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  )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي،                                                                       11

  1389 بهار ، 75 ، شماره 20سال 
  
  

2بررسي خواص الكتريكي اليه هاي نازك 3ZnO-Bi O 
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  چكيده
اميكي هستند كه كار اوليه آنها محدود كردن نوسانات زودگذر وريستورها قطعات الكترونيكي سر :مقدمه

وريستورهاي اكسيد روي داراي . ولتاژ و محدود كردن ولتاژ در اندازه اي كه براي سيستم مضر نباشد ، ميباشند
 يكي از مهمترين تركيباتي كه براي ساخت وريستورها مورد. منحني مشخصه جريان ولتاژ غيرخطي و متقارن ميباشند

2استفاده قرار ميگيرد  3ZnO-Bi Oبه علت وجود سدهاي  اگر چه مشخص شده كه مواد بين دانه اي احتماالً. است
  .پتانسيل در مرزدانه ها عهده دار رفتار غير خطي وريستورها ميباشند، جزئيات مكانيسم هنوز شناخته نشده است

2بررسي خواص الكتريكي اليه هاي نازك :هدف 3ZnO-Bi O و ساختار ساندويچيAl ZnO Al−  و −
  . نقطه اي در سلول خأل2 نقطه اي و پروب 4تحليل اندازه گيري به روش پروب 

2در اين مطالعه  :روش بررسي 3ZnO-Bi O و ساختار ساندويچي Al ZnO Al− بر اساس مدل  ، −
   براي . در خأل تحقيق شده استI-Vمكانيسم رسانش با مطالعه مشخصات  . انه منحصر به فرد بررسي ميشوندمرزد

2 و روش تبخير در خأل براي تهيه اليه ZnO براي اليه نشاني R-Fتهيه نمونه ها، از روش كندوپاش  3Bi Oو Al 
  . مورد بررسي قرار داديمI-Vر نمودارهاي مشخصات  تأثير خأل و افزايش دما را د. استفاده گرديد

  
   ۴۴۸۶۹۷۲۴ -۶:  ، تلفن sima_eshghi2002@yahoo.com:عهده دار مکاتبات*
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  ن      عشقي گنبكي و همكارا                        بررسي خواص الكتريكي اليه هاي نازك                                                            ١٢

  

اژ  هنگام اندازه گيري ولتZnO نقطه اي به دليل باال بودن مقاومت 4 با پروب ZnOدر اندازه گيري :نتايج
 تغيير كرده و قابل اندازه گيري نبودند، كه اين مسئله مي تواند بيانگر اين موضوع باشد كه تماسهاي ما و جريان دائماً

 نقطه اي تماس ها بايد اهميك 4در صورتيكه در اندازه گيري با پروب . در نوك پروبها تماس غير اهميك بوده اند
 نقطه اي وجود دارد و در متن مقاله به آنها اشاره 4اندازه گيري با پروب با توجه به محدوديت هايي كه در لذا . باشد

به اندازه گيري هاي ساختار  نقطه  اي در اكثر موارد فاقد اعتبار است و فقط ميتوان 4شده اندازه گيري هاي با پروب 
 نمودارهاي ساختار از بررسياز سوي ديگر،  .انجام  مي شود اطمينان كرد كه در خالٌ  Al-ZnO-Alساندويچي 
 كنده شدن اتصال چسب نقره دراثر افزايش دما احتماالً. گرفته شد  دو نتيجه متناقض،Al-ZnO-Alساندويچي 

از سوي ديگر ساختار ساندويچي مي تواند .  نمي باشد ZnO   ارائه شده مربوط به I-Vبيانگر اينست كه مشخصه 
2دازه گيري هاي انجام شده روي نمونه ان .هدايت الكتريكي را از حجم نمونه نشان دهد 3ZnO-Bi O در اين تحقيق 

، منجر به اندازه  مقاالت به هدايت از سطح نمونه است در حاليكه استفاده از ساختار ساندويچي در  مربوطاحتماالً
 4ه، اندازه گيري با پروب با بررسي اندازه گيري انجام شد. گيري هدايت الكتريكي از داخل حجم نمونه شده است

