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 فتالوسیانین آلومینیوم برمو نازک الیه DC الکتریکی  ساختاری و خواص بررسی

 ریاضی، صبح ناز؛ عظیم عراقی، محمد اسماعیل

تهران ، دانشگاه خوارزمی فیزیک گروه  

 چکیده

آلومینیوم فتالوسیانین الیه نشانی شده به روش پرتو الکترونی با استفاده از الکترودهای طال و آلومنیوم مورد بررسی الیه نازک برمو DC در این تحقیق، خواص الکتریکی  
 سیل میدانیمشخصه های  ساختاری و مورفولوژی الیه نازک برمو آلومینیوم فتالوسیانین با استفاده از پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی گ.  قرار گرفت
 .همچنین اثر نور بر جریان الکتریکی مورد بحث قرار گرفت و انرژی فعالسازی قطعه محاسبه شد. مطالعه شد

Investigation of structural and DC electrical properties of BrAlPc thin films 
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Abstract 

In this study, the DC electrical properties of electron beam evaporated bromo-aluminium phthalocyanine (BrAlPc) 
thin films have been investigated using aluminum and gold electrodes. The structural and morphology 

characteristics of thin films were studied using X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron 

microscopy (FESEM). Also, the effect of light on the current has been discussed and the activation energy of device 
was calculated. 

 

 مقدمه

، مواد نیمه رسانای آلی به خاطر انعطاف پذیری، در دهه اخیر

پایداری، بررسی آسان و قیمت ارزان  مورد توجه محققان زیادی 

در بین نیمه رساناهای آلی، فتالوسیانین . ]2-1[قرار گرفته است 

هستند  Pهای فلزی و مشتقات آن که عمدتا نیمه رسانای نوع 

توجه زیادی را برای استفاده در قطعات اپتیکی و الکترونیکی  .]3[

، ]5[، سنسور های گازی ]4[مثل سلول های خورشیدی 

 به  ]7[و دیود های نور آلی  ]6[ترانزیستور های اثر میدانی آلی 

 

عواملی  خواص الکتریکی این مواد به  .خود جذب کرده است

های به کار رفته، ضخامت فیلم ، دمای زیادی همچون نوع الکترود

مطالعه خواص   .]8[زیر الیه و آهنگ الیه نشانی وابسته است 

وسیانین های فلزی، اطالعات زیادی در مورد فتال DCالکتریکی 

کنون مکانیسم های تا. رسانندگی در این مواد می دهدانیسم مک

) رسانندگی مختلفی برای این مواد بسته به نوع اتصال الکترود 

در این پژوهش، برای . ]9[گزارش شده است ( اهمی یا شاتکی 

 Al/BrAlPc/Auبررسی خواص الکتریکی، قطعه ساندویچی 

با استفاده از میکروسکوپ  .ساخته شد
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سیل میدانی اندازه دانه های کریستالی و با استفاده از روبشی گ

 .پراش اشعه ایکس، فاصله صفحات بلوری تخمین زده شد

 روش کار

برای تهیه ی قطعه های ساندویچی از روش تبخیر با پرتوهای 

فشار  .شداستفاده   (HINDHIVAC,EBG- PS-3K)الکترونی

قطعه ساندویچی ساخته شده  .می باشدمیلی بار 11-5سیستم خال 

 الیه های اول و سوم :ین روش از سه الیه تشکیل شده استدر ا

نقش الکترود را ایفا می کنند و الیه دومی  (فلز آلومینیوم وطال)

زیر الیه شیشه ای از جنس پلی . است برمو آلومینیوم فتالوسیانین

شده یه  cm8/0cm× 5/1×cm1  بروسیلیکات را که به ابعاد

در هوای آزاد ، شیشه ها با استون یپس از شستشو. استفاده شد 

 12  یک قطعه سیم مسی به طول. خشک شوندقرار داده تا کامالً 

بریده و با چسب نقره به زیر الیه ها چسبانده و آنها را  سانتی متر

شده و در داخل دستگاه قرار  چسبانده نمونه به روی نگهدارنده

تمیزی سطوح  کرده،با بمباران یونی تمیز  ار ابتدا محفظه. داده شد

الیه ها برای چسبندگی بهتر الیه ها و عدم نفوذ ناخالصی به آنها 

 (الکترودها)ضخامت الیه های اول و سوم  .حائز اهمیت است

و ضخامت بر ثانیه  نانومتر 7/1 و با آهنگ تبخیرنانومتر  5±81

می نانومتر بر ثانیه  3/1و با آهنگ تبخیر نانومتر  111±5  الیه دوم

 کریستالضخامت ها در طول الیه نشانی با . باشد

  .کنترل گردید -DTM00(HINDHIVAC)کوارتز

  اندازه گیری و نتایج

از میکروسکوپ  نازک یها الیهبرای بررسی مورفولوژی  

. استفاده شد (FESEM)میدانی  الکترونی روبشی گسیل

، الیه نشانی به طور مشاهده می شود( 1)ه که در شکلورکطهمان

ها به صورت کروی و اندازه دانه های کریستالی  دانه یکنواخت،

نمودار  .شد تخمین زده 34-69مقدار BrAlPcبرای الیه نازک 

 .در زیر رسم شده است FESEMهیستوگرام مربوط به شکل 

 

