
خواص الكتريكي و نوري مواد 

دكتر آرمان صدقي

(  ره)دانشگاه بين المللي امام خميني 



فصل اول

مقدمه ای بر مکانيک كوانتيک



هدایت الکتریکی 

يون

الكترون

بصورتيالكتريكهدايتپلیمريموادبرخيويونيسرامیكيمواددرتنها
وسیلهبالكتريكيهدايتاساسبربررسي هااغلبلذااست،يونانتقال
.مي گیردصورتالكترونيناقل

براي درک اين رفتار بايد وارد ساختار اتم ها شده و به کمک مكانیک
.  کوانتیک موضوع را تحلیل کنیم



یکمكانیک کالسیک و مكانیک کوانت
قابلکوانتوميمكانیکوسیلهبهمادهساختاردرالكترونحرکت

نیوتنيمكانیکگذارپايه،1680سالدرنیوتن.استتحلیل
.استپیوستهحرکتدارايذراتآناساسکهمي باشد

فاوتيمتمقاديرمي تواندذرههرکهمي کندبیاننیوتنيمكانیک
يکصورتبهمقاديرايننمايد؛خارجخودازياکندجذبانرژي
.استپیوستهکمیت



(قوانین نیوتن)مكانیک کالسیک 
درنشودواردآنبهخارجينیرويکهجمسيهر:اينرسيقانون
.مي ماندباقييكنواختحرکتياوسكونحالت

بااستبرابرجسميکبهواردهنیروهايمجموع:شتابقانون

پیدانیروايناعمالاثردرکهشتابيدرجسمآنجرمضربحاصل
F=M.a.مي کند

نیزدومجسممي کندوارددومجسمبرنیروييجسميکوقتيالعملعكسقانون
.کردخواهدوارداولجسمبهمخالفجهتدررانیروهمان

M1.V1=M2.V2



موردکوچکوبزرگاجسامهمهبرايبیستمقرنابتدايتاقوانیناين
:شدندبشرينگرشعمدهتغییراتسببقانوندوتامي گرفتقراراستفاده

عامنسبیتوخاصنسبیتقانون-الف
کوانتیکمكانیک-ب



جذبيانرژمتفاوتيمقاديرتواندميذرههرکهمي کندبیاننیوتنيمكانیک
.استپیوستهکمیتيکصورتبهمقاديرايننمايدخارجخودازياکند

blackنامبهپديده ايپالنک،1900سالدر bodyاينگونهراسیاهجسم
ارموج هاطولتمامشودواردآنبهتابشياگرکهاستجسميکهکردتعريف
.استرنگفاقدوکندميجذب

blackلزوماً bodyسیاهرنگجسم
ندهکنبرخوردطیف هايتماممانظرازامانیست،

حرارت دهي،اثردربرعكسوکندميجذبرا
هچهر.مي کندتابشطیف هاتمامدرسیاهجسم

ربیشتخصوصیتاينپسيابد،افزايشدما
راسیاهجسميکتابشمیزاناگر.مي شود
.داردپیوستهتابشيککنیمبررسي



جذبتهناپیوسصورتبهراانرژيکههستندذراتيزاها،نوسانکهبوداينپالنکفرض
.مي شوددفعوجذببسته هاييصورتبهانرژي.مي کننددفعو

υ :  فرکانس نوسان زا يا فرکانس ذره ساطع کننده تشعشع

h=6.62606957(29)×10−34 j.s  (Plank constant)

بايد شودميخارجآنازيامي رسدنوسانگربهکهانرژيکهکردبیاناينگونهپالنک
کمیتيکيعنيبود،ناپیوستهکهشدتعريفکمیتيلذا.باشدhυصحیحمضرب

.داشت(منفصلاي،بسته)کوانتیک
و گرماي در ادامه انیشتین دستاوردهاي پالنک را در تحلیل  پديده ي فوتو الكتريک

.ويژه  که مكانیک کالسیک پاسخگوي آن نبود مورد بررسي قرار داد 



:فوتوالكتريکپديده

ودنهببهنوربرخورداثردر(فلز)کاتدفوتويکشده،ايجادخألکهمحفظه ايدر
.مي شودرنوبرخوردازناشيالكتريكيجريانايجادسببفوتوالكترون هاآزادسازي

: Work functionحسطبااليبهالكترونپريدنبرايالزمانرژيکار،تابع
انرژيلحداقگفتمي توانديگرعبارتبهياوآزادالكترونبهتبديلبرايفرمي

.گويندکارتابعرااستالزمالكترونيکحذفبرايکه



Φ0:فرکانسآستانه(threshold frequency)فرکانس)نظرمورد
.نمي شودايجادفوتوالكتريکمقداراينازکمترکه،(تحريک



دتشچقدرهرومي باشدنورفرکانستابعفقطخروجيالكترونسرعتماکسیمم
.مي شوندخارجبیشتريالكترون هاييابد،افزايش

بهكترون هافوتوالجنبشيانرژينور،فرکانسافزايشباثابتنورشدتيکدرپس
کانسفراينازکهدارداولیه ايحديکفرکانساينکهمي يابدافزايشخطيطور

رکانسفهمانباورودينورشدتاگرونمي بینیمرافوتوالكترونپديدهپائین تر
تغییرشيجنبانرژيومي کندتغییرفوتوالكترون هاانتشارنرخفقطکند،تغییر

.نمي کند
دادننشانوالكترونخروجباشد،e.Φ0ازبیشورودينورانرژياگر

مي دهدجنبشيانرژيEmاندازهبهالكترونبهوداشتخواهیمراباالترجريان
:بااستبرابرکه
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:ظرفيت گرمایي

(اعمال بر روي فونون ها به جاي فوتون ها)
. کنندميجذبانرژيمحیطازکههستندمستقلنوسانگرهاييمثلاتم ها
همانمادباارتعاشيانرژيتغییراتکهمي يابندبعدسهدرارتعاشيانرژي

.مي باشدگرماييظرفیت



يکشتبرگدروکردهپرشباالترمكانيبهالكتروناتم،ساختارتحريکاثردر
 شود،ميخارجمرحله اييکصورتبهطیفاينکهمي دهدالكترومغناطیسطیف
مضربازبکهمي کندآزادبستهيکصورتبهراانرژيتمامبازگشتاثردريعني

د،يابافزايشپرشفاصلهچههراست؛پرشفاصلهتابعυکهاستhυصحیح
همادهربرايمدارهااين.مي شودبیشترنیزانرژيومي يابدافزايشفرکانس
.استمشخصمادههرموج هايطولپساست،مشخصومتفاوت

تابش الكترو مغناطیسي
بور، به يک جسم حرارت داد و نور خروجي را وارد يک منشورکرد، اين نور به 

اي تعدادي طول موج مختلف تفكیک شد  که اين طول موجهاي مختلف مشخصه ه
.ماده هستند

شدت

طول موج خروجی



Pحرکتاندازهباذره ايهربروي،ديذره اي-موجيتئورياساسبر
ذره ايهريعنيمي آيد؛دستبهحرکتشاثردرکهاستموجيطولداراي
.باشدداشتهمي تواندنیزراموجيحرکتيکخودحرکتهمراه

(: (Debroglieنظريه دي بروي 

:طول موج حرکت موجي ذره برابر است با
) λ=h/p طول موج )

:رابطه باال را مي توان به صورت زير نیز نوشت

تقیم يعني طول موج به دست آمده از حرکت موجي ذرات با ثابت پالنک نسبت مس
. دارد و با جرم ذره و سرعت آن نسبت معكوس دارد



ميکوانتومقاديربرکاراساس.کردبیانراموجمكانیکفرمول هاي1926سالدر
ديذره ايموجينظريهباراپالنکنظريهشرودينگر.استکردهارائهپالنککهبود

وردمراهستهپیراموندرالكترونيکحرکتآنهاکمکبهوکردترکیببروي
.شدمعروفشرودينگرموجيمعادلهبهبعدهاکهدادقرارتحلیل

:معادالت شرودينگر



:با جايگزين کردن اين دو تابع در معادله شرودينگر مي توان نوشت

:تقسیم بر عكس تابع موج 



با حل معادله 

:فوق داریم



:شرايط مرزي
نشان دهنده ي تابع احتمال است، در نتیجه براي چون  

:يک ذره منفرد مي توانیم بنويسیم

.زيرا قطعاً در اين فضا اين ذره وجود دارد

مقداري مشخص در کل انرژي ذره و مقدار اگر
:تمام مكان ها باشد  دو حالت مي تواند وجود داشته باشد 

.مقداري معلوم، تک مقدار و پیوسته باشد1.

.مقداري معلوم، تک مقدار و پیوسته باشد2.

معینمقداريبايدبنابرايناست،1برابرومي دهدنشانرااحتمالچگاليچون
وجودمالاحتنمي توانندصورتايندرباشدنامعینفضامختلفنقاطدراحتمالچگالياگر.باشد
.باشدمشخصمقداريهمدوممشتقبايداساساينبر.کنداثباترافضادرذره



:ركاربرد های معادله شرودینگ
اگریم،مي کنتحلیلرا(آزادفضاييکدرالكترونحرکت)آزادفضايدرالكترون

ارمقدنتیجهدرنشود،واردحرکتحالدرالكترونذرهبرنیروييهیچ
.استوبودخواهدثابتکمي

چاه 

پتانسیل

:

تدسبهمكانيمعادلهيکوزمانازمستقلمعادلهشرودينگرمعادالتتوسط
.آمد

ها کمتر ذرات در ناحیه اي  قرار دارند که داراي پتانسیل منفي بوده و پتانسیل آن
.است



لکياباشدبايستينواحيدرباشد،مشخصيمقداراگر
احتمالد،باشکهصورتيدرساده تر،زبانبه.باشدصفربرابرموجتابع

صدقناحیهبرايفقطمعادلهاينپس.داردوجودناحیهدرذرهوجود
.مي کند

وانیممي تثوابتومقداردادنقرارومختلفمقاديربراساسپتانسیلچاهدر
باشد،الكترونجرموچاهپهناياگر.کنیمحسابراچاهپهناي

.کنیممشخصراانرژيسطوحمي توانیمصورتايندر



محدودهدرمشخصمقدارباذرهيککردنپیدااحتمالشود،بیشترانرژيچههر
.ي شودميكنواختبیشترانرژي هايدرذراتتوزيعواقعدرمي شود،بیشترطولي



:تابع پتانسيل پله ای



:ميبسط تئوري موج کوانتیک به ات
تککيکارشدنسادهبراي.کنیمبررسيهستهرويراالكترونوضعیتمي خواهیم

والكترونبینپتانسیلتابعکولنجاذبهقانوناساسبر.مي گیريمنظردررااتمي
زيرلهمعادصورتبهومي باشدمخالفآنهابارزيرامي باشدجذبيصورتبهپروتون

:مي شودمحاسبه

مقدار بار : 

ضریب گذر دهی خأل: الکترون 

سرعت ذرات برخورد : 

کرده
در سه بعد با توجه به اينكه فضاي پیرامون هسته سه بعدي مي باشد، بايد اين نیرو را

.در نظر بگیريم

.به                اعداد کوانتومي گفته مي شود

راساس اعداد کوانتومي ثوابت معادالت مكاني مي باشند و ب
.  تئوري موج محاسبه مي شوند



Nاصليکوانتومعدد(principle quantum number)است
angular)مداري،ايزاويهگشتاورlو momentum

orbital)تا0ازآنمحدوده يکهاستn-1مي باشد.
:بر اين اساس مقادير فرعي تعريف شد

l=0→sمدار 

l=1→pمدار 

l=2→dمدار

l=3→fمدار



.تعريف شد mداخل اين مدارهاي فرعي ، درجه آزادي الكترون مشخص نبود که پارامتر 

: (magnetic quantum number) mگشتاورکنندهمشخصواقعدر
(momentum)يعني..مي باشدهستهدرموجودمغناطیسيمیدانموازيمداري،زاويه اي

.ي کندممشخصهستهمغناطیسيمیدانبهنسبتراالكترونايزاويهگشتاوروضعیتواقعدر

راالكترونانرژيمي توانمعادالتاينازديگرطرفازبودگازهاوهیدروژندرقبلمعادالت
.کردمحاسبهموجتئوريبراساس

عدد کوانتیک اصلی:

انرژياينواقعدر.مي باشدجذبيانرژيالكترونانرژيمي دهدنشانکهمي باشدمنفيانرژيمقدار
واشدبمنفيانرژيکهاستقبولقابلزمانيمعادلهاين.مي نمايدمتصلهستهبهراالكترون
.باشدنیزکوانتیزه





.که توسط بور محاسبه شدشعاع الكترون اطراف هسته  

تابع احتمال: 



 :در این صورتو  باشد حال اگر 

باومي باشدکمکم،شعاعبانواحيدرالكترونحضوراحتمالمي شودمشاهده
.مي يابدافزايشاحتمالشعاعافزايش

.در اين حالت تقارن کروي وجود دارد

در اين سه حالت ابر الكتروني تقارن کروي
.ندارد



ست که هر الكترون داراي يک ممنتوم يا گشتاور زاويه اي ذاتي ا: اسپین الكتروني
.به آن اسپین مي گويند

:  اصل طرد پائولي
تالکريسومولكولاتم،شاملکهمشخصسیستمهردرکهمي گويداصلاين

.باشديكسانکوانتیکمقاديرداراينداردکهوجودالكترونيدوهیچباشد،



پهنه هاي مجاز و ممنوع در ساختار هاي چند 
:هسته اي

هستهندچساختاربهراهسته اييکساختارهسته،پیراموندرالكترونگیريقراربا
.مي کنیمتبديلاي

مرتبرتصوبهفواصلتماميکهاستکريستاليکهسته ايچندساختارساده ترين
.دارندقرار

معادله موج 
:  شرودینگر



:دو هسته دو الكترون

.دارندپوشانيهمموجمعادالتهستهدومیانيفضايدر
استآناندرکنشايننتیجه.داردوجودالكتروندوinteractionيعني

.مي شودکتفكیپايینيوباالييانرژيپهنهدوبهذرههرمجزايکوانتیکانرژيکه



.شدعلت ايجاد دو پهنه اصل طرد پائولي مي با

ازآنهامجازپهنهصورتايندر.مي آوريمدرجامدحالتبهفضادرراهیدروژناتمدو
.مي شودايجادشكافومي آيددرناحیهيکصورتبهمشخصمقداريکحالت

فاصله تعادلی اتمی در کریستال



الكترونکيازبیشترکهباشیمداشتهاتم هاييهیدروژناتمجايبهبگیريدنظردر
ومتفاوتانرژيپهنه هايمجزااتم هايوگازيحالتدر.تا3مثالًباشد،داشته
ميدرمحدودهيکصورتبهپهنه هااينفاصله هاشدننزديکبا.هستندمجزا
.داريممحدوده3نتیجهدرداريمکوانتیکمدار3چون.آيند



بهنزديککامالًهستهپیراموندرموجودالكترون14ازالكترون10اتميکدر
.دارندضعیفنسبتاًباندالكترون4.اندگرفتهقرارهسته

.دو حالت مجاز به ازاي هر اتم دارد

الكترون در آن قرار مي گیرد2در نتیجه، 

پهنه کوانتیک مجاز به ازاي هر اتم دارد6

.الكترون در آن قرار مي گیرد2بر اين اساس 



دماافزايشبا.مي گیرندقرارپايینکوانتیکدرالكترون هاهمۀمطلقصفردر
يدارااتم هانتیجهدر.روندميباالييحالت هايبهپايینحالت هايازالكترون
يمقرارمجازپهنه هايدرالكترون هاآنبراساسکههستندخاصيانرژيساختار
 هاالكترونتوزيع.داردقرارممنوعهپهنه هايمجازپهنه هاياينبیندروگیرند

.دمي باشمؤثرنیزهستهبارچگالي.مي باشداتم هابینفاصلۀوانرژيتابع
.دهدتغییرراهاالكترونرفتارمي تواندکريستاليساختارموجوديت

 :چگونگي وضعیت و محاسبات پهنه ها و نمودار

ازونالكتريعنينمي کند،صدقمعادلهبعدصفحهشكلخوردههاشورنواحيدر
ميصدقدلهمعاسفیدنواحيدروليبگیرد؛رامقاديرايننمي تواندانرژيتیكينظر
.کردتبديلنموداربهرانموداراينمي توانحال.کند

:نرژی الکترون آزاد ا

درآنژيانرمقداربهمي يابدافزايشمقداريبهکهالكترونانرژيپهنههردربنابراين
.شودباالييپهنهواردمي تواندومي کندپرشپسمي رسد،آزادالكترونحد



:ممنتم كریستال و جرم مؤثر 

مقدار ثابتي باشد، در اين صورت تابع موج  يا ، Uk(x)اگر در تابع  قبلي 
:کسي، به مقدار ثابت زير مي رسد

برابر(momentum)مومنتمآزادالكترونومي شودآزادالكترونبهتبديلذره
.دارد

kبرحسب   Eنمودار تغییرات  





:مي توان حل معادله موج را به اين صورت در نظر گرفت

(constant of motion) wave number :

تابع متناوب:  

:حرکت موجي براساس انرژي بر حسب ممنتوم

گشتاور ذره



:شكل نمودار آن براي الكترون آزاد به صورت زير است



وکرونیکحلاز.داردگونسهميرابطهيکموجعددباگشتاورکهمي کنیممشاهده
: آيدميدستبهجامدکريستالدرالكترونيکبرايرابطهاينوکردهاستفادهپني

ثابت شبكه کريستال



:بر اساس روابط قبلي مي توان نوشت

.يک عدد صحیح میباشد

 



: براي الكترون آزاد مي توان نوشت



فصل دوم

هدايت الكتريكي در جامدات



.مهستیجريانولتاژــالكتريكيمشخصاتدنبالبهرساناهانیمهدر•
اندباينازمي توانندومي کنندحرکتالكترونهاازتعداديدما،افزايشبا•

.شدپیداپهنهتئوريبررسياينبا.شوندخارج
.داردوجودپهنهسهتئوريايناساسبر•



هايالكترونندارند،راهستهاحاطهازخروجامكانکههستهبهنزديکالكترونهاي
کهتندهسالكترون هاييدومگروه.مي شوندجمعظرفیتبانددرکههستندآزادغیر
هنۀپدروکنندشرکتهدايتدرمي توانندوگرفته اندقرارباالترانرژيمقداردر

شوندداجهستهازمي توانندزيادانرژيدلیلبهالكترونهااين.مي گیرندقرارهدايت
.گیردقرارهدايتپهنۀدرو

ريانانتقال جريان الكتريكي به کمک حامل ج: هدايت الكتريكي

ر بگیرند و بر اساس تئوري موج شرودينگر، الكترونها نمي توانند در پهنۀ ممنوعه قرا
رون وجود فقط مي توانند از آن عبور کنند، مگر آنكه سكويي براي قرارگیري الكت

.داشته باشد
به باند در اتم باالتر از صفر کلوين تعدادي الكترون انرژي زيادي پیدا مي کنند و

.  هدايت پرش مي کنند و يک جريان انتقالي ايجاد مي کنند

:مقدار دانسیتۀ جریان انتقالی 

سرعت جریان انتقالی

تعداد حاملها

بار



ستندهآزادغیرالكترون هاياست،صفرزيرآنهاانرژيکهالكترون هاييمطلقصفردر
.هستندآزادالكترون هايصفر،ازبیشترانرژيباالكترون هاييو

باند هدايت 

ن دو، باند بر اساس معادالت موجي نمي توانیم کمیت پیوسته داشته باشیم؛ بین اي
.  ممنوعه مي باشد



:براساس تئوري پهنه مواد به سه گروه کلي تقسیم مي شوند

فلزموادنايبهکوچکممنوعهباندپهنايوپرنیمههدايتباندپر،نیمهظرفیتباند:اولگروه
.مي گويند

بانديعنيمي باشد،صفرزيرآنهاممنوعهباندوخاليکامالٌهدايتباندپر،کامالًظرفیتباند
باندبهفیتظرباندازمستقیماًالكترونفلزاتنوعايندر.کرده اندهمپوشانيهدايتباندوظرفیت
.مي پردهدايت

اين مواد به. باند ممنوعۀ خیلي بزرگ، پهنۀ ظرفیت کامالً پر، باند هدايت کامالً خالي: گروه دوم
.عايق مي گويند

.  ق ها استباند ظرفیت کامالً پر، باند هدايت کامالً خالي، باند ممنوعه کوچكتر از عاي: گروه سوم
.به اين مواد نیمه رسانا مي گويند

. يابددر دماي باال، هدايت الكتريكي رساناها کم مي شود و براي عايقها و نیمه رسانا افزايش مي

4ريكي تئوري پهنه مواد را به سه قسمت تقسیم مي کند ولي در عمل مواد از لحاظ الكت
:گروه هستند

اناابررسانا، رسانا، نیمه رسانا، نارس



Material ρ (Ω•m) at 20 °C

Resistivity

σ (S/m) at 20 °C

Conductivity

Silver 1.59×10−8 6.30×107

Copper 1.68×10−8 5.96×107

Annealed copper 1.72×10−8 5.80×107

Gold 2.44×10−8 4.10×107

Aluminum 2.82×10−8 3.5×107

Calcium 3.36×10−8 2.98×107

Tungsten 5.60×10−8 1.79×107

Zinc 5.90×10−8 1.69×107

Nickel 6.99×10−8 1.43×107

Lithium 9.28×10−8 1.08×107

Iron 1.0×10−7 1.00×107

Platinum 1.06×10−7 9.43×106

Tin 1.09×10−7 9.17×106

Carbon steel (1010) 1.43×10−7

Lead 2.2×10−7 4.55×106

Titanium 4.20×10−7 2.38×106

Grain oriented electrical steel 4.60×10−7 2.17×106

Manganin 4.82×10−7 2.07×106

Constantan 4.9×10−7 2.04×106

Stainless steel 6.9×10−7 1.45×106

Mercury 9.8×10−7 1.02×106

Nichrome 1.10×10−6 9.09×105

Table of Resistivity and Conductivity at 20°C



Material ρ (Ω•m) at 20 °C

Resistivity

σ (S/m) at 20 °C

Conductivity

GaAs 5×10−7 to 10×10−3 5×10−8 to 103

Carbon (amorphous) 5×10−4 to 8×10−4 1.25 to 2×103

Carbon (graphite) 2.5×10−6 to 5.0×10−6 //basal plane

3.0×10−3 ⊥basal plane

2 to 3×105 //basal plane

3.3×102 ⊥basal plane

Carbon (diamond) 1×1012 ~10−13

Germanium 4.6×10−1 2.17

Sea water 2×10−1 4.8

Drinking water 2×101 to 2×103 5×10−4 to 5×10−2

Silicon 6.40×102 1.56×10−3

Wood (damp) 1×103 to 4 10−4 to 10-3

Deionized water 1.8×105 5.5×10−6

Glass 10×1010 to 10×1014 10−11 to 10−15

Hard rubber 1×1013 10−14

Wood (oven dry) 1×1014 to 16 10−16 to 10-14

Sulfur 1×1015 10−16

Air 1.3×1016 to 3.3×1016 3×10−15 to 8×10−15

Paraffin wax 1×1017 10−18

Fused quartz 7.5×1017 1.3×10−18

PET 10×1020 10−21

Teflon 10×1022 to 10×1024 10−25 to 10−23

Table of Resistivity and Conductivity at 20°C



:مواد نیمه رسانا
يکتنگرفنظردربا.کردتعريفمتقارنشكلباممنوعه ايباندمي توانموادايندر

.مي باشدمتقارنکامالًشكلخاصکريستالوگرافيجهت

:  جريان مؤثر

سرعت مؤثرمتوسط

تعداد حاملها

بار

ابلقشرطيبهومي باشدتعمیمقابلالكترونبرايهمويونبرايهمفرمولاين
:داريمصورتاينغیردر.باشديكساناجزاهمۀبرايکهاستقبول



اينود،شحامل هاجاييجابهسببوشودواردنیروييرسانانیمهيکساختاربراگر
طولدررونیتغییرازناشيانرژيتغییراين.مي شودساختارانرژيتغییرموجبامر

.مي باشدفاصله
رژيانمي تواندالكترونشود،واردهدايتپهنۀدرالكترونيکبرنیروايناگر

زيعتوگشتاوروانرژيافزايشاثردر.يابدافزايشآنخالصگشتاوروبگیرد
وندمي کحرکتباالقسمت هايبهپايینيقسمت هايازهدايتپهنۀدرالكترون
.شودميهدايتافزايشموجب

