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کنترل خواص اپتیکی الیههای نازک  Cd1-xZnxSتوسط عملیات حرارتی
سمیه عزیزی ،حمید رضاقلیپور دیزجی ،محمدحسین

احسانی*

آزمایشگاه الیهنازک ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

چکیده
در این تحقیق نانوذرات (0/8و Cd1-xZnxS )x=0/5بهکمک تابش ماکروویو تهیه شدند .خواص ساختاری نانوذرات با استفاده از
پراش پرتو ایکس ( ،)XRDتبدیل فوریه فروسرخ ( )FTIRو پراش انرژی پرتو ایکس ( )EDAXمورد بررسی قرار گرفت .نتایج
بررسیهای  XRDنشان میدهد که ساختار بلوری نانوذرات  Cd0.5Zn0.5Sاز نوع مکعبی و نانوذرات  Cd0.2Zn0.8Sاز نوع
هگزاگونال میباشد و کوچکتر شدن اندازه بلورکها وارد شدن  Znدر شبکه را گزارش میدهد .طیف سنجی FTIRوجود
پیوندها را تأیید میکند .طیف سنجی  EDAXمقدار واقعی نمونهها را نشان میدهد الیههای نازک (0/8وCd1- )x=0/5

xZnxSبهروش تبخیر حرارتی با استفاده از نانوذرات ساخته شده ،بر روی زیرالیههای شیشهای با دمای  000درجه سانتیگراد
ساخته شدند .بهمنظور بررسی اثر عملیات حرارتی روی خواص اپتیکی این الیهها ،نمونهها در دماهای مختلفی تحت خأل
گذاشته شدند .مطالعه ساختاری و اپتیکی و بررسی ریخت نمونهها با شرایط مختلف عملیات حرارتی ،با استفاده از تحلیل پراش
اشعه  xو طیف سنج  UVانجام گردید .نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای بازپخت ضریب جذب و ضریب شکست نمونهها
افزایش مییابد .اما افزایش دمای بازپخت ،کاهش اندازه گاف نوار انرژی را در نمونهها بهدنبال داشته است .همچنین افزایش
آالیش روی در جایگاه کادمیم در ترکیب مورد مطالعه با کاهش ضریب شکست و افزایش اندازه گاف انرژی همراه بوده است.
کلیدواژگان :نانوذرات ،الیهنازک ،Cd1-xZnxS ،عملیات حرارتی ،خواص اپتیکی

مقدمه
عناصر گروه  II–VIاز جدول تناوبی دارای خواص
جالب توجهی هستند .در این میان نیمرسانای سولفید
کادمیم ویژگیهای خاصی نسبت به بقیه دارد .از
جمله این خواص میتوان به ضریب عبور باالی نور
مرئی ،توان نورتابی باال ،طول پخش زیاد ،خواص
فوتورسانایی ،گاف نواری پهن و الکترون خواهی زیاد
اشاره کرد [.]3

الیههای نازک این نیمرسانا نیز کاربرد زیادی در
ساخت فوتودیودها ،ترانزیستورهای اثر میدان،
موجبرها و سلولهای خورشیدی دارد .از الیهنشانی
( CdSنوع  )nبر روی ( CdTeنوع  )pیا بر روی
(( CuInSe2 )CISنوع  )pیک اتصال  p-nبوجود
میآید که بهعنوان دو الیه اصلی در سلول خورشیدی
شناخته میشوند .الیه سولفید کادمیم در این ساختار
به الیه پنجره موسوم است .همچنین الیههای ضخیم
این نیمرسانا نیز کاربرد وسیعی در حسگرهای نوری،
لیزرهای نیمرسانا و قطعات اپتیکی غیر خطی دارند.
الزم بهذکر است که از مواد نیمرسانا با گاف نواری
پهن میتوان برای ساخت دیودهای نورگسیل یا

*نویسنده مسئولehsani@semnan.ac.ir :

ساختارهای همگون لیزری برای تابش در ناحیه طیف
نور مرئی استفاده کرد [.]0

0
آالیش نیمرسانای  CdSبا عنصر  Znبا درصدهای
متفاوت که منجر به ترکیب سهتایی Cd1-xZnxS

