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چکیده

نانو ساختارهای اکسید النتاا ترریاش هادا زاا وییکونیاو زا

روش سُل -ژل تهی هدند .در این کار ،مقاادیی مخصصاا او

نیتیات النتا  ،پیوپکساید وییکونیو  ،اسیداستیک و متاکسا

اتانول زا هم حل هدا و ناانوزوور هاای زا دسات همادا زاا

تکنیااکهااای پاایاش پیتااو ایک ا

) ،(XRDمیکیوسااکو

الکتیونااا ورااوری ) ،(TEMمیکیوسااکو نیاایوی ات ااا

) (AFMو میکیوسااااکو الکتیونااااا روزخااااا )(SEM

زیرسا هدند .زیای زیرسا خواص الکتییکا و انداواگیایی

ثازت دیالکتییک ،قیصا او نانو زوور های اکساید النتاا
1دانخیار ،وضو هیئت وو ا دانخگاا ماوندرا -گیوا فیریک
2
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ترریااش هاادا زاا وییکونیااو ساااخت و زاایای زیرسااا خااواص

اپتیکا او طیف  UV-Visاستفادا هد .اناداوا ررات ناانو زا

ک اک روش  X-powderدر حادود  91ناانومتی زا دسات
همدا است .زیرساها نخا مادهد ک زاا ترریاش وییکونیاو
یک ساختار سطحا ه گن پدید ماهید ک منجی ز کااه

جییا نختا ماهود.

واژههاای کلیادی :ناانو سااختار ،گیات دیالکتییاک و
روش سل -ژل.

 .1مقدمه

امیووا صنعت الکتیونیک تیانریستورهایا زا انداوا  211نانومتی تولید ماکند ،کا زاا توجا

ز قانو مور پی
کاه

زینا ماهود در هیندا انداوا ه هاا زا ک تای او  01ناانومتی زیساد .]9-2

مداو قطعات تیانریستورهای اثی میادانا فوار-اکساید -نایمرساانا)MOSFET( 2

زاوث ز وجود همد مخکالتا در کارایا ه ها ماهود .ضاصامت اکساید ماوثی)EOT( 1
گیت  SiO2ک تی او یک نانومتی است ک زاوث نفور اتمهاای سارک ،جییاا نخاتا و اثای

تونل ونا او میا گیت دیالکتییک ماهود .]8-4
()2

3.9
EOT  TOX  TK 
K

ثازت دیالکتییک  SiO2زیازی  9/3و ثازت دیالکتییک مادا جایگرینا  Kاست EOT .و
 TKز خوزا در هکل  2نخا دادا هدااند.

1. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
2. Effective Oxide Thickness
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شکل  :1ضخامت گیت  SiO2و ماده با ثابت .K

زا زهرود خواص دیالکتییک در  MOSFETماتوا زا زااال زاید فیفیات دیالکتییاک
زاوث کاه

جییا نختا هد .]3

دما نیر زا تأثیی گذاری در کارایا گیتهای دیالکتییک ماتواند نق

مه ا داهت زاهاد.

گیت  SiO2در  MOSFETدر حین کار در دماهای زاال زوور مااهاود کا زاواث ایجااد
جییا نختا او میا دان های زووری ماهود .]21-21

زیای جایگرینا گیت  ،SiO2دیالکتییکهایا زا ثازت دیالکتییک زاال پیخنهاد هادااناد

ک زا توج ز مدل نفور پول-فینکل 2زاوث کاه

جییا نخاتا طراش رازطا ویای مااهاود

:]29
()1


 t 



1/ 2






1  57.7 eV
2

J  AT exp
kT   1d


ک   1ثازت دیالکتییک d ،فاصو زین الکتیودها زی حسب هنگستیو  t ،پتانسیل تو و A
ثازت ریچاردسو  1ک مقدار ه زیازی  211 A/cm2K2است.

