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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
ر ميدان الكتريكي و نيز در حضور ميدان الكتريكي و مغناطيسي به روش تبخير حرارتي در خأل بر روي با روشي منحصر به فرد و جديد در حضو Znاليه هاي نازك 

مورد بررسي قرار گرفت. تصاوير  (FESEM)شي گسيل ميداني شده توسط ميكروسكوپ الكتروني روب توليد Znاليه هاي نازك  .اليه نشاني شد شيشهزيرآيند 

باشد كه به شكل  مي گوهبه صورت نانو شيت و نانو  Znاختار هاي رشد كرده در هر دو حالت اليه نشاني، براي اليه هاي نانو س نشان داد كه FESEMحاصل از 

   شده است. و افزايش رشد نانو ساختار هاي شش ضلعي Znكاهش طول و ضخامت نانو گوه هاي باعث  ،ميدان مغناطيسي اعمالشش ضلعي مي باشد. 

  

Growth of Zn nanostructures by vacuum thermal evaporation in presence of electric and 
magnetic fields     

 
Jahanshah Rad,  Zahra Sadat1111; Afzal    Zadeh, Reza2222  

 
1,2 Department of Physics, K.N.Toosi University of Technology, Tehran  

 
Abstract  

 
Zn thin films were deposited on glass substrate with an innovative method by vacuum thermal evaporation in 
presence of electric and magnetic fields. Zn thin films were examined by Field Emission Scanning Electron 
Microscopy (FESEM). FESEM images reveal that the grown Nano structures on Zn thin films in both 
conditions are Nano sheets and Nano wedges which are hexagon shape. Applying magnetic field, caused 
reduction of the length and the thickness of Zn Nano wedges, and the increase in hexagon shape Nano 
structures.  
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            قدمهقدمهقدمهقدمهمممم
هاي شناخته شده جهت اليه نشاني اليه هاي نازك  از روش     

ايجاد خأل در در اين روش پس از روي، روش كند و پاش است.

وارد محفظه ميشود تا فشار محفظه به حدود  خنثيمحفظه، گاز 

 انجام مي Znميلي تور برسد و سپس اليه نشاني با هدفگاه  100

باردار در محيط  به منظور افزايش مسير حركت ذرات شود.

جاد شده در روش كند و پاش، از ميدان هاي الكتريكي يپالسماي ا

و مغناطيسي استفاده مي شود كه اين روش با نام كندوپاش 

  مگنتروني شناخته مي شود.

در اين پژوهش، از روشي منحصر به فرد و جديد استفاده شده      

اي است كه در آن، اليه هاي نازك روي در حضور ميدان ه

اليه نشاني  الكتريكي و مغناطيسي به روش تبخير حرارتي در خأل

از ميان تفاوت هاي اين روش با روش كندوپاش  مي شوند.

پس از ايجاد توان به سه مورد اشاره كرد؛ اول اينكه  مگنتروني مي

وارد محفظه نمي شود و تبخير و  خنثيخأل در محفظه تبخير، گاز 

روش اليه  اين شود؛ دوم اينكه در اليه نشاني در خأل انجام مي

نشاني، تبخير حرارتي با استفاده از چشمه است و از الكترود و 

هدفگاه استفاده نمي شود؛ سوم اينكه ميدان الكتريكي و مغناطيسي، 
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ا موازي يكديگر بوده و در فاصله ي زيرآيند تا چشمه و موازي ب

  اعمال مي شود. خط واصل زيرآيند تا چشمه تبخير

توسط توليد شده در اين روش،  Znاليه هاي نازك      

مورد  (FESEM)شي گسيل ميداني ميكروسكوپ الكتروني روب

بررسي قرار گرفت و تفاوت اليه هايي كه تنها در حضور ميدان 

الكتريكي اليه نشاني شدند با اليه هايي كه در حضور ميدان 

ررسي قرار الكتريكي و مغناطيسي موازي اليه نشاني شدند، مورد ب

  گرفت. 

        بخش تجربيبخش تجربيبخش تجربيبخش تجربي
به روش تبخير  اين اليه ها، Znبه منظور توليد اليه هاي نازك      

حرارتي در خأل بر روي زيرآيند الم و در حضور ميدان الكتريكي 

      و مغناطيسي اليه نشاني شد. بدين منظور ابتدا محفظه به خأل
د و از ميلي بار رسيد و سپس با كمك چشمه ي به شكل سب10- 5

به روش حرارتي  99/99%جنس تنگستن، قرص روي با خلوص 

  ايجاد شد. Znتبخير گرديد و بر روي زيرآيند، اليه نازك 

بر روي زيرآيند الم، در دو حالت انجام شد.  Znاليه نشاني       

ولت بر  000,10در حالت اول، ميدان الكتريكي خارجي با بزرگي 

يند اعمال شد. در حالت آتا زيرو در راستاي خط واصل چشمه  متر

دوم عالوه بر ميدان الكتريكي دقيقاً مشابه حالت اول، ميدان 

ي چشمه تا زيرآيند مغناطيسي نيز بر ذرات تبخير شونده در فاصله 

ويري شماتيك از اين دو حالت اليه نشاني تص 1اعمال شد. شكل

                                                        را نشان مي دهند.

