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 مطالعه ضریب کشسانی وپارامترهای شبکه ای در الیه نازک اکسید روی 
  عبدالعلی، ذواالنواری ؛ایوقی، نجمه

 

 زشيراه آزاد اسالمی ،واحد علوم وتحقيقات فارس، فيزيك دانشگا دانشکده1

 راکا  48143-8-9437 ،اراکدانشگاه گروه فيزيك، دانشکده علوم،   2

 چکیده
درجه سانتی گراد قرار 222در کوره اکسيداسيون با دمای  ،سپس برای ساختن اليه نازک اکسيد روی وی پولك سيليسيوم اليه نشانی شد،بر ر در خالفلز روی ابتدا 

کردن  که و پيدابا مطالعه پارامترهای شب روی اليه نازک اکسيد اندازه تنش و تنش باقی مانده باتوجه به دستگاه پراش پرتو ايکس و نرم افزارتعيين تنش،  گرفت.
ساختار هگزاگونال اکسيد روی و نزديکترين ساختار را به  ( است121ی اليه نازک اکسيد روی )راستای ترجيح .مدول يانگ به دست آمد ومقادير ضرايب کشسانی  

 کمترين تنش را نشان می دهد.  و دارد

  

Study of XEC and lattice parameters in ZnO thin films 
Ayoqi, Najmeh1; Zolanvari, Abdolali2 

1Department of Physics, Islamic Azad University, Science and research Branch Fars, Iran 

2Department of Physics, Faculty of science, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran 

Abstract 
For fabricating zinc oxide, first zinc metal deposited on silicon wafer, and then zinc layer embedded in 

oxidation furnace with 200 oC temperatures. Stress of ZnO thin films are obtained  by using X-Ray diffraction. 

With study of lattice parameters and obtaining X-Ray Elastic Constants, Young Module and then Stress and 

residual stress calculated. The preferred orientation of zinc oxide is(101) and have a hexagonal structure and 

least stress. 
PACS 62 

 قدمهم
طول موج های کوتاه، فرکانس بااال   دارا بودن با "اکسيد روی"     

امتياز وياهه ای   توانسته و بيشترين بازتاب درحد باالترازمادون قرمز

 همچناين  و دهاد را درسهم پهنای گاف انرژی به خاود اختااا    

بيشترين انرژی را درحالت حجيم و هم بافته دارا می باشد، بنابراين 

در دسااتگاه هااای فوتااونيکی و الکترونيکاای کاااربرد دارد. ترکيااب  

خااوا  مکااانيکی ، اپتيکاای، پيزوالکتريااك و...، اليااه ناااازک      

گستره ی وسيعی از کاربردهای حال وآيناده  را برای  "اکسيدروی"

معماولی   "اکسايدروی  ".منحاربه فرد وبسايارمهم سااخته اسات   

، يك دوقطبی لحظاه ای و پالريازه ی   )غيراز حالت پيزوالکتريك (

  cذاتی است که در اين حالت  باه طاور قاوی در راساتای محاور      

ين الياه  متأثّر است و اليه ی نازک آن نيز در اين جهت قرار دارد. ا

، "اکسايدروی "نازک نشان می دهد، بهتارين جهات گياری بارای     

[. مطااب  باا   1در جهت عمود برسطح باشد] cزمانی است که محور

در اين مطالعه بيشترين ارتفاع را "اکسيدروی"اين نتيجه، اليه نازک 

، نيماه رساانای   "اکسيدروی".( دارد121) دسته صفحهدر راستای 

% تراز يونی، منجربه تفاوت های مهمّی در فاز 55گروه سه وپنج با 

منفی الکتريکی شده و ساختار هگزاگونال آن در اين مطالعه مدنظر 

[. 2است ] (p63mc)متعل  به گروه فضايی "اکسيدروی"می باشد. 

 اين ساختار از دو هگزاگونال درونی پکيده تشکيل شده اسات کاه  

ياك ياون    cدر راستای محور  495/2هريون فرعی اکسيهن با طول 

همچناين دارای   "اکسايد روی "[. 4را در بر گرفتاه اسات]   "روی"

ثابت شيميايی باال و خوا  پيزوالکتريك عالی می باشد ومااده ای  

غيرسمّی و سازگار بامحيط زيست است که ايان خاوا  در ساال    

لاب کارده اسات. همچناين     خيرنظر دانشمندان  را به خود جاَهای 

درماارف پزشکی بارای داروهاای ضادکباکتری ولاوازم پانسامان،      

درصنعت ساختمان برای عاي  ها وپوشش ضدکبو وضدکزنگ و برای 

( CDSکاربرد ليزرهای آبی در خواندن  ديسك های به هم فشرده )