میشود ،تغییر در خواص اپتیکی این ترکیبات را به
همراه دارد [ .]1تنظیمپذیری خواص اپتیکی از جمله
گاف انرژی  Cd1-xZnxSبا تغییر در اندازه دانهها،
ترکیب اجزا و تغییر در ریخت قابل توجیه است
[4و.]5
الیههای نازک  Cd1-xZnxSبهطور گستردهای در
سلولهای خورشیدی نامتجانس و قطعات رسانایی
نوری استفاده میشوند .در سلولهای خورشیدی،
سولفید کادمیوم با انرژی گاف نواری  0/4 eVبه
عنوان نیمرسانای با گاف نواری مستقیم نوع  nمورد
استفاده قرار میگیرد .جانشینی  Cdتوسط  Znدروازه
اپتیکی را در سلولهای خورشیدی غیر همنوع،
افزایش میدهد .همچنین استفاده از  Cd1-xZnxSدر
سلولهای خورشیدی از نوع  CISبهجای CdS

میتواند باعث افزایش در جریان نوری شود [.]6
برای تهیه الیههای نازک  CdSاز روشهای مختلف
نظیر کندوپاش ] ،[7نشست شیمیایی بخار ] 8و،[3
تبخیر در خأل ]30و ،[33پالس لیزر ]،[30
الکتروانباشت ] [31و اسپری پایرولیزز ] [34استفاده
شده است.
در این مطالعه در ابتدا مواد اولیه مورد نیاز برای
الیهنشانی توسط روش آلیاژسازی با کمک مایکروویو
تهیه گردید .در ادامه خواص اپتیکی الیههای نازک
سولفید کادمیم آالیش شده با روی که در کوره تحت
خأل بازپخت شده بودند ،مورد مطالعه قرار گرفته
است.

کنترل خواص اپتیکی الیه های نازک...

کارهای آزمایشگاهی
روش ساخت مواد اولیه برای الیهنشانی
عموماً مواد اولیه الیهنشانی بهصورت آماده و با
قیمت بسیار باال تهیه میگردد .اما در این کار از روش
مایکروویو برای تهیه نانوذرات  Cd1-xZnxSاستفاده
گردیده است .روش مایکروویو بهعنوان یک روش
سریع و ساده و کارآمد شناخته شده است .امواج
مایکروویو تولید شده توسط مگنترونها ،امواج
الکترومغناطیسی هستند که ترکیبی از میدانهای
الکتریکی و مغناطیسی میباشند با طول موج واقع در
بازه  3 mmتا ( 3 mبسامد  .)0/1-100 GHzگرمایش
مایکروویو برهمکنش مستقیم بین امواج مایکروویو و
مواد میباشد .یکی از مزایای استفاده از مایکروویو،
انجام واکنش در شرایط سادهتری است .این در حالی
است که در بیشتر روشهای تولید نانوذرات ،واکنش
به دمای باال و زمان بیشتری نیاز دارند.
برای تهیه نانوذرات  Cd1-xZnxSاز استات کادمیم و
استات روی با خلوص  %38بهعنوان مواد پایه واکنش
و از تیواستامید و اتیلن گیلکول بهترتیب بهعنوان منبع
گوگرد و حالل استفاده گردید .تمامی مواد اولیه از
شرکت مرک تهیه شدند .در اثر تابش ماکروویو ،ابتدا
یک واکنش قوی بین Cd2+و تیواستامید منجر به
تشکیل کمپلکس تیواستامید Cd-میشود .در ادامه با
استفاده از امواج مایکروویو از تولید زیاد  S2-در
محلول جلوگیری میشود و شرایط برای تشکیل CdS

فراهم میگردد .نمکهای کادمیم و روی و تیواستامید
به آسانی در اتیلن گیلکول حل میشوند و تشکیل
کمپلکس تیواستامید Cd-میدهند .سپس کمپلکس
تیواستامید Cd-دستخوش تجزیه حرارتی تحت
تابش دهی مایکروویو میشود و تبدیل به CdS

میگردد.
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برای تهیه نانوذرات  Cd0.8Zn0.2Sجمع مولی  Znو

خشک با خلوص باال استفاده گردید .در انجام آزمایش

 Cdبرابر با  0/005مول را در  35میلیلیتر اتیلن

حدود  0/6گرم از نانوذرات به درون بوته مولیبدنی

گیلکول و بهطور جداگانه  0/005مول از تیواستامید

درپوش دار منتقل گردید .سپس محفظه را بسته و

( )CH3CSNH2را در  35میلیلیتر اتیلن گیلکول،

درون آن در دو مرحله تا  530-6 torrخأل شد.

