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 الیه نشانی روشساخته شده به  YBa2Cu3O7 ساخت الیه ابررسانای بربررسی اثر زیرالیه 

 چرخشی 
 منصور، فربد ؛زرگرشوشتری، مرتضی بازلی، فرزانه؛

 اَّاص گشٍُ فیضیه، داًطىذُ علَم، داًطگاُ ضْیذ چوشاى،

 چكيده
ٍ SrTiO 3ضذ. هحلَل پَضطی سٍی دٍ صیشالیِ  ساختِّای فلضی ا استفادُ اص استاتچشخطی ت الیِ ًطاًی سٍشتِ YBa2Cu3O7دس ایي تحمیك، الیِ اتشسساًای 

o ّا دس دهایآلَهیٌا الیِ ًطاًی ضذ. ًوًَِ
C930 سٍی  تش ای وِهثیه سا تشای ًوًَِستطىیل ساختاس اٍستَ ،گشهادّی ضذًذ. ًتایج حاصل اص پشاش پشتَ ایىس

SrTiO3  هماٍهت صفش  دس آستاًِ دهای تحشاًی ایي ًوًَِ .دّذًطاى هی ،دتَ ضذُالیِ ًطاًی K82 ًتایج حاصل اص هیىشٍسىَج الىتشًٍی چٌیي، . ّنتِ دست آهذ

 صاف ٍ یىذست ًطاى داد. الیِ سٍتطی سغح ًوًَِ سا دس هشوض

 

Study the effect of substrate on synthesis of YBa2Cu3O7 superconductor film by spin 

coating 
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Abstract  
 

In this research YBa2Cu3O7 superconductor film was synthesized using metal acetate via spin coating method. 

The coating solution was deposited on SrTiO3 and Alumina substrates. The samples were heated at 930 
o
C. The 

results of XRD verified the formation of the orthorhombic structure for sample that deposited on the SrTiO3. The 

TC(0ff)=82 K was obtained for this film. Also, the results of SEM were shown that the films surfaces are smooth 

in the center. 

 

PACS No.74 

 

 قدمه م
، >YBa2Cu3O7=1   (YBCO)یپس اص وطف اتشسساًای دهای تاال

 جشیاى تاال یّای اتشسساًایاسی تشای ساخت سینّای تستالش

َست گشفت. دس هیاى تشای واستشدّای دس دهای ًیتشٍطى هایع ص

تِ دلیل داسا تَدى خَاظ عالی دس  YBCOاتشسساًاّای اوسیذی، 

تشای واستشدّای هغٌاعیسی تَد.  واًذیذای هٌاسثی ،هیذاى هغٌاعیسی

تِ علت اتصال ضعیف ٍ  ّاگیشی ًاهٌاسة تیي داًِجْتتِ علت 

چگالی جشیاى تحشاًی پاییٌی  اتشسساًاّای سشاهیىیّا، هشص داًِ

 اتشسساًا تشای دستیاتی تِ چگالی جشیاى تحشاًی تاال، تافت .داسًذ

الیِ  ساخت اتشسساًا تِ صَستوِ تاضذ  تلَستایذ تِ صَست ته 

تا وٌتشل دلیك  .>2تَاًذ ایي اهىاى سا فشاّن آٍسد =ًاصن هی

تا ویفیت خَب داسای چگالی جشیاى  YBCOپاساهتشّا، الیِ ًاصن 

، اًثاضت تَسظ لیضس، تثخیش ٍ ّای وٌذٍپاشتحشاًی تاال تِ سٍش

طل ًیض تشای  -سٍش سل .ُ استضذاًثاضت تخاس ضیویایی ساختِ 

پیص هَاد  .>3= ِ استگشفتساخت الیِ ًاصن هَسد تشسسی لشاس 

ّا ّای فلضی ٍ ًیتشاتالصم تشای ایي سٍش آلىَوسیذّا، استات

ّستٌذ. هضایای ایي سٍش ّوگٌی تاال، وٌتشل آساى استَویَهتشی ٍ 

هطىل  ،تشیي هعایة ایي سٍشیىی اص هْن .تاضذضیٌِ ووتش هیّ
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آى  وِ ًتیجِاًحالل سِ پیص هادُ هتفاٍت دس یه هحلَل است 

تش ًسثت تِ الیِ ساختِ ضذُ تِ سٍش فیضیىی ای تا ویفیت پاییيالیِ

 >.4دس تش خَاّذ داضت =

سٍش  تِ تا استفادُ اص هحلَل تْیِ ضذُاتشسساًا ساخت الیِ ًاصن 

ضَد وِ طل تِ دٍ صَست فلَئَس داس ٍ تذٍى فلَئَس تمسین هی-سل

 -سلّای د استفادُ ٍاتستِ است. تشتشیتٌذی تِ اسیذ هَسایي تمسن

 طل تذٍى فلَئَس عثاستٌذ اص:

 ، چَى تا تطىیل ایي هادُضَدتطىیل ًوی HF هادُ -1

 دضَاس است.اص ًوًَِ خشٍج آى 

 هحلَل حاصل هاًذگاسی تیطتشی داسد. -2

 تشی داسد.ختاس چگالسیض سا -3

 >.5ضًَذ =ظاّش ًوی BaF2فاصّای هیاًی هاًٌذ  -4

 دٍ تش YBCOّذف تشسسی ساخت الیِ ًاصن  ،دس تحمیك حاضش

 تاضذ.هی چشخطی الیِ ًطاًیسٍش تِ، SrTiO3آلَهیٌا ٍ  صیشالیِ

 روش آزمایش:

ّای ّا تا ًسثتهادُ، هخلَعی اص استاتتشای ساخت هحلَل پیص

هحلَل تِ  ٍ ضًَذحل هی همغشدس آب =Y:Ba:Cu 1:2:3هَلی 

 .دیشگهیساعت سٍی ّوضى هغٌاعیسی لشاس هذت ًیندست آهذُ تِ

هحلَل  pHپس اص ّوگي ضذى، ّیذسٍوسیذ آهًَیَم جْت تٌظین 

ظَس غلیظ ضذى ٍ چسثٌذگی تیطتش هٌاضافِ ضذ. هحلَل حاصل، تِ

oساعت دس حوام  4هذت تِ
C70 شای افضایص سعَتت لشاس گشفت. ت

 ّای الیِهحلَل اضافِ ضذ. ضستطَی صیشتِ صایلي، پزیشی صیشالیِ

SrTiO3  ًَِالتشاسًَیه اتاًَل حوام دس  (2( ٍ آلَهیٌا )ًوًَِ 1)ًو

ّای ٍ استَى اًجام ضذ. هحلَل آتی سًگ حاصل سٍی صیشالیِ

 ت سشعروشضذُ تِ سٍش چشخطی الیِ ًطاًی ضذ؛ الیِ ًطاًی تا

rpm3000 ِّا دس آٍى ثاًیِ اًجام ضذ؛ الی10ِهذت تo
C100 ِت-

ضخاهت تیطتش هٌظَس دستیاتی تِدلیمِ خطه ضذًذ. تِ 20هذت 

اس تىشاس ضذ. دس ایي هشحلِ ت 10ًطاًی ٍ خطه وشدى فشایٌذ الیِ

سجِ د  930لیمِ دس دهای د 40ّای حاصل دسٍى وَسُ تِ هذت الیِ

 دّی ضذًذ. حشاستگشاد ساًتی

 ها و نتایج:گيریاندازه

ّا تْیِ ٍ تَسظ آى XRDّا، عیف هٌظَس تعییي ساختاس ًوًَِتِ

اص عشیك هغاتمت تا الگَّای  Plus High Score X’pert افضاسًشم

دست آهذُ لشاس گشفت وِ ًتایج تِ تشسسیهَسد  ،استاًذاسد هَجَد

 ًطاى دادُ ضذُ است. 2ٍ  1دس ضىل

 
صیش الیِ  الیِ ًطاًی ضذُ تعذ اص پخت سٍی الگَی پشاش ًوًَِ  -: الف 1ضىل

SrTiO3  ًَِواست استاًذاسد  -ب (،1)ًوYBa2Cu3O7  

(JCDPDS No. 01-078-2143) 
 

 
 آلَهیٌاصیش الیِ  الیِ ًطاًی ضذُ تعذ اص پخت سٍی : الگَی پشاش ًوًَِ 2ضىل

 (2)ًوًَِ 

 ص:ضَد، عثاستٌذ اًىاتی وِ دس الگَی پشاش ایي دٍ ًوًَِ دیذُ هی
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-هی YBa2Cu3O7ّا هشتَط تِ ، تواهی لل1ِضىلدس  -1

 01-078-2143استاًذاسد  تا واست الگَی پشاش .تاضذ

ٍ ّیچ فاص ًاخالصی لاتل  123 ساختاس هغاتمت داسد.

، سضذ 1چٌیي ًوًَِ ّن تَجْی تطىیل ًطذُ است.

 دّذ.ًطاى هی cخَتی سا دس جْت 

ًطاى  BaAl2O4  ٍCuOّای ، حضَس لل2ِضىلدس -2

تاضذ هیآلَهیٌا پزیشی تیي الیِ ٍ صیشالیِ ٍاوٌص یدٌّذُ

ٍ دس ًتیجِ آلَهیٌا صیشالیِ هٌاسثی تشای ایي سٍش الیِ 

 ًطاًی ًیست.

