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مقدمه
ساخت الیه هاي نازك با روش هاي متفاوت و متنوعی صورت می گیرد که خواص مورد نیاز آن ها تاثیر زیادي روي

ار است روش هاي ساخت الیه هاي نازك بر دو مبناي فیزیکی و شیمیایی استواساس . انتخاب یکی از این روش ها دارد

ازك در هر روش، کیفیت و شرایط الیه ن. که روش هاي عمده الیه نشانی، برپایه این روش ها دسته بندي می شوند

از . یردمتفاوت است که بسته به نوع کاربرد الیه نازك و شرایط مورد نظر، روش هاي مختلف مورد استفاده قرار می گ

لول نازك و سکاربرد هاي مهم الیه هاي نازك می توان به استفاده از این نانوساختارها در ساخت ترانزیستورهاي الیه 

ترون و طیف شناسی الکروش هاي جهت آنالیز و بررسی کیفیت و ضخامت الیه هاي نازك، . هاي خورشیدي اشاره کرد

طیف شناسی جرمی یون و (AES)اوژه الکترون ،(XPS)ایکسیون شامل روش طیف شناسی فوتوالکترون اشعه 

.در ادامه روش هاي الیه نشانی را توضیح خواهیم داد. استفاده قرار می گیردمورد (SIMS)ثانویه 
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CVD

.این روش در فاز بخار انجام می شود و در طیف وسیعی از روش هاي تولید فیلم نازك و پودرها را در برمی گیرد

ت می به این صورت است که پیش ماده به محفظه واکنش وارد می شود و سپس به سمت زیرالیه حرکCVDاصول کار 

ه در این مرحله محصوالت فرعی فرار تشکیل می شود و از زیرالی. کند، در این جا انرژي الزم باعث رسوب می شود

ی ي همرفت و انتشار انجام مانتقال پیش ماده در حالت بخار یا گاز به وسیله. واجذب شده و از محفظه خارج می شود

گاز حامل اغلب به گاز واکنش دهنده رقیق شده القاء . شود

بیشترین چالش این است که رسوب گیري به طور . شودمی 

به فرد بر روي زیرالیه و نه در هر جاي دیگري در منحصر 

.شودانجام شود، که باعث ایجاد مشکالت خلوص می راکتور 

فرعی فرار تولید شده اغلب سمی هستند و یکی از محصوالت 

.این فرایند می باشدمشکالت 
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میایی اگر از فشار هاي پایین استفاده شود، رسوب دهی شی. می تواند تحت خال و یا فشار هاي پایین انجام شود CVDروش
در این سیستم جوانه زنی فاز گازي کاهش می  یابد و بنابراین برايمعموال . می شودنامیده LP-CVDبخار فشار پایین

و یا فیلم جامد می تواند به  صورت آمورف، چند بلوري. و بدون ذرات ناخواسته، مناسب استزیرالیه ساخت فیلم جامد روي 
. تک بلور با خواص ویژه روي زیرپایه مناسب تهیه شود

یت بهتري فلزي، دماي رشد کاهش یافته و بنابراین می  توان فیلم  هاي نازك با کیف-با استفاده از پیش ماده هاي آلیاخیرا 
می  توان از منابع پر انرژي همچنین . معروف است(MOCVD)فلز -این روش به رسوب دهی شیمیایی بخار آلی. تهیه کرد

خار پالسما مثل پالسما و یا نور فرابنفش نیز در این روش استفاده کرد که در این صورت به ترتیب رسوب دهی شیمیایی ب
(PE-CVD ) رسوب دهی شیمیایی بخار فوتونی و(Photo-CVD )نامیده می  شود.

