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در این مقاله ،نانوکامپوزیت های هیبریدی با غلظت متفاوت مااد ی
آلی ،در دمای 08درجه سانتی گراد ،باه رو

سا – ژل در دماای

 08درجه سانتیگراد ،سنتز نمودیم .فازهای نانوبلورکها و بلاورین ی
( ،)XRDمیکروساکو

با استفاد از رو های پارا اعا ه ایکا

نیروی اتمای ( )AFMو تصااویر  X-Mapبررسای نماودیم .مشخصاه

خاصیت الکتریکی با آماد ساازی یا

وبفار از ناانوپودر هیبریادی

 NiO/PVCو محاساابه ثاباات دی الکتری ا

بااا اسااتفاد از دساات ا

 GPS 132 Aانجام عد .نتاای باه دسات آماد نشاا داد کاه نموناه

3
2

9/30/2014 12:10:47 AM

دانشجوی دکتری فیزی

دانشیارفیزی

 ،دانش ا مازندرا

 ،دانش ا مازندرا ؛ a.bahari@umz.ac.ir

PH 3 [ed 4].indd 65

 / 66سنتز و مطالعه ویژگیهای الکتریکی نانوکامپوزیتهای هیبریدی  NiO/PVCبه عنوان ...

 NiO/PVCبا درصد وزنی  3:258دارای ثابت دی الکتریا

باارتر،

ریختعناسی بهتر ،زبری سطح کمتر و جریاا نشاتی کمتار باود و
میتواند به عنوا ی

دی الکتری

گیت مناسب برای ادوات آتای

ترانزیستور اثر میدانی آلی ) (OFETاستفاد عود.

واژههاای کلیادی :نانوکامپوزیات هیبریادی  ،NiO/PVCرو
سُ  -ژل ،ترانزیستورهای .OFET
 -1مقدمه

در سال های اخیر ضخامت گیت دی اکسید سیلیکا در تکنولوژی  CMOSبه کمتار از دو
کرد ترانزیساتورها ،عاوو بار مزایاای

نانومتر رسید است .این تمای بیسابقه به کوچ

فراوا تکنولوژیکی ،مشکوتی همچو افزایش تون زنی کوانتومی ،افزایش جریا نشاتی
و نفوذ اتم بور از گیت دی الکتری

فرانااز

را باه همارا داعاته اسات ] .[3اخیارا ماواد

نانوکامپوزیت هیبریدی آلی-غیر آلی ،عام اکسید های فلزی ،به خاطر ویژگیهای خوب
الکتریکی همچو جریا نشتی پایین و ثابت دی الکتری
برای گیت دی الکتری

بار به عناوا جاای زین مناساب

ترانزیستورهای اثر میدانی آلی پیشانهاد عاد اناد ] .[2-4در طاول

دهههای اخیر ،تراعههای الکترونیکی با اب اد بسیار کوچ
ضخامت موثر دی الکتری

تولید عد اند .با توجه باه اینکاه

 SiO2در جریا تولید ترانزیساتور اثار میادانی فلاز – اکساید-

نیمهرسانا ( )MOSFETدر حال کاهش تا حدود ی

نانومتر رسید است ،طبی ی اسات کاه

به واسطه اثر تون زنی کوانتومی و نفوذ اتم های سب

نظیر بور به داخ فایلم ،جریاا هاای

نشتی افزایش یافته و باعث افات کاارایی گیات دی الکتریا

مایگردناد .ایان مشاکوت

موجب میعود در زمینه تولید ادوات جدید ترانزیستورهای اثر میدانی م ماری جدیادی در
حااوز ی نااانو الکترونی ا

مطاار گااردد ] .[5-7در دهااههااای گتعااته باارای رفا مشااک

ترانزیستورهای اثر میدانی  ،مواد مختلفی برای جای زینی  SiO2م رفی عدند .ی

این مواد دارای ثابت دی الکتری
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دسته از

