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چکیده
در تحقیق حاضر اثر دمای زیرالیه در محدوده  400-36 ºCبر خواص ساختاری و فیزیکی الیه نازک کربن ایجاد شده بر سطح شیشه به روش
کندوپاش پرتو یونی بررسی شده است .خواص نوری و ساختاری الیه به ترتیب به وسیله طیف سنجی  ،UV-visibleطیف سنجی رامان و
میکروسکوپ نیروی اتمی مورد مطالعه قرار گرفته است .اندازهگیری طیف عبور نمونه ها کاهش میزان عبور نور در محدوده مرئی با افزایش دمای
انباشت را نشان می دهد .طیف رامان الیه ها نشان می دهد که ساختار الیه نازک کربن آمورف با افزایش دمای انباشت به سمت کربن آمورف
گرافیتی تغییر میکند .بررسی الیه های انباشت شده در دمای باالتر از  100 ºCنشاندهنده روند کاهشی مقاومت الکتریکی اندازهگیری شده توسط
روش چهار کاوه و انرژی نوار ممنوعه با افزایش دمای انباشت می باشد .در حالی که نتایج بررسی مورفولوژی سطح ،افزایش زبری سطح در اثر
افزایش دمای زیرالیه را نشان می دهد .در نمونه های انباشت شده در دمای  ،100 ºCحداقل اندازه خوشه های کریستالی گرافیتی با پیوندهای sp2

برابر با  0/36 nmو حداکثر انرژی نوار ممنوعه برابر با  3 eVمی باشد.

واژه های کلیدی:
الیه نازک،کربن آمورف ،دمای زیرالیه ،کندوپاش پرتو یونی.

 -1مقدمه
کربن آمورف مخلوطی از اتم های کربن با پیوندهای هیبریدی

الکتریکی زیاد و قابلیت کنترل نوار ممنوعه دارد .ویژگی های

مختلف  sp2و  sp3میباشد که ویژگی های مطلوبی مانند خنثایی

مذکور منجر به استفاده گسترده الیه نازک کربن آمورف در

شیمیایی ،سختی مکانیکی و مقاومت سایشی باال ،مقاومت

زمینه های مختلف اپتیك ،الکترونیك ،مکانیك و پزشکی مانند
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ابزارهای میکروالکترومکانیکی ،پوششهای محافظ دریچههای

در محدوده  200-50 °Cبررسی کردند .نتایج حاکی از آن است

نوری ،دیسکهای ذخیره مغناطیسی شده است [ .]4-1رشد این

که مقدار پیوندهای  ،sp3ضریب شکست ،انرژی نوار ممنوع و

ساختار که اولین بار توسط آیزنبرگ 1و چابت 2در سال  1971و

مقاومت الکتریکی با افزایش دمای زیرالیه از  50°Cبه 100°C

به روش انباشت پرتو یونی گزارش شده ،به روش های فیزیکی و

افزایش و سپس کاهش پیدا می کند.

شیمیایی مختلفی مانند کندوپاش ،انباشت به وسیله لیزر ،انباشت

با توجه به تاثیر مستقیم روش انباشت بر نوع پیوندهای شیمیایی

با استفاده از تبخیر شیمیایی همراه با پالسما ،انباشت توسط قوس

اتم های کربن به علت نقش حیاتی انرژی اتم های کربن در طول

فیلتر شده و انباشت با استفاده از پرتو یونی نیز انجام شده است

انباشت بر خواص الیه نازک کربن آمورف [ ]12-11و وجود

[.]3-1

گزارشات متفاوت در دمای تحوالت ساختاری و فیزیکی الیه

اگرچه نتایج تعداد زیادی از تحقیقات گذشته موید وابستگی

های انباشت شده با روش های مختلف [ ،]10-6روش انباشت به

شدید ساختار و خواص فیلمهای کربن آمورف به پارامترهای

عنوان یك پارامتر موثر بر خواص ساختاری و فیزیکی الیه

انباشت مانند :دمای انباشت ،فشار انباشت ،انرژی یون و مانند آن

نازک کربن آمورف مورد توجه است.

