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اکسید تیتانیوم به علت  دی های نانولوله کربنی با رشد آنها بر روی های نانولولهبهبود گسیل الکترونی 

   دوگانه تشکیل نانوساختار
 اله عبدی، یاسر؛ ارضی، عزت؛ قاسمی، مسعود ه؛اسدی، فاطم

  تهرانانتهای خیابان کارگر شمالی ،  ،  ه تهرانفیزیك دانشگا دانشکده

 

 چکیده
 CNTنسبت به را  ی آنهابهبود قابل توجه گسیل الکترونو ایجاد ساختار دوگانه،  ( 2TiO) انیوماکسید تیت های دی روی نانولوله بر ( CNTs) های کربنی انولولهبا رشد ن

نشانی الیۀ  الیهرا با  CNTs است. 2TiO (TNTs )های  خداد با وجود گسیل الکترونی ضعیف نانولولهایم. این ر گزارش کرده برابری جریان گسیلی 4تا افزایش  ،ها

با  رشد دادیم. ( PECVD)نشانی بخار شیمیایی بهبود یافته با پالسما  ، به روش الیهیما هکردن سنتز کرد به روش آندی که TNTsتبخیر فیزیکی روی  به روش نیکل

 (nm 06-06) ( و باریكµm 9 )بیشتر از های بسیار بلند نانولوله(،  EGول )% اتیلن گلیک89در محلول الکترولیت یم نشان داد، TNTsمورفولوژی متفاوت  دو بررسی
  دهند.  دوگانه نتیجه می نانوساختاربهترین بهبود گسیل الکترونی را در  شوند که می های کامالً یکنواخت سنتز با طول
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Abstract  
 

A remarkable enhancement in the field emission of CNTs by growing them on TiO2 nanotubes(TNTs) is 

reported, i.e., up to 4 times increase in the emission current,. This is despite the poor field emission of TNTs; it 

is attributed to the formation of double-stage nanostructure. We have grown this double-stage nanostructure 

(CNTs/TNTs) by depositing a Ni layer on TNTs which have been grown by electrochemical anodization process, 

and then growing CNTs on TNTs using a plasma enhanced chemical vapor deposition system. In addition, we 

investigated two different morphologies of TNTs and found that tall (more than 8 µm) and thin (30-60 nm) TNTs 

with uniform lengths, grown in 98% EG electrolyte, resulted in the best improvement in the field emission.   

  

PACS No.  61.48.De, 73.22._f, 73.63.Fg, 81.07.De, 85.35.Kt, 79.70._q         

 

 قدمهم
  

است.  آنها ها گسیل میدانی نانولوله ازجمله خواص مورد توجه در

با بسیار بلند و باریك یك رسانای  باید خوبیك گسیلندۀ میدانی 

های  که گسیلنده CNTsابل باشد. در مقاستحکام مکانیکی باال 

 نانوله های دی اکسید تیتانیوم گسیل میدانیاند،  بسیار خوب میدانی

(TNTs) تابع کار نسبتاً پایین  .ر کم بررسی شده استبسیا

CNTs (eV 5 ،)( نسبت به eV 4/4) TNTsهای منظم  دسته

و شعاع انحنای  CNTsهای منظم  مشابه با دسته مورفولوژی

 کند.  ای مطرح برای گسیل میدانی می را گزینه TNTsکوچك، 

کردن ورق  وش آندی، رTNTs های متعدد سنتز از میان روش     

Ti  که در این تحقیق استفاده شدهدر الکترولیت حاوی فلورید 

 .]1[کند  ها ایجاد می خوبی روی ابعاد نانولولهکنترل بسیار ، است

های متعددی وجود دارد که به روش  نیز روش CNTsرشد برای 

توان  ( میPECVDیافته با پالسما ) یی بهبودنشانی بخار شیمیا الیه

CNTs 0و 2[ عمودی رشد داد[. 

