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مقدمو
) (RHEEDیک تکٌیک ثشای ثشسعی عطضی هْاد کشیغتبلی هی ثبؽذ کَ ًخغتیي ثبس ُوضهبى ثب کؾف پشاػ
الکتشًّی  ،تْعظ  Kikichi ّ Nishikawaدس عبل ) (1928a,bاًزبم گشفت.
ثَ ّعیلَ ی ایي عیغتن کَ ثش پبیَ ی پشاػ الکتشّى ُبی پش اًشژی ثٌب ؽذٍ اعت ،هی تْاى تٌِب الیَ ی عطضی ًوًَْ
ُب سا ثشسعی ّ آًبلیض کشد ّ ُویي اهش ُن هتوبیض کٌٌذٍ ی ایي عیغتن اص عبیش هتذُب هی ثبؽذ.
ثشای هخبل دس هیکشّعکْپ الکتشًّی ػجْسی کَ هتذی دیگش ثش پبیَ ی پشاػ الکتشّى ُب اعت  ،ػوك ًوًَْ ُب
ثَ دلیل ٌُذعَ ی خبؿ دعتگبٍ تْعظ الکتشّى ُبی ػجْسی آًبلیض هی ؽًْذ .دس پشاػ الکتشّى ُبی کن اًشژی
)ً (LEEDیض کَ ثَ عطش ًوًَْ ُب صغبط اعت اص تفشق الکتشّى ُبی کن اًشژی( دس همبیغَ ثب سّػ (
 (RHEEDاعتفبدٍ هی ؽْد.
معرفی رًش
دس عیغتن ً RHEEDیبص ثَ یک هٌجغ الکتشًّی(تفٌگ الکتشًّی )  ،یک ففضَ ی آؽکبس عبص فلْسعٌتی(فْتْالهیي
عٌت ) ّ ًوًَْ ای ثب عطش تویض هی ثبؽذُ .وچٌیي دس عیغتن  RHEEDپیؾشفتَ یک عشی تزِیضات ربًجی ًیض
افضّدٍ هی ؽْد.
تفٌگ الکتشًّی تْلیذ کٌٌذٍ ی پشتْ ُبی الکتشًّی اعت کَ تضت صاّیَ ی ثغیبس کْچکی ًغجت ثَ عطش ًوًَْ ثَ آى
ثشخْسد کشدٍ ّ پشتْ ُبی ثشخْسدی ،ثْعیلَ ی اتن ُبی عطضی ًوًَْ تفشق هی یبثٌذ ّ کغش رضیی اص الکتشًِّبی
پشاؽیذٍ  ،دس یک صاّیَ ی ثَ خقْؿ ثب ُن تفضق عبصًذٍ داؽتَ ّ یک الگْی هؾخقی سا ثش سّی ففضَ ی
آؽکبس عبص کَ همبثل تفٌگ الکتشًّی لشاس داسد ایزبد هی کٌٌذ.
اص آًزبیی کَ ثشخْسد الکتشّى ُب ّاثغتَ ثَ هْلؼیت اتن ُب دس عطش ًوًَْ ُب اعت  ،الگْی پشاػ دس ففضَ ی
آؽکبس عبص تبثؼی اص ّیژگی ُبی عطضی ًوًَْ هی ثبؽذ.
دس ؽکل صیش ثَ فْست ؽوبتیک ًضٍْ ی ػولکشد عیغتن  RHEEDهؾخـ ؽذٍ اعت.
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تجيیسات مٌرد نیبز سیستم







تفٌگ الکتشًّی
ًوًَْ گیش
دعتگبٍ پوپ خال
هٌجغ تْلیذ هیذاى هغٌبطیغی یب الکتشیکی
ففضَ فلْسعٌتی
دّسثیي CCD