ذرات، به دلیل از بین رفتن مواد اولیه و نیز ایجاد CVDدر اکثر فرآیند هاي 
.کرددر فیلم ایجاد شده، باید از تشکیل ذرات در فاز گازي جلوگیري ناخواسته 

تشکیلتحت شرایط آزمایشی مشخصی مانند ساخت نانوپودرها و یا نانوذرات، اما 
ازجوانه زنی در فاز گاز و کنترل رشد ذرات . در فاز گاز مطلوب استذرات 

هايتوزیع اندازه ذرات توسط تعداد جوانه . فاکتور هاي فرآیند رشد استمهم ترین 
.   شده در راکتور و غلظت تراکم مواد، کنترل می  شودتشکیل 
کههنگامی . می تواند به دو صورت افقی و یا عمودي ساخته شودCVDراکتور 
وبه  صورت افقی باشد، جریان گاز به  صورت موازي با سطح زیرپایه است راکتور 

.که راکتور عمودي باشد، جریان گاز عمود بر سطح زیرپایه استهنگامی 
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CVC

واقع سیستم بهینه شده روش در  Chemical Vapor Condensation)یا)CVCتراکم شیمیایی بخار 
CVDگاه در طرح شماتیکی این دست. است( جوانه زنی همگن)اصول کلی این روش بر پایه جوانه زنی فاز گاز . است
.  داده شده استنشان شکل 

ظر در دماي ابتدا گاز حاصل با پیش ماده مورد ن. می  شوندالیه نشانی این ترکیبات در دسترس بوده و در دما هاي پایین 
. می شود( پاسکال(102*10-1خال بخار مورد نظر با سرعت مشخصی، وارد محفظه تحت . اتاق مخلوط می  شود
فلزي از یک لوله گرم عبور داده -سپس ترکیبات آلی

پیشدر طی زمان اقامت کوتاه مولکول  هاي . شودمی  
تخریبدرون لوله، مولکول  ها به  صورت انفرادي ماده 

ذراتسپس براي تشکیل خوشه  ها و شوند و می 
شده،با خروج از لوله گرم . چسبندهم می  به کوچک 

همها و یا ذرات، رشد و به انبساط سریع خوشه  
ذراتدر نهایت . می  دهدرا کاهش آن  ها چسبیدن 

حالیاین در . می  شودگردان متراکم زیرپایه روي 
داشتهمایع سرد نگه توسط نیتروژن که زیرپایه است 
. شودمی 
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 کندوپاش(sputtering)
.  ش استنوعی از الیه نشانی از فاز بخار اسپاترینگ یا کندوپا

ز که در یک محفظه خالء در فشار جزیی از گااسپاترینگ 
یرد، و با اعمال یک ولتاژ باال صورت می گ( مثل آرگون)اثربی 
کترود ها ابتدا این ال. دو الکترود کاتد و آند استفاده می کنداز 

از بی اثر یک اختالف پتانسیل باال قرار گرفته و سپس گتحت 
از به بین این الکترود ها یونیزه شده و یون هاي مثبت گدر 

گرفته و با بمباران هدف و کندن ماده شتاب هدف سمت 
.نندکتهیه می ( زیر الیه)، الیه هاي نازکی بر روي بسترهدف

،داردنیاز به حرارت ناسپاترینگ توجه به اینکه فرآیند با 
اسپاترینگ از . می آیدحساب لذا یک فرآیند سرد به 

دماي اندك، قابلیت روکشبه عمده اي نظیر نیاز مزایاي 
قابلیتو ( ، مواد آلیفلز، سرامیک)اي به هر ماده دهی 
نترل با ترکیبات قابل ککامپوزیتی نشانی الیه هاي الیه 

عوض این عیب را دارد که کنترل در ولی . استبرخوردار 
واسطه ذرات پر انرژي که مورد و به دشوارتر است آن 

تواند به بافت زیر الیه آسیبدهد، می قرار می استفاده 
.برساند
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 پالسیرسوب دهی لیزری
فرایندي است که شامل PLDرسوب نشانی لیزر پالسی 

، توسط لیزر بر روي سطحجدا شده ازنشانی مواد رسوب 
.می باشدزیرالیه 

:فرایند اصلی شامل سه مرحله است

کردن مواد از سطح ماده هدف توسط لیزر به وسیله جدا -1
.هاي لیزري متناوب و پر قدرتپالس 

.کردن سریع مواد یونیزه شده از ماده هدفدور -2
زیرالیه نشانی و رشد مواد تبخیر شده بر روي رسوب -3

.شدهگرم 
ون اتم هاي کرده و منجر به سایش لحظه اي و یونیزاسیبرخورد هدفیک ماده به لیزر، به طور متناوب، پرقدرت پرتو یک 

