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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دی ماه32  تا32

 الکتریکی و فوتورسانایی الیه های اکسید، اپتیکی،اثرآالیش مس بر خواص ساختاری
نیکل تهیه شده به روش اسپری پایرولیز
زهرا شعبان پور؛ حسین عشقی
 شاهرود، دانشگاه شاهرود،دانشکده فیزیک
) به روش اسپری پایرولیز بر روی زیرالیه شیشه سنتزNiO:Cu(  در این تحقیق الیههای اکسید نیکل خالص و آالیش یافته با مس:چکیده
. است که با افزایش آالیش این ابعاد کوچکتر شده است05 nm  نمونه ها نشان دهنده شکلگیری دانههایی با ابعادFESEM  تصاویر.شدند
 تحلیل داده ها نشانگر.) است111(  الیه ها نشاندهنده شکلگیری ساختارهای بسبلوری مکعبی با جهتگیری ترجیحیXRD طیف های
 این تغییرات می تواند دلیلی بر حساسیت.کاهش ابعاد بلورکها و نیز افزایش میزان ناراستی های بلوری با افزایش تراکم ناخالصی است
. به نور فرابنفش در مقایسه با دیگر نمونه ها باشد3/6 eV نوری باالتر نمونه خالص با گاف نواری
. خاصیت فوتو رسانایی، نانو ساختار، اسپری پایرولیز، آالیش مس، اکسید نیکل:کلید واژه

The effect of copper doping on structural, optical, electrical and
photoconductivity properties of NiO thin films prepared by spray pyrolysis
technique.
Shabanpour, Zahra; Eshghi, Hosein
Department of Physics, University of Shahrood, Shahrood, Iran
Abstract: In this research, pure and various copper doped nickel oxide (NiO:Cu) thin films were prepared on glass substrate
using spray pyrolysis technique. The FESEM images confirmed the formation of 50 nm grains that are reduced with
increment of doping concentration. The XRD spectra showed all samples are polycrystalline cubic structure with (111) as
preferred direction. The data analyses showed with increasing the impurity content the crystallite size of the films is
decreased and the defect density is increased. These variations could be the reason for the higher optical sensitivity of the
pure sample with a band gap of 3.6 eV to UV irradiation, compared to other doped samples.
Keywords: NiO, Cu-doped, spray pyrolysis, nano-structure, photoconductivity.
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 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
جذبی نمونهها از دستگاه اسپکتروفوتومتر
 Shimadzo-1800در گستره  ۳۳11 nm -211استفاده
کردهایم.
UV-Vis.-

مقدمه
الکترود های شفاف اغلب در وسایل مختلف مانند
دیودهای گسیل کننده نور ،سلولهای خورشیدی و
پنجرههای هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند.
اکسیدهای شفاف نه تنها شفافیت اپتیکی باالیی درناحیه
مرئی نشان میدهند بلکه رسانندگی الکتریکی باالیی نیز
دارند .نیمرساناهای الیه نازک نوع  pتوجه زیادی را به
خود معطوف کردهاند که اکسید نیکل ( )NiOیکی از این
مواد است .این ماده دارای خواص منحصر بفرد از نظر
پایداری شیمیایی ،خواص مغناطیسی و اپتیکی بوده
واکسید نیکل آالیش نشده از گاف نواری پهن و مستقیم
در محدوده  2/2تا  3 eVبهرهمند است .این ماده در
شرایط تناسب عنصری در دمای اتاق میتواند از مقاومت
ویژه باالیی در حدود  ۳1۳2 Ω.cmبرخوردار باشد [،]۳
لکن در الیههای نازک این ماده بهعلت عدم تناسب
عنصری [ ]3و ایجاد ترازهای شبه-پذیرنده در گاف نواری
تا  ۳16 Ω.cmکاهش مییابد [.]2
هدف ما در این تحقیق مطالعه تاثیر آالیش مس بر
ساختار بلوری ،خواص اپتیکی و الکتریکی الیههای نازک
اکسید نیکل تهیه شده به روش اسپری پایرولیز میباشد.

نتایج و بحث
 1-3مورفولوژی سطح

 2-3ویژگیهای ساختاری
بوورای بررسووی ویژگووی هووای سوواختاری نمونووههووا از
طیفهای پراش پرتو  Xاستفاده شد (شوکل .)3از مقایسوه
این طیفها مالحظه می شود که جهتگیری ترجیحی برای
اکسید نیکل خوالص و آالیوش یافتوه بوا موس هموواره در
امتداد صفحه بلوری ( )۳۳۳بوده و با افزایش میوزان موس
شدت آن کاهش یافته است .همچنین مشاهده موی شوود
در هیچ کدام از نمونه های آالیش یافته فوازی وابسوته بوه
مس تشکیل نشده است.

