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  تهران،  خیابان آزادي ،ه صنعتی شریفدانشگا مهندسی و علم مواد، دانشکده1
 تهران آزادي، خیابان شریف، صنعتی دانشگاه فیزیک، ي دانشکده2

  تهران آزادي، خیابان شریف، صنعتی دانشگاه نانو، فنآوري و علوم ي پژوهشکده3

  چکیده
نتایج حاصل از میکروسکوپ نیروي اتمی نشان میدهد  .الیه هاي نازك تیتانات استرانسیم به روش لیزر پالسی بر روي  زیرالیه ي شیشه ي کوارتزي تولید شده اند

تصاویر میکروسکوپ . را به طور چشمگیري کاهش داد الیه هاي تولید شده  که با زینتر کردن  هدف و در نتیجه افزایش دانسیته ي آن میتوان مقادیر زبري سطح
الیه  امواج الکترومغناطیس از میان عبور .الیه می باشد سطح  هدف زینتر شده دردهنده ي کاهش چگالی ذرات حاصل از برهمکنش لیزر با  الکترونی روبشی نشان

 .ي الیه ها مربوط می باشدشتري را نشان میدهد که به کیفیت باالهاي تولید شده با هدف زینتر شده نیز در قیاس با الیه هاي تولیدي با هدف پرس شده مقادیر بی
  .از سطح هدف در اثر برخورد لیزر با آن، دلیل این بهبود کیفیت گزارش شده استکاهش چگالی و اندازه ي ذرات کنده شده 

  
The Effect of Density of  Target on The Quality of Thin Films Grown by Pulsed Laser 

Deposition 
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Abstract 
In this research, Strontium Titanate thin films have been produced by pulsed laser deposition methods. Atomic 
force microscopy results show that the surface roughness values of the target can be dramatically reduced by 
 increasing of the target density because of the sintering of it. Scanning electron microscopy images show that 
particle density of the surface layer has been reduced due to the interaction of the laser with the sintered target. 
Because of the different surface quality, the transition of the layer produced by sintered target is more than the 
layers produced by pressed target.  The decreasing of the target is the principle reason to improve surface 
quality of the layers. 
 
PACS No.    81       
 

  قدمهم
با پیشرفت دانش الکترونیک و نیاز به قطعات الکترونیکی در      

ابعاد نانومتري تولید الیه هاي نازك از اهمیت باالیی برخوردار 
اخیر تالش هاي فراوانی در راستاي بهینه گردیده و در سه دهه ي 

ت سازي روش هاي الیه نشانی براي دستیابی به الیه هایی با کیفی
   .است عالی و خواص مطلوب انجام شده

روش لیزر پالسی به دلیل ویژگی هاي ممتازي مانند حفظ 
استوکیومتري ماده ي هدف، انعطاف پذیري باال، قابلیت رشد الیه 

و ها بصورت هم بافته، استفاده از دماهاي پایین براي تولید الیه 
همچنین قابلیت تولید الیه ها با ساختار پیچیده یک روش شاخص 

  .]2- 1[ الیه هاي نازك می باشددر صنعت الکترونیک براي تولید 
ش محققان با آن متاسفانه یکی از بزرگترین معایبی که در این رو

حضور خوشه ها در الیه ي تولید شده می روبه رو می باشند، 
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با هدف، باشد که این خوشه ها در اثر برخورد لیزر با انرژي باال 
و در نهایت حین رشد در الیه  وارد شده درون پالسماي حاصله 

حضور این خوشه ها کیفیت سطحی  .)1 شکل( ظاهر می شوند
الیه ها را تحت تاثیر قرار داده و همچنین باعث تولید الیه هایی با 
ساختار دانه دانه خواهد شد که این ساختار براي استفاده در صنعت 

  .الکترونیک مطلوب نیست

  
خوشه ها و ذرات میکرونی جدا شده از سطح هدف در اثر برخورد  -1شکل 
  .]3[ لیزر با آنپرتو 

