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های نازک اکسید قلع  الکتریکی الیههای  ویژگیبررسی اثر ضخامت بر روی 

 تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز
 

 زاده متولیلیلی  ،هدایتی مطهره
 گروه فیزیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران

 

 

 چکیده
روش اسپری پایرولیزیز الیهه نشهانی .هدر بررسهی  های نازک اکسید قلع با مقادیر مختلف محلول به در این پژوهش، الیه

ها برحسه  دمها در بهازه  ، انجام .در همچنین مقاومت الکتریکی الیه Xها با استفاده از دستگاه پراش پرتو  ساختاری الیه

دههدر  تشکیل فاز روتایل اکسید قلع را نشان می Xگیری .در تحلیل الگوهای پراش پرتو  کلوین اندازه 373تا  313دمایی 

یابد و همچنین با افزایش دما در بازه  دهد که با افزایش ضخامت، مقاومت افزایش می ها نشان می بررسی مقاومت ویژه الیه

 یابدر کلوین مقاومت کاهش می 373دمایی، دمای اتاق تا 

 

 های نازک اکسید قلع، اسپری پایرولیزیز، الیه های کلیدی: واژه

 

 

Investigation the effects of thickness on electrical properties  

of SnO2 this films prepared by spray pyrolysis 
Abstract 

In this research, thin oxide thin films with different sol content have been deposited by spray 

pyrolysis for the structural properties of samples have been studied by XRD analysis. Also 

electrical resistivity of samples have been measured in different temperatures ranging from 313 to 

473 ºK. Analysis of XRD patterns indicated the rutile SnO2 the results of electrical resistivity show 

that the resistivity increases by thickness of films. Also resistivity of samples decreases by 

increasing temperature from 313 to 370 ºK. 

 

 مقدمه -1
.امل .ش اتم: دو اتم قلع یکی در مرکز چههاروجهی و یکهی  D4h[P42/mnm]اکسید قلع دارای یک ساختار چهاروجهی 

قلع به همراه چند اکسهید فلهزی دیگهر خهانواده اکسهیدهای رسهانای .هفا  را  اکسیددر کل سلول و چهار اتم اکسیژن استر 

 هها .ان بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهه انهدر از جملهه ایهن ویژگی قابل توجههای  ویژگیدهند که به علّت  میتشکیل 

)باتزیهل و ومغناطیسهی مریهی ا.هاره کردهمراه با .فافیت اپتیکی باال در ناحیه طیهف الکترخوب الکتریکی توان به رسانایی  می

به طوریکه باعث کاربرد اکسیدهای رسانای .هفا  در فهفحان نمایشهگر بوده بسیار مهم و کاربردی ویژگی این  ر(5332دیبلد، 

 های ، الکترودههای .هفا  بهرای سهلول(LED)تخت، وسایل اپتوالکترونیکی، ترانزیستورهای اثهر میهدان، دیودههای نورگسهیل 

؛ ماسهودا و 5333؛ ههافمن و همکهاران، 5333)واگنر، نازک ضبط مغناطیسی و غیره گردیده اسهت های پو.ش الیه خور.یدی،
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 ر(5333؛ پرسلی و همکاران، 5332همکاران، 

با.هد کهه ایهن مهواد را بهرای کهاربرد در  میویژگی دیگر اکسیدهای رسانای .فا  بازتابش باال در مقابل نور مادون قرمز 

آن و گسهترش ههای  ویژگیسهازی  به این مواد نیهز موجه  بهینه یسازدر عالوه بر این، افزودن ناخالص میاس  ذخیره انرژی من

 ر(5333؛ کوتس و همکاران، 5333)چاپرا و همکاران، .ود میحوزه وسیع کاربردهای آن 

رسهاناها،  هتایی نیمه سه برخی از ترکیبان دوتایی و ،های نازک و ضخیم اکسیدها یک روش متداول و ساده برای تهیه الیه

های نازک اکسیدهای رسهانای .هفا  اکسهید  مواد مغناطیسی و ابررساناها روش اسپری پایرولیزیز استر به ویژه برای تهیه الیه

