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 یدهچك
 افزارنرماست. ابتدا با استفاده از  ارائه شدهالیه نشانی با روش کنار نشست برای طراحی و ساخت نانومیله ها ی نازک  سه بعدی یسازهیشبدر این تحقیق، یک 

 نقره با نازکالیهسطح  شناسیریختلعه مطا نیچنهم. شوندیم( رشد داده PVDبا استفاده از دستگاه الیه نشانی بخار نشست ) سو سپ شدهیسازهیشبمراحل رشد 

و  قرارگرفتهنانومیله های نازک مورد مطالعه  ربر قط و زاویه الیه نشانی ورودی یهااتمانحراف زاویه  ریتأثاست.  قرارگرفتهروش الیه نشانی مایل مورد بررسی 

 درجه شناسایی شده است. 68ویه برای رشد همگن ترین  نانومیله ها . بهترین زادرجه برای مطابقت با نتایج تجربی انتخاب شده است 1انحراف زاویه 

Simulation of growth of an array oblique nanorod in the glancing angle deposition 

(GLAD) 
Vaheed Falah Hamidabadi, Nader Sobkhiz and Ahmad Moshaii* 

Department of Physics, Tarbiat Modares University, P.O.Box 14115-175, Tehran, Iran 

 

Abstract 
 

 We describe an atomic simulator for thin film deposition in three dimension. The simulation is designed to 

model the glancing angle deposition with ballistic deposition. For study the growth of Ag thin film, at first we 

simulate with Nano Scale Model software (NASCAM) then we fabricate nanorods by glancing angle deposition 

method. We have also studied the morphology of the Ag surface that fabricate with glancing angle deposition 

technique. The effect of add atom incident angle fluctuation and deposition angle in nanorods fabrication and 

the diameter of Ag nanorod are studied. The diameter of nanorod is calibrated by 4 degree incident atom angle 

fluctuation. As a result, the best deposition angle for growing of the most Homogenization columnar thin film is 

86 degree. 
PACS No. 68 

 

 قدمهم
با زاویه مایل یک روش  نانو ساختارهااخیر رشد  یهاسالدر  

ابداع روش الیه  .استنازک متخلخل  یهاهیالجدید برای ساخت 

با  یینانو ساختارهاآمدن  به وجودنشانی مایل در دهه اخیر سبب 

های مغناطیسی، الکتریکی و  درزمینه فردمنحصربه هایویژگی

هندسی  یهامشخصهیه نشانی مایل در روش ال اپتیکی شده است.

 دمای محیط و ازجملهوساختارها به پارامترهای فیزیکی مهمی ننا

زیرالیه، فشار و توپوگرافی سطح زیر الیه و زاویه الیه نشانی 

 ۵(STF) یامجسمه نازکالیهنانوساختارهای .[۵]بستگی دارد

همگن هستند که با استفاده های غیرزیستی و مواد غیر نانوساختار

                                                 
1 Sculpture Thin Films 

از .[2]اشندبساخت می قابل 2(PVDنشست )از الیه نشانی بخار 

 یامجسمهنازک نانوساختارهای  یهاهیالعوامل مهمی که بر رشد 

به میزان پخش سطحی، مقدار سایه زنی،  توانیم گذارندیم ریتأث

 نیچنهم .[3]اشاره کرد هدمای زیر الی وزاویه رشد، نرخ رشد 

اثرات مرتبط با ابعاد اتمی که باعث بوجودآمدن نانوخوشه ها در 

 توانیمنمی اگرچهباید در نظر گرفته شوند.  شوندیمنانومیله ها 

جداگانه در یک  طوربهاین اثرها  تکتکدقیق به مطالعه  طوربه

آزمایش تجربی بپردازیم اما یک روش جایگزین مناسب جهت 

از این عوامل، استفاده از  هرکدامکسب اطالعات از میزان اهمیت 

نازک  هایالیهبرای رشد  کارلومونتبه روش  یسازهیشبمدل 

که انرژی اولیه پخش، اثر  دهدمینشان  . استفاده از این روشاست

                                                 
2 Physical Vapor Deposition 
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نانو ر طول الیه نشانی از اهم اثرات در رشد د سایه زنی

