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فاده از در ضخامت هاي مختلف با است  ZnO:SnO2 نازك بررسی خواص اپتیکی نانو الیه هاي
  بیضی نگاري

 ترابی، آیدا ؛ اسمعیلی، اصغر ؛ صدقی، حسن
 ارومیه  ،جاده نازلو  ،دانشگاه ارومیه گروه فیزیک

  
  چکیده

ت بر اثر تغییر ضخامو  الیه نشانی شده بر روي زیر الیه هاي شیشه   Snجانشانی با ZnO روي اکسید  الیه هاي نانو با استفاده از روش سل ژل،در این مقاله 
 -Leng(بر اساس مدل نوسانی لنگ  مختلف ضرایب اپتیکی نمونه هاتحت زوایاي  استفاده از بیضی نگاريبا  .قرار گرفت مطالعه موردخواص اپتیکی آنها 

Oscillator  (می دهد که جانشانی  نتایج این تحقیق نشان. بدست آمده استSn  در الیه هاي نازكZnO در خواص اپتیکی نمونه ها می گردد تغییرات باعث .
    . بدون آالیش افزایش می یابدZnO  گاف انرژي نیز در مقایسه با
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Abstract  
 

Using the sol-gel method, the Sn substituted  nano- ZnO films coated on glass substrates and the effect of  the 
thickness changing on their optical properties were studied in this paper. Using ellipsometry method in the 
different angles, the optical coefficients obtained according to Leng-Oscillator model.  The results show that 
substitution of Sn causes some  differences in the optical properties of ZnO thin films. In comparison with ZnO 
without Sn substitution we have increasing in energy band gap.  
 
  
PACS No.     78,42 
 
 

 قدمهم
نیمه هادي ها در تحقیقات و صنایع امروزي کاربردهاي بسیار      

زیادي یافته اند و هر کدام از آنها بر حسب مشخصات خاص 
تیکی، ساختاري یا الکتریکی شان در صنعت مورد استفاده قرار اپ

یکی از نیمه هادي هاي بسیار پرکاربرد بخصوص در . می گیرند

می باشد که با توجه  ZnOصنایع اپتیکی نیمه هادي اکسید روي 
ین انرژي الکترون ولتی آن و همچن 3.3به گاف انرژي بسیار باالي 

ون ولتی پرکاربردترین نیمه هادي میلی الکتر 60حدود  برانگیختگی
این نیمه هادي به شکل الیه نازك داراي . محسوب می شود

کاربردهاي بسیار زیادي در سنسورهاي  شفافیت باالیی است و
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گازي، سلول هاي خورشیدي، سوئیچ هاي الکترونیکی و دیود ها 
  .]5-1[دارد

موال براي تغییر دادن و بهبود بخشیدن به خواص نیمه هادي ها مع
آنها را به شکل الیه هاي نازك تولید کرده و با مواد مختلف آالیش 

روش هاي مختلف الیه نشانی از قبیل الیه نشانی به . می دهند
، الیه نشانی به روش شیمیایی )PVD(روش تبخیر فیزیکی 

)CVD( استفاده از روش اسپري، روش اسپاترینگ و روش سل ،
روش . د استفاده قرار می گیردژل براي تولید الیه هاي نازك مور

 سل ژل با توجه به امکان انجام الیه نشانی در دماي اتاق و تولید
الیه هاي با ضخامت یکنواخت وارزان بودن داراي مزیت نسبت به 

  .]3-1[سایر روش ها می باشد
  ZnOبا اکسید روي 2SnOجانشانی یک نیمه هادي دیگر مانند 

که گاف انرژي متفاوتی دارند می تواند باعث پایین آوردن سرعت 
ترکیب شدن الکترون ها و حفره هاي تولید شده در مجموعه شود 

را بهبود  ZnOو قابلیت هاي اپتیکی و الکتریکی اکسید روي 
عالوه بر آن با تغییر دادن ضخامت الیه هاي نازك، . ]2[بخشد

ي الیه نشانی و سرعت الیه نشانی می توان خواص اپتیکی الیه دما
   .هاي نازك تولید شده را تغییر داد

بررسی خواص اپتیکی الیه هاي نازك به روش هاي مختلفی انجام 
می گیرد که یکی از بهترین روش ها که یک روش غیر مخرب می 

در این تحقیق . ، روش طیف سنجی بیضی نگاري می باشد]7[باشد
:2یه نازك ال SnOZnO  به روش سل ژل و با استفاده از روش

چرخشی با ضخامت هاي مختلف تولید شده و خواص  -پوشش
اپتیکی الیه تولید شده با ضحامت هاي مختلف به روش بیضی 

  .نگاري مورد بررسی قرار گرفته است
ف با توجه به این که در روش سل ژل امکان ایجاد الیه هاي آمور

وجود دارد، توابع اپتیکی چنین موادي می تواند بسیار متفاوت تر 
بنابراین در . از الیه هاي بوجود آمده به وسیله سایر روش ها شود

این مقاله عالوه بر اهمیت آالیش این مواد با عناصر مختلف، 
مطالعه اثر ضخامت هاي متفاوت نیز می تواند اطالعات مفیدي از 

  .بلوري بر روي ضرایب اپتیکی ارائه دهداثر تغییرات ساختار 
مدل هاي مختلف نوسانی براي تشریح رفتار اپتیکی مواد مختلف 

یکی از این مدل ها، مدل لنگ می باشد که براي نیمه . بکار می رود

. رساناهاي بلوري و چند بلوري با گاف غیر مستقیم بکار می رود
راي ضریب دي الکتریک به  مدل ب ω−2در مدل لنگ یک ضریب 

