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Những tiến bộ gần đây trong việc nghiên cứu màng mỏng ZnO loại p 

Tóm tắt: 

ZnO là một hợp chất bán dẫn khe năng lượng trực tiếp (3.37 eV) với năng lượng 

liên kết exciton lớn (60 meV) ở nhiệt độ phòng. Vì vậy nó có nhiều ứng dụng tiềm năng 

trong việc phát triển các thiết bị quang điện tử có bước sóng ngắn khác nhau, và ngày nay 

nó đang thu hút lại sự quan tâm lớn trong việc phát triển các thiết bị quang điện tử dựa 

trên ZnO hiệu suất cao. Trong đó việc chế tạo thành công các vật liệu tiếp xúc p-n ZnO 

chất lượng cao là bước quan trọng trong ứng dụng quang điện này. Trong khi, bản chất 
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màng mỏng ZnO chỉ là bán dẫn loại n do một lượng lớn các khuyết tật nội tại, chẳng hạn 

như các lỗ khuyết oxy và các liên nút kẽm, dẫn đến khó khăn trong việc chế tạo màng 

mỏng ZnO loại p. Vì vậy, việc chế tạo màng mỏng ZnO loại p là một yếu tố then chốt và 

điểm nóng trong các nghiên cứu về ZnO. Bài viết này tóm tắt các tiến bộ gần đây trong 

nghiên cứu màng mỏng ZnO loại p và một số bước đột phá quan trọng tương ứng trong 

các thiết bị tiếp xúc đồng thể ZnO dựa trên cơ sở chế tạo thành công màng ZnO loại p. 

Mặc dù thành công đã được ghi nhận như tóm tắt, nhưng vẫn còn một chặng đường dài 

để đến các ứng dụng thực tế của thiết bị quang điện tử dựa trên ZnO. Ở đây, chúng ta 

cũng thảo luận về các vấn đề và giải pháp khả thi tương ứng để chế tạo các màng mỏng 

ZnO loại p và ứng dụng quang điện tử của nó. Và dự đoán các khuynh hướng chế tạo 

màng mỏng ZnO loại p. 

1. Giới thiệu 

Như chúng ta đã biết các, thiết bị phát quang bước sóng ngắn được chế tạo từ GaN 

(LED) và các laser đã thay đổi cuộc sống con người theo nhiều cách khác nhau. Trong 

khi đó ZnO có tiềm năng thay thế GaN trong các thiết bị phát quang bán dẫn do thuận lợi 

cơ bản của nó chẳng hạn như năng lượng liên kết exciton lớn đáng kể có thể tạo ra phát 

xạ exciton hiệu quả hơn ở nhiệt độ phòng so với trường hợp GaN. Vì vậy, ngày nay ZnO 

được xem như là một trong những chất bán dẫn độ rộng vùng cấm lớn thay thế đầy hứa 

hẹn để đạt được LED bước sóng ngắn hơn và laser có hiệu suất cao hơn, và đã thu hút 

nhiều sự chú ý [4]. Tuy nhiên, việc thay thế hoàn toàn GaN bị cản trở chính do những 

khó khăn trong việc chế tạo ZnO dẫn điện loại p đáng tin cậy và ổn định[5, 6]. Khác với 

pha tạp loại n, thực tế đã chứng minh rằng rất khó để pha tạp mức acceptor nông trong 

ZnO, và do đó cũng khó chế tạo ZnO loại p. Bản chất ZnO là dẫn loại n do một số lượng 

lớn các khuyết tật nội tại, chẳng hạn như lỗ khuyết oxy và các liên nút kẽm [7 - 9], đã 

được chấp nhận như là lý do chính gây trở ngại trong việc chế tạo ZnO loại p đáng tin 

cậy. Vì vậy, việc chế tạo màng mỏng ZnO loại p là một yếu tố then chốt và điểm nóng 

trong các nghiên cứu về ZnO. Đã có nhiều công trình xác nhận rằng đã chế tạo được 

màng ZnO loại p và tiếp xúc p-n [10 - 17]. Bài viết này tóm tắt các tiến bộ gần đây trong 

các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về màng mỏng ZnO loại p và một số bước đột 



phá lớn tương ứng trong các LED tiếp xúc đồng thể ZnO dựa trên sự thành công trong 

việc chế tạo các màng ZnO loại p, bài viết cũng thảo luận về những vấn đề và giải pháp 

khả thi tương ứng cho ZnO loại p và ứng dụng của thiết bị quang điện tử dựa trên ZnO, 

và dự đoán các xu hướng cho việc chế tạo màng mỏng ZnO loại p.  