 هستند. ایمجسمه یساختارها

، جهت مطالعه رشد  NASCAM[4] افزارنرمدر این تحقیق، از 

با روش کنار نشست  از نانومیله ها ی نقره مایل ایشبکه

 نانو ذرات ایزاویهاثر میزان انحراف  چنینهم. [۵]است شدهاستفاده

شده  یسازهیشبمایل بر قطر نانومیله ها ی رشد یافته  برخوردکننده

افزایش قطر نانومیله ها بر افزایش میزان  دهندهنشاناست که نتایج 

الیه  یاهاتمسطح برحسب  شناسیریختاست.  ایزاویهانحراف 

 است شدهیبررسنشانی شده و زمان انجام الیه نشانی 

 سازیشبیه افزارنرم

 NASCAM افرزار نررم این پرروژه برا اسرتفاده از     هایسازیشبیه

ورت رایگان در اینترنت موجود این نرم افزار به صانجام شده است.

 ردیر گیمر صرورت   افرزار نررم کره توسرط    سرازی شبیهدر  .[۱]است

دخیرل هسرتند در نظرر     نرازک الیهکه در رشد  ییهادهیپد نیترمهم

ن به پخش سطحی، اثررات سرایه   توامی بیترتکه به  شودمیگرفته 

 .[۵]زنی اشاره کرد

 
( الیه ۵که در پخش سطحی وجود دارند. ) ییهادهیپدنمایی از  -۵شکل 

( پخش در کنار b3)-( پخش در باالی لبه جزیرهa3)-( پخش سطحی2)-نشانی

 ( باال و پایین رفتن از جزیره.8) ( و۱)-لبه جزیره

 پدیده پخش سطحی
 نانو ساختاردر رشد  رگذاریتأث یهادهیپد نیترمهمپدیده پخش از 

بعد از  رندیگیمدر آن ذرات ورودی که بر روی سطح قرار . است

. در این فرآیند ذره با حرکت شوندمینشستن، درگیر فرآیند پخش 

بر روی الیه بر اساس معادله بولتزمن به کمترین انرژی ممکن 

یند در حدود آالبته زمان این فر نشیندمیآنجا  و [8] یابدمیدست 

یند پخش سطحی با توجه به حرکت ذره و آ. در فراستنانوثانیه 

 دهدمیمختلفی روی  یهادهیپداولیه و نهایی  یهاهیهمساتعداد 

نواع پخش ا ۵.در شکل شماره [1]شودمیمشاهده  ۵که در شکل 

پخش -2هااتمنشستن -۵که به قرار زیر است. شودمیسطحی دیده 

جدا شدن  -1هارهیجزدر طول لبه  هااتمپخش -(bو a)3سطحی 

که  ییهادهیپد. تمام هیالکیپایین رفتن از  باال و-8و ۱هارهیجزاز 

عالوه بر روی زیر الیه، بر  اندشدهدر قسمت باال لیست 

انرژی  . اعدادشودنیز انجام مینی شده الیه نشا هایاتمیرو

 که در این ییهامقاله سطحی نقره از پخش یندهایآفر یسازفعال

 .[6[, ]۷]مورد وجود داشت استخراج شده است
  الیه نشانی نقره بر روی نقره

 نرخ رشد

atoms/s cm² 

۳×۰۱¹² 

دما (  k( ۳۳۱ 

 ۱٫۴ (eV) 2فرآیند 

 a ۳ (eV) ۱٫۴۰فرآیند

 b ۳ (eV) ۱٫۱۰فرآیند

 ۱٫۹۹ (eV) ۴ فرآیند

 ۴٫۵ (eV) ۵ فرآیند

 ۴٫۵ (eV) ۱ فرآیند

 ۵نشان داده شده در شکل  هایپدیده سازیفعالانرژی -۵جدول 

 افكنیسایهپدیده 
ی است که نقش اساسی در رشد هایپدیدهیکی از  افکنیسایهپدیده 

، این ایمجسمه نازکالیهکند و در ساخت نازک ایفا می هایالیه

 که در شکل شماره طورهمانشود. عامل باعث رشد نانومیله ها می

نشان داده شده است ذراتی که با زاویه مایل به سطح نزدیک  2

