
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

CuAlO2های نازک الیه و اپتیکی ریکیخواص الکت جایگزینی منیزیم برثر بررسی ا
 

 
  مجید، شعارقناعت ؛یرتضم، عاصمی ؛حافظه، ممقانی

 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی،نانو  آزمایشگاه

 

 چکیده
های نازک با استفاده بررسی و مطالعه شده است. الیه CuAlO2 های نازکمختلف ناخالصی منیزیم بر خواص الکتریکی و اپتیکی الیهمقادیر  راین مقاله اث در

ی ساخته شده دهد که نمونهی الکتریکی نشان میگیری تراگسیل و مقاومت ویژهنشانی چرخشی تهیه شدند. نتایج اندازهاز روش محلول شیمیایی و تکنیک الیه

است. با استفاده از نتایج  ٪ 62/55اهم در سانتی متر و  081با بیشترین تراگسیل را دارد که به ترتیب برابر  کمترین مقاومت و ٪ 5با استفاده از محلول 

  .بدست آمد eV 10/1 تراگسیل، گاف انرژی این نمونه 
 

 

Electrical and optical properties of Mg-doped CuAlO2 thin films by sol-gel processing 
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Abstract  
 

We have investigated the effect of Mg substitution on optical and electrical properties of CuAlO2 thin films. 

Mg-doped CuAlO2 thin films were prepared by sol-gel process. the measurement results of transmission and 

resistivity show that prepared specimens with 5% doping have minimum resistivity and maximum transmission 

which are nearly 180 Ω.cm and 75.26 %, respectively. By using transmission spectrum data, it is realized that 

the band gap is around 3.31 eV and the thickness of samples is about 130 nm. 

 PACS No.      68, 73, 78    

     

 

  قدمهم
بف  لییفد لاشفگا  فاف     ،  (TOS) فهای اکسیدی شفاا نیمرسانا    

-توج  زیالی را ب  خول معطوف کرله ،انرژی پها لر سایهای اخیر

صففیایا  ،صففیایا ایرگرونیففر نففوری کففاربرل اراوانفف  لر  و انففد

هفای خورشفیدی و ریفره    سفوو   ایرگرواپگیر ، حسگرهای  فازی، 

نیمرسفاناهای اکسفیدی    یهفای  سفگرله  اربرلباوجول کف  [.1] لارند

نفوری   کاربرلهای کم  از آنها بفرای سفاخا الواف اعفا     ،شااف

اویفیا   اسفا.   p نفو   TOS ش شده اسا ک  لییفد آ  نوفول   زار

 1117لر سا  بول ک    p ، CuAlO2نیمرسانای اکسیدی شااف نو 

توسط کاوازوئو  زارش شد ک  با شیاسفای  آ     نازک الی  بصورف

[. ایفا نیمرسفانا   2]افراه  شفد    شااف ساخا الواف نوری امرا 

برای ساخا الواف اعا  نوری از جمو  سوو  خورشفیدی کفاربرل   

ی نفانو  ای لر انفدازه لارل. برای ساخا ایا قطعف  الز  اسفا الیف    

  لاشگ  باشی  تا بگوانی  ب  کاربرلهای مورل انگظار لسا یابی .

وجفول   CuAlO2هفای نفازک   های مخگوا  برای ساخا الی روش

پایس  ،کیدوپاش نشان  بخار شیمیای ،توا  ب  روش الی لارل ک  م 

محوو  شیمیای  روش   . روشییزری و محوو  شیمیای  اشاره کرل

هفای نفازک اسفا. ایفا     هزیی  برای ساخا الیف  سریا و ک  آسا ،
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هفای نفانومگری را لارل. لر ایفا    روش قابویا کیگر  ضخاما الیف  

هفا بف  پارامگرهفای مخگواف  نظیفر      واپگیر  الی روش خواص ایرگر

ناخایص  وارل شده و عمویاف حرارت  وابسگ  اسا  روظا محوو ،

[3.]   