2. Các nghiên cứu lý thuyết về màng mỏng ZnO loại p 

Như đã đề cập, rất khó để chế tạo màng ZnO loại p, khó khăn có thể xuất phát từ 

việc các khuyết tật nội tại của ZnO trung hòa các acceptor được pha tạp, độ hòa tan thấp 

của các tạp chất, và mức tạp chất sâu [18 - 20]. Tất cả những điều này có thể gây ra cản 

trở đáng kể cho sự hình thành mức acceptor nông. Một số nghiên cứu lý thuyết đã giải 

quyết các khía cạnh vi mô cơ bản của việc pha tạp trong ZnO [21 23]. Nói chung, việc 

chế tạo màng mỏng ZnO dẫn điện loại p có thể thực hiện được bằng cách thay thế tương 

ứng các nguyên tố nhóm I (Li, Na, K và Ag) cho các vị trí Zn, hoặc các nguyên tố nhóm 

V (N , P, As, Sb) cho các vị trí O, hoặc thay thế các nguyên tố nhóm III và V cùng một 

lúc cho các vị trí Zn và O. Tuy nhiên các nghiên cứu lý thuyết đã chứng minh rằng [24, 

25], các nguyên tố nhóm I có thể là các chất pha tạp loại p tốt hơn các nguyên tố nhóm V 

trong việc đưa vào các mức acceptor nông.  Tuy nhiên, các nguyên tố nhóm I này thường 

có xu hướng chiếm các vị trí giữa các nút mạng chứ không phải tại nút mạng, do bán kính 

nguyên tử của chúng nhỏ, và đóng vai trò chủ yếu như các donor. Hơn thế nữa, chiều dài 

liên kết không phù hợp có thể gây ra các biến dạng mạng, và dẫn đến việc gia tăng các sai 

hỏng chỗ khuyết bù các chất pha tạp. Tất cả những điều này dẫn đến các khó khăn trong 

việc chế tạo các màng mỏng ZnO pha tạp loại p, cũng tương tự như vậy với các nguyên 

tố nhóm V (P và As) với độ dài liên kết lớn đáng kể, và do đó có nhiều khả năng tạo 

thành các sai hỏng phản vị trí để tránh biến dạng mạng. Vì vậy, các nhà nghiên cứu tin 

rằng N trong nhóm-V là một ứng cử viên tốt cho chất pha tạp loại p nông vào ZnO, có 

năng lượng ion hóa nhỏ nhất và không tạo thành sai hỏng phản vị trí NZn [ 24]. Nhưng N 

pha tạp vào ZnO không ổn định khi nhiệt độ tăng, và độ hòa tan của N trong ZnO thấp, 

do tạp chất N trong ZnO từ nguồn N khác nhau có thể xuất hiện như dưới dạng các trạng 

thái bị động khác nhau (N-N, N-H) thay vì N phản ứng  [26], do đó khó hình thành mức 

acceptor nông. 



Dựa trên các tính toán cấu trúc điện tử thuần túy về mặt vật lý cho các sai hỏng 

điểm liên quan đến N và sai hỏng điểm nội tại trong ZnO, Lee và các cộng sự [27], đã đề 

xuất một cơ chế bù các acceptor N. So với một nguồn N2 bình thường, việc sử dụng khí 

N2 plasma hoạt tính nói chung làm tăng giới hạn độ hòa tan N, do thế hóa học của N 

được tăng cường. Tuy nhiên, bất cứ khi nào một nguồn N tinh khiết được sử dụng, các 

acceptor N bị trung hòa rất nhiều bởi sai hỏng donor, điều này có thể giải thích khó khăn 

trong việc đạt được ZnO loại p có điện trở thấp. Người ta thấy rằng các donor bù trừ 

chính cho các acceptor N khác nhau ở mức pha tạp N thấp và cao, và cũng phụ thuộc vào 

loại nguồn khí N2. Các nghiên cứu lý thuyết phù hợp với các kết quả thực nghiệm như mô 

tả dưới đây. 

Các chất pha tạp với bán kính nguyên tử lớn hơn như As và Sb cũng đã được mô 

tả, Zhang và các cộng sự  [28] đã đề xuất một mô hình cho các chất pha tạp nhóm V (As 

và Sb) có kích thước lớn không phù hợp trong ZnO dựa trên các tính toán thuần túy vật 

lý. Các chất pha tạp được xem như không chiếm các vị trí của O, mà chiếm các vị trí của 

Zn, có thể gây ra các chỗ khuyết Zn, mô hình phức tạp AsZn-2VZn (và SbZn-2VZn) có thể 

có năng lượng hình thành thấp hơn so với bất kỳ sai hỏng ban đầu nào, điều này phù hợp 

với các quan sát thực nghiệm gần đây cho thấy là cả As và Sb có năng lượng ion hóa 

acceptor thấp trong ZnO. 

