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  لیتیم اکسید و آهن اکسید فسفات، حاوي( اي شیشه) آمورف رساناهاي نیم   ف یط بررسي

  محمد حسین ،حکمت شعار ؛عاطفه ،ايشتنظري س

 تبریز سهنددانشگاه صنعتی  –علوم پایه ه کدانشد

چکیده   

0 2 05 ،سه تایی شیشه های نیم رسانا با ترکیب    طیف   (05   )  2 3 دراین    آنالیز طیف  مورد بررسی قرار گرفت.  35 30 55 50     2    

 1   5555 505موجی  عدد در محدوده       را نشان داد ولی باندهای جذبی مربوط به پیوندهای     باندهای جذبی مربوط به پیوندهای  ترکیبات،

      ظاهر شود یا اینکه ممکن است روی ارتعاشات پیوند  1   355موجهای پایین تر از  عددممکن است در     قابل مشاهده نبود. باند جذبی ارتعاش 
 .مستتر شود      ارتعاشات مربوط به پیوند  محدودهدر احتماالٌقرارگیرد و یا

Investigation of IR spectra of amorphous semiconductors including system of 

phosphate, iron oxide and lithium oxide 

Nazari setayesh, Atefeh ; Hekmat shoar, Mohammad Hossein 

Faculty of  Science, Sahand University of Technology - Tabriz 

Abstract  

 In this research, infrared (IR) spectrum of ternary semiconductor glasse with of compositions, 05 2 0  
(05  )   2 3     2  ,   50 55 30 35 was investigated. The analysis of IR spectrum in these compositions 

indicated the absorption bonds related to     , but absorption bonds related to        were not observable 

in 505 5555   1 wavenumber range. Absorption bond of      vibration may appear in wavenumbers of below 

355   1 or it may be superimposed on or masked with the vibration of       linkage. 

PCAS No : 17 

 :مقدمه

از یک  "رساناهای آمورف ) شیشه ای( معموال برای ساخت نیم 

 ساز و یک اکسید قلیایی به منظور تقویت جریان اکسید شیشه

 در که نقش اساسی (Modifire)یونی( و یک اکسید اصالح گر )

قبیل خواص الکتریکی، نوری، پدیده رفتارهای فیزیکی از  تعیین

 را دارد ،(    ) کلید زنی و کنترل بزرگی پهنای باند ممنوعه

بعنوان اکسید شیشه ساز   0 2 استفاده می شود. در این تحقیق از 

بعنوان اکسید  3 2  تقویت جریانهای یونی و   برای   2  و 

نیم    طیف  کار تجربیدر این اصالح گر استفاده شده است. 

نور رساناهای آمورف ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 و باشدمی   555 8 5 در محدوده فروسرخ دارای طول موجی

 

این نوع طیف می نامند.   سنجی  اصطالحاً آن را محدوده طیف

که از  مواد استسنجی، بی شک یکی از مهمترین روشهای آنالیز 

بررسی و تحلیل طیف حاصل در این محدوده، ساختار مواد و نوع 

،   در فرایند طیف سنجی  .]1[است شناساییپیوندها قابل 

در از داخل نمونه عبور کرده و  فرکانسهای در محدوده فروسرخ

گوناگونی  ایـبسامدهکوواالن، پیوندهای  ترکیبات شیمیایی دارای

چون هرپیوند دارای فرکانس  ].2[کنندجذب میاز این طیف را 

دو مولکول با گاه  براین هیچبنااست خود ارتعاش طبیعی خاص 

-نمینشان مشابهی را  فروسرخ جذبی های متفاوت، طیفرساختا

اثر انگشت در  توان مانندرا می فروسرخبنابراین طیف  ،دهند

 .]3[انسان، برای شناسایی مولکولها به کار گرفت
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 از یبیبه صورت ترکها نمونه تحقیقن یدر ا  :يتجرب يکارها

ه یمختلف ته یبا درصدها  4  2 (4  )و3 2   و 3  2  

ه را یمختلف از مواد اول یمول یدرصدها که بین ترتیبه ا .شدند

 در ها بوتهسپس  خته،یر انیبا هم مخلوط کرده و در بوته آلوم

ساعت قرار   1به مدت  ، 252 یدما با یکیداخل کوره الکتر

 ه شدبردباال   555 تا حدود یکوره به آرام یسپس دما ،ه شدداد

 خارج شوند. ی حاصلواکنشها کامالً انجام گرفته و گازها تا

تا   022ن ی، که حدوداً بنمونه سپس دما را تا نقطه ذوب

 ر است،ی( متغ دهندهل یمواد تشک یسته به درصد مولب )  7222

داده ذوب قرار  یها در دماو به مدت سه ساعت نمونهبرده باال 

هم زن له یبوسن بار ین مدت، ماده مذاب چندیا یو در ط شد

 یبرا د.یکامالً همگن به دست آ یاتا نمونه ،ه شدنا بهم زدیآلوم

را ، ماده کامالً ذوب شده و همگن یاکپه یها ساخت نمونه

به منظور  قبأل آن یکه دما یزیتم یفوالدقالب  اخلدiدر

به  ،ترک بر داشتن نمونه ها تنش ناگهانی و از یریجلوگ

 صفحه نمونه یریگلو جهت شکخته ی، ره بودرسانده شد  252

. سپس قالبهای حاوی ه شددیگری روی آنها قرار دادفوالدی 

ساعت در  3 2 جهت انجام فرایند پخت به مدتها  نمونه

عمل پخت جهت . گرفتقرار   205دمای  با کوره پخت داخل 

ها الزامی است. سپس گیری نمونههای داخلی و شکلکاهش تنش

    ها آزمایشات  جهت حصول اطمینان از آمورف بودن نمونه

 ،(1حاصله)شکل شماره  الگوهای پراش و آمداز آنها به عمل

  .د که نمونه ها آمورف می باشندنشان دا

 

