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تقدیر و تشکر
بر خود الزم ميدانم كه از استاد عزيز و ارجمندم ،جناب آقاي دكتر حسین عشقي به خاطر
راهنماييها و كمکهاي صمیمانه و ارزشمندشان در تمام مراحل انجام اين پروژه تقدير و تشكر نمايم.
بيشک بدون پیگیري و كمکهاي فراوان ايشان ،انجام اين تحقیق ممكن نميشد.
بر خود الزم ميدارم كه از همراهيها و كمکهاي همیشه جناب آقاي دكتر سعید حسامي نهايت
تشكر و قدرداني را به جاي بیاورم.
همچنین به خاطر راهنماييهاي جناب آقاي دكتر جواد محمودي كه در تمام مراحل انجام اين
پاياننامه كمکشان را دريغ ننمودهاند ،بايستي نهايت تشكر و قدرداني را بهجاي بیاورم.

ث

ج

چکیده
در اين تحقیق تجربي ،مورفولوژي به همراه آنالیز عنصري ،خواص ساختاري و اپتیكي
نانوساختارهاي اكسید سیلیكون رشد داده شده به روش جايگذاري بخار شیمیايي ( )CVDبر روي
ويفر سیلیكون را مورد بررسي قرار داده ايم .در اين مطالعه از دستگاه هاي میكروسكوپ الكتروني
گسیل گرمايوني ) ،(SEMپراش پرتو ايكس ) (XRDو فوتولومینسانس ) (PLاستفاده كرده ايم.
در نمونههاي سنتز شده در اين روش ،نانو ساختارهاي اكسید سیلیكون با استفاده از پودر SiO

با خلوص  33/8%و در حضور گاز آرگون به عنوان گاز حامل ،رشد داده شدهاند .در بخش نخست ،تاثیر
فاصله زيراليه -ويفر ) P-Si(111و ) - P-Si(100تا بوته؛ مدت زمان رشد؛ و همچنین شار گاز حامل بر
خواص فیزيكي اليههاي رشد داده شده مورد بررسي قرار گرفته اند .دريافتیم سطح نمونهها از شبكه
هاي درهم تنیده اي از نانوسیم ها با درصد هاي اتمي  Siبه  Oمختلف پوشیده شده و نمونه هاي
نزديكتر تا بوته ( )~ 4 cmداراي فاز بس بلوري و در نمونه هاي دورتر ( )~ 11 cmغالبا ساختاري
آمورف دارند.
در بخش دوم به بررسي اثر كاتالیزور بر رشد نانوساختارهاي اكسید سیلیكون پرداختهايم .در
اين آزمايش ،از پودر  SnCl2.2H2Oبه عنوان كاتالیزور و تركیبي از گاز اكسیژن و آرگون به عنوان گاز
حامل استفاده شده است .در اين نمونه ،اليه اي متخلخل و بس بلوري بر روي ويفر سیلیكون رشد
يافته است.

کلید واژهها :اكسید سیلیكون ،نانوساختار ،جايگذاري بخار حرارتي (.)CVD

ح
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فصل  -1مروری بر
نانوتکنولوژی و
مقاالت وابسته به
اکسید سیلیکون

1

 -1-1مقیاس نانو
از نگاه لغوی کلمه نانو به معنای یک میلیاردم ( )11-3است و در اصل از یک واژه یونانی
به معنی کوتوله گرفته شده است .کوچک شدن ابعاد ،به همان اندازه ،میتواند بزرگ شدن و افزایش
خواص و قابلیتها را به همراه داشته باشد .درنظر بگیرید که خاصیت ویژهای از یک ماده
چندین میلیون بار تقویت شود ،اگرخاصیت مطلوبی با کوچکترشدن ابعاد بتواند اینقدر افزون
شود ،بعید نیست با استفاده از ابعاد کوچک ،نیازهای گستردهای پاسخ داده شود.
معموالً منظور از مقياس نانو ابعادي در حدود  1 nmتا  111 nmميباشد .زماني كه اندازه مواد
در مقياس نانو قرار ميگيرد ،خصوصيات ذاتي آنها از جمله رنگ ،استحكام ،مقاومت خوردگي و ...
تغيير مييابد.
فناوري نانو هنر دستكاري تكتك اتمها و مولكولها به منظور تولید ساختاري پيچيده با
خصوصيات اتمي متفاوت است .اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام شناخته
نشده بود) در سال  1353زده شد .در اين سال ريچارد فاينمن طي يك سخنراني با عنوان « فضاي
زيادي در سطوح پايين وجود دارد » ايده فناوري نانو را مطرح ساخت .وي اين نظريه را ارائه داد كه
در آيندهاي نزديك ميتوانيم مولكولها و اتمها را به صورت مسقيم دستكاري كنيم .فاینمن
ساختمان مدارهایی در مقیاس نانومتری را که میتوانند به عنوان عنصری در رایانههای قویتر
مورد استفاده قرار گیرند ،تصور کرده بود .او مانند بسیاری از محققان فعلی نانوفناوری ،وجود
نانوساختارها را در سامانههای زیستی تشخیص داده بود[.]1
-1-1-1

انواع نانوساختارها

نانوساختارها در چهار دسته صفربعدی ،یک بعدی ،دو بعدی و سه بعدی تقسیمبندی می-
شوند .در یک نقطه کوانتمی الکترون در سه جهت محدود شده است .نانوذرات فلزي با اندازه کمتر از
 11nmسيستمهايي با فعالیت شدید شيميايي ارائه ميکنند .در نانوذرات تعداد قابلتوجهي از اتمها
در سطح واقع شده و نسبت آنها با کاهش اندازه ذرات ،افزايش مييابد .به همان نسبت ،سهم اتمهاي
2

