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Streszczenie
Do wytworzenia cienkich warstw Ba0,6Sr0,4TiO3 (BST60/40), domieszkowanych MgO w ilości 1%, 3% i 5% molowych, na podłożach ze
stali nierdzewnej zastosowano technologię zol-żel. Stwierdzono, że krystalizują one w symetrii tetragonalnej P4mm. Właściwości optyczne warstw badano z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej w zakresie zmian liczby falowej k = 40-1070 cm-1. Położenia maksimów
na widmach ramanowskich określono, stosując metodę dopasowania krzywej pomiarowej funkcją Lorentza. Stwierdzono, że dominującą
cechą na widmach oscylacyjnych warstw BST60/40-MgO jest występowanie charakterystycznego dla fazy tetragonalnej maksimum dla
k ≈ 210 cm-1 i k ≈ 750 cm-1, a także odpowiadające drganiom oktaedrów TiO6 maksimum dla k ≈ 520 cm-1.
Słowa kluczowe: (Ba0,6Sr0,4)TiO3, cienkie warstwy ferroelektryczne, metoda zol-żel, spektroskopia ramanowska

THE APPLICATION OF RAMAN SPECTROSCOPY TO THE CHARACTERIZATION OF SOL-GEL DEPOSITED
BST FILMS ON STAINLESS STEEL SUBSTRATES
In the present study, thin films of Ba0.6Sr0.4TiO3 (BST60/40) solid solution modified with 1, 3 and 5 mol.% MgO were prepared by the solgel-type deposition method. A multilayer spin–coating approach was utilized for the Ba0.6Sr0.4TiO3 – MgO thin film deposition on stainless
steel substrates. Raman spectroscopy investigation of the MgO-doped Ba0.6Sr0.4TiO3 thin films grown on stainless steel substrates were
performed within the wavenumber range k = 40-1070 cm-1. The measured Raman spectra were fitted using the Lorentzian peak type to
determine positions of multiple overlapping peaks. It has been found that the dominant features in Raman spectra of BST60/40 – MgO
thin films are as follows: a broad peak centered at k ≈ 210 cm-1, an asymmetric broad peak around k ≈ 520 cm-1, and a broad peak at
around k ≈ 750 cm-1. The observed peaks are typical for the tetragonal structure. The middle frequency band can probably be assigned
to vibrations of the TiO6 octahedra.
Keywords: (Ba0.6Sr0.4)TiO3, Ferroelectric thin films, Sol-gel, Raman spectroscopy