 نقطه اي به علت وجود رطوبت و هدايت سطحي، هدايت الكتريكي بيشتري در مقايسه با اندازه گيري در خالٌ نشان

 . و افزايش دماي نمونه، هدايت را كاهش داده و رسانندگي را كمترمي كندميدهد و وجود خأل

2 اندازه گيري هدايت الكتريكي نمونه هاي :گيري نتيجه 3ZnO-Bi Oدو اليه اي و ساختار ساندويچي  

Al ZnO Al−  نقطه اي، تماس ها بايد اهميك بوده و نقطه 4 با توجه به محدوديت هاي پروب  نشان ميدهد كه−
نمي شود ممكن  انجام  ولي چون اندازه گيري ها در خأل .تماس  پروب ها با نمونه حداقل مقاومت را داشته باشد

و با توجه به اينكه اندازه . اهميك نباشند و بنابراين شرط اندازه گيري را برآورده  نمي كنداست تماس ها كامالً
 Al-ZnO-Alفقط مي توان به اندازه گيري هاي ساختار ساندويچي  نقطه اي در خال انجام ميشود 2گيري با پروب 

  .انجام  ميشود اطمينان كرد كه در خالٌ 
  

2 :واژه هاي كليدي 3ZnO-Bi O ، نقطه اي، تماس غير اهميك، ساختار ساندويچي 4پروبAl ZnO Al− − 

 
 مقدمه

وريستورها قطعات الكترونيكي سراميكي هستند كه كار اوليه آنها حس كردن و محدود كردن نوسانات 
وريستورهاي اكسيد روي . اي كه براي سيستم مضر نباشد ، ميباشندزودگذر ولتاژ و محدود كردن ولتاژ در اندازه 

در كار انجام شده توسط سوزوكي و همكاران كه با  .داراي منحني مشخصه جريان ولتاژ غيرخطي و متقارن ميباشند
.اين تحقيق مقايسه شده، رفتار وريستور نوعي بررسي شده است

 )1(
                      

2در اين مطالعه  3ZnO-Bi O و ساختار ساندويچي Al ZnO Al− كندوپاش  كه به روش تبخير در خال و−
R-F،مكانيسم رسانش با مطالعه مشخصات .بر اساس مدل مرزدانه منحصر به فرد بررسي ميشود  آماده شده استI-

Vكه در خارج از خأل انجام ميشود داراي  نقطه اي 4اندازه گيري با روش پروب .  در خأل تحقيق شده است
  :محدوديت هاي زير است
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  ١٣                                                                           89 بهار، 75 شماره ، 20 سال ،)JSIAU(اه آزاد اسالمي، مجله علوم پايه دانشگ

  .مواد با مقاومت بسيار كم باعث جريان زياد مي شود كه خارج از محدوده دستگاه خواهد بود -1
 بـيش از      برقرار كنند بدون آنكه افت ولتـاژ        μA 1مواد با مقاومت بسيار باال بايد الاقل جريان هاي در حدود           -2

 . شودmA 200حدود

خواص سطح نمونه مهم است و نبايد جريان هاي نشتي برقرار شود ،جريان هـاي سـطحي موجـب خطـا در                       -3
 .اندازه گيري خواهد شد

 )2(.خواص سطح نمونه نبايد روي تماس هاي اهميك اثر بگذارد - 4  

 
  مواد و روشها

2براي بررسي خواص الكتريكي      3ZnO-Bi O                در اين تحقيق به دليل در دسـترس بـودن وسـهولت كـار از 
زيـرا  . قبل از شروع اليه نشاني الزم است كه زير اليه ها خـوب تميـز شـوند                 .شيشه به عنوان زير اليه استفاده كرديم      

  .آلودگي سطح زير اليه،خواص اليه نازك را به شدت تحت تاٌثير قرار مي دهد
2 ساخت نمونه ها به دليل عدم وجود بمنظور 3Bi O  بصورت ديـسك  inch3    دسـتگاه كنـدوپاش   بـراي  

