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 تهیه ضذه به روشCuFeO2 بررسی خواظ ساختاری و اپتیکی الیههای نازک
هحلول ضیویایی
حافظِ هوماًی ٍ هجيذ لٌاػتضؼار
 تْزاى، اٍیي، داًطگاُ ضْيذ تْطتی، پضٍّطىذُ ليشر ٍ پالسوا،آسهایطگاُ ًاًَ هغٌاعيس ٍ ًيوزساًاّای هغٌاعيسی
 روی زیرالیه کوآرتس با استفاده از روش هحلول ضیویایی و تکنیک الیهنطانی چرخطی تهیه ضذ و خواظCuFeO2 چکیذه – الیه نازک
 فازهای تطکیل ضذه با استفاده از. هورد بررسی قرار گرفت050°C ساختاری و الکترواپتیکی آى پس از بازپخت در گاز آرگوى در دهای
 با استفاده از نتایج طیف تراگسیلی به ترتیبCuFeO2  تراگسیل در بازهی هرئی و گاف انرشی هستقین.پراش اضعه ایکس هطخع ضذنذ
3/70×10-2 S/cm  رسانایی الکتریکی و چگالی حاهلهای بار به ترتیب، با استفاده از انذازهگیری اثر هال. بذست آهذ3/2 eV  و30-55٪
. بذست آهذ1/4×1010 cm-3و
 ًيوزساًاّای اوسيذی ضفاف، الیًِطاًی هحلَل ضيويایی، الیِ ًاسن،CuFeO2 :ُوليذ ٍاص

Structural and optical properties of CuFeO2 thin films produced by
chemical solution deposition
hafezeh Mamaghani and majid ghanaatshoar
Laser and plasma research institute, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, 1983963113, Tehran, Iran
Abstract- transparent conductive CuFeO2 thin films were deposited onto quartz substrate using chemical solution process and
then thermally annealed in argon at 750°C. The derived thin films were characterized by x-ray diffraction. The transmission
at visible region and direct optical band gap of the CuFeO2 thin films were 30-55 % and 3.2 eV, respectively. The Hall effect
measurement showed that the electrical conductivity and carrier concentration of the films are 3.87×10-2 S/cm and 1.4×10 17
cm-3, respectively.
Keywords: CuFeO2, thin film, chemical solution deposition, transparent oxide semiconductor
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 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس

-1هقذهه
ًيوزساًاّای اوسيذی ضفاف تِ دليل داضتي گاف اًزصی
پْي ٍ رساًٌذگی تاال تَجِ سیادی را تِ خَد هؼغَف
وزدُاًذ .ایي ًيوزساًاّا وارتزد فزاٍاًی در صٌایغ
اپتَالىتزًٍيه ،حسگزّای گاسیً ،وایطگزّای صفحِ
تخت ،دیَدّای ًَرگسيل ،سلَلّای خَرضيذی ٍ غيزُ
دارًذ = .<1تا ٍجَد وارتزدّای گستزدُ ًيوزساًاّای
اوسيذی ضفاف ،تِ دليل ًثَد ًيوزساًاّای اوسيذی
ضفاف ًَع  ،pوارتزدّای ووی اس آًْا تزای ساخت ادٍات
فؼال ًَری گشارش ضذُ است.

