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روش  با استفاده از قلع باایندیم آالییده  اکسید های نازکخواص اپتیکی الیه بررسی

  بیضی سنجی

 ؛ نظری، سعیدرئوفی، داوود؛ شمس، حسن

 ،  ّوذاى ُ ػلَم داًؾگاُ تَػلی عیٌا ّوذاى،  خیاتاى هْذیِداًؾىذ،گزٍُ فیشیه 

 چکیده

تِ رٍػ  تثخیز   nm 431،nm 411 ٍnm 092ّای هتفاٍت،(در ؽزایظ یىغاى ٍلی تا ضخاهتITOّای ًاسن اوغیذ ایٌذین للغ )در ایي تحمیك، الیِ 

(، ضزیة nّای اپتیىی ، ضزیة ؽىغت )رٍػ تیضی عٌجی  ثاتتتا اعتفادُ اس  در دهای اتاق تْیِ ؽذًذ ایتا پزتَ الىتزًٍی تز رٍی تغتزُ ؽیؾِ

ًتایج ًؾاى هی تز حغة عَل هَج اًذاسُ گیزی ؽذ. تاستاباًذاسُ گیزی ؽذ درفذ ػثَر ٍ mn 4212 تا mn332( در گغتزُ عَل هَج kخاهَؽی )

 .س تیضی عٌجی دارددّذ هذل اپتیىی هغاتمت خَتی تا دادُ ّای حافل ا

 ّای ًاسن، ایٌذین آالییذُ تا للغعٌجی، الیِولوات ولیذی: تیضی

An investigation on the optical properties of indium oxide doped with tin by 

spectroscopic ellipsometry   

Raoufi, Davood; Shams, Hasan; Nazari, Saeed 

Department of Physics, University of Buali sina, hamedan, Iran 

Abstract  

In this study, Indium Tin Oxide(ITO) thin films in same conditions but with different thicnesses134 

nm, 145 nm and 290 nm have been prepared by electron beam evaporation method on glass 

substrates at room temperatures. by spectroscopic ellipsometry technique using optical constants, 

index of refraction (n), extinction coefficient (k), in the wavelength rang 370 – 1050 nm was 

measured. percent pass and absorption versus wavelength was measured. the results show that the 

optical model with data from the ellipsometry corresponded. 
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PACS NO:  42  

  مقدمه

سهاًی وِ تا للغ  ،اوغیذ ایٌذین یه هادُ عزاهیىی ؽفاف  اعت

آالییذُ ؽَد رعاًا ؽذُ اها ّوچٌاى ؽفاف تالی   (42%  )هؼوَالً

، آالییذُ ؽذُ تا للغایٌذین تیي اوغیذ یا اوغیذ ایٌذین . [4] هاًذهی

ITO   ؽَد.ًاهیذُ هی ITO  یه ًیوِ رعاًای ًَعn  تا گاف اًزصی

ّای درفٌؼت عال ITOّای فزاٍاى . تِ دلیل وارتزدپْي اعت

ّای الیِ .زفتِ اعتگسیادی اعت وِ هَرد ًَجِ پضٍّؾگزاى لزار 

( ~    cmΩ)، تِ دلیل هماٍهت الىتزیىی پاییي ITOًاسن 

تِ عَر  (>02)%ٍؽفافیت ًَری هٌاعة در ًاحیِ ًَر هزئی 

ّوشهاى تقَرت گغتزدُ در ففحِ ًوایؾگزّای وزیغتال هایغ 

(LCD) ّای گغیل وٌٌذُ ًَر ارگاًیه، دیَد (OLED) الىتزٍد ،-
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خَرؽیذی ٍ اتشارّای  ّایّای رعاًای ؽفاف تزای علَل

