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*SILAR METODU İLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMİN FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİNE TAVLAMANIN ETKİLERİ 
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ÖZET 

Bu çalışmada, SILAR metodu (ardışık iyonik tabaka adsorpsiyonu ve 
reaksiyonu) kullanılarak 70 °C'de cam alttaban üzerine 10 daldırma döngüsü ile 
Cu2O yarıiletken ince film elde edilmiştir. Elde edilen Cu2O ince film, 100, 300 ve 
500 oC'de bir saat süre ile tavlanarak tavlama sıcaklığının filmin yapısal, optik, 
morfolojik ve elektriksel özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Cu2O ince filmin X-ışını 
kırınım (XRD) analizlerinden filmin polikristal yapıda ve kübik fazda oluştuğu 
görülmüştür. Tavlama ile Cu2O ince filmin CuO ince filme dönüştüğü tespit 
edilmiştir. Bakır oksitince filmlerin görünür bölgedeki optik geçirgenlik değerleri 
%23-61 olarak bulunmuştur. Görünür bölgedeki ortalama kırılma indisi (n) değerleri 
2.13-4.50 olarak hesaplanmıştır. Filmin enerji bant aralığı değerinin (Eg) tavlama 
sıcaklığı ile azaldığı ve 2.47-1.93 eV arasında değiştiği tespit edilmiştir. FE-SEM 
(Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu) görüntülerinden filmin genellikle 
küresel yapıda homojen dağılım gösterdiği ve tavlama sıcaklığının etkisi ile daha 
sıkı bir yapının oluştuğu gözlenmiştir. Hall ölçümlerinden ince filmlerin p-tipi 
iletkenlik gösterdiği bulunmuştur. Cu2O ve CuO ince filmlerin özdirenç (ρ) değerleri 
ise 1.1x104 ve 8.2x103 Ωcm bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Cu2O, CuO, SILAR,İnce film, XRD 
 
ABSTRACT 
 In this study, semiconductor Cu2O thin film are obtained using SILAR 
(Succesive Ionic Layer Adsorption and Reaction) method at 70 °C on a substrate 
through 10immersion cycles. The film then are subjected to different annealing 
procedures at 100, 300 and 500 °C. The effect of various annealing temperatures 
are examined in terms of the change in structural, optical, morpholgical and 
electrical properties of the films. The XRD analyses indicate that Cu2O thin film 
exhibit a polycrystal structure and cubic phase. It is also concluded that annealing 
leads to a transition from Cu2O to CuO in the thin film structure. Optical 
transmittance values of Cu2O and CuO thin films in the visible region are attained 
to be between 23-61% whereas calculations for refractive indices (n) indicate that 
the values vary between 2.13-4.50. There found to be an inverse correlation 
between the annealing temperature and energy band gap values (Eg) where an 
increase in the anneling temperature leads to a drop in the energy band gap of 

                                                           
**Aynı başlıklı Doktora tezinden üretilmiştir. 
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given thin film within the interval of 2.47-1.93 eV. FE-SEM (Field Emission 
Scanning Electron Microscope) analyses demonstrate that a homogeneous 
spherical structure through the sample is observed. A more closely-packed 
structure is detected with respect to increasing annealing temperature. From the 
Hall effect measurement, it was found that Cu2O and CuO thin film exhibits p-type 
conduction. The resistivity values of Cu2O and CuO thin film are measured to be 
1.1x104 ve 8.2x103 Ωcm, respectively.. 
Key Words:Cu2O, CuO, SILAR,Thin film, XRD 
 
