دوره  ،53شماره 3593 ،5

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تهيه نانو ذرههای ژرمانيوم با استفاده از روش کلوئيدی
و مشخصه يابي آنها
صنم ترخوراني
تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز ،دانشکده فيزيک

مرتضي ساساني قمصري* ،+اميرحسين ساساني قمصري
تهران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشکده ليزر و اپتيک

چكيده :در اين پژوهش براي اولين بار نانوذرههاي کلوئيدي ژرمانيوم به عنوان يک منبع نور آبي توسط يک روش ساده
تهيه شده و مورد مطالعه قرار گرفته است .در اين روش از ترکيب پلي وينيل پايروليدين به عنوان ماده عاملدار کننده سطحي
ذرهها و کنترل اندازه آنها استفاده شده است .براي بررسي ويژگيهاي نوري نانو ذرهها تهيه شده ،پرتو جذبي
بازهي مرئي -فرابنفش و پرتو نشري آنها مورد مطالعه قرار گرفت .همچنين از روش ،پرتوسنجي تبديل فوريه
فروسرخ براي تعين نوع پيوندهاي شيميائي استفاده شد .از ميکروسکوپ الکتروني عبوري به منظور اندازه ذرهها و
ريختشناسي استفاده شد .نتيجههاي تجربي نشان داد که نانوذرههاي تهيه شده کروي با تنوع اندازه
بين  5تا  01نانومتر هستند .نانوذرههاي ژرمانيوم تهيه شده داراي قابليت نشر نور آبي با قله واقع در  445نانومترهستند.
همچنين ،انرژي گاف نانوبلورها کلوئيدي ژرمانيم براساس نمودار  Taucمورد بررسي قرار گرفت که برابر
 2الکترون ولت بود .ساختار شبه امورف نانوذرهها نيز توسط الگوي پراش اشعه  ،Xمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
واژههاي كليدي :نانو ذرههاي ژرمانيوم؛ پلي وينيل الکل؛ ويژگيهاي نوري؛ پرتوسنجي تبديل فوريه فروسرخ
).(FT-IR
KEYWORDS: Gel colloidal nanoparticles; Polyvinyl pyrrolidone; Optical properties; FT-IR.

مقدمه

ژرمانيم از مهمترين عنصرهای نيمرسانا با کاربردهای مهم
درصنعت الکترونيک به حساب میآيد .شاخص ترين ويژگی اين ماده
غيرسمی بودن و سازشپذيری با محيط طبيعت است.
به گونهای که اين ماده با عنوان عنصر سبز نيز نامگذاری میشود.
ازآنجا که ژرمانيم يک ماده نيمه رسانای با گاف انرژی
غير مستقيم که معادل  0/76الکترون ولت است ،درحالت توده
ويژگیهای نوری (جذبی و تابشی) با بازدهی کمی از خود نشان میدهد.
با اين وجود ،نانوذرههای ژرمانيم به دليل داشتن ويژگیهای نوری
وابسته به اندازه و نيز پتانسيل کاربرد در صنايع الکترونيکی،
*عهده دار مکاتبات
علمي ـ پژوهشي