تفنگ الکترًنی
هِوتشیي لغوت اص تزِیضات عیغتن  RHEEDتفٌگ الکتشًّی هی ثبؽذ کَ کٌتشل کٌٌذٍ ی ّضْس الگْی ثذعت آهذٍ اعت .دس
ثیؾتش عیغتن ُبی  RHEEDاص فیالهٌت تٌگغتٌی دس تفٌگ الکتشًّی ثَ ػٌْاى اّلیي هٌجغ الکتشًّی اعتفبدٍ هی ؽذٍ اعت.
دس ایي عیغتن ُب ،اص یک کبتذ ّ آًذ ثشای تْلیذ پشتْ الکتشًّی اعتفبدٍ هی ؽْد.کبتذ فیالهٌت تٌگغتٌی ثْدٍ ّ آًذ الکتشّى سا اص
ًْک فیالهٌت تٌگغتٌی ثَ عوت خْد هی کؾذ.ثضسگی آًذ تؼییي کٌٌذٍ ی اًشژی الکتشّى ثشخْسدی ثْدٍ ّ اًتخبة آًذ ّاثغتَ ثَ

اطالػبت ّ خشّری هْسد ًظش اعت.
دس صّایبی ثبالی تبثؼ الکتشّى ثَ عطش ًوًًَْ ،فْر الکتشّى ُب ی پش اًشژی ثَ داخل عطْس ثبػج اص ثیي ثشدى
صغبعیت دعتگبٍ ثَ عطش هیؾْد .دس ثیؾتش هْالغ ثشای کشکتشیضیؾي عطش ،تفٌگ الکتشًّی دس سًذ 10-30 kev
تٌظین هی ؽْد ّ یب ثَ ػجبستی ّلتبژ اػوبلی پشتْ  10-30 kevهی ثبؽذ(دس هٌبثؼی رکش ؽذٍ  . )5-100 kevصاّیَ ی
تبثؼ پشتْ  ّ 1-2°رشیبى اػوبلی ًضدیک ثَ  10-50 uAهی ثبؽذ.
دس ثیؾتش عت آپ ُبی  RHEEDیک هیذاى هغٌبطیغی ّ یک هیذاى الکتشیکی ثش پشتُْبی الکتشًّی ثشخْسدی
فْکْط هی ؽْد .دس ایي عیغتن ُب یک الکتشّد ثب ثبس هٌفی " "Wehnetثیي فیالهٌت کبتذی ّ آًذی لشاس هی گیشد
ّ یک هیذاى الکتشیکی کْچک المب هی کٌذ کَ ثبػج فْکْط الکتشّى ُب ٌُگبم ػجْس اص آًذ هی ؽْد.
یک هٌجغ  RHEEDهؼوْال فبفلَ کبًًْی ثشاثش  50cmداؽتَ .پشتْ دس ًضدیک تشیي ًمطَ ی هوکي ثَ آؽکبس عبص
ثَ ًغجت عطش ًوًَْ فْکْط هی کٌذ .ثٌبثشایي الگْی پشاػ ثِتشیي ّضْس سا خْاُذ داؽت.دس ؽکل صیش تقْیشی
ؽوبتیک ّ ّالؼی تفٌگ الکتشًّی دیذٍ هی ؽْد.
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ّیژگی ُبی ایي تفٌگ الکتشًّی کَ عبخت ؽشکت " " RD R-DEC Co., Ltdاعت:

آمبده سبزی سطح نمٌنو ىب
ثشای ثذعت آّسدى دیتبُبی لبثل اطویٌبى اص آًبلیض RHEEDعطش ًوًَْ ُب ثبیذ ثغیبس تویض ثبؽذ.صیشا ّرْد ُشًْع
آلْدگی ثش عطش ًوًَْ ُب ثبػج تذاخل ثب پشتْ ُبی الکتشًّی ّکبُؼ کیفیت الگْی RHEEDهی ؽْد.کبسثشاى
عیغتن  RHEEDهؼوْال اص دّ تکٌیک ثشای پبک عبصی عطْس اعتفبدٍ هی کٌٌذ:


دس ًوًَْ ُبی کْچک پیؼ اص ؽشّع آًبلیض RHEEDیک ؽیبس کْچکی ثش عطش ًوًَْ دسهضفظَ ی تضت خال
ایزبد کشدٍ ّ ایي عطش رذیذ گغتشػ یبفتَ ،هْسد آًبلیض لشاس هی گیشد.



دس ًوًَْ ُبی ثضسگ ّ یب ًوًَْ ُبیی کَ اهکبى ؽیبس دادى آًِب دس آًبلیضّ RHEEDرْد ًذاسد عطش ًوًَْ
ثب یک الیَ اکغیذ پغیْ پْؽؼ دُی ؽذٍ ّ عپظ تضت دهب دس هضفظَ ی خال  RHEEDالیَ ی اکغیذی اص
عطش ًوًَْ پبک ؽذٍ ّ عطش تویض ًوًَْ ثبلی هی هبًذ.

