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REZUMAT 

Straturile subţiri de Sb2S3 au fost depozitate prin metoda evaporării termice în vid pe substraturi de sticlă menţinute la diferite tem-

peraturi cuprinse între 300 K şi 500 K. Proprietăţile structurale ale acestor straturi au fost determinate prin microscopie electronică 

de transmisie (TEM). Morfologia suprafeţelor straturilor subţiri de Sb2S3 au fost investigate prin microscopie atomică de forţă (AFM). 

Spectrele de transmisie optică ale straturilor subţiri de Sb2S3, la incidenţă normală, au fost măsurate în domeniul  lungimilor de 

undă cuprins între 500-1400 nm. Din dependenţa coeficientului de absorbţie de energia fotonilor a fost calculate energiile benzii 

interzise, Eg, pentru fiecare strat subţire de Sb2S3 

 

ABSTRACT 

Sb2S3 thin films were deposited by thermal evaporation under vacuum on glass substrates maintained at various temperatures 

between 300 K and 500 K. Their structural properties have obtained by transmission electron microscopy (TEM). The surface morphology 

of Sb2S3 thin films was investigated by atomic force microscopy (AFM). The optical transmission spectra at normal incidence of 

Sb2S3 thin films have been measured in the wavelength range of 500-1400 nm. From the photon energy dependence of absorption 

coefficient, the optical band gap energy, Eg, were calculated for each Sb2S3 thin films. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

În ultimii douăzeci de ani compuşii semiconductori 

binari, de tipul V-VI, au atras atenţia multor cercetători 

datorită aplicaţiilor acestora în fabricarea diferitelor dispo-

zitive optoelectronice [1-3]. Aparţinând acestei categorii, 

trisulfura de antimoniu (Sb2S3) a fost intensiv studiată, în 

ultimii ani, datorită proprietăţilor sale interesante cum ar 

fi: transmisie optică ridicată în domeniul vizibil şi infra-

roşu, indice de refracţie ridicat ( 2,8) în domeniul vizibil 

şi absorbţie optică neglijabilă în domeniul infraroşu [4-6]. 

Aceste proprietăţi remarcabile au condus la utilizarea cu 

succes a compusului Sb2S3 în straturi subţiri nanometrice, 

în diferite dispozitive electronice şi în special ca material 

ţintă în camerele TV şi dispozitivele de microunde [7].  

Straturile subţiri de Sb2S3 au fost preparate prin diferite 

metode: metoda chimică [8], evaporare termică în vid [9-

11], piroliză spray [12] şi metoda sol-gel [5]. De asemenea 

au fost efectuate o serie de cercetări privind structura, 

morfologia suprafeţei şi corelaţia acestora cu proprietăţile 

optice şi electrice ale straturilor subţiri de Sb2S3. Din 

asemenea cercetări s-a constat că aceste proprietăţi sunt 

puternic influenţate de condiţiile de depunere şi de 

tratamentele termice efectuate după depunere. 

2. REZULTATE EXPERIMENTALE  

ŞI DISCUŢII 

În lucrarea de faţă straturile subţiri de Sb2S3 au fost 

depuse prin metoda evaporării termice în vid pe substraturi 

de sticlă cu o transparenţă ridicată în domeniul vizibil 

(92,5 %). Pulberea de Sb2S3 de înaltă puritate (99,99 %) a 

fost evaporată termic în vid (p = 5 10
–5

 Torr), din creuzete 

de cuarţ încălzite cu ajutorul unor evaporatoare de kantal 

la temperatura de evaporare a Sb2S3 (800 K). În timpul 

depunerii distanţa evaporator-substrat a fost menţinută 

constantă la valoarea de 10 cm. Temperatura substratului 

de sticlă a fost menţinută constantă în timpul depunerii şi 

au fost preparate diferite probe la temperaturi ale sub-

stratului cuprinse între 300 şi 500 K. Prin modificarea ratei 

de depunere între 1 şi 3 nm/s, au fost obţinute straturi 

subţiri de Sb2S3 cu grosimi cuprinse între 0.35 şi 1.12 m. 

Grosimea straturilor subţiri de Sb2S3 a fost determinată 

după depunere cu ajutorul unui microscop interferenţial 

MII-4, tip Linnik, ce funcţionează pe baza metodei inter-

ferometrice a franjelor de egală grosime. 

