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 چکیده
در این تحقیق الیه های نازک رسانای شفاف اکسید قلع به روش رسوب بخار شیمیایی، با منبع ای در دو مکان مختلف )در داخل راکتور 

ودر خارج از راکتور( جهت انجام واکنش های شیمیایی تهیه شده است. جایگاه منبع یکی از پارامترهایی است که در الیه نشانی اهمیت 

خواص  SEMوتصاویر  Xی دارد وروی خواص ساختاری، اپتیکی ومورفولوژی سطح تاثیر می گذارد. بااستفاده از پراش اشعه زیاد

یف عبوری در دو حالت فوق اندازه گیری وگاف انرژی از جذب الیه ها محاسبه ه است. طساختاری الیه ها مورد بررسی قرار گرفت

 ع داخل راکتور باشد گاف اپتیکی و شفافیت الیه ها کمتر شده است.مکان منب اگرگردید. نتایج نشان می دهد 

 
  SEM,XRDکلید واژه : رسوب بخار شیمیایی، مورفولوژی، گاف اپتیکی، 
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Abstract  
 

In this research transparent conductive thin oxide thin films was prepared by putting source in to different 

positions (inside the reactor and outside the reactor ). The source position is one of the parameters which have 

important role in deposition and affects on structural, optical and surface morphology. The results show that if 

the source is put inside the reactor the optical gap and layers transparent will decrease. 

 

PACS No. CVD, morphology,optical gap, XRD, SEM 
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قابل انعطاف،  در جدول اتمی می باشد. قلع فلزی است  چکش خوار، 05با شماره  و SNبا عالمت اختصاری قلع عنصری است شیمیایی   

شدیدا بلورین و سفید نقره ای که ساختار بلوری آن هنگام خم شدن قطعه ای از قلع به علت شکست بلورها، صدای خاصی ایجاد می کند. 

کند ولی در مورد اسیدهای قوی، مواد قلیایی ونمک های اسیدی این طور نیست. هنگامیکه  این فلز در برابر فرسایش ناشی از آب مقاومت می

اکسیژن به صورت محلول است قلع به صورت کاتالیزور عمل کرده و واکنش های شیمیایی را تسریع می کند. در صورتیکه آن را در حضور 

  [1].ید ضعیفی بوده وبا اکسیدهای بازی تولید نمک های قلع می کنداس Sn2حاصل می شود.  Sn2آزمایش های مربوط به هوا حرارت دهند 

شش اتم، دو اتم قلع و چهار  قراردادی ناهمسانگرد می باشد. در هر یاختهاکسید قلع با ساختار روتیل چهارگوشی و گروه فضایی بلور قطبی  

 .شده اند   دار به وسیله شش اتم اکسیژن احاطهاتم اکسیژن وجود دارد. ساختار اتم قلع روی یک شبکه چهارگوشی درون مرکز 

0 است.شعاع یونی برای  c/a=  373/5و نسبت   A º 737/4  = b =aو    A º 180/3 =Cعبارتند از:  SnO2پارامترهای شبکه ای 
و   2-

Sn
Aبه ترتیب   4+

º 45/1  د.هستند. الیه های رشد داده شده در روش های مختلف اغلب بس بلوری هستن 71/5و 

زیر نوار رسانش  ev 14/5 _  10/5و  ev 53/5 _ 534/5است که ترازهای بخشنده ذاتی آن انرژی های   nاکسید قلع یک نیمرسانای نوع 

الیه های نازک اکسید قلع به دلیل دارا بودن همزمان .  [2,3]دارند که به یونیزاسیون یگانه و دوگانه تهی جاهای اکسیژن نسبت داده می شوند

صیت رسانندگی و شفافیت دارای کاربردهای فراوانی از جمله در وسایل اپتو الکترونیک، سلولهای خورشیدی، دیود های نور گسیل، دو خا

