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บทคัดย่อ
ในงานวิจยั นี้ ได้สังเคราะห์วสั ดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2 (INTO) โดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และเผา
ผนึกที่อุณหภูมิ 1500 oC เป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง ตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ถูกนามาศึกษาองค์ประกอบเฟสและโครงสร้างทาง
จุลภาคด้วยเทคนิ ค การเลี้ ย วเบนรังสี เอกซ์แ ละกล้อ งจุลทรรศน์อิเล็ก ตรอนแบบส่ อ งกราด ตามลาดับ พบว่าวัส ดุมี
โครงสร้างเฟสรู ไทล์แ ละมีโครงสร้างทางจุลภาคที่แ น่ นตัวสู ง วัสดุเซรามิก INTO ที่ สังเคราะห์ ได้มีค่าคงที่ ไดอิเล็ก
ตริ กและค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยเท่ากับ 5568 และ 0.034 (ที่อุณหภูมิ 30 oC และความถี่ 1 kHz) ตามลาดับ
นอกจากนี้ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของวัสดุยงั มีความเสถียรกับอุณหภูมิ (∆/30  ±15%) ในช่วงกว้างจาก -60 oC ถึง
210oC จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คอิมพีแดนซ์ พบว่าวัสดุที่สังเคราะห์ได้มีสมบัติทางการนาไฟฟ้ าไม่เป็ นเนื้ อเดียวกัน
ประกอบด้วยเกรนที่มีสมบัติเป็ นสารกึ่งตัวนาและขอบเกรนที่มีสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ า สาหรับพฤติกรรมการมีค่าคงที่
ไดอิเล็กตริ กสู งของวัสดุสามารถอธิ บายได้โดยใช้แบบจาลองตัวเก็บประจุไฟฟ้ าแบบชั้นขวางกั้นภายใน โดยการเกิดโพ
ลาไรเซชันทางไฟฟ้ าที่ผวิ รอยต่อ ณ ขอบเกรน
ABSTRACT
In this work, (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2 (INTO) ceramic was prepared by a solid state reaction method and
sintered at 1500 oC for 10 h. The phase composition and ceramic microstructure of the sintered ceramic were
analyzed by X-ray diffraction technique and scanning electron microscope, respectively. The sintered ceramic has a
rutile phase with highly dense microstructure. The INTO ceramic exhibits high dielectric constant and low dielectric
loss tangent of about 5568 and 0.034 (at 30 oC and 1 kHz), respectively. In addition, good temperature stability of the
dielectric constant (∆/30  ±15%) is achieved over a wide temperature range from -60oC to 210oC. According to
the impedance spectroscopy analysis, it is confirmed that the INTO ceramic is electrically heterogeneous, consisting
of semiconducting grains and insulating grain boundaries. The giant-dielectric response behavior of the INTO
ceramic can be well described by the internal barrier layer capacitor (IBLC) model based on the interfacial
polarization at the grain boundary interfaces.
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บทนา
ในปั จจุ บนั อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ต่า งๆ ถูก ขับ เคลื่อ นโดยความต้อ งการอย่า งไม่ห ยุด หย่อ นจากผูใ้ ช้ง าน ซึ่ ง มุ่ง เน้น ให้อุ ป กรณ์ มี ข นาดเล็ก และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง รวมไปถึงความคงทนต่อการใช้งานในสภาวะแวดล้อ มที่ อุ ณ หภูมิ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่อให้ได้
อุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข นาดเล็ก ที่เ ปี ่ ยมไปด้ว ยประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานนั้ น วัส ดุ ไ ดอิ เ ล็ก ตริ ก (dielectric
materials) ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก (dielectric constant, ) สู ง จึงถูกนามาใช้ในการประดิ ษ ฐ์ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่