زیرالیهسطح به ،و یونها که به سرعت در حال دور شدن از ماده هدف می باشندالکترونها ها،این اتم . سطح می شود
نظور فرایند به محین دربرخی موارد، در . کنندتحت شرایط کنترل فشار، تغییر می PLDفرایندهاي . کنندبرخورد می 

.رسوب نشانی الیه هاي مختلف بر روي یکدیگر ماده هدف سوئیچ می شود
:پارامترهایی که الزم است ضمن رسوب نشانی بخار پالسی کنترل شوند عبارتند از

.رسوب نشانیفشار و)فعال یا غیرفعال(نوع اتمسفر گازي زیرالیه، جریان لیزر، فاصله بین هدف و زیرالیه، دماي 
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الیه نشانی پرتو مولکولی

ز طریق نشانی پرتو مولکولی روشی براي رشد کریستال ها االیه 
خار می برهمکنش زیرالیه هاي کریستالی بسیار گرم و پرتو هاي ب

و ه رخ دادفرایند مذکور در محفظه هاي با خالء بسیار باال . باشد
باال سیار بنیازمند زیرالیه هاي تک کریستال و بخارهایی با خلوص 

ار زیرالیه بسیبخارات پیش ماده نیمه هادي بر روي یک . است
وجب مدر شرایط دما و فشار کنترل شده فرستاده می شود و گرم 

یک شامل MBEراکتور . گرددرشد کریستال به شکل پیوسته می
یه زیرالمحفظه ي خالء، یک زیرالیه که بر روي یک نگهدارنده 

.  شدبامی گرفته و یک مجموعه از سلول هاي نفوذ مولکولی قرار 
دهنده تشکیلسلول هاي نفوذ مولکولی نقش بخار کردن عناصر 

روي زیرالیه ي نیمه هادي مورد نظر و هدایت بخارات مذکور بر 
ک یهر سلول نفوذ مولکولی ممکن است . ي بسیار گرم را دارند

ماده متفاوت را تبخیر کند و می تواند به صورت مجزا متوقف
.شود
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تبخیر حرارتی مبتنی بر مقاومت الکتریکی
هاي از جمله این روش ها؛ روش. ایجاد پوشش هایی با کیفیت باال از روش هاي الیه نشانی در خال می توان استفاده کردبراي 

از انواع یکی (Evaporative Deposition)که تبخیر حرارتی مبتنی بر مقاومت الکتریکی است الیه نشانی فیزیکی بخار 
.است PVDروش هاي 

محیط الیه نشانی به روش تبخیر حرارتی فرآیندي است که در 
ماده منبع تبخیر و به کمک اعمال جریان الکتریکی براي خالء 

تبخیر شده به سمت ماده می گیرد و هدایت و انتقال صورت 
میان محلی که ماده منبع و زیرالیه فشار بر اساس اختالف زیرالیه 

که در این نوع الیه نشانی پارامترهایی . افتدمی اتفاق دارد، قرار 
است که ماده ظرفی کنترل شوند، فشار محفظه و دماي بایستی 

اوایل قرن بیستم پیشتر در روش این . در آن قرار می گیردمنبع 
منظور ساخت آینه هاي فلزي از آلومینیوم یا نقره یا قطعات به 

.آالت مورد استفاده قرار می گرفتماشین 
مرحله اصلی در هر فرایند الیه نشانی فیزیکی تحت شرایط سه 
انتقال بخار از منبع به ( ب)تبخیر ماده منبع، ( الف)شامل خال 

.وجود داردتشکیل الیه نازك روي زیرالیه ( ج)و زیرالیه 
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 الکترونیتبخیر باریکه
که جز روش هاي است (Electron Beam Evaporation)الکترونی از روش هاي الیه نشانی، تبخیر باریکه یکی 

.می شودمحسوب (PVD)الیه نشانی فیزیکی بخار 
بسیار حرارتی گرماي آن جایی که در فرایند الیه نشانی مبتنی بر تبخیر از 

گاز اکسیژن، چنانچه حضور براي انجام تبخیر نیاز است در صورت باالیی 
از طرفی . می شودفلزي تشکیل اکسید تبخیر شده واکنش پذیر باشد فلز 