تصويربرداری زيستی ،حافظههای جانبی و باتریهای يون ليتيوم
به تازگی موضوع پژوهشهای بسياری بوده اند و ويژگیهای يگانه
آنها بهطور چشمگيری مورد مطالعه قرار گرفته است .بهطور کلی
ويژگیهای جذبی و تابشی نانوذرههای ژرمانيم به عاملهای
بازترکيب از ترازهای مربوط به باندهای سطحی نانو ذرهها و نيز
اثر محبوس شدن کوانتومی حاملهای بار در هسته نانوذرهها
نسبت داده میشود.
گزارشها بيانگر از آن است که نانوساختارهای ژرمانيم
با اندازههای کمتر از به تقريب  11/5نانومتر ( شعاع اکسايتون بوهر)،
+E-mail: msasani@aeoi.org.ir
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ناشی از اثرهای محبوس شدن کوانتومی حاملهای بار ،ويژگیهای
گسيل نوری با بازدهی مناسب درناحيه پرتو مرئی و همچنين
ميزان جذب باال در ناحيه فرابنفش از خود نشان میدهند .از اين
نانو ذرهها میتوان به عنوان منبع نور آبی ،نشانگرهای زيستی و
شناسگر يونهای فلزی بويژه يون آهن استفاده کرد [.]1-5
همچنين از اين نانوذرهها میتوان برای ساخت وسيلههای
فتونيکی نيز بهره برد ] .[4در طی دو دهه گذشته روشهای
گوناگونی برای تهيه نانو ذرههای ژرمانيوم استفاده شده است که
از آن جمله میتوان به روش کند و سوز ليزری ،روش سل ـ ژل،
تجزيه گرمايی و فرايند احيای ترکيبهای اکسيدی ژرمانيم برای
توليد نانو ذرههای ژرمانيم اشاره داشت ] .[7-8برای نمونه میتوان
از روش واکنش نمکهای زينتل ژرمانيم که ترکيب فلزهای قليائی
يا قليائی خاکی و ژرمانيم را در برمیگيرد و شامل NaGe, KGe
يا  Mg2Geمیباشند ،برای اين منظور استفاده کرد .در شکل 1
میتوان ساختار و چگونگی قرارگرفتن اتمها در ساحتار نمک
زينتل  NaGeرا ديد .توضيحهای بيشتر مربوط به نمکهای زينتل
در مرجع ] [9قابل دسترسی است.
تيلور و همکاران با واکنش بين ژرمانيم تتراکلريد و نمکهای
زينتل ژرمانيم و سپس بازروانی درون  Glymeيا  Diglymeبرای
 8-120ساعت اقدام به توليد نانو بلورهای ژرمانيم با ليگاند کردند
که میتواند با به راحتی با ليگاندهای ديگر جايگزين شود .اين نانو ذرهها
دارای کمترين اکسايش سطحی بوده و با وجود تغييرها در ليگاند
پرتو نشری آن تغيير چندانی نداشته است [ .]10با اين وجود،
بهينه سازی روشها کار ساده ای نيست .اين روشها بهطور معمول
گران قيمت و پرهزينه هستند .درنتيجه استفاده از يک روش ساده،
قابل کنترل و ارزان میتواند نقش مهمی در دستيابی به نانو ذرههای
ژرمانيوم با خوص کنترل شده داشته باشد[ .]11البته روش توليد
ديگری که شامل واکنش نمک زينتل ( )Mg2Geبا آمونيوم برميد
است نيز وجود دارد .اين واکنش ،با يک فرايند شيميايی
انجام میشود .در اين فرايند ژرمانيوم اوليه پوشيده شده با هيدريد
همراه با چند فراورده فرعی ،يعنی  H2 ،NH3و  NaBrتشکيل
میشوند .سرانجام در پايان فرايند ،نانوذرههای ژرمانيوم دارای
انتهای هيدروژنی توليد خواهند شد .در اين ميان ،فرايند توليد
نانوذرههای ژرمانيم در محيطهای مايع به دليل وجود ابزار کنترل
در دسترس همچون دما ،غلظت اوليه مواد و مانند اينها میتواند
منجر به تشکيل نانوساختارهايی با اندازه به نسبت يکسان و
حالتهای سطحی کنترل شده و در نتيجه منجر به توليد نمونههايی
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اتمهای ژرمانيم
اتمهای سديم

شکل 3ـ آرايش فيزيکي چهار وجهي اتمهای ژرمانيم (کرههای سبز که
با خطوط نارنجي بههم متصل شده اند) و اتمهای سديم (کرههای آبي رنگ)
در ترکيب فازی زينتل .]9[ NaGe