-2روش انجام آزهایص
اس هس استات  1آتِ (تا جزم هَلی  199/65گزم تز هَل)
ٍ آّي ًيتزات  9آتِ ( 404گزم تز هَل) تِ ػٌَاى هادُی
آغاسی استفادُ هیوٌين .اس -2هتااوسی اتاًَل (تا جزم
هَلی  76/09گزم تز هَل) ٍ هًََاتاًَل آهيي تِ تزتية تِ
ػٌَاى حالل ٍ پایذار وٌٌذُ تْزُ هیتزین تِ عَری وِ
غلظت هحلَل  0/2هَالر تاضذ = .<3پس اس آهادُساسی
هحلَل ،الیًِطاًی تا آٌّگ  2500دٍر تز دليمِ تِ هذت
 15ثاًيِ رٍی سیزالیِی وَآرتش اًجام ضذ .تزای تثخيز
حالل ٍ خارج ًوَدى تزويثات آلی ،الیِّای تْيِ ضذُ تِ
هذت  20دليمِ در وَرُ َّا در دهای  400درجِی
ساًتیگزاد تحت فزآیٌذ خطهساسی لزار گزفتٌذ .ایي
فزآیٌذ  3تار تزای دستياتی تِ ضخاهت هَرد ًظز تىزار
ضذ .در ّز تار الیًِطاًی تمزیثاً تِ ضخاهت ً 75اًَهتز
دست هییاتين .در پایاى ًاًَالیِّا تِ هذت یه ساػت در
وَرُ خأل در دهای  750درجِ ساًتیگزاد در حضَر
اتوسفز گاس آرگَى ٍ فطار سیز  10هيلی تار لزار گزفتٌذ.
تاسپخت ایي ًوًَِ در َّا ًویتَاًذ اًجام ضَد چَى هٌجز
تِ تَليذ  cu2+هیضَد ٍ در ًتيجِ فاس  CuFe2O4فاس غالة
خَاّذ تَد .اها در حضَر گاس آرگَى دٍ گذار cu+ → cu2+
ٍ سپس  cu2+ → cu+اتفاق هیافتذ ،در حالی وِ در َّا
گذار دٍم رخ ًویدّذ .در ًتيجِ پاراهتز دهای تاسپخت ًيش
در سٌتش  CuFeO2هْن است ٍ تطىيل آى تِ دهای تاال
ًياس دارد.
خَاظ ساختاری ًوًَِ تا استفادُ اس دستگاُ پزاش پزتَ
ایىس (ساخت ضزوت  Brukerتا گسيل خظ عيفی
 ٍ )CuKαخَاظ الىتزیىی آى تا استفادُ اس چيذهاى
آسهایطگاّی پزٍب چْار ًمغِای ٍ اثز ّال هَرد هغالؼِ
لزار گزفتِ است .عيف تزاگسيلی ٍ اًؼىاسی ًوًَِ ًيش تا

دالفَسيتّا اوسيذّای سِتایی تا فزهَل ّ AMO2ستٌذ
وِ  Aیه واتيَى یه ظزفيتی هاًٌذ  M ٍ Ag ٍ Cuفلش
سِ ظزفيتی هاًٌذ  Cr ٍ In ،Fe ،Alاست = .<2اٍليي
ًيوزساًای اوسيذی ضفاف ًَع  ،pساختار دالفَسيتی
 CuAlO2تَد وِ الیِ ًاسن آى در سال  1997تا رٍش
الیًِطاًی پالس ليشری گشارش ضذ وِ تا ضٌاسایی آى
اهىاى ساخت ادٍات ًَری ضفاف فزاّن ضذCuFeO2 .
اٍليي دالفَسيت هؼذًی است وِ در سال  1873تَسظ
فزیذل وطف ضذ ٍ تزای اٍليي تار در سال  1935تا رٍش
ٍاوٌص حالت جاهذ تَسظ سَلز ٍ ّوىاراًص ساختِ ضذ.
گستزش ًيوزساًاّای ًَع  pراُ را تزای یافتي وارتزدّای
جذیذ تزای ًيوزساًاّای اوسيذی ضفاف تاس وزدُ است وِ
ایي هْن تِ تٌْایی تا ًيوزساًاّای ًَع  nاهىاىپذیز
ًيست =ً CuFeO2 .<3يوزساًای ًَع  pاست ٍ تا
رساًٌذگی ًسثتاً تاال در ساخت سلَل خَرضيذی ضفاف،
دیَدّای ًَرگسيلً ،يوزساًاّای هغٌاعيسی رليك ٍ غيزُ
وارتزد دارد = .<4رٍشّای هتؼذدی تزای ساخت الیِ
ًاسن ٍ CuFeO2جَد دارد وِ اس آى جولِ هیتَاى تِ
رٍش الیًِطاًی پالس ليشری ،تخار ضيويایی ،وٌذ ٍ پاش
ٍ هحلَل ضيويایی اضارُ وزد = .<5رٍش هحلَل ضيويایی
در همایسِ تا رٍشّای دیگز آساى ،همزٍى تِ صزفِ ٍ
سزیغ است ٍ تِ دستگاُّای خأل ًياس ًذارد ٍ ّوچٌيي
لاتليت وٌتزل ضخاهت الیِّای ًاًَهتزی را دارد .در ایي
رٍش ويفيت ٍ خَاظ الىتزٍاپتيىی الیِّا تِ پاراهتزّایی
هاًٌذ غلظت هحلَلً ،اخالصی ٍارد ضذُ تِ ساختار ،دهای
خطه ساسی ٍ دهای تاسپخت تستگی دارد =.<6
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تحميمات لثلی ًطاى هیدّذ وِ رٍش سل-صل ،رٍش
تسيار هفيذ ٍ هغلَب تزای رضذ الیِ ًاسنّای دالفَسيتی
است = CuFeO2 .<3تْيِ ضذُ تا رٍش هحلَل ضيويایی،
ًسثت تِ دیگز رٍشّای الیًِطاًی رساًٌذگی ٍ تزاگسيل
تاالتزی اس خَد ًطاى هیدّذ .در ایي همالِ اس رٍش هحلَل
ضيويایی تا تىٌيه الیًِطاًی چزخطی تزای ساخت الیِ-
ّای ًاسن  CuFeO2استفادُ ضذُ است ٍ خَاظ
ساختاری ،الىتزیىی ٍ اپتيىی ًاًَالیِّا هَرد تزرسی لزار
گزفتِ است.

