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  : بشیرنام: اکبري                                                    دانشجو خانوادگی نام

  هاالکتریک آنهاي پلیمري سولفید روي و بررسی خواص دي: تهیه نانوکامپوزیتنامهپایان عنوان

  : دکتر یاشار عزیزیان کالندرقاستاد راهنما 

  : فیزیک                              رشته           کارشناسی ارشد                                          :تحصیلی عمقط

  اردبیلی   محقق :دانشگاه             : حالت جامد                                                        گرایش

  77: صفحات تعداد              28/11/94  :دفاع تاریخ     علوم پایه                   :دانشکده

  چکیده:  

به عنوان عامل پوششی با استفاده از امواج  PVAنامه، نانوساختارهاي سولفید روي در حضور در این پایان

مرئی -فشمایکرویو تولید شدند. نمونه تهیه شده با استفاده از آنالیزهاي پراش پرتو ایکس و طیف جذبی نور فرابن

الکتریکی نامه مشخص کردن برخی از خواص الکتریکی و ديمورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی از اجراي این پایان

+ ولت و بازه فرکانسی 3تا  -3بود. بدین منظور آنالیزهاي مختلفی در بازه ولتاژي  Au/ZnS-PVA/n-Siساختار 

هاي آالییده شده از پارامترهاي مهم الکتریکی مانند غلظت اتم کیلوهرتز در دماي اتاق انجام گرفت. برخی 200تا  10

(ND)،  سطح انرژي فرمی(EF)  و ارتفاع سد شاتکی(ΦB(C-V))  1با استفاده از نمودار/C2  محاسبه شدند. بستگی

ودار ساختار تولید شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. هر دو نم (Nss)هاي سطحی و حالت (Rs)به ولتاژ مقاومت سري 

Rs-V  وNss-V  داراي یک پیک مشخص در ناحیه تهی بودند. با اعمال مقدارRs  در نمودارهايC-V  وG/ω-V 

الکتریکی مانند قسمت حقیقی و موهومی نقش مهمی در تعیین این مقادیر دارد. برخی از خواص دي Rsمشخص شد 

و  (tanδ)، ضریب اتالف انرژي (’’M’, M) ، قسمت حقیقی و موهومی مدول الکتریکی(’’ε’, ε)الکتریک ثابت دي

هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیزها موید این امر نیز بر حسب ولتاژ در فرکانس (ϭ)رسانندگی الکتریکی 

  الکتریکی ساختار تولید شده دارند.نقش بسیار مهمی در تعیین خواص الکتریکی و دي ZnS-PVAبودند که الیه 

الکتریکی، مدول الکتریکی و رسـانندگی الکتریکـی   سولفید روي، امواج مایکرویو، خواص الکتریکی و دي: هاواژه کلید

  ، بستگی به ولتاژ و فرکانسacولتاژ 
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 رساناهانیمه- 1- 1

  مقدمه -1- 1- 1

گیرند.  ها قرار می اي از مواد هستند که از نظر الکتریکی، بین رساناها و عایق رساناها دسته مهنی

رساناها تحت تاثیر عواملی چون برانگیختگی گرمایی (  هاي مشخصه و هدایت الکتریکی نیمه ویژگی

یمیایی اسمی، افزایش دما)، تحریک نوري، تغییر میزان ناخالصی، نواقص شبکه و یا انحراف از ترکیب ش

رسانا است که  یابد. این خاصیت مهم مبناي کار بسیاري از قطعات نیمه اي تغییر میبه میزان قابل مالحظه

توان سیلیسیوم  رساناي شناخته شده می گیرند. از مهم ترین مواد نیمه در الکترونیک مورد استفاده قرار می

است و ضریب جذب کوچکی دارند. مقاومت ویژه  و ژرمانیوم را نام برد. گسیل نور در این مواد ضعیف

ها را  رسانا که آن رساناها وابستگی شدیدي به دما دارد. در واقع یکی از ویژگی هاي جالب مواد نیمه نیمه

ها با تغییر دماست، به صورتی که  ي الکتریکی آن تغییر مقاومت ویژه ي ، نحوه کند نا متمایز می رسا از مواد 