خال مٌرد نیبز
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ثب تْرَ ثَ ایٌکَ هْلکْل ُبی گبصی ثبػج پشاػ الکتشًِّب هی ؽًْذ ّ ثش کیفیت تفٌگ الکتشًّی احش هی گزاسًذ
آًبلیض RHEEDتضت خال اًزبم هی گیشد.
عیغتن RHEEDثبیذ تضت فؾبس ثغیبس پبییٌی لشاس گیشد تب اص تفشق ّ پشاػ پشتْ ُبی الکتشًّی ثب هْلکْل ُبی
گبصی دس هضفظَ رلْ گیشی ؽْد .کَ ایي ؽشایظ ثب اًشژی الکتشًّی  ّ 10KeVفؾبس هضفظَ ی 10^-5mbar
ثشاثش اعت.دس افل فؾبس هضفظَ دس ایي عیغتن ثبیذ تب صذ اهکبى کن ثبؽذ تب خال ثغیبس صیبدٍ ایزبد ؽذٍ ّ پشّعَ ثِیٌَ
ؽْد.ثٌبثشایي ؽشایظ خال ثغیبس ثبال یک ػبهل هضذّد کٌٌذٍ دس آًبلیض اًْاع هْاد تضت ایي پشّعَ ی ثَ ؽوبس هی آیذ.
پرده آشکبر سبز
ثیؾتش اص پشدٍ ی فغفشی کَ ًوبیؾگش ًْس فْتٌی اعت دس آؽکبس عبص ُب اعتفبدٍ هی ؽْد.ایي آؽکبس عبص ُب کَ دس
ُ TEMن ثَ کبس هی سًّذ ثَ ٌُگبم ثشخْسد الکتشّى ُب ثَ عطشًْ ،س عجض سا ثَ هضیظ ًؾش هی کٌٌذ.ایي ففضبت
ثشای هٌظن کشدى ّ ؽذت ثخؾیذى ثَ الگُْب هٌبعت ُغتٌذ.عپظ ثب اعتفبدٍ اص دّسثیي ُبی  CCDاص الگُْب ػکظ
ثشداسی ؽذٍ ّ ثشای آًبلیض دیزیتبلی آهبدٍ هی ؽًْذ.
تفرق سطحی
دس عیغتن  RHEEDتٌِب اتن ُبی عطضی ًوًَْ ثبػج ؽکل گیشی الگْی پشاػ دس ففضَ ی ًوبیؼ هی ؽًْذ.دس
ّالغ صاّیَ ی ثغیبس کْچک پشتْ تبثؾی اص ًفْر الکتشّى ُب ثَ ثبلک ّ کٌذى اتن ُبی ثبلک ّ سعیذى آًِب ثَ عطش
ففضَ ی ًوبیؼ رلْگیشی هی کٌذ.
کغشی اص پشتْ ُبی پش اًشژی الکتشًّی ثب تْرَ ثَ خقْفیبت هْریؾبى تْعظ اتن ُبی عطضی ًوًَْ پشاػ هی
یبثٌذ .ثب تْرَ ثَ عبختبس کشیغتبلی ًوًَْ ُب ،فْافل ثیي اتوی دس عطش ًوًَْ ّ طْل هْد پشتُْبی الکتشًّی تبثؾی
 ،پشتْ ُبی پشاؽیذٍ دس صاّیَ ی خبفی اص تبثؼ تفشلی عبصًذٍ داؽتَ ّ ثبػج تؾکیل الگُْبی خبؿ تفشق هی
ؽًْذ.ایي الگُْبی پشاػ ثَ ؽکل یک عشی ًْاس هی ثبؽٌذ کَ اص سّی فْافل ثیي ایي ًْاسُب هی تْاى ثَ
خقْفیبت کشیغتبلْگشافی عطش ًوًَْ ُب سعیذ.
دس ؽکل صیش الگْیی اص پشاػ الکتشّى ُب دس عطش ًوًَْ ی  ) 1( TiO2دس عیغتن  RHEEDدیذٍ هی ؽْدً .مبط
سّؽي ًؾبى دٌُذٍ ی ثشخْسد تؼذاد صیبدی پشتْ الکتشًّی ثَ عطش پشدٍ اعت.

