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 نشانیالیه روش از استفاده با حاضر یمطالعه

-مجسمه نازک هایالیه ساخت به (GLAD)خراشی

 شکل-پنتاگون و شکل-ال تقارن با نقره یشده سازی

 از استفاده با هاالیه ساختاری خواص .پردازدمی

 گسیل روبشی الکترون میکروسکوپ

 اتمی نیروی میکروسکوپ و (FESEM)میدانی

(AFM) مقاومت روش از استفاده با .شد بررسی dc، 

 هاالیه رسانندگی ولتاژ، -جریان نمودارهای کمک به

 مجسمه نازک هایالیه که، داد نشان نتایج .شد استخراج

 در تفاوت اما بوده، نقره جنس از دو هر شده سازی

 و هادانه اندازه در تفاوت سبب ساختاری تقارن

   .است شده هاآن رسانندگی

 

 چکیده

 روش به شده انباشت نازک هایالیه اخیر، هایسال در

 فیزیکی انباشت روش یک که (OAD)مایل یزاویه

 روش این با است، گرفته قرار توجه مورد بسیار است

 تولید ساختاری ناهمسانگردی با متنوع نانوساختارهایی

 یزاویه وقتی مایل یزاویه با نشانی الیه در .شوندمی

 الیه روش، باشد، درجه 85 از بیشتر فرودی بخار شار

 با همراه که (GLAD)دارد نام خراشی یزاویه نشانی

 و .است زیرالیه سطح بر عمود حول الیه زیر چرخش

 ایجاد شده مهندسی نانوساختارهای روش این با اصطالحا  

 .[1و2] شوندمی

 مانند فنر زاگ،-زیگ متنوع هایشکل با نانوساختارهایی

 .[3]شوندمی ساخته روش این با متنوع کاربردهای با ..و

 و شکل-ال نانوساختارهای ساخت به مطالعه این در 

 و الکتریکی خواص و پردازیممی شکل-پنتاگون
   .دهیممی قرار بررسی مورد را هاآن رسانندگی

 مقدمه
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  و a، از بعدي سه و  دو ترتیب به اتمی نیروي میکروسکوپ تصاویر :2 شکل
b شکل،-ال نانوساختار c و d شکل پنتاگون نانوساختار. 

 
  

  

  

 و 0 نمونه، هم بر عمود دوجهت در نانوساختارها رسانندگی
  از آمده بدست dc مقاومت از استفاده با درجه، 90

  جدول در نتایج این .شد محاسبه ولتاژ -جریان نمودارهای
  دو در نانوساختارها رسانندگی در تفاوت .اندشده گزارش ،1

  رسانندگی ناهمسانگردی یدهندهنشان هم بر عمود جهت
  که گرفت نتیجه توانمی ،1 جدول به توجه با .است هاآن

  نانوساختار از بیشر شکل-پنتاگون نانوساختار رسانندگی
 هایدانه یاندازه دانیم،می که همانطور .است بوده شکل-ال

 بزرگتر هستند، رسانندگی میزان در مهمی عامل ساختار
  موجب شکل-پنتاگون نانوساختار در هادانه یاندازه بودن

 .است شده نانوساختار این در رسانندگی بیشتر افزایش
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

-ال تقارن با شده مهندسی نانوساختارهای مطالعه، این در
  ساخته خراشی نشانی الیه روش به شکل،-پنتاگون و شکل

 به نسبت ساخت روش دلیل به ساختارها این .شد
 ناهمسانگردی همچنین و باالتر تخلخل نرمال ساختارهای

  مهندسی که دادیم نشان مقاله این در  .دارند باالتری
 خواهد بسیاری تاثیر هاآن مختلف خواص در نانوساختارها

 تقارن دو با نقره یکسان جنس از نازک هایالیه .داشت
  خواص شکل-پنتاگون و شکل-ال مختلف، ساختاری

  نشان خود از مختلفی هایرسانندگی و ساختاری مختلف
 .دادند

 

 مواد و روش ها

 یافته ها

 نانوساختار ضلعی، پنج مقطع با ساختار نانو ترتیب این به

 ساخته nm 350 با برابر بازو هر طول با شکل،-پنتاگون
 .شودمی

  میدانی گسیل الکترونی میکروسکوپ با ساختاری مشخصات
،FESEM، اتمی نیروی میکروسکوپ و ،1 شکلAFM ، شکل  

  و شکل-ال تقارن با نانوساختارها تشکیل شد، بررسی ،2
  بازوها گیریجهت .است مشهود هاشکل این در شکل-پنتاگون

  نتایج .اندشده داده نشان هاشکل در هاییخط یوسیله به
  کد از استفاده با اتمی، نیروی میکروسکوپ از شده استخراج

JMicroVision، است آمده 1 جدول در و محاسبه. 
 

 به میدانی گسیل روبشی الکترون میکروسکوپ تصویر :1 شکل
 c شکل،-ال نانوساختار b و a، مقطع سطح و باال از تصویر ترتیب

  .شکل پنتاگون نانوساختار براي d و
 

 Rو ،D ها،¬دانه ي¬اندازه ،AFM تصاویر از شده استخراج هاي¬داده :1 جدول

 . تماسی ي¬زاویه ي¬اندازه و سطح زبري

  روش به تنگستن یبوته از  99/99% خلوص درصد با نقره
  از mm2 15×15یزیرالیه روی اتاق، دمای در مقاومتی، تبخیر
  در آلتراسونیک روش به زیرالیه .شد انباشت شیشه، جنس
  .شد خشک سپس و تمییز کامالً اتانول، در سپس و استون

  و mb  107×3خالء با بود Edwards دستگاه تبخیر، دستگاه
 .𝑠−1 Å 5/2 انباشت نرخ

 یاولیه یزاویه در ابتدا شکل-ال نانوساختار ساخت برای
 بازوی اولین و نشیندمی زیرالیه روی نقره بخار شار زیرالیه،
  در 180˚ یاندازه به یکبار زیرالیه سپس شود،می ایجاد ساختار
-می (قطبی یزاویه راستای در) ساعت های عقربه جهت خالف

 ترتیب این به . شود، ایجاد ساختار دوم بازوی تا چرخد

-می ایجاد nm 635 بازو هر طول با شکل ال نانوساختار

 .شود

 انباشت از پس شکل-پنتاگون نانوساختار ساخت برای و 

 حین در زیرالیه اول، بازوی گیریشکل و بخار شار

 75˚ یاندازه به بار هر و مرتبه ده نقره بخار شار انباشت

 یزاویه راستای در) ساعت های عقربه جهت خالف در
  .شوند ایجاد بعدی بازوهای تا چرخدمی (قطبی

σ(S/cm) -

90 ˚ 

σ(S/cm) -

0 ˚ 

Rave (nm) DAFM 

(nm) 

  

6/04× 103  5/9 نانوساختار  192 16 103 ×

شکل-ال  

-نانوساختار 244 18 103 ×19/19 103 ×18/86

 پنتاگون شکل 