رساناها در صفر مطلق عایق است. در مواد رسانا افزایش دما باعث  ل اغلب نیمهبلور خالص و کام

هاي  شود، علت این پدیده افزایش تعداد و شدت برخورد الکترون ي الکتریکی می افزایش مقاومت ویژه

ي جسم  هاي درحال نوسان در جسم رساناست. با افزایش دما جنبش ذرات تشکیل دهنده آزاد با اتم

شود هاي جسم می ه و این امر منجر به افزایش تعداد و شدت برخورد الکترون هاي آزاد با اتمبیشتر شد

ها که حامل بار الکتریکی در جسم جامد فلزي هستند، براي انتقال بار الکتریکی با موانع  و الکترون

اناها، در یابد. برخالف رسبیشتري برخورد کرده و در نتیجه رسانایی الکتریکی جسم جامد کاهش می

شود. توجیه این پدیده فقط با  ي الکتریکی می نیمه رساناها افزایش دما موجب کاهش مقاومت ویژه

ها  رساناها که آن ). یکی از خصوصیات بارز نیمه2005(کیتل،  پذیر است ي نواري امکاناستفاده از نظریه

هایی را که توسط  موج  صیت طولکند گاف انرژي است. این خصورا از رساناها و نارساناها متمایز می

رساناها،  ي وسیع گاف انرژي در نیمه کند. به دلیل گستره شود تعیین می رساناها جذب یا گسیل می نیمه

توان با طول موج هایی در بازه فروسرخ تا فرابنفش به وجود  ي نور و لیزرها را می کننده دیودهاي تابش

  آورد.

هایی است به آن افزوده  رسانا به شدت تحت تاثیر ناخالصی هویژگی الکترونیکی و نوري مواد نیم

دهد که با رسانندگی ناشی از  رساناي بسیار خالص، رسانندگی ذاتی از خود نشان می شود. نیمه می

  ).1375هاي با خلوص کمتر تفاوت دارد (پیغمبریان،  ناخالصی در نمونه
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  رسانا ساختار نواري در مواد نیمه - 2- 1- 1

گیرد. اگر یک بلور در حالت پایه  ها براساس طرد پائولی صورت می زها توسط الکترونپر شدن ترا

ها به طور کامل در ترازها جاي گرفته  قرار گرفته باشد و هیچ تحریکی به آن اعمال نشود و الکترون

 پر نیمه باشند باالترین تراز انرژي کامال پر، نوار ظرفیت و نوار بعدي که انرژي بیشتري دارد ممکن است

ها وجود  شود. مناطق انرژي بین نوارها که هیچ تراز انرژي در آن ، نوار رسانش نامیده میباشد یا خالی

 ندارد، گاف انرژي است.

  

  )2005رسانا و (ج) نارسانا، برگرفته از (کیتل،  : ساختار نواري در مواد (الف) رسانا، (ب) نیمه 1-1شکل 

 

پر باشند و در بعضی نقاط سطح تراز  وار ظرفیت و رسانش نیمهطبق نظریه نواري در حالتی که ن

تر از سطح تراز ظرفیت یا منطبق با آن باشد، بلور یک فلز است. فلرات رساناي خوبی  رسانش پایین

ها به نوار رسانش رفته و در انتقال  هاي نوار ظرفیت آن هستند زیرا اگر اندکی تحریک شوند، الکترون

کنند. در حالتی که نوار ظرفیت پر و نوار رسانش کامال خالی و گاف  را ایفا می جریان نقش حامل بار

ها به راحتی نتوانند گذار کنند، بلور نارسانا بوده و حتی در این  انرژي بزرگ باشد به صورتی که الکترون

  انرژي مشابهرساناها گاف  دهد. در نیمه حالت به دلیل پر بودن تراز ظرفیت، گذار بین نواري نیز رخ نمی

ارسانا وجود دارد اما بسیار کوچک است که در آن امکان تحریک براي گذار بین نواري وجود حالت ن

  شود. ) ساختار نواري هر سه دسته دیده می1-1خواهد داشت. در شکل(

ها صورت  هاي آزاد و حفره رساناها هدایت الکتریکی توسط دو نوع حامل بار یعنی الکترون در نیمه