تحت همزن مغناطیسی بهطور کامل حل نمودیم .بعد

زمانی که خأل مناسب بهوجود آمد ،در این مرحله

از آن محلول تیواستامید به آرامی تحت همزن

گرمکن را روشن کرده تا زیرالیه بهدمای  000درجه

مغناطیسی به محلول استات کادمیم اضافه شد تا

سانتیگراد برسد .سپس جریان الکتریکی در حالی که

بهطور کامل در هم مخلوط شوند .در این زمان رنگ

مقدار آن بهآرامی افزایش داده میشد از چشمه عبور

محلول زرد کم رنگ گردید .سپس ظرف حاوی دو

داده شد تا زمانی که بوته قرمز گردید .در این حالت

محلول ،داخل اجاق مایکروویو با توان  540وات قرار

مواد درون بوته تبخیر شده و روی زیر الیه چگالیده

داده شد .اجاق بهصورت دورهای که هر دوره از 300

شد .در این مرحله از آزمایش ،الیه با ضخامت 000

ثانیه تشکیل شده که بهصورت  10ثانیه روشن و 70

نانومتر در مدت زمان حدود  6دقیقه تشکیل یافت.

ثانیه خاموش میباشد عمل نمود .در اثر تابش امواج

بهمنظور بررسی اثر عملیات حرارتی روی ترکیب

مایکروویو ،رنگ محلول بهصورت زرد پر رنگ در

(0/8و Cd1-xZnxS )x=0/5نمونهها در داخل لوله

آمد .محلول حاصل از تابش مایکروویو را جهت

کوارتز قرار داده و سپس در دماهای 450 ،150 ،050

تشکیل پیوندهای  Cd1-xZnxSدر کوره خشککن

درجه سانتیگراد بهمدت  380دقیقه در شرایط خأل

تحت دمای  80oCدر مدت  48ساعت قرار داده تا

( )30-6mbarبازپخت شدند .نمونههای Cd0.5Zn0.5S

کامالً خشک شود .پودر نارنجی رنگ حاصل پس از

بهترتیب  B1 ،B0و  B2و نمونههای Cd0.2Zn0.8S

خروج از کوره ،بهمنظور کلسینه شدن بهمدت سه

بهترتیب  C1 ،C0و  C2نامگذاری گردید و طیف

ساعت در دمای  100oCدر کوره الکتریکی قرار داده

عبوری و جذب نمونهها توسط دستگاه طیفسنج

شد تا برای انجام آنالیز آماده شود .بدین ترتیب دو

 UV-Visمدل  3800اندازهگیری شد .در ادامه

نمونه با 0/8و x=0/5آماده گردید که نمونهها بهترتیب

بهکمک روابط مناسب تأثیر عملیات حرارتی روی

 aو  bنامگذاری شدهاند .برای بررسی خواص کیفی

کمیتهایی چون طیف عبور ،ضریب جذب ،ضریب

نانوذرات (0/8و Cd1-xZnxS )x=0/5که برای تهیه

خاموشی ،ضریب شکست و گاف انرژی بررسی شد.

الیهنازک از آن استفاده میشود ،آزمایشهای ،XRD
 EDAX ،FT-IRانجام داده شد .از پودرهای بهدست
آمده (0/8و Cd1-xZnxS )x=0/5برای ساخت الیههای
نازک  Cd0.5Zn0.5Sو  Cd0.2Zn0.8Sتوسط دستگاه

نتایج و بحث
خواص ساختاری نانوذرات Cd1-xZnxS
(0/8و)x=0/5

تبخیر حرارتی در خأل بهروش فیزیکی روی زیرالیه

برای بررسی فاز و اندازه دانه نمونهها از آنالیز

شیشه استفاده شد .زیرالیههای شیشهای ابتدا توسط

 XRDاستفاده گردید .مدل دستگاه مورد استفاده

آب دیونیزه و حمام اولتراسونیک تمیز شدند .در

 D4Brukerو با فیلتر نیکل و هدف مسی  Cu-Kαو

پایان ،جهت خشک کردن زیرالیهها از گاز نیتروژن

طولموج  3/54Åبود .الگوهای  XRDمربوط به این

کنترل خواص اپتیکی الیه های نازک...