می باشد[1و ،]5از میان این پارامترها ،دمای زیرالیه پارامتری مهم

در میان روش های انباشت ،روش کندوپاش پرتو یونی به علت

است که بر موبیلیته ذرات در حال انباشت بر زیرالیه اثر می

وجود امکان کنترل پارامترهای انباشت شامل انرژی یون ها،

گذارد .نتایج تحقیقات اسچلز 3و همکارانش [ ]6که تاثیر دمای

دمای زیرالیه و چگالی جریان یون به صورت مستقل برای ایجاد

زیرالیه ( )25-800 °Cبر خواص الیه نازک کربن آمورف

الیه های نازک کربن آمورف به صورت گسترده مورد استفاده

انباشت شده به روش  PVDرا نشان می دهد حاکی از آن است

قرار گرفته است [ .]3عالوه بر آن سرعت کم انباشت منجر به

که افزایش دما همراه با باریك شدن پیك ها در طیف رامان می

انتقال تدریجی تنش از زیرالیه به فیلم انباشت شده می شود

بیسولد4

بنابراین پایداری الیه در نتیجه ایجاد چسبندگی مطلوب الیه و

باشد که نشان دهنده افزایش کریستالیتی است .همچنین

و همکارانش [ ]7که از یك گان الکترونی جهت تبخیر گرافیت

زیرالیه افزایش می یابد []4

و انباشت بر روی سطح شیشه و اکسید سیلیسیم استفاده کردند،

در مقاله حاضر در ادامه تحقیقات گذشته [ ]13که تأثیر ضخامت

روند کاهشی مقاومت الکتریکی پوشش با افزایش دما را نشان

بر خواص ساختاری و فیزیکی الیه نازک کربن آمورف و

eV

ارتباط بین آنها بررسی شده است ،تأثیر دمای انباشت از دمای

 0/2می باشد .البته در الیه های انباشت شده بر سطح تفلون و با

محیط تا  400ºCبر خواص ساختاری و فیزیکی مانند :موفولوژی،

استفاده از روش تبخیری فلش 5که توسط هوباسك 6و

مقاومت الکتریکی و خواص نوری الیه نازک کربن آمورف

همکارانش [ ]8در سال  2010انجام شد ،روند مذکور گزارش

انباشت شده با استفاده از روش کندوپاش پرتو یونی مورد

شده است .همچنین نتایج تحقیقات آقای الری و همکارانشان

بررسی قرار گرفته است.

می دهند به گونه ای که انرژی نوار ممنوعه پوشش نهایی

[ ]9در سال  2012که با استفاده از روش مگنترون اسپاترینگ
انباشت کربن بر فوالد زنگنزن را انجام دادند حاکی از کاهش

 -2مواد و روش انجام تحقیق

مقاومت الکتریکی سطح و تمایل به گرافیتی شدن با افزایش

درتحقیق حاضر عملیات الیه نشانی به روش کندوپاش پرتو یونی

دمای سطح در حین انباشت می باشد .دای 7و همکارانش []10

بر شیشه به عنوان زیرالیه با زبری  ±31/1 0/73 nmانجام شده

نیز در سال  2015خواص ساختاری ،نوری و الکتریکی الیه

است .قبل ازفرآیند الیه نشانی ،عملیات چربی زدایی و شستشوی

نازک کربن آمورف انباشت شده با روش پاشش مگنترونی را

نمونه ها در حمام اولتراسونیك به ترتیب با استفاده از استن به

بررسی اثر دمای زیرالیه بر خواص ساختاری و فیزیکی الیه نازک کربن انباشت شده به روش کندوپاش...
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مدت  10دقیقه ،اتانول  5دقیقه و آب مقطر ،انجام شد .یك ورق

شکل  1طیف رامان بدست آمده از الیه کربن انباشت شده در

گرافیتی خالص در ابعاد 12cm×15 cmمنبع کربن است که با

دماهای مختلف انباشت را نشان می دهد .طیف در محدودة جابه

سطح زیرالیه زاویه  45°می سازد .عملیات الیه نشانی بر  5نمونه

جایی رامان در بازه  2000-1000 cm-1اندازه گیری شده است.