R-F 2 از دو روش اليه نشاني متفاوت براي اليه نشاني 3Bi OوZnO  براي اليه نـشاني  .استفاده شدZnOز روشا 

torr 59فشار اليه نشاني   .  مي باشدVasدستگاه مورد استفاده . استفاده گرديدR-Fكندوپاش     . بود×−10
2براي اليه نشاني  3Bi Oاز دستگاه  Balzers  الزم براي اليه نشاني در حدود  خأل. استفاده شد torr 510− 

2  وZnOضخامت اليه هاي نازك . درجه سيليسيوس بود 100و دماي زير اليه شيشه اي  3Bi O  با استفاده از 
ضخامت اندازه گيري شده براي .كه در دستگاه اليه نشاني تعبيه شده اندازه گيري گرديد روش نوسانگر بلور كوارتز

ZnO،  nm6002  و 3Bi O،nm150 از  ضخامتشان كمتراليه هاي نازك اليه هايي هستند كه معموالً( بودμm1 
 چهار دسته طبقه بندي كرد كه در شكل زير نمايش داده شده نمونه هاي اليه نشانده شده را مي توان به).)2(.است
 و نمونه ها تحت mbar 6/0 مورد بررسي قرار گرفتند خالٌ c°50در كليه نمونه هايي كه در خالٌ ودماي .است

 . ساعت قرار گرفتند6 به مدت c° 50افزايش دمايي در حدود

  
                      

  
  ZnO نمونه -1ل شك

  
  
  

 
 

2 نمونه  -2ل شك 3Al-ZnO-Bi O  

ZnO 

Substrate 

ZnO 

Substrate 

Al 

2 3Bi O 
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2 نمونه  -3ل شك 3ZnO-Bi O  

  
  

بررسي )  )2( سوزوكي و همكارانشبه منظور مقايسه با كار(عالوه بر اينها نمونه اي هم بصورت ساختار ساندويچي
  . نشان داده شده است4گرديد،كه در شكل 

  
 
     
  

  
Al ساختار ساندويچي -4ل شك ZnO Al− − 

  
 اي طراحي و ساخته شد تا عالوه بر  امكان  نمونه هاي ساخته شده، سلول خألI-Vبراي بررسي مشخصه

 انجام بت و به حداقل رساندن اثرات سطحي  آزمايشها در خألتكرار پذيري اندازه گيري ها، براي حذف رطو
 .ثير دما را نيز بر روي نمونه ها مورد بررسي قرار دادأعالوه بر آن اين سلول به نحوي ساخته شد كه بتوان ت.شود

50ماي  از يك گرم كننده استفاده شد،كه بتوان با عبور جريان الكتريكي از آن دبراي ايجاد تغييرات دما در خأل c° 
چون احتمال آسيب رسيدن ( ايجاد كرد كه آهنگ افزايش دما با اندازه جريان الكتريكي عبوري از آن كنترل مي شد 

50 ساخته شده با افزايش دما وجود داشت دماي به گرم كننده و سلول خأل c°دماي ). براي اين تحقيق انتخاب شد
 در تمام اتصاالت تقريباً..گرم كننده توسط دماسنج كوچكي كه به سيستم داخل سلول وصل شد قابل اندازه گيري بود

 بود كه در آنها از چسب نقره استفاده Alاندازه گيريها به روش تماس از باال بود،به استثناء نمونه هايي كه تماس با 
  .شد
  

  نتايج و بحث
  ZnOهدايت الكتريكي در 

در  . را با سيم مسي و به طريق تحت فشار از باال برقرار كرديم الكتريكيتماسر اندازه گيري، الكتريكي بمنظو
در .  اندازه گيري گرديددر بيرون از خأل و پروب دو نقطه اي   با پروب چهار نقطه اي ZnOمرحله اول نمونه هاي 

                                     . تغيير كرده و قابل اندازه گيري نبودندولتاژ و جريان دائماًاندازه گيري با پروب چهار نقطه اي 
   

ZnO 

Substrate  

2 3B i O

ZnO 

Substrate 

Al 
Al Al 
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                         2                      1  

