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مطالعه و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی الیههای نازک نیمرسانای  SnO2:Vتهیه شده به روش
اسپری پایرولیزیز
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چکیده
در این تحقیق ،الیههای نازک نیمرسانای اکسید قلع با ناخالصی وانادیوم به روش اسپری پایرولیزیز بر روی بسترهای شیشهای تهیه شده استت .ستپ ،،ارتر ناخالصتی
وانادیوم بر روی خواص ساختاری و اپتیکی الیههای نازک مورد مطالعه قرار گرفته است .الیههای تهیه شده توسط پراش پرتتو ،)XRD( X-میکروستکوپ الکترونتی
روبشی ( )SEMو جذب نوری ( )UV-Visمشخصه یابی شده اند .الیهها دارای ساختار ب ،بلور و یکنواخت متیباشتند .افتزای

ناخالصتی وانتادیوم بارتن رونتد

افزایشی -کاهشی اندازه دانهها ،روند کاهشی -افزایشی در متوسط ربور و روند کاهشی -افزایشی گاف نوری در الیهها میشتود .افتزای
کاه

گاف انرژی از  5/35به 5/51 eVو تا  %01بارن افزای

ناخالصتی تتا  %11بارتن

گاف تا  5/31 eVمی شود که با تصاویر  SEMمطابقت خوبی دارند.

Study of structural and optical properties of semi-conductor SnO2:V prepared by spray
pyrolysis technique
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Abstract
In this paper, SnO2 thin films doped with V are prepared by spray pyrolysis technique on a glass substrate. The
influence of V-dopig on the structural and optical of thin films is studied. Produced layers are characterized by
X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and optical absorption (UV-vis) . The films has
uniform polycrystalline structure. Impurities increases led to a increasing-decreasing trend in the grains size, a
decreasing-increasing trend in the mean transmittance and a decreasing-increasing trend in optical band gap
in films. Increase in impurities (10%) leads to decrease in energy gap of 3.53 to 3.31eV and the gap has
increased to 3.51eV, 20% increase in impurities has good agreement with the SEM images.
PACS No. 68

مقدمه

رسانا ،زنت

اخبتار ،کاتالیزورهتا ،رناگتر گرمایشتی در هواپیمتا و

دی اکسید قلع ( )SnO2به خاطر دارا بودن ویژگیهایی از قبیل

المپهای فلورسنت استفاده میشود [1و .]0خواص اکستید قلتع را

مقاومت الکتریکی پایین ،شفافیت باال در محدوده طتو متوجهتای

میتوان با تزریق ناخالصی بهبود بخشید و در ایتن راستتا بته دلیتل

کوتاهتر ،پایداری شیمیایی باال در محیط جو و داشتن گتاف نتواری

ویژگیهای وانادیوم از اکسید وانادیوم استفاده میشود .وانادیوم در

مستقیم یکی از نیمرساناهای مهم به شمار میرود .این ترکیب یتک

مقایسه با سایر فلزات واسطه به راحتی در اکستید قلتع قابتل حتل

نیمرسانای نوع  nاستت کته بته شتکلهتای مختلفتی در محتدوده

است [.]5

وسیعی از کاربردهای مهم از جمله حسگرهای گتاز حالتت جامتد،
نمایشگرهای کریستا متایع ،ستلو هتای فتوولتتایی ،الکترودهتای
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اکستیدهتای وانتادیوم بتته دلیتل ختواص اپتیکتی ،الکتریکتتی و
کاتالیستی کاربرد گستردهای در ساخت الیتههتای نتازک نیمرستانا،
دارند [ .]4اکثر اکسیدهای وانادیوم میتوانند از حالت نیمرستانا بته
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جدو  :1شرایط الیهنشانی الیهها

رسانا و بالعک ،تغییر فاز دهند که مطالعات تجربی انجام گرفته در
این زمینه نشان میدهد که این گذار موجب تغییرات برگشت پتذیر
در ساختار کریستالی اکسیدها متیگتردد کته ایتن تغییتر فتاز تت ریر

41

ارتفاع ناز تا بستر ()cm

5

فشار گاز حامل ()atm

11

مستقیم بر روی خواص الکتریکی ،اپتیکتی و مغناطیستی آنهتا دارد
[0و3و .]6خواص الکتریکی ،اپتیکی و ساختاری الیههای نازک بته

الیهنشانی ()ml/min

آهن

331

دمای بستر ()°C

01

حجم محلو اسپری ()cc

ویژگیهای مختلفی از جمله روش ساخت آنها بستگی دارد .یکتی
از مناسبترین روشها بترای جایگتذاری اکستیدهای شتفاف ماننتد
اکسید قلع ،روش اسپری پایرولیزیز متیباشتد ،کته روش متتداو ،
ارزان و ساده برای تهیه الیههای نازک و ضتخیم متواد اکستیدی و
برخی از ترکیبات نیمه هادی ،مغناطیسی و ابررستانا استت [ .]7در
این پژوه

الیههای نازک اکستید قلتع بتا ناخالصتی وانتادیوم بته
شکل  :1طرح سادهای از دستگاه اسپری پایرولیزیز.

