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 برموآلومینیوم فتالوسیانین -بررسی مورفولوژی، ساختار و خواص اپتیکی نانو کامپوزیت پلی پیرول

 ریاضی، صبح ناز؛ عظیم عراقی، محمد اسماعیل

تهران ، خوارزمی دانشگاه فیزیک گروه  

 چکیده

میلی بار به روش تبخیر با پرتوهای     در محیط خالء با فشار  (PPy+30%BrAlPc )برمو آلومنیوم فتالوسیانین  -در این پژوهش، الیه نازک نانو کامپوزیت پلی پیرول    

سطح الیه های نازک نانو کامپوزیت ، به ترتیب به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل  .الکترونی بر روی زیر الیه های شیشه ای تهیه شده و مورد مطالعه قرار گرفت

ماده با استفاده   اپتیکی گاف انرژی عالوه بر این،. مورد بررسی قرار گرفته شد  (UV-Vis)فرابنفش مرئی  -و اشعه مادون قرمز (XRD) ساشعه ایک پراش ،  (FESEM)میدانی

 .گردید محاسبه    بر حسب     نمودار از شیب

Investigation of morphology, structure and optical properties of nano-composite 

Polypyrrole-Bromoaluminium phthalocyanine 

Riyazi, sobhenaz
*
, Azim –Araghi, Mohammad .E 

Applied Physics Division, Physics Department, Kharazmi University, 49 Mofateh Avenue, Tehran, Iran 

Abstract 

    In this study, Polypyrrole-Bromoaluminium phthalocyanine (PPy-%03BrAlPc) nano-composites thin films 

were prepared by electron beam gun evaporation under vacuum of approximately           onto pre-cleaned 

glass substrate.  Morphology, structure and optical properties of nano-composites thin film have been 

characterized by field emission scanning electron microscopy, X-Ray spectrometer and UV-Vis, respectively. 

Also, we determined the optical band gap energies of nano-composite by slop of       cuvers.  

 

گاف انرژی اپیتکی ;پلی پیرول;فتالوسیانینبرموآلومینیوم  ;نانو کامپوزیت: ژهلید واک

 مقدمه 

ر بسیاری در بهبود تأثی ،طراحی و ساخت نانو کامپوزیت در مقیاس نانو

های اخیر فتالوسیانین و مشتقات آنها  در دهه. های آنها دارد ویژگی

کاربردهای فراوانی در زمینه هایی از قبیل سلولهای فتوولتایک، 

قطعات الکتریکی و اپتیکی، دیودهای  گازی و شیمیایی، سورهاینس

دسته از  آنها. دداشته ان و غیره نوری، ترانزیستورهای اثر میدانی -گسیل

نیمرساناهای آلی هستد که پایداری شیمیایی و گرمایی باالیی از خود 
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مطالعات جدیدی برروی فتالوسیانین های هالوژن . ]1-0[ نشان داده اند

