Ni/Cu/Si(100)

بررسي جدايش ي اوباشت سطحي مس در اليٍَاي واوًمتري
حيه اليٍ وشاوي ي عمليات حرارتي
 محمد مُدي احديان ي اعظم ايرجيزاد،رضا رسًلي
 داًـگبُ كٌؼتي ؿشيف،داًـىذُ فيضيه
 داًـگبُ كٌؼتي ؿشيف،ًَپظٍّـىذُ ػلَم ٍ فٌبٍسي ًب

ٌچکيد
ِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتNi/Cu/Si(100) دس ايي همبلِ اًجبؿت ػغح ي صيشاليِ هغ حيي اليِ ًـبًي ًيىل ٍ ًيض دس حيي ػوليبت حشاستي دس ػيؼتن
) ويفيتAFM(  ثب اػتفبدُ اص هيىشٍػىَح ًيشٍي اتوي. اػتفبدُ گشديذXPS  ثِ هٌظَس ثشسػي ػغح دس هميبع ًبًَهتشي اص سٍؽ عيف ًگبسي.اػت
 ًتبيج ًـبى هيدّذ. اًشطي ػغحي ًوًَِّب همبيؼِ گشديذًذ،اليِّب ٍ صثشي ػغح ثشسػي ؿذ ٍ ثب اًذاصُگيشي صاٍيِ توبػي لغشات هيىشٍليتشي آة
 هغ ثش سٍي ػغح،4 nm  وبّؾ يبفتِ ٍ دس ضخبهت ثيؾ اص2-4 nm ُاًجبؿت ػغحي هغ حيي اليًِـبًي ثب افضايؾ ضخبهت اليِ ًيىل دس هحذٍد
 ٍ ّوچٌيي اػتفبدُ اص ؿذت ًؼجي للِّب ًـبى هيدّذ وِ هغ اًجبؿتِ ؿذُ ثِ كَست يىٌَاختي ثبTougaard  تحليل ًتبيج ثِ سٍؽ.هـبّذُ ًويگشدد
 اًشطي ػغحي ًوًَِّب، آصهبيؾ صاٍيِ توبػي هـخق هيًوبيذ وِ ثب وبّؾ ضخبهت اليِ ًيىل.ضخبهت ته اليِ اتوي ثش سٍي ػغح لشاس گشفتِ اػت
،150-185 C  هـخق هيوٌذ وِ ثب اًجبم ػوليبت حشاستي دس هحذٍدُ دهبييTougaard  تحليل.وبّؾ يبفتِ ٍ ثِ اًشطي ػغحي هغ ًضديه هيؿَد
. ّوخَاًي داسدAFM هغ اًجبؿتِ ؿذُ افضايؾ يبفتِ ٍ ثِ كَست جضايش ػِ ثؼذي دسهيآيذ وِ ايي پذيذُ ثب ًتبيج

 اليِّبي ًبًَهتشي، ًيىل، هغ، ػوليبت حشاستي، اًجبؿت ػغحي:کلمات کليدي

Investigation of surface segregation in Ni/Cu/Si(100) nanometer layer
during deposition and heat treatment of ultra thin Ni deposit
R. Rasuli, M. M. Ahadian and A. Iraji Zad
Department of Physics, Sharif University of Technology,
Institute for Nanoscience and Nanotechnology (INST), Sharif University of Technology
Abstract: Surface segregation, whereby one species tend to preferentially move to free surface, is a hindrance phenomenon
in obtaining sharp interfaces in nanometer multilayer. In this work, we studied Cu surface segregation during Ni deposition
onto Cu substrate by electron beam evaporation in ultra high vacuum (UHV) and also during heat treatment. X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS), Auger electron spectroscopy (AES) and Atomic Force Microscopy (AFM) were used to
study the surface in nanometer scale. XPS analysis revealed that the accumulated Cu is uniform over the surface with
thickness of one monolayer. By increasing the thickness of Ni deposit, surface segregation decreased and was prevented in
thickness of higher than 4 nm. Linear increase of the accumulated Cu was observed by in-situ measurements during heat
treatment which is different behavior from micrometer layers. However, when the first accumulated Cu monolayer was
completed, the rate of segregation was reduced. In addition, surface energy and surface concentration were computed by
measurement of contact angle. Surface energy measurements showed that as the thickness of Ni decreased, surface energy
reduced down to the surface energy of Cu.
Keywords: Surface segregation; Heat treatment; Copper; Nickel; Nanometer layer
E-mail of corresponding author (s): rezarasuli@sharif.ir
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مقدمٍ