                     
                      

  
  ZnOنقاط تماس با نمونه   -5ل شك

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  اندازه گيري شده با پروب دو نقطه ايZnOنمونه  - 1نمودار

  
 بررسي كرديم و از سيم نازك مسي به روش تمـاس از بـاال تحـت                 در آزمايشات بعدي همان نمونه را در سلول خأل        

  . ده است موجب تبخير رطوبت سطحي شmbar6/0  خأل. براي تماس استفاده كرديم 5فشار مطابق شكل
  

  
  

  
  
  
  
  
  

   اندازه گيري شده در خألZnO نمونه  - 2 نمودار
  

در اين مرحله دماي نمونه را بوسيله يك .  قرار داديمc50° در دماي حدود در آزمايش بعدي نمونه را تحت خأل
ه افزايش دما باعث كاهش جريان شده است كه اين كاهش منبع گرماده افزايش مي دهيم و مشاهده مي شود ك

  . مرتبه بوده است100 اًحدود

measurement with 2 point probe

0

200

400

600

0.01 2.01 4.01 6.01 8.01 10

V(v)

I(   A) I

Measurement in vac. 

0

20

40

60

80

0.06 2.42 4.87 7.26 9.54 12.2 14.7

V(v)

I(   A) I

ZnO 

Substrate 
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Measurement  in vac. At 6 h heat

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 3.09 6.16 8.39 11 13.8

V(v)

I(   A) Series1

  
    c°50 اندازه گيري شده در خالٌ و دمايZnOنمودار نمونه  - 3نمودار

  
  )10و4( :  مي شود  بيانn مي دهند كه به صورت تئوري نيم رسانا نوع  هدايت اهميك را نشان3 و 2 هر دو نمودار

)1(                                       

 
0nتمركز الكترون هاي فعال شده گرمايي در باند هدايت ،eبار الكترون  ،μپذيري تحرك  ،dفيلم   ضخامت

ZnO ،Jچگالي بار   
  )3(.فرض ميشود كه در اين ولتاژ پايين انتقال بار بوسيله حفره قابل چشم پوشي است

 .را نتوانستيم حساب كنيم0n و J ممكن نبود لذا ZnOچون اندازه گيري دقيق سطح مقطع فيلم 

   
 Al-ZnO-Al هاي ساختار ساندويچي نمونه

 ها بصورت الكترود تحتاني و فوقاني عمل كرده توسط Al. اين ساختار را بخوبي نشان مي دهد 6 شكل
 ZnO تماس هاي اهميك با  احتماالAlًگزارش شده است كه اين الكترودهاي .ماسك روي نمونه ايجاد شده اند

  ايجاد
  )4،5(.مي كنند

  
  
   
   

 Al-ZnO-Alساندويچيساختار  -6 كلش

  
   . انجام شد در اين آزمايش اندازه گيري تحت خأل

ZnO 

Substrate 

Al  
Al Al 

μA  

0
VJ n e
d

μ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
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  ١٧                                                                           89 بهار، 75 شماره ، 20 سال ،)JSIAU(اه آزاد اسالمي، مجله علوم پايه دانشگ

measurement in vac

0

50000

100000

150000

0.52 1.54 2.49 3.95 5.08 7.08

V(v)

I(    A) I

  
    اندازه گيري شده در خألAl-ZnO-Al نمونه ساندويچي - 4نمودار

0
2
4
6
8

10
12
14

1.98 3.45 5.08 7.69 8.4
V(v)

LnI Series1

  
   اندازه گيري شده در خألAl-ZnO-Alلگاريتمي نمونه ساندويچي  - 5ر نمودا

  
 متناسب V با تقريباً v  3(،Iتا ولتاژ حدود(در ولتاژهاي پايين . جود دارد دو ناحيه مشخص ولتاژ و4در نمودار 

                لذا.نشان مي دهد) n) ZnO اين قسمت از نمودار هدايت اهميك را براي نيمرساناي نوع احتماالً.است

 ) 2                                                                            (    0
VJ n e
d

