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نانو  الیه های نازک ساختاری و اپتیکیبر خواص ( پیوسته و پالسی)شیوه اسپری  ریاثبررسی ت

 تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز In2O3 ساختار
 

 ؛ عشقی، حسینشمس الدینی، خدیجه

 ک، دانشگاه صنعتی شاهروددانشکده فیزی

 

 چکیده
از  با استفاده روش اسپری پایرولیزیزبه  (پیوسته و پالسی)اسپری  های متفاوت با شیوه ،Cº 044دمای در  شیشه زیرالیهبر روی  اکسید ایندیومنانو ساختارهای 

و طیف های  ،(nm 64 -34در حدود )ساختارهای نانومتری نشانگر شکل گیری  FESEMتصاویر . نده شدو کلرید ایندیوم رشد داد دو بار یونیده شده بمحلول آ
XRD طیف های . است (222)با جهت گیری ترجیحی  مکعبی بیانگر ساختار بس بلوریUV-Vis است سرخالیه ها در ناحیه مرئی و فرو حاکی از شفافیت .

در بین نمونه . نانو ساختار ها سازگار می باشداز شکل گیری بخوبی با پدیده محدودیت کوانتومی حاصل ( eV29/3 تا  22/3) تغییرات گاف نواری مستقیم نمونه ها
 .بشمار می آید برتر کیفیتبا  نمونه ،از لحاظ مورفولوژی و بلوری پیوستهاسپری شده نمونه با  های تهیه
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Abstract  
 

Indium oxide thin film nanostructures are grown by spray pyrolysis method on glass substrate at 400 °C in 

various spraying modes (continuous and pulse) using a mixture of DI water and InCl3 solution. The FESEM 
images show nanostructure (~ 30-60 nm) features, and the XRD spectra confirm a polycrystalline cubic 

structure with (222) as the preferred orientation. The UV-Vis. spectra show that the layers are transparent 

through the visible and infrared regions. The variations in the direct band gap of the samples (3.92-3.97 eV) are 

consistent with the quantum confinement effect as a result of nanostructure formations. Among these samples, 
the one with continuous spraying mode has a better quality from morphological and crystallinity point of views. 
 

PACS No. : 70 

 

  قدمهم
گاف نواری  ،نیمرسانایی با عبور اپتیکی باال ایندیوماکسید

رسانندگی الکتریکی از نوع  و [2و  1] (eV 97/3 - 2/3)مستقیم 

n در سلول های این ماده با این خصوصیات غالبا  .است

های الکترولومینسانس و  دیود ،صفحات نمایش تخت ،خورشیدی

ود شفاف مورد استفاده قرار به عنوان الکتر پوشش های ضد بازتاب

در به علت حساسیت به جذب گاز  همچنین این ماده. می گیرد

مورد توجه قرار های مختلف  حسگری گازدر سال های اخیر 

این ماده از روش های  به منظور تهیه الیه های. [7-3] است گرفته

گوناگون فیزیکی و شیمیایی از قبیل الیه نشانی بخار شیمیایی 

(CVD)رولیزیز ژل، اسپاترینگ، لیزر پالسی و اسپری پای ، سل

 در این میان روش اسپری به علت [.2-6]استفاده شده است 

هایی همچون زمان الیه نشانی کوتاه، سادگی تکنولوژی، مزیت

 سرانجام چسبندگی نسبتأ و پایین بودن هزینه، عدم نیاز به خأل

 گردیده برخوردار از توجه بیشتری هازیرالیهانواع باالی ماده به 

 . است
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خواص فیزیکی  تاثیر نحوه اسپری بر دراین تحقیق به بررسی

که بر روی زیرالیه شیشه الیه نشانی شده  In2O3 های نازک  الیه

 . پرداخته ایم اند
 

 جزئیات کارهای آزمایشگاهی
 22/22در این تحقیق از پودر کلرید ایندیوم با خلوص 

در با تغییر  هانمونه. کرده ایماده استف یون زدایی شدهدرصد و آب 

  Cدر دمای بر روی زیرالیه شیشه( پیوسته و پالسی)شیوه اسپری 
o044 ،حجم ml 04 غلظت ،M 1/4  با آهنگ و ml/min3/3  در

