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  سرب فتالوسیانین-وند ناهمگن دي اکسید تیتانیومپی ACخواص اپتیکی و الکتریکی 

  ؛ عظیم عراقی، محمد اسماعیلپورتیمور، ساالر

 گروه فیزیک دانشگاه خوارزمی ، تهران

 چکیده

فرابنفش مقادیر جذب و -سرب فتالوسیانین می پردازد. با استفاده از طیف مرئی- پیوند ناهمگن دي اکسید تیتانیوم ACبه بررسی خواص اپتیکی و الکتریکی  این مقاله،

بوسیله الکترود هاي آلومینیوم و طال صورت گرفت. مشاهده شد که مقادیر ظرفیت و عامل اتالف به  ACگاف نواري اپتیکی الیه هاي نازك محاسبه شد. اندازه گیري هاي 

  . هم چنین، از طریق وابستگی رسانندگی به دما مقادیر انرژي فعال سازي قطعه ساخته شده، محاسبه گردید.نس و دما وابسته استفرکا

Optical and AC electrical properties of based heterojunction of titanium dioxide-lead 
phthalocyanine (TiO2|PbPc) 

Pourteimoor, Salar*; Azim –Araghi, Mohammad .E 

Applied Physics Division, Physics Department, Kharazmi University, 49 Mofateh Avenue, Tehran, Iran 

Abstract 

This paper investigates the optical and AC electrical properties of based heterojunction of titanium oxide-lead 

phthalocyanine (TiO2|PbPc). Using UV-visible spectra, the absorbance and optical band gap of thin films have 

been evaluated. AC electrical measurements have been performed using aluminum and gold electrodes. It is found 

that the capacitance and dissipation factor are frequency and temperature dependent. Also, using the temperature 

dependency of conductivity, the activation energies of fabricated device have been evaluated. 

 

  مقدمه

در دو دهه اخیر تالش براي یافتن مواد مناسب براي کاربرد هاي 

به خود جلب  الکترونیکی، عالقه بسیاري را در بخش اپتوالکتریک

  کرده است. در این بین، ترکیب مواد آلی با غیر آلی به خاطر کارایی 

خوب و استفاده از مولفه هاي هر دو ماده آلی و غیر آلی در یک 

  تیتانیوم . ]1[کامپوزیت بیشترین نظر را به خود معطوف داشته است

  

  

اکسید یک نیمه رساناي غیر آلی است که کاربرد هاي زیادي دي  

در فیلتر هاي اپتیکی و سلول هاي خورشیدي دارد. ترکیب الیه 

هاي نازك این ماده با نیمه رساناهاي آلی براي استفاده در 

ترانزیستور ها و سلول هاي خورشیدي بیشترین کاربرد را داشته 

واده فتالوسیانین ها به خاطر است. در بین تیمه رسانا هاي آلی، خان

پایداري حرارتی و شیمیایی باالیی که دارند، جز مواد پر کاربرد در 
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صنعت نظیر سنسور هاي گازي و سلول هاي خورشیدي 

در این پژوهش خواص اپتیکی الیه هاي نازك تیتانیوم  .]2[هستند

این الیه  ACسرب فتالوسیانین و خواص الکرتریکی -دي اکسید

ها با استفاده از الکترود هاي طال و آلومینیوم مورد بررسی قرار می 

  گیرد.

  شرح آزمایش

زیر الیه به عنوان  بروسیلیکات راپلی شیشه هایی از جنس بتداد ا

��1.5   ابعاد در × بریده و براي جلوگیري از هر گونه  ��1 

خشک کردیم. آلودگی سطح با استون شتشو داده و در هواي آزاد 

به نمونه نگهدارنده چسبانده و در داخل  سپس این شیشه ها

براي قرار داده شد.   (HIND HIVAC, EBG-3K)دستگاه

به ترتیب با   PbPc و  TiO2الیه هاي نازكبررسی خواص اپتیکی، 

نانومتر به روش الیه نشانی با پرتو  70و  20ضخامت هاي تقریبی 

الیه نشانی شد. براي بررسی خواص الکترونی بر روي زیر الیه ها 

که   Al|TiO2|PbPc|Au، قطعه ساندویچی به شکلACالکتریکی 

نانومتر است، ساخته شد.  50در آن ضخامت الکترود ها در حدود 

 ضخامت سنجاستفاده از الیه، در حین الیه نشانی با  ضخامت

. جنس بوته کنترل گردید )HINDHIVAC-DTM-101(کوارتز 

  ي مورد استفاده جهت الیه نشانی از جنس گرافیت بود. 

