
ساخت الیه نازک تانتالیوم و بررسی ویژگی های ساختاری و اپتیکی آن : عنوان مقاله

غفوریانحسین محمدی بیالنکوهی، سارا 

فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانگروه 

sara.bilankohi@pnu.ac.ir:EMAIL

صنعت،درآناکسیدوتانتالیوماپتیکیکاربردهایبهتوجهبا

روشبهسیلیکونیبستربرتانتالیومنازکالیهمقالهایندر

الیهمتفاوتهایضخامتدرمستقیمجریانمگنترونکندوپاش

پمیکروسکودستگاهازاستفادهباهمچنین.گردیدنشانی

جیسنطیفوایکسپرتوپراشالگویروبشی،الکترونی

قرارارزیابیموردساختارهایویژگیمرئیبنفشماورای

طیفنازکالیهضخامتافزایشباکهمیدهدنشاننتایج.گرفت

طیفسمتبهموجطولافزایشباآنبرفرودینوربازتاب

رایبآنازتوانمیبنابراینیابد،میافزایشقرمزمادوننور

.کردفادهاستکاملهایآینهیاباتابندهاپتیکیفیلترهایساخت

چکیده

مقدمه

نتایج

[1] Wang S, Guan C, Zhao Z, Wang R, Tian Y, Du

Y. Density Functional Theory Analysis of

Electronic and Optical Properties of

Two‐Dimensional Tantalum Carbides Tan+ 1Cn

(n= 1, 2, 3). physica status solidi (b). 2019

Mar;256(3):1800457.

[2] Britto S, Ramasamy V, Murugesan P.

Photoluminescence studies on nanocomposite

graphene decorated with tantalum oxide. Applied

optics. 2019 Apr 10;58(11):2898-903.

[3] Wu CL, Hung YJ, Fan R, Ou DH, Huang JY,

Yen TH, Chiu YJ, Shih MH, Lin YY, Chu AK, Lee

CK. Tantalum pentoxide (Ta 2 O 5) based athermal

micro-ring resonator. OSA Continuum. 2019 Apr

15;2(4):1198-206.

[4] Khanal V, Irani R, Fiechter S, Abdi FF,

Subramanian VR. The Photoelectrochemical and

Photocatalytic Properties of Tantalum Oxide and

Tantalum Nitride. Journal of The Electrochemical

Society. 2019 Jan 1;166(5):H3294-9.

[5] Alavi A, Jafari A, Heidary S, Fayaz V, Terohid

SA. Effect of laser pulse energy on the structure,

morphology and optical properties of tantalum-

oxide nanoparticles generated by laser ablation.

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics.

