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دراسة خىاص انتىصيهية انكهربائية ألغشية ثاوي اوكسيذ انقصذير انرقيقة
انمعانجة بىاسطة أشعة انسيىىن انىبضية انمستخذمة كعىاصر تحسس نهغازات .
مىير ههيم جذوع

*

أكاتاريىا ستاوسالفىا**

ستىاوسالف افاوىفيج**

ربرٚخ قجٕل انُؼز 2229/ 2/ 88

انخالصة:
يٍ خالل انُزبئظ انزغزٚجٛخ نٓذا انعًم ٔعدَب ثبٌ رغٛز انخٕاؽ ٔانزٕؿٛهٛخ انكٓزثبئٛخ ألغؼيٛخ صيبَٙ
أكظٛد انقـدٚز يع رغٛز رزكٛش انغبس عُيد ررعيبد انؾيزارح  360 oC ٔ 260 oCثعيد عًهٛيخ انًعبنغيخ ثبألػيعخ
انفٕرَٕٛخ رًهي رايبثم ييع رغٛيز رهي انخيٕاؽ رؾيذ ريعصٛز انًعبنغيخ انؾزارٚيخ ا ٚشٔصزيٛيخ ٔعيدَب ثيبٌ يعبنغيخ
أغؼٛخ  SnO2ثٕاطاخ إػعبع يكضف ثُجلبد قـٛزح ٔنًيدح أعيشام ييٍ انضبَٛيخ ريلصز عهيٗ رجهيٕر األغؼيٛخ ٔسٚيبرح
يهؾٕظخ نهزؾظض ثبنغبساد
كهمات مفتاحيه :رٕؿٛهٛخ كٓزثبئٛخ ,أغؼٛخ  ,صبَ ٙأكظٛد انقـدٚز,أػعخ فٕرَٕٛخ ,رؾظض ,رجهٕر

انمقذمة:
إٌ أغؼيييٛخ  SnO2انًزعيييدرح انزجهيييٕر رظيييزخدو
ثؼييييكم ٔاطييييع فيييي ٙرـييييُٛع َجييييبئن انزؾظييييض فييييٙ
يزؾظظييبد األثخييزح ٔانغييبساد ] [1رعزًييد رؾظييض
أغؼييٛخ  SnO2نهغييبساد اعزًييبر كجٛييز عهييٗ انؾغييى
انؾجٛج ٙنألغؼيٛخ فكهًيب كيبٌ انؾغيى انؾجٛجي ٙؿيغٛز
كهًييييب كبَييييذ ررعييييخ رؾظييييض ْييييذِ األغؼييييٛخ كجٛييييز
نهغييبسادٚٔ ,زعييع انظييجت فيي ٙن ي إنييٗ انزغٛييز فييٙ
رٕسٚع انؼؾُخ انكٓزثبئٛخ عهٗ طياؼ غؼيبم SnO2
ٔانزغٛييز انؾبؿييم فيي ٙانًقبٔيييخ انكٓزثبئٛييخ نهغؼييبم
عُـيييز انزؾظيييض  [2] SnO2إٌ انؾغيييى انؾجٛجيييٙ
نهغؼييييبم انًزعييييدر انزجهييييٕرPolycrystalline film
ٚعزًد عهٗ ررعخ انؾزارح ٔ ػيزٔم انزجهيٕر نهغؼيبم
][3
عُيييييييد انًعبنغيييييييخ انؾزارٚيييييييخ ا ٚشٔصزيٛيييييييخ
 isothermندرعييخ ؽييزارح عبنٛييخ طييٕي رييلصز نييٛض
فقيين عهييٗ ررعييخ انزؾظييض نهغييبساد ٔكييذن عهييٗ
األطيبص ٔ substrateعًٛيع أعيشام انًزؾظيض إٌ
ْيييذا ييييٍ انًًكيييٍ إٌ ٚيييلر٘ إنيييٗ ظٓيييٕر عًهٛيييبد
ؽزارٚخ يخزهفخ ف ٙانغؼبم ٔاألطيبص, substrate
عهٗ طجٛم انًضبل ٚ :لصز عهٗ طزعخ اَزؼبر انيذراد
ٔ انزفبعييم انكًٛٛييبئ ٙانًزجييبرل ثيي ٍٛطيياؼ انغؼييبم ٔ
عُبؿييز انًزؾظييض يييع انٓييٕام انًؾييٛن انًعبيهييخ
انؾزارٚييخ عهييٗ ػييكم َجلييبد ثٕاطيياخ إػييعبع يييٍ
يـيييجبػ سُٚيييٌٕ ,ثًعبييييم ايزـيييبؽ عيييبنcm- ٙ
ْ ,(α 824 – 8251ييذا ٚعُيي ٙثييبٌ يعيييى انفييٛق
نإلػعبع طٕي ًٚزؾ يٍ قجيم غؼيبم  SnO2ثعًيم
) )~ 10-4 – 10-5 cmاٌ رعيزف غؼيبم SnO2
نُجلبد طزٚعخ قـٛزح انًدح انشيُٛخ) طٕي ٚقهيم
يييٍ فبعهٛييخ عًهٛييبد ا َزؼييبر عهييٗ انؾييدٔر انفبؿييهخ
ثييي ٍٛغؼيييبم ٔ SnO2األطيييبص ٔ Substrateثيييٍٛ
ؽجٛجبد انًزعدرح انزجهٕر ف ٙيب ثُٓٛب
*عبيعخ ٔاطن  /كهٛخ انعهٕو
** عبيعخ فبرَٔٛغ انزكُٕنٕعٛخ  /رٔطٛب ا رؾبرٚخ

