ی نوررخشان ِ
ی پیوسته و وابسته به زمان
وابستگی دمای ِ
در نانوساختارهای ژرمانیوم
ارائهشده در :مجلهی

مهدی اردیانیان
دانشکده فیزیک ،دانشگاه دامغان
هش فیزیک ایران  ،11شمارهی ( ۳پاییز )1390
پژو

سبهشده به شیوهی  ab initioاست .وابستگی
محا
خش��انی به دما و سازگاری آن با قانون آرنیوس
نورر
صهای ش��بکه که
بررس��ی و انرژی فعال ش��دن نق 
جب بازترکیب غیر تابشی می شوند نیز با استفاده
مو
ازش منحنی ش��دت نسبی بر حسب عکس دما
از بر
سبه شد .برای ناحیه اپتیکی و فروسرخ به ترتیب
محا
های 68meV ،و  38meVبهدست آمد .این
مقدار
ادیر حاصل از رخشندگی پیوسته با مقادیر حاصل
مق
رخشندگی وابسته به زمان ب هخوبی سازگارند.
از

پیش شماره

در این تحقیق ،الیه های نازک اکسید ژرمانیوم
ی��ر دانههای دیاکس��ید ژرمانی��وم ،بهروش
از تبخ
خیر حرارتی س��تون الکترون در خالء تهیه شده
تب
پس تح��ت عملی��ات حرارتی ق��رار گرفت .از
و س��
ی��ی ک��ه در حین تبخیر کس��ری از مولکولها
آنجا
جزیه میشوند ،ترکیب الیهی نازک دارای تناسب
ت
صری کامل نیست؛ عملیات حرارتی باعث بهبود
عن
یشود اما بهدلیل
ساختار ش��یمیایی الیهی نازک م 
هش میزان اکسیژن در ترکیب ،ضمن جاب هجایی
کا
یشکل (آمورف)
اتمها ،نانو خوش��ههای ژرمانیوم ب 
اثر نوررخش��انی (فوتولومینانس) همکاران:
یآیند.
بهوج��ود م 
س��ی شد مهدی اردیانیان ،سید احمد کتابی
در نمونهها مورد مطالعه قرار گرفت و برر
مای بازپخت دانشکده فیزیک ،دانشگاه دامغان
و بس��ته به دمای بازپخ��ت ،)Ta( ،تا د
 T = ۳۵۰ oرخش��ندگی در ناحی��هی اپتیک��ی
"
C
a
در
( )λ ≈ ۸۰۰ nmو برای
ی فروسرخ نزدیک ( )λ ≈ ۱۳۵۰ nmمشاهده
ناحیه
صهای
ش��د .رخش��ندگی در ناحیهی اپتیکی به نق 
��اختاری و پیوندهای معلق ناشی از تجزیه هنگام
س
نش��انی و در ناحیه فروس��رخ به اثر محدودیت
الیه
ومی در نانو ساختارهای آمورف ژرمانیوم نسبت
کوانت
ش��د و زمان واهلش در آنها بررس��ی شد .برای
داده
ی اپتیکی زمان واهلش بهحدی کوتاه بود که
ناحیه
اندازهگیری نب��ود ،این نکته گمان ما دربارهی
قابل
یکند .برای رخشندگی
خاستگاه رخشندگی را تأیید م 
ناحیهی فروسرخ نزدیک ،نمودار شدت بر حسب
در
به خوبی برازش ش��ده و
زمان با تابع
نازک ژرمانیوم اکسید بر حسب دمای بازپخت
رخشندگی پیوسته در الیههای
 τ=270nبهدست آمد که مقدار آن از مرتبهی زمان
s
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