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 چکيده
های الیه گزارش میشود.  با استفاده از روش لیزر پالسی C 353°در محیط اکسیژن و در دمای زیرالیه  (SrTiO3) های تیتانات استرانسیم الیهساخت در این مقاله 

ها موجب گذار از ساعت در محیط غنی از اکسیژن قرار گرفتند. پخت الیه کی به مدت C  033°و  C 033°بدست آمده تحت عملیات حرارتی به ترتیب در دماهای 

برای ها باشد. اکسیژن در ترکیب الیهی خالی هایجا می تواند به دلیلشود. این افزایش میفاز غیرکریستالی یا آمورف به فاز پلی کریستالی و نیز افزایش ثابت شبکه 

های تیتانات ی کمبود استرانسیم و عدم حفظ استوکیومتری در سطح الیهاستفاده شد. نتایج این آنالیز نشان دهنده XPSالیز از آن هاشناسایی ترکیب شیمیایی سطح الیه

 الیه ساختاری نقائص به افزایش این باشد استرانسیم می تیتانات کریستال تک برای شده گزارش مقادیر از بیشتر آمده بدست اپتیکی انرژی افاسترانسیم است. گ

 .است شده داده نسبت
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Abstract  
 

In this paper we study the SrTiO3 thin films properties which have been deposited on Si(100) substrates using 
pulsed laser deposition technique. The substrate temperature was 350°C. The samples were annealed for 60 
minutes at 600 and 700°C in oxygen environment. Phase transition from amorphous to polycrystalline structure 
was happened during annealing and also the lattice constant was increased. This enhancement can be related to 
oxygen vacancies in thin films. In order to chemical investigation of thin films the XPS analysis was used. Our 
results showed the surface thin film stoichiometry is no longer exist because the Sr shotage. The band gap of 
thin films are also larger than those have been already reported which  likely is related to defects in SrTiO 3 thin 
film. 

 

  قدمهم
با پیشرفت دانش الکترونیک نیاز به قطعات الکترونیکی در ابعاد 

نانومتری  با شتاب زیادی در حال افزایش بوده و در این میان الیه 

تیتانات استرانسیم با دارا بودن ثابت دی الکتریک های نازک  -

کم، قابلیت باالی ذخیره سازی بار الکتریکی،  جریان نشتی زیاد،

استحکام شکست دی الکتریکی زیاد و پایداری شیمیایی، کاندیدای 
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خازن  بسیار قدرتمندی برای کاربرد به عنوان دی الکتریک در تولید 

ی همچنین تغییر دهنده و  (DRAM)های تصادفیبرای حافظه

تیتانات استرانسیم  .[1] دنباشها میدر آنتن  (Phase Shifter)فاز

( با ثابت دی الکتریکی 1)شکل  دارای ساختار پروسکایت مکعبی

دچار گذار  K  135که در دمایاست در دمای اتاق  333برابر 

 این ماده بنابراینگیرد. فازی شده و ساختار تتراگونال به خود می

در دمای اتاق پاراالکتریک بوده و اتالف هیسترزیس در آن وجود 

 .[2] ندارد

 
 : ساختار تیتانات استرانسیم در دمای اتاق 1شکل 

 مراحل تجربي
تک  روی بر پالسی لیزر روش به استرانسیم تیتانات نازک ایهالیه

با  کوارتزی)که ی شیشه و (133) ی صفحه با سیلیکون کریستال

لیزر  .اندشده نشانیالیه اند( شده شستشو استاندارد های روش

 nmفلوراید( با طول موج  کریپتون مورد استفاده، لیزر اگزایمر)

