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بهینهسازی تحلیل شکل قلة ایکسپیاس برای مطالعة ریخت نانوسیمهای
طالی درآمیخته با پلیمر
اعظم میرعلی ،شاکر حاجتی ،ابوالقاسم عوضپور
گروه فیزیک ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران

چکیده
روشی بهینه برای تحلیل شکل قله ایکسپیاس برای شناسایی دقیق نانوساختارهای فلزی درآمیخته با یک ماتریس پلیمری ارائه
میشود .در اینجا ،توزیع عمقی نانوسیمهای استوانهای طالی در آمیخته با پلیمر با جزییات بهدست میآید ،که در آن تنها از تحلیل
یک طیف در گسترة وسیعی از انرژی (حداقل تا  05الکترونولت پایینتر از انرژی قله) و کاهش زمینة ایجاد شده در اثر برخوردهای
ناکشسان الکترونها با لحاظ ترابرد الکترون مربوط به هر دو مؤلفة فلزی و پلیمری استفاده شده است .این بدان معنی است که
روشی بسیار ساده و غیر مخرب برای تصویربرداری سه بعدی غیر مستقیم ایکسپیاس برای شناسایی درخط نانوساختارهای
سطحی دو مؤلفهای شامل فلز و پلیمر ایجاد شده است که این میتواند روشی بسیار مناسب برای استفاده در خطوط کنترل کیفیت
تولید چنین نانوساختارهای سطحی باشد.
کلیدواژگان :فلز درآمیخته با پلیمر ،نانوسیم استوانهای طال ،تحلیل شکل قلة ایکسپیاس ،تصویربرداری سه بعدی ایکسپیاس

مقدمه
نانوساختارهای درآمیخته با پلیمر اهمیت فیزیکی

میتوان اطالعات خوبی در مورد میزان تداخل

قابل مالحظهای دارند .در بسیاری از زمینهها از قبیل

نانوساختارها و شبکه پلیمری که در داخل آن قرار

بستهبندی غذا ،اتصاالت تراشه ،منعکس کنندههای نور

گرفتهاند ،بهدست آورد ولی این روش بسیار وقتگیر

ماشین ،دیسکهای فشرده ،حفاظ الکتریکی کیسهای

و در عین حال مخرب است .از اینرو الزم است از یک

رایانه ،فیلترهای رنگی فوقالعاده نازک نوری ،زیرالیه

روش کمّی غیر مخرب ،ساده و سریع برای مطالعه

مولکولهای حیاتی بهکار میرود [ .]4از اینرو مطالعه

ترکیب و ساختار ناحیه سطحی (چند نانومتر بیرونیتر)

ویژگیهای سطحی اینگونه نانوساختارها ضروری

ماده استفاده شود .طیفسنجی فوتوالکترون تحریک

میباشد .روشهای طیف سنجی الکترونی متعددی از

شده با اشعة ایکس ( )XPSامکان بررسی سطح

قبیل  TEM ،AFMو  XTEMبرای مطالعه این

نانوساختارها را با این کیفیت فراهم میکند .اما آنالیز

نانوساختارها بهکار میرود .با روش  ،AFMمیتوان

طیف  XPSکه بر پایه شدت قله  XPSاست ،خطاهای

ساختار سطحی نانوساختارها را مشاهده کرد ولی

بزرگی را در بررسی توزیع عمقی اتمها در چند نانومتر

نمیتوان اطالعاتی در مورد توزیع اتمها در عمق به

بیرونیتر سطح نانو ساختارها ایجاد میکند [ .]2توگارد

ویژه زمانی که در یک شبکه پلیمری جایگزیده

آنالیز شکل طیف  XPSرا توسعه داد [ ]8-2و در دهه

میشوند ،بهدست آورد .همچنین از روش ،XTEM

گذشته یک سادهسازی بر روی آن انجام داد [ 3و .]45

 نویسنده مسئولHajati@yu.ac.ir :
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هر دو روش بر پایه این واقعیت است که زمینه ناکشسان

