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   بازتاب ناهمسانگرديف سنجي سطوح فلزات به روش طيكيخواص الكترون مطالعه

   2 اسين، دي مارت2ي بررت، اس د1داورپناه، عبدالمحمود
  كيزيستان و بلوچستان دانشكده علوم گروه فيران زاهدان دانشگاه سي ا1

  ورپوليقات علوم سطح دانشگاه ليورپول مركز تحقي انگلستان ل2
  دهيچك

 دهي قطب نورش بازتاب عمود بر همي در مولفه ها اختالفن روشيا.  استك سطح حالت جامديزي در في مهميكياپت  ناهمسانگرد روشيببازتا يف سنجيط
از دو محور ك يش در امتداد هر ي نمونه مورد آزماي نسبت اختالف بازتابندگبصورت طيف حاصل .ردي گياندازه م رادي اي فرود مبر سطح  عمود به طورباي تقر كهيخط

(rx & ry)ين بازتابندگيانگي  و مr ناهمسانگرد از فلز يب بازتايف سنجي طيهايري اندازه گ مقالهني ا در. شوديداده م يفرود فوتون ي بر حسب انرژ Cu(110) كه 
 الكترون ولت 4,2 و 3,8 و 2,1 يهاي انرژد دري سه قله تشدCu(110) صاف   ناهمسانگرد سطح ناصاف ويب بازتاينمودارها. مي كني است را ارائه مFCC شبكه يدارا

  . شده استيز بررسيفها نين طي اي بر رويياثرات گرما.  دهدي مرا نشان
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Abstract 

 
Reflection anisotropy spectroscopy (RAS) is an important optical technique in solid state surface physics. It measures 

the difference in reflection of near normal incidence linearly polarised light along two perpendicular directions in a surface. 
The result is given by the ratio of the difference in the sample’s reflectivity along each of the two axes (rx & ry) and the average 
reflectivity ( r ) versus photon energy. In this paper, we report measurments of the reflectance anisotropy (RA) spectrum from 
a face centred cubic noble metal, Cu(110). The RA profiles of the non-roughened and roughened Cu(110) surface exhibits 
three pronounced resonance features at 2.1 eV, 3.8 eV and ~4.2 eV. 
 

  مقدمه
ر ي غيكيهمسانگرد روش اپت  بازتاب نايف سنجيط
شگاه و يط آزماي سطوح است كه قادر به عمل در محيمخرب برا
 سطوح ين روش بر روي ايت سطحيحساس.  باشديدر خال م

 مطالعه يرا برايروش فوق اخ. مرساناها انجام شده استي نيبرخ
زتاب نا  بايفهايط. ك سطوح فلزات بكار رفته استيزي و فيميش

 سطوح حساس هستند و يكيهمسانگرد نسبت به ساختار الكترون
 ين ترازهاي بيكي الكتروني گذارهايف سطوح فلزينمودارها در ط

  . [1] كننديسطح را مشخص م
  

  شي آزمايروشها
قات علوم يق در مركز تحقين تحقيشات مربوط به ايآزما

 مورد نظر نمونه. ورپول انگلستان انجام شده استيسطح دانشگاه ل
 بار و دستگاه يلي م11-10در محفظه خال حدود  Cu(110) يعني

. رون محفظه قرار داشتيف سنج بازتاب نا همسانگرد در بيط
 از تابش يعني الكترون ولت 5,0 تا 1,5 دستگاه از يفيمحدوده ط

  . تا فرا بنفش بوديمرئ
  

 ناهمسانگرد سطح نا صاف يف سنجيج طينتا
Cu(110)   

 گرفته شده Cu(110) نا همسانگرد سطح ف بازتابيط  
 يف، توافق خوبيط.  نشان داده شده است1 اتاق در شكل يدر دما

د در يف شامل قله شديط . [2] دارد يبا مطالعات گزارش شده قبل
 4,2 و 3,8گر در حدود ين دو قله دي الكترون ولت و همچن2,1

 حدود شنهاد شده است كه قله نا همسانگرديپ. الكترون ولت است
 سطح يدان محلي الكترون ولت ممكن است به خاطر اثر م4,2
 سطح در ين تراز اشغال شده و تراز خالين قله به گذار بيا. باشد
ن و يمارت.  شوديلوئن مربوط مي  از سطح منطقه برXنقطه 
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  نشان دادند كه نا [3] و برمر و همكاران [2]همكاران 
 سطح ي الكترون ولت نسبت به نابجائ4,2 در حدود يهمسانگرد

گنال ي مهم در سين سهميشنهاد شده است كه ايحساس است و پ
  .ه استين ناحيدر ا

  
  

 ي الكترون ولت2,1 قله ين مقاله، بحث بر رويدر ا  
 شود، اوال يمتمركز خواهد شد كه به دو سهم مختلف مربوط م

 تراز يباال(اشغال نشده سطح ن تراز ي نا همسانگرد بيكي اپتيگذار
 و در [5] الكترون ولت 2,0 و در [4] الكترون ولت 2,5در ) يفرم
در حدود   ك تراز اشغال شده سطحي  و  [6]    الكترون ولت1,8
از سطح  Y كه در نقطه تقارن ير تراز فرمي الكترون ولت ز0,4

ن گذار يا ارتباط ايثان. هد دي مي اتاق رويلوئن در دمايمنطقه بر
 در سطح و ي و اتمي سطح توسط جذب مولكوليبا ترازها

  . شوديد مييگنال تاياضمحالل س
  
ف بازتاب نا همسانگرد ي طيج رفتار گرمائينتا

Cu(110)صاف   
ف بازتاب يرات مشاهده شده در طيين قسمت تغيدر ا  

سطح .  شودي صاف ارائه مCu(110)ناهمسانگرد سطح 
Cu(110)يز در دماهاي صاف با باز پخت سطح ناصاف و تم 

ن و با نگه داشتن نمونه در ي كلو1000 و حدود 900 ، 800، 700
 يفهاي ط2شكل . قه آماده شده استي دق5ن  دماها به مدت يا

 ي اتاق گرفته شده است را نشان ميبازتاب نا همسانگرد كه در دما

ش دما كاهش يا افزا بي الكترون ولت2,1 شود كه قله يده ميد. دهد
  .افته استي
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رد  بازتاب  ناهمسانگيفهايط ٢شکل  سطح Cu(110) باز پختي در دماها  
  and ~1000 K 900 ,800 ,700  اتاقيو گرفته شده در دما 

    بازتابيقي قسمت حق١شکل 
  ناهمسانگردCu(110)ناصاف

  

افت قله يش ين افزاي كلو900ن به ي كلو800 دما از يوقت  
 900 دما از يوقت. ن تر رفتيي فوتون پاي به انرژي الكترون ولت2,1

 باالتر يع به انرژيافت قله بطور سرين افزاش ي كلو1000به حدود 
 نمونه ير رو بازتاب ناهمسانگرد بيهاير در منحنييتغ. افتير ييتغ

 ي الكترون ولت2,1كاهش شدت در قله : صاف دو سهم عمده دارد 
 و Yع مجدد بار تراز اشغال شده سطح در نقطه يمربوط به توز
 الكترون ولت 2ف بازتاب نا همسانگرد حول ي در طيساختار محل

  . باشدي سطح ميدان محليمربوط به اثر م
 بر Naه نمودار انباشت ي شبيليخنمودار بدست آمده   

   .[2] است Cu(110)ه ير الي زيرو
  

  يسپاسگزار 
  . نمودنديارين را يشات مولفيبك كه در انجام آزمايبا تشكر از دكتر اورهان ذ
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