فييْ ٙييذا انعًييم ررص رييعصٛز َجلييبد ا ػييعبع
انل يٕئ ٙعهييٗ انخييٕاؽ انفٛشٚبئٛييخ ألغؼييٛخ SnO2
ٔانز ٙرظزخدو كعطيبص نزـيُٛع يزؾظظيبد انغيبساد
ٔاألثخييزح ,انزييٚ ٙييزى انؾـييٕل عهٓٛييب ثٕاطيياخ رقُٛييخ
Spray hydrolysis
انايييييالم ثيييييبنزع
deposition method

انمىاد وطرائق انعمم:
رى انؾـيٕل عهيٗ أغؼيٛخ  SnO2ثٕاطياخ
مزٚقييخ انييزع نًؾهييٕل 40% SnCl4·5H2O
 )ethanolعهييييٗ أطييييبص يييييٍ ا نٕيُٛييييب )(Al2O3
ثدرعخ ؽزارح  773 - 973 Kثظً ٚززأػ ث8 ٍٛ
إنٗ  2يبٚكزٔيزز ٔيقبٔيخ كٓزثبئٛيخ طياؾٛخ . (80
–
عٕنغييييذ أغؼييييٛخ  SnO2ثٕاطيييياخ َجلييييبد
إػييعبع فيي ٙانٓييٕام ثٕاطيياخ يـييجبػ يييٍ انشُٚييٌٕ
ثاييٕل يييٕع (200 – 1600 nm) ٙيييع يييدح
نهُجلييخ انٕاؽييدح  0.3صبَٛييخ يييٍ خييالل يُيٕيييخ
 UOL.P-1انًٕعيييٕرح فييي ٙإؽيييدٖ يخزجيييزاد قظيييى
أػجبِ انًٕؿالد ف ٙعبيعخ فبرَٔٛغ انزكُٕنٕعٛيخ
فيي ٙرٔطييٛب ا رؾبرٚييخ ؽٛييش أعزُٚييب ْييذِ انقٛبطييبد
نهًُب ط
مزٚقيييخ ٔأطيييهٕة انًعبنغيييخ نهًُيييب ط يٕكيييؼ فيييٙ
انغدٔل رقى )8
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نٕؽظ ثعَّ عُد ررعخ انؾزارح  T≈600oCطٕي
َؾـييييم عهييييٗ اَخفييييبف قهٛييييم انقًٛييييخ نهًقبٔيييييخ
انكٓزثبئٛييخ انظيياؾٛخ ٔ ,اٌ ا طييزقزار فيي ٙانًقبٔيييخ
انكٓزثبئٛخ طٕي ٚؾـم ثعد أٔل َجلخ ٔنًيدح 0.3
sec
يٍ خالل يب طجم ررطُب ف ٙانجداٚخ انًُب ط انزٙ
رعزكييذ نهزؼييعٛع عُييد ررعييبد انؾييزارح 600oC
ثعد َجلخ ٔاؽدح نًدح  530 oC ٔ )0.3 secثعد
َجليزٔ ٍٛنًيدح  )0.3 secانزي ٙطيٕي ٚيزى رٕكيٛؼ
انخٕاؽ انفٛشٚبئٛخ ؽقب
إٌ خيٕاؽ انزغٛيز في ٙانؾزكٛيخ Mobility µ
نهؼؾُبد انؾزح ثب عزًبر عهٗ ررعيخ انؾيزارح ثعيد
عًهٛييخ انزؼييعٛع ثبألػييعخ انفٕرَٕٛييخ ٔعُييد ررعييبد
انؾييزارح  530 oCٔ 600oCانزييٕٚ ٙكييؾٓب
انؼكم رقى  )8رزابثم يع خيٕاؽ رغٛيز انؾزكٛيخ
 Mobility µنهؼييييؾُبد انؾييييزح ثعييييد انًعبيهييييخ
انؾزارٚييخ انضبثزييخ ) (Isotherm treatmentفييٙ
َفيض رراعيبد انؾيزارح 530oC ٔ 600oC
ؽٛش إٌ سٚبرح انؾزكٛخ نؾبيالد انؼيؾُخ انؾيزح ييع
اررفبع ف ٙررعخ انؾزارح يٍ انًًكٍ إٌ ٚكٌٕ َيبرظ
يييٍ رؼييزذ ؽييبيالد انؼييؾُخ عهييٗ إَٚييبد انؼييٕائت
انداخهخ ف ٙرزكٛت يبرح انغؼبم] ,[4نكٍ نزؾدٚيد ْيذا
انظييهٕي ٚزاهييت رراطييخ خبؿييخ فييْ ٙييذا انًٕكييٕع
َزاهع ثبٌ َقٕو ثٓب ف ٙثؾٕس ؽقّ