حبضش ،اًجبؿت ػغحي حيي اليِ ًـبًي ٍ ًيض حيي ػوليبت

چٌذ اليِايّبي ًبصن ثب ضخبهتّبي ًبًَهتشي اّويت ٍ

حشاستي سا ثب اػتفبدُ اص عيف ًگبسي فَتَالىتشًٍي اؿؼِ

وبسثشد گؼتشدُاي دس حَصُّبي هختلف داسًذ ٍ دس ايي

ايىغ ( )XPSثشسػي گشديذُ وِ اهىبى تحليل دليكتش

هيبى ػيؼتن چٌذ اليِاي هشوت اص دٍ تبئي  Ni/Cuعي

ػيؼتن سا فشاّن هيوٌذّ .ذف اص ايي هغبلؼِ ،هـبّذُ دليك

هغٌبعيؼي

تش پذيذُ اًجبؿت ػغحي ٍ اًذاصُگيشي ضخبهت اليِ هغ

هَسد تَجِ ثَدُ اػت [ .]1خَاف هغٌبعيؼي ًيىل ٍ

اًجبؿتِ ؿذُ ٍ دسن ػبختبس آى اػت .ثِ ايي هٌظَس اثتذا

غيشهغٌبعيؼي هغ ،چٌذ اليِايّبي ًيىل -هغ سا

اليِّبي ًيىل ثب ضخبهت  2-6 nmثش سٍي صيشاليِ

اص لحبػ وبسثشدّبي هغٌبعيؼي دس ٍ Spin Valve

 Cu) 300Å(/Siدس هحفظِ خالء فشا صيبد )UHV(5

) Giant Magneto Resistance (GMRحبئض اّويت

اليًِـبًي گشديذ .دس اداهِ اًجبؿت ػغحي دس حيي

هيًوبيذ [ .]3،2دس هغبلؼبت اخيش دٍ اليِاي ً ،Ni/Cuـبى

اليًِـبًي دس دهبي اتبق هـبّذُ ٍ ضخبهت اليِ هغ

دادُ ؿذُ اػت وِ هغٌبعؾ اليِ ًيىل ثؼتگي صيبدي ثِ

اًجبؿتِ ؿذُ تؼييي گشديذّ .وچٌيي پغ اص ػوليبت حشاستي

دِّ گزؿتِ اص

هْنتشيي ػيؼتنّبي

ويفيت ػغح آى داسد [ .]4ثِ دليل ًمؾ هْن فلل هـتشن
اليِّب دس خَاف تشاثشي الىتشًٍي ،پذيذُّبئي ًظيش صثشي

4

دس هحذٍدُ دهبيي  150-185 Cثب اػتفبدُ اصتحليل عيف
 ٍ XPSؿجيِػبصي ًتبيج ،تغييشات همذاس هغ ػغح هَسد
6

دس ػغَح ٍ فلل هـتشنّبً ،فَر هَاد دس فلل هـتشن ٍ

ثشسػي لشاس گشفت .اص تلبٍيش هيىشٍػىَح ًيشٍي اتوي

پذيذُ اًجبؿت ػغحي 1اّويت هييبثٌذ .اًجبؿت ػغحي

( ٍ )AFMاًذاصُگيشي صاٍيِ توبػي ثشاي ثشسػي وبهلتش

تغييش غلظت اجضا دس چٌذ اليِ اتوي ػغح اػت وِ

پذيذُ اػتفبدُ گشديذ.