1. Wprowadzenie
W wielu ośrodkach naukowych świata, w ciągu ostatnich
lat, prowadzone są badania skierowane na opracowanie
technologii materiałów ferroelektrycznych nowej generacji
[1-3], które sprostają wymaganiom stawianym materiałom
przeznaczonym do praktycznego zastosowania w technice
mikrofalowej [4]. Siłą napędową tych badań są ogromne
potrzeby rynku radiokomunikacyjnego (np. telefonii komórkowej, szerokopasmowych radiowych systemów multimedialnych) i radiolokacyjnego/radionawigacyjnego, narzucającego potrzebę pracy w coraz wyższych pasmach
częstotliwości oraz pokonywania kolejnych barier technologicznych.
Ferroelektryki o strukturze typu perowskitu takie jak
SrTiO3 (ST) i Ba1-xSrxTiO3 (BST) stanowią grupę materiałów niezwykle atrakcyjnych pod względem zastosowania
w mikrofalowych urządzeniach przestrajalnych napięciowo
i znajdujących zastosowanie w układach łączności bezprzewodowej [5].
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Tytanian baru znany jest jako typowy materiał ferroelektryczny odznaczający się trzema przemianami fazowymi:
(i) przemianą fazową pierwszego rodzaju ze stanu ferroelektrycznego do stanu paraelektrycznego (przemiana
struktury regularnej w tetragonalną), występującą w temperaturze TC = 120-130 °C (zwanej temperaturą Curie), (ii)
fazową przemianą strukturalną tetragonalno-rombową, zachodzącą w temperaturze T ≈ 5 °C oraz (iii) rombowo-romboedryczną fazową przemianą strukturalną, zachodzącą
w okolicach T = -80 °C, którym towarzyszą ostre maksima
na temperaturowej zależności przenikalności elektrycznej
[6, 7]. Jednakże jako podstawowe, ceramiczne tworzywo
ferroelektryczne tytanian baru jest bardzo rzadko stosowany
w czystej postaci. Poprzez wprowadzenie do tytanianu baru
niewielkich ilości domieszek o charakterze donorowym lub
akceptorowym można osiągnąć korzystne zmiany szeregu
jego właściwości. Częściowe podstawienie jonów Ba lub Ti
wywołuje modyfikację charakteru fizykalnego przemiany fazowej paraelektryk-ferroelektryk (zmiana ostrej, punktowej
przemiany fazowej w tzw. rozmytą przemianę fazową) oraz
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Rys.1. Trzy różne widoki rozmieszczenia atomów w idealnej regularnej komórce elementarnej struktury typu perowskitu ABO3: a) atom
B (mała, szara kula) w środku oktaedru złożonego z atomów tlenu (ciemno szare, duże kule), b) atom A (czarna, duża kula) sąsiadująca
z 12 atomami tlenu, c) atom tlenu (ciemno szara, duża kula) umieszczony jest w początku układu współrzędnych.
Fig. 1. Three different views of the unit cell of the ABO3 ideal cubic perovskite structure: a) the B atom (small grey) is in the center of an
octahedron composed of oxygen atoms (dark grey), b) the A atom (black) has 12 oxygen first neighbours, c) the oxygen atom (dark gray)
is placed in the beginning of the coordinate system.

temperatury Curie [8, 9]. Daje to możliwość kształtowania
właściwości elektrycznych i optycznych BaTiO3 w szerokim
zakresie w celu spełnienia wymagań różnorodnych zastosowań praktycznych, zwłaszcza w elektronice.
Dodanie tytanianu strontu (SrTiO3), cyrkonianu baru
(BaZrO3) lub tytanianu cyny (SnTiO3) powoduje przesunięcie temperatury Curie w stronę niskich temperatur [10].
Szereg domieszek takich jak np. CaTiO3 lub MgTiO3 powoduje „spłaszczenie” charakterystyki przenikalności elektrycznej od temperatury w okolicy punktu Curie, powodując
tym samym zmniejszenie współczynnika temperaturowego
przenikalności elektrycznej, co jest korzystne dla szeregu
zastosowań np. w elektronice mikrofalowej. Wprowadzane
domieszki dobiera się tak, aby tworzyły roztwór stały z tytanianem baru lub też modyfikowały granice międzyziarnowe
w polikrystalicznym spieku ceramicznym [7].
W niniejszej pracy jako materiał badań wybrano roztwór
stały tytanianu baru (BaTiO3) i tytanianu strontu (SrTiO3)
opisywany wzorem (1-x)BaTiO3-xSrTiO3 lub Ba1-xSrxTiO3
(BST). Tytanian baru strontu tworzy roztwór stały w pełnym zakresie koncentracji x [6]. Przejawiane przez BST
takie właściwości jak m.in. wysoka wartość przenikalności
elektrycznej, małe straty dielektryczne, dobra stabilność
cieplna i dobre właściwości wysokoczęstotliwościowe stwarzają szerokie możliwościami praktycznego zastosowania
BST m.in. do budowy pamięci ferroelektrycznych (DRAM),

Rys. 2. Zależność średniego parametru komórki elementarnej <a>
od składu chemicznego [7].
Fig. 2. Dependence of the mean cell parameter <a> on chemical
composition.