های تهیهه .هده بهه ایهن روش، دارای  الیهه ر(1993).روود، ایندیوم و اکسید قلع و اکسید روی از این روش استفاده .ده است

لوری بوده و رسانایی الکتریکی و .فافیت اپتیکی بهاالیی برخوردارنهدر از مزایهای مههم ایهن روش سهاده و ارزان ساختاری بس ب

ها در مقیاس بزرگ و فنعتی، استحکام و چسبندگی زیاد  ها، تهیه الیه قیمت بودن دستگاه، فرایند ساده و کوتاه مدن تهیه الیه

   ر(5333)باالسوبرارنین، با.د می یبان اکسید، نیمرسانا مغناطیسی یا ابررساناالیه به زیر الیه، امکان تهیه بسیاری از ترک

های نهازک اکسهید قلهع بهر روی  اثر افهزایش ضهخامت الیهههای نازک اکسید قلع تهیه .ده و سپس  الیهدر این پژوهش 

 ر.ده استهای الکتریکی آنها مطالعه و بررسی  ویژگی

 

 کارهای تجربی -2
سی الکل را در یک بشهر ریختهه  سی 23سی آب و  سی 23خالص با حجم اسپری متفاون، ابتدا  SnO2برای تهیه محلول 

سی اسیدکلریدریک به محلول فوق افزوده تا .هفا   سی 5سپس .در مول( کلرید قلع به آنها اضافه  399/3گرم ) 25/55سپس 

های  تگاه اسهپری پهایرولیزیز بهر روی زیرالیههتقسیم .ده و به وسیله دس سی سی 33و  53 ،13قسمت  3محلول به این گرددر 

آمده استر این .رایط برای هر سه نمونه یکسان بهوده و تنهها حجهم  1نشانی در جدول  ای الیه نشانی .دندر .رایط الیه .یشه

   محلول اسپری تغییر کرده است تا ضخامت متفاوتی را به دست دهدر
 

 ده از دستگاه اسپری پایرولیزیزها با استفا نشانی نمونه : شرایط الیه 1جدول 

 سی بر دقیقه سی 2/7 آهنگ اسپری

 درجه سانتیگراد 233 دمای زیر الیه داغ

 سانتیمتر 33 ارتفاع نازل تا زیرالیه داغ

 اتمسفر 3 فشار گاز حامل

 دور در دقیقه 32 آهنگ چرخش ففحه داغ
 

( در nm12332/3  =بها طهول مهو  ) D8 Advance Bruker مهدل Xها با دستگاه پهراش پرتهو  نمونه Xآنالیز ساختاری پرتو 

 انجام .ده استر 33/3و با گامهای  73-13  =5محدوده 

ها بهه روش تبخیهر حرارتهی الکترودگه اری .هدندر در ایهن روش  ها، نمونهه های الکتریکی نمونه گیری ویژگی برای اندازه

بها توجهه بهه رابطهه  Rsگیری .هده و سهپس مقاومهت سهطحی الیهه  زهانداها با استفاده از روش دو سوزنی  مقاومت طولی الیه

 s
W

R R
L

 ربا.د، محاسبه .د های الکترودگ اری می طول الیه بدون قسمت Lبه ترتی  پهنای هر الیه و  Lو  Wکه در آن 

sRبا استفاده از رابطه  t   آمد در این رابطه  مقاومت ویژه نمونه نیز به دستt رضخامت هر الیه است 
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 نتایج و بحث -3
های  اندر سهاختار بلهوری تمهام الیهه مقایسهه .هده 1های مختلف محلول در .هکل  با حجم SnO2های  الیه Xالگوی پراش پرتو 

SnO2 زایش حجم محلول در فراینهد همچنین با اف (ر5332)ماسودا و همکاران، ها در توافق است با تحقیقان انجام .ده بر روی این الیه

( بهه 113راستای افلی ر.د از راسهتای ) cc 33به  13کنند به طوری که با تغییر حجم محلول از  الیه نشانی راستاهای ر.د تغییر می