محلول بکار گرفته شده در  .نشانی شدندالیهحضور گاز حامل هوا 

بعدی  و در دو نمونه (Aنمونه )پیوسته یک نمونه بصورت یکجا و 

و در دیگری ( A1نمونه )مرحله  2 طی بصورت پالسی در یکی

. دقیقه ای اسپری شدند 2با توقف های ( A2نمونه )مرحله  3 طی

مورفولوژی سطح نمونه ها از تصاویر میکروسکوپ الکترونی 

و خواص ساختاری و اپتیکی  (FESEM)روبشی گسیل میدانی 

با طول  (XRD) یکسا پرتو پراش طیفهایها بترتیب توسط نمونه

طیف های عبوری و جذب نوری نمونه ها و  nm 170476/4موج 

از دستگاه اسپکتروفوتومتر  nm  1144–344در گستره طول موجی 

UV-Vis.-Shimadzo-1800 به  در این تحقیق .استفاده کرده ایم

 Profilemeterمنظور ضخامت سنجی نمونه ها از دستگاه 

Taylor/Hobson ر حدود که از دقتی دnm 24±  برخوردارمی

 .تاستفاده شده اسباشد 

 

 نتایج و بحث

 مورفولوژی الیه ها
را نشان می  مورد بررسی مورفولوژی نمونه های 1شکل 

های متفاوت این تصاویر نشانگر سطوحی متخلخل با جلوه. دهد

 nm 74شاخه ها با ابعاد حدود  با آرایه ای از Aنمونه  .هستند

از انباشتگی شاخه ها کاسته شده  A1نمونه  در. تشکیل شده است

در بین شاخه ها ظاهر شده  nm 04 - 34لکن ذراتی ریز با ابعاد 

سطح  و ناپدید شده شاخه ها کامالً A2نمونه سرانجام در . است

 nm 64 - 74حدود الیه به صورت تخت لکن از دانه هایی در 

 نمونه ها این تغییرات در آرایه های ساختاری .پوشیده شده است

در دمای زیرالیه  شده می تواند ناشی از افت و خیز های رخ داده

  .به هنگام رسوب گذاری باشد

 

 

 
 .های مورد بررسیمورفولوژی نمونه: 1شکل 

 

 ویژگی های ساختاری

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

بلوری ساختار بس هاتمامی نمونهاین نتایج حاکی از آن است که 

ه وابسته به راستای گیری های متنوع داشته به طوری که قلّ با جهت

چنانچه . ه ترجیحی در نظر گرفتلّرا می توان به عنوان ق( 222)

 یقو نسبتاًقله ترجیحی که از شدت  Aپیداست بجز نمونه 

از شدت آن کاسته شده  A2و  A1برخوردار است در نمونه های 

چنانچه در مورفولوژی سطح الیه ها اشاره شد  این تغییرات .است

و فرصت اتم می تواند متاثر از تغییرات رخ داده در دمای زیرالیه 

A 

A1 

A2 
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می  از این داده ها .ها برای جابجایی در جایگاه های شبکه ای باشد

  :دست یافت به شرح ذیل مفید دیگر ساختاری اطالعات به توان

 
 .د یافته به صورت پیوسته و پالسیرش In2O3 نمونه های  XRDطیف :2شکل 

 

  :رابطه شرر استفاده ازرا می توان با ( D)ها  ابعاد بلورک

(1)                                                            




cos

9.0
D 

بزرگی تمام   X،βطول موج پرتو   در این رابطه. بدست آورد

با . زاویه پراش براگ است θو  (FWHM) در نیمه بیشینهپهنا 

محاسبات نشان می دهد در این نمونه ( 2شکل )توجه به این نتایج 

 nm 10/26و  62/12، 12/29: برابرترتیب ه ابعاد بلورک ها ب ها

دارای بزرگترین ابعاد بلورکی و نمونه  Aنمونه بدین ترتیب  .است

A1  استدارای کوچکترین ابعاد . 

را می توان به کمک  (d(hkl))فاصله بین صفحات بلوری 

 :رابطه براگ

(2)                                                      
hkl

hkld




sin2
 

با در نظر گرفتن زاویه پراش وابسته به قله ترجیحی . بدست آورد

(222)(hkl ) ستون  1جدول )برای هر سه نمونه مقدار یکسانی

با تغییر در شیوه این نتایج بیانگر آن است که . بدست می آید( دوم

دررفتگی  چگالی .است باقی ماندهاسپری این کمیت بدون تغییر 

(δ)  کمک به به عنوان طول خطوط دررفتگی بر واحد حجم بلور

 رابطه
D

2

1
  کرنش و(ε) توسط رابطه 

4

cos
   بدست

ارایه  1جدول  چهارمنتایج حاصل در ستون های سوم و . می آیند

کمترین  از Aشود نمونه  طور که مشاهده می همان. گردیده است

مقدار  بیشتریناز  A1مقدار چگالی دررفتگی و کرنش و نمونه 

 . استبرخوردار 

 .نمونه ها در دررفتگی و کرنشفاصله صفحات بلوری، چگالی : 1جدول 

 
 ویژگی های اپتیکی

بازتاب  و عبور های به ترتیب طیف (b)و  (a) 3های  شکل

 . دهند ها نشان می را در این نمونه اپتیکی

 

