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 و بررسی خصوصیات اپتیکی آن Cu1-xZnxFe2O4ساخت و مشخصه یابی نانوکریستالهای 

  معماریان ، فاطمه ؛مرادلو ، عمران  ؛دادمهر ، وحید  ؛کشفی ، منیره

 ایران  –تهران  ،9881989991کد پستی  دانشگاه الزهرا، -گروه فیزیک –آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسا نا 

 چکیده
برای تمامی نمونه    Fd3mژل ساخته شدند . ساختار اسپینلی مکعبی با گروه فضایی  –به روش سل   =x 0 ، 02.7 ،7/0،  97/0،  9با مقادیر   Cu1-xZnxFe2O4 نانوبلورهای

نمونه ها ظریف سازی شد و نوع ساختار اسپینلی ، توزیع کاتیونی و ثابت شبکه برای    XRDو بر اساس تحلیل ریتولد طیف    MAUD ها تایید شد . با استفاده از نرم افزار

  UV-visگاف نوری نمونه ها با استفاده از طیف جذب در ناحیه .هال محاسبه شد  –تمامی نمونه ها بدست آمد و اندازه بلورک و مقدار ریزکرنش با استفاده از رابطه ویلیامسون 

 نمونه ها نیز مورد بررسی قرار گرفته اند .   PLبدست آمد . طیف 

 

Preparation and characterization of Cu1-xZnxFe2O4 nanocrystals --- investigation of it’s 

optical properties 

Magnet& superconducting Res. Lab., Physics department, Alzhara University,P.C.1993891176 Tehran-Iran 

 

Abstract  

 
Nano crystals Cu1-xZnxFe2O4 with x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 were synthesized by sol-gel method. X-ray diffraction indicated the 

formation of single-phase cubic spinel structure with Fd3m space group for all samples .The XRD patterns of samples were 

refined by Rietveld method for calculating cation distribution and lattice parameter. The crystallite size and microstrain of them 

were calculated by using Williamson- Hall equation..The Optical band gap of samples were calculated by UV-vis spectroscopy. 

The PL spectra of samples is investigated too.  

PACS No:61,77 

 مقدمه 

A]با فرمول عمومی  اسپینل ها دسته ای از فریت ها 
2+

][B
3+

]O4 

   Zn , Cu , Coکاتیون فلزی دو ظرفیتی مثل   Aکه در آن  هستند 

سلول واحد فریت اسپینلی یون  در است.  Feیون سه ظرفیتی B  و

 16شامل و اند های اکسیژن بصورت تنگ پکیده مکعبی قرار گرفته 

. به منظور حفظ می باشد بخش اکتاهدرال .1بخش تتراهدرال و 

تو سط بخش اکتاهدرال  91بخش تتراهدرال و  9خنثایی بار تنها 

بین کاربردهای  از .] 9[ظرفیتی اشغال می شوند. 1و  .یون های 

مس و روی می توان به استفاده آن در هسته ترانسفور فریت  فراوان

، ] . [ اشاره نمودو ...  یکاتالیستخواص  سنسورهای گازی ،ماتورها، 

همچنین فریت روی به عنوان یک فوتوکاتالیست خوب شناخته شده 

 .]1 [است

 آزمایشات تجربی 

 ژل بهره گرفتیم . این روش –برای ساخت نمونه ها از روش سل 

 دارای ویژگی های منحصر خاصی از جمله همگنی ، خلوص باال و

یکنواختی است . برای تهیه نمونه به این روش پس از انجام 

 استوکیومتری پودر نیترات های فلزی را با میزان آب الزم مخلوط

نموده و قطره قطره به اسید سیتریک اضافه می کنیم تا سل تشکیل 

می رسد که   pHو پس از تشکیل سل نوبت به مرحله تعیین  شود

اهمیت زیادی در کیفیت محصول و اندازه نانوبلورهای سنتز شده  

پس از این  ]6 [بهینه برای نمونه های ما یک می باشد   pHدارد. 