Trong khi đó, Yamamoto và Katayama-yashida [29] đã đưa ra phương pháp đồng 

pha tạp để giải quyết vấn đề đơn cực trong ZnO dựa trên tính toán cấu trúc vùng điện tử 

thuần túy vật lý. Sự tăng cường khả năng hòa tan trên mức  giới hạn hòa tan đã được giải 

thích theo sự hình thành cặp ion giữa các ion donor và các ion acceptor và kết quả là làm 

giảm năng lượng Madelung, trong khi năng lượng Madelung giảm với các nguyên tố 

nhóm III (Al, Ga, In) khi pha tạp loại n, thì nó tăng với nguyên tố nhóm V là N khi pha 

tạp loại p, cho chúng ta thấy được sự cục bộ hóa của các trạng thái N. 

Wang và các cộng sự [30] đã báo cáo rằng các tính toán dựa trên các định luật vật 

lý cơ bản về pha tạp loại p của mô hình bán dẫn ZnO vùng cấm rộng cho thấy rằng sự 

pha tạp thành công phụ thuộc nhiều vào phương pháp tạo môi trường liên kết hóa học cục 

bộ ổn định. Và đề nghị một phương pháp pha tạp đám trong đó một môi trường hóa học 



cục bộ ổn định được tạo ra bằng cách sử dụng một vài loại tạp chất. Việc này có thể giải 

thích một cách thành công hai quan sát thực nghiệm khó hiểu, đó là pha tạp một mình N 

vào ZnO dẫn đến các N2 không thể tạo được đặc tính loại p, trong khi đó sử dụng một 

nguồn NO có thể tạo ra loại p lưỡng ổn định cũng biến mất theo thời gian. 

Tất cả các nghiên cứu lý thuyết trên đã cung cấp một hướng đi cho các nghiên cứu 

thực nghiệm về màng ZnO loại p, và có một số báo cáo về việc chế tạo màng ZnO loại p 

sử dụng nhiều nguồn tạp chất bằng các kĩ thuật lắng đọng khác nhau. 

3. Các nghiên cứu thực nghiệm về màng mỏng ZnO loại p  

3.1 Màng mỏng ZnO loại p không pha tạp 

Nhiều nhóm nghiên cứu đã thu được màng ZnO loại p không pha tạp, Min-Suk Oh 

và các cộng sự [31] đã báo cáo màng mỏng ZnO loại p không pha tạp được chế tạo trên 

đế Si (111) bằng cách lắng đọng bằng xung laser. Các phép đo hiệu ứng Hall cho thấy 

rằng màng mỏng ZnO không pha tạp thay đổi từ vật liệu loại n sang loại p khi thay đổi áp 

suất oxy từ 6.10
-5

 đến 3.10
-4

 Torr trong quá trình tăng trưởng. Các kết quả điện và quang 

phát quang chỉ ra rằng các khuyết tật nội tại [32], chẳng hạn như các lỗ khuyết oxy và 

kẽm, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định đặc tính dẫn điện của các 

màng mỏng ZnO không pha tạp trên danh nghĩa này. Người ta tin rằng liên nút Zn và lỗ 

khuyết O đóng vai trò như các khuyết tật donor [33, 34], và các khuyết tật nội tại như vậy 

bị kìm hãm một cách có hiệu quả trong các mẫu loại p. Và Ye và các đồng nghiệp [35] 

cũng báo cáo về màng mỏng ZnO loại p thuần bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học 

kim loại – chất hữu cơ trong môi trường plasma. Điện trở suất tối ưu của mẫu loại p là 

12.7 cm X, và độ linh động Hall là 2.6 cm2/VS, nồng độ lỗ trống là 1.886.10
17

 cm
-3

. 

Nồng độ O tăng lên trong ZnO loại p thuần, so với các lớp loại  n. Các kết quả chỉ rõ 

nguồn gốc của đặc tính loại p thuần túy là do sự hình thành lỗ khuyết kẽm và một số tâm 

acceptor phức tạp [36]. 

3.2 Các nguyên tố nhóm I đóng vai trò là các chất pha tạp cho màng mỏng ZnO loại 

p 

Các nguyên tố nhóm I chẳng hạn như Li, Na, K và Ag, thường được sử dụng như 

các tạp chất để thay thế vị trí Zn trong ZnO, và đưa vào mức năng lượng acceptor. Gần 



đây, Lee và các đồng nghiệp [37] đã chế tạo màng ZnO loại p trên đế Al2O3 (0001) sử 

dụng Ag2O như là một tạp chất bạc bằng cách lắng đọng xung laser. Đặc tính cấu trúc của 

các màng đó được xác định một cách có hệ thống bằng việc quan sát sự dịch chuyển của 

