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 ژل-تهیه شده به روش سلسولفید روی  خواص ساختاری و اپتیکی الیه نازک  اثر دمای خشک سازی روی

 1فرد ، مرتضی ؛ ایزدی 1قاضی ، محمد ابراهیم ؛  1آکده ، مرضیه

 دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده فیزیک1

 چکیده

 033℃در دماهای خشک سازی مختلف) شیشه ای ی ژل چرخشی بر روی زیرالیه -با استفاده از روش سلZnS     نیمرسانای  نازک های در این تحقیق ابتدا الیه

نتایج این بررسی نشان داد که محدوده دمای خشک  .نی شده مورد بررسی قرار گرفتسپس خواص ساختاری و اپتیکی نمونه الیه نشا ( رشد داده شد و153℃،053℃،

یش دمای خشک سازی در عین حال که تیکی نمونه ها نشان داد که با افزابررسی خواص اپ سازی  انتخاب شده روی خواص ساختاری نمونه ها تاثیر قابل توجهی ندارد.

    آنها تاثیر قابل توجهی ندارد. لیکن روی ضریب شکست م نمونه ها می شودکاهش گاف نواری مستقی اندکی باعث

Effect of drying temprerature on structural and optical properties of ZnS thin film prepared 

by sol-gel technique 
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Abstract 

In this study, at first ZnS semiconductor thin films have been grown on a glass substrate by spin sol- gel method 

and Then structural and optical properties of as-deposited sampeles investigated . our results studed that drying 

tempraturs don,t have any significant effect on structural properties of the samples. Investigation of the optical 

properties of ZnS thin films verified that the transmission and direct hand gap slowly decreases while drying 

tempreture increases . Refractive indices of the samples did not change by increasing of the drying tempraturs.  

 مقدمه

 محبوب نیمرسانایترکیبات  ( یکی از ZnSسولفید روی )    

( در دمای اتاق  ev7/0 – 5/0)با گاف نواری پهن  II-VI گروه 

 های ضد بازتاب در برای پوشش می توان  از آنکه . می باشد

به دلیل عبور قابل توجه  . [1]سلول های خورشیدی استفاده کرد

( در ناحیه نور مرئی می 05/0آن و ضریب شکست باالی آن )

بدلیل این . [0] استفاده کرد به عنوان فیلتر دی الکتریک توان از آن

مانند  ترونیکیاپتوالک سولفید روی در ساخت قطعات ویژگی ها،

به کار  المینسانسالکترو های  سنسورهای اپتیکی ، صفحه نمایش

از طریق روش های  ZnS الیه های نازک  سنتز .[0]می رود

انباشت الکترو شیمیایی، ، پاپرولیزز ژل،اسپریسل مانند  یلفمخت

  [.4]انجام می شود انباشت بخار شیمیایی

 ،ژل به دلیل کم هزینه بودن -سل ها، روش روش این میان در

تهیه سادگی فرایند و همچنین عملیات سنتز در دمای اتاق برای 

در  .استفاده قرار گرفته استده مورد رنازک به طور گست های الیه

خواص ساختاری اثر دمای خشک سازی روی  به بررسی این کار

ژل چرخشی  -که به روش سل ZnSو اپتیکی الیه های نازک 
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خواص ساختاری برای بررسی  سنتز شده اند، پرداخته شده است.

 B8-Advance Brukerمدل  Xنمونه ها، از دستگاه پراش پرتو 

Axs   با خط تابشCuKα    با طول موجǺ5435/1 برای  و

-UVاز دستگاه طیف سنج مدل  بررسی خواص اپتیکی نمونه ها

 1133-033در ناحیه طول موج  shimadzoشرکت  160

 نانومتر استفاده شد. 

 مراحل تهیه نمونه ها

موالر استات روی، محلول  0/3از محلول  تهیه سل مورد نظربرای 

-0موالر اتانول آمین و از  33305/3موالر تیواوره و محلول  4/3

. سپس محلول متوکسی اتانول به عنوان حالل استفاده گردید

حرارت داده شد.   53 ℃ه تحت دمای  دقیق 03حاصل به مدت 

سولفید  ی الیه نشانیاز گذشت سه روز از این محلول برا پس

که در فرایند تهیه  استفاده شد.روی، روی زیر الیه های شیشه ای 

انتخاب  153℃،  053℃،  033℃الیه ها دماهای خشک سازی 

)دمای خشک سازی   S1نمونه های تهیه شده به ترتیب  شدند. 

℃ 051)  ،  S2
)دمای   S3  ،(051 ℃)دمای خشک سازی  

عملیات خشک سازی نامگذاری شدند. ( 011 ℃خشک سازی 

 دقیقه انجام شد. 13نمونه ها در هر مرحله در مدت زمان 

 نتایج و بحث

 خواص ساختاری

آن ها اندازه  XRDبرای بررسی خواص ساختاری نمونه ها طیف 

نشان داده  1 نمونه ها در شکل XRDنتایج آنالیز  گیری شدند.