هيتَاًذ هٌجش ثِ تغييش خَاف فيضيىي ػغح گشدد .ثشسػي
ًيىل ثش سٍي ػغح ته ثلَس ( Cu )111دس دهبي اتبق ثب

 -2ريش تحقيق

اػتفبدُ اص سٍؽّبي پشاوٌذگي الىتشٍىّبي ون

ثشاي اليِ ًـبًي اص صيشاليِ ػيليىًَي كيمل ؿذُ ثب ثشؽ

اًشطي ٍ (LEED)2عيف ػٌجي الىتشٍى اٍطُ(AES)3

( ٍ )100آالييذگي  ٍ p+همبٍهت ٍيظُ  0/016 Ωcmثب

ًـبى دادُ وِ اًجبؿت ػغحي هغ دس ايي ػيؼتن سخ

ّوَاسي دس حذ اتوي اػتفبدُ ؿذ .ايي صيشاليِّب ثِ تشتيت

هيدّذ [ّ .]1،5-7وچٌيي هغبلؼِ اًجبؿت ػغحي هغ

ثِ هذت دُ دليمِ دس حاللّبي اتبًَل ٍ اػتَى دس دػتگبُ

سٍي ًيىل حيي ػوليبت حشاستي ثب اػتفبدُ اص AES

اٍلتشاػًَيه لشاس گشفت تب آلَدگيّبي ػغح ثِ حذالل

هـخق ًوَدُ وِ ايي پذيذُ ثب ػوليبت حشاستي تـذيذ

ثشػذ [ .]9ثشاي اليًِـبًي اص تجخيش ثِ سٍؽ ثبسيىِ

هيؿَد [ .]8دس هغبلؼبت لجلي اًجبم گشفتِ ثب اػتفبدُ اص

الىتشًٍي اػتفبدُ گشديذ .ػيؼتن اليًِـبًي هَسد اػتفبدُ ثب

 ،AESثِ دليل ّنپَؿبًي للِ ّبي ًيىل ٍ هغ دلت ًتبيج

اهىبى جبثجبيي ثَتِّب ،ػبخت اليِّبي هغ ٍ ًيىل سا

هغلَة ًيؼتّ .وچٌيي هغبلؼبت اًجبم گشفتِ ثشاي

ثذٍى ًيبص ثِ ؿىؼتي خالء فشاّن هيًوبيذ .فـبس هحفظِ

ػوليبت حشاستي دس دهبي ثباليي دس حذٍد  700Kاًجبم

خالء پيؾ اص اليًِـبًي

 ٍ 10-10 mbarدس حيي

گشفتِ وِ دس ايي ؿشايظ اليِّب دس يىذيگش ًفَر وشدُ ٍ

اليًِـبًي  10-7mbarثَد .دس ايي ؿشايظ اثتذا هغ ثب

اًجبؿت ػغحي فشايٌذ اكلي هَسد ثشسػي ًيؼت .دس همبلِ

ضخبهت ً ٍ 30 nmشخ  ٍ 0/3 Å/sػپغ اليِ ًيىل ثِ
ضخبهت هَسد ًظش ٍ ثب ًشخ  0/1 Å/sاليِ ًـبًي گشديذ.

1 Surface Segregation
2 Low Energy Electron Diffraction
3 Auger Electron Spectroscopy

4 X-ray Photo Electron Spectroscopy
5 Ultra High Vacuum
6 Atomic Force Microscopy
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ثالفبكلِ ًوًَِّب ثذٍى ايٌىِ دس هؼشم َّا لشاس گيشد اص

Ni 3s
Ni 3p&Cu 3p

Cu LMM-2

Ni LMM-2

NiAuger

ثشاي اؿؼِ ايىغ اص آًذ آلَهيٌيَم اػتفبدُ ؿذ .پغ اص

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

ػبخت ٍ ثشسػي ًوًَِّب ،ػوليبت حشاستي دس داخل
هحفظِ  UHVدس هحذٍدُ دهبيي  150 -185˚Cثب اػتفبدُ
اص ثوجبساى الىتشًٍي اص پـت ًوًَِّب اًجبم گشفت ٍ دهبي
ًوًَِّب دس حيي ػوليبت حشاستي ثب اػتفبدُ اص تشهَوَپل
وشٍهل -آلَهل اًذاصُگيشي ؿذ .تغييشات ػٌبكش هَجَد ثش
ػغح ثب اًجبم آصهبيؾ  XPSثِ عَس پيَػتِ دس حيي
ػوليبت حشاستي ثش حؼت صهبى اًذاصُگيشي ؿذ .ثشاي
تحليل ًتبيج اص ًشمافضاسّبي  Quases ٍ SDPاػتفبدُ
گشديذ .ثِ هٌظَس اًذاصُگيشي ًبّوَاسي ػغح ،آصهبيؾ
 AFMثش سٍي ًوًَِّبي خبسج ؿذُ اص هحفظِ  UHVثب
دػتگبُ  Veecoهذل  CP Researchدس هذ توبػي دس
اتوؼفش َّا اًجبم گشفت .اًشطي ػغحي ًيض ثِ سٍؽ
اًذاصُگيشي صاٍيِ توبػي لغشات يه هيىشٍليتشي آة همغش
ثذٍى يَى ثب دػتگبُ ؿشوت  Dataphysicsهذل
 ACA50اًذاصُگيشي ؿذ.
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)Binding Energy(eV

