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Abstract 

In this paper, we study the analytical capabilities of photothermal lens spectroscopy technique for 

detection of trace amounts of contaminants in water. We use an experimental setup with two 

continuum lasers as pump and probe beams. Different concentrations of iron ions diluted in 

solvents with relative proportions 4:1 of water: ethanol is studied. To increase the technique 

sensitivity, lock-in amplifier and intensity modulation of the pump beam have been used. 

Additionally, the photothermal signal dependence on modulation frequency is investigated and 

the best working frequency according to signal enhancement and the lowest standard deviation is 

found to be 6 Hz. The obtained Limit of detection for doubly ionized iron at the optimum 

frequency is 20 ng/L.  
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 باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است.
 باشدمی المللیبین 4,0مجوز کریتیو کامنز تخصیص این مقاله تحت 

   تشخیص ناخالصی فلزي در آب جهت نورگرمایی عدسی سنجیطیف

  4، دوروتا کورت3اومبرتو کابررا، ،1،2مطروديفاطمه 

  ، ایران، اهوازاهواز شهید چمران دانشگاهعلوم،  ةگروه فیزیک، دانشکد1
 لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانمرکز تحقیقات  2

  ، ایتالیا34151مرکز بین المللی عبدالسلام براي فیزیک نظري، تریست آزمایشگاه اپتیک،  3
  ، اسلوونی5000، نووا گوریسا 13آزمایشگاه پژوهش محیطی، دانشگاه نووا گوریسا، ویپاسکا4

  07/10/1398پذیرش:    21/08/1398ویرایش نهائی:    12/10/1397دریافت: 
  دهیچک

مقادیر  براي آشکارسازيپیوسته  کاوشگرو  دمشبا چیدمان دو لیزر سنجی عدسی نورگرمایی روش طیفتوانایی در این تحقیق، 
هار چ با نسبتمحلول در رقیق شده آهن  یونهاي مختلف لظتغاین منظور، . بهگیردمیجزیی ناخالصی در آب مورد بررسی قرار 

 مشدشونده و مدولاسیون شدت باریکه قفل ةکنندجهت افزایش حساسیت روش از تقویت. دوشمی، مطالعه و اتانول آببه یک 
بررسی  دمشحسب فرکانس مدولاسیون باریکه مده برآدست وابستگی شدت سیگنال نورگرمایی بههمچنین، د. وشمیاستفاده 

در فرکانس بهینه، حد  د.آیدست میبه Hz6، ترین انحراف معیارشدت سیگنال و کمبراساس افزایش د و فرکانس بهینه وشمی
  . استنانوگرم بر لیتر  20آشکارسازي این روش براي نمونه یون آهن دو بار یونیزه 

  سنجی، عدسی نورگرمایی، یون آهن، آبطیف :واژگاندیکل

  مقدمه
 ۀوسیلهب 1965 سال در بار اولین عدسی نورگرمایی   

 درون مایع کوچک ۀمحفظ دادن قرار با گوردن گروه
 دلیلبه. ]1[ دش مشاهده He-Ne لیزر تشدیدگر
 سنجیطیف مطالعات تکنیک، این بالاي حساسیت

 ردو این تکنیک  است شده انجام زمینه این در بسیاري
 بررسی ،]2[ آلی هايمولکول ارتعاشات گیرياندازه
 آشکارسازي نیز و الکترونی ۀبرانگیخت هايحالت
. ]3-7[ کار رفته استبه محلول در مواد کم هايغلظت
 رمايگ گیرياندازه اساس بر نورگرماییعدسی  تکنیک

 گرماي. است نور جذب اثر در نمونه در شده تولید
 تولید شکست ضریب گرادیان ماده، در شده ایجاد

 عدسی. گویندمی گرمایی عدسی اثر آنبه که کندمی

                                                        
 مسئول سندهینو: scu.ac.ir@atroodif.m  

 ،گذاردمی نور انتشار بر که اثري طریق از راگرمایی 
 یدهنام کاوشگر لیزر که دومی لیزر ۀباریک با توانمی
 رکاوشگ ۀباریک شدت تغییرات. کرد آشکار شود،می
 هنمون جذببه نتیجه در و شده تولید گرماي مقداربه

  .]8و9[ است وابسته
 تعیین برايعدسی گرمایی  اثر از تحقیق، این در

فلزات  .شودمی استفاده آب در فلزات کم هايغلظت
هاي مختلف از جمله مسیر از راه توانندمی مختلف

، مواد استفاده شده يهاي شهررودخانه، هوا، فاضلاب
هاي فلزات هستند یا نمک آب که معمولاً  ۀجهت تصفی

