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 (ASF)به روش انطباق طیف جذب Sb-5O2V-2TeOیها شیشه تعیین گاف انرژی
 سوری ، داریوش

 

  مالير ،  ه ماليردانشگا دانشکده علوم، ،فيزيك روهگ

 

 چكیده
 -ناحيه فرابنفش های آمورف درروش دميدن در مذاب تهيه شده است. جذب نوری اليهبه   Sb-5O2V-2TeO شکل(های ترکيبات آمورف )بیدر کار حاضر اليه

های مورد بررسی است. تحليل نتايج حاصله برای گاف انرژی نمونه  Sbمرئی تعيين شده است که نشاندهنده يك روند افزايشی گاف انرژی با افزايش درصد مولی 

ای های دنبالهمرئی، پهنای حالت  -در ناحيه فرابنفش هاهای جذب نمونهبا استفاده از تئوريهای موجود، نشاندهنده گذار نوری غير مستقيم مجاز است. براساس داده
 نواری نيز تعيين شده است.

Energy gap determination of TeO2-V2O5-Sb glasses using the absorption spectrum 

fitting (ASF) method  
 

Dariush,  Souri 

 

Department of Physics, Faculty of Science, Malayer University ء  Malayer 

 

Abstract  
 

In this work, amorphous layers of TeO2-V2O5-Sb compositions have been prepared using the blowing technique. 

The optical absorption of amorphous films was determined in UV-Visible region, indicating that the energy gap 

increases as the proportion of Sb in the films was increased. Using the available theories, the analysis of 

obtained results for the present samples, indicate the allowed indirect optical transition for them. Based on 

absorption data in UV-Visible region, the band tail's width has been calculated. 
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 قدمهم
شامل اکسيدهای  نيمرساناهایدر سالهای اخير شيشه های      

بطور وسيعی  ی آنها،بدليل تنوع خواص و کاربردها فلزات واسطه

در مواد  انرژی . تعيين گاف نواری] 1-3 [اندمورد توجه بوده

تا حدی مشکل است، چرا که  نسبت به حالت بلوری آمورف

ای، گاف های دنبالهو حالت نوارهای ظرفيت و رسانش تيز نيستند

روشهای تجربی  بنابراين. ]4-7[کندنوری واقعی را پيچيده می

شود که مختلفی برای تعيين گاف نواری چنين موادی ارائه می

. در گيری ضريب جذب نوری می باشنددازهانمبتنی بر  اغلب آنها

يری ضخامت نمونه حائز گاندازه ،اغلب روشهای تعيين گاف نواری

اما در روش انطباق طيف جذبی  ،]8-9[ميت استاه

(Absorbance Spectrum Fitting (ASF)می ) بدون توان

. ] 4[را تعيين کرد انرژی گاف  ،ضخامت نمونهنياز به اندازه گيری 

Aالمبرت بصورت -اساس رابطه بيردر اين روش بر
x

303.2
 (

  بر حسب ضريب جذب نوریcm 
-1  ،x  ضخامت نمونه بر

جذب نوری است که بدون بعد می باشد( جذب  Aو  cmحسب 

 شود:( محاسبه می1اده از معادله )نوری با استف

(1                                )          21
)

11
( ccA n

g




                            

مقداری عددی است که برای هر نمونه  به ثابت  1cدر اين معادله  

پالنك، سرعت نور و  همچنين به ضخامت نمونه وابسته است؛ 

عدد نماينده نوع گذار نوری  nمقداری ثابت است و  2cهمچنين
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ذار مجاز مستقيم، گذار بترتيب برای گ n=1,1/2,2,3انجام شده )

و مواد غير فلزی، گذار ممنوع مستقيم، گذار مجاز غير مستقيم 

د. مقادير گاف نواری توسط روش باشگذار ممنوع غير مستقيم( می

(ASF  و با استفاده از )1c   ،g  2وc  بعنوان پارامترهای

ولت با  -شود. مقدار گاف نوری بر حسب الکتروننطباق تعيين میا

در معادله  gاستفاده از پارامتر 
)nm(

83.1239
E

g

ASF
g




قابل محاسبه  

 است. 

با توجه به اينکه شکل لبۀ نوارهای ظرفيت و رسانش در 

وارها نيمرساناهای آمورف سهمی شکل نيستند و بعبارت بهتر لبه ن

به داخل گاف انرژی گسترش يافته است، نياز به محاسبه پهنای 

( 2باشد، که توسط رابطه )ای )انرژی اورباخ( میانرژی حالت دنباله

 :آيدبدست می

(2                             )                     )exp(
3




TailcA                                            

(که در آن 
)(

83.1239
(

nm
E

Tail

Tail


 ای پهنای انرژی حالتهای دنباله

است و در رابطه 
303.2

0

3

x
c


  ،

0
  مقداری ثابت وx  ضخامت

  نمونه است.
     