تر به ترازهاي باالتر  هاي نوار ظرفیت از تراز پایین شود که الکترون ها باعث می رد. حضور این حفرهگی می

کند و  تر به تراز پایین گذار می ها گذار کنند، انگار حفره از تراز باال در واقع همان جاي خالی الکترون
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گردد. در واقع وقتی  ق میکند، لذا بار مثبت به آن اطال ها حرکت می چون در خالف جهت الکترون

ي به جا مانده  ماند، این حفره رود و جاي خالی آن باقی می از نوار ظرفیت به نوار رسانش می  الکترون

جا شود ساختمان بلوري به  جا شود، چون اگر این حفره جابه تواند تحت تاثیر میدان الکتریکی جابهنمی

  ).1375اص خود را از دست بدهد (پیغمبریان، رسانا ممکن است بسیاري از خو هم ریخته و نیمه

                                                                                       

  

  

    

  ي بلور سلیسیوم  جا شدن حفره در شبکه اي از نحوه جابه واره : طرح 2-1شکل 

 

ها در جریان  ها و شرکت آن ي حرکت حفره شود، نحوه مشاهده می )2-1طور که در شکل ( همان

رساناها به این صورت است که وقتی با رها شدن یک الکترون از یک پیوند کوواالن،  الکتریکی در نیمه

ماند، الکترون دیگري از پیوند مجاور به آسانی پیوند خود را شکسته و حفره قبلی  یک حفره برجاي می

  کند. را پر می

  اکسیتون  -2-1- 1- 1

ماند. حفره  اي با بار مثبت باقی می با تحریک الکترون و تغییر تراز آن، در جاي خالی الکترون، حفره

تشکیل شده در نوار ظرفیت با الکترون برانگیخته شده در نوار رسانش، پیوند کولنی برقرار کرده که به آن 

).  3- 1شود، شکل( به اصطالح اکسیتون گفته میي پتانسیل کولنی یا  حفره تحت جاذبه - جفت الکترون

شوند  شود که اثرات اکسیتونی نامیده می اثرات کولنی باعث تغییرات مهمی در جذب در لبه نوار می

  ). 1375(پیغمبریان، 

ها شباهت بسیار زیادي به اتم هیدروژن دارند که علت آن جرم بسیار بزرگ حفره نسبت به  اکسیتون

ي بوهر را جهت بررسی خواص اکسیتون بکار برد. به همین دلیل  توان نظریه ین رو میالکترون است. از ا

 ). 2005نامند (کیتل،  شعاع اکسیتون یا فاصله نسبی بین الکترون و حفره را شعاع بوهر اکسیتونی می
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هم تشکیل اکسیتون  ي به جاي مانده در تراز ظرفیت، با : الکترون برانگیخته در تراز رسانش و حفره 3- 1شکل 

 .دهند می

  

  رساناها بندي نیمه دسته -3- 1- 1

  رساناها بر حسب جدول تناوبی بندي نیمه دسته -3-1- 1- 1

هاي خاصی  هاي گروه سوم با پنجم و نیز ترکیب عنصري گروه چهارم، ترکیب اتم عالوه بر مواد تک

تایی و چهارتایی  رکیبات دوتایی سهرساناهاي مرکب به صورت ت هاي دوم با چهارم، نیمه از عناصر گروه

رساناها را مشاهده  ) لیستی از گاف انرژي برخی از این نیمه1-1آورند. در جدول ( را به وجود می

  کنیم. می

فر و مومنی،  برگرفته از (شکوه – K 300رسانا در دماي  : گاف انرژي در برخی عناصر و ترکیبات نیمه 1- 1جدول 

1384(  

                                  

  

        

 

        

اي در ترانزیستورها و  رساناها به شکل گسترده ي نیمه در اوایل توسعه (Ge)رساناي ژرمانیوم  نیمه

شود.  در اکثر یکسوسازها و مدارهاي مجتمع استفاده می (Se) استفاده شد. امروزه از سیلیسیوم دیودها