سطح در انرژي سيستم افزايش مييابد .اين امر پیامدهای ترموديناميکي معینی همچون وابستگي
نقطه ذوب نانوذرات به اندازه را به دنبال دارد .اندازه ذرات میتواند با فعاليت برهمکنشی ذرات مرتبط
باشد .نانوذرات در زمینههای مختلفی چون حافظههای مغناطیسی ،نیمرساناهای مغناطیسی
رقیق ) ،(DMSتصویربرداریهای پزشکی ،حسگرهای نوری و حاملهای دارویی استفاده میشوند.
نانوساختارهای تک بعدی را به میتوان به سه گروه عمده نانوسیمها و نانولولههای فلزی و
نیمرسانا ،نانوالیاف که عمدتًا پلیمری هستند ،تقسیمبندی کرد .در بخش بعد خواص این دسته از
نانوساختارها بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در حالت دو بعدی ساختاری را با گسترش بینهایت نسبت به ابعاد اتمی ،در دو جهت مانند
 x,yدر نظر میگیریم اما در جهت سوم) (zضخامت تنها چند نانومتر است؛ بنابراین الکترون در
صفحه  xyبه راحتی حرکت میکند اما در جهت  zتحرک ،محدود شده است .در چنین ساختاری،
الکترونها رفتار گاز دو بعدی را خواهند داشت .تمامی پیشرفتهای میکروالکترونیک اعم از
ترانزیستورها ،حافظهها ،حسگرها و صفحات نمایش مدیون الیههای نازک است .برای بهبود
خواص مرتبط به سطح همچون خستگی ،خوردگی و سایش نیز از پوششهای نانوساختارها بهره
میگیرند.
دستهای از نانومواد که خود در شرط مقیاس نانو نمیگنجند اما حاوی اجزای نانوساختار
هستند نانوساختار سه بعدی یا نانوساختار کپهای نامیده میشوند .طبیعتًا این مواد باید خواصی
متفاوت از حالت معمول را دارا باشند .نانو ساختارهای حجیم را به سه گروه کلی مواد نانوبلوری،
نانوکامپوزیتها و نانوغشاها تقسیمبندی میکنند.
 -2-1-1نانوسیم
نانوسیم یک نانوساختار یک بعدی است که دارای خواص فیزیکی منحصربه فردی مانند
نسبت سطح به حجم باال ،تحرک زیاد حاملها و اثر حبس کوانتومی میباشد .اگر يک حبه قند و
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همان مقدار قند به صورت دانههای شکر با هم مقايسه شود ،دانههای شکر خیلي سريعتر در يک
لیوان آب حل ميشود .اين نمودي از سطوح بیشتر دانههای شکر است  .با ریزتر شدن مواد
حجیم ،سطوح افزایش مییابند و با افزایش خیلی زیاد این سطوح همزمان تغییرات
زیادی در خصوصیات فیزیکی ماده نمایان میشود .از این ویژگی در طراحی حسگرها و
سلولهای خورشیدی استفاده میشود .ویژگی دیگر نانوسیمها تحرک زیاد حاملهاست .چون
حرکت فقط در یک بعد ممکن است ،حامل ،تحرک باالیی خواهد داشت .تحرک باال زمان پاسخ
دهی را کوتاه میکند که میتوان با استفاده از این ویژگی در طراحی حسگرها یک سیستم
هشداردهنده سریع ایجاد کرد.
 -2-1سیلیکون
سیلیکون عنصری غیرفلزی و غالبًا درطبیعت به صورت اکسید سیلیکون (سیلیس)
موجود میباشد .این عنصر در سال  1829توسط  ،Jöns Berzeliusدانشمند سوئدی ،کشف گردید.
 25/7درصد وزنی پوسته زمین از سیلیکون تشکیل شده و دومین عنصر از نظر فراوانی پس از
اکسیژن است .منابع سیلیکون در خورشید و ستارهها و ترکیب اصلی شهاب سنگها شناخته
شده است .در ماسه ،کوارتز ،کریستالهای سنگی ،آمتیست ،آگات ،سنگ چخماق ،ژاسپر و اوپال،
اکسید سیلیکون وجود دارد .خالصسازی سیلیکون فرایندی پرهزینه بوده و محققین در
تالشاند تا اکسید سیلیکون را جایگزین آن نمایند.
اکسید سیلیکون یا سیلیس مادهاي بلوري و سفيد رنگ با دماي ذوب و جوش نسبتًا زياد
و به علت پیوندهای کواالنت ،مادهای سخت است .اکسید سیلیکون عایقی با گاف نواری 8/3 eV
است و در طبيعت به دو شكل بلوري (کوارتز) و آمورف (ماسه و ماسه سنگ) يافت میشود.
کوارتز :این فاز در فشار و درجه حرارت معمولی پایدار است .به همین دلیل سیلیس آزاد در
طبیعت بیشتر به صورت کوارتز یافت میشود .کانی کوارتز از سختی بسیار باالیی برخوردار است.
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ماسه و ماسه سنگ  :ماسهها و ماسه سنگها از انواع کوارتز رسوبی هستند که به صورت طبیعی
خرد شدهاند .در ماسه سنگ ،دانههای ماسه به وسیله ذرات آهک ،رس ،اکسید آهن یا سایر مواد
به یکدیگر چسبیدهاند.
 -3-1اکسید سیلیکون
اکسید سیلیکون از پیوندهای کواالنت قوی تشکیل شده است .چهار اتم اکسیژن در
گوشهها و یک اتم سیلیکون در مرکز یک چهار وجهی قرار دارد .زوایای پیوندی بین O-Si-O

زاویه چهاروجهی میباشد ( 113درجه) و فاصله بین سیلیکون و اکسیژن  1/16 nmاست.

شکل  :1-1چهاروجهی اکسید سیلیکون.

كوارتز ،تريديميت و كريستوباليت سه پلي مورف اصلي سيليس هستند كه در طبيعت به
خوبي شناخته شدهاند .هركدام از اين كانيها در شرايط خاص بوجود آمده و داراي مشخصات فيزيكي
و كاني شناسي معيني ميباشند .هر يک داراي حوزه پايداري خود است ،کوارتز در فشار اتمسفريک تا
دماي

 867پايدار است ،تريديميت بين

ذوب يعني

 867و

 1471و کريستوباليت از

 1471تا نقطه

 1719پايدار ميباشند .اين پلي مورفها در شرايط حرارتي ذيل به يكديگر تبديل

ميشوند:
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شکل  :2-1شرایط حرارتی تبدیل پلیمورفهای اکسید سیلیکون.

فرآيندهاي تبديل سه پلي مورف فوق كه هركدام در شرايط خاص ترموديناميكي و شيميايي
انجام ميشوند ،همگي دو طرفه و برگشتپذير ميباشند .نحوه و شرايط تبديل پلي مورفهاي سيليس
به يكديگر ،در تمام صنايعي كه اين ماده معدني به نحوي در آنها كاربرد دارد ،از اهميت زيادي
برخوردار است .در اثر تبديل اين پلي مورفها به يكديگر ،خواص كاني شناسي و فيزيكي آنها نظير
ضريب شكست ،سيستم تبلور ،چگالي و سختي نيز تغيیر مينمايد .انواع مختلف سيليس -کوارتز،
تريديميت و کريستوباليت -سيليس گداخته و در کوهی (به فرمول شيميايي  )Si2O7ساختمان
شبکههاي سه بعدي يا تکتوسيليکاته متبلور شدهاند .در اين ساختمان هر چهار وجه  ،SiO4تمام
گوشههاي خود را با ساير چهاروجهيها به اشتراک گذاشته است و نسبت  1:2 ،Si:Oاست (شکل -1
 .)9در اين ساختمان ،اتم سيليسيم چهار ظرفيتي توسط دو اتم اکسيژن دو ظرفيتي متعادل شده
است .در اين نوع سيليکاتها بخشي از اتمهاي سيليسيم توسط آلومينيوم جايگزين شده است و به
صورت  (Si,Al)O2در مي آيد.1

1

کوچکترین واحد سازنده سیلیکاتها به شکل یک هرم  4وجهی ست که سطوح آن را مثلثهای متساوی
االضالع تشکیل میدهند .نحوه آرایش این چهار وجهیها اساس تقسیم بندی سیلیکاتها هستند که باعث
بوجود آمدن ساختمانهای سیلیکاتی متفاوت در آنها میشود.
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شکل  :9-1ساختار اکسید سیلیکون.