đỉnh (0002) để nghiên cứu sự thay thế của Ag
+
 cho Zn

+
. Khoảng nhiệt độ lắng đọng hẹp 

tồn tại cho các màng pha tạp Ag, trong đó có thể thu được các màng ZnO loại p với nồng 

độ lỗ trống là 4.9.10
16

 -  6.0.10
17

 cm
-3

. Một acceptor trung hòa liên kết với exciton đã 

được quan sát bằng phổ quang phát quang phát xạ ở 3.317 eV trong màng mỏng ZnO loại 

p pha tạp Ag. Ye và các đồng nghiệp [38, 39] đã chế tạo màng ZnO loại p pha tạp Li bằng 

cách lắng đọng xung laser và phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc, kết quả cho 

thấy rằng quá trình tăng trưởng của màng ZnO loại p pha tạp Li bằng phương pháp phún 

xạ phản ứng magnetron dc có thể lặp lại được. Mức acceptor nông khoảng 150 meV đã 

được xác định từ các dịch chuyển acceptor tự do sang acceptor trung hòa và được gán 

cho acceptor LiZn. Một mức acceptor sâu hơn nữa là 250 meV, có thể là do các phức hệ 

liên quan đến Li, xuất hiện cùng với sự gia tăng nồng độ Li. Trong khi việc chế tạo các 

màng ZnO loại p pha tạp Li bằng cách lắng đọng xung laser có thể được điều khiển bằng 

cách điều chỉnh các điều kiện chế tạo, về lượng Li đưa vào ZnO và các nồng độ tương 

đối của các khuyết tật như các chổ thay thế Li và các liên nút có thể đóng một vai trò 

quan trọng trong việc xác định đặc tính dẫn của màng. 

3.3 Các nguyên tố nhóm V đóng vai trò là các chất pha tạp cho màng mỏng ZnO 

loại p 

Người ta tin rằng các nguyên tố nhóm V là các chất pha tạp hứa hẹn nhất cho ZnO 

loại p, mặc dù lý thuyết cho thấy một số khó khăn trong việc đạt được mức acceptor nông 

[24]. Nhiều báo cáo về chế tạo màng ZnO loại p bằng cách sử dụng N như là một tạp chất 

acceptor nông khả dĩ, và các loại nguồn N khác nhau bao gồm N2 [40], NO [41], NH3 

[42], và Zn3N2 [43] đã được sử dụng tùy thuộc vào kỹ thuật chế tạo. Mặc dù các báo cáo 

đã đề cập về chế tạo màng mỏng ZnO loại p pha tạp N, nhưng các kết quả không như 

mong muốn. Gần đây, Tsukazaki và các cộng sự [44] đã tái thực hiện màng  ZnO loại p 

thông qua quá trình RTM, đem lại nồng độ lỗ trống trên 10
16

 cm
-3

. Tuy nhiên, tỷ lệ bù trừ 

vẫn còn cao bằng 0.8.  



Có rất ít báo cáo về các nguyên tố nhóm V khác có khả năng pha tạp thay thế ở 

các vị trí O, như P, As, Sb với bán kính nguyên tử lớn, dựa theo các tính toán thuần túy 

vật lý không phù hợp kích thước lớn đã đề cập ở trên. Các chất pha tạp được xem là 

không chiếm các vị trí O, mà đúng hơn là các vị trí Zn. Liu và các đồng nghiệp [45] đã 

báo cáo về màng ZnO loại p được pha tạp P tăng trưởng trên đế sapphire mặt phẳng r 

bằng cách sử dụng epitaxy chùm phân tử với một yếu tố phun GaP nguồn rắn. Phổ nhiễu 

xạ tia X và phổ nhiễu xạ electron năng lượng cao phản xạ cho thấy đã thu được các màng 

ZnO đơn tinh thể chất lượng cao. Phép đo Hall và điện trở suất cho thấy rằng màng ZnO 

pha tạp P có các nồng độ lỗ trống cao và điện trở suất thấp ở nhiệt độ phòng. Gần đây, 

Yu và các cộng sự [46] đã thu được các màng ZnO loại p pha tạp P sử dụng nguồn tạp 

chất Zn3P2 được kiểm soát bằng cách điều chỉnh áp suất riêng phần oxy bằng phún xạ tần 

số vô tuyến. Màng mỏng ZnO loại p có nồng độ lỗ trống 1.93.10
16

 – 3.84.10
19

 cm
-3

. Kim 

và các đồng nghiệp [47] báo cáo về việc chế tạo màng ZnO loại p pha tạp Asen sử dụng 

một bia Zn3As2/ZnO bằng cách lắng đọng laser xung. Zn3As2 được sử dụng như một 

nguồn vật liệu tạp chất loại p cho việc pha tạp Asen trong ZnO. Sự tồn tại của As trong 

màng mỏng ZnO pha tạp As đã được xác nhận qua nghiên cứu phổ quang điện tử tia X. 