هاي دوم با  رساناهاي گروه شود، معموال نیمه ها استفاده می زیونهایی که در تلوی مواد فلوئورسان، مانند آن
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اي است که در ساخت قطعات نوري  ء ترکیبات اولیههاي سوم با پنجم نیز جز چهارم هستند. ترکیب گروه

  ).1390(میرزانژاد،   ند استفاده شده

  رساناها بر حسب شکل گاف انرژي بندي نیمه دسته -3-2- 1- 1

رساناهاي با گاف مستقیم و غیرمستقیم تقیسم  شان به نیمه حسب شکل گاف انرژيرساناها بر  نیمه

ظاهر شوند،  kشوند. وقتی کمینه نوار رسانش و بیشینه نوار ظرفیت، هر دو در یک نقطه در فضاي  می

  ،InSb ،CdS رساناهایی مانند توان نیمه رساناي با گاف انرژي مستقیم خواهیم داشت. براي مثال می نیمه

GaAs هاي سوم با پنجم و دوم با چهارم را نام برد. از طرف  هاي گروه و تعداد بسیاري از مواد با ترکیب

اتفاق  k دیگر، وقتی که کمینه نوار رسانش در محل دیگري غیر از مقدار بیشینه نوار ظرفیت در فضاي

وار به کمک یک فونون انجام رسانایی با گاف انرژي غیرمستقیم داریم که گذار بین این دو ن افتد، نیمه

  شود.  می

  رساناها بر حسب شبکه ساختار بلوري بندي نیمه دسته -3-3- 1- 1

شود. در هر حالتی شبکه داراي حجمی موسوم به  آرایش متناوب اتمی در یک بلور، شبکه نامیده می

ترین  ود. سادهش سلول یک شبکه است که نماینده تمام شبکه بوده و به طور منظم داخل شبکه تکرار می

بعدي، یک حجم مکعبی است. ساختار مکعبی ساده داراي یک اتم در هر گوشه از سلول واحد  شبکه سه

است. شبکه مکعبی مرکز حجمی داراي یک اتم اضافه در مرکز مکعب است. همچنین شبکه مکعب 

اي اغلب هایی در هشت گوشه و مرکز شش وجه مکعب است. ساختار شبکه پایه بر سطحی داراي اتم

ها در بسیاري از  رساناهاي مهم، شبکه الماسی است که مشخصه سیلیسیوم و ژرمانیوم است. اتم نیمه

  ).2005رساناهاي مرکب آرایش الماسی دارند ولی به صورت یک در میان متفاوتند(کیتل،  نیمه

  رساناها بر حسب میزان ناخالصی در شبکه بلوري بندي نیمه دسته -3-4- 1- 1

رساناهاي خالص را  شوند که نیمه بندي می همکن وغیرهمگن تقسیم ي اها به دو دستهرسان نیمه

گویند.  ها ناخالصی افزوده شده غیرهمگن (یا غیرذاتی) می رساناهایی را که به آن همگن (یا ذاتی)و نیمه

هم برابرند  ها با ها و حفره رساناهاي ذاتی (همگن) چگالی الکترون نکته حائز اهمیت این است که در نیمه

هاي نوار ظرفیت فقط از به وجود آمدن  و این موضوع به این دلیل است که در این مواد حفره

رساناهاي غیرذاتی این امر صادق نیست.  اند. اما در مورد نیمه هاي نوار رسانش به وجود آمده الکترون

هاي نوار  هاي ذاتی الکترونرسانا رساناهاي ذاتی و غیرذاتی در این است که در نیمه تفاوت اصلی نیمه
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هاي نوار ظرفیت تامین  شدن الکترون رسانش فقط از طریق نوار ظرفیت و در واقع از طریق برانگیخته

هاي نوار رسانش هم از طریق نوار ظرفیت و هم از طریق  رساناهاي غیرذاتی الکترون شوند، اما در نیمه می

به ماده به دو صورت جانشینی و غیرجانشینی انجام شود. افزودن ناخالصی  ترازهاي ناخالص تامین می

گیرد (در واقع در  در روش جانشینی اتم میزبان برداشته شده و اتم دیگري در جاي آن قرار می شود. می

ناخالصی در جایی غیر از محل نقاط   گیرد) ولی در روش غیرجانشینی، اتم جاي نقاط شبکه قرار می

