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1-MACE خواص اپتیکی نانو سیم های سیلیسیمی ساخته شده به روش
 حسين عشقی،سميه اشرف آبادی
 دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده فيزیک
 با توجه به.) تهیه شدهاند30 ،60  و80 min( چکیده – نانو سیمهای سیلیسیمی به روش سونش شیمیایی تک مرحلهای در زمانهای متفاوت
60  به30  اگرچه با افزایش زمان سونش از. متراکم و عمود بر سطح تشکیل شده است، آرایههایی از نانو سیمها بهصورت منظمFESEM تصاویر
 با استفاده از طیف. دقیقه از طول نانو سیمها کاسته شده اند80 دقیقه طول نانوسیمها افزایش و قطر آنها کاهش یافته اما با ادامه فرایند تا
eV  به1/36 eV  دریافتیم با افزایش زمان سونش گاف نواری از. گاف نواری اپتیکی نمونهها محاسبه شدندKubelka–Munk بازتاب و رابطهی

. این تغییرات می تواند در آشکارسازهای نوری مفید باشد. تحت تاثیر وقوع محدودیت کوانتومی افزایش یافتهاند1/58
SiNWs

، گاف اپتيکی، خواص اپتيکی-كليد واژه

Optical Properties of Silicon Nanowires fabricated through 1-MACE
Somaye Ashrafabadi, Hosein Eshghi
Physics department, Shahrood University of Technology

Abstract- Silicon nanowires are fabricated through one step metal assisted chemical etching method with different etching times
(30, 60, and 80 min). According to FESEM images SiNWs arrays are dens, ordered and vertical to the wafer surface. While with
increasing the etching time from 30 to 60 min the lengths of nanowires are increased and their diameters are decreased; with
continuing the process to 80 min their lengths are reduced. Using reflectance spectra and Kubelka–Munk equation we have
calculated the optical band gap of the samples. We found with increasing the etching time, due to quantum confined effect, the
band gap is increased from 1.36 eV to 1.58 eV. These variations could be useful in photodetectors.

Keywords: Optical properties, Optical band gap, SiNWs

1001
. معتبر استwww.opsi.ir این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

رویکردهای زیادی برای ساخت  SiNWsوجود دارد كه اغلب
آن ها نيازمند تجهيزات گران قيمت و عملکرد پيچيده است .در
مقابل ،روش سونش شيميایی به كمک فلز ( ،)MACEیک روش
شيميایی مرطوب ارزان قيمت و ساده برای توليد  SiNWsدر
مقياس ویفرهای تجاری است [ .]3سيليسيم متخلخل توليد شده
با این روش دارای خواص اپتيکی تکرار پذیر و قابل قبول است
[ .]۴به طور كلی ،واكنش های شيميایی به كمک فلز به دو نوع
تقسيم می شوند ،واكنش تک مرحله ای در محلول سونش شامل
 HFو نمک های فلزات ،كه  1-MACEناميده می شود ،و
واكنش دو مرحله ای كه شامل الیه نشانی اوليه ی نانوذرات فلز و
در ادامه سونش شيميایی در حضور  HFو  H2O2است ،كه 2-
 MACEناميده می شود [.]6 ،5
ما در این تحقيق برای ساخت نانوسيم های سيليسيمی از
روش  1-MACEاستفاده كرده و تاثير زمان سونش را بر خواص
فيزیکی نمونه های سنتز شده مورد بررسی قرار دادهایم.

 -2روش ساخت نمونه
در این تحقيق از ویفر
سيليسيم نوع  pباجهت گيری ( )100و مقاومت ویژه Ω 10-cm
 1برای ساخت نمونه ها استفاده شده است .ابتدا ویفر به قطعات
 1cm ×1cmبرش داده شده و سپس در استون (به مدت 10
دقيقه) و اتانول (به مدت  5دقيقه) به روش فراصوتی تميز شده
وچندین بار با آب مقطر شسته شدند .سپس نمونه ها به مدت 3
دقيقه در محلول هيدروفلوریک اسيد رقيق غوطه ور شده تا
اكسيدهای ذاتی از سطح آن برداشته شوند .سونش با قرار دادن
نمونه ها در ظرفی پالستيکی حاوی محلول 0/1 mol/L H2O2
و  0/0۲ mol/L AgNO3و ،۴/6 mol/L HFدر زمانهای ،30
 60و  80دقيقه (به ترتيب نمونه های  S2 ،S1و  )S3در دمای
اتاق انجام شد .پس از سونش نمونه ها را در اسيد نيتریک رقيق
قرار داده تا نقرهی باقی مانده بر روی سطح آن زدوده شود .پس از