ؿىل -1عيف ً XPSوًَِ )Ni(20Å)/Cu(300Å)/Si(100
ثالفبكلِ پغ اص ػبخت دس دهبي اتبق ٍ ثؼذ اص ػوليبت حشاستي دس
دهبي  155 ˚Cثِ هذت  2ػبػت.

اػتفبدُ ثشاي ايي ػيؼتن اػتفبدُ ؿذ .دس سٍؽ اٍل فاشم
ؿذ اليِ هغ ثِ كَست پيَػتِ ثش سٍي ًيىال لاشاس گشفتاِ
اػت .ثب ايي فشم ثشاي ضخبهت اليِ هاغ اًجبؿاتِ ؿاذُ
[:]10،11
هؼبدلِ ()1

وِ:

∞

) d  cu cos  ln(1  R R0

ً I( R= ICu/INi ٍ R0= ICu∞/INiـبىدٌّذُ

ؿذت للِّبي  XPSهَسد ثشسػي اػت) λ ،هيبًگيي
پَيؾ آصاد الىتشٍى ٍ  θصاٍيِ خشٍج الىتشٍى ًؼجت ثِ
خظ ػوَد ثش ػغح اػت .ثِ ايي هٌظَس اص للِّبيي ثب
اًشطي پيًَذي  953 eV ٍ 932 eVثشاي هغ ٍ854 eV
ٍ 870eVثشاي ًيىل اػتفبدُ گشديذ (ؿىل( .))2ثب فشم λ

 -3وتايج ي بحث
سٍؽ  XPSاعالػبت اسصؿوٌذي ثشاي تؼييي ػٌبكش ػغح
تااب ضااخبهت چٌااذ ًاابًَهتش هايدّااذً .تاابيج ً XPSوًَااِ
) Ni(20Å)/Cu(300Å)/Si(100پغ اص اليِ ًـبًي دس
دهبي اتبق دس ؿىل ؿوبسُ (ً )1ـبى هيدّذ واِ ًيىال ثاِ
همذاس صيبد ٍ هغ ثِ همذاس ون ثش سٍي ػاغح ٍجاَد داسد.
حضَس هغ ثش ػغح ثيبىگش احتوبل اًجبؿت ػغحي دس ايي
ػيؼاتن اػات .ثاشاي دسن اياي پذياذُ ٍ هياضاى اًجبؿات
ػغحي ،هـخق ًوَدى ًحَُ لشاسگيشي ػٌبكش ثاش ػاغح
حبئض اّويات اػات .ثاِ هٌظاَس تحليال اعالػابت ،XPS
سٍؽّبي هختلفي لبثل اػتفبدُ اػت وِ اص دٍ سٍؽ لبثال
1.Centric Hemispherical Analyzer

ثشاثش  ،10Åضخبهت هغ اًجبؿتِ ؿذُ ثش سٍي ػغح اليِ
ًيىل (ثب ضخبهت  )2 nmدس حذٍد  2 Åهحبػجِ هيگشدد.
دس سٍؽ دٍم ثب ثشسػي الىتشٍىّبي صهيٌِ دس اًشطي ثبالتش
اص للِ  XPSثِ سٍؽ  ،Tougaardتَصيغ ػٌبكش ثش
حؼت ػوك هـخق گشديذ .اگش ػوك گؼيل فَتَالىتشٍى
صيبد ثبؿذ ،احتوبل ثشخَسد ًبوـؼبى ثيـتش ؿذُ ٍ
فَتَالىتشٍىّبي سػيذُ ثِ ػغح ثِ احتوبل ثيـتشي اًشطي
خَد سا اص دػت هيدٌّذ ٍ دس صهيٌِ للِ  XPSلشاس
هيگيشًذ [ .]12ثٌبثشايي اگش هبدُاي فمظ ثش سٍي ػغح
ثبؿذ ،للِ هشثَعِ پغ صهيٌِ ًخَاّذ داؿتٍ .يظگي سٍؽ
 Tougaardلبثليت تؼييي ػٌبكش هَسد ًظش دس ًضديىي