کريستوباليت و تريديميت ساختارهاي نسبتًا بازي دارند ،در حالي که اتمهاي کوارتز از بسته
بندي فشردهتري برخوردارند .هر يک از سه پليمورف سيليس داراي انواع دماي باال و دماي پائين
است .در کوارتز ،تغيير از نوع دماي پائين به دماي باال در فشار يک اتمسفر ،در دماي
ميدهد .تريديميت دماي باال نيز بين  121و
کريستوباليت دماي باال هم بين  211تا

 579رخ

 161به تريديميت دماي پايين تبديل ميشود و

 275به کريستوباليت دماي پائين مبدل ميشود .تبديل

شکلهاي دماي باال  -دماي پائين با تبديل هر يک از انواع به نوع ديگر کامال تفاوت دارد .چهار
وجهيهاي  SiO4در هر يک از اين  9کاني با الگوهاي متفاوت به يکديگر متصل شدهاند و اين اتصال
بايد به طور کامل شکسته و باز آرايي شود تا يک نوع بتواند به نوع ديگر تبديل گردد .از طرف ديگر در
تغيير انواع دماي باال به دماي پائين نيازي به تغيير در چگونگي اتصال چهاروجهيها نيست .اين تغيير
باعث ايجاد يک جا به جايي و چرخش در آنها مي گردد که بدون شکستن اتصالها باعث تغيير
تقارن ساختاري ميگردد .انواع دماي باال نسبت به انواع دماي پائين هميشه از تقارن بيشتري
برخوردارند .تبديل گونههاي دماي باال به دماي پائين هر يک از اين کانيها در دماي تبديل به سرعت
انجام گرفته و برگشت پذير مي باشد .تغيير از يک پلي مورف به پلي مورف ديگر به شدت کند است.
وجود تريديميت و کريستوباليت به صورت کاني نشان ميدهد که اين دو پلي مورف مي توانند به طور
نامحدود در دماي عادي بدون تغيير باقي بمانند .پس از تشکيل تريديميت و کريستوباليت ،اتصال به
وجود آمده سختتر از آن است که بتواند به آساني شکسته شود و به همين دليل تبديل انواع دماي
7

باال و پايين کريستوباليت و تريديميت را ميتوان در دماهايي مورد مطالعه قرار داد که اين دو کاني در
واقع در اين دماها نيمه پايدارند.
 -4-1کاربرد نانوسیمهای سیلیکون
نانوسیمهای سیلیکون دارای کاربردهای مختلفی چون ترانزیستورهای اثر میدان [،]2
سنسورهای شیمیایی [ ،]9سلولهای خورشیدی [ 4و  ]5میباشند.
 -5-1رشد و مشخصهیابی نانوساختارهای مبتنی بر سیلیکون تهیه شده به روش
تبخیر حرارتی شیمیایی () CVD1
 -1-5-1سنتز با استفاده از پودر  SiOبه تنهایی
فنگ و همکاران [ ]6از پودر  SiOبرای رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون استفاده کردهاند.
در این آزمایش ،ویفر ) P-Si(111به عنوان زیرالیه و گاز آرگون با شار  111sccmبه عنوان گاز
حامل در نظر گرفته شده است .دمای رشد  1111و مدت زمان رشد  9ساعت میباشد.
شکل  4-1تصاویر  SEM2نانوسیمهای رشد یافته بر روی زیرالیه را نشان میدهد .مشاهده می-
گردد مقدار زیادی نانوسیم با قطری در حدود  ،111nmطول چند میکرومتر و سطحی صاف رشد
یافتهاند .در دمای

 ،1111پودر  SiOتصعید شده و توسط گاز آرگون به ناحیهای که دمای

کمتری دارد (  )311-1111منتقل میشود .در این ناحیه ،اتمها بازترکیب شده و طی واکنش
زیر بر روی ویفر  Siمینشینند.

8

Chemical Vapor Deposition

1

Scanning Electron Microscope

2

2SiO( ) = Si+SiO2

()1-1

در نتیجه این بازترکیب ،نانوذرات اکسید سیلیکون در مکانهای کم انرژی ویفر سیلیکون
مانند نواقص متمرکز میشوند .این نانوذرات هستههایی برای شکلگیری نانوسیمها هستند .با
افزایش نانوذرات  ،SiO2هستهها بزرگ شده و تبدیل به سیم میشوند.

شکل  :4-1تصاویر  SEMنانوسیمهای سنتز شده بر روی ویفر سیلیکون[.]6

تصویر ( EDS 1شکل  )5-1نشان میدهد نانوسیمها ترکیبی از سیلیکون و اکسیژن با
نسبت اتمی به ترتیب  1به  2میباشند.

شکل  :5-1تصویر  EDSنانوسیمهای سنتز شده بر روی ویفر سیلیکون[.]6

Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
9

1

ژانگ و همکاران [ ]7نانوسیمهای سیلیکون را با استفاده از پودر  SiOرشد دادهاند .در این
آزمایش ،شار گاز آرگون  ،51 sccmدمای رشد

 1211و مدت زمان رشد  5ساعت میباشد.

نانوسیمها بر روی دیواره لوله (در ناحیهای با دمای

 )321-351رشد یافتهاند .شکل 6-1

تصویر  TEMمربوط به نانوسیمهای سنتز شده را نشان میدهد .چنانچه پیداست نانوسیمها از
سطحی صاف و قطری بین  6-28 nmبرخوردارند .تصویر ب نشان میدهد هر نانوسیم شامل یک
هسته 1بلوری از جنس  Siو یک پوسته 2آمورف از جنس  SiO2میباشد.

شکل  :6-1تصاویر  TEMنانوسیمهای سنتز شده بر روی دیواره لوله آلومینا[.]7

در طی تصعید ،مولکولهای  SiOبه صورت نانوجزیرههایی در فاز بخار با هم ترکیب شده و
بر روی دیواره لوله آلومینا مینشینند .به علت عدم تجانس ،3ترکیبی از  Siو  SiO2تشکیل شده
و در انتها جدایی فاز به صورت هسته بلوری  Siو پوسته آمورف  SiO2اتفاق میافتد.
1

Core
Sheat
3
Disproportionation
2
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 -2-5-1سنتز با استفاده از پودر  SiOبه همراه کاتالیزور
شاو و همکاران [ ]8نانوسیمهای اکسید سیلیکون را با استفاده از پودر  Sn ،SiOو  Gaرشد داده-
اند .در این آزمایش ،شار گاز آرگون  ،151 sccmفشار محفظه  11-2 torrو دیواره لوله آلومینا به
عنوان زیرالیه در نظر گرفته شده است .ابتدا کوره تا دمای
شده و بعد از یک ساعت ،دما تا

 1151با نرخ سرمایش

 1951با نرخ گرمایش

 41گرم

 1کاهش یافته و به مدت 11

ساعت در این دما باقی میماند .شکل  7-1ترتیب قرارگیری مواد در این آزمایش را نشان می-
دهد.