شکل 2ـ مرحلههای گوناگون جوانهزايي و رشد نانوذرهها مبتني بر
نظريه المر [.]32

با ويژگیهای نوری مناسب به منظور کاربردهای گوناگون شود.
درنتيجه استفاده از روش کلوئيدی میتواند در اين معادله کمک
بزرگی نمايد .همانگونه که میدانيم کلوئيد مخلوطی ناهمگن است
که اندازه ذرههای آن بين محلول واقعی و سوسپانسيون است.
تهيه نانوذرهها در اين روش مبتنی بر نظريه المر بوده که در آن فرايند
جوانه زائی و رشد ذرهها از يک مدل سه مرحله ای پيروی کرده
که در شکل  2نشان داده شده است .نکته اساسی در اين مدل آن است.
که در صورت کنترل فرايند رشد ذرات ،میتوان اندازه آنها را
در يک بازهی مشخص نگهداشت و مانع از رسوب آنها شد.
دستيابی به اين ويژگی نيازمند داشتن شرايط مناسبی از غلظت
اوليه واکنشگرها ،دما ،همزدن مناسب ،مرحلههای مخلوط کردن
علمي ـ پژوهشي
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و سرانجام استفاده از عاملهای کنترل کننده بارهای سطحی
ذرهها است.
در اين پژوهش ،توليد بهينه نانوذرههای ژرمانيم با استفاده از
يک روش شيميايی کلوئيدی با بازدهی باال مورد نظر است
که تاکنون به آن پرداخته ـ نشده است .براين اساس تالش شد تا
با استفاده از عاملهای کنترل روش کلوئيدی نانوذرههای ژرمانيم
تهيه و ويژگیهای نوری آنها بررسی شود.
بخش تجربي

برای تهيه نانوذرههای کلوئيدی ژرمانيوم از يک روش سـاده و
آسان استفاده شده است .به نظر میرسد اين فرايند به دليل سـاده
و يک مرحله ای بودن و همچنين نياز نداشتن بـه شـرايط خـاص
آزمايشگاهی و ترکيبهای شيميايی گوناگون ،برای توليـد کلوئيـد
پايدار نانوذرههای ژرمانيم مفيد و مؤثر است.
روش تهيه نانوذرهها

در اين روش که تا حدودی همانند روش ارايه شده در مرجع []1
میباشد ،ابتدا ،سديم بورهيدريد( )NaBH4به عنوان عامل
احيا کننده ،درون آب دوبار تقطير سرد (در دمای  )4 °Cحل شد
تا يک محلول همگن با غلظت  0/22موالر اين ترکيب بهدست آيد.
از آنجايی که ميزان انحالل پودر ژرمانيم اکسيد در آب  10/6گرم در ليتر
است ،مقدار  50ميلیليتر آب به دمای  100سلسيوس رسانده شد
و سپس مقدار  0/27گرم از پودر ژرمانيم اکسيد به آن افزوده شده
و اجازه داده شد به طور کامل در آن حل شده و
هيچ پودری کف ظرف باقی نماند .سپس مقدار  22ميلیليتر
از محلول سديم هيدرواکسيد  0/15موالر را که پيشتر تهيه شده
به ظرف محلول ژرمانيم اکسيد اضافه شد و اجازه داده شد
به مدت  1ساعت به طور کامل در دمای 100سلسيوس با آن
به طور کامل مخلوط شود تا واکنش بين کمپلکس بهدست آمده از
حل شدن ژرمانيم اکسيد و سديم هيدرواکسيد کامل شود.
حال گرمکن خاموش شده و با استفاده از  20قطره از محلول
 5موالر هيدروکلريک اسيد  pHمحلول به کمتر از  6رسانده شد و اجازه
داده شد محلول کمی سرد شده و آماده افزودن ماده عاملدار کننده سطحی
شود .در اثر حل شدن ژرمانيم اکسيد در آب کمپلکسهای بسياری
از جمله  Ge(OH)3 O ,Ge(OH)2 O22میتوانند بهوجود آيند [.]12
در ادامه اين کمپلکسهای بهوجود آمده با سديم هيدرواکسيد
علمي ـ پژوهشي
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افزوده شده وارد واکنش شده و توليد  Ge(OH)4میکنند .بهويژه
وقتی که  pHمحيط به سمت اسيدی بودن ميل کند[:]14
NaOH 
 Na   OH

() 1

1
()2
2
بايد خاطر نشان کرد که واکنش انحالل ژرمانيم اکسيد در آب،
درحضور يون هيدروکسيد بهصورت زير در نظر گرفته ميشود
[:]51
Ge  OH 3 O  OH 
 Ge  OH 4  O2