دّ ًْع پشاػ دس الگْی RHEEDتبحیش گزاس ُغتٌذ:
Streak
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ثشخی الکتشّى ُبی ثشخْسدی ثَ عطش ًوًَْ تْلیذ پشاػ االعتیک ّ یب عیٌوبتیکی هی کٌٌذ.
اهب پشاػ دیٌبهیکی صهبًی سط هی دُذ کَ الکتشّى ُب ضوي ثشخْسدُبیی کَ ثب عطش کشیغتبل داسد پشاػ کشدٍ ّ
همذاسی اص اًشژی خْد سا صیي ثشخْسد ثب ًوًَْ اص دعت هی دٌُذ .ایي الکتشّى ُب تْلیذ ًمبط پش اًشژی ّ یب صلمَ ُب
سا دس الگْی  RHEEDهی کٌٌذ.
تئٌری ىبی شکل گیری الگٌی پراش در سیستم RHEED
ثب اعتفبدٍ اص کشٍ ی ایْالذ خقْفیبت کشیغتبلْگشافی عطش ًوًَْ ُب سا هْسد ثشسعی لشاس هی دٌُذ.دس عت آپ
 RHEEDکشٍ ی ایْالذ ًوبیبى گش ؽشایظ هزبص تفشق ثشای پشاػ عیٌوبتیک الکتشّى ُب اعت .الگْی پشاػ دس
ففضَ ی ًوبیؼ ّاثغتَ ثَ ٌُذعَ ی کشٍ ی ایْالذ اعت ثٌبثشایي کبسثشاى ایي عیغتن ثبیذ لبدس ثَ ثشلشاسی استجبط ثیي
ٌُذعَ ّ فبفلَ ی ثیي ًمبط الگْی پشاػ ثب کشٍ ی ایْالذ ثبؽٌذ تب ؽجکَ ی ّاسّى عطش ًوًَْ تؼییي ؽْد.ثَ ایي
تشتیت هیتْاى هغتمیوب ؽجکَ ی ّاسّى ًوًَْ سا ثب الگْی پشاػ ایي عیغتن ،اًشژی الکتشّى ُبی ثشخْسدی ّ فبفلَ
ی ثیي آؽکبس عبص ّ ًوًَْ هضبعجَ کٌٌذ .فْافل ثیي ؽجکَ ی ّاسّى ًیض اص ساثطَ ی صیش ثذعت هی آیذ:

=a

کشٍ ی ایْالذ ثَ هشکضیت ًوًَْ ّ ثَ ؽؼبع |  |K°سعن هی ؽْد.دس فْستی کَ  λطْل هْد الکتشّى ثشخْسدی ثبؽذ،
| ( |K°ؽؼبع کشٍ ی ایْالذ یب اًذاصٍ ی ثشداس هْد) هطبثك فشهْل صیش ثذعت هی آیذ کَ ثب طْل هْد ساثطَ ی ػکظ
داسد.

=||K°
آًبلیض کشٍ ی ایْالذ دس ایي عیغتن هؾبثَ آًبلیض ثبلک کشیغتبل اعت .اهب ؽجکَ ی ّاسّى دس ثشسعی صزوی ًوًَْ ،عَ ثؼذی اعت
ّ دس استجبط ثب ثشسعی عطضی ًوًَْ دس ایي عیغتن ،دّ ثؼذی اعت.صیشا دس عیغتن  RHEEDتٌِب تؼذاد کوی اص الیَ ُبی
عطضی ًوًَْ هٌزش ثَ پشاػ الکتشًّی ؽذٍ ّ ؽشایظ تفشق دس استجبط ثب ثؼذ ػوْد ثش عطش ّرْد ًذاسد.پظ دس ًتیزَ ی ًجْد
ثؼذ عْم ؽشایظ تفشق  ،ؽجکَ ی ّاسّى ثَ ؽکل یک عشی خطْط هْاصی ػوْد ثش عطش ًوًَْ گغتشدٍ هی ؽًْذ.