جذول( :)1فترات انمعانجة نهىمارج انمستخذمة.
انقدرح
Watt/cm2,
8
9
82
82

فززح انُجلخ,
Sec
)0.3 (x 3
)0.3 (x 2
)0.3 (x 2
0.3

ررعخ
انؾزارح
o
C,
400
465
562
622

رقى
انًُٕ ط
1
2
6
4

قجييم ٔثعييد رؼييعٛع انًُييب ط أعزٚييذ قٛييبص انًقبٔيييخ
انكٓزثبئٛخ نألغؼٛخ ف ٙيدٖ ررعيخ ؽيزارح – 20
 400 oCثازٚقخ األقابة األرثعخ ٔكذن رى قٛيبص
رزكٛييش ٔؽزكٛييخ ؽييبيالد انؼييؾُخ انؾييزح انزؾظييض
نهغؼييييبم رؾييييذ رييييعصٛز انغييييبس انزيييي ٙرؾييييدرِ انعالقييييخ
 S=Ra/Rgؽٛيييش  Raرًضيييم يقبٔييييخ انغؼيييبم فييييٙ
انٕٓام ٔ  Rgرًضم يقبٔيخ انغؼبم عُيد ٔعيٕر انغيبس
انًدرٔص انكؾٕل ا صٛه )ٙيعبيم انُفب ٚخ نألغؼيٛخ
رى قٛبطّ ثٕاطاخ يقٛبص اناٛف َٕع SF-16