Giriş 
 Günümüz teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesini sağlayan yarıiletkenince 
film malzemelerin elektriksel iletkenlikleri çok geniş bir aralıkta kontrol 
edilebilmektedir. Normalde yalıtkan özelliği gösteren bu malzemelere ışık,ısı, 
elektriksel alan gibi dış etkiler uygulandığında iletken hale geçerler ve dış etki 
kalktığında yeniden yalıtkan duruma dönerler. Yarıiletken 
malzemeler,transistörlerde, LED lambalarında, diyotlarda, lityum iyon pillerde, kuru 
pillerde, lazerlerde, güneş pillerinde, uzay araştırmalarından askeri savunma 
sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahiptirler.Son 
yıllardaçeşitli elektronik devre elemanlarının ve değişik fiziksel özellikte aygıtların 
üretebilmesi için yarıiletken malzemelerin özelliklerinin geliştirilmesi üzerine sürekli 
olarak çalışmalar yapılmaktadır.Buna bağlı olarakyarıiletken ince film üretim 
teknikleri de sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu tekniklerle üretilen malzemelerin 
yapısal, optik, elektriksel özellikleri geliştirilerek daha verimli bir hale getirilme 
çalışmaları hızla devam etmektedir. 
 Bu çalışmada, film üretme tekniklerinden biri olan Sıralı İyonik Tabaka 
Adsorbsiyonu ve Reaksiyonu (SILAR)metoduile70 oC de cam alttaban üzerine elde 
edilen ve farklı sıcaklıklarda tavlanan yarıiletken Cu2O ince filminde tavlama 
sıcaklığının yapısal, optik, morfolojik ve elektriksel özelliklereetkisi araştırıldı. 
 
Materyal ve Metot 

Sıralı İyonik Tabaka Adsorpsiyonu ve Reaksiyonu olarak adlandırılan 
SILAR metodu, sıvı fazdan katı faza ince film elde etmek için kullanılan yeni bir 
metotdur. Elde edilmek istenen ince filme göre kullanılacak çözeltiler uygun 
molarite ve miktarlarda hazırlandıktan sonra alttabansıvı çözeltilere sırayla daldırılır 
ve işlem istenen sayı kadar tekrarlanır. Böylece çözeltiler arası daldırma işlemiyle 
bir çözeltiden alttabanüzerine yapışan madde ile diğer çözeltiden yapışan madde 
arasında kimyasal reaksiyon meydana gelerek istenilen ince film oluşur. Metodun 
basitçe uygulanabilir olmasının yanı sıra fazla maliyet gerektirmemesi, geniş bir 
alanda kaplama yapılabilmesi, düşük sıcaklıklarda film üretilebildiğinden her türlü 
alttabanın kullanılabilmesi gibi birçok avantajı vardır. 

SILAR metodu ileCu2O ince filmin depolanması için iki çözelti hazırlandı. 
Bunlardan birincisi sodyum hidroksit (NaOH)çözeltisi, ikincisi ise bakır tiosülfat 
(3Cu2S2O3·2Na2S2O3) kompleks çözeltisidir. Sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinin 
sıcaklığı 70 °C’de sabitlenirken bakır tiosülfat çözeltisi oda sıcaklığında tutulmuştur. 
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Filmi üretmek için, alttabaniki çözeltiye de sırayla birer defa daldırılmıştır. Böylece 
bir SILAR döngüsü tamamlanmış ve bu işlem 10 defa tekrarlanmıştır. Elde edilen 
film 100, 300 ve 500 °C’de bir saat tavlanmıştır. 
 Bakır oksit ince filmlerin X-ışını kırınım analizleri Mersin Üniversitesi İleri 
Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezindeki (MEİTAM) Rigaku 

SmartLab difraktometre sistemi (CuK1, 1.5406Å, 40 kV, 30 mA, tarama hızı 2 

derece/dakika) ile otomatik veri hafızası kullanılarak 2=10-80° aralığında 
yapıldı.Filmlerin yüzeygörüntüleri Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, 
Araştırma ve Uygulama Merkezinde (MEİTAM) bulunan Zeiss Supra 55VP FE-
SEM ile alındı.Optik geçirgenlik değerleri, oda sıcaklığında Perkin Elmer Lambda 
2S UV/Vis spektrofotometresi ile300–1100 nm dalga boyu aralığında 
yapıldı.Filmlerin hall ölçümleri, HS-3000 ManualVer 3.5sistemi ile yapıldı. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Farklı Sıcaklıklarda Tavlanan Cu2O İnce Filmin X-ışını Kırınım Analizleri 

 X-ışını kırınım analizleri oda sıcaklığında 10o≤2≤80o aralığındayapıldı. X-

ışını kırınım deseni grafiğinde,yatay eksen Bragg kırınım açısı 2 ve dikey eksen 

kırınım şiddetidir. Bulunan piklere ait 2 açısı Bragg eşitliğinde ( nλθd sin2 ) yerine 

konularakatom düzlemleri arasındaki d uzaklığı hesaplanır.Buradaλkullanılan X-
ışınının dalga boyunu, n ise kırınım mertebesini gösterir. 
 