الیه ها دارای نشان دادند که  ثبت شده شده است. طیف های 

هیچ گونه قله ی قابل توجهی که  ساختار آمورف هستند زیرا

 نشانگر بلورینگی نمونه ها باشد در این طیف ها دیده نشد.
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 S3و  S1 ،  S2ت شده برای نمونه های ثب Xهای پراش پرتو 

  مطالعه خواص اپتیکی نمونه

برای بررسی خواص اپتیکی نمونه ها طیف تراگسیل آنها در 

 نانومتر اندازه گیری شدند. 1133 -033محدوده ی طول موج 

  است.نشان داده شده  0نتایج این اندازه گیری  در شکل 
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اندازه گیری شده برای الیه های نازک سولفید روی عبور  های : طیف0شکل

S1 ،  S2  وS3 

طور که در این شکل دیده می شود عبور متوسط نمونه ها  همان

در  تمام نمونه ها  % است. همچنین طیف های عبوری03 حدود

 . ناحیه طول موج اندازه گیری شده به صورت نوسانی است

 یکنواختیتواند نشانگر  می بودن طیف های عبوری ینوسان

 با نشان می دهد که مقایسه طیف های عبور .سطوح الیه ها باشد

افزایش دمای خشک سازی از میزان شدت نوسانگری طیف های 

با توجه به  .عبور کاسته شده و میانگین عبور نیز کاهش می یابد
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برای محاسبه ضخامت نمونه ها از نوسانی بودن طیف های عبور 

. برای این کار ابتدا منحنی پوش  [5]پل استفاده شد -سوانروش 

رسم می شود  های عبورعبوری از نواحی ماکزیمم و مینیمم طیف 

ضخامت الیه می توان   4و  0  ، 1،0 و سپس با استفاده از روابط

   ها را محاسبه نمود.
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به ترتیب ضریب شکست  S ،MT ،mTکه در این روابط   

 زیرالیه، مقادیر ماکزیمم و مینیمم مربوط به یک نقطه روی منحنی

تعداد نوسان  Mهمچنین است. ماکزیمم و مینیمم  های پوش 

به ترتیب  2nو  1n و 2و  1در بازه ی طول موجی بین 

می   2و  1ضریب شکست های متناظر با طول موج های 

متناظر می توان ضریب شکست  0با استفاده از رابطه  سپس باشد.

و سپس با استفاده از برازش این  هرا بدست آوردبا هر طول موج 

                                                                                                                                                                ضریب  ( فرمول کوشی)  5رابطه ی  نقاط با

می  زده تخمینبر حسب طول موج شکست متوسط نمونه ها 

 .شود

2

b
n a                                               (5)  

نشان داده شده  0در شکل  S1 نتیجه این محاسبات برای نمونه

نزدیکی لبه  درطور که در این شکل دیده می شود همان است.

جذب ضریب شکست به طور سریع کاهش یافته و سپس با 

افزایش بیشتر طول موج تقریبا ثابت می شود. مقادیر بدست آمده 

بدست  54/1برای ضریب شکست نمونه ها تقریبا یکسان و برابر 

همچنین مقادیر بدست آمده برای ضخامت الیه ها نشان می  آمد.

ی ضخامت متوسط الیه ها از دهد که با افزایش دمای خشک ساز

افزایش می یابد. این نتیجه با   nm 085تا حدود   nm 073حدود

ر ونه ها با افزایش دمای خشک سازی دکاهش طیف عبور نم

 توافق است.

 5مستقیم نمونه ها  از رابطه  گاف نواری بزرگی به منظور تعیین

   .استفاده شد

1

2( ) (h E )gh C  (6)                       

  Egانرژی فوتون فرودی،  h ضریب جذب، که در آن

. با برون یابی بخش خطی یک ثابت است C گاف نواری الیه و

در انرژی های باال با محور افقی می توان مقدار گاف  نمودار 

 7برای تعیین ضریب جذب از رابطه  نواری را بدست آورد.

 استفاده شده است.

ln(T)

d
     (7          )                                        

در یک مقدار عبور   Tضخامت الیه ها و  dکه در این رابطه  

نمودار های مربوط به تعیین گاف  است.طول موج مشخص 

مقادیر گاف  است.شده نشان داده  4نواری نمونه ها در شکل 

 گزارش شده است.  1در جدول  بدست آمده نواری

 نمونه هانتایج مربوط به محاسبه ضخامت و گاف نواری : 1جدول

S3 S2 S1 نمونه 

583 083 073 d (nm) 

80/5 83/5 00/5 Eg (ev) 

35/1 35/1 356/1 N 

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1880
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 S1نمونه : ضریب شکست اندازه گیری شده برای 0شکل 

 

 

 

 S3و  S1 ،  S2گاف نواری اندازه گیری شده برای الیه های نازک سولفید روی : 4شکل 

 نتیجه گیری

ژل  –به روش سل  ZnSدر این تحقیق، ابتدا الیه های نازک 

 زیادر دماهای خشک س چرخشی بر روی زیرالیه هایی شیشه ای

 تاثیر دمای خشک سازی بر انباشت شدند.  153℃،053℃، 033℃

 نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. خواص اپتیکی و ساختاری این

مشخصه یابی ساختاری نمونه ها با استفاده از اندازه گیری های 

XRD  و تغییر  آمورف هستند. ساختار تمام نمونه ها کهنشان داد

محدوده انجام شده تاثیر قابل توجهی روی  دمای خشک سازی در

شفافیت نمونه ها در  ساختار بلوری نمونه ها نداشته است.

که با  % است03 حدودnm053-1333  محدوده طول موجی

محاسبات مربوط به  .کاهش می یابدافزایش دمای خشک سازی 

 های مورد بررسی، نشان دادند که بانمونه  مستقیم گاف نواری

کاهش می  نمونه ها نیز اندکی افزایش دمای پخت گاف نواری
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