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 این نتایج. نتایج حاصل از اندازهگیری پارامترهای مشخصه مختلف تکالیه گرافین بر زیرالیه کوارتز ارائه میشود،چکیده–در این مقاله
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Abstract-In this paper the results of analysis of a graphene layer over the quartz substrate is investigated based on terahertz
spectroscopy. The characteristic parameters are deduced by fitting the experimental data into the Drude model for graphene
conductivity.
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که در آن  ћ ،eو  ،ωبه ترتیب بار الکترون ،ثابت پالنک
کاهش یافته ،و فرکانس زاویهای هستند τ .و  μcنیز به
ترتیب زمان استراحت حاملهای بار و پتانسیل شیمیایی
هستند که باید برای هر الیه گرافین محاسبه شوند .برای
محاسبه دو پارامتر  τو  μcدر این مقاله ،از مطالعه میدان
دور و روش طیفسنجی تراهرتز استفاده میکنیم .در ادامه
این بخش ،تئوری حاکم بر استنتاج پارامترهای زمان
استراحت و پتانسیل شیمیایی به کمک این روش و نیز
مبانی طیفسنجی تراهرتز معرفی میشوند.

 -2-1تحلیل ساختار تکالیه شامل گرافین
اندازهگیری ویژگیهای نوری مواد مانند عبور و بازتاب موج،
ابزاری برای مطالعه ویژگیهای الکترونیک آنها را فراهم
میآورد .محیطی را در نظر بگیرید که در حالت کلی دارای
تلفات است ،و بنابراین دارای ضریبهای گذردهی ( ،)  r
شکست ( ،)nو رسانایی (  ) مختلط است .با درنظر گرفتن
تابش یک موج صفحهای به محیطی سه الیه مانند شکل ،1
ضریب عبور مختلط موج به صورت زیر تعریف میشود ]:[7
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که در آن  βثابت انتشار است .برای حالتی که الیه میانی،
مادهای دوبعدی با ضخامت بسیار ناچیز باشد ،رابطه ( )2به-
صورت زیر خواهد بود ]:[8
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که در آن  ، nsubضریب شکست زیرالیه و  ،Z0امپدانس
فضای آزاد برابر با  377اهم است .با حل رابطه ) ،)3مقدار
رسانایی به عنوان تابعی از فرکانس بهدست خواهد آمد:
()4
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در این مطالعات از زیرالیه بلور کوارتز ( )SiO2استفاده شده
است که در فرکانسهای تراهرتز فاقد پاشندگی است.
بنابراین مقدار  nsubبرابر با  2/1است ].[9

 -2مبانی تحلیلی روش مطالعه
برای معرفی گرافین در فرکانسهای تراهرتز از مدل شبه
درود به صورت زیر برای معرف رسانایی آن استفاده میشود
]:[6
2
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گرافین ،ساختاری تک الیه از اتمهای کربن که در آرایشی
شش ضلعی در کنار هم قرار گرفتهاند ،به عنوان نخستین
ماده کشف شده دوبعدی به شمار میآید .با توجه به
ویژگیهای جالب و قابل توجه مکانیکی ،شیمیایی ،گرمایی،
الکتریکی و نوری قابل تحقق توسط این ماده ،توجه بسیاری
از پژوهشگران به این ماده جلب شده است .تمرکز بسیار
باالی میدانهای در حال انتشار بر الیه گرافین ،امکان ایجاد
ادوات بسیار فشرده ،در ابعادی کمتر از طول موج و حد
پراش نور را فراهم نموده است ].[1-3
برای مطالعه رفتار گرافین در مسائل مختلف
الکترومغناطیس ،از مدل رسانایی آن استفاده میشود .این
مدل در فرکانسهای تراهرتز ،که طیف فرکانسی مورد نظر
در این مطالعه است ،به دو پارامتر انرژی شیمیایی و زمان
استراحت حاملها وابسته است ] .[4بنابراین برای مشخص
بودن رسانایی گرافین ،آگاهی از مقدار این پارامترها ضروری
است.
پارامتر رسانایی ،نشاندهنده میزان هدایت الکتریکی یک
ماده است .یکی از روشها برای مطالعه این ویژگی ،روش
بررسی چهار نقطهای است که از اتصاالت فلزی برای اندازه-
گیری رسانایی بهره میبرد ] .[5این روش ،عالوه بر امکان
تشکیل اتصال اهمی با ماده و بنابراین تغییر مقدار رسانایی،
در کاربردهایی مثل تکالیه گرافین باعث آسیب به ماده
شده و به عنوان یک راهکار غیرکاربردی در نظر گرفته می-
شود .در این مقاله ،به روش طیفسنجی تراهرتز ،به مطالعه
رفتار گرافین بر یک زیرالیه کوارتز و رسانایی الکتریکی آن
پرداخته و با استفاده از برازش منحنی طیفی آن ،دو پارامتر
پتانسیل شیمیایی و زمان استراحت حاملهای بار را
استنتاج مینماییم.
ساختار مقاله بهاین صورت است که :در بخش دوم مبانی
تحلیلی روش مطالعه ارائه میشود .در بخش سوم ،چیدمان
و نتایج آزمایش مطرح میشوند .در بخش چهارم نیز با بیان
نتیجهگیری ،مقاله خاتمه مییابد.
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هستند که وظیفه آنها تولید و آشکارسازی تراهرتز است.
مقسم پرتو ،خط تاخیر نوری ،تقویتکننده جریان ،تقویت-
کننده قفل ،دو عدسی ،و یک پردازنده برای ذخیرهسازی و
تحلیل نتایج ،دیگر اجزای تشکیل دهنده چیدمان آزمایش
بر میز اپتیکی بهکاربرده شده هستند.