4
نمونهها از  0θ =00°تا  0θ =70°انجام گرفته است.

که در این رابطه  λطولموج اشعه ایکس β ،عرض

مقادیر الکترونگاتیویته برای  Cdو  Znبهترتیب 3/63

قله در نیمبیشینه ( )FWHMو  زاویه مربوط به

و  3/65میباشد که تقریباً مساوی هستند و برای

بلندترین قله میباشد .مقدار  Dبرای نمونههای  Aو

تشکیل نانوذرات  Cd1-xZnxSمناسب است .طول

 Bبهترتیب برابر با  1/40و  0/65نانومتر بهدست آمد.

پیوند برای  Cd-Sمساوی  073 pmمیباشد که %8/3

بهمنظور مطالعة پارامترهای شبکه  a, bو همچنین

بلندتر از طول پیوند  Zn-Sاست .تفاوت کم در طول

حجم یاخته واحد ( )Vمربوط به نمونههای  A, Bاز

پیوند ،تشکیل مواد آالئیده را آسان میکند.

روابط زیر که رابطه 1برای ساختار هگزاگونال و

بنابراین Zn0+میتواند وارد شبکه  CdSو یا مکانهای

رابطه 4برای ساختار مکعبی است استفاده شد .نتایج

درون شبکهای آن شود [.]35-37

حاصل از محاسبات در جدول 3ثبت شده است.
2d sin  n

0

1 4 h 2  hk  k 2
l2
( 
) 2
2
2
3
d
a
c

1

1
h 2  hk  k 2
(
)
2
d
a2

4

که در آن  dفاصله صفحات بلوری λ ،طول موج اشعه
ایکس فرودی θ ،زاویه براگ n=3 ،مرتبه پراشh,k,l ،

اندیسهای میلر و  aو  cثابت شبکه میباشد .با توجه
شکل .3الگوی XRDنمونههای  Cd0.5Zn0.5S )Aو )B

به اینکه شعاع یونی  )0/74Å( Zn2+کوچکتر از شعاع
2+

 H( Cd0.2Zn0.8Sمعرف ساختار هگزاگونال و  Cمعرف ساختار

یونی  )0/34Å( Cdاست ،ثابت شبکه که برای CdS

مکعبی)

برابر با  5/787انگستروم است با افزایش مقدار x

اندیسگذاری الگوی اشعه ایکس توسط نرم افزار
 Xpertانجام گرفت که کلیه قلهها مطابق JCPDS-

 Card No.00.024-1137بود.
از روی شکل میتوان مشاهده کرد ساختار بلوری
نانوذرات  Cd0.5Zn0.5Sاز نوع مکعبی و نانوذرات
 Cd0.2Zn0.8Sاز نوع هگزاگونال میباشد .همچنین
پهن شدگی قلههای مشاهده شده در الگوی
اشعهایکس نمونهها نشان دهنده این است که اندازه
ذرات در مقیاس نانو میباشد.
اندازه تقریبی نانوبلورکها ( )Dتوسط معادله دبای
شرر بهدست آمد.
3

0.9
 cos 

کاهش مییابد [ .]38بنابراین با توجه به اطالعات
بهدست آمده از  XRDمیتوان نتیجه گرفت که Zn

بهخوبی در شبکه نانوذرات وارد شده است .ترکیب
واقعی بهدست آمده ،توسط آنالیز  EDAXبررسی
شده است ،که نمودار آن در شکل  0مشاهده میشود.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،با افزایش  xمقدار
 Znرا بیشتر نشان میدهد .تفاوت کمی در مقدار
سولفور و مقدار استوکیومتری مشاهده میشود که به
علت فشار بخار باال و فرار بودن سولفور میباشد که
سبب ایجاد تهیجای 3سولفور در نمونه میشود.
جدول 3ترکیب واقعی نمونهها را نشان میدهد.