-ته میاز قبل الیه نشانی شده به دام انداخ هایاتمشوند توسط می

گویند. در الیه نشانی مایل زاویه ذرات می افکنیسایهشوند اثر 

 ایزاویهو البته  شوندمیورودی بسته به شرایط الیه نشانی انتخاب 

که انتخاب شده با زاویه الیه نشانی یکسان نیست این میزان 

یزان لحاظ شود که قابل تغییر بوده و منشان داده میانحراف با 

و این میزان انحراف باعث افزایش اثر  استدرجه  1شده برای آن 

بر قطر نانو میله ها نیز  افکنیسایهاثر، پدیده  ؛ وشودمی افکنیسایه

با افزایش  افکنیسایهبررسی شده است و به دلیل افزایش پدیده 

 یابد.زاویه الیه نشانی قطر نانو میله ها نیز افزایش می
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 [8](PVD) لیماتگاه الیه نشانی بخار نشست دس-2شکل

 نتایج و بحث

سطح الیه است. برای  1سیشناریختاز پارامترهای مهم در  3زبری 

 هایاتمبا تغییرات زمانی و  ایزاویهمختلف انحراف  هایحالت

است. از فرمول زیر برای محاسبه آن  آمدهدستبهالیه نشانی شده 

 .[۵]است شدهاستفاده

))(),((
1

),(
1

2














l

i

thtih
L

tLW                     (۵) 

یه نازک استفاده از روش ال هایالیهساخت  هایروشیکی از 

ساختار هندسی آن نشان داده  2که در شکل  است ۱نشانی مایل

که در  zزاویه حول محور x ،با محور  زاویهشده است، 

ب شده است ولی یک پارامتر انتخا 086،0آزمایش 

است و همواره در هنگام ساخت وجود  دیگر، تغییرات زاویه 

شود که می شدهلیتشکداشته و باعث افزایش قطر نانولوله های 

 .استای نامطلوب در ساخت نانولوله ها ی نازک البته پدیده

 
نقره،  نازکالیه( برای SEM) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی-3شکل 

o86 وKT 300 5.0)(، نرخ رشد
s

nm  

یکی از اهداف پروژه حاضر تولید نانولوله هایی با قطر کمتر و 

و ساخت  سازیشبیهتوان در می. با تغییر است تردقیقشکل 

انجام شده یک  سازیشبیههدف نزدیک شد. در نانومیله ها به 

                                                 
3 Roughness 
4 Morphology 
5 Glancing Angle Deposition 

zyxحجم به ابعاد LLL ،20200100   با شرایط اتم

مرزی در نظر گرفته شده است. انتخاب تغییرات انحراف زاویه 

است که با نتایج تجربی  ایگونهبهمناسب برای رشد نانومیله ها 

شده توسط  سازیشبیهمیله های نانو شناسیریختسازگار باشد. 

 یروبشاز میکروسکوپ الکترونی  آمدهدستبهکد با تصاویر 

(SEM)8 .زاویه  شدهانجامسازی شبیه در مطابقت داده شده است

 است. شدهانتخابo86ورودی 

 
 o4و o86در زاویه  سازیشبیهنتایج -1شکل 

در دستگاه الیه نشانی ،ایزاویههمواره یک میزان انحراف 

زیاد بودن این عامل باعث زیاد شدن قطر نانولوله ها  هوجود دارد ک

و الیه نشانی  سازیشبیه شدهانجام ۷یساززانیمشود که با می
o4 سازیشبیهنتایج  1ل شک و دراست  شدهگرفتهدر نظر 