هر مرحلهی اسيدی نمونه ها با آب مقطر شسته شده اند .ساختار
نمونه ها با استفاده از تصاویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی گسيل
ميدانی) (FESEM Hitachi S.4160مورد بررسی قرار گرفته
است .همچنين اندازه گيری های رامان ( Aventes
 )manufacturedبا طول موج تحریک  780 nmانجام شده ،و
طيف بازتاب نمونهها ( (Shimadzu UV-Vis. 1800در
گستره  ۴00 -1100 nmمورد بررسی قرار گرفته اند .شرایط
ساخت نمونه های تهيه شده در جدول  1آمده است.
جدول  :1مشخصات نمونه های تهيه شده.
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 -3نتایج و تحلیل داده ها
شکل های  1و  ۲تصاویر  FESEMنمونه ها را بهترتيب از باال با
زاویه  ۴5درجه و عرضی نشان می دهند .همانطور كه مشاهده می
شود ،در نمونه های با زمان سونش  30و  60دقيقه ،آرایه ی
منظمی از نانو سيم های سيليسيمی به طور یکنواخت سطح ویفر
را پوشانيده و اغلب آن ها دارای نوک باریک و تيز هستند .با توجه
به این تصاویر و شکل  ،3نانو سيم¬های تهيه شده در زمان 30
دقيقه به طور ميانگين دارای طول حدود  9 µmو قطر nm
 150-100بوده و نانوسيم¬های با زمان سونش  60دقيقه به طور
ميانگين دارای طول حدود  1۴ µmو قطر حدود 100 nm
می¬باشند .در نمونه با زمان سونش  80دقيقه طول نانو سيم ها
به حدود  10 µmرسيده به طوری كه نيمه فوقانی نانو سيم ها
نازكتر و به هم فشرده تر لکن قطر آنها در این ناحيه به كمتر
از  100 nmرسيده است .این نتایج حاكی از آن است كه با
افزایش زمان سونش تا زمان  60دقيقه طول نانو سيم¬ها افزایش
و قطر آن ها كاهش یافته است ،اما در زمان سونش  80دقيقه
اگرچه قدری از طول نانو سيم ها كاسته شده لکن كاهش قطر به
ویژه در نيمه فوقانی ادامه یافته است.
شکل  ۴طيف رامان نمونهها را نشان میدهد كه در cm-1
 51۴/116دارای قله است كه به پراكندگی مرتبه¬ی اول فونون
های این ماده نسبت داده می شود [ .]7چنانچه پيداست در محل
قله¬ی طيف رامان با تغييرات زمان سونش نسبت به موقعيت قله
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در سال های اخير نانوسيم های نيمرسانا ( )NWsتوجه زیادی را
به واسطه ی خواص فيزیکی شان برای كاربرد در الکترونيک و
فوتونيک ،به خود جلب كرده اند [ .]1امروزه در كاربردهای
فوتونيکی ،سيليسم ) (Siنقش بسيار مهمی در آشکارسازی نور و
فوتوولتایی دارد .بنابراین ،ورود نانوسيم های سيليسيمی
( )SiNWsدر آشکارسازهای نوری بر اساس سيليسيم یا سلول
های خورشيدی به واسطه ی افزایش برهمکنش نور – ماده و
هندسه ی سطح آن مورد توجه و عالقه بسياری قرار گرفته است
[.]۲

 1۴-1۲بهمن 1395
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سيليسيم كپه¬ای تغييری ایجاد نشده است .این امر می تواند
نشانگر آن باشد كه پس از سونش در نانو سيم های تشکيل شده
نقایص بلوری عمده ای رخ نداده است [.]8

 1۴-1۲بهمن 1395
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شکل  :۴طيف رامان سيليسيم كپه ای و  SiNWsتهيه شده در زمان های
سونش مختلف.

