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اسپکتروسکوپی فوق حساس رامان تقویت یافته ی سطحی با استفاده از نانو سیمهای
سیلیکونی الیه نشانی شده با نقره
2مهاجرزاده

شمس الدین، 1 سيد حسن توسلی، 2 مهرنوش صادقی پری1*ليال مهرور
 پژوهشکده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی، اوین، تهران1

 آزمایشگاه نانو الکترونيک، دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر، دانشکده فنی،دانشگاه تهران2
 زیرالیهی فوق حساس رامان تقویت یافتهی سطحی برپایهی نانو سیم های سیلیکونی الیه نشانی شده با نقره گزارش، در این مقاله- چکیده
جامد بر روی ویفر سیلیکونی ساخته و با استفاده از-مایع- نانو سیمهای سیلیکونی با استفاده از روش بخار، برای این منظور.داده شده است
 ابتدا اثر زمان. این روش امکان تشکیل نانوذرات نقرهی یکنواخت و در کنارهم فشرده را فراهم میسازد.روش الکترولس الیه نشانی شده است
 قابلیت این، در ادامه.الیه نشانی نانوذرات نقره برای دستیابی به ماکسیم فاکتور تقویت سیگنال رامان مورد بررسی قرار گرفته است
1.5×109  پیکوموالر با فاکتور تقویت10 نانوساختار برای تشخیص غلظتهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و کمترین حد آشکارسازی
.بدست آمد
 نانو سيمهای سيليکونی، فاكتور تقویت، سيگنال رامان-كليد واژه

Ultrasensitive Surface-Enhanced Raman Spectroscopy with Ag decorated
silicon nanowires
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Abstract- in this paper, we report an ultrasensitive surface enhanced raman spectroscopy (SERS) substrate based on Ag
modified silicon nanowires (SiNWs). For this aim, SiNWs are fabricated using the vapor-liquid-solid (VLS) growth
mechanism and decorated with Ag nanoparticles (NPs) by means of electroless deposition method. This process provides the
possibility of forming uniformly and tightly packed Ag NPs on SiNWs. First, the influence of Ag NPs deposition time on SERS
activity of substrates is explored to achieve maximum signal enhancement factor (EF). In the following, capability of our
nanostructure is assessed for different concentration and subsequently, limit of detection (LOD) 10 pico molar with EF of
1.5×109 is obtained.
Keywords: Enhancement Factor, Silicon Nanowires, Surface Enhanced Raman Spectroscop

309
. 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

در این مقاله زیرالیهی نانوسيم های سيليکونی الیه نشانی
شده با ذرات نقره به عنوان یک حسگر فوق حساس رامان
گزارش داده شده است .ابتدا زمان الیهنشانی نقره برای
دستيابی به ماكسيمم فاكتور تقویت مورد مطالعه قرار گرفته
است .سپس حساسيت آن برای تشخيص غلطتهای مختلف
) crystal violet (CVاندازهگيری و محاسبه شده است.
-2روش ساخت
ویفرهای سيليکونی  n-typeبا جهت بلوری [ ]111جهت
زدایش از آلودگیهای فلزی و آلی در محلول استاندارد
 piranhaكه مخلوطی از ) H2SO4:H2O2(3:1است به مدت
پانزده دقيقه قرار گرفتهاند .سپس برای زدایش اكسيد ناشی
از فرآیند زدایش قبلی ،در محلول HFرقيق قرار میگيرند.
بالفاصله پس از آن در دستگاه كندو پاش با جریان مستقيم
( )DC-Sputteringقرار داده میشوند تا الیهی نازكی از طال
به ضخامت تقریبی  5نانومتر در فشار  60ميلیتور الیه
نشانی شود .پس از این مرحله نمونه ها در دستگاه الیهنشانی
بخار شيميایی در فشار پایين ( )LPCVDقرار داده میشوند
و فشار محفظه تا  1.5ميلیتور كاهش مییابد و سپس گاز
آرگون وارد محفظه شده و نمونهها حرارت داده میشوند .در
دمای باالتر از  TE,Au-si= 363 ◦Cآلياژ  Au-Siتشکيل می-
شود و هنگامی كه ميزان سيليکون درون آلياژ به 18.6
درصد اتمی رسيد ،آلياژ تبدیل به مایع میشود .بدین ترتيب
تمامی الیهی طال به جزیرههای نانومتری طال به عنوان
كاتاليست رشد تبدیل میشود .ميزان سيليکون موجود در

