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بررسی اثر بازپخت بر خواظ فیسیکی نانوساختاری الیه های نازک اکسیذ نیکل تهیه ضذه به روش
اسپری پایرولیسیس
تسبنذی ،آتنا؛ عطقی ،حسین
داًطکذُ فيشيك داًطگاُ صٌؼتی ضاّزٍد

چکیذه
در ايي تحقيق ،اليِ ًاسک رساًای ضفاف اکسيذ ًيکل کِ تزرٍی سيزاليِ ضيطِ تِ رٍش اسپزی پايزٍليشيش تْيِ ضذُ است تحت ػوليات تاسپخت در خالء ٍ َّا در
دهای  525 °Cتِ هذت  2ساػت قزار گزفتِ است .هَرفَلَصی سطح ًوًَِ ّا ًطاًگز افشايص اتؼاد ًاًَ جشيزُ ّای تطکيل ضذُ تؼذ اس تاسپخت در َّا در هقايسِ تا
خالء است .طيف  XRDاليِ ّا هَيذ ضکل گيزی فاس هکؼثی

 NiOتِ صَرت تس تلَری تا جْت گيزی (  )111تِ ػٌَاى راستای تزجيحی است کِ ػوليات

تاسپخت تِ تْثَد تلَری آى اًجاهيذُ است .طيف ّای  UV-Vis.اليِ ّا حاکی اس ضفافيت ًوًَِ ّا در ًَاحی هزئی ٍ فزٍسزخ است کِ در اثز تاسپخت ايي ضفافيت
ارتقاء يافتِ است.

The effect of annealing on the physical properties of nanostructured NiO thin films
deposited by spray pyrolysis method
Tasbandi, Atena; Eshghi, Hosein
Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

Abstract
In this research, nickel oxide thin film which is deposited on glass substrate by spray pyrolysis technique is used
under annealing process at 525 °C for 2 hours in vacuum and in air atmospheres. The morphology of the
samples shows that the nano-island grains are increased much higher when it is annealed in air than in the
vacuum. The XRD patterns of the layers confirm the formation of NiO in polycrystalline cubic structure mainly
oriented along (111) direction that annealing process has led in improving its crystallinity. The UV-Vis. spectra
show that the layers are transparent in the visible and infrared regions and that it is improved after annealing.
PACS No.: 70

ًاسک  NiOرا تِ رٍش اسپزی پايزٍليشيش تز رٍی سيزاليِ ّای

مقذمه
اليِ ّای اکسيذی ضفاف رساًا اس قثيل ITO ٍ ZnO ، SnO2

ضيطِ ًطاًذُ ٍ اثز تاسپخت را تز خَاظ فيشيکی آًْا هَرد تزرسی

تِ طَر ٍسيغ تِ ػٌَاى الکتزٍد ضفاف ،رٍکص ّای پٌجزُ ای ٍ در

قزار دادُ اين.

