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 چکیده
شپده  نشانی ناخالصی به روش اسپرری پپایرولیزیز الیهقلع با مقادیر مختلف یوم ایندهای نازک اکسید  در این پژوهش، الیه

ها برحسب دما در  ، انجام شد. همچنین مقاومت الکتریکی الیه Xها با استفاده از دستگاه پراش پرتو  بررسی ساختاری الیه

افزایش ناخالصپی، مقاومپت افپزایش  دهد که با گیری شد. بررسی مقاومت نشان می کلوین اندازه 373تا  313بازه دمایی 

 یابد. یابد و همچنین با افزایش دما مقاومت کاهش می می
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 مقدمه -1
د، بطوریکپه از انپ مانند اکسید ایندیوم در دو دهه گذشته مورد توجه زیادی قرار گرفته (TCOs)اکسیدهای رسانای شفاف 

شود. با افزودن قلع به اکسپید اینپدیوم،  های گسیل پایین استفاده می های خورشیدی و پنجره آنها در نمایشگرهای تخت، سلول

ای در الکترودهای شفاف  هدایت الکتریکی و شفافیت آن در ناحیه نور مرئی به شدت افزایش یافته بطوریکه از آن بطور گسترده

 شود.  ها استفاده میآوری نمایشگر و فن

تقاضاها برای تهیه ترکیباتی با خواص الکتریکی و اپتیکی بهینه در حال افزایش است. بنابراین سعی بر این اسپت کپه بپا 

؛ کراز هونا و همکپاران، 7007؛ کمرانی و همکاران، 7007های مناسب به این هدف برسیم.]ارهارت و همکاران،  افزودن ناخالصی

ریکی اکسید ایندیوم همراه بپا ناخالصپی قلپع توسپی فپریمن و همکپارانش گپزارش شپده اسپت]فریمن و [. خواص الکت7007

 [.7007همکاران، 

 nها افزایش یافته و این ترکیب نیمرسانای نپو   دهد که در اثر افزودن قلع به اکسید ایندیوم چگالی حامل نتایج نشان می

 [.7000؛ و مینامی، 1997یابد]اداکا و همکاران،  موس افزایش میگردد و گاف انرژی آن نیز بواسطه اثر برشتین  می

اکسید ایندیوم به صورت پودر تک بلوری و در شرایی عادی دارای ساختار مکعبی بیکسبایت است کپه متعلپب بپه گپروه 

ار فلوریت با برداشتن یپک چهپارم اکسپیژن باشد. قابل ذکر است که ساختار بیکسبایت اکسید ایندیوم از ساخت می 3Iaفضایی 

باشد و ثابپت شپبکه  می 3O7Inواحد  11جاهای ساختاری معروفند. هر سلول اولیه شامل  ها به تهی آید، که این مکان بدست می

د بسپیار های زیپا باشد. قابل ذکر است که ساختار نواری اکسید ایندیوم به دلیل داشتن اتم می Å111/10اکسید ایندیوم برابر با 
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 پیچیده است.

بپر روی ناخالصپی تهیه شده و سپر  اثپر افپزایش  با ناخالصی سولفور های نازک اکسید ایندیوم قلع در این پژوهش الیه

 های الکتریکی آنها مطالعه و بررسی شده است.ویژگی

 

 کارهای تجربی -2
مول  311/0(، 1:1)با نسبت  یالکل -بی سی محلول آ سی 100ابتدا محلول ساخته شده شامل:  ITO:Sبرای تهیه محلول 

 HClسپی  سی 0( تهیه شد. برای افزایش حاللیپت از O7H7 ,7SnClمول کلرید قلع دوآبه ) 00101/0( و 3InClکلرید ایندیوم )

شپود. همچنپین الکپل بپرای  های ناخواسپته در محلپول می استفاده شد؛ استفاده از اسیدهای دیگر سبب افزوده شدن ناخالصی

زدن محلول به همپراه مقپداری گرمپادهی نیپز سپرعت  ری از اکسیداسیون کامل به محلول اضافه گردید، ضمن اینکه همجلوگی