Đặc tính loại p của các màng mỏng ZnO pha tạp As được xác định bằng phép đo Hall và 

quang phát quang. Phép đo Hall ở nhiệt độ phòng chỉ ra rằng màng ZnO pha tạp As thể 

hiện đặc tính dẫn điện loại p sau khi được ủ ở 200
0
C trong môi trường N2 khoảng 2 phút 

với nồng độ lỗ trống nằm trong khoảng 2.48.10
17

 và 1.18.10
18 

cm
-3

. Điện trở suất và độ 

linh động hạt tải điện của màng ZnO loại p pha tạp As tương ứng nằm trong khoảng 2.2 - 

6.7 cmX và 0.83-11.4 cm
2
/VS. Braunstein và các cộng sự [48] đã thu được màng mỏng 

ZnO đa tinh thể pha tạp loại p bằng cách cấy các ion Asen. Phương pháp tiếp cận bao 

gồm thực hiện cấy ở nhiệt độ nitơ lỏng ( khoảng 196 
0
C), tiếp theo là nung nóng nhanh 

tại chỗ mẫu ở 560
0
C trong 10 phút, và ủ ở 900 

0
C trong 45 phút trong dòng chảy oxy.  

Màng dẫn điện loại p với nồng độ lỗ trống 2.5.10
13

 cm
3
 đã thu được bằng cách sử dụng 

hướng tiếp cận này, tiếp theo là cấy 150 keV và 5.10
14 

As/cm
2
. Gần đây, Liu và các đồng 

nghiệp [49, 50] đã thu được màng mỏng ZnO dẫn điện loại p pha tạp Sb và đã chế tạo 

tiếp xúc p-n của nó. 



3.4 Đồng pha tạp donor-acceptor cho màng mỏng ZnO loại p 

Mặc dù có một số kết quả đáng khích lệ về màng ZnO loại p, nhưng khả năng hòa 

tan của đơn nguyên tố pha tạp trong ZnO thấp. Do đó cần phải tìm ra các phương pháp có 

thể làm tăng giới hạn hòa tan của acceptor được pha tạp trong ZnO, vì vậy phương pháp 

đồng pha tạp donor – acceptor đã được đề xuất để chế tạo màng mỏng ZnO loại p có độ 

dẫn điện cao. Dùng phương pháp đồng pha tạp, Ye và các đồng nghiệp [51] đã chế tạo 

thành công màng mỏng ZnO loại p bằng cách đồng pha tạp Al - N ở nhiệt độ tăng trưởng 

từ 380
0
C và 480

0
C, được xác định bằng phép đo Hall. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thấp hơn và 

cao hơn, các mẫu là loại n. Mẫu loại p tốt nhất cho thấy điện trở suất và nồng độ lỗ trống 

tương ứng là 24.5 cmX và 7.48.10
17 

cm
-3

 ở nhiệt độ phòng. Phổ quang phát quang cũng 

cho thấy tín hiệu thấp trong dịch chuyển mức sâu, cho thấy mật độ các khuyết tật nội tại 

ít. 

Và họ [52] cũng thu được các màng mỏng ZnO loại p bằng phương pháp đồng pha 

tạp In-N. Quang phổ khối ion thứ cấp cho thấy rằng việc tích hợp nitơ vào màng được 

tăng cường bởi sự hiện diện của indium trong ZnO. Màng mỏng ZnO đồng pha tạp In-N 

ngay khi được chế tạo cho thấy đặc tính dẫn loại p có thể chấp nhận được ở nhiệt độ 

phòng với chất lượng màng cao. Điện trở nhiệt độ phòng đáng tin cậy thấp nhất được tìm 

thấy là 3.12 cmX với nồng độ hạt tải  lỗ trống 2.04.10
18 

cm
-3

 và độ linh động Hall là 

0.979 cm
2
/VS, đặc tính dẫn loại p của nó ổn định. Gần đây, Cao và các cộng sự [53] đã 

chế tạo màng ZnO loại p đồng pha tạp In-N trên đế thủy tinh thạch anh bằng phương 

pháp phủ quay sol-gel. Các tính chất dẫn điện loại p của chúng đã được xác định bằng 

các phép đo Hall, cho thấy điện trở suất thấp là 0.1 cmX, độ linh động thấp 0.6-1.3 

cm
2
/VS, và mật độ lỗ trống vừa phải (7.56 - 9.8).10

17
 cm

-3
, điện trở suất thấp và độ linh 

động có thể là do các biên hạt tăng và độ kết tinh giảm khi tăng mức độ pha tạp N trong 

ZnO. 