شکل  :7-1ترتیب قرارگیری مواد در لوله آلومینا [.]8

شکل  8-1تصاویر  SEMمربوط به نمونههای سنتز شده میباشد .تصاویر حاکی از شکل-
گیری ساختارهای گل مانندی 1است به طوری که هر گلبرگ شامل چندین نانوسیم با قطر
متوسط  61 nmمیباشد .تصویر  EDSمربوط به گلبرگها ،که در شکل -8-1الف ضمیمه شده
است ،وجود عناصر  Siو  Oبا نسبت اتمی به ترتیب  95به  65را نشان میدهد .تصویر EDS

ساختارهای توپی 2شکل ،در شکل -8-1پ ضمیمه شده است .این تصویر نشان میدهد در این

Flower like
Ball

11

3
9

ساختارهای توپی شکل که به انتهای نانوسیمها متصلاند عناصر  Si ،Gaو  Oبا نسبت اتمی به
ترتیب  61:99:6وجود دارند.

شکل  :8-1تصاویر  SEMمربوط به نمونههای سنتز شده بر روی دیواره لوله آلومینا در حضور پودر  Sn ،SiOو
.]8[ Ga

دوالد و همکاران [ ]3از پودر مونوکسید سیلیکون به عنوان چشمه سیلیکون استفاده کرده
و تأثیر دمای زیرالیه را بر روی مورفولوژی و خواص ساختاری نانوسیمهای سیلیکون بررسی
کردهاند .در این آزمایش روی ویفر سیلیکون الیهای از طال به ضخامت  6 nmالیهنشانی کرده
و از آن به عنوان زیرالیه استفاده کردهاند 35% .گاز آرگون همراه با  5%گاز هیدروژن به عنوان گاز
حامل استفاده شده است .هیدروژن فشار جزئی اکسیژن را کاهش داده و از اکسید شدن بیش از
حد زیرالیه و سیمها جلوگیری میکند .مدت زمان رشد در تمام آزمایشات  2ساعت و دما
 1211بوده است .شکل  3-1تصاویر  SEMنمونهها در فشار و دمای زیرالیهای متفاوت است.
12

نتایج نشان میدهد مورفولوژی سطح نانوسیمها به دمای زیرالیه و فشار محیط وابسته میباشد.

شکل  :3-1تصاویر  SEMنمونههای سنتز شده در فشار و دمای زیرالیهای متفاوت .نواحی  C ،B ،Aو D

وتصاویر  SEMنمونهها در شکل مشخص شده است [.]3

در فشارهای باال (بیشتر از  )511 mbarساختارهایی مانند آنچه در شکل  11-1نشان داده شده
است ،شکل گرفتهاند (ناحیه .)D

شکل  :11-1تصویر  SEMنانوساختارهای سنتز شده در ناحیه .]3[ D

شکل  11-1نشان میدهد در دمای زیرالیهای کمتر از  351نانوسیمهایی با سطح
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مقطع گل 1مانند و قطر غیریکنواخت سنتز شدهاند (ناحیه  .)Cدر دماهای باالتر از 1161
ساختارهای سنجاق 2مانند ،شامل نانوسیمهای متصل به کرههای کوچک شکل گرفتهاند (ناحیه .)A

شکل  :11-1تصاویر  SEMنمونههای سنتز شده در نواحی ( Cسمت راست) و ( Aسمت چپ) [.]3

در فشار بیشتر از  411 mbarو دمای بین  375و

 1151نانوسیمهای مدنظر این گروه

رشد یافتهاند (ناحیه  .)Bقطر نانوسیمها در دو دسته قرار میگیرد :قطر یک دسته از نانوسیمها
بین  51تا  251 nmو گروه دیگر قطری بین  11تا  91 nmدارند و هر دو گروه دارای سطحی
صاف میباشند (شکل .)12-1

شکل  :12-1تصویر  SEMنانوسیمهای سنتز شده در ناحیه .]3[ B

Rosette
Pin
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1
2

مکانیزم رشد در این روش به این صورت است که وقتی مولکولهای  SiOبر روی سطح
قطرات طال جذب میشوند Si ،و  SiO2طبق رابطه زیر تشکیل میشود:
Si + SiO2

()2-1

2 SiO

سیلیکون در قطره مایع طال حل شدنیست در حالیکه اکسید سیلیکون حل نمیشود و تنها در
امتداد سطح قطره حرکت میکند .پس از اشباع سیلیکون در قطره طال ،جزیرههای سیلیکون در
محل فصل مشترک طال و زیرالیه تشکیل شده و نانوسیمهای سیلیکون رشد مییابند.
مولکولهای  SiO2که بر روی سطح قطره طال هستند ،پوسته اکسید سیلیکون را اطراف هسته
سیلیکون بلوری تشکیل میدهند .این گروه معتقدند به علت مقدار ناچیز  SiOدر این
آزمایش ،نانوسیمهایی با سطح صاف تنها در قسمتهایی از زیرالیه که با طال الیه نشانی
شده مشاهده گردیده و در سایر نواحی که کاتالیزور طال حضور نداشته نانوسیمی نیز رشد
نیافته است .همچنین قطر نانوسیمها به اندازه قطرات طال بستگی دارد.
پن و همکاران [ ]11به منظور رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون از پودر  SiOو GaN

استفاده کردهاند .در این آزمایش ،آلومینا به عنوان زیرالیه و شار گاز حامل آرگون 51 sccm
بوده و پودر  SiOدر دمای

 1951و پودر  GaNدر دمای ℃ 1151قرار گرفته است .شکل 19-1

ترتیب قرارگیری مواد در درون لوله را نشان میدهد.

شکل  :19-1ترتیب قرارگیری مواد در لوله آلومینا برای رشد نانوسیمهای .]11[ SiO2
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شکل  14-1تصاویر  SEMنانوسیمهای رشد یافته را نشان میدهد .در باالی این ساختار هویج

1

مانند ،یک قطره گالیم مایع با قطر  11تا  91µmحضور دارد .زیر قطره گالیم یک حلقه بلوری
سیلیکون قرار دارد و بخش انتهایی این ساختار ،دستههای نانوسیم اکسید سیلیکون آمورف
متصل شدهاند.

شکل  :14-1تصاویر  SEMنانوساختارهای رشد یافته در حضور پودر  GaNو  SiOدر بزرگنمایی مختلف [.]11

گالیم فلزی است با دمای ذوب پایین که نقش مؤثری در رشد نانوسیمهای متراکم اکسید
سیلیکون دارد .در دمای باال ،پودر  GaNبه صورت بخار داغ  N2و  Gaتجزیه شده و بخار گالیم به
سرعت به صورت خوشههای کوچک متراکم میشود .خوشههای  Gaبا اتمهای  Siحاصل از تصعید
پودر  SiOبرخورد کرده و مخلوط اتمهای  Siو خوشههای  Gaتوسط گاز حامل به انتهای لوله سوق
داده میشوند .در این مرحله بخار درون لوله ،شامل اکسیژن ،گالیم و سیلیکون است .قطره
گالیم ،سیلیکون موجود را جذب کرده و هنگامیکه غلظت  Siو  Oدر قطره گالیم به اندازه کافی
باشد ،اکسیژن با سیلیکون واکنش خواهد داد و نانوذرات اکسید سیلیکون بر روی قطره Ga