 
Şekil 1. 70 °C'de 10 SILAR döngüsüyle elde edilen Cu2O ince filmin X-ışını kırınım 

deseni 
 

70 oC'de 10 daldırma döngüsü (d39 örneği) ile cam alttaban üzerinde elde 
edilen bakır (I) oksit (Cu2O) ince filmi için X-ışını kırınım deseni Şekil 1'de 
görülmektedir. Şekilde 29.66o, 36.52o, 42.42o, 52.38o 61.56o, 73.76o ve 77.54o'de 
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birçok pik gözlenmiştir (Chatterjee ve ark., 2016).Bu açı değerlerinden yararlanarak 
bu piklerden sorumlu olan atom düzlemleri arasındaki d-aralık değerleri, Bragg 
kırınım eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır ve sırasıyla 3.01, 2.46, 2.13, 1.75, 1.51, 
1.28, 1.23 Åolarak bulunmuştur. Piklere ait Miller (hkl) düzlemleri sırasıyla 
(110),(111),(200),(211), (220),(311) ve (222)bulunmuştur. Bulunan 2θ ve d-
değerleri Cu2O [bakır (I) oksit]'nun standart PDF kartındaki (PDF Kart No.:01-071-
3645) değerler ile karşılaştırılarak bu değerlerin bire bir uyumlu olduğu görüldü. 
Bulunan bu sonuçlardan bakır (I) oksit ince filmin polikristal yapıda ve kübik fazda 
büyüdüğü tespit edilmiştir. Kübik yapıdaki kristal kafes için birim hücre 
parametreleri (a=b=c) 
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eşitliği(Cullity, 1966) ile a=4.263 Å olarak hesaplandı. 
  

 
Şekil 2. 100 °C'de tavlanan Cu2O ince filmin X-ışını kırınım deseni 

70 oC'de elde edilen ve 100 oC de tavlanan bakır (I) oksit ince filmin X-ışını 
kırınım deseninde (Şekil 2) 29.68o, 36.56o, 42.46o, 43.42o (kuprit), 52.66o, 61.62o, 
73.82o, 77.70o'de birçok pik gözlenmiştir. Bu açı değerleri kullanılarak piklerden 
sorumlu olan atom düzlemleri arasındaki uzaklık (d) değerleri 3.01, 2.46, 2.13, 
2.08, 1.74, 1.50, 1.28, 1.23 Åolarak hesaplanmıştır. 100 oC'deki ısısal tavlama ile 
43.42o  de kuprit (Cu2O) fazına ait pik oluşmuştur (Kim ve ark., 2014). Hesaplanan 
d ve 2θ değerleri Cu2O [bakır (I) oksit]'nun standart PDF kartındaki (PDF Kart 
No.:01-071-3645) değerler ile karşılaştırıldığında uyumlu olduğu görüldü. Bulunan 
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bu sonuçlardan bakır (I) oksit ve kuprit ince filmin polikristal yapıda ve kübik fazda 
büyüdüğü tespit edilmiştir. Bakır (I) oksit ince filminin en büyük pikine ait olan örgü 
parametresi a=4.256 Å olarak hesaplandı. 

 

 
Şekil 3. 300 °C'de tavlanan Cu2O ince filmin X-ışını kırınım deseni 
 

70 oC'de elde edilen ve 300 oC'de tavlanan bakır oksit ince filmi için X-ışını 
kırınım deseninde(Şekil 3)bakır oksitin tenorit ve kuprit fazı bulunmuştur. Şekildeki 
kırınım deseninde 35.62o ve 38.92o iki şiddetli pik dışında 48.92o, 53.68o (kuprit), 
58.52o, 61.76o, 66.24o, 68.24o, 72.66o, 75.37o (kuprit), 75.38o'de birçok küçük pik 
gözlenmiştir (Yu ve Zhang, 2009; Wijesundera,2010). Bu açı değerleri kullanılarak 
piklerden sorumlu olan atom düzlemleri arasındaki d-değerleri sırası ile 2.52, 2.31, 
1.86, 1.71, 1.58, 1.50, 1.41, 1.37, 1.30, 1.26, 1.26Å olarak hesaplanmıştır. Şekilde 
en şiddetli iki pikin karakteristik tenorit (CuO) fazına ait olduğu tespit edildi. 