D

Vacancy

1

5
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 370/06به ارتعاشات پیوند  Zn-Sنسبت داده میشود
)(A

[.]04-00

)(B

شکل .1نمودار طیف  FTIRنانوذرات  Cd1-xZnxSبه ازای
(0/8و)x=0/5
جدول .3پارامترهای شبکه برای نانوذرات

Cd1-xZnxS

()x=0.5, 0.8
شکل .0طیف  EDAXنمونههای  Cd0.5Zn0.5S )Aو)B
.Cd0.2Zn0.8S

طیف  FTIRنمونهها در محدوده 400-4000 cm-3

فاز

هگزاگونال

مکعبی

قله اصلی

[]000

[]333

(07/0)8

(08/4)7

)dhkl (Å

(1/0)3

(1/3)1

)D(nm

(1/4)3

(0/6)0

)a(Å

(4/0)4

(5/4)1

)c(Å

(6/5)3

(5/4)1

)V(Å3

(31/0)3

(360/4)0

Cd

(08/5)0

(3/3)4

(00/5)6

(43/4)1

)˚([hkl] 2θ

توسط دستگاه  FTIRمدل 8400S-SHIMADZU

بهدست آمد .ابتدا نمونهها را با پودر  KBrمخلوط
کرده و تحت فشار قرار میدهیم تا بهصورت یک

نمونه

Cd0.5Zn0.5S

Cd0.2Zn0.8S

نتایج XRD

قرص درآیند .نتایج گرفته شده از آنالیز  FTIRدر
شکل 1نشان داده شده است و اطالعات بهدست آمده
در جدول 3آورده شده است .نوارهای جذب پهن
) (Aدر  1448/43 cm-3به ارتعاش کششی O-H

مولکولهای آب نسبت داده میشود که بهعلت آب

نتایج بهدست

جذب شده در سطح نمونهها میباشد .ارتعاشات

آمده از آنالیز

خمشی مولکولهای آب ) 3607/83 cm-3(Bمشاهده

EDX

میشوند [33و .]00ارتعاشات  C=Oو  C-Oدرcm-3

 3530/03و  3414/34 cm-3مشاهده میشود که این
ارتعاشات بهعلت وجود استات کادمیوم و استات
روی در محیط واکنش میباشد [ .]03نوارهای جذب
( )Cدر  436/60cm-3و  637/38 cm-3به ارتعاشات
کششی  Cd-Sو نوارهای جذب ( )Dدر cm-3

Zn
S

(48/3)4

 Xبدست آمده

0/54

از EDX

(47/5)1
0/81

بررسی نشان میدهد که با افزایش مقدار  xاز شدت
ارتعاشات  Cd-Sکاسته شده و بهشدت ارتعاشات
 Zn-Sافزوده میشود .این موضوع نشان میدهد که

کنترل خواص اپتیکی الیه های نازک...

6
ترکیب  Cd1-xZnxSتشکیل شده است .موقعیت
قلههای بارز ناشی از واکنش پیوندهای موجود در
نانوذرات  Cd1-xZnxSدر شکل 1آورده شده است.
خواص اپتیکی الیه نازک Cd1-xZnxS
(0/8و(x=0/5
درصد عبور و بازتابش در محدوده  100تا 3300
نانومتر بهترتیب توسط دستگاههای

Schimadzu

 UV-Vis 1650Pو Schimadzu UV-Vis 1800و
در محدوده  100تا  1000نانومتر توسط دستگاه
 PerkinElmer Lambda 450صورت گرفته است.
اثر دمای بازپخت بر طیف عبور ،ضریب جذب،
ضریب خاموشی ،ضریب شکست و گاف انرژی بر
روی الیهنازک (0/8و Cd1-xZnxS )x=0/5که در
دماهای  150 ،050و  450درجه سانتیگراد بازپخت
گردیده بودند بررسی گردید .نمونههای بازپخت شده
در دماهای مذکور بهازای  x=0/5بهترتیب  B1 ،B0و
 B2و بهازای  x=0/8بهترتیب  C1 ،C0و  C2نامگذاری
شدند.

همچنین،

نمونههای

عملیات

حرارتی

نشدة  Cd0.2Zn0.8Sو  Cd0.5Zn0.5Sبهترتیب  Bو C

شکل .4مقایسه میزان عبور اپتیکی نمونههای B2،B1،B0،B )A
و .C2 ،C1 ،C0 ،C )B

از این رو ،با افزایش دمای بازپخت ،عبور از نمونهها

نامگذاری گردیدند .شکل 4طیف عبور نمونههای

کاهش پیدا میکند که توسط سایر پژوهشگران نیز

بازپخت شده را نشان میدهد.

