recording  160   البنفس

Spectro Photometer UV     ت ن تح ة م ة والقریب ة المرئی ي المنطق ة ف ات الطیفی ت الفحوص  اجری
ن تحت الحمراء         ة م ة القریب ي  المنطق ة ف الحمراء وقد اظھر للمعقدات حزمة امتصاص التشبع في المنطق

 للمجموعة الكرموفوریة الخاصة بالمعقد المحضر  (*)وتمثل االنتقال االلكتروني 

 .(2)نتائج التحلیل الطیفي لالشعة تحت الحمراء لھذه المعقدات وكما مبین في الجدول 

   FTIRتمثل طیف األمتصاص للمعقد عند المنطقة  (3)والشكل 

  BDNi-ClIحزم االمتصاص لمعقد  (2)جدول 

 المجموعة المھتزة ١- حزمة االمتصاص (سم)

 أالروماتیة (C-H)حزمة االھتزاز ألمطي  3000

 االلیفاتیة (C-H)حزمة االھتزاز ألمطي  2900

 أالروماتیة (C=C)حزمة االھتزاز ألمطي  1592-1600

 الكیلیتیة (C=C)حزمة االھتزاز ألمطي  1472

 أالروماتیة (C-H)حزمة االنحناء  1175 ,1210

  (C-S)حزمة االھتزاز ألمطي لآلصرة   810

 (S – M)حزمة االھتزاز ألمطي لآلصرة   320-360

                                                    حزمة االھتزاز ألمطي لآلصرة  590
        (C-Cl)  

 (S –M)حزم انحناء   250 – 220
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  BDNi-ClIیوضح طیف االمتصاص لالشعة تحت الحمراء لمركب (3)شكل 

  

للمعقد حزمة امتصاص : ) الفحوصات الطیفیة لمعقدات الدایثیـن للمنطقة القریبة من تحت الحمراء٣- ٣(
للمجموعة  (*)تمثل االنتقال االلكتروني التشبع في المنطقة القریبة من تحت الحمراء و

  )4(  الكرموفوریة الخاصة بالمعقد المحضر وكما موضح في الشكل
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  یوضح طیف االمتصاص لالشعة (4)الشكل 

  BDNi-ClIتحت الحمراء لمركب

  

  BDNi-ClIطریقة تحضیر أغشیة البولي میثل میثا أكریالیت المشوبة بصبغة  - ٤   :

ي     3یذاب       ت ف ا أكریالی ل میث دة      5غم من البولي میث رك لم ورم ویت ن الكلوروف ساعة  24مل م
م             3M-10  یضاف ة ث ولیمر وتصب  بصحون زجاجی ى الب الكلوروفورم ال ة ب من الصبغة مذاب

ساعة وتفصل األغشیة    12) ولدة ثالث ساعات بعدھا تترك 40Cتجفف بفرن تجفیف عند درجة (
  تجویف اللیزريعن القواعد ثم تضمن داخل ال

  ن الصبغات داخل التجویف اللیزريتضمی-٥

ة   (BDNi-ClI )نظرًا المتالك الصبغة  ة  التالی    1062حزم امتصاص تشبع عند المنطقة الطیفی
)nm ] (9,8,7   زر وجي للی ول الم ن الط ة م ث   Nd+2:Glassو  Nd+2:YAG]. القریب الباع

وجي   ول الم كل ر    (nm 1060)للط بغة بش ذه الص منت ھ بغة    ض ة بالص ة مطعم ائق بولیمری ق
د نبضات       ى تولی ؤدي إل ا ی التجویف اللیزري حیث تزداد عملیة الضخ العكسي للوسط اللیزري مم

دة       دًا بوح یر ج د قص ة ذات ام د نبضة لیزری ة بأم ة  (nanosec 38لیزری د النبض ى ام بة إل ) نس
  .          35secبوحدة  free runningاللیزریة بالتشغیل الحر  

  یاك –) التالي یوضح منظومة لیزر النیودیمیوم ٥شكل(ال
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  یاك –)منظومة لیزر النیودیمیوم ٥الشكل(