ؽشایظ تفشق صهبًی ثشلشاس هی ؽْد کَ خطْط ؽجکَ ی ّاسّى کشٍ ی ایْالذ سا لطغ کٌٌذ.ثٌبثشایي طجك ساثطَ ی صیش
ثضسگی ثشداسی کَ اص هشکض کشٍ ی ایْالذ ثَ هضل تاللی ایي کشٍ ثب ؽجکَ ی ّاسّى هی سعذ(|  ) | kiثشاثش ثب ثضسگی
هْد ثشخْسدی( |  ) | k0اعت.

| | k0 | = | ki
ثشداس ً Gیض طجك ساثطَ ی صیش ثشآیٌذ ایي دّ ثشداس هی ثبؽذ کَ ثشای تؼییي ففضبت ًبهؼیي کشیغتبلی دس عطش
ًوًَْ هفیذ اعت.

G = ki − k0
ؽکل صیش ًوبیؾگش ثشداسُبی هزکْس دس کشٍ ی ایْالذ اعت.

Reciprocal Lattice
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ؽکل صیش لغوتی اص کشٍ ی ایْالذ ثب صاّیَ ی ثشخْسد  2°سا ًؾبى هی دُذ.

اعبط سّػ ثب عیغتن  LEEDیکی اعت اهب اگش  Kثشداس هْد دس عیغتن  RHEEDثبؽذ  ،تٌِب طْل ثشداس هْد دس
ایي عیغتن ثیؾتش اعت.
ؽؼبع کشٍ ایْالذ ثغیبس ثضسگتش اص فبفلَ ی ثیي خطْط دس ؽجکَ ی ّاسّى اعت کَ ایي ثَ دلیل کْچکی طْل هْد
پشتْ الکتشًّی ّ اًشژی ثبالی هْد اعت.خطْط ؽجکَ ی ّاسّى کشٍ ی ایْالذ سا دس یک عشی ففضبتی لطغ هی
کٌٌذ کَ ایي اهش ثَ ػلت هْاصی ثْدى ایي خطْط ثب ُن ّ ففضَ ی ًوبیؼ اعت .ثَ ایي تشتیت کشٍ ی ایْالذ تؼذاد
صیبدی اص خطْط ؽجکَ سا لطغ هی کٌذ کَ هطبثك ؽکل صیشهمطغ ثشخْسد ففضبت ثب کشٍ ی ایْالذ ثَ ؽکل یک
عشی صلمَ ُبیی هؼشّف ثَ " "Laue Circlesهی ثبؽٌذ.
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آنبلیس پراش دینبمیکی
پشاػ دیٌبهیکی یب غیش االعتیک اطالػبت فشاّاًی دس ساثطَ ثب ًوًَْ فشاُن هی کٌذ.سّؽٌبیی ّ ؽذت ُش ًمطَ ثش
عطش آؽکبسعبص ّاثغتَ ثَ پشاػ دیٌبهیکی اعت.ثٌبثشایي دس آًبلیض ُبیی کَ ؽذت اُویت داسد ایي ًْع پشاػ ثبیذ
هْسد تْرَ ّالغ ؽْد.ثشخی الکتشّى ُبی پشاؽیذٍ غیش االعتیک دس ثبلک ًوًَْ ًفْر کشدٍ ّ ؽشایظ تفشق ثشاگ سا
ایزبد هی کٌٌذ.ایي الکتشّى ُبی پشاؽیذٍ ی غیش االعتیک ثبػج ایزبد الگْی پشاػ کیکْچی هی ؽْد.ایي الگْ ثَ
ؽکل خطْطی اعت کَ دس ًمبط پشاػ سّؽي دس الگْی پشاػ  RHEEDثِن هی سعٌذ.دس ؽکل صیش الگْی پشاػ
ُ RHEEDوشاٍ ثب خطْط کیکْچی دس ًوًَْ ی  ( 110) TiO2دیذٍ هی ؽْد.ایي خطْط کَ ثش دّایشی ثَ ًبم"
 "Laue circlesهٌطجك ُغتٌذ اص هشکض الگْ ثَ ؽکل ؽؼبػِبیی سّؽي ًؾأت گشفتَ اًذ.