kondensatorów obejściowych, detektorów promieniowania
podczerwonego oraz do budowy przestrajalnych napięciowo przyrządów elektronicznych stosowanych w technice
mikrofalowej [11].
Tytanian baru strontu (Ba1-xSrxTiO3) należy do grupy materiałów ceramicznych o strukturze typu perowskitu i wzorze
ogólnym ABO3. Rozmieszczenie atomów w komórce elementarnej Ba1-xSrxTiO3 zostało pokazane na Rys. 1.
W strukturze ABO3 podsieć A może być obsadzana kationami na +1, +2, +3 stopniu utlenienia, podczas gdy podsieć
B jest obsadzana kationami na +3, +4 lub +5 stopniu utlenienia. W podsieci A Ba1-xSrxTiO3 znajdują się atomy baru
i strontu (stopień utlenienia +2), a podsieć B obsadzona
jest przez atomy tytanu (stopień utlenienia +4). Duże aniony
tlenu znajdują się na drugim stopniu utlenienia.
Badania rentgenowskie Ba1-xSrxTiO3 przeprowadzone
w temperaturze pokojowej wskazują, że dla x = 0 oraz x = 0,2
struktura BST jest strukturą tetragonalną, podczas gdy dla
x = 0,4, 0,6, 0,8, 0,9, 0,95 i 1 BST ma strukturę regularną
[7]. Jednocześnie stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości strontu maleje średni parametr komórki elementarnej
<a> (Rys. 2). Powyższy fakt można przypisać mniejszemu,
w porównaniu z Ba2+ (1,60 Å [12]), promieniowi jonowemu
Sr2+ (1,40 Å [12]).

Rys. 3. Wykres zależności temperatury przemian fazowych od
składu chemicznego roztworu stałego BaTiO3-SrTiO3 [13, 14];
P – faza paraelektryczna, F – faza ferroelektryczna.
Fig. 3. Dependence of phase transition temperatures on chemical
composition of BaTiO3-SrTiO3 solid solution; P – paraelectric phase,
F – ferroelectric chase.
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Rys. 4. Ogólny schemat wytwarzania cienkich warstw BST metodą
zol-żel.
Fig. 4. Flow chart of fabrication of MgO-doped BST60/40 thin films
by sol-gel method.

Struktura krysttaliczna BST w znaczącym stopniu wpływa na właściwości tytanianu baru strontu. Przedstawiony
na Rys. 3 wykres zależności temperatury przemian fazowych od składu chemicznego roztworu stałego Ba1-xSrxTiO3
sporządzono na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących materiałów polikrystalicznych i monokryształów
[13, 14]. Zależnie od składu chemicznego temperatura Curie
Ba1-xSrxTiO3 (Rys. 3; krzywa z kolistymi symbolami punktów
pomiarowych) zmienia się w zakresie od T = -243 °C (dla
x = 1) do T = 127 °C (dla x = 0). Dla interesującego nas
składu chemicznego Ba/Sr = 60/40 (x = 0,4) można zaobserwować trzy temperatury przemiany fazowej (wskazane
przez punkty przecięcia strzałki z odpowiednimi krzywymi
na Rys. 3, a mianowicie:
– TC = -3 °C – przemiana fazowa P (struktura regularna)↔ F (struktura tetragonalna);
– Tp1 = -53 °C – przemiana fazowa F (struktura tetragonalna) ↔ F (struktura rombowa);
– Tp2 = -98 °C – przemiana fazowa F (struktura rombowa) ↔ F (struktura romboedryczna).
Z Rys. 3 wynika, że polikrystaliczne, lite materiały o składzie chemicznym Ba0,6Sr0,4TiO3 (BST60/40) odznaczają się
czterema różnymi stanami fazowymi, trzy z których są stanami ferroelektrycznymi z trzema różnymi temperaturami
przemian fazowych.
Na właściwości dielektryczne cienkich warstw BST,
oprócz stosunku Ba/Sr i użytych domieszek, wpływa wiele
czynników takich jak temperatura wzrostu warstw, orientacja
krystalograficzna, rozmiar ziaren, chemia defektów, wakansy tlenowe oraz stan naprężeń i odkształceń w warstwie
spowodowany niedopasowaniem parametrów komórki elementarnej warstwy i podłoża, który modyfikuje położenia
i drgania jonów [15].
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b)
Rys. 5. Widmo rozpraszania Ramana dla wzorca Si w oknie pomiarowym k = 42,5-709 cm-1 (a) oraz k = 434,5–1071,7 cm-1(b).
Fig. 5. Raman spectrum for Si standard at the measuring window
k = 42.5-709 cm-1 (a) and k = 434.5–1071.7 cm-1(b).