Trong khi đó Lee và các đồng nghiệp [54] đã chế tạo màng mỏng ZnO dẫn điện 

loại p  đồng pha tạp Ga và N sử dụng phương pháp phún xạ magnetron rf. Các màng thu 

được ở 550
0
C trên sapphire cho thấy điện trở suất và nồng độ lỗ trống tương ứng là 

38Xcm và 3.9.10
17 

cm
-3

. Các màng ZnO cũng cho thấy tính chất dẫn điện loại trên Si loại 



p có các tính chất điện tốt hơn. Các tiếp xúc đồng thể ZnO được tổng hợp bằng cách lắng 

đọng tại chỗ lớp ZnO loại p đồng pha tạp Ga-N trên lớp ZnO loại n pha tạp Ga thể hiện 

các đặc tính diode p-n rõ ràng. 

4. Một số bước đột phá quan trọng trong LED tiếp xúc đồng thể ZnO dựa trên 

những thành công trong việc chế tạo màng ZnO loại p 

Thành công trong chế tạo màng mỏng ZnO loại p chất lượng cao là yếu tố then 

chốt để chế tạo các tiếp xúc đồng thể ZnO ứng dụng cho các thiết bị quang điện tử. Các 

nhà khoa học Nhật Bản [56] đề xuất một kỹ thuật điều biến nhiệt độ lặp đi lặp lại (RTM) 

như là một cách đáng tin cậy và có thể lặp lại để chế tạo màng ZnO loại p chất lượng cao 

và thiết bị ZnO đồng tiếp xúc, được chế tạo trên đế ScAlMgO4 bằng laser MBE sử dụng 

nitơ như một tạp chất loại p, lần đầu tiên họ đã thu được điện phát quang của thiết bị LED 

tiếp xúc đồng thể ZnO. 

Sơ đồ cấu trúc của một tiếp xúc đồng cấu trúc điển hình p-i-n được biểu diễn trong 

hình 1, được chế tạo theo kiểu từ ngoài đi vào trong từng lớp giữ cho bề mặt phẳng tự 

động. Hình 2 cho thấy các đặc tuyến I – V điển hình, sự chỉnh lưu khá tốt thu được với 

một điện áp ngưỡng khoảng 7 V, điện áp ngưỡng cao hơn độ rộng vùng cấm ZnO (3.37 

eV). Phổ điện phát quang của tiếp xúc đồng thể p-i-n ZnO từ vùng ánh sáng tím đến vùng 

ánh sáng xanh như biểu diễn trong hình 3, và phổ PL của một màng ZnO loại p để so 

sánh. Thành tựu chế tạo thiết bị điện phát quang đầu tiên dựa trên ZnO đã kích thích niềm 

tin của các nhà nghiên cứu về ứng dụng thiết bị quang điện tử ZnO.  



 

Hình 1. Cấu trúc của LED tiếp xúc p – i – n điển hình trên đế ScAlMgO4. 

 

Hình 2. Đường cong I – V của tiếp xúc đồng thể ZnO p – i – n. Hình nhỏ lồng bên trong 

có dòng điện được biểu diễn dưới dạng thang logarit với F và R chỉ các chế độ phân cực 

thuận và phân cực ngược. 



 

Hình 3. Phổ điện phát quang của tiếp xúc p – i – n (vùng ánh sáng xanh) và phổ quang 

phát quang (PL) của màng mỏng ZnO loại p. Tiếp xúc p – i – n hoạt động bằng cách cấp  

dòng một chiều khoảng 20mA. 

Gần đây, Lu và các đồng nghiệp [57] đã chế tạo một LED ZnO trên đế Al2O3 bằng 

cách dùng  expitaxy chùm phân tử trong môi trường plasma, lớp loại p của nó đã thu 

được bằng cách sử dụng khí NO linh hoạt như nguồn O và tạp chất acceptor. Các phép đo 

I – V ở nhiệt độ thấp của LED cho thấy đặc tuyến diode điển hình với điện áp ngưỡng 

khoảng 4.0 V khi phân cực thuận. Vùng điện phát quang của LED tiếp xúc p-n ZnO  

được đặt tại vùng ánh sáng xanh – tím, như biểu diễn trong hình 4. Tuy nhiên, cường độ 

của ánh sáng phát quang bị suy yếu đáng kể khi nhiệt độ tăng, là do sự suy giảm đặc tính 

diode theo nhiệt độ. Gu và các đồng nghiệp [58] cũng báo cáo về việc chế tạo LED ZnO 

tiếp xúc đồng thể tăng trưởng trên đế ZnO (0001) bằng cách lắng đọng hơi hóa học kim 

loại – hữu cơ, lớp epitaxy loại p được hình thành bằng cách tích hợp N sử dụng khí N2O 

như nguồn oxy hóa và pha tạp. Sự khác biệt phổ điện phát quang trong các vùng ánh sáng 

xanh và vàng đã được quan sát ở nhiệt độ phòng trong quá trình lắng đọng. Sử dụng 



plasma NO, một tiếp xúc đồng thể ZnO điển hình cho thấy đặc tuyến chỉnh lưu với điện 

áp hoạt động khoảng 2.3 V. Phổ điện phát quang ở nhiệt độ phòng đã được chứng minh 

với phát xạ vùng - vùng  tại I = 40 mA và các phát xạ liên quan đến khuyết tật trên vùng 

phổ xanh – vàng, như biểu diễn trong hình 6. 