در محدوده دمایی  400-36°Cانجام شد .به این صورت که بعد

همانگونه که در شکلها مشاهده می شود همهی طیفها از قله

از ایجاد خالء تقریبی  ،1×5-10Torrهیتر روشن شده و بعد از

ای در محدوده  1600-1550 cm-1که به باند  Gمعروف است و

تثبیت دمای مورد بررسی فرآیند الیه نشانی در محیط پالسمای

مربوط به پیوندهای  sp2در ساختار گرافیت می باشد و پله ای در

آرگون در فشار تقریبی  3-2×5-10Torrانجام شده است .ولتاژ

حدود  1360 cm-1که باند  Dنامیده می شود و مربوط به عیوب

شتابدهنده و مدت زمان انباشت به ترتیب  2/2 kVو  30 minدر

بین صفحه ای در ساختار گرافیت و حضور حلقه های شش

همه نمونه های مورد بررسی در نظر گرفته شده است.

ضلعی در فازهای گرافیتی بی نظم است ،تشکیل شده است که

ضخامت و مورفولوژی الیه ها به ترتیب با استفاده از دستگاه

حاصل همپوشانی دو قله است [1و .]14لذا برای بررسی دقیقتر

ضخامت سنج بازتابی ) (AvaSpec-2048و میکروسکوپ نیروی

جزییات طیف ،تفکیك این دوقله با استفاده ازنرم افزار

اتمی ) (DS 95; Denmarkکه با فرکانس  3Hzو نیروی 0/1 nN

وبه روش گوسین انجام شده است .جهت بررسی نوع تحوالت

سطح  1×1 μm2را به صورت غیر تماسی روبش می کند،

ساختاری الیه های انباشت شده بر اساس شکل طیف رامان از

محاسبه و بررسی شده است .برای بررسی ساختار پوشش کربنی

طبقه بندی صورت گرفته توسط فراری 8و روبرتسون 9استفاده

و مطالعه پیوندها و چیدمان اتم های کربنی در پوشش های

شد که برای همه ساختارهای کربن از گرافیت تا کربن آمورف

اعمال شده از طیفسنجی رامان استفاده شده است .برای این

تتراهدرال انجام شده است [ 1و .]15بنابراین بررسی شکل طیف

منظور از دستگاه رامان با لیزر  ،Nd:YLFطول موج  532 nmو

رامان ،موقعیت پیك  Gو نسبت  ID/IGکه در شکل و جدول

توان  30 mWاستفاده شده است .طیف عبور الیه کربن ایجاد

1گزارش شده است ،نشان دهنده تحول ساختاری الیه نازک

شده ،با استفاده از طیف سنج  )Cary500( UV-Visدر بازه طول

کربن آمورف در اثر افزایش دمای انباشت است .به این صورت

موج های  800-300 nmاندازه گیری شده است .از روش چهار

که تحول ساختاری الیه های انباشت شده تا دمای  100 °Cاز

کاوه با مدل  FPP5000جهت اندازهگیری مقاومت الکتریکی

کربن گرافیتی نانوکریستالی به سمت کربن آمورف است در

الیه نازک کربن آمورف استفاده شده است.

حالی که در الیه های انباشت شده در دمای  200°Cو باالتر از

origin

آن با توجه به جدایش پیك های  Dو  ،Gدر محدوده کربن
 -3نتایج و بحث

گرافیتی-گرافیتی نانو کریستالی قرار دارند .به طوری که در الیه

در این بخش ابتدا تحوالت ساختاری الیه نازک کربن آمورف

انباشت شده در دمای  400 °Cپیك  Dکامال از بین می رود و

در اثر افزایش دمای انباشت مورد بررسی قرار می گیرد و سپس

ساختار تقریبا گرافیتی میشود .همان طور که در جدول 1

مورفولوژی و خواص فیزیکی الیه ها با رویکرد بررسی وابستگی

مالحظه می شود با افزایش دمای زیرالیه از  200°Cبه 400 °C

بین تحوالت ساختاری و فیزیکی الیه نازک کربن آمورف انجام

نسبت  ID/IGو عدد مربوط به مکان پیك  Gکاهش پیدا می

می شود.