انىتائج وانمىاقشة:
ندراطخ رعصٛز انًعبيهخ انفٕرَٕٛخ انُجلٛخ
عهيييٗ انخيييٕاؽ ا نكززٔفٛشٚبئٛيييخ نًُيييب ط نألغؼيييٛخ
يٕكييٕع انجؾييش  ,أعزٚييذ إعييزام قٛييبص انعٕايييم
انجـييزٚخ ٔانكٓزثبئٛييخ نألغؼييٛخ قجييم ٔثعييد رعييزٚق
انًُيييب ط نهزؼيييعٛع يكُزُيييب َزيييبئظ قٛبطيييبد انُفب ٚيييخ
انجـزٚخ  αقجم ٔثعد انًعبنغخ ثبنزؼعٛع ييٍ اخزٛيبر
ررعييخ انؾييزارح ٔ فزييزح انالسيييخ نهًعبنغييخ نهًُييب ط
انُجلٛخ نهزؼعٛع ٔانًعبنغيخ انؾزارٚيخ عُيد رعيزف
ًَييب ط األغؼييٛخ يٕكييٕع انييدرص نُجلييبد يزكييزرح
عُييييد ررعييييبد انؾييييزارح  562 ,465 ,422ررعييييخ
يلٔٚيييخ ؽيُيييب ثيييبٌ انُفب ٚيييخ انجـيييزٚخ  αرزغٛيييز
ثؼكم يهؾٕظ ؽٛش ٚـم يعبييم انُفب ٚيخ إنيٗ قًٛيخ
يظييزقزح عُييد ررعييخ انؾييزارح ٔ 400 oCثعييد فقيين
صييييالس َجلييييبد رؼييييعٛع نًييييدح  0.3 secنكييييم
َجلخ)ٔ,عُد ررعبد انؾزارح 562 oC ٔ 465 oC
ثعد َجلز ٙرؼعٛع نًدح  0.3 secنكم َجلخ) إيب
ف ٙؽبنخ انًُٕ ط رقى  4ؽيُب اٌ ف ٙؽبنخ انزؼعٛع
انفٕرَٕ ٙعُيد ررعيخ ؽيزارح َ 600oCؾـيم عهيٗ
اطييزقزار نهخييٕاؽ انجـييزٚخ عُييد أٔل َجلييخ ٔنًييدح
 0.3 secفقن
نقيييد أعزٚيييذ رراطيييخ اعزًيييبر رغٛيييز انًقبٔييييخ
انكٓزثبئٛيييخ انظييياؾٛخ ألغؼيييٛخ  SnO2ييييع ررعييييخ
انؾزارح قجم ٔثعد انًعبنغخ انزؼيعٛعٛخ عُيد ررعيبد
ؽزارح يخزهفيخ رؾهٛيم انجٛبَيبد انزغزٚجٛيخ أٔكيؾذ
نُييب ثييبٌ انزؼييعٛع عُييد ررعييخ ؽييزارح T≈400 oC
ٚييٕر٘ إنييٗ اطييزقزار انًقبٔيييخ انكٓزثبئٛييخ انظيياؾٛخ
عُييد انزؼييعٛع نييضالس يييزاد ٔنًييدح  0.3 secنكييم
َجلخ ثُٛب ٚؾدس ا طزقزار في ٙانًقبٔييخ انكٓزثبئٛيخ
فيي ٙررعييبد انؾييزارح T≈562 oC ٔ T≈465 oC
ثعد انُجلخ انضبَٛخ ٔثًيدح  0.3 secنكيم َجليخ نكيٍ

شكم ( :) 1اعتماد انحركية  Mobility µنحاامالت انشاحىة
انحاار عهااج درجااة انحاارار ألغشااية  SnO2بعااذ انتعاار
نألشااعة انفىتىويااة  -1 :عىااذ درجااة حاارار  ( ~530 oCبعااذ
وبضاتيه ونماذ  -2 ,)0.3secعىااذ درجاة حاارار ( ~ 600oC
بعذ وبضة واحذ نمذ .)0.3 sec