قرار داده  درجه سانتی گراد بر روی هیتر 90مرحله سل را در دمای 

تا ژل خشک و چسبنده ای حاصل شود و بطور مداوم هم می زنیم 

درجه  917محصول حاصل از این مرحله را در کوره مکعبی در دمای 

ساعت قرار می دهیم و سپس پودر حاصل  6.سانتی گراد به مدت 

ساعت در  6از این مرحله را در هاون می ساییم و سپس به مدت 

 به منظور کلسینه شدن و درجه سانتی گراد 100-700دمای 

به این ترتیب پودر  و فازهای بلوری در کوره قرار می دهیم . تشکیل

 حاصل می شود.  Cu1-xZnxFe2O4 فریت  ی  نانو کریستال ها
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، توزیع کاتیونی مشخصه یابی نمونه ها از جمله ساختار ، ثابت شبکه 

 دستگاهو ریز کرنش توسط  بلورکگروه فضایی و همینطور اندازه  ،

در   PW 1800 مدل PHILIPS  شرکت ساخت Xپراش اشعه 

( به طول موج CuKαدرجه ، با تابش ) θ. ،80-6مقیاس 

76071/9 = λ  میانگین اندازه  مورد بررسی قرار گرفت . آنگستروم

 شرکت ساخت دانه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی

HITACHI مدلS4160  خواص اپتیکی نمونه ها با . جام شدان

فوتو  طیف سنج  و UV-vis ر ناحیه داستفاده از طیف جذب 

با   CARY ECLIPSEمدل  VARIAN ساخت شرکت  لومینسانس

 مورد بررسی قرار گرفت. نانومتر 610طول موج تحریک اولیه 

 نتایج و بحث 

   Cu1-xZnxFe2O4نمونه  Xتحلیل طیف پراش اشعه .9

را   Cu1-xZnxFe2O4نانو بلور های    Xالگوی پراش اشعه  9شکل 

  MAUDنمونه ها با استفاده از نرم افزار  XRDطیف  نشان می دهد .

بر اساس تحلیل ریتولد ظریف ساازی شاد ثابات شابکه ، حجام      و  

ع کااتیونی و ناوع سااختار بدسات آماد. حضاور       سلول واحاد ، توزیا  

( و 660( ، )799( ، )..6( ، )600( ، )199( ، )0..صفحات اصلی )

 ( 919( و )1.6( ، )711( ، )..1، )( ...هم چنین صفحات فرعی )

سااختار مکعبای باا گاروه      مویاد تشاکیل   در الگوی پراش نمونه ها 

 در که با مقادیر ثبت شده در کارت های می باشد   Fd3mفضایی 

    CuFe2O4در نمونه  .  اردنیز هم خوانی د  JCPDSاستاندارد 

همانطور که  هیچ گونه پیک اضافی ناشی از ناخالصی مشاهده نشد.

دارای ساختار   =x 0نمونه  با آالیشمشاهده می شود   9در جدول 

دارای ساختار اسپینلی  =7/0x، 7/0.و نمونه با  کوساسپینلی مع

می  معمولیدارای ساختار اسپینل  =97/0x، 9نمونه با  ترکیبی و

حجم سلول واحد ، ثابت شبکه ، توزیع کاتیونی  9باشد. در جدول 

و همچنین نوع ساختار اسپینلی   MAUDنرم افزار  بدست آمده از

برای هر نمونه آمده است ، همانطورکه مشاهده می شود ثابت شبکه 

ابد و دلیل این امر بزرگتر بودن یبا افزایش میزان روی افزایش می 

 شعاع یونی روی)
 

  مس ) ( نسبت به96/0
 

افزایش  ( است.0/ .9

و کریستالیتی بهتر نمونه  روی به بهتر شدن کیفیت ساختار نمونه

 کمک می کند و از این رو باعث افزایش شدت پیک ها می شود.

 

 Cu1-xZnxFe2O4الگوی پراش اشعه ایکس فریت   : 9شکل 

ریاز کارنش باا اساتفاده از رابطاه       به منظور محاسبه اندازه بلورک و

 ( و با استفاده از مشخصات صفحات اصلی9هال )رابطه  –ویلیامسون 

پراش ، اطالعات مربوط به زاویه پراش آنهاا و فاصاله باین صافحات     

آنهاا   Xمیلر و پهنای نصف ارتفاع پیک ها را از الگاوی پاراش اشاعه    

 این روش دقیق عاالوه بار انادازه محادود بلورهاا ،     استخراج کردیم . 

اعوجاج های بلوری را نیز در نظر می گیرد. به دلیل آالیاش باا یاون    

تلر نامیده می شود ودر شبکه ایجاد اعوجاج مای   –ان یمس که یون 

 برحسب  βCosθ/λنمودار و رسم نمودار  9کند با استفاده از رابطه 

  Sinθ/λ  ،    مقدار ریز کرنش هاη   از شیب نمودار و مقادار بلاورک 

 .بدست می  آیاد . نتاایج  در جادول    از عرض از مبدا نمودار  Dها  

 آمده است.