کندکه این امر نشان دهنده تمایل ساختار به سمت گرافیتی شدن

 -1-3بررسی خواص ساختاری و مورفولوژی الیههای
انباشت شده

است.
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پیك  Gدر این مرحله که نشان دهنده کاهش پیوندهای  sp2در
ساختار است ،افزایش پیوندهای  sp3را تایید می کند.
جدول ( :)1گزارش نتایج بررسی خواص ساختاری و الکتریکی الیه نازک
کربن آمورف در دمای مختلف
)G (cm-1

()nm
6±134

T36
T100

زبری سطح

ID/IG

8/0±44/60

0/46

1551/5

2/0±6/22

0/07

1541/7

6±121

5/1±4/00

1/78

1588/6

6±119

T200

5/2±55/34

1/50

1577/3

6±155

T300

6/6±63/29

-

1617/0

6±173

T400

)(nm
(الف)

مکان پیك

ضخامت الیه

عالوه بر آن در این مرحله اندازه خوشه های کریستالی گرافیت
(ب)

از  0/91 nmبه /36 nmکاهش مییابد .جهت محاسبه اندازه نانو
کریستالهای گرافیتی با پیوندهای sp2از معادله گزارش شده
توسط فراری و روبرتسون [ ]15استفاده شد:
()1

ID
=cL2a
IG

در معادله ( c ،)1ثابت و تقریبا برابر با  0/0055و  Laاندازه ی
خوشه های کریستالی گرافیت می باشد .روند کاهشی نسبت
(ج)
شکل ( :)1نمایش طیف رامان الیه های انباشت شده در محدوده دمایی:
(الف)( ،100 °C :ب) 200 °C :و (ج)400 °C :

 ID/IGو مکان پیك  Gبا افزایش دمای زیرالیه از دمای محیط به
 100 °Cدر توافق با نتایج گزارش شده توسط دای و همکارانش
[ ]10میباشد که با استفاده از روش پاشش مگنترونی انباشت الیه
نازک کربن آمورف را انجام دادند.

هرچند که نسبت  ID/IGو مکان پیك  Gبا افزایش دمای زیرالیه

در جدول  1مقادیر عددی ضخامت الیه های انباشت شده در

از دمای محیط به  100 °Cنیز روند کاهشی دارد اما با توجه به

دماهای مختلف و در نمودار شکل  2روند تغییرات ضخامت الیه

تحول ساختاری الیه های مذکور از کربن گرافیتی نانوکریستالی

ترسیم شده است .همان طور که مالحظه می شود با پارامترهای

به سمت کربن آمورف ،کاهش نسبت  ID/IGدر این مرحله نشان

ثابت و فقط تحت تاثیر افزایش دمای زیرالیه کاهش ضخامت

دهنده کاهش تعداد حلقه های ششوجهی و افزایش رشتههای

در محدوده دمایی  200-36 °Cو سپس افزایش ضخامت در

موجود در ساختار کربن آمورف و احتماال افزایش پیوندهای

محدوده ℃ 400-200مالحظه می شود.

 sp3در ساختار میباشد [ 1و  14و  .]18-16البته کاهش مکان

بررسی اثر دمای زیرالیه بر خواص ساختاری و فیزیکی الیه نازک کربن انباشت شده به روش کندوپاش...
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پدیده تغییر ضخامت الیه های کربنی با دمای الیه نشانی بسیار

عبارت دیگر ،پوشش های کربنی الیه نشانی شده در دماهای

جالب است زیرا در شرایطی که سایر عوامل ،به ویژه شار اتم

پایین به اندازه کافی متراکم و فشرده هستند .برعکس ،در

های کربن که به سطح زیرالیه می رسند ،ثابت نگه داشته می

پوششهای الیه نشانی شده در دماهای باال تشکیل عیوب سطحی

شود ،افزایش دما تا دمای ℃ 200باعث کاهش ضخامت و بعد از

تراکم در ساختار پوشش را کاهش می دهد .البته روند تغییر

آن منجر به افزایش ضخامت شده است.