สาคัญ ต่ า งๆ ดังเช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้ าชนิดเซรามิก (ceramic capacitor) และสิ่ งประดิษฐ์ความจา (memory devices)
เป็ นต้น (Homes et al., 2001) ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความสนใจศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มค่ า ความจุ ไ ฟฟ้ า (capacitance, C)
ของตัว เก็บ ประจุ ไ ฟฟ้ าที่ ใ ช้ใ นอุ ป กณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยการพัฒ นาให้วสั ดุมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กที่สูงขึ้น ดังเช่น
Pb(Zr, Ti)O3 (Cross, 1987) และ PbMg1/3Nb2/3O3 (Wu et al., 2002) แต่ อ ย่า งไรก็ต าม วัสดุเหล่านี้ ลว้ นมีตะกัว่ เป็ น
องค์ประกอบ ซึ่ งค่อนข้างเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
จนกระทัง่ ในปี 2000 ได้มีรายงานการค้นพบวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 (CCTO) ซึ่ งมีค่า   12,000 ที่ความถี่
100 kHz (Subramanian et al., 2000) แต่วสั ดุ CCTO นั้น ยังคงมีค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก (dielectric
loss tangent, tan) ที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน (tan > 0.1) ซึ่ งไม่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง จึงต้องศึกษาวิจยั เพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาลดค่า tan ของวัสดุชนิ ดนี้ ซึ่ งทาให้เกิดงานวิจยั ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุไดอิเล็กตริ ก CCTO
รวมถึงวัสดุไดอิเล็กตริ กชนิ ดอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ดังเช่น วัสดุไดอิเล็กตริ กกลุ่มของ AxByNi1-x-yO (เมื่อ A = Li,
Na, K และ B = Ti, Al, La และธาตุอื่นๆ) (Dang et al., 2003; Hsiao et al., 2007; Dakhel et al., 2009) วัส ดุ ใ นกลุ่ ม ของ
AFe1/2B1/2O3 (เมื่อ A= Ca, Sr, Ba และ B = Fe, Sc) (Wang et al., 2007; Raevski et al., 2003 ) เป็ นต้น แม้วา่ มีงานวิจยั ที่
ประสบผลส าเร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง วัส ดุ ใ ห้ มี ค่ า  สู ง และ tan ที่ ต่ า อย่า งไรก็ ต าม วัส ดุ ดัง กล่ า วยัง คงมี ค่ า  ที่
เปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิค่อนข้างมาก โดยวัสดุไดอิเล็กตริ กที่จะนาไปใช้งานจริ งจะต้องมีค่า  คงที่กบั อุณหภูมิใน
ช่วงกว้าง นัน่ คือมีการเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่า  น้อยกว่า ±15% เมื่อเทียบกับค่า  ที่อุณหภูมิหอ้ ง ยกตัวอย่าง
เช่น ตัวเก็บประจุชนิ ด X7R จะต้องผลิตจากวัสดุไดอิเล็กตริ กที่มีค่า  เปลี่ ย นแปลงน้อ ยกว่า ±15% ในช่วงอุณหภูมิ
จาก -55 oC ถึง 125 oC (Moulson, Herbert, 2003) ไปจนถึงตัวเก็บประจุ X9R ซึ่ งต้องใช้วสั ดุไดอิเล็กตริ กที่มีค่า 
เปลี่ ย นแปลงน้อ ยกว่า ±15% ในช่วงอุณหภูมิจาก -55 oC ถึง 200 oC (Gao et al., 2011) แต่วสั ดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้ าทั้งสองชนิดนี้ยงั คงมีค่า  ไม่สูงมากนัก (<2000) จึงยังคงต้องปรับปรุ งและพัฒนาวัสดุไดอิเล็กตริ กต่อไป
ในปี 2013 ได้มีรายงานการค้นพบวัสดุไดอิเล็กตริ กประสิ ทธิ ภาพสู งชนิ ดใหม่ คือ TiO2 ที่ถูกเจือด้วยคู่ไอออน
ของ In3+ และ Nb5+ (INTO) สังเคราะห์โดยใช้วิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง (solid state reaction) ที่ไม่ซบั ซ้อน พบว่า
วัสดุชนิ ดนี้ มีค่า  มากกว่า 104 ทั้งยังมีความเสถียรต่ออุณหภูมิในช่วง 50 - 450 K และความถี่ในช่วง 102 – 106 Hz
ตลอดจนมีค่า tan น้อยกว่า 0.05 ในช่วงอุณหภูมิกว้าง (Hu et al., 2013) จากรายงานนี้ ได้สร้างความสนใจและเปิ ด