ها از سطوح جامد، مایع یا  گسیل میدانی، گسیل الکترون     

که  های منفرد به هوا یا خأل تحت میدان الکترومغناطیسی است اتم

در  کاربردی گسیل میدانیاهمیت  دهد. رساناها نیز رخ مینیمدر 

. شود والکترونیك خأل باال روشن میو نان صنعت تفنگ الکترونی
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توانند گسیل  ارهای دوگانه میمشخص شده است که نانوساخت

ما در این کار، بهبود قابل توجه . میدانی را به خوبی بهبود بخشند

  یم.ه انشان داد CNTsرا نسبت به  CNTs/TNTsسیل میدانی گ
 

  کار آزمایشگاهی
 

بسیار ریز  های را با سنباده mm1 به ضخامت  Tiورق سطح 

ول استون و محل از قرار دادن درپس چرخان هموار کردیم و 

با آب و شستشو  min15 به مدت اتانول در دستگاه فراصوت 

به عنوان آند در محلول الکترولیت قرار دادیم. با آنرا  (،DI)دیونیزه 

از  cm5 فاصلۀ به  ورق مس یك)برقراری جریان بین آند و کاتد 

زمان و از  ولتاژ، مدت. رشد دادیم Tiروی سطح  را TNTs، (دآن

بر طول، قطر و مورفولوژی سطح یب الکترولیت همه مهمتر ترک

افزایش مرتبۀ استفاده از الکترولیت نیز  .دنگذار ها اثر می نانولوله

 ،V56هایمان را در  ما نمونه. ]4[دهد  ها را افزایش می طول نانولوله

h15 % حجمی  96)% 96و در دو الکترولیت مختلفEG % +26 

DI  +68/6  موالرF4NH% جمی ح 89)% 89( وEG % +2 DI  +

در هر دور رشد آندی، دو ورق رشد دادیم.  (F4NHوزنی  %0/6

Ti  را همزمان رشد دادیم تا روی یکی از آنهاCNTs .قرار دهیم 

برای  C˚566در دمای  h2  به مدترا  TNTsی ها نمونهسپس 

 تشکیل حالت بلوری گرمادهی کردیم. 
خورده )زیرالیۀ  بادهسم Tiرق و وحاصله  TNTsهای  نمونه     

و  کردیم نیکلنشانی  زیکی الیهبه روش تبخیر فی ( راCNTsرشد 

 C˚066تور قرار داده و تا دمای  16-2با خأل  PECVDدر دستگاه 

اعمال یك پالسمای پس از  ور گاز هیدروژن گرم کردیم.در حض

DC از گاز هیدروژن به مدت min 0 ( تشکیل که منجر به

لن در حضور گاز استیاعمال پالسمای با ، (شد نانوجزایر نیکل

  .را رشد دادیم min06، CNTs به مدت اکسیژن 
یك ویفر آند مورد استفاده برای آزمایش گسیل میدانی      

انداز بین  فاصله نشانی کردیم. الیه نیکلکه روی آن  ی بودسیلیکون

نازک فوتورزیست عایق بود که روی الیۀ  آند و کاتد یك الیۀ

Ni/Si سپس با ایجاد یك مساحت  وش چرخان نشاندیم.به ر

2ای حدود  دایره
cm 2/6 ،سطح آند را  به روش فوتولیتوگرافی

 ایجاد کردیم.

  نتایج
 

، 89ۀ دوگانۀ %ولتاژ سه نمون -منحنی جریان)الف( 1نمودار شکل

)نمونۀ اکسیدی با محور  دهد کربنی را نشان می و 89اکسیدی %

)الف( جریان گسیل میدانی 1شکل در. تر جریان در ضمیمه( ظریف

)با شرایط نمونۀ اکسیدی در مقابل نمونۀ کربنی و نمونۀ دوگانه 

بسیار ناچیز است، اما قرار گرفتن همین مشابه(  CNTsرشد 

TNTs  با گسیل میدانی ضعیف زیرCNTs  و ایجاد ساختار

دوگانه، گسیل میدانی نمونۀ دوگانه را نسبت به نمونۀ کربنی بهبود 

بخشد به طوری که جریان گسیلی نمونۀ دوگانه  توجهی می قابل

 برابر افزایش یافته است. 4بیشتر از  V46نسبت به نمونۀ کربنی در 
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نوردهایم که گسیل میدانی را توصیف  -بر اساس نظریۀ فاؤلر     

2کند، ) می
V/I)Ln  بر حسبV/1  یك خط مستقیم است با شیبR : 

   

     (1) 

 

عامل  βکاتد و -لۀ آندفاص dکار گسیلنده،  تابع φ ،(1) در رابطۀ

نوردهایم  -هر سه نمودار فاؤلرخطی بودن تقویت میدان است. 