آلياژ با استفاده از دیاگرام فاز مشخص است و نيازی به
استفاده از دستگاه برای اندازه گيری وجود ندارد .در واقع
افزایش دما (باالتر از _ 363 ◦Cدمای یوتکتيک آلياژ طال و
سيليکون) منجر به ایجاد آلياژ  Au-Siبر روی سطح
سيليکون میشود .هنگاميکه كه ميزان سيليکون موجود در
این آلياژ افزایش مییابد و به حدود  18.6 %درصد اتمی می-
رسد ،تبدیل به مایع میشود .حال اگر این زیرالیه در معرض
یک منبع سيليکونی مانند سایلن قرار گيرد ،مولکولهای
مادهی اوليهی سيليکون در سطح آلياژ مایع تجزیه میشوند
كه در نتيجهی این فرآیند ،سيليکون وارد آلياژ شده و
بنابراین مقدار اضافهای از اتمهای سيليکون درون آلياژ قرار
میگيرند .در حالت تعادل ،بر طبق دیاگرام فاز ،تنها مقدار
محدودی از اتمهای سيليکون میتوانند در آلياژ مایع Au-Si
قرار بگيرند (همان  18.6%درصد اتمی) .اما اگر درصد اتم-
های سيليکون در یک دمای معين از عدد مشخصی باالتر
برود ،مقدار اضافهی سيليکون در سطح مشترک آلياژ-
سيليکون فریز میشود و به سيليکون جامد كریستالی تبدیل
میگردد .در این فرایند ،دما همچنان افزایش مییابد تا در
دمای  600 ◦Cكه دمای رشد نانو سيمها است ،گاز حاوی
سيليکون یعنی سایلن ( )SiH4با نرخ فلوی  25 sccmوارد
محفظهی رشد میگردد و فشار داخل محفظه تا  3تور
افزایش مییابد .همانطور كه در باال توضيح داده شد ،این
فرایند منجر به رشدنانو سيمها میشود .زمان رشد برای نانو
سيمهای رشد داده شده  5دقيقه بوده است .تصویر SEM
نانوسيمهای رشد یافته در شکل  1آورده شده است كه به
وضوح میتوان قطر( 100تا  ۴00نانومتر) و ارتفاع(10
ميکرومتر) نانو سيمهای رشد یافته را مشاهده نمود.
روش الکترولس كه شامل غوطه ورسازی نانوسيمهای
سيليکونی در محلول  AgNO3میباشد جهت الیهنشانی
نانوذرات نقره مورد استفاده قرار گرفته است .ابتدا برای
برداشتن اكسيد ذاتی ،نمونه ها در محلول  HF %5غوطهور
شدند .سپس نانوسيمها داخل محلول  0.5ميلیموالر
 AgNO3, 9% HFبرای بازه های زمانی  30و  60و 90
ثانيه غوطهور شدند .نمونه ها با استفاده از آب مقطر شسته
شده و با فلوی نيتروژن خشک شدند .تصاویر
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اسپکتروسکوپی رامان یک تکنيک قدرتمند برای تشخيص و
مشخصهیابی مواد بيولوژی و شيميایی میباشد] .[1-2اما
شدت ضعيف این سيگنال در برخی از مواد مانع از استفادهی
این تکنيک میشود .از اینرو ،روش رامان تقویت یافتهی
سطحی جهت تشخيص مواد استفاده میشود] .[3روشهای
متعددی جهت ساخت زیرالیههای تقویت كنندهی سيگنال
رامان مورد استفاده قرار میگيرد .یکی از این روش ها ،روش
بخار-مایع-جامد میباشد ] [4كه برای ساخت نانوسيمهای
نيمه رسانا از جمله نانوسيمهای سيليکونی مورد استفاده قرار
میگيرد .این زیرالیهها به منظور تقویت سيگنال رامان با
الیهی نازكی از نانوذرات فلزی پوشانده ميشوند.

 1۴-12بهمن 1395
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شکل  :1تصویر  SEMنانو سيمهای رشد یافته.
 SEMنانوسيمهای الیهنشانی شده با نقره تحت بازه زمانی
مختلف در شکل-2الف نشان داده شده است .مشاهده می-
شود كه در بازه زمانی  30ثانيه ،یک الیهی یکنواخت در
طول نانوسيم الیهنشانی شده است و قطر نانوذرات نقره
وابسته به مکان الیهنشانی متفاوت میباشد .نانوذرات در
باالی نانوسيم بزرگتر و نانوذرات در پایين نانوسيم كوچکتر
میباشند(شکل-2ب) .همچنين با افزایش زمان الیه نشانی،
ميزان تودهای شدن نانوذرات نقره بيشتر و تعداد نقاط گرم
كمتر میشود.
-3نتایج اپتیکی
 .3.1اندازه گیری رامان تقویت یافته ی سطحی
به منظور مطالعهی قابليت تقویت زیرالیههای آماده شده ،از
مولکول  CVبه عنوان مولکول پروب استفاده شده است.
طيفسنجی رامان با استفاده از یک ميکروسکوپ رامان با
طولموج برانگيختگی  532نانومتر و رزولوشن یک سانتيمتر
معکوس انجام شده است.
 .3.2بررسی اثر زمان الیه نشانی نقره
به منظور دستيابی به ماكسيمم تقویت سيگنال رامان ،الیه-
نشانی نقره تحت زمانهای مختلف شامل  60 ،30و  90ثانيه
انجام شده است .زیرالیهها به مدت  3ساعت در محلول CV
با غلظت  1µMغوطهور و با اتانول شسته و خشک شدهاند.
سپس طيف رامان آنها تحت زمان  1ثانيه اندازه گيری و
نتایج در شکل -3الف نشان داده شده است .مشاهده میشود
كه با افزایش زمان الیهنشانی تقویت

شکل  :2تصویر  SEMگرفته شده (الف) تحت زمانهای الیهنشانی ،30
 60و  90ثانيه و (ب) نواحی پایين و ميانی وایر الیهنشانی شده در بازه ی
زمانی  30ثانيه .اسکيل تصاویر  500نانومتر است.