ضخامت الیه تحت تاثیر افزایش دمای زیرالیه عالوه بر آنکه با
تغییر انرژی جنبشی اتم های انباشت شده قابل بررسی و توجیه
است به تغییرات ساختاری الیه نازک ناشی از دمای انباشت
ارتباط دارد [ .]19به این صورت که افزایش پیوندهای  sp3در
ساختار با افزایش دمای انباشت تا ℃ 100منجر به افزایش چگالی
الیه نازک و در نتیجه کاهش ضخامت الیه می شود و در مرحله
بعد در نتیجه افزایش میزان عیوب در طول انباشت که به علت
افزایش پیوندهای  sp2رخ می دهد ،چگالی الیه نازک کربن
آمورف کاهش و ضخامت افزایش مییابد .البته روند افزایشی
زبری سطح (جدول  )1از 2/0±6/22 nmبرای نمونه انباشت شده

شکل ( :)2نمایش تغییرات ضخامت الیه در دماهای مختلف انباشت

به نظر می رسد که در مرحله اول تا دمای ℃ 200افزایش دما
منجر به افزایش انرژی اتم های انباشت شده و در نتیجه حرکت
و نفوذ بیشتر در ساختار و افزایش تراکم می شود .از دمای
℃ 200به بعد با افزایش دمای زیرالیه ،قدرت تحرک اتم های
کربنی به دام افتاده در الیه های زیرین سطح افزایش پیدا می
کند به طوری که اتم های کربن توانایی مهاجرت از الیه های
زیرین به سطح الیه یعنی جایی که فرآیند رشد در حال انجام
شدن است پیدا می کنند و باعث کاهش چگالی و افزایش
ضخامت می شوند [ .]10این پدیده می تواند ناشی از تشکیل
عیوب سطحی در پوشش باشد به این صورت که با افزایش دما،
چگالی عیوب سطحی افزایش می یابد .بنابراین ،در صورتی که
فرض شود مقدار اتم های کربن که به سطح زیرالیه می رسند با
تغییر دما تغییر نکند ،واضح است که ضخامت پوشش بدست
آمده افزایش خواهد یافت زیرا در ضخامت پوشش ایجاد شده
عالوه بر اتم های کربن ،تخلخلهای ساختاری حضور دارند .به

در  100 °Cبه  6/6±63/29nmبرای نمونه انباشت شده در

°C

 400موید افزایش عیوب سطحی و مقدار پیوندهای  sp2در نتیجه
افزایش دمای انباشت می باشد .این روند در توافق با نتایج
تحقیقات مدبر اصل 10و همکارانش می باشد [ ]11با این تفاوت
که زبری سطح با افزایش دمای زیرالیه از دمای محیط تا ° C
 100به علت افزایش توانایی نفوذ اتم های انباشت شده روند
کاهشی و بعد از آن افزایش می یابد .البته نتایج گزارش شده در
تحقیقات دیگر به ارتباط زبری سطح با اندازه و نظم خوشه های
گرافیتی در ساختار الیه نازک اشاره دارند [ .]21-20در شکل 3
تصاویر سه بعدی تعدادی از نمونه های انباشت شده در دماهای
مختلف با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی نمایش داده شده
است .
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 -2-3بررسی خواص فیزیکی الیه های انباشت شده

شکل  4طیف عبور نمونهها در محدوده طول موج 800- nm
 300را نشان میدهد .همان طور که مالحظه می شود با افزایش
دمای انباشت ،میزان عبور از الیه کاهش پیدا می کند که این امر
با تغییرات ضخامت و خواص ساختاری الیه ها همخوانی دارد.

(الف) T100

شکل ( :)4طیف عبور نمونه های انباشت شده با دمای انباشت متفاوت

جهت محاسبه انرژی نوار ممنوعه براساس مطالب بیان شده در
مورد خواص الیه نازک کربن آمورف که موید انتقال الکترونی
غیرمستقیم بین باند ظرفیت و باند رسانشی می باشد [ ]22از
(ب) T200

معادله تاک 11استفاده شد .معادله مذکور در تعدادی از مقاالت
به صورت زیر می باشد [ 1و :]27-23
()2