Metoda zol-żel jest powszechnie uznawana za nowoczesną i perspektywiczną metodę wytwarzania cienkich warstw.
Rozwija się ona głównie w laboratoriach, ale powoli wkracza
także do wytwarzania materiałów na większą skalę. Obecnie
znajduje zastosowanie do produkcji elementów pamięci na
skalę przemysłową [16].
We współczesnej terminologii proces zol-żel jest synonimem nanotechnologii. Rozpoczyna się on bowiem na
poziomie nanometrycznych cząstek (molekuł) i prowadzi
do przekształcania homogenicznego roztworu reaktantów
w żelowe polimery tlenkowe. Idealny żelowy polimer jest
izotropowy, homogeniczny i nanojednorodny, co oznacza,
że jego właściwości odzwierciedlają właściwości w skali
nanomerów [17].
Metoda zol-żel wykazuje szereg zalet, obejmujących
m.in.:
– niską temperaturę obróbki,
– doskonałą kontrolę składu chemicznego,
– wysoką jednorodność wytwarzanych warstw,
– łatwość wytwarzania warstw na dużych powierzchniach,
– relatywnie niski koszt (nie wymaga stosowania drogiej
i skomplikowanej aparatury).
Tym samym pozwala na otrzymywanie wysokiej jakości
cienkich warstw ferroelektrycznych o nanokrystalicznej budowie ziaren.
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Celem niniejszej pracy było wytworzenie na podłożach
metalowych cienkich warstw (Ba0,6Sr0,4TiO3) domieszkowanych MgO w ilości 1%, 3% i 5% molowych oraz zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do charakterystyki ich
właściwości.

