)CuO( بررسي اثر فوتورسانایي در نانوسیم های اکسید مس
تهیه شده به روش اکسایش حرارتي
 حسين عشقی،منيره جعفری
 شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده فيزیک
C456 چکیده – نانوسیمهای اکسید مس به روش اکسایش حرارتي در حضور هوا بر روی ورقه مس به دو شیوه پیوسته و پلکاني (نمونه های

 در بین این نمونه. دریافتیم نانوسیمها به صورت عمودی بر روی ورقه مسي تشکیل شده اند. تهیه شدهاند600-400 ○C ) در بازه دمایيS456 و
 و100nm  در این نمونه نانوسیمها دارای قطر تقریبا. از شرایط بهینه اپتیکي (بازتاب کمتر و گاف نواری کوچکتر) برخوردار استC456 ها نمونه
 مشخص شد که. قرمز در این نمونهها مورد بررسي قرار گرفتLED  اثر فوتورسانایي با استفاده از نور. هستند6/5 µm -2 طولي در گستره
. برخوردار استS456  از حساسیت نوری بیشتری در مقایسه باC456 نمونه
. نانوسيمها، اكسيدمس، اكسایش حرارتی، اثر فوتورسانش:كليد واژه ها

A study on photoconductivity effect in CuO nanowires prepared by thermal
oxidation route

Monireh Jafari; Hosein Eshghi
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Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
Abstract- Cupric oxide nanowires were prepared by thermal oxidation method on Cu-foil substrate two annealing manners,
continuous and steps (C456 and S456), in the temperature range of 400-600 ○C in the air atmosphere. We found that nanowires
are vertically grown on Cu-foil. Among these samples C456 has the optimum optical conditions (lower reflectance and smaller
band gap). In this sample the diameter of nanowires is about 100 nm and their length distribution between 2-6.5 µm. The
photoconductivity effect was investigated in these samples using a red LED. It was found that C456 has a higher sensitivity
compared to S456.
Keywords: CuO, Nanowires, Thermal oxidation, Photoconductivity effect.
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بازه طول موج  1100 nm -۴00اندازه گيری شده اند.

 -1مقدمه
 CuOیک نيمرسانای نوع  pبا گاف نواری مستقيم -۲/1eV
 1/۲است ] .[1آشکارسازهای نوری دستگاه های مهمی
هستند كه می توانند در سيستم های تصویربرداری حرارتی،
ارتباطات ،نظارت بر الیه اوزون و غيره مورد استفاده قرار
گيرند ] .[۲امروزه آشکارسازهای پرتوهای فرابنفش بر پایه
نانوسيم های  Ge2O3،In2O3 ،Fe2O3، SnO2، ZnOبه دليل
خاصيت نسبت بزرگ سطح به حجم در این ساختارها تحت
بررسی محققين قرار گرفته اند ] .[3در این بين نيمرسانای
 CuOنيز یکی از اكسيدهای فلزی جالب توجه است كه به
دليل گاف نواری كوچک می تواند برای آشکارسازی نورهای
با طول موجهای بلند ] ،[۴الیه جاذب در سلول های
خورشيدی و حسگرهای گازی [ ]1مورد استفاده قرار گيرد.
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شکل  :1نمودار دما-زمان كوره برای تهيه نانوسيم های اكسيد مس.

برای بررسی اثر فوتورسانایی ،یک الکترود شانهای از جنس
طال توسط دستگاه كندوپاش بر روی نانوسيم های اكسيد
مس قرار داده شد [ .]5در این تحقيق برای نورتابی ،از
چشمه نوری  LEDبا توان  10Wو به رنگ قرمز با طول موج
 6۲0 nmو پهنای طيفی  ۲0 nmاستفاده شده است.

در این مقاله ما به بررسی خواص فيزیکی و نيز مطالعه
خاصيت فوتورسانایی در نانو سيم های اكسيد مس كه به
روش اكسایش حرارتی بر روی ورقه مس سنتز شده اند،
پرداخته ایم.

 -3نتایج وبحث

 -2روش تهیه نمونهها

3-1

برای تهيه نانوسيم های اكسيدمس ،از ورقه ی مسی با
ضخامت  0/1mmو ابعاد  10×10 mm2بعنوان زیرالیه
استفاده شده است .ورقه های مسی را با اسيدكلریک ،استون،
متانول و آب دوبار تقطير شستشو میدهيم و در پایان با
پمپ هوا خشک میكنيم .نمونههای تميز شده در یک لوله
تيوپی از جنس كوارتز در حضور هوا قرار داده و مطابق
نمودار وابسته به زمان كه در شکل  1نشان داده شده است
پس از رسيدن به دمای  º ۴00Cبه دو صورت یکی پيوسته و
دیگری پلکانی (در هر دما به مدت  1ساعت مانده و در گذر
بين این دماها با آهنگ  )5 ͦ C/minبه دمای  º600Cمی-
رسانيم .این نمونه ها كه بترتيب بنام های  C۴56و S۴56
نامگذاری شده اند از چسبندگی خوبی با زیرالیه ورقه مسی
خود برخوردارند.

شکل  ۲تصاویر مربوط به ميکروسکوپ الکترونی روبشی اثر
ميدانی ( )FESEMنمونه ها در مقياس های  1و  15ميکرون
را نشان میدهد.

