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خالص تهيه شده به  In2O3 نانوساختار الیه های نازک بر خواص فيزیکیزیرالیه  رياثتبررسی 

 اسپری پایروليزیز روش

 ؛ عشقی، حسينشمس الدینی، خدیجه

 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود 
 

 چکيده
دو بار  بآ کلرید ایندیوم واز با استفاده  ºC 400در دمای  روش اسپری پایرولیزیزسیلیکون به و  FTOشیشه،  هایزیرالیهبر روی  اکسید ایندیومنانوساختارهای 

 XRD، و طیف های (nm 200 - 20در حدود )نانومتری تخلخل هایی با ابعاد نشانگر شکل گیری  FESEMتصاویر . ندشده رشد دادبه عنوان محلول،  یونیده
نسبتا باال، در ناحیه  اپتیکی حاکی از شفافیت UV-Visطیف های . الیه های رشد یافته است در (وری و آمورفبسبلماهیت )تفاوت در ساختار بلوری مؤید  نمونه ها

بخوبی با پدیده  تغییرات گاف نواری مستقیم نمونه ها ی مورد مطالعهدر نمونه ها. در این الیه هاست ،فرابنفش نور در ناحیه ،باال نسبتا اپتیکی و جذب ،مرئی
 . سازگار استساختارها نانوناشی از تفاوت در ابعاد ومی محدودیت کوانت
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Abstract  
Indium oxide nanostructures were deposited by spray pyrolysis method on glass, FTO and Si substrates at 400 
°
C using InCl3 and deionized water as precursor. The FESEM images indicate the formation of porosities in the 

range of nanometers (~ 20-200 nm), and the XRD spectra confirm the differences in the crystalline structure 
(polycrystalline and amorphous nature) in the grown samples. The UV-Vis. spectra show a relatively high 

optical transparency, in the visible range, and a relatively high optical absorption, in the UV range, in these 

layers. In the studied samples the variations in the direct band gap is well compatible with the quantum 
confined effect as a result of the variations in the size of the nanostructures.  

 

PACS No.: 70 

 

  قدمهم
 های رسانای شفاف از جمله اکسید (In2O3) ایندیومد اکسی

 1] می باشد eV 57/3تا  2/3 بازهدر  پهنو  با گاف نواری مستقیم

 nالیه های نازک این ماده پس از رشد دارای رسانندگی نوع [. 2و 

عبور  نیز بوده، از پایداری شیمیایی و رسانندگی الکتریکی خوب و

های نازک این الیه. می باشد برخوردار حیه مرئیاپتیکی باال در نا

های متنوعی در قطعات اپتوالکتریک از قبیل سلول  ماده کاربرد

های اثر میدانی، حسگرهای گازی و  های خورشیدی و ترانزیستور

به منظور تهیه الیه . [4و  3] همچنین پوشش های ضد بازتاب دارد

زیکی و شیمیایی از این ماده از روش های گوناگون فی نازک های

، سل ژل، اسپاترینگ، لیزر (CVD)قبیل الیه نشانی بخار شیمیایی 

در این میان  [.9-7]رولیزیز استفاده شده است پالسی و اسپری پای

هایی همچون زمان الیه مزیت به علت پایرولیزیز روش اسپری

 نشانی کوتاه، سادگی تکنولوژی، پایین بودن هزینه، عدم نیاز به خأل

از توجه  هازیرالیهانواع سرانجام چسبندگی نسبتأ باالی ماده به  و

 . است شده بیشتری برخوردار

 های نازک  دراین تحقیق به بررسی خواص فیزیکی الیه

In2O3  مختلف های زیرالیه بر رویپایرولیزیز  اسپریکه به روش
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این موضوع می تواند در مورد . شده اند پرداخته ایمالیه نشانی 

ف کاربردی از جمله حسگر های گازی و سلول های مصار

 .خورشیدی از اهمیت زیادی برخوردار باشد
 

 جزئيات کارهای آزمایشگاهی
ایندیوم پودر متشکل از  M 1/0محلول  ml40 ز ااین کار  در

 در .کرده ایمبه عنوان حالل استفاده یون زدایی شده کلراید و آب 

شیشه، های متفاوت  یرالیهز الیه هایی نازک بر روی ،این تحقیق

با  Pویفر سیلیکون نوع  و( FTO)شیشه پوشیده از اکسید قلع 

o در دمای  (111)جهتگیری 
C400  و با آهنگ ml/min3/3 

گاز  کار گیری هوا به عنوانه ب با (Sو  G ،F نمونه های ترتیبب)