 .است شده دادهنشان 

 
 o86الیه نشانی شده در  هایاتم برحسبنمودار زبری سطح  -۱شکل

گفت زبری سطح با  توانیمسطح الیه  شناسیریختدر مورد 

 ۱که در نمودار شکل  طورهمان. شودمیزیاد انحراف  شیافزا

سطح نیز  شناسیریخت، ایزاویهبا افزایش انحراف  شودیمدیده 

                                                 
6 Scanning Electron Microscope 
7 Calibration 
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الیه  هایاتم برحسبزبری  ۱. البته در نمودار شکلیابدمیافزایش 

با تعداد  شناسیریختنشانی شده رسم شده است و در حالت کلی 

در الیه نشانی  دارد.الیه نشانی شده رابطه مستقیم  هایاتم

 شدهفرستادهذرات  ایاویهزبرای کم کردن انحراف  شدهانجام

 است، شدهانجامالیه نشان بخار نشست  ردستگاه  اصالحاتی د

تا زیر الیه را نام برد  6به افزایش فاصله منبع بخار توانیم ازجمله

که بیان شد با افزایش زاویه الیه  طورهمان(. 3)نتایج در شکل 

و  بیشتر ا قطریابد و نانو میله هایی بسایه زنی افزایش می اثرنشانی 

 تر همگن

 
 الیه در ارتفاع معین الیه نسبی نمودار چگالی -8شکل

ها نیز تایید کننده این  سازیشبیهخواهد آمد که نتایج  به دست

 (۷مطابق شکلاست )مطلب 

 
 بر حسب زاویه الیه نشانی برای اتم نقره ها نمودار قطر نانومیله-۷شکل

درجه به اثری  68زاویه  زالبته باید اشاره کرد این افزایش قطر بعد ا

 .شودمی تبدیل غیر عادی اثر سایه زنی افزایشبه دلیل نامطلوب، 

با بررسی چگالی الیه در ارتفاع معین نیز می توان به  نیهمچن

 ؛ کههمگن تر شدن الیه با افزایش زاویه الیه نشانی پی برد

است درجه مشاهده شده  68در زاویه الیه نشانی  بیشترین همگنی

                                                 
8 Target 

از چگالی الیه در ارتفاع معین تعداد مکان های  منظور .(8شکل)

با ؛ که اشغال شده به کل مکان های ممکن در ارتفاع مشخص است

 بررسی آن می توان به همگنی الیه پی برد.

 نتیجه گیری

 افزارنرمنانومیله های مایل نقره با استفاده از  سازیشبیه

NASCAM  .سازیشبیه تجربی و یهایبررسانجام شده است 

با تعیین بازه مشخص برای  توانیمکه  دهدمینشان  شدهانجام

را با نتایج تجربی تطابق داد.  سازیشبیهنتایج  ایزاویهانحراف 

 تدهد که در هر دستگاه الیه نشانی بخار نشسنشان می هایبررس

(PVD یک انحراف )با تغییر  توانیمذاتی وجود دارد،  ایزاویه

را کم کرده و به نانومیله  ایزاویهی دستگاه انحراف ساختار هندس

نقره  نازکالیهسطح  شناسیریختهایی با قطر کمتر دست یافت. 

یابد ، زبری الیه افزایش میایزاویهدهد با افزایش انحراف نشان می

با  ؛ وداردمستقیم  ورودی رابطه هایاتم و این افزایش با تعداد

به دلیل افزایش اثر سایه زنی، قطر نانو افزایش زاویه الیه نشانی، 

بهترین نانومیله  ؛ وشودمی ترقیدق هاآنافزایش و ساخت  هالهیم

 .درجه ممکن است 68های ستونی کج در زاویه الیه نشانی 

درجه  68در زاویه  هالهیمبیشترین همگنی در رشد نانو  نیهمچن

 .وجود دارد
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