یک فرایند شیمیایی است که برای رسوب الیه های نازک از مواد گوناگون  CVDیا  رسوب بخار شیمیایی.هستندقطعات تشدید کننده وغیره 

گیرد. رسوب دهی شیمیایی بخار به طور سریع در تولید نیمه هادی ها )به عنوان یک بخش از فرآیند تولید نانو می  مورد استفاده قرار

ساختارهای نیمه هادی( و برای رسوب الیه های گوناگون نظیر سیلیکون، ژرمانیوم، تنگستن و سیلیکون نیترید استفاده می شود. زمانیکه 

نجام می گیرد، به دلیل اینکه  الیه های تهیه شده از این روش اثرپذیری کمی از خود نشان می دهند و رسوب بخار شیمیایی در فشار اتمسفر ا

 . [4,5]تغییرات قابل اغماض محصول، این روش کاربرد زیادی در صنعت دارد

 ار تجربیک

نیز به  CVDه است، لوله کوارتز دستگاه این آزمایش ابتدا زیر الیه ها که از جنس شیشه هستند به روش استاندارد شستشو داده شد در   

                                                             که    منبع   برای     مختلف     مکان    دو    در   تحقیق    این    است.   شده   تمیز    کامال    استاندارد  روش 

SnCl4 . 5H2O (ALDRICH 98%)  .منبع یک بار داخل راکتور ویک بار بیرون راکتور قرار گرفته است، در هر است انجام شده است

 کامال یکسان هستند.  SnCl4و مقدار CVDمکان زیر الیه ها،  دمای دستگاه  قبیلدو آزمایش شرایط از 

ش دهنده واز گاز نیتروژن به عنوان گاز واکن cc/min 955با آهنگ شارش  99/99، از گاز اکسیژن %ه استتنظیم شد C º 305در  CVDدمای 

 به عنوان گاز حامل استفاده شده است.  cc/min 355با آهنگ شارش  %99/99

 
 

 ( منبع در خارج از راکتور.1شکل )
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درجه سانتیگراد  305که توسط هیتر در دمای  SnCl4 شیمیایی ( زمانیکه منبع در خارج از راکتور است بخار آب و بخارات1مطابق شکل )

در واقع توسط حرارت هیترو گاز واکنش دهنده اکسیژن که وارد بالن حاوی تتراکلرید قلع به داخل راکتور هدایت شده است، استایجاد شده 

آب به داخل راکتور هدایت می  اما زمانیکه منبع داخل راکتور است تنها بخار را به داخل لوله کوارتز هدایت می شود، SnO2است می شود،

 درجه سانتیگراد تهیه می شود. 305راکتور در دمای درون لوله   SnO2وشود

، طیف عبوری نور مرئی و گاف انرژی، اثر مکان منبع در این الیه نشانی بر روی SEM، تصاویر  (XRD)با استفاده از پراش پرتو ایکس

 اکسید رسانای قلع بررسی شد.شفاف خواص ساختاری، اپتیکی و مورفولوژی سطح الیه های نازک 

 ونتیجه گیری  بحث

 خواص ساختاری -1   
 الیه های  نازک اکسید قلع با منبع درون راکتور و بیرون راکتور نشان داده شده است.  (XRD)( طیف پراش پرتو ایکس 2درشکل )

 
 ( پراش اشعه ایکس برای منبع داخل و خارج راکتور.2شکل )

(، 151(، )115ت الیه ها بس بلوری بوده ودارای قله های متناظر با صفحات )( مشاهده می شود، زمانیکه منبع داخل راکتور اس2در شکل )

است. به دلیل کافی نبودن انرژی گرمایی راکتور است در پراش اشعه ایکس دارای فاز آمورف  خارج( می باشد. زمانیکه منبع 211( و )255)

شود، هنگامیکه منبع در خارج از راکتور است به  هایی در فاز بخار میر سطح که منجر به واکنش دالزم برای انجام واکنش های شیمیایی 

 –در آزمایشی که منبع داخل راکتور است، از رابطه دبای  SnO2است. اندازه متوسط بلورک ها ی  SnO2دارای فاز آمورف  SnO2جای 

 . [6]شد محاسبه شرر
                                                                                                                                       D = 0.9 * λ / β COS(θ)    

در نیمه ماکزیمم  پراش قله پهنای β و درجه برحسب پراش قله زاویه θ استفاده، مورد موج طول λاندازه ی متوسط بلورک ها،  Dکه در آن 

 برحسب رادیان است.