แนวทางใหม่สาหรับการพัฒนาวัสดุไดอิเล็กตริ กในอนาคตเป็ นอย่างมาก ทาให้เกิดงานวิจยั เกี่ยวกับวัสดุชนิ ดนี้ เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งในด้านของการพัฒนาเพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมทางไดอิเล็กตริ ก
ของวัสดุเซรามิก INTO เนื่ องจากประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุของการมีค่า  ที่สูงนั้น ยังคงเป็ นข้อถกเถียงกันอยูจ่ นถึงทุก
วันนี้ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึ งได้มุ่งเน้นทาการสังเคราะห์วสั ดุเซรามิก TiO2 ที่เจือด้วยไอออนของ In3+ และ Nb5+
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(INTO) โดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และนาเสนอพฤติกรรมทางไดอิเล็กตริ กที่สาคัญ ตลอดจนการนาเสนอกลไก
ที่ใช้อธิ บายการมีค่า  ที่สูงของวัสดุเซรามิกชนิ ดนี้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์วสั ดุเซรามิก TiO2 ที่เจือด้วยคู่ไอออน In3+ และ Nb5+ โดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
2. เพื่อศึกษาผลของการเจือไอออน In3+ และ Nb5+ ที่มีต่อโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุเซรามิก TiO2
3. เพื่อศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริ กและสมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุเซรามิก TiO2 ที่เจือด้วยไอออน In3+ และ Nb5+
วิธีการวิจัย
การสังเคราะห์วสั ดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2 โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง ในขั้นตอนแรกเริ่ มต้นจาการผสม
สารตั้งต้นที่ใช้เป็ นตัวเจือ ได้แก่ In2O3 และ Nb2O5 ตามสู ตร (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2 ลงในขวด จากนั้นเติมเอทานอล แล้ว
นาไปบดผสมด้วยลูกบอล ZrO2 (ball milling) เป็ นเวลานาน 24 ชัว่ โมง เมื่อครบ 24 ชัว่ โมง ใส่ ผงของ TiO2 ตามสัดส่ วน
ที่ตอ้ งการลงในขวดที่มีสารเจือผสมกัน แล้วนาไปบดด้วยลูกบอลแบบเปี ยกซ้ า เป็ นเวลานาน 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาขวด
ที่มีส่วนผสมของสารตั้งต้นทั้งหมดมาแยกเอาตะกอนของสารออกจากลูกบดโดยใช้ตะแกรงกรอง แล้วนาตะกอนของ
สารที่ได้ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 oC จากนั้นนาผงที่ได้ไปบดและร่ อนผ่านตะแกรงกรองที่ มีความละเอียด 125
ไมโครเมตร แล้วนาผงที่ได้ไปขึ้นรู ปเป็ นชิ้นงาน (อัดเม็ด) โดยใช้วิธีการอัดแรงดันแบบทิศทางเดียว หลังจากนั้นนา
ชิ้นงานเซรามิกที่ผา่ นการขึ้นรู ปไปเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1500 oC เป็ นเวลานาน 10 ชัว่ โมง โดยใช้อตั ราการเพิ่มและลด
อุณหภูมิ 2 oC/min
การวิเคราะห์องค์ประกอบเฟส โครงสร้างผลึก และโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุถูกศึกษาโดยเทคนิ คการ
เลี้ยวเบนรั งสี เอกซ์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด ตามลาดับ โดยข้อมูลที่ได้จากเทคนิ คการเลี้ยวเบน
รั ง สี เ อกซ์ จ ะบ่ ง บอกถึ ง โครงสร้ า งผลึ ก และองค์ป ระกอบเฟสของวัส ดุ ในขณะที่ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากกล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดจะบ่งบอกถึงรู ปร่ าง การจัดเรี ยงตัว และขนาดเกรนของวัสดุ
วัสดุที่ผ่านการเผาผนึ กจะถูกนามาศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริ ก และสมบัติทางฟ้ าโดยใช้เทคนิ คตัวเก็บประจุ
แผ่นคู่ขนาน โดยใช้เครื่ อง KEYSIGHT E4990A Impedance Analyzer ตั้งอยู่ ณ ภาคฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานวิจยั นี้ จะทดสอบที่ความถี่ 40 Hz – 107 Hz ในช่วงอุณหภูมิ -60 oC ถึง 210 oC ซึ่ ง
ข้อมูลที่วดั ได้จะอยูใ่ นรู ปของค่าความจุไฟฟ้ า (capacitance, C) และค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ย (tan) จากนั้นจึงนาข้อมูล