قطؼات اپتَالکتزًٍيك هی تَاًذ هَرد استفادُ قزار گيزد .ايي اليِ

جسئیات کارهای آزمایطگاهی

ّا ّوگی ًيوزساًاّايی تا رساًٌذگی ًَع ّ nستٌذ .در هقاتل اليِ

اليِ ّای ًاسک  NiOتز رٍی سيزاليِ ضيطِ ٍ تِ رٍش

ّای ًاسک اکسيذ ًيکل ( )NiOاس هشيت ّای گًَاگًَی تْزُ هٌذ

اسپزی اليِ ًطاًی ضذًذ .تزای تْيِ هحلَل ،اس  1/2گزم پَدر ًيکل

است .ايي هادُ تِ صَرت ًيوزساًايی اس ًَع

 pکِ رساًٌذگی آى

کلزيذ ّگشاّيذريت کِ در  50 mlآب دٍ تار تقطيز حل گزديذُ

تِ ػلت تْی جاّای ًيکل ٍ يا اکسيضى اضافی است ٍ دارای گاف

استفادُ ضذُ است .در ايي تحقيق کويت ّای :حجن ٍ هَالريتِ

ًَاری هستقين ٍ پْي در تاسُ  3/5تا  4/3 eVاست .تِ هٌظَر تْيِ

هحلَل ( ً ٍ )0/1 Mيش دهای سيزاليِ (  )450 °Cثاتت در ًظز

اليِ ّای  NiOا س رٍضْای گًَاگَى فيشيکی ٍ ضيويايی اس قثيل

گزفتِ ضذُ است .پس اس رضذ ،يك ًوًَِ تحت ػوليات تاسپخت

اليِ ًطاًی تخار ضيويايی (

 ،)CVDسل-صل ،اسپاتزيٌگ،

در دهای  525 °Cتِ هذت  2ساػت در ضزايط خأل در فطار

-3

الکتزٍضيويايی ،اليِ ًطاًی حوام ضيويايی ٍ اسپزی

ً( torr 10وًَِ ً ٍ )A1وًَِ ديگز در َّا (ًوًَِ

پايزٍليشيشاستفادُ ضذُ است [  .]6-4در ايي تحقيق ها اليِ ّای

گزفتٌذ .هَرفَلَصی سطح اليِ ّا تا هيکزٍسکَج الکتزًٍی رٍتطی
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گسيل هيذ اًی (  FESEMهذل  ،)Hitachi, S-4160خَاظ
ساختاری اس پزاش پزتَ

 )XRD ( Xدستگاُ D8 Advance-

ٍ Brukerاتستِ تِ خط طيفی  CuKαتا طَل هَج 0/15406 nm

چٌاًچِ پيذاست اتؼاد داًِ ّای جشيزُ هاًٌذ در ايي اليِ ّا توزٍر
اس حذٍد  40 nmدر ًوًَِ  A0تِ  60 nmدر ًوًَِ ٍ A1
سزاًجام تِ  70 nmدر ًوًَِ  A2رٍ تِ افشايص گذاردُ اًذ.

ٍ تزای سٌجص طيف ّای ػثَر ٍ جذب ًَری در گستزُ طَل
هَجی ً 1100 – 300اًَ هتز اس دستگاُ اسپکتزٍفَتَهتز

UV-

 Visاستفادُ ضذُ است .تزای ضخاهت سٌجی ًوًَِ ّا اس دستگاُ

خواظ ساختاری
ضکل  2طيف ّای ساختاری ًوًَِ ّا را در ضزايط قثل ٍ

 Taylor/Hobson Profilemeterاستفادُ کزدُ اين.

تؼذ اس تاسپخت ًطاى هيذّذ .چٌاًچِ پيذاست در تواهی ًوًَِ ّا

نتایج و بحث

تا فاس هکؼثی دارای جْت گيزی (  )111تِ ػٌَاى راستای تزجيحی
است .ايي طيف ّا ّوچٌيي گَيای آى است کِ گزچِ ًوًَِ

مورفولوشی سطوح
ضکل  1هَرفَلَصی سطح ًوًَِ ّا را ًطاى هی دّذ.

A0

اس فاس اضافی  Ni2O3تزخَردار است ،پس اس ػوليات تاسپخت ايي
فاس ًاپذيذ ضذُ ٍ تِ صَرت تك فاس در آهذُ است.
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ضکل  :2الگَی  XRDاليْْای  NiOقثل ٍ تؼذ اس تاسپخت.

اس ايي دادُ ّا ّوچٌيي هی تَاى تِ اطالػات تيطتزی اس
ساختار تلَری هَاد پی تزد کِ در اداهِ تِ آى پزداختِ اين.
A2

ابعاد بلورک ها ( :)Dتا تِ کارگيزی راتطِ ضزر:
()1

D  0.9  cos

هی تَاى اًذاسُ اتؼاد داًِ ّای تلَری را در ايي ًوًَِ ّا تذست

آٍرد .در ايي راتطِ  طَل هَج پزتَ ايکس β ،تشرگی توام پٌْا
در ًيوِ تيطيٌِ ) θ ٍ (FWHMساٍيِ پزاش تزاگ استً .تايج
تذست آهذُ تزای ايي ًوًَِ ّا در ستَى دٍم جذٍل  1ارائِ ضذُ
ضکل  :1هَرفَلَصی سطح ًوًَْْای  A2 ٍ A1 ،A0تا تشرگٌوايی .300 nm