()2

yGeO2   2z  4y  x  OH  


  z  x  2y  H2 O

H x Ge y Oz

2z 4 y  x 

اين بدين معنی است که در صورت افزودن سديم هيدرواکسيد،
پيش از انحالل ژرمانيم اکسيد ،نوع کمپلکس بهوجود آمده
از پيچيدگی بيشتری برخوردار است .در ادامه فراوردهی واکنش
شماره ( )2با هيدروژن بهدست آمده از انحالل سديم بور هيدريد
ترکيب شده و ذرههای نانومتر ژرمانيم بهدست آيند .واکنشهای
انجام شده در اين فرايند بهصورت شمايی در شکل  2نشان داده
شده است.
در ادامه به منظور کنترل اندازه ذرههای ژرمانيم مقدار  20ميلیليتر
از محلول اشباع پلی وينيل پايروليدين به ظرف واکنش افزوده شد.
در ظرف بسته شده و اجازه داده شد به مدت  20دقيقه مواد
به طور کامل با يکديگر مخلوط شوند .سرانجام يک محلول
شيری رنگ يکدست چسب مانندی بهدست آمد که چسب مانند بودن
ناشی از وجود پلی وينيل پايروليدين است .اين محلول بهدست آمده
الف ناميده میشود .پس از آن ،درحالی که محلول توسط تيغه
مگنت هم زده میشود 10 ،ميلی ليتر از محلول سديم بور هيدريد
به ظرف دارای محلول الف واقع در يک حمام گرمايی در دمای
 70 °Cافزوده شد .سرانجام ،يک محلول دارای نانوذرههای ژرمانيم
به رنگ قهوه ای تيره بهدست آمد .با استفاده از دستگاه سانتريفيوژ و
سپس شستن با آب و اتانول و خشک کردن درون کوره گرمايی،
يک نمونه پودری از نانوذرههای ژرمانيم فراهم شد.

مشخصه يابي نانوذرهها

برای مشخصه يابی نانوذرههای تهيه شده نخست از
پرتوسنجی فروسرخ تبديل فوريه استفاده شد که نتيجههای
بهدست آمده در شکل  4نشان داده شده است .برای اين منظور
5

صنم ترخوراني و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

پودر تجاری GeO2

آب

شکل 5ـ نمای شمايي از فرايند تشکيل و واکنشهای شيميائي
منجر به توليد نانوذرههای ژرمانيم.
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شکل 4ـ طيف تبديل فوريه مادون قرمز ذرههای کلوئيدی ژرمانيم.

از دستگاه پرتو سنجی فروسرخ تبديل فوريه نوع
استفاده شد .به منظور تعيين ويژگیهای نوری نمونه تهيه شده
پرتو جذبی نمونه در بازهی مرئی تا فرابنفش ثبت شد.
تعيين ميزان جذب نور در نمونه با استفاده از دستگاه مدل
 Perkin-Elmer Lambda 750 Spectrometerصورت گرفت که
در شکل  5نشان داده شده است .پرتو نشری نمونه توسط دستگاه
ثبت شده و در شکل  5نشان داده شده است .برای اين منظور
از طول موج تحريک  250نانو متر استفاده شد.
Jasco, 410, Japan

4

به منظور تعيين گاف انرژی نانوذرههای تهيه شده طبق نظريه
 Taucبايد نمودار  (αhν)0.5را برحسب انرژی  hνرسم کرد که
در شکل  7نشان داده شده است .ساختار و شکلواره نانو ذرههای
تهيه شده توسط ميکروسکوپ الکترونی عبوری مورد مطالعه قرار گرفت.
نتيجههای بهدست آمده را میتوان در شکل  6ديد.
به منظور تعيين ساختار بلوری و اندازه دانههای ذرههای ژرمانيوم
نمونه کلوئيدی خشک شده و سپس طيف پراش پرتو ايکس آن
تهيه شد .نتيجههای بهدست آمده در شکل  8نشان داده شده است.
برای مقايسه نتيجههای بهدست آمده طيف پراش پرتو ايکس
ژرمانيم اکسيد که به عنوان پيش ماده اوليه مورد استفاده
قرار گرفته بود نيز در گوشه سمت راست شکل ياد شده ارايه
شده است .برای اين منظور از دستگاه پراش پرتو ايکس
) Philips B.V (CuK- radiation λ = 0.154 nmکه سرعت
جاروب  0/02درجه بر ثانيه در بازهی  20تا 80درجه را دارا بوده،
استفاده شده است.
نتيجهها و تحليل داده ها