ที่ได้ไปคานวณหาค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการเกิดเฟสและโครงสร้ างของวัสดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2 โดยเทคนิค XRD
ผลการศึกษาการเกิดเฟสของวัสดุเซรามิก INTO โดยเทคนิค XRD สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 1 พบว่าตัวอย่าง
ที่สังเคราะห์ได้มีโครงสร้างผลึกเป็ นแบบรู ไทล์ (rutile) สอดคล้องกับข้อมูลมาตรฐาน JCPDS 21-1276 และไม่พบเฟส
เจือปนใดๆ จากการคานวณค่าแลตทิซพารามิเตอร์ (a และ c) พบว่าวัสดุเซรามิก INTO ที่สังเคราะห์ได้มี ค่า a และ c
เท่ากับ 4.614(5) Å และ 2.981 (1) Å ตามลาดับ โดยมีขนาดใหญ่กว่า TiO2 เนื่องจากรัศมีไอออนของ In3+ (rIn3+ = 94 pm)
และ Nb5+ (rNb5+ = 78 pm) มีขนาดใหญ่กว่ารัศมีไอออนของ Ti4+ (rTi4+ = 74 pm) (Hu et al., 2013; Hu et al., 2015) จึง
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ส่ งผลให้ค่าแลตทิซพารามิเตอร์ ของวัสดุเซรามิก INTO เพิ่มขึ้น และบ่งบอกว่าไอออนของ In3+ และ Nb5+ สามารถเข้า
ไปแทนที่ไอออนของ Ti4+ ที่อยูภ่ ายในโครงสร้างของ TiO2 ได้จริ ง
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ภาพที่ 1 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ในวัสดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2
ผลการศึกษาโครงสร้ างทางจุลภาคของวัสดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2 โดยเทคนิค SEM
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุเซรามิก INTO พบว่า มีโครงสร้างทางจุลภาคที่
ประกอบด้วยเกรนและขอบเกรน บ่งชี้ถึงวัสดุเซรามิกแบบหลายผลึก (polycrystalline ceramic) โดยที่เกรนของวัสดุที่
สังเคราะห์ได้มีลกั ษณะรู ปร่ างหลายเหลี่ยม และมีการอัดเรี ยงตัวของเกรนที่ดีและปราศจากรู พรุ น และมีขนาดเกรนเฉลี่ย
ประมาณ 5.18 ไมโครเมตร

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายพื้นผิวโดยเทคนิค SEM ของวัดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2
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ผลการศึกษาสมบัตทิ างไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2
ในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาสมบัติไดอิเล็กตริ กของวัสดุเซรามิ ก INTO จากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกับความถี่
ของค่า  กับ tan ในช่วงความถี่จาก 40 – 107 Hz และศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่า  กับ tan
ในช่วงอุณหภูมิจาก -60 ถึง 210 oC ดังแสดงในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ตามลาดับ พบว่าวัสดุเซรามิก INTO ที่สังเคราะห์
ได้มีค่า  และ tan ประมาณ 5568 และ 0.034 ตามลาดับ (ที่อุณหภูมิ 30 oC และที่ความถี่ 1 kHz) เมื่อพิจารณาที่ความถี่
สู งพบว่าค่า  ลดลงอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่ค่า tan เพิ่มสู งขึ้น โดยสามารถอธิ บายพฤติกรรมทางไดอิเล็กตริ กได้ดงั นี้
เนื่ องจากที่ความถี่สูง ไดโพลไฟฟ้ า (dipole) ในวัสดุไม่สามารถกลับทิศทางตามสนามไฟฟ้ าได้อย่างสมบูรณ์ ส่ งผลให้
ความเข้มของการโพลาไรเซซัน (polarization intensity) ของวัสดุลดลง เป็ นผลให้ค่า  ของวัสดุลดลงตามไปด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับการเกิดพีคของ tan เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของ ค่า  และ tan ในช่วงอุณหภูมิจาก
-60 oC ถึง 210 oC (ที่ความถี่ 1 kHz) รวมถึงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของค่า  ที่อุณหภูมิต่างๆ เทียบกับค่า  ที่อุณหภูมิ
30 oC ของวัสดุเซรามิก INTO พบว่าวัสดุเซรามิก INTO ที่สังเคราะห์ได้มีความเสถียรกับอุณหภูมิ (∆/30 < ±15%)
ในช่วงกว้างตั้งแต่ -60 oC ถึง 210 oC