ّای هختلف وارتزد. در [0ٍ3] ؽَدالىتزٍاپتیىی دیگز اعتفادُ هی

هماٍهت الىتزیىی پاییي ٍ تَاى اپتیىی تاال در  ITOّای ًاسن الیِ

در ایي وار تِ تزرعی خَاؿ  .ًاحیِ عَل هَج ًَر هزئی ًیاس اعت

استىٌیه ّای هتفاٍت تا اعتفادُ ضخاهتتا ITOّای اپتیىی الیِ

تیضی عٌجی یه رٍػ ًَری عزیغ ٍ  .پزداسینهیعٌجی تیضی

افَل ایي  .ّای ًاسن  اعتغیز هخزب تزای آًالیش عغَح الیِ

ثیت پزتَ اعت وِ در اثز رٍػ تز اعاط اًذاسُ گیزی تغییزات لغ

در  .آیذاًؼىاط  اس عغح هادُ یا در اثز ػثَر اس هیاى آى تَجَد هی

ایي رٍػ یه تاتؼ الىتزٍهغٌاعیغی وِ اس یه هٌثغ ًَری 

لغثیذُ ؽذُ ٍ اس هیاى یه  تِ ٍعیلِ یه پالریشٍر، ؽَدٌتؾزهیه

( وِ خَد ؽاهل لغوت ّای هختلفی compensatorجثزاى وٌٌذُ )

ًَر تاتیذُ  .ػثَر وزدُ ٍعپظ تِ عغح ًوًَِ تزخَرد هیىٌذ ،اعت

دٍتارُ اس هیاى یه  ،ؽذُ تِ عغح ًوًَِ پظ اس اًؼىاط اس عغح

جثزاى وٌٌذُ دیگز ػثَر دادُ ؽذُ ٍ عپظ اس هیاى یه پالریشٍر 

وٌذ ٍ عزاًجام تِ آؽىار ؽَد ػثَر هیدٍم وِ آًالیشٍر خَاًذُ هی

تَاى تزای هحاعثِ اس تغییزات لغثیت ًَر هی .[1] رعذعاس هی

تزویة  ،ّای ًاسن، یىٌَاختی الیn  ٍkِضزایة ًَری  ،ضخاهت

عٌجی تمییز حالت تیضی .ؽیویایی ٍ ستزی هَاد اعتفادُ ًوَد

لغثیت پزتَی ًَر در اثز تاس تاتؼ ا س عغح ًوًَِ )یا ػثَر اس هیاى 

)دلتا( اًذاسُ  Δٍ  )عای( Ψعٌجی ًوًَِ( را تقَرت سٍایای تیضی

  ٍ     ایي پاراهتزّا تا ضزایة اًؼىاط فزًل  .وٌذگیزی هی

ضزیة هزتَط تِ ًَر  لغثیذُ در ففحِ ػوَد      .راتغِ دارًذ   

ضزیة هزتَط تِ ًَر لغثیذُ در ففحِ      ٍ تز ففحِ تزخَرد

راتغِ تیضی عٌجی تِ فَرت سیز  .هَاسی ففحِ تزخَرد اعت

 .]1] ؽَدتیاى هی

(4) ρ = rp / rs = tanΨ eiΔ 

  وِ در آى

(0) tanΨ=|rP |/|rS| 

ٍ  

(3) Δ=δp - δs 

تغییز    ٍ Pتغییز فاس در اثز تاستاب تزای هَلفِ    در راتغِ تاال 

 . اعت Sفاسدر اثز تاستاب  تزای هَلفِ 

 روش تحقیق

در هحذٍدُ عَل  SENproعٌجی تِ ووه دعتگاُ آًالیش تیضی 

درجِ تِ هٌظَر  32ٍ تزای ساٍیِ تزخَرد  nm 332-4212هَج  

 ضزیة ؽىغت ضزیة خاهَؽی عیف ًَری ػثَری اًذاسُ گیزی

 اًجام گزفت . ITOٍتاستاتی

 -اس هذل درٍد ITOتزای هذل عاسی رفتار ًَری الیِ  :هذل اپتیىی

داًین ، ضزایة ًَری ّواى عَر وِ هی .لَرًتش اعتفادُ ؽذُ اعت

-هَاد تا تغییز فزواًظ ًَر یا عَل هَج ًَر تاتیذُ ؽذُ تغییز هی

ای تزای اًذاسُ گیزی لَرًتش فزهَل عادُ-هذل درٍد در ٍالغ .وٌٌذ

 وِ تِ فَرت سیز  ،تز حغة فزواًظ اعتضزایة ًَری هَاد 

 (1)                                                          = n       2     

 اس عزفی 

(1)                                                            )= 1+i 2    

 (6)      =  √
 

 
(      √(     )