 نمونه ها    : طیف 1شکل

از روش هالید    برای تهیه نمونه جهت انجام طیف سنجی 

 ایکپه، به این صورت که نمونه های [5]قلیایی استفاده شد فلزات

ه شده را به مقدار چند میلی گرم با پودر فلز قلیایی خشک یته

 مخلوط و در یک هاون کامالً   255 155به مقدار  (   )

تن بر  15و به شکل پودر در آورده، سپس زیر فشار تقریباً  خرد

امت ــبه ضخ و  2  0 1اینچ قرص هایی با اندازه تقریبی 

مشخصات درصد مولی ترکیبات ساخته شده تهیه شدند.    2

 آورده شده است. 1در جدول شماره 

 :مشخصات درصد مولی نمونه ها1جدول 

 نام ترکیب درصد مولی          درصد مولی     رصد مولید

54 ٪ 4 ٪ 45 ٪  54 – 4 - 45  

55 ٪ 05 ٪ 45 ٪  55 – 05 - 45 

54 ٪ 04 ٪ 45 ٪  54 –  04 - 45 

55 ٪ 05 ٪ 45 ٪ 55 –  05 - 45 

50-5-45 

 50-10-40 

50-15-35 

50-20-30 
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بـرای     ازروش طیف سـنجی   نتايج حاصل از آزمايشات:

هـای بـا   تعیین سـاختار شـیمیایی و پیونـدهای موجـود در شیشـه     

5 2 52  رکیبــــــــت  (52  )  2 3 کــه در  ، 2    

 وجــــــعدد محدوده ــــدر ماست،  32  35  42  45   آن

 

. و 2شکلدر  طیفهای جذبیاستفاده شد و  1   5555 505 

ساخته شده در نمونه های  جذبی کهاییپو  باندهاهمچنین 

 است. ه شدهآورد 2جدول

 های مورد آزمایش نمونه   طیف  :2شکل 

 ها  جذبی نمونه ها و پیکهایباند: 2جدول 

                             
 نام ترکیب   

  5540 - 0450 0025 279 - 0050 725 577 54 – 4 - 45 

  5557 - 0450 0070 205 - 0050 794 405 55 – 05 - 45 

  5042 - 0450 0045 205 - 0525 745 450 54 –  04 - 45 

  5042 - 0450 0025 205 - 0050 775 459 55 –  05 - 45 
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خالص  0 2 انجام گرفته، پیوندهای  آزمایشاتبراساس  : بحث

 :باشد زیر می به شرح در پیکهای جذبی

4  گروه 
 7   522در  3 

 7   102 در       فرکانس چرخشی 

 7   7235 022در محدوده      پیوند کششی 

 7   7222در     پیوند کششی دوگانه 

 7   3402و  7   7172ناشی از وجود آب در هایناخالصی

شود، تفاوتهایی در  با مواد دیگر ترکیب می 5 2 اما هنگامی که 

گردد که بسته به غلظت مواد، ممکن است طیف مشاهده می

  [0،5]. موجب جابجایی در نقاط جذبی یا پهن شدگی آنها گردد

در شیشه های جذبی  یکهایپو باندها در این تحقیقبه طور مثال 

فسفات و اکسید آهن به صورت زیر می باشد: جذب ناشی از 

4  گروه 
7    530 411 در عدد موج  3 

 مشاهده 

 154موج  عددباند جذبی مشاهده شده در گردید. 

      ناشی از نوسانات کششی متقارن گروه  ،7   103

 عددباند جذبی مشاهده شده در  باشد.در ترکیب می

مربوط به نوسانات کششی نامتقارن  1   1225 1253موج

 درباند جذبی مشاهده شده  .می باشد    پیوند دوگانه 

024  وجــم عدد محدوده مربوط به نوسانات 7   7204 

4  کششی متقارن در تترا هدرا 
یعنی گروههای یونی  3 

محدوده اعداد ناحیه جذبی مشاهده شده در و  است     

ناشی از  7   3124 3720و 7   7247 7234 موج

حضور آب در ترکیب می باشد. همچنین باند جذبی ارتعاش 

ظاهر  7   322پایین تر از  اعداد موجممکن است در      

      شود یا اینکه ممکن است روی ارتعاشات پیوند 

ارتعاشات مربوط به پیوند  محدودهدر احتماالًقرارگیرد و یا 

. از آنجایی که در آزمایشگاه نیز [7]مستتر گردد      

موجهای کمتر از  عدد امکان مشاهده طیفهای مربوط به

فراهم نبود، لذا هیچ باند جذبی مربوط به پیوندهای  1   505

 .گردیدن آهن مشاهده

 اتــــــبــرکیـــت   ف ــــــررسی طیـــدر ب نتیجه گیري:

 52 2 5  (52   )  2 3 ،باندهای جذبی   2    

در اعداد موج مربوط      مربوط به پیوندهای پیوندهای

       مشاهده شد ولی هیچ باند جذبی مربوط به 

مقاالت دیگر، طیف جذبی  مشاهده نشد، که بر طبق داده ها در

 7   225در ناحیه  3   و برای  7   235در ناحیه  2   

ممکن      . همچنین باند جذبی ارتعاش [7]ظاهر می گردد

مشاهده شود یا اینکه  7   355است در نواحی پایین تر از 

قرار گرفته و یا       ممکن است روی ارتعاشات پیوند 

  مستتر گردد.      در  محدوده ارتعاشات مربوط به پیوند 
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