 
 .اپتیکی در نمونه های مورد بررسی بازتاب( b)طیف عبور و ( a) :3شکل 

 

در  عبوریفرایند اسپری طیف شیوه با تغییر  ه پیداستچنانچ

 ابتردا  یرک رونرد   تمامی گستره طول موجی بررای ایرن نمونره هرا    

ناحیره   میانره  دراست به طوری که  کاهشی داشتهو سپس  افزایشی

 در 66 در حردود  ،Aنمونه میزان عبور برای  (nm 774)نور مرئی 

بره   A2نمونره   در وافرزایش   درصد 64به  A1در نمونه  ،بودهصد 

لت این تغییرر طیرف عبرور را مری     ع. درصد کاهش یافته است 99

نسربت  ( nm 244و  164، 224:به ترتیرب )ها توان به ضخامت الیه

 A1با بیشترین ضخامت دارای کمترین عبور و نمونه  Aنمونه  .داد

برا   .باشد می اپتیکی عبور میزانبا کمترین ضخامت دارای بیشترین 

 راین نمونه ها مالحظره مری شرود کره د     طیف بازتاب درتوجه به 

صرد و در   در 19 میرزان بازتراب برابرر    ،Aناحیه مرئی برای نمونه 

a 

b 
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صد کاهش  در 12 و 13 به مقادیر به ترتیب A2و  A1های  نمونه

این تغییرات مری توانرد ناشری از خرواص رسرانندگی       .یافته است

باشد بر اثر نوسانات بار های الکتریکی آزاد الکتریکی در این مواد 

[14.] 

ضریب جذب ه های اپتیکی فوق می توان با استفاده از داد

 :رابطهالیه ها را به کمک 

(3)                                                     












 


T

R

t

2
1

ln
1

 

  Rضریب عبور و T ،ضخامت الیه tدر این رابطه . بدست آورد

نشان داده  0محاسبات در شکل  نتیجه این. استضریب بازتاب 

 در این جذب اپتیکین نتایج حاکی از آن است که ای .شده است

cm  ی و فروسرخ در حدوددر ناحیه مرئ هانمونه
و در  14 10-

 . ناحیه فرابنفش تا یک مرتبه بزرگی افزایش می یابد

 
 .هاای نمونهضریب جذب اپتیکی بر حسب طول موج بر: 0شکل 

 : و با استفاده از رابطهبا معلوم بودن ضریب جذب 

(0)                                                  
gEhvAhv 

2
 

از طریق برونیابی داده ها ها را گاف نواری مستقیم نمونهمی توان 

شکل ). تعیین کردن با محور افقی و تقاطع آدر ناحیه انرژی باال 

 eV و 29/3، 22/3از  ترتیب عبارتندنتایج بدست آمده به (.7
 .نشان داده شده است غییراتت این شکلویر ضمیمه در تص .20/3

از مقایسه تغییرات گاف نواری با تغییرات وابسته به ابعاد دانه ها 

مالحظه می  ،ابعاد بلورک ها مربوط به و نیز تغییرات( 1شکل )

ابعاد  کوچکترین با بیشترین گاف نواری از A1نمونه شود که 

ابعاد  از بزرگترین با کمترین گاف نواری Aبلورکی و نمونه 

این نتایج می تواند بر اساس وقوع  .است برخوردار بلورکی

 .محدودیت کوانتومی امری قابل انتظار باشد

 
 گاف نواریتصویر ضمیمه تغییرات .  hvبر حسب  (hv)α 2 تغییرات :7شکل 

 .نشان می دهد نمونه ها را در این
 

 یجه گیرینت
هرای نرازک    الیره  در این تحقیق به بررسی خواص فیزیکری 

In2O3 الیره  شیشره   زیرالیه که به روش اسپری پایرولیزیز بر روی

و نیز تحلیل داده های  FESEMتصاویر . نشانی شده اند پرداختیم

XRD نانو  یی هابا دانه بند متخلخل ید شکل گیری الیه هاییمؤ

کره ابعراد    بس بلوریساختاری و  (nm 64تا  34در حدود ) متری

ایرن نترایج    .اسرت متغیر  nm 29تا  24 گسترها در بلورک های آنه

( Aنمونره  )حاکی از کیفیت بلوری برتر در نمونه اسرپری پیوسرته   

انگر شفافیت الیره هرا در   تحلیل داده های اپتیکی الیه ها نش .است

که با توجه به بزرگی گاف نرواری پهرن در ایرن     است یناحیه مرئ

نواری در این الیه ها تغییرات بزرگی گاف . نمونه ها سازگار است

 . با توجه به وقوع محدودیت کوانتومی قابل توصیف می باشد
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