Hesaplanan d ve 2θ değerleri CuO'nun standart PDF kartındaki (PDF Kart No.:00-

041-0254) değerler ile karşılaştırıldığında bu değerlerin çok uyumlu olduğu 
görüldü.Bulunan sonuçlardan CuO ince filmin polikristal yapıda ve monoklinik 
fazda büyüdüğü tespit edilmiştir.Monoklinik yapıdaki bir kristal kafes için birim 
hücre parametreleri (a ≠ b ≠ c) ve atom düzlemleri arasındaki d-aralığı aşağıdaki 
eşitlik yardımı ile karakterize edilir (Cullity, 1966). 
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Bakır oksit ince filminin en büyük pikine ait olan örgü parametreleri 
a=4.682, b=3.425 ve c=5.131Å olarak hesaplandı. 

 

 
Şekil 4. 500 °C'de tavlanan Cu2O ince filmin X-ışını kırınım deseni 
 
Çizelge 1. 500 °C'de tavlanan d39 örneğinin standart ve hesaplanan kristal 

parametre değerleri 

Standart 
Değerler 

Hesaplanan 
Değerler (hkl) 

Hücre Parametreleri (Å) V 
(Å)3 

ρ  
(g/cm3) 

2θ (o) d (Å) 2θ (o) d (Å) Standart Hesaplanan 

35.74 2.53 35.68 2.51 (002) 

CuO 
a=4.685 
b=3.423 
c=5.132 

 
 
 

CuO 
a=4.681 
b=3.421 
c=5.130 

 
 
 

 
 
 

82.15 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.51 
 
 
 
 
 

38.96 2.32 38.99 2.31 (111) 

49.21 1.85 48.94 1.86 (202) 

53.67 1.71 53.58 1.71 (211) 

58.76 1.58 58.54 1.58 (202) 

61.80 1.51 61.76 1.50 (113) 
66.23 1.41 66.36 1.41 (311) 
68.42 1.37 68.28 1.37 (220) 

72.67 1.30 72.70 1.30 (311) 

75.37 1.26 75.48 1.26 (222) 

75.35 1.26 75.40 1.26 (311) 

 
500 oC'de tavlanan bakır oksit ince filmi için X-ışını kırınım deseni Şekil 

4'de görülmektedir. 500 oC tavlama sonucunda bakır oksitin tenorit ve kuprit fazı 
bulunmuştur. Şekildeki X-ışını kırınım deseninde 35.68o ve 38.99o'de iki şiddetli pik 
dışında 48.94, 53.58 (kuprit), 58.54, 61.76, 66.36, 68.28, 72.70, 75.48, 75.40 
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(kuprit) derecelerde küçük pikler gözlenmiştir (Park ve ark., 2014). Bu 2θ açı 
değerleri kullanılarak piklerden sorumlu olan atom düzlemleri arasındaki d-
değerleri hesaplanmış ve Çizelge 1'de verilmiştir. Şekilde en şiddetli karakteristik 
iki pikin tenorit (CuO) fazına ait olduğu tespit edilmiştir.Hesaplanan d ve 2θ 
değerleri CuO'nun standart PDF kartındaki (PDF Kart No.:00-041-0254) 2θ ve d-
değerleri ile karşılaştırılarak bu değerlerin çok uyumlu olduğu görüldü. 
 
Bakır Oksit İnce Filmlerin Optik Özellikleri 
 

 

Şekil 5. 70 oC'de 10 SILAR döngüsü ile elde edilen ve 100, 300, 500 oC'de 
tavlanan Cu2O ince filmin optik geçirgenlik-dalga boyu grafiği 

 
70 oC'de elde edilen ve 100, 300, 500 oC'de birer saat tavlanan bakır oksit 

ince filmin oda sıcaklığındaki optik geçirgenlik-dalga boyu grafiği Şekil 5'de 
verilmiştir. 70 oC'de elde edilen bakır oksit ince filmin oda sıcaklığındaki optik 
geçirgenlik değeri görünür bölgede %61'dir. 100 oC'de bir saat tavlanan ince film 
için bu değer %51'e düşmüştür. 300 oC tavlama sonucunda oda sıcaklığındaki 
geçirgenlik değeri %41 olarak bulunmuştur. 500 oC'de bir saat tavlanan aynı film 
için geçirgenlik değeri %23'lere kadar azalma göstermiştir (Al-Kuhaili, 2008). 