 روش آزمایشگاهی
، نموناه   جهت  تعيين گاف انرژی و پهنای حالتهاای دنبالاه ای       

از ذوب مخلاو    xSb-5O2V(x -06)-2TeO (06)های با ترکيب 

مناسب مؤلفه های تشکيل دهنده به روش سارمايش ساريم ماذاب    

است و در ادامه  Sb درصد مولی xساخته شدند.در ترکيب مذکور، 

 Sxرا باا    %x= 0, 5, 8, 10, 12, 15 molکاار نموناه هاای باا     

و S12ت که نمونه های  اليه ای شايان ذکر اس  .نامگذاری می کنيم

S15   بدليل مناسب نبودن ويسکوزيته مذاب تهيه نشد و گاف آنهاا

ها دمای ذوب نمونه ،بسته به نوع هر ترکيبنيز محاسبه نشده است.

oدر بازه تقريبی
C

در روش، سارمايش ساريم   باشاد.  مای  740-680 

مذاب روی قالب استيل مساط  ) در دماای اتااق ( ريختاه     مذاب، 

شاود، در  ه و فوراً توسط صفحه استيل مسط  ديگری فشرده میشد

هاا  رساد و اتام  نتيجه نمونه سريعاً از دمای ذوب به دمای اتاق مای 

فرصت استقرار در الگوی منظم را نداشته و نمونه حاصاله آماورف   

در تعياين الگاوی پاراش     حاصله ایهای تودهخواهد بود. از نمونه

-نموناه  xست. الگوهای پراش پرتو ( استفاده شده ا XRD) xپرتو 

-diffractometer: Unisantis-XMD)های ماذکور توساط دساتگاه    

300, CuKα, India) ای نياز  های الياه بدست آمده است. تهيه نمونه

 مرئی با استفاده از روش دماش  -سنجی فرابنفشجهت انجام طيف

شاد. جهات انجاام    های باريك سيليکا انجاام  توسط لوله در مذاب

 Double Beam UV-Visible)سانجی از اساتکتروفوتومتر   فطيا 

PerkinElmer, Lambda 25-USA)    در گسااترnm1100-190 

 .استفاده شده است

 

 نتایج و بحث

 (XRD) پراش پرتو ایكس الف: الگوی
( 1در شکل )  نمونه های توده ای مورد بررسی XRDالگوی     .

قله های  .يعت آمورف نمونه هاستمويد طب نشان داده شده است و

احتماال بخاطر وجود فاز ريزبلوری  S12 مشاهده شده در  نمونه

Sb-V که بخاطر حضور يونهای واناديم در ظرفيتهای  می باشد

  .مختلف می باشد

 
 .Sx نمونه های XRDالگوی :  1شكل

 

 گاف انرژی  طیف جذب نوری و تعیینب: 
-مرئی توسط  طيف -ها در ناحيه فرابنفشنمونه طيف جذب     

شود، ( ديده می2نگار بدست آمده است. همان طور که در شکل )
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باشد که های تحت بررسی کامالً تيز نمیلبه جذبی نوری در نمونه

 هاست.مبين ماهيت غير بلوری نمونه
 

 
 .Sxطيف جذب شيشه های  (:2شكل )

ای نوار انرژی، نوع گذار حالتهای دنبالهگاف نوری، پهنای انرژی 

ها با بررسی در خواص نوری اليه Sb( و اثر افزايش  n)تعيين 

گيری نانومتر اندازه 190-1100فرابنفش در گستره -طيف مرئی

را بعنوان بهترين مقدار )نشاندهنده =n 2شد. تحليل طيفی، مقدار

-بر اساس برونگاف غير مستقيم بودن نيمرسانا(  و گاف انرژی را 

(يابی ناحيه خطی افزايش جذب در منحنيهای 
1

()( 2

1




A 

(0)( 2

1




Aدهد که گاف انرژی دهد و نتايج نشان می( بدست می 

( و جدول 3)شکل )افزايش می يابد  Sb با افزايش درصد مولی

يهای  اين نتايج در توافق خوبی با نتايج حاصل از اندازه گير (.1

در پژوهش قبلی ما می باشد که    (Tauk) مبتنی بر روش تاوک

در آن روش نيازمند استفاده از مقادير ضخامت نمونه ها برای 

 .]9 [محاسبه ضريب جذب بوده ايم
 

و  ETail. در جادول زيار   Sx  هاای جدول مشخصاات ناوری شيشاه   (1لجدو
ASF
gE  ای و گاف انرژی می باشند.ی دنبالهپهنای انرژی حالتهابه ترتيب 

n ETail (eV) (eV) 
gap ASFE 

 glass 

2 0.304 1.73 S0 

2 0.257 2.14 S5 

2 0.622 1.57 S8 

2 0.457 

 