 -2-2طیفسنجی تراهرتز
طیفسنجی تراهرتز ،روشی است که در آن ویژگیهای
دیالکتریک یک نمونه ،در یک آرایش عبور موج ،تعیین
میشود .برای استخراج اطالعات طیفی ،اندازهگیری دو
میزان عبور الزم است که برای زیرالیه عاری از گرافین (به
عنوان نرخ عبور مرجع) و بار دیگر زیرالیه شامل گرافین،
صورت میگیرد .شکل  ،2نمایی از چیدمان طیفسنجی
تراهرتز را نشان میدهد .یک لیزر فمتوثانیه ،قطار پالسی را
تحویل می دهد که توسط یک مقسم پرتو ،به دو بخش
تبدیل میشود .استفاده از این مقسم پرتو ،رابطه زمانی
مشخصی بین آشکارسازی پمپ و پالس تولید شده ایجاد
میکند .یکی از این پرتوها به سوی یک آنتن فوتوکانداکتیو
هدایت میشود که پالس لیزر را به یک پالس تراهرتز
تبدیل کرده و مانند یک امیتر عمل میکند .یک عدسی
موازیکننده پالس تراهرتز را هدایت و بر نمونه متمرکز
میکند .حاملهای بار در نمونه با موج تراهرتز اندرکنش
کرده و شکل آنرا تغییر میدهند .پالس تراهرتز عبوری ،از
میان عدسی دوم عبور کرده که آنرا بر گیرنده ،که آنتن
فوتوکانداکتیو دوم است ،متمرکز مینماید .پرتو لیزر دوم از
مقسم پرتو نیز ،از یک خط تاخیر نوری عبور میکند .فاصله
عبور این پرتو بهگونهای تنظیم شده و در نهایت این پرتو به
سوی گیرنده هدایت میشود .از این پرتو لیزر به همراهی با
آنتن فوتوکانداکتیو برای اندازهگیری پالس تراهرتز عبور
یافته استفاده میشود .همچنین یک تقویتکننده جریان
برای تقویت سیگنال دریافتی از آشکارساز ،و نیز یک
تقویتکننده قفل برای تمایز سیگنال دریافتی از نویز
زمینه ،بهکار گرفته میشوند ].[8

شکل -2ن مایی شماتیک از چیدمان یک طیفسنج تراهرتز ،که شرح
عملکرد آن در متن داده شده است ].[8