روش اسپری پایرولیزیز تهیه و ختواص ستاختاری و اپتیکتی آنهتا
مورد مطالعه قرار گرفت که معلوم میشتود الیتههتا دارای ستاختار
ب ،بلور بوده و نتایج تغییترات گتاف بتا تغییترات انتدازه دانتههتا

جهت تعیین ساختار بلوری از دستگاه پراش پرتو  Xمد
 D8 ADVANCE-BRUKERاستفاده شد .برای مطالعه

همخوانی دارد.

مورفولوژی

بخش تجربی:

 HITACHI S4160به کار گرفته شد .بمنظور بررسی خواص

در روش اسپری پایرولیزیز ،با استتفاده از یتک محلتو آبتی –
الکلی و اسپری آن بر روی بسترهایی که در دمای باال قترار دارنتد،
الیههای نازک نیمرسانا و اکسید با استحکام و چسبندگی بتاال تهیته
میشود .در ایتن تحقیتق ،ابتتدا الیتههتای نتازک  SnO2بتر روی
بسترهای شیشهای الیه نشانی شدند .محلو اولیه شامل کلرید قلتع
 3آبه ( )SnCl4:5H2Oبه مقدار مولی معین  ،1/173 Mتهیه شتد.
سپ ،برای تهیه الیههای اکسید قلع بتا درگتد متفتاوت ناخالصتی

سطح
از

مشخصهیابی ساختاری:
پراش پرتو ایک :،بررسی الگوهای پراش پرتو ایک ،نمونهها
(شکل  )0نشان میدهد نمونهها دارای ساختار ب ،بلور میباشند.
همچنین قلههای ارجح مربوط به فاز  SnO2میباشند.
)(301

)(310

)(211
)(220

)(101

)(200

روی بستتترهای شیشتتهای الیتته نشتتانی شتتدند .قبتتل از تهیتته الیتته،

)SnO2:V (15%

)Lin(Counts

] [Sn]/[Vدر محلو اگلی از  %01-1تغییر داده شد و محلو بر

)SnO2:V (10%

بر روی گفحه داغ چرخان قرار داده شدند .به این ترتیب الیههتای

)SnO2:V (5%

 SnO2با ناخالصی  Vبا شرایط یکسان الیهنشانی (جدو  )1تهیته

SnO2

میدهد.

دستگاه

بحث و نتیجهگیری:

)SnO2:V (20%

شدند .شکل ( )1طرح سادهای از دستگاه اسپری پایرولیزیز را نشان

UV-Vis
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شکل  :0طیفهای  XRDالیههای نازک اکسید قلع با درگدهای مختلف
ناخالصی وانادیوم.
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مد

4802 UV-Vis double beam spectrophotometer
استفاده شد.

مقطر و اتانو به نسبت حجمتی ( )1:1آمتاده شتد و نستبت اتمتی

بسترهای شیشهای از آلودگیهای آلی و معدنی تمیز کتاری شتده و

الکترونی

)(110

وانادیوم ،مقادیر مختلفی از کلرید وانادیوم ( )VCl3در حتل آب

اپتیکی

میکروسکوپ

مد
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محاسبه اندازه دانهها با استفاده از رابطه شرر [: ]8

k
()1
Cos
نشان میدهد (جدو  )0که اندازه بلورکها با افزای ناخالصی
D

وانادیوم به طور کلی برای گفحات ( )111روند افزایشی و
گفحات ( )111روند افزایشی -کاهشی و سایر گفحات دارای
افت و خیز است که احتماال به دلیل ظاهر شدن فازهای مختلف
قلع و وانادیوم میباشد.
جدو  :0نتایج طیفهای  XRDالیههای نازک  SnO2با در گدهای مختلف
ناخالصی وانادیوم.
()511

()011

()111

()111

گفحه

63/0

31/8

55/0

06/6

0θ

SnO2

SnO2

SnO2

SnO2

فاز

اندازه دانه

اندازه دانه

اندازه دانه

اندازه دانه

()nm

()nm

()nm

()nm

51/10

51/15

03/13
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06/54

07/00

55/10

03/13

08/35

06/50

53/73

54/63

51/37

06/85

51/0

08/03

51/15

04/77
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نمونه

SnO2:V
)(0%
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)(10%
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شکل  :5تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMالیههای نازک
 SnO2:Vبا درگد ناخالصی (الف) گفر درگد( ،ب) ده درگد (ج) بیست
درگد.