Filmlerin enerji bant aralığı (Eg)   2
n

gEhKh   eşitliği ile 

hesaplandı(Pankove, 1971). Burada  soğurma katsayısı, K sabit bir sayı, h foton 
enerjisi ve n sabit bir sayıdır. Doğrudan bant aralıklı yarıiletkenler için n=1 dir. 

Elde edilen ve 100, 300, 500 oC'de birer saat tavlanan bakır oksit ince 

filmin (h)2 değerlerinin foton enerjisine (h) bağlı grafiğiŞekil 6'da verilmiştir. 
Şekilde görüldüğü gibi 70 oC'de elde edilen filminenerji bant aralığı değeri 2.47 eV 
bulunmuştur. Aynı filmin 100 oC tavlanması ile 2.38 eV, 300 oC tavlanması ile 2.27 
eV ve 500 oC tavlanması ile 1.93 eV'ye düşmüştür (Kim ve ark., 2014). 
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Şekil 6. 70 oC'de elde edilen ve 100, 300, 500 oC'de tavlanan Cu2O ince filminde 

(h)2 değerlerinin h'ye bağlı değişimi 
 

Cu2O İnce Filmlerin Morfolojik Özellikleri 
Bakır oksit ince filmlerin FE-SEM görüntüleri incelenerek filmlerin, 

çekirdeklenmesi, tabana tutunması, homojenliği ve yüzey kusurları gibimorfolojik 
özellikleri hakkında bilgiler elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 7. (a) 70 oC'de 10 SILAR döngüsü ile elde edilen Cu2O ince filmin 150000x 

boyutundaki (b) 100 oC'de tavlanan Cu2O ince filmin 100000x boyutundaki 
FE-SEM görüntüsü 

 
70 oC'de ve 10 daldırma döngüsü ile elde edilen filmin FE-SEM 

görüntüsünde (Şekil 7a) filmin baskın bir şekilde küre benzeri kümelenmiş 
taneciklerden ve az da olsa çubuksu yapılardan oluştuğu görülmüştür. Küre 
benzeri kümelerin boşluklarla birlikte homojen sayılabilecek bir dağılıma sahip 
olduğu söylenebilir. Filmi oluşturan tanecik kümelerinin büyüklükleri 74.6-370.4 nm 
arasında değişmektedir(Xiong ve ark., 2010). 

a b 
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Şekil 8. (a) 300 oC'de (b) 500 oC'de tavlanan Cu2O ince filmin 100000x boyutundaki 

FE-SEM görüntüsü 

 
100 oC’de tavlanan Cu2O ince filminde (Şekil 7b) küresel kümelerin sıcaklık 

etkisi ile daha da küresel bir yapıya doğru kaydığı, küme boyutlarının ise 107.4-
402.0 nm arasında değişerek azda olsa arttığı görülmüştür.300 oC'de tavlamaile 
(Şekil 8a) filmin nano yapında sıcaklık etkisi ile tanecikler ve kümeler arası 
boşlukların azaldığı görülmüştür. Küme yarıçaplarının 271.3-375.9 nm arasında 
değiştiği, 300 oC'de tavlama ile küme büyüklüklerinin fazla değişmediği tespit 
edilmiştir.500 oC'de tavlanan filmin FE-SEM görüntüsünde (Şekil 8b) ise nano 
taneciklerden oluşan küme boyutlarının küçüldüğü, kümeler arası boşlukların 
kapanarak daha sıkı bir yapının oluştuğu tespit edilmiştir. Filmi oluşturan küre 
benzeri kümelerin çapları 195.9 nm'den 363.0 nm'ye kadar değişmektedir (Xiong 
ve ark., 2010). 
 
Cu2O İnce Filmlerin Elektriksel Özellikleri 
 70 oC'de elde edilen ve tavlanan Cu2O ince filmlerin özdirenç (ρ) ve 
iletkenlik tipi gibi elektriksel parametreleri oda sıcaklığında yapılan Hall ölçümleri ile 
belirlenmiştir. Hall ölçümlerinden Cu2O ve CuO ince filmlerin p-tipi iletkenlik 
sergilediği, özdirenç (ρ) değerleri ise 1.12x104, 8.23x103Ωcm bulunmuştur. Bulunan 
bu değerler literatürle uyum içesindedir (Li ve ark., 2011).  
 
