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تاثیر پخت بعد از الیه نشانی بر روي مورفولوژي و خواص اپتیکی الیه هاي نازك برمو آلومنیوم 

  فتالوسیانین

 عظیم عراقی، محمد اسماعیل ؛ساالر ورتیمور،پ

تهران ، یمخوارز دانشگاه فیزیک گروه  

 چکیده

الیه نازك نیمه رساناي آلی برمو آلومینیوم فتالوسیانین  الیه نشانی شده به روش پرتو این مقاله، تاثیر پخت بعد از الیه نشانی بر روي مورفولوژي و خواص اپتیکی 

الکترونی روبشی گسیل میدانی و طیف جذبی اپتیکی مشخصه یابی  الکترونی را مورد بررسی قرار می دهد. الیه هاي نازك برمو آلومینیوم فتالوسیانین بوسیله میکروسکوپ

-لکترونی روبشی گسیل میدانی نشان می دهد که با افزایش دماي پخت، اندازه دانه هاي کریستالی افزایش می یابد. با استفاده از طیف مرئیا شدند.  تصاویر میکروسکوپ

  در اثر دماي پخت تغییر  پیدا می کند. فرابنفش، مشاهده شد که شدت عبور و گاف نواري اپتیکی

The effect of post-deposition annealing on morphology and optical properties of 
bromo-aluminium phthalocyanine (BrAlPc) thin films 
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Abstract 

This paper investigates the effect of post-deposition annealing on the morphology and optical properties of electron 

beam evaporated organic semiconductor bromo-aluminium phthalocyanine (BrAlPc) thin films. Thin films of 

BrAlPc have been characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM) and optical absorption 

spectra. The FESEM images have shown that the crystal grain size increases by increasing annealing temperature. 

Using UV-visible spectra, it was observed that the transmittance and optical band gap change due to annealing 

temperature. 

  مقدمه

در چند سال گذشته، پژوهش بر روي الیه هاي نازك نیمه      

به  رسانا هاي آلی براي استفاده در قطعات اپتیکی و الکترونیکی

در این بین، فتالوسیانین  .]2- 1[ یافته استطور چشمگیري افزایش 

به یکی از مواد ، ناخته شده اي هستندش رساناهاي آلی ها که نیمه

از جمله سلول  کاربرد در قطعات اپتو الکترونیکفوق العاده پر 

 دیود هاي نوري آلی ،]4[ ، سنسور هاي گازي]3 [هاي خورشیدي

ها در  مبدل شده اند. فتالوسیانین ]6[ حافظه هاي فلشو  ]5[

پایداري شیمیایی و هستند و داراي  Pحالت کلی نیمه رساناي نوع 

حرارتی باالیی می باشند که همین نکته استفاده از آنها را به 

 صورت الیه هاي نازك بدون اینکه تخریب شوند، میسر می سازد

. خواص اپتیکی و ساختاري این مواد به پارامتر هاي مختلفی ]7[
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نشانی، دماي زیر الیه و پخت دادن بعد از الیه همچون آهنگ الیه 

. در پژوهش حاضر، ما خواص  اپتیکی و ]8[ نشانی وابسته است

الیه نشانی شده در دماي  BrAlPcمورفولوژي الیه هاي نازك 

اتاق و اثر پخت  را بعد از الیه نشانی بر این الیه ها بررسی می 

   کنیم.