شوند و در  آشامیدنی هاي انتقال آب وارد آباز لوله
دیگر را  شکلاتبعضی مواقع خطرات سلامتی یا م

. در این مطالعه توانایی ]10-12[ همراه خواهند داشتبه

mailto:scu.ac.ir@atroodif.m
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نورگرمایی در تعیین میزان  عدسیسنجی روش طیف
 براي این منظور،شد.  مطالعهیون آهن محلول در آب 

 و دمشچیدمان آزمایشگاهی با دو لیزر مختلف براي 
ودیود فوت ۀوسیلي بهو آشکارساز کار رفتبه کاوشگر

  . انجام شد

  کارهاي آزمایشگاهی
ي هاسازي نمونهمراحل آماده: هاسازي نمونهآماده

  زیر بود.  صورتبه Fe(ΙΙ)هاي مختلف داراي غلظت
  مولار:HCl( 6(اسید کلریدریک تهیه  -

mL 9/4 % با  )سیگما آلدریچ( 37کلریدریک اسید
) و رساندن cmΩM 18-1افزودن آب دوبار یونیزه (

مولار  6رقیق شد و کلریدریک اسید  mL10به  حجم آن
  دست آمد.به
 مولار:  HCl (1/0تهیه کلریدریک اسید ( -

mL2/8 % با آب (سیگما آلدریچ)  37کلریدریک اسید
  شد.رقیق  mL1000دوبار یونیزه تا حجم 

 مولار: میلی PHN (30(فنانترولین -1و10تهیه  -

آبه شرکت تکفنانترولین -1و01از  g 7/2از افزودن 
مولار و رقیق 6از کلریدریک اسید  mL5مرك به 

 دستهبا آب دوبار یونیزه ب mL500ساختن آن تا حجم 
 آمد. 

 : Fe(II)تهیه محلول استوك  -

gm 0/695  سولفات هپتاهیدرات فروس
)O27H.4FeSO(  شرکت مرك درmL 250 

 )ΙΙFe(غلظت  مولار حل شد. 1/0کلریدریک اسید 
  بود. 휇푔퐿 570محلول استوك 

از  Fe(ΙΙ)هاي مختلف هاي با غلظتمحلول ۀتهی -
 :محلول استوك

 ةدر باز )ΙΙFe(هاي مختلف هاي با غلظتمحلول
휇푔퐿 05/0  تا휇푔퐿 5  از رقیق ساختن محلول
آب دوبار یونیزه  یکا ترکیب چهار بهب Fe(ΙΙ)استوك 

  دست آمد.  ) به9/99و اتانول (سیگما آلدریچ %

 :فنانترولین -1وFe(ΙΙ)- 10ترکیب  ۀتهی -

mL 1  هر یک از مولار بهمیلی 30فنانترولین -1و10از
ه شد و تهیه شده، اضاف Fe(ΙΙ)تاندارد هاي اسمحلول

رقیق  mL 25حجم نهایی  سپس با آب دوبار یونیزه تا
  شد.

 pHهاي تهیه شده نشان داد که محلول pHگیري اندازه
-1و10با  بهینه براي واکنش ترکیب pH ةآنها در باز
  . قرار داشت 9تا  6بین  pH عنی یفنانترولین 

ت و اي اسیک ترکیب آلی چند حلقهفنانترولین -1و10
این است که  آناهمیت  شود.هاي آلی حل میدر حلال

عنوان لیگاند در تشکیل به معمولاً  فنانترولین-1و10
ابل قهاي فلزي با بیشتر یون و پایدار ترکیبات قوي
 بسیار رنگی پایدار و ترکیب Fe(ΙΙ)و با استفاده است 

ار توان مقدمی همچنین، .دهدقرمز تشکیل میمتمایل به
Fe(ΙΙ) سنجی را از طریق طیف در محلول موجود

دست آمده با دقت بسیار بالایی بهجذبی محلول رنگی 
   گیري کرد.اندازه
 Fe(ΙΙ) هاي بالاتردست آمده در غلظتهاي بهنمونه

تر رنگ قرمز شفاف دارند و با کاهش غلظت کمرنگ
  د.هستن رنگهاي خیلی پایین بیشوند و در غلظتمی

شماتیک چیدمان  1شکل: چیدمان آزمایشگاهی
ش را نمای کار رفتهبه سنجی نورگرماییطیفآزمایش 

-Nd:YAG )mW1000-nm532 CSTلیزر  دهد.می

H- (کار رفتبه دمشعنوان لیزر بهآن دوم  ماهنگدر ه 
در ) He-Ne )Melles Griot, 05-UR-111لیزر و 

عنوان لیزر به mW5و توان  nm8/632موج طول
 شدت باریکه ولاسیونجهت مد .استفاده شدکاوشگر 