چگالی جریان که در اثر حرکت الکترون 

تعداد الکتروندر باند هدایت ایجاد می شود

:جرم مؤثر الكترون 
بروهعال.استمتفاوتآزادفضايدرالكترونحرکتباشبكهدرالكترونحرکت
ارهايبتعداديمي شود،واردکريستاليشبكهدرالكترونبرکهخارجينیروي
.مي کنندواردالكترونبرداخلينیروييککهداردوجودساختاردرمثبت



تارساخدرخارجينیروياعمالاثردرالكترونکهجرمييعنيمي باشد؛مؤثرجرم
.کندميپیدا

.دمي باشمیداناعمالجهتمخالفآنهاحرکتجهتاست،منفيالكترونبارچون
اررفتکهمي کنیممشاهدهظرفیتبانددروجامدکريستاليساختاريکدر

.مي باشدگونسهميرفتارمشابهالكترون



:مي کنیمبرخوردنموداردرناحیه4باعمليحالتدر

جرم مؤثر مثبت: الکترون  

جرم مؤثر منفی:حفره  

پايین باند ظرفیت که تمايل به تغییر وضعیت و قرار گرفتن در باند : ناحیه اول

 m* > 0هدايت را دارند

m* < 0 باالي باند ظرفیت : ناحیه دوم
.باند ممنوعه که موجوديت مسقر ندارد و فقط مي توان از روي آن پرش کرد: ناحیه سوم

m* > 0 پايین باند هدايت : ناحیه چهارم



درتأثیریهیچباشد،پرکاماًلظرفیتبانداگر

محضبه.عایقمادهمثلداشت،نخواهدهدایت

پرشهدایتباندبهالکترون هاازتعدادیآنکه

حفره هاییالکترون هااینخالیجایمی کنند،

قرارزیرناحیۀدرحفره هااینکهبودخواهد

:می گیرد



:تعمیم نمودار          در سه بعد



 indirect bandبه حالت دوم direct band gapبه نوع اول 

gapمي گويند



استثابتموجعددچونمستقیمنوعدرکهاستايندررسانانیمهدواينتفاوت
ولي.مي کندنتغییرالكترونگشتاورهدايتباندبهظرفیتباندازالكترونپرشدر
.کردخواهدتغییرالكترونگشتاورمستقیمغیرنوعدر

بهرونالكتهدايتبانددرکههمینطوروکندبازينقشهدايتدرتواندميحفره
وكتريكيالجريانناقلبعنوانمي تواندحفرهنیزظرفیتبانددر.استناقلعنوان
.باشدداشتهوجودمادهدرالكتريكيهدايتعامل



:لفمختمواددرالكترونقرارگیريمحلباندهايگیريقراروضعیتازشمايي

(مسديفلزمثل)اولحالت.داردوجودحالتدوفلزاتبرايشكلايناساسبر
بسیار(انرژينظراز)ممنوعهباندپهنايواستپرنیمهظرفیتباندکهاينست
پرشتهدايباندبهظرفیتباندازسهولتبهالكترونصورتايندر.استکوچک

استآن(منیزيمفلزمثل)دومحالت.آوردميوجودبهراالكتريكيهدايتوکرده
(overlap)پوشانيهمهدايتباندباظرفیتباندولياستپرظرفیتباندکه

هدايتوشدههدايتباندواردظرفیتباندازراحتيبههاالكترونلذاکرده،
.آورندميوجودبهراالكتريكي



: مقاومت الكتريكي در  رساناها و نحوه تغییرات آن 
دايتهويونيهدايتالكتروني،هدايتسهجمعحاصلالكتريكيهدايتکليبطور

.مي باشدحفره اي

:ماتیسنقاعده



.داردقبوليقابلدقتکمآلیاژيغلظتومتوسطدمايدرماتیسنقاعده

دماتغییرباثابتمقاومت هايساختدرماتیسنقاعدهازاستفاده

.مي شوندابررساناپايیندماهايدرموادکهآنستمهمنكته
.مي ريزدبهمماتیسنقاعدهبويژهمعمولقواعدتمامحالتايندر



ابررسانا
دوجومقاومتيهیچآندرکهمي شودگفتهمادهازحالتيبهابررسانايي

.ندارد
بهمعمولفلزاتدرمقاومتکاهش.مي يابدکاهشدما،کاهشبامقاومت

هوممفنتیجهدراست،شبكهداخلنظمي هايبيوناخالصي هاوجوددلیل
RRR(Residual Resistivity Ratio)وجودبه
.مي آيد

مفهومRRRفلزاتدرناخالصيوسردکارگیرياندازهبرايمعیاري
/RRR=(273K).است (4K))Aluminum



ابررسانا
نامبهدانشمندي،(هلند)لیدندرآزمايشگاهيدرمیالدي،1911سالدر

مايددرجیوهازحلقه ايالكتريكيمقاومتکهنمودمشاهدهاونسکمرلینگ
.مي يابدکاهشصفرتاناگهانيطوربهکلويندرجه4/2

Dr. A.Sedghi (IKIU)

Copper



صفربهومي رودبینازناگهانپايیندماهايدرمقاومتمواد،ازبعضيدر
.هستندمعروف(superconductor)ابررساناهابهمواداينمي رسد،

ررسانااببحرانيدمايبهمي رسد،صفربهناگهانالكتريكيمقاومتکهدمايي
.استمرسوم

ودوجبدونراالكترون هاجريانمي تواندکهاستقابلیتنوعيابررسانايي،
ايجريان هاززياديمقاديرمي تواندابررسانابنابراين.کندهدايتمقاومتي
(رژيانصرفبدونحتيمواقعبعضيدر)کمخیليانرژيصرفباراالكتروني

.کندهدايت

:مي شوندبنديتقسیمکليگروه2بهابرساناها

خالصفلزاتشامل:(نرم)1گروهابررسانا
:(سخت)2گروهابررسانا
وفلزيبینترکیباتوآلیاژهاشامل

هاسرامیک

Dr. A.Sedghi (IKIU)



دنورقاعدهازبايستيشودبررسيناخالصيبهrوابستگياگرحال
.کرداستفادههايم

R(x) = Ax(1-x)
x  :    غلظت عنصر افزودني به ماده
A  :باشدثابت وابسته به خصوصیات فلز و ناخالصي مي .

غییرتبرقلعبهاينديمشدنافزودهتاثیر
دمايومايعهلیمدرمقاومتبهنسبت
محیط

قاعده نوردهايم



با دما در مس و آلیاژ هاي آنمقاومت تغییر 



مخلوطيصورتبهاگررامادهاين.داردوجودفازيدومادهيککنیدفرضحال
مقطعسطحبامادهاينازمیلهيکمقاومتسنجشبرايوفازهاياز

AطولوLنوشتمي توان:

قاعده مخلوط ها



داشتهوجودمادهاينعرضيمقطعدرموازي(Fiber)رشتهNاگرحال
بودخواهدبرابررشتههرمقاومتوشدخواهدA/Nرشتههرمقطعسطح.باشد

:با

:امقاومت میله برابر است ب. و با توجه به آنكه رشته ها موازي هستند



حدازضخامتصورتیكهدرنازک،فیلم هايدر
بحرانيضخامتآنبهکهشود،کمترمعیني

(dc)دتبشالكتريكيمقاومتمي شود،گفته
هبوايستهبحرانيضخامت.يافتخواهدافزايش
.اشدمي بشبكهساختاروکريستاليعیوبمیزان

خامت تغيير مقاومت الکتریکي رساناها تاثير ض
بر 

مقاومت الکتریکي 



کاربردها

دما در تغییر مقاومت الكتريكي بر حسب
:محلول جامد دو جزئي



جزئيدوآلیاژيکدرشیمیاييترکیبتغییرباالكتريكيمقاومتتغییر
يوتكتیک



.ت مقاومت الكتريكي يک ماده دو فازي تابع خطي کسر حجمي دو فاز اس

یبترکباالكتريكيمقاومتتغییر
فازابجزييدوآلیاژيکدرشیمیايي

:فلزيبین



دقیقمقاومت هايمثلکاربردهاازسرييکدر
قاومتمتغییرکهاستآنبهنیازالكترونیکابزار

ضريببايستيحالتايندرباشیم،نداشتهچنداني
مقدار(alpha)مقاومتافزايشدمايي
هکويژه ايآلیاژهايازدلیلهمینبه.باشدکمي
.مي کننداستفادهدارند،پايینيی



.تاسالكتريكيکوره هايحرارتيالمان هايمواد،اينديگرعمدهکاربرد
بتوانندهکداريمالكتريكيمقاومتسرييکبهاحتیاجکاربرداينبراي

ياکورهشدنگرمعاملبهتبديلوشوندگرمالكتريكيجريانعبوربا
.گردندکورهحرارتيالمان

:المان ها بایستي دارای خصوصيات ویژه ای باشند

مناسبالکتریکيمقاومت-
مناسباكسيداسيونبهمقاومت-
باالدمایدرخصوصياتپایداری-
(Aging)شدنپيربهمقاومت-

: کاربرد  رساناها به عنوان المان هاي حرارتي 



:ازعبارتندکورهحرارتيالمانعنوانبهکاربردبرايمعمولآلیاژدو

کروم–نیكلآلیاژ:Nichrome(Ni%80Cr حاوي(%20-
.استپايدارc1300°تاکهنیكل80%وکروم%20

55):کنتالآلیاژ% Fe- 37% Cr- 8% Al) Kanthal

.داردکاربردc1350°تاکهآلومینیوموکروموآهنحاوي



ا چه موادي مي توانند به عنوان مقاومت الكتريكي در کوره ه
استفاده شوند؟

كي،الكتريمقاومتمي شود،مفتولراحتيبهواستخوارچكشفلزهستندمادهترينارزان

مقاومتدتولیبرايمادهبهترينسبباينبه.داردمناسبحرارتيپايداريوشدنپیربهمقاومت
.استالكتريكي

اکسیژنعنييباشد؛خنثيکامالًاتمسفراينكهشرطبهکنندکارباالدمايتامي توانندفلزاتينا
.باشد(کنندهاحیا)قلیاييکميترجیحاًوباشدنداشته

وبيخالكتريكيمقاومتفلزاتباالدماياز
پیرزمانطولدرامامي دهندنشانخوداز

.شوندمي

باالدمايازفلزاتايندانه هايچون
.مي کنندرشدبهشروع

: سراميک های غير اكسيدی 

:فلزات

c°تاc1250°دمايتا قابلاکسیدياتمسفربا1750
انداستفاده
ازودارندخوبيدماييپايداريدارند،خوبيالكتريكيمقاومتکهاينستمواداينويژگي

.(دارندذاتيپوشش).مي کنندمحافظتاکسیژنبرابردرخودشان



:مشكل
ازشكندبالمنتيکوشود،استفادهسرامیکجنسازاگرالكتريكيکورهيکدر

يقبلمقاومت هايچون،شده اندوصلهمباموازيصورتبهالمنت هاکهآنجايي
کمترهمهازمقاومتشجديدمقاومتوشدهزيادمقاومتشانagingاثردر

نجرياجديدمقاومتيعني.مي کندعبورنامتعادلجرياننتیجهدربود؛خواهد
التحبهنسبتآنعمرنتیجهدرومي شودگرمبیشترداده،عبوررابیشتري

.مي شودکوتاه ترعادي

درجه1350ازباالتردمايدراکسیدياتمسفرازاستفادهبهنیازکهصورتيدر
قبیلازفلزيبینترکیباتياسرامیكيهايالمنتازتوانميباشد،سانتیگراد

تا(LaCrO3)ماتکروالنتانیمسانتیگراد،درجه1650تاسیلیسیمکاربید
درجه1850تا(MoSi2)سیلیسايدديمولیبدنسانتیگراد،درجه1800

مورددرمهمنكته.کرداستفادهسانتیگراددرجه2200تازيرکونیاوسانتیگراد
يکطمحیدمايدرزيادممنوعهباندپهنايعلتبهمادهاينکهاستآنزيرکونیا

درجه1000ازبیشتادمارفتنباالدرصورتفقطوشودميمحسوبعايق
.گرددميتبديلرسانابهسانتیگراد



دوابومرحلهدودرها،المنتاينباشدهساختهکورهدلیلهمینبه
درکهاستصورتاينبهکردنگرم.شودميگرممتفاوتوسیله

قرار(يالقايياحرارتيالمنت)حرارتيژاکتيکاصلي،کورهپیرامون
سانتیگراددرجه1200حدوددماييبهرااصليکورهتادهندمي

وکونیازيردرهاالكترونپرشبرايالزمانرژيصورتاينبهوبرساند
انجريوشدهبرداشتهژاکتسپس.شودميتأمینآنشدنرسانا

گرمرايبالزمگرمايزيرکونیاييحرارتيالمنتازگذرباالكتريكي
.نمايدميتأمینراسانتیگراددرجه2200تاکورهشدن



: کوره هاي کربني با المان حرارتي گرافیت 

درجه2000باالتردمايبرايحرارتيهايالماننوعبهترين
ربنيکگرافیت،.هستندگرافیتحرارتيهايالمانسانتیگراد

پیونديکوکواالنتپیوند3ساختارينظرازکهاست
ندپیووداردوجودکواالنتپیوندصفحههردر.داردواندروالس

همچهارمپیوندايناگرحال.استواندروالسصفحات،بین
باندايپهنکهشود،ميتبديلالماسبهساختارگردد،کواالنس
هدايتسببواندروالس،پیونداين.استev6آنممنوعه

الكترونند،پیوبودنضعیفدلیلبه.شودميگرافیتالكتريكي
هککندميايجادالكتريكيهدايتورودميهدايتباندبه

تبديلتگرافینتیجه،درداردهمقبوليقابلالكتريكيمقاومت
.شودميالكتريكيمقاومتبه



سومفصل 

نيمه رساناها



وپرکامالًظرفیتباندمطلقصفرنزديکدمايدررساناهانیمههمانندعايقهادر
.استخاليکامالًهدايتباند

الكترون ولت2-10پهناي باند ممنوعه در عايقها 

الكترون ولت 2کمتر از پهناي باند ممنوعه در نیمه رسانا 

:در شرايط زير يک عايق داراي هدايت الكتريكي مي گردد

اعمال میدان الكتريكي قوي•

افزايش دما •

ناخالصي ها و بعضي نقص ها در ساختار•



ت، ممنوعه و هدايت در يک عايق یشمايي از وضعیت باندهاي ظرف



برخي خصوصیات عناصر مهم گروه چهارم جدول تناوبي در دماي محیط



: شوندنیمه رساناها بر اساس نحوه هدايت به  سه گروه کلي تقسیم مي

 نیمه رسانا بر اساس عملكرد حامل هاي يون

نیمه رسانا بر اساس عملكرد حامل هاي يون، الكترون و حفره

نیمه رسانا بر اساس عملكرد حامل هاي الكترون و حفره

ذاتي 

غیرذاتي



:نیمه رساناهاي ذاتي
.ي باشندمسلیسیموژرمانیممي شدند،شناختهذاتيرساناهاينیمهعنوانبهکهعنصردو

.دهستنکوواالنتباندهايوگونالماسمكعبيساختاردارايعنصردوهر

هستهکششبدلیلوشدهپرظرفیتباندالكتروناشتراکبدلیلکوواالنتبانددر
حدودپايیندمايدرنتیجهدرندارند؛کافيفعالیتالكترون هاالكترون،رويبراتم ها

دوالكترونيکشدنآزادبا.دارندقرارظرفیتبانددرالكترون هاهمهصفرمطلق
.مي آيدبوجودذاتيرساناينیمهدرحرکت

حرکت. ساختارازخروججهتدرالكترون1

حرکت. الكترونحرکتجهتخالفدرحفره2

ايجاد هدايت الكتريكي در نیمه رسانا

شتاب حرکت الكترون در اثر اعمال میدان الكتريكي
:       



:نیمه رساناهاي غیرذاتي
اصلياتم هايظرفیتبهنسبتمتفاوتظرفیتبااتم هاييکهآنستکاراساس
تم هاييامي توانژرمانیموسیلیسیمدرمثالً.مي کننداضافهآنبهرارسانانیمه
رااينديموبورگالیم،آلومینیم،مثلاتم هاييياوآنتیموانآرسنیک،فسفر،مثل

.کرداضافه

:اين اتم ها به دو گروه کلي تقسیم میشوند

اتم هايي. آخرمداردرالكترون5دارايکه...وآرسنیکفسفر،قبیلاز1
DonorياN-typeيادهندهغیرذاتيرساناهاينیمهکههستند
.مي شوندنامیده

اتم هايي. ویلیسیمسازکمترالكترونيکدارايکه...گالیمآلومینیم،قبیلاز2
ياP-typeياگیرندهغیرذاتيرساناهاينیمهکههستند،ژرمانیم

acceptorمي شوندنامیده.



تغییر در وضعیت قرارگیري باندهاي مختلف نیمه رساناها در اثر حضور ماده -
افزودني پنج ظرفیتي



در آن در اثر حضور ماده افزودني مختلفقرارگیري باندهاي در وضعیت تغییر -
رساناسه ظرفیتي به  نیمه 



صورتردباشد....وبور،گالیمآلومینیمقبیلازعناصريمي تواندکهافرودنيماده
1000تا100میزانبهشدنافزوده ppmجديدپهنهيابانديکرسانانیمهبه

درشدهايجادجديدانرژيپهنهاينفاصله.مي کنندايجادممنوعهباندداخلدر
0.01حدوددروکمظرفیتباندباممنوعهباند evاست.

اضافهيذاترساناينیمهبهراعناصريبايستيذاتيغیررساناهاينیمهايجادبراي
ياتظرفیباندنزديکممنوعهبانددرانرژيمجازباندهايياپهنهبتواندکهکرد

.کندايجادهدايتباندنزديک

:ي موبیلیته حامل در نیمه رساناهاي ذاتي و غیر ذات

: شتاب ناشي از میدان  برابراست با

:سرعت موجي الكترون برابر است با 

تهگفآسودگيزمانآنبهکهالكترون هاستمتواليبرخورددوبینزمانرابطهايندرکه
.مي شود



:آوردتبدسزيربصورترسانانیمهساختاردرمي توانراالكترون هاموبیلیته

:كترونيالحاملتأثیرازناشيبخشدوبهپارامتراينرسانانیمهيکدر

:مي شودتقسیمحفره ايحاملتأثیرو



:بابودخواهدبرابرموادايندرکلالكتريكيهدايت

:اثر هال

ازآنتفكیکوحفرهحاملباالكتريكيهدايتشناساييبرايروشيهالاثر
.استالكترونحاملباالكتريكيهدايت

درارساننیمهسیمدرجريانحاملالكترون هايبرنیروييمغناطیسيمیدان
:بااستبرابرآنمقدارکهمي کندواردzجهت



شود،يمواردنیروآنبهگیرد،قرارمغناطیسيمیداندرجريانحاملسیماگرلورنساثرطبق
واردzجهتدررسانانیمهسیمدرجريانحاملهايالكترونبرنیروييمغناطیسيمیدانلذا
:بااستبرابرآنمقدارکهکند،مي

: برابر است با Jچگالي جريان 

:در نتیجه داريم 

 RHضريب هال

:منفي 

:مثبت

هدايت الكتريكي ناشي از حامل الكتروني است 

هدايت الكتريكي ناشي از حامل حفره اي است 





RHهالضریب(Hall Coefficient)مترولتوسیلهبه

ایناساسبر.شودمیسنجیدهشکلدرشدهمشخص

ناشیالکتریکیهدایتباشد،منفیهالضریباگرروابط،

باشد،مثبتهالضریباگرواستالکترونیحاملاز

اینعلت.استایحفرهحاملازناشیالکتریکیهدایت

-یممثبتالکتریکیباردارایکهاستحفرهماهیتامر

کهنیزCdوBe،Znمثلفلزاتبرخیدرالبته.باشد

نایعلت.استمثبتهالضریبدارند،الکترونیهدایت

پهنایبودنکوچکعلتبهموادایندرکهاستآنامر

باندباالیازهدایتعاملهایالکترونممنوعه،باند

مؤثرجرمناحیهایندرونمودهپرشظرفیت

effective))الکترون mass : m*ضریبپساست،منفی

ایجادایحفرهحاملباهدایتتصوروگردیدهمثبتهال

.گرددمی



اد تئوري پهنه و انواع هدايت الكتريكي در مو



اثر عوامل موثر بر هدایت الکتریکی

نیمه رسانا



غیر تأثیر دما بر موبیلیته نیمه رساناهاي ذاتي و
:  ذاتي

پراکندگيتأثیرتحتشدتبهحفراتوالكترون هاموبیلیته
scattering))عاشيارتانرژيپیمانه هاي)اثرفونون هابرکهمیكندتغییر

.ندمي باششدهيونیزهافزودنيموادياناخالصي هايون هاي،(مادهداخلاالستیک
مي گذارند،تأثیرموبیلیتهدرگرچهنابجائي هااثرقبیلازساختارينقص هايساير
.استمحدودآنهاتأثیرولي
زاناشيمقاومتمي توانباشیم،داشتهراالكترون هاياحفره هاچگالياگرحال

:آوردبدسترايون هاوفونون ها

يا

:موبیلیته کل برابر است با 





T3/2عبارتاساسبرµلذاداشتهکميمقدارT-3/2عبارتکمدمايدر

دررااصليشنقواستکمموبیلیتهبرفونونتأثیرکمدمايدرلذا.میكندتغییر
.داردعهدهبرپايیندماي

.نونهاستفوتأثیرازناشيدماباذاتيرساناينیمهموبیلیتهشديدکاهشعلت

داابت.مي کنیممشاهدهرارفتاردودماافزايشباغیرذاتيرساناهاينیمهدر
ورسیدهماکزيمميکبهسپسداشت؛خواهیمدماافزايشباراموبیلیتهافزايش

رغیرساناهاينیمهدرپس.مي گرددمشاهدهدماباموبیلیتهکاهشادامهدر
واستونيپراکندگيمي  گذارد،اثرپايیندمايدرموبیلیتهرويکهآنچهذاتي

شکاهراموبیلیتهکهاستفونون هااثرواتميساختارارتعاشباالدمايدر
.مي دهد



با دمارسانا از تغییرات موبیلیته  سه نوع نیمه شمایی 

ذاتیرسانای نیمه -( 1)نمونه 

غیر ذاتی متفاوترساناهای نیمه -( 3)و ( 2)نمونه های 



غیر اثر دما بر چگالي حامل ها و هدايت الكتريكي نیمه رساناهاي
: ذاتي

:در نیمه رساناهاي غیر ذاتي رفتار چگالي حاملها با افزايش دما داراي سه ناحیه است

باندهبدهندهپهنهازياوگیرندهپهنهبهظرفیتباندازمي توانندالكترون هامحیطدمايدر•
اهیمخوراهدايتافزايشپرشبراينیازموردکمانرژيعلتبهنتیجهدر.کنندپرشهدايت
رشپهدايتباندبهنمي توانندظرفیتبانداصليالكترون هايدماييمحدودهايندر.داشت
.استناچیزپرشمقدارياوکنند

علتود،مي شاشباعکامالًنیزگیرندهباندپهنايوشدهخاليکامالًدهندهبانددما،افزايشبا•
(ندهگیربانددرخاليجاهايتعداد)دهندهبانددرموجودالكترون هايتعدادکهآنستامراين

درت،اسکمتربسیارهدايتباندخاليجاهايياظرفیتباندالكترون هايتعدادبهنسبت
ویستنآنهابهوابستهمحدودهايندرالكتريكيجرياندهندهانتقالحامل هايچگالينتیجه
.مي باشدثابتتقريباً

پرشهدايتباندبهظرفیتباندازوشدهتحريکشدتبهالكترون هاباالتردماهايدر•
.مي شوددايجاهدايتبانددرالكترونوظرفیتبانددرحفرهزياديمقاديرنتیجهدر.مي کنند

کمچگاليبامقايسهدرآنهازيادمقداروالكترون هاوحفراتمقداربرابريبهتوجهبا
محدودهايندررسانانیمهکهدريافتمي توانناخالصي ها،حضورازناشيمحدودحامل هاي

کارکردبحرانيدماي(3)به(2)ناحیهتبديلدماي.مي شودتبديلذاتيبهغیرذاتيازدمايي
.مي شودنامیدهرسانانیمه



دهندهنوعغیرذاتيرساناينیمهيکبرايدماباحامل هاچگاليتغییراتناحیهسهازشمايي



:بر نیمه رساناها ( تابش فوتون نور)تأثیر تشعشع 
احفرهيالكترونمي تواندکهدارداصليحامليکذاتيغیررساناينیمه
p-typeياn-typeرساناينیمهيکمي توانیمپس.باشد

نیمهنايبهالزمانرژيبانورفوتونيکمحیطدمايدراگر.باشیمداشته
باندنايپهاگرحال.استبرابرفوتونانرژيپیمانهکند،برخوردرسانا

رژيانيعنيفوقانرژيازبزرگترفوتونانرژيوباشدEgممنوعه
يکاندمي توباشد،هدايتباندبهظرفیتباندازالكترونپرشبرايالزم

.بفرستدهدايتباندبهظرفیتباندازراالكترون

:ندمي کتغییرزيربصورتزمانطولدرباقیماندهحاملمیزان



تولید، به دام افتادن و الحاق حامل هاي فرعي در اثر تششع



: هدايت يوني و نیمه رساناهاي يوني 
دريالكتريكمیداناينشود،اعمالسرامیکيکرويالكتريكيمیدانيکاگر

دارمقبابرابرآنجرياندانسیتهکهمي شودجريانايجادسببسرامیکداخل
يون،توسطجرياناين.مي باشدزمانواحددرسطحواحددرکردهعبورجريان

:بااستبرابرامiذرههربرايJ.مي شودحملحفرهياالكترون

Ji= niziev n:تعداد ذرات

Ze :بار الكتريكي

: در رابطه هدايت الكتريكيJباجايگذاري مقدار  

:براي هر ذره يک موبیلیته تعريف مي شود



:بر اين اساس

وجود دارد که برابر با سرعت موجي حاصل از  واحد  Bقابلیت متحرک مطلق
:نیروي اعمال شده مي باشد

:بر اساس تعريف ديگري داريم

Di: ضريب نفوذ جزيي

K:ثابت بولتزمن

T : دماي مطلق



:پس داريم

:و موبیلیته بر اين اساس برابر خواهد بود با

راثتحتکهبنويسمحرکتحالدرذرهيکبرايراحرکتمعادلهبخواهیماگر
معادلهآنبهکهمي آيد،بدستزيرمعادلهاست،حرکتحالدرFثابتنیروي
:گويندثابتنیرويتحتباردارذرهيکحرکت



:اين معادله دو جزء کلي دارد

ا که به آن ممانعت اصطكاکي مي گويند که در داخل ساختار  ب: 
.حرکت ذره مخالفت مي کند

ي زمان آسودگي در واقع زمان بین برخورد دو ذره باردار بصورت متوال: 
دار به است و يا زماني است که اگر نیرو از ذره باردار گرفته شود، ذره بار

.حالت تعادل خود مي رسد

. اثر اينرسي ذره است: 



: با جايگذاري در معادله                   خواهیم داشت 

: پس هدايت يوني بطور کلي تابع سه فاکتوراست

دانسیته بار که برابر با . 1nze است.