)Count (a.u.

الىتشٍىّبي ػبعغ ؿذُ اص ػغح اص تحليلگش ٍ CHA1

NiAuger

عيفػٌجي  XPSاًجبم گشفت .ثشاي اًذاصُگيشي اًشطي

Cu2p1
Cu 2p3
Ni 2p1
Ni 2p3

هحفظِ اليِ ًـبًي ثِ هحل آًبليض هٌتمل ٍ ثش سٍي آًْب

10000

4

سػَلي ٍ ّوىبساى ،جذايؾ ٍ اًجبؿت ػغحي هغ دس اليِّبي ًبًَهتشي ) ،Ni/Cu/Si(100ػلَم ٍ هٌْذػي ػغح )1387(6

Cu/Ni

Cu

 SV   SL   LV cos

هؼبدلِ ()1

Ni

38

25000
Ni

10000

850

870

890

910

930

950

)Count (a.u

Cu

ػغحي اليِّبي ًبًَهتشي ًيىل ثب وبّؾ ضخبهت ووتش
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0

افضايؾ ضخبهت ًيىل هَجت تَلف اًجبؿت ػغحي هغ
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ؿىل  -2عيف ً XPSوًَِ )Ni(20Å)/Cu(300Å)/Si(100
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هيگشدد .ايي هؼئلِ هؤيذ ايي اهش اػت وِ صيشاليِ هغ ثب
اًجبؿت ػغحي ،اًشطي ػغحي ػيؼتن سا وبّؾ هيدّذ ٍ
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دس حيي اليًِـبًي هيگشدد.
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اػت ثب ػوليبت
ًـبى دادُ
Thickness
ّوبىگًَِ وِ دس ؿىل ((nm) )1

ثالفبكلِ پغ اص ػبخت وِ ثِ سٍؽ  Tougaardثب اػتفبدُ اص

ؿىل ً -3وَداس اًشطي ػغحي ًوًَِ ثشحؼت ضخبهت اليِ ًيىل

للِّبي هغ خبلق (دسً ٍ )954 eVٍ 932eVيىل خبلق

وِ ثب اًذاصُگيشي صاٍيِ توبػي هحبػجِ ؿذُ اػت.

(دس )854eV ٍ 870eVهذلػبصي ؿذُ اػت.

ػغح ٍ اًتخبة هٌبػتتشيي هذل ثشاي ًحَُ لشاسگيشي
ػٌبكش ًؼجت ثِ يىذيگش اػتً .تبيج آًبليض دادُّبي XPS
ثِ سٍؽ ً Tougaardـبى داد اليِاي اص هغ ثِ ضخبهت
 2Åثش سٍي ًيىل (ثب ضخبهت  )2 nmاًجبؿتِ ؿذُ اػت.
ؿىل ( )2للِّبي هَسد آًبليض ًوًَِ ٍ للِّبي ػٌبكش هغ
ٍ ًيىل خبلق سا ًـبى هيدّذ .دس هجوَع تحليل
اعالػبت  XPSثِ دٍ سٍؽ فَق ًـبى داد هغ ثِ كَست
اليِ يىٌَاختي ثش سٍي ػغح اًجبؿتِ ؿذُ ٍ ضخبهت ايي
اليِ دس حذٍد  2 Åيؼٌي دس حذ يه ته اليِ اتوي هغ
اػتً .تبيج سٍؽ  Tougaardثب تَجِ ثِ ايٌىِ هذلّبي
هختلف سا هَسد ثشسػي لشاس هيدّذ ،فشم هَسد اػتفبدُ
دس سٍؽ اٍل سا ًيض تأييذ هيًوبيذّ .وچٌيي ًتبيج ًـبى داد
ثب افضايؾ ضخبهت اليِ ًيىل ،هيضاى اًجبؿت ػغحي هغ
وبّؾ يبفتِ ٍ دس ضخبهت ًيىل ثيؾ اص  4 nmديگش هغ
ثش سٍي ػغح هـبّذُ ًويؿَد.
ثب تَجِ ثِ ايٌىِ تفبٍت اًشطي ػغحي هَاد ػبهل اكلي
پذيذُ اًجبؿت ػغحي اػت ،اًذاصُگيشي هؼتمين آى دس
ؿٌبخت پذيذُ حبئض اّويت اػت .ثب اًذاصُگيشي صاٍيِ
توبػي هيىشٍلغشات آة ،اًشطي ػغحي ًوًَِّب دس
ضخبهتّبي هختلف ًيىل ثب اػتفبدُ اص ساثغِ يبًگ
هحبػجِ هيگشدد:

حشاستي ًوًَِ  Ni(20Å)/Cu(300Å)/Siدس داخل
هحفظِ ،UHVاًجبؿت هغ ثش سٍي ًيىل افضايؾ هييبثذ.
دس ًوًَِ  Ni(60Å)/Cu/Siوِ اثتذا هغ ثش سٍي ػغح
ٍجَد ًذاسد ،ػوليبت حشاستي دس دهبي  185 Cهَجت
هيؿَد للِّبي هغ دس عيف ظبّش ؿذُ ٍ ؿذت آى ثب
اداهِ ػوليبت حشاستي افضايؾ يبثذ (ؿىل ( .))4دس ّوِ
ًوًَِّب اثتذا هيضاى هغ ثِ كَست خغي افضايؾ يبفتِ ٍ
ػپغ ٍ ػپغ ثِ حذ اؿجبع سػيذ.
ؿىل ( )5تغييش هغ ٍ ًيىل ػغح ثشحؼت صهبى سا ثشاي
ًوًَِ ً Ni(20Å)/Cu/Siـبى هيدّذ ٍ هـخق هيوٌذ
وِ دسكذ هغ اص  8%ثِ حذٍد  20%پغ اص ػوليبت
حشاستي افضايؾ يبفتِ اػت .هذلػبصي ًتبيج ثِ سٍؽ
ً Tougaardـبى هيدّذ ثب ػوليبت حشاستي ،ؿىل اليِ
هغ اًجبؿتِ ؿذُ تغييش وشدُ ٍ ثِ كَست جضايش ػِ ثؼذي
دس هيآيذ .ثشاي تأييذ ايي هؼئلِ ثِ ثشسػي تَپَگشافي
اليِّب لجل ٍ ثؼذ اص ػوليبت حشاستي اًجبم گشفت .ؿىل
( 6)aتلَيش ً AFMوًَِ پيؾ اص ػوليبت حشاستي ٍ
ؿىل ( 6)bػغح  Ni/Cuسا پغ اص ػوليبت حشاستي ًـبى
هيدٌّذً .تبيج  AFMهـخق هيوٌذ ثب ػوليبت حشاستي
صثشي ػغح افضايؾ هييبثذ.

)Surface Energy (mN/m

ايي ًتبيج دس ؿىل ؿوبسُ (ً )3ـبى هيدّذ وِ اًشطي
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)Binding Energy (eV
ؿىل  -4عيف ً XPSوًَِ ) Ni(60Å)/Cu(300Å)/Si(100دس حيي ػوليبت حشاستي دس دهبي 185  Cدس ثبصُّبي صهبًي  60دليمِاي .دس آغبص
ػوليبت حشاستي (عيف( ))aػيگٌبل هغ هـبّذُ ًوي ؿَد ،اهب ثب اداهِ ػوليبت حشاستي دسعيفّبي  dٍ c ،bايي للِّب ظبّش ؿذُ ٍ ؿذت هييبثٌذ.

