بررسی تاثیر ایندیوم بر روی گاف نواری و ترمولومینسانس بلورهای  KBrو KCl
سید احمد ،حسینی1؛ خدیجه ،رضایی ابراهیم سرایی* 2؛ محمد رضا ،فایض2؛ حیدر فری پور
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دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،گروه مهندسی هستهای
سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده لیزر و اپتیک

چکیده :
رفتار ترمولومینسانس ( )TLمحلولهای جامد با ناخالصی ایندیوم در کریستالهای  KBrو  KClکه در معرض اشعه گاما
با دزهای مختلف از چشمه  06Coقرار گرفتهاند و نمودارهای درخشندگی  TLکریستالها در بازهی 3 – 00666 Gy
بررسی شد ،که به شدت به ترکیبات تشکیل دهنده بلور وابسته است .نتایج ،تاثیر ناخالصی ایندیم را در شدت منحنی
درخشندگی  TLبلورها را نشان می دهد.

کلید واژه :ترمولومینسانس ،گاف نواری ،کریستال
مقدمه:
ترمولومینسانس شکلی از لومینسانس است که انرژی جذب شده از پرتوهای الکترومغناطیسی یا پرتوهای یونی
را با گرمکردن ماده بهصورت پرتوهای مرئی یا نزدیک به مرئی گسیل میکند ،که این پدیده در بلورهای عایق
یا نیمه رساناها مشاهده میشود ] .[0،2ترمولومینسانس وسیله مهمی برای مطالعه مراکز رنگی در هالیدهای
قلیایی است .بیشتر مطالعات ترمولومینسانس بر روی تک کریستالهای هالیدهای قلیایی یا پودرهای ریز
بلورین انجام شده است ] .[3ترمولومینسانس الیههای نازکی از بلورهای هالیدهای قلیایی نتایج قابل توجهی را
ارائه کرده است ،پژوهشها همچنان برای دستیابی به کریستالی با خواص بهتر ادامه دارد .در این مقاله ابتدا به
شرح چگونگی رشد تک بلورها و آماده سازی نمونه ها میپردازیم سپس تاثیر ناخالصی ایندیوم را بروی باند
گپ انرژی بررسی میکنیم و در پایان نمودارهای درخشندگی بلورهای  KBrو  KClو تاثیر ناخالصی بر روی
آن ها را بررسی میکنیم.

شرح آزمایش:
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در این مطالعه برای رشد بلورهای  KCl:In ،KCl ،KBrو  KBr:Inاز روش چوخرالسکی و پودر مربوط به هر
ماده متعلق به شرکت مرک آلمان و با خلوص  99/999درصد استفاده گردید .ابتدا  99/9در صد مول از پودر
 KBrو  6/0مول درصد از پودر  InCl3را در بوته ریخته و تا دمای  ،0666cمحیط را تا  8 × 06-4 torخالء
میکنیم تا رطوبت از محیط رشد خارج گردد .پس پودر با گاز آرگون شستسو داده میشود ،و برای تشکیل
مذاب همگن دمای کوره تا  9666cمیرسد .پس از ذوب کامل و به تعادل رسیدن مذاب دمای کوره را تا حدود
 8666cکاهش میدهیم .در این هنگام بلور دانه در حین چرخش به آرامی با مذاب مماس شده تا زمان کشیدن
بلور دانه شود ،این زمان حدود چند دقیقه پس از مماس شدن خواهد بود .بلور دانه با سرعت  20دور در دقیقه
دور خود میچرخد و با سرعت کشش  06میلیمتر بر ساعت به طرف باال فرستاده میشود .بوته نیز با سرعت
 0دور در دقیقه دور خود می چرخد و با سرعت  0میلیمتر بر ساعت به طرف باال فرستاده میشود .با پایان
فرایند رشد بلور ،بلور رشد داده شده از مذاب خارج شده و برای تنش زدایی به مدت  02ساعت در داخل
کوره در دمای  0866cقرار داده شد .که این دما تقریباً معادل  6/8دمای ذوب ماده اولیه است .در مرحله آخر
بلور با نرخ  366c/hتا دمای محیط سرد میگردد .برای آماده سازی نمونهها بلورها را به ابعاد  3 ×3 ×0و وزنی
در حدود  6/60 gبرش دادیم (شکل  .)0نمونهها قبل از پرتودهی در کورهای به مدت  36دقیقه در دمای ْc

 466آنیل و سپس از  3 - 36 Gyبا چشمه  06Coبا سرعت دز 24/20 Gy/hپرتودهی شدند و از 00666 Gy
 36 -با چشمه  06Coبا سرعت دز  262 Gy/hپرتودهی شدند.

شکل  .0نمونه های بلوری آماده شده برای پرتودهی
در بلورهای  KCl:Inو  KBr:Inبرای بهدست آوردن مقدار ایندیوم توزیع شده در شبکه بلوری از دستگاه ICP-

 )Optima-2366-DV( OESاستفاده شد که مقادیر ایندیوم توزیع شده در بلورها بهترتیب برابر 6/66690و
6/6642موالر درصد بهدست آمد.