زاًیو ی برخٌرد پرتٌ الکترًنی بو سطح نمٌنو
صاّیَ ی ثشخْسد پشتْ ثَ عطش ًوًَْ ثش ٌُذعَ ّ ؽذت الگْی  RHEEDتبحیش گزاس اعت .ثیؾتش عیغتن ُبی
 RHEEDهزِض ثَ یک ًگِذاسًذٍ ی ًوًَْ ُغتٌذ کَ لبدس ثَ چشخبًذى کشیغتبل صْل هضْس ػوْد ثش عطش ًوًَْ
اعت .ثٌبثشایي کبسثش ایي عیغتن ًوًَْ سا صْل هضْسػ دّساى هی دُذ تب ؽذت هٌبعجی اص الگْ سا ثذعت ثیبّسد.ثشای
ایي هٌظْس هؼوْال ًوًَْ سا تضت دّ صاّیَ دس عیغتن لشاس دادٍ ّ اعکي هی کٌٌذ.ؽکل صیش ثَ طْس ؽوبتیک دّ
صاّیَ ی ثشخْسد پشتْ الکتشًّی ثَ عطش ًوًَْ سا ًؾبى دادٍ اعت.

Azimuth Angles
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کبسثش ایي عیغتن گبُی ًوًَْ سا صْل هضْس ػوْدػ چشخبًیذٍ تب ثَ الگْیی اص پشاػ ثَ ًبم "" azimuthal plot
ثشعذ.ثَ ایي تشتیت ثب چشخبًذى ًوًَْ ّ تغییش صاّیَ ی ثشخْسدی ،ؽذت پشتُْبی پشاؽیذٍ تغییش هی کٌذ .ثٌبثشایي
هتخققبى عیغتن  RHEEDثب تغییش دس ؽذت ایي پشتْ ُب ّ هضبعجبت تئْسی هی تْاًٌذ هْسفْلْژی فیلن دس صبل
سؽذ سا ؽٌبعبیی کٌٌذ.ثَ ایي هذل ّاثغتگی ؽذت پشتْ ُبی پشاؽیذٍ ثَ صاّیَ ی آصیوْث هی گْیٌذ.
کبربرد ىب
ثب ایي تکٌیک هی تْاى سؽذ کشیغتبلِب سا هؾبُذٍ کشدٍ ّ عبختبس کشیغتبلی عطضیؾبى سا ثشسعی کشد.ثشای هخبل دس
سؽذ ُوجبفتَ کوپلکظ ُبی اکغیذی ثَ ؽکل الیَ ًبصک ،ثب کوک تکٌیک  RHEEDهی تْاى پبساهتش ؽجکَ  ،گشٍّ
فضبیی ، 1هْلؼیت اتوی ّ ّیژگی ُبی عطضی الیَ ًبصک سا هضبعجَ کشد.
ثَ دلیل ّیژگی ُبی خبؿ سّػ RHEEDدس همبیغَ ثب سّػ ، LEEDایي تکٌیک دس سّػ  MBEکَ یک
پشّعَ ثشای ؽکل دُی الیَ ًبصک ثغیبس ثب کیفیت ّ خبلـ تضت ؽشایظ سؽذ خال ثبال اعت ّ ًیض هطبلؼَ ی سعْة
ؽیویبیی فبص ثخبس فلض-هبدٍ ی آلی ) (MOCVDهٌبعت اعتُ.وچٌیي اص ایي اص ایي عیغتن دس فٌؼت سؽذ ًیوَ
ُبدی ُب اعتفبدٍ هی ؽْد.دس ؽکل ؽوبتیک صیش هضیت اعتفبدٍ اص تکٌیک  RHEEDدس همبیغَ ثب تکٌیک  LEEDدس
سؽذ ً MBEیوَ ُبدی ُب ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت.علْل سیضػ گًَْ ُبی سعْثی ثش صیش الیَ کبهال دس همبثل ًوًَْ لشاس
گشفتَ اعت دس ًتیزَ ً LEEDوی تْاًذ هْسد اعتفبدٍ لشاس گیشد.اهب دس استجبط ثب  RHEEDثَ ّاعطَ ی صاّیَ ی
کْچک پشتْ ثشخْسدی اص ایي عیغتن ثشای پْیؼ توبم عطش صیي سؽذ هی تْاى اعتفبدٍ کشد.