-UV(فرابنفش -توسط طیف مرئی خواص اپتیکی نمونه ها

Visible ( بررسی شد. براي بررسی خواص الکتریکیAC مقادیر ،

 LCR Meterظرفیت و عامل اتالف به کمک دستگاه 

(MT410A) وکوپل ثبت شد. تغییرات دمایی قطعه نیز به کمک ترم

  کنترل گردید.

   نتایج و بحث

  خواص اپتیکی

منحنی جذب اپتیکی را براي نمونه هاي الیه نازك در  )1شکل (

  نانومتر نشان می دهد : 800-300گستره طول موج 

 
 TiO2 -  - PbPc  TiO2|PbPc هاي : طیف جذب پتیکی نمونه1شکل 

نانومتر براي  500تا  420زه جالب توجه است که میزان جذب در با

کمتر است بدین معنی که  TiO2از تک الیه  TiO2|PbPcنمونه 

شدت عبور بیشتر می باشد. تغییر خیلی جذئی در طیف جذب 

اپتیکی را می توان به برهمکنش سطح مشترك دو نیمه رسانا نسبت 

مورد  Tauc گاف نواري اپتیکی الیه هاي نازك به کمک مدل  داد.

. بر طبق این مدل تغییرات ضریب جذب بر ]3[آنالیز قرار گرفت

  حسب انرژي فوتون تابشی از رابطه زیر بدست می آید:

� = ��(ℎ� − ��)�                                                 (1) 

انرژي گاف  � انرژي فوتون تابشی، �ℎ یک ثابت، ��که در آن 

نشان دهنده ي نوع گذار است که براي گذار  nنواري اپتیکی و 

 5/1و  2، 5/0هاي مستقیم، غیر مستقیم و ممنوعه به ترتیب مقادیر 

  ضریب جذب به کمک رابطه زیر محاسبه شد : .پذیردرا می 

α =
�.��� �

�
                                                            (2) 

  ضخامت الیه را نشان می دهد. dشدت جذب و  Aکه در آن 

بررسی اینکه گذار نواري به صورت مستقیم است یا غیر مستقیم به 

صورت گرفت. بر  ]4[و همکارنش  Bardeenکمک تئوري 

α در حالتاساس این تئوري ضریب جذب  ≥ 10����� 

(��ℎ)مربوط است به گذار نواري مستقیم. نمودار تغییرات 
2

بر  

) نشان داده شده است. از طریق برون 2کل (حسب انرژي فوتون در ش
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 eV 3,24یابی همانطور که در شکل پیداست، مقدار گاف نواري اپتیکی 

   بدست آمد.

 
 بر حسب انرژي فوتون تابشی  �(���)تغییرات : 2شکل 

با توجه به طیف جذب و گاف نواري اپتیکی پهن می توان از این 

  هاي خورشیدي بهره جست.الیه براي رسانندگی نوري و سلول 

 ACخواص الکتریکی 

براي  ظرفیت و عامل اتالف بر حسب فرکانس در دماهاي مختلف

اندازه گیري شد. شکل   Al|TiO2|PbPc|Au قطعه ساخته شده

) نمودار تغییرات ظرفیت بر حسب فرکانس را در دماهاي 3(

مختلف نشان می دهد. این شکل به خوبی نشان می دهد که 

وابسته به فرکانس است و این وابستگی در دماهاي باال و ظرفیت 

فرکانس هاي پایین به شدت زیاد است. در فرکانس هاي باال، 

افزایش ظرفیت با دما در  ظرفیت چندان با دما تغییر پیدا نمی کند.

فرکانس هاي پایین به علت افزایش حامل هاي حرارتی با دما 

اي نازك برگرفته از تعداد در واقع با توجه به این الیه هاست. 

زیادي ناخالصی است، با افزایش دما این ناخالصی ها یونیزه شده و 

جگالی حامل ها بیشتر می شود، بدین ترتیب مقاومت نیمه رسانا 

در دماهاي پایین وضعیت بر  کاهش و ظرفیت بیشتر می گردد.

عکس است، یعنی ناخالصی هاي کمی یونیزه شده و ظرفیت 

این  ]Twarowski ]5نمی کند ( فرکانس هاي باال).  چندان تغییر

رفتار را به آزاد شدن آهسته حامل هاي بار از تله هاي عمیق نسبت 

  می دهد.

 

  : تغییرات ظرفیت بر حسب فرکانس در دما هاي مختلف3شکل 

نمودار تغییرات عامل اتالف بر حسب فرکانس را در دما  4شکل 

شکل، اثر فرکانس بر عامل در این  هاي مختلف نشان می دهد.

