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 به عنوان الکترود شفاف وسایل اپتوالکترونیکی وWO3/Cu/WO3 طراحی و ساخت سه الیه
بررسی تأثیر دمای بازپخت روی ویژگیهای الکتریکی و اپتیکی آن
2

 حسين زابليان،1 احسان حسينی،1 سيد محمدباقر قرشی،1مدینه نژادزنگنه
 گروه ليزر و فوتونيک، دانشکده فيزیک،دانشگاه كاشان1
 گروه فيزیک،دانشگاه اصفهان2

 طراحی و ضخامتهای بهینه الیهها برای رسیدن به مقاومت سطحی پایین وWO3/Cu/WO3(WCW)  در این کار ابتدا سه الیهای- چکیده
- بهair/WO3(42nm)/Cu(12nm)/WO3(46nm)/glass شفافیت اپتیکی باال در ناحیه مرﺋی محاسبه شد که ضخامتهای بهینه به صورت
. با ضخامتهای بهینه محاسبه شده روی زیر الیههای شیشهای با روش تبخیر حرارتی انباشت شدندWCW  سپس سه الیهایهای.دست آمد
 درجه سانتیگراد بازپخت شدند و تأثیر بازپخت در دماهای مختلف بر روی مقاومت220  و150 ،80  نمونهها در هوا در دماهای،بعد از الیهنشانی
 و%77  و تراگسیل در ناحیه مرﺋی7 )Ω/□(  با مقاومت سطحیWCW  در نهایت سه الیهای.سطحی و عبور اپتیکی در ناحیه مرﺋی بررسی شد
. درجه سانتیگراد بهدست آمد150 برای بازپخت. 1/6 )mΩ-1( فاکتور شایستگی
 بازپخت، تراگسيل اپتيکی، مقاومت سطحی،WO3/Cu/WO3 -كليد واژه

Design and fabrication of tri-layer WO3/Cu/WO3 as transparent electrode in
optoelectronic devices and investigating the influence of annealing on its
electrical and optical properties
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Abstract- In this paper a WO3/Cu/WO3 (WCW) nano-multilayer structure is designed theoretically and optimum structure are
calculated as air/WO3(42nm)/Cu(12nm)/WO3(46nm)/glass. Several conductive transparent WCW nano-multilayer ﬁlms are
deposited on a glass substrate at room temperature by thermal evaporation method. Changes in the electrical and optical
properties of samples are investigated with respect to annealing in air at different temperatures. High-quality nano-multilayer
ﬁlms with the sheet resistance of 7 Ω/sq and the optical transmittance of 77% and the ﬁgure of merit of 1.6 mΩ-1 at 150 °C
annealing temperature are obtained.
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 -1مقدمه

 -2مبانی نظری و شبیه سازی
به منظور طراحی سيستم سه الیهای  DMDاز نظریه
ماتریس انتقال الیههای نازک استفاده میشود] .[3بر طبق
این نظریه ماتریس مشخصه سيستم چند الیهای به صورت
زیر فرمولبندی میشود:
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كه در آن  kتعداد الیهها ηm ،و η0هدایت ظاهری نوری
مختلط زیر الیه و هوا ηr ،هدایت ظاهری نوری مختلط
هرالیه δr ،فاز ضخامت هر الیه هستند كه به صورت زیر
معرفی میشوند :
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ضریب عبور ،بازتاب و جذب بصورت زیر محاسبه میشود:
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بنابراین با محاسبه ماتریس مشخصه هر الیه و ضرب آنها
مطابق رابطه 1و محاسبه Bو  ،Cطبق روابط  ۴و  5ضریب
عبور و بازتاب چند الیهای را در بازههای طول موجی دلخواه
میتوان محاسبه نمود .از طرفی ،بطور همزمان مقاومت
سطحی سيستم چندالیهای برای ارزیابی عملکرد الکترودهای
رسانای شفاف و جهت كاربرد در قطعات اپتوالکترونيک،
فاكتور مهمی است .مقاومت سطحی این پوششها ،از معادله
زیر قابل محاسبه است ]:[۴
()7