μ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

0nتمركز الكترون هاي فعال شده گرمايي در باند هدايت ،eبار الكترون  ،μتحرك پذيري d ضخامت فيلم 
ZnO،J يم چگالي بار و از طرفي دار:  

) 3(   
  

 ZnO را بدست آورد ولي در اينجا چون اندازه گيري دقيق سـطح مقطـع فـيلم                  0n مي توان مقدار     3و1 از دو معادله  
  .ممكن نبود به ارائه فرمول اكتفا كرديم

 )3(.قابل توضـيح اسـت    ) SCLC(با استفاده از مدل جريانهاي محدود شده بار فضايي           ) v 3از ولتاژ   (ناحيه ولتاژ باال  
  :كه به وسيله عبارت زير نشان داده مي شود

)4(  
 

( )N E        چگالي تله بر محدوده انرژي واحد در انرژي E    0، زير لبه باند هدايتN           چگـالي تلـه بـر محـدوده انـرژي 
   )6(. مي دهد  پارامتر دما كه توزيع تله را توضيحtT، واحد در لبه باند هدايت

μ

IJ
A

=

0
-( ) exp( )

t

EN E N
KT

=
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محاسبه  طي با استفاده از اين نمودارقابلضريب غيرخ. براي ناحيه ولتاژ باال رسم شده است5نمودار لگاريتمي  
  : )8-6(است

)5(                                     

  
  :صورت استنيبه احاصله  I-Vمشخصه .  قرار داديمc50° در دماي حدود  در آزمايش بعدي نمونه را تحت خأل

  
  

  
  
  

  
  
  

  c°50  اندازه گيري شده در خالٌ ودمايAl-ZnO-Alنمودار نمونه ساندويچي -6نمودار
  

8
8.5

9
9.5
10

10.5
11

11.5

1.99 3.88 5.93 7.98

V(v)

LnI Series1

  
  c°50 ودماي  اندازه گيري شده در خالAl-ZnO-Alٌنمودار لگاريتمي نمونه ساندويچي -7نمودار
  :مي شود ضريب غيرخطي اين نموداربصورت زير محاسبه.  براي ناحيه ولتاژ باال رسم شده است7نمودار لگاريتمي 

)6(                 
  
  

2هدايت  الكتريكي در  3ZnO-Bi O  
2ساختار نمونه هاي 3ZnO-Bi Oاتصال بوسيله سيم مسي و تحت فشار از باال بوده .ر آورده شده است در زي

  . ولت مي باشد15ولتاژ اعمالي به نمونه تا .است

measurement in vac. at 6h heat

0
20000
40000
60000
80000

0.03 1.99 3.88 5.93 7.98

V(v)

I(    A) Iμ 

2 1

2 1

ln - ln 9.15 1.16
- 7.88

I I
V V

α = = =

2 1

2 1

ln - ln 8.48 1.06
- 7.95

I I
V V

α = = =
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2نقاط تماس با نمونه  -7شكل 3ZnO-Bi O  

  
ي با توجه به در اين اندازه گير. انجام شد نقطه اي در خارج از خأل4در مرحله اول اندازه گيري توسط پروب 

   . خطي محدود مي گرددديده مي شود كه نمودار به يك قسمت تقريباً ، 8نمودار 

measurement with 4 point probe

0

0.5

1

1.5

2

0.05 2.51 5.19 8.05 10.7 13.1

V(v)

I( A) I

  
2نمودار نمونه  -8نمودار 3ZnO-Bi O نقطه اي4 اندازه گيري شده با پروب  

  
  .نشان داده شده است 8 ال ها درشكل انجام شد چگونگي اتص در آزمايشات بعدي اندازه گيري تحت خأل

measurement in vac

0

0.5

1

1.5

0 3.17 5.06 7.69 9.98 12.6

V(v)

I( A) Series1

  
2 نمودار- 9نمودار 3ZnO-Bi Oٌاندازه گيري شده درخال   

  
 .  انجام مي گيردC50° ساعت در دماي6درآزمايشات بعدي اندازه گيري تحت خالٌ به مدت 

ZnO 

Substrate 

2 3Bi O
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measurement in vac. at 6 h heat

