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  فارسی چكیده
اهای در دم روی زیر الیه شیشه نشانده و های نازک روی سولفید به روش تبخیر حرارتی بردر این تحقیق الیه     

 طیف عبوری و با استفاده از نمودار با به کار بردن دستگاه اسپکتروفتومتر گراد بازپخت شدند.درجه سانتی 550،500،400،300

به کمک روش ریتولد،  Xهای پراش پرتو استفاده از داده با سپس ها تعیین شد.ضخامت و گاف انرژی الیه ،سولفیدهای روی نمونه

مای افزایش د دهد که بانشان می هش پژواین . تغییرات آنها با دمای بازپخت بررسی شد وها وکرنش نمونه تعیین اندازه بلورک

که با افزایش دمای بازپخت،  شودمشاهده میچنین از پاالیش به روش ریتولد هم یابد.می کاهشها پخت، گاف انرژی نمونهزبا

ها از کروی به سمت دهد شکل بلورکاند که نشان می[ رشد کرده222[ و ]111نسبت به سایر صفحات، نانو ذرات در راستای ]

 ای در حال تغییر است.میله

 روش ریتولد، تبخیرحرارتینانو ذرات روی سولفید، ،الیه نازکهای كلیدی: واژه
 

 

`Micro structure analysis and optical properties of zinc sulfide 

nanoparticles 

 
Abstract  

In this research, the zinc sulfide thin films were deposited on the glass slide substrates, using Termal 

evaporation method and then were annealed at 300, 400,500 and 550 oC. The spectrophotometer was 

applied and the thickness as well as the band gap energy of films were determined using the 

transmittance spectra of ZnS samples.  The values of apparent size and average mean square strain were 

also evaluated using the X-ray diffraction analysis and applying Reitveld refinement procedure. This 

study shows that with the rise of annealing temperature the band gap energy of films decreases and 

Reitveld refinement show that nano particle has groth in [111] , [222] plane direction and the shape of 

crystal becomes to chang from spheral to road. 

 

  هدممق  

مدوالتورهای                                               ،از جمله در قطعات اپتو الکترونیک محدوده وسیعیدر 𝜵𝝞-𝚷ترکیبی گروه  رسانا های نیمه           

 بافر یبه عنوان الیهکادمیم سولفید و کادمیم تلورم اغلب  های خورشیدی کاربرد دارند.های اپتیکی سلولالکترواپتیک و پوشش

 u شود.می استفادهکمتر از ماده کادمیم ولی امروزه به دلیل خطرات سمی زیست محیطی  شودهای خورشیدی استفاده میسلول

Rusu et al,2003)) 
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نظیری مانند ضریب بیخواص فیزیکی  ev 5/3 انرژی مستقیم گافباشد که با داشتن ها روی سولفید میگزینبهترین جای یکی از

ز در برو ،اهمیت نوع سامانه نانوذراتبا توجه به  و مادون قرمز دارد. رئیمجذب اپتیکی پایین در محدوده طیف  و شکست باال

توان به تصاویر دارد که از آن جمله می سامانه وجودهای مختلفی برای تعیین نوع ها، روشخواص فیزیکی و شیمیایی آن

که بررسی شد  Xپراش پرتو  استفاده از ابذره  نانودر این تحقیق نوع سامانه  .اشاره کرد (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی 

ه روش ریتولد، نشان بنمونه چنین پاالیش هم متبلور شده اند. ) (FCCمکعبیذرات روی سولفید در سامانه نانو  دهدنشان می

 ست.ا هابودن شکل بلورکای ی میلهدهنده

 

 روش تجربی

آب دیونیزه  و پانولایزوپرو استون، اسیدنیتریک، با استفاده از به کمک دستگاه حمام فراصوت شیشهجنس  ازی یهاابتدا زیرالیه    

در دمای  Te320سپس با استفاده از دستگاه تبخیر حرارتی مدل  دقیقه تمیز و با گاز نیتروژن خشک شدند. 3هرکدام به مدت 

الیه نشانی  ،torr  2×10-  5و فشارمحفظه  nm/s 9/0 با آهنگ الیه نشانی  س تنگستن،هایی از جنبه کمک قایقک محیط،

چنین به کمک هم نانومتر تعیین گردید. 800تا 200دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  با  هاطیف عبوری نمونه انجام شد.