جزئیات کارهای آزمایشگاهی
در این تحقیق از  21 mlمحلوول شوامل پوودر نیکول
کلرید هگزاهیودریت ) (NiCl2.6H2Oو مقوادیر مختلوف از
کلرید مس ) (CuCl2که در آب یون زدایی شده حل شوده
است استفاده کرده ایم .مقدار آالیش به گونه ای اسوت کوه
نسبت اتمی ] [Cu]/[Niبرابر :صفر 2 ،3 ،و  ۳1درصد اتمی
(به ترتیب موسوم به نمونههای  S3 ،S2 ،S1و  )S4است .سایر
شوورایط الیووهنشووانی عبارتنوود از:حجووم محلووول ،21 ml
موالریته محلوول ( ،)1/۳ Mآهنو الیوه نشوانی (ml/min
 )۳1و فاصله نازل تا زیرالیه .22 cm
مورفولوژی سطح نمونهها توسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM; Hitachi S-
 )4160انجام شده است .برای مشخصهیابی ساختاری
نمونهها از پراش پرتو ایکس توسط دستگاه D8 XRD
 Advance-Brukerوابسته به خط طیفی  CuKαبا طول
موج  1/۳2316 nmو زاویه  3θدر گستره  01-۳1درجه
استفاده شده است .برای سنجش طیفهای عبوری و

شکل  :۳تصاویر  FESEMنمونه خالص و همچنین آالیوش یافتوه بوا
 2 ،3و  ۳1درصد اتمی موس .تصواویر شومیمه شوده نشوانگر تصواویر
سطح مقطع الیه هاست.
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شووکل  ۳تصوواویر  FESEMنمونووه هووا را درمقیووا
 211nmنشان میدهد .نمونه  S1دارای نانو-ذراتی به اندازه
 21 nmمیباشد .چنانچه آشوکار اسوت بوه طوور کلوی در
مقایسه با نمونه خالص نمونهها بر اثر آالیش از نانو ذراتوی
ریزتر تشکیل شده و سطحی یکنواخوت تور را شوکل داده
اند .این تغییرات در شکل گیری مورفولوژی سطح الیههای
اکسید نیکل موی توانود منشوا تغییورات در دیگور خوواص
فیزیکووی الیووه باشوود کووه در بخووش هووای بعوودی بوودان
پرداختووهایووم .چنانچووه از تصوواویر مقطعووی شوومیمه شووده
پیداست شخامت این الیه ها به ترتیوب عبارتنود از،331 :
 321 ،311و .386 nm

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
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شکل  :3طیف های  XRDالیههای خالص و آالیش یافته با مس.

جزئیات بیشوتر در موورد تحلیول مربووب بوه سواختار
بلوری الیه ها از جمله ابعاد بلورکهوا ( ،)Dمیوزان کورنش
( )εو چگووالی دررفتگوویهووا در واحوود حجووم بلووور ( )δدر
جدول  ۳ارائه شده است .این کمیات را می توان به ترتیب
توسط روابط ( )2(-)۳تعیین کرد [:]3
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شکل  (A) :2طیف عبور و ) (Bطیف جذب اپتیکی نمونههای مورد
بررسی.

جدول :۳جزئیات مربوب به طیف  XRDنمونهها.
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برای تعیین گاف نواری مستقیم اپتیکی ) )Egنمونههوا
میتوان با استفاده از رابطه [:]6
 A  hv  E g 

2

ahv 

() 3
و رسم منحنی ) (ahνبر حسب  hνو تعیین عرض از مبودا
بر روی محور افقی به ازای جذب نوری صفر ) (a=0مقودار
گاف نواری را بدسوت آورد .شوکل  B-2دادههوای تجربوی
مربوب به طیف جذبی الیوه هوا را نشوان مویدهود .نتوایج
وابسته به این تحلیل در شوکل  3و نحووه تغییورات گواف
نواری در این نمونههوا در تصوویر شومیمه آن ارائوه شوده
است .این نتایج نشانگر آن است که با افزایش میزان مس،
گاف اپتیکی نمونهها از حدود  2/6به  2/3 eVکاهش یافته
است .علت این تغییرات میتواند متاثر از پهنای توزیع تراز
های ناخالصی وابسته به اتم های مس و همچنوین حووور
ترازهای ناراستی های بلوری در گاف نواری ماده مورد نظر
باشد ].[6
2

با توجه به نتایج جودول  ۳مشواهده مویشوود کوه بوا
افزوده شدن ناخالصی ،اندازه بلورکها رو به کاهش گذارده
که روندی متناظر با گزارش موقه و همکاران ] [3میباشد.
این نتایج همچنین با کوچک تر شودن ابعواد دانوه هوا در
تصاویر  SEMمطابقت دارد .عالوه بور ایون مالحظوه موی
شود که با افزایش میزان آالیش ،کرنش و چگالی دررفتگی
ها در الیه ها رو به افزایش گذارده انود کوه موی توانود بوه
معنی افزایش نواقص بلوری در ماده سنتز شده باشد .ایون
تغییرات چنانچه در بخش ( )2-2آموده اسوت بور خوواص
اپتیکی الیهها تاثیر میگذارد.