  
ما در این کار با تمرکز بر روي هدف سعی در بهبود کیفیت الیه 

  .هاي تولید شده داریم
  روش هاي آزمایشگاهی

در این کار براي تولید الیه هاي نازك از پودر تیتانات      
پودر  .زیر الیه ي کوارتز شیشه اي استفاده کردیم استرانسیم و

بصورت  N  5تیتانات استرانسیم بعد از پرس تک محوره با نیروي
در آمده و به هدف  mm 10 و ارتفاع mm 14استوانه اي به قطر 

هدف  .شده اطالق میگردد "هدف پرس" ید شده بدین صورتتول
شده می باشد که  "هدف زینتر"دومی که در اینکار استفاده شده 

پودر تیتانات استرانسیم بعد از . بصورت زیر تولید شده است
 24به مدت  PVAدرصد وزنی چسب  02/0مخلوط شدن با 

 N  5ساعت در یک ظرف دربسته قرار داده شده و سپس با پرس 
در آمده  mm 10و ارتفاع  mm 14بصورت استوانه اي به قطر

ی زیر زینتر شده سپس قرص حاصله طبق سیکل حرارت. است
  .و بصورت یک هدف زینتر شده در آمده است) 2 شکل(

  
  

  سیکل عملیات حرارتی براي تولید هدف با زینتر شده -2شکل 
  

، نرخ nm 240با طول موج  KrFوسیله ي لیزر تولید الیه ها ب
دماي  .انجام گرفت mJ/Pulse 300و انرژي لیزر  Hz 10تکرار 

 mTorr09/0 و فشار پایه قبل از الیه نشانی    C350°الیه نشانی 
تعیین  mTorr100و فشار گاز اکسیژن محفظه حین الیه نشانی 

در فاصله ي  cm2 1×1زیرالیه ي شیشه ي کوارتزي با ابعاد . شد
cm 3  از هدف قرار داده شده و پرتو لیزر بعد از فوکوس توسط

ده ي هدف عدسی کوارتزي، وارد محفظه شده و با برخورد به ما
جهت الیه نشانی . موجب تشکیل پالسما و الیه نشانی می شود

یکنواخت بر روي زیرالیه، ماده ي هدف با نرخ ثابتی دوران میکرد 
الیه هاي تولید شده . انجام شد min 10و الیه نشانی به مدت 

در  .درون محفظه تا دماي اتاق سرد شده اند Torr760تحت فشار 
و در  cc/min 100ور گاز اکسیژن با نرخ نهایت الیه ها تحت عب

  .آنیل شدند C 700̊دماي 
براي بررسی توپوگرافی سطحی از میکروسکوپ نیروي اتمی و 
براي بررسی مورفولوژي سطح از میکروسکوپ الکترونی روبشی 

جهت آنالیز ترکیبی از طیف نگاري فوتوالکترون  .استفاده کردیم
پرتو ایکس استفاده شده است و براي بررسی خواص اپتیکی الیه 

فرابنفش بهره –هاي تولید شده از طیف نگاري در ناحیه ي مرئی 
  .بردیم

  نتایج و بحث
نتایج حاصل از میکروسکوپ نیروي اتمی براي  4و  3شکل      

الیه هاي تولید شده با هدف پرس شده و زینتر شده را نشان 
قله ها در هدف زینتر  همانطور که مشاهده میشود دره ها و. میدهد

دار مربوط به و نمو شده بسیار ریزتر و به هم نزدیک تر می باشند
بري براي الیه هاي متوسط کاهش چشمگیري در مقادیر ز زبري
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بعد از  .)5شکل ( تولید شده با هدف زینتر شده را نشان میدهد
عملیات آنیل تغییرات توپوگرافی سطحی براي الیه هاي تولید شده 
با هدف پرس شده بسیار کمتر از الیه هاي تولید شده با هدف 

این بررسی ها نشان میدهد که در الیه ي تولید  .زینتر شده است
ف پرس شده ذرات کنده شده در اثر برخورد لیزر با شده با هد