R  (1  2 R sh Z 0 )  2

كه در آن  Rبازتاب در ناحيه فروسرخ Rsh ،مقاومت سطحی و
 Z0=Ω377امپدانس فضای آزاد است .این رابطه نشان میدهد كه
بازتاب در ناحيه فروسرخ به تراكم الکترون در این الیهها بستگی
دارد .بازتاب در طول موج  1700 nmمیتواند بهعنوان معياری
برای بازتاب در ناحيه فروسرخ بهكار رود] .[5ضریب شایستگی
) )FTCشاخص مهمی است كه رابطه بين خواص الکتریکی و
اپتيکی پوششهای رسانای شفاف را نشان میدهد .این كميت
توسط هاک بهصورت زیر تعریف شده است ] :[6
10

Tlum
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Rsh
 Tlumعبور درخشش متوسط در ناحيه مرﺋﻲ است كه بهصورت
FTC 

زیر تعریف میشود:
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) T(λطيف تراگسيل ساختار چند الیهای و ) f(λبازدهی
درخشش چشم انسان است] .[7بنابراین ميتوان با داشتن
ثابتهای اپتيکی الیهها و محاسبه ضرایب عبور و بازتاب،
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در سالهای اخير طراحی و ساخت پوششهای رسانای
شفاف تکالیهای و چندالیهای بسيار مورد توجه محققان
قرار گرفته است .این ساختارها همزمان دارای رسانندگی
الکتریکی باال و شفافيت باالی اپتيکی در ناحيه مرﺋی هستند.
از ویژگیهای الکتریکی و اپتيکی این پوششها به طور
وسيعی در الکترودهای شفاف قطعات اپتوالکترونيک،
آینههای بازتاب دهنده گرما ،دیودهای نورگسيل و سلولهای
فتوولتایيک استفاده میشود] .[1متداولترین الکترود شفاف
مورد استفاده در این ادوات طی ساليان گذشته ،اكسيد
ایندیوم آالیيده شده با قلع ( )ITOاست كه خواص منحصر
به فرد الکتریکی و اپتيکی دارا میباشد .اما به دليل معایبی
مانند گران بودن ،پرهزینه بودن فرآیند ساخت و خاصيت
شکنندگی آن ،وجود یک ماده جایگزین با خواص اپتيکی و
عملکرد الکتریکی همانندِ  ،ITOالزم و ضروری است] .[2از
مهمترین ساختارهای جایگزین  ، ITOسيستمهای چند
الیهای دیالکتریک/فلز/دی الکتریک ( )DMDهستند .در
این ساختارها با انتخاب مناسب مواد دیالکتریک و فلزی و
همچنين كنترل ضخامتهای هر كدام ،میتوان رسانش
الکتریکی ،ميزان عبور و بازتاب برای محدودهی طول موجی
موردنظر را تنظيم نمود ].[5،7،10،11
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 1۴-12بهمن 1395

ضخامت بهينه هر الیه برای داشتن مقاومت سطحی پایين و
شفافيت اپتيکی باال بطور همزمان را به دست آورد.

برنامهنویسی  Mathcad15انجام شده است .سيستم چندالیه-
ای به صورت:
Air(n0,k0)/D(n1,k1,d1)/M(n2,k2,d2)/D(n3,k3,d3
)=f.d1)/glass(n4,k4

د ر نظر گرفته شده است .در محاسبات باید از توابع ثابتهای
اپتيکی بر حسب طول موج استفاده شود .برای ثابتهای
اپتيکی هر كدام از الیهها از دادههای تجربی موجود][8،9
استفاده و با استفاده از نرمافزار  OriginPro8توابعی با
بيشترین همبستگی برازش شدهاند .دراینجا ضخامت الیه
سوم را ضریبی از الیه اول در نظر گرفته می-
شود(  .) d 3  f .d 1ابتدا ضخامت الیه فلزی را ثابت در نظر
گرفته و تغييرات فاكتور شایستگی را به عنوان تابعی از
ضخامت الیه اول و ضریب  fمحاسبه میشود .شکل 1
نمودار تغييرات ضریب شایستگی بر حسب d1و  fرا نشان
میدهد.