نوسانگر لورنتز اضافه شده است و در آن فرض شده است که 
با . ]8[دتوایع موج مربوطه، تابع موج اندازه حرکت نیز می باش

کاهش نقش پهن شدگی براي فرکانس هاي کوچک، گروه لنگ 
: ضریب دي الکتریک را بصورت زیر تعریف کردند
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فرکانس نقطه ي  gωفاز،  βپهن شدگی،  Γدر این رابطه که
Pole،0C مرتبه ي µبحرانی، 00دامنه،   ,km  پارامترهاي
  .انرژي نوسانگرمی باشند gEتنظیم، 

  
        و ساخت نمونه ها عملیروش هاي 

:2 الیه هاي     SnOZnOژل ساخته شدند -به روش سل .
) هیدرات استات روي )( )OHCOOCHZn 223 را به عنوان 2

)مونواتانول آمین  .شد انتخاب ماده شروع )NOHC 72 
به ترتیب به عنوان حالل و پایاساز  anolmethoxyeth−2و

) منبع جانشانی. بکار رفتند )OHSnCl 22 ابتدا هیدرات . بود.2
 و آالیشگر در ترکیبی ازاستات روي 

anolmethoxyeth−2وMEA در دماي اتاق حل شدند .
)به  MEAنسبت مولی )( )23COOCHZn برابر یک و میزان  

محلول حاصل به مدت دو ساعت در . موالر بود 0.3استات روي 
درجه ي سانتیگراد بهم زده شد و یک محلول همگن  60دماي 

ساعت از تهیه محلول، نانو الیه ها با  48پس از   . بدست آمد
چرخشی روي زیر الیه هاي شیشه -استفاده از دستگاه پوشش

با تغییر سرعت الیه زنی، الیه هایی . الیه نشانی شدند) سکونسیل(
الیه ها در داخل کوره قابل . با ضخامت هاي مختلف تولید شدند

 2ابتدا دما با آهنگ . برنامه ریزي در دو مرحله حرارت دیدند
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 10درجه سانتی گراد و سپس بعد از  300درجه بر دقیقه تا دماي 
الیه ها یک . درجه باال رفت 520دقیقه توقف با همان آهنگ تا 
اندازه گیري خواص اپتیکی با . ساعت در این دما باقی ماندند

، 65در زوایاي مختلف  و  SENTECHاستفاده از بیضی نگار 
  .انجام گرفت 75و  70
  

  بحث و نتیجه گیري
داده هاي خروجی بیضـی نگـار بـرآزش     با استفاده از مدل لنگ،   

پارامترهـاي   , شدند و با بکار بردن ضرایب بدست آمده از برآزش
nRAاپتیکی  در ایـن  . به دسـت آمدنـد   1-3مطابق شکل هاي  ,,

:1شــــــکل هــــــا   SnZnO، 2: SnZnO،3: SnZnO، 
4: SnZnO  وZnO   به ترتیب نشان دهنده نمونه هـايZnO 

ــا  ، 16.56،  30.99 بــا ضــخامت هــاي 2SnOآالیــش شــده ب
ــان38.82، 11.69 ــخامت    ZnOو مترون ــا ض ــش ب ــدون آالی ب
ضریب شکست نمونه هاي آالیش شده در . می باشدنانومتر 43.6

باشند ناحیه ي مرئی و ماوراءبنفش کمتر از نمونه بدون آالیش می 
در اثـر  در چگالی حامل ها  نشان دهنده ي افزایش می تواند و این

براي ناحیه ماوراءبنفش نیز به جـز نمونـه ي   . دباش 2SnOآالیش 
1: SnZnO  یونهـاي  در اینجا   .مشاهده می شود این رفتارتقریبا

Sn 2+به عنوان عامل ناخالصی در جانشانی به جايZn اهر می ظ
هـاي   حامـل  افزایشه ضریب شکست را ب کاهشمی توان  شود و

  .]10-9[بار نسبت داد

در ناحیه ي مرئی و ماوراءبنفش، ضریب جذب نمونه هـاي بـدون   
لبه ي جذب تمام  .آالیش کمتر از تمام نمونه هاي آالیش شده بود

نمونه ها نسبت به نمونه ي بدون آالیـش افـزایش مـی یابـد، ایـن      
در حالـت کلـی    .با براي تمام نمونه ها یکسـان اسـت  افزایش تقری

ضریب جذب را می توان به افزایش خاصیت بلوري نسبت کاهش 
تغییري نمی Rز لبه جذب به سمت انرژي هاي باالتر، مقدار ا .داد
  .]11[کند

تغییر می  انعکاسضریب  ،با تغییر ضخامت نمونه هاي آالیش شده
ضـریب   .رفتار متعارفی از خود نشـان نمـی دهنـد   نمونه ها  کند و

:1نمونه هاي انعکاس  SnZnO 4و: SnZnO   نسبت به نمونـه

در ناحیه ي مرئی، ضـریب انعکـاس نمونـه    .بدون آالیش کمتر بود
  .  بدون آالیش کمتر از سایر نمونه ها بود

زش نمونه ها به دسـت آمـد، خیلـی    گاف انرژي که از برا اتتغییر
 ضـخامت  تغییربا  دهند که نشان می 1داده هاي جدول . جزئی بود

بـدون   ZnOدر مقایسـه بـا   . مـی یابـد   تغییر ها، گاف انرژي الیه
بنابراین می توان . آالیش نیز گاف انرژي یک افزایش نشان می دهد

 5Sماورابنفش، حالـت   -نتیجه گرفت که در محدوده انرژي مرئی
 .ي موثر استنوار _در گذارهاي میان
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