 برمو آلومینیوم فتالوسیانین  FESEMویرتص:1شکل 

 

 

 FESEMویر نمودار هیستوگرام تص: 2شکل 

با استفاده از  (XRD)ایکس ساختار نمونه ها توسط پراش اشعه   

 طول موج، با (EQUINOX 3000, INEL, France)دستگاه 

مورد درجه  1-41در گستره ی  θ2 و زاویهآنگستروم  54156/1

فاصله صفحات  θ2=41/6 رپیک غالب د. بررسی قرار گرفت

 .مشاهده گردید =Å7988/13 d بلوری

 

 BrAlPcالیه نازک  اشعه ایکسالگوی پراش  :3شکل
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ساندویچی  قطعه، الکتریکی برای بررسی خواص

Al/BrAlPc/Au  ابتدا نمودار جریان بر حسب ولتاژ ، تهیه شده

همانطور  .در دمای اتاق در تاریکی و نور مورد بررسی قرار گرفت

میزان جریان در نور افزایش  مشاهده می شود )4(که در شکل 

 .بیشتری نسبت به تاریکی داشته است

 در دارند، یمرئ هیناح در یدیشد جذب ها نیانیفتالوس که آنجا از

 شیافزا با لذا شود، یم دیتول حفره-االکترون جفت نور جذب اثر

 یم شیافزا انیجر( ها حفره نجایا در)  تیاکثر یها حامل تعداد

 .ابدی

 

 نور و تاریکی در ولتاژ حسب بر جریان: 4 شکل

 خاص، شرایط اندازه گیری الکتریکی استفاده از محفظه ی فوالدی

جریان بر حسب . میسر می سازد از دما را در محدوده وسیعیرا 

مورد  room) (Dark ولتاژ در دماهای مختلف در فضای فوالدی

 Keithley 61OCجریان به وسیله دستگاه . بررسی قرار گرفت

مشاهده می شود با  )5(در شکل که همانطور . اندازه گیری شد

 .و ولتاژ، جریان افزایش می یابد دماافزایش 

 
 مختلف دماهای در ولتاژ حسب بر جریان: 5 شکل

در ولتاژهای پائین  مشاهده می شود، )6(همانطور که در شکل

ه در ولتاژهای پیروی می کنند و در حالیک اهم رسانندگی از قانون

 space)رسانش بار فضایی محدود  ب،باال رسانندگی غال

charge limited conductivity) ولتاژ و دما شیافزا با .ستا 

 شیافزا ماده بودن رسانا مهین به توجه با تیاکثر یها حامل تعداد

 یم دایپ کاهش دما شیافزا با مقاومت گرید یعبارت به کند یم دایپ

 .کند

 

 مختلف دماهای در ولتاژ حسب بر لگاریتمی جریاننمودار نیمه :  6شکل

از آنجا که ماده نیمه رسانا است تغییرات مقاومت در ولتاژهای 

پایین به علت غالب بودن جریان توسط حامل های حرارتی از 

ولی با افزایش ولتاژ ( خطی بودن)قانون اهم پیروی می نماید 

همچنین تعداد حامل های بیشتری از طریق الکترود تزریق شده و 

با یونیزه شدن تله ها در داخل ماده ( حفره ها)حامل های اکثریت 

 .بیشتر شده و تغییرات مقاومت دیگر خطی نیست

 T/1000 برحسب ریتمی جریانلگا نیمه تغییرات )7(ر شکل د 

 .ه استشد رسم ولت 5/1در ولتاژ 

 

 T/1000تغییرات لگاریتمی جریان بر حسب : 7شکل 
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 ولت1.5در ولتاژهای  BrAlPcانرژی فعالسازی : 1جدول

 T<313 333<T<393 292<T<333>393 تغییرات دما

5/0 eV12/1  55/0  ولت    eV 12/0  eV 

انرژی فعالسازی برمو آلومینیوم فتالوسیانین در بازه های دمایی 

 (7)از طریق شیب نمودار شکل  ولت1.5متفاوت و در ولتاژ 

 .، محاسبه گردیددیده می شود 1همانطور که در جدول 

 نتیجه گیری

با بررسی منحنی تغییرات جریان بر حسب ولتاژ در تاریکی و نور، 

. میزان جریان در نور افزایش بیشتری نسبت به تاریکی داشته است

بررسی منحنی تغییرات جریان بر حسب ولتاژ در دماهای مختلف 

 مختلف نشان داده شد که   دماهایجریان بر حسب ولتاژ در 

BrAlPcدماهای باال خاصیت نیمرسانای بسیار خوبی از خود  در

  T/1000بر حسب  Ln Iبا استفاده از شیب نمودار . نشان می دهد

 .بدست آمدBrAlPc انرژی فعالسازی 
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