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2.03 4.05 6.25 8.72 11.2 13.5

V(v)

I(A) ZnO 6000-
Bi2O3 1500

  
2 نمودار نمونه - 10نمودار 3ZnO-Bi Oاندازه گيري شده درخالٌ و دماي °C50   

 
  

2هدايت الكتريكي در  3Al-ZnO-Bi O  
                                        :ه شده مورد بررسي به شكل زير استنمونه ساخت

                                                                     2                    1    
  
  

    
     

2  نقاط تماس با نمونه -8شكل 3Al-ZnO-Bi O  
  

2  انجام مي شود كه نوك پروبها روي اليه نقطه اي در خارج از خأل2اندازه گيري اول توسط پروب  3Bi O قرار   
چنانچه در نمودار مالحظه مي شود با افزايش ولتاژ جريان بصورت غيرخطي زياد مي شود همانطور كه .مي گيرد

به دليل مقاومت نقاط تماس نوك پروبها و نمونه، جريان قابل ZnO مالحظه مي شود در اينجا نيز مانند نمونه 
  .مالحظه اي از نمونه نمي گذرد 

measurement with 2 point probe

0
100
200
300
400
500

0.04 1.98 3.98 5.82 8 10.2 12.2 14.4

V(v)

I(    A) I

  
2نمودارنمونه   -11نمودار 3Al-ZnO-Bi O اندازه گيري شده با پروب دو نقطه اي  

ZnO 

Substrate 

Al 

2 3Bi O  

μ 
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0
1
2
3
4
5
6
7

8 10.2 12.2 14.4

V(v)

LnI Series1

  
  

2نمودار لگاريتمي نمونه  -12ر نمود 3Al-ZnO-Bi O اندازه گيري شده با پروب دو نقطه اي  
  

  : قابل محاسبه است12 ضريب غيرخطي نمودار

 )7(                                                                                  2 1

2 1

ln - ln 1.8 0.28
- 6.4

I I
V V

α = = =  

   . صورت گرفتدر آزمايشات بعدي اندازه گيري در خأل
measurement in vac.

0

50
100

150

200

0 2.47 4.86 7.3 9.81 12.7 15.2

V(v)

I(   A) I

 
2 نمودارنمونه - 13 نمودار 3Al-ZnO-Bi O اندازه گيري شده در خأل  

0

1

2

3

4

5

6 7.81 9.81 12.1 14.2

V(v)

LnI Series1

  
2 نمودار لگاريتمي نمونه - 14رنمودا 3Al-ZnO-Bi O اندازه گيري شده در خأل  

  
  : قابل محاسبه است14ضريب غيرخطي نمودار

  )8                                  (                                          2 1

2 1

ln - ln 2.64 0.32
- 8.2

I I
V V

α = = =  

μ
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   ساعت بررسي6 به مدت   C° 50 و دماي التهاي قبلي نمونه را در خألمثل ح  در آزمايشات بعدي مجدداً
با اندازه گيري با روش پروب دو نقطه اي تماس شاتكي ايجاد مي شود و در دو نقطه اتصال مقاومت . مي كنيم

  . مي شود نه در دو سرنمونهخيلي باالست و به همين دليل بيشتر ولتاژ اعمال شده در دو نقطه اتصال آشكار
  

measurement in vac at 6h heat

0

10

20

30

40

1 4 7 10 13 16 19 22 25

V(v)

I(    A) Series1

  
2نمودارنمونه  - 15نمودار 3Al-ZnO-Bi O دماي  واندازه گيري شده در خأل°C50  

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

12 16 20 24 25

V(v)

LnI Series1

  
2نمودار لگاريتمي نمونه  - 16نمودار 3Al-ZnO-Bi O دماي  واندازه گيري شده در خأل°C50  

  
  : قابل محاسبه است16ضريب غيرخطي نمودار

)9                                               (                               2 1

2 1

ln - ln 2.06 0.15
- 13

I I
V V

α = = =                                   

 
 