تصویر  :SEMتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی الیهها
در شکل ( )5نشان داده شدهاست .این تصاویر نشان میدهند که
الیههای تهیه شده دارای مورفولوژی دانهای هستند و دارای سطح
یکنواخت ،بدون ترک و با تخلخل ناچیز میباشند .متوسط اندازه
دانهها برای الیه بدون ناخالصی و با درگد ناخالصی  13 ،11 ،3و
 01درگد به ترتیب  60 ،131 ،146 ،01و  65نانومتر میباشند ،که
روند افزایشی -کاهشی را نشان میدهد .بدلیل اینکه یک ذره در
تصویر  SEMشامل تعدادی تک بلور میباشد اندازه ذرات در
تصویر  SEMبزرگتر از اندازه بلورکهای محاسبه شده از رابطه
شرر میباشد ].[0

مشخصهیابی اپتیکی:
ربور اپتیکی الیهها :طیف ربوری الیهها در گستره طو موج
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 101-1111nmاندازهگیری شتد .در شتکل ( )4نمتودار ربتور بتر
حسب طو موج نشان داده شتدهاستت .متوستط ربتور الیتههتای
 )%13( ،)%11( ،)%3( ،)%1( ،SnO2:Vو ( )%01در گستتتره طتتو
موجهتتا  511تتتا  1111 nmبترتیتتب  30 ،40 ،31 ،37و 30درگتتد
میباشد .این نتایج نشان میدهد که الیه بتدون ناخالصتی بیشتترین
میزان شفافیت را دارا میباشد وافتزودن ناخالصتی در حالتت کلتی
بارن کاه

میزان ربور و شفافیت متیشتود .رتلوه بتر آن رونتد

تغییرات متوسط ربور با روند تغییرات اندازه دانهها همختوانی دارد
بطوری که با افزای

ناخالصی اندازه دانهها روند افزایشی -کاهشی

دارد در حالی که برای متوسط ربور روند کاهشی -افزایشی دارد.
گاف نوری الیهها :ضریب جذب الیهها ( )αاز رابطه

2.303  A
  محاسبه گردید ،که در آن  Aجذب و t
t
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160

 ضخامت الیهها توسط روش.ضخامت الیه بر حسب نانومتر است

140

،1  تخمین زدهشد که اندازه آنها به ترتیب ناخالصیSwanepoel
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. نمودار گاف اپتیکی و اندازه دانهها بر حسب ناخالصی وانادیوم:6 شکل
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- نانومتر می575  و506 ،576 ،410 ،560  درگد01  و13 ،11 ،3
.باشد و میزان جذب توسط دستگاه اسپکتروسکوپی داده میشود
رابطه

اساس

بر

)(مستقیم

انرژی

گاف

تعیین

برای

( بر حسبh ) 2 ( با رسم نمودارh ) 2  A(h  E g )
) و محاسبه شیب نمودار مقدار گاف نوری نمونهها به دستhν(
 تغییرات خطی این نمودارها گذار.]11[ )3 آمدهاست (شکل
 بررسی گاف نوری نوارها نشان میدهد.مستقیم را نشان میدهند
5/07 eV  به5/35 گاف از

 بارن کاه%3 ناخالصی تا

 یک روند افزایشی در گاف%13 ناخالصی تا

که افزای

میشود ولی با افزای

 میرسد ولی افزای5/31 eV مشاهده میکنیم که مقدار آن به
نسبی در مقدار گاف نوری به

 بارن کاه%01 بیشتر ناخالصی تا

 که با افزایSEM  با توجه به تصاویر. میشود5/31 eV مقدار
 کاهشی دارد و از آنجا که با-ناخالصی اندازه دانهها روند افزایشی
- ملحظه می،[11] مییابد

اندازه دانهها گاف نوری کاه

افزای

شود نتایج تغییرات گاف با تغییرات اندازه دانهها همخوانی دارد
.)6 (شکل
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 با درگدهای مختلفSnO2:V  نمودار ربور اپتیکی الیههای نازک:4 شکل
.ناخالصی وانادیوم
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 با درگدهای مختلفSnO2:V  نمودار گاف اپتیکی الیههای نازک:3 شکل
.ناخالصی وانادیوم
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