 مولد سیگنال ،براي آزمایشدمش در فرکانس مورد نظر 
(Rigol DG2041A) لیزر دمش اتصال داده شد.به 

 ۀفاصل ) با3L )Thorlabs, LB1157-A عدسی
پس از بازتاب از را  دمش لیزر ۀباریک cm10کانونی 
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درون ) DM )Thorlabs, DMLP550آینه دورنگی 
   د.کنمی نمونه متمرکز

  
چیدمان آزمایشگاهی عدسی نور گرمایی. لیزر کاوشگر موج  .1شکل

: مولد سیگنال، nm 532، SGلیزر دمش موج پیوسته  ،nm 8/632پیوسته 
LA ،تقویت کننده :NDF:  ،فیلتر جهت کاهش شدت لیزر دمشPD :

دورنگی  ۀآین :DM: آینه، Mسبز،  ۀ: فیلتر جهت حذف باریکFفوتودیود، 
  : نمونه مایع.S: عدسی، Lجهت عبور باریکه قرمز و بازتاب باریکه سبز، 

موازي  2Lو  1Lدو عدسی  ۀوسیلبه کاوشگر ۀباریک
 خط باهم DMدورنگی  ۀبا از عبور از آین و شودمی

 2Mۀ آیند. گذرراستا از نمونه میدر یک  دمش ۀباریک
)PF10-03-P01را پس از عبور از  کاوشگر ۀ) باریک

 ,PD )Thorlabs فوتودیودطرف آشکارساز نمونه به

PDA 36A-EC2آینه دهد. ) بازتاب میM  براي
عبور  دمش ۀبازتاب بالا و براي باریک کاوشگر ۀباریک

 از آنچه براي تضعیف بیشترهمچنین، بالایی دارد. 
لتر ، یک فیآشکارساز برسدممکن است به دمشباریکه 
با طول موج مرکزي  )F )MELLES GRIOT تداخلی

nm8/632  یک روزنه  .گرفتقرار در مسیرmm1 
ور عبتعبیه شده است که هدف از آن جلوي فوتودیود 

ن ایاست. به کاوشگر ۀدادن تنها بخش مرکزي باریک
اثر تشکیل  در کاوشگر ۀترتیب تغییر توزیع شدت باریک

ا و ی یینورگرمایی در نمونه و در نتیجه واگرا عدسی
توان همگرایی باریکه پس از اندرکنش با آن را می

تغییر مقدار شدت عبوري از روزنه آشکار کرد.  وسیلۀبه
                                                        

1Lock-in amplifier 

 نندةکوسیلۀ تقویتهسیگنال حاصل از فوتودیود ب
 Stanford Research Systems( 1شوندهقفل

SR510شود. ) پس از حذف نویز نمایش داده می
گیري شد و مقدار اندازههر نمونه پنج بار سیگنال 

 .در نمودارها استفاده شدو میانگین محاسبه 

  ایجبحث و نت

فرکانس بهینه جهت  ،اول آزمایش ۀدر مرحل   
دمش مورد بررسی قرار  ۀمدولاسیون شدت باریک

با استفاده از چیدمان آزمایشگاهی که در بخش . گرفت
ی نورگرمایرفتار شدت سیگنال قبل توضیح دادیم، 

مش د آمده برحسب فرکانس مدولاسیون باریکۀ دستبه
براي  2شده در شکلداده هاي نمایش ثبت شد. داده

 ،با افزایش فرکانس مدولاسیوناست.  μ푔/퐿5نمونه 
سیگنال نورگرمایی ثبت شده رفتار کاهشی نشان 

  هاي حاصل با تابع توانی زیردادهدهد. می
1.004-y = 803.54x 
علت  دارد. 99/0برازشی با ضریب رگراسیون بالاتر از 

ی گرمایرفتار  توان برحسباین کاهش سیگنال را می
دلیل رسانندگی گرمایی محدود . زیرا بهکردتوجیه نمونه 
یل تشک ۀدمایی در نمونه که لازمگرادیان  شکیلتماده، 

زمان نیاز دارد. در سیگنال نورگرمایی است، به
هاي بالا، ممکن است قبل از تشکیل گرادیان فرکانس

دمش قطع شود. اما در  ۀدمایی بیشینه، باریک
هاي پایین، نمونه زمان کافی براي ساخت فرکانس

نتیجه ساختار گرادیانی ضریب گرادیان دمایی و در 
تواند از این طریق بر انتشار باریکه شکست دارد و می

کاهش  ،بنابراین. ]13[ بگذارد قابل توجهی اثر کاوشگر
افزایش سیگنال عدسی نورگرمایی کمک فرکانس به

