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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳232  دی ماه32  تا32

 و در همگیمنده نانوهلورهای هاNd3+ همرسی تقويت گسیل در شیشه های آالئیده هه
انمژی ونونی پايین
3

 هادی آفتابسوار،3 حسن شیر محمدی،۳ وحید امیرزاده فتوت،3 یوسف هاتفی،۳علی اکبر رضایی
 مرکز اپتیک و لیزر- دانشکده و پژوهشکده علوم پایه-)دانشگاه جامع امام حسین (ع۳
 گروه فیزیک- دانشکده و پژوهشکده علوم پایه-)دانشگاه جامع امام حسین (ع3

. گهاارش شهده اسهتNd3+  در اين مقاله روش ساخت انواع جديدی از شیشه ها و شیشهه سهمامیه ههای آالئیهده ههه- چکیده
. و هم آاليش سازی همرسهی و توضهیح داده شهده اسهت، درصدهای يون آالينده،پارامتمهای موثم جهت تقويت گسیل مانند نوع میاهان
 و طیف سنجی جذب و گسیل مهورد همرسهی اهمار گم تهه اسهت وDTA ،XRD ويژگی های ساختاری و طیفی نمونه ها ها روش های
. گاارش شده استNd3+ سمامیکی آاليیده هه-پتانسیل کارهمدی نمونه های ساخته شده شیشه
. نانوبلور، گسیل تبدیل به باال، سرامیک-  شیشه، تقویت فوتولومینسانس-کلید واژه
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Abstract- In this work the synthesizing method of some new Nd3+ doped Glass and Glass-Ceramics have been reported.
The effect of host material, crystallization of host medium, persent amount of active ions and the effect of sensitization ions
for emission intensity enhancement have been studied. The structural and optical properties of synthesized glassy and glassceramics samples have been studied by DTA, XRD and absorption-emission Spectrometry and also the potential application
of fabricated Nd3+ doped glass-ceramics were reported.
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 -1مقدمه

یافته بی

شاکل  : ۳الگوهااای پااراش  XRDنمونااه شیشااه ای (پااایین) و
نمونه شیشه-سرامیکی (باال).

از سایر پارامترها مورد توجه می باشد[1-5].

اندازه این نانوبلورها با بکارگیری معادله شرر حدود 62
نانومتر برآورد شد.
طیف های برانگیختگی که در طوو موج  ۳536نانومتر
دیده بانی شده است مطابق شکل 3می باشد

میزبان  :برای میزبان ،مزیت هایی مانند انرژی فوناونی
پایین و آالی پذیری باال مورد انتظار است.
یون فعاو :از میان یون های خاکی کمیاا  ،یاون Nd
با ویژگی های فوتولومینیسانسی برتر ،بی از هماه ماورد
توجه بوده است.
یون حساس ساز :یون کمکی یا حسااس سااز مانناد
 ،Cr3+طوو موجهای دمشی که یاون فعااو اصالی مانناد
 Nd3+نمی تواند آنها را جذ کند ،جذ کرده سپس در
نوار جذبی یون های فعاو گسیل می کناد .ایان یاون هاا
بطاور مناسااز از میااان عناصاار واسااطه و خاااکی کمیااا
انتخا می شود .در این گزارش پس از ساخت نمونه های
با میزبان ها و آالی های متفاوت ،پارامترهای موثر جهت
تقویت گسیل با هم مقایسه شده اند.

شکل  : 3طیف های برانگیختگی نمونه  (aشیشه ای و  (bشیشه
سرامیکی

 -2بخش تجربي ،نتایج و تحلیل

طیف های گسیلی تبدیل فرکانس به پاایین و باه بااال
که به ترتیز در طوو ماوج هاای  222 nmو 735 nm
تحریک شده اند مطابق با شکل های  2و  6بدسات آماده
است.

الف) ترکیز فسفوکلرایدی با درصدهای مولی زیر :
(50-x) P2O5, 30 CaCl2, 20 NaCl, x Nd2O3
and x = 0.5, 1, 1.5

برای ساخت نمونه های با درصدهای مختلاف آالیا
بکار گرفته شد .در ساخت این نمونه ها به میزان  25گارم
از این ترکیز توزین و مخلوطی همگن تهیه شد .پاس از
حرارت دهی اولیه ،بوته حاوی نموناه باه کاوره ای کاه در
دمای  ۳۳55 oCقرار داشت منتقل شد و در ایان دماا باه
مدت  3ساعت تحت عملیات حارارت دهای قارار گرفات.
الگوی پراش  XRDنمونه شیشه ای و شیشاه-سارامیکی
مطابق با شکل  ۳بدست آمد.