لحاظ شده است .بهعبارت دیگر ،در این آنالیز فرض

در طیف توزیع انرژی الکترونها ،بهشدت به غلظت

شده است که فوتوالکترونهای ساطع شده از اتم طال و

ماده در پروفایل عمقی بستگی دارد .فرآیندهای

تحریک شده بهوسیله اشعه ایکس که در داخل پلیمر

ناکشسان باعث انحراف توزیع انرژی از توزیع انرژی

جایگزیده شده است ،تنها در داخل پلیمر حرکت

اولیه در نقطه برانگیختگی در داخل جامد میشود [-0

میکند تا از نمونه خارج شود ،که این با واقعیت سازگار

 .]9فاصله بین پراکندگیهای ناکشسان فقط حدود

نیست .بهعالوه ،واضح است که پدیده انتقال

 4nmاست [44و ]42و شکل زمینه حاصل از توزیع

الکترونهای برانگیخته از اتمهای طالی جایگزیده در

انرژی در یک بازه گسترده انرژی ( 05eVتا )455 eV

درون پلیمر ،هم به ریخت نانوذرة طال و هم به ضخامت

پائینتر از اصلیترین قلة طیف  XPSبهشدت به توزیع

الیه پلیمر که در باالی آن قرار گرفته است ،بستگی دارد.

عمقی اتمها در مقیاس نانومتر بستگی دارد .این پدیده

از اینرو باید بهطور همزمان در آنالیز ،مشخصات

دقت آنالیز بهروش  XPSرا افزایش میدهد و اطالعات

پراکندگی الکترون هم در طال و هم در پلیمر را لحاظ

مفیدی را از توزیع اتمها در عمق فراهم میسازد [-0

کرد که این مشخصات شامل سطح مقطع پراکندگی

 .]7روش توگارد بهطور گسترده برای مطالعه بسیاری

ناکشسان الکترون و مسافت آزاد میانگین ناکشسان

از نانوساختارها مورد استفاده قرار میگیرد [ .]8-9این

الکترون در طال و پلیمر میباشد ،که میزان تأثیر این

روش بهطور موفقیتآمیزی توسط حاجتی و همکاران

پارامترها بستگی بهشکل نانوذره طال و ضخامت الیه

در ایجاد تصاویر سه بعدی از نانوساختارهای سطحی

پلیمری که بر روی آن قرار گرفته است دارد .در این

مورد استفاده قرار گرفت [ .]49-41این در حالی است

کار ،برای نشان دادن اهمیت تأثیر پارامترهای ذکر شده

که بهدست آوردن داده برای تصویربرداری سه بعدی

بر نتایج آنالیز ،نمونهای از نانوسیم استوانهای طال با

بسیار وقت گیر بوده و اغلب بهدلیل اینکه نمونه مدت

ارتفاع (قطر)  15 Åبر روی پلیمر و درون پلیمر (در

زیادی در معرض اشعه ایکس قرار میگیرد ،آسیب

عمق  25Åزیر الیة پلیمر) مدلسازی میشود.

میبیند .برای جلوگیری از این آسیب و سرعت بخشیدن

نظریه

به آنالیز ،حاجتی و همکاران [ ]47از آنالیز شکل طیف

همانطور که در باال گفته شد ،از روش آنالیز شکل

 XPSبرای توصیف و ایجاد تصاویر غیرمستقیم سه

قله  XPSکه توسط توگارد و همکاران توسعه یافته،

بعدی از نانوذرات کروی طال درون پلیمر یا بر روی

استفاده میشود .هر چه الکترونها مسیر بیشتری را طی

سطح پلیمر ،استفاده کردند بهطوری که چگالی و اندازه

کنند شانس از دست دادن انرژی آنها بیشتر میشود و

تعریف شده نانوذرات طال بر روی پلیمر با تصاویر

در نتیجه شدت قله طیف انرژی  XPSکاهش مییابد.