 .هوندر تحلیهل ر  میها، بیشهتر آمهو محلهول اسهپری، الیهه.ود که با افزایش حجم  یابدر همچنین دیده می ( تغییر می131( و )115)

ههای  دهدر از تحلیل ایهن نمودارهها، ثابت تر( نشان می های با حجم محلول بیشتر )ضخیم را در الیه SnOبیشتر نتایج وجود درفدی فاز 

.هود کهه بها افهزایش  آمده استر با نگاهی به نتایج جدول دیده می 5.بکه برای هر نمونه جداگانه به دست آورده .در نتایج در جدول 

 یابدر  به .دن افزایش می cر.د در راستای حجم محلول اسپری، 

 

 

 با غلظت متفاوت (SnO2)اکسید قلع های  الیه Xمقایسه الگوی پراش پرتو :  1شکل 

 
 های متفاوت : اطالعات ساختاری، شبکه ثابت اکسید قلع با غلظت 2جدول 

Identification Structure Lattice parameters 

SnO2-10cc tetragonal-SnO2 

a = 73/3  

b = 73/3  

c = 1/3  

SnO2-20cc tetragonal-SnO2 

a = 73/3  

b = 73/3  

c = 1/3  

SnO2-30cc 

tetragonal-SnO2 
a = 33/2  

b = 75/2  

c = 53/11  
orthorhombic-SnO 
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sRگیری .د سپس با اسهتفاده از رابطهه  کلوین اندازه 373تا  313مقاومت الکتریکی هر سه نمونه در بازه دمایی  t  

 درمها بدست آ مقاومت ویژه این نمونه

کلهوین بها  313، مقاومهت آنهها در دمهای ها مقاومهت الیههبرای مقایسهه  SnO2نازک  های در بررسی تغییران مقاومت ویژه الیه

، مقاومهت ویهژه ضهخامته بها افهزایش .ود ک ها در دمای اتاق دیده می اندر با مقایسه مقاومت این الیه مقایسه .ده 3یکدیگر در جدول 

 یابد(ر .ود )یک مرتبه بزرگی افزایش می .ود مقاومت آن ده برابر می یابد، به طوری که وقتی ضخامت الیه دو برابر می افزایش می
 

 ها در دمای اتاق : مقاومت نمونه 3جدول 

 کلوین 313دمای  10cc)نمونه اول(  20cc)نمونه دوم(  30cc)نمونه سوم( 

215/3 339/3 333/3  (.m) 
 

رسد با افزایش حجم محلول،  گ ارندر در اینجا به نظر می های اکسیدی اثر می علل مختلفی بر روی مقاومت الکتریکی الیه

.ود، همچنین تغییر راستای ر.هد و وجهود فهاز  ها افزایش یافته که این امر باعث افزایش مقاومت می ها و در نتیجه ریزدانه دانه

 با.در لصی در نمونه سوم از عوامل دیگر افزایش مقاومت میناخا

( و همچنین نمودارهای مقاومت ویژه هر الیه برحس  دمها 3تا  5های ) نمودارهای مقاومت هر الیه برحس  دما در .کل

کهه در  حالی مشهابه اسهت در 5و  1.ود تغییران دمایی مقاومت در دو نمونهه  ( آورده .ده استر دیده می7تا  2های ) در .کل

کلوین تقریباً رفتار مشابه دو نمونه دیگر استر در این بهازه دمهایی )دمهای اتهاق تها  373تا دمای  ،بیشترین ضخامتبا  3نمونه 

 دهدر کلوین( مقاومت با دما کاهش یافته و این رفتار نزولی برای دو نمونه اول با .ی  تقریباً یکسان رخ می 373

کلهوین اثهر فهاز  333کلوین تها  373رسد در دمای  با.در به نظر می می SnOدو گانه نمونه نا.ی از وجود فاز  در نمونه سوم به نظر رفتار

SnO فاز غال  بوده و در این فاز تهی جاها کاهش یافته، همچنین اثر فاز خود باعث افزایش مقاومت گردیده استر 