الیِ  ّایّای ضثىِ ٍ هتَسظ اًذاصُ تلَسنثاتت -3

YBa2Cu3O7  سٍیSrTiO3  ًَِ( هحاسثِ ضذ، وِ 1)ًو

فاص  ،. هغاتك ًتایجآهذُ است 1ًتایج آى دس جذٍل 

 . اٍستَسهثیه ضىل گشفتِ است

  1ّای ضثىِ ًوًَِ ٍ ثاتت ّاهتَسظ اًذاصُ تلَسن: 1جذٍل 

 (nm)ّاهتَسظ اًذاصُ تلَسن

 )تا استفادُ اص ساتغِ ضشس(

 ثاتت ضثىِ

(Å) 

23 

80/3;a 

89/3;b 

63/11;c 

 

اًتخاب صیشالیِ تشای ساخت الیِ اتشسساًا اص اّویت صیادی 

فاوتَس اًتخاب صیشالیِ، ساصگاسی  تشیيتشخَسداس است. هْن

پزیشی تیي الیِ ٍ صیشالیِ دس هحیظ سضذ ضیویایی ٍ عذم ٍاوٌص

تاضذ. فاوتَس تعذی، تغاتك ضشیة اًثساط گشهایی الیِ ٍ الیِ هی

صیشالیِ است وِ تشای تأهیي چسثٌذگی تیي الیِ ٍ صیشالیِ ٍ 

ی جلَگیشی اص تشن خَسدى الیِ دس حیي فشایٌذ گشهادّی الضاه

تافتِ الصم است. تشای سسیذى تِ چگالی جشیاى تحشاًی تاال سضذ ّن

گیشی تلَسی الیِ ًسثت تِ صیشالیِ وِ هستلضم وٌتشل جْت ،است

تاضذ وِ خَد تِ اًغثاق پاساهتشّای ضثىِ الیِ ٍ صیشالیِ ٍاتستِ هی

ّای تِ ٍ صیشالیِ YBCO، همایسِ تیي پاساهتشّای 2 جذٍل است.

 دّذ.هی واس سفتِ سا ًطاى

 >YBCO=6  ٍ7ٍ آلَهیٌا تا   SrTiO3: همایسِ پاساهتشّای صیشالیِ 2جذٍل

ساختاس  هادُ

 وشیستالی

 ثاتت ضثىِ

(Å) 

ضشیة اًثساط 

 گشهایی

(o
C /6-10) 

ًمغِ 

 رٍب

(K) 

YBa2Cu3O7 82/3  اٍستَسهثیه;a 

89/3;b 

67/11;c 

16-10 1273< 

SrTiO3  2353 4/10 91/3 پشٍسىیت 

Al2O3 73/4 لَصی سخ;a 

73/4;b 

13;c 

4/8 2300 

ضَد، اثش ّایی وِ دس الیِ ًطاًی چشخطی هطاّذُ هییىی اص پذیذُ

ایي اثش وِ افضایص هماٍهت َّا تِ ٌّگام  (،3ضىل( ای استلثِ

تاضذ، یه صاٍیِ تواسی سا ّا ًسثت تِ هشوض هیچشخص الیِ، دس لثِ

َد سغح ضوٌذ ٍ سثة هیهحلَل ًسثت تِ صیشالیِ اعوال هی تِ

 .>8= هشوض ًاصاف ٍ تشآهذُ تاضذّا ًسثت تِالیِ دس لثِ

 
 ای دس الیِ ًطاًی چشخطی: اثش لث3ِضىل
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ای تاضذ وِ اثش لثِهی 1 تصَیش هیىشٍسىَج ًَسی ًوًَِ 4ضىل

  ضَد.ی تاالی سوت ساست، تِ ٍضَح دیذُ هیدس گَضِ

 
 1 ًطاًی چشخطی تشای ًوًَِای دس الیِ: اثش لث4ِضىل

 هغاتكدّذ. سا تعذ اص پخت ًطاى هی 1ِ ًوًَ SEMتصَیش  ،5ىلض

 ًاّوَاس ضذُ است.ّا اف ٍ یىذست ٍ لثِ، هشوض ًوًَِ صضىل

 
 دّذ.ّا)ب( ًطاى هیسا دس هشوض)الف( ٍ لثِ 1ًوًَِ  SEMتصَیش  :5ضىل 

 .دّذسا ًطاى هی 1، سفتاس هماٍهت تش حسة دهای ًوًَِ 6ضىل 

 ضَد.هطاّذُ هی K82 دس دهای شسساًایی گزاس تِ ات ،هغاتك ضىل

 
 = K82 TC(0ff)  ،1ًوًَِ  ی: ٍاتستگی هماٍهت تِ دها6ضىل

 گيری نتيجه

چشخطی سٍی دٍ صیشالیِ ًطاًی الیِ سٍشتِ YBCOساخت الیِ 

SrTiO3 ًَ( هَسد تشسسی لشاس گشفت. 2ِ ( ٍ آلَهیٌا )ًو1ًَِ )ًو

ساختاس  1ِ دس ًوًَتشسسی الگَی پشاش اضعِ ایىس ًطاى داد وِ 

YBCO ِعلت تِ 2ِ اها ًوًَ، تَدُاٍستَسهثیه  فاص ٍ ضىل گشفت

اًذ. فاصّای دیگشی ضىل گشفتِ ،پزیشی الیِ ٍ صیشالیٍِاوٌص

-دس هشوض الیِ هی 1ِ دٌّذُ سغح صاف ًوًًَطاى SEMتصاٍیش 

 K82ش هماٍهت صف دس آستاًِ 1دهای تحشاًی ًوًَِ چٌیي ّن تاضذ.

 .تِ دست آهذ

  سپاسگساری
 وٌین.صویواًِ تطىش هی ،حوایت هالی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاصاص 
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