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 آلی تزکیة



 کزتي دارای خَد ّای هلکَل در کِ گَیٌذ هی( گاس-هایغ-جاهذ)شیویایی تزکیة ٍ هادُ ًَع ّز تِ آلی تزکیة

 سادُ اکسیذّای ٍ سیاًیذ ٬الواس ٬کارتیذ هاًٌذ دار کزتي تزکیثات ّوِ شاهل ٍ ًیست ػام تؼزیف ایي. تاشذ

 .گیزًذ هی قزار هؼذًی تزکیة ردُ در اها ّستٌذ کزتي دارای ایٌکِ تا شذُ تزدُ ًام ّای تزکیة. شَد ًوی کزتي

 

 تاریخچِ

 تِ را آًْا ٍ ًاهیذًذ هی آلی را گیاّی یا حیَاًی هٌشاء دارای شیویایی هَاد هیالدی، ام ۹۹ ٔ  سذُ اٍایل تا

 ٔ ًظزیِ. داًستٌذ هی هتوایش( غیزآلی هَاد) هؼذًی هَاد اس تَلیذشاى تزای حیاتی ًیزٍی تَدى ضزٍری ػلت

 .هاًذ تاقی آلی اصطالح ٍلی شذ رد اٍرُ سٌتش تا ٍلز تَسط ۹۸۸۸ سال در حیاتی ًیزٍی

 .گَیٌذ هی آلی هَاد تاشذ شذُ تشکیل ٍّیذرٍصى کزتي ػٌصز دٍ اس کِ هَادی تیشتز تِ اهزٍسُ

 

  ًَری دیَدّای ٍ خَرشیذی سلَلْای در کارتزد

 تَجِ ًَری دیَد ٍ خَرشیذی سلَل ساخت در کِ ّستٌذ هَادی اس یکی( ارگاًیگ) آلی رساًاّای ًیوِ

 را کوتزی تاسدُ خَرشیذی سلَلْای در هَاد ایي اس استفادُ کِ چٌذ ّز. اًذ کزدُ جلة خَد تِ را سیادی

 ٍ صٌؼتی غیز ّای استفادُ تزای سیز دالیل تِ اها شًَذ هی هَجة خَد سیلیسیوی تایاى ّن تِ ًسثت

 ۺّستٌذ خَتی تسیار ًاهشد رٍساًِ کارتزدّای

 Spin) چزخشی دّی پَشش تکیٌیکْای اس هؼوَالً. است راحت تسیار ًاسک ّای الیِ صَرت تِ آًْا تْیِ. ۹

coating )٫ doctor balde techniques (wet_possessing)g ٍ استفادُ کار ایي تزای تثخیز 

 .شَد هی

 تا ّایی الیِ) است کافی اًزصی تَلیذ اّذاف تزای آلی هَاد اس کوی هقذار غیزآلی هَاد تا هقایسِ در. ۸

 .است هوکي شیویایی هَاد صَرت تِ اًثَُ صَرت تِ آًْا تَلیذ حال ػیي در ٍ( ًاًَهتز ۹۱۱ ضخاهت

 رساًش تاًذ ٫اًزصی تذٍى ًَار هثل خصَصیاتی کِ ساخت طَری را آًْا شیویایی ًظز اس تَاى هی. ۳

(conduction band)ظزفیت تاًذ ٫ (valence band)دلخَاُ هقذار غیزُ ٍ حاللیت ٫الکتزیکی ّذایت ٫ 

 .تاشٌذ داشتِ را

 جذب هتفاٍتی هَجْای طَل در آلی هَاد کِ شَد هی تاػث هَاد ایي در اًزصی تذٍى ًَار اًذاسُ در تٌَع. ۴

 هَاد اس دیَدّایی یا ٍ خَرشیذی سلَلْای تَاى هی تاشذ فزٍسزخ هحذٍدُ در هَج طَل ایي اگز. کٌٌذ

 .تزد کار تِ ّا پٌجزُ در هثال تزای ٍ ساخت شفاف



 فزاّن را هَاد ایي تَسط ای خَرشیذی سلَلْای ساخت اهکاى پلیوزّا هاًٌذ آلی هَاد پذیزی اًؼطاف. ۵

 .کزد استفادُ آًْا اس تَاى هی ّا اتَهثیل شیشِ در هثال تزای. دارًذ ٍجَد هٌحٌی سطَح صَرت تِ کِ آٍرد هی

 تشرگ سطَح تا ًاسک ّای الیِ تَلیذ اهکاى. ۶

 .آلی غیز هَاد تِ ًسثت هحیطی سیست ٍ( تز ارساى قیوت) اقتصادی ّای تزتزی. ۷

 تَجِ هَرد تجاری کارتزدّای تزای را آلی رساًاّای ًیوِ دیگز جالة خصَصیات تسیاری ٍ خصَصیات ایي

 ۺاس ػثارتٌذ است شذُ تحقیق تاال اّذاف تزای آًْا رٍی تیشتز کِ ای آلی هَاد. است دادُ قزار

 .آیٌذ هی تَجَد تار ۹۱۱۱ تا ۹۱ تیي هَلکَلی ٍاحذ یک تکزار اس کِ تسپارّا

 تسپارّا ّواى ٍاقغ در ٍ آیٌذ هی تَجَد تار ۹۸ تا ۸ تیي هَلکَلی ٍاحذ یک تکزار اس کِ اٍلیگَهزّا یا پارّا کن

 .تز کَتاُ تسیار طَلی تا ٍلی ّستٌذ

 تِ تؼذی سِ صَرت تِ کٍَاالًسی پیًَذ تَسط کِ هَلکَلی شًَذُ تکزار ٍاحذّای دًذریوزّا یا دارپارّا

 .اًذ شذُ هتصل یکذیگز

 ّا رًگ

 هایغ ّای کزیستال

 دُ خَدساهاى ّای الیِ