 که است mJ/pulse333  و انرژی لیزر Hz13 تکرار ، نرخ242

 کند. ماده هدف پودربه هدف برخورد می º45آن با زاویه  پرتو

 به ایاستوانه قرصی صورتبه  پرس است که با تیتانات استرانسیم

 محفظه اکسیژن درآمد. فشار mm 13و ضخامت  mm 14قطر 

تعیین شد.  C 353°و دمای زیرالیه  mTorr133 نشانی الیه حین

cmابعاد  با سیلیکونی یزیرالیه
هدف و  cm 4ی ، در فاصله1×1 2

های بدست آمده نشانی الیهموازی با آن قرار داده شد. پس از الیه

به مدت یک  C 033° و C 033° ملیات حرارتی  در دمایتحت ع

 و  STO 600و به نام های  هشدساعت در محیط اکسیژن پخت 

STO 700  ،نام گذاری شدند. برای بررسی ساختار کریستالی

ها، به ترتیب از آنالیز های شیمیایی و ساختاری سطح الیهویژگی

XRD ،XPS  .از ها الیه اپتیکی خواص بررسی برایاستفاده شد 

 نانومتر 1000 تا 200 موج طول ی در ناحیه اسپکتروفوتومتر

 .شد استفاده

 نتایج و بحث

های تیتانات سطح الیه  XPSالف و ب( نتایج آنالیز  -1شکل )

در انرژی  C1sها به پیک ی طیف. همهدهدرا نشان میاسترانسیم 

مقادیر بدست آمده برای  .[3] اندارجاع داده شده eV 225پیوندی

در توافق با مقادیر گزارش شده  Sr 3dانرژی پیوندی پیک های 

و Verhoeven  .[4]برای استرانسیم در حالت دو ظرفیتی است

Dorveren  طیف های مشابهی ازSr 3d  را برای توده یSrO  که

. بطور کیفی پیک [3] بصورت گرمایی اکسید شده بود، نشان دادند

های نشان داده ی آنها شبیه به پیکه شده در مقالههای نشان داد

های پیوندی باشد با این تفاوت که انرژیالف می -1شده در شکل

بیشتر از مقادیر  eV  2به میزان SrOبرای استرانسیم در ترکیب 

های فیت قله (ب -1)در شکل  ست.ا نشان داده شده در کار ما

شود شکل مشاهده می است. در ایننشان داده  Ti2pشده بر پیک 

بیانگر  قرار گرفته است. که eV 34/452در انرژی  Ti2p3/2قله 

برای  eV  459با مقدار انرژی پیوندیدرمقایسه eV  9/3کاهش

نسبت  XPS با استفاده از نتایج آتالیز .[0و5] باشدمی TiO2توده 

با استفاده از مجموع مساحت زیر  ،عناصر استرانسیم به تیتانیم

که با مقادیر ضریب حساسیت  Ti2pو   Sr3dهایپیک

تعیین  4/1با تقریبا برابر این عناصر نرمالیزه شده،  (RSF)نسبی

ی نازک تیتانات که بیانگر کمبود تیتانیم در سطح الیه شد.

تواند خواص نشتی این کمبود تیتانیم در سطح می .استاسترانسیم 

استرانسیم را های تشکیل شده از دی الکتریکهای تیتانات خازن

تحت تاثیر قرار دهد، چرا که عدم وجود تیتانیم در ساختار تیتانات 

شود استرانسیم موجب ایجاد جاهای خالی تیتانیمی باردار شده می

دی الکتریک/ های زیادی در فصل مشترک تواند حفرهکه می

 .[5]الکترود باقی بگذارد

 
 برای نمونه ی تیتانات استرانسیم XPSطیف آنالیز ب(  –)الف  -1 شکل
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ساختار  در استرانسیمبیشتر حضور رسد به نظر می ،عالوه بر این

موثر بوده و طول پیوند را  Ti-Oی یونی پیوند روی مشخصهالیه 

مشاهده  XPSنطور که در طیف اهم ،دهد که این عاملمیافزایش 

شود می Ti2p3/2انرژی پیوندی  در eV 9/3باعث کاهش  ،شد

[4.]  