نشفان   لر ایا مقای  از روش محوو  شیمیای  ب  همراه ترییر الیف  

با ناخایص  مییزی   CuAlO2 های نازکچرخش  برای ساخا الی 

  بفر روی خفواص   اسگااله شده اسفا و ارفر تیییفر روظفا مییفزی     

انگظفار   .ها مورل بررس  قفرار  راگف  اسفا   ایرگریر  و اپگیر  الی 

لاری  مییزی  ب  عیفوا  ناخایصف  لو فرایگف  و بفا لرصفد وزنف        

 را بطور میاسب بهوول بخشد. خواص مالهمیاسب قالر باشد 
 

 تجربیمبانی 
 ر  بر مو ( و  56/111آب  )با جر  موی   1از مس اسگاف  

ی  ر  بر مو ( ب  عیوا  ماله 13/376آب  ) 1ف آیومیییو  نیگرا

 ر  بر مو ( برای وارل  11/256آب  ) 5آرازی و از مییزی  نیگراف 

مگااکس  اتانو  )با -2کیی . از کرل  ناخایص  مییزی  اسگااله م 

 ر  بر مو ( و مونواتانو  آمیا ب  ترتیب ب   91/75جر  موی  

ب  طوری ک  روظا بری  عیوا  حال  و پایدار کییده بهره م 

  CuAl1-xMgxO2محوو [. 1] موالر باشد 2/9محوو  

(97/9،96/9،93/9،9x=)  نشان  آماله شد. برای اسگااله لر الی

رانی  روی  39لور بر لقیق  ب  مدف  3999نشان  با آهیگ الی 

انجا  شد. برای توخیر حال  و خارج نمول  ی شیش  زیرالی 

لقیق  لر کوره هوا لر  29ای تهی  شده ب  مدف هترکیواف آی ، الی 

سازی قرار  رال تحا ارآیید خشری سانگ لرج  199لمای 

بار برای لسگیاب  ب  ضخاما مورل نظر تررار  5آیید  راگید. ایا ار

-نانومگر لسا م  21ضخاما  نشان  تقریوا ب لر هر بار الی  شد.

ان  محوو  شیمیای ، نشاسا ک  روش الی   ایا بدا  معی .یابی 

از طرف  کید.ی ضخاما را ب  خوب  اراه  م امرا  کیگر  نانومگر

ی لهد ک  اازایش ضخاما لر یر مرحو لیگر تجرب  نشا  م 

ها ب  نانوالی  لر پایا  .انجامدها م نشان  ب  کاهش کیایا الی الی 

  رال ولرج  سانگ  699لر لمای ی خال لر کوره مدف یر ساعا

  .میو  بار قرار  راگید 7×19 -3یراشار ز

های مخگوف مییزی  روی خواص ارر روظا مطایع ب  میظور 

، خواص ایرگریر  با CuAlO2:Mgهای نازک ایرگرواپگیر  الی 

ای و ارر ها  نقط های آزمایشگاه  پروب چهاراسگااله از چیدما 

 لهو خواص اپگیر  با اسگااله از طیف سیج آوانگس لر محدو

  نانومگر مورل بررس  قرار  راگید. 099-329
 

لر محدوله  CuAl1-xMgxO2های نازک ترا سید الی  1شرد 

 های نازکالی لهد. ترا سید نانومگر را نشا  م  099-329

CuAl1-xMgxO2  (97/9،96/9،93/9،9x=)  یعی Mg0،Mg3 

،Mg5  وMg7   و  25/76، 73/51 ،52/09نانومگر ب  ترتیب  619لر

لرصد اسا. با اازایش میزا  ناخایص  مییزی ، ناهمواری  73/71

یابد و لر ارر کاهش ایا ناهمواری، پراکید   سطوح کاهش م 

زا  ی آ  بصورف اازایش میها کاهش یااگ  ک  نگیج سطح  از الی 

 [.6]ترا سید نور قابد مشاهده اسا 
 

 
 .CuAl1-xMgxO2 های نازک . ترا سید الی 1شرد 

 

المورف بدسا -ضریب جذب را م  توا  با اسگااله از قانو  بیر

 آورل ک  ب  صورف زیر اسا:

(1               )                                      .1 1
( )Ln

d T
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نسوا مقدار انرژی تابش  جذب شده توسط هر جس  ب  انرژی 

نامید. ضریب جذب   جس  م تابش  ارولی را ضریب جذب آ

های سطح جس  و طو  موج ارولی بسگگ هر جس  ب  ویژ  

-ترا سید نور را نشا  م  Tضخاما الی  و  dلر ایا رابط   .لارل

اساس جذب ب  صورف تحریر ایرگرو  از نوار فرایا ب   .لهد

 [.5]نوار رسانش اسا 

 شول: ی زیر بیا  مرابط ا بتاک ک   ارمو با اسگااله از  

(2)            

( ) ( )n

gh A h E     

را انجا   CuAl1-xMgxO2های نازک انرژی الی  ی  افمحاسو 

 Aو  انرژی اوتو  hν  اف انرژی اوتو ،  Egلالی . لر ایا رابط  

و  2ابر بر n، برای  ذارهای مسگقی ضرایب رابا هسگید.  nو 

با رس  نمولار  [. 7،1]اسا  6/9برابر  nبرای  ذارهای ریرمسگقی ، 

(αhν)
2

و تعییا محد تقاطا آ  با  (hν)حسب انرژی اوتو  بر 

 اف انرژی توا  مقدار  اف انرژی را تخمیا زل. محور انرژی م 

نشا   2لر شرد  CuAl1-xMgxO2های نازک مسگقی  برای الی 

بار  هایلاله شده اسا. با اازایش ناخایص  مییزی ، چگای  حامد

مورس، اازایش  اف انرژی  -ارر برسگیابا بق اطماازایش یااگ  ک  

-یو  میزا  ناخایص با اازایش طوق ایا ارر  را لر پ  خواهد لاشا.