ثشای هخبل ثب اعتفبدٍ اص ایي عیغتن هی تْاى سؽذ الیَ ای اص یک هبدٍ ثش عطش هبدٍ ی دیگش سا ثشسعی کشد .هبًٌذ
سؽذ هْلکْلِبی گبلین ثش عطش . (001) GaAsدس ایي هْسد سؽذ اص هذ الیَ الیَ ای تجؼیت هی کٌذ .دس ایٌزب ًیوَ
ُبدی ثَ ؽکل  MBEسؽذ هی کٌذ. .ؽکل صیش ًوًَْ ای اص ًْعبًبت ؽذت یک تک ًمطَ دس پشّعَ ی RHEED
دس طْل سؽذ  MBEسا ًؾبى هیذُذ.
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ؽذت ُش یک اص ًمبط دس الگْی  RHEEDثب تْرَ ثَ پْؽؼ ًغجی عطش دس صبل سؽذ الیَ ًبصک تغییش هیکٌذ .دس
ایي ؽکل ُش پیک ًؾبى دٌُذٍ ی ؽکل گیشی یک هًْْلیش رذیذ اعت.دس صبلی کَ دسرَ ی ًظن ٌُگبم ؽکل گیشی
یک هًْْلیش رذیذ دس هبکغیون خْد لشاس داسد ًمبط دس الگْی پشاػ هبکغیون ؽذت سا داسا هی ثبؽٌذ .دس ایي هخبل
ٌُگبهی عطش سؽذ فبف اعت ) ، (θ=0,1ؽذت ًْعبًبت هبکغیون هی ثبؽذ .دس صبلی کَ صهبًی کَ عطش سؽذ کبهال
ًبهٌظن ؽذٍ اعت ( ،)θ=0.5ؽذت هیٌیون هی ؽْد.
دّسٍ ی ًْعبًبت ثغیبس ّاثغتَ ثَ ًشط سؽذ تک الیَ ی  ، ، Ga+Asاًشژی الکتشًّی ،صاّیَ ی تبثؼ ّ ًْع هبدٍ
اعت .ثٌبثشایي هضممبى ثشای هؾبُذٍ ی سؽذ الیَ ای لجل اص اعتفبدٍ اص  RHEEDدیتبُبی تزشثی خْد سا گشفتَ ّ
ؽذت ًْعبًبت سا ثب پْؽؼ دُی فیلن هشتجظ هی کٌٌذ.
ؽذت کل ًْعبى ثب سؽذ الیَ ُب ی ثیؾتش کبُؼ هی یبثذ.ایي ثَ ایي ػلت اعت کَ پشتْ الکتشًّی ثش عطْس افلی
اّلیَ فْکْط هی ؽًْذ ّ ثب سؽذ ثیؾتش الیَ ُب اص صبلت فْکْط خبسد هی ؽًْذ.
نکبت








ایي آًبلیض هؼوْال ثشای هطبلؼَ ی عبختبس فْیل ُب ثب ضخبهت صذّد  1µmتب  0.1 Åهی ثبؽذ.
ثغتَ ثَ صهبی سؽذ یک ثلْس صهبى آصهبیؼ تؼییي هی ؽْد.
ایي عیغتن ثَ ًبفبفی عطْس (دس همیبط  111- 1آًگغتشّم) ثغیبس صغبط اعت.
ُضیٌَ ی دعتگبٍ صذّد  $160,000اعت.
ُضیٌَ ی آصهبیؼ دس داًؾگبُی دس کبلیفشًیب  132 €اعت .
صْصٍ ُبی کبسثشد ایي دعتگبٍ دس فٌبیغ الکتشًّی ًْ ،سی ّ تک ثلْس ُبی ًیوَ سعبًب ثشای هٌظْس ُبی
خبؿ کبسثشد داسد.
خشّری ایي آًبلیض هی تْاًذ ثَ ؽکل تقْیشی اص الگْی ًمظ ای ،پشّفیلی اص تْصیغ دسخؾٌذگی ّ یب ؽذت،
طیف ّ یب ػذد ُن ثبؽذ.
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سبیر سیستم ىبی :RHEED


RHEED-TRAXS

ثب اعتفبدٍ اص اؽؼَ ی ایکظ ًؾش یبفتَ اص ًوًَْ دس ًتیزَ ی تبثؼ پشتْ الکتشًّی ،آًبلیض تشکیت ؽیویبیی کشیغتبل ُب
ثذعت هی آیذ.دس ایي آًبلیض ثَ ػلت صاّیَ ی تبثؼ ثغیبس کْچک (کوتش اص  )5°پشتْ ثَ صزن ًوًَْ ًفْر ًکشدٍ ّ ًؾش
اؽؼَ ی ایکظ تٌِب هضذّد ثَ عطش کشیغتبل اعت .