Sonuçlar 
 SILAR metodukullanılarak 10 daldırma döngüsü ile cam alttaban üzerine 
Cu2O ince filmi elde edildi.X-ışını kırınım analizinden elde edilen filmin polikristal 
yapıda, kübik fazda büyüdüğügörüldü. 100 oC'de tavlanan filmde kuprit fazı 
oluşmuştur. 300 oC'de tavlanan filmde bakır (II) oksite ait pikler ortaya çıkmıştır.500 
oC'de tavlama sonucunda ise filmin bakır (II) oksit (tenorit) yapısına dönüştüğü 
tespit edildi.70 oC'de elde edilen ve 100, 300, 500 oC'de tavlanan filmin 550 
nm’deki optik geçirgenlik değerleri sırasıyla ile%61, %51,%41 ve %23 olarak 
hesaplandı.Elde edilen ve 100, 300, 500 oC'de tavlanan bakır oksit ince filminenerji 
bant aralığı değerleri sırası ile 2.47 eV,2.38 eV, 2.27 eV ve 1.93 eV olarak 
hesaplandı.Tavlama sıcaklığının artmasıyla yasak enerji aralığında azalma 
oldu.Elde edilenCu2O ince filmin baskın bir şekilde küresel ve kısmen çubuk yapıda 
büyüme göstermiş olduğu,tavlama ile boşlukların azaldığı ve yapının sıkılaştığı 
görüldü.Cu2O ve CuOince filmlerin elektriksel özdirenci 1.12x104, 8.23x103Ωcmve 
olarak ölçüldü 

a b 



 
Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-1 

 

- 139 - 

Kaynaklar 
AL-KUHAILI, M. F., 2008. Characterization of Copper Oxide Thin Films Deposited 

by The Thermal Evaporation of Cuprous Oxide (Cu2O). Vacuum, 82:623-
629. 

CHATTERJEE, S., SAHA, S. K., PAL, A. J., 2016. Formation of All Oxide Solar Cells in 
Atmospheric Condition Based on Cu2O Thin-Films Grown Through SILAR 
Tecnique. Solar Energy Matterials & Solar Cells, 147: 17-26. 

CULLITY, B.D., 1966. Elements of X-Ray Diffraction. Adsison-Wesley Publishing 
Company, Inc., USA, 514p  

KIM, T. G., OH, H. B., RYU, H., LEE, W. J., 2014. The Study of Post Annealing 
Effect on Cu2O Thin-Films by Electrochemical Deposition for 
Photoelectrochemical Applications. Journal of Alloys and Compounds, 
612:74-79. 

LI, F. M., WADDINGHAM, R., MILNE, W. I., FLEWITT, A. J., SPEAKMAN, S., 
DUTSON, J., WAKEHAM, S., THWAITES, M., 2011. Low Temperature 
(<100 °C) Deposited P-type Cuprous Oxide Thin Films: Importance of 
Controlled Oxygen and Deposition Energy. Thin Solid Films, 520:1278-
1284. 

PANKOVE, J. I., 1971. Optical Process in Semiconductors. Dover Publications, 
Inc. New York, 422s. 

PARK, H. J., CHOI, N. J., KANG, H., JUNG, M. Y., PARK, J. W., PARK, K. H., 
LEE, D. S., 2014. A ppb-Level Formaldehyde Gas Sensor Based on CuO 
Nanocubes Prepared Using a Polyol Process. Sensors and Actuators B: 
Chemical, 203:282-288. 

WIJESUNDERA, R. P., 2010. Fabrication of the CuO/Cu2O Heterojunction Using 
an Electrodeposition Technique for Solar Cell Applications. Semiconductor 
Science And Technology, 25:045015-045020. 

XİONG, L., YU,H., YANG, G., QİU,M., CHEN, J., YU,Y., 2010. A simplified 
chemical synthesis of Cu2O films with periodic pattern transfer. Thin Solid 
Films, 518:6738–6745. 

YU, Y. and ZHANG, J., 2009. Solution-Phase Synthesis of Rose-Like CuO. 
Materials Letters, 63:1840-1843. 