03
03
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پرتو سنجی فروسرخ تبديل فوريه بر اساس جذب نور يا همان
امواج الکترومغناطيسی توسط مولکولها و يونها و حرکتهای
ارتعاشی در آنها بنا نهاده شده است .سادهترين نوع حرکتهای
ارتعاشی در يک مولکول ،حرکتهای خمشی و کششی است.
اين روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه يافته برای تعيين ساختار
و اندازهگيری گونههای شيميايی بهکار میرود .همانگونه که
از شکل  1میتوان فهميد در پرتو فروسرخ تبديل فوريه چهار قله
در عددهای موج مشخص  777 ،1722 ،2445 cm-1و  515وجود دارد
که دو تای اولی آن متعلق به ترکيب  OHو ارتعاش کششی پيوند
 –COمیباشند .اما دو قله ديگر متعلق به پيوندهای  Ge-Hو Ge-C
هستند [ 19ـ  .]17اين دو قله تأييد کننده وجود ذرههای ژرمانيم
در درون محلول بوده که در حضور پلی وينيل پايروليدن
برای اولين بار ديده شدهاند .بر اساس نتيجههای مطالعههای
ارايه شده در مرجع [ ،]20میتوان فهميد ژرمانيم اکسيد دارای
قلههای جذبی در بازهی عدد موج  600تا  1000 cm-1بوده که
در شکل  1چنين قلههايی ديده نشد .همانگونه که از پرتو جذبی
نمونه میتوان فهميد اين پرتو جذبی نمونه کلوئيدی دارای لبه جذبی
در حدود  580نانومتر بوده و قله آن در حدود  410نانومتر است.
ژرمانيوم در حالت تودهای دارای ثابت دی الکتريک بزرگی
در حدود  15/4بوده و جرم مؤثر الکترون و حفره آن کوچک است
علمي ـ پژوهشي
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شکل  3ـ طيف جذبي (سمت راست) و طيف نشری (سمت چپ) نمونه های کلوئيدی نانوذرههای ژرمانيوم.
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شکل  0ـ نمودار  (αhν)0.5را برحسب انرژی  hνنانوذرههای ژرمانيم.

که منجر به داشتن شعاع اکسايتون بزرگ بوهر به ميزان  11/5نانومتر
خواهد شد [ .]21اين به معنی اين است که اثرهای محدودکنندگی
کوانتومی بهخوبی برای نانوبلورهايی با اندازه کمتر از اين مقدار
قابل ديدن است .در اين صورت میتوان شاهد تغييراتی در ساختار
الکترونی نانوذرههای ژرمانيم بود .بنابراين منطقی بهنظر میرسد
که رفتار جذبی نانو ذرههای ژرمانيم تابع اندازه آنها باشد که
اين موضوع در مرجع [ ]21بهصورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس آنچه که در مرجع [ ]21بيان شده و در شکل 9
نشان داده شده است ،عنصر ژرمانيم دارای ضريبهای جذبی است
که تابع انرژی موج میباشند .اين جذب نشان دهنده انواع انتقال
در سراسر منطقه بريلوئن میباشد که در شکل  9قابل ديدن است.