 

1.85 

 
S10 

 
 .Sx شيشه های  ASFنمودارهای  (:3شكل )

توان گفت که افزايش درصد مولی با توجه به موارد ذکر شده می

Sb گاف انرژی  تغييرباعث   ،نوان عامل تغيير دهند  شبکه جامدبع

می توان آنرا به  (4( و شکل )1بر اساس جدول ) شده است که

گاف انرژی نمونه نتايج نشان می دهد که  صورت زير بيان نمود:

 1.57و يك کمينه  S5در نمونه  eV 2.14ها دارای يك بيشينه 

eV  در نمونهS8 اف انرژی نمونه ها دارای می باشند؛ بنابراين گ

روند تغييرات مشخصی نيستند. اين تغييرات را می توان به سه 

چنين  تقسيم نمود؛ %x≤10 mol≥8 و x≤8, 0≤x≤5>5ناحيه

 Sbتغييرات ساختاری ناشی از افزودن  رفتاری را می توان به

بعنوان يك عامل تغيير  Sbدر نواحی اول و سوم،  مرتبط کرد.

-non)تراکم اکسيژنهای غير پيوندی دهنده شبکه نمونه،

bridging oxygen) پيوندهای آويزان(-dangling bonds )

را کاهش می دهد. می دانيم که اکسيژنهای غير پيوندی بسادگی 

بصورت نوری تحريك شده و لبه جذب نمونه را به سمت طول 

موجهای پايين تر ميل داده و در نتيجه باعث کاهش گاف می 

باعث افزايش  Sbيگر در ناحيه ميانی، افزودن شوند؛ از طرف د

تراکم اکسيژنهای غير پيوندی و در نتيجه کاهش گاف انرژی می 

ای در گاف انرژی مواد با توجه به ايجاد حالتهای دنبالهگردد.  

توان با در نظر گرفتن رابطه آمورف، پهنای انرژی اين حاالت را می

ها در منحنی های ه( از شيب ناحيه خطی افزايش جذب نمون2)



1
)( ALn ( 1( و جدول )5اندازه گرفت و نتايج آن در شکل )
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باشد و نظمی در نمونه میآمده است. اين نتايج نشاندهند  درجه بی

 8[مات  -ای بر اساس مدل نواری ديويسوجود اين حالتهای دنباله

رفيت و که در اين مدل لبه های نوارهای ظ قابل توجيه است ]

يده می شوند ولی رسانش قدری به داخل گاف انرژی کش

گيريهای توان الزم به ذکر است که اندازه  همتوشانی ندارند.

برای تعيين فرآيند دقيق  DCترموالکتريکی و رسانش الکتريکی 

 رسانش و طبيعت حاملهای بار ضروری است. 

 

 . Sbدر صد مولی  با Sxنمودار تغييرات گاف انرژی نمونه های  (:0شكل )

 

 .Sxنمودارهای اورباخ  شيشه های  (:5شكل )

 

 

 

 نتیجه گیری کلی
-xSb در مورد نمونه هاای  بر اساس کار حاضر نتايج کلی زير     

5O2V(x -06)-2TeO (06)   :قابل ذکر است 

 شيشه های مورد بررسی دارای گاف غير مستقيم اند. -1

افازايش   3MoO راکمبا افزايش تا  انرژی نمونه هاگاف   -2

می يابد که اين افازايش را مای تاوان باه کااهش تاراکم       

 ه ها نسبت داد.نهای غير پيوندی در نموناکسيژ

های تحت بررسای کاامالً تياز    لبه جذبی نوری در نمونه  -3

هاسات و ايان   باشد که مبين ماهيت غير بلوری نمونهنمی

 نتيجه با الگوی پراش پرتوايکس نيز تاييد شده است.   

ی نظمی ساختاری و ماهيات آماورف نموناه هاا     وجود ب -4

باعث بوجود آمدن دنباله های نواری انرژی می شود کاه  

پهنای انرژی اين حالتها تعيين شده است و از مقايسه اين 

مات ر -مقادير با  مقادير گاف انرژی، مدل نواری ديويس

 پيشنهاد می شود.   
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