شتاب ذره باردار در اثر اعمال میدان که برابر با            است. 2.

)    (زمان آسودگي 3.



دراگر.شودجاجابهمجموعهدربخواهديونيشودميفرضساختارهادراين
خالفاگروداشتخواهدراانرژيکاهشکند،حرکتالكتريكيمیدانجهت
.بودخواهدمواجهنیازموردانرژيافزايشباکند،حرکتالكتريكيمیدانجهت

:بااستبرابرجرمجريانآهنگاساساينبر

( در جهت میدان الكتريكي) 

( در خالف جهت میدان الكتريكي)

برابروگیبسآزادانرژيوشبكهارتعاشفرکانس،پرشفاصلهaکه
.مي باشديونحرکتجهتشوندگيفعالانرژي



با اعمال ( b)بدون و ( a)موانع انرژي در مقابل حرکت يون جهت حرکت 
(aو فاصله بین اتمي zieبار الكتريكي )Eمیدان الكتريكي با شدت 



:پس آهنگ جريان جرم برابر است با

Jnet=Jforward-Jbackward= 

zienia .exp( ).sinh[ ]

:دست آوردبا توجه به روابط قبلي موبیلیته را مي توان بصورت زير ب



:و موبيليته مطلق 

:ود بابراي يک يون خاص در يک کريستال عدد انتقال برابر خواهد ب

کريستاليکدريوننشستنجاهايتعدادفاکتورfپارامتر
.مي باشد



عدد انتقال برخي از يون هاي مختلف



NaClساختاردريونيهدايت
شاهدهممرحلهدوشود،گرفتهنظردردمابرحسبسديميوننفوذضريباگر

ود،يابميافزايشکنديبهدماافزايشبانفوذضريباولمرحلهدر.مي شود
.شودميافزودهشدتبهدماافزايشبانفوذضريبدوممرحله

رايبنیازموردخاليجايتعدادقبیلازعوامليباال،بهدماييمحدودهيکاز
ارتباطيکآنساختارومادهنوعباآنهاافزايشکهيابند،ميافزايشيوننفوذ

دمابافوذنضريبشديدافزايشکهناحیهاينبهنتیجهدر.داردترمودينامیكي
علتبهپايیندماهايدر.شودميگفتهذاتيناحیهشود،ميمشاهدهآندر

صورتبهنسبتاينشده،حلعناصرازبعضيوعیوبازبعضيوجود
هکناحیهاينبه.استکمترخاليجايمقدارونداردوجودترمودينامیكي

تهگفغیرذاتيناحیهگردد،ميمشاهدهآندردمابانفوذضريبکمافزايش
.شودمي



تغییرات ضريب نفوذ يون
NaClسديم در ساختار 

برحسب دما



(a)- نقاط توخاليNaCl خالص ، نقاط سیاه رنگNaCl باppm 

يون منگنز 325
(b)- قسمت دماي باالي تغییرات هدايت الكتريكيNaCl  خالص با

دما با دقت بیشتر





 :هدايت يوني سريع

هالیدها. ،AgI،AgCl،AgBrمثلنقرهومسکالكوژنیدهايو1
CuI،CuCl،CuBr،غیرمنظمبصورتفلزياتمموادايندر

.مي شودچیدهمختلفنقاطدر

با هاکاتیونوليشده اند،چیدهساده ايرشته هايبصورتآنیونهاموادايندر
آنپرشوکاتیونشدنکندهبرايالزمانرژيلذانشده اند،چیدهزيادينظم

کاتیونورعببرايکاناليآنیونيرشته هايبنابراينآنیونهاست؛ازکمترخیلي
.مي سازدايجادراسريعييونيهدايتامراينومي سازند

اکسیدهايي. کتکاتیونيکگروههادراينکهآلومینا،-بتاساختاربا2
.استيونيهدايتعاملمتحرکظرفیتي



شمايي از هدايت يوني برخي مواد هادي يوني سريع  و تغییرات آن با دما



.استAX11O17شیمیاييترکیبباهگزاگونالعمدتاًآنهاساختار
بینفضايدرکهاستظرفیتيتکفلزيدهنده ها،اتصالاينضعفحلقه

بیندرظمنتغییرنتیجهدر.گرفته اندقرارنظمبدونبصورتساختارجزءدو
تکفلزاتم هايکهمي کنندايجادرادوبعديکاناليکساختارجزءدو

يااتموذنفسرعتکانالايندر.کنندنفوذطريقاينازمي توانندظرفیتي
ايجادراسريعيونيهدايتلذااست،معموليپرش هايازسريعتربسیاريون

.مي کند



بااييهکاتیونياومتغیرظرفیتباهاييکاتیونازاستفادهاثردرسومگروهدر
(CaOمثل)شوند،مياضافهجامدمحلولصورتبهکهثانويهترپايینظرفیت
جايمنظوزيادنقصدلیلبهساختارهاايندر.گرددميايجادعیوبازايدانسیته

وجودعلتبهعالوهبه.شودميتسريعاکسیژنمهاجرتپايهبرعمدتاًهدايتخالي،
خاليجاي15%اينمنظمشدنچیدهوساختارهاايندرخاليجاي15%حدود
يونيپرششودميباعثامراينوداشتخواهدوجودساختاردرمنظمخاليجاي

افزودهدتشبهالكتريكيهدايتنتیجهدروگیردصورتبلندتريفواصلدربارهر
.شودمي

برابرنهاآيونيانتقالعددوداشتهساختاريپايداريکهصورتيدرمواداينکاربرد
مواداينازتوانميحالتايندر.استجامدالكترولیتعنوانبهعمدتاًباشد،يک

هايپروبياسوختيهايسلولوهاباطريدريونانتقالهايپمپعنوانبه
.کرداستفادهيونسنجشگر



:مواد نیمه رسانا 
عايقحیطمدمايدرنیزکربن.مي شودمحسوبرسانابعنوانبیشترخاکستريقلع

ژرمانیم.مي شودذاتيرساناينیمهبهتبديلoC1000حدوددمايدرواست
براي.دمي شومحسوبدومعنصربعنوانسیلیسیمواستمواداينازموردبهترين

بايستيد،باشداشتهژرمانیممشابهرفتارمحیطدمايدربتواندسیلیسیماينكه
نارسانیمهبنابراين.گرددژرمانیمازکمتربرابر4آنداخلناخالصي هايمیزان
.مي شودمحسوبخوبيغیرذاتيرساناينیمهولينیستخوبيذاتي

نیمهرتبصومي توانندنیزتناوبيجدولچهارمگروهکوواالنتترکیباتازبعضي
.هستندعايقبصورتنیزآنهاازبسیاريوليباشندرسانا
رسانانیمهديگرديدازوعايقديديکازهم،((SiCسیلیسیمکاربید:مثل
.است

ذاتيرساناينیمهشود،دادهحرارتآنهابهسانتیگراددرجه500حدوددراگر
مقداريافزودنباوp-typeرساناينیمهآلومینیممقداريافزودنباوشده

.مي شودn-typeرسانانیمهآندرنیتروژن



اند کسر الکترونهایی که امکان پرش به ب

هدایت را دارند

یهدایت الکتریک

(moho/)

یهنای باند 

ممنوعه

(الکترون ولت)

نوع ماده

~1/30*1021 <10-16 6 (الماس)کربن

~1/1013 *10-45 1/1 سیلیسیم

~1/1010 2 0/7 ژرمانیم

~1/5000 106 0/1 (خاکستری)قلع



III-Vترکیبات گروه هاي 
GaAsوالكترونهموبیلیتوبیشترممنوعهباندپهنايباترکیباتگروهايندر

.باشدموادديگربهنسبتبهتريمادهمي تواندمناسببسیارحفره

InAsوInSbاينودهستنباالييبسیارالكترونيموبیلیتهداراينیز
دايتهبارسانانیمهبعنوانالكتريكيمدارهايدرآنهاازشدهسببخصوصیت
.شوداستفادهباالالكتريكي

 II-VIترکیبات گروه هاي 
کادمیم،(CdSe)سلنايدکادمیم،((CdSسولفايدکادمیممثلترکیباتي

.مي گیردبردرراغیرهو((CdTeتلورايد

IV-VIترکیبات گروه هاي  
سربتلورايدو(PbSe)سربسلنايد،((PbSسربسولفیدترکیبات

(PbTe)ترتیببهوکمبسیارممنوعهباندپهنايداراي،ev0/37،
ev0/27وev0/33رامواداينکمبسیارممنوعهباندپهناياين.باشندمي
.مي سازدمناسببسیارقرمززيرنورسازيآشكارکاربردهايبراي





نیمه رساناها در جدول تناوبي

III VIV



GaAsعه در این گروه ترکیبات با پهنای باند ممنو

-ناسب، میبیشتر و موبیلیته الکترون و حفره بسیار م

ا تواند ماده بهتری نسبت به دیگر مواد باشد، زیر

ی را تردمای کارکرد بیشتر و بازده و کارایی مناسب

های حاصل از آن به دست توان با نیمه رسانامی

InSbو InAsیک سری دیگر از این مواد مثل . آورد

ستند و نیز دارای موبیلیته الکترونی بسیار باالیی ه

ها در مدارهای این خصوصیت سبب شده از آن

ریکی الکتریکی به عنوان نیمه رسانا با هدایت الکت

. باال استفاده شود



ه های افزوده شده به این مواد، کتوان حتی با یک سری از ناخالصیمی

عالوه به. انرژی یونیزاسیون کمی دارند، پهنای باند ممنوعه را تغییر داد

-nیا p-typeتوان آنها را با یک سری از مواد افزودنی به صورت می

type مثالً اگر به ترکیبات . درآوردIII-V ،حاوی سیلیسیم یا  ژرمانیم

(  عناصر گروه سوم جدول تناوبی )  Gaموادی از قبیل بور، آلومینیم و یا 

و یا با  افزودن p-typeتوان از این مواد، نیمه رسانای اضافه کرد، می

n-typeها نیمه رسانای توان از آنفسفر، آرسنیک و یا آنتیموان می

با GaAsمثالً در . شودگاهی اوقات نیز حالت خاصی دیده می. ساخت

و هم نیمه n-type))های دهنده توان نیمه رساناافزودن ژرمانیم هم می

به عنوان نمونه، اگر  ژرمانیم جای . ساختp-type))های گیرنده رسانا

هنده گالیم قرارگیرد، الکترون اضافه خواهیم داشت و نیمه رسانا، نوع د

((n-type خواهد شد و اگر ژرمانیم به جای آرسنیک قرارگیرد، نیمه

این جایگیری با عملیات . خواهیم داشتp-type))رسانای نوع گیرنده 

.حرارتی خاص قابل انجام است



.دهستنترکیباتاینازدیگریگروهنیزII-VIگروهرساناینیمهترکیبات

تلوراید،کادمیم(CdSe)سلنایدکادمیم،(CdS)سولفایدکادمیممثلترکیباتی

(CdTe)هموعایقصورتبههمها،گروهاین.گیردمیبردرراغیرهو

ایجگروهدوایندرکهمهمیرساناهاینیمه.هستندرسانانیمهصورتبه

،کادمیم(CdSe)سلنایدکادمیم،(CdS)سولفایدکادمیمشاملگیرند،می

ev2/4،ev1/8باندپهنایدارایترتیببهکهباشند،می(CdTe)تلوراید

،ev1/45باشندمی.CdSوCdSeساختارwurtzite،ولیدارند

نحوهدرتنهاساختاردواینفرق.استsphaleriteنوعازCdTeساختار

صورتبهدومیدروHCPبصورتاولیدرکههاست؛آنیونآرایش

FCCمیرارقاستفادهموردنازکفیلمصورتبهسولفایدکادمیم.باشدمی-

بخیرتخالً درراکادمیمابتداکهاستصورتاینبهآنساختروش.گیرد

.گرددمیتبخیرمحیط،درنیزگوگردمقداریکادمیمباهمراه.کنندمی

)الیهرزیروینشستنحیندرکادمیمکهشودمیسببگوگردبخارحضور

رادسولفایکادمیمنازکالیهودادهواکنشآنبا(پوششگیریقرارمحل

light))نورسنجعنوانبهمادهایناصلیکاربرد.دهدتشکیل meterاست

.ارددکاربردالکترونیکیابزارازبسیاریوعکاسیهایدوربیندرکه



-می  IV-VIگروه دیگر ترکیبات نیمه هادی، ترکیبات 

،  سلناید سرب (PbS)ترکیبات سولفید سرب . باشند

((PbSe و تلوراید سرب((PbTe دارای پهنای باند

و ev0/37 ،ev0/27ممنوعه بسیار کم و به ترتیب  

ev0/33م، این این پهنای باند ممنوعه بسیار ک. باشندمی

مواد را برای کاربردهای آشکار سازی نور فروسرخ 

(I.R. detector )به عالوه . سازد بسیار مناسب می

ه کار تلوراید سرب در کاربردهای ترموالکتریک نیز ب

. رودمی



ا پهنای باند اکسید روی ب. بعضی از ترکیبات اکسیدی نیز نیمه رسانا هستند

اگر این . باشدالکترون ولت یک مثال خوب از این مواد می3/3ممنوعه 

ن های روی به صورت بین نشیاکسید در بخار روی حرارت داده شود، اتم

ب ها به سهولت یونیزه شده و سباین اتم. شونددر ساختار اکسید حل می

-n)هنده ها به باند هدایت و ایجاد نیمه رسانای غیرذاتی نوع دانتقال الکترون

type)ر د. شودمشابه این حالت برای اکسید مس نیز ایجاد می. گردندمی

ی هاگردد که برخی الکتروناین ماده خروج یون مس از ساختار، سبب می

، در باند ظرفیت برای خنثی باقی ماندن ساختار از جای خود خارج  شوند

ار، به های اکسیژن موجود در ساختی اتمنتیجه این امر، باندهای اشباع نشده

را (p-type)صورت گیرنده الکترون عمل کرده و نیمه رسانای گیرنده 

ر رفتار اکسیدهای فلزات واسطه مثل اکسید تیتانیم به خاط. کنندایجاد می

امر نتیجه این. ای دارندهای فلزی بسیار پیچیده، یونdویژه باند الکترونی 

و عایق الکتریکی بودن و یا TiOایجاد هدایت الکتریکی شبه فلزی در 

.استTiO2هدایت یونی در 



تناوبيجدولچهارمگروهبهمتعلقعنصريتکرساناينیمهمواد•
ترکیبازدوتاييمرکبرساناهاينیمهاکثر.(Si،Ge)مي باشند

.مي شوندحاصلششمودومگروهياوپنجموسومگروهعناصر
III-V:GaAs،InSbدوتاييترکیب هاي
II-VI:ZnS،CdSeدوتاييترکیب هاي

گروهرعناصوسايرسیلیسیمترکیبازدوتاييمرکبرساناينیمه•
SiC:مانندمي آيندبدستنیزچهارم

؛CdZnTe،AlGaAs:تاييسهرساناهاينیمه•
InGaAsP:چهارتاييرساناهاينیمه•



توان نوعی نیمهاز مواد دیگری مثل پلیمرها نیز می

ه یکی از پلیمرهایی ک. رسانا با هدایت یونی ساخت

هدایت یونی دارد، هیدروکربنی به نام آنتراسن 

(C6H4:Cl:C6H2 )پلیمرهای جدیدی نیز مثل. باشدمی

ها نیز اخیراً و یا آنیلینPoly pyrole))پایرول پلی 

اند و با افزودن برخیمورد توجه زیادی قرار گرفته

.  کنندهای غیرذاتی عمل میمواد بصورت نیمه رسانا



DIFFERENCES BETWEEN 

MOLECULE & MONOMER
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Atomic Structure
 Polymers consists of long chain molecules

 Molecules are mers which repeat

Hydrogen

Carbon

Ethylene Polyethylene

n Primary bonds between mers are ‘covalent’

n Secondary bonds between molecules are through
n Entanglement

n Van der Waals

135
Composite materials: Dr. A. Sedghi, IKIU



•

Linear Branched

Crosslinked

CONFIGURATIONS OF MACROMOLECULES
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:روش هاي ساخت مواد نیمه رسانا
ايجاد حداقل عیوب-1

ايجاد حداقل ناخالصي-2

رعتسکاهشسببعیوب.مي شوندرسانانیمهشدنغیرذاتيسببناخالصي ها
.مي گرددموبیلیتهوهدايتکاهشباعثامراينکهمي شوندالكترونموجي



برايوليرساند،حداقلبهمي توانانجمادروش هايبارانابجاييوخاليجاي
تكنیکسهاساساينبر.استکريستالتکساختبهنیازمرزدانه هاحذف

:مي شونداستفادهرسانانیمهساختبرايمختلف

( :(zone refiningتصفیه منطقه اي -1
ماده نیمه رسانا را در کوره در . براي اين روش از کوره اي افقي استفاده مي شود

.داخل يک  بوته قرار مي دهند

ه همواره نسبتي بین غلظت ناخالصي حالت جامد با غلظت مذاب آن وجود دارد ک
:به آن ضريب توزيع يا جدايش گويند

Cs :غلظت ناخالصي در فاز جامد

C1 :غلظت ناخالصي در فاز مذاب

K : ضريب توزيع يا جدايش



بر.ردگیقرارمذابمنطقهدرداردتمايلناخالصيباشد،يکازکوچكترKاگر
مذابراهناحیيکالقاييکويلباابتداناخالصي هااينگونهحذفبراياساساين

مذابسمتبهمجاورجامدفازازناخالصي هاشدنمذاباثردر.مي کند
نتهاياديوارهسمتبهناخالصي هاتامي يابدادامهاينكارآنقدر.مي کنندمهاجرت
.شوندنزديکقطعهنیمهخارجي



نحوه حرکت مذاب در کوره تصفیه منطقه اي



RF

Gas inlet (inert)

Molten zone

Traveling 

RF coil

Polycrystalline 

rod  (silicon)

Seed crystal

Inert gas out

Chuck

Chuck



Czochralski)ساخت تک کريستال -2 method)

قراراستفادهموردکريستالتکساختومرزدانهحذفبرايروشاين
تکوانهجابتداکريستالتکرساناينیمهساختبرايروشايندر.مي گیرد

دهچرخانیزيادسرعتباومي گیردقرارنگهدارندهپايهمحلدرکريستال
باالسمتبهکمبسیارسرعتباپس.شودميمذابواردآرامومي شود
رويمذابجوانهوروداثردر.(استثابتچرخاندنسرعت)مي شودکشیده

نیمهههماست،کريستالتکجوانهچونومي کندپیداانجمادکريستالتک
یوبعکهآنستروشاينحسن.مي کندرشدکريستالتکصورتبهرسانا

.مي رسدحداقلبهآندرنیزنابجاييومرزدانه اي







 Czochralski
روش هاي ساخت



CZ Crystal Puller

Photograph courtesy of  Kayex Corp., 300 mm Si crystal puller

Photo 4.2





:استوکبرگر–روش بريجمن -3

ار بخار اين روش براي ساخت نیمه رساناي خاصي از قبیل نیمه رساناهايي با فش
.استفاده مي شودباال

مايدازباالترکميدماييدارايباالييکورهکهاستکورهدودارايروشاين
هنیمذوبدمايازکمترکميدماييدارايپايینيکورهورسانانیمهذوب
رسانانیمهپودرازپررامحفظهيکابتداروشاينازاستفادهجهت.استرسانا
مذابکورهدر.مي دهندقرارباالييکورهداخلدرونمودهدرزگیريآنراکرده
مذابنايسپس.مي شودايجادآنذوبنقطهازباالترکميدماييبارسانانیمه
شیدهکپايینسرعت.مي شوددادهانجمادانتقالبرايپايینيکورهبهآرامآرام

در.استساعتبرسانتیمتر1تا0.1پايینيبهباالييکورهازمحفظهاينشدن
یبعحداقلباجوانهيکتنهامحفظهانتهاييژهوطراحيبهتوجهبانتیجه
.مي کندرشدکمسرعتدراين





چهارمفصل 

در اثر الکتریکي ایجاد جریان 
گرمانور و تابش 



:فتوکاتدها

وکاتدفتشود،برقرارآنهادرالكتريكيجرياننور،تابشاثردرکهمواديبه
.گويند



نورشدتازتابعيالكترون هاشدنآزادازحاصلالكتريكيجريان
.مي باشد

.جريان زياد مي شودشدت نور افزايش يابد 



صفردرالكترون هاتمامکهدارد،وجودموادالكترونيساختاردرسطحي
مطلقصفرازباالترالكترون هابهاگر.دارندانرژيفرميسطحزيرمطلق،
بهآنقدراگر.مي کنندجذبراانرژياينحديتاالكترونهاشود،دادهانرژي

فرميسطحازباالترeانرژيحدبهبتواندکهشوددادهانرژيالكترون
.مي شودايجادآزادالكترونبرسد،

: فرميسطح 



فلزات عادي فتوکاتدهاي خوبي 
ور آنها نیستند زيرا میزان بازتابش ن

. زياد است

ساختجهت.مي کنندعملخوبهمنقرهاکسیدمثلازفلزاتبعضياکسیدديگر
راآنسپسدهند،ميپوششپايهسطحرويرانقرهابتداها،ترکیباينازيكي

دمايدربعدودادهپوششسطحرويرا(Cs)سزيمادامهدروکردهاکسید
کهديگريترکیباتازيكي.کنندميحرارتيعملیاتسانتیگراددرجه150

ارآنتیموانوسزيمهاياليهابتدامنظوربدين.استCs3Sbشود،مياستفاده
درجه140دمايدرحرارتيعملیاتباودادهپوششسطحبرمتناوبطوربه

.کنندميايجادرافوقترکیبسانتیگراد

وان ترکیبي از مخلوط اين مواد را بعن
.فتوکاتد استفاده مي کنند



هاي مختلفعملكرد فتومتري برخي از مواد در طول موج



:سلول خورشیدي



خورشیديسلول هايانواع
پايهايهفوتوولتائیکبهخورشیديهايسلولنسلاولین:اولنسل•

.استمیكرومتر400-300آنهاضخامت.اندمعروفسیلیكونيويفر
رويانارسنیمهنشانياليهاساسبرنازکاليهتكنولوژي:دومنسل•

میكرومتر5-3هايضخامتدرپلیمرييافلزياي،شیشهبستر
دومنسلخورشیديهايسلولبرايسازندهمواديهزينه.است