=B  hν-Eg 

که در این رابطه  αضریب جذب الیه نازک h ،ثابت

 αhν 

12

پالنكν ،

فرکانس فوتون تابشی به الیه نازک B ،یك مقدار ثابت و

Eg

مقدار انرژی نوار ممنوعه می باشد .با برونیابی خط مماس نمودار
 (αhν)1/2نسبت به  hνدر لبه جذب و محاسبه محل برخورد خط
مماس با محور انرژی ،مقدارانرژی فوتون در شرایطی که مقدار
(ج) T400

شکل ( :)3نمایش توپوگرافی سطح الیه های انباشت شده در دماهای مختلف
با استفاده از آنالیز ( :AFMالف)( ،100 °C :ب) °C :و (ج)400 °C :

جذب صفر می شود بدست می آید که برابر با اندازه ی انرژی
نوار ممنوعه می باشد .البته بر اساس تحقیقات انجام شده توسط
پاول12

و همکارانش [ ]28و همچنین دوراند

دروحین13

و

7
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همکارانش [ ]30-29در شرایطی که انرژی فوتون بین 2 - 6 eV
است ،مقدار ضریب جذب از رابطه ذیل بدست می آید:
  1-R 2  

Ln 
  T  

=α
d

()3

که در این رابطه  Tو  Rترتیب درصد عبور و انعکاس میباشند و
 dضخامت الیه نازک است .تغییرات  (αhν)1/2نسبت به انرژی
فوتون و همچنین مقاومت الکتریکی نمونه ها به ترتیب درشکل
 5و جدول  2گزارش شده است.

(ج)
شکل ( :)5انرژی نوار ممنوعه نمونه های انباشت شده در دمای متفاوت:
(الف)( ،100 °C :ب) 200 °C :و (ج)400 °C :
جدول ( :)2خواص الکتریکی و نوار ممنوعه نمونه های انباشت شده با دمای
انباشت متفاوت (* مقاومت الکتریکی نمونه باالتر از )450 kΩ/square

(الف)

مقاوت الکتریکی)(kΩ/square

ETauc

کد نمونه

*

1/06

T36

*

3

T100

8/78

0/94

T200

1/67

0/84

T300

2/32

0/54

T400

همان طور که مالحظه می شود با افزایش دمای زیرالیه در حین
انباشت ،انرژی نوار ممنوعه ابتدا افزایش و سپس با افزایش دمای
انباشت از  100 °Cبه  400 °Cکاهش می یابد و روند تغییرات
مقاومت الکتریکی یك روند کاهشی است .تحلیل و بررسی
تحوالت مذکور با استفاده از بررسی تحوالت ساختاری ،زبری
سطح و ضخامت الیه نازک کربن آمورف در اثر دمای انباشت
قابل توجیه است .به این صورت که با توجه به کاهش ضخامت
در اثر افزایش دمای انباشت تا  100 °Cو زبری سطح که منجر به
افزایش میزان انعکاس در الیه نازک می شود ،مقدار ضریب
جذب ( معادله ) 3که رابطه مستقیم با مقدار انرژی نوار ممنوعه

(ب)

دارد افزایش می یابد .عالوه بر آن با توجه به اینکه کاهش نسبت

8

فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد  /سال یاازدهم  /شاماره چهاارم  /زمساتان 1396

 ID/IGارتباط نزدیکی با افزایش پیوندهای  sp3دارد

نویسندگان از آقای مجید ملك به دلیل همکاری در زمینه انجام

[ 1و  6و ]18-16افزایش انرژی نوار ممنوعه در این مرحله توجیه

فرآیند الیه نشانی با استفاده از سیستم کندوپاش پرتو یونی

می شود .در مرحله بعد با افزایش دمای انباشت که ساختار به

صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایند.

سمت گرافیتی شدن تمایل پیدا می کند،کاهش انرژی نوار

 -6مراجع

ممنوعه و مقاومت الکتریکی قابل پیش بینی است زیرا اندازه
خوشه های گرافیتی که با کاهش انرژی نوار ممنوعه افزایش می
یابد منجر به افزایش چگالی حالت  πودر نتیجه کاهش مقاومت
الکتریکی می شود .افزایش مقاومت الکتریکی از
 1/67 kΩ/squareبه  2/32 kΩ/squareبا افزایش دمای انباشت
از  300°Cبه  400°Cاحتماال به علت افزایش زبری سطح می
باشد.
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