مورفولوژی سطح

در این تحقيق مورفولوژی سطح نمونه ها توسط
ميکروسکوپ الکترونی روبشی (،)FESEM Hitachi S.4160
و خواص اپتيکی الیه ها به كمک طيف بازتابی با استفاده از
دستگاه طيفسنج نوری ) )Shimadzu UV-Vis. 1800در

این تصاویر گویای شکل گيری نانوسيم هایی فشرده و نسبتا
یکنواخت بر روی زیرالیه مس هستند .تصویر نمونه S۴56
نشاندهنده حضور نانوسيمهایی با طول هایی در گستره -1
 ۴/5µmو قطر تقریبی  1۴0 nmبوده ،در حالی كه تصویر
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شکل  :۲تصاویر  FESEMنانو سيم های اكسيد مس در نمونه های
 C۴56و .S۴56
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نمونه  C۴56نشاندهنده تشکيل نانوسيمهای با طول های
بلند تر (در گستره  )6/5 µm -۲و قطرهای باریکتر (در

نواری است برای تعيين گاف نواری اپتيکی نمونهها ،با ترسيم
نمودار  hبر حسب  hو برونيابی داده ها در گستره
خطی در ناحيه انرژی باال با محور افقی به ازای  ،=0این
كميت بدست میآید.

حدود  )100nmمیباشد.

3-2

خواص اپتیکي

30

شکل 3طيف بازتاب اپتيکی الیه های مورد مطالعه را در
محدوده ی طول موج های  ۴00تا  1100نانومتر نشان می
دهد .با توجه به این طيف ها مالحظه می شود كه در ناحيه
مرئی ( )700 nm -۴00هر دو نمونه  C۴56و  S۴56هر دو
از بازتابی در حدود كمتر از  0/1درصد برخوردارند .این
كا هش شدید در بازتاب می تواند ناشی از حضور نانوسيم ها
در سطح و نيز فرایند جذب نور در این ساختارها باشد.

25
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شکل  :۴تحليل داده های اپتيکی در نمونه های تحت بررسی مبتنی بر
معادله .۲

نتایج بدست آمده از این تحليل كه در شکل  ۴نشان داده
شده حاكی از آن است كه گاف نواری مستقيم اپتيکی در
نمونه های  S۴56و  C۴56به ترتيب  1/۴1و  1/38 eVبا
خطای  ± 0/01 eVهستند.

0.0
400

)Wavelength (nm

3-3

شکل  :3طيف بازتاب اپتيکی نانو سيم های اكسيد مس در نمونه های
 C۴56و .S۴56

خواص الکتریکي

شکل  5نمودار جریان  -ولتاژ نمونه ها را در شرایط تاریکی
نشان می دهد.

با استفاده از این داده ها و با توجه به معادله كوبلکا-مانک
(معادله  )1می توان ضریب جذب اپتيکی ( )αرا در این نمونه
ها تعيين كرد [:]6

10

C456

0

  F ( R)  (1  R) 2 2 R

-5

كه در آن داده های بازتاب به ازای هر طول موج است.
حال با داشتن این كميت می توان گاف نواری نمونه ها را از
رابطه  ۲بدست آورد:

-10
-1.5

شکل  :5مشخصه جریان -ولتاژ نمونه ها در شرایط تاریکی.

) [(F ( R)h ] n  A(h  E g

این داده ها بيانگر ایجاد اتصال شاتکی در محل اتصال طال-
نيمرسانا (اكسيد مس) باشد .نظير این رفتار در گزارش وانگ
و همکاران ] [۴نيز مشاهده شده است .از مقایسه این نمودار
ها می توان دریافت كه نمونه  C۴56از رسانندگی الکتریکی
بيشتری نسبت به نمونه  S۴56برخوردار است.

كه در آن  hνانرژی فوتون Eg ،گاف نواری ماده و  Aمقداری
ثابت است .در این معادله  nشاخص مربوط به نوع فرآیند
جذب اپتيکی است .این پارامتر در نيمرساناهای با گاف نواری
مستقيم و غير مستقيم بترتيب برابر با  ۲و  0/5است [ .]7باز
آنجا كه اكسيدمس نيمرسانایی با گذارهای مستقيم بين
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.هر دو الیه در ناحيه نور مرئی بازتاب اپتيکی پایينی دارند
تحليل این داده ها نشانگر گاف نواری مستقيم اپتيکی برابر
 نتایج تحقيق در. در این نمونه هاست1/۴1 eV  و1/38
خاصيت فوتورسانایی نور قرمز در این نمونه ها حاكی از پاسخ
بيشتر در نمونه ی اكسایش گرمایی یافته به صورت پيوسته
.) می باشدS۴56( ) در مقایسه با نمونه پلکانیC۴56(

بررسي اثر فوتو رسانایي

به منظور بررسی رفتار نمونه های ساخته شده در كاربرد
وابسته به خاصيت فوتورسانایی تحت تابش نور قرمز به دو
 اعمال نموده ایم1/5 V سر الکترود های طال ولتاژی برابر
 كار مشابهی در این مورد توسط وانگ و همکاران.)6 (شکل
] بر روی سيم مسی (بدون وجود الکترود شانهای) انجام۴[
 كه در ادامه بدان پرداخته،شده است و ميزان جریان نوری
 در كار آنها در حد ميکرو آمپر و در تحقيق ما ميزان،ایم
.جریان در گستره ميلی آمپر میباشد
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 نتیجهگیری-4
نانوسيم های اكسيد مس به روش اكسایش حرارتی در حضور
ºC هوا بر روی ورقه مس به صورت پيوسته و پلکانی در بازه
 نشان دهندهFESEM  تصاویر. تهيه شده اند600-۴00
وابستگی مورفولوژی سطح نمونه ها به شيوه گرمادهی بوده و
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