امید.تاسباالتراولنسلبازدهولياست،کمتراولنسلبهنسبت
ترکنزديهمبهنسلدواينهايبازدهتحقیقاتپیشرفتبااست
.شوداولنسلجايگزيندومنسلبنابراينوشده



خورشیديسلول هايانواع
-الکريستباهمراهخورشیديهايسلولشاملسومنسل:سومنسل•

هايحاملآلي،پلیمرهايپايهباهاييفتوولتائیکاي،رنگدانههاي
هايسلولوThermophotovoltaicهايسلولگرم،

.استپیونديچندخورشیدي
يهاويژگيدارايکهاستپلیمريخورشیديهايسلولچهارمنسل•

لحقابلقطعات،ساختبرايشدهاستفادهموادچون.هستندخاصي
خورشیديهايسلولبنابراينهستند،بسیاريآليهايحاللدر

دراختسقابلیتوپذيريانعطافبرايالزمپتانسیلدارايپلیمري
.دارندراروزنامهچاپهمانندپیوستهچاپفرآينديک

.تاسکوانتومينقاطبرمبتنيخورشیديهايسلولپنجمنسل•



:سیلیسیميخورشیديسلول
از(مترمیلي3/1تا2/1تقريبيضخامتبه): بلوریتکهایسلول

سانتیگراددرجه1400حدوددمايدربزرگ بلوريتکقطعهيک
بايدسیلیسیم.استايپرهزينهبسیارروشکهاستشدهتشكیل
.باشدداشتهکاملبلوريساختاريکوبودهخالص

فرآيندوسیلهبهبلوريچندهاياليه:بلوریچندسلول های
وندريزميقالبيکدررامذابسیلیسیم.شوندميتهیهريخته گري

وسیلهبهکهبلوريچندهاياليه.شوندمتبلوردهندمياجازه
.دارندپايین تريبازدهوهستندارزان ترعمدتاًشده اند،درستريخته گري

ديگرمادهيکياشیشهرويسیلیسیماليهيکاگر:آمورفسيليسيم
اليهنايضخامت.استنازکياشكلبياليهسلولبهمعروفگیرد،قرار

.استمیكرومتريکازکمتر



بازده در % 
تولید

بازده در % 
آزمایشگاه

مواد

سیلیسیم تک 24حدود 17تا 14
بلوری

سیلیسیم چند 18حدود 15تا 13
بلوری

سیلیسیم آمورف13حدود 7تا 5

سیميسیلیخورشیديسلولانواععمليوتئوريبازدهيمقايسه



:خورشیديسلولعملكرد
کردناضافهبا.بودخنثيکامالًالكتريكينظرازسیلیسیماين،ازپیش
اضافهوnنوعرساناينیمهبهتبديلسیلیسیمفسفر،ناخالصيعنصر
خواهدpوعنرساناينیمهبهتبديلسیلیسیمبور،ناخالصيعنصرکردن

دهدميعبورسويکازتنهارابرقجريانماده،اينحالتايندر.شد
کهاستايندارداهمیتآنچهاما،(دهدميانجامراديودکاريعني)

آنگاهاشد،بنیزکافيانرژيدارايوکندبرخوردمادهاينبهفوتونيوقتي
مهنیدراضافيالكترونيکودادهالكترونيکبهراخودانرژيتمام

.کندميايجادpنوعرساناينیمهدرحفرهيکطبعبهوnنوعرساناي
pوnقسمتدوکهايگونهبهبگذاريم،خارجيرساناييکمااگرحال

وهارهحفبهرسیدنومسیراينازعبورباهاالكترونکند،وصلهمبهرا
.کنندکاروانرژيتولیدتوانندميها،آنباشدنترکیب



25شتر از هاي خورشیدي بیالبته توانايي تبديل نور خورشید در بیشتر سلول
تواند متر مربعي معمولي ميسانتي100يک صفحه خورشیدي . درصد نیست

البته در هنگام تابش . )ولت تولید کند0.7میلي ولت يا 700ولتاژي حدود 
(کامل آفتاب



سلول هاي خورشیدي سیلیسیمي تک 
کريستال

خلوصباکريستالتکسیلیسیممعموالًهاسلولاينخاميماده
ديگروکردنتمیزکردن،پرداختدادن،شكلازبعد.است99.999%

روعشنفوذعملیاتوهاناخالصيکردناضافهمرحلهاولیه،فرآيندهاي
.هستندآنتیموانوفسفربور،معموالًشدهاضافهعناصر.شدخواهد
.ودشميگذاشتهباالدمايدرنفوذبرايکوارتزييکورهدرمادهسپس

يپوششمنبعرويبرپشتيالكتروديکازکهجوشي،تفازبعد
صافحسطازهافوتوناززياديتعدادبازتابازتاشدهساختهغیربازتابي
.شودجلوگیريسیلیكون



سلول هاي خورشیدي سیلیسیمي پلي
کريستال

سیمسیلیزياديمقدارمستلزمکريستاليتکخورشیديهايسلول
عملیاتوبردهباالبسیارراسلولتولیديهزينهکاراينکهاست،خالص

پليهايسلولنوعاينساختبراياولیهمواد.کندميمشكلرا
بهلیكونيسیموادياکريستالتکسیلیسیمازذراتيعموماًکريستالي

.است%12حدودهاسلولنوعاينيبازده.استضايعاتازآمدهدست
رسیدهنیز%14بههاسلولنوعاينبازدهتكنولوژيپیشرفتباالبته
.است



سلول هاي خورشیدي سیلیسیمي آمورف
.داردیازنسیلیسیمکمتريمیزانبهقبليروشدوبهنسبتروشاين

يتخلیهروشمثلهاسلولنوعاينساختبرايمختلفيهايروش
glow)چسبي discharge)،CVD،تبخیرحرارتي،تجزيه
reactiveوالكترونيپرتوي sputteringداردوجود.



سلول هاي خورشیدي اليه نازک
ازکنهاياليهدادنقرارمعنيبهنازکاليهخورشیديسلولتكنولوژي

مسیلیسیاستفادهموردموادترينمعروفاز.استزيراليهيکروي
سلنايدديومس(گالیم)اينديم،(CdTe)تلورايدکادمیومآمورف،

(CIS)ادهدپوشششیشهيکرويبررسانانیمهنازکهاياليه.است
انايرساکسیديياليه.شودميگذاشتهضدزنگفوالدصفحهياشده

راسلولعقباتصالفلزي،ياليهوسلولجلويالكتريكياتصالشفاف،
.دهدميتشكیل



-ميقرارخورشیدمقابلدرکههنگاميکهاستاينهاسلولاينمشكل

میدانقدرتافزايشبراي(%35-15حدود)استکمهاآنتوانگیرند،
آن،نورجذبقدرتکاراينباوليکرد،ترنازکرااليهتوانميالكتريكي

يپلسیلیسیمازهاسلولاين.آيدميپايینآنيبازدهنتیجهدرو
آمورفیمسیلیسبرهاسلولنوعاينمزيت.شودميساختهنیزکريستال

.دهديمنشانخودازالكتريكيمیداندربیشتريپايداريکهاستاين



CdTeسلول هاي خورشیدي 
درراحتيخورشیديسلولساختدرمادهاينازاستفادهمزاياياز

انرژيتبديلبراينیازموردالكتريكيمیدانايجاد.استساخت
ميسیلیسیخورشیديهايسلولدرالكتريكيانرژيبهخورشیدي

است؛pوnنوعرساناهاينیمهاتصالشاملايمرحلهچندفرآيندي
یومکادموتلورايدکادمیومترکیبباهاسلولنوعايندرکهدرحالي
.شدخواهدايجادالكتريكيمیدانراحتيبه(CdS)سولفید

يبازدهازترپايینبسیارکهاست%10.6معموالًهاسلولنوعاينيبازده
.استمعموليسیلیسیميسلوليک



در.دهدمينشانراCdSهمراهبهCdTeخورشیديسلولزيرشكل
ثلم)قیمتارزانهايشیشهوکريستالپليموادازهاسلولاينساخت

شود،مياستفادهزيراليهعنوانبه(اليمسودا

CdTe(1.45ممنوعهباندپهناي ev)يشدهمحاسبهمقداربه
ضريب.استنزديکبسیارخورشیديسلولنوعبهترينبرايتئوري
اليهيکتوسطخورشیدنور%99تقريباًوباالستبسیارCdTeجذب

1 µ CdTeشودميجذب.



سلول هاي خورشیدي چند پیوندي
هاليهرکهاستهمرويخورشیديهايسلولاتصالچندشاملهاسلولاين

وداشتخواهدقبلياليهبهنسبتراکوچكتريممنوعهباندپايینبهباالاز
باندزاکمترواليهآنممنوعهباندازبیشترانرژيباهاييفوتونبنابراين
دبايرسانانیمهياليههر.کندميتبديلوجذبراباالييياليهممنوعه
.باشدداشتهديگرهاياليهبامشابهکريستاليساختار
IIIگروهعناصر ز Vدارندهاسلولنوعاينساختبرايمناسبيشرايط،
.دارندباالييجذبضريبومستقیميممنوعهباندپهنايچون

روند،ميکاربهnنوعdopantعنوانبهکهعناصري
Ge,C,Si,Sr,Te,Se،Sنوعبرايوهستندp

،Zn,Be,Mg,Cd,Si,C,Geاتميکبااگرآخرعنصرسهکههستند
GaياAsانايرسنیمههمتوانندميشوند،جايگزينکريستاليساختاردر
.باشندpنوعرساناينیمههموnنوع



امروزهبازده،بیشترين
ائيفوتوولتهايسلولبراي
شدهساختهاتصاليچند

وGaAsوGaInPاز
ياليهزيربرGeهاياليه
Geطرح.آيدميبدست

سلوليکاصلي
پیونديسهخورشیدي

شكلدراليه20شامل
شدهدادهنشانروبرو
.است



ممنوعهباندباGaInPترکیبازاليهاولینقبلصفحه يشكلدر
1.85 evرافشفرابنوبنفشآبي،مثلکوتاهموجطولباهاييفوتون

1.42ممنوعهباندپهنايباGaAsاليهدومین.کندميجذب ev

ومساليهتوسطمرئيمنطقهوکندميجذبرافروسرخوقرمزهايفوتون
Geشودميجذب.
امیكيترموديناصوليپايهبراتصاليچندهايدستگاهبرايتئوريبازده
.است%56،%50،%37ترتیببهممنوعهباند1،2،3براي



سلول هاي خورشیدي کوانتوم دات
باورينوالكتريكيخواصتنظیمقابلیتداتکوانتومرساناهايیمهن

کوانتومInAsمثالبراي.دارندراخودساختاروذراتاندازهبهتوجه
5اندازهبادات nm،10 nm12و nmبهايممنوعهباندپهناي

0.045صورت ev،0.553 ev1.71و evاندازه.دارد-
باعثتواندميمختلفيممنوعهباندبارساناهانیمهازمختلفهاي

.شودورودينورازسهمبیشترينبرداشتوهافوتونبیشترجذب
IIIگروهترکیبات – Vمثلديگريترکیباتو

Te/Se,Si/Be,Si/Geهستندمناسببسیار.



:تشعشع الكترون در اثر حرارت

ترون هاالكاين.مي گیرندزياديانرژيباالييباندهايالكترون هايدماافزايشاثردر
دمارچهه.کنندفرارهستهجاذبهازمي توانندآنهاازکسريکهمي گیرندانرژيآنقدر
ورارتحاثردرالكترونيتشعشعآنحاصلکهشدخواهدزيادکسراينشود،زيادتر
.استحرارتاثردرالكتريكيجريانايجاد



ر ايـن د. انـدرا طراحي کـردهقبل براي بررسي موضوع فوق، دستگاهي مشابه شكل 
دن در اثـر گـرم شـ. کنـدتوان مشاهده نمود که فیالمنت، کاتد را گرم ميشكل مي

ر د. کننـدحرکـت مـي( قطـب منفـي)هايي آزاد شده و به سمت آند کاتد، الكترون
اشـي از صورتي که بین آند و کاتد ولتاژي برقرار شود، بـا افـزايش ولتـاژ، جريـان ن

.ماندتشعشع الكترون باال رفته و پس از رسیدن به حد اشباع ثابت مي



ازيناشجريانافزايشوهاالكترونحرکتافزايشتوانميرود،باالتردماهرچه
افزايشتوانميرود،باالولتاژچههرديگرسويازنمود،مشاهدهراتشعشع
دما،افزايشباکهديدتوانميوکردمشاهدهراهاالكترونحرکتازناشيجريان

دمايباهمراهراولتاژهااگرويابدميانتقالباالتريهايجريانبهاشباعحد
-ميیرتغیاشباعحدکاتد،دمايافزايشباکهشودميديدهدهیم،تغییرکاتد

.کند



Richardson -Dashmanمعادله  

مشخصيرزبصورتالكترونتشعشعاثردرشدهايجادالكتريكيجرياندانسیته
:مي شود

A:الكترونکنندهتشعشعمادهبهوابستهثابتمقدار

T : دماي مطلق
K :ثابت بولتزمن

: تابع کار:  e و انرژي الزم براي پرش الكترون در اثر اعمال حرارت، نور
....



:اثر سیبک

.حرکت الكترون ها باعث ايجاد يک جريان الكتريكي مي شود

.ولتاژ ايجاد شده تابع اختالف دما در دو فلز متفاوت مي باشد 

دکتر آرمان صدقی



:اثر سیبک
بهگرمقسمتازالكترون هاحرکتباعثدمااختالفشكلمطابق
.مي شودرسانادرسردقسمت

T2

 T1

metal A

metal B

+

++
+

+

-
--
--

T1

V

Creating of the heat current caused by Seebeck effect.

Metal A

Metal B

Cold junction Hot junction

EMF

T2

T1

دکتر آرمان صدقی































:اثر پلتیر
سانارنیمهيارسانادوبیناتصالدرگرمادفعياجذبنحوهبراثر،ايناساس
داردتقیممسنسبتجريانچگاليباگرمااين.استالكتريكيجريانعبورحین

.استمهمگرموسرداتصالتعییندرنیزجريانجهتو

ويالكتريكمقاومتتفاوتبهبستهدوم،مادهبهاولمادهازجريانعبوراثردر
.دگردميآزادگرماياشودميجذبگرماياماده،دوالكترونيباندهايساختار

دکتر آرمان صدقی



:اثر پلتیر
ناحیهباشد،بیشتردوممادهازاولمادهمقاومتاگرگفتتوانميهارسانادر

.شودميسرداتصالناحیهباشد،کمتراگروگرماتصال،







:اثر پیلتیر با استفاده از نیمه رسانا

مي توانفلزيزوججايبهرساناهانیمهازاستفادهبا
.نمودايجادبیشتريدمايگراديان

پلتیرمكانیزمPوNنوعرساناينیمهدوازاستفادهبا
.مي نمايدعملزيرشرحبه

انايرسنیمهدرالكترونحرکتباعثالكتريكيجريان

مطابق.مي گرددPنوعرساناينیمهدرحفرهوnنوع
مخالفجهاتبهحفره هاوالكترون هاحرکتشكل

ازگرماخروجوسويکازگرماجذبباعثيكديگر
.مي شودديگرسوي

دکتر آرمان صدقی



الكتريكيجريانعبوراثردرشود،وصلفلزيکبهn-typeرساناينیمهاگر
.مي شودآزادگرمااتصال،ناحیهدرفلزبهرسانانیمهاز

كيدر اثر عبور جريان الكتريبه فلز متصل شود، p-typeاگر  يک نیمه رساناي 

.از نیمه رسانا به فلز  در ناحیه اتصال گرما جذب مي شود

بهp-typeرساناينیمهيکوn-typeرساناينیمهيکاگرحال
وفلزالاتصحالتبهنسبتالكترونوحفرهجابجاييشود،دادهاتصاليكديگر

.استهمراهبیشتريگرمايدفعياجذببارسانانیمه



peltier اثر



راماينشود،اعمالپتانسیلياختالفمادهيکطرفدوازاتصالدوبهاگر
تجهدردقیقاًولتاژاگرنتیجهدر.مي شودالكترون هاحرکتتشديدسبب

.شدخواهدسردترسرد،ناحیهوگرمترگرم،ناحیهشودوصلالكترون هاحرکت
.مي آيدپیشفوقحالتعكسشود،معكوسجرياناگرهمچنین

: اثر تامسون

:مقدار گرماي حاصل

ضريب تامسون:

Jx : دانسیته جريان

شیب دمايي بین دو اتصال:





:روابط تامسون
ي دهدتئوري تامسون ضرايب ترموالكتريكي را به صورت زير به هم ربط م:

کارایی دستگاه



رفتار ترموالكتريک
ايجاد2و1اتصالدوبیندمايياختالفاگربعدصفحهشكلطبق
کهشد،خواهدظاهرمداردرترموالكتريكيمحرکهنیروآنگاهشود،

جهتاگر.گويندميبکسياثرآنبهشدگفتهقبالًکههمانطور
رعكسبنیزترموالكتريكيمحرکهنیروجهتشود،عوضدمايياختالف

مداردرراIالكتريكيجريانEخارجيولتاژمنبعکهوقتي.شودمي
اين.شودميايجاد2و1اتصالدوبیندمايياختالفکند،ميايجاد
اتصالدرگرمامیزانهمانجذبواتصاليکدرگرماشدنآزادباعث
(QAB).داردنامپلتیرگرمايکهشود،ميديگر





ترموکوپل
دريديگروکورهدروندراتصاالتازيكيکهاستاينبرترموکوپلاساس
ربکهآيد،ميبدستعدديپتانسیلاختالفايناز.گیردميقرارآنخارج
.شودميسنجیدهکورهداخلدمايآناساس

شرايطدارايبايدشوندميگرفتهکاربهترموکوپلسختبرايکهرساناهايي
:باشندزيرخاص

.باشندپايدارمكانیكيعواملتأثیرتحت•
.باشندغیرفعالباالدمايدرشیمیاييهايواکنشبهنسبت•
.باشندهمگنترمودينامیكينظراز•
تامادتغییربهتوجهباهاآندرشدهايجادالكتريكيمحرکهنیرونمودار•

.باشدخطيامكانحد



0)دمای کارکرد نوع اتمسفر C)هانوع المنت

ز 300اکسیدی و خنثی 1600Pt ز Pt/Rh

ز 1800Pt/Rhتا اکسیدی  و خنثی Pt/Rh

ز 500هوا کوپل–کرومل 600
1000هوا

1300–1200
(کوتاه مدت)

آلومل–کرومل 

ز 200- سیلین–سیلک 1200
ز 200اکسیدی 350

ز 700 (خأل) 800
کنستانتان–مس 

ز 2000خنثی و احیا 2500Mo ز Re ز W

ز 1700- ZrB–گرافیت 1800

TiC-گرافیت 2500تا احیا، خنثی  و خأل

هاها و دما و محیط کارکرد آنانواع ترموکوپل



ژنراتور ترموالكتريک
برايحرارتازتوانميمشابهطريقبهنیزترموالكتريكيتجهیزاتدر

قطعاتدادنقراربا.جستبهرهنیازموردمسیردرهاالكترونحرکت
ولیدتانرژيتوانميداغياگرمسطوحدرترموالكتريکموادازکوچكي

هايراکتورها،سوختاحتراقازناشيتوانندميگرماييمنابعاين.کرد
.باشدگرمشيءهرازشدهخارجحرارتياراديواکتیومنابعاي،هسته
TEGوکندنميساطعخودازصداييهیچاست،جامدحالتمبدليک

.نداردمنظمبررسيوتعمیراتبهنیاز



هاي ژنراتورهاي ترموالكتريکويژگي



نيپايیراندماندارايکنونيترموالكتريکموادکهاستاينجامشكل
ZTعددتوسطراندماناين.هستند (ZT figure)ميتعريف

ولطدردمايياختالفباشد،تربزرگتبديلبازدههرچهگفتبايد.شود
پس.ودشميبیشترداغاتصالدمايبنابراينشود،ميبیشترترموالمنت

هاآنطولدردماافتوکنندميکارباالدمايدرکههاييترموالكتريک
.بودخواهندانتخاببهتريناست،بیشتر



(TEC)خنک کننده ترموالكتريک 
بهالاتصيکازتواندميجريانجهتبهبستهحرارتپلتیراثرطبق

ازهکاستهاييمیلهشاملاصلدرمبدل.شوددادهانتقالديگراتصال
اين.اندشدهساخته(BiTe)تلورايدبیسموتمثلترموالكتريکمواد

ودوج(سري)ايپلهچندياايپلهتکصورتبهتوانندميهادستگاه
.باشندداشته

هايدستگاه
تک(a)ترموالكتريک،

ايپلهچند(b)اي،پله
(سرياتصال)



اناهارسنیمه.گیرندميقرارشدهبنديعايقيپايهيکرويهاترموالمنت
علتنايبهسرامیکازاستفاده.شوندميدادهقرارسرامیکصفحهدوبین

يانجرعبوربادستگاهاين.دهدنميعبورخودازراگرمامادهاينکهاست
کند،ميکارعايقهايپايهازحرارتکردنخارجوnوpرساناينیمهاز

.باشدگرمديگرسمتوسرداتصالسمتيککهشودميباعثکه

بارپلتیحرارتيپمپازشمايي
اتصالسهازاستفاده



فصل چهارم

نور و برخورد آن با ماده 



:نور 
انرژي بخشي از يک طیف الكترومغناطیس است که متشكل از پیمانه هاي

. به نام فوتون مي باشد
استه هرچه فرکانس طیف الكترومغناطیسي کمتر شود عمق نفوذ آن  ک

.مي شود



تصوير برداري از عمق ماده)اشعه گاما(طیفهاي الكترومغناطیسي با فرکانس باال 

گرمايش سطحي )نور زير قرمز(طیف هاي الكترومغناطیسي با فرکانس کم 

تابش طیف الكترومغناطیستبديل انرژي هاي ديگر به انرژي الكترومغناطیس 



بش مواد جامد به دو صورت طیف الكترومغناطیس تا
.مي کنند

ناپیوسته

پیوسته

.شودميجذببخشيوکندميعبورآنازبخشيمادهبهبرخوردازپسنور
-ميتغییرآنراستايوشدهواردمادهداخلبخشيوکندميبازتابشبخشي

باپراکندگياگر.گويندميScatteredياپراکندگيآنبهکهکند،
گويند،ميdiffractionياتفرقآنبهگیرد،صورتخاصيراستاي
.کندميبازتابشياشدهخارجمادهازنورسپس

: شدت نور 

.مي دهددستبهرانورمنابعازشدهساطعنورقوتنور،شدت

.استمتفاوتمختلفزوايايدرمعموليمنابعنورشدت



:  ريكاهاي استاندارد شدت نو
شدت نور يک شمع استاندارد پارافیني در صفحه افق. 1

در سال . شمع هفنر: 11884

: در آمريكا، انگلستان و فرانسه 1919در سال 2.

در سال . تشعشع کننده اي در درجه حرارت انجماد : 31948
.درجه کلوين قرار گرفت2045پالتین يعني 

شدت نور المپ هفنر روغن سوز  با استات آمین در
صفحه افق

شمع بین المللی 

رشته زغالی بود که آنها در صفحه افق 

.مضرب معینی از شمع بین المللی بود

المپ الكتريكي با 

1cd  =0.98 IC  = 1.09  HK

International  candle   :IC Hefner  Kerte  :HkCandela    :Cd



:میزان نور يا شار نوري

درراکانديالست1يكنواختنورشدتدارايجهاتهمهدرکهنورمنبعيک
ترادياناسهرازکهرانوريشاريانورمیزان.بگیريدنظردرکرويمختصاتمرکز
.مي نامندلومنيکراآنواحدوگويندنوريشارراشودخارجفضاييزاويه

φ =∫I(Ω) dΩ  : شدت نور I(Ω) 

شار نوراني :  φ

Ω : زاويه فضايي

مرکز زاويه فضايي برابر نسبت سطح به مجذور شعاع يا مجذور فاصله سطح از
.کره است



 ايزاويه فضايي است که از سطح کره:است"استراديان"واحد زاويه فضايي 

:زاويه فضايي مربوط برابر است با

. متر، يک سطح يک متر مربع جدا مي سازد "1"به شعاع  

Ω=S/a2=4πsin2(α/2)



:شدت روشنايي يا چگالي شار روشنايي

مشخصEحرفباومي دهدنشانراسطحواحدبرتابیدهنورتوانمیزان
.استلوکسيامربعمتربرلومنآنواحدومي شود

E=φ/A

سطح  : A

:φشار



: را محاسبه کرد Aاگر عمود نباشد به راحتي نمي توان 

 rh=rcosθ:و فاصله مايل  hرابطه بین فاصله عمود

:پس داريم



: درخشندگي يا تراکم نور 

اشتهدمختلففیزيكياندازهوليبرابرنورشدتکهنورانيمنبعدواگر
خشندهدراستکوچكترکهمنبعيشوندرويتهمسرپشتطوربهباشند،

.مي رسدنظربهتر

L= I/S 

.تاسمعروفهمنیتبهکهاستمربعمتربرکانديالدرخشندگيواحد

نامیدهلباستیواستمربعسانتیمتربرکاندياليکبرابرکهديگريواحد
.مي شود

استیلب1= نیت 10000



:تشعشع طیف الكترومغناطیس داراي پارامترهاي زيادي است

: شدت تابش

E : شدت تابش

r:شعاع سطح تشعشع

: Iشدت نور

. نوريست که تابیده مي شودشدت نور مالکي از مقدار

شدت نوري است که درنقطه Cm21.6:است cdيا Candalaواحد آن 
.ذوب پالتین تشعشع مي کند



:Reflectionاز نوري که به ماده تابیده مي شود برمي گرددمقداري.