شدن ترکیبات در محلول را افزایش داده است. در ابتدا محلول شیری رنگ به دست آمد که پ  از حاللیپت کامپل، شپفاف  حل

نظر ناخالصی به محلول اضافه گردید. نسبت اتمی ناخالصی قلپع بپه شد. با شفاف شدن محلول، در این مرحله، درصدهای مورد 

در نظر گرفته شپد. از تیپوره بپا  [S/In]=  0، 13/0، 33/0و میزان ناخالصی گوگرد به ایندیوم به صورت  [Sn/In]=00/0ایندیوم 

 برای وارد کردن ناخالصی گوگرد استفاده شد.  7NCSNH7Hفرمول شیمیایی 

( در nm10300/0  =بپا وپول مپو  ) D8 Advance Bruker مپدل Xها با دستگاه پپراش پرتپو  نمونه Xو آنالیز ساختاری پرت

 انجام شده است. 03/0و با گامهای  70-10  =7محدوده 

 

 نتایج و بحث -3
 [S/In]ولی انپد و بپا تیییپر نسپبت مپ بلوری های مطالعه شده ب  شود که الیه های مختلف دیده می با مقایسه الگوی پراش نمونه

 کنند. شدت پیکهای پراشی تیییر کرده و عالوه بر آن فازهای ساختاری و بلوری تشکیل شده نیز تیییر می

های متنپارر بپا مجمپو  اندیسپهای  کریستالی با قله ها دارای ساختار پلی شود که این الیه مشاهده می 1از الگوی پراش در شکل 

بپوده  ITOهای  ها است، پ  در این سه نمونه فاز اصلی الیپه الیهاین  (bcc)درون مرکزدار دهنده ساختار مکعبی  زو  هستند که نشان

هپای شپبکه  درصد تأثیر بسزایی بپر روی ثابت 13توان گفت تزریب ناخالصی سولفور تا  و ساختار بلوری آنها مکعبی است. در نتیجه می

 نداشته است.

درصپد سپولفور  13باشد که با افزایش غلظپت تپا  ( می777صفحه ) دسته پراش ازها مربوط به  در ساختار این الیه قلهبلندترین 

کنپد. تزریپب بپیش  ها نیز تیییر می ساختار بلوری مربوط به این الیه ،تزریب ناخالصی سولفوربیشتر با افزایش  یابد.میشدت آن کاهش 

 ربردارد.ها را د ها آمورف شدن نمونه از حد ناخالصی سولفور به داخل ساختار الیه
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 سولفور  ناخالصیمقادیر مختلف نمونه اکسید ایندیوم قلع با  Xی پراش پرتو هامقایسه الگو:  1شکل 

 

ها بپه روش تبخیپر حرارتپی الکترودگپذاری شپدند. در ایپن روش  ها، نمونپه های الکتریکی نمونه گیری ویژگی برای اندازه

بپا توجپه بپه رابطپه  Rsها  گیری شد و سپر  مقاومپت سپطحی الیپه تفاده از روش دو سوزنی اندازهها با اس مقاومت وولی الیه

s
W

R R
L

   که در آنw  وL  به ترتیب پهنای هر الیه وL باشد، محاسپبه  های الکترودگذاری می وول هر الیه بدون قسمت

sRشد. با استفاده از رابطه  t    رابطه مقاومت ویژه نمونه نیز بدست آمد در اینt .ضخامت هر الیه است 

 گیری شد و سر  مقاومت ویژه به دست آمد. کلوین اندازه 373تا  313مقاومت الکتریکی هر سه نمونه در بازه دمایی 

مقاومپت و همچنپین ، ها الیه نسبیمقاومت برای مقایسه خالص  ITOو  ITO+Sنازک  های در بررسی تیییرات مقاومت ویژه الیه

کاهش مقاومت نسبی با افزایش ناخالصپی بیشپتر شپده شود  اند. دیده می مقایسه شده 7کلوین با یکدیگر در جدول  313آنها در دمای 

 مقاومت هر الیه در دمای اتاق است. R است.
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 در دمای اتاق ها و کاهش مقاومت نسبی نمونهمقاومت :  2جدول 