توان با افزودن ناخالصی معینی به میزان قابل توجهی  رسانا را می د نیمهگیرد. مشخصات موا شبکه قرار می

ها حتی اگر به میزان یک در ده میلیون  شود. این ناخالصیرسانا گفته می تغییر داد. به این کار آالیش نیمه

ی ماده هاي انرژي را تا حد تغییر خصوصیات الکترونیک تواند به اندازه کافی ساختمان نوار هم باشد، می

  ). 1375دگرگون سازند (پیغمبریان، 

   pو nرساناي نوع  نیمه 

  گیرد: رساناي ذاتی به دو صورت زیر انجام می در حالت کلی افزودن ناخالصی به نیمه

   تراز بخشنده  nنوع 

  تراز گیرنده  pنوع 

رساناي ذاتی  هاي نیمه تر از اتم بیشحالت اول حالتی است که اتم ناخالصی یک الکترون ظرفیت 

رسانا  هاي آزاد در بلور نیمه داشته باشد که در این حالت تزریق ناخالصی سبب افزایش چگالی الکترون

توان به افزودن پنج ظرفیتی از قبیل  نامند. براي نمونه می می nرساناي نوع  ي حاصل را نیمه شود و ماده می

رساناهاي چهار ظرفیتی سیلیسیوم و ژرمانیوم اشاره کرد.  به نیمه Sbن موآ و آنتی P، فسفر Asآرسنیک 

رساناي ذاتی  هاي نیمه حالت دوم حالتی است که در آن اتم ناخالصی یک الکترون ظرفیت کمتر از اتم

شود که  رسانا می هاي آزاد در بلور نیمه داشته باشد که در این حالت تزریق ناخالصی سبب افزایش حفره

است. این حالت با افزودن عناصر سه ظرفیتی از قبیل  pرساناي نوع  ن کار به دست آمدن نیمهحاصل ای

  آید. رساناي چهار ظرفیتی سیلیسیوم و یا ژرمانیوم به دست می به نیمه Inو ایندیوم  B، بور Alآلومینیوم 

ایجاد شود، بسیار  رسانا تغییر قابل توجهی میزان ناخالصی الزم براي اینکه در خاصیت رسانایی نیمه

اتم سیلیکون فقط یک اتم ناخالصی اضافه شود، در دما  10+8ناچیز است. به عنوان مثال اگر به ازاي هر 

C° 30  1375شود (پیغمبریان،  برابر می 24000رسانایی ویژه آن.(  
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رساناي  هاند. در نیم هاي اقلیت ها حامل هاي اکثریت و حفره ها حامل الکترون nرساناي نوع  در نیمه

- 1شوند. شکل( ها سبب افزایش حامالن بار می عکس این حالت صادق است. هر دو این حالت pنوع 

4.(  

ها یکدیگر را خنثی کرده و در  ها و حفره در محل پیوند الکترون pو  nرساناي نوع  با اتصال دو نیمه

ر الکتریکی خنثی است، جاي که از لحاظ با عرض باریکی در پیرامون محل اتصال فضایی با نام تهی

هاي  کننده جریان سو ها یک دهند. دیود رساناي متصل شده تشکیل دیود می گردد و دو نیمه تشکیل می

  الکتریکی هستند.

  

  ).1384فر و مومنی،  رساناهاي غیرذاتی با ترازهاي (آ) بخشنده و (ب) پذیرنده، برگرفته از (شکوه : نیمه 4- 1شکل 

 

  نانومواد - 2- 1

  مقدمه - 1- 2- 1

ها به معناي یک میلیاردم  پیشوند نانو در اصل یک کلمه یونانی است، این پیشوند در علم مقیاس

ها براي ایجاد ساختار جدید با ها و مولکولاست. فناوري نانو شامل دستکاري دقیق و کنترل اتم

نانومتر است.  100تا  1خصوصیات منحصر به فرد است. معموال منظور از مقیاس نانو، ابعادي در حدود 

توانند در ابعاد نانو وجود داشته ها و ... میها، سرامیکرساناها، شیشهي مواد از جمله فلزات، نیمههمه
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شکل، بلوري، آلی، غیرآلی و یا به صورت پودر، کلوئیدي یا توانند به صورت بیباشند. نانومواد می