نقش پراش  به روش روبش گام به گام، 0/ 02ایو با گام زاویه Ǻ 54060/ 1 ل موجبه طو  αCuKبا تابش  سنج پراشدستگاه 

 (1تهیه شد)شکل

 (FCC)  ها در سامانه مکعبیدهدکه نمونهنشان می 05-0566شماره  JCPDSکارت  های مشاهده شده بامقایسه نقش پراش

34F فضایی درگروه m


 متبلور شده اند.

 
   C° 500 نمونه بازپخت شده در دمای xمنحنی پراش پرتو های  :1شكل 
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 ها و نتایجداده
 

 بررسی خواص نوری
 (Swanepoel,1983 ) .رابطه زیر بدست آورد توان ازمی را  nضریب شکست فیلم شفاف،

                                                                                                                                       

1 1

2 2 2 2 2[ ( ) ]n N N S     
 شود:رابطه زیر تعیین می از Nو  ست( ا S=1.52معمولی) ضریب شکست شیشه S در آن که
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 :گرددضخامت الیه نازک تعیین می رابطه زیر ، در nآمده از بدست مقادیر  گذاریبا جای
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m  ،1mدر این رابطه  ،( )m
n و

1( )m
n  

و  m شکست متناظر با ضریب عبور کمینه مرتبهها و ضرایب به ترتیب طول موج 

m+1  که در این رابطه  شوداست. برای تعیین ضریب جذب از رابطه زیر استفاده میdضخامت الیه نازک و ،T ، ضریب عبور

 (Ferrara et al , 2010 )وابسته به طول موج است.

                                                                                          
1d ln (T)    

 شودرابطه گاف انرژی با ضریب عبور به شکل زیر بیان می گاف انرژی پهن، در مورد نیمه رساناهایی با

                                                                                         ( )gh k h      

 باشد.می 5/0برابر  که برای گذار مستقیم مقدار

  

 
 و گاف انرژی بر حسب دمای بازپخت υh( برحسب υhα)2منحنی  :2شكل                                            
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-رسم وگاف انرژی محاسبه می υhبرحسب  (υhα)2برای محاسبه گاف انرژی، منحنی تغییرات  بیان شده مطابق روابط 

 (2شکل)شود.

 .یابدها کاهش میگاف انرژی نمونه شود با افزایش دمای بازپخت،مشاهده می نمودار فوقاز که رهمانطو

  

 روش ریتولد های پراش پرتو ایكس مبتنی بربررسی ریزساختار به كمک تحلیل داده

های سنتی پاالیش ساختار که تنها از شدت روش ها وجود داشته باشد،اگر در نقش پراش هم پوشانی شدیدی بین پیک      

شود که به جای استفاده از شدت میدر این حالت روشی پیشنهاد  مناسب نیستند. کنند،ها برای پاالیش استفاده میپیک

ت ئیادر این روش براساس جز .گذاری شدبه نام ریتولد نام 1978این روش در سال  برد.از شدت تمام نقاط بهره می ها،پیک

 در ادامه و شودنقش پراش مورد انتظاری رسم می های اتمی،های شبکه و موقعیتثابت ها،تقارن ساختاری نظیر گروه فضایی،

ش رو شود.اصالح برخی پارامترها بهترین توافق میان دو نقش حاصل می نقش پراش مشاهده شده مقایسه و با با ،این نقش

 .((Young,1993 با کمینه کردن مربع اختالف بین شدت محاسبه شده و شدت الگو است تنی بر پاالیش ساختار بلوریریتولد مب

آورده شده و همان  (1)اند در جدول محاسبه شده fullprofلد که به کمک نرم افزار ، حاصل از پاالیش به روش ریتواندازه ذرات

ی استوانه که نشان دهنده اندرشدکرده ]222[و  ]111[ بلورشناسی   در راستای صفحاتنانوذرات  شودمیطور که مشاهده 

چنین هم یابد.[ افزایش می200[ به ]111البته با افزایش دمای بازپخت، نسبت رشد صفحات ] هاست.ای بودن شکل بلورک

 هانتایج آن شود( آمده است و همان طور که مشاهده می3شکل) ها درنقش پراش مشاهده شده، محاسبه شده و اختالف آن

 به خوبی با یکدیگر در توافق هستند.
 