دس هجوَع ثب ثشسػي عيف  XPSهـخق هيگشدد وِ

ًـبى هيدّذ وِ اليًِـبًي ًيىل صثشي ػغح سا وبّؾ دادُ

يه ته اليِ هغ ثش سٍي ًيىل اًجبؿتِ ؿذُ اػت .دس حيي

اػت .ايي ًتيجِ هيتَاًذ دس تَافك ثب سؿذ اليِ ثِ اليِ ًيىل

اليِ ًـبًي اتنّبي ًيىل ًـؼتِ ثش ػغح دائن دس استؼبؽ

ثبؿذ .ايي ًحَُ سؿذ اعويٌبى هيدّذ وِ اليِ ًيىل

ّؼتٌذ ٍ دس عي ايي استؼبؽ دٍ اتن هجبٍس اهىبى تجبدل ثب

يىپبسچِاي اص هشاحل اثتذايي سؿذ ايجبد هيؿَد ٍ هغ

يىذيگش داسًذٍ .لتي وِ تجبدل ثب اتن هغ كَست هيگيشد

هـبّذُ ؿذُ ثش ػغح ًبؿي اص ًَالق ٍ ًبوبهليّبي اليِ

ووتش ثَدى اًشطي ػغح هغ هَجت وبّؾ اًشطي ػغحي

ًيىل ًيؼت.

هيؿَد ٍ ػيؼتن ٍضؼيت پبيذاستشي ثِ خَد هيگيشد[.]13
ًتبيج اًشطي ػغحي ًيض ًـبى هيدّذ وِ اًشطي ػغحي
ًوًَِ ثيي اًشطي ػغحي ًيىل ٍ هغ خبلق اػت.
پغ اص ػوليبت حشاستي ،هغ اًجبؿتِ ؿذُ افضايؾ يبفتِ ٍ
ثِ كَست جضيشُاي دسهيآيذً .تبيج لجلي ًـبى دادُ وِ
سؿذ ًيىل ثش سٍي هغ دس دهبي اتبق ثِ كَست اليِ ثِ
اليِ كَست هيگيشد [ ٍ ]8اص آًجب وِ ًشخ اليًِـبًي دس
آصهبيؾ هب  0/1 Å/sثَدُ ،هيتَاى گفت سؿذ اليِ ًيىل
ثش سٍي هغ اليِ ثِ اليِ اػت .همبيؼِ تلَيش AFM
ًوًَِ ) Ni(60Å)/Cu(300Å)/Si(100دس ؿىل (6 )a
ثب تلَيش( 6)cهشثَط ثِ ًوًَِ )،Cu(300Å)/Si(100

 -5جمعبىدي
ػيؼتن ( Ni/Cu/Si)100ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبي ،XPS
 ٍ AFMاًذاصُگيشي صاٍيِ توبػي هغبلؼِ گشديذً .تبيج
ً XPSـبى هيدّذ تب ضخبهت ً 40Åيىل ،هغ ثش سٍي
ػغح هـبّذُ هيؿَد وِ ًبؿي اص اًجبؿت ػغحي هغ
صيشاليِ دس حيي اليًِـبًي اػت .ضخبهت اليِ هغ اًجبؿتِ
ؿذُ ثِ دٍ سٍؽ اسصيبثي گشديذ ٍ همذاس آى ثشاي اليِ ًيىل
ثب ضخبهت  2 nmدس حذ  2 Åثِ دػت آهذ وِ ثب افضايؾ
ضخبهت ًيىل هيضاى هغ اًجبؿتِ ؿذُ وبّؾ هييبثذ.
ّوچٌيي ثب ػوليبت حشاستي ًوًَِّب ،اًجبؿت ػغحي هغ
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ِ هغ اًجبؿتِ ؿذُ ثِ كَست الي،ػوليبت حشاستي
 دس حبلي وِ پغ اص،يىٌَاختي ثش سٍي ػغح لشاس هيگيشد
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 ًتبيج.ػوليبت حشاستي ثِ كَست جضيشُاي ظبّش هيؿَد
 ًيض ًـبى دٌّذُ افضايؾ صثشي ػغح ثش اثش ػوليبتAFM
 همبيؼِ اًشطي ػغحي ًوًَِّب ًـبى هيدّذ.حشاستي اػت
ِ اًشطي ػغحي ون ؿذُ ٍ ث،وِ ثب وبّؾ ضخبهت ًيىل
.اًشطي ػغحي هغ ًضديه هيگشدد
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