 

Hình 4. Phổ điện phát quang của LED ZnO được đo ở các nhiệt độ khác nhau, 

dòng cung cấp là 130μA, phần bên dưới của hình vẽ biểu diễn phổ PL của các màng 

mỏng ZnO loại n và p tăng trưởng trên các đế Al2O3.  



 

Hình 5. Phổ điện phát quang của LED ZnO tiếp xúc đồng thể ở nhiệt độ phòng khi 

điện áp phân cực thuận khoảng 80V. 

 

Hình 6. Phổ điện phát quang ở nhiệt độ phòng của LED ZnO tại các dòng cấp 

khác nhau.  



5 Giới thiệu về màng ZnO loại p và ứng dụng quang điện tử dựa trên ZnO: Vấn đề 

và giải pháp khả dĩ 

Mặc cho những thành tựu đáng kể trong việc chế tạo các màng mỏng ZnO loại p 

và các thiết bị quang điện tử liên quan đã mô tả ở trên, nhưng vẫn còn một chặng đường 

dài để đến ứng dụng thực tế của các thiết bị quang điện tử dựa trên ZnO. Bởi vì vẫn còn 

nhiều vấn đề phải cần được giải quyết để chế tạo màng mỏng ZnO loại p chất lượng cao. 

Vấn đề quan trọng đầu tiên xuất hiện là nồng độ hạt tải lỗ trống thấp trong màng ZnO 

loại p tạo thành rào cản cho thiết bị quang điện tử hiệu suất cao, nó phát sinh từ hiệu ứng 

tự bù mạnh của các khuyết tật nội tại và các tạp chất còn dư. Vấn đề thứ hai liên quan đến 

thách thức trong việc chế tạo màng ZnO loại p đã được báo cáo là, mặc dù trong điều 

kiện tốt nhất, độ linh động Hall rất thấp, luôn luôn nhỏ hơn nhiều so với 100 cm
2
V

-1
s 

-1
, 

độ linh động thấp được xem là do sự tán xạ của hạt tải điện tại các biên hạt tích điện âm 

[60, 61]. Và biên hạt gây bất lợi cho các thiết bị bán dẫn hiệu suất cao vì chúng đóng vai 

trò như một nguồn khuyết tật bù và các rào thế dẫn cho sự dẫn điện. Việc tăng cường độ 

linh động Hall là có thể nếu đạt đến một kích thước lớn hơn nhiều và nồng độ hạt tải điện 

nền thấp hơn [62]. Vì vậy, giải pháp của hai vấn đề trọng tâm này là phải thu được các 

màng chất lượng cao mong muốn, có thể ngăn chặn các hạt tải nền loại n và các khuyết 

tật dạng donor khác càng thấp càng tốt. Mặc dù có rất nhiều bài báo đã báo cáo về việc 

chế tạo màng ZnO dẫn điện loại p, nhưng có khá ít bài báo đề xuất sự tăng trưởng của 

màng ZnO độ kết tinh cao là điều kiện tiên quyết của màng loại p. Sự lựa chọn của đế 

hợp mạng và các phương pháp lắng đọng thích hợp và quá trình lắng đọng tinh khiết cao 

cần thiết cho sự tăng trưởng của màng chất lượng cao, chẳng hạn như các nhà khoa học 

[56] đã đề cập đến ở trên chọn đế ScAlMgO4 hợp mạng tốt nhất và sử dụng một kỹ thuật 

RTM, và quá trình tinh chế cũng được thực hiện trong suốt quá trình tăng trưởng, đã chế 

tạo được màng mỏng ZnO thuần và loại p chất lượng cao. Với kết quả giá trị độ linh động 