محاسبه گاف نواری بهوسیله نقاط تائوک
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روشی که به طور گسترده برای تعیین گاف نواری استفاده میشود منحنی تائوک است ،که در این روش برای
به دست آوردن گاف نواری از طیفهای انعکاسی استفاده می گردد .در این مطالعه از دستگاه طیف سنج
مرئی -فرابنفش جاسکو  V-026استفاده شد .معادله )  (αhν)0/n = A( hν - Egفرمول پیشنهادی تائوک ،داویس
و مات را بیان میکند .در آن  hثابت پالنک ν ،فرکانس ارتعاشی α ،ضریب جذب Eg ،گاف نواری A ،ثابت
تناسبی است .چون گذار ممکن مستقیم در این آزمایشها استفاده شده ،لذا  n=0/2برای این نمونهها به کارگرفته
شده است .سپس طیف انعکاسی به تابع  Kubelka-Munkتبدیل میشود .محور عمودی )∞ F(Rکه با ضریب
جذب متناسب است .مقدار  αدر معادله تائوک با )∞ F(Rجایگزین میشود .بنابراین معادله قابل استفاده به
( 0−R)2

صورت معادله (  (F(R∞)hν)2 = A( hν - Egدر میآید و  Kubelka-Munkبه صورت معادله F(R∞) = 2 R
بیان می شود که  Rبیانگر طیف انعکاسی بر حسب درصد است .سپس  (F(R∞)hν)2برحسب  hνرسم خواهد

شد و مقدار ) (hν –(hνF(R∞))2را که همان خط مماس در نقطه خمیدگی منحنی است را رسم میشود و با
استفاده از خط مماس رسم شده از مرحله قبل ،مقدار انرژی گاف نواری بلورهای  KBr:In ،KCl ،KBrو
 KCl:Inاز نقطه اشتراک خط مماس بر منحنی و محور افقی به دست میآید ] .[4در جدول  0مقادیر بهدست
آمده از انرژی گاف نواری بلورها آمده است.
جدول  :0مقادیر به دست آمده از انرژی گاف نواری بلورها

مقدار گاف انرژی
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نمودارهای درخشندگی:
شکل  2نمودارهای تابش  TLرا برای بلورهای  KBr:In ، KBr ، KClو  KCl:Inنشان میدهد .در نمودار
درخشندگی بلور  ،KClیک پیک در دمای 026 Cدیده میشود .در بلور  KBrدو پیک در دماهای  22 ˚Cو ˚C

 008وجود داردکه شدت پیک دمای پایین بیشتر از دمای باال است .در بلور  KCl:Inدو پیک دردماهای ˚C
 030و  204 ˚Cمشاهده می شود ،که شدت پیک در دمای باالتر بیشتر از دمای پایینتر است .در بلور KBr:In
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دو پیک در دماهای  90 ˚Cو  090 ˚Cدیده میشود ،که شدت پیک در دمای پایین تر بیشتر از دمای باالتر
است.

شکل  .2نمودارهای درخشندگی  KBr:In ،KBr ،KClو

KCl:In

منحنی تابش  TLبرای بلورهای  KBr:In ،KBr ،KClو  KCl:Inدر دزهای مختلف ( 00666 Gyتا  )3از
چشمه  06Coثبت شده است .شدت تابش پیکها با افزایش دز تا  0666 Gyافزایش مییابند .پیکهای جدیدی
مشاهده نشد .شکل  3نشان میدهد که در نزدیکی  0666 Gyبا افزایش دز رفتار خطی نمونه ها بهخاطر
رسیدن قرصها به حالت اشباع از بین میرود .در شکل  -0الف همانطور که مشاهده میشود شدت پیکهای
 KBrخالص از  KClخالص بیشتر است که این نتایج با مطالعات انجام شده در سال  0982توسط سوبرامانیام
( )Subramaniamو بانسیگر ( )Bansigirکه رفتار ترمولومینسانس  KCl ،KBrو بلورهای مخلوط آن ها را
بررسی کردهاند ،مطابق است ] .[0در شکل  -0ب دیده میشود که شدت پیکهای  KCl:Inبیشتر از شدت
پیکهای  KBr:Inاست که تاثیر ناخالصی در بلور را نشان میدهد.
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شکل  -3الف .ارتفاع شدت پیک های اصلی نمودارهای درخشندگی  KClو

شکل  -3ب .ارتفاع شدت پیک های اصلی نمودارهای درخشندگی  KCl:Inو

KBr

KBr:In

نتیجه گیری:
همانطور که در شککل  3مشاهده شد با افزایش ناخالصی به بلورها مقدار انرژی گاف نواری بلورهای خالص
کاهش مییابد که آن به دلیل به وجود آمدن ترازهای جدیدی در ناحیه گاف نواری توسککط ناخالص کی ایندیوم
اسکت .با اسکتفاده از نتایج به دسکت آمده از  ICPمی توان گفت که به دلیل توزیع بیشتر  Inدر شبکه بلوری
 ،KBr:Inاین ایندیومهای اضککافی باعث خود جذبی بیشتر فوتونهای گسکیل شککده از شککبکه بلوری ش کده و
انرژی فوتونها را با جذبهای متوالی به فونون و ارتعاشات میدانی بلور تبدیل کرده است.
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