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بررسی تاثیر مدت زمان بازپخت بر خواص نوری الیههای نازک نانوساختار اکسید روی
تهیه شده به روش کندوپاش مگنترونی
 حميد نقشآرا، ساجده محمدی عارف،علی حبيبی
 تبریز، خيابان امام خمينی- بهمن29  بلوار، دانشگاه تبریز،دانشکده فيزیك
) خالص به روش کندوپاش مگنترونی روی زیر الیهیZn(  الیههای نازک نانوساختار اکسید روی با استفاده از الیه نشانی فلز روی- چکیده
 بررسی طیف فرابنفش و محاسبه. چهار و پنج ساعت تهیه شدند، سه، دو، و بازه زمانی متغیر یک700 °C  و بازپخت آن در دمای ثابت،کوارتز
پارامترهای نوری نشان داد که تغییر زمان باز پخت به عنوان یک عامل تاثیر گذار در خواص نوری الیههای نازک اکسید روی با کیفیت باال
 رسانندگی نوری به صورت نمایی افزایش یافت که با محاسبات حاصل از اندازه گاف انرژی3/25 eV  برای انرژیهای باالتر از.مطرح است
 مطالعهی. به دلیل داشتن این خاصیت نانوساختارهای اکسید روی جهت استفاده در ساخت صفحات لمسی پیشنهاد میشود.مطابقت دارد
.طیف فوتولومینسانس با گسیل شدید اکسیتونی نشانگر نقص کم نانوذرات اکسید روی تهیه شده به این روش است
 نانوساختار، كندوپاش مگنترونی، طيف فوتولومينسانس، بازپخت، اكسيد روی-كليد واژه

Effect of Annealing Duration on Optical Properties of Zinc Oxide NanoStructure Thin Films Prepared by Magnetron Spurring Method
Ali Habibi, Sajedeh Mohammadi Aref, Hamid Naghshara
Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract- Zn pure thin films were prepared by magnetron sputtering deposition on quartz substrate. Then, they were annealed at a
temperature of 700°C and 5 different time intervals, i.e., 1h, 2h, 3h, 4h and 5h to form zinc oxide nanostructure thin films.
Investigation of UV spectrum as well as calculation of optical parameters showed that annealing duration is an important factor
affecting optical properties of high quality ZnO thin films. For energies higher than 3.25 eV, optical conductivity increased
exponentially which was corresponded with calculated energy gaps. As a result, this type of ZnO nanostructure thin films is
recommended for manufacturing of high quality touch screens. On the other hand, study of photoluminescence spectrum with
high exciton emission is a confirming factor of low defect of zinc oxide nanoparticles prepared by this method.
Keywords: Zinc Oxide, Annealing, Photoluminescence spectrum, Magnetron Sputtering, Nanostructure
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در دو دهه اخير بسياری از محققان در حال مطالعه روی
خواص الیههای نازک نيمرسانای شفاف ،به خصوص جهت
كاربردهای صنعتی هستند .اكسيد روی به عنوان یك نيم-
رسانای شفاف ،یکی از مهمترین نيمرساناهای تركيب  IIو VI
است كه دارای ساختار بلوری هگزاگونال ورتزایت است.
اكسيد روی ،با گاف انرژی مستقيم  3/37 eVدر دمای اتاق و
انرژی بستگی اكسایتون در حدود  ،60 meVبرای استفاده در
نسل جدید اپتوالکترونيك ،و نيز به دليل خواص نوری ذاتی و
اپتيکی غير خطی در توسعه تجهيزات اپتيکی آیندهنگر
مناسب است [۱و .]2شفافيت باالی ضریب عبور در بازه طول
موجهای مرئی منجر به كاربرد اكسيد روی در سلولهای
خورشيدی و ابزارهای الکترومغناطيسی است [ .]3به منظور
طراحی و توليد ابزارهای اپتيکی در دست داشتن پارامترهای
اپتيکی الیههای نازک به خصوص ضریب شکست و ضریب
خاموشی با دقت باال حائز اهميت است [ .]۴این خواص،
تابعی از شرایط الیه نشانی و سنتز ،مانند دما و مدت زمان
باز پخت هستند .در مطالعه حاضر ،الیههای نازک نانوساختار
اكسيد روی به روش كندوپاش مگنترونی روی خالص ()Zn
تهيه شده و تاثير باز پخت آنها در دمای ثابت  700 °Cو
بازه زمانی متغير بر روی خواص نوری الیههای نازک اكسيد
روی در دمای اتاق بررسی گردید.