Hall tốt, thậm chí còn lớn hơn so với đơn tinh thể khối (khoảng 230 cm
2
V

-1
 s

-1
) [63]. Các 

trường hợp thành công có thể được sử dụng để tham khảo. Tuy nhiên, một vấn đề quan 

trọng khác cần phải được giải quyết đó là rất khó để kiểm soát nồng độ nồng độ hạt tải lỗ 

trống trong những màng mỏng pha tạp loại p, việc này có thể do độ hòa tan thấp của tạp 



chất trong vật liệu chủ, hoặc các acceptor sâu được hình thành không đóng góp đáng kể 

vào đặc tính dẫn loại p, đó là tỷ lệ kích hoạt nhỏ của tạp chất acceptor . Những nỗ lực 

mạnh mẽ đã được thực hiện để tăng cường độ tan của các tạp chất acceptor thông qua các 

phương pháp đồng pha tạp donor – acceptor. Tuy nhiên, mặc dù nồng độ tạp chất N đầy 

hứa hẹn nhất cao cỡ 10
19

 cm
-3

 trong màng, nhưng nồng độ lỗ trống được tìm thấy đôi khi 

thấp khoảng 10
16 

cm
-3

, hoặc thậm chí sự biến đổi loại dẫn điện từ loại n cũng không xảy 

ra. Vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi, và các nghiên cứu lý thuyết có liên quan được yêu 

cầu cấp bách để tiếp tục khám phá vấn đề này. Cuối cùng, hãy giả định rằng các vấn đề 

nêu trên đã được giải quyết. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng khác làm đau đầu đa số 

nhà nghiên cứu nào. Đó là các nhà nghiên cứu không thể tạo lại được các kết quả thậm 

chí khi sử dụng các phương pháp chế tạo tương tự. Như vậy khả năng lặp lại vẫn còn là 

một khó khăn chính, và điều này phải được giải quyết trước khi thực thi các ứng dụng 

của các thiết  quang điện tử dựa trên ZnO, chẳng hạn như LED tiếp xúc đồng thể và các  

LD (laser diode). May mắn thay, lần đầu tiên Schmidt và các cộng sự [64, 65] đề xuất 

rằng lý do của vấn đề bắt nguồn từ những khó khăn trong việc xác nhận và các đo đạc 

trên những mẫu màng. Họ xem những khó khăn là do độ dẫn kênh bề mặt. Và chứng 

minh rằng các phép đo tính chất điện của vật liệu khối ZnO điện trở suất cao do bề mặt 

quyết định, bị ảnh hưởng mạnh bởi môi trường xung quanh mẫu, chẳng hạn như nhiệt độ, 

môi trường không khí. Và họ cũng cho rằng sai lầm trong việc nhận thức và điều khiển 

hiện tượng này có thể là một yếu tố góp phần vào tạo nên một lượng lớn các thực nghiệm 

không có khả năng lặp lại và sự phân tán trong kết quả đo độ dẫn điện của ZnO. Các kết 

quả có ý nghĩa to lớn trong việc chế tạo màng ZnO loại p và ứng dụng thực tế của các 

thiết bị dựa trên ZnO trong tương lai. Giả sử rằng vấn đề thảo luận ở trên có thể được giải 

quyết, tiếp xúc đồng thể chất lượng cao dựa trên ZnO sẽ có được dễ dàng, bởi vì ZnO loại 

n được phát triển tốt. Trong khi đối với ứng dụng thiết bị ZnO xa hơn nữa, một vấn đề 

cần được giải quyết là các rào thế Schotty không dễ để để chế tạo [66], từ đó dẫn đến khó 

khăn trong việc nâng cao hiệu suất của các LED hoặc LD. 

6 Kết luận và hướng phát triển 



ZnO là một trong các loại vật liệu quang điện tử rất quan trọng, và đã là một điểm 

nóng của nghiên cứu về khoa học vật liệu với sự xuất hiện ứng dụng mới của nó. Mặc dù 

đã có một số lượng lớn các báo cáo gần đây đề cập đến vấn đề chế tạo ZnO loại p bằng 

các phương pháp khác nhau, và một số bước đột phá cũng được thực hiện trong LED tiếp 

xúc đồng thể ZnO dựa trên thành công trong việc chế tạo màng ZnO loại p. Tuy nhiên, 

việc chế tạo màng ZnO loại p đáng tin cậy và ổn định có khả năng lặp lại vẫn còn là một 

bế tắc cho các ứng dụng của nó. Rất ít các lớp ZnO loại p chất lượng cao có khả năng tái 

lập được chế tạo, hiệu suất và cường độ điện phát quang của  LED ZnO vẫn còn rất thấp, 

và các đặc tuyến tiếp xúc p-n của nó không ổn định, không có các thiết bị tiếp xúc đồng 

thể ZnO siêu tốt có giá trị ứng dụng ở thời điểm này. Do đó cần thêm rất nhiều nổ lực để 

giải quyết vấn đề này, hiểu rõ hơn về tính chất vật lý của các khuyết tật điểm trong ZnO 

và sự phát triển của một số phương pháp mới để sản xuất màng mỏng ZnO có thể hữu 

ích. Thách thức lớn nhất là sự phát triển màng ZnO loại p tốt, điều này là cần thiết cho 

thiết bị phát quang hiệu suất cao. 

 


