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 اکسید آهنلیتیم فسفات حاوی  نیم رسانایاندازه گیری گاف انرژی نوری در شیشه های 

 3 سیده الهام،  موسوی،  2، حکمت شعار ، محمد حسین  1 عاطفه،  نظری ستایش

 گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز  3و2و1

 

 چکیده

تهیه  روش دمیدن در ماده مذاب به              (    )        با ترکیب  لیتیم فسفات ینیم رسانا  شیشه ایفیلم های دمشی 

ا افزایش غلظت اکسید و برون یابی نمودارهای تاک، مقدار گاف اپتیکی نمونه ها اندازه گیری شد و مالحضه گردید که ب UVشدند. از بررسی طیف جذب 

نوری نمونه ها کاهش می یابد. که این کاهش گاف انرژی، به شکستن پیوندهای فسفات و افزایش تعداد اکسیژن ی شیشه ای، گاف انرژی آهن در نمونه ها

 های غیر پیوندی و کاتوره ای تر شدن شبکه نسبت داده شد.
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Abstract 

 

Lithium phosphate semiconducting glassy films with the composition of          (    )              

were made by blowing method. Optical band gap was determined by investigation of UV absorption spectra and 

extrapolation of Tach’s diagrams, and it was revealed that by increasing the iron oxide content in samples, the 

optical band gap decreases. This decrease of gap was attributed to the breaking of phosphate bands and increasing 

the number of non- bridging oxygens which consequently caused the amorphous matrix become more random. 
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 مقدمه 

بسیاری از فسفات دارای کاربرد زیادی در شیشه های 

ی های نوطهور مثل فوتونیک، رساناهای سریع ژتکنولو

 مقاله ی. هدف [1] یونی و مهندسی پزشکی می باشند

حاضر بررسی تغییرات گاف انرژی نوری نمونه های شیشه 

 ای لیتیم فسفات با افزایش تدریجی غلظت اکسید آهن )

از روشهای اندازه گیری گاف  کیی ( می باشد.      

نیم رساناها، محاسبه انرژی فوتون جذب شده در مواد نوری 

می باشد. به اینصورت که فوتون هایی با طول موج معین را 

به سوی نمونه هدایت کرده و عبور نسبی فوتون ها را 

شده اگر انرژی فوتونهای تابیده  .مالحضه می کنند

باشد،     ، کمتر از پهنای باند ممنوعه(      )

شوند، زیرا در گاف توسط نیمه رسانا جذب نمیفوتونها 

ممنوعه، هیچ حالت انرژی برای قرار گرفتن الکترون موجود 

نیست. بنابراین نور از داخل نیمه رسانا عبور کرده و ماده 

رسد. اما اگر انرژی فوتون برابر با انرژی شفاف به نظر می

شوند ، فوتونها جذب می(      )گاف ممنوعه باشد 

را ارائه می نمونه این روش مقدار دقیقی از گاف نوری  و

از  که نور در ناحیه ماوراء بنفش و مرئیجذب  .[2,3] دهد

دارای طول موجی ، شود برانگیختگی الکترونی حاصل می

از تحلیل طیف  که  می باشد nm 700-200 در محدوده

 میشود محاسبه گاف انرژی نوری  اندازه یجذب نوری 

لبه ی جذب نوری در سیستم های شیشه ای بطور  .[4]

 دقیق قابل تعیین نیست که این خصوصیت، ناشی از طبیعت

اندازه ی  .[1,5] شیشه ای می باشدنمونه های  آمورف بودن

ستقیم بودن یا غیر مستقیم و نوع آن، یعنی مگاف انرژی 

قابل تعیین  اصل در این محدوده،حبا تحلیل طیف  ،بودن

  .است

س نمایی موت و دیوی با استفاده از رابطهگاف انرژی اپتیکی 

زیر محاسبه می به صورت  (        )( )𝛼  به ازای

 :شود

𝛼     (        ) 
            (1) 

انرژی    ، نمونه گاف اپتیکی      رابطه ،  این درکه 

که  باشدپارامتر دنباله باند می  ،B ثابتو تابیده شدهفوتون 

خواهند گذارها از نوع غیر مستقیم       به ازای 

، در طول موج های ( )𝛼ضریب جذب . [8-6]بود

 مختلف، با استفاده از رابطه

 𝛼( )  (
 

 
)  (

  

  
)                (2) 