شاااكم (  :) 2انعالقاااة بااايه تركياااس حاااامالت انشاااحىة انحااار
باالعتماد عهج درجة انحارار ألغشاية  SnO2بعاذ انتعار
نألشااعة انفىتىويااة  -1 :عىااذ درجااة حاارار  ( ~530 oCبعااذ
وبضتيه ونمذ  -2 ,)0.3 secعىذ درجة حارار ( ~ 600oC
بعذ وبضة واحذ نمذ .)0.3 sec
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إٌ انعالقييييخ فيييي ٙرغٛييييز رزكٛييييش ؽييييبيالد
انؼؾُبد انؾزح ثب عزًبر عهٗ ررعيخ انؾيزارح ثعيد
عًهٛييخ انزؼييعٛع ثبألػييعخ انفٕرَٕٛييخ ٔعُييد ررعييبد
انؾييزارح  530 oCٔ 600oCانزييٕٚ ٙكييؾٓب
انؼكم رقى  , )2ؽٛيش َظيزاٛع إٌ َالؽيظ ثعَيّ فيٙ
ييدٖ ررعيبد انؾيزارح  ,20 – 200 oCإٌ انزغٛيز
فيي ٙرزكٛييش ؽييبيالد انؼييؾُخ عًهٛييب رجقييٗ صبثزييخ يييع
اررفييبع ررعييخ انؾييزارح ألعهييٗ يييٍ  200 oCكييذن
ًٚكيييٍ أٌ َالؽيييظ اَخفيييبف فييي ٙرزكٛيييش ؽييييبيالد
انؼؾُخ ثـٕرح يُزيًخ يًبصم ف ٙنًب ْٕ ف ٙأغؼيٛخ
 SnO2فييي ٙؽبنيييخ انًعبيهيييخ انؾزارٚيييخ ا ٚشٔصزييييٙ
]ْ [5ذِ انيبْزح يٍ انًًكٍ اٌ ركٌٕ يزرجايخ ييع
يٛكبَٛكٛييييخ ايزـييييبؽ األٔكظييييغ ٍٛيييييٍ انٓييييٕام
انًؾيييٛن ييييٍ قجيييم غؼيييبم  SnO2ؽٛيييش َظيييزاٛع
رٕكٛؼ ن كًب ٚه :ٙإٌ ايزـبؽ األٔكظغ ٍٛييٍ
خالل طاؼ غؼبم ٚ SnO2كٌٕ ثضالس أَيٕاع ييٍ

شااكم(  :) 4حساسااية أغشااية ثاااوي  SnO2ألبخاار انكحااىل
األثيهاي قبام ( )1انمعانجااة باألشاعة انفىتىويااة وبعاذ انمعانجااة
نىبضااااة واحااااذ مااااه األشااااعة انفىتىويااااة ( )2عىااااذ انمعامهااااة
انحرار نذرجة حرار ( 600 oCومىرج رقم .)4

ثعد انزؼيعٛع ثبألػيعخ انفٕرَٕٛيخ ررعيخ انزؾظيض
انغبس٘ نألغؼٛخ رزشاٚيد ثًعيدل  ,( 15%نكيٍ ْيذِ
انُزبئظ ٔاكؾخ ثـٕرح أكضز عُد انًعبيهخ انؾزارٚخ
ف ٙررعخ ؽزارح ٔ T=600oCثعد رؼيعٛع ثُجليخ
ٔاؽيييدح ٔنًيييدح  0.3 secأييييب فييي ٙؽبنيييخ انًعبيهيييخ
انؾزارٚخ نألغؼيٛخ عُيد ررعيخ ؽيزارح T=530 oC
فييبٌ اطييزقزارٚخ أٔ صجييبد انُزييبئظ رؾـييم ثعييد إعييزام
رؼييعٛع ٔنًييزرَ ٍٛجلييزٔ ٍٛنًييدح  0.3 secنكييم
َجلخ)
رى رراطخ خٕاؽ رعصٛز إَٚبد انغبس انًدرٔص
انكؾٕل ا صٛه )ٙيع األٔكظغ ٍٛانًًزؾ يٍ عهٗ
طيياؼ األغؼييٛخ إٌ رزكٛييش ؽييبيالد انؼييؾُخ انؾييزح
ٔكييذن ؽزكٛييخ ؽييبيالد انؼييؾُخ انؾييزح فيي ٙؽبنييخ
رفبعم انغبس انًدرٔص يع األٔكظيغ ٍٛانًًيزؾ ييٍ
عهيييٗ انغؼيييبم ٔثـيييٛغخ  O-عُيييد ررعيييخ ؽيييزارح
 )~260 oCرييشرار مزرٚييب يييع سٚييبرح رزكٛييش انغييبس
ثًقدار انقٕح  1/2ؽظت انعالقيخ ) α c1/2 , µα c1/2
 , (nأيييب قًٛييخ انزٕؿييٛهٛخ انكٓزثبئٛييخ نهغؼييبم ف َٓييب
ثدٔرْب رشرار سٚبرح مزرٚخ خاٛخ ييع سٚيبرح رزكٛيش
انغييييبس ؽظييييت انعالقييييخ ) (σαc1إ ا كييييبٌ رفبعييييم
األٔكظييييغٚ ٍٛؾييييدس ثبنـييييٛغخ  O2-عُييييد ررعييييخ
انؾييزارح  , )~360 oCفييبٌ قييٛى كييم يييٍ رزكٛييش ٔ
ؽزكٛيييييخ ؽيييييبيالد انؼيييييؾُخ انؾيييييزح ٔانزٕؿيييييٛهٛخ
انكٓزثبئٛييييييخ طييييييٕي رخلييييييع نهعالقييييييبد انزبنٛييييييخ
)ْ ,(nαc1/3,µαc1/3, σαc3/2ييذا ٚعُيي ٙثظييجت
اعزًيييبر انخيييٕاؽ انكٓزثبئٛيييخ ألغؼيييٛخ  SnO2ييييع
رزكٛش انغبس عُد ررعيخ انؾيزارح ْيذِ )~360 oC
يييييييٍ انًًكييييييٍ رقييييييدٚز رٔر ا َٕٚييييييبد انًخزهفييييييخ
نألٔكظغ ٍٛف ٙعًهٛخ انزفبعالد يع انغبس انخبكيع
نهدراطخ
خزجبر انـ ٛانخبؿخ ثزفبعم إَٚيبد انغيبس ييع
طاؼ األغؼيٛخ ريى إعيزام رراطيبد رغزٚجٛيخ ندراطيخ
رغٛييييز انخييييٕاؽ انكٓزثبئٛييييخ ٔانفٛشٚبئٛييييخ ألغؼييييٛخ
 SnO2ثٕاطاخ يُيٕيخ قٛبص ظبْزح ْيٕل Hall
 )Effectثبطيزخداو ؽغيزح خبؿيخ )(Chamber
رؾٕ٘ انغبس انًدرٔص ؽٛش رًيذ رراطيخ رغٛيز كيم
يييٍ رزكٛييش ٔ nؽزكٛييخ  µؽييبيالد انؼييؾُخ انؾييزح

