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 الیه هاي نازك تیتانات استرانسیم و خواص اپتیکی هدایتی ثیر منگنز بر رفتارتأ
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  تهران،  خیابان آزادي ،ه صنعتی شریفدانشگا مهندسی و علم مواد، دانشکده1
 تهران آزادي، انخیاب شریف، صنعتی دانشگاه فیزیک، ي دانشکده2

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

 چکیده
رفتار هدایتی و  ویژگی هاي ساختاري، اتمی منگنز به روش لیزر پالسی تولید شده و% 05/0الیه هاي نازك تیتانات استرانسیم و تیتانات استرانسیم آالئیده شده با 

با ورود منگنز به تیتانات استرانسیم مرزدانه هاي الیه هاي تولید شده به وضوح در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمایان  .ها بررسی شدخواص اپتیکی آن
 .ت تیتانیم تأیید میکندبررسی خواص اپتیکی و رفتار هدایتی این الیه ها امکان ورود منگنز را به موقعی .شدند که به جدانشینی منگنز در مرزها نسبت داده شده است

  .در نهایت تغییرات گاف انرژي اپتیکی و جریان الکتریکی از میان این الیه ها با توجه به مبانی تئوري بررسی شد
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Abstract 

 
Strontium Titanate and Mn-doped Strontium Titanate are produce by PLD method, and their conduction 
behavior and optical properties are investigated. With the entrance of manganese into strontium titanate 
structure the grain boundries of thin film were obviously shown in SEM images that attributed to diffuse of Mn 
into grain boundries.investigation of optical properties and conduction behaviors confirm that Mn enteres to 
positionof Titanium in Strontium Titanate Structure. Eventually, cahnges of optical band gap and electrical 
current, trough these thin films, according to theoritical basics, are investigated. 
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  قدمهم
الیه هاي نازك تیتانات استرانسیم به سبب ثابت دي الکتریکی      

باال، پایداري شیمیایی باال، قابلیت باالي ذخیره سازي بار الکتریکی، 
خواص عایقی مطلوب و وابستگی پایین ثابت دي الکتریکی به دما 

 ها بسیار مناسب می باشند DRAMبراي کاربرد در نسل بعدي 

نرژي اپتیکی محاسبه شده براي این ماده به صورت گاف ا. [2 ,1]
آورده شده  1تئوري در مراجع مختلف متفاوت بوده که در جدول 

براي این  eV 22/3ما بصورت تجربی گافی به اندازه ي ا. است
  .ماده گزارش شده است
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  .مقادیر گاف انرژي تئوري و تجربی براي تیتانات استرانسیم – 1جدول 

  
  
اکسیژن و  2pژي که از انتقال الکترونی بین ترازهاي این گاف انر 

3d عوامل متعددي از جمله حضور  .[4 ,3]تیتانیم شکل میگیرد
جاهاي خالی اکسیژنی و همچنین ناخالصی ها میتواند منجر به 

که کاربرد این ماده  افزایش جریان نشتی در تیتانات استرانسیم شود
  .را در خازن ها محدود میکند

با تولید الیه هاي نازك تیتانات استرانسیم و تیتانات  در اینجا
استرانسیم آالئیده شده با منگنز به مقایسه ي خواص هدایتی و 

  .اپتیکی  این دو سیستم می پردازیم
  

  روش هاي آزمایشگاهی
تیتانیم و پالتین بصورت پیوسته توسط الیه نشانی با الیه هاي      

زیرالیه ي تک کریستال  استفاده از پرتو الکترونی بر روي
مواد مورد استفاده براي تولید  .الیه نشانی شد (100)سیلیکونی 

هدف تیتانات استرانسیم و تیتانات استرانسیم آالئیده شده با منگنز 
ولید هدف در جاي دیگر درصد اتمی بوده که روش ت 5به میزان 

   .[5]آمده است به طور کامل
براي بررسی خواص  Mn-doped SrTiO3و  SrTiO3الیه هاي 
 Si/Ti/Ptکمک روش لیزر پالسی بر روي زیرالیه ي  به الکتریکی

ي زیرالیه ي شیشه ي و براي بررسی خواص اپتیکی بر رو
 5شرایط تولید الیه ها در مرجع شده اند که کوارتزي رشد داده 

در نهایت از پالتین به عنوان الکترود باالیی  .بطور کامل آمده است
تولید  Pt/Mn-STO/Ptو  Pt/STO/Ptه و خازن هاي استفاده شد

و  cc/min 100الیه ها تحت اتمسفر اکسیژن با شار عبوري  .شدند
  .آنیل شدند C 700̊در دماي 

ها از میکروسکوپ  براي بررسی مشخصات ساختاري الیه
براي آنالیز  الکترونی روبشی و پراش اشعه ي ایکس بهره بردیم و

 .وتوالکترون پرتو ایکس استفاده کردیمشیمیایی از طیف نگاري ف
 Zahner electrik, Im6exبررسی هدایت الکتریکی بوسیله ي 