( کارآيی دارد و همچنين در سااختارهای ناانو باه علات    DVDو )

الکترون ولت ( و انرژی بااال در حاد    49/4)ف انرژی کم پهنای گا
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برای دستگاه های جدياد الکترونای، فوتاونی و برناماه     ، اککسايتون 

 و است شدهمتمايز  از عناصر ديگر های کاربردی در فرکانس باال

می توان باه  ناانو سايم،     "اکسيد روی"از نمونه های نانوساختاری 

 نانوفنر اشاره کرد. نانوميله، نانوتسمه، نانوحلقه و

  

 روش انجام آزمایش
قباال از فرآينااد رشااد، زيراليااه هااا در فرآيناادی دو مرحلااه ای     

پاکسازی شدند. برای انجام مراحل تميز سازی ساطح زيرالياه هاا،    

درحمام اولتراسونيك حاوی الکال واساتن باا آب جاوش باه      ابتدا 

 و سپس به مدّت يك دقيقه در محلاول   دقيقه شستشو داده2مدت 

HFحاضر  "روی"تا برای اليه نشانی کاتد قرارداده شدند ده درصد

گردند. اليه نشانی در آزمايشگاه اليه نشانی دانشگاه اراک با استفاده 

ميلای باار و    12-3  در فشار پايه  ، از دستگاه  کندوپاش مغناطيسی

انجاام شاد،  ديساك هاای     نانومتر بار ثانياه    5/2آهنگ اليه نشانی 

ساانتی متار و درجاه     5/12ميلای متار ، قطار     4هدف  با ضخامت 

ساخته و به کاار گرفتاه شاده اناد. بارای تشاکيل        7/77خلو  

، شارکت  77/77 پالسما از گاز آرگون تحقيقاتی )درجاه خلاو   

در خأل بار   "روی"( استفاده شد . فلز 5  12-2گاز سامان با فشار 

 222وم اليه نشانی شده و ساپس در دماای   روی يك پولك سيليسي

در کاوره   "اکسيد روی"درجه سانتی گراد، برای ساختن اليه نازک 

 اکسيداسيون قرار گرفت.  

 

 نتیجه گیری
الگوی پراش اشعه ايکس از اليه نازک  1کلش      

نانومتر را در دمای اتاق نشان  232با ضخامت  "اکسيدروی"

پيداست قله های مربوط به می دهد. همانگونه که از شکل 

( در زوايای 112( و )121(، )222(، )122دسته صفحات )

به ترتيب تشکيل   (93/53، 55/43، 91/43، 25/42براگ )

شده که نشانگر بلوری بودن اليه وساختار هکگزاگونال آن 

   است.

    الگوی پراش اشعه ايکس در دمای اتاق1شکل

باه    پراش پرتو ايکاس مطالعه ويهگی های اليه نازک  که توسط  با

در مقاادير فاصاله ساطوت اتمای      افزايش دماا دست آمده است  با 

)برحسب آنگستروم( و نيم پهنای بيشينه ارتفاع تغييار ششامگيری   

مشاهده نشده است، بنابراين فقط خوا  مکانيکی را بارای دساته   

 گرفتهرد بررسی قرار صفحات مشخص در زوايای براگ مختف مو

اصالی،   شاکل  دو در " یرو يداکس"همانگونه که می دانيد   است.

متبلاور   )زينك بلناد(  مکعبی و )هگزاگونال( وجهی ورتزيت، شش

با اناديس هاای ميلار متفااوت، مای تاوان        1می شود. طب  معادله 

 پارامترهای شبکه را به دست آورد. 
 

  
 =  

 

 
 
         

  
 + 

  

  
                                             (1) 

  =Ǻ254/4ao "اکساايدروی"مقااادير اوليااه پارامترهااای شاابکه    

Ǻ227/5co=  و پارامتر شبکه سيليسيومǺ34/5= ao .است   

با توجه باه محاسابات انجاام شاده، مقاادير مرباوط باه دساته             

آن صفر  cبوده ومقدار a( تنها دارای مقدار 112( و )122صفحات )

است واين نشان می دهد که اکسيد روی در اين  دسته صفحات به 

( نيز دارای ساختاربلوری 222شکل زينك بِلند است و در راستای )

 "اکسايدروی "( 121زينك بِلند است ولای و در دساته صافحات )   