در مسیري که ماده تبخیر شده از منبع به سمت هوا مولکول هاي حضور 
تشکیلمی کند، نرخ الیه نشانی را کاهش می دهد و مانع از زیرالیه حرکت 

محیط خال که در بنابراین بایستی الیه نشانی . الیه با چگالی باال می شود
؛ این روش معموال در شرایط بنابراین. کمتر است انجام شودتعداد برخوردها 

فرایند تبخیر در . استقابل انجام ( تور10-12تا10-9)بسیار باال خال 
از باریکه الکترونی، باریکه اي از الکترون هاي پرانرژي استفاده با حرارتی 

این ترتیب به به سمت ماده منبع گسیل می شود و ( رشته داغ)فیالمان از 
این سیستم شامل . گرددمی مورد نیاز براي تبخیر ماده منبع تامین انرژي 

آند و یک کاتد است آند به طور مثبت بایاس شده است و کاتد به یک 
الکترون هاي . متصل است و یا نسبت به آند داراي بایاس منفی استزمین 

با اعمال ( معموال فیالمان از جنس تنگستن است)شده از فیالمان گسیل 
.شوندسمت ماده منبع هدایت می به DCکیلوولت 40تا 10بایاس ولتاژ  11



واکنش های شیمیایی در سنتزهای نانو
 ها در نهایت از این واکنشبسیاري . اساس روش هاي شیمیایی تر جهت سنتز نانوذرات، بسیاري از واکنش هاي شیمیایی پایه اي است

گاه این واکنش ها به صورت کلی فرآیندهاي سنتزي . منجر به رسوب دادن ذرات جامد از فاز محلول می شوند
-اکسایش،(Precipitation)این ها مواردي همچون واکنش هاي رسوبی . نامیده می شوند (Coprecipitation)هم رسوبی

،(Thermolysis)گرماکافت ،(Hydrolysis)آب کافت فرآیندهایی همچون و  (Redox)کاهش
به  صورت از این واکنش ها چند نمونه در زیر . شامل می شودرا (Condensation)تراکم و  (Polymerization)بسپارش

.مختصر آورده شده است
که غلظت ترکیب از حاللیت آن فراتر می رود، ماده شروع به رسوب زمانی :  (Precipitation Reactions)رسوبیواکنش هاي -1

ر به تولید منجمی توانند معموال واکنش هاي جانشینی متقابل . گاه رسوب گیري در شرایط فوق اشباع صورت می گیرد. کردن می کند
.می شوده خواندگاه این واکنش به طور ساده واکنش جانشینی دوگانه . جامد یونی  کم محلول شوند که محصول رسوبی را ایجاد می کند

که در باال ذکر شد، هرچند واکنش هاي جانشینی دوگانه می توانند منجر به همانگونه : (Redox)کاهش -واکنش هاي اکسایش-2
کاهش با تغییر -واکنش هاي اکسایش. تشکیل ترکیبات کم محلول شوند، اما واکنش هاي دیگري نیز ترکیبات کم محلول را فراهم می آورند

.  هستنددر عدد اکسایش اجزاء به کار رفته در واکنش همراه 
تهیه فرم نامحلول از یون فلزي در محیط آبی به طور براي 

.استفاده می شود(Reduction)از واکنش کاهش معمول 

پیوند فرآیند آب کافت، با افزایش یک مولکول آب در ساختار   مولکول شیمیایی، شکست دردر :  (Hydrolysis)آب کافتفرآیند -3
در بسیاري . ندبه دو بخش می شک( معموال)به بیان ساده تر با دخالت یک مولکول آب، مولکول اولیه . خاصی از مولکول اولیه اتفاق می افتد

به حتی در محیط آبی خالص نیز، آب. موارد مولکول آب نیز خود می شکند و هر جزء آن به بخشی از مولکول اولیه متصل می شود
.تفکیک می شود( +Hydronium, H3O)هیدرونیوم و (-Hydroxyl, OH)یون هاي هیدروکسیل 12



الیه نشانی در فاز مایع
الت دهی فاز مایع به هر فرآیندي که طی آن مواد در حالت مایع یا محلول از طریق تراکم یا واکنش به حرسوب