 TEMگرفته شده از نمونه ،توافق خوبی داشت .اما

الکترونهایی که انرژی خود را از دست دادهاند ،در

برای نانوذرات طال جایگزیده شده در داخل پلیمر،

انرژهای پائینتر در طیف  XPSظاهر میشوند و

نتایج حاصل قطعیت الزم را ندارد ،زیرا بهجای اینکه

انحراف انرژی آنها از انرژی قله اصلی طیف XPS

کلیه پارامترهای مؤثر در پراکندگی الکترون (شامل

قابل توجه است .اگر توزیع ذاتی ) F(Eو غلظت عمقی

سطح مقطع پراکندگی ناکشسان الکترون و مسافت آزاد

پروفایل ) ،f(xسطح مقطع پراکندگی ناکشسان )،K(T

میانگین ناکشسان الکترون در طال و پلیمر) در نظر
گرفته شود ،تنها پارامترهای مربوط به پلیمر در آنالیز

مسیر آزاد میانگین ناکشسان ) (λو زاویه بین بردار عمود
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بر سطح و آشکارساز ،θ ،مشخص باشند ،طیف XPS

اندازهگیری شده J(E) ،از معادله 4بهدست میآید:
1
) dE0 F ( E0 )  dseis ( E0  E
2 

4
]) dT

isT

1

J (E) 





0

0

x
  dxf ( x) exp[  cos
 (1   K (T )e

که در این کار برای لحاظ نمودن انتقال الکترون در طال
و پلیمر بهترتیب از معادالت  2و  9استفاده شده است.

)(a

2

C  T 

2 2

9



 x 
p1   dxf ( x) exp 

  cos  
0


)p( s)   dxf ( x
0

قابل قبولی
BT
(C  T )  DT 2


P 
}  ds exp(i 2 E   E )  1  1 

 P( s) 


K (T ) 

میباشد C=4119 eV2و  D=9555 eV2که با دقت

2 2

1
) {J ( E )   dE J ( E
P1

F (E) 

که
0

BT

24

K (T ) 

که  Cو  Dمشخصه ماده هستند .مسیر آزاد میانگین
ناکشسان الکترون در طال و پلیمر با فرمول 44[ TPP
و  ]42بهدست میآید .همانطور که در معادله 4دیده
میشود ،طیف  XPSاندازهگیری شده J(E) ،تابع )F(E

و ) K(Tو ) f(xاست .در یک آنالیز کمّی صحیح،
میتوان با برطرف کردن انحرافات ناشی از
پراکندگیهای ناکشسان الکترون که در طیف
اندازهگیری شدة ) J(Eوجود دارد به تابع توزیع ذاتی
) F(Eدست پیدا کرد .اگر این کار بهدرستی صورت

)(b

 x  
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توگارد با اعمال روابط ذکر شده در باال ،نرم افزار
 Quases–Tougaardرا برای تولید طیف نانوالیههای
سطحی که توزیع عمقی آنها شبیه جعبه بود ،طراحی
کرد [.]25
در این کار که نانوساختار تحت بررسی ،نانوسیمهای
استوانهای میباشد ،با استفاده از روش حاجتی و
همکاران [ ]47آنها بهگونهای شبیهسازی میشوند که
بتوان از نرمافزار توگارد برای بهدست آوردن صحیح
طیف آنها استفاده کرد .برای بهدست آوردن طیف
نانوسیم استوانهای ،هر نیمه از آن به نه جزیره تقسیم
میشود (شکل.)4

بگیرد ،مقدار تابع ) F(Eدر یک بازه پهن انرژی بین 05
تا  405الکترون ولت در طرف انرژیهای جنبشی کمتر
از انرژی قله طیف  XPSصفر میشود .عمومیترین راه
حل برای استخراج ) F(Eاز ) J(Eبهروش زیر است [1
و  48و :]43

شکل .1نمای باالیی نانوسیم استوانهای طالی جزیرهبندی شده
(شکل سمت راست) و نمای جانبی نانوسیم استوانهای طالی
جزیرهبندی شده (شکل سمت چپ).
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با فرض تساوی پوشش جزایر و هندسة نانوسیم و با

قرار میگیرد ،که مقدار آن در درون طال  49/18 Åو

استفاده از رابطة ،1میتوان ارتفاع هر یک از جزیرهها را

درون پلیمر  95 Åمیباشد.