اتالف وجود یک مینیمم را نشان می دهد. این مینیمم با افزایش دما 

  به فرکانس هاي باالتر شیفت پیدا می کند.

 
  : نمودار تغییرات عامل اتالف با فرکانس در دماهاي مختلف4شکل 

- این رفتار را می توان به کمک مدلی که اولین بار توسط گاسوامی

پیشنهاد شد، توضیح داد.  ZnSبراي الیه هاي نازك  ]6[گاسوامی

در این مدل ظرفیت سري اندازه گیري شده و هم چنین عامل 

  اتالف از روابط زیر پیروي می کنند:
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�� = � � +
�

������                                                  (3) 

    ���� =
(��

�

�
)

���� + ����                                          (4) 

مقاومت سري  Rمقاومت ثابت خیلی کوچک،  rدر این روابط 

فرکانس زاویه اي  ωو عامل اتالف  ����، وابسته به دماست

) پیش بینی می کند که ظرفیت با افزایش فرکانس 3است. رابطه (

کاهش پیدا می کند و به یک مقدار تقریبا ثابت میل می کند. از 

طرفی به ازاي هر فرکانس با افزایش دما ظرفیت افزایش می باید 

با افزایش دما کاهش پیدا می کند. در رابطه مربوط به  Rچرا که 

در فرکانس هاي پایین جمله اول بیشترین تاثیر را الف، عامل ات

ه دوم بر آن برتري داراست در حالی که در فرکانس هاي باال جمل

این رابطه کاهشی را در عامل اتالف باافزایش فرکانس در  دارد.

عالوه بر این، بر اساس  فرکانس هاي پایین پیش بینی می کند.

فرکانس هاي باال نیز اتفاق  جمله دوم افزایشی در عامل اتالف در

- کامال با مدل گاسوامی 4خواهد افتاد. لذا وجود مینیمم در شکل

  گاسوامی در تطابق است.

بر اساس تابعی از فرکانس و دما به کمک رابطه زیر  AC رسانندگی

  محاسبه شد:

��� = ��
�

�
����                                                          (5) 

  است. مساحت ناحیه فعال Aضخامت الیه و  dدر این رابطه 

 

  : تغییرات رسانندگی با دما در فرکانس هاي مختلف5شکل 

 5تغییرات رسانندگی با دما در فرکانس هاي مختلف در شکل 

شده، مقادیر انرژي فعال اعداد نشان داده  نشان داده شده است.

سازي (شیب خطوط) را نشان می دهد. همانطور که از شکل 

پیداست رسانندگی در فرکانس هاي پایین به شدت به دما وابسته 

   .است در حالی در فرکانس هاي باال این وابستگی کمتر می شود

  نتایج

به  TiO2|PbPcپیوند ناهمگن  ACخواص اپتیکی و الکتریکی 

کمک طیف جذبی و اندازه گیري ظرفیت و عامل اتالف بررسی 

بدست آمد  eV 3,24شد. مقدار گاف نواري اپتیکی الیه در حدود 

که با توجه به طیف جذبی می توان از این البه در رسانندگی هاي 

، نشان داد که ACنوري بهره جست. بررسی خواص الکتریکی 

بد و در فرکانس هاي پایین ظرفیت با افزایش فرکانس کاهش می یا

به دما وابسته است. در نمودار  تغییرات عامل اتالف با فرکانس 

- اسوامیمینیمم هایی مشاهده شد. این رفتار به طور کیفی با مدل گ

گاسوامی در تطابق بود. مقادیر کم انرژي فعال سازي در تغییرات 

الب غ رسانندگی با دما نشان دهنده این است که مکانیسم رسانش

  است.  به صورت جهشی

  مرجع ها

[1] David B. Mitzi, Chem. Mater. 13, (2001) 3283-3298 

[٢] Ahmed Galal et. Al, J. Solid State Electrochem 11,  

     (2007) 531–542 

[٣] M. E. Azim Araghi, S. Pourteimoor, S. Riyazi, J. Mater  

      Sci: Mater Electron (2013), DOI: 10.1007/s10854-013- 

      1177-3 

[۴] M.E. Azim-Araghi, A. Krier, Pure Appl. Opt. 6, (1997)  

      443       

[۵] A. Twarowski, J. Chem. Phys.77, (1982) 4698  

[۶] A. Goswami, A.P. Goswami, Thin Solid Films16,  

     (1973) 175  

 

 

۶۰۰ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

