 خواص ساختاری و اپتیکی الیههای نازک،بررسی تاثیر زیرالیه بر مورفولوژی
) تهیه شده به روش رسوبگذاری حمام شیمیاییCuS( نانوساختار سولفید مس
)CBD(
، حسين عشقی، ميترا مستخدمين
 شاهرود، دانشکده فيزیك دانشگاه صنعتی شاهرود

FESEM  تصهاویر. به روش حمام شیمیایی تهیهه شهدندITO  در این تحقیق الیههای نازک سولفید مس بر روی زیرالیه شیشه و- چکیده

.  تغییهر یافتهه اسه150 nm  تها80 نشانگر تاثیر زیر الیه بر موفولوژی و تغییر اندازه ریز دانه ها بوده به طوری که ابعاد میانگین آنهها از
 تحلیل خواص اپتیکی نشان مهی دههد.  بیانگر ساختار آمورف در هر دو الیه اسXRD مشخصه یابی ساختاری آنها حاصل از طیف نگاری
. تغییر کرده اند2/01 ev به2/11  از حدود، به ترتیب،کوانتومی

تاثیر محدودی

که گاف نواری اپتیکی الیه ها تح

، ITO  زیرالیه شيشه و. .(CBD(  رسوب گذاری حمام شيميایی، سولفيد مس،  الیه نازک-کليد واژه

A study on the effect of substrate on morphology, structural and
optical properties of nanostructured CuS thin films prepared by
chemical bath deposition (CBD) method
Mitra Mostakhdemin , Hosein Eshghi .
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Department of Physics, Shahrood University of technology, Shahrood, Iran.
In this study, copper sulphide (CuS) thin layers are deposited on glass and ITO substrates by chemical bath
deposition technique. The FESEM images indicated the effect of substrate on morphology and variation of nanograin sizes so that their average sizes are changed from 80 to 150 nm, respectively. The structural
characterization using XRD spectra showed an amorphous structure in both samples. Analysis of optical
properties revealed that the optical band gaps of the layers are changed from about 2.11 to 2.01 eV, as a result
of quantum confined effect, respectively.
Keywords: Thin Layers , Copper Sulphide, Chemical Bath Deposition (CBD) , Glass And ITO Substrates .
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است .به منظور مشخصه یابی نمونه هکا از پکراش پرتکو
توسط دستگاه  D&Advance – Brukerوابسکته بکه خکط
طيفی  CuKαبا طو موج  0/15406 nmو زاویه ی پراش
براگ در گستره  10-80درجه و برای سنجش طيف هکای
عبور و جذب نوری نمونه ها در گسکتره طکو مکوجی nm
 300-1100از دسککککککککککتگاه اسککککککککککرکتروفوتومتر
 UV.Vis.,Shimadzo – 1800اسککتفاده شککد .بککه منظککور
مشخصه یابی ساختاری نمونه ها از طيکف سکنجی رامکان
مد  uRaman-532-Ciبا طو موج پرتوی تحریك کننده
 532 nmاستفاده شد .
X

 -1مقدمه
سولفيد مس ( )CuSیکك مکاده نيمرسکانای نکو  Pمکی
باشد که در کاربردهای گوناگون از قبيل کنتکر کننکده و
جاذب نور خورشيد ،کاتاليست ،پوشش الکتکرو-رسکانش و
همچنين به عنوان حسگر گازی مورد استفاده قرار گرفتکه
است [ 1و  .]2الیه های سولفيد مس در دمای اتکا دارای
پنج فاز پایکدار در محکدوده بکين دو حالکت ننکی از مکس
 Cu2Sو کمبککود مککس  CuS2واقککا اسککت .ای کن پککنج فککاز
عبارتند از :کووليکت ( ،)CuSآناليکت ( ،)Cu1.75Sدایجنيکت
( ،)Cu1.8Sدیجورلي کت ( )Cu1.95Sو کالکس کيت)3[ (Cu2Sو
 .]4شکل گيری هریك از این فاز ها میتواند تکابا پکارامتر
های مختلف نظير دمای الیه نشکانی ،نکو زیرالیکه ،روش
رشد و یا سایر پارامتر های الیهنشانی باشد .برای تهيه این
ماده از تکنيك های بسياری نظيکر اسکرری پکایروليز [،]1
حمام شکيميایی [ ،]5رسکوب دهکی شکيميایی بخکار [،]6
هيدروترما [ ]7و ...استفاده شده است .در این ميان روش
حمام شيميایی به دليل سادگی تکنولوژی و پکایين بکودن
هزینه از توجه بسياری برخوردار است.
ما در این تحقيق الیه های نازک سولفيد مس را بکه روش
حمام شيميایی بر روی زیرالیه هکای شيشکه و ITOتهيکه
نموده و خواص ساختاری و اپتيککی آن هکا مکورد بررسکی
قرار داده ایم.