β cos θ/ λ =K/D + ηsin θ /λ                             (1)  

هما نطور که می بینیم ریز کرنش با کاهش آالیش یون مس کااهش  

تلر  –ان ی مس در شبکه مولد اعوجاج هایی از نوع  می یابد زیرا یون

 ادامه می یابد و سپس ریاز کارنش دوبااره    7/0ست و این کاهش تا ا

افزایش یون روی در ساختار افزایش می یابد و دلیل آن نیز می تواند 

 نیاز  9هماانطور کاه در جادول    . با شعاع یونی بزرگتر از آهن باشاد  

 مشهود است یون های روی بجای یاون آهان در سااختار قارار مای     

کرنش ایجاد مای  ساختار درگیرند و چون شعاع یونی بزرگتری دارند 

 و لذا ریزکرنش افزایش می یابد. با افزایش اندازه بلورک مقادیر کنند 
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 Cu1-x ZnxFe2O4: مقادیر ثابت شبکه توزیع کاتیونی و نوع ساختار نمونه های  9جدول 

زیرا ریاز کارنش باا پهناای پیاک رابطاه        ریز کرنش کاهش می یابد

مستقیم دارد و اندازه بلورک با پهناای پیاک رابطاه عکاس دارد لاذا      

 کرنش با اندازه بلورک رابطه معکوس دارد.ریز

 هال ، مقادیر اندازه بلورک و ریز کرنش برای تمام نمونه ها –: معادله ویلیامسون  .جدول 

 نمونه   SEMتحلیل تصاویر ..

 روی را نشان می دهد . فریتنانو بلورهای   SEMتصویر  .شکل 

 

 فریت روی  SEMتصویر : . شکل 

 اتقریب توزیعفریت  های دانههمانطور که مشاهده می شود  

 جاذبه دلیل به ها دانه که آنجایی از . باشند می دارا را یکنواختی

 بلورک چندین از آنها پیوستگی هم به و ها بلورک میان مغناطیسی

 دانه هر و شود می دیده آنها اندازه در توزیع این ، اند شده تشکیل

 ها دانه اندازه . باشد ها بلورک از تعدادی پیوستگی حاصل تواند می

روی بین  فریت  نمونه در الکترونی روبشیبا استفاده از میکروسکوپ 

 نانو متر متغیر است. 60 -7.

 تحلیل خواص اپتیکی . 1

  UV- Visطیف جذب در ناحیه .  1-9

از طریق  Cu1-xZnxFe2O4بررسی خواص اپتیکی نانو بلورهای فریت 

امکان فرابنفش  –ی در ناحیه مرئاین نانو بلورها  جذب طیف بررسی 

 طیف جذب نمونه ها را نشان می دهد . 1که شکل  پذیر است

 

 Cu1-xZnxFe2O4نانوبلورهای فریت  UV- Vis :طیف جذب 1شکل 

به و فرابنفش  -در ناحیه مرییبا استفاده از طیف جذب بدست آمده  

می استفاده   Tauc plotsمنظور بدست آوردن گاف انرژی از روابط 

 م :کنی

(αhυ)
q

=(hυ-E
g
)       

برای گاف انرژی   =q.برای گاف انرژی غیر مستقیم و   =q 9/.که 

اگر  هابططبق این راز طیف جذب بدست می آید.  αمستقیم است و 

را برحسب   hυ=EPانرژی فوتون فرودی 
1/2
(αhυ رسم کنیم  گاف )

را    hυ=EPاگر انرژی فوتون فرودی و غیر مستقیم بدست می آید 

 برحسب 
2

(αhυ ،رسم کنیم گاف مستقیم بدست می آید ) 6شکل 

گاف انرژی مستقیم فریت روی را نشان می دهد و برای سایر فریت 

ها نیز به همین ترتیب نمودار گاف انرژی مستقیم و غیرمستقیم 

نتایج قابل مشاهده است.    1که نتایج آن در جدول بدست آمد

 نیز ] 7 [در مراجعدر این مقاله با آنچه روی  بدست آمده برای فریت

نیز   1 همینطور که در جدولشده است مطابقت دارد . گزارش 

 ریز کرنش

 )%(η 

 اندازه بلورک

D(nm) 

 رابطه ویلیامسون هال

y=ax+b 

Cu(x) 

77/0  ± 099/0  87/.9 ± 006/0  y=- 0077/0 x+ 0017/0   0              

.9/0  ± 001/0  01/.8 ± 007/0  y=- 00.9/0 x+ 0019/0  .7/0  

.7/0  ± 007/0  00/10 ± 001/0  y=- 00.7/0 x+ 0010/0  7/0  

.9/0  ± 001/0  9./.9 ± 007/0  y=- 00.9/0 x+ 001./0  97/0  

79/0  ± 09./0  91/9. ± 001/0  y=- 0079/0 x+ 0090/0    9                

ثابت 

 شبکه

( 
 

) 

