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الیه . طح زیرالیه رشد داده شدنانوساختارهاي نقره به روش الیه نشانی زاویه چرخان بر روي سآرایه کاتوره اي از در این مقاله  –چکیده 
ه بر ریخت شناسی، ویژگی هاي با سطح زیرالیاثر زاویه بخارفرودي انجام شد.  o82و  o86  ،o84نشانی در سه زاویه بخارفرودي 

نتایج نشان می دهد که با کاهش زاویه بخار فرودي توزیع  و حساسیت حسگري نانوساختارهاي رشد داده شده بررسی شد. پالسمونیک
پالسمونیک و افزایش حساسیت حسگري طیف اندازه ذرات بزرگتر می شود. همچنین کاهش زاویه بخار فرودي منجر به کاهش پهناي 

بدست آمد که براي  o82براي نانوساختارهاي رشد داده شده در زاویه  nm/RIU 141در آخر حساسیت داده شده شد.  ساختارهاي رشدنانو
 کاربردهاي حسگري بسیار مناسب می باشد.

 ، نانوساختارهاي پالسمونیک، حسگر ضریب شکستالیه نشانی زاویه چرخان -کلید واژه
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Abstract- In this research, a random array of silver nanostructures had been grown with glancing angle deposition method on 
the surface of substrate. The deposition was done at 86o, 84o and 82o. The effects of incident vapor angle on the morphology, 
plasmonic properties and sensing sensitivity of deposited nanostructures were investigated. The results show that the size of 
nanoparticles grows with decreasing the angle of incident vapor. In addition decreasing of the incident vapor angle leads to 
the narrowing of the plasmonic peak and increasing of the sensitivity of fabricated silver nanostructures. At the end the 
sensitivity of 141nm/RIU was obtained for deposited nanostructures at 82o which is suitable for sensing applications. 
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 مقدمه -1

برهمکنش میدان الکترومغناطیسی نور با ساختارهاي  
فلزي در ابعاد قابل مقایسه با طول موج نور فرودي منجر 

هاي رسانش، بر روي سطح  به نوسان جمعی الکترون
نانوساختارهاي فلزي یا به عبارتی پدیده تشدید پالسمونی 

می شود. در اثر این  (LSPR)سطحی جایگزیده 
یک یا چند پیک تیز در طیف  LSPRبرهمکنش و تهییج 

خاموشی و پراکندگی نانوساختارهاي فلزي مشاهده می 
، شود. پیک تشدید پالسمونی را می توان با تغییر شکل

اندازه و ویژگی هاي اپتیکی نانوساختارها و همچنین تغییر 
. از ]1[ثابت دي الکتریک محیط اطراف آنها تنظیم کرد

نانوساختارهاي فلزي  ه طول موج پیک پالسمونیککآنجا 
 آنها به شدت وابسته به ضریب شکست محیط اطراف

بر اساس مشاهده انتقال  LSPRفرایند حسگري  است،
به علت اتصال مولکول هدف به سطح  کپیک پالسمونی

در واقع اتصال مولکول هدف به ]. 2فلز قابل انجام است[
سطح نانوساختار موجب افزایش ضریب شکست محیط 
اطراف نانوساختار و در نتیجه انتقال قرمز طول موج پیک 

 بر اساس از آنجا که مبناي حسگري پالسمونیک می شود.
ساختارهاي فلزي تغییر ضریب شکست محیط اطراف نانو

است، این نوع از حسگر را  حسگر ضریب شکست نیز می 
نامند. در حسگرهاي ضریب شکست نانوساختارهاي فلزي 
باید بر روي یک زیرالیه قرار بگیرند. هر چه پهناي طیف 

LSPR  نانوساختار فلزي کمتر باشد، حساسیت
آشکارسازي افزایش می یابد. بنابرین براي کاربرد حسگري 

 به نانوساختارهاي همریخت که بر روي یک زیرالیه نیاز
با پهناي باریک می  قرارگرفته اند و داراي طیف جذبی

 باشند، داریم.

روش تولید نانوساختارهاي فلزي فاکتور مهمی است، که 
بر حساسیت آشکارسازي تأثیر قابل توجهی دارد. براي 
تولید نانوذرات فلزي می توان از روش کاهش شیمیایی 

تفاده کرد. ولی در این روش یک مرحله اضافی براي اس
ثابت کردن نانوذرات بر روي زیرالیه وجود دارد که در 

]. براي رفع این مشکل 3عمل بسیار چالش برانگیز است[
روش هایی که در آنها نانوذرات بطور مستقیم بر روي 
زیرالیه قرار می گیرند، پیشنهاد شدند. روش هاي 

و لیتوگرافی  (NSL)توگرافی نانوکره لیتوگرافی مانند لی
روش هاي دقیقی براي تولید  (EBL)پرتوالکترونی 