از يك توري فلزي و يك  ،به منظور ايجاد ميدان الكتريكي     

صفحه آلومينيومي استفاده شد. توري فلزي باالي چشمه قرار گرفته 

و به ولتاژ منفي متصل شد. صفحه آلومينيومي دقيقاً باالي زيرآيند 

بدين ترتيب خوشه هاي مثبت متصل گرديد.  ژقرار گرفت و به ولتا

كه از چشمه جدا مي شدند، وارد ميدان الكتريكي  Znير شده تبخ

شده و در حضور اين ميدان،  ولت بر متر 000,10تقريباً يكنواخت 

  يند حركت مي كردند.آبه طرف زير

به منظور ايجاد ميدان مغناطيسي، از يك آهنرباي تخت      

با جهت قطبش در ميلي متر  100در 30در 10يم به ابعاد وديمنئ

استفاده شد كه دقيقاً باالي زيرآيند قرار گرفت. ميدان  Zتاي راس

تسال بود كه با  3/0مغناطيسي در سطح آهنربا به طور متوسط 

افزايش فاصله از سطح آهنربا كاهش مي يافت؛ محل قرارگيري 

 از  پس   ر شوندهيت تبخچشمه و آهنربا به گونه اي بود كه ذرا

طيسي آهنربا قرار مي گرفتند و در ميدان مغنا شدن از چشمه،  جدا

يرآيند نزديكتر مي شدند،شدت ميدان مغناطيسي بيشتر زهرچه به 

  مي شد.

توليد شده از  Znبه منظور بررسي خواص اليه هاي نازك      

ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميداني (ساخت شركت 

                                ) استفاده شد.                                4160فيليپس مدل 

  

        
تصوير شماتيك شرايط اليه نشاني. الف) در حضور ميدان الكتريكي،  : : : :     1111شكل شكل شكل شكل 

  ب) در حضور ميدان الكتريكي و مغناطيسي

  تحليل نتايجتحليل نتايجتحليل نتايجتحليل نتايج

مي باشد كه در ميدان  Znمربوط به اليه نازك  الف-2شكل                    

اليه نشاني شده است. اين تصوير  متر ولت بر 10,000الكتريكي 

نشان مي دهد كه نانو شيت هاي شش گوشه و نيز نانو گوه ها در 

مشاهده مي اليه نازك رشد كرده اند. با دقت بيشتر در اين تصاوير، 

 و ضخامت نانو شيت ها بطور متوسط به ترتيب برابر طول شود كه

nm 383  وnm 10 .و ضخامت متوسط  طولهمچنين  مي باشد

  مي باشد. nm 174و nm 476نانو گوه ها به ترتيب برابر 

باشد كه در  مي Znمربوط به اليه هاي نازك  ب-2شكل     

و نيز ميدان مغناطيسي  ولت بر متر 10,000حضور ميدان الكتريكي 

رشد كرده اند. در اين تصوير رشد نانوشيت ها و نانو گوه ها 

كه نانو گوه ها و نانو شيت هايي كه به مشاهده مي شود، به طوري 

شكل شش ضلعي رشد كرده اند، بيشتر از حالتي كه تنها ميدان 

  دقت بيشتر در تصاوير،    با  مي باشد.  بود  شده  اعمال  الكتريكي

 )ب( )الف(
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با بزرگنمايي  توليد شده Znنانو ساختار هاي  FESEMتصوير     2222شكل شكل شكل شكل 

(الف) در حضور ميدان الكتريكي، (ب) در حضور ميدان  ر.براب 000,50

  الكتريكي و مغناطيسي

و ضخامت نانو شيت ها برابر  طولميانگين  شود كه مشاهده مي

nm 376 وnm 14  و ضخامت نانو گوه  طولمي باشد و ميانگين

  مي باشد. nm 108و  nm 370 ها برابر 

 Znهاي نازك به ترتيب، تصوير اليه  ب-3 الف و-3شكل      

رشد كرده در حضور ميدان الكتريكي، و ميدان هاي الكتريكي و 

مقايسه ي دقيق  ازنشان مي دهد.  كمتر مغناطيسي را با بزرگنمايي

اين تصاوير، مشخص مي شود اليه هايي كه در حضور ميدان  تر

الكتريكي اليه نشاني شده اند، داراي فشردگي مي باشند و نانو گوه 

. نمونه اي از اين ساختار خميده در گي شده اندها دچار خميد

، اما در الف مشخص شده است-3گوشه باال سمت راست شكل

حالتي كه عالوه بر ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي هم اعمال مي 

  شود؛ خميدگي در نانو گوه ها از بين رفته است.

