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مراجع

طیف نگاری اشعه ايکس
نمونه ها توسط دستگاه XRDطیف های . ساختار بلوری نمونه های الیه نشانی شده مورد بررسی قرار می گیردXRDدر این قسمت با استفاده از طیف 

مربوط XRDطیف ( 2)در شکل .تهیه شده اند( درجه3زاویه تحت )Grazingمددر PHILIPSکمپانی سازنده 1730PWپراش اشعه ایکس مدل 
حاصل XRDمی توان دید که ساختار اکسیدتیتانیوم به زمان بستگی دارد و طیف 2از شکل. به نمونه های استیل الیه نشانی شده نشان داده شده است

.های الیه نشانی شده اکسیدتیتانیوم در دمای اتاق، ساختار بلوری را نشان می دهنداز نمونه

روبشیالکترونیمیکروسکوپ
استفادهTESCANسازندهکمپانی111MIRAمدل(SEM)روبشیالکترونیمیکروسکوپازسطحمورفولوژیوشناسیریختبررسیبرای

.ایمنموده

ا افزایش انباشتگی دانه های کوچکتر ب. مورفولوژی همه نمونه ها سطحی کامالً همگن و یکنواخت از الیه های نازک اکسیدتیتانیوم را نشان می دهد
توزیع یکنواختی از ذرات ( الف-3)دقیقه شکل60کیلوهرتز به مدت 10مورفولوژی سطح فیلم الیه نشانی شده با فرکانس . زمان افزایش می یابد

دقیقه شکل ( 90، 60)کیلوهرتز به مدت های 15در نمونه های با فرکانس . نانومتر را نشان می دهد100تا 40انباشته شده با اندازه هایی در حدود 
.با افزایش زمان انباشتگی ذرات زیادتر شده است(ب و ج-3)

(EDX)ايکسپرتوانرژیپراشسنجیطیفآنالیز

درموجودعناصرضورحدرصدآنالیزاینکمکبهکهاستشدهاستفادهانرژیتفکیکعنصریآنالیزازروبشیالکترونیمیکروسکوپآنالیزراستایدر
طیفآنالیز،اینطبقبر.می کندتاییدرا304استیلزیرالیهرویبراکسیدتیتانیومکاملنشانیالیهآنالیزایننتایج.فهمیدمی توانراهانمونه

طیف4درشکل.می یابدافزایشپوششسطحدرتیتانیومواکسیژنعناصرحضوردرصدزمانافزایشباولیاستمشابهنمونهسههرانرژیتفکیک
.استشدهدادهنشانسومنمونهبهمربوطاکسیژنوتیتانیومانرژیتفکیک
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مگنترونیاشکندوپصورتبهفیزیکیبخاررسوبروشبهتیتانیوماکسیدنشانی
نتایجطبقکه.باشدمی(304)استیلزیرالیهرویبرپالسی(DC)مستقیمجریان
استیلرویربتیتانیوماکسیدنشانیالیهشدهذکرروشازاستفادهباآمدهبدست
انجامموفقیتباالیهزیررویبرنانومتر40-100حدوددرذراتاندازهبا304
.استشده

پیشنهادات
.متفاوتهایزیرالیهبااکسیدتیتانیومنشانیالیه-1
.متفاوتیهازیرالیهدرشدهنشانیالیهاکسیدتیتانیومسختیمیزانبررسی-2

يافته ها مواد و روش ها

همربوط به نمونه های اليه نشانی شدXRDطیف (: 2شکل 

(بدقیقه60کیلوهرتز10(الفهایزمانمدتوفرکانسباشدهنشانیاليهTiO₂هایفیلمازSEMتصاوير:(3شکل

.دقیقه90هرتزکیلو15(جدقیقه60هرتزکیلو15

دقیقه90مدتبهکیلوهرتز15فرکانسباشدهدهیپوششنمونهسطحازآمدهبدستانرژیتفکیکآنالیزطیف:(4شکل

نمونهحسطرویبراکسیژنوتیتانیومعناصريکنواختتوزيعازتصويریتجزيهنمودار:(5شکل

یشماتیک دستگاه کندوپاش مغناطیس(: 1شکل 

گازهای کاری مدت الیه 

نشانی

(دقیقه)

ولتاژ

(ولت)

فرکانس

(کیلوهرتز)

هفشار اولی

(میلی بار)

فشار کل 

سیستم

(میلی بار)

شرایط اعمالی

نام نمونه

-آرگون%50

اکسیژن%50

60 52+ 616- 10 0/025 0/272 نمونه اول با منبع 

DCتغذیه پالسی

-آرگون%50

اکسیژن%50

60 52+ 616- 15 0/025 0/272 نمونه دوم با منبع 

 DCتغذیه پالسی

-آرگون%50

اکسیژن%50

90 52+ 616- 15 0/025 0/272 منبعباسومنمونه

DCپالسیتغذیه

هاشرايط کمیت های فیزيکی اعمالی به نمونه(: 1جدول
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