Structura straturilor subţiri de Sb2S3 a fost analizată 

prin microscopie electronică de transmisie (TEM) cu 
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ajutorul unui microscop electronic Philips CM 120, având 

o tensiune de accelerare a electronilor de 100 kV şi o 

rezoluţie de 2Å. 

În figura 1,a şi b sunt reprezentate figurile de difracţie 

de electroni obţinute pentru două straturi subţiri depuse la 

temperatura substratului de 300 K şi respectiv 500 K. Din 

analiza acestor figuri de difracţie se constată că straturile 

subţiri depuse la temperatura camerei prezintă o structură 

amorfă, pe când straturile subţiri depuse pe substraturi 

încălzite la temperatura de 500 K prezintă o structură 

policristalină. Maximele de difracţie au fost indexate cu 

ajutorul indicilor Miller corespunzători structuri orto-

rombice a straturilor subţiri de Sb2S3. 
 

 
 

 
 

Fig. 1. Figurile de difracţie de electroni  

în cazul straturilor subţiri de Sb2S3 depuse la:  

a) TS = 300 K; b) TS = 500 K. 
 

Distanţele interplanare, hkd  , corespunzătoare straturi-

lor policristaline, au fost determinate din relaţia [13]: 

 hk

L
d

R
  (1) 

unde: ( )hk sunt indicii Miller;  – lungimea de undă a 

electronilor; L – lungimea camerei microscopului electro-

nic; R – raza maximelor de difracţie, determinată pentru 

fiecare maxim în parte din figura de difracţie (fig. 1b). 

Parametrii de reţea a, b şi c, corespunzători structurii 

ortorombice au fost determinaţi din relaţia [14]: 
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Din relaţiile de forma (2) scrise pentru toate maximele 

de difracţie din figura 1,b au fost determinaţi parametrii de 

reţea: a = 11,226 Å, b = 11,305 Å şi c = 3,891 Å, valori 

care sunt în bună concordanţă cu cele raportate în lucrările 

[7-12], pentru straturile subţiri de Sb2S3. 

Morfologia suprafeţelor straturilor subţiri de Sb2S3 a 

fost investigată prin microscopie de forţă atomică (AFM). 

În figura 2,a şi b sunt reprezentate imaginile tridimensio-

nale (3D-AFM) ale suprafeţelor straturilor subţiri depuse 

la temperatura substratului de 300 K şi respectiv 500 K. 
 

 
 

 
 

Fig. 2. Imaginile tridimensionale 3D-AFM  

în cazul straturilor subţiri de Sb2S3 depuse la:  

a) TS = 300 K; b) TS = 500 K. 

 

Rugozitatea medie, Ra, şi rugozitatea pătratică medie, 

Rq, a straturilor subţiri de Sb2S3 au fost determinate din 

relaţiile [15]: 

 1/a m iR N z z   (3) 

şi, respectiv: 

 
2

1/q m iR N z z  (4) 

unde: N este numărul de cristalite; zz  – înălţimea medie a 

cristalitelor; zi – deviaţiile maxime şi minime ale crista-

litelor faţă de valoarea medie. 

S-a găsit că rugozitatea pătratică medie a suprafeţei 

straturilor subţiri creşte de la valoarea 13,35 nm la valoa-

rea de 28,51 nm când temperatura substratului creşte de la 

300 la 500 K. 

Proprietăţile optice ale straturilor subţiri de Sb2S3 au 

fost determinate din spectrale de transmisie optică în do-

meniul lungimilor de undă cuprinse între 500 şi 1400 nm, 

utilizând un spectrofotometru cu dublu fascicul, tip Carl 



OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA STRATURILOR SUBŢIRI DE Sb2S3 

Buletinul AGIR nr. 3/2008 ● iulie-septembrie 43 

Zeiss Jena PMQ II. În figura 3 sunt reprezentate spectrele de 

transmisie corespunzătoare straturilor subţiri de Sb2S3 depuse 

la temperaturile substratului de 300 K şi respectiv 500 K. 
 

 
 

Fig. 3. Spectrele de transmisie corespunzătoare  
straturilor subţiri de Sb2S3 depuse la:  

a) TS = 300 K; b) TS=500 K. 
 