استً .تايج حاصل حاکی اس آى است کِ تا اًجام تاسپخت اليِ ّا
اًذاسُ تلَرک ّا در ًوًَِ ّا رٍ تِ افشايص گذاضتِ اًذ.
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ثابت ضبکه  :aتزای ساختار ّای هکؼثی ايي کويت را هی تَاى تِ

تاسپخت ضذُ در هقايسِ تا ًوًَِ تاسُ رضذ يافتِ را هی تَاى تِ

کوك راتطِ [:]5

افشايص اتؼاد داًِ ّا ٍ ًيش اتؼاد ًاًَ جشيزُ ّای تطکيل ضذُ ًسثت
h2  k 2  l 2

()2

a2



1
2
d hkl

تذست آٍرد .در ايي راتطِ  dhklفاصلِ تيي صفحات تلَری است
کِ اس هؼادلِ تزاگ (

 ) 2d hkl sin   nقاتل هحاسثِ است.

داد .ايي رًٍذ افشايطی تغييزات در ػثَر اپتيکی اليِ ّا پس اس
تاسپخت در َّا تا ًتايج گشارش ضذُ تَسط کاتيي ٍ ّوکاراى [ ]5
هطاتقت دارد.
80

اتن ّای اکسيضى درٍى ضثکِ ای در ضثکِ تلَری  NiOتاضذ [.]5

60
40

کرنص  :εايي کويت کِ اس تشرگی توام پٌْا در ًيوِ تيطيٌِ قلِ
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ارجح تذست هی آيذ ،تا راتطِ [:]4

20
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افشايص ثاتت ضثکِ پس اس تاسپخت هی تَاًذ ًاضی اس قزار گيزی

(الف)
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)(nm

ٍ چگالی دررفتگی ها ) (δتِ ػٌَاى طَل خطَط دررفتگی تز

12

 1 
  2 
D 

()4

8
6

قاتل حصَل است .تحليل دادُ ّا در دٍ هَرد اخيز کِ در ستَى

A0
A1
A2

ّای چْارم ٍ پٌجن جذٍل  1آهذُ است ًطاًگز کاّص کزًص ٍ
ّوچٌيي چگالی دررفتگی ّا در ًوًَِ ّای تاسپخت ضذُ است کِ
هی تَاًذ تِ هؼٌی افشايص کيفيت تلَری در اليِ ّا تاضذ.

1000

4
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)Reflectance (%

ٍاحذ حجن تلَر اس راتطِ [:]4

(ب)

10
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)(nm
ضکل( :3الف) طيف ػثَری ٍ (ب) طيف تاستاب ًوًَْْای .A2 ٍ A1 ،A

جذٍل ً :1تايج آًاليش ً XRDوًَِ ّا قثل ٍ تؼذ استاسپخت در خال ٍ َّا.
δ )× 10-5 ((Aº)-2

ε)×10(-3

)a(nm

)D(nm

ًوًَِ

4/2

2/24

0/4166

15/42

A0

1/4

2/21

0/4167

15/65

)A1(vac.

9/3

2/19

0/4172

15/82

)A2(air

تِ کوك طيف ػثَر ٍ تاستاب ًوًَِ ّا ٍ تا استفادُ اس راتطِ
()5

1  1  R  
  ln

d  T

2

هیتَاى ضزية جذب ًوًَِ ّا را هحاسثِ کزد .در ايي راتطِ

خواظ اپتیکی
ضکل  3طيف ّای ػثَری ٍ تاستاتی ًوًَِ ّا را در ضزايط

d

ضخاهت اليِ (تزاتز  )180 nmاست .ضکل  4تغييزات طيفی
ضزية جذب را در گستزُ ًَر فزاتٌفص ( ً )λ ≥ 400 nmطاى

قثل ٍ تؼذ اس تاسپخت ًطاى هی دّذً .تايج ًطاى هی دّذ کِ در اثز

هی دّذ .ايي ًتايج تياًگز آى است کِ جذب اليِ ّا در ايي ًاحيِ

تاسپختً ،وًَِ اس هيشاى ضفافيت تاالتزی تزخَردار ضذُ است ،تِ

طَل هَجی پس اس تاسپخت ًسثت تِ قثل اس تاسپخت ،افشايص يافتِ

طَری کِ ػثَر ًَر در ًاحيِ هزئی (  )λ ≈ 550nmتزای ًوًَِ

است.