 نشان داده شده است.  1سط بلورک ها در هنگامیکه منبع داخل راکتور است ودر زمانیکه منبع خارج از راکتور است در جدول اندازه متو
 ( اندازه متوسط بلورک ها در داخل و خارج از راکتور.1جدول )

D(nm) COS(θ) FWHM 2θ داخل راکتور 

34/18 89/5 487/5 77/01  

47/32 93/5 200/5 853/31 

13/20 90/5 333/5 920/33 

81/17 97/5 43/5 310/23 

 خارج راکتور    

57/20 931/5 327/5 819/31 Sn5O6 
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 خواص اپتیکی  -2 

 
آنگستروم گاف اپتیکی الیه های نازک رسانای شفاف اکسید قلع برای منبع در داخل  855تا  255با استفاده از طیف جذبی نور مرئی در بازه 

    نشان  منبع  متفاوت  را در دو موقعیت  الیه ها اپتیکی   تغییرات گاف 4و  3  از راکتور مورد بررسی قرار گرفت. شکل راکتور و در خارج

 می دهد.

                                                            گاف اپتیکی توسط ضریب جذب از رابطه :        
910*

*303.2



t

Absorbtion
   

                                                                                                                                                       



1240

h 

ساس نانو متر است، گاف اپتیکی را بر اساس اطالعات اپتیکی به طول موج بر ا λضخامت الیه نازک و  tضریب جذب،  αدر این رابطه 

 دست آمده از روابط باال به دست می آید.

                                  
 .( گاف اپتیکی الیه ها برای منبع در خارج از راکتور4شکل ).                                               ( گاف اپتیکی الیه ها برای منبع در داخل راکتور3شکل )

 
 ( طیف عبوری الیه ها برای منبع در داخل وخارج از راکتور.0شکل )

               

از  گاف اپتیکی و شفافیت الیه ها نشان داده شده است که برای منبع در داخل راکتور گاف اپتیکی و شفافیت الیه ها کمتر 0و  4 ،3در شکل 

 زمانی است که منبع خارج از راکتور است.
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 مورفولوژی سطح  -3

 
    استفاده  SEM  روبشی برای مقایسه  ریز ساختارها و دانه بندی الیه های سطح در دو روش مختلف از تصویر میکروسکوپی الکترونی 

 شده است. 

                                                                  
  

 .استمنبع خارج از راکتور زمانیکه یکنواختی الیه ها برای تصویر(7شکل )                     .است منبع داخل راکتور زمانیکه یکنواختی الیه ها برایتصویر ( 3شکل )

 

                                                                                                                        
استمنبع در خارج از راکتورزمانیکه اندازه دانه ها برای  تصویر(9شکل ) .                                 . استمنبع داخل راکتور زمانیکه اندازه دانه ها برایتصویر ( 8کل )ش  

 

ده است. در آزمایشی که منبع داخل راکتور است یکنواختی الیه نشان داده ش SEMیکنواختی الیه ها به وسیله تصویر برداری  7، 3در شکل 

  ها بهتر از هنگامی است که منبع خارج از راکتور است.

که   آزمایشی  درنشان داده شده است. اندازه دانه ها   دانه ها به وسیله تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی متوسط  اندازه 9و  8در شکل 

 .نانو متر است 155کمتر وزیر باشد منبع در داخل راکتور  واگربیشتر  ست منبع خارج از راکتور ا
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