نانوساختارها با اندازه، شکل و فاصله قابل کنترل بر روي 
تقریبا ارزان قیمت است  NSLسطح زیرالیه است. روش 

ولی انواع ساختارهایی که می توان با این روش ساخت 
ار گران قیمت و نیز بسی EBL]. روش 4محدود است[

زمانبر است و براي تولید در مقیاس بزرگ مناسب 
 مانند (PVD)]. روشهاي نشست بخار فیزیکی 5نیست[

یک روش اقتصادي و کارامد  ،2و کندوپاش 1تبخیر گرمایی
براي تولید نانوذرات بر روي سطح زیرالیه است. ولی در 
 این روش توزیع اندازه ذرات نسبتا پهن است و با افزایش

به سرعت پهن می LSPR ضخامت الیه نشانی پیک جذبی 
شود. در نتیجه نانوذرات ساخته شده به این روش براي 

 کاربرد حسگري مناسب نیستند.

 PVDیک فرایند (OAD)روش الیه نشانی زاویه مایل  
است که در آن شار مواد با یک زاویه بزرگ، نسبت به 

د. روش الیه زاویه عمودي، بر روي زیرالیه فرود می آین
و  OADترکیبی از روش  (GLAD)نشانی زاویه چرخان 

]. مزیت مهم این دو روش 6[ فرایند چرخش زیرالیه است
کنترل اندازه، شکل و چگالی نانوساختارها با تغییر شرایط 
الیه نشانی مانند زاویه بخار فرودي، دما و نرخ الیه نشانی 

 است. 

نانوساختارهاي براي رشد  GLADاز روش در این تحقیق 
نقره بر روي سطح زیرالیه استفاده شد. الیه نشانی در سه 
زاویه مختلف انجام شد. تغییرات زاویه الیه نشانی اثرات 
قابل توجهی بر ریخت شناسی، ویژگی هاي پالسمونیک و 

 حساسیت حسگري نانوساختارهاي رشد داده شده دارد. 

 آزمایشروش  -2

بر روي دو زیرالیه از  GLADنقره به روش ساختارهاي نانو
جنس شیشه الم میکروسکوپ و ویفرسیلیکون رشد داده 
شدند. زیرالیه شیشه اي و ویفر سیلیکون به ترتیب براي 

مورد  SEMهاي اپتیکی و ثبت تصاویر اندازه گیري ویژگی
استفاده قرار گرفتند. قبل از الیه نشانی هر دو زیرالیه در 

پراکساید با نسبت محلول اسید سولفوریک و هیدروژن 
 10درجه سانتیگراد به مدت  80در دماي  1:3حجمی 

دقیقه قرار گرفتند. سپس زیرالیه ها با آب بدون یون 
آبکشی شده و با هواي فشرده خشک شدند. الیه نشانی در 

1 Thermal evaporation 
2 sputtering 
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انجام شد. سرعت  o82و  o86  ،o84سه زاویه بخار فرودي 
پس چرخش زیرالیه دو بار در دقیقه تنظیم شد. فشار 

 1تور و  5 × 10-6زمینه و نرخ الیه نشانی به ترتیب در 
بر ثانیه تنظیم شد و سپس نقره به ضخامت  آنگستروم

نانومتر الیه نشانی شد. ضخامت الیه نشانی توسط  400
 کریستال ضخامت سنج کنترل می شود.

 براي اندازه گیري حساسیت نانوساختارهاي رشد داده
ت محیط اطرافشان، نسبت به تغییر ضریب شکس شده

الیه هاي نازك نقره در محلول  UV/Visطیف جذبی 
با ضریب شکست معین ثبت شد. میزان انتقال طول  ییها

موج پیک پالسمونی به تغییرات ضریب شکست محیط 
اطراف نانوساختارها به عنوان حساسیت حسگري تعریف 

در این تحقیق از آب، پروپانول و تولوئن با می شود. 
براي تعیین میزان  49/1و  39/1، 33/1ضریب شکست 

حساسسیت حسگري نانوساختارهاي رشد داده شده 
 استفاده شد.

 بحث و تحلیل -3

ساخته شده به ساختارهاي نقره نانو SEMتصاویر 1شکل 
مختلف را نشان  الیه نشانی در زوایاي GLADروش 

 o86الف در زاویه الیه نشانی -1ه به شکل با توج دهد.می
نانومتر در پس زمینه  70نانوذرات بزرگتر با اندازه متوسط 

نانومتر دیده می  15نانوذرات کوچکتر با اندازه متوسط 
تعداد ذرات  ب)-1زاویه الیه نشانی (شکل  شوند. با کاهش

بیشتر شده و تعداد نانومتر  85بزرگتر با اندازه متوسط 
در ت کوچکتر در میان آنها قابل مشاهده است. کمی ذرا

بعلت کاهش اثر سایه اندازي نانوذرات به  o82زاویه 
 یکدیگر چسبیده و تشکیل ذرات بزرگتر را می دهند.