بار نظیر  HfO2و  Ta2O5بودند ] . [0-34عوو بار ایان،

PH 3 [ed 4].indd 66

مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) 67 /

برای ارتقاء کارایی ترانزیستورهای اثر میدانی  ،MOSپژوهش را س ی کرد اند باه مطال اه
نانو کامپوزیتهای هیبریدی آلی -غیر آلی بپردازند .در ساالهاای اخیار باه خااطر خاوا
مواد نانو کامپوزیت هیبریدی آلی عام اکسایدهای فلازی منحصار باه فارد در حاوز هاای
مختل ا

نظیاار کاتالیسااتهااا و دارا بااود فاکتورهااای کیفاای مناسااب ،پژوهش ا را توجااه

گسترد ای به این مواد داعتهاند ].[35-30
در این مسیر ماد اکسید نیک را به عنوا ی
عنوا ی

ماد غیر آلی و پلای وینیا کلریاد را باه

ماد آلی در نظر گرفتیم .دلی این انتخاابهاا ایان اسات کاه ناانوذرات اکساید

نیک به عنوا ی

کاتالیست و ماد ی دی الکتری

طرف دی ر ،به واسطه خوا

 ،بسیار عالی عم کارد اناد ] .[31از

پلی وینی کلر ید در بسیاری از حوز ها ،به طاور گساترد از

این ماد استفاد میعود ]23و. [28
نتای به دست آمد نشا میدهند که نمونه  NiO/PVCباا  5گارم  NiOو  8/82گارم
( PVCم ادل درصد وزنی  )3:258سنتز عد در دمای  08درجه سانتیگاراد ،در مقایساه باا
دی اار نمونااههااای ساانتز عااد  ،دارای ثاباات دی الکتری ا

بااارتر ،مورفولااوژی (ریخاات)

مناسبتر ،زبری سطح و جریا نشتی کمتر میباعد و میتواند به عنوا گیت دی الکتری
مناسب برای ادوات ترانزیستورهای اثر میدانی آلی آتی ( )OFETم رفی گردد.
 -2آزمایش

در این پژوهش از رو

س  -ژل برای سنتز  NiO/PVCاستفاد عد اسات .نیتارات نیکا

عش آبه ] [AR, 98%همرا با آب به عنوا پیش ماد برای نانو بلور

های اکساید نیکا

و تترا هیدروفورا ] [ACROS ORGANIC, 99%نیز به عنوا حول پلی وینی کلرید باه
کار رفته است 5 :گرم نیترات نیک عش آبه در 58میلیلیتر آب مقطر دو بار یاونیز حا و
برای  28دقیقه در دمای ثابت  08درجه سانتیگراد روی هماز منناطیسای باه طاور پیوساته
تحت چرخش منناطیسی قرار میگیرد .برای آماد عد بستر سنتز مقدار  8/6گارم NaOH

به محلول اضافه میعود .هیدروکسید سدیم محیط را بازی میکند و  PHمحلول را باین -7
 38قرار میدهد 8/83 .گرم پودر  PVCرا در  8/1میلیلیتر محلاول  THFدر لولاه آزماایش
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ریخته و آ را به عدت تکا میدهیم .پ

از ح عد کاما  PVCدر محلاول  ،THFباه

صورت قطر قطر به محلول اول اضافه میکنیم .محلول سبز رنگ آماد عد باه مادت 24
ساعت در هما دمای  08درجه سانتیگراد روی همز منناطیسی تحت چرخش منناطیسی
قرار می گیرد .ب د از این مادت ،سا پایادار باه ژل تبادی مایعاود .ژل حاضار در کاور
الکتریکی قرار میگیارد و پا
میعود و به صورت ی

از  24سااعت و در دماای  08درجاه ساانتی گاراد خشا

جامد متخلخ در میآید .جامد به دست آمد در بوتاه چینای باا

استفاد از آو آسیاب عد و به صورت پودر در مایآیاد .بارای غلظاتهاای دی ار PVC

آزمایشها با همین عرایط تکرار میعود.
 -3بحث و نتایج

طیا

پارا

اعا ه ایکا

( ،)XRDتصااویر  X-Mapو طیا

توپاوگرافی میکروسااکو

نیروی اتمی ( )AFMدر عک های  3تا  1نشا داد عد اند.