1. Poole-Frenkel emission model
2. Richardson constant
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در حال حاضی ماواد زاا ثازات دیالکتییاک زااالیا ه چاو  ZrO2 ،Dy2O3 ،Y2O3و
HfO2ز ونوا گیت دیالکتییک زیرسا هدااند .]20-24

در این راستا گیت نانو ساختارهای  ZrxLa1-xOyز ونوا یک گیت دیالکتییک زا ثازات

دیالکتییک زاال ( ،)91 ̴ 11گاف انیژی پهن ( ) ̴ 6 eVو داهتن دمای زووری زاال ،ماتواناد
زا  Siپایداری خوزا داهت زاهد ک در تولیدات هیندا فوار -اکساید -نایمرساانای تک یواا
( )CMOSنق

2

زسرایا دارد .]27-26

 .2روش تهیه

ازتدا مقادیی مخصصا او نیتیات النتا ( 20گی ) و اسید اساتیک ( 11میواا لیتای) را در یاک
زخی و مقادیی مخصصا او پیوپکساید وییکونیو ( 0/6گی ) و متاکسا اتانول ( 21میوا لیتی)
را در زخیی دیگی ،تیکیب ماکنیم و پا

او قایار داد تحات شایخ

هادید زا مادت 2

ساوت در دمای  61درج سانتا گیاد ،دو محوول را زا هم مصووط ماکنایم .سا
نهایا را ز مدت  14ساوت در دمای اتاق تحت شیخ

محواول

هدید قیار ماادهایم .ژل مایال زا

ورد رنگ ز دست همدا را در دمای  81درج سانتا گیاد خخک ماکنیم و سایانجا ماادا

ز دست همدا را در هاو ماساییم تا ز صورت پودر در هید .پودر ز دسات همادا را ماا-

توا در دمای  711 ،011 ،911و  311درج سانتا گیاد پصت داد و نتیج را زیرسا کید.
در پژوه

ما تعیین ساختار زووری زا طیف  XRDانجاا هاد .زاا اساتفادا او میکیوساکو

الکتیونا مورفولوژی نانوساختارها زیرسا هدند .طیف جذزا در گستیا طول ماو  111تاا
 811نانومتی ثرت و ثازت دیالکتییک ه ز ک ک دستگاا  GPSز دست همد.

طیف های  XRDزا ( GBC-MMA007 )2000و تصااویی  SEMو  TEMزا تیتیاب زاا
 PHILIPS XL30و CM10 PHILIPSو تصویی  AFMنیرزاLIQUID FLEX AFM

گیفت هدا است.

1. Complimentary Metal-Oxide-Semiconductor
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 .3نتایج حاصل و بحث

زیای تهی نانوزوور های اکسید النتاا ترریاش هادا زاا وییکونیاو مااتاوا او روشهاای
مصتوفا استفادا کید .زیای زاوپصت این تیکیب ز دماهای زاال نیاو داریم ک زاوث تغییای در

شیدما تیکیب ماهود .هنگاما ک دما زاال ماارود دانا هاای زواوری کوشاک زا سا ت
توداای هد پی

مارود .انداوا نانوزوور ها زا نی افارار ( X-powderهاکل )1تعیاین

ما هود ( 01)311 °C( ،46)711 °C( ،97)011°Cنانومتی].
انداوا نانو زوور ها زا فیمول دزای-هیر 2نیر ز دست ماهید:
()9

0.94
 cos 

D

 Dانداوا نانو زوور  λ ،طول ماو میزاوط زا دساتگاا  β ،XRDک یات پهناا در نصاف

ماکری م ارتفاع )FWHM( 1و  θواوی ای است ک پیتوهای زاوتازیدا هدا زا ساط جسام

ماساوند.

1. Debye-Scherrer formula
2. Full Width at Half Maximum
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شکل  : 2اندازه نانو ذرات به دست آمده در دماهای ( 33نانومتر) 64( ،500نانومتر) 300و
( 50نانومتر) 900درجه سانتی گراد و نمونه سنتز شده( 25نانومتر).