نمونه مورد بررسی ،تکالیه گرافین تولید شده به روش
الیهنشانی بخار شیمیایی ،بر ورقه مسی است که سپس بر
زیرالیه کوارتز منتقل شده است .برای اطمینان از اینکه
ساختار تنها شامل یک الیه گرافین است ،از روش طیف-
سنجی رامان استفاده میشود .در این روش ،پرتو لیزر به
نمونه تابیده میشود و سپس موج پراکنده شده جمعآوری
و شدت آن در طولموج تابش اندازهگیری میشود .شدت
امواج پراکنده شده نسبت به شدت نور تابیده شده،
اطالعاتی راجع به ساختار نمونه فراهم میآورد .طیف رامان
نمونه مورد بررسی در شکل  3نشان داده میشود که محور
افقی ،عدد موج نور تابیده را بر حسب 33.33 cm-1=1 ( cm-1
 ،)THzو محور عمودی شدت نور پراکنده شده را نشان
میدهد .دو اوج مشخص ،با نامهای " "Gو " "2Dدر شکل
مشاهده میشوند که از ویژگیهای یک تکالیه گرافین
خالص و بدون نقص است ].[10
در شکلهای  4و  ،5منحنی زمانی دامنه برای شکلموج
میدان الکتریکی عبوری و نیز شدت طیف متناظر آن ،به
ترتیب برگرفته از آزمایش به روش طیفسنجی تراهرتز و
اعمال تبدیل فوریه بر آن ،نشان داده میشود .در این دو
شکل ،منحنیهای قرمز رنگ برای ساختار زیرالیه تنها
بدون الیه گرافین و منحنیهای آبی برای ساختار شامل
الیه گرافین است .منحنیهای آبی رنگ نسبت به منحنی-
های قرمز رنگ شدت کمتری را نشان میدهند که ناشی از
تلفات الیه گرافین ،و یا به عبارتی بخش موهومی ضریب

 -3چیدمان آزمایش و نتایج آن
چیدمان آزمایش در شکل  2نشان داده میشود .تجهیزات
بهکاررفته ،عالوه بر یک لیزر فیبری ،دو آنتن فوتوکانداکتیو
3
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شکل -1محیطی سهالیه برای استنتاج رابطه عبور موج ،ضمن تابش
موج صفحهای ].[7
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برازش منحنی تجربی یافته شده بر مدل درود در بازه
فرکانسی  0/2تا  1/5تراهرتز ،مقادیر  99میلیالکترون-ولت
و  0/15پیکوثانیه برای دو مشخصه یادشده بهدست آمد.

شکل -6طیف رسانایی بههنجار شده ساختار مورد بررسی ،به کمک
دادههای حاصل از طیفسنجی تراهرتز و رابطه (( )4آبی رنگ) و برازش
آنها با روش حداقل مربعات بر مدل درود از رابطه (( )1قرمز رنگ).
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شکل -4شدت میدان زمانی پالس تراهرتز عبور یافته از زیرالیه تنها
(قرمز رنگ) و زیرالیه شامل گرافین (آبی رنگ).

شکل -5طیف شد ت موج عبور یافته از زیرالیه تنها (قرمز رنگ) و
زیرالیه شامل گرافین (آبی رنگ).
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در این مقاله ،با بهکار بردن روش طیفسنجی تراهرتز برای
یک تک الیه گرافین بر زیرالیه کوارتز ،به مطالعه پارامتر
رسانایی آن برای استنتاج دو مشخصه مهم پتانسیل
شیمیایی و زمان استراحت حاملهای بار پرداخته شد .با
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شکل -3طیف رامان ساختار مورد بررسی شامل تکالیه
گرافین.
شکل  ،6طیف رسانایی بههنجار شده نسبت به  G0=2e2/hرا
نشان میدهد .منحنی آبی رنگ ،نقاط داده اندازهگیری شده
رسانایی را به کمک رابطه ( )4و منحنی قرمز ،برازش این
دادهها را به روش حداقل مربعات با مدل درود از رابطه ()1
نشان میدهد .ضریب عبور موج (  )Tاز توان دوم نسبت دو
شدت طیف آبی و قرمز رنگ شکل  5محاسبه شده است.
مطابق این برازش ،پارامترهای پیدا شده برای زمان
استراحت و پتانسیل شیمیایی برابر با  0/15پیکوثانیه و 99
میلی الکترون ولت بهدست میآیند.