 

  نتيجه گيري
 نقطه اي وجود دارد كه با 4بيان شد چهار مورد مهم در اندازه گيري به روش پروب  مقدمه همانطور كه در -1

  :مقايسه اندازه گيري هاي انجام شده در اين تحقيق با اين موارد به نكات زير  مي رسيم
 هنگام اندازه گيري ولتاژ و جريان ZnO نقطه اي به دليل باال بودن مقاومت 4 با پروب ZnO در اندازه گيري-الف
 تغيير كرده و قابل اندازه گيري نبودند، كه اين مسئله مي تواند بيانگر اين موضوع باشد كه تماسهاي ما در نوك دائماً

μ 
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لذا . باشد نقطه اي تماس ها بايد اهميك 4در صورتيكه در اندازه گيري با پروب . پروبها تماس غير اهميك بوده اند
  . ذكر شده است، امكان اندازه گيري با پروب چهار نقطه اي وجود نداشت)2(به داليل زيادي

2 در اندازه گيري نمونه -ب 3ZnO-Bi O نقطه اي جريان4 با پروب A1در ولتاژ حدود V5/10در.  عبور مي كند 
 نقطه اي مطرح  مي كند كه افت ولتاژ براي مواد با مقاومت بسيار باال 4حاليكه محدوديت هاي اندازه گيري پروب 

 . محدود شود، بنابراين اين  اندازه گيري قابل قبول نمي باشدmV 200بايد تا حدود

تمييز باشد تا جريانهاي نشتي برقرار نشود، ولي چون  در اين تحقيق سعي بر اين بود كه سطح نمونه كامالٌ -ج
 نقطه اي در خالٌ انجام نمي شود بنابراين به هر حال هدايت سطحي وجود دارد و جريانهاي 4اندازه گيري با پروب 

 .نشتي برقرار است

بـا نمونـه     نقطه اي، تماس ها بايد اهميك بوده و نقطـه تمـاس  پـروب هـا                   4 با توجه به محدوديت هاي پروب        -د
  انجام  نمي شـود ممكـن اسـت تمـاس هـا كـامالً            ولي چون اندازه گيري ها در خأل       .حداقل مقاومت را داشته باشد    

 .اهميك نباشند و بنابراين شرط اندازه گيري را برآورده  نمي كند

قد اعتبار است،  نقطه اي در اكثر  موارد فا4 با توجه به داليل مطرح شده در زير چون اندازه گيري هاي پروب - 2
نمودار .انجام  مي شود اطمينان كرد كه در خالٌ  Al-ZnO-Alفقط مي توان به اندازه گيري هاي ساختار ساندويچي 

 به دو قسمت اهميك و غير اهميك قابل تفكيك است كه قسمت Al-ZnO-Al ساختار ساندويچي I-Vمشخصه 
  : ولت به صورت مقابل است8ط به يك ولتاژ توان مربو.  قابل توضيح استSCLCغيراهميك آن با تئوري 

wIVW 56.081070000 6 =××== −                                                                                     10(  ) 
ميشود كه مقاومت   ولت مشاهده8  با محاسبه توان مربوط به ولتاژ  Al-ZnO-Alولي از طرف ديگر در نمونه 

 به نوع 6 و4 ارائه شده در نمودارهاي I-V بنابراين مشخصه .حظه اي از اتصال چسب نقره ايجاد شده استقابل مال
بنابراين دو نتيجه متناقض از بررسي .  نقشي در اين مشخصات ايفا نمي كند ZnOتماس مربوط مي شود و 

 دراثر افزايش دما احتماالًكنده شدن اتصال چسب نقره .  گرفته شدAl-ZnO-Alنمودارهاي ساختار ساندويچي 
از سوي ديگر ساختار ساندويچي مي تواند .  نمي باشد ZnO   ارائه شده مربوط به I-Vبيانگر اينست كه مشخصه 

       .هدايت الكتريكي را از حجم نمونه نشان دهد
 مي تواند مربوط به هدايت الكتريكـي در         1ارنمود اندازه گيري شده با پروب دو نقطه اي          ZnO نمودار نمونه    -الف