هدف که بر روي الیه ظاهر شده اند کنترل کننده ي توپوگرافی 
دانه ها  شکلگیري سطحی بوده در حالیکه در هدف زینتر شده

در تصاویر میکروسکوپ  .توپوگرافی سطح را کنترل میکنند
 ،س شدهالیه هاي تولید شده با هدف پرسطح از الکترونی روبشی 

به وضوح مشاهده می شود، و با زینتر کردن وجود این ذرات 
  هدف به طور چشمگیري این ذرات در الیه کاهش می یابند

  .)6شکل (
  

  ب        الف

  
تصاویر میکروسکوپ نیروي اتمی براي الیه هاي تولید شده با هدف  -3شکل 

  بعد از آنیل) قبل، ب) الف ،پرس شده
  ب        الف  

  
  

تصاویر میکروسکوپ نیروي اتمی براي الیه هاي تولید شده با هدف  -4شکل 
  بعد از آنیل) قبل، ب) زینتر شده، الف

  

  
  

 30مقادیر زبري  الیه هاي تولید شده با هدف هاي مختلف  براي  – 5شکل 
  .مسیر خطی متفاوت

  ب        الف  

  
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح الیه هاي تولید شده  - 6شکل 
  .، قبل از عملیات آنیلهدف زینتر شده) هدف پرس شده، ب) با، الف

  
بررسی خواص اپتیکی الیه ها نیز کیفیت بهتر الیه هاي تولید شده 

نشان  7همانطور که شکل  .با هدف زینتر شده را تأیید می کند
شده با هدف زینتر شده عبور بیشتري در  میدهد الیه هاي تولید

میتوان علت آن را به  نانومتر نشان داده که 900تا  350 ناحیه ي
  .کیفیت سطحی بهتر الیه ها نسبت داد

  
در ناحیه  مقادیر عبور براي الیه هاي تولید شده با هدف هاي متفاوت - 7شکل 

  ، قبل از عملیات آنیلنانومتر 900تا  350ي  -
  

الیه هاي تولید شده با هدف زینتر شده نیز  گاف انرژي اپتیکی 
قبل از فرایند آنیل مقادیر بیشتري نسبت به الیه هاي تولید شده با 
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ن را که میتوان علت آ ) 8شکل ( ده را نشان میدهدهدف پرس ش
در حضور نقاط کوانتومی در الیه هاي تولید شده با هدف زینتر 

  . ]3[شده جست

  
مقادیر گاف انرژي اپتیکی الیه هاي تولید شده با هدف هاي متفاوت  -8شکل 

  قبل از فرآیند آنیل
  

براي الیه هاي  بررسی هاي طیف نگاري فوتوالکترون پرتو ایکس
به طور جامع در مقاله ي دیگري  تولید شده با هدف زینتر شده، 

که نشان میدهد در این الیه ها تماما از ترکیب  ]4[ بحث شده است
از هر گونه جدایش فازي  تیتانات استرانسیم تشکیل شده و عاري

موجود در هدف بعد از عملیات زینتر تبخیر  PVAمی باشند و 
  .شده و در الیه ظاهر نگردیده است

  نتیجه گیري
لید الیه هاي نازك تیتانات استرانسیم به روش لیزر پالسی تو     

بررسی هاي سطح الیه ها نشان میدهد استفاده از هدف . شده اند
زینتر شده در بهبود کیفیت الیه ها بسیار موثر بوده و بررسی هاي 
اپتیکی نیز کیفیت باالي الیه هاي تولید شده با هدف زینتر شده را 

  .نشان میدهند
وجود ذرات حاصل از برخورد لیزر با هدف پرس شده در الیه 

ي می باشد که با زینتر لی کاهش کیفیت الیه هاي تولیدعلت اص
این مقدار  افزایش چگالی آن بطور چشمگیري و  کردن هدف

  .ذرات در الیه کاهش یافته است
  سپاسگزاري

بر خود الزم میدانم از همکاري صمیمانه ي دوست عزیزم مهدي توکلی       
  .تشکر نمایم
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