 
     

 )      

(3)             = √
 

 
(       √(     )

 
     

 )    

 . لَرًتش دارین –اس هذل درٍد 
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    (0)                                  =   
(  

    )  
 

      (  
    )

         

    (9)                                        =
    

 

      (  
    )

                             

ثاتت  γتغاهذ فاس ٍ     ،تغاهذ عثیؼی ًَعاًگز   در رٍاتظ تاال 

 .هیزایی اعت

 نتایج و بحث

 Ψ  ٍ∆ ُّای تِ تِ دعت آهذُ اس آًالیش تیضی عٌجی را تا داد

همایغِ  ًاًَهتز 092تزای الیِ تا ضخاهت  آهذُ اس هذل اپتیىیدعت

ّای ًؾاى دادُ ؽذُ دادُ (0)ٍ  (1)عَر وِ در ؽىل ّواى .ؽذ

  .تجزتی هغاتمت خَتی تا هذل اپتیىی دارًذ

 

 .ًوَدار همایغِ هذل اپتیىی ٍ دادُ ّای تجزتی تزحغة عَل هَج (:4) ؽىل

 

 .ّای تجزتی تزحغة عَل هَجًوَدار  همایغِ هذل اپتیىی ٍ دادُ :(0ؽىل )

افل اس حافل ار تیضی عٌجی تا ًوَدار ح ∆ًوَدار  0ؽىلدر 

 ّوپَؽاًی دارد. هذل واهالً

( تِ تزتیة ضزیة ؽىغت ، 6( ٍ )1( ، )1( ، )3در ؽىل ّای )

َل ضزیة خاهَؽی ، درفذ ػثَر ٍ در فذ تاستاب تزحغة ع

 هَج در عِ ضخاهت هختلف  آهذُ اعت.

 

 .ضزیة ؽىغت تز حغة عَل هَج :(3ؽىل )

 

 .ضزیة خاهَؽی تزحغة عَل هَج :(1)ؽىل 

 

 .( درفذ ػثَر تز حغة عَل هَج1ؽىل )
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 .درفذ تاستاب تز حغة عَل هَج :(6ؽىل )

هزتَط تِ    ITOّای ىغت ٍ خاهَؽی  الیِؽتغییزات  ضزایة 

ّا، لغثیت  تغییز هیشاى جذب ، ضخاهت ، تلَریٌگی ، اًذاسُ داًِ

   . تاؽذالىتزًٍیىی ٍ فافلِ تیي اتوی  هی

 نتیجه گیری

تا  ITOّای ًاسن گیزی خَاؿ ًَری ٍ ضخاهت الیِاًذاسُ 

همایغِ سٍایای . عٌجی تا هَفمیت اًجام ؽذاعتفادُ اس رٍػ تیضی

ًاًَهتز ًؾاى داد هذل  092عٌجی تزای الیِ تا ضخاهت تیضی

. اپتیىی تغاتك خَتی تا ًتایج یذعت آهذُ تزای الیِ هذوَر دارد

تزای عِ  ّا هؾخـ اعت ضزیة ؽىغتاس ؽىلعَر وِ ّواى

-ضزیة خاهَؽی تزای ضخاهت ضخاهت تفاٍت چٌذاًی ًذارد اها

ّای هختلف تفاٍت تغیار سیادی دارد وِ دلیل آى ؽزایظ تْیِ 

ّای تفاٍت ًتایج ٍجَد ًاخالقی اس دیگز دلیل .تاؽذّا هیالیِ

   .تاؽذاحتوالی درالیِ هی
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