علمي ـ پژوهشي

شروع جذب در انرژیهای پايين اولين شکاف غير مستقيم جذب
پهن  Γ-Lوجود دارد و به دنبال آن اولين شکاف مستقيم Γ25-
Γ2قرار گرفته است .جذب در  0/8الکترون ولت ،که يک دنباله غير
مستقيم طوالنی و شانۀ در  2/4الکترون ولت آنرا همراهی می-
کنند ،ناشی از اولين انتقال مستقيم در منطقه
 Lبريلوئن است .دو قله نوک تيز در انرژیهای  4/2و  7الکترون ولت
نيز وجود دارد که اعتقاد بر اين است که با انتقال مستقيم
در منطقه  Xبريلوئن در ارتباط باشد.
براين اساس میتوان انتظار داشـت کـه بـا تغييـر انـدازه بلـور
ژرمانيم جذب در انرژیهايی تاحدی متفاوت با حالت تـوده ای آن
اتفاق بيفتد .بهنظر میرسد لبه جذب در طـول مـوج  580نـانومتر
مربوط بـه انتقـال نـواری مسـتقيم در منطقـه  Lبريلـوئن اسـت.
همچنــين جــذب در طــول مــوج  277نــانومتر کــه معــادل
 4/77الکترون ولت است که میتوان آنرا در ارتباط با انتقال مستقيم
در منطفه  Xبريلوئن فرض کرد .پرتو جـذبی در  250نـانومتر کـه
معادل  2/54الکترون ولت است يک شانه جذب دارد که میتوانـد
بــه عنــوان اشــاره ظريفــی بــرای انتقــال مســتقيم Γ25-Γ15
در نظر گرفته شود و دربردارنده دليل روشنی برای تأثير پديده محدود کنندگی
کوانتومی میباشد .همچنين اين طيف دارای قلـه بسـيار شـديدی
از جذب در طوا موج  257نانومتر است که میتوان حـدس زد کـه
اين ويژگی مربوط بـه انتقـال مسـتقيم الکتـرون از بانـد ظرفيـت
در  Γ25به باالترين نوار تفکيک شـده بانـد رسـانش واقـع در Γ15
میباشد .اندازه گاف انرژی اين ذرههـا را مـیتـوان از معادلـه ()2
بهدست آورد که برابر است با :
3
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شکل  2ـ تصوير ميکروسکوپ الکتروني نانوذرههای کلوئيدی ژرمانيم تهيه شده.
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شکل  9ـ ضريبهای جذب اندازهگيری شده در نزديکي و باالی
لبه جذب ژرمانيم و ساختار الکتروني آن [.]23

Egnano 

در اين معادله  λطول موج قله جذبی درنظر گرفتـه مـیشـود.
درنتيجه گاف انرژی آنها برابـر  2/1الکتـرون ولـت خواهـد بـود.
براساس نظريه هذلولی نواری اندازه ذرهها را میتوان از معادله زير
تخمين زد:
05


2 2 2 Eg  /
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E gnano

که در اين معادله  Egگاف انـرژی ژرمـانيم در حالـت تـودهای بـوده
و برابــر  1/0625 ×10-19 m2.kg.s-2اســت m* .ني ـز معــرف جــرم
0

3

)hv (eV

شکل  0ـ طيف پراش پرتو ايکس نانوذرههای ژرمانيوم.
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3

ضريب جذب)(cm-1

3433

332

مؤثر الکترون بوده که برای ژرمـانيم برابـر  0/041جـرم الکتـرون
میباشد .با در نظر گرفتن تبديل واحدها و مقدار ضريب پالنک که
برابر  7/0757 ×10-24 m2.kg/sمـیباشـد مـیتـوان مقـدار شـعاع
ذرههــا را تعيــين نمــود .انــدازه شــعاع ب ـهدســت آمــده برابــر بــا
 2/47نانومتر است که قطر ذرهها برابر  4/92نانومتر تعيـين مـیشـود.
به منظور تعيين درستی اين محاسبهها نمودار  Taucرسم شـد کـه
در شکل  7نشان داده شده است .همانگونـه کـه در ايـن شـکل
مشخص است ،گاف انرژی بهدسـت آمـده بـرای ايـن نـانوذرههـا
در حدود  2الکترون ولت بوده که با مقدار بهدست آمده از معادله ()1
همخوانی فراوانی دارد .از اينرو مقدار شعاع بهدست آمـده از معادلـه دوم
علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تهيه نانوذرههای ژرمانيوم با استفاده از روش کلوئيدی و مشخصهيابي آنها