 2عـالوه بـرآن طبـق نمـودار     .، لذا نمي توان به آن اطمينان كردZnO  باشد و نه  هدايت از داخل حجم ZnOسطح 
بنابراين اين اندزه گيـري بـا       . كمتر مي باشد  ) 2( برابر نسبت به اندازه گيري سوزوكي و همكارانش          100جريان حدود   
  .ي نداردكار آنها شباهت

 درمي يابيم كه اين دو انـدازه گيـري بـا هـم     ) 2( با اندازه گيري سوزوكي و همكارانش        10 و   9 با مقايسه نمودار     -ب
اندازه گيري هاي انجام شده روي نمونه       . خطي هستند  10و  9 غيرخطي و نمودارهاي     )2(مرجعنمودار   .همخواني ندارد 

2 3ZnO-Bi O    مربوط به هدايت از سطح نمونه است در حاليكه استفاده از ساختار ساندويچي              حتماالً در اين تحقيق ا 
در ساختن نمونه در اندازه گيري سوزوكي و همكارانش، منجر به اندازه گيـري هـدايت الكتريكـي از داخـل حجـم                       

  .نمونه شده است
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2  در اندازه گيري  نمونه-ج 3Al-ZnO-Bi Oكه در دماي 15ر با مقايسه نمودا °C50معادل  °K 323 اندازه گيري 
نزديكترين دماي اندازه گيري به دماي استفاده  (K290°شده است با اندازه گيري سوزوكي و همكارانش در دماي 

از سوي ديگر ضرايب . ه اين دو اندازه گيري اختالف زيادي باهم دارندمشاهده مي شود ك) 2() شده در اين تحقيق
سيار كمتر از ضريب خطي بدست آمده در آزمايش سوزوكي و ب 9 و 8 و 7خطي محاسبه شده در روابط 

30α(همكارانش دايت مي توان به ساختار ساندويچي براي اندازه گيري ه بنابراين تنها.  مي باشد)=
2الكتريكي 3ZnO-Bi Oاعتماد كرد .  

 نقطه اي به علت وجـود رطوبـت و هـدايت سـطحي،              4 با بررسي اندازه گيري انجام شده، اندازه گيري با پروب            -3
 و افـزايش دمـاي نمونـه،        هدايت الكتريكي بيشتري در مقايسه با اندازه گيري در خالٌ نشان مي دهـد و وجـود خـأل                  

2از طرف ديگر وجود   . ا كاهش داده و رسانندگي را كمترمي كند       هدايت ر  3Bi O        خواص غير اهمي به نمودارهـا داده 
 .است كه با نظريات ارائه شده سازگاري دارد

  گرم نشده است ،نمونـه سـاخته         ZnO در آزمايشهاي انجام شده در اين پايان نامه چون زير اليه در كندوپاش               - 4 
  نيـز، I-V   در حين اندازه گيـري مشخـصه  c°50از سوي ديگر افزايش دماي  )8(. شبه آمورف مي باشدZnOدهش

  . كافي نمي باشدZnOبراي كريستالي شدن 
 αمقدار كم ) 1 و6(. در آزمايشهاي انجام شده كمتر از مقادير بدست آمده در مقاالت است           ZnO ضريب غير خطي   -5

 دستگاه كنـدوپاش و غيـر دقيـق بـودن وسـايل      ZnOمي تواند بدليل شرايط آماده سازي، ناخالصي موجود درهدف   
  .اندازه گيري باشد

 در اندازه گيري هاي  با روش پروب دو نقطه اي تماس شاتكي ايجاد مي شـود و در دو نقطـه اتـصال مقاومـت                           -6
  .ل بيشتر ولتاژ اعمال شده در دو نقطه اتصال آشكارمي شود نه در دو سرنمونهخيلي باالست و به همين دلي

 .رون از طريق فعالسازي گرمايي است انتقال الكت بدليل ولتاژ پايين استفاده شده در اين آزمايشات احتماالً-7
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