که  β .نوردهایم است -یت از رابطۀ فاؤلرنمایانگر تبع )ب(1شکل

از  خاصیت گسیل میدانی هر یك است Rرابطۀ عکس با در 

 Rدر اینجا عدد بزرگ . کند را توصیف میای  های نانولوله گسیلنده

دهد  نشان می کوچك( β) دو نمونۀ دیگر نسبت به نمونۀ اکسیدی

   .اند های ضعیفی گسیلنده TNTsکه 

میزان بهبود  بر TNTsبه بررسی اثر ساختار تحقیق  ما در این     

نمودارهای  2پرداختیم. در شکل گسیل میدانی ساختار دوگانه

 TNTsاند.  د نمونۀ دوگانه و اکسیدی رسم شدهولتاژ چن -جریان

جریان گسیلی نمونۀ اند.  سنتز شده 96و % 89کترولیت %در دو ال

برابر  0/1پنجم الکترولیت(  )مرتبۀ 96%نسبت به  89اکسیدی %

 های دوگانۀ آنها ( اما در نمونه2)ضمیمۀ شکلاست افزایش یافته 

این (. V46)در هستیمبرابری جریان گسیلی  5/4افزایش شاهد 

و علت  96نسبت به % 89لیت %الکترو TNTsیعنی برتری مشهود 

که  0( شکلSEMدر تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ) آن

 TNTsقطر  د نهفته است.نده را نشان می TNTsمورفولوژی سطح 

 5/1-0است و طول آنها به  nm466-266 ،96الکترولیت %

هایی به قطر  نانولوله 89که الکترولیت % رسد در حالی میکرون می

nm06-06 در دهد می میکرون نتیجه 9بیشتر از  اعو ارتف .

با افزایش ارتفاع )متناسب با افزایش زمان رشد یا  96الکترولیت %

مرتبۀ استفاده از الکترولیت( شاهد نایکنواختی بیشتر در طول 

رغم ارتفاع  علی 89ها هستیم که این مشکل در الکترولیت % نانولوله

 یکدست و یکنواخت سنتز ها کامالً شود و نانولوله زیاد مشاهده نمی

، 89های دوگانۀ الکترولیت % علت برتری نمونه شوند. می

بلند و باریك و در عین حال کامالً یکنواخت  2TiOهای  نانولوله

 CNTsشوند سطح کامالً یکنواختی برای سنتز  است که باعث می

ها  روی آنها فراهم شود. در نتیجه در یك سطح وسیع، تمام نانولوله

های دوگانۀ  کنند در حالی که در نمونه یل میدانی شرکت میدر گس

های اکسیدی نایکنواخت باعث رشد  ، نانولوله96الکترولیت %

 βهای بلندتر با  شوند. در این حالت نانولوله می CNTsنایکنواخت 

های کوتاهتر مجاور خود، اجازۀ شرکت در گسیل  بزرگتر به نانولوله

بزرگ، چگالی جریان  βجه با وجود دهند. در نتی میدانی را نمی

    شود.  گسیل میدانی از یك مقدار مشخص بیشتر نمی
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اکسیدی معادل آنها  های دوگانه و واع نمونهولتاژ ان -یاننمودارهای جر. 2شکل

  .در شرایط اتمسفر و با یك آند یکسان (ضمیمهجریان در تر  ظریفمحور با )
 

 

 

 
  

)الف و ب( و  96الکترولیت % 2TiOهای  هنانولول SEMیر تصاو .3شکل

، )ب( h14 به مدت  V56)پ(. شرایط رشد نمونۀ )الف( ولتاژ  89الکترولیت %

تصویر سطح مقطع .  h18 به مدت  V46و )پ( ولتاژ  h21 به مدت  V56ولتاژ 

  .دهد نشان می µm 9 بیشتر ازرا  ها طول نانولوله ،ضمیمهشکل در نمونۀ )پ( 
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دهد که  یر جانبی یك نمونۀ دوگانه را نشان میتصو 4شکل     

TNTs % رشد عمودی ایم سنتز کرده 89آن را در الکترولیت .