بهدست آورد:
1

  2i  1  2 
 i  1,2,...,9
hi  2 R 1  
  18  



 -4طیف  XPSنانوسیم استوانهای با ارتفاع  15Åبر
روی پلیمر از معادالت 4و  2و  1به دست میآید
(شکل  )2که ) J1(Eنامیده میشود.

که  Rشعاع سطح مقطع دایرهای نانوسیم استوانهای
است و  2R=15 Åمیباشد .سپس با استفاده از نرمافزار
 Quases-Tougaardکه معادالت فوق را بهکار
میگیرد ،طیف  XPSهر یک از آنها بهدست میآید.
پس از بهدست آوردن طیف هر نیمه که از جمع طیف
نه جزیره بهدست میآید ،آن را دو برابر کرده تا طیف
کل این نانوسیم استوانهای بهدست آید.

نتایج و بحث
توزیع عمقی نانوسیمهای طال با دو ریخت متفاوت
مطالعه میشود:
 -4نانوسیم استوانهای با ارتفاع  15Åبر روی پلیمر.
 -2نانوسیم استوانهای با ارتفاع  15Åبا  25Åپلیمر بر
روی آن.
همانطور که در باال اشاره شد ،از معادلة 1برای
شبیهسازی نانوسیم استوانهای استفاده میشود .برای
بررسی تأثیر ویژگیهای پراکندگی طال و پلیمر که
شامل سطح مقطع پراکندگی ناکشسان الکترون و
مسافت آزاد میانگین ناکشسان الکترون در طال و پلیمر
است ،آنالیز بهروش زیر انجام میشود .فرمول TPP

[ 44و  ]42برای محاسبه مسافت آزاد میانگین ناکشسان
الکترون تراز  1dطال در درون طال و پلیمر مورد استفاده

شکل J1(E) .2طیف  XPSنانوسیم استوانهای با ارتفاع 15Å
بر روی سطح پلیمر که از فرمولهای  4و  2و  1به دست
میآید.

در تولید ) J1(Eفرض شده است که
فوتوالکترونهای ساطع شده از اتم طال ،تنها با
اتمهای طال برهمکنش میدهند که این طبق انتظار
است .از این رو برای کاهش زمینه طیف ) J1(Eو
بهدست آوردن ) ،F(Eنیازی به استفاده از
مشخصات پراکندگی هر دوی طال و پلیمر نیست
و استفاده از سطح مقطع پراکندگی ناکشسان
الکترون و مسافت آزاد میانگین ناکشسان الکترون
در طال ،به ) F(Eصحیح منجر میشود که با )F(E

مرجع همخوانی دارد (شکل.)9
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شکل .3مقایسة طیف تصحیح شدة ) F(Eنانوسیم استوانهای بر

روی پلیمر با ) F(Eمرجع (با اعمال پارامترهای مربوط به طال).
شایان ذکر است که ) F(Eمرجع بر اساس الگوی ذکر

شکل .5مقایسة طیف تصحیح شدة ) F(Eنانوسیم استوانهای
درون پلیمر با ) F(Eمرجع (با اعمال پارامترهای مربوط به طال).

شده در قسمت مبانی نظری با کاهش زمینه طیف

در این حالت ) F(Eاز روش دیگری بهدست میآید.

تجربی حاصل از یک نمونه طالی خالص با توزیع

ابتدا طیف ) J2(Eتنها با لحاظ سطح مقطع پراکندگی

اتمی یکنواخت و با ضخامت  4555آنگستروم بهدست

ناکشسان الکترون و مسافت آزاد میانگین ناکشسان

میآید.