  روش کار

 زیر الیه دربه عنوان  را بروسیلیکاتپلی شیشه هایی از جنس  بتداا

��1/5   ابعاد × براي جلوگیري از هر گونه  بریده و ��1 

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

به نمونه نگهدارنده چسبانده و در داخل  را  سپس این شیشه ها

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

BrAlPc   با  به روش الیه نشانینانومتر  100به ضخامت تقریبی

 امتها الیه نشانی شد. ضخپرتوهاي الکترونی بر روي زیر الیه 

کوارتز  ضخامت سنجاستفاده از در حین الیه نشانی با الیه، 

)HINDHIVAC-DTM-101( ي مورد  بوتهجنس  .کنترل گردید

بعد از اتمام فرایند  بود. گرافیت از جنس  استفاده جهت الیه نشانی

درجه سلسیوس به  250و 150در دماهاي  نمونه ها الیه نشانی،

  دقیقه پخت داده شد. 30مدت 

  اندازه گیري و نتایج

 میدانی یلگسمیکروسکوپ الکترونی روبشی  با استفاده از    

(FESEM)  ،ویرري از سطح الیه گرفته شد. تصتصاوی FESEM 

همانطور  شده است. شان دادهن )1( در شکل BrAlPcالیه نازك از 

دانه هاي کریستالی به صورت  تقریبا بیشتر که مشاهده می شود 

 می باشد. نانومتر 34و اندازه آن ها به طور میانگین برابر کروي

و  150دماهاي به ترتیب در را نمونه هاي پخت داده شده )2(شکل

تراکم دانه هاي ) a( 2در شکل  د.نشان می ده درجه سلسیوس 250

 کریستالیبیشتر شده و اندازه دانه هاي  1کریستالی نسبت به شکل 

 نانومتر) اما 35بزرگتر شده است ( حدود  کمی

  
 الیھ نشانی شده در دمای BrAlPc از الیه نازك FESEMویر تص : 1شکل

  اتاق

 

 

پخت داده شده در  )BrAlPc  a از الیه نازك FESEMتصاویر  : 2شکل

  250℃پخت داده شده در دماي   )b 150℃ دماي

یکنواختی سطح الیه از بین رفته و جزیره هایی در ) b( 2در شکل  

 .آن بوجود آمده و اندازه هاي دانه هاي کریستالی بزرگتر شده است

در رسم شده است . 3نمودار هیستوگرام این تصاویر در شکل 

در  نمونه بدون بازپخت مرز دانه ها کامال مشخص است، چرا که

را براي  کافیهنگام الیه نشانی بر روي سطح شیشیه ذرات انرژي 

دانه نه در هنگام پخت نمو .ایجاد ساختار کریستالی و منظم ندارند
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 خوشهها رشد می کنند لذا گاهی این دانه ها به هم چسبیده و یک 

.آورندپخت است، بوجود می دمايکه وابسته به یا جزیره را 

  

 

 
 FESEM: نمودار هیستوگرام مربوط به تصاویر 3شکل 

 خواص اپتیکی

موج  فرابنفش را در محدوده طول - عبوري مرئی طیف )3(شکل 

که در  BrAlPc نانومتر براي الیه هاي نازك 800تا  300هاي 

-	بیناب مرئی .داند، نشان می ده پخت داده شده مختلف دماهاي

فرابنقش براي فتالوسیانین ها ناشی از اوربیتال هاي مولکولی 

و هم پوشانی اوربیتال ها با فلز  π18موجود در سیستم الکترونی 

همانطور که مشاهده می شود با افزایش دماي  .]9[ باشد مرکزي می

�و بر طبق رابطه  پخت شدت عبور افزایش = −log (�) شدت ،

  کاهش می یابد.  BrAlPcجذب الیه نازك 

  
 BrAlPcبراي الیه نازك عبوري بر حسب طول موج  بیناب: نمودار  4شکل

  پخت داده شده در دماهاي مختلف

شدت جذب می باشد و فرض شده است که  �در رابطه فوق 

تر نانوم 700تا  600جذبی که در ناحیه  ه انعکاسی نداریم.هیچگون

در فتالوسیانین است. این جذب  Qدیده می شود، مریوط به باند 

 2 تا 5/1ود و انرژي آن در حد معروف استبه حالت هاي تله 

  .]9[گاف نواري اپتیکی ندارد تاثیري برالکترون ولت است و 

  ضریب جذب بر حسب شدت عبور از رابطه زیر محاسبه می شود:

     α =
�

�
��(

�

�
)                                                           (1) 

 ار شــدت عبــور  Tضــخامت الیــه و   dکــه در ایــن رابطــه،   

ــد. ــی ده ــون   نشــان م ــرژي فوت ــا ان ــرات ضــریب جــذب ب تغیی

ــذار  ــراي گ ــد :   ب ــی آی ــت م ــر بدس ــه زی ــوار از رابط ــه ن ــوار ب 	ن 	

� = ��(ℎ� − ��)�                                  (2)     

ــه در آن  ــت،  ��کـ ــک ثابـ ــی،  �ℎ یـ ــون تابشـ ــرژي فوتـ  � انـ

ــی و   ــواري اپتیکـ ــاف نـ ــرژي گـ ــوع  nانـ ــده ي نـ ــان دهنـ نشـ

ــتقیم و      ــر مس ــتقیم، غی ــاي مس ــذار ه ــراي گ ــه ب ــت ک ــذار اس گ

ــادیر   ــب مقـ ــه ترتیـ ــه بـ ــی  5/1و  2، 5/0ممنوعـ ــذیردرا مـ . پـ

�وابســـتگی 
�

بـــه انـــرژي فوتـــون تابشـــی بـــا اســـتفاده از   �

ــازك     ــاي نـ ــه هـ ــوري الیـ ــاب عبـ ــکل  BrAlPcبینـ  5در شـ

ــت.  ــده اس ــم ش ــی     رس ــتقیم وقت ــط مس ــیله خ ــابی بوس ــرون ی ب

(��ℎ)کـــه 
2

برابـــر بـــا صـــفر مـــی گـــردد ( قطـــع کـــردن   
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ــد داد.      ــی را خواه ــواري اپتیک ــاف ن ــادیر گ ــی)، مق ــور افق  مح

ــت).     ــده اسـ ــان داده شـ ــا نشـ ــکل هـ ــد در شـ ــن فرآینـ  ( ایـ

ــابی بــراي حالــت      ــرون ی ــن ، ابدســت آمــد  n=2بهتــرین ب ی

ــتقیم        ــورت مس ــه ص ــواري ب ــذار ن ــه گ ــت ک ــی اس ــدین معن ب

 .است

 
ي هابر حسب انرژي فوتون تابشی در دما �(���): تغییرات  5شکل

  مختلف پخت

مقادیر مختلف انرژي گاف نواري اپتیکی متناظر با گذار نواري 

    آورده شده است. 1مستقیم براي دماهاي مختلف پخت در جدول 

 BrAlPcمقادیر انرژي کاف نواري اپتیکی الیه نازك :  1جدول    

  (��)انرژي کاف نواري مستقیم  (℃)دماي پخت 

05/0±  

  )ماي اتاق(د 30

150  

250  

29/3  

24/3  

20/3  

، انرژي گاف نواري اپتیکی با نتایج نشان می دهدهمانطور که 

این کاهش در گاف  افزایش دماي پخت کاهش پیدا کرده است.

نواري در اثر دماي پخت به تغییرات درساختار بلوري فیلم هاي 

  نازك نسبت داده می شود. 

  نتیجه گیري

با افزایش دماي پخت یکنواختی الیه همانطور که مشاهده شد، 

 از بین رفته و اندازه دانه هاي کریستالی بزرگتر شد.  BrAlPcنازك 

ي با افزایش دما BrAlPcالیه هاي نازك  از يعبورطیف  شدت 

تغییرات ضریب جذب بر حسب انرژي  ، افزایش پیدا کرد.پخت

فوتون تابشی نشان داد که مکانیسم جذب به صورت گذار مستقیم 

است. عالوه بر این، مشاهده شد که با افزایش دماي پخت گاف 

 باریک تر می شود. اپتیکی نواري
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