Refraction:مي کندتغییرمادهدرنورجهتمايل،تابشصورتدر
.مي گويندشكستآنبهکه

Absorbsion : ،مقداري از نوري که در ماده شروع به حرکت مي کند
.  جذب مي شود

Scatter : بخشي از نور در اثر حرکت در داخل ماده در اثر شكست
.پراکنده مي شود

:تعاريف



Polarization:ايناثردرمي تواندنورومي شكندرانورماده
.مي گويندشدنپالريزهآنبهکهشودتجزيهشكست

Transmission:وکندميعبورمادهداخلازنورازديگرمقداري
.مي شودخارج

Diffuse:پراکندهمادهداخلذراتبابرخورداثردرديگربخشي
.مي گردد



ازبعدوباالستبشدتنورمرئيتامحدودهفلزاتجذبضريب•
.مي رودکاهشبهروجذبفرکانسافزايش

طیفازعبوربهشروعبنفشماوراًطیفمحدودهازبعد•
.مي کندالكترومغناطیس

دفعراطیف هااکثرهستند،خوبيبسیارکننده هايمنعكس•
.مي کنند

:فلزات

يمرئنورمحدودهدرالكتريک هادي.هستندخوبيعبوردهنده هاي•
شیشهمثلهستند،خوبيعبوردهنده

.مي شودزيادفرابنفشنورمحدودهدرآنهاجذب•

:عايق ها يا دي الكتريک ها



زيرنوروليمي کنند،منعكسرابنفشفراياآبينورآنهاازبعضي•
.مي دهندعبورراقرمز

شروعبعدودارندشديدجذبمرئينورطیفابتدايدرديگربرخي•
.مي کنندجذبکاهشبه

:نیمه رساناها

:يک قاعده کلي

خوبيبازتابندهفرکانسيکدرباشد،خوبيجاذبکههرماده اي"
."است



شکست و ضریب شکست





يبضرشود،زيادموجطولهرچه.استنورفرکانسازتابعيشكستضريب
متفاوتفرکانس هايبانورکهباشیمداشتهماده اياگر.مي يابدکاهششكست

تفاوتاثردرتجزيهپديده.مي شودتجزيهمادهدرنوربتابد،آنبه(نورسفید)
ج هايموطولتفكیکپديده.استمختلفموج هايطولبرايشكستضريب

ولطتغییرباشكستضريبتغییرياDispersionتفكیکقدرتبانور
يبضرپاششموجطولباشكستضريبتغییر،مي باشدمرتبطنورموج

dispersion)شكست of refractive index)نام
.دارد

Dispersion= dn / dλ



بهتوجهبا.استخاصموج هايطولدرشكستضريبگیرياندازهروش،عملي ترين
تفكیکقدرتنامبهفاکتوريازمختلفموجهايطولباتفكیکقدرتتغییرات

Relativeنسبي dispersion)(v))ضريباساسبرکهمي شوداستفاده
:مشخصموجطولسهدرمادهشكست

nF:خطموجطولدرشدهگیرياندازهشكستضريبF4861)فلوئورتشعشع
(انگسترم

nC:خطموجطولدرشدهگیرياندازهشكستضريبC6563)هیدروژنتشعشع
(انگسترم

nD:خطموجطولدرشدهگیرياندازهشكستضريبD5893)سديمتشعشع
(انگسترم

:مي شودسنجیدهزيربصوت

V= nD -1 / nF- nC

درعايق ها با افزايش طول موج کاهش قدرت تفكیک و بعد افزايش آن مشاهده مي شود،  در 

.خواهیم داشت dispersionحالیكه در نیمه رساناها با افزايش طول موج فقط کاهش 



:نورشكستدرمؤثرعومل

اتم.1
يونابعاد.2
يون هابار.3
کريستالوگرافيجهت.4



پالريزاسیون
.باشندميعايق هاجزءهستند،شفافنورعبوربرايکهموادياکثر
دارايازيرمي کنند،برهمكنشالكترومغناطیسيمیداناعمالاثردرعايقمواد

تابشبرهمكنشدلیلبه.شوندجابجامي توانندکههستندباردارذرات
.مي شودايجادتأخیرنورامواجحرکتدراتم هاالكترونيابرباالكترومغناطیس

پیدایرتغیمادهدرالكتريكيبارتمرکزشود،وارداتم هابهمیدانياگريعني
.مي شودگفته"پالریزاسيون"اصطالحاًامراينبه.مي کند



Birefirngenceشكست مضاعف 

تفاوتبارابربومي باشدانئیزوتروپکريستاليکمختلفجهاتدرشكستتغییرضريبمیزان
.مي باشدشكستضريبمینیمموماکزيمم

Birefirngenceنشانرامنشوريکمثلنورکنندهتفكیکموادکارآييرواقعد
د،بدهنزياديشكستضريبتغییرمختلفجهاتدرکهباشیمداشتهموادياگر.مي دهد
مابرايکهاينستپديدهاينحسن.کردتفكیکراآنمؤلفه هاينورعبورحیندرمي توان

ارتعاشاراستاهتمامدرمرئينور.مي سازدفراهمراپالريزهمؤلفه هايبهنورکاملتفكیکامكان
دروانمي تپديدهايناثردر.دارندارتعاشراستايکدرفقطمؤلفه هاپالزيره،نوردروليدارد،
در)(Ordinary)عاديمؤلفهدوبهرانوروکردايجادرانورکاملشكستموادازبرخي

بامتفاوتراستايدر)(Extraordinary)عاديغیرو(شدهتابیدهنورراستاي
ليوهستندپالزيرهدوهرعاديغیروعادينورهاي.نمودتفكیک(شدهتابیدهنورراستاي

Double)دوگانهشكستپديدهاينبه..مي باشدمتفاوتآن هاجهت هاي

Refraction)ازناشيکهBirefirngence،مي شودگفتهاست.





تولید نور پالريزه

Nicolمنشور-1

عدسييکبهکاناداييصمغبوسیلهيكسوازمحدبعدسييکمنشورايندر
دوبه،شودمي(محدب)اولعدسيواردنوروقتي.شودميدادهاتصالمقعر

کهاستنحويبهصمغشكستضريبشود،ميتبديلغیرعاديونورعادي
عاديغیرنوروکندميبازتابشکاملصورتبهآنبهبرخورداثردرعادينور
.آيدميبدستکاملپالزيرهنورروشاينکمکبا.شودميردآناز



تولید نور پالريزه
:Dichroicهايکريستال-2
تورمالین
يدوکوينسولفات

ازبعدشودميکريستالهااينواردکهنوري

نوروبازتابشرانورعاديدوقسمت،بهتجزيه
هايعینککاراساس.دهدميعبورراغیرعادي

.باشدميصورتاينبهنیزPolariodتجاري



اثر تراکم بر ضريب شكست
کهاييساختارهبهنسبتباالدمايمرفیکپلييهاشكلبازترساختارهاي

.دارندکمتريشكستضريب،آيندميبدستپايیندمايدر
بهنسبتکمتريشكستضريبآمورفساختارهايياهاشیشه

:مثالً.دارندترکیبهمانبايهايکريستال

SiO21/46=آمورف
1/47=تريديمیت
1/46=کريستوبالیت
1/55=کوارتز



اثر تنش بر ضريب شكست
:دشواعمالکششيتنششیشهمثلهمسانگردمادهيکساختارروياگر
تنشاعمالجهتدروباالشكستضريبتنشاعمالجهتبرعمود

.آيدميپايینشكستضريب
داردمعكوسثیريأتفشاريتنشاعمال.

.استمتناسباعماليتنشبامستقیماً(شكستضريب)نورسرعتتغییر
ازاستفادهبا،باشدداشتهرانورعبورقابلیتکهساختاريدر

Birefirngenceکردمحاسبهراتنشمقدارتوانمي.



اثر عناصر افزودني بر ضريب شكست
االتربراشكستضريبباشند،بااليياتميعدددارايعناصرافزودنيهرچه

.برندمي
مثال:

سیلیكا-اليم-سوداهايشیشهدر(SiO2-Na2O-CaO)ضريب
.است1/51شكست

90کههاييشیشهدرسنگینعناصر%pbOبهراشكستضريب،دارند
.انندرسمي2/1



بازتابش
Reflection

،حاصل(Reflection)انعكاسيابازتابش:تعريف
مادهازآنبرگشتومادهبهنوربرخورد

:استتفكیکقابلدوگروهبهبازتابش.تاس
سطحيانعكاس-1
Diffusionيانفوذيانعكاس-2



انواع بازتابش
گیردميصورتجسمداخلذراتازکهاستانعكاسينفوذي،انعكاس.

.گیردميصورتجسماولیهاليهازکهاستانعكاسيسطحي،انعكاس



انواع بازتابش
فرقاماجسرنگديدزاويهبراساسوگذاردميثیرأتمادهرنگبرانعكاسنحوه
ازنوربرگشتازناشيياجسمخودازناشيانعكاساستممكنزيراکند،مي

.باشدآنداخل



(Fresnel)رابطه فرسنل 
نآبهکه،شودميبازتابیدهبرخوردزاويهبامساويايزاويهدرنورازمقداري
.گويندميايآئینهبازتابش

با،شودميبازتابیدهصورتاينبهکهنورازکسريعمودي،هايتابشبراي
:شودميمحاسبه(Fresnel)فرسنلرابطه

R= [(n-1)2+k2]/ [(n+1)2+k2]

n:شكستضريب
k:جذبشاخص
ولفرمبنابرايناست،شكستضريبازکمتربسیارجذبشاخصعمل،در

fresnelنوشتتوانميزيرصورترابه:

R= [(n-1)/ (n+1)]2



(Fresnel)رابطه فرسنل 
کنیمفرض.استعموديبرخوردفرضباfresnelفرمولکهکنیددقت

توانميفرمولاينازاستفادهبا،داريم1/5شكستضريبباايشیشه
باايشیشهبرايوداريممادهخارجيسطحزانوربرگشت%4کهدريافت

n=1.9مي باشد%10حدود.



(Fresnel)رابطه فرسنل 
سرکشود،زيادشكستضريبهرچهکهمي شودديدهقبلصفحهدرفرمول

مثلت،باالسشكستشانضريبکهمواديدراساساينبر.شودميبیشتر
.بینیمميبیشتريؤلتألوانعكاس،رداسربهايشیشه

بديناين.استبیشترانعكاسباشد،بیشترتابشزاويههرچهديگرسوياز
ازپستوانميبهترراباالشكستضريبدارايهاينمونهکهاستمعني

جامانبايدراخاصاقداماتنیزوکردمشاهدهمیكروسكوپزيردرپولیش
.ردکجلوگیرينوريهايسیستمدرحدازبیشبازتابشياتالفازتاداد



(Fresnel)رابطه فرسنل 
کامالً حسطيکازايآئینهبازتابش،دهدمينشانفرسنلرابطهکههمانطور

ورينهايسیستمدريعنيشود،ميتعیینشكستضريبتوسطصاف
.يابدميافزايششكستضريبافزايشبابازتابشيتلفات

تاسزياديسربحاويکهشدهدادهتراشکريستالشیشهدرمقايسهدر،
رابربدوبازتابشيهاشیشهاين.استنیازموردزيادشكستوبازتابش
.دارنداليم-سوداهايشیشهبازتابش



(Fresnel)رابطه فرسنل 
بازتابشزنیومطلوبشكستآنهادر،زينتيسنگهايبااليشكستضريب

.کندميايجادزيادي
فادهاستموردارتباطاتوروشنائيبراينوريهايلولهعنوانبهنوريالیاف

.نندکميعملنورپرتويکليداخليبازتابشاساسبروگیرندميقرار



شدت نور انعكاسي 
Remission         

βدتشکسرراآنتوانميوباشدميشدهبازتابیدهنورشدتازمالکي
عكاسان)شدهبازتابیدهنورشدتتقسیمازکهنامید،شدهبازتابیدهنور

:آيدميبدست(Ii)شدهتابیدهنورشدتبه(Ir)(يافته
β=Ir/Ii

Remissionکنیدفرض.استمادهجنسونورموجطولبهوابسته
رنگهبجسمباشد،صفرموجطولآندراگربتابانیم،نورسفیدجسميبه

.شودميديدهسیاه



شدت نور انعكاسي
Remission 

استتفكیکقابلدوگروهبهرنگيطیفومادهرنگ:
1-شدهبازتابیدهنورشدتازناشيطیف
2-عبورينورازناشيطیف
کاربرد:
اپتیكيالیاف
دوربین هاوعدسي ها
نامرييپنجره هاي



 Opticalالیاف اپتیكي

fiber
نورلیزريککهاستصورتبدينکاراساس

فرستادهايشیشهرشتهداخل(پالزيره)
باالستشیشهشكستضريبچون.مي شود

نورنتیجهدر،استبیشترداخليانعكاسکسر
خارجونمودهداخليانعكاسمادهداخلدر

.رودميپیشافتحداقلبامقصدتاوشودنمي



عدسي
ومنشورهاها،عدسيساختبراي

وزيادشكستضريببايستيکريستالها
رااين.باشدداشتهوجودکمانعكاس

يکضخامتباپوششياعمالباتوانمي
.کردمحققموجطولچهارم



پراکندگي
سطحيدارايهاسرامیکبیشتر

بنابراينونیستندصافکامالً
درتوجهيقابلپراکندهبازتابش

هرچه.شودميايجادآنهاسطح
دارايانعكاس،باشدزبرترسطح

میزانپس.استبیشترپراکندگي
زبريبهوابستهشفافیتوجال

.استسطح



جال                                   
gloss

ندچحالتبهجهتييکوتیزيحالتازانعكاس،سطحزبريافزايشبا
میزانحداقلکهحالتيبهآيدميدر(Diffuse)پراکندهياجهتي

گفته(gloss)سطحيبراقیتآنبه،شودميايجادانعكاسدرپراکندگي
.شودمي

glossارنددخوبيبازتابشکهاستپوششهاييخوبکیفیتمالک.
هکشداينازمانعبايدباشدداشتهخوبيglossلعابياينكهبرايمثالً

.درآيدکارازصافکامالًبايستيسطحوشوددارحباب



تغییر نحوه انعكاس نور از سطح ماده با افزايش زبري سطح



glossجال                                         

اثردرالًمعموفلزرويلعابهايولعابهاتوسطزيادبراقیتبهرسیدنمشكل
ايهحفرهايجادياسطحشدنموجيوبلورتشكیلاثردرسطحناهمواري

.استحبابهاترکیدنازناشي
ستشكضريبدارايايشیشهفازازاستفادهباتوانميراسطحيبراقیت

.دادکاهشسطحکردنناهموارباياکم



glossجال                                         

کردنحكاکيبا(Etch)،پاشيشن((Sand blastرسوبياو
.کندميافتشدتبهgloss،سوسپانسیونازخاصمواددادن



جذب
Absorbsion

adsorbsion:مي گیردصورتمادهسطحدرکهجذبي.
: absorbsionمي گیردصورتمادهعمقدرکهجذبي.
يکنوريخواصتعیینبرايشكستضريبوجذبشاخصمقداردانستن

.استضروريسرامیک
ارتباطجذبضريببامستقیماًواستموجطولازتابعيجذبشاخص

.دارد



جذب
Absorbsion





جذب
Absorbsion





جذب
Absorbsion

،لطوبینارتباطيپساست،وابستهموجطولبهانعكاسوعبورجذب
.داردوجودمادهاپتیكيرفتاروموج

محدوده)نانومتر400ازکوچكترموجطولازسیلیكاتيهايشیشه
اگرپس.کنندميجذبرانانومتر800ازبزرگترمحدودهتا(UVنور

نورفطی،باشدداشتهسیلیكاتيشیشهجنسازهاييپنجرهساختماني
.داشتنخواهدبردرخطريوشودنميواردآنداخلبهفرابنفش



لیكاتيتغییر، جذب و انعكاس نور با تغییر طول موج براي يک شیشه سی



جذب
Absorbsion

شودميتفكیکدوگروهبهجذبيطیف:
طیفSpectral

طیفIntegral

جذبيطیفspectralتغییرنورموجطولهرچهکهاستطیفي
آنهاجذبيطیفکهمواديشود،نميمشاهدهجذبدرتغییريکند،

spectral،ندارندناگهانيجذبتغییراتاست.
جذبيطیفIntegralجذبدرتغییر،کندتغییرموجطولهرچه

.شودميمشاهده



جذب
Absorbsion

داردبستگياصليفاکتوردوبهجذب:
الكترونهاتوسطفوتونهاجذبتوانايي
اتميهايگروهبوسیلهفوتونهاجذب

ياکندمييجاداشديدجذبمشخصفرکانسدرشیشهدرSiO2مثالً
رنگوکرداضافهمسوکبالتنیكل،آهن،مثلعناصريشیشهبهمي توان

.کردايجاد



جذب
Absorbsion

پذيردميتاثیرنیززيرعواملازجذبيطیفعوامل:
جسمدهندهتشكیلءاجزا
افزودنيعناصر
شدهتابیدهنورموجطول
عیوب
انعكاس

عبوررانورکهمواديجذبيطیفدرکهدادانجامعملیاتيتوانمينتیجهدر
شیشهانواعتوانميجذبيطیفدرتغییراينبا.آيدبوجودتغییر،دهندمي

هايشیشهياو(translucent)شفافنیمهباشد،ماتکههايي
رادباشن(کندميتغییرآنجذبيطیفتابش،شدتاثردر)فتوکروم
.ساخت



پراکندگي
Scattering

نظرازکهسیستميدر
ذرات،استناهمگنساختاري

هنگامدرکهدارندوجودريزي

مسیرازراآنازبخشينورعبور
اينبه.سازندميمنحرفخود

درگويند،ميپراکندگيپديده

عبورينورشدتاتفاقايننتیجه
.يابدميکاهش



پراکندگي
Scattering





پراکندگي
Scattering

ذرههببرخوردازپستواندمينورشويد،متصورذرهازپرساختارييکاگر
درکهديگريذراتباترتیبهمینبهوکندبرخورددومذرهبهاول،

.شودميپراکندگيموجباينوداردوجودساختار

داريمشودنظرصرفمتواليپراکندگيازاگرصورتیكهدر:

S:پراکندگيضريب(coefficient Turbidity)
N:حجمواحددرذراتتعداد
x:مي کندطيمادهدرنورکهمسافتي.



پراکندگي
Scattering

اگرVpباشددومفازذراتحجميکسربابرابر:

پراکندگيشدتبانوري،پراکندگيازناشيانرژياتالفIoبراساس
مشخصکنندهپراکندهذرههرازطrفاصلهدرIشدهپراکندهنورشدت

گيبزربسیارمقدارشده،تابیدهنورموجطولنسبتبه"r"کهشودمي
زاويهازتابعيشدهتابیدهنورانرژيتوزيعگفتوان تمياساساينبر.است

.است(يبرخوردپرتو)شدهتابیدهموجباشدهپراکندهموجبینپراکندگي
r2ياپراکندگيشعاعازتابعيبعنوانپراکندگيشدتاساساينبر

.شودميسنجیده



پراکندگي
Scattering

رايلينسبت(Rayleigh Ratio)میزانمختلفزوايايبراي
موجوشدهپراکندهموجبینزاويهاگر.سازدميمشخصراپراکندگي

باشد،سازپراکندهذرههرازفاصلهو(برخورديپرتوزاويه)شدهتابیده
:بااستبرابر(R)رايلينسبت

وذرهبانوربرخوردجهتباموازيجهتدرپراکندگيشدتماکزيمم
.اشدبميذرهبانوربرخوردجهتبرعمودجهتدرپراکندگيمیزانمینیمم

ندهپراکهايشدتجمعاساسبرتواندميپراکندگيضريباساساينبر
.شودمحاسبهشدهتابیدهموجبهنسبتهازاويهدرتمامشده



پراکندگي
Scattering

توانمي،گیردصورتشدهتابیدهاشعهجهتبرعمودپراکندگيدرصورتیكه
:نوشت

پراکندگيفاکتورمقدار"K"،استعاملسهتابع:
1-اساسبرمعموالًشده،تابیدهنورموجطولبهذرهقطرنسبتα

.شودميسنجیده

2πr/λ=ی

r:ذرهشعاعλ:شدهتابیدهموجطول
2-زمینهبهدومفازشكستضريبنسبت

(m=nparticle/nmedium).ًشیشهداخلدرتیتانیوماکسیدمثال
3-شدهتابیدهموجباآنزاويهوذرهشكل



پراکندگي
Scattering

هرچهارد،دشكستضريبنسبت،باالعاملسهمیاندرراثیرأتبیشترين
موجدگيپراکنمیزانباشد،بیشترزمینهوذرهشكستضرايببینتفاوت
.استبیشتر

استذرهابعادتابعشدتبهپراکندگيديگرطرفاز.