همچنين اين تصاوير نشان مي دهد در حالتي كه فقط ميدان      

لكتريكي در حين اليه نشاني اعمال شده، نانو گوه ها و نانو شيت ا

ها غالبا داراي لبه هاي خميده مي باشند، اما در حالتي كه ميدان 

  مغناطيسي اعمال شده، لبه هاي نانو ساختار ها تيز تر  و  الكتريكي 

  

  
توليد شده با بزرگنمايي  Znنانو ساختار هاي  FESEMتصوير     3333شكل شكل شكل شكل 

برابر. (الف) در حضور ميدان الكتريكي، (ب) در حضور ميدان  000,30

  الكتريكي و مغناطيسي

   ب).    -3شده و تمايل به رشد شش ضلعي بيشتر شده است (شكل 

به نظر مي رسد علت تشكيل نانو گوه ها، كنار هم قرار گرفتن     

نانو شيت ها و فشردگي اليه باشد كه به علت اعمال ميدان 

است. اعمال ميدان الكتريكي باعث مي شود كه خوشه  الكتريكي

يونيزه يا  ،فلزي كه پس از عبور از توري Znهاي تبخير شده ي 

قطبيده شده اند، با سرعت بيشتري به سمت زيرآيند حركت كنند. 

اين سرعت زياد و برخوردهاي پرانرژي به سطح زيرآيند باعث مي 

ضلعي نداشته  شود ذرات فرصتي براي تشكيل ساختارهاي شش

 بوده وو خميده فشرده  ،باشند. در نتيجه نانو ساختارهاي رشد يافته

نانو شيت ها و در نتيجه نانو گوه  داراي لبه هاي خميده مي باشد و

   به رشد شش ضلعي دارند. كمتري ها تمايل

در حالتي كه عالوه بر ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي هم در      

 فشردگي در اليه كمتر شده و مال مي شود،حين اليه نشاني اع

ضلعي در نانو گوه ها و همچنين كاهش  افزايش ساختار شش

ضخامت و طول آنها مشاهده شد. ميدان مغناطيسي موازي با 

زيرآيند، باعث مي شود خوشه هاي تبخير شونده  راستاي چشمه تا

 )ب(

 (الف) (الف)

 )ب(
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 كه پس از عبور از توري رسانا داراي بار منفي شده اند، در حين

 حركت به سمت زيرآيند، حركتي دايروي در صفحه ي عمود بر 

ميدان مغناطيسي داشته باشند. اين حركت دايروي باعث مي شود 

ذراتي كه به زيرآيند مي رسند، فرصت بيشتري براي تشكيل نانو 

ساختارها، قبل از رسيدن و برخورد خوشه هاي بعدي به همان 

ن دليل ساختار شش ضلعي محل را داشته باشند. احتماالً به همي

بيشتري رشد كرده است و خميدگي نانو ساختار ها كاهش يافته و 

لبه هاي آن ها تيز تر شده است. همچنين كاهش ضخامت نانو گوه 

مشخص  گوشه ي باال سمت راست ب- 3در شكل  چنانكه ها،

است، به دليل تمايل نانو شيت هاي تشكيل دهنده ي نانو گوه به 

  و در نتيجه كاهش فشردگي ساختار است.جدا شدن از آن 

را در هر دو  Znاطالعات مربوط به نانو ساختارهاي  4شكل      

  حالت نشان مي دهد.

        

  گيريگيريگيريگيري نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

  به روش جديد و منحصر به فرد به شكل Znاليه هاي نازك      

            تبخير حرارتي در خأل و در حضور ميدان هاي الكتريكي

حاصل از اليه  FESEM تصاوير .نشاني شدندمغناطيسي اليه  و

ها نشان داد كه ميدان مغناطيسي باعث كاهش طول نانو شيت ها و 

و افزايش رشد  Znو نيز ضخامت نانو گوه هاي   نانو گوه ها

  در نانوگوه ها گشته است.خصوصاً  ساختار شش ضلعي

 
 Znاي رشد كرده ي اطالعات مربوط به نانو ساختار ه    4444شكل شكل شكل شكل 
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