CNTs  رویTNTs  به خوبی مشهود است.و قطر کوچکتر آنها  
 

 
 در الکترولیت TNTsکه  CNTs/TNTs. نمای عرضی نمونۀ دوگانۀ 4شکل

%89  ،V 06  و به مدتh 0 اند. رشد یافته 
 

که بیشترین  89، الکترولیت %2های دوگانۀ شکل در میان نمونه     

دهد  جریان گسیلی را دارد، کمترین عامل تقویت میدان را نشان می

(4280 = β کار  میکرون و فرض تابع 0کاتد  -برای فاصلۀ آند

eV0/4 پنجم  )مرتبۀ 96و الکترولیت % (های دوگانه برای نمونه

سیلی را دارد، بیشترین عامل الکترولیت( که کمترین جریان گ

های الکترولیت  (. در نمونهβ =0026دهد ) تقویت میدان را نشان می

ها بلندتر  طول نانولوله با افزایش مرتبۀ استفاده از الکترولیت، %96

علت  ایش نایکنواختی هستیم.با افزایش طول شاهد افز شود که می

استفاده از  )مرتبۀ پنجم 96% کاهش جریان گسیلی نمونۀ دوگانۀ

استفادۀ بار ) های دیگر این الکترولیت  نمونه نسبت به  الکترولیت(

، همین افزایش طول و در پی آن افزایش نایکنواختی (اول و دوم

طول  افزایش توان از طریق نمی 96تیجه با الکترولیت %است. در ن

را بیشتر از یك مقدار ساختار دوگانه نانوها گسیل میدانی  نانولوله

فاقد این ایراد است  89الکترولیت % ،بهتر کرد. در مقابل خصمش

، تا دهها میکرون ها امکان افزایش طول نانولولهرغم  علی یعنی

 شود.  ها حفظ می یکنواختی سطح نانولوله

در  پایداری گسیل میدانی یعنی پایداری جریان گسیل میدانی     

های ضروری  گیگذر زمان به ازاء ولتاژ ثابت اعمال شده، از ویژ

های گسیل نمایشگر اری از کاربردهای گسیل میدانی مانندبرای بسی

پایداری خوب گسیل میدانی نمونۀ دوگانۀ  5شکل. میدانی است

برای مدت  تور 16-2در شرایط خأل پایین  V15 به ازاء را  %96

دهد )زمان توقف آزمایش اختیاری بوده  ساعت نشان می 0بیشتر از 

تواند به علت سوختن یا کنده شدن  یۀ جریان میاست(. کاهش اول

های کربنی بسیار بلند و نیز اثر نامطلوب جذب اکسیژن  نانولوله

 ها باشد. روی سطح نانولوله

 
 16-2در خأل پایین  V15به ازاء  96زمان نمونۀ دوگانۀ %-. نمودار جریان5شکل

 دهد. نشان می ساعت 0تور که پایداری خوب جریان را در مدت زمان بیشتر از 
 

 گیری نتیجه
ساختار  2TiOهای  های کربنی روی نانولوله با رشد دادن نانولوله

بخشد  که گسیل میدانی را به خوبی بهبود می ای ایجاد کردیم دوگانه

 ( وهای کربنی برابری جریان گسیلی نسبت به نانولوله 4)افزایش

های  انولولهبه پارامترهای ساختاری ن میزان این بهبود نشان دادیم

2TiO .در  از جمله طول، قطر و مورفولوژی سطح بستگی دارد

 0ی خوبی )بیشتر از ضمن این نانوساختارهای دوگانه پایدار

 دهند. حتی در شرایط خأل پایین نشان می ساعت(
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