کنیمميبررسيذرهابعادنظرازراعاملسهاساساينبر.
موجطولازکوچكترذرهابعاد:اولحالت◦
موجطولبرابرذرهابعاد:دومحالت◦
موجطولازبزرگترذرهابعاد:سومحالت◦



پراکندگي
Scattering

اندازهازکوچكتريعنيمیكرون0.2حدودازکمترذرهابعاداولدرحالت
فاکتورذرهابعادافزايشباصورتايندر.استمرئينورموجطول

بااسبمتنمعكوسبطورپراکندگيوکندميافزايشبهشروعپراکندگي
.باشدميموجطولچهارمتوان

رنوموجطولحدبهذرهابعادرسیدنباپراکندگيفاکتوردومحالتدر
.رسدميماکزيممبهشدهتابیده

ورفاکتنور،موجطولازشدنبزرگتروذرهابعادافزايشباسومحالتدر
ازذرهشدنبزرگازبعدکهحديتاکردخواهدکاهشبهشروعپراکندگي

باناسبمتپراکندگيفاکتورحالتايندررسد،ميثابتمقداريکبهحدي،
.استذرهابعادعكس



TiO2هاي حاويأثیر ابعاد ذره بر ضريب پراکندگي در شیشهت



Opacماتمواد

اتخصوصیبهوابستهلعابهاوهاچیني،هاشیشهکاربردوبیرونينماي
کهقطعاتايندردومفازهايمعموالً.استمواداينعبوريويشبازتاب
زاکهراشكليتواندمياست،فازهااينتوسطنورکردنپراکندهنحوه

.دهدتغییرمي شود،ديدهلعابوچینيشیشه،
ازعبارتندمهمنوريخواص:

مستقیماً کهرينوکسر،کندميتعیینرابراقیتکهايآئینهبازتابیدهنورنسبت
کسر،استيافتهبازتابشپراکندهصورتبهکهنوريکسراست،کردهعبور
سمجيکتوانمياساساينبر.استکردهعبورپراکندهصورتبهکهنوري
.داشتشفافنیمهجسميکومات



Opacماتمواد

رتصوعبورکهستااين،شودميمطرحشفافیتنیمهبعنوانکهچیزي
بهبتنسآنانعكاسودرآيدپراکندهصورتبهعبوريطیفلیكنوگیرد
.باشدکمعبور

جسمtranslucentپراکندهصورتبهزيادعبوروکمبرگشت
عبورايدببرخوردينورازبزرگيکسرپراکندهبازتابشجايبهيعني).دارد
.(کند

ماتمواددر(opac)کند،نميعبورطیفيواستمادهداخلدرانعكاس
رسیدنزاقبلنورکهاستايننیازمندزيادپوشانندگيقدرتيابودناپک

.يابدشبازتابپراکندهصورتبهداردمتفاوتينوريخواصکهزيريناليهبه



مه هاي نیها يا چینيها و شیشهاکنده در سطح لعابرانعكاس و عبور پ
شفاف



Opacماتمواد

تورفاک،شودکنترلبايدکهاصليفاکتورشود،ماتجسميآنكهبراي
.استپراکندگي

زمینهفازابشكستضريبنسبتذره،ابعادپراکندگيفاکتورکنترلبراي
.شودترلکنبايستيثانويهفازذراتحجميکسرو(نسبيشكستضريب)
ريبضبايستي،باشدداشتهوجودپراکندگيمیزانماکزيمماينكهبراي

ذرهابعادوباشدداشتهزياديخیليتفاوتزمینهبهنسبتدومفازشكست
نیزحجميکسروشودپراکندهاستقرارکهباشدموجيطولاندازهمشابه

.شودميديدهماتجسمبنابراين.باشدزياد



Opacماتمواد

ميمحدودشكستضريبدارايسیلیكاتيهايشیشهيالعابياچیني
اينشدنماتبرايپس(1/49-1/65سیلیكاتيهايشیشهمورددر)باشد

زياديشكستضريبتفاوتکهبودکنندهاپکمواددنبالبايدهاشیشه
تشكیلزريهايذرهسیلیكاتيفازدربايستيمواداينبعالوهباشند،داشته
.دهدميکاهشرااستفادهموردموادمحدودهاينودهند

کنندهماتموادديگرطرفاز.باشدمیكرون0/7زيرذرهابعادحداکثر
هارنگدانهمشابه)باشندخنثيايشیشهفازبهنسبتبايستي

(pigment)آورده،دوامشیشهمذابدربايستيمواداين.(رنگدر
انجمادمرحلهدرذوبازبعدشده،حلشیشهخوددريانكنندواکنش
.کنندجدايشوشدنکريستالیزهبهشروع



Opacماتمواد

ياشدنکريستالیزهحالت
ماتبرايحالتبهترينجدايش

ذراتتوانميچوناستکردن
.گرفتمناسبتوزيعبامادهازريز

ديکننده،اپکثرترينؤم
اينچوناست،تیتانیماکسید

زنيجوانهتوسطتواندميماده
وسیعاًوکندايجادريزيبسیارذرات

کهلعابهاييدرکنندهاپکعنوانبه
موردشوند،اپکزياديحدتابايد

.گیردميقراراستفاده



Opacماتمواد

اينوباشندداشتهخوبيبازتابشکههستندخوبيهايکنندهماتموادي
جذببضريبايدبعالوه؛کنندايجادمادهدرپراکندگيبصورترابازتابش
داشتهمیكرونيمقیاسدرخوبيعبوريمشخصاتوباشندداشتهپايیني

.باشد
روشهبونظرموردسیستمبهاستفادهموردهايکنندهاپکترکیبونوع

يماضافهموادرويمختلفياشكالبههاکنندهمات.داردبستگيساخت
بههکشودزدهچینيلعاباگر،فوالديهايورقهلعابكاريبرايمثالً.شوند

.گیردميانجامکردناسپرييازدنبرسصورت



Opacماتمواد

بازتابشمقدارمینیممفلزرويازسطحوماکزيمملعابخارجيسطحاز
لعابدربايستيپسشود،ديدهماتبصورتلعابتااستنظرمورد

پايهبرايلعابهازاساسبراينباشد،داشتهوجودپراکندگيمقداربیشترين
؛باشدورنموجطولبرابرآنهاذرهابعادکهکنندمياستفادهتیتانیماکسید

يمدادهبرگشت،آيدميفلزازسطحکهنوريمقدارماکزيمماينصورتدر
.دداربااليينسبيشكستضريبمادهاينوشود

موجلطوبابرابراندازهباذراتيآنهادرتوانميرشدوزنيجوانهوسیلهبه
نیستصرفهبهمقرونجداگانهبصورتTiO2مصرفچون.دادرسوبنور
.بزندجوانهلعابدلازتیتانیماکسیدتاکرديکاربايدلذا



Opacماتمواد

ايندر.شوندميکشیدهبزرگقطعاتوچدنرويازلعابهاديگرنوعي
ششپوخشکبصورتوريختهسطحرويپودرلعابهااست،داغقطعهحالتها
(اينچ0.07حدود)است،زياداينجادرپوششضخامت.شودميانجامدهي
قرارلعاببرابر10لعابضخامتحالتايندر.استزيادسطحزبريچون

.استمیكرون180حالتايندرضخامت.استفوالدرويگرفته
ازتوانميونیستقويهايکنندهماتبهاحتیاجاست،زيادضخامتچون

ونيزجوانهبرزياديکنترلجاايندر.کرداستفادهترارزانهايکنندهمات
سبمنامنظوراينبرايآنتیموانپايهبرهايکنندهاپکندارد،وجودرشد

.هستند



Opacماتمواد

نقصهايبتوانندکهاستاحتیاجلعابهايي(پرسالنيهايبدنه)هاچینيبراي
(اينچ0.02)میكرون500حدودآنهاضخامتپس؛بپوشانندراسطحي

.است
رد.استزيادفلزياجساموفوالداندازهبهچینيبازتابشحالتايندر

درگرديطرفاز.نیستندفلزياجسامپیچیدگيبههاکنندهماتنتیجه
تركلمشخیليرسوبکنترلنتیجهدر؛استترطوالنيلعابپختچیني
کاپکهقلعاکسیدوزيرکنمثلهاييکنندهماتازجاايندرپس.است

زنيجوانهبهاحتیاجوشودمياستفاده،هستندخنثينامحلولهايکننده
.ندارندرسوب



شفافیت يا زجاجیت نیمه 
Translucency

.باشدیزننفوذبايستي،داردوجودپراکندهانعكاساينكهبرعالوهحالتايندر



نیمه شفافیت يا زجاجیت 
Translucency

جهيتوقابلمقداروپراکندگيماکزيممجذب،حداقلبايدشیشه هاايندر
ضريبابشدهپخشفازيکازاستفادهپس.باشدداشتهوجودپراکندهعبور

.دهدميارائهرانتیجهبهترينزمینهبامتفاوتچنداننهشكستي
استلمتداوبسیارمنظوراينبرايکلسیموسديمفلوريدهايازاستفاده.
خواصچونواستحفراتغلظتدهندهنشانشفافیتنیمهمیزان

یمهنحالتنتیجهدراست،وابستهحفراتياتخلخلمقداربهمكانیكي
.يابدميارتباطمادهمكانیكيخواصباشفافیت



نیمه شفافیت يا زجاجیت 
Translucency

حفراتشكستضريبواست1/8حدوددروباالشكستضريبآلومینادر
دهدميرا1/8عدددوشكستضريبنسبتنتیجهدر..باشدمي1بهنزديک

استمیكرومتر0/5-2بینحفراتابعادديگرطرفاز.ستابزرگيعددکه
زانمیماکزيممنتیجهدرشود،ميتابیدهکهاستينورموجطولنزديککه

میزانباشیم،داشتهتخلخل%3اگرکهنحويبهآيدميوجودبهپراکندگي
اتاگرويابدميکاهش(تخلخلبدون)چگالکامالًجسمعبور%0/01بهعبور
يعني،يابدميافزايش%10تاتنهاعبورمیزانباز،يابدکاهشتخلخل0/3%
.شودميگرفتهمادهازعبور90%



ناي تأثیر کسر حجمي و حفرات و طول موج نور بر میزان عبور نور از آلومی

پلي کريستال



نیمه شفافیت يا زجاجیت 
Translucency

محسوبکیفیتمالکيکعبورمیزانشفافنیمهاکسیديمواددر
.شودمي

زجاجیتمیزانبهوابستهزيباييهاچینيدر(tnansleucency)
.است

وختسهايچینيمثلترکیباتيپايهمكانیكيخواصباهمراهمقولهاين
.کندميمشخصرااستخوانيهايچیني

در(5/1حدودشكستضريببا)است،شیشهزمینهاصليفازهاچینيدر
شكستضريببا)کوارتزو(64/1شكستضريببا)مواليت،مواداينداخل
.داردوجود(55/1



نیمه شفافیت يا زجاجیت 
Translucency

فازوکوارتزکريستالهاياي،شیشهزمینهيکشامل،ي هاچیناينساختار
.باشدميشكلموزنيکريستالهايبصورتمواليت

ريمقداولیكن.است(درشت)میكرونابعاددريموزنهايدارايمواليتفاز
ارد،دوجود(ايشیشهزمینهدرکوارتزدرشت)کوارتزريزکريستالهايهم

اندازهامااست،میكرونيمحدودهدرمواليتذراتاندازهاگرچهبنابراين
بیشتراختالفوذرهاندازهاختالفدلیلبهاستبزرگتربسیارکوارتزذرات

بدنهفافیتشنیمهکاهشدربیشتريثیرأتمواليتزمینه،باشكستضريب
.داردپرسالنيهاي



نیمه شفافیت يا زجاجیت 
Translucency

يمسببهمبادواينشكستضريبتفاوتوهمبادواينابعادتفاوت
بازيچینيtranslucercyحالتدررااصلينقشمواليتفازشود
.کند

زجاجیتمیزان،يابدافزايششیشهفازوشدهکممواليتمقدارهرچه
ردرسخاکبهفلدسپارفازافزايشکمکبهامراينشد،خواهدبیشتر
.شودميفراهمچیني

پارفلدسمقدارنیزآنهادرکهاستدندانيهايچینيدرحالتاينمشابه
ميیشتربايشیشهفازوبیشترزجاجیتمواليتحضورباجهتیندر.باالست

ونچ،کردزيادترراايشیشهفازتواننميحدييکازهاچینيايندر.شود
.اشدبميآلومینامانندهاچینيدرحفراتاثر.شودمياستحكامافتسبب
اشد،بباالپختدمايکهآيندميبدستشفافنیمههايچینيزمانيپس

.برسدحداقلبهحفراتنتیجهدر،شودحذفکاملرس،خاکذرات



نیمه شفافیت يا زجاجیت 
Translucency

ايدمباهمراهکهشودميفراهمزيادشیشهفازايجادکمکبهتنهاامراين
کهچینيساختارهايدرپس.شودميريزحفراتحذفسببباالپخت
هکشوندميديدهدرشتحفراتفقط،هستندباالشفافیتنیمهداراي
معادلدرشتحفره%5يعني؛استمحدودآنهانورعبورشکاهمیزان

.استثیرگذارأتنورعبوررويمواليت50%
ضريبکهستااينشفافنیمهموادآوردنبدستطرقازديگريكي

.کردتنظیممي توانراموجودفازهايشكست
هداشتوجودريزابعادبامواليت،چینيساختارهايداخلدرصورتیكهدر

متقابلاثرچوند،دهنشانراقبلياثرآنتواندنميکوارتزباهمراهباشد،
.کندميمشخصراپراکندگينحوهجاايندرهمبامادهدو



نیمه شفافیت يا زجاجیت 
Translucency

شكستضريب،(پراکندگيکمینهيا)شفافنیمهشیشهبهرسیدنبراي
شهشیشكستضريببهبايدراداردوجودريزدانهصورتبهکهمواليت
.شودميايجاداستخوانيچینيدرچیزيچنینعملدرکرد،نزديک



:رنگجذب و
شودميناشيعاملدوازرنگ:

مادهداخليسطحانعكاس◦

مادهتوسطنورجذب◦



رنگجذب و
ازبازتابشمیزانونورعبورمیزان،رابطهاينباجذبضريب

.کندميمشخصرامادهداخليسطح
ضريبتغییراتبايدپس،استوابستهموجطولبهجذبضريبچون

جذبضريببامواديزيرا،دادانجامموجطولحسببرعبورياوجذب
ميايجادرارنگپديدهاينکهداردوجودمتفاوتموجهايطولدرمتفاوت

.کند
فقطهستند،رنگبدونوشفاف،استپرآنيونهايآخرترازکهموادي

ناصرعمانند)هستنددسترسدراضافيپرنشدهانرژيترازهايکههنگامي
،نندکايجادجديدانرژيهايافزودنيکههنگامييا(کمیابخاکيوانتقالي
.دهدميرخطیفمرئيمحدودهدرنورجذب



:رنگجذب و
ريتغییکه،کنندميجذبرانورطیفيکوقتيموادکهشودميمشاهده

.شودايجادآنهاالكترونيساختاردر
علتهباثربيگازهاي.باشیماثرداشتهبيگازهايسرييککنیدفرض

بهد،شونميديدهشفافورنگبي،استپرآنهاانرژيباندهايتماماينكه
مهنیمورددر)،کردايجادمادهدرايپرشدهانرژيسطحبتواناينكهمحض
نورجذبچوننمود،ايجادآنهادررنگتوانمي(خالصيناافزودنبارسانا

.شودميايجادموجطولازمشخصطیفدر
ابتثانرژييعني،شودميديدهجذبازايگستردهطیفواقعدرنتیجهدر

تربیشنقطهيکاست،محدودانرژيتغییراتچونگازيانتهايدر.است
.نداردوجودالكترونپرشبراي



رنگجذب و
هايمحدودهبنابراينوبیشترتراکمگازهابرخالفجامداتومايعاتدر

اوتتفايگستردههايمحدودهدرنتیجهدر،داردوجودمتفاوتيانرژيتیكي
.گرددمي مشاهدهجذبدر

ميكنشبرهميكديگرباونزديكترنديكديگربهيونهاجامداتومايعاتدر
ميايجادمجازحالتازنوارهاييهم،ازجداانرژيترازهايجايبهوکنند
.کنند

شوندميظاهرهاانرژيازايمحدودهصورتبهنیزشدهمشاهدههايانتقال
پهنيبیشوکمجذبنوارهايمجزا،طیفيهايخطجايبهکهنحويبه

.شودميمشاهده



رنگجذب و
مراکزسرييکتوانميجامداتدر

ناخالصيافزودنازناشيکهداشترنگ
ايجاددهندهياگیرندهحالتکهاست

.کندمي
اهداترازهايکههنگاميحقیقتدر

انتقالهايباعثکهنندهکدريافتوکننده
مراکزهستند،حاضرشوندميالكتروني

.شودميمشاهدهناخالصيرنگ
کلريدشفافکريستالاگرنمونهبعنوان

زردرنگ،گیردقرارشعلهدرمقابل،سديم

.مي آيدوجودبه



رنگجذب و
اگرحالتهمینمشابهMgOآبيرنگ،شوددادهحرارتمنیزيمبخاردر

جاهايايجادباتوانميناخالصيمراکزدراينكهعلتهب.شودميمشاهده
.کردآزادالكترونآنیون،خالي

تابشاثردررنگمراکزاينx-Rayشودميايجادنیزنوترونيبمبارانيا.
هکشودميايجادمواديدررنگ،ايجادمراکزاين،اکسیديسرامیكهايدر

محضبهZrO2وTio2مثالًباشد،داشتهوجودتواندمياکسیژنفقدان
ميکمزفلنسبتبهاکسیژنمیزانوقتييعنيشدن،استوکیومتريغیر
نگرتوانندميهامقولهايننتیجه،درشودميتیرهسريعاًآنهارنگ،شود

.دهندقرارثیرأتتحترامادهاصلي



روم،کواناديوم،مثلهستند،واسطهعناصرسرامیكهادرسازرنگموادبهترين
پرکاملآنهاdباندکهاستاينآنهامشخصهپس.نیكلکبالت،آهن،منگنز،
.استناقصآنهاfباندکهخاکينادرعناصرياونشده

هاي ايجاد رنگ در ماده سرامیكيروش



روش های ایجاد رنگ در ماده سراميکي
نگرنوعدرنیزيوناطرافمحیطيونها،خوداکسیداسیونمیزانربعالوه

.استثیرگذارأت
هايشعهامثليونيتشعشعهايتحتکهکريستالياکسیدهايياهاشیشه

x،يايمرئمحیطدرراجذبيباندهايبگیرند،قرارفرابنفشنورياگاما
تشعشعاثردرشدنتیرهپديدهبه.دهندمينشانفرابنفشطیف

Solarizationگويند.
جذبضريبتغییراتوداردوجودجذبضريبتغییرمرئيطیفدرA

ياالكترونيهايازحفرهناشياينورسدميماکزيممبه6200-4400
وبيخطیفوشوندميآزادتشعشعايناثردرکهاستمحبوساکترونهاي

.دنکنميايجادرا



روش های ایجاد رنگ در ماده سراميکي
براي،شدخواهدافزودهشیشهبهقلیاييعناصرافزايشباجذبنشدکند

بهسريماين.کنندمياضافهشیشهبهسريممقداريپديدهاينازجلوگیري
وگرفتهخوددرراالكترونهاوهاحفرهاينکهدرآمدهCe+3يونصورت

.شودميآنهادعملكرازمانع
عنوانبهموادياگرکهشدگفته

شوداضافهمادهبهواسطهفلزات
فلزاتاينپیامدنکهايحوزه

legendfieldکنندميايجادواسطه

.دهدميتغییرراجذبضريب



روش های ایجاد رنگ در ماده سراميکي
رنگنتیجهدروشدهجذبضريبدرتغییرباعثتشعشعديگرطرفاز

ودايناگرولي،ستندنیرنگيکهداردوجودمادهدوگاهي،آيدميبوجود
.شودميايجادرنگ،گردنداضافههمبهشیشهداخلماده

ًهرازادهاستفولي؛کنندنميايجادرنگجداگانهبطورگوگردوکادمیممثال
Chromophoreپديدهاينبه.کندميايجادزردرنگCdSآنهادو

.گويند
میزاندرتغییراثردرکهاست،الكترونيباندهايدرتغییرپديدهاينعلت

آهناکسیدجملهاز.دارديفراوانموادگروهاين.شودميايجاداکسايش
(Fe2O3)وکندميايجادقرمزرنگکهFe3O4ودهدميسیاهرنگکه

TiCl3.3TiClداردقرمزرنگ.Ti3O5وتیرهآبيرنگAu4Cl4
.داردتیرهقرمزرنگ



روش هاي ايجاد رنگ در ماده سرامیكي
تواناييبايستي،شوندمياستفادهسرامیكهادررنگدانهعنوانهبکهموادي

دانهرنگموادبايستينتیجهدر.باشندداشتهراسرامیکساختفرآيند
عددتغییرات.باشندداشتهپايداريدماييسختشرايطدربتوانند

ییراتتغ.کندايجادرنگتغییرتواندميهاشیشهداخلدرورديناسیونئک
ايجادرنگتواندميSi4باFe3مثالً،ايجادکندرنگتغییرتوانندمييوني
.کند



لومينوسنس
ورودببرانگیختهحالتبهپايهحالتازالكترونشودميباعثانرژيمنبع

.گرددبازپايهحالتبهوبدهددستازنورفوتونشكلبهراخودانرژيسپس
داردفرقشودميساطعهاآنازموادشدنگرمعلتبهکهتابشيباتابشاين

-ميزنی«سردنوريچشمه»آنبه.افتدمياتفاقترپايینبسیاردماهايدرو

.گويند



لومینوسنس
انواع معروف لومینوسنس عبارتند از:
-لومینوسنس شیمیايي
-لومینوسنس زيستي
-لومینسنس بلوري
-لومینوسنس الكتريكي
-لومینوسنس کاتدي
-لومینوسنس مكانیكي
-لومینوسنس مالشي
-لومینوسنس برشي
-لومینوسنس پیزوالكتريكي
-لومینوسنس نوري
-فسفر سنس
-فلوئور سنس
-لومینوسنس پرتويي
-لومینوسنس صوتي
-لومینوسنس حرارتي



نحوه تحریکنوع

(هافوتون)جذب نور لومينسنس نوری

بتا، اشعه ايكس، اشعه آلفا، اشعه)هاي يونیزه کننده تابشلومينسنس رادیویي

(اشعه گاما

اشعه کاتديلومينسنس كاتدی

میدان الكتريكيلومينسنس الکتریکي

ي انرژي اولیهگرم کردن پس از ذخیرهلومينسنس حرارتي

فرآيندهاي شیمیاييلومينسنس شيميایي

نیروهاي اصطكاکي و الكترواستاتیكيلومينسنس مالشي

فرآيندهاي بیوشیمیاييلومينسنس زیستي

امواج مادون صوتلومينسنس صوتي



نوریلومينوسنس 
حرفبااختصاريصورتبهکه)نوريلومینسنسPLميدادهنشان-

هاشعجذبتوسطتحريکدنبالبهکهاستلومینسنسنوعي،(شود
ازهاييشكلفلوئورسانسوفلورسانس.دهدميرويالكترومغناطیس

.باشندمينوريلومینسنس
باکهباشدمي(تابينور)لومینسنسنوعچندينازيكيلومینسنس،نوعاين

دوهريولدارد،تفاوتهافوتونانتقالهمانيعنينوريبرانگیختگيپديده
عموالً منورتششعوجذببینزمانمدت.باشندميفوتوپیشونددارايواژه،

تاسممكنخاصشرايطتحت.باشدميثانیهنانو10تقريباًکوتاه،نهايتبي
.يابدافزايشساعتچنديادقیقهچندبهزمانمدتاين



نوریلومينسنس 
معادلآنانرژيکهپرتويينشربازمانهمشدهتحريکالكتروناگر

رگرددبپايهحالتبهاست،پايهوشدهتحريکهايحالتبینانرژياختالف
تغییرالكتروناسپینانتقالطيدرکهپیونددميوقوعبهفلوئورسانس

انرژيکهانيمیترازيکبهباالترسطحبهانتقالازبعدالكتروناگر.يابدنمي
غییرتمرحلهايندروبروداستشدهبرانگیختهترازوپايهترازبینآن

کندميتابشفوتونيبرگردد،اولیهحالتبهسپسباشد،داشتههماسپین
هاوتونفماده،آندرکهفرآيندياست،فسفرسانسصورتبهفوتوناينکه

رونبیبههافوتوناينسپسوکندميجذبرا(الكترومغناطیسياشعه)
انرژيالتحبهانتقالهمانکوانتومپديدهمكانیكيتعريف.شوندميمنتشر
هافوتونارانتشطريقازترپايینانرژيوضعیتبهبرگشتسپسوبیشتر

.باشدمي



کاربردها
bandگیرياندازه• gap

نواقصوهاناخالصيمیزانتعیین•
الكترونحفرهجذبمكانیزمتعیین•
مادهکیفیتتعیین•



انواع لومینوسنس  نوري
درکههستندرزونانستششعاتنوري،لومینوسنسفرآيندهايترينساده

آنلمعادفوتونبالفاصلهسپسوشدهجذبخاصموجطولبافوتونيآن
.مي شودمنتشر

وذبجپدبدهبینشیمیاييمواددردرونيانرژيتبديالتفرآيند،ايندر
.استثانیهنانو10فراينداينزمانمدتونداردوجودانتشار

يشیمیايموادزمانیكهوجذبرويدادازحاصلانرژيمجددانتشارازقبل
.هدمي درخجالب تريفرايندهايمي گیرندقراردرونانرژيتبديالتتحت



نوريلومینوسنس انواع 
رايندفاولینکهمي شودنامیدهفلورسانپديدهفرايندها،اينمعروفترين

بصورتیكهمي شود،پخشاولیهانرژيازمقداريفرايند،ايندرواست
متريکانرژيدارايشدهجذبفوتونهابهنسبتشدهمنتشرنورفوتونهاي

.هستند



نوريلومینوسنس انواع 
بودنوريبلکیفیتگیرياندازهبرايمهمتكنیکيکنوري،لومینوسنس

ازبرخي.مي باشدInPوGaAsچونرساناهايينیمهبودنوخالص
.مي باشدPLEشاملنوريلومینوسنسانواع

آندرهکمي باشدسنسفلورنوري،لومینوسنسخاصبسیارانواعازيكي
رارقسیستميبینتبديالتتحتشدهجذبفوتونهايازحاصلانرژي
بهپسسومي شودآزادتايي،سهوضعیتدرشدهداشتهنگهانرژيوگرفته

ممنوعمكانیكيکوانتومحالتايندرکهمي آيددرپايین ترانرژيوضعیت
مياتفاقتتبديالسايرازکندتربسیارپديدهاينکهمعنيبديناست،شده
بسیارهاولیوضعیتبهانرژيبرگشتونورتششعفرايندنتیجهدر.افتد

ينا.مي کشدطولساعتچنديادقیقهچندگاهي،وگرفتهصورتآهسته
.استطوالني ترتیرهاجسامدرپديده



بلوری لومينوسنس 
پديدهنحیدرکهمي باشدلومینوسنسازحاصلتاثیربلوري،لومینوسنس

.مي شودتولیدشدنبلوري
بلوريلومینوسنسجرقه هايظهورومحلولدراشباعفوقمرحلهبین

نهفتگيزمانمدت.داردوجودزمانتاخیربلور،هسته هايازحاصل
کهديجديروش.مي يابدکاهشمحلولغلظتبامتناسببلورلومینوسنس