 -3نتایج و بحث
 -3-1مورفولوژی سطح

شکل  :1تصاویر  FESEMاز الیههای نازک سولفيد مکس تکازه رشکد
یافته بر روی زیرالیه های شيشه و .ITO

 -2روش انجام آزمایش
الیه های نازک  CuSبر روی زیرالیه ی شيشه و  ITOبه
روش حمام شيميایی الیه نشانی شدند .قبل از الیه
نشانی ،ابتدا زیرالیه ها با آب و صابون شستشو داده شده و
در بشر حاوی استون و آب مقطر در دستگاه آلتراسونيك
قرار گرفتند .محلو آبی شامل  10 mlکلرید مس
) 5 ml ،(CuCl2.2H2Oتری اتانو آمين16 ml ،
آمونياک ) 10 ml ،(NH3سدیم هيدروکسيد 6 ml ،تيوره
 1موالر ) ،(SC(NH2)2و  53 mlآب مقطر برای تهيه
محلو مورد نظر استفاده شد .زیرالیه ها در دمای اتا با
 pH=10.1به مدت  4ساعت در محلو فو به طور
عمودی نوطه ور بودند.
در این تحقيق زیرالیه های و شيشه معمکولی و ( ITOبکه
ترتيب نمونه های  S1و  )S2به عنوان پارامتر متغير مکورد
مطالعه قرار گرفته است .برای شناخت مورفولکوژی سکط
نمونه ها از دستگاه  FESEMمد  S.4160اسکتفاده شکده
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شکل  1تصاویر  FESEMالیه های های مکورد بررسکی را
نشان می دهد .این تصاویر نشانگر آن است که سط الیکه
ها از ذراتی با ابعاد نانو متری تشکيل شده انکد بکه طکوری
که در نمونه های  S1و  S2اندازه دانکه هکا بکه ترتيکب در
حدود  80و  150nmاست .اسکت .ابعکاد ریکز-دانکه هکای
زیرمجموعککه آنهککا در نمونککه  S1در حککدود  20 nmو در
نمونه  S2در حدود  40 nmاست .علت افزایش ابعاد ریز-
دانه ها در نمونکه ی  S2مکی توانکد ناشکی از وجکود یکك
زیرالیه بلورین در این نمونه در مقایسه با زیرالیه شيشه با
ساختار آمورف باشد .همانطور که محققين مشاهده کردند
ابعاد ریز دانه ها بر روی زیر الیه  ITOبيشتر از ابعکاد زیکر
الیککه شيشککه ای مککی باشککد [ .]8عککهوه بککر ایکن چنانچککه
پيداست سط نمونه ی  S2از تخلخل و زبری بيشتری در
مقایسه با نمونه  S1برخکوردار اسکت .ایکن ناصکافی هکا در
سط الیه ،چنانچه در بخش "خواص اپتيککی" نمونکه هکا
مورد بحث قرار گرفته است ،می تواند در پراکندگی نکور و

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيك و فوتونيك و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيك ایران
در نتيجه ميزان عبور نور از الیه ها تاثير گذار باشد.

نتایج به دست آمده از این طيف حاکی از آن است که یك
قله تيز و قوی در  474 cm-1برای نمونه ی ( S2زیرالیه
 ) ITOو در  468 cm-1برای نمونه ی ( S1زیرالیه شيشه
ای ) مشاهده می شود که می تواند ناشی از ارتعاشات
شبکه باشد .قله تيز در نمونه  S2در ناحيه فرکانسی باال به
عنوان پيوند  S-Sاز یون های  S2شناخته می شود [. ]9
پيوند  S-Sویژگی نالب سط می باشد وقتی که پتانسيل
در این ناحيه افزایش می یابد  CuSکووليت تشکيل می
شود  .قله تيز در نمونه  S1همچنين نشان می دهد که
اتم های شبکه در آرایه دوره ای هم تراز شده اند [. ]10

 -3-2خواص ساختاری
برای بررسی ویژگی های ساختاری نمونه ها از الگکو هکای
پراش پرتو  Xو طيف سنجی رامکان اسکتفاده شکده اسکت.
شکل  2طيف  XRDنمونه های رشد یافتکه را نشکان مکی
دهد .
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 -3-3خواص اپتیکی
شکل  4طيف عبور اپتيکی الیه های مورد بررسی را نشان
می دهد .الزم به ذکر است ککه در اسکتخراج طيکف هکای
نوری تهيه شده برای نمونه  S2نمونه ی شاهد در دستگاه
اسرکتروفوتومتر ،نمونکه ی هماننکدی از  ITOاوليکه بکوده
است .نتایج به دست آمده نشانگر آن است که ميزان عبکور
اپتيکی در نمونه ی  S2در مقایسه با نمونه ی  S1ککاهش
پيدا ککرده اسکت ،ایکن تغييکرات همکانطور ککه در بخکش
"مورفولوژی سط " نمونه ها اشاره شد می تواند ناشکی از
پراکندگی بيشتر فوتون ها بر اثر تخلخل بيشکتر در نمونکه
الیه نشانی شده بر اثر حضور الیه بس بلور  ITOدر نمونکه
ی  S2در مقایسه بکا الیکه رسکوب گکذاری شکده بکر روی
شيشه (نمونه  ) S1باشد.
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شکل  :2طيف  XRDالیههای سولفيد مس تکازه رشکد یافتکه بکر روی
زیرالیه شيشه و ITO