o 2

عشٚئيييبد األٔكظييييغ,O2- , O- : ٍٛ
انزؾييٕل يييٍ ؿييٛغخ إنييٗ ؿييٛغخ أخييزٖ يييٍ ؿييٛ
األٔكظييييغٚ ٍٛعزًييييد عهييييٗ ررعييييخ انؾييييزارح َٔييييٕع
انزفبعييم ,عهييٗ طييجٛم انًضييبل فيي ٙررعييبد انؾييزارح
ألعهٗ يٍ  150oCراغيٗ انـئ ,O2- , O- ٛفيٙ
انؾييب د انزييٚ ٙزاهجٓييب اَزقييبل انكززَٔييبد يييٍ َاييب
انزٕؿييٛهٛخ إنييٗ انؾبنييخ انظيياؾٛخ طييٕي ٚييلر٘ إنييٗ
اَخفيييبف فييي ٙرزكٛيييش ؽيييبيالد انؼيييؾُخ فييي ٙغؼيييبم
ٔ ,SnO2اٌ ْذا يابثم نهًعاٛبد انزغزٚجٛيخ نعًهُيب
ْذا ٔكذن ٚابثم يب رٕؿم إنٛيّ انجبؽيش في ٙانعًيم
][6
إٌ رييعصٛز انزؼييعٛع ثبألػييعخ انفٕرَٕٛييخ عهييٗ ررعييخ
انزؾظييض انغييبس٘ ألغؼييٛخ ٚ SnO2عزجييز يييٍ أْييى
األطئهخ انزٚ ٙغت ا ْزًبو ثدراطزٓب ف ٙعًهُيب ْيذا,
ٌ نيييي ٚعزجييييز يييييٍ انخييييٕاؽ األطبطييييٛخ نعًييييم
يزؾظظييبد انغييبساد انًـييُٕعخ يييٍ أغؼييٛخ أػييجبِ
انًٕؿالد ؽٛش رى رراطيخ ريعصٛز انزؼيعٛع ثبألػيعخ
انفٕرَٕٛخ عهٗ انزؾظض انغيبس٘ قجيم ٔثعيد انزؼيعٛع,
انُزبئظ يٕكؾخ ف ٙانؼكم 4 ٔ 6