و خواص اپتیکی الیه ها بوسیله ي طیف نگاري در  انجام شد
  .ناحیه ي مرئی تا فرابنفش انجام شد

  نتایج و بحث
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح الیه  1شکل      

همانطور که مشاهده می شود در . را نشان میدهدهاي تولید شده 
اثر ورود منگنز مرزدانه ها به وضوح خود را نشان میدهند که 

مرزدانه ها می باشد،  مال بسیار باالیی به سبب نفوذ منگنز بهاحت
  .چرا که بدین طریق انرژي سیستم تا حد باالیی کاهش  می یابد

  
  ب      الف    

 
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح الیه هاي تولید شده  – 1شکل 

 Mn-doped SrTiO3) ب  SrTiO3)الف

  
 
 

الیه نشانی  Mn-STOپراش اشعه ي ایکس براي الیه ي  الگوي
شده بر روي شیشه ي کوارتزي نشاندهنده ي این است که منگنز 

 تانات استرانسیم بصورت محلول دربه طور کامل درون شبکه ي تی
مده و اثري از حضور فازهاي دیگري غیر از فاز پروسکایتی آ

البته اندکی تتراگونالیته در برخی صفحات مشاهده می شود  .نیست
که به احتمال زیاد به اختالف شعاع عنصر منگنز و کاتیون هاي 

  .)2شکل ( بر میگردد  (+Sr2+, Ti4)موجود در تیتانات استرانسیم
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  )ب SrTiO3) الف الگوي پراش اشعه ي ایکس الیه ي – 2شکل 

 Mn-doped SrTiO3 
  

حضور  )3شکل ( نتایج طیف نگاري فوتوالکترون پرتو ایکس
پیک ها مربوط انرژي  .منگنز را در سیستم به وضوح نشان میدهد

در ساختار  منگنز در پیوند با اکسیژن 2pبه الکترون هاي اوربیتال 
  . (Mn-O)باشندمی  پروسکایتی

  

  
در  اکسیژنمنگنز در ترکیب با  2pطیف انرژي الکترون هاي اوربیتال  - 3شکل 

  .ساختار تیتانات استرانسیم
  

بررسی خواص اپتیکی نشان میدهد که گاف انرژي اپتیکی الیه ها 
 کاهش یافته است eV 63/2به  eV 54/3در اثر ورود منگنز از 

ي تیتانات استرانسیم و چگونگی با توجه به ساختار نوار. )4شکل (
این احتمال میرود که منگنز در سیستم  ،شکل گیري گاف انرژي آن
چرا که به میزان زیادي بر گاف انرژي  ،جایگزین تیتانیم شده باشد

همانطور که قبال ذکر شد گاف انرژي این  .اپتیکی مؤثر بوده است

تیتانیم  3dاکسیژن و  2pسیستم از انتقال الکترونی بین ترازهاي 
  .)5شکل (  شکل میگیرد

  

  
             و  SrTiO3مقایسه ي گاف انرژي اپتیکی الیه هاي  -4شکل 

Mn-doped SrTiO3.  
  

  

  
  .گیري گاف انرژي اپتیکی در تیتانات استرانسیم نحوه ي شکل – 5شکل 

  
در نهایت بررسی هدایت الکتریکی در این دو خازن نشان داد که 

 Mn-STO ي خازن هاي تولید شده با دي الکتریکجریان نشتی برا
که میتوان تفسیر ذیل را در مورد آن  )6شکل ( پایین تر می باشد

  .ارائه داد
آن به  شبکه ي تیتانات استرانسیم و جانشین شدن ورود منگنز به

تولید جاهاي خالی اکسیژنی موجب  1جاي تیتانیم طبق واکنش 
  .ام افتادن الکترون باشدشده که میتواند محلهایی براي به د

 الف

 ب
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طبق معادله ي زیر میتواند موجب افزایش ناحیه  ،کاهش الکترونها

در نتیجه دي الکتریک شده و /ي تهی در فصل مشترك الکترود
  .هدایت تونلی را در سیستم متوقف کند

  
دانسیته ي دونور ها  Ndعرض الیه ي تهی و  wکه در این رابطه 

وجود منگنز ارتفاع سد شاتکی را در محققان معتقدند . می باشد
درنتیجه میتواند دي الکتریک افزایش داده و /فصل مشترك الکترود

  . [6]هدایت از طریق مکانیزم گسیل شاتکی را کاهش دهد

  
نمودار دانسیته ي جریان بر حسب ولتاژ براي خازن هاي  – 6شکل 

Pt/STO/Pt  وPt/Mn-STO/Pt .  

  نتیجه گیري
با دي الکتریک تیتانات استرانسیم در دو  MIMخازن هاي      

مکانیزم هاي تولید شده و  Pt/STO/Auو  Pt/STO/Ptوضعیت 
نشان داده شد که فصل مشترك ها  .هدایت در آنها بررسی شد

میتوانند رفتار هدایتی را در این سیستم ها کنترل کرده و مقادیر 
   .جریان را در این خازن ها تغییر دهند
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