Carrot
16

1

تشکیل خواهد شد .واکنش اکسیژن با سیلیکون ناشی از قویتر بودن پیوند kj/mol( Si-O

 )185در مقایسه با پیوند  )53 kj/mol( Ga-Oمیباشد .این نانوذرات ،مکانی برای رشد نانوسیمها
هستند .قطره گالیم با جذب سیلیکون از بخار موجود در محفظه ،بزرگ و بزرگتر میشود و در
ضمن رشد نانوسیمها ،این قطره از سطح زیرالیه دور میشود.
 -3-5-1سنتز با استفاده از کاتالیزور بر روی ویفر سیلیکون
برای رشد نانوسیم اکسید سیلیکون از کاتالیزورهای مختلفی مانند نیکل [ ،]12-11طال
[ ،]19پاالدیم-طال [ ،]14مس [ ،]15اکسید گالیم و اکسید قلع [ ،]16کلرید قلع [ ،]17اکسید
وانادیم [ ،]18آهن [ ،]21-21-13گالیم ـ ایندیوم [ ]22و قلع [ ]29استفاده شده است که در
ادامه به شرح بعضی خواهیم پرداخت.
الف -کاتالیزور نیکل و طال و بررسی اثر دمای رشد
دوریا و همکاران ] [11اثر تغییر دما را بر مورفولوژی سطح نانوسیمهای اکسید
سیلیکون بررسی کردند .این گروه در آزمایش خود از عنصر نیکل به عنوان کاتالیزور استفاده
کردند؛ به این صورت که روی ویفر سیلیکون نوع  pرا به ضخامت  41 nmنیکل الیه نشانی
کردند .این گروه ،مورفولوژی سطح نانوسیمها را در سه دمای

،1111

،1111

1211

بررسی کردند .برای گاز حامل ،از آرگون همراه با  9درصد اکسیژن استفاده شده است .شکل  15-1و
 16-1و  17-1تصاویر  SEMنانوساختارهای سنتز شده در دماهای یاد شده است که در همه موارد
زمان رشد یک ساعت بوده است .در دمای
حالیکه در دمای
دمای

( 1111شکل  )15-1نانوسیمی شکل نگرفته در

( 1111شکل  )16-1نانوسیمها شروع به شکلگیری نمودهاند ،سرانجام در

( 1211شکل  )17-1نانوسیمهای اکسید سیلیکون به طور یکنواخت رشد یافتهاند.
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شکل  :15-1تصاویر  SEMنانوساختارهای اکسید سیلیکون برروی زیرالیه  Si/Niدر دمای

.]11[ 1111

شکل  :16-1تصاویر  SEMنانوسیمهای اکسید سیلیکون برروی زیرالیه  Si/Niدر دمای

.]11[ 1111

شکل  :17-1تصاویر  SEMنانوسیمهای اکسید سیلیکون برروی زیرالیه  Si/Niدر دمای

.]11[ 1211

شکل  18-1مراحل رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون را با حضور جزیرههایی از فلز
نیکل نشان میدهد :ابتدا در دمای باال قطرات مایع نیکل بر روی زیرالیه سیلیکون تشکیل
18

میشوند .سپس اتمهای سیلیکون در قطرات مایع نیکل پخش شده و به سطح قطره میرسند .در
پایان تعداد زیادی اتم سیلیکون روی هم انباشته و قطره به حالت اشباع رسیده و سیمها شکل
میگیرند .سیمها به طور مستقیم رشد یافته و ناگهان تغییر جهت داده و دوباره در مسیر
مستقیم رشد پیدا کردند و ذرات کاتالیست ،تنها در انتهای سیمها حضور دارند.

شکل  :18-1مکانیزم رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون [.]12

طیف فوتولومینسانس نمونه سنتز شده در دمای

( 1211شکل  )17-1در دمای اتاق با

طول موج برانگیزش  925 nmاندازهگیری و دو قله در ناحیه مرئی مشاهده شده است ،یک قله در
 )9 eV( 412 nmو دیگری در  .)2/7 eV ( 498 nmاین دو قله ،بسیار باریک بوده و به علت
همپوشی ،یک قله قوی ایجاد کردهاند (شکل .)13-1
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شکل  :13-1طیف  PLنانوسیم های اکسید سیلیکون [.]12

پارک و همکاران [ ]14برای رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون از سه دمای
 1151و

،1111

 1111استفاده کردند .در این آزمایش آنها بر روی ویفر سیلیکون ،الیهای از

طال و آلیاژ پاالدیم -طال به ضخامت  9 nmالیه نشانی شده ،مدت زمان رشد  31 minو فشار torr

( 761فشار جو) بوده و گاز آرگون با شار  51sccmبه عنوان گاز حامل استفاده شده است .شکل زیر
مورفولوژی سطح نمونهها در دمای رشد

 1111میباشد .بر روی ویفر  Si/Auنانوجزیرههای طال

با ضخامت  11تا  81 nmو روی ویفر  Si/Pd-Auنانوجزیرههای طال-پاالدیم یکنواختی با
ضخامت  111 nmشکل گرفتهاند.

شکل  :21-1تصویر  SEMنمونههای رشد یافته در دمای
21

 1111بر روی .]14[ Si/Pd-Au )b ، Si/Au)a

در دمای

 ،1151تصاویر ( SEMشکل  )21-1نشان میدهند نانوسیمهای  SiOxبا قطر

حدود  111 nmبر روی زیرالیه  Pd-Au/Siتشکیل شدهاند ،در حالیکه بر روی زیرالیه Au/Si

نانوسیمهای کمی به طول چند میکرومتر مشاهده میشود .نتایج طیف  EDSنمونه (شکل )22-1
نشان میدهد در نانوسیمهای رشد یافته بر روی زیرالیه  Si/Auنسبت اتمی سیلیکون به
اکسیژن بیشتر از
نزدیک به

و در نانوسیمهای سنتز شده بر روی زیرالیه  Si/Pd-Auاین نسبت

است که نشان دهنده رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون بر روی این زیرالیه

میباشد.

شکل  :21-1تصاویر  SEMنانوسیمهای رشد یافته در دمای
[.]14

21

 1151بر روی Si/Pd-Au )b ، Si/Au )a

شکل  :22-1تصاویر  EDSنمونههای سنتز شده در دمای

وقتی دمای رشد برابر

.]14[ 1151

 1111بوده نانوسیمهای  SiOxبه خوبی روی هر دو زیرالیه

تشکیل شده است .قطر نانوسیمهای رشد یافته بر روی زیرالیه  Si/Auکمتر از  411 nmو قطر
نانوسیمهای سنتز شده بر روی زیرالیه  Si/Pd-Auکمتر از  211 nmبوده است (شکل .)29-1
تصویر  EDSمؤید آن است که در هر دو نمونه نسبت اتمی سیلیکون به اکسیژن  1به  2می-
باشد.