سيگنال رامان كاهش مییابد و بيشترین تقویت در زمان
الیهنشانی  30ثانيه میباشد(شکل -3ب) .به منظور بررسی
علت این نتایج ،طيفهای جذب این ساختارها اندازه گيری
شده و در شکل -3ج نشان داده شده است .مشاهده میشود
كه نمونهی تحت الیهنشانی در بازهی زمانی  30ثانيه،
بيشترین جذب را در مکان طول موجی ليزر فراهم میآورد.
بر طبق تئوری الکترومغناطيس ،نمونه با جذب بيشتر منجر
به تقویت بيشتر الکترومغناطيس سيگنال ميشود .اختالف
ميان طيفهای رامان تقویت یافتهی سطحی با استفاده از
تغييرات توزیع فاكتور تقویت نيز قابل توضيح میباشد].[6
این تغييرات از تعداد كل و توزیع نقاط گرم و بازده تقویت
الکترومغناطيسی آنها سرچشمه میگيرد .بنابراین ،اختالف
در سيگنالهای اندازهگيری شده نتيجهای از توزیع متفاوت
نقاط گرم و بازده آنها میباشد .تصاویر  SEMگرفته شده
نشان دادند كه با افزایش زمان الیه نشانی ميزان توده ای
شدن ذرات نقره افزایش و در نتيجه تعداد نقاط گرم كاهش
مییابد .كاهش دانسيته نقاط گرم منجر به كاهش فاكتور
تقویت سيگنال رامان میشود .به همين دليل نمونه تحت
زمان  30ثانيه بيشترین تقویت سيگنال را فراهم كرده است.
 .3.3ارزیابی حساسیت سیگنال رامان تقویت یافته ی
سطحی
به منظور ارزیابی حساسيت این زیرالیهها ،نمونه تحت الیه
نشانی  30ثانيه مورد استفاده قرار گرفته است .در این
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شکل ( :۴الف) طيف های رامان مولکول  CVبرای غلظت های مختلف
(ب) ترسيم لگاریتمی شدت خط رامان  590سانتيمتر معکوس نسبت به
غلظت های مختلف (ج) ترسيم لگاریتمی فاكتور تقویت خط رامان 590
سانتيمتر معکوس نسبت به غلظت های مختلف.

شکل( :3الف) طيف ها رامان تقویت یافته تحت زمانهای الیه نشانی ،30
 60و  90ثانيه( .ب) شدت خطوط مختلف رامان مولکول  CVنسبت به
زمانهای مختلف الیه نشانی نقره( .ج) طيف های جذب نانوسيم های الیه
نشانی شده با نقره در زمانهای مختلف .خط عمودی متناظر با طول موج
برانگيختگی ميباشد .دیده ميشود كه نمونه با بيشترین جذب منجر به
بيشترین تقویت سيگنال رامان ميشود.

راستا ،محلول با غلظتهای مختلف  10 nM ،1 µMو 10

 pMبر روی سطح به صورت دایرهای به قطر  ۴ميلیمتر
چکانده شده است .طيفهای رامان در بازهی زمانی  10ثانيه
و توان  8ميلی وات اندازه گيری شده و در شکل  ۴نشان
داده شده است .فاكتور تقویت سيگنال رامان برای غلظت-
های مختلف برای خط رامان  590سانتيمتر معکوس با
استفاده از روابط آورده شده در رفرنس [ ]5محاسبه و در
جدول  1آورده شده است .مشاهده میشود كه بيشترین
فاكتور تقویت متناظر با غلظت  10پيکو موالر میباشد كه
برابر با  1.5×109است .فهميده شد كه شدت سيگنال رامان
و متعاقبا مقادیر فاكتورهای تقویت نسبت به غلطت رابطهی
غير خطی دارند .علت این نتایج این است كه با كاهش
غلظت احتمال قرار گرفتن مولکولها در نقاط گرم بيشتر و
در نتيجه فاكتور تقویت از مقدار متوسط به مقدار ماكسيمم
خود نزدیک میشود.

10 pM

10 nM

1 µM

غلظت

1.5×109

0.89×107

7.026×105

فاکتور تقویت

جدول  :1فاكتورهای تقویت محاسبه شده برای غلظت های مختلف.

 .4نتیجه گیری
در این مقاله نانوسيمهای سيليکون كه با روش بخار-مایع-
جامد ساخته و الیه نشانی نقره شده است .زمان الیه نشانی
 30منجر به دستيابی ماكسيمم تقویت سيگنال شده .و
كمترین حد آشکارسازی  10پيکوموالر با فاكتور تقویت
 1.5×109بدست آمده است.
 .5مراجع
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