2. Eksperyment
Do syntezy materiału Ba0,6Sr0,4TiO3 z domieszką MgO
użyto metodę zol-żel bazującą na wykorzystaniu prekursorów w postaci octanu baru (Ba(CH3COO)2, Aldrich 99%),
octanu strontu (Sr(CH3COO)2, Aldrich 99%), octanu magnezu (Mg(CH3COO)2, Aldrich 99%) i butanolanu tytanu
(Ti(OC4H9)4, Fluka 97%) oraz rozpuszczalników w postaci
stężonego kwasu octowego (CH3COOH, POCH 99.9%)
i alkoholu n-butylowego (C4H9OH, POCH 99,9%). Ogólny
schemat otrzymywania cienkich warstw BST domieszkowanych magnezem pokazano na Rys. 4.
Roztwór prekursora BST-MgO otrzymano poprzez połączenie roztworu prekursora A i roztworu prekursora B.
Roztwór prekursora A otrzymano w następujący sposób: odważone ilości stechiometryczne octanu baru
Ba(COOCH3)2 i octanu strontu Ba(COOCH3)2 rozpuszczono
w stężonym kwasie octowym CH3COOH w stosunku molowym 1:1. Podczas przygotowywania roztworu, potrzebnego
do otrzymywania domieszkowanych warstw, dodawano również octan magnezu. Roztwór mieszano aż do rozpuszczenia. Roztwór prekursora B uzyskano poprzez rozpuszczenie n-butanolu tytanu Ti(CH3(CH2)3O)4 w butanolu C4H9OH,
stale mieszając go mieszadłem magnetycznym. Następnie
roztwory prekursorów A i B połączono ze sobą i mieszano
przez czas t = 30 minut. Otrzymany roztwór prekursorów
był transparentny.
Przed procesem nanoszenia roztworu, polerowane
jednostronnie podłoża ze stali nierdzewnej typu AISI304
(OH18N9) wygotowano w acetyloacetonie w celu odtłuszczenia powierzchni.
Roztwór prekursorów Ba0,6Sr0,4TiO3 i MgO nakładano na
podłoża stalowe metodą powlekania przez wirowanie z zastosowaniem wirówki odśrodkowej KW-4A, natomiast proces suszenia przeprowadzono na płycie grzejnej KW-4AH.
Proces powlekania przeprowadzono w temperaturze pokojowej, natomiast pirolizę w temperaturze T = 350 °C. Proces
powlekania powtarzano, aż do wytworzenia warstw o grubości ok. 400 nm. Krystalizację warstw przeprowadzano poprzez wyżarzanie w temperaturze T = 600 °C, 650 °C, 700 °C
w ciągu t = 2 h.
Analizę termiczną proszków wysuszonego żelu BST
domieszkowanego w ilości 1%, 3%, 5% molowych MgO
przeprowadzono za pomocą termowagi Netzsch STA-409.
Pozwoliła ona na przeprowadzenie analizy termicznej z jednoczesną rejestracją efektów cieplnych (DTA) i efektów
zmiany masy (TG, DTG) w czasie jednego procesu pomiarowego.
Wyniki analizy termicznej pokazują, że wszystkie proszki BST odznaczają się dużym całkowitym ubytkiem masy
(> (42-46)%), który kończy się w temperaturze powyżej T ≈ 750 °C. Dokładny opis przebiegu krzywych DTA,
TG/DTG przedstawiono w pracach [11, 18].

Strukturę krystaliczną wytworzonych warstw badano
metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Stwierdzono, że warstwy BST60/40 krystalizują w strukturze tetragonalnej, opisywanej grupą przestrzenną P4mm(99).
Zauważono niewielkie zmiany parametrów komórki elementarnej prowadzące do zmniejszenia objętości komórki
elementarnej (od 62,749·106 pm3 do 62,581·106 pm3) przy
wzroście zawartości MgO (od 1% do 5% mol.) Zaobserwowany skurcz może sugerować zmniejszenie koncentracji
wakansów tlenowych spowodowanych zwiększeniem ilości
domieszki MgO [11, 19].
Metoda badawcza oparta na zjawisku Ramana jest szeroko stosowaną metodą do pomiaru właściwości materiałów
w zakresie częstotliwości optycznych (ν ≈ 1014 Hz) [20, 21].
Pomiary rozpraszania ramanowskiego przeprowadzono,
wykorzystując urządzenie firmy Jobin-Yvon typu T64000
wyposażone w układ do mikroanalizy Olympus BH2-UMA
z detektorem CCD. Rejestrację sygnału prowadzono w geometrii rozpraszania wstecznego. Badania cienkich warstw
BST60/40 domieszkowanych MgO w ilości 1%, 3% i 5%
molowych, wytworzonych na podłożach ze stali nierdzewnej przeprowadzono w temperaturze pokojowej w atmosferze powietrza. Jako źródło wzbudzenia wykorzystano
promieniowanie laserowe o długości fali λ = 488 nm i mocy
P = 4 mW. Powiększenie mikroskopu 10× lub 100×. W celu
kalibracji urządzenia przeprowadzono pomiar rozpraszania
ramanowskiego dla wzorcowej próbki Si, odznaczającej
się maksimum przy k = 52 cm-1. Pomiar przeprowadzono
w dwóch oknach pomiarowych, a mianowicie dla promieniowania w zakresie liczb falowych k = 42,5–709,2 cm-1 oraz
k = 434,5–1071,7 cm-1. Wyniki pomiarów przedstawiono na
Rys. 5.