شکل  ،۱طيف جذبی و تراگسيل الیههای نازک اكسيد روی
را نشان میدهد .بررسی طيفهای جذبی حاكی از وجود
پيك جذب  UVحاصل از جذب اكسيتون نمونهها در طول
موج  362-377نانومتر میباشد كه كمتر از طول موج حالت
عادی اكسيد روی ( 388نانومتر) است [ .]5در طيف جذبی،
انتقالی به سمت طول موجهای كوتاهتر مشاهده میشود كه
نتيجهای از كاهش اندازه ذرات و افزایش گاف انرژی است و
به اثر محصورسازی كوانتومی نسبت داده میشود .شدت
طيفهای تراگسيل در محدوده طول موجهای فرابنفش
كاهش می یابد تا به حداقل مقدار خود برسد .به غير از نمونه
بازپخت شده در مدت زمان دو ساعت ،سایر نمونهها در طول
موجهای مرئی شفافيت باالیی دارند و بازتابی در این محدوده
مشاهده نمیشود.
ضریب جذب كه با حدود جذب نمونهها متناسب است ،از

 -2مواد و روش
ابتدا الیههای نازكی ازهدف روی خالص ( )99%/99تهيه
شده از شركت نانو آداک به ضخامت  ۱000آنگستروم با
استفاده ازدستگاه كندوپاش مگنترونی  MECA-2000ساخت
كشور فرانسه ،با نرخ الیه نشانی  ۱/5آنگستروم بر ثانيه و
فشار كاری  ۱0-3ميلی بار ،روی زیرالیه كوارتز تهيه گردید.
فيلمهای تهيه شده در دمای ثابت  700 °Cو بازه زمانی
متغير یك ،دو ،سه ،چهار و پنج ساعت در كوره الکتریکی
تحت بازپخت قرار گرفتند .در نهایت به منظور بررسی تاثير
مدت زمان بازپخت بر خواص نوری الیههای نازک اكسيد
روی ،طيف جذبی این الیهها در نواحی طول موجهای مرئی
و فرابنفش با استفاده از طيف سنج دو پرتوئی Shimadzu
مدل  UV2450ثبت شد .برای بررسی خصوصيات طيف
فوتولومينسانس نمونهها ،دستگاه طيف سنج  JASCOمدل
 FP-6200مورد استفاده قرار گرفت.
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مقدار جذب و  tضخامت نمونه است .همچنين با داشتن
طول موج طيف جذبی ( ،)λضریب خاموشی از رابطه
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 k قابل محاسبه است .ضریب شکست یك محيط كه

مقياسی بدون بُعد برای نشان دادن كاهش سرعت نور در آن
محيط نسبت به خالء است ،با محاسبه بازتاب نوری ()R
الیههای نازک اكسيد روی از رابطه ( )۱و استفاده از آن در
رابطه ( )2محاسبه میشود [:]6
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كه در این روابط  Aمقدار جذب T ،مقدار عبور R ،بازتاب
نوری و  kضریب خاموشی میباشد .مطالعه وابستگی ضریب
خاموشی و ضریب شکست نمونهها به طول موج ( شکل ،)2
نشان میدهد كه ضریب خاموشی در لبه جذب به دليل بر
همکنش قوی بين الکترونهای رسانش و فوتونهای فرودی،
به حداكثر مقدار خود می رسد و با افزایش طول موج با
شيب تند كاهش مییابد .ضریب خاموشی نمونه باز پخت
شده در دو و سه ساعت به ترتيب بيشترین و كمترین مقدار
را دارند .همچنين ضریب شکست نمونهها در طول موجهای
ناحيه شفاف با شيب ثابت كاهش مییابد و در ناحيه جذب
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با توجه به نمودار 

شده در نقصهای ذاتی و یا ناخالصیها میباشد .با توجه
به شکل (-3د) ،در همهی نمونهها پيك فرابنفش در طيف
فوتولومينسانس غالب است و شدت این پيكها به غير از
نمونه بازپخت شده در زمان چهار ساعت ،با افزایش مدت
زمان بازپخت افزایش یافتهاند.
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  h 2  hشکل (-3ب) و برون

یابی ناحيه خطی ،گاف انرژی مستقيم الیههای نازک با
استفاده از رابطه تائوگ ( )3قابل محاسبه است [ .]7در این
رابطه  αضریب جذب اپتيکی hν ،انرژی فوتون جذبیEg ،
گاف انرژی و  Bیك ثابت است.
()3
)  h 2  B (h  E
g