 کلوین 313دمای  (ITO)خالص )نمونه اول(  ITO + S  13/0 )نمونه دوم( ITO + S  34/0)نمونه سوم(

10/0- 11/0- 10/0 R

R


 

03/30397 33/1171 73/1909 R () 
 

 شود. افزایش یافته که این امر باعث افزایش مقاومت می ها شود که با افزایش ناخالص دانه دیده می

( و همچنین نمودارهای مقاومت ویژه هر الیه برحسب دمپا 3تا  7های ) اومت هر الیه برحسب دما در شکلنمودارهای مق

کپه در  مشپابه اسپت در حالی 3و  7شود تیییرات دمایی مقاومت در دو نمونپه  ( آورده شده است. دیده می7تا  0های ) در شکل

 توجه به نبود ناخالصی رفتار متفاوت است.با  1نمونه 

ها، مپرز  های نازک اکسیدی تا حد زیادی به پارامترهای مختلفی همچون اندازه دانه های الکتریکی الیه ور کلی ویژگیبه و

جاهپای اکسپیژن یپک  ها، نواقص بلوری و میزان و نو  ناخالصی و روش ساخت بسپتگی دارد. بعپالوه وجپود و افپزایش تهی دانه

 باشد. می ها پارامتر مهم در کاهش مقاومت الکتریکی الیه

 یابد. ها رشد کرده و مقاومت کاهش می ها با افزایش دما، دانه در این نمونه

بعدی  ( تصاویر سپه13تا  11های ) و شکل ITO+Sخالص و  ITO( تصاویر دوبعدی گرفته شده از الیه 10تا  1های ) شکل

 دهند.را نشان می ،AFM،اتمیی گرفته شده توسی میکروسکوپ نیرو

تر هسپتند. اماپا بپا افپزایش  و یکنواخپت بپودهها تقریباً یکی است و شکل همپه تقریبپاً مشپابه  اندازه دانهدر نمونه خالص 

های  کپه بپا افپزایش ناخالصپی تعپداد دانپه هستند ها کوچکتر ها بزرگ و بعضی بعضی ،شکل ردنشان داده شده ها  ناخالصی دانه

 درشت بیشتر شده و ضخامت هم بیشتر شده است.

 کند. می هبا نتایج الکتریکی سازگار بوده و آن را توجیاین نتایج 
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 : نمودار تغییرات مقاومت نمونه دوم 3شکل  : نمودار تغییرات مقاومت نمونه اول 2شکل 
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 : نمودار تغییرات مقاومت ویژه نمونه اول 5شکل  : نمودار تغییرات مقاومت نمونه سوم 4شکل 
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 : نمودار تغییرات مقاومت ویژه نمونه سوم 7شکل  رات مقاومت ویژه نمونه دوم: نمودار تغیی 6شکل 

 

 

  
 نمونه دوم AFM: تصویر دو بعدی گرفته  شده با میکروسکوپ  9شکل  نمونه اول AFM: تصویر دو بعدی گرفته  شده با میکروسکوپ  8شکل 
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 نمونه اول AFMشده با میکروسکوپ  : تصویر سه بعدی گرفته 11شکل  مونه سومن AFMشده با میکروسکوپ  : تصویر دو بعدی گرفته 10شکل 

  
 نمونه سوم AFMشده با میکروسکوپ  بعدی گرفته : تصویرسه 13شکل  نمونه دوم AFMشده با میکروسکوپ  بعدی گرفته : تصویر سه 12شکل 

 

 بندی جمع
-شده و  ویزگینشانی  به روش اسرری پایرولیزیز الیهالصی سوافور با مقادیر مختلف ناخقلع ایندیوم های نازک اکسید  الیه

گپردد. هپا آمپورف مپیهای ساختاری و الکتریکی آنها اندازه گیری شدند. دیده شد که با افزایش میزان ناخالصی سپاختار الیپه 

 یابد. ایش دما مقاومت کاهش مییابد و همچنین با افز دهد که با افزایش ناخالصی، مقاومت افزایش می بررسی مقاومت نشان می
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