تصاویر  مورفولوژی سطح نمونه ها توسط .نشانی شدندالیهحامل 

، خواص (FESEM)الکترونی روبشی گسیل میدانی میکروسکوپ 

با طول  (XRD) ایکس پرتو پراش طیفتوسط  الیه ها ساختاری

طیف  خواص اپتیکی نمونه ها از طریق و nm 174071/0موج 

متر نانو 1100–300در گستره طول موجی  یبازتابهای عبوری و 

-UV-Vis.-Shimadzoاز دستگاه اسپکتروفوتومتر با استفاده 

عالوه بر این به منظور ضخامت . مورد مطالعه قرار گرفته اند 1800

که  Profilemeter Taylor/Hobsonسنجی نمونه ها از دستگاه 

 .کرده ایماستفاده برخوردار است  nm 20از دقتی در حدود 
 

 نتایج و بحث

 مورفولوژی الیه ها
را نشان می  Sو  G ،Fمورفولوژی نمونه های  1شکل 

و یا کمتر و  nm 70هایی با قطر میلهتشکل از م Gنمونه . دهد

ی یهاصورت برگبه Fنمونه  و می باشد nm 100طولی در حدود 

به صورت  Sنمونه . اند رشد یافته nm 200 -170 ابعاد بهپهن 

 nm 27کمتر از  دانه هایی با ابعادتقریباً یکنواخت با  ای الیه
زیرالیه زای نوع ثیر بستأاین تصاویر حاکی از . ه استشد تشکیل

متاثر از تفاوت در اتم  رشد داده شده های نازک مورفولوژی الیهبر 

آمورف در شیشه، )و نیز ساختار چینشی آنها  های فصل مشترک

بلوری در نمونه پوشیده با الیه ای از اکسید قلع و بلوری در  بس

  .دارد با الیه مورد مطالعه ما (سیلیکون

 

 

 
های زیرالیهی مورد مطالعه رشد یافته بر روی هانمونه مورفولوژی: 1شکل 

 .متفاوت 

 ویژگی های ساختاری

. نمونه های رشد یافته را نشان می دهد XRDطیف  2شکل 

 دارای ماهیت بس G نمونهنتایج بدست آمده حاکی از آن است که 

 F های نمونه لکن ،است( 222)قله ترجیحی در راستای  بابلوری 

 وابسته به ترکیبای  و قلهبوده برخوردار  آمورفماهیت  از Sو 

های قلهکه الزم به ذکر است . نمی شوددیده  هاایندیوم در آن اکسید

G 

F 

S 
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و  FTO یرالیهزوابسته به  () مشاهده شده با عالمت ستاره

 . زیرالیه سیلیکون است بهوابسته ( )عالمت مثلث 

 
 ههای  زیرالیهه  تهیهه شهده بهر روی    In2O3 نمونه های  XRDطیف :2کل ش

  (.S)و سیلیکون FTO (F ) ،(G) شیشه :متفاوت

 

که می توان از تحلیل داده های  یکی از کمیت های مهم

ابعاد بدست آورد بزرگی  ی بس بلورینمونه ها XRDطیف 

ه وابسته به قله ترجیحی رشد، در اینجا قل اًعمدت( D)ها  بلورک

  :[10] رابطه شرر استفاده ازرا می توان با این کمیت . ، است(222)

(1)                                                            




cos

9.0
D 

بزرگی تمام   βطول موج پرتو ایکس،  در این رابطه. تعیین کرد

نتیجه . زاویه پراش براگ است θو  (FWHM) پهنا در نیمه بیشینه

 nmبرابر ( G)ه برای نمونه رشد یافته بر روی شیشه این محاسب

 . است 12/25
 

 ویژگی های اپتيکی
 و عبور های ترتیب طیفه ب (b)و  (a) 3های  شکل

در ناحیه نور . دهند ها نشان می را در این نمونه اپتیکیبازتاب 

 50 در حدود عبور اپتیکیاز  Gنمونه  (nm 770با میانگین )مرئی 

از عبور و  Fنمونه درصد، و  20درصد و طیف بازتابی در حدود 

میزان باال بودن . درصد برخوردار است 10و  10بازتابی در حدود 

می  Fنمونه  در مقایسه با Gطیف عبوری نمونه وابسته به شفافیت 

طح مورفولوژی س از تفاوت این دو الیه از نقطه نظر متأثرتواند 

 . در آنها باشد( 2شکل ) ساختار بلوری و نیز( 1شکل )الیه ها 

 