شکل  :29-1تصاویر  SEMنانوسیمهای رشد یافته در دمای

22

 1111بر روی .]14[ Si/Pd-Au)b ، Si/Au)a

شکل  :24-1تصویر  EDSنانوسیم های  SiOxدر دمای

 1111بر روی هر دو زیرالیه [.]14

در دمای باالتر از نقطه ذوب طالی خالص قطرات آلیاژی  Au-Siبیشتری تولید میشود .به علت
حاللیت باالی سیلیکون در قطره آلیاژی  Au-Siمقدار زیادی اتمهای سیلیکون از طریق
فصل مشترک در قطره پخش میشوند .اشباع سیلیکون در قطره آلیاژی مایع باعث رشد
نانوسیمهای  SiOxدر دمای باالتر میشود.
ب -کاتالیزور مس و بررسی اثر ضخامت
کیم و همکاران [ ]15از فلز مس برای رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون استفاده کردند.
به این صورت که روی ویفر سیلیکون را به ضخامت  15تا  61 nmمس الیهنشانی کردند .این
آزمایش در فشار  ، 911 mtorrدمای

 ،1111گاز حامل آرگون همراه با  9/1درصد اکسیژن و

مدت زمان رشد  2ساعت انجام شده است .شکل ( 25-1سمت راست) تصویر  SEMنانوسیمهای
رشد یافته را نشان میدهد .قطر نانوسیم ها بین  21تا  81 nmاست .تصویر سمت چپ فصل
مشترک زیرالیه و نانوسیمهاست که نشان میدهد نانوسیمها از زیرالیه سرچشمه گرفتهاند.

23

شکل  :25-1تصاویر  SEMنانوسیم های اکسید سیلیکون [.]15

شکل  26-1تصاویر طیفهای  XRDو  EDSنمونهها را نشان میدهد .قله موجود در
تصویر  XRDمربوط به مس الیه نشانی شده بر روی زیرالیه است؛ این تصویر نشان دهنده
طبیعت آمورف نمونهها است .اندازه گیری  EDSوجود  Siو  Oدر نانوسیم ها و  O ،Siو  Cuدر سر
نانوسیمها را نشان میدهد .قلههای مربوط به طال در تصویر  EDSناشی از توری طال در دستگاه
میباشد.

24

شکل  )a :26-1طیف  )b ، XRDطیف  EDSنانوسیم )C ،طیف  EDSسر نانوسیم [.]15

تصویر ( TEMشکل  ،)27-1ذرات مس در سر نانوسیمها و همچنین سطح صاف آنها را
نشان میدهد.

شکل  :27-1تصویر  TEMنانوسیم های اکسید سیلیکون در حضور مس [.]15

مراحل تشکیل نانوسیمها عبارت است از -1 :در اثر حرارت ،بر روی سطح زیرالیه قطرات
مایع  Si/Cuتشکیل میشوند -2 .این قطرات مکانی مناسب برای هستهبندی میباشند و به راحتی
اکسیژن را جذب میکنند .همچنان که قطرهها اشباع میشوند ،نانوسیمهای آمورف  SiOxاز طریق
واکنش بین سیلیکون و اکسیژن تشکیل میشوند -9 .با حل شدن پیوسته  Siو  Oدرون این
نانوذرات ،تراکم نانوسیمهای  SiOxافزایش مییابد.
به منظور مطالعه نقش مس در رشد نانوسیمها ضخامت مس از  15تا  61 nmتغییر داده
25

شده که نتایج در تصاویر  28-1مشاهده میشود.

شکل  :28-1تصاویر  SEMنانوساختارها در حضور مس با ضخامت راست)  15 nmوسط)  91 nmچپ) 61 nm
[.]15
به ازای ضخامت  15 nmمس ،دستههایی از نانوسیمها حضور دارند در حالیکه به ازای nm

 61جزیرههای بزرگی تشکیل شده است و در ضخامت  91نانومتری الیه مس ،نانوسیمهای
ناچیزی شروع به رشد کردهاند .مشاهده میشود که با افزایش ضخامت مس نانوسیمهای کمتری
رشد یافتهاند .در ضخامت کمتر ،وقتی مس تا

 1111گرم میشود جزیرههایی با فواصل زیاد از

هم شکل میگیرند که محل مناسبی برای رشد نانوسیمها هستند اما در ضخامتهای بیشتر،
چگالی جزیرهها افزایش یافته و ساختارهای خوشه مانند تشکیل میشود .شکل  23-1طیف PL

نمونههای رشد یافته در دمای اتاق است که دو قله اصلی در ناحیه مرئی ( 428 nmو )463 nm
مشاهده میشود .گسیل آبی مشابهی که مکان قله آن در بازه  414 nmتا  471 nmمیباشد توسط
گروههای تحقیقاتی دیگر گزارش شده است که آن را ناشی از تهی جاهای اکسیژن دانستهاند [21
و  .]24این گروه نیز گسیل آبی نانوسیمهای  SiOxدر این آزمایش را مربوط به ناکاملیهای
اکسیژن گزارش کردهاند.
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شکل  :23-1طیف  PLنانوسیمهای .]15[ SiOx

ج -کاتالیزور اکسید قلع و اکسید گالیم و بررسی اثر فاصله
ژانگ و همکاران [ ]16نانوسیمهای اکسید سیلیکون را در سه فاصله  8 ،5و  11cmبا استفاده از
نانو ذرات اکسید قلع ،اکسید گالیم و پودر گرافیت رشد دادهاند .در این آزمایش ،زیرالیه:
ویفر سیلیکون نوع  ، pگاز حامل  :آرگون /اکسیژن با نسبت  4به ( 1شار گاز آرگون ،)111 sccm
دمای رشد  1211℃ :و زمان رشد  2 :ساعت میباشد .روی زیرالیهای که در فاصله  5 cmاز مرکز
تیوپ قرار گرفته است کرههای سفید رنگی که قطر آنها نزدیک به  211 µmاست شکل گرفتهاند.
شکل  91-1تصاویر  SEMبه همراه تصاویر ( TEMبا بزرگنمایی بیشتر) نمونهها را نشان میدهد.
این نتایج حاکی از آن است که نانوسیمهای اکسید سیلیکون به طور منظم و دستهای روی
این کره رشد یافتهاند.با توجه به تصاویر  TEMمالحظه میشود که قطر میانگین نانوسیمها در
حدود  61nmاست.

27

شکل  )a :91-1تصویر  SEMکره  )b-dتصاویر  SEMسیم های سوزنی شکل روی قسمت کره مانند )e-f
تصاویر  TEMنانوسیم های اکسید سیلیکون [.]16

تصویر  EDSنمونهها نشانگر آن است که نانوسیم ها شامل اکسیژن و سیلیکون و نواحی
کره مانند شامل عناصر اکسیژن ،سیلیکون ،گالیم و قلع به ترتیب با نسبت :44/5 :12/1 :98/6
 4/8میباشد که مشاهده میشود نسبت  Gaبه  3/27 Snبه  1است که مقدار ناچیز قلع در کره را
نشان میدهد.

شکل  :91-1تصویر  )a EDSنانوسیمها  )bساختار کره مانند [.]16
28

در فاصله  8 cmاز مرکز لوله ساختارهای جالبی تشکیل شدهاند (شکل  .)92-1نانوسیم
های اکسید سیلیکون از کره  Ga-Snبه صورت دستهای شروع به رشد کردهاند.