نتایج بدست آمده از این طيف حاکی از آن اسکت ککه نکه
تنها الیه رسوب گذاری شده بر روی شيشکه (نمونکه ،)S1
بلکه همچنين نمونه  S2نيز از سکاختار آمکورف برخکوردار
می باشد .الزم به ذکر است ککه قلکه هکای تشککيل شکده
همگی متعلق به قله های منتسب به زیرالیه  ITOبکا فکاز
بلورین مکعبکی اسکت .شککل گيکری فکاز آمکورف از الیکه
سولفيد مس در این دو نمونه مکی توانکد ناشکی از شکرایط
الیه نشانی و بکه ویکژه دمکای پکایين محلکو ( )25 °Cدر
حمام شيميایی باشد.
شکل  3طيف رامان نمونه های رشکد یافتکه را نشکان مکی
دهد .با استفاده از طيف سنجی رامکان مکی تکوان ویژگکی
های ساختاری نمونه های مورد نظر را بررسی کرد .
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شکل  4نمودار طيف عبور اپتيکی الیکه هکای سکولفيد مکس بکر روی
زیرالیه شيشه و ITO

شکل  5طيف جذب اپتيککی الیکه هکای مکورد بررسکی را
نشان می دهد .با استفاده از طيف جذب الیه ها می تکوان
برای تعيين بزرگی گاف نواری مستقيم  Egدر این نمونکه
ها بر اساس رابطه ی هکاک بکا رسکم منحنکی  (αhν)2بکر
حسب  hو برونيابی دادهها در ناحيه انرژی باال بکا محکور
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شکل  3طيف رامان الیه های سولفيد مس یر روی زیرالیه شيشه و
.ITO
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 ضکریبα  در ایکن عبکارت. عمل ککردα=0 افقی به ازای
 ایکن. انرژی فوتکون هکای فکرودی مکی باشکدhν  و،جذب
. نشان داده شده است6 تحليل در شکل

تاثيری بر ساختار بلوری الیه های سکولفيد مکس نداشکته
 تحليل داده های نوری نمونه ها نشان داد که مقکدار.است
گاف نواری آنها تحت تکاثير نکو زیرالیکه قکرار گرفتکه بکه
دانکه هکای-طوری که با تغيير مورفولکوژی و بزرگکی ریکز
 گاف انرژی نمونه ها تحت تکاثير محکدودیت،تشکيل شده
.کوانتومی تغيير یافته است

Absorbance (a.u.)
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 نمودار طيف جذب اپتيکی الیه هکای سکولفيد مکس بکر روی5 شکل
.ITO زیرالیه شيشه و

چنانچه پيداست مقدار گاف نواری مسکتقيم نمونکه هکا بکا
 در نمونکه2/11 eV تغيير زیرالیه تغيير یافته و از حکدود
. تنکز یافتکه اسکتS2  در نمونه2/01 eV  به حدودS1
دانه هکای تشککيل-این تغييرات با توجه به تغيير ابعاد ریز
شده در نمونه های مورد بحث می تواند ناشی از اثر انکدازه
) موسوم به اثر محدودیت کوانتومی در اینsize effect(
 بنابر گزارش تانور و همکاران هر چکه ابعکاد.نمونه ها باشد
دانه ها در یك نمونه ی نيمرسانا کوچکتر باشکد گکاف-ریز
نواری موثر آن بيشکتر از نمونکه ای اسکت ککه ابعکاد آنهکا
.]11[ درشت تر باشند

(h)2 (eV.cm-1)2

0.8
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heV)

) بر حسب انکرژی فوتکون هکا در نمونکه هکایαhʋ(2  تغييرات6 شکل
.تحت بررسی

 نتیجه گیری-3
 را بکر رویCuS ما در این تحقيکق الیکه هکای نانوسکاختار
 به روش حمکام شکيميایی الیکهITO زیرالیه های شيشه و
 نمونه ها حاکی از آن اسکتXRD  طيف های.نشانی کردیم
که هر دو نمونه دارای ساختار آمورف بوده و تغيير زیرالیه
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