. ایا رولهای کوتاهگر پیش م ی جذب ب  سما طو  موج

ریا تهای بار لر پاییاجابجای  با لر نظر  راگا اازایش حامد

رساناهای  ک  ایا ارر لر نیم صیف اسا.حایا نوار رسانش قابد تو

همچییا وقگ   .[0] بار زیالی لارند قابد مشاهده اساهای حامد

 اف ، ای با شعا  یون  بزر گر ب  نیمرسانا اضاا  م  شولماله

  Mg0،Mg3 ،Mg5های  اف انرژی. یابدانرژی نیمرسانا اازایش م 

  .ااس 37/3و  eV96/3 ،11/3 ،31/3 ب  ترتیب    Mg7و

های بار اازایش یااگ  و با اازایش میزا  ناخایص  مییزی ، حامد

Mgیابد. وقگ  ی ایرگریر  کاهش م مقاوما ویژه
جایگزیا  +2

Al
شول ایرگرون  از نوار فرایا مس با برقراری پیوند با م  +3

آ  ایجال حاره ی کید ک  نگیج اکسیژ  ب  ایا تعال  بارها کمر م 

با  شول.ایا حاره باعث کاهش مقاوما م  اسا.لر نوار فرایا 

یابد اما با اازایش مقاوما ابگدا اازایش م  ،اازایش ناخایص 

 یابد.، مقاوما کاهش م ٪6ب  مقالیر باالی  ناخایص 

 .CuAl1-XMgxO2 های نمون نگایج ارر ها  برای :  1جدو 

 

-چگای  حامد نمون 

 های بار

(cm
-3) 

پذیری تحرک

های حامد

cm)بار
2
/Vs) 

 رسانید  

(s/cm) 

CuAlO2 1915×7/2 32/9 3-19×30/1 

CuAlO2:Mg(3%) 1917×6/2 97/9 2-19×20/9 

CuAlO2:Mg(5%) 1910×90/7 9911/9 1-19×966/9 

CuAlO2:Mg(7%) 1917×2 971/9 2-19×227/9 

 

 
 

 . CuAl1-xMgxO2های نازک نمولار  اف انرژی الی   : 2شرد

 

بیشگریا  کمگریا مقاوما و ٪6زی  میی ک  شولمشاهده م 

لارل  CuAlO2بیابرایا بهگریا جایگزیی  را لر  رسانید   را لارل

های نازک بدیید ازون  اکسیژ  یا کموول اوز رسانید   الی  .[2،1]

Mg های یون  اسا و با توج  ب  شعا 
Al و 2+

موجب بزر گر 3+

حضور د لر ارر ایا ارآیی شول.ی صاحاف بووری م شد  ااصو 

یابد ک  موجب کاهش زایش م اکسیژ  لر نقاط ارع  شور  اا

 مقاوما 3شرد . شولمقاوما ایرگریر  و اقزایش رسانید   م 

را بر حسب لرصد  CuAl1-xMgxO2های ی ایرگریر  نانوالی ویژه
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با اازایش مییزی   بییی همانطور ک  م  لهد.نشا  م ناخایص  

لر . بعالوه [6] یابدبار ابگدا اازایش و سپس کاهش م  هایحامد

مقاوما    مقدار بهیی  رسیده اسا.مقاوما ویژه ب  Mg5نمون 

-م محاسو   ρ=1/enµ های نازک با اسگااله از ارمو ی الی ویژه

 ها اسا.پذیری حامدتحرک µهای بار و حامدچگای   nک  شول 

نمون  با ناخایص   (1جدو  ) یری ارر ها  نگایج اندازه با مطابق

مقاوما  های بار را لارل.حامد پذیریتحرک باالتریا چگای  و 6٪

با اسگااله از چیدما  ارر ها    Mg7و  Mg3 ،Mg0 ،Mg5های الی 

 اه  لر سانگ  مگر بدسا آمد. 137و  109، 361، 729 ب  ترتیب

با CuAl1-xMgxO2 های   الی ایرگریر مقاوما ویژه نمولار : 3شرد

 .لرصدهای مخگوف
        

  نتیجه گیری
    CuAl1-xMgxO2 هاینانوالی  ایا مقای لر      

(97/9،96/9،93/9،9x=)  ب  روش محوو  شیمیای  و با اسگااله از

نشان  چرخش  تهی  شدند. ارر لرصدهای مخگوف مییزی  بر ترییر الی 

و  های اپگیر س  شد. اندازه  یریروی خواص ایرگریر  و اپگیر  برر

Mg لهید ک  جایگزیی ایرگریر  نشا  م 
های نازک لر الی  +2

CuAlO2  ب  جایAl
لهد و ترا سید و  اف انرژی را اازایش م  +3

های بار، مقاوما کاهش م  یابد. همچییا ب  لیید اازایش چگای  حامد

گااله از محوو  با ای ک  با اسلهد ک  نمون نگایج ارر ها  نشا  م 

ساخگ  شد، بیشگریا ترا سید و کمگریا مقاوما را لارل  ٪6ناخایص  
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