  ).1974امولسیون باشند (فایمن، 

  وفناوريهاي نانشاخه -2- 2- 1

هاي تحقیقاتی توان به سه دسته تقسیم کرد. اگرچه روشبه طور کلی مطالعات در زمینه نانو را می

ها، بر روي ها با یکدیگر متفاوتند، اما این سه شاخه بهم مرتبط بوده و پیشرفت در یکی از شاخهدر آن

  هاي دیگر نیز تاثیرگذار است. این سه شاخه عبارتند از:شاخه

  نانوتکنولوژي مرطوب -1-1- 2- 1

هاي آبی وجود دارند. در این پردازد که اساسا در محیطاي میهاي زندهاین شاخه به مطالعه سیستم 

گیرند. شاخه ساختمان مواد ژنتیکی، غشاها و سایر ترکیبات سلولی در مقیاس نانو مورد مطالعه قرار می

ها در مقیاس نانو لید کنند که نحوه عملکرد آناند ساختارهاي زیستس فراوانی توپژوهشگران موفق شده

هاي مرتبط با شود. این شاخه دربرگیرنده علوم پزشکی، دارویی و به طور کلی علوم و روشکنترل می

  زیست فناوري است.

  نانوتکنولوژي خشک -1-2- 2- 1

ي کربنی، شود و به مطالعه تشکیل ساختارهااین شاخه از علوم پایه، یعنی فیزیک و شیمی مشتق می

هاي آزاد در فناوري پردازد. نکته قابل توجه این است که الکترونسیلیکون و مواد غیرآلی و فلزي می

آورند. در نانوتکنولوژي خشک کاربرد مواد نانو، در خشک، خصوصیات فیزیکی ماده را پدید می

  گیرند.الکترونیک، مغناطیس و ابزارهاي نوري مورد مطالعه قرار می

  اينانوتکنولوژي محاسبه -1-2- 2- 1

ها در مقیاس نانو مناسب در بسیاري از مواقع ابزار آزمایشگاهی موجود براي انجام برخی از آزمایش

سازي فرآیندها و ها براي شبیهها بسیار پرهزینه است. در این حالت از رایانهنیستند و یا این آزمایش

  .(Chen & et al, 2000)شود ها استفاده میواکنش
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Abstract:  

In this research a simple microwave-assisted method have been used for preparation of 
ZnS nanostructures in presence of PVA as a capping agent. The prepared sample has been 
investigated by UV-Vis spectroscopy, X-Ray diffraction (XRD). The objective of this 
research is determine some main electrical and dielectric parameters of the Au/ZnS-

PVA/n-Si structures using admittance measurements. For this aim, 
capacitance/conductance-voltage-frequency (C/G-V-f) measurements were performed at 
various frequencies (10 kHz-200 kHz) and voltages (±3 V) by 50 mV steps at 300 K. Some 
main electrical parameters such as the concentration of donor atoms (ND), diffusion 
potential (VR), Fermi energy level (EF) and barrier height (ΦB(C-V)) values were obtained 
from the reverse bias C-2-V plots for each frequency. The voltage dependent profile of 
series resistance (Rs) and surface states (Nss) profiles of the structure was also obtained 
using Admittance and low–high frequency methods. Both the Rs-V and Nss-V plots have a 
distinctive peaks in the depletion region due to the spatial distribution. The effect of Rs and 
interfacial layer on the C-Vend G/ω -V characteristics are found remarkable at high 
frequencies. Therefore, the high frequency C-V and G/ω -V plots were corrected to 

eliminate the effect of Rs. In addition, some main dielectric parameters such as the real and 
imaginary parts of dielectric constants (ε' and ε'') and electric modules (M’ and M”), loss 
tangent (tanδ), and ac electrical conductivity (δac) values were obtained using C and G/ω 
data  and they are found to a strong functions of frequency and applied bias voltage. 
Experimental results confirmed that the Nss, Rs and interfacial layer of the MPS structure 
are more important parameters that strongly influence both the electric and dielectric 
properties. 
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