شکل :2نمودار تغييرات ضریب شایستگی بر حسب  d1و d2

 -3تجربی
سيستم سهالیهای با ضخامتهای بهينه محاسبه شده با
دستگاه الیهنشانی تبخير حرارتی در خأل روی بسترههای
شيشهای الیهنشانی شد .بسترههای شيشهای در آب و
صابون ،استون و اتانول بهصورت پیدرپی و در هر كدام از
این مواد به مدت ده دقيقه در دستگاه آلتراسونيک تميز و در
نهایت با آب مقطر شستشو و با گاز نيتروژن بطور كامل
خشک شدند .برای اندازهگيری ضخامت الیهها از یک
دستگاه ضخامتسنج بلور كوارتز استفاده شده است كه در
هر لحظه میتواند ضخامت الیه و آهنگ انباشت را در حين
الیهنشانی بر روی صفحه نمایشگر نشان دهد .پودر اكسيد
تنگستن و فلز مس(با خلوص  99/99درصد) در بوتههای
تنگستنی قرار داده شدند و پس از تخليه چنبره الیهنشانی تا
فشار  2×10-۴ميلی بار و با اعمال جریان به بوتهها ،الیه-
نشانی با 0/1nm/sصورت گرفت .پس از الیهنشانی ،نمونهها
در دماهای متفاوت  150 ،80و  220درجه سانتيگراد در
آون بازپخت شدند .مقاومت سطحی سيستم چند الیه با
دستگاه گمانه چهارنقطه ،طيف تراگسيل الیهها با یک
اسپکتروفتومتر دوپرتویی اندازهگيری شد.

 -4نتایج و بحث
شکل :1نمودار تغييرات ضریب شایستگی بر حسب  d1و f

در مرحله بعد با در نظر گرفتن  f=1/1ضخامت مناسب برای الیه
فلزی محاسبه میشود .در شکل  2ضریب شایستگی به عنوان
تابعی از  d1و  d2و با در نظر گرفتن f=1/1رسم شده است .از
شکل  1و  2نتيجه میشود كه ضخامتهای بهينه به صورت زیر
میباشد:
×Air/WO3(d1=42nm)/Cu(d2=12nm)/WO3(d3=1.1
42nm=46.2nm)/glass

طيف تراگسيل نمونهی بدون بازپخت و بازپخت شده در
دماهای مختلف در شکل  3آورده شده است .همانطور كه
مشخص است با بازپخت شفافيت در ناحيه مرﺋﻲ افزایش
یافته است و با افزایش دمای بازپخت تا  150درجه
سانتيگراد ميزان عبور بيشتر هم میشود كه به دليل بهبود
بلورینگی و كاهش عيوب شبکه بلوری در اثر عمليات حرارتی
است .سپس با افزایش بيشتر دمای بازپخت تا  220درجه
سانتيگراد تراگسيل كاهش مییابد  .كاهش تراگسيل ناشی از
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در این مقاله ،از اكسيد تنگستن( )WO3به عنوان الیه دی-
الکتریک بهدليل ضریب شکست باالو شفافيت خوب در ناحيه
مرﺋی و در بين فلزات مختلف ،مس بهدليل باال بودن
رسانندگی الکتریکی و همچنين ارزان بودن بهعنوان الیه
فلزی استفاده شده است. .در این اینجا محاسبات در محيط

1395  بهمن1۴-12
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پخش اتمهای فلز (در اینجا مس) به درون الیه دیالکتریک
(در اینجا اكسيد تنگستن) كه پراكندگی بيشتر نور فرودی و
.[10]كاهش تراگسيل را به همراه دارد
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 كه همزمانWCWدر این پژوهش ابتدا سيستم سهالیهای
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 بهترین دمای بازپخت برای سهالیهای.اپتيکی كاهش مییابد
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 پس از الیهنشانی و درWCW  طيف تراگسيل ساختار سهالیهای:3شکل
دماهای بازپخت مختلف

 مقاومت سطحی و فاكتور شایستگی نمونه بر۴در شکل
 همانطور كه.حسب دمای بازپخت نشان داده شده است
 درجه سانتيگراد150 مشخص است با بازپخت نمونه تا
 كاهش مقاومت سطحی.مقاومت سطحی كاهش یافته است
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 تغييرات فاكتور شایستگی با تغيير دما۴ در شکل.[11]دارد
 درجه150 نيز رسم شده است و مشخص است كه بازپخت
. استWCW سانتيگراد بهترین دمای بازپخت برای ساختار
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 تغييرات مقاومت سطحی و فاكتور شایستگی ساختار سهالیهای:۴شکل
 با تغيير دمای بازپختWCW

 نفوذ اتمهای فلزی به،به نظر میرسد كه علت این افزایش
الیه دیالکتریک و نفوذ اتمهای اكسيژن به داخل الیه نقره
باشد كه باعث اكسيد شدن الیه فلزی و در نتيجه افزایش
 این نتایج با گزارشهای دیگران توافق.مقاومت میشود
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