  

المذابة في الكلوروفورم نبضة ذات امد  ( BDNi-ClI )وقد سجلت النبضة اللیزریة بأستخدام الصبغة 
  امد النبضة ) مقارنة بالتشغیل الحر ذات (7كما بالشكل nanosecondقصیر جدًا بوحدة 

sec 35 وبذلك یكون المبدأ قد تحقق مفتاح عامل النوعیة.(6كما بالشكل (  

7 6 8 

2 1 
3 

4 

5 

 الوسط الفعـال  -1 
Nd+2:YAG  
ــة  -2  ــرأة عاكس م

  جزئياً
  موشور عاكس -3 
  مصباح ضخ -4 
  مصدر قدح -5 
  مقياس طاقة -6 
  راسم النبضة -7 

-
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التشغیل الحر اقل بكثیر من قدرة النبضات الناتجة عن تضمین الصبغة  لوحظ ان قدرة النبضة في     

   (4)وبذلك تحقق مبدأ  مفتاح عامل النوعیة لھذه الصبغة كما موضح في الجدول 

  

  یمثل قیم طاقة وآمد وقدرة النبضة في حالة المسار الحر وبتضمین الصبغة      (4)جدول 

Free Running BDNi-ClI 

C
on

c.
 3
1

0- 3
  (M

)
 

E (mJ) 
 

(sec) 

P=E/ 

(mJ/sec) 
E (mJ) 

 
(nsec) 

 

P=E/ 

(mJ/sec) 

125 37 3.378 59 38 1552.6 CHCl3  

  المناقشة -٦ 

تالك الصبغ        ن       ( BDNi-ClI )نظرًا الم ة م ة امتصاص تشبع قریب د االطوال    (nm 1060)حزم عن
ة  زر   (nm 1062)الموجی زري للی ف اللی ل التجوی منت داخ وجي   Nd+2:YAGض ول الم ث للط الباع

(1060 nm)         مین د تض ات عن د النبض درة وآم ع ق ر م غیل الح د التش ة عن د النبض درة وآم ة ق . ومقارن

  

یاك                                                                                       - ) نبضة التشغیل الحر للیزر نیدیمیوم 6الشكل (  ) نبضة التشغیل المفتاحي السلبي7الشكل (
  .  BDNi-ClI باستخدام صبغة
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درة النبضة    (4)الصبغات كما موضح في الجدول  لوحظ ان قدرة النبضة في التشغیل الحر اقل بكثیر من ق
  عیة لھذه الصبغة. الناتجة عن تضمین الصبغة وبذلك تحقق مبدأ مقتاح عامل النو

  

  االستنتاج-٧

نظرًا الھمیة النبضات اللیزریة ذات القدرة العالیة في المجاالت العلمیة الزالت ھذه العملیة في طریقھا الى 
واد     التطور ونخص ھنا طریقة مفتاح عامل النوعیة السلبي ذو عملیة تشغیل غیر معقدة تتضمن استخدام م

اح        ماصة مشبعة. تم تطویر العمل في ھ دایثین یعمل كمفت ة تحضیرمعقد ال ى طریق اد عل ذا المجال واالعتم
ن         ة م ة قریب ة امتصاص رنینی د ذا حزم ھ معق عامل نوعیة للیزرات الحالة الصلبة في متن ھذا البحث لكون
ة              ة لتحضیر صبغات ماص ذه الطریق اد ھ ن اعتم ذلك یمك زرات. ك ذه اللی ن ھ ة م ھ المنبعث االطوال الموجی

وا د اط بعة عن ة    مش ى حلق ة عل امیع المعوض زي والمج ون المرك وع االی ى ن ادًا عل ددة اعتم ة مح ل موجی
ى    ادًا عل زرات اعتم ھ للی وال الموجی ع االط ة م اص الرنینی زم االمتص ع ح ة مواق د. ولموائم زین للیكان البن

  اختیار المذیب المناسب وبتراكیز محددة.
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