 

 MAUDتوزیع کاتیونی بدست آمده توسط 

نوع 

 ساختار

 اسپینلی

نمونه 

(x) 

191/9 [Fe1.0
3+] tet [Cu1.0

2+, Fe1.0
3+] oct O4

2-
 0 معکوس 

187/9 [Cu2+
.25,Zn2+

.25,Fe.5
3+]tet[Cu.5

2+,Fe.5
3+]octO4

2-
 7/0. ترکیبی 

698/9 [Cu2+
.4,Zn2+

.5,Fe.1
3+]tet[Cu.1

2+,Fe1.9
3+]octO4

2-
 7/0 ترکیبی 

611/9 [Cu2+
.25,Zn2+

.75]tet[ Fe2
3+]octO4

2-
 97/0 معمولی 

667/9 [Zn2+
1]tet[ Fe2

3+]octO4
2-

 9 معمولی 
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الکترون ولت و گاف  9/.1شود گاف انرژی مستقیم مشاهده می 

الکترون ولت برای فریت مس بدست آمده  ./67انرژی غیر مستقیم 

 گزارش شده مطابقت کامل دارد.  که با آنچه در مراجع

 

 مستقیم فریت روی: گاف انرژی  6شکل 

 Cu1-x ZnxFe2O   4 : مقادیر گاف انرژی مستقیم و غیر مستقیم نمونه  1جدول 

 0 .7/0 7/0 97/0 9 (xنمونه )

 1./9 90/9 17/9 16/9 90/9 (eVگاف مستقیم )

 ./67/. 71/. 61/. 70/. 67 (eVگاف غیر مستقیم )

 . طیف فوتولومینسانس نمونه ها  . -1

سانتز   Cu1-xZnxFe2O4  نانوبلورهاای طیف فوتولومینساانس   7شکل 

را در دمااای اتااا    =x 0،  7/0.،  7/0،  97/0، 9بااا مقااادیر  شااده 

 باند   6نشان می دهد . هما نطور که در  شکل مشهود است  

 

 در دمای اتا  Cu1-xZxFe2O4: طیف فوتولومینسانس نمونه 7شکل

انتشاری در طیف نانوبلورهای سنتز شده مذکور مشاهده می 

 ،7.8نماییم.موقعیت با ندهای انتشاری در محدوده طول موج های 

به ازای میزان آالیش های مختلف  نانومتر است. 769و 610،690

     هست و بهثابت  769، و 610یون روی موقعیت باندهای انتشاری 

Fe  دلیل گذار یون های
3dبه صورت +3

3
 4s

2        
3d

 و پیک   می باشد  5

اسات کاه در   ناانومتر    769ار نانومتر نیز همان گاذ  7.8موجود در 

رای الیاه  با  ]1[سطوح ارتعاشی پایین تر رخ داده اسات . در مرجاع   

 .نانومتر گزارش شده اسات  710و  690در محدوده  ZnFe2O4نازک 

 Znشدت این گذارها به ازای افزایش میازان آالیاش   
افازایش مای   +2

 یابد.  

 . نتیجه گیری  6

،  7/0،  97/0، 9با مقاادیر   Cu1-xZnxFe2O4های فریت  نانو کریستال

.7/0  ،0 x=    ژل ساخته شده اناد . باا اساتفاده از     –به روش سل

نموناه هاا ظریاف ساازی شاد کاه         XRDطیف   MAUD نرم افزار 

برای تماام نموناه هاا      Fd3mتشکیل ساختار مکعبی با گروه فضایی 

نمونه هاا    XRDتایید شد . با استفاده از روش ریتولد و برازش طیف 

ی و هم چنین ثابت شبکه بدست توزیع کاتیونی ، نوع ساختار اسپینل

که دلیل آن  . ثابت شبکه با افزایش آالیش روی افزایش می یابدآمد 

 از نیز بزرگتر بودن شعاع یونی روی نسبت به مس است . با اساتفاده 

هال مقدار  –و به کاربردن معادله ویلیامسون   XRDداده های طیف 

باا اساتفاده از    .اندازه بلورک ها بدسات آماد    ریز کرنش و همچنین 

فرابنفش گاف مستقیم و غیر مساتقیم   –طیف جذب در ناحیه مریی 

برای تمامی نمونه ها محاسبه شد و همینطور طیف فوتو لومینسانس 

 گرفت.نمونه ها مورد بررسی قرار 

 . مراجع 7
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