و ه استفاده شد XRDها از آنالیز برای بررسی خاصیت بلوری الیه

 XRDانجام شد.  نتایج آنالیز  Xpertها با نرم افزار شناسایی پیک

 C° زیرالیه نشانی شده در دماینمونه الیه دهدمینشان  2در شکل 

الیه در حضور گاز پخت است که دارای ساختار آمورف  353

منجر به تشکیل فازهای  C 033°و  C  033° ن و در دماهای  اکسی

رسد فاز بلوری در اثر پخت و . بنابراین به نظر میشودبلوری می

 باال ایجاد شده است. هایها در حین پخت در دمابازآرایی نظم اتم
ی ( نمونه233) ( و111(، )133های )ثابت شبکه برای پیکدر ادامه 

STO700 ( 4-4با استفاده از رابطه )محاسبه شد. 
 

    = 
          

                    (4-4)                 
 aهای میلر و اندیس (h,k,l)، فاصله صفحات شبکهd رابطه  این در

 ثابت شبکه است.

 
 STO700 و  STO600های آنالیز پراش اشعه ایکس از الیه -3شکل 

 nmبرابر است با  STO700ثابت شبکه برای نمونه ادیر مق

3910/3a=  وnm 3935/3c=  که نسبت به مقدار توده ماده است

(bulk) SrTiO3 (nm 3935/3)  نشان میافزایش ثابت شبکه را-

اکسیژن  هایجای خالیحضور تواند به دلیل میدهد. این افزایش 

توان به عبارت دیگر میها باشد. الیهساختار در ها و وجود نقصان

پایداری باالی تیتانات استرانسیم، کمبود اکسیژن در دلیل به گفت 

از آنجایی که یون  [.0] ها منجر به افزایش ثابت شبکه می شودالیه

های تیتانیم میل ترکیبی زیادی برای ترکیب شدن با اکسیژن دارند، 

است که روی ثابت شبکه فشار گاز اکسیژن از جمله فاکتورهایی 

امکان اکسیداسیون کامل یونهای  یژناثر می گذارد. در فشار کم اکس

تیتانیم وجود نداشته و موجب ایجاد جای خالی اکسیژن در الیه 

های تیتانیم کم شده و بنابراین درجه اکسیداسیون یون شود.می

یش یابد. این افزاافزایش می Ti-Oمتعاقبا به واسطه آن طول پیوند 

-شود. به عبارت دیگر یونطول پیوند باعث منبسط شدن شبکه می

Tiهای 
Ti هاییون به جای 3+

شوند که به علت تشکیل می 4+

Tiهای شعاع یونی بزرگتر یون
پارامتر شبکه را در اندازه افزایش  3+

 ،. بنابراین انبساط شبکه وابسته به کمبود اکسیژنخواهیم داشت

عدم همچنین ضریب انساط حرارتی الیه و زیرالیه و تفاوت در 

 [ .2] ای الیه و زیرالیه استتطابق شبکه

های اشعه پراش پیکشود مشاهده می 3همانطور که در شکل 

بعد از انجام عملیات  STO600و  STO700 هاینمونهایکس 

نشان های تیزی را پیک C 033°و  C  033°حرارتی در دماهای 

. حضور این شکاف شودها دیده میو شکافی در پیک دهندنمی

 اندازهبنابراین با توجه به  .دهنده تتراگونال بودن ساختار استنشان

های اشعه ایکس، ساختار ثابت شبکه و تیز نبودن پراش پیک

های تیتانات استرانسیم پیش بینی می کنیم. تتراگونال را برای الیه

توجه به ساپاسای و همکارانش با  های ارائه شده توسطزارشدر گ

ساختار ها محاسبه ثابت شبکه و شکاف ایجاد شده در پیک

[. نتایج بدست آمده از آنالیز پراش 9تتراگونال گزارش شده است]

  C°و  C  033° های پخت شده در دماهایاشعه ایکس از نمونه

در تایید مطالب باال نشان داد ثابت شبکه با افزایش دمای  033

یابد این کاهش بیشتر به دلیل کاهش نقایص شبکه پخت کاهش می

یا ساختاری است که با افزایش دمای پخت این نقایص کاهش می 

  یابد.