MCP-RHEED

عیغتوی اعت کَ پشتْ الکتشًّی ثْعیلَ ی  MCPتمْیت هی ؽْد ّ ثٌبثشایي هی تْاى اص پشتْ الکتشًّی ثب ؽذت
کوتش اعتفبدٍ کشد ّ ثَ ایي تشتیت اص هیضاى تخشیت عطضی تْعظ پشتْ ُبی تبثؾی پش اًشژی کبعتَ هی ؽْد .ایي
سّػ ثشای سؽذ کشیغتبل ُبی ػبیك هبًٌذ فیلن ُبی آلی ّ ُبلیذ ُبی للیبیی کَ ثَ آعبًی تْعظ پشتْ الکتشًّی تخشیت
هی ؽًْذ هٌبعت اعت.
مسایب






عبدٍ ثْدى سّػ آًبلیض
تؼییي عبختوبى هْلکْلی هْاد
تؼییي هْسفْلْژی عطضی الیَ ًبصک
تؼییي تشکیت ؽیویبیی ،آًبلیض فبصی ّ ػٌقشی
هٌبعت ثشای آًبلیض اًْاع هْاد فلضی هْسد اعتفبدٍ دس ًیوَ ُبدی ُبیی هبًٌذ  ، As,Al,Si,Ge,Gaهْاد آلی
ّ ُبلیذ ُبی للیبیی

محدًدیت ىب




سٌاالت
•
•
•
•
•

هضذّد ثَ هطبلؼَ ی عطضی هْاد
هضذّدیت دس آًبلیض هْاد هختلف
ًیبص ثَ خال ثغیبس ثبال

خشّری آًبلیض  RHEEDثَ چَ ؽکلی اعت؟
اص هِوتشیي ّیژگی ُبی هتوبیض کٌٌذٍ ی ایي آًبلیض ثب عبیش سّػ ُبی هجتٌی ثش پشاػ الکتشّى چَ چیضی
اعت؟
اعبط ؽکل گیشی الگْی پشاػ دس آًبلیض  RHEEDثَ چَ ؽکلی اعت؟
هِوتشیي تفبّت دس استجبط ثب ؽجکَ ی ّاسّى دس ایي عیغتن ثب عیغتن ُبی ثشسعی صزوی چَ چیضی اعت؟
هضیت اعتفبدٍ اص  MCP-RHEEDدس همبیغَ ثب  RHEEDهؼوْل چیغت؟

Reflection High Energy Electron Diffraction - Total Reflection Angle X-ray Spectroscopy
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Micro-Channel Plate
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از شرکت ىبی تٌلید کننده ی تجيیسات دستگبه
30K eV RHEED E-GUN RDA-002G
CONTROL POWER SUPPLY RDA-004P
Manufactured by " RD R-DEC Co., Ltd." Japan
Sole US Distributor:
LK Technologies
http://www.lktech.com
E-mail:Iktech@Iktech.com
Tel: 812-332-4449 Fax: 812-332-4493
: هضایبی رکش ؽذٍ ثشای تفٌگ الکتشًّی تْلیذی ایي ؽشکت
ّ َرؼجَ ی کٌتشل اص ساٍ دّس ثشای تٌظین ّلتبژ ّ رشیبى اهکبى هؾبُذٍ ی ُوضهبى الگْی ؽکل گشفتَ ثش ففض
.کٌتشل ُوضهبى پبساهتش ُب سا هی دُذ
.اهکبى تؼْیض فیالهٌت ّ تٌظین پشتْ تبثؾی ثَ ساصتی دس ایي تفٌگ الکتشًّی تؼجیَ ؽذٍ اعت
. لٌض ّرْد داسدxyz  فیالهٌت ّ هختقبت، اهکبى تغییش ّلتبژ ثبال
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