2018 Sep 1;13(9):1407-12.

مراجع

روش ساخت

برستقیممجریانمگنترونکندوپاشروشبهتانتالیومنازکالیه

استفادهابروش،ایندر.گردیدنشانیالیهسیلیکونبسترروی

سطحولت،الکترون1000تا70حدودانرژیباذراتاز

هدف،بهانرژیپرذراتبرخوردباکهمیشودبمبارانهدف

زیرالیهرویبروشدهپرتابآنازبیرونبههدفاتمهای

نشانی،الیهسیستمدرکاتدجایگذاریازقبل.شوندمیانباشت

.شودیمدادهشستشوخوبیبهتقطیردوبارآبواستونباابتدا

زیروگرددمیوصلمنفیولتاژبهکندوپاشفرآینددرکاتد

ارقرمخصوصمحلدرنشانیالیهسامانهدرآندعنوانبهالیه

رپهاییونایجادوپالسماتولیدمنظوربههمچنین.گیردمی

استفادهدرصد9999/99خلوصدرجهباآرگونگازانرژی،

دربارمیلیزیادفراخالنشانیالیهآغازازقبل.گردید

وتوربوروتاریهایپمپازاستفادهبانشانیالیهمحفظه

فظهمحواردثابتشارباآرگونگازسپس.شدایجادمولکوالر

ردیدگآغازمحیطدرپالسماایجادازپسکندوپاشفرآیندوشده

یلیکونیسبستربرتانتالیومنازکالیهمتفاوتهایضخامتباو

.گرفتشکل

ادهاستفوالکترونیکیهایسیستمتوسعهبااخیرهایسالدر

ناوریفها،-الکتریکدیوفلزاتسطحیبیناتصاالتازگسترده

میازیبیکپارچهمدارهایکیفیبهبوددرکلیدینقشنشانیالیه

بهمسازاستفادهمجتمعمدراتداخلیاتصاالتدرتازگیبه.کند

یکی.شودمیاستفادهکمترمقاومتدلیلبهآلومینیومآلیاژهایجای

میفوقهایسیستممداراتحرارتیپایداریاصلی،هاینگرانیاز

ومسفلزبینواکنشیاونامطلوبنفوذدیگرعمدهمشکلوباشد

میوحسطبیندرحاضرهای¬الکتریکیدییاسیلیکونیزیرالیه

.[1]باشد

بدونباال،الکتریکیهدایتدلیلبهتانتالیوممواد،اینمیاندر

توجهدمورمسباترکیبیبرهمکنشعدموباالشیمیاییاثرپذیری

موانعنعنوابهاستفادهبرایدیگرموادمتاسفانه.استگرفتهقرار

زیراند،آورمیفراهمناکافیمحافظتوهستندکریستالپلینفوذی

ایجادراسریعنفوذیمسیرهایکهاستهایی¬دانهمرزشامل

درشتریبیکاربردیپتانسیلساختارهاییچنینبنابراین.کند¬می

اینکهبههتوجبا.دارندفوقاپتیکیوالکترونیکیادواتدراستفاده

کهتاسضروریباشند،نازکالیهصورتبهبایستینفوذیموانع

.[2]شودنشانیالیهروشانتخاببهخاصیتوجه

رددگميایجادمادهالكتریكيخواصدرتغییراتينازكهايالیهدر

علتهبنواريمقاومتدرتغییرجملهازمتفاوتياثراتازناشيكه

ابمیانگینآزادمسافتشدنمقایسهقابلومقطعسطحشدنكم

الیهزیربانازكهايالیههايكنشبرهمهمچنینوالیهضخامت

اشکندوپروشازاستفادهبامقالهایندربنابراین.[5-3]باشدمي

درلیکونیسیبستربرتانتالیومنازکالیهمستقیمجریانمگنترون

،اپتیکیهایویژگیومیگرددنشانیالیهمختلفهایضخامت

اورایمسنجیطیفدستگاهازاستفادهباآنمورفولوژیوساختاری

وبمیکروسکدستگاهوایکسپرتوپراشالگویمرئی،-بنفش

.گیردمیقرارآنالیزموردروبشیالکترونی

نازکالیهروبشیالکترونیمیکروسکوپتصاویر1شکل

کهشودمیمشاهده1شکلبهتوجهبا.دهدمینشانراتانتالیوم

یافتهیلتشکخوبیبهموردنمونهدریافتهتشکیلنازکهایالیه

میدیدهنقاطازبرخیدرسطحرویدربعدیسهجزایرواند

.شود

مقطعسطح(الفازروبشیالترونیمیکروسکوپتصاویر(1شکل

سیلیکونیزیرالیهرویبرتانتالیومنازکالیهسطح(ب

تگاهدستوسطکهنمونهایکسپرتوالگویپراشطیف2شکل

.میدهدشاننراشدهگرفتهشیرازدانشگاهایکسپرتوپراکندگی

اویهزدرخوبیبهتانتالیوممیشودمشاهدهشکلدرکههمانطور

صفحاتبهمربوط75/69و8/31،4/38برابر

زاویهدرهمچنین.باشدمی(211)و(200)،(110)بلوری

.یدگردمشاهدهنیزتانتالیومپنتااکسیددرجه3/62و5/52

0 10 20 30 40 50 60 70 80

In
te

n
s
it

y

2

تانتالیومنازکالیهایکسپرتوپراشالگویتصویر(2شکل

هاینمونهاپتیکیبازتابوجذبنمودار3شکلدرهمچنین

هایخامتضباسیلیکونیبستررویبرتانتالیومنازکالیه

.استشدهدادهنشاننانومتر100و20،30،40،50

نازکالیهضخامتافزایشباشودمیمشاهدهکههمانطور

بازهدرنانومتر،100تا20ازفوقساختاردرتانتالیوم

داردوجودکاهشیروندبنفشماورائطیفهایموجطول

بهبلندهایموجطولدرویژهبهموجطولافزایشباولی

.دیابمیافزایشنازکالیهبازتابقرمزمادونطیفسمت

موجطولدرجذبنمودارتانتالیوم،نازکالیهبرایالبته

بلندهایموجطولدرولیداردنسبیافزایشکوتاههای

.یابدمیکاهشاپتیکیجذبنازکالیهضخامتافزایش

قلهداراینانومتر20ضخامتباتانتالیومنازکالیههمچنین

جذبقلهبروزکهباشدمینانومتر293موجطولدرجذب

هایناراستیازناشیتواندمیکهموج،طولایندراپتیکی

رویبرتانتالیومنازکالیهسطحدرشدهایجادبیشتربلوری

نسبتشتریبیاپتیکیجذبباعثکهباشدسیلیکونیالیهزیر

.شودمیهانمونهسایربه

نتیجه گیری

انجریمگنترونکندوپاشروشازاستفادهبامقالهایندر

زیکیفیانباشتروشهایبهترینازیکیعنوانبهمستقیم

نازکالیههایویژگی.شدساختهتانتالیومنازکالیه،بخار

دستگاهشی،روبالکترونیمیکرسوکوپازاستفادهباتانتالیوم

ردماوراموسنجیطیفدستگاهوایکسپرتوپراشالگوی

ریبلوساختارکهمیدهدنشاننتایج.گرفتقراربررسی

شدهایجادونیسیلیکبستررویبرتانتالیوماکسیدوتانتالیوم

کهفتگتوانمیاپتیکیهایویژگیبررسیباهمچنین.اند

طولردنمونهبازتابتانتالیومنازکالیهضخامتافزایشبا

کاندیدایمیتواندورسدمیدرصد93باالیبهبلندهایموج

.باشدهبازتابندفیلترهاییاکاملهایآینهساختبرایخوبی

ازیفرودنورموجطولبااپتیکیبازتابوجذبتغییراتنمودار(3شکل

تانتالیومنازکالیه