آمده  دستانحراف معیار سیگنال به 2کند. در شکلمی
هاي مختلف نیز نمایش داده شده است. ازاي فرکانسهب

انجامد، افزایش سیگنال میهرچند کاهش فرکانس به
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طور که نمودار ستونی انحراف معیار نشان همان
هاي خیلی پایین، نویز و افت و خیز دهد، در فرکانسمی

 اي افزایش یافته است. اینطور قابل ملاحظهسیگنال به
فرکانس مدولاسیون بهینه در این روش له، انتخاب أمس

را با در نظر گرفتن هر دو پارامتر شدت سیگنال و مقدار 
دارد. بر همین اساس، در این انحراف معیار، لازم می

فت و خیز ا در کنار بزرگی ۀپایفرکانس بهینه بر تحقیق، 
براي  Hz6فرکانس  بررسی شد وسیگنال  کمتر

  دمش انتخاب شد. ۀمدولاسیون باریک

 
حسب فرکانس مدولاسیون شدت باریکه نمودار شدت سیگنال بر .2شکل

 حراف معیار سیگنال ثبت شده در هردمش. همراه با نمودار ستونی که ان
  دهد.  فرکانس را نمایش می

در  نورگرماییعدسی در مرحله بعد، حساسیت روش 
مورد  Fe(ΙΙ)گیري یون فلزي آشکارسازي و اندازه

  مطالعه قرار گرفت.

 
ي هانمودار کالیبراسیون شدت سیگنال برحسب غلظت نمونه .3شکل

Fe( ΙΙ) همراه با نمودار ستونی که انحراف معیار سیگنال ثبت شده براي .
 دهد.هر غلظت را نمایش می

را دست آمده از چیدمان آزمایشگاهی نتایج به 3شکل
نشان  Fe(ΙΙ)هاي مختلف هاي با غلظتنمونهبراي 

دهد. انحراف معیار هر نقطه نمودار را نیز در نمودار می

                                                        
2 Limit of detection 
 

توان دید. منحنی کالیبراسیون رفتار ستونی شکل می
در دارد.  997/0با ضریب رگراسیون خطی بسیار خوبی 

اسخ پشود که میمنحنی کالیبراسیون خطی، فرض یک 
ی خط ۀهاي مختلف نمونسیستم در یک بازه از غلظت

  باشد. 1ۀصورت معادلخط آن به ۀباشد و معادل
1  푦 = 푎 + 푏푥 

با استفاده از این مدل خطی، حساسیت، حد 
را  LOQ 3گیرياندازهو حد  LOD 2آشکارسازي

، شیب خط منحنی کالیبراسیون bتوان تعریف کرد. می
 باشود. عنوان حساسیت روش در نظر گرفته میبه

، SDنمایش انحراف معیار حلال خالی بدون نمونه با 
 اترتیب بتوان بهرا می گیريحد آشکارسازي و اندازه

 .]14[ تعریف کرد 3و  2هايدلهامع

2  퐿푂퐷 = (3 ∗ 푆퐷)/푏 

3  퐿푂푄 = (10 ∗ 푆퐷)/푏 

را از یا حد آشکارسازي  LOD در این مطالعه نیز،
سه برابر انحراف معیار ثبت شده براي نمونه  تقسیم

دست بر شیب خط به است Fe (II)حلال تنها که فاقد 
 .محاسبه کردیمآمده از برازش نمودار کالیبراسیون 

یا  گیريحد اندازه .شد بر لیتر نانوگرم 20مقدار حاصل 
LOQ ا آن رتوان کمترین غلظتی از نمونه است که می

با استفاده از  نیز LOQبا قطعیت قابل قبولی تعین کرد. 
 دستبه نانوگرم بر لیتر 7/66 برابر با 3ۀنمودار و معادل

   .آمد
   گیرينتیجه

ی سنجچیدمانی ساده براي انجام طیف، مطالعه در این   
 موج جذبمطابق با طولی که دمشنورگرمایی با لیزر 

 ،است )فنانترولین-1وFe(ΙΙ)- 10مورد آزمایش(نمونه 
انتخاب فرکانس بهینه جهت مدولاسیون با کار رفت. به

شونده، حد قفلو استفاده از آشکارساز  دمشباریکه 
این  .دست آمدبهنانوگرم بر لیتر  ۀآشکارسازي از مرتب

3 Limit of quantification 
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ن در تعییرا نتیجه، توانایی بالاي این روش و چیدمان 
بسیار جزیی در آب نشان  ةاندازبه یهایصیلحتی ناخا

  دهد. می

  گزاريسپاس

 ،فیزیک نظريعبدالسلام براي  بین المللی از مرکز   
ICTP، هاي این تحقیق در آنجا انجام آزمایش ۀکه هم
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