تيستويي وٌفزاًس اپتيه ٍ فَتًَيه ایزاى تِ ّوزاُ ضطويي وٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيه ایزاى
استفادُ اس عيف سٌج  Avantesهذل  3648تؼييي ضذُ-
اًذ.

-3نتایج و بحث

ضىل  :2عيف تزاگسيلی الیِ ًاسن .CuFeO2

عيف تزاگسيل الیِ ًاسن  CuFeO2در ضىل ً 2طاى
دادُ ضذُ است .هالحظِ هیضَد وِ در تاسُی هزئی
ً 400-700اًَهتز تزاگسيل ًوًَِ  30-55٪است.
تزاگسيل ایي ًوًَِ ووتز اس  CuAlO2 ٍ CuCrO2است
وِ دليل آى گذار اٍرتيتالّای  d-dآّي است = .<6در
ضىل  3عيف اًؼىاسی  CuFeO2تذست آهذُ است .اس
ایي عيف تزای تؼييي ضخاهت ٍ ضزیة ضىست ًوًَِ
استفادُ هیضَد وِ تِ تزتية تزاتز تا ً 220اًَهتز ٍ
 1/74است.

ضىل  :3عيف اًؼىاسی الیِ ًاسن .CuFeO2

اٍرتيتالّای ) (Cu 3dZ2 + 4s) ٍ (Cu 3d + O 2pتِ
تزتية ًَار ظزفيت ٍ ًَار رساًص دالفَسيت  CuFeO2را
ضىل هیدٌّذ .در گذار الىتزٍى اس ) (Cu 3d + O 2pتِ
) (Cu 3dZ2 + 4sگاف اًزصی هادُ عی هیضَد = .<6لثِی
جذب در ً 275اًَهتز ظاّز هیضَد وِ هتٌاظز تا
تحزیه الىتزٍى اس ًَار ظزفيت تِ ًَار رساًص است .اس
لثِ جذب تزای تؼييي گاف اًزصی استفادُ هیضَد.
ضزیة جذب را هیتَاى تا استفادُ اس لاًَى تيز-الهثزت
تذست آٍرد وِ تِ صَرت سیز است:
() 1

1
1
ln( ) .
d T



در ایي راتغِ  dضخاهت الیِ ٍ  Tتزاگسيل ًَر را ًطاى
هیدّذ .تا استفادُ اس فزهَل تان وِ تا راتغِی سیز تياى
هیضَد:

ضىل  :1عيف پزاش اضؼِ ایىس(● → ○ → ،CuFeO2
.) → CuO ،CuFe2O4
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الگَی پزاش اضؼِ ایىس اس الیًِاسن  CuFeO2در ضىل
ً 1طاى دادُ ضذُ استّ .وا ًغَر وِ هالحظِ هیضَد
فاس اصلی  CuFeO2هغاتك (،51/80 ،64/01 ،75/61
 2Ѳ°;)22/29تطىيل ضذُ است .تِ ػلت پایيي تَدى
دها تزای واهل ضذى ٍاوٌص ،ػالٍُ تز فاس  ،CuFeO2دٍ
فاس اضافی  CuFe2O4در ( CuO ٍ 2Ѳ;)36/55°در
( 2Ѳ;)44/45°ظاّز ضذُاًذ .تا تَجِ تِ غالة تَدى فاس
 ٍ CuFeO2ػذم دستزسی تِ وَرُ خأل تا دهای تاالتز تِ
ّويي همذار حزارتدّی اوتفا وزدین.

 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس
 CuFeO2تزاتز تا  3/87×10-2 S/cmخَاّذ تَد.
رساًٌذگی الىتزیىی تا استفادُ اس رٍش هحلَل ضيويایی
در همایسِ تا رٍشّای فيشیىی تحت خأل تيطتز است
=.<3

-4نتیجهگیری

ضىل ً :4وَدار گاف اًزصی .CuFeO2

)αhν)n = A(hν - Eg),
() 2
هحاسثِی گاف اًزصی الیِّای ًاسن  CuFeO2را اًجام
دادین .در ایي راتغِ  Egگاف اًزصی hν ،اًزصی فَتَى ٍ ٍ A
 nضزایة ثاتت ّستٌذ [ .]7،6تزای گذارّای هستمين،

n

تزاتز  ٍ 2تزای گذارّای غيزهستمين n ،تزاتز  0/5است .تا
رسن ًوَدار  (αhν)2تزحسة اًزصی فَتَى ) ٍ (hνتؼييي
هحل تماعغ آى تا هحَر اًزصی هیتَاى همذار گاف اًزصی
را تذست آٍرد .در ضىل  4گاف اًزصی هستمين ًوًَِ ًطاى
دادُ ضذُ است وِ تزاتز تا  3/2 eVاست.
رساًٌذگی در ایي تزوية تِ دليل حضَر اوسيضى اضافی
ٍ یا ووثَد فلش در ساختار ضثىِای است .حضَر اوسيضى
اضافی در ًماط فزػی ضثىِ تِ ػٌَاى تلِای تزای
گيزاًذاسی الىتزٍىّا ػول هیوٌذ .در اثز ایي فزآیٌذ در
ًَار ظزفيت حفزُای ایجاد هیضَد .ایي حفزُ ػاهل
رساًٌذگی  CuFeO2است = .<8تحزنپذیزی ٍ چگالی
حاهلّای تار تا استفادُ اس اثز ّال اًذاسُگيزی ضذ.
هماٍهت ٍیضُ الیِ ًاسن تا استفادُ اس راتغِ سیز هحاسثِ
هیضَد:
() 3
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در ایي همالِ ًاًَالیِ  CuFeO2تِ رٍش هحلَل ضيويایی ٍ
تىٌيه الیًِطاًی چزخطی تز رٍی سیزالیِ وَآرتش تْيِ
ضذ .خَاظ ساختاری ٍ الىتزٍاپتيىی ًوًَِ هَرد تزرسی
لزار گزفت .پزاش اضؼِ ایىس ،فاس اصلی  CuFeO2را تِ
ّوزاُ دٍ فاس اضافی ًطاى هیدّذ ..تزاگسيل  CuFeO2در
تاسُ هزئی  ٍ 30-55 ٪گاف اًزصی هستمين آى 3/2 eV
تذست آهذ .تا استفادُ اس ًتایج اثز ّال ،رساًٌذگی
 CuFeO2تزاتز تا  3/87×10-2 S/cmاستً .تایج ًطاى هی-
دٌّذ وِ الیِ ًاسن تْيِ ضذُ تا رٍش هحلَل ضيويایی
تزاگسيل ٍ رساًٌذگی تاالتزی ًسثت تِ دیگز رٍشّای
الیًِطاًی دارد .اس ایي رٍ ایي رٍش ،رٍش هٌاسثی تزای
ساخت الیِ ًاسن  CuFeO2است.