Din figura 3 se observă că spectrele de transmisie 
prezintă maxime şi minime de interferenţă ceea ce de-
monstrează depunerea uniformă a straturilor subţiri prin 
metoda evaporării termice în vid. Spectrul de transmisie 
corespunzător stratului subţire policristalin, depus la tempe-
ratura de 500 K, prezintă maxime şi minime de transmisie 
mai pronunţate decât stratul subţire cu structură amorfă, 
depus pe substrat aflat la temperatura camerei (300 K). De 
asemenea din figura 2 se observă că stratul subţire depus la 
temperatura de 500 K prezintă o transmisie mai scăzută 
decât stratul depus la 300 K. Acest fapt se datorează difuziei 
şi reflexiei radiaţiei electromagnetice pe graniţele dintre 
cristalitele ce apar în acest strat. În domeniul infraroşu, 
straturile subţiri de Sb2S3 prezintă o transmisie ridicată, cu 
valori cuprinse între 55% şi 83% a radiaţiei electro-
magnetice. De asemenea s-a constatat că marginea 
absorbţiei fundamentale se deplasează spre lungimi de 
undă mai ridicate în cazul straturilor subţiri policristaline. 

Coeficientul de absorbţie, , al straturilor subţiri de 
Sb2S3 a fost determinat cu ajutorul relaţiei [16]: 

 
1 100

lg
d T

  (5) 

unde: d este grosimea; T – transmitanţa stratului subţire de 
Sb2S3.  

În figura 4 sunt reprezentate dependenţele spectrale ale 
coeficientului de absorbţie al straturilor subţiri de Sb2S3 de-
puse la temperaturile suportului de 300 K şi respectiv 500 K. 

Pentru determinarea lărgimii benzii interzise, Eg, 
corespunzătoare tranziţiilor optice directe în straturile 
subţiri de Sb2S3 au fost trasate dependenţele spectrale 

)h(f)h( 2 , conform relaţiei Tauc [17] (fig. 5): 

 2( ) ( )gh B h E  (6) 

unde B este o constantă independentă de energia şi h  este 
energia fotonilor. 

 

Fig. 4. Dependenţele spectrale ale coeficientului de absorbţie  

al straturilor subţiri de Sb2S3 depuse la: 

a) TS = 300 K; b) TS=500 K. 

 

Prin extrapolarea porţiunilor liniare pe axa energiei 

fotonilor au fost determinate valorile energiei benzii 

interzise: 1.98 eV pentru stratul subţire depus la 

temperatura de 300 K şi respectiv  1.79 eV pentru stratul 

subţire depus la 500 K. 
 

 

Fig. 5. Dependenţele spectrale 
2( ) ( )h f h  

în cazul straturilor subţiri de Sb2S3 depuse la:  

a) TS = 300 K; b) TS=500 K. 

 

Scăderea energiei benzii interzise a straturilor subţiri 

de Sb2S3 odată cu creşterea temperaturii substratului este 

determinată de modificările structurale care au loc în 

straturl subţire depus pe suport încălzit la temperatura de 

500 K. 

3. CONCLUZII 

1. Au fost studiate proprietăţile optice şi structurale ale 

straturilor subţiri de Sb2S3 depuse la temperaturi ale 

substratului de 300 K şi 500 K. 

2. Din analiza figurilor de difracţie de electroni s-a 

constatat că straturile subţiri de Sb2S3 depuse la 300 K pre-

zintă o structură amorfă, pe când straturile subţiri depuse 

pe suporturi încălzite la 500 K au o structură policristalină 
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ortorombică cu parametrii de reţea: a = 11,226 Å, b = 

= 11,305 Å şi c = 3,891 Å. 

3. Morfologia suprafeţelor straturilor subţiri şi rugozi-

tatea acestora a fost investigată prin microscopie de forţă 

atomică. Din imaginile tridimensionale 3D-AFM au fost 

determinaţi parametri de rugozitate a suprafeţelor şi s-a 

găsit că rugozitatea pătratică medie creşte considerabil în 

cazul straturilor subţiri policristaline. 

4. Din spectrele de transmisie optică trasate în dome-

niile vizibil şi infraroşu apropiat au fost determinaţi 

coeficienţii de absorbţie a straturilor subţiri de Sb2S3, iar 

apoi din dependenţele spectrale )h(f)h( 2  s-a de-

terminat energia benzii interzise. S-a găsit că energia 

benzii interzise a straturilor subţiri de Sb2S3 scade de la 

valoarea 1.98 eV la 1,79 eV, când temperatura substratului 

creşte de la 300 K la 500 K. Acest fapt se datorează 

modificărilor structurale care au loc în straturile subţiri de 

Sb2S3 depuse pe suporturi încălzite. 
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