 
قله  .Fو  Gاپتیکی در نمونه های  طیف بازتاب( b)طیف عبور و ( a) :3شکل 

می تواند نشانگر مسطح  Fها و دره های ایجاد شده در طیف بازتاب نمونه 

ر طیف نگاری در مقیاس طول موجی به کار گرفته شده د مورد نظربودن الیه 

 .[11] باشد
 

دیگر پارامتر  بررسی توان به با استفاده از اطالعات فوق می

الیه ها شامل ضریب جذب و نیز اپتیکی  واصثر در خهای مؤ

می  برای تعیین ضریب جذب. الیه ها پرداخت اپتیکی گاف نواری

 :[12] رابطهاز  توان

(2)                                                    












 


T

R

t

2
1

ln
1

 

 nm مورددر این )ضخامت الیه  t عبارتدر این . کرداستفاده 

20±200~)، T ضریب عبور وR   نتیجه . است الیهضریب بازتاب

نشان داده شده  4در شکل  Fو  Gبرای نمونه های  محاسبات این

چنانچه انتظار می رود به  این الیه ها اگرچه چنانچه پیداست .است

چندانی  نوری در ناحیه مرئی از جذب لت شفافیت اپتیکیع

cm) نیستندبرخوردار 
-14 10 )  لکن در گستره نور فرابنفش

(nm 400  )این. این کمیت بسرعت افزایش می یابد 

a 

b 
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تغییرات با توجه به بزرگی گاف نواری در این مواد که در ادامه 

 .ن پرداخته ایم قابل انتظار استبدا

 
 .Fو  Gهای ضریب جذب اپتیکی بر حسب طول موج برای نمونه: 4شکل 

 

و با استفاده از رابطه ها ن ضریب جذب الیهشدبا معلوم 

[13]:  

(3)                                                
gEhvAhv 

2
 

ها را با رسم نمودار مونهگاف نواری مستقیم ن بزرگی می توان

 2h بر حسب  h خط برونیابی شده در  تقاطعیافتن  و

 (. 7شکل ) کردمحاسبه  با محور افقی ناحیه انرژی باال

 
منحنی تغییرات: 7شکل  2h بر حسب h.    محل تالقی خهط برونیهابی

 .ماده است مستقیم شده با محور افقی نشانگر بزرگی گاف نواری
 

الیه رشد گاف نواری نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 

رشد یافته بر روی تر از نمونه پهن( eV 90/3)یافته بر روی شیشه 

افزایش در گاف  این. می باشد( eV 00/3) الیه ای از اکسید قلع

 nm 70به ترتیب در حدود ) ها دانه بندی با توجه به ابعاد نواری

 1در شکل که  در این الیه ها (Fدر نمونه  nm 170و  Gنمونه  در

 قابل پدیده محدودیت کوانتومیوقوع در نظر گرفتن با  پیداست

در این پدیده چنانچه انتظار می رود هر چه ابعاد  .استتوصیف 

 د تراز هایندر نمونه کوچکتر باش ی تشکیل شدهها دانه بندی

در نوار های ظرفیت و رسانش در ماده نیمرسانا از  الکترونی پایینی

 .خواهند بودهم دورتر 

 

 يجه گيرینت
ههای نهازک   در این تحقیق به بررسی خهواص فیزیکهی الیهه   

In2O3 های متفهاوت  زیرالیه که به روش اسپری پایرولیزیز بر روی

تفهاوت فهاحش در تصهاویر     .یهم ه انی شهده انهد پرداخته   الیه نشها 

FESEM    و همچنهین  از نظر شکل گیری ساختار ههای نهانومتری

در عمهده   تغییهرات نشهانگر   در ایهن نمونهه هها    XRDطیف های 

، وابسته بهه نهوع   ثر از نوع زیرالیهأتمشخصه های فیزیکی الیه ها م

 ،شهترک آنها در محهل فصهل م   ساختاری اتم ها و نیز نحوه چینش

بهاال در   شهفافیت نسهبتاً   نشهانگر ها الیه اپتیکیمشخصه یابی  .دارد

 همچنهین . باال در ناحیه فهرابنفش اسهت   و جذب نسبتاً مرئیناحیه 

دانه بندی ابعاد  ریتأثحاکی از تغییرات گاف نواری در این نمونه ها 

 وقهوع های نانومتری تشکیل شده در الیه ها بوده و تغییرات آن بها  

  .است سازگار حدودیت کوانتومیپدیده م
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