ینتعیبراياست،شدهپیشنهادبلوريلومینوسنسمعیارهاياساسبر
ابزار:يبلورلومینوسنسمقالهخالصه).مي باشدبلورهسته هايدقیقاندازه

(بلوريهسته هايدقیقاندازهتعییینبرايجديدي



لومینوسنس شیمیايي
يمعدنموادبرخيرويبرپراکسیدهايااکسیژنتأثیرواسطهبهآندر(

نسلومینسواکنشيکدر.شودميتولیدنور(اکسیداسیونپديدهوقوع
ردکنند،ميآزادنورصورتبهراخودانرژيهامولكولازبرخيشیمیايي

.شودميپخشمحیطدرحرارتصورتبهانرژيديگربرخيدرکهحالي
واکنشگرهاياگرAوBزيررابطهبهباشندشدهتحريکواسطهمادهبا

:مي يابیمدست

درهیدروژنپراکسید[B]وباشددرخشانماده[A]اگرمثال،عنوانبه
:مي رسیمزيررابطهبهباشد،مناسبيبلورحضور



لومینسنس شیمیايي
ددرصيکازبیشبهندرتبهآنزيميفاقدهايواکنشواقعي،عملیاتدر

ورحضدرشیمیاييلومینوسنسپديدهزمانیكه.رسدميکوانتومبازدهي
.شودميهگفتزيستيلومینوسنسپديدهاينبهدهد،ميرخزندههايارگانیسم

.شودميساطعنورقطعه،ازشیمیاييلومینوسنسطريقاز



لومینوسنس زيستي
میاييشیواکنشيکانجاماثردرنور،نشروتولیدزيستيلومینسنس-

کهمعمول،زيستيواکنش هايخالفبرواستزندهموجوداتازآنزيمي،
انرژيبهواکنشاينانرژيمي شود،دادهمحیطبهگرماصورتبهانرژي
.مي شودمبدلنوراني



لومینوسنس زيستي
باومتنوعظاهرياشكالبامختلفموجوداتدرزيستيلومینسنس

نورانياندام هايجانورانبرخي.مي شودانجاممختلفمكانیسم هاي
تحتنورانتشارجانورانايندردارند،استچشممانندکهپیچیده اي

آزاديعصبتحريکبايانیازاساسبرنورواستعصبيسیستمکنترل
.استافشاننورهاياختاپوسومنورماهيجانوراناينجملهاز.مي شود

راورننشربراينیازمورددستگاه هايهمه منفردسلوليکديگربرخيدر
تهدساينازمنورقارچ هايوباکتري ها)مي شودنشرممتدطوربهنورودارد

دواينواسطحدلومینسنسموجوداتديگرگروه هايازبسیاري.(هستند
.اندگروه



لومينسنس زیستي
نیزینيبینابواکنش هايازايدستهاستممكنسردنورتولیدمكانیسمدر

سیرمنهاييواکنشمي کند،نورتولیدکهواکنشياماباشد،داشتهوجود
ازشواکنايندرکهمي گويند«نورکننده منتشرواکنش»آنبهکهاست

اکنش هايو.مي رسدبرانگیختهحالتبهمنفردالكترونيکنورناشرمولكول
واکنشيکشاملهاآنهمه امادارد،وجودمتنوعينورکننده منتشر

نامهبپروتئینيمعموالًکه،(نورناشرمولكول)سوبسترااکسیداسیون
رانگیختگيببرايالزمانرژياکسیداتیوواکنشاين.مي شوداست،لوسیفرين

نظرازامريكاييشبتابسوسکمثالبراي.مي کندفراهمالكترون
وسکسواکنش.استگرفتهقرارتوجهموردبسیارزيستيلومینوسنس

کهباشدميدرصد88يعنيQCبازدهيمقداربیشتريندارايشبتاب،
فسفاتتري)ATP.استشیمیاييلومینوسنسهايواکنشبهمربوط

شواکنلوسیفرينمادهباجاهمهدرموجودزيستيانرژيمنبع،(آدنوزين
ترکیبتاگیردميصورتلوسیفرازآنزيمطريقازکاراينوکندميبرقرار

.شودتولیدواسطهيامیانجي



موارد کاربرد
اينزاهواداخلسم هايياوناخالصیهاکممقاديرتعیینبراي:گازهاتحلیل

ازن،)ودمي شتعیینروشبديننیزترکیباتساير.مي شوداستفادهمعرف
درNOتحلیلآنبارزنمونهيک(گوگردترکیباتنیتروژن،اکسیدهاي

.مي باشد1ppbازکمترمحدوده
مايعحالتدرغیرآليگونه هايتحلیل
درواستمفیدآنزيم هايباهمراهروشاينالبته:آليگونه هايتحلیل

قشينشیمیاييلومینوسنسواکنشدرمستقیماًعملموردجزءاينصورت
.استواکنشمحصولتنهابلكهندارد،



موارد کاربرد
 شناسايي و تعیین کمیت مولكولهاي زيستي در تحقیقاتي چونELISA و

.تحقیقات غربي ها
 تعیین تواليDNAاز طريق ترتیب رشته هاي آن.



لومینوسنس الكتريكي
با.باشديمالكتريكيپديدهيکونوريپديدهيکالكتريكيلومینسنس

شارانتبهشروعمادهماده،ازقويمیدانيکياالكتريكيجريانيکعبور
ضرورتاً الكتريكينورهايکهنیستمعنابديناين.کندمينور

تريكيالكجريانازاستممكنمعموليالمپيک.هستندالكترولومینسنس
.ودشميتولیدکهاستگرماييعلتبهآننورواقعدراماکنداستفاده

وهاكترونالراديواکتیويتهترکیباثردرالكتريكييابرقيلومینوسنس
هايالكترون.شودميتولید(رساناهانیمهويژهبه)موادداخلهايسوراخ

-ميرهاهافوتونيانورزمانايندروکنندميتولیدانرژيشده،تحريک

.شوند



لومینوسنس الكتريكي

لومینوسنسنورمنبعطیف
رنگآبيياسبزالكتريكي

اينجادرراديوساعتبراي
استشدهدادهنشان .

492موجطولحداکثر
طیفباندپهنايونانومتر

FWHM 85تقريباًنیز
.استنانومتر



الکتریکيلومينوسنس 
دهستنالكتريكيلومینوسنسخاصیتدارايکهمواديازهايينمونه:
استشدهتقويتنقرهيامسوسیلهبهکهرويسولفیدپودر.
منگنزحاويرويسولفیدنازکنوار
(کنندهتقويتعنوانبهبورحاويالماس)طبیعيآبيالماس
رساناهاينیمهIII-VقبیلازGaN-GaAs-InP



لومینوسنس الكتريكي
عنوانهباند،شدهتهیهفسفرپودرازکهالكتريكيلومینوسنسهايپنلاز

اين.شودمياستفادهمايعکريستالنمايشصفحهياوعقبهايچراغ
قدارمواستزيادبسیارآنهاوضوحوروشناييوبودهدقیقبسیاروسايل

ازدارباتريوسايلبرايهاآنازنتیجه،در.استاندکنیزهاآنمصرفيبرق
-زسبشعلهوکامپیوتريهايترموستاتومچيهايساعتپیجرها،قبیل
دهاستفادارند،زياديکاربردجهانيفناوريصنعتدرکهآنهارنگآبي
.شودمي



الكتريكيلومینوسنس 
رقي،بلومینوسنسموادنازکنوارازشدهساطعآبيوقرمزسبز،نورامروزه

بابرقيلومینوسنسهاينمايشصفحهدرهاآنازکهداردکاربردبسیار
.شودمياستفادهطوالنيعمرطول

وسايلEL(الكتريكيلومینسنس)،المپبامقايسهدرپايینيبرقمصرف-

دربیشتروباشدميوسیعبسیارهاآنکاربرددامنهودارندنئونيهاي
بسیارELاليهچون.شوندمياستفادهاعالناتتابلوهايوايمنيتابلوهاي

تزيینوسیلهعنوانبهآناز(داردضخامتمترمیلي1تقريباً)است،نازک
هاکیفوهدفوننوارياوپارچهلباس،قبیلازوسايليياوقطعاتبراي

.شودمياستفاده



كاتدیلومينوسنس 
پرتوياکاتديپرتوهايمحرکه،عاملاگرx،لومینسنسنامبهباشد

کاتديلومینسنسپديده.شودميخواندهکاتدي
(Cathodoluminescence)است،نوريلومینسنسمشابه

انرژيبا)پرانرژيالكترونيپرتوهايتابشاثربرآنتحريککاروسازاما
با.ردمي گیشكلمي کند،برخوردمادهبهکه(ولتالكترونکیلوازبیش
انرژي،دادندستازوحساسمادهدرونبهالكترون هااعظمبخشنفوذ

رونالكتتولیدعملكردومي شودايجاديونوشدهکندهمادهالكترون هاي
ازشتبازگحینرفته،هدايتباندبهالكترون هااين.مي يابدتداومثانويه
.مي کنندمتصاعدنورخود



لومينوسنس كاتدی

رسانایمهنداخلبهباالانرژيالكتروناشعهنفوذاثربرکاتديلومینوسنس
اندبداخلبهظرفیتباندهايالكترونتحريکباعثکهگیردميصورت
باهحفروالكترونزمانیكه.شودميتولیدحفرهاييوشدهجريانهدايت

يانرژرنگالبته.شودميخارجآنازنوريافوتونشوند،ميترکیبهم
سانارنیمهصورت،ايندر.داردبستگيآنخلوصمیزانيامادهبهفوتون

.باشدفلزيغیرمادهيکبايدتقريباًوشودبررسيبايد



كاتدیكاربرد لومينوسنس 
کاتديپرتوالمپ هايدرپديده،اينکاربرديمثال(CRT)(صفحه

ازموادعلموشناسيکانيشناسي،زمیندر.مي باشد(تلويزيون
ايوخاصنوريشناساگرهايهمراهبهپويشيالكترونيمیكروسكوپ
نیمهيدرونساختارهايبررسيبراينوريکاتديلومینوسنسمیكروسكوپ

دينبتاشود،مياستفادهغیرهوشیشهوسرامیکها،سنگها،صخرهرسانا،
.دآيدستبهموادکیفیتورشدترکیب،مورددرکافياطالعاتطريق



مکانيکيلومينوسنس 
جامدمادهرويدرمكانیكيفعالیتاثردرنورانتشارمكانیكي،لومینوسنس

ورتصوسايلسايروصوتمافوقوسايلازاستفادهباپديدهاين.مي باشد
.مي گیرد

تولیدست هاشكوبرشهاتشكیلازناشيتنشاثربرکهبرشيلومینوسنس
.مي شود

تولیدسیتهاالستیانحرافازناشيفشاراثربرکهپیزوالكتريکلومینوسنس
.مي شود

راثربحقیقتدروليمي شودتولیدمالشاثربرکهمالشيلومینوسنس
.مي شودحاصلبرشيلومینوسنس

ابهايحبريختنفرواثربرنورانفجارانتشارهمانکهصوتيلومینوسنس
.مي شودايجادصوتازحاصلتحريکاثربرمايعداخل



لومينوسنس مکانيکي
زمانیكه.مي باشدکريستالشكستاثربرنورانتشاربرشي،لومینوسنس

بارآنرفطيکودادهرخالكتريكيبارتفكیکمي شود،شكستهکريستال
کريستالاتميومولكوليترکیببهکهداردمنفيبارآنديگروطرفمثبت
.استمربوط

دربارتخلیهوالكتريكيپتانسیلباشد،بزرگکافياندازهبهبارتفكیکاگر
.مي گیردصورتبارتخلیهنیزوگرفتهصورتبرشاينسرتاسر

باگاهيکهمي باشدمكانیكيلومینوسنسزيرمجموعهبرشيلومینوسنس
.مي شودگرفتهاشتباهمالشيلومینوسنس



لومینسنس مكانیكي

خردياخراشیدهاثردر(triboluminescence)مالشيلومینسنس
.افتدمياتفاقهاکانيازبعضيگرفتنقرارمالشتحتوخوردنضربهشدن،
امهنگهاکانيايندراتميپیوندهايدرالكترونيتبادالتازحاصلانرژي
يودهمحددرانرژياينمكانیكي،انرژياعمالاثردرکهافتدميدامبهتبلور
استيياستثناوکمیابايپديدهمالشيلومینسنس.شودميآزادمرئيطیف

.استمتفاوتديگرينمونهبهاينمونهازآنکیفیتمعموالًکه



فسفرسنس
وزيستيلومینوسنسپالنتكونبوسیلهنورانتشارفسفرسنس،ازمنظور

.مي باشدشیمیاييانواعساير



فسفرسنس
ي باشدمفلورسنسبهمربوطنوريلومینوسنسخاصنوعيکسنسفسفر.

پخشراآنفوراًاشعه،جذبازپسفسفرسنسمادهفلورسنس،خالفبر
یتممنوعدلیلبهاشعهمجددانتشاربودنطوالني ترزمانمدت.نمي کند
.مي باشدکوانتوممكانیسمدرانرژيوضعیتانتقاالت

ممكنشدهجذباشعهمي دهد،رخکمترموادايندرانتقاالتاينچون
به.شودمنتشرمجدداًساعتچندازبیشمدتدروپايین ترشدتدراست

بهدهمادرشدهجذبانرژيکهاستفرآينديفسفرسنس،ساده تر،اصطالح
درتابان»مواددرگاهيپديدهاين.مي شودرهاآهسته تربسیارنورشكل

.مي شودمشاهده،شده اندباردارنورمعرضدرکهشبتابيا«تاريكي



فسفرسنس
راانرژيفسفرسنس،موادفلورسنس،لولهدرمتنوعواکنشهايبرخالف

ارنورمجدداًتاکنندميحفظطوالنيزمانمدتدرراآنومي کنندجذب
.کنندمنتشر

تشرمنوجذبرانورفوتونشیمیاييموادفسفرسنس،رويدادهاياکثردر
جذباثردروجود،اينبا.مي دهدرخثانیهنانو10درعملاينکهمي کند

بهوانتوم،کمكانیسمقوانینبرطبقبايدفوتونهاانرژيآن،مجددپخشونور
شواکناجزاءمجازتبديالتوموجودانرژيوضعیتباتاشودتنظیمدقت

.باشدداشتهمطابقت



جسم فسفری
يعني)باشدميفسفرسنسخصوصیتدارايکهاستايمادهفسفريجسم

ها،الكترونقبیلازدارانرژيذراتياونورمعرضدرگرفتنقرارازپس
.(درخشیدخواهد

نمايشصفحاتدرهاآنترينرايجCRTوجودفلورسنسهايچراغو
.دارند

هاآنبهکهاندشدهساختهمناسبمیزبانموادازمعموالًفسفرياجسام
ايومسحاويرويسولفیدهاآننوعبهترين.شودمياضافهکنندهفعال

(نقرهرويسولفید).باشدمينقرهحاويرويسولفید



جسم فسفری
وي،رسیلیكاتياوهالیدهاسلنیدها،سولفیدها،اکسیدها،میزبان،مواد

.باشديمزمیننادرفلزاتسايرياوسیلیسیمآلومینیوم،منگنز،کادمیم،
.وندشمي(درخششازپس)انتشارزمانشدنترطوالنيباعثهاکنندهفعال
روندميکاربهدرخششازپسکردنخنکبراي(نیكلقبیلاز)موادساير

.کنندميکوچكتررافسفريجسمانتشارشدهنابودبخشو
5همراهبهرويسولفیدppmجسمترينرايجمس،کنندهفعالاز

.باشدميشبتابهايبازياسبابتولیدبرايفسفري



جسم فسفري
استديجديمادهيکشود،ميفعالاروپیموسیلهبهکهاسترانسیمآلومینات

تهوگرنسبزنورکهاستترطوالنيدرخششتداوموبیشتروضوحدارايکه
بودهوحوضباالتريندارايسبزرنگ.کندميتولیدراسبزيبهمايلآبيرنگ

باعثفسفرتداوممعموالً.استبیشترهمهازنیزآندرخششزمانمدتو
.شودميموجطولافزايش



جسم فسفری
بهفرفستحريکطريقازراديواکتیويتهموادهمراهبهرويسولفیدهايمخلوط
هااعتسعقربهروکشعنوانبهآلفاوبتاکنندهتخريبهايايزوتوپوسیله

ازمخلوطيهاساعتروکشبرايرفتهکاربهموادفرمول.شودمياستفاده
یدسولفياورويسولفیدازکهبودهاييزنجرقهبا326-راديومو228-راديم
.بودندشدهساختهZnS:Agنقره



لومينوسنس رادیویي
ا،بتذراتقبیلازيونیزاسیوناشعهتجزيهاثربرکهاستايپديده

افشفهايرنگماده،اينازنمونهيک.گیردميصورتمادهدرلومینوسنس
فنگتگیرينشانهوسیلهساعت،عقربهرويدرکهباشدميتريتیمحاوي
وراديمحاويرويسولفیدرنگمخلوطآنديگرنمونهيکوداردوجود
.شودمياستفادههاساعتعقربهرنگبرايکهباشدميمس



لومينوسنس صوتي
یاربسهايحبابايجادباعثکهشود،ميانجامصوتيامواجتوسطتحريک

مايعبهانرژيشدنآزادموجبهاحباباينترکیدنکهشودميکوچک
.کندميمنتشرنورخودازوشودميلومینسنسمايعوشدهپیرامون

●صدچندو35بینکوتاهبسیارهايحبابازحاصلنورهايجرقه
.شوندميتشكیل10الي1شدتدرپیكوثانیه

●1تقريباًهاآنازشدهساطعنوروهستندکوچکبسیارهاحباب
عنيي)حبابگازمحتوايوآبيعنيمحیطمايعبهکهداردقطرمیكرومتر

.داردبستگي(اتمسفرهواي



لومينوسنس صوتي
ولیدتثابتبسیارزمانمدتدرحبابيتکصوتيلومینوسنسهايپالس

استواريازترثابتبسیارنورهايجرقهفرکانسحقیقت،در.شوندمي
.باشدمينوسانگرفرکانس

●داخلگازبه(زنونياوآرگونهلیم،)نجیبگازکميمقدارافزودن
.دهدميافزايشرانورشدتحباب،



لومينوسنس صوتي بيولوژیکي
يک،(شودميگفتهدارچنگالمیگوآنبهگاهيکه)شكلايتپانچهمیگو

ازناشيحبابشدننابوداثربرکهکندميتولیدصوتيلومینوسنسنوع
ازصلحانوربهنسبتشود،ميتولیدنوراينچنگالشبامیگوزدنچنگ

ابلقمسلحغیرچشمباوداردکمتريشدتمعمولي،صوتيلومینوسنس
یقتحقدرونداردبیولوژيكياهمیتپديدهايناحتماالً.باشدنميمشاهده
.باشدميايضربهموججانبيمحصول



لومينوسنس حرارتي
اعمالبا.شودميايجادتشعشعآندرشدنگرماثردرکهاستايماده

جذبنقاطايندر.شوندميتحريکمادهF-centerنقاطحرارت
راثدرواندافتادهگیرمیدانيکيحلقهدرهاالكترونودهدميرخانرژي
Color.شوندميفعالگرماجذب centerرنگايجادشده،فعال

100تا50بیندمايدرخاصیتاين.شودميانجامتابشسپسوکندمي
درجه450ازباالتردمايدروشودميديدهمرئيطیفدرسانتیگراددرجه

.يابدميخاتمهسانتیگراد



لومينوسنس حرارتي
به1960هاىسالطىباستانىموادسنتعیینجهتحرارتيلومینسنس

میزانيگیراندازهاساسبرحرارتيلومینسنسروشبهيابيسال.رفتکار
اب.مي شودانجامنمونهيکبلورهايدرراديواکتیوموادشدهذخیرهانرژي

وزمین شناسيرسوباتآجر،سفالي،اشیاءقدمتمي توانروشاين
دمتقآماريروش هايازگیريبهرهباوکردتعیینراآتشفشانيسنگ هاي

.نمودمحاسبهکميبسیارخطايباراهاآن



:ليزر

ي نمايدلیزر وسیله اي الكترو اپتیكي است که تولید اشعه کوهرنت م
:زير منتشر مي نمايد لیزر نور را به صورت

باريكه اي با واگرايي کم •

طول موج مشخص •

(تک رنگ ) داراي رنگ ويژه اي •

monochromatic

monochromatic

NOT monochromatic



o يک محمل انرژي

oحفره اپتیكي است

oيک وسیله اي که انرژي را براي محمل انرژي فراهم کند.

:ليزر شامل 



.با خواص  نوري ويژه است( گاز، مايع، جامد يا الكترون هاي آزاد)ماده اي 

: محمل انرژی 

آينه که يكي از دو آينه نیمه شفاف است واشعه خروجي از اين. شامل دو آينه است
آينه هاي اطراف که سبب عبور نور از محمل انرژي مي شوند، . منتشر مي شود

(.  افزايش در قدرت) منجر به تقويت آن مي شوند 

: حفره اپتيکي 



: كاربردهای ليزر 

وسايل ذخیره نوري مثل ديسک هاي فشرده و. 1DVD  خوان ها

خواندن بارکدها و نشانه گرهاي لیزري . 2

برش فوالد و ديگر فلزات . 3

در اسپكتروسكوپي. ول به خاطر طول موج کامال مشخص يا ط) 4
(پالس کوتاه

کاربردهاي نظامي و دارويي 5.



لیزر
هپیوست

پالسي

گسترش پیدا کرد،  MASERابتدا ،microwaveعلت برابري امواج به 
را منتشر مي کنند معموال   microwaveوسايلي که فرکانس هاي راديويي و 

MASER نامیده مي شوند  .



، MASERدر مقاله اش  ، پايه اش را براي لیزر و قبل از آن :، آلبرت انيشتن  1917در 
.  دادبر اساس پذيرش ضريب احتمال براي نشر جاذبه اي، خود به خودي و تشديد يافته قرار

:تاریخچه 

وجود نشر تشديد يافته و جذب :   Rudolph W. Landeburg،1928در
منفي را تثبیت کرد

استفاده از نشر تشديد يافته به منظور :  Valentin A. Fabrikant،1939در
. تقويت موج هاي کوتاه را پیش گويي کرد

حضور نشر تشديد يافته در طیف : و رادرفورد  Willis E. Lamp، 1947در
.هیدروژني را پیدا کردند و اولین نمايش نشر تشديد يافته را ساختند

روش پمپ نوري را پیشنهاد کرد که دو سال بعد به صورت :  Alfred، 1950در 
.  و همكارانش تثبیت شد Brosselآزمايشي به وسیله 



 : MASER

وسیله اي بود که شبیه به لیزر عمل مي کرد، اما انرژي آن MASERاولین
بیشتر از اشعه هاي مرئي يا مادون قرمز  و داراي خروجي پیوسته بود

: LASER

شروع به مطالعه  Townes، 1957در 
.  مادون قرمز نمود MASERجدي بر 

اولین بار توسط  LASERعبارت
Gordon مطرح شد  .