 نانوساختارهاي رشد داده شده در UV/Visطیف جذبی 
نشان داده شده  2ل زوایاي الیه نشانی مختلف در شک

شدت طیف پالسمونیک  نیزاویه الیه نشا است. با کاهش
افزایش می یابد. طول موج و پهناي پیک پالسمونیک 
نانوساختارهاي رشد داده شده در زوایاي الیه نشانی 

است. با توجه به نشان داده شده  1مختلف در جدول 
 o84به  o86زاویه الیه نشانی از  ، با کاهش1نتایج جدول

طول موج پیک پالسمونی انتقال آبی داشته است. 
زاویه الیه نشانی موجب کاهش پهناي  کاهشهمچنین 

پیک پالسمونی می شود که براي کاربردهاي حسگري 
 مورد نظر است.

 

 

 

نانوذرات رشد داده شده در زاویه الیه نشانی  SEM: تصاویر 1شکل 
نانومتر  200یاس در شکل خط مق .o82و ج)  o84 ، ب)o86الف) 
 است.
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نانوساختارهاي رشد داده شده در  UV/Visطیف جذبی : 2شکل 
 زوایاي الیه نشانی مختلف

 

طیف جذبی  ،براي اندازه گیري حساسیت حسگري

602 
 



 فوتونیک ایران و فناوري کنفرانس مهندسی هشتمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  دومینو بیست 
 
 

UV/Vis  نانوساختارهاي نقره در آب، پروپانول و تولوئن
ثبت شد. انتقال طول موج پیک پالسمونیک نسبت به 

براي نانوساختارهاي رشد داده شده ب شکست تغییر ضری
نشان داده شده  3در شکل در زوایاي الیه نشانی مختلف 

ت. در هر سه زاویه الیه نشانی انتقال طول موج نسبت اس
به تغییرات ضریب شکست خطی است. شیب این خطوط 
حساست حسگري را می دهد که براي نانوساختارهاي 

 o82و  o86  ،o84شانی رشد داده شده در زوایاي الیه ن
 nm/RIU 141 و nm/RIU 118 ،nm/RIU 133بترتیب 

زاویه الیه نشانی موجب افزایش  بدست آمد. کاهش
در واقع با کاهش زاویه الیه حساسیت حسگري می شود. 

نشانی نانوذرات بزرگتر با ارتفاع بیشتر بر روي سطح 
زیرالیه شکل می گیرند و تعداد ذرات کوچکتر با ارتفاع 
کم کاهش می یابد. در نتیجه تخلخل و یا به عبارتی حجم 
حسگري الیه نازك نانوساختاري افزایش می یابد. در آخر 
افزایش تخلخل منجر به افزایش حساسیت حسگري می 

بنابراین با تغییر زاویه الیه نشانی می توان محل  شود.
پیک پالسمونیک، پهناي آن و حساسیت حسگري را 

نانوساختار رشد  3و 2جه به نتایج شکل کنترل کرد. با تو
بعلت داشتن حساسیت بیشتر و  o82داده شده در زاویه 

طیف پالسمونیک باریک تر بهترین گزینه براي کاربرد 
 هاي حسگري می باشد.

: طول موج و پهناي طیف پالسمونیک نانوساختارهاي 1جدول
 رشد داده شده در زوایاي الیه نشانی مختلف

طول موج پیک  انیزاویه الیه نش
 پالسمونیک

پهناي طیف 
 پالسمونیک

o86 400 نانومتر 190 نانومتر 

o84 385 نانومتر 130 نانومتر 

o82 385 نانومتر 130 نانومتر 
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انتقال طول موج پیک پالسمونی نانوساختارهاي نقره رشده : 3شکل 
داده شده در زوایاي الیه نشانی مختلف در محلول هایی با ضرایب 

 شکست معین

 گیري نتیجه -4
آرایه کاتوره اي از نانوساختارهاي نقره به روش الیه نشانی 
زاویه چرخان بر روي سطح زیرالیه رشد داده شد. اثر 

بر ریخت شناسی و پهناي با زیرالیه زاویه بخار فرودي 
نانوساختارهاي رشد داده شده بررسی  طیف پالسمونیک

زایش اندازه ذرات شد. کاهش زاویه بخار فرودي موجب اف
حساسیت و کاهش پهناي طیف پالسمونیک می شود. 

نانوساختارهاي رشد داده شده نسبت به تغییر ضریب 
شکست محیط اطراف نانوساختارها اندازه گیري شد. نتایج 
نشان می دهد که با کاهش زاویه الیه نشانی حساسیت 

  حسگري افزایش می یابد.
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