شکل  :92-1تصویر  SEMنانوساختارهای رشد یافته در فاصله  8 cmاز بوته [.]16

با توجه به طیف  EDSنمونهها (شکل  )99-1نانوساختارهای قاصدک مانند تنها شامل
عناصر اکسیژن و سیلیکون هستند .قسمتهای کرهای شکل شامل عناصر اکسیژن ،سیلیکون،
گالیم و قلع با نسبت به ترتیب  97/69 ،14/2 ،97/58و  11/53میباشد .نسبت گالیم و قلع 9/55
به  1است که بیان میکند مقدار قلع افزایش یافته است .این نتایج نشان میدهند آلیاژ
گالیم -قلع نقش مهمی در شکلگیری نانوسیمهای اکسید سیلیکون با ساختاری متفاوت دارد.
تصویر  HRTEM1نمونهها نشانگر آمورف بودن نانوسیمهای اکسید سیلیکون بوده است.

High Resolution Transmission Electron Microscope
29

1

شکل  :99-1تصویر  EDSساختار کرهای شکل [.]16

در فاصله دورتر یعنی  ،11 cmنانوسیمهای اکسید سیلیکون روی بخشی از کره شروع
به رشد کردهاند .در نتیجه چگالی شبکه نانوسیمها کمتر شده است (شکل  .)94-1آنالیز عنصری
کره نشان میدهد عناصر اکسیژن ،سیلیکون ،گالیم و قلع با نسبت  99/51 ،5/56 ،92/52و
 28/41حضور دارند .نسبت گالیم به قلع  1/18به  1است که تقریبًا مقدار  Snبا  Gaبرابر میباشد
(شکل .)95-1
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شکل  :94-1تصاویر  SEMنانوساختارهای سنتز شده در فاصله .]16[ 11cm

شکل  :95-1تصویر  EDSساختار کره مانند [.]16

مکانیزم رشد در این مورد به این صورت است که ابتدا  Ga2O3و  SnO2توسط پودر
گرافیت تجزیه شده و در دمای باال بخار  Snو  Gaتولید میکنند .سپس این بخار گالیم و قلع به
سرعت چگالیده شده و خوشههای قطرات آلیاژی  Ga-Snمایع ایجاد میشود .این خوشه Ga-Sn

بر روی ویفر سیلیکون مینشیند و کرههایی از  Ga-Snبر روی زیرالیه شکل میگیرد .ویفر
31

سیلیکون در آلیاژ  Ga-Snحل شده و از طریق واکنش با اکسیژن اکسید تولید میکند .از
آنجایی که اکسید سیلیکون در قطره داغ آلیاژی گالیم -قلع غیر قابل حل است SiO2 ،خارج از
محلول رسوب میکند .هنگامیکه چگالی اکسید سیلیکون به اندازه کافی باشد ،بر روی قطره Ga-

 Snنانوسیمهای اکسید سیلیکون شکل میگیرند .شکل  96-1این مراحل را به تصویر کشیده
است.

شکل  :96-1مراحل رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون در حضور نانو ذرات اکسید قلع ،اکسید گالیم و پودر
گرافیت به عنوان کاتالیروز [.]16
32

د -کاتالیزور کلرید قلع
ژانگ و همکاران [ ]17از پودر  SnCl2برای رشد نانوسیمهای  SiO2استفاده کردهاند .در این
آزمایش ،زیرالیه :ویفر سیلیکون نوع  ،Pمدت زمان رشد 2 :ساعت ،دما:

 351و گاز حامل

ترکیبی از آرگون و اکسیژن با نسبت به ترتیب  4به ( 1شار گاز آرگون  )111 sccmدر نظر گرفته
شده است.
همچنین پودر  SnCl2در مرکز لوله و فاصله زیرالیه تا پودر  5 cmمیباشد .شکل  97-1تصاویر
 SEMمربوط به نمونههای سنتز شده میباشد .قسمت الف ساختار توپی شکل سفید رنگی با قطر
چند میکرومتر را نشان میدهد .مشاهده میگردد بعد از این که الیه کرک-1مانند برداشته شده،
مرکز ساختار توپی شکل با کره جامدی اشغال شده است.

Hair-like
33
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شکل  :97-1تصاویر  SEMساختارهای سنتز شده در حضور پودر .]17[ SnCl2

طیف  EDSاین ساختار توپی شکل ،حضور عناصر قلع ،سیلیکون و اکسیژن با نسبت اتمی
 17/98 :5/53 :77/19را نشان میدهد (شکل .)98-1
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شکل  :98-1تصویر  EDSساختار توپی شکل [.]17

شکل  93-1تصاویر  SEMمربوط به ساختارهای کرک-مانند در تصویر -97-1الف را نشان
میدهد .این تصاویر نشان میدهند نانوسیمها از سطحی صاف و قطری در حدود 61 nm
برخوردارند .شکل  41-1آنالیز عنصری مربوط به این نانوسیمها میباشد که نشاندهنده حضور
عناصر  Siو  Oبا نسبت اتمی  1به  1/9در نانوسیم میباشد.

شکل  :93-1تصاویر  SEMنانوسیمهای رشد یافته در حضور پودر .]17[ SnCl2
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شکل  :41-1تصویر  EDSنانوسیمها [.]17

در این شرایط ،در دمای باال ،کلرید قلع تجزیه شده و مقداری از قلع بر روی ویفر
سیلیکون مینشیند .اتمهای سیلیکون در قلع مذاب ،حل شده و قطرات آلیاژی  Sn-Siتشکیل
میشود .سپس ،در حضور گاز اکسیژن ،اتمهای سیلیکون به اکسید سیلیکون تبدیل میشوند.
به دلیل اینکه اکسید سیلیکون در قلع ،قابل حل نمیباشد ،از قطره آلیاژی خارج شده و ساختار
شکل میگیرد.
و -کاتالیزور طال و اکسید وانادیم
بانیس و همکاران [ ]18از طال و اکسید وانادیم به عنوان کاتالیزور استفاده کردند .رشد
نانوسیمهای اکسید سیلیکون در حضور گاز هیدروژن با شار  21 sccmو گاز آرگون با شار
 ،211sccmبا مدت زمان رشد  5ساعت و دمای ℃ 1111بر روی ویفر سیلیکون ( )111انجام شده
است .شکل  41-1قسمت الف و ب نانوسیمهای رشد یافته در حضور پودر اکسید وانادیم را نشان
میدهد .نانوسیمها جهتگیریهای متفاوتی دارند و شبکههای نامنظمی را ایجاد کردهاند .تصویر
پ و ت نانوسیمهای رشد یافته در حضور دو کاتالیزور طال و پودر اکسید وانادیم است .روی
36

ویفر سیلیکون  5 nmطال الیه نشانی کرده و پودر اکسید وانادیم را درون لوله قرار داده شده
است .نانوسیمهای یکنواخت با چگالی باال شکل گرفتهاند که قطر آنها بین  91تا  71 nmو
طولشان چندین میکرومتر است .تصویر ث و ج نانوسیمهای سنتز شده در حضور طال هستند.
دسته نانوسیمهای ضخیم و باریک کنار هم قرار گرفتهاند .قطر نانوسیمها بین  21تا 211 nm
است .نسبت به نمونههایی که در حضور دو کاتالیزور سنتز شدهاند این نانوسیمها طول کمتری
دارند .شکل  42-1تصویر  TEMنانوسیمهایی است که در حضور پودر اکسید وانادیم با سطحی
صاف شکل گرفتهاند .تصویر الحاق شده (تصویر  )SAED1طبیعت آمورف نانوسیمها را نشان می
دهد.

