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بیست ودومین همايش بلورشناسی و کانیشناسی ايران ،دانشگاه شیراز
اثر بازپخت بر روی برخی ثابتهای اپتیکی الیه های نازک PVK

تهیه شده به روش الیه نشانی چرخشی
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 1دانشگاه یزد ،دانشکده فیزیک ،گروه اتمی و مولکولی
 2موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد

چکیده
اليههای نازک پلی وينیل کربازول بر روی زيراليه های شیشه ای در دمای اتاق با استفاده از روش اليه نشانی چرخشی تهیه شدند.
سپس اليههای نازک در دماهای  08و  048درجه سانتیگراد به مدت  08دقیقه بازپخت شدند .ثابتهای اپتیکی مانند ضريب
شکست ( ،)nضريب خاموشی ( )kو گاف انرژی نمونه ها بر حسب دمای بازپخت با استفاده از روش پوش مانیفاسیر محاسبه شدند .به
نظر میرسد دمای بازپخت گاف انرژی ( )Egنمونهها را چندان تغییر نمیدهد.
كليد واژه -پلی وينیل کربازول ،اليه نشانی چرخشی ،اليه نازک ،ضريب شکست

مقدمه
پلی وينیل کربازول ( ) PVKاز مونومر وينیل کربازول تشکیل شده و نوعی پلیمر خطی با پايداری شیمیايی و گرمايی مناسب میباشد
که در صنعت الکترونیک کاربردهای زيادی دارد [ PVK .]0خواص اپتیکی از جمله ضريب شکست و شفافیت باال و جذب اپتیکی کم
در ناحیه مرئی و مادون قرمز دارد [ .]2همچنین اين ماده به واسطه داشتن دمای تبديل شیشهای باال ،در زمینه الکترواپتیک نقش
ال اشباع شده است و اکثر خواص اپتیکی و الکتريکی آن ناشی از گروه کربازول متصل به
بزرگی را ايفا می کند .ساختار اين ماده کام ً
آن است .يکی از کاربردهای اصلی اين ماده ،نقش گیرنده نور در دستگاههای فتوکپی میباشد [ .]0تاکنون برای تهیه اليههای نازک
 PVKاز روش اليه نشانی چرخشی استفاده شده است [ .]4اين ماده قابلیت انحالل در استرها و تتراکلريد کربن را دارد و رايجترين
حاللهای آن تولوئن ،کلروفرم ،کلروبنزن و متیلن کلرايد است.
ثابتهای اپتیکی از مهمترين پارامترهای اليههای نازک محسوب میشوند .به نظر میرسد پارامترهای اپتیکی اليههای نازک به طور
کلی با همان مواد در حالت حجمی متفاوت باشد و اين اختالف پارامترهای اپتیکی به شرايطی که اليه نشانی در آن انجام میشود،
به طور قابل توجهی وابسته است.
در اين تحقیق به تعیین میزان وابستگی خواص اپتیکی  PVKبه دمای بازپخت نمونههايی که به روش اليهنشانی چرخشی تهیه شده
است توجه داريم.

روش تجربی
پلیمر  PVKبه صورت پودر ،کلروفرم و تولوئن به عنوان حالل  PVKاز شرکت آلدريچ تهیه گرديد .در اولین مرحله از تهیه نمونهها،
ال خشک شد .برای تهیه محلول پلیمری 288 ،میلیگرم پودر  PVKدر  288میلیلیتر
زيراليه ها توسط آب و پودر شسته شدند و کام ً
تولوئن حل گرديد و با استفاده از روش اليه نشانی چرخشی با سرعت  2888دور بر دقیقه ( )rpmبه مدت  08ثانیه اليههای نازک بر
روی زيراليه شیشهای تهیه شدند .نمونه ها شفاف و فاقد ترک خوردگی بودند و چسبندگی خوبی به زيراليه داشتند .اثر بازپخت روی
اليههای نازک  PVKکه با شرايط يکسانی تهیه شده بودند در دماهای  08و  048درجه سانتیگراد نیز بررسی شد .اين عملیات بعد
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از قرار دادن نمونه ها در کوره و طی سه مرحله به شرح زير انجام گرفت .ابتدا در مدت  28دقیقه دمای کوره از دمای محیط به دمای
ذکر شده در باال رسید سپس در مدت  08دقیقه در دمای ثابت باقی ماند و باالخره در مدت  248دقیقه دمای کوره به دمای محیط
رسید .جهت تعیین ثابتهای اپتیکی نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تک پرتويی آزمايشگاه شیمی دانشگاه يزد طیف
عبوری نمونهها در ناحیه  058-0088 nmو در دمای اتاق اندازهگیری شد.