 
 C ° 500نقش پراش مشاهده شده و محاسبه شده در دمای بازپخت :3شكل                                             
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 ( (hklدر راستاهای مختلف گراددرجه سانتی 550،500،400،300دماهای دردازه ذرات بازپخت شده ان: 1جدول

 )° (C دمای بازپخت

550 500 400  300 h k l 

8/18 3/16 6/11 0/8 1 1 1 

3/01 4/10 6/8 0/6 0 0 2 

2/10 5/10 6/9 3/6 0 2 2 

9/12 4/12 8/9 6/6 1 1 3 

8/18 3/16 6/11 0/8 2 2 2 

 
 

در امتداد قاعده  [ را200و راستای ]  [ را ارتفاع استوانه111توان راستای ]می ها،ای بودن شکل بلورکبا توجه به استوانه

[ نشان داده شده 200] [ و111] تغییرات اندازه برحسب دمای بازپخت برای دو راستای( 4شکل)در  درنظر گرفت. استوانه

 است.

 
[200] [ و111برحسب دمای بازپخت برای دو راستای ] هابلورک اندازه:تغییرات 4شكل   

 

-می انیج نشنتابررسی این  داده شده است.نشان  پارامترهای پاالیش شده ریز ساختارتاثیر دمای بارپخت بر  فوق درشکل

 اولدرجه  ها به شکل یک تابعها، اندازه بلورکافزایش دمای بازپخت نمونه با،  [200] و [ 111]راستای  دو هر در دهدکه

             .افزایش پیدا کرده است

به رشد عرضی استوانه  طولی شدر نسبت منحنی ،معرفی کنیم Wو Hرا به ترتیب با  افق و ئمرشد استوانه در امتداد قا اگر

(R=H/W)  ( خواهد بود.5مطابق شکل) بازپخت، بر حسب دمای 
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لی استوانه با افزایش دمای بازپختافزایش رشد طو                           : 5شكل   

 

 .ها بیشتر شده استکشیدگی استوانه ،افزایش دمای بازپخت با شود،فوق مشاهده می نمودار ازطور که همان

صورتبهکه، آنآلطول ایدهبهبلورصفحاتفاصلهتغییرنسبتازاستعبارتکرنش،    
Δd

d
در بلورها دو شود.بیان می

شدگی خطوط شود و کرنش ناهمگن که باعث پهن کرنش همگن که باعث جابجایی خطوط پراش می نوع کرنش وجود دارد.

شود آمده است و همان طور که مشاهده می( 6)ها، در شکل تغییرات میانگین کرنش با دمای بازپخت نمونه گردد.پراش می

 .یابدها کاهش میافزایش دمای بازپخت، کرنش نمونه با

 
 ها بصورت تابعی از دمای بازپختمنحنی تغییرات میانگین كرنش نمونه: 6شكل             
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آمده است ( 8و )( 7) در شکلترتیب به گراددرجه سانتی 550و 300ه در دماهای های بازپخت شدنهنمو   (SEM)تصاویر

دهند که تغییر شکل می ایها از حالت کروی به حالت میلهبلورک شود با افزایش دمای باز پخت،که مشاهده می و همان طور

 با نتایج حاصل از روش ریتولد در توافق است.

 

 

                         
  

   C0500نمونه بازپخت شده در دمای (SEM)(.تصویر8شكل)                       C0 300نمونه بازپخت شده در دمای  (SEM)(.تصویر7شكل)                          

 

 

 گیری بحث و نتیجه

ها در دماهای سپس نمونه به روش الیه نشانی تبخیر حرارتی تهیه و  (ZnS)های نازک سولفید رویدر این بررسی الیه

و به کمک نرم افزار  مشاهده شده نمونه ها xبا بررسی طیف پراش پرتو  گراد بازپخت شدند.درجه سانتی 550،500،400،300

Fullprof  هادهد که با افزایش دمای بازپخت، اندازه بلورکبررسی این نتایج نشان می دست آمد.، ریز ساختار نمونه ها به، 

چنین نمودار تغییرات گاف انرژی با دمای کاهش پیدا کرده است. هم 74/0تا 96/2ها بین میانگین کرنش نمونه افزایش و

 یابد.میها با افزایش دمای بازپخت، کاهش دهدکه گاف انرژی نمونهبازپخت نشان می
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