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่า  และ tan ที่อุณหภูมิ 30 oC ของวัสดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่า  และ tan ภาพแทรกแสดงร้ อยละการเปลี่ ยนแปลงกับอุณหภูมิ
ของค่า  ที่อุณหภูมิต่างๆ เทียบกับค่า  ที่อุณหภูมิ 30 oC ที่ความถี่ 1 kHz ของวัสดุเซรามิก
(In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2
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ผลการศึกษาสมบัตทิ างไฟฟ้าของวัสดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2 โดยเทคนิค Impedance spectroscopy
ภาพที่ 5 แสดงแสดงสเปกตรัมอิมพี แดนซ์เชิ งซ้อนที่อุ ณหภูมิต่างๆ ของวัสดุเซรามิก INTO พบว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของครึ่ งกลมอิมพี แดนซ์ มีแนวโน้มใหญ่ ข้ ึ นเมื่ ออุณหภูมิภายนอกลดลง เมื่ อขยายสเปกตรั มอิ มพี แดนซ์ ที่
บริ เวณตาแหน่ งเข้าใกล้จุ ดกาเนิ ด (ดังแสดงในภาพแทรก) พบว่าสเปกตรั ม อิ ม พี แ ดนซ์ ไม่ บ รรจบที่ ศูนย์ (nonzero
intercept) กล่าวคือ มีครึ่ งวงกลมอิมพีแดนซ์ 2 วง บ่งบอกว่าค่าความต้านทานรวมของวัสดุเซรามิก INTO เกิดจากการ
ตอบสนองทางไฟฟ้ าที่มาจากสององค์ประกอบ ได้แก่ ส่ วนที่มาจากเกรนที่มีสมบัติเป็ นสารกึ่งตัวนา และส่ วนที่มาจาก
ขอบเกรนที่ มีสมบัติเป็ นฉนวน หรื อมี ลกั ษณะโครงสร้ างทางจุ ลภาคเป็ นแบบตัวเก็บประจุ แบบชั้นขาวงกั้นภายใน
(internal barrier layer capacitors, IBLC) (Sinclair et al., 2002; Adams et al., 2006) โดยกลไกการโพลาไรเซชันในวัสดุ
ที่มีโครงสร้างแบบ IBLC นี้ เป็ นกระบวนการโพลาไรเซชันที่บริ เวณผิวรอยต่อ (interfacial polarization) ซึ่ งมักเกิดขึ้นที่
บริ เวณรอยต่อระหว่างเกรน หรื อที่เรี ยกว่าขอบเกรน (grain boundary) ของวัสดุ เนื่ องจากขอบเกรนของวัสดุมีสมบัติ
เป็ นชั้นฉนวนไฟฟ้ า เมื่อให้สนามไฟฟ้ าจากภายนอกแก่วสั ดุ ประจุ อิสระที่อยูภ่ ายในเกรนจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่าน
ขอบเกรนไปได้ จึงส่ งผลให้เกิดการสะสมประจุที่บริ เวณขอบเกรนของวัสดุ และทาให้การโพลาไรเซชันทางไฟฟ้ าที่
ขอบเกรนมีความเข้มสูงมาก เป็ นผลให้วสั ดุมีค่า  สูง
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ภาพที่ 5 สเปกตรั มอิ มพีแดนซ์ เชิ งซ้อน ภาพแทรก เส้ นสเปกตรั มอิ มพี แดนซ์ ที่ความถี่สูงใกล้จุดกาเนิด ที่อุณหภูมิ
ต่างๆ ของวัสดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
การเจือไอออนของ In3+ และ Nb5+ เข้าไปใน TiO2 สามารถช่วยปรับปรุ งสมบัติทางไดอิเล็กตริ กของวัสดุให้ดี
ขึ้นได้ โดยมีค่า  และ tan ที่ความถี่ 1 kHz ณ อุณหภูมิ 30 oC ประมาณ 8375 และ 0.040 ตามลาดับ ทั้งยังมีค่า  ที่
เสถียรกับอุณหภูมิในช่วงกว้างจาก -60 – 210 oC ในขณะที่ค่า  ของวัสดุ TiO2 มีค่าเพียง  250 เท่านั้น (Hu et al.,
2013; Hu et al., 2015) ผลการทดลองที่ได้จากเทคนิ ค อิมพีแดนซ์ พบว่าความต้านทานรวมของวัสดุมาจากสอง
องค์ประกอบ คือ ส่ วนที่เกิดจากการตอบสนองทางไฟฟ้ าบริ เวณของเกรนที่มีสมบัติเป็ นสารกึ่งตัวนา กับส่ วนที่มาจาก
การตอบสนองทางไฟฟ้ าบริ เวณขอบเกรนที่มีสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ า เมื่อให้สนามไฟฟ้ าจากภายนอกแก่วสั ดุ ความ
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แตกต่างของสมบัติทางไฟฟ้ าที่ท้ งั สองบริ เวณนี้ จะส่ งผลให้เกิดการโพลาไรเซชันที่ บริ เวณผิวรอยต่อ โดยประจุอิสระที่
อยูภ่ ายในเกรนจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นฉนวนขอบเกรนไปได้ ส่ งผลให้เกิดการสะสมประจุที่บริ เวณขอบเกรน
ของวัสดุ และทาให้การโพลาไรเซชันทางไฟฟ้ าที่ขอบเกรนมีความเข้มสู ง สอดคล้องกับทฤษฎี IBLC (Sinclair et al.,
2002; Adams et al., 2006) เป็ นผลให้วสั ดุชนิดนี้มีค่า  สูง
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