لیزرهاي گازي با استفاده از گازهاي زيادي ساخته
:مي شوند 

:ليزرهای گازی 

: انواع ليزر



:نئون-ليزر هليم•

ن آن در طول موج های مختلفی منتشر می شود و به علت هزینه بسیارپایی

.  در آموزش و علوم بسیار معمول است



10بازده آن بیش از . اغلب در صنعت براي برش و جوشكاري مورد استفاده اند
.  درصد است

: ليزرهای دی اكسيد كربن•



: یون-ليزرهای آرگون•

نانومتر منتشر مي کنند 351-7/528نور را در رنج 



(TEA):ليزر تخليه الکتریکي نيتروژن در فشار اتمسفر•

.  نانومتر را تولید مي کند1/337با طول موج  UVيک لیزر گازي ارزان است که نور 

:ليزرهای یون فلزی •

.  عمیق تولید می کنند UVلیزرهای گازی هستند که طول موج های 

:ليزرهای شيميایي•

سته به قدرت اين لیزرها از واکنش شیمیايي است و مي توانند در عملیات پیو
.  قدرت هاي باال برسند



 Excimerليزرهای 

ياتهيافتهییجديمريکشاملشیمیاييواکنشيکبالیزرهااينقدرت
excimer،نهگودوازديمريکهترومولكولياکوتاهعمرباديمرکهاست

.استيافتهتهییجهاآنازيكيپاياندرکهگیرند،ميشكل(اتم)

e-+ A → A*

A* + B → AB* → AB + hν
AB → A + B



رارت يكي از خواص مفید اين لیزرها، اليه برداري نازک از مواد سطحي بدون تغییر ح
.يا تغییر مواد باقي مانده است

ب مي به وسیله موادبیولوژيكي و ترکیبات آلي به خوبي جذ Excimerلیزر  UVنور
.شود

کیبات تولید مي کنند و معموال مولكول هاي مورد استفاده شامل فلوئور و تر UVنور 
.  است ( XeFو  ArF KrCl, KrF, XeCl)گاز نجیب 



:Excimerكاربرد های ليزر 

:میرودبكارزيرمواردبرايلیزرهااينUVخروجيباهمراهباالقدرت

oلیتوگرافي

oهاهادينیمهساخت

o(هایکپالستومعینپلیمرهايشامل)آليمواددقیقکاريمیكروماشین

oچشمجراحيمثلظريفهايجراحيLASIK ))



:ليزرهای حالت جامد
تاليکريسجامديکنمودناضافهوسیلهبهمعموالجامدحالتلیزرهايمواد

.ندشوميساختهکنند،ميتهیهرانیازموردانرژيحالتکههايييوندر
بهدهشاضافهکروم).بودشدهساختهياقوتازکاري،لیزراولینمثالبراي

.(کوراندوم

:نئوديمیوم يک ماده اضافه شونده است 

Nd:YOVO4))اورتورو وانادایت 

(Nd:YLF)يتريم لیتیم فلورايد

Nd:YAG))يتريم آلومینیم گارنت 



ت جامد يتريم، هولیم، تالیم و اربیم، ديگر اضافه شونده هاي معمول به لیزرهاي حال
.هستند

يتريم

Yb:SYS

Yb:KYW 

Yb:KGW

Yb:YAG

Yb:CaF2 

Yb:BOYS

شهاوسايل جراحي فیبر نوري براي اتصال مجدد پوش•

پاک کردن پوسیدگي دندان•

تبخیر سرطان ها•

\خرد کردن سنگ هاي کلیه و صفرا•

: Ho-YAG

ه علت لیزرهاي حالت جامدنمي توانند به صورت پیوسته وطوالني مدت کاربكنندب
درنتیجه کاربردهاي پالسي دارند. اينكه به شدت گرم مي شوند



:ليزرهای نيمه هادی
.نانومتر منتشر مي شوند375-1800ديودهاي لیزري تجاري در طول موج هاي 



زر هاي برخالف لیزرهاي جامد، مايع يا گاز که اساسشان بر باند هاي اتمي يا مولكولي است، محمل لی
FEL، ،يک اشعه الكتروني نسبي است

دارايوکنندميتولیدکوهرنتوباالقدرتبااياشعهها،FELياآزادالكترونلیزرهاي
واستxاشعهومرئيطیفتاقرمزمادونتراهرتز،اشعهمايكروويو،هايموجطولدرجريان

.داردايگستردهبسیارفرکانسيرنج

: ليزرهای الکترون آزاد



: ليزرهای واكنش هسته ای

اين.داردوجودقدرتپرگامااشعهلیزريکايجادبرايپزيتروننابوديازاستفادهامكان
گامااشعهلیزريکفقطبااي،هستهواکنششروعبهقادرتااستقويکافياندازهبهلیزر
.باشد

: ليزرهای پالسي و موجي پيوسته

ل استفاده و پیوسته يا پالسي بودن لیزرسبب تفاوت هاي اساسي در ساخت محیط لیزر قاب
.  کاربردهايش مي شود

:عمل موجي پيوسته

.استثابتزمانبالیزرخروجيپیوسته،موجيروشدر•

نواختيكپمپمنبعباپیوستهطوربهکردنلیزربراينیازموردمعكوستجمع•
.آيدميدستبه(پايدار)



: عمل پالسي
در عمل پالسي، خروجي لیزر با زمان متفاوت است و دوره هاي 

.خاموش و روشن متناوب را شكل مي دهد

:كاربردهای ليزر

جراحي بدون درد، عمل جراحي لیزري، سنگ شكني، ) در پزشكي
(عمل چشم



(موادحرارتيعملیاتجوشكاري،برش،)صنعتي،



 (ضد موشک، سالح انرژي مستقیم) نظامي



خوان پرينترهاي لیزري، ديسک هاي فشرده، بارکد) تجارت / بهبود تولید
.(ها، نقاط لیزري هولوگرام

Laser printing



کاربرد ديگر لیزرها در فتوشیمي و بیوشیمي است  .

استفاده ديگر آن در زمینه تحقیقات هم جوشي است .

(زرياسپكتروسكوپي، آنیل کردن لیزري، پخش لی) ابزار تحقیق ،



:ایمني ليزر

: ليزرها به چندین كالس دسته بندی مي شوند
ذاتا ايمن است:1لیزر کالس 

. حتي پخش نورش هم مي تواند سبب آسیب رساني به چشم يا پوست شود: 5لیزر کالس 

CD  هستند3و 2، 1خوان ها و نشانه گیرهاي لیزري عموما در کالس  .



:صنایع نظامي
 کاربرد نظامي لیزر، هدف گیري است.

:يک هدف ياب لیزري  شامل 
يک لیزر پالسي 1.
يک آشكارساز نوري. 2

،نورسرعتدانستنوشيءازآنبرگشتتانوررفتزمانگیرياندازهبا
.شودميمشخصشيءقرارگیريمحدوده



افزارجنگيکبرايراهدفکهشودمياستفادهپايینقدرتبالیزريک
ارشودميپرتابهواپیماازکهموشكيياهوشمندبمبيکمثلهادي
.دهدمينشان

 براي طراحي هدف لیزر است:

حسالعنوانبهآنازواستزاانرژيشیمیاييواکنشازناشيلیزرقدرت
SDI)"استراتژيکتدافعيعملیات"برايتدافعي هاورودينابوديبراي(

)"ايقارهبینبالستیکهايموشک" ICBMs ..شودمياستفاده(



:پزشکي

خال کوبي،•

زدودن ماه گرفتگي، •

ي کاربردهاي دندانپزشك•

. چاقوي جراحي•

: صنعتي و تجاری

برش،•

جوشكاري، •

LADRنقشه برداري •



هبوسیلکه.استمادهالكترونهايطیفهاتحريکايجاداينراههايازيكي
يکازرفتارلیزرييکداشتنبراي.گیردميصورتوغیرهحرارت،نورتشعشع

.استالزمپلهسهحداقلماده

.  هستند تشعشعهاي خوبي نخواهندداشت 2stateموادي که داراي 



بدهد بايد مولفه ها راهمسان    incohercntاگر ماده تشعشع هاي ناهمسان
Coherent  ندتقويت نوربوسیله صدورهمزمان تشعشع را لیزرگوي. کنیم .

کنديمحرکتپرتوواستناقصديگرآينهطرفوکاملآينهمادهيكطرف
شودميباعثهاآينهبهبرخوردباحرکتايندروشودخارجمادهازتا

هايتدرن.روندميبینازدرمادهبقیهوماندهرديفدريکتشعشعيدسته
.زنندميبیرونازسطحزيادشدتيکوشدههمسانتشعشعها



( :(chromismكروميسم 

کهباشدمي(پذيربرگشت)برگشتقابلرنگتغییرواقعدرکرومیسم
.استمادهساختاردراجزاازبعضيتحريکازناشي

ستند ترکیبات غیر آلي و آلي و پلیمرهاي رسانا و غیره داراي اين ويژگي ه
:اين خصوصیت مي تواند ناشي از مكانیسم هاي مختلف زير باشد 

: ترمو كروميسم -1

.  ی باشدتغییر رنگ برگشت پذیر ماده می باشد که ناشی از تغییر دما م
قهوه اي تیره تا کرم روشن :  طیف تغییر رنگ  

هاهدايت گرمايي                 علت تغییر رنگ  پلیمر

حرارت دادن                    ايجاد يک آرايش جديد در ساختار زنجیرها  پلیمرها  

طیف جذبي ايجاد تغییر پهنه هاي انرژيتیكي 



:فوتوكروميسم -2
ياخوردبراثردرکهاستبرگشتقابلرنگتغییريکفوتوکرومیسم

.هددميرخالكترومغناطیستشعشعبامادهقرارگرفتنتاثیرتحت

باشد تا براي انجام واکنش  Visibleيا  UVاين تشعشع بايد در محدوده ي 
فوتوکرومیسم مفید باشد 

دوجوزندهموجوداتهايسیستموآليموادبرخيدررنگتغییرعلت
اوراکانیکاسیدمثلباشدميترانس–سیسايزومرهاي



:سرعت تبديل ايزومر ترانس به سیس بستگي به 

نوع ماده،•

دما،•

•PH  ،محیط

حضور و يا عدم حضور کاتالیزور •

:کاربردهاي فوتوکرومیسم بستگي به 

 dosimetry and actinometryحساسیت به تشعشع مثل-

 optical signal processing, data displaysبرگشت پذيري مثل -

 camouflage, decorationتغییرات رنگي ويژه مثل -

 temperature indicatorsخصوصیات شیمیايي، فیزيكي و حرارتي مثل -



:شيشه های فتو كروميک 
امواجتابشمعرضدرگرفتنقرارصورتدرکههستندهاييشیشه

میزان(بنفشماوراءوبنفشمعموال)خاصهايمحدودهدرالكترومغناطیسي
نايقطعصورتودرکردهافتشدتبهمرئينورمحدودهدرآنهادرنورانتقال
.دگردميبراولیهحالتبهتوجهقابلسرعتيبانورانتقالمیزانتابش

ا طول تابش امواج الكترو مغناطیسي ب
موج کوتاه 

ها ايجاد تعداد زيادي مراکز رنگي در اين شیشه

:ویژگيهای شيشه های فتو كروميک 
میزان کاهش عبور نور :

.تیره شدن فرايندي تدريجي است و حد بااليي دارد که به حالت اشباع موسوم است



نانومتر در يک شیشه 550تغییرات میزان انتقال نور بر حسب زمان براي طول موج 
فوتوکرومیكي تجاري

: τ میزان انتقال نور: τ0 میزان انتقال اولیهτE : میزان انتقال نهايي

:tB مسیر ،زمان مورد تابش قرار گرفته شدهA-B  :   مسیر تاريک  شدن: B-Cمسیر روشن شدن

: tD/2  (50)%زمان نیمه عمر تاريک شدن ،TH/2  : (50)%زمان نیمه عمر روشن شدن



 سرعت تغییر حالت بین روشني و تیرگي:

.  سرعت تیره شدن شیشه هاي فتوکرومیک بیشتر از سرعت روشن شدن آنها است

:مکانيزم عمل فتوكرومسيم
اتعملیطيدرهستندفتوکرومسیمپديدهمسئولکهنقرههالیدکريستالهاي

agingحرارتي .کنندميرسوبشیشهدر((

حاللیت هالید هاي نقره در دماي ذوب در آن نسبتا باال باشد،:ترکیب شیشه مبنا

رهبلورهاي هالید نقحاللیت به شدت کاهش يابد در دماي هاي پايین تر 

. حین عملیات حرارتي در شیشه رسوب کنند

جدايش  فازي از نوع شیشه در شیشه 

Ag+Cl              AgCl 



Agclيوندوبهوهشدتجزيهزمانیكهوليباشدميشفافخنثيحالتدر
کهاسترنگيمراکزهمانحقیقتدرنقرهيونشودميتجزيهوهالوژننقره

در)خاصايمحدودهدرراشیشهشفافیتوشدهتشكیلنورتابشبا
.دهندميکاهششدتبه(مرئيمحدوده

زمانزاکندتربازگشتزمان.يابدميافزايشکردنتیرهمیزانزمانگذربا
کهيدآميپائینبازگشتدرصدکارکردزمانطولدروباشدميشدنتیره
.استشدهپیرشیشهکهشودميگفته

:پير شدن شيشه 

: كروكروميسم -3
درالريزهپنوريصفحهچرخشتغییراثردرکهمادهپذيربرگشتتغییر
.شودميايجادداريم،راجذبيطیفتغیییر،مادهساختارداخل



: هالوكروميسم -4
.  در يک محلول مي باشد PHتغییر رنگ برگشت پذيري مي باشد که ناشي از تغییر 

شدهتغییر در نسبت حالتهاي يونیزهاين ترکیبات اسید يا باز ضعیف مي باشند 

تغییر رنگ. را تغییر مي دهد PHو يونیزه نشده، 

:و تریبوكروميسم پيزوكروميسم-5

باشد در تغییر رنگ قابل برگشت در اثر کار مكانیكي مي: پیزوکرومیسم 
حقیقت در اثر کار مكانیكي ماده تیره رنگ مي شود

رنگ اولیه به مانند پیزوکرومیسم است با اين تفاوت که ماده به: تريبوکرومیسم 
.خود بر نمي گردد و تغییر رنگ دائمي است



:یونوكروميسم -6
ين نوع تغییر رنگ قابل برگشت در اثر افزودن يون به ماده ايجاد مي شود که ا

.در بعضي موارد همراه با فوتوکرومیسم نیز مي باشد

:الکتروكروميسم-7
اق مي افتددر حقیقت الكتروکرومیسم رنگي شدني است که در اثر عبورجريان اتف

 :سه گروه از این مواد الکتروكروم شناخته شده اند

فیلمهاي اکسید فلزي•

رنگدانه هاي مولكولي •

پلیمرهاي هادي •



 :کاربردهاي اين مواد

نمايشگرها

آينه ها وپنجره هاي هوشمند

 فیلترهاي فعال نوري

 ذخیره سازي اطالعات در کامپیوتر

شترک انتقال الكتروشیمیايي مي باشد که در فصل ماساس الكتروکرومیسم
.  مايع رخ مي دهد-جامد



:توليد و ساختمان وسایل و ابزار الکتروكرومي 

:  مواد الکتروکروم بر اساس روش عملکردشان به دو دسته طبقه بندی می شوند 

1- Reflective

2 - Transmissive

: يا بازتابنده  Reflectiveدر نوع 



واند از نوع اليه الكتروکروم مي تواند يک اليه از جنس اکسید فلزي باشد يا مي ت
نه هايي آلي باشد نوع اکسید فلزي آن بر اساس رنگ آن انتخاب مي شود که نمو

:از آن در جدول زير لیست شده اند



که براي صد وجود دارد اين استاز جمله مشكالتي که در اکسید فلزي ها
.ثانیه به زمان نیاز دارد که اين سرعت کند است60تا 15در صد تغییر رنگ 

:برای مواد آلي 

رنگ سبز تا قهوه اي متمايل به زرد(Carbazole)خانواده کربازولها 

رنگهاي صورتي، زرد و آبي Quinonesخانواده  



 :در نوع سیستم هاي الكتروکرومیک عبوري 

(Transmissive) 

کهاستاين((transmissiveعبوريبهنسبتبازتابندهسیستماصليامتیاز
رومالكتروکاليهضخامتپسکندميعبورهااليهمیانازباردونورچون

قابلیتباردوپسباشد،ميTransmissiveدرآنضخامتنصفاينجادر
.دهدميرنگتغییرسريعترسیستماينپسداردمجودرنگتغییر



: الکتروليت متدوال 

الكترولیت هاي پلیمري -1
پلیمرهاي خنثي 

پلیمرهاي رسانا

Poly:پلی الکترولیت ها -2 methyl methacrylate 

(عدنيالكترولیتهاي جامد غیر آلي يا نمک م)نوع الكترولیت هاي نمكي-3

ZrO2, Ta2O5, Li3N 



: ساخت الیه های الکتروليت 

-Solروش • Gel

غوطه وري•
اليه هاي الكترولیتي پلیمري بهتر از جامد هستند

ياوانقباضگونههرالكتروکرومهاياليهدرالكتروشیمیاييهايواکنش
ميلتحمآنپذيريانعطافخاصیتخاطربهرابیفتداتفاقکهانبساطي

.شودنميايجادترکيهیچوکنند

در نتیجه انجام

: تکنيک های توليد فيلم های نازک الیه های الکتروكروم 

 Electrodeposition

 Vaccum deposition  Electron-beam sputtering 

 chemical vapour deposition 

 Sol-Gel



:فيبر نوری 
يکطرقبهخالصبسیارشیشهجنسازنازکوبلندهاييرشتهنوري،فیبر
ميبمرتنوريکابلنامبههاييدستهدرهارشتهاين.میباشندانسانموي
قرارهاستفادموردطوالنيمسافتهايدرنوريسیگنالهايانتقالوجهتشوند

.میگیرد



: مزایای فيبرنوری در مقایسه با كابل مسي
سبک تر و ارزانتر است•

. حجم کمتري را اشغال مي کند•

ظرفیت انتقال فیبرنوري چندين هزار برابر کابل مسي است•

فاقد اثرات نويز محیطي است •

.انتقال اطالعات تلفات کمتري دارد•

طول عمرش هم بیشتر •

غیر قابل اشتعال و اامنیت باالتر•

پتانسیل پهناي باند زياد •

فواصل انتقال طوالني تر•



:كاربرد ها 
مخابراتدر:

بینباطارتدرباالظرفیتوسرعتبامخابراتيهايپیامانتقالبراي
رايبهمچنینوايرايانهشبكهاطالعاتانتقالوشهريتلفنمراکز

تلويزيونيارتباطبرقراي

براي اندوسكوپي و جراحي لیزري :در پزشک

بكه براي انتقال نور لیزر به منظور برش دقیق فلزات، ش :درصنعت
بندي رايانه هاي صنعتي

 در احساسگرها: (SENSORS )

ش اندازه گیري فشار جريان برق، حرارت، پالريزاسیون، شتاب و چرخ



:نوری یک فيبربخش های مختلف

 ( core):مغزي
.از جنس شیشه نازک خالص که نور را منتقل مي کند 

cladding) :(پوسته 

.گرددميآنازخروجعدمومغزيداخلبهنوربرگشتباعث
.هددعبوررانورطورکاملبهکهداشتايبگونهتواننميراآنسطح

..شودميدادهسطحرويمشخصضخامتباپوششيدلیلهمینبه

:روکش محافظ 

ابلمقدرفیبرازکهپالستیكيپوشش
.کندميمحافظترطوبتوديدنصدمه



العات اجزاي سیستم هايي که در ان از فیبرنوري براي انتقال اط
:استفاده میكنند شامل موارد زير است

 فرستنده:
.سیگنالهاي نوري را تولید و به صورت کد ارسال میكند 

 فیبر نوري:

سیگنالهاي نوري را در طي مسیر هدايت مي کند 

تقويت کننده نوري: 

تفاده براي تقويت سیگنالهاي نوري در مسافتهاي طوالني مورد اس
.قرار میگیرد 

گیرنده نوري: 

.سیگنالهاي نوري را دريافت و رمزگشايي مي کند



:فيبر چگونه كار مي كند 
.یباشدعملكرد يک فیبر نوري بر اساس اصل انعكاس داخلي مطلق م

مسیر در صورتي که نور بخواهد از دو محیط با ضريب شكست متفاوت رد شود،
به قدري تغییر يابد   n 1را به   n 2نور عوض مي شود و اگر ضريب شكست 

.به صورت يک آئینه عمل مي کند   n 2که زاويه حد ايجاد شود، ديواره هاي 

برابرطول موج 2اين غالف داراي ضخامت . باشد n1>n2دراين حالت بايستي  
.عبوري است



دهندکهتغییرميآنرويراعناصرنحويبهnدرمقطعکهاينستديگرروش
ند،فرآياينبهشودايجادشكستتغییرضريبخارجسمتبهطیفازمرکز
.گوينديونيتعويضفرآيند

نوراعظمبخششودميموجبپوششوهستهشكستضريبدرتفاوتوجود
cladding)شدهمنعكس glass)بماندباقيهستهدرو.

.براي نور منتقل شده عمل  مي کند "هادي موج"هسته فیبر به شكل يک 

هسته مرکزي و پوشش



بهشدهمنعكسنوراستبرابرانعكاسزاويهباهمیشهتابشزاويهانجائیكهاز
طولدرخودپیشرويبهنوريشعاعنتیجهدر.دهدميادامهخودبازتابش

.دهدميادامهنوريفیبرکابل

(زاويه تتا زاويه بحراني است)

:انواع فيبرهای نوری
 :ندفیبرهاي نوري از لحاظ ساختار تولیدي به دو دسته تقسیم مي شو

 (single mode)يک حالته •

(multimode)چند حالته •

دمد در واقع تعداد مسیري است که نور مي تواند در فیبرهاي نوري برگزين



.ي گیرد فیبر تک حالته نوعا در مسافتهاي طوالني و پهناي باند زياد مورد استفاده قرار م

زير)کوتاهانتقالفواصلازبرخوردارهاييسیستمدراساساحالتهچندفیبر
نوريکاربرهايوخصوصياطالعاتيهايشبكه،LANارتباطاتمثل(کیلومتر2

.گیرندميقراراستفادهموردموازي

:ساخت فيبر نوری نياز به مراحل زیر دارد

ساخت استوانه شیشه اي قالب اولیه -1

استخراج فیبر از قالب اولیه -2

آزمايش فیبر-3



 OVD (outside vapor deposition) :فرایند 

.  فیبر نوري از سه مرحله تشكیل مي شود OVDفرايند ساخت و تولید  

Lay down 

consolidation

draw

lay down :مرحله  
از بخارهاي فوق العاده خالص در حالیكه آنها از  soot performيک 

میگذرند و به منظور شكل دادن به ذرات دوده  (burner)میان يک آتشدان 
ساخته سیلیس و ژرمانیم که در برابر شعله آتش عكس العمل نشان مي دهند،

.مي شود



با روش ته نشین OVDفرايند 
.شدن دوده شناخته مي شوند

ته نشین ( (coreابتدا ماده هسته 
مي شود و به دنبال آن روکش 

.سیلیس خالص

vapor deposited :روش 



(consolidation) :ادغام 

ميبرداشتهمنفذدارperformمرکزازمیلهرسید،اتمامبهنشینيتههنگامیكه
در.شودميدادهقرارسازييكپارچهوادغامکورهيکداخلدرperformوشود
ادغاممرحلهاين.شودميخارجperformازآببخارسازي،يكپارچهفرايندطي
يکشكلبهراperformگیرد،ميانجامزيادبسیارحرارتازاستفادهباکه

.کندميsinterمتراکم،وجامدسختشیشه

the draw :

Perform  شیشه سپس در داخل يک برجdraw  قرار داده مي شود و به درون
.يک رشته پیوسته و مداوم فیبر شیشه اي کشیده مي شود



OVD :مزایای 

ترکیبي است کامال فیبر

داردضريب اطمینان بااليي

)matched clad(.ندامكان يكپارچگي دقیق نوري و ژئومتريک را فراهم مي ک



-Depressed :روش  clad fibr profile

يا ته (  (IVD inside vapor depositionفرايند ته نشین شدن بخار دروني
 MCVD modified chemical))نشین شدن بخار شیمیاي تعديل يافته  

vapor deposition ستگي چیزي تولید مي کند که به دلیل شكل ضريب شك
.نامیده مي شود depressed-cladآن فیبر



از دو شیشه آبكاري شده مختلف که يک ناحیه depressed-cladفیبر هاي 
cladding دروني و بیروني را شكل مي دهد، ساخته مي شوند  .

ضريبدارايداردقرارفیبرهستهمجاورتدرکهداخليcladdingناحیه
بیرونيcladdingحالیكهدر.استخالصسیلیسازتريپائینانكساري

.باشندميخالصسیلیسبابرابرانكساريضريبداراي

: كاربردهای فيبرنوری
جريانمانندفیزيكيکمیت هاياندازه گیريبراي:فیبرنوريحسگرهاي

دريا،آب هايآلودگيجابجاييوحرارتفشار،مغناطیسي،میدانالكتريكي،
.ايكسوگاماپرتوهايتشعشعاتمايعات،سطح

 ا که از آن جمله مي توان به برقراري ارتباط و کنترل ب:صنايع دفاعي و نظامي
.آنتن رادار، کنترل و هدايت موشک ها و ارتباط زيردريايي ها اشاره کرد

ي در دزیمتري غدد سرطاني، شناسایي نارسایي هاي داخل  :پزشکي

خون و بدن، جراحي لیزري، استفاده در دندانپزشکي و اندازه گیري

.مایعات بدن



:معایب استفاده از فيبر نوری

تاکهیمکناستفادهنوريآشكارسازهايوتقويت کننده هامثلابزاريازبايد
.استگرانحدودي

هايشعاعصورتبههمآناطالعاتانتقالبرايمي توانفقطفیبرنورياز 
.ردکاستفادهالكتريسیتهانتقالبراينمي توانوکرداستفادهنوري

فنيکادريکبهنیازووقت گیرومشكلبسیاريكديگربهفیبرنورياتصال
داردباالسطح

نآداخلدرنورتابشزاويهزيرادادخموپیچنمي توانکابل هاراحتيبه
شودخارجآنسطحازنورمي شودباعثوکردهتغییر

يژه ايوتخصصبهنیازآنهاقطعبرايوکردقطعراحتيبهنمي توانراآنها
.مي شودعوضشكستزاويهصورتاينغیردرچوناست