گزارش شده است [ .]06-05رفتار موجیگونه در

طیف عبور نمونه باز پخت نشده با استفاده از داده

طیف عبور نمونهها در شکل  1و  4بهدلیل برهمنهی

های بهدست آمده از روش تجربی و با استفاده از داده

نور فرودی و بازتابی از الیه نازک میباشد که رفتاری

های بهدست آمده توسط نرم افزار  PUMAبرای
مقایسه با یکدیگر رسم گردید .همانطور که در شکل
مشاهده میشود نمودار مربوط به هر دو نمونه شباهت
زیادی به یکدیگر دارند .شکل 4نشان میدهد با
افزایش دمای بازپخت میزان عبور الیههای نازک در
محدوده مرئی و نزدیک لبه جذب کاهش مییابد .پس
از بازپخت زبری سطح افزایش مییابد و نور از سطح
با زبری بیشتر پراکنده و منتشر میشود.

مرسوم میباشد [.]08-07
شکل 5نمودار تغییرات ضریب جذب برحسب انرژی
فوتون ( )hتابیده شده را نشان میدهد.
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شکل .5نمودار ضریب جذب نمونههای  B2،B1،B0،B )Aو )B
.C2 ،C1 ،C0 ،C

ضریب جذب ( )αنمونهها با استفاده از دادههای عبور
و توسط رابطه  α=)-3/d( LnTمحاسبه گردید که

شکل .6مقایسه ضریب خاموشی نمونههای  B2،B1،B0،B )Aو
.C2 ،C1 ،C0 ،C )B

با توجه به شکل مشاهده میشود که ضریب خاموشی

در آن  Tمیزان عبور اپتیکی و  dضخامت الیه است.

با افزایش دمای بازپخت افزایش مییابد .افزایش

با توجه به شکل 5مشاهده میشود که  αبا افزایش

ضریب خاموشی با افزایش دما دور از انتظار نیست

دمای بازپخت افزایش پیدا میکند .این امر با توجه به

چون همانطور که در جدول 0مشاهده میشود با

کاهش میزان عبور اپتیکی با افزایش دما (شکل )4

افزایش دما ،لبه جذب اپتیکی افزایش مییابد بنابراین

قابل پیش بینی بود .افزایش ضریب جذب میتواند به

بر میزان جذب افزوده میشود و ضریب خاموشی نیز

دلیل تغییر در دانهبندی و مرزدانهها باشد.

افزایش مییابد .این نتیجه در توافق با نتایج دیگران

با استفاده از دادههای ضریب جذب و با استفاده از

است [ .]07با استفاده از نرم افزار ]08[ PUMA

رابطه  ،K=(αλ)/4πضریب خاموشی ( )Kنمونهها

ضریب شکست نمونهها محاسبه و رسم گردید که در

محاسبه گردید و مقایسه بین نتایج حاصل برحسب

شکل  7آورده شده است.

طول موج در شکل  6ارائه شده است.

کنترل خواص اپتیکی الیه های نازک...

8

شکست در اثر افزایش آالیش روی در نمونه سری C

مشاهده میشود .این کاهش بهدلیل نزدیک شدن
ضریب شکست ترکیب به ضریب شکست  ZnSاست
[.]10
گاف نواری مربوط به نمونهها بهکمک قانون توک
محاسبه گردید ] .[11بر اساس این قانون رابطه میان
گاف نواری و ضریب جذب بهصورت زیر میباشد:
5

αhν=A(Eg-hν)n

که در آن  αضریب جذب Eg ،گاف نواری hν ،انرژی
فوتون ورودی و  Aیک ثابت است که به جرم مؤثر
الکترون و حفره و ضریب شکست ماده بستگی دارد.
در صورتی که گذار مستقیم و مجاز باشد مقدار n

برابر  0/5و در صورتی که غیر مستقیم و مجاز باشد
برابر با  0خواهد بود .بنابراین برای گافهای نواری
مستقیم نمودار  (αhν)2برحسب ( )hνرا رسم کرده و
شکل .7نمودار ضریب شکست برحسب طول موج برای
نمونههای  B2،B1،B0،B )Aو .C2 ،C1 ،C0 ،C )B

با برازش بخش خطی ،مقدار گاف نواری بهدست
میآید .برای گافهای نواری غیر مستقیم نیز

همانطورکه مشاهده میشود با افزایش دمای بازپخت،

نمودار (αhν)1/2برحسب ( )hνرا رسم کرده و با

ضریب شکست افزایش پیدا میکند .پس از محاسبه

برازش ،مقدار گاف نواری غیر مستقیم و انرژی جذب

ضریب شکست الیه ،دادههای بهدست آمده با معادله

و گسیل فوتونی حاصل میشود ] .[14پس از رسم

کوشی که بهصورت  n=A+B/λ2است ،برازش گردید

نمودارهای مذکور و استفاده از رهیافتهای مرجع

] .[03معادله کوشی برای نمونههای الیهنازک برای

] [15میتوان دریافت که گاف نواری نمونهها مستقیم

مواد شفاف قابل استفاده است و از این طریق

است.