 دارای ساختار بلوری هگزاگونال است.
  پارامترهای شبکه1جدول 

راستای 

 صفحات

  )درجه( زاویه براگ 

23 23 23 63 

(122) a:  [Ǻ]   11/4  22/4  93/2  83/9  

(222) c:  [Ǻ]  8/4  75/4  47/4  23/4  

(121) 
 

a:  [Ǻ]  33/4  82/4  11/4  74/1  

c:  [Ǻ]  21/5  23/5  19/5  35/5  

(112) a:  [Ǻ]  3/3  53/3  71/4  32/2  
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مقاادار بااه دساات آمااده باارای    43و 43، 42در زوايااای بااراگ   

)اليااه( از مقاادار پااارامتر شاابکه  "اکساايدروی"شاابکه پارامترهااای 

سيليسيوم )زيراليه( کمتر اسات، بناابراين زيرالياه نسابت باه الياه       

 "اکسيدروی"مقدار پارامترشبکه    53کشيده شده و در زاويه براگ 

از سيليسيوم بيشتر است،  بنابراين زيراليه نسابت باه الياه فشارده     

باه علات عادم تطااب  ثوابات      شده که نشان دهنده تنش باقيماناده  

 شبکه زيراليه و اليه است .

، با توجه باه نارم   "اکسيدروی"تجزيه وتحليلِ تنش اليه نازک  

Xافزار
,
pert stress  تنش به دست آمده  مورد ارزيابی قرارگرفت و

تنش الياه ناازک اکسايد      .دراين مطالعه، از نوع تك محوری است

با داشتن مقاادير پاارامتر    روی هگزاگونال تك محوری را می توان

و  [4شبکه و با توجه به اندازه گيری پراش پرتاو ايکاس محاسابه ]   

مگا پاسکال به دست آمد. اگر مادول ياناگ را    -143مقدار آن برابر

[ و در نرم افزار قرار داده شود 3براساس رابطه زير به دست آورده ]

 نوشت.3می توان جدول تنش را براساس جدول 

  E= 
[     

      

 
  (

     

  
) ] 

   (   
   

      

 
  )       (

     

  
)   (         ) (  

   
      

 
) (

     

  
)  

(2  )  

 

   مقادير ضريب کشسانی اليه نازک اکسيد روی2جدول

 
 "روی"  مقادير ضريب کشسانی برای عنار 4جدول

 

 

 

Zn 

 

 

 

 

Zn 

 

 

S11 S33 S44 S12 S13 

22/8 92/29 42/25 32/2 9 

48/8 32/28 12/25 54/2 41/9 

32/8 31/28 12/23 52/2 42/9 

C11 C33 C44 C12 C13 

135 32 32/47 41 52 

1/131 31 42/48 22/43 42/52 

131 31 42/48 22/43 12/52 

 

 پارامترهای شبکه  و  cوaانديس های ميلر،( hkl)در اين رابطه     

s11 ، s33 ، s13،  s44مقادير ضرايب ايزوتروپيك تك بلوری است. 

مقدار مشخص  "اکسيد روی"سپس ضريب پواسون را که برای 

وارد  X’pert stressاست يافته و هردو مقدار را در نرم افزار 43/2

  .[5محاسبه می گردد]کرده وتنش 
 

   مقادير تنش اليه نازک اکسيد روی3جدول

 تنش

(Mpa) 

دسته 

 صفحات

1/2S2 S1 مدول یانگ 

(Gpa) 

زاویه 

 براگ

327/3 311/3 (122) 19/7 34/2- 25/133 42 

478/4 492/1 (222) 53/11 23/4- 82/119 43 

887/3 294/1 (121) 31/11 22/4- 21/117 43 

241/2 323/3 (112) 59/11 74/2- 84/122 53 

دارای  53(، زاويه براگ 112تنش در دسته صفحه ی )مقدار

بيشترين مقدار بوده و نشان می دهد بيشترين ميزان فروپاشی 

ساختار اليه نازک در اين حالت می باشد، حال آنکه در دسته 

کمترين مقدارتنش قابل  43(، زاويه براگ121صفحه ی )

 مشاده است.

 

  نتیجه گیری
اليه نازک اکسيد روی دارای خاصيت برگشت پذيری می      

باشد شراکه با افزايش دما در پارامترهای مختلف از جمله فاصله 

صفحات  خانوادهسطوت اتمی تغييری مشاهده نشده است. در 

( اکسيد روی ساختار زينك بلند و در دسته 112( و)222(،)122)

ی باشد و اين دسته ( دارای ساختار هگزاگونال م121صفحه ی )

صفحه نزديکترين پارامتر را به ساختار اصلی اليه نازک دارا می 

باشد وهمچنين کمترين مقدار استرس را به خود اختاا  داده 

درجه مقدار پارمتر شبکه اليه از زير  53است، اما در زاويه براگ 

 اليه بيشتر بوده وتنش باقيمانده در آن اتفاق می افتد.
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