3. Wyniki i dyskusja
W strukturach regularnych BaTiO3 i SrTiO3 można wyróżnić trzy różne podczerwone aktywne mody drgań (kryształ
odznacza się obecnością momentu dipolowego indukowanego przez przesunięcie jonów, który może oddziaływać
z falą świetlną). Przy najwyższej częstotliwości (liczba
falowa k ≈ 54 cm-1) mają miejsce drgania łańcucha liniowego O2-–Ti4+–O2- względem pozostałej podsieci (Rys. 6a).
Drgania zachodzące przy k ≈ 18 cm-1 odpowiadają drganiom
oktaedru tlenowego 6O2- wraz z jonem Ti4+ względem jonów podsieci A struktury ABO3 (Rys. 6b). Przy wzbudzeniu
o najniższej częstotliwości (tzw. miękki mod) o liczbie falowej
k ≈ 87 cm-1, oktaedr 6O2- oscyluje względem jonów Ti4+ i Ba2+
(lub Sr2+) w taki sposób, że wszystkie jony ujemne przemieszczają się względem jonów dodatnich (Rys. 6c) [22].
Miękki mod o liczbie falowej k = 87 cm-1 odznacza się największą intensywnością oscylacji i najmniejszym tłumieniem
w porównaniu z innymi poprzecznymi fononami optycznymi
(TO) występującymi przy k = 180 cm-1 i k = 540 cm-1. „Zmiękczenie” modu TO dla k = 180 cm-1 wyjaśnia fakt, że częstotliwość modu ωTO zmniejsza się przy obniżaniu temperatury
podczas zbliżania się do temperatury przemiany fazowej od
strony wysokiej temperatury [22].
Widma spektroskopii Ramana zarejestrowane w przypadku warstw BST60/40 o różnej zawartości domieszki,
osadzonych na podłożu ze stali nierdzewnej i wyżarzanych
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Rys. 6. Oscylacje sieci krystalicznej regularnej komórki elementarnej ABO3 struktury typu perowskitu: a) oscylacje łańcucha O2-–Ti4+–O2-,
b) oscylacje oktaedru tlenowego 6O2- wraz z jonem Ti4+ względem podsieci A, c) oscylacje oktaedru tlenowego 6O2- względem podsieci
A i B (oscylacje miękkiego modu).
Fig. 6. Crystal lattice oscillations in the cubic ABO3 perovskite structure: a) oscillations of the linear O2-–Ti4+–O2- chain, b) oscillations of the
oxygen octahedron 6O2- together with Ti4+ ion against sublattice A, c) oscillations of the oxygen octahedron 6O2- against sublattice A and
B (soft mode oscillations).
Tabela 1. Częstotliwości fononów optycznych (ω) tetragonalnego BaTiO3 oraz odpowiadające im mody drgań [25].
Table 1. Optical phonon frequencies for tetragonal BaTiO3 and related oscillation modes.
ω
[cm-1]

Mod drgań

Mod drgań

170

A1(TO)

475

A1(LO)

185

E(TO+LO)

486

E(TO)

270

A1(LO)

518

E(TO)

305

A1(TO)

520

A1(TO)

305

E(TO+LO)

715

E(TO)