عک  :3طی

پرا

 XRDمربوط به نمونهی  NiOو نانوکامپوزیت هیبریدی NiO/PVC

با غلظتهای مختل
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عک  :2تصاویر  X -mapنشا دهند ی عناصر  C، Ni ،Oو  Naو ترکیب نیک و کربن
در نانوکامپوزیت NiO/ PVCبا نسبت .3:258
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عک  :1تصاویر سه ب

دی  AFMمربوط به نمونهی  (a) NiOو NiO/PVC

با غلظتهای ) 3:588(bو ) 3:258(cو ).3:325 (c
جدول  :3فاکتورهای زبری مربوط به نمونههای  NiOو نانوکامپوزیت هیبریدی  NiO/PVCبا غلظتهای
مختل

 PVCکه با استفاد از تکنی

 DME-SPMتهیه عد است.

NiO/PVC :III
6/32 nm

NiO/PVC:II
5/46 nm

NiO/PVC:I
30/1 nm

NiO
1/10 nm

5/43 nm

5/87 nm

31/3 nm

37/1 nm

SZ

601pm

546pm

187pm

4/50nm

Sa

047pm

611pm

3/ 48 nm

6/80 nm

Sq

جدول  :2ثابت دی الکتری

نمونههای  NiOو  NiO/PVCبا غلظت های مختل

Sample
Sy

PV

که با استفاد از دست ا  GPS 132 Aتهیه عد است.
NiO/PVC :III
50/387
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NiO/PVC:II
60/811

NiO/PVC:I
56/823

NiO
52/847

Sample
K
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ساختار بلوری و انداز ناانوبلور هاا باا رو

اعا ه  (Phillips PW-1710) Xت یاین

مایعاود .عاک  3تااثیر میازا غلظات  PVCرا روی پارا

نموناه  NiOو نانوکامپوزیات

هیبریدی  NiO/PVCبه دست آمد نشا میدهد .مطابق این عک با افزایش مقادار PVC

در  ،NiO/PVCنانوکامپوزیاات هیبریاادی در فازهااای ب ا

بلااوری عااک ماایگیاارد کااه

نشا دهند کاهش درجه بلور عدگی ترکیب  NiO/PVCبه واسطه افزایش مقدار  PVCو
مت اقب آ تشکی فازهای عبه آماورف مایعاود .فازهاای آماورف م ماور در مقایساه باا
فازهای بلوری جریا نشتی کمتری دارند.
عک  2تصاویر  X-mapمربوط باه ناانوبلور هاای هیبریادی  NiO/PVCباا غلظات
 3:258را نشا می دهد .در این تصاویر توزیا یکنواخات و هم ان مقاادیر نیکا  ،کاربن،
سدیم و اکسیژ در نانوبلور

 NiO/PVCدید میعود .از این تصااویر باه وضاو دیاد

میعود که حضور ماد آلی  PVCدر ماتری

 NiOمان از کلوخهای عاد نموناههاا عاد

است .کلوخهای عد ذرات در سطح ،زبری سطح را به طاور قاا با تاوجهی افازایش داد
باعث افزایش قاب توجه تلهها درساطح نموناه مایعاود کاه خاود کااهش تحار پاتیری
حام ها را در سطح موجب میگردد.
عااک  1تصاااویر سااه ب اادی  AFMمربااوط بااه نمونااههااای  NiOو نانوکامپوزیااتهااای
هیبریدی  NiO/PVCبا غلظتهای مختل

 PVCنمونههای سنتز عد در دماای  08درجاه

سانتیگراد را نمایش میدهد .از تصاویر سه ب دی  AFMروعان اسات کاه افازایش مقادار
 PVCدر نمونههاای نانوکامپوزیات هیبریادی  NiO/PVCمنجار باه ایجااد ساطو صااف
ماایعااود کااه ایاان همااوار بااود در نمونااه  NiO/PVCبااا غلظاات  3:258بیشااتر از بقیااه
نمونههاست .در جدول  3پارامترهای زبری سطح ،زبری متوسط و دی ر پارمترهاای مرباوط
به نمونهها با استفاد از تکنی