ا های مناسبی ر در کاربردهای زیادی، ویژگی آنها .شده استدار متمرکز 

خت یر ،هالوژن دار های عالوه بر این فتالوسیانین. از خود نشان داده اند

پایداری گرمایی در یک رنج دمایی بزرگ نسبت به  و شناسی

و  به علت رسانندگی باال .]4[دارند دار  نهای غیر هالوژ فتالوسیانین

ترین پلیمر رسانایی است که  البج لپیرو پلیپایدار بودن در هوا، 

ها،  ها ، کاتالیست الکترونیک میکرودر صنعت اربردهای فراوانی ک

نانو کامپوزیت پلی . ]5،6[ ورد استفاده قرار می گیردم و غیره  سنسور

. به روش شیمیایی سنتز گردیدبرموآلومینیوم فتالوسیانین  -پیرول

نازک نانو کامپوزیت به روش تبخیر با پرتوهای الکترونی بر  های الیه

 هها بوسیل شیشه ای تهیه شده و سطح این الیهزیر الیه  روی

و ساختار آن  (FESEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی 

اپتیکی و ناحیه جذب و گاف  (XRD)پرتو اشعه ایکس  توسط پراش

  .قرار گرفتمورد بررسی UV-Vis  آن نیز توسط

 مراحل انجام کار

پلی پیرول  برای ساخت نانو کامپوزیت :ساخت نانو کامپوزیت( الف 

آلومینیوم و ،  نسبت آمیزش مواد،  برم%03 برمو آلومینیوم فتالوسیانین-

پروپانول داخل ایزو میلی لیتر 03. است  03به  03فتالوسیانین به پیرول 

آلومینیوم فتالوسیانین را  برمو -پیرول %03بشر ریخته شد و نسبت

آمونیوم پر اکسی دی % 13داخل بشر ریخته  و سپس  با فرض 

سولفات، آمونیوم پر اکسی دی سولفات را در یک میلی لیتر آب حل 

 5کرده  به محلول در حال آمیزش اضافه نموده و سپس به مدت 

ساعت بدون اینکه شرایط محیطی تغییر داده شود این ماده ها با هم 

برای اینکه ماده ته نشین شده و از حاللش جدا  .دندمال مخلوط شکا

 شود آن را داخل لوله سانیریفیوژ ریخته داخل دستگاه سانیریفیوژ

درجه سانتی گراد نگه داشته شد و در نهایت  133و در دمای  گذاشته

 .پودر نانو کامپوزیت بدست آمد

بریده و             زیر الیه ها به ابعاد  :ساخت قطعه( ب

آلودگی های آنها با استفاده از استون و آب دوبار یونیزه تمیز شده  به 

نمونه  هنگهدارندبعد از قرار دادن  .شد چسباندهنمونه روی نگهدارنده 

و  میلی بار تخلیه     ره نشانی، ابتدا محفظه را تا فشادر محل الی

تمیز کرده و الیه  قبل از الیه نشانی سطوح زیر الیه ها با بمباران یونی

 . کترونی الیه نشانی صورت گرفتلپرتوهای ا با نشانی از طریق تبخیر

نانومتر بر  6/3و آهنگ تبخیر الیه نشانی  نانومتر 53 ضخامت الیه ها

سطح الیه ها با . کنترل گردید( DTM-101) دستگاه ه کمکبثانیه 

شی گسیل میدانی مورد بررسی باستفاده از میکروسکوپ الکترونی رو

 Cuو پرتو  XRDبه کمک دستگاه  Xطرح پراش اشعه . قرار گرفت

Kα  اندازه درجه  3- 43 در گستره 2 و زاویه  154356/1با طول موج

 .گیری شد

 نتایج و بررسی ها

مقایسه کنیم،  اگر پودر نانوکامپوزیت را با برمو آلومینیوم فتالوسیانین

 .می بینیم که این دو از نظر شکل ظاهری نیز با هم متفاوت بوده است

 253ی با استریومیکروسکوپ با بزرگ نمایی یبدین منظور عکس ها

 .گرفته شد

 

 253استریومیکروسکوپ با بزرگ نمایی تصاویر: 1شکل 
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 مورفولوژی( الف

، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی متأثر (2)شکل 

به صورت یکنواخت +BrAlPc03 % PPy از شکل گیری نانوذرات 

رات را در ذقطر این  .شیشه ای را نشان می دهد بر روی بستر

 .تخمین زده شدنانومتر 20-53حدود

 

 

 الیه نازک نانوکامپوزیت با بزرگنمایی مختلف FESEMتصاویر : 2شکل  

 ساختار ( ب 

روی بستر  الیه نشانی شده برنمونه  XRD، طیف (0)شکل  .1

در این شکل قله پراش واقع . هدرا نشان می د شیشه ای

 12/13 پیک آناست و فاصله صفحات در 2  20/8رد

شرر اندازه دبای مشاهده گردید و با توجه به رابطه آنگسترم 

  .تخمین زده شد نانومتر 99/8 کریستالی های دانه های

 

 الیه نازک نانو کامپوزیت Xالگوی پراش اشعه : 0شکل 

 :خواص اپتیکی( ج

منحنی تراگسیل اپتیکی را برای نمونه الیه نازک در گسترۀ ( 4)شکل 

ضریب  (1)طبق رابطه  .نانومتر را نشان می دهد 033-833طول موج 

از فرمول  dو ضخامت الیه نازک  Aبا استفاده از جذب      αجذب

 :]0[ زیر بدست می آید

  
      

 
                        

 

 طیف عبور اپتیکی الیه نازک نانو کامپوزیت: 4شکل 

رابطه بین ضریب جذب وانرژی فوتون فرودی به صورت زیر بیان می 

 :شود
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 nثابت پالنک و    ثابت،    ،، گاف انرژی اپتیکی   در این رابطه 

کترونی برای جذب را مشخص لشاخصی است که ماهیت گذارهای ا

و 2/0، 2، 2/1، 1می کند و مقادیر آن برای انواع گذارها مقادیر متفاوت 

منحنی تغییرات ( 2)در رابطه       با جایگذاری . ]9و8[باشد 0

با برون یابی قسمت خطی این . رسم شد    را بر حسب      

 الکترون ولت  1890/0ماده  گاف اپتیکی       در  منحنی

 .منحنی گاف انرژی اپتیکی را نشان می دهد( 5)شکل  .بدست آمد

 

 نمودار گاف انرژی اپتیکی نانو کامپوزیت: 5شکل 

 (0)رابطه  ازانرژی اورباخ  

                                

عرض دنباله های    انرژی فوتون و   یک مقدار ثابت،      که

انرژی  .، محاسبه شد]13[است نواریحالتهای جایگزیده در گاف 

 26/3،   بر حسب     اورباخ از معکوس شیب خطی منحنی

 .الکترون ولت محاسبه شد

 

 برمو آلومینیوم فتالوسیانین-پیرولپلی  منحنی اورباخ برای نانو کامپوزیت: 6شکل 

 

 نتیجه گیری 

آلومینیوم  وبرم -در این تحقیق، نانو ذرات کامپوزیت پلی پیرول

نانو  ی ازالیه نازک. فتالوسیانین به روش شیمیایی سنتز گردید

بر روی بستر شیشه  پرتوهای الکترونیبه روش تبخیر با  کامپوزیت

قطر این ذرات . بطور یکنواخت الیه نشانی شد و ای در دمای اتاق

، 2  20/8ردفاصله صفحات  .نانومتر تخمین زده شد 05-72

الکترون  1890/0گاف انرژی اپتیکی نانوکامپوزیت  ،آنگسترم 12/13

 .گردید محاسبه ولت الکترون 26/3انرژی اورباخ آن  ولت و
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