شکل  :1تصاویر  FESEMتهيه شده با زاویه ی  ۴5درجه از سطح نمونه
های  S2 ،S1و .S3

S1

S1

S3

S3

100

Si
S1
S2

10

S3

1

0.1

1000

0.01
400

600

800

)Reflectance (%

S2

S2

به منظور مطالعه خواص اپتيکی نمونه ها از طيف بازتاب
نوری استفاده شده است (شکل  .)5از مقایسه ی طيف بازتاب
سيليسيم كپه ای و نمونه های  SiNWsدر می یابيم كه بازتاب
برای ویفر سيليسيم در ناحيه مرئی در حدود  %۴0بوده در حالی
كه این مقدار در نمونه ی  S1به حدود  %0/1و در نمونه های S2
و  S3به حدود  %0/۲رسيده است .این ویژگی میتواند ناشی از
برهمکنش های فوتون ها در محيط نانو سيم های متراكم و به هم
فشرده ،كه در آن پراكندگی نور در مقياس زیر طول موج می تواند
به طور موثر فوتون ها را به دام بيندازد ،باشد [ .]9چنين بازتاب
اندكی در محدودهی طول موج نور مرئی ،كه با الیه نشانی الیه
های ضد بازتابی قابل حصول نمیباشد ،میتواند در كاربرد سلول-
های خورشيدی بر پایهی  Siمناسب باشد [.]8
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شکل  :۲تصاویر  FESEMعرضی نمونه های  S2 ،S1و .S3

شکل  :5طيف بازتاب سيليسيم كپه ای و نانو سيم های سيليسيمی تهيه
شده در زمان های مختلف.
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شکل  :6ضریب جذب نمونه های  S2 ،S1و .S3
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80  در زمان.نانوسيم ها افزایش و قطر آن ها كاهش می یابند
 قسمت،دقيقه عالوه بر كاهش قطر به دليل سونش طوالنی مدت
 به شدت متخلخل و باریک شده و منجر به كاهشSiNWs باالیی
 همچنين این نانوساختارها نسبت به.طول آن ها شده است
سيليسيم كپه ای دارای بازتاب كمتر و تحت تاثير اثر محدودیت
.كوانتومی از گاف نواری بزرگتر برخوردار هستند
[1]

25
20

ب

S3

15
10
5
0
1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

Energy (eV)
Kubelka–Munk

 محاسبهی گاف نواری با استفاده از معادلهی:7 شکل
.S3  (ب) نمونه.S2  وS1 )برای نمونه های الف

جهت مطالعه ی بيشتر خواص اپتيکی نمونه ها با استفاده از
 ضریب.طيف عبور می توان گاف اپتيکی آن ها را محاسبه كرد
) با استفاده از داده های طيف بازتاب بر اساسα( جذب اپتيکی
)6 (شکل0 قابل محاسبه استKubelka–Munk معادله ی
:]10[
  F ( R) 

(1  R ) 2
2R

[(F ( R)h ]n  A(h  E g )

)1(
)۲(

 انرژی فوتون فرودی وh ، داده های طيف بازتابR كه در آن
 ضریبn  نيز مقداری ثابت وA ، گاف نواری اپتيکی الیه استEg
 كه به ترتيب برای انتقال،مربوط به فرآیند جذب اپتيکی است
 گاف نواری. است1/۲  یا۲ مجاز مستقيم یا غير مستقيم برابر
 همانطور كه. از طریق برونيابی داده ها مشخص میشودSiNWs
 الف و ب مشاهده می شود گاف نواری برای-7 در شکل های
 و برای نمونه1/۴۴eV  برابرS2  برای،1/36 eV  برابرS1 نمونه ی
 كه در مقایسه با سيليسيم كپه ای، می باشد1/57 eV  برابرS3
) مقدار گاف نواری نمونه های پوشيده از نانوسيم ها1/1۲ eV(
 این افزایش گاف انرژی در نمونه های سنتز.افزایش یافته است
شده را به كاهش ابعاد نانوسيم ها در این نمونه ها و وقوع اثر
.محدودیت كوانتومی نسبت داد

 نتیجهگیری-4
 متراكم و عمود بر،ساختاری از نانو سيم های سيليسيمی منظم
 از جمله عوامل موثر بر. ساخته شد1-MACE سطح ویفر با روش
 مدت زمان سونش،ساختار و ویژگی های اپتيکی این نانو سيم ها
 دقيقه طول60  تا30 است به طوری كه با افزایش زمان از
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