463

B1

720

A1(LO)

w T = 600 °C przedstawiono na Rys. 7. Porównanie widm
oscylacyjnych warstw BST60/40 zawierających tę samą
ilość domieszki MgO wynoszącą 1% molowy, lecz poddanych obróbce termicznej w temperaturze T = 600-700 °C
przedstawiono na Rys. 8.
Można zauważyć, analizując Rys. 7 i 8, że dominującą
cechą na widmach oscylacyjnych warstw BST60/40-MgO
jest szerokie maksimum przy k ≈ 21 cm-1 [A1(TO)], asymetryczne szerokie maksimum przy k ≈ 52 cm-1 [A1, E(TO)]
oraz szerokie maksimum przy k ≈ 75 cm-1 [A1, E(LO)]. Maksimom tym przypisano odpowiadające im mody drgań sieci
krystalicznej (umieszczone w nawiasach kwadratowych)
na podstawie danych literaturowych [20, 23, 24]. Obserwowanym na widmach ramanowskich maksimom (Rys. 7 i 8)
przypisano więcej niż jeden optyczny mod fononowy, ponieważ częstotliwości drgań kilku modów A1 i E znajdują się
bardzo blisko siebie (Tabela 1) oraz ze względu na fakt, że
różna orientacja krystalitów w polikrystalicznych warstwach
BST60/40 nie pozwala na rozróżnienie polaryzacji pomiędzy
modami A1 i E [25].
Jak wiadomo z danych literaturowych [np. 25] maksima
pojawiające się przy k ≈ 30 cm-1 oraz k ≈ 73 cm-1 są typowe dla fazy tetragonalnej BST. W przypadku badanych
warstw BST60/40 szerokie maksimum przy k ≈ 21 cm-1
charakteryzuje się widocznym ramieniem przy k ≈ 30 cm-1
(Rys. 7), natomiast maksimum k ≈ 73 cm-1 przesunięte jest
w stronę wyższych wartości liczby falowej – k ≈ 75 cm-1.
Obecność wspomnianych maksimów potwierdza określoną
przy pomocy metody dyfrakcji rentgenowskiej, tetragonalność struktury krystalicznej wyhodowanych metodą zol-żel
warstw BST60/40. Należy także zauważyć, że maksimum
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przy k ≈ 52 cm-1 przypisywane jest drganiom oktaedrów
TiO6 [26].
Aby określić położenia maksimów na widmach ramanowskich zastosowano metodę dopasowania wyników pomiarów funkcją Lorentza. Wyniki przeprowadzonych obliczeń
przedstawiono na Rys. 7 i 8. Przyjęto założenie, że określone w taki sposób maksima odpowiadają częstotliwościom
fononów optycznych, którym symetrię przypisano w oparciu o dane literaturowe [20, 23, 24]. Ponieważ obliczenia
wykonano dla pomiarów przeprowadzonych w dwóch, częściowo pokrywających się oknach pomiarowych, odpowiadających zakresom liczb falowych k = 42,5–709,2 cm-1 oraz
k = 434,5-1071 cm-1, położenia maksimów fononów A1(TO4)
i A1(TO5) określono jako średnią arytmetyczną dwóch dopasowań. Wyniki obliczeń przedstawiono w Tabeli 2.
Należy zauważyć (Tabela 2), że ze wzrostem zawartości
domieszki MgO w wytworzonych warstwach BST60/40 położenia maksimów fononów A1(TO2) i A1(TO4) przesuwają
się w stronę niższych częstotliwości, natomiast położenie
maksimum fononu A1(LO6) przesuwa się w stronę wyższych częstotliwości. „Tetragonalne” maksimum przypisane
fononowi A1(TO3) przesuwa się w stronę wyższych częstotliwości przy wzroście zawartości MgO z 1% do 3%,
a następnie przy dalszym wzroście zawartości domieszki
do 5% - w stronę niższych częstotliwości. Należy zauważyć, że różnica pomiędzy położeniem maksimum A1(TO3)
dla 1% i 5% domieszki MgO jest niewielka i znajduje się
w granicach błędu pomiarowego (przesunięcie maksimum
widma wzorca Δk ≈ 1 cm-1).
Miękki mod TO struktury perowskitowej przy k ≈ 115 cm-1
przypisywany oscylacjom oktaedru tlenowego 6O2- wzglę-
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dem pozostałych jonów dodatnich zmiękcza się jeszcze
bardziej ze wzrostem domieszki z 1% do 3%, a następnie
przesuwa się w stronę wyższych częstotliwości.
Przy zwiększeniu temperatury wyżarzania warstw
BST60/40 o zawartości MgO 1% molowy (Rys. 7a, 7b i 8)
zaobserwowano przesunięcie maksimum A1(TO1) w stronę