ثابتهای  Aو  Bبرای نمونه مورد نظر قابل محاسبه

در شکل 8نمودار  (αhν)2برحسب  hνبرای نمونهها

است .پس از برازش دادههای تجربی با معادله کوشی
ثابتها محاسبه و در جدول 0ارائه شده است .نتایج
نشان میدهد با تغییر دمای بازپخت ضریب شکست
افزایش پیدا میکند .علت افزایش ضریب شکست
میتواند بهدلیل تغییر در درصد عناصر نمونهها باشد.
این روند افزایشی توسط سایر پژوهشگران نیز
مشاهده شده است [10و .]13همچنین کاهش ضریب

رسم شده و گاف نواری هر یک با برازش بخش
خطی آن محاسبه گردیده و در جدول 0نمایش داده
است .لبه جذب با استفاده از رابطه λC=1240/Eg
محاسبه گردیده و به جدول اضافه شده است (در این
رابطه طول موج برحسب  nmو گاف نواری برحسب
 eVاستخراج میشود).

3
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 ZnS (1/6میباشد که افزایش آالیش نمونه را به
نمونه سولفید روی نزدیک میکند [.]17
جدول 0مقایسه ثابتهای کوشی و گاف نواری و لبه جذب
مربوط به نمونهها.
لبه

گاف

جذب

نواری

()nm
450

()eV
(0/7)5

(30/53)3

437

(0/4)3

(4/57)1

(3/3)5

504

(0/4)6

(0/71)3

(3/3)6

B1

530

(0/4)1

(3/56)1

(0/0)0

B2

173

(1/0)7

(0/18)8

(3/7)5

C

186

(1/0)3

(1/36)0

(3/8)1

C0

450

(0/7)5

(1/63)0

(3/8)3

C1

457

(0/7)3

(0/80)7

(3/3)0

C2

B×014

A
(3/8)6

B
B0

نمونه

نتیجهگیری
با استفاده از روش تابش دهی مایکروویو نانوذرات
آلیاژی  Cd0.5Zn0.5Sو  Cd0.2Zn0.8Sتهیه و از آنها
شکل .8نمودار (αhν)2برحسب  hνبرای نمونههای )A
 B2،B1،B0،Bو .C2 ،C1 ،C0 ،C )B

بهعنوان مواد اولیه فرآیند الیهنشانی استفاده گردید.
مطالعه ساختاری روی نانوذرات ،ساختارهای مکعبی
و هگزاگونال را بهترتیب برای آنها نشان میدهد.

با توجه به شکل 8مشاهده میگردد که مقدار گاف

مطالعه اپتیکی روی الیههای بازپخت شده نمونهها

نواری برای همه نمونهها با افزایش دمای بازپخت

نشان داد که با افزایش دمای بازپخت ،ضریب جذب

کاهش مییابد .نظیر این مشاهده را هیگازی و

و ضریب شکست نمونهها افزایش مییابد .اما افزایش

همکاران گزارش نمودهاند [ .]16این پدیده را میتوان

دمای بازپخت ،کاهش اندازه گاف نوار انرژی را در

به کاهش تهیجاها در الیههای ساخته شده و افزایش
اندازه دانهها و در نتیجه بهبود خاصیت بلوری میشود
] .[06همچنین با توجه به اعداد ذکرشده در جدول،0
افزایش اندازه گاف نواری در اثر افزایش آالیش را
میتوان مشاهده کرد .این افزایش بهدلیل تفاوت اندازه
گاف نواری نمونه خالص ( CdS )0/44 eVو )eV

نمونهها بهدنبال داشته است .همچنین افزایش آالیش
روی در جایگاه کادمیم در ترکیب مورد مطالعه با
کاهش ضریب شکست و افزایش اندازه گاف انرژی
همراه بوده است.
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