-تیتانیم استرانسیم الیه های نازکالیه اپتیکیبرای بررسی خواص 

های شیشه و کوارتز، از یک دستگاه زیرالیه نشانی شده روی

 -233ی . طیف عبوری در محدودهشداسپکتروفتومتر استفاده 

گیرد. نانومتر بر دقیقه انجام می 13نانومتر و با نرخ پویش  1133
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استفاده گاف انرژی از فرمول کالسیک زیر برای محاسبه اندازه 

 . شد
              

  

از رابطه باال برای  (n=5/3)  ض گذار مستقیمفردر این مقاله با 

های خواص اپتیکی الیهبررسی  استفاده شد. گاف انرژیتعیین

پخت در قبل و بعد از  ،زیرالیه کوارتز رویتیتانات استرانسیم 

به مدت یک ساعت در محیط غنی از اکسیژن،    C 033°دمای 

 4شکل . شدهای مختلف بررسی توسط طیف عبوری با طول موج

ها را نشان می دهد همانطور که الیه طیف عبوری و گاف انرژی

 میزانها در محدوده مرئی شفاف بوده و مشاهده می شود الیه

 . جذب اپتیکی در این محدوده جزئی و قابل صرفنظر کردن است

 
تز )شدت بر ری تیتانات استرانسیم با زیر الیه کواهاطیف عبوری الیه -4شکل 

قبل و بعد از پخت در دمای    بر حسب  (    α) و نمودارحسب طول موج( 

°C  033 

از پخت  اندازه گاف انرژی برای الیه تیتانات استرانسیم قبل و بعد

 eV 05/3و  eV 29/4به ترتیب برابر با را  C 033°در دمای 

قبل از انجام عملیات از آنجایی که  ،رسدمیبنظر  بدست میدهد

گاف انرژی بزرگتری  است،ها دارای ساختار آمورف حرارتی الیه

 .ددهرا نشان میبعد از پخت یعنی نسبت به حالت کریستالی 

عملیات انجام توان گفت کاهش در گاف انرژی بعد از بنابراین می

  .استلی کریستال های پدر الیه هاحضور مرزدانه دلیلبه  ،حرارتی

 

بعد از پخت بزرگتر از  الیه گاف انرژی همانطور که نشان داد شد

های تک کریستال الیهگاف انرژی گزارش شده برای مقدار 

(eV41/3-30/3است ) [13.]  افزایش در گاف انرژی را می این

ها به دلیل ضریب انبساط توان به تنش حرارتی ایجاد شده در الیه

های ها در الیهو حضور مرزدانه بین الیه و زیرالیه حرارتی متفاوتی

 [13] پلی کریستال نسبت داد.

 

  نتيجه گيری
 به استرانسیم که تیتانات نازک الیه سطح ویژگیهایدر این مقاله 

. مورد بررسی قرار گرفت اند،شده نشانیالیه پالسی لیزر روش

گذار از فاز  ینشان دهنده XRDآنالیز بدست آمده از  نتایج

غیرکریستالی یا آمورف به فاز پلی کریستالی بعد از انجام عملیات 

-الیه ،است. عالوه بر این  C 033°و  C 033°در دماهای  حرارتی

بزرگتری ثابت شبکه های پخت شده با ساختار پلی کریستال 

این  .دهنداز خود نشان می نسبت به مقدار توده مادهنسبت به 

و وجود نقائص اکسیژن  هایجای خالی می تواند به دلیل افزایش

. در ادامه با توجه به نتایج بدست آمده از ها باشدالیه ساختاردر 

ها به تنش در گاف انرژی بعد از پخت الیهافزایش آنالیز اپتیکی، 

ها به دلیل ضریب انبساط حرارتی حرارتی ایجاد شده در الیه

های پلی ها در الیهحضور مرزدانهو  بین الیه و زیرالیهمتفاوتی 

  کریستال نسبت داده شد.
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