 A0حذٍد  54در صذ ،تزای ًوًَِ ًوًَِ  62 ،A1در صذ ٍ تزای
ًوًَِ  56 ،A2در صذ هی تاضذ .افشايص هيشاى ػثَر ًوًَِ ّای
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نتیجه گیری

5

ها در ايي تحقيق اثز تاسپخت را تز خَاظ فيشيکی اليِ ًاسک
FESEM

ِ کِ تز رٍی سيزاليِ ضيطNiO

 تصاٍيز.ًطاًی ضذُ است هَرد تزرسی قزار دادُ اين

3
2



ًطاًگز تطکيل ًاًَ جشيزُ ّايی در سطح ًوًَِ است کِ اتؼاد آًْا

 x105 cm-1

ِتِ رٍش اسپزی پايزٍليشيش الي

A0
A1
A2

4

تؼذ اس تاسپخت در َّا تشرگتز اس اًذاسُ آًْا پس اس تاسپخت در خأل

1

 اس ًتايج هطخصِ ياتی ساختاری اليِ ّا.در ضزايط يکساى ضذُ اًذ

0
300

هالحظِ ضذ کِ تواهی قلِ ّا در فاس هکؼثی تا جْت گيزی

320

340

360

380

400

(nm)

) رضذ پيذا کزدُ ٍ تا اًجام تاسپخت اتؼاد111 ( تزجيحی در اهتذاد

.A2 ٍ A1 ،A0  ضزية جذب ًوًَْْای:4 ضکل

ِ رٍ ت، تِ ٍيضُ در ضزايط تاسپخت در َّا،ِتلَرک ّا در الي
 طيف ػثَر اليِ ّا حاکی اس ضفافيت آًْا در.افشايص گذاردُ اًذ
ًاحيِ هزئی ٍ فزٍسزخ تَدُ ٍ پس اس تاسپخت ضفافيت آًْا تيطتز

تشرگی گاف ًَاری هستقين ًوًَِ ّا را هی تَاى اس طزيق

 تغييزات گاف ًَاری ًوًَِ ّا تا افشايص اتؼاد تلَرک ّا.ضذُ است

 در ًاحيِ خطی ٍ تقاطغ آىhν ) تز حسةαhν(2 تزٍىياتی ًوَدار

ِ در ًوًَِ تاسُ رضذ يافتِ ت3/85 eV پس اس تاسپخت اس

.)5 تا هحَر افقی تذست آٍرد (ضکل

.هحذٍديت کَاًتَهی در ايي هَاد ساسگار است
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 ايي رخذاد تا ٍقَع.تاسپخت ضذُ در َّا تٌشل پيذا کزدُ است

(cm -1.eV)2

ٍ  در ًوًَِ تاسپخت ضذُ در خالء3/83
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ًَِ در ًو3/81 eV

(h)2 X10
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heV)
 تصَيز ضويوِ تغييزات.( تزای ًوًَِ ّاhν) ( تز حسةαhν)2  هٌحٌی:5 ضکل
.کاّطی گاف ًَاری هستقين اليِ ّا را قثل ٍ تؼذ اس تاسپخت ًطاى هی دّذ

ِايي دادُ ّا ًطاًگز يك رًٍذ کاّطی در گاف ًَاری اليِ ّاست ت
eV ،A1 ًَِ تزای ًو،3/85 eV  تزاتزA0 ًَِطَری کِ تزای ًو

ِ ايي تغييزات تا تَجِ ت. است3/81 eV ،A2  ٍ تزای3/83
تغييزات افشايطی اتؼاد داًِ ّای تطکيل دٌّذُ جشايز هاًٌذ ٍ ًيش
اتؼاد تلَرک ّا تا تَجِ تِ رخذاد پذيذُ هحذٍديت کَاًتَهی اهزی
.طثيؼی است
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