الکترون در طال ،آنالیز میگردد .در این حالت )F(E

 -2طیف  XPSنانوسیم استوانهای با ارتفاع  15Åبا

حاصل با ) F(Eنمونه طالی خالص همخوانی ندارد

 25Åپلیمر بر روی آن که از معادالت  4و  2و 1

(شکل  .)0سپس در آنالیز طیف ) ،J2(Eاز سطح مقطع

بهدست میآید J2(E) ،نامیده میشود (شکل.)1

پراکندگی ناکشسان الکترون و مسافت آزاد میانگین
ناکشسان الکترون در پلیمر استفاده میشود .همانطور
که در (شکل )1مشاهده میشود ) F(Eحاصل با )F(E

مرجع همخوانی خوبی دارد ،اما ریخت بهدست آمده با
این روش با ریخت نمونه شبیهسازی شده تفاوت
زیادی دارد (شکل.)7

شکل J2(E) .4طیف  XPSنانوسیم استوانهای با ارتفاع 15Å
با  25Åپلیمر بر روی آن.
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شکل .6مقایسة طیف تصحیح شدة ) F(Eنانوسیم استوانهای درون

پلیمر با ) F(Eمرجع (با اعمال پارامترهای مربوط به پلیمر).

بهینهسازی تحلیل شکل قله ایکسپیاس...

شکل .8مقایسة طیف تصحیح شدة ) F(Eنانوسیم استوانهای درون

پلیمر با ) F(Eمرجع (با اعمال پارامترهای مربوط به پلیمر و طال).
بهعالوه ارتفاع هر یک از جزیرههای بهدست آمده از
آنالیز ،با مقادیر واقعی همخوانی دقیقی دارد (شکل.)3

شکل .7مقایسة ارتفاع بهدست آمده برای هر جزیره ،با ارتفاع
واقعی (بعد از اعمال پارامترهای پراکندگی پلیمر).

پس باید روش دیگری برای آنالیز طیف ) J2(Eبهکار
گرفته شود .در این روش برای آنالیز طیف ) ،J2(Eسطح

شکل .9مقایسة ارتفاع بهدست آمده برای هر جزیره با ارتفاع واقعی

(بعد از اعمال پارامترهای پراکندگی پلیمر و طال).

مقطع پراکندگی ناکشسان الکترون و مسافت آزاد

در واقع با لحاظ کلیه پارامترهای مؤثر در پراکندگی

میانگین ناکشسان الکترون در طال و پلیمر با فاکتور

الکترون که شامل سطح مقطع پراکندگی ناکشسان

وزنی وابسته به ریخت طال و ضخامت پلیمر بر روی

الکترون و مسافت آزاد میانگین ناکشسان الکترون در

هر جزیره ،به کار میرود .در این حالت توافق خوبی

هر دوی طال و پلیمر میباشد ،آنالیز شکل طیف XPS

بین ) F(Eبه دست آمده و ) F(Eمرجع وجود دارد

بهینهسازی شده است ،بهطوریکه دقت آنالیز در تعیین

(شکل .)8

مشخصات نانوسیم واقع شده درون پلیمر بسیار باال
رفته است.
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Study of Modified weighted density approximation
functional theory: Freezing of simple liquids
Alireza Razeghizadeh
Department of Physics, Faculty of Science, Payame Noor University, Iran

Abstract
In this paper fusion liquid-solid phase by numerical method using weighted density functional theory
(MWDA), hard-sphere potential model (HS) and function (PY) by calculating total free energy of liquid
metals such as sodium, magnesium and aluminum for the first time has been studied.
Then we calculated the amount of density of the solid and liquid coexist using free energy graph according
to density of hard-sphere fluid and solids fcc, bcc and hcp which these results good agreement with Mont
Carllo simulation results and other Previous works. Finally we study stability lattices fcc, bcc and hcp,
according to their energy.

Keywords: Modified weighted density approximation, Helmholtz free energy, Hard sphere potential
model, Freezing
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