شااكم (  :) 3حساسااية أغشااية ثاااوي  SnO2ألبخاار انكحااىل
األثيهاي قبام ( )1انمعانجااة باألشاعة انفىتىويااة وبعاذ انمعانجااة
نىبضااتيه مااه األشااعة انفىتىويااة ( )2عىااذ انمعامهااة انحاارار
نذرجة حرار ( 530 oCومىرج رقم .)3
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ٔانزٕؿيييٛهٛخ انكٓزثبئٛيييخ  σألغؼيييٛخ  SnO2عُيييد
ٔعييٕر أثخييزح انكؾييٕل األصٛهيي ٙثززكٛييش (1-5·104
) ppmعُد ررعبد انؾيزارح 360 oC ٔ 260 oC
ثعييد عًهٛييخ انزؼييعٛع انؼييكم رقييى ٕٚ 5كييؼ اعزًييبر
, n  
انزغٛيييز فييي ٙانزٕؿيييٛهٛخ انكٓزثبئٛيييخ

انؾزارح  360 oC ٔ 260 oCثعيد عًهٛيخ انًعبنغيخ
ثبألػيييعخ انفٕرَٕٛيييخ رًهييي رايييبثم ييييع رغٛيييز رهييي
انخٕاؽ رؾذ رعصٛز انًعبنغخ انؾزارٚخ ا ٚشٔصزيٛخ
يييٍ خييالل ْييذا َظييزاٛع أٌ َزٕؿييم إنييٗ إٌ رييعصٛز
انًعبنغييخ ا ػييعبعٛخ انفٕرَٕٛييخ ٔانًعبنغييخ انؾزارٚييخ
ا ٚشٔصزيٛيييخ نيييٛض نٓييييب رٔر فييي ٙرغٛيييز يٛكبَٛكٛييييخ
رؾظض األغؼٛخ ٔإًَيب سٚيبرح ؽظبطيٛخ ْيذِ األغؼيٛخ
ييييٍ انًيييزعؼ أٌ ٚعيييٕر عهيييٗ ؽظيييبة رقهٛيييم انؾغيييى
انؾجٛج ٙنهغؼبم يزعدر انزجهٕر

رزكٛييش ثخييبر انكؾييٕل األصٛهيي ٙفيي ٙانٓيٕام ؽٛييش إٌ
كم يٍ  σo , no ,µoرًضيم انقيٛى انًقبطيخ عُيد ٔعيٕر
انٕٓام فقن ثدٌٔ ٔعٕر ثخبر انكؾٕل ثًُٛب انقيٛى σ
 , n ,µرًضم انقٛى انًقبطخ عُد ٔعٕر ثخبر انكؾٕل

انمصادر:

o

انززكٛش

o

no

 ٔ nn  nانؾزكٛيخ نؾيبيالد انؼيؾُخ

  n  ألغؼييييٛخ  SnO2يييييع انزغٛييييز فييييٙ
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شااكم (  :) 5اعتماااد انخااىاص انكهربائيااة نهغشااا SnO2
(بعذ انمعامهة باالشعة انفىتىوية  ,ومىرج رقم  )3عهاج تركياس
بخاار انكحاىل االثيهاي عىاذ درجاات انحارار . (b – 360
)oC), (a-260 oC

ييييٍ خيييالل انُزيييبئظ انزغزٚجٛيييخ انزييي ٙؽـيييهُب عهٓٛيييب
َالؽييظ ثييبٌ رغٛييز انخييٕاؽ انكٓزثبئٛييخ ٔانزٕؿييٛهٛخ
انكٓزثبئٛيييخ ييييع رغٛيييز رزكٛيييش انغيييبس عُيييد ررعيييبد
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Study of properties of electrical conductivity of Tin dioxide
thin films treated with Xenon impulse radiation used as Gas
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Abstract:
During of Experimental result of this work , we found that the change of
electrical conductivity proprieties of tin dioxide with the change of gas concentration
at temperatures 260oC and 360oC after treatment by photons rays have similar
character after treatment isothermally. We found that intensive short duration impulse
annealing during the fractions of a second leads to crystallization of the films and to
the high values of its gas sensitivity.
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