 ،DME-SPMجم آوری عد است .زبری ساطح باه علات

اختول ناعی از انباعت ذرات در سطح به وجود مایآیاد و باعاث کااهش تحار پاتیری
حام ها در سطح میعود .این امر موجب افزایش ولتاژ آستانه وکاهش ثابات دیالکتریا
میعود .مطلوبترین نتای  ،مربوط به نمونه  NiO/PVCبا غلظت  3:258میباعد که منجار
به تقویت خوا
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الکتریکی آ میعود .پیشبینی مایعاود کاه نموناه  NiO/PVCباا ایان
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غلظت به واسطه سطو صاف و محکم ،نقش مسادودکنند خاوبی در جلاوگیری از رعاد
ریه میانی  SiO2در  MOSFETداعته باعد.
برای توصی

خوا

الکتریکی ،قر

هاایی از نانوپودرهیبریادی  NiO/PVCتهیاه و

ظرفیت خاز ها را با استفاد از دسات ا  GPS 132 Aت یاین و ساپ
ثابت دی الکتری

باا اساتفاد از فرماول

آ ها را محاسبه کردیم .نتای حاصا در جادول  2آماد

اسات .ایاان نتااای نشااا مایدهناد کااه بااا اضاافه کارد مااد  PVCدر نمونااه  NiOثاباات
به طور قا ب تاوجهی افازایش ماییاباد و بارای نموناه  NiO/PVCباا غلظات

دیالکتری

 3:258به بیشینه مقدار خود میرسد .انداز ثابت دی الکتریا

بارای نموناه  NiO/PVCباا

غلظت  3:258و در دمای  08درجهی سانتیگراد ،برابر  60 /811به دست آمد است.
فرمااول پ ا  -فرانک ا وابساات ی بااین چ ااالی جریااا و ثاباات دی الکتری ا

را ت یااین

میکند]:[34
⁄

)(2
که در آ

 εثابت دی الکتری

،

√

پتانسی گیرانداز،

میادا الکتریکای و همچناین

نیز ثابت بولتزمن است .مشاهد میعود که اثر پ  -فرنک به خاطر وجود تلههایی که باه
واسطه ترازهای ناکاملی ایجاد عد  ،میتواند باعث جتب سطحی اتمهاای اکسایژ حاضار
درنواحی مرزدانه عود .این اثر موجب تنییر خوا

الکتریکی نانوساختارها میعود .از ایان

رابطه موحظه میعود که چ الی جریا نشتی با ثابت دی الکتری
عبااارتی بااا افاازایش ثاباات دی الکتری ا

رابطه عکا

دارد .باه

انااداز جریااا نشااتی کاااهش مااییابااد بنااابراین

نمونه  NiO/PVCبا غلظت  3:258دارای کمترین جریا نشتی است.
 -4نتیجهگیری

در تجربه انجامعد خوا

الکتریکی نانوکامپوزیت هیبریادی  NiO/PVCباا رو

سا -

ژل ،مطال ه گردیاد .تحلیا هاای  XRDآعاکار مای کناد کاه نانوکامپوزیات هیبریادی در
فازهای ب

بلوری عک میگیارد کاه نشاا دهناد کااهش درجاه بلاور عادگی ترکیاب

 NiO/PVCتاب ی از افزایش مقدار  PVCو مت اقب آ تشکی فازهای عبه آمورف اسات.
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متناساب باا کااهش جریاا نشاتی

) نشا میدهد که افزایش ثابات دیالکتریا2( م ادله

 نمونااه،)2  و3  مطااابق نتااای ب اه دساات آمااد از داد هااای تجرباای (نتااای جاادول.اساات
را دارد و نسابت باه ساایر

 بیشترین مقدار ثابات دی الکتریا3:258  با غلظتNiO/PVC

 های تولیادیOFET مناسب برای

مادۀ گیت دی الکتری

نمونهها می تواند به عنوا ی
.آیند م رفی گردد
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