 3-3ویژگیهای اپتیکی
شکل  A-2طیف عبور اپتیکی این الیهها را بر حسب
تابعی از طول موج نشان میدهد .رفتار کلوی ایون دادههوا
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حاکی از وابستگی شریب عبور الیهها به میوزان ناخالصوی
اشافه شوده اسوت .ایون تغییورات بخووبی بوا تغییور ابعواد
بلورکها (جدول  )۳سازگار بوده به طوری کوه بوا کواهش
اندازه بلورکها ،تراکم مرز دانهها بیشتر شوده و ایون خوود
منجر به کاهش عبوور نوور بور اثور پراکنودگی فوتوون هوا
گردیده است ].[2

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
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شکل  :3تغییرات  (ahν)2بر حسب انرژی فوتونها.

0.7

Dark
Light

0.5
0.4

 4-3ویژگیهای الکتریکی

0.3

)Rsh (M

0.6

0.2

شکل  2نتایج حاصل از اندازه گیری مشخصه جریوان-
ولتاژ ) (I-Vنمونهها در تاریکی و شوکل شومیمه تغییورات
مقاومت ورقهای ) (Rshآنها را نشوان مویدهود .ایون نتوایج
حاکی از آن است که با افزایش آالیش مس مقاومت ورقوه
ای الیههوا از حودود  1/0بوه  1/3 MΩ/sq.کواهش یافتوه
است که وقوع این روند بوا توجوه بوه جوایگزینی هور چوه
بیشتر اتم های مس در شبکه بلوری اکسوید نیکول اموری
قابوول انتظووار اسووت .ایوون رفتووار کووه متنوواظر بووا افووزایش
رسانندگی الکتریکی الیه ها بوده و به افزایش میزان نسبی
فلز-گونی نمونهها انجامیده است می توانود دلیول دیگوری
بر علت کاهش میزان عبور الیوههوا (شوکل  )2بوا افوزایش
تراکم ناخالصی در نمونهها باشد.
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شکل  :6تغییرات مقاومت ورقه ای در نمونه های تحوت بررسوی در دو
حالت تاریکی و در معرض نور فرابنفش.

نتیجهگیری
ما در این تحقیق الیههوای نوازک خوالص  NiOو آالیوش
یافته  NiO:Cuرا بر روی زیرالیه شیشه بوه روش اسوپری
پایرولیز الیه نشانی کرده و خواص فیزیکی الیهها را موورد
بررسی قرار داده ایم .نتایج مشخصه یابی ساختاری الیوههوا
حاکی از آن است که تمامی الیهها بسوبلوری ،بوا سواختار
مکعبی و با جهتگیوری ترجیحوی ( )۳۳۳هسوتند .تحلیول
این دادههوا حواکی از کواهش نسوبی انودازه بلوورکهوا و
افووزایش دررفتگیهووای بلوووری بووا افووزایش میووزان آالیووش
میباشد .این نتایج به همراه میزان تخلخل سطحی الیه ها
نشانگر آن است که نمونه خوالص از بیشوترین حساسویت
نوری در ناحیه فرابنفش برخوردار است.
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شکل  :2تغییرات جریان  -ولتاژ تاریکی در نمونههای مورد بررسی.

 0-3ویژگیهای فوتو رسانایی
شکل  6تغییرات مقاومت ورقه ای ) (Rshنمونههوا را در
حالت تاریکی و در شرایط تابش با دیود نورگسویل  UVبوا
طول موج  262 nmبه مدت  2 minنشوان مویدهود .ایون
دادهها حاکی از آن اسوت کوه نمونوه خوالص از بیشوترین
تغییرات مقاومت ورقه ای پوس از قورار گیوری در معورض
تابش در حدود  3/۳برابر مواجه گردیده لکن این تغییورات
در نمونه های آالیش شوده بسویار کمتور بووده و تنهوا در
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حدود  ۳/3برابر می باشد .بهبود خاصیت فوتو رسوانایی در
نمونه خالص در مقایسه با نمونه هوای آالیشوی موی توانود
متاثر از بزرگی ابعاد بلورکها ،کوچکی مقدار کورنش هوا و
دررفتگی های بلوری ،و سرانجام افوزایش میوزان تخلخول
سطحی که به افزایش سطح برهمکنشی بیشتر بوا فوتوون
های فرودی منجر می گردد باشد.