به ترتیب ،     و      که در این رابطه  [6]محاسبه میشود

ضخامت هر یک  dشدت تابش فرودی و خروجی بوده و 

)  و عبارت  استاز نمونه ها 
  

  
می  معرف مقدار جذب (

شود و کمیتی بدون نمایش داده می      𝜀 یا  باشد که با 

  .بعد است

 روشهای آزمایشگاهی

 با ترکیب شیشه ای فیلم های نازک

به               (    )         

)  xازای درصد های مختلف اکسید آهن و دی اکسید لیتیم 

ینا آلوم یهالولهبا استفاده از (                 یعنی 

واقع در کوره ی به دمای  اده مذابو عمل فوت کردن در م

تهیه شدند. روش کار به درجه سانتی گراد  0088تا  888
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      به قطر   آلومینای لوله یک  کهاینصورت است 

تا  شد ردهای که حاوی ماده مذاب است فرو بهدر بوت

سپس  مذاب وارد قسمت تحتانی لوله گردد.مقداری از ماده 

با عمل فوت  خارج کرده و از سمت دیگر،لوله را از بوته 

، اصطالحاً فیلم دمشی نام دارند ی کههای نازکفیلم ،کردن

طیف انجام آزمایشات  به منظور هاآناز  که بدست آمد.

 و (nm)700-200در ناحیه طول موج بین    سنجی 

ضخامت این  اندازه گیری گاف انرژی نوری استفاده گردید.

فیلم ها که توسط دستگاهی به نام ساعت اندازه گیری با 

 ندبود       بین  میکرومتر سنجیده شدند، 3دقت 

که با اندازه گیری نقاط مختلف، مشاهده شد که تمام این 

   رای ضخامت یکسان می باشند. نقاط دا

گرفته شده از نمونه ها، تایید کننده  XRDطیف 

 خاصیت آمورف بودن شیشه ها بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x= 5, 10, 15, 30مربوط به نمونه های  XRD: طیف 0شکل 

 

 نتیجه گیری

 3و  2نه های ساخته شده در شکل ونم UVطیف جذب  

می توان برای رسم نمودار  طیف هااز این آورده شده اند. 

 استفاده کرد.   بر حسب  ⁄  (  𝛼)های 

 x=5, 10 نمونه هایمربوط به  UVطیف جذب  :2شکل

 

 x=15, 30, 35 نمونه هایمربوط به  UVطیف جذب  :3کلش

 ( )𝛼به ازای تمام مقادیر باالی     با ⁄  (  𝛼) اتتغییر

انتظار می رود،  1مربوط به معادله ی  با آنچه طبق رابطه

،   ن یابی این نمودارها تا محور وکامال مطابقت دارند. بر

. را بدست می دهند      مقادیر گاف انرژی اپتیکی 

  .نمایش داده شده اند 5و  4گرافهای مربوطه در شکل 

مربوط به    بر حسب  ⁄  (  𝛼)نمودار های  برون یابی: 4شکل

 x=5, 10, 15نمونه های 
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مربوط به    بر حسب  ⁄  (  𝛼)نمودار های  برون یابی: 5شکل

 x=30, 35نمونه های 

با افزایش نیز مشاهده میشود،  1در جدول همانطور که 

  .درصد اکسید آهن، گاف نوری کاهش می یابد

 

: مقادیر گاف اپتیکی اندازه گیری شده در درصدهای مولی 0جدول 

      متفاوت از 

 

 

 

 

 

 

 فسفات -مشابهی در ترکیبات دو تایی اکسید مسی تیجه ن

علت  .[6,9]گزارش شده است فسفات -و اکسید مولیبدیم

این امر در الکترونی بودن گذار ها و وابستگی مقدار گاف 

نوری به غلظت یونهای اکسید آهن بوده و تابش نوری هیچ 

این کاهش ممکن است به  تأثیری در تحرک یونها ندارد.

به شیشه       دلیل تغییرات ساختاریی که در اثر افزودن 

قبل از افزودن بوجود آیند. زیرا اتفاق می افتد، های فسفات 

، اکسیژن های غیر پیوندی در اثر حضور اکسید لیتیم در      

به عنوان       . وقتی دشبکه ی شیشه ای وجود دارن

با شکستن ساختار معمول  اصالحگر به شبکه اضافه می شود،

تعداد اکسیژن های غیر  زنجیره های فسفات، منجر به افزایش

نمونه های تهیه ن ساختار شدتر  کاتوره ایو باعث شده پیوندی 

می شود و به عنوان نتیجه ی این اتفاق، گاف شیشه ای شده ی 

  نوری کاهش می یابد.
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