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 بر خًاظ اپتیکی آنZnO تاثیر راستای رضذ فیلم وازک
 فزیثا احوذی ٍ احوذ یشداًی،ػوار هْاخزاى
 تْزاى،51555-565 صٌذٍق پغتی، داًؾگاُ تزتيت هذرط،ِ داًؾکذُی ػلَم پای، تخؼ فيشیک،گزٍُ حالتخاهذ
 پارامترَای اپتیکی ي الکتريویکی فیلم وازک اکسیذ ريی،WIEN2K  در ایه مقالٍ با استفادٌ از محاسبات بىیادی تًسط بستة- ٌچکیذ
 مطاَذٌ خًاَذ ضذ کٍ خًاظ الکتريویکی ي اپتیکی ایه ترکیب بٍ مقذار زیادی.رضذ دادٌ ضذٌ در راستاَای مختلف بذست آمذٌ است
 چیىص اتمُای سطح ویس تغییر میکىذ کٍ ایه خًد مًجب تغییرات الکتريویکی ي، با تغییر راستای رضذ.بٍ راستای رضذ آن بستگی دارد
،  بٍ مىظًر بررسی تغییرات الکتريویکی ي اپتیکی،ZnO  ساختارَای وًاری ي ومًدارَای تابع دیالکتریک، در ایه گسارش.اپتیکی میضًد
.ارائٍ ضذٌ است

.WIEN2K ، فيلن ًاسک، عاختارًَاری، تاتغ دی الکتزیک-ُكليذ ٍاص

Effect of growth direction on optical properties of ZnO thin film
Ammar Mohajeran, Fariba Ahmadi and Ahmad Yazdani
Department of Physics, Tarbiat Modares University,P.O.Box 14115-175, Tehran, Iran
Abstract- In this article, optical and electronic properties of the grown ZnO thin film are gained in various directions by
means of the first principles calculations, using WIEN2K package. Here it is proved that electronic and optical properties of
ZnO are extensively depended on its growth direction. When direction of growth is altered, the arrangement of surface atoms
is consequently changed, leading to electronic and optical changes. In this report, band structures and dielectric function
graphs of ZnO are presented to study electronic and optical variations.

Keywords: Band structure, Dielectric function, Thin film, WIEN2K.

756

 8تا  51تْوي  ،5۱92داًؾگاُ صٌؼتی ؽيزاس
صفحات قغثی هزعَم ) ±(0001كِ تا  O ٍ Znتؼييي
هی ؽًَذ ً ±(101-1-) ٍ ±(101-1) ،يش صفحات قغثی
ّغتٌذ.
} {101-1گًَِ صفحات در  ZnOهؼوَل ًيغت  ،اها در
ًاًَ عاختارّای هارپيچی هؾاّذُ ؽذُ اًذ].[9

مقذمٍ

تارّای رٍی صفحات قغثی تارّای یًَی ّغتٌذ كِ قاتل
ؽارػ یا اًتقال ًيغتٌذ .تِ دليل اًذركٌؼ تيي تارّای
تَسیغ ؽذُ رٍی صفحات  ،عاختار تِ گًَِ ای هٌظن هی
ؽَد كِ اًزصی الکتزٍاعتاتيکی را كويٌِ كٌذ .
در ایي هقالِ تاثيز راعتای رؽذ كِ هٌدز تِ عاختارّای
هتفاٍت هیؽَد  ،تزرعی ؽذُ اعت.