انیژی یو ها در هرک نانو ساختاری زا افرای
زررگتی ماهود .هکل  9افرای

دما زاال مارود ک زاوث تخکیل ساختارهای

انداوا نانو ررات زا دما را نخا مادهد .زا توجا زا هاکل،

منحنا رهد نانو زوور ها یک هیب صعودی دارد.
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شکل  : 3اندازه نانو ذرات بر حسب دما.

هکل  4طیفهای  XRDاکسید النتا ترریش هدا زا وییکونیاو میزاوط زا ن ونا سانتر
هدا و زاو پصت دادا هادا در دماهاای  711 ،011 ،911و  311درجا ساانتا گایاد را نخاا
مادهد .زا توج ز هکل ،طیف میزوط ز ن ون سنتر هدا قو هاخصا را نخاا ن اادهاد و
ژل در حالت همورف تخکیل ما هود .ومانا ک دما تا  911درج افارای

ماایازاد هادت

قو ها تغییی محسوسا ن اکند .در دمای  011درج ساانتا گایاد دو فااو میزاوط زا اکساید
النتا و تک میوا وییکونیو در حال تخکیل هستند .در دمای  711درج سانتا گیاد هدت
این دو قو ویاد ماهود اما در واوی های دیگی ،هنوو هاهد تخکیل قازل مالحظ فاوی نیستیم
ک نخا مادهد دمای زووری مادا افرای
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شکل  : 6طیفهای  XRDاکسید النتان تزریق شده با زیرکونیوم مربوط به ژل خشک
شده و پخت داده شده در دماهای  300 ،500 ،300و  900درجه سانتی گراد.

در دمای  311درج سانتا گیاد هاهد رهد شخ گیی فاوها هستیم .زا افارای
قو ها کم و تیرتی ماهود ک نخا مادهد انداوا نانو زوور

افرای

دماا پهناای

یافت است .زا توجا زا

هکل ،رهد زوورهای  ZrO2در فاوهای شهار وجها 2و تک میوا 1قازل توج است .هکل 0
(الف و ب) تصاویی  SEMاو نانوزوور های اکساید النتاا ترریاش هادا زاا وییکونیاو را

نخا مادهد.

1. Tetragonal
2. Monoclinic
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شکل  : 5تصاویر  SEMاز نانوبلورک های اکسید النتان تزریق شده با زیرکونیوم
(الف) نمونه سنتز شده

(ب) نمونه باز پخت داده شده در دمای  300درجه سانتی گراد.

روی سط هکل (الف) دان زووری ک تیی تخکیل هدا است کا در دماای  011درجا
سانتا گیاد این زوور ها ز میاتب زیختی ماهود (هکل (ب)) .در دمای  711درج ساانتا
گیاد زوور ها ز هکلهای متفاوت دیدا ماهوند .زا توج ز هکل ( 0الف) ،شو سط ،
دان های زووری ک تیی دارد ماتواند ز منظور جووگییی او جییا نختا مفید زاهد.
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شکل  :4تصاویر  2و  3بعدی  AFMاز نانوبلورکهای اکسید النتان تزریق شده با
زیرکونیوم در دمای  300درجه سانتی گراد.

هکل 6تصویی  AFMاو نانوزوور های اکسید النتا ترریش هدا زاا وییکونیاو در دماای
 711درج سانتا گیاد ،زا ارتفااعهاای مصتواف را نخاا ماادهاد .ه چنانکا هاکل نخاا
مادهد وجود فضاهای خالا زین قو ها قازل توج است و رهد زووری نیر اتفاق افتادا اسات.
هکل  7تصویی  TEMاو نانوزوور های اکسید النتا ترریش هادا زاا وییکونیاو را نخاا
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مادهد .او این هکل نیر پیدا است ک زا افرای

دما حالت همورف کاه

نانو زوور ها زیختی ماهود و ه چنین تعداد ه ها نیر رو ز افرای

یافتا و وضاو

است

شکل  :3تصویر  TEMاز نانوبلورک های اکسید النتان تزریق شده با زیرکونیوم.