ها، مهرز  زیادی به پارامترهای مختلفی همچون اندازه دانه های نازک اکسیدی تا حد های الکتریکی الیه به طور کلی ویژگی

جاهای اکسیژن یک پهارامتر  ها، نواقص بلوری، میزان و نوع ناخالصی و روش ساخت بستگی داردر بعالوه وجود و افزایش تهی دانه

 با.در ها می مهم در کاهش مقاومت الکتریکی الیه

یابهد و  یابنهد و در نتیجهه آن مقاومهت کهاهش می ها کهاهش می ها ر.د کرده و مرز دانه دانهبا افزایش دما، توان گفت  میها  در این نمونه

 با.در جاهای اکسیژن افزایش یافته که این خود عامل دیگری برای کاهش مقاومت با دما می توان گفت با افزایش دما تهی همچنین می
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 سی( سی 11: نمودار تغییرات مقاومت ویژه نمونه اول)حجم محلول  5شکل  سی( سی31: نمودار تغییرات مقاومت نمونه سوم)حجم محلول  4شکل 
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 سی( سی 31 سوم)حجم محلول نمونه ویژه مقاومت تغییرات : نمودار 7شکل  سی( سی 21 م)حجم محلول: نمودار تغییرات مقاومت ویژه نمونه دو 6شکل 
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( 13تها  11های ) سهی و .هکل سی 33و  5SnO  ،13 ،53های  ( تصاویر دوبعدی گرفته .ده از الیه13تا  8های ) در .کل

 با.در می AFMاتمی  یتوسط میکروسکوپ نیروسی  سی 33و  53و  5SnO  ،13های  بعدی گرفته .ده از الیه تصاویر سه

 .ودر ها زیاد و نایکنواختی سطح زیاد می برای دو نمونه اول حجم محلول زیاد .ده در نتیجه ضخامت الیه

تر و  ها در.هت سی دانه سی 53تر هستند و در نمونه  های یکنواخت تر با ضخامت ها ریزتر، همگن سی دانه سی 13در نمونه 

 شتر استرنایکنواختی بی

نمونه سوم به فورن دو فهازی تشهکیل .هده اسهتر الیهه بهه  استر نمونه سوم کالً متفاون است، دانه دانه تشکیل نشده

 های بزرگ .کل گرفته و تقریباً ضخامت در بیشتر نواحی یکسان استر  فورن جزیره

  درکن این نتایج با نتایج الکتریکی سازگار بوده و کامالً آن نتایج را توجیه می

 
 

  

 نمونه اول AFMگرفته شده با میکروسکوپ : تصویر دو بعدی  8شکل 

 سی( سی 11)حجم محلول 

 نمونه دوم AFMگرفته شده با میکروسکوپ  : تصویر دو بعدی 9شکل 

 سی( سی 21)حجم محلول 

 

  

 نمونه سوم AFMگرفته شده با میکروسکوپ : تصویر دو بعدی  11شکل 

 ی(س سی 31)حجم محلول 

 نمونه اول AFMگرفته شده با میکروسکوپ : تصویر سه بعدی  11شکل 

 سی( سی 11)حجم محلول 
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 نمونه دوم AFMگرفته شده با میکروسکوپ : تصویر سه بعدی  12شکل 

 سی( سی 21)حجم محلول 

 نمونه سوم AFMگرفته شده با میکروسکوپ : تصویر سه بعدی  13شکل 

 سی( سی 31)حجم محلول 

 بندی عجم
های مختلف محلول به روش اسپری پایرولیزیز الیه نشانی .دندر تحلیل الگوهای پراش  های نازک اکسید قلع با حجم الیه

کلهوین  373ها نشان دادند که با افزایش دما تها  را نشان دادر بررسی مقاومت الکتریکی الیه SnO2ها تشکیل فاز روتایل  این الیه

 ها مقاومت آنها افزایش یافتر ته و همچنین با افزایش حجم محلول و در نتیجه ضخامت الیهها کاهش یاف مقاومت الیه
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