ريش تُیٍ مقالٍ
در ایي هقالِ توام هحاعثات اپتيکی تا اعتفادُ اس تغتِی
 [10] WIEN2Kتا پایِّای )APW+lo (LAPW
اًدام ؽذُ اعت .تزای لحاػكزدى پتاًغيلْای تثادلی ٍ
ّوثغتگی اس تقزیة  GGAاعتفادُ ؽذُ اعت.
در ایي تزًاهِ تاًغَر دیالکتزیک هختلظ تِ صَرت [11] :
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تِ كار تزدُ هیؽَد .در هؼادالت تاال  VK ٍ CKتَاتغ هَج
كزیغتالی هزتَط تِ تاًذ رعاًؼ ٍ ظزفيت ّغتٌذ تا تزدار
هَج كزیغتالی  .Kخوغ در هؼادلِی اٍل تز رٍی توام
حالتْای ظزفيت ٍ رعاًؼ اعت كِ تا اًذیظ C ٍ V
ًؾاى دادُ ؽذُ اًذ.
ػالٍُ تز ایي هی تَاى ثاتت دیالکتزیک هختلظ را تِ
صَرت ًَ  ( )   1 ( )  i 2 ( ) :ؽت.
تاقی پاراهتزّای اپتيکی را هیتَاى اس رٍی هَلفِّای تاتغ
دیالکتزیک هختلظ تِ دعت آٍرد .تا رٍؽْای هختلف
هیتَاى فيلنّای ًاسک گًَاگًَی در راعتاّای هتفاٍت
تَليذ كزد ،اس خولِ در راعتاّایی هاًٌذ ]، [0001
][12]. [10-11] ، [10-10
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در عالْای اخيز تالؽْای گغتزدُ ای در راعتای تَليذ
فيلنّای ًاسک ؽفاف تِ دليل كارتزد ّای تالقَُی آى در
الکتزٍدّای ؽفافِ ًوایؾگزّْا ً ،اؽز هيذاى ً ،ؾز ليشر
فزاتٌفؼ ،ردیاتْای ًَری ،پيشٍالکتزیغيتی  ،تيَعٌغَرّا،
دیَدّای ًَری تا عَل هَج كَتاُ ٍ تکٌَلَصی اعالػات
] [1-5ؽذُ اعت .اكغيذ رٍی هادُی هٌاعثی تزای
ایٌگًَِ كارتزدّا هیتاؽذ .اكغيذ رٍی ًيوِ رعاًای ًَع n
تا گاف هغتقين حذٍد ) ٍ3.37(eVاًزصی اكغيتًَی
) 60(meVدر دهای اتاق اعت ً .ظن هيکزٍعکَپی عغح
ٍ عاختار تلَری فيلن ّای رعاًای ؽفاف تاثيز تغياری تز
ػولکزد علَلْای خَرؽيذی دارد  .تزای ایٌگًَِ كارتزدّا ،
تَعؼِی فيلن ّای ًاسک اكغيذی رعاًای ؽفاف تا عغَح
تار ٍ پَدی5تغيار هْن اعت]ٍ . [6,7خَد تارٍ پَد هشیت
ٍاالیی اعت تزای كارتزد در علَل ّای خَرؽيذی سیزا
تاػث افشایؼ پزاكٌذگی ًَر تِ الیِ ّای فؼال علَل ٍ
افشایؼ عَل هغيز اپتيکی ] ٍ [8در ًتيدِ تَليذ حاهل-
ّای آساد هیؽَد .اكغيذ رٍی دارای عاختار كزیغتالی
ؽؼ ٍخْی تا گزٍُ فضایی  P63mcاعت .پاراهتز ّای
ؽثکِ ) c=5.207(A°) ٍ a=3.249(A°تا خایگاّْای
) O(2/3,1/3,0,345) ، Zn(2/3,1/3,0اعت  .عاختار
 ZnOرا هی تَاى تِ هاًٌذ صفحاتی هتؾکل اس ٍ O2-
ّ Zn2+ایی در ًظز گزفت كِ تِ صَرت چْارٍخْی در
راعتای  cتکزار ؽذُ اًذ  .عاختار چْارٍخْی ZnO
تاػث یک تقارى غيز هزكشی ٍ خاصيت پيشٍالکتزیکی هی
ؽَد ٍ .یضگی هْن دیگزٍ ZnOخَد صفحات قغثی آى
اعت  .هؾَْدتزیي صفحات قغثی  ZnOصفحِی پایِ آى
اعت (ػوَد تز تزدار ًزهال ]) [0001
یَى ّای تا تار هخالف صفحات قغثی )Zn-(0001
هثثت ٍ ) O-(0001-هٌفی تِ ٍخَد هی آٍرًذ كِ هٌدز
تِ یک هواى دٍقغثی ٍ پالریشاعيَى خَد تِ خَدی در
راعتای  cهی ؽًَذ .صفحِ قغثی دیگز ) (011-1اعت .
تا تصَیز كزدى عاختار در راعتای ] ، [12-10ػالٍُ تز

تيغتويي كٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى تِ ّوزاُ ؽؾويي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى

ؽکل  :2قغوت هختلظ تاتغ دیالکتزیک

ؽکل  :5قغوت حقيقی تاتغ دیالکتزیک

ؽکل  : ۱عاختار ًَاری فيلن ًاسک رؽذ دادُ ؽذُ در راعتای
] [0001كِ تِ اتوْای اكغيضى ختن هیؽَد
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تٌا تِ هالحظات تقارًی ها راعتاّای :
]، [10-10] ، [11-21] ، [11-20] ، [0001
] [01-10را تزگشیذُاین .چَى ًَع اتوْایی كِ تز رٍی
عغح قزار هیگيزًذ تاثيز سیادی تز خَاؿ الکتزًٍيکی ٍ
اپتيکی هادُ دارًذ در ًتيدِ تزای راعتای ] [0001كِ
ّواى  cهیتاؽذ ،دٍ عاختار در ًظز گزفتِاین ،یک
عاختار كِ تِ اتوْای  Oختن هیؽَد ٍ دیگزی كِ تِ
اتوْای  .Znضخاهت توام الیِّا تقزیثا یکغاى اعت
) . (23.07~24 bohrتفاٍت اًذک الیِ ّا تِ دليل
هَقؼيت گًَاگَى صفحات اعت .تٌا تِ ًوَدارّای تاتغ
دیالکتزیک هختلظ(ؽکل  ،)5-2عاختارّا را تِ دٍ گزٍُ
تقغين هیكٌين:
[11-21]، [01-10]، [0001]_O )5
[11-20]، [10-10]، [0001]_Zn )2

 8تا  51تْوي  ،5۱92داًؾگاُ صٌؼتی ؽيزاس

سپاسگساری
اس خٌاب آقای هحوذرضا صوذیؽادلَ تزای ّوفکزی ٍ
هثاحثات پزتارؽاى كوال تؾکز را دارین .
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ؽکل  :1عاختار ًَاری فيلن ًاسک رؽذ دادُ ؽذُ در راعتای
][10-10

قلِّای هَخَد در تاتغ دی الکتزیک تِ گذارّای تيي تاًذ
ظزفيت ٍ تاًذ رعاًؼ هزتَط هی ؽَد .قغوت هختلظ
تاتغ دیالکتزیک ًؾاى دٌّذُی هيشاى خذب اعت،
ّواًگًَِ كِ در ؽکل(ً )2وایاى اعت عاختارّای گزٍُ 2
در تاسُی صفز تا یک الکتزٍىٍلت خذب ًذارًذ ٍ گزٍُ 5
دارای قلِی خذب ّغتٌذ .قغوت حقيقی تاتغ دی-
الکتزیک ًؾاى دٌّذُی هيشاى تاستاب اعت ،در ًتيدِ تٌا
تِ ؽکل( ،)2هؾاّذُ هی ؽَد كِ گزٍُ  2در تاسُی هذكَر
دارای هقذار ثاتت اعت ٍ گزٍُ  5اس هقذار تيؾيٌِ خَد تِ
صَرت ًشٍلی كاّؼ هییاتذ .تِ ػلت كوثَد فضا در هقالِ
تزای ًوًَِ اس ّز گزٍُ یک عاختارًَاری آٍردُ ؽذُ اعت.
عاختار ] [0001تِ اتوْای  Oختن هیؽَد .هيشاى
ّيثزیذؽذگی  sp-d ٍ s-pاتوْای اكغيضى ٍ رٍی
خاصيت فلشی ٍ ًيوِرعاًایی ایي عاختارّا را تؼييي هی-
كٌٌذ.

وتیجٍگیری
تاثيز راعتای رؽذ فيلن ًاسک اكغيذ رٍی تز خَاؿ
اپتيکی آى تِ صَرت هحاعثاتی تزرعی ؽذُ اعت .اس
عاختارّای ًَاری ًوًَِ هؾاّذُ هیؽَد كِ فيلن ًاسک
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رؽذ دادُ ؽذُ در راعتای ]ً [10-10يوِرعاًایی تا گاف
اًزصی حذٍد  0.6 evاعت ٍ عاختار دیگز در راعتای
] [0001فلش هیتاؽذ .توام عاختارّایی كِ در یک گزٍُ
قزار دادُ ؽذُاًذ اس لحاػ اتوْای رٍی عغحؾاى تا ّن
هؾتزک ّغتٌذ در ًتيدِ ،فلش یا ًيوِرعاًا تَدى آًْا را
هی تَاى تِ تزاسّای الکتزًٍی اتْای رٍی عغح ًغثت داد.
هیتَاى ایي ًتایح را در خْت تْثَد تاسدُای علَلْای
خَرؽيذی ٍ ردیاتْای ًَری تِ كار تزد.