نمونه باز پخت شده در دو ساعت كمترین گاف انرژی را دارد
ولی با افزایش مدت زمان بازپخت مقادیر  Egبه آرامی از eV
 3/23تا  3/25 eVافزایش مییابند.
رسانندگی نوری الیههای نازک از رابطه ( )۴بدست میآید
كه در این رابطه  Cسرعت نور می باشد [.]8
 nC
()۴


ب
شکل  :۱الف) طيف جذبی ب) طيف تراگسيل ،الیههای نازک
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مطابق شکل (-3ج) ،رسانندگی نوری در طول موجهای
فرابنفش افزایش مییابد تا به حداكثر مقدار خود برسد كه
نمونه باز پخت شده در دوساعت بيشترین رسانندگی را داد.
برای انرژیهای باالتر از  3/25 eVرسانندگی نوری به صورت
نمایی افزایش مییابد .این نتيجه با محاسبات حاصل از اندازه
گاف انرژی مطابقت دارد.
فوتولومينسانس تابشی خود به خودی است كه ناشی از
تحریك خطی فوتونها میباشد .پيك فرابنفش كه معموال به
عنوان مشخصه از گسيل اكسيد روی در نظر گرفته میشود،
به گسيل لبه نوار یا گذار اكسيتونی منسوب است .در حالی
كه نوارهای گسيلی در محدوده مرئی ناشی از بازتركيب
حفرههای حاصل از تابش فوتون با حالتهای باردار یونيزه
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شکل  :2الف) ضریب خاموشی ب) ضریب شکست ،الیههای نازک
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افزایش چشمگيری را نشان میدهد .ضریب شکست نمونه
بازپخت شده در زمان دو ساعت ،افزایش ضریب شکست خود
را در محدوده طول موج شفاف حفظ كرده و با شيب كمی
كاهش مییابد.
یکی دیگر از پارامترهای مهم در تعيين خواص نوری مواد
عمق نفوذ میباشد كه برابر با عکس ضریب جذب است.
مطابق شکل (-3الف) ،عمق نفوذ نمونهها در ناحيه شفاف
زیاد است و در طول موج لبه جذب ،به كمترین مقدار خود
میرسد .از طرفی ،در طول موجهای مرئی عمق نفوذ الیه
نازک بازپخت شده در دو ساعت كمتر از سایر نمونهها
است .ولی در طول موجهای فرابنفش عمق نفوذ همهی
نمونهها تقریبا برابر میشود .این خاصيت استفاده این
نانوساختارها در تجهيزات اپتيکی را مهيا میكند.
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 مطالعه طيف سنجی.بر روی خواص نوری تاثيرگذار است
- نشان می،فرابنفش الیههای نازک با تغيير زمان باز پخت
دهد كه ضریب خاموشی و ضریب شکست نمونهها با طيف
 طيف تراگسيل نمونه.تراگسيل رابطهی معکوس دارند
 ضریب،بازپخت شده در زمان دو ساعت كه كمتر است
 از محاسبات عمق.شکست و ضریب خاموشی بيشتری دارد
نفوذ نتيجه میشود كه در طول موجهای مرئی عمق نفوذ
الیه نازک بازپخت شده در دو ساعت كمتر از سایر نمونهها
 برای.است ولی در طول موجهای فرابنفش به هم میرسند
 رسانندگی نوری به صورت3/25 eV انرژیهای باالتر از
نمایی افزایش مییابد كه با محاسبات حاصل از اندازه گاف
 از این خاصيت نانوساختارهای اكسيد.انرژی مطابقت دارد
-روی جهت استفاده در ساخت صفحات لمسی پيشنهاد می
 در طيف فوتولومينسانس همهی نمونهها پيك فرابنفش.شود
 گسيل شدید اكسيتونی نشان،غالب است به عبارت دیگر
میدهد كه نانوذرات اكسيد روی نمونهها دارای نقص كمی
.هستند
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 بر حسب انرژی h 2  الف) عمق نفوذ ب) نمودار تغييرات:3 شکل
فوتون ج) رسانندگی نوری د) طيف فوتولومينسانس الیههای نازک
 نانومتر350 اكسيد روی تحریك شده توسط المپ زنون در طول موج

 نتیجهگیری-4
تغيير زمان باز پخت به عنوان یك عامل تاثير گذار در تهيه
الیه های نازک اكسيد روی با كيفيت باال مطرح می شود كه
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