تعیین خواص اپتیکی
ثابتهای اپتیکی مانند ضريب شکست اليههای نازک  PVKبا استفاده از طیف عبوری توسط روش پوش مانیفاسیر[ ]5بدست آمد.
ضريب شکست ( )nنمونهها از طیف عبوری نمونهها (شکل )0با استفاده از رابطه زير محاسبه شد[]0
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که در آن  n0و  n1به ترتیب ضريب شکست هوا و زيراليه میباشد.
مقدار عددی  Nاز رابطه زير بدست میآيد.
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که  Tmaxو  Tminنقطه ماکزيمم و مینیمم طیف عبوری در طول موج مشخص میباشد.
ضريب خاموشی( )kبه طور مستقیم با استفاده از رابطه زير محاسبه میشود[:]7
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که در آن  tضخامت اليهها و  Pاز رابطه زير بدست میآيد.
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که ) C 2 = (n - n o )(n1 - n ) ، C 1 = (n + n o )(n + n1و  nضريب شکست اليهها در هر طول موج می باشد.

بحث و نتایج
شکل 0طیف عبور اليههای نازک پلی وينیل الکل بر حسب دماهای بازپخت را نشان میدهد .وجود قلههای تداخلی در شکل میتواند
مؤيد يکنواختی اليهها باشد .همانطور که مشاهده میشود قلههای تداخلی نمونهها جابجای بازپخت شده ،نسبت به قلههای تداخلی
نمونههای بدون بازپخت جابجا شدهاند و همچنین با افزايش دمای بازپخت نمونهها شفافتر و عبور اپتیکی به حدود  %55در طول
موج  528 nmمیرسد .مقادير  Tmaxو  Tminبرای طول موجهای مختلف و همچنین مقادير  Nو  nکه با استفاده از معادله ( )0و ()2
محاسبه شدند در جدول  0آورده شده است.
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شکل  :0طیف عبوری اليههای نازک  ZnSبا پخت شده در دماهای مختلف

همانطور از شکل  2مشاهده میشود ،با افزايش طول موج ( ،)ضريب شکست ( )nکاهش میيابد و از طول موج  758 nmبه باال
ضريب شکست تغییر چندانی نخواهد داشت.
ثابت خاموشی نیز بیشینه ای در لبه جذب دارد .تغییرات ضريب خاموشی با طول موج در اليههای نازک  ZnSبر حسب دمای
بازپخت در شکل  0نشان داده شده است .مقادير نسبتاً باالی ضريب خاموشی در اين تحقیق میتواند به دلیل نقايص بلوری مانند
مرز دانهها و درصد فضای خالی در دانهها باشد که با افزايش دمای بازپخت اين نقايص افزايش میيابد[ 0و.]5

www.SID.ir

Archive of SID

بیست ودومین همايش بلورشناسی و کانیشناسی ايران ،دانشگاه شیراز

شکل  :2تغییرات ضريب شکست  PVKبر حسب دمای بازپخت در بازه طول موجهای مختلف

شکل  :0تغییرات ضريب خاموشی بر حسب طول موج برای اليه های نازک  ZnSبازپخت شده در دماهای مختلف

تئوری جذب اپتیکی رابطه بین ضريب جذب و انرژی فوتون تابیده شده را به صورت:
()5
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میدهد که  αضريب جذب می باشد و از قاعده لمبرت[ ]08داريم
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 tضخامت A=-log(T) ،جذب اليه و  kيک عدد ثابت است m .نیز عدد ثابتی است که برای نیمرسانا با گاف انرژی مستقیم تقريباا

   ln( A) 

برابر يک و برای نیمرسانا با گاف انرژی غیر مستقیم برابر  0است]0[.

در رابطه ( )5هرگاه  ( h)2برابر صفر شود ،گاف انرژی برابر انرژی فوتون تابیده شده خواهد بود .لذا با برون يابی نمودار ) (h
بر حسب  hمی توان مقدار گاف انرژی را بدست آورد]5[.
نتايج حاصل از محاسبه گاف نواری مستقیم نشان داده شده در نمودار شکل  4نشان میدهد که گاف نواری نمونهها با افزايش دمای
بازپخت از 0/55 eVبه  0/50 eVکاهش میيابد .گاف انرژی نواری  PVKبه پارامترهای مربوط به ماده بستگی دارد .دلیل فیزيکی
اين کاهش اين است که با افزايش دما ،انرژی الکترونهای موجود در باالترين اوربیتال مولکولی اشغال شده ( )HOMOافزايش می-
يابد و انرژی کمتری برای شکستن پیوند الزم است.
2

شکل  :4منحنیهای گذار مستقیم نمونههای PVK

نتیجهگیری
اليههای نازک  PVKبه ضخامت  088نانومتر با روش اليهنشانی چرخشی تهیه شدند و در دماهای  048 C ،08بازپخت شدند.
طیف عبوری نمونه ها ،عبور بااليی را در محدوده طول موج مرئی و فروسرخ نشان داد .با افزايش دمای بازپخت گاف انرژی تا eV
 0/50کاهش پیدا کرد .ضريب شکست( )nو ثابت خاموشی( )kنیز برای اليه نازک  PVKدر طول موج  528 nmبه ترتیب  0/00و
 8/885به دست آمد که آن را برای ساخت ابزارهای اپتوالکترونیک مناسب میسازد.
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