رسانایی، از این فرآیند براي تشکیل پوشش و رسیدن به خواص مختلف. گرددجامد تبدیل می شوند، اطالق می
از در حوزه تحقیقات. گرمایی، نوري، مقاومت در برابر خوردگی و همچنین خواص مکانیکی استفاده می شود

ن عمده تری. براي تولید الیه هاي نازك با ضخامت صد میکرومتر یا بیشتر استفاده می شودLPEروش 
این . یمحصوالت قابل تولید به این روش عبارتند از سلول هاي خورشیدي و فیلم هاي نیمه هادي یا مغناطیس

ی روش از جالب ترین تکنیک هاي رشد لیزر هاي نیمه هادي، دیود هاي نوري و آشکار سازهاي نوري به شمار م
.آید
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سل ژل
با کمک . جامد"ژل"مایع به یک فاز "سل"به طور کلی فرآیند سل ژل عبارت است از انتقال سیستمی از یک فاز 

ز یا کروي، مانند پودرهاي فوق ری)فرآیند سل ژل میتوان مواد سرامیکی یا شیشه اي را در گستره اي از اشکال مختلف 
واد روکش هاي فیلم نازك، الیاف سرامیکی، غشاهاي معدنی میکروحفره اي، سرامیک ها و شیشه هاي یکپارچه، و م

.  باشدفرآوري نانوذرات بصورت سل ژل قابلیت ایجاد قطعات ارزان قیمت را دارا می. ساخت( آئروژل به شدت متخلخل
لم هاي سل ژل مثال از فرآیند هاي سل ژل می توان براي کنترل دقیق آغشته سازي نانوذرات تیتانیوم یا ژرمانیوم در فی

.دي اکسید سیلیکون استفاده کرد، تا بتوان ضریب شکست ماده حاصل را به کنترل درآورد
 ها باعث واکنشدر حقیقت این . در این فرآیند، محصول حاصل از تعدادي واکنش هاي شیمیایی برگشت ناپذیر است

به عنوان ژل سنگین و سه بعدي پلیمريتبدیل مولکولهاي محلول همگن اولیه به عنوان سل، به یک مولکول نامحدود، 
ت می بطور نمونه می توان واکنش هیدرولیزي که در پی آن واکنش تراکم رخ می دهد و محصول نهایی بدس. می شوند

:کردآید را به صورت زیر خالصه 
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معایبمزایافرایند
واعانبهدهیروکشقابلیتاندك،دمايبهنیازکندوپاش

بایکامپوزیتهايالیهنشانیالیهقابلیتمواد،
کنترلقابلترکیبات

بهیهزیرالبافتبهآسیبدشوار،فرایندکنترل
استفادهموردانرژيپرذراتخاطر

LPE،آسان
ارزان،

زیرالیهتسطیحباال،خلوص

بودن،ناهمواریکنواختی،عدم
نازك،بسیارهايالیهکنترلعدم

Al/Inازمتشکلهايالیهرشددرمشکل

MOCVD،باالخلوصیکنواخت،چندمنظوره
سیستمهايتولید،سرعتواضح،مرزهاي
درجاآنالیزصنعتی،

،ایمنی
گازيافتادگیتلهبعضا

MBE

GSMBE

ضخامت،کنترلنهایتواضح،مرزهاي
،صنعتیسیستمهايدرجا،آنالیزیکنواختی،

کمرشددماي

درمشکلتولید،سرعتمنابع،ايدورهبارگذاري
،AS/P[MBE]ازمتشکلهايالیهرشد
زیادوزن

وصخلبامحصوالتیتهیهپائین،دمايدرسنتزژلسل
وبرفیتهیهجدید،ترکیباتبامواديتهیهباال،

سنتزبرايفرایندازاستفادهامکانسطوح،پوشش
جهتآنهاکارگیريبهوشکلبیحالتدرمواد
.باالشیمیاییپذیريواکنشنازك،الیه هايتهیه

پروسه،طوالنیزماناولیه،موادزیادقیمت
ركتتشکیلآلی،موادیاآبباقیماندناحتمال

.نمودنگرموکردنخشکحیندر

جدول مقایسه روشهاي گفته شده
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با تشکر از توجه شما
16