شکل  : 2طیف های گسیلی تبدیل فرکانس به پایین باا تحریاک
در طوو موج  222نانومتر برای نمونه های (aشیشاه ای و  (bشیشاه
سرامیکی
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شیشه سرامیک های آالئیده به عناصر خااکی کمیاا
به دلیل دارا بودن مزایای ذاتی در مقایسه با شیشاه هاا و
بلورهااا دارای کاربردهااای قاباال توجااه در گساایل لیاازری
پرتااوان  ،تقویاات کننااده هااای نااوری و قطعااات تباادیل
فرکانس می باشند .نوع میزبان ،نوع یاون فعااو و ویژگای
های یون های حساس سااز در سااخت شیشاه سارامیک
های آالییده به عناصر خاکی کمیاا باا گسایل افازای

 32تا  32دیماه  ،۳232دانشگاه شهید بهشتی

بااا توجااه بااه شااکل  6در تحری اک نمونااه شیشااه-
سرامیکی ،در طوو موج  735 nmگسیلی بسیار شدید و
مطابق با فرایند جذ دو فوتونی در طوو ماوج 236 nm
بدست آمده است .نموناه شیشاه ای تبادیل فرکاانس باه
باالی ناچیزی دارد.

ب) ترکیبات چالکوجنایدی با درصد های مولی زیر:
40P2O5-12B2O3-27Na2S2O3-20SbCl3 - 1Nd2O3
40P2O5-12B2O3-27Na2S2O3-20Sb2O3- 1Nd2O3

شکل  : 6طیف گسیلی تبدیل فرکانس به باال با تحریک در طاوو
موج  735نانومتر برای نمونه های (aشیشه ای و  (bشیشه سرامیکی

با افزودن به مقادار ساه صادم درصاد وزنای از پاودر
 Cr2O3به ترکیز فسفوکلرایدی نق یون های حسااس
ساز مطابق با شکل  2نشان مورد بررسی قرار گرفت.

شکل  : 3طیف های گسیلی کلرایدی و اکسایدی باا تحریاک در
طوو موج  222نانومتر برای نمونه های شیشه ای و شیشه سرامیکی

شکل  ۳5نتایب تحریک نمونه هاا در طاوو ماوج nm
 22۳را نشان می دهد.

شکل  : 2طیف ها گسیلی نمونه بدون حسااس سااز(پایین) و باا
حساس ساز ( Cr3+باال)

شکل  : ۳5طیف های گسیلی کلرایدی و اکسیدی با تحریاک در
طوو موج  22۳نانومتر برای نمونه های شیشه ای و شیشه سرامیکی

در شااکل 3نتااایب بررساای باارای درصاادهای مختلااف
آالی یونهای  Nd3+نشان داده شده است.

 -3نتیجه گیري
با تبدیل میزبان های شیشه ای به شیشاه-سارامیکی،
افزای قابل توجه در گسیل های تبدیل باه پاایین و بااال
حاصل می شود .با انتخا مناسبترین میزان آالیا یاون
فعاو اصلی ،شدیدترین گسیل هاا بدسات مای آیاد .بکاار
گیری مناسز یون هاای حسااس سااز منبار باه تقویات
گسیل تا دو برابر می شود .طیف های گسیلی نمونه هاای
شیشه-سرامیکی بیانگر پتانسایل کااربردی مناساز آنهاا
برای کاربرد در قطعاات تبادیل فرکاانس و محایا فعااو
لیزرهای حالت جامد جدید می باشد.

شکل  : 3طیف گسیلی نمونه های شیشه ای با درصادهای ماولی
مختلفی از یون نئودیمیوم
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طیااف هااای گساایلی نمونااه هااای شیشااه و شیشااه
سرامیکی کلرایدی و اکسیدی مطابق با شکل های  3و ۳5
بدست آمد .نمونه شیشه-سارامیکی اکسایدی شادیدترین
گسیل را نشان می دهد.

 دانشگاه شهید بهشتی،۳232  دیماه32  تا32
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