niskich częstotliwości – od k ≈ 115 cm-1 dla T = 600 °C do
k ≈ 77 cm-1 dla T = 700 °C oraz przesunięcie maksimum
A1(TO5) w stronę wyższych częstotliwości (od k ≈ 583 cm-1
dla T = 600 °C do k ≈ 596 cm-1 dla T = 700 °C). Zmiany
położenia pozostałych maksimów znajdują się w granicach
błędu pomiarowego.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 7. Widma Ramana warstw BST60/40 wraz ze składowymi dopasowania Lorentza; zawartość domieszki MgO: a), b) 1% mol.,
c), d) 3% mol. i e), f) 5% mol.
Fig. 7. Raman spectra of BST60/40 thin films together with multi-peaks Lorenz fit; MgO additive content: a), b) 1 mol%, c), d) 3 mol%,
e), f) 5 mol%.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 8. Widma Ramana wraz ze składowymi dopasowania Lorentza warstw BST60/40 domieszkowanych 1% molowym MgO poddanych
wyżarzaniu w zakresie T = 650-700 °C.
Fig. 8. Raman spectra and multi-peaks Lorenz fit of BST60/40 thin films doped with 1 mol% MgO after annealing at temperatures
T = 650-700 °C.
Tabela 2. Wpływ zawartości MgO na częstotliwość fononów optycznych w warstwach BST wyżarzanych w T = 600 °C.
Table 2. Influence of MgO content on frequency of optical phonons in BST60/40 thin films annealed at T = 600 °C.

MgO,
[% mol]

A1(TO1)
[cm-1]

A1(TO2)
[cm-1]

A1(TO3)
[cm-1]

A1(TO4)
[cm-1]

A1(TO5)
[cm-1]

A1(LO6)
[cm-1]

1

115

207

291

522

583

753

3

95

199

296

519

581

757

5

118

185

292

517

605

758

4. Wnioski
Cienkie warstwy ferroelektryczne o składzie chemicznym Ba0,6Sr0,4TiO3 (BST60/40) stanowią niezwykle ciekawy
obiekt badań naukowych oraz oferują szerokie potencjalne
możliwości praktycznego wykorzystania. Zastosowanie odpowiedniego procesu technologicznego warunkuje uzyskanie materiału charakteryzującego się pożądaną strukturą
krystaliczną i właściwościami dielektrycznymi, pozwalającymi na zastosowanie materiału do budowy szeregu urządzeń
techniki mikrofalowej.
Zastosowana w niniejszej pracy metoda zol-żel pozwoliła
na wytworzenie warstw BST60/40 z domieszką MgO w ilości 1%, 3% i 5% molowych na podłożach stalowych. Stwier-
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dzono, że ilość domieszki oraz temperatura wyżarzania
wpływają na położenia maksimów fononów optycznych. Zarówno wzrost zawartości domieszki MgO do 3% molowych,
jak i wzrost temperatury wyżarzania spowodowały zauważalne przesunięcie w stronę niskich częstotliwości modu
miękkiego A1(TO1) struktury perowskitowej. Zauważalne
przesunięcie, charakterystycznego dla struktury tetragonalnej, maksimum A1(TO3) w stronę wyższych częstotliwości wywołane zostało zwiększeniem zawartości domieszki
MgO, natomiast przesunięcie maksimum A1(TO5) w stronę
wyższych częstotliwości spowodowane zostało zwiększeniem temperatury wyżarzania. Pozostałe zaobserwowane
przesunięcia maksimów znajdują się w granicach błędu
pomiarowego.
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