خواص اپتیکا نانوزوور های اکسید النتا ترریش هدا زا وییکونیو زا استفادا او طیاف

 UV-Visزدست ماهید .نانوزوور های اکسید النتاا ترریاش هادا زاا وییکونیاو دارای
گاف مستقیم  9/31الکتیو ولت است (هکل  )8ک نخا ماادهاد زاا افارای
انیژی کاه

دماا گااف

یافت است.

شکل  :8نمودار برای محاسبه گاف انرژی مستقیم.
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زیای ز دست هورد گاف انیژی او فیمول تاو  2استفادا هدا اسات ،کا زا صاورت
ویی نوهت ماهود:

h n  ch  E g 

()4

ک در ه  αضییب جذب h ،انیژی فوتو فیودی c ،ثازت و  Egگااف انایژی اسات و
زیای گذارهای مستقیم  nزیازی  1است α .نیر زا رازط ویی مخصص ماهود:

A
d

()0
ک  dقطی نانو زوور

α  2.303 

و  Aجذب نانو زوور های ز دست همدا او طیف جذزا است.

زیای زیرسا خواص الکتییکا ،قیصا او ناانو زواور هاای اکساید النتاا ترریاش هادا زاا
وییکونیو ساخت هد .زا استفادا او دستگاا  GPSفیفیت ه انداوا گیایی هاد و زاا رازطا
ویی ثازت دیالکتییک ه ز دست همد:

d C
Aε 0

()6

K

ک در ه  dضصامت قیص C ،فیفیت خااو  A ،مسااحت ساط قایص و   0گاذردها
الکتییکا خال است .جدول  2مقدار ثازات دیالکتییاک زایای دو ن ونا سانتر هادا و زااو
پصت دادا هدا در دمای  011درج سانتا گیاد را نخا مادهد.
جدول  :1مقادیر ثابت دیالکتریک.

k
91/91

Sample
As-prepared

74/62

011°C

1. Tauc
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 .6نتیجه گیری

 .2ز منظور جووگییی او جییا نختا ،اثی تونوا و نفاور زاور ،اکساید النتاا ترریاش
هدا زا وییکونیو زا ثازت دیالکتییک زاال ماتواند جایگرین مناسرا زیای اکسید
سیوسیم در تیانریستور زاهد.

 .1طیف  XRDنخا مادهد کا ناانو زواور هاای اکساید النتاا ترریاش هادا زاا
وییکونیو در حالت ژل خخک هادا ،در دماای  911و  011درجا ساانتا گایاد
همورف هستند و زا افرای

دمای پصت انداوا نانو زوور ها افرای

ماایازاد کا

ماتوا این ویژگا را او تصوییهای میزوط ز میکیوساکو هاای الکتیوناا نیار
مخاهدا کید.
ز خاطی هیایط ویی ،کاه

زیختی انداوا نانو ساختارهای گیت اکسید ،مااتواناد زا وناوا

یک مریت در تولید قطعات ماسفت در هیندا محسوب هود.
 .9دمای زووری :زا کاه

زیختی انداوا نانو ساختارها ،نسرت ساط زا حجام افارای

ما یازد ،و نانو ساختار همورف زیای تخکیل یک نانو ساختار زووری ،نیاومند یک
دمای زووری زاال نسرت ز حالتا است ک انداوا نانو ساختارها زیختی است.
 .4ثازت دیالکتییک :زا افرای

مساحت ساط  ،مااتاوا او میادا هاای الکتییکاا

حاهی ای در گیت تیانریستور جووگییی کید ک این ز نوز خاود زاواث قاویتای
هد و هم سو هاد میادا الکتییکاا درو گیات مااهاود و زاواث ماا هاود
قس ت و داای او جییا نختا نیر کاه
 .0میو دان ها :کاه
 .6الی میانا :زا کاه

یازد.

انداوا ،ورور جییا او میا میو دان ها را کاه

مادهد.

انداوا ،ماتوا او حفیاهایا ک در الی ن ونا تخاکیل ماا-

هود ،جووگییی کید ک این کار ماتواند زاوث واد تخاکیل الیا میاانا SiO2

هود.
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