قابل اعتماد است .به منظور اطمينان از اين مقدار اندازه ذرههـا
و شکلواره آنها با کمک ميکروسکوپ الکترونی عبوری مورد مطاله
قرار گرفت .با وجـود نبـود کيفيـت دلخـواه تصـوير کـه ناشـی از
مشکلهای دستگاه ميکروسـکوپ بـود ،از آنچـه کـه در شـکل 4
نشان داده شده است میتوان فهميد که ذرهها دارای شکل کروی
میباشند و اندازه قطر ذرههای آنها در بازهی  2تا  5نـانومتر بـوده
که با نتيجههای نظری همخوانی خوبی دارد .اين تصوير نشان میدهـد
که روش مورد نظر میتواند يک توزيع اندازه ذرههـای مناسـبی را
به ارمغان بياورد .پرتو نشری نانوذرههای تهيه شـده دارای قلـهای
در  445نانومتر است .درنتيجه از آنها میتوان به عنوان منبع نـور
آبی استفاده کرد .همانگونه که در مقدمه گفته شد ،ويژگـیهـای
جذبی و تابشی نـانوذرههـای ژرمـانيم بـه عامـلهـای بازترکيـب
از ترازهای مربوط به باندهای سطحی نانو ذرهها و نيز اثر محبـوس شـدن
کوانتومی حاملهای بار در هسته نانوذرهها نسـبت داده مـیشـود.
نتيجه ساير پژوهشها نشان مـیدهـد کـه نـانوذرههـای ژرمـانيم
با اندازه های کمتر از به تقريب  11/5نانومتر ( شعاع اکسايتون بـوهر)،
ناشی از اثرهای محبوس شدن کوانتومی حاملهای بار ،ويژگـیهـای
گسيل نوری با بازدهی مناسب درناحيـه پرتـو مرئـی و همچنـين
ميزان جـذب بـاال در ناحيـه فـرابنفش از خـود نشـان مـیدهنـد
[ .]18 ،19 ،21بنابراين میتوان نتيجه گرفت که نمونه تهيه شـده
در اين پژوهش نيز در اثر همين پديدهها قابليت انتشار نور آبـی را
داراست .مطالعههای ساختار بلوری و انـدازه دانـه هـای ذرههـای
ژرمانيوم نمونه کلوئيدی خشک شده کـه بـر اسـاس پرتـو پـراش
اشعه ايکس صورت گرفت نشان میدهد که در ذرههای توليد شده
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پيش ماده ژرمانيم اکسيد حضور ندارد .هرچنـد بـهعلـت کـوچکی
بيش از اندازه ذرههای قلههای شديدی از ماده ژرمانيم ديده نمیشـود
که تاحدودی میتواند ناشی از شبه بیشکل بودن آنها دانست.
نتيجهگيری

از آنچه که بيان شد و بر اساس نتيجههای آزمايشهای انجام شـده
میتوان فهميد که نانو ذرههای ژرمانيم با يک روش به نسـبت سـاده
تهيه شدهاند .قلههای جذبی در نمودار پرتو سنجی فروسرخ تبـديل
فوريه گويای نبود ژرمـانيم اکسـيد بـوده کـه تأييـد کننـده تهيـه
ذرههای ژرمانيم خالص هستند .گاف انرژی آنها برابر  2/1الکترون ولـت
مــیباشــد کــه بــا نمــودار  Taucهمخــوانی خيلــی خــوبی دارد.
همچنين بين مقدارهای محاسباتی و نتيجه عملی اندازه ذرهها نيز
همخوانی چشمگيری وجود دارد که گويای موفقيت روش ارايـه شـده
میباشـد .طيـف نشـری نـانوذرههـای تهيـه شـده دارای قلـهای
در  445نانومتر است که ناشی از اثرهای محبوس شدن کوانتـومی
حاملهای بار میباشد.
قدرداني

بدين وسيله از همکاران پژوهشکده ليـزر بـهخـاطر همکـاری
در انجام اين پژوهش کمال تشکر را داريم.
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