Selected Area Electerical Diffraction
37
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شکل  :41-1تصاویر  SEMنانوساختارهای اکسید سیلیکون در حضور کاتالیزورهای ( )aو ( )bپودر اکسید
وانادیم ( )cو ( )dطال و پودر اکسید وانادیم ( )eو ( )fطال [.]18

شکل  :42-1تصویر  TEMنانوسیم اکسید سیلیکون رشد یافته در حضور اکسید وانادیم به عنوان کاتالیزور
[.]18

مکانیزم رشد در حضور طال به این صورت است که اتمهای سیلیکون در فاز بخار درون
قطرات آلیاژی مایع حل میشوند .بعد از اشباع قطرات ،نانوسیمهای  SiOxشکل میگیرند .وقتی
تنها از پودر اکسید وانادیم به عنوان کاتالیزور استفاده میشود ،مقدار کمی از پودر  VO2اکسید و
38

تبخیر شده و به  VOxکاهش یافته و به صورت نانوذراتی بر روی ویفر سیلیکون قرار میگیرد.
این نانوذرات به عنوان کاتالیزوری برای رشد نانوسیمهای اکسید سیلیکون عمل میکنند .این
مکانیزم رشد برای سنتز نانوسیمها در حضور  Auو  VO2نیز تعمیم داده میشود .قطره آلیاژی
 Si/Auچندین نانوذره  VOxجذب میکند .بنابراین احتمال رشد چندین نانوسیم اکسید
سیلیکون از یک قطره طال افزایش مییابد.
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فصل  -2معرفی روش
هایی برای مشخصه-
یابی فیزیکی
نانوساختارها
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 -1-2مقدمه
به دنبال رشد نانوساختارها الزم است نمونهها از نظر مورفولوژی سطح ،ترکیب شیمیایی،
مشخصهیابیهای ساختاری مورد بررسی قرار گیرند .بدین منظور الزم است از روشهایی با دقت
باال استفاده کرد .در این بخش به معرفی برخی از این روشها می پردازیم.
 -2-2ریخت شناسی(مورفولوژی سطح)
 -1-2-2میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ الکترون روبشی در دو نوع گسیل گرمایونی ( )SEM1و گسیل میدانی
( )FESEM2موجود میباشد .در نوع اول ،منبع باریکه بر اثر گسیل گرمایونی از فیالمان یا رشته
تنگستنی حاصل میشود .در میکروسکوپهای الکترونی روبشی گسیل میدانی از یک میدان
الکتریکی برای تولید پرتو الکترونی مبتنی بر پدیده تونل زنی استفاده میشود .اعمال یک میدان
قوی بر سطح فلز ،سبب کاهش سد پتانسیل الکترون شده و احتمال پدیده تونل زنی از سطح فلز
افزایش یافته و شار بزرگی از الکترونها ایجاد میگردد .مقدار بار گسیل شده در این فرایند به
بزرگی میدان الکتریکی اعمال شده بستگی دارد .معموالً برای بدست آوردن بهره هر چه بیشتر
برای تولید جریان الکترونی ،الزم است از فلزی با نوک بسیار تیز استفاده کرد و برای جلوگیری
از اکسید شدن نوک فلز به خالء بسیار باال نیاز است .الکترونهای ایجاد شده را می توان به کمک
میدانهای مغناطیسی (موسوم به لنز مغناطیسی) کانونی کرده و باریکه الکترونی مناسبی تولید
کرد .در اثر برخورد باریکه الکترونی با ماده ،الکترونهای ثانویه تولید میشوند .عالوه بر
الکترونهای ثانویه ،الکترونهای بازگشتی نیز وجود دارند .پرتو الکترونهای ثانویه که از نزدیکی

Scanning Electron Microscopy
Field Emission Scanning Electron Microscopy
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سطح ساطع میشوند ،حاوی اطالعاتی از مشخصات سطحی یا توپوگرافی سطح نمونه هستند ،در
صورتی که پرتو الکترونهای بازگشتی حاوی اطالعاتی در رابطه با ترکیب شیمیایی ماده
میباشند .در آماده سازی نمونه ،مواد غیر رسانا معموالً با الیه نازکی از کربن ،طال یا آلیاژ طال
پوشش داده میشوند .علت این امر آن است که باید بین نمونه و پایه ،اتصال الکتریکی برقرار
شود و نمونههایی ریز نظیر پودرها باید روی یک فیلم رسانا پخش شده و کامالً خشک شوند.
نمونهها باید عاری از مایعاتی با فشار بخار باال نظیر آب ،محلولهای پاک کننده آلی و فیلمهای
روغنی باقی مانده باشند .شکل  1-2نمایی از میکروسکوپ الکترونی روبشی به همراه طرح
شماتیکی از آن را نشان داده است.

شکل ( :1-2الف) طرح شماتیک اجزای داخلی میکروسکوپ الکترونی روبشی (ب) نمایی از میکروسکوپ الکترونی
گسیل گرمایونی( )SEMبکار گرفته شده در مورفولوژی نمونهها در دانشگاه علم و صنعت ایران.
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-3-2مشخصهیابی ساختاری
 -1-3-2طیف پراش پرتو )XRD1( X
طیف پراش پرتو  Xروشی مرسوم است که برای شناسایی ساختار بلوری نانوساختارها
استفاده میشود .شکل  2-2نمونهای از دستگاه پراش پرتو  Xرا نشان میدهد .نمونهها در محل مورد
نظر قرار گرفته و پرتویی با خط تابش  CuKαبا طول موج  1/54آنگستروم به سطح فرود میآید .از
آنجا که نگهدارنده نمونه قابل چرخش است ،تابش فرودی میتواند با زوایای مختلف سطح نمونه را
جاروب کند.

شکل ( :2-2الف) دورنمایی از دستگاه پراش پرتو ایکس مدل  Bruker-AXSدر دانشگاه دامغان (ب) محل قرار
گرفتن نمونه.

پارامترهای مهمی از نانوساختارها نظیر نوع ساختار بلوری (با توجه به موقعیت قلهها و
مقایسه آن با کارتهای استاندارد )JCPDS2و راستای رشد ترجیحی را میتوان از طرح پراش
بدست آورد .همچنین به کمک این دادهها میتوان اندازه بلورکها داده مورد نظر را به شرح ذیل
X-Ray Diffraction
Joint Committee of Powder Diffraction Society
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محاسبه کرد .به منظور ثابتهای شبکهای یک بلور یا بسبلور الزم است از فاصله بین صفحات
بلوری ( )dاظالع داشته باشیم .برای این مقصود میتوان از قانون براگ به صورت:
()1-2
استفاده کرد (شکل  .)9-2در این رابطه  dhklفاصله بین صفحات مجاور در راستای  θ ،hklزاویه
پراش و  λطول موج پرتو  Xاست .عالوه بر ثابتهای شبکهای می توان به کمک فرمول شرر:
()2-2
اندازه میانگین ابعاد بلورکها را نیز یافت .در این فرمول  λطول موج پرتو  Xو  βتمام پهنا در
نیمه بیشینه ( )FWHM1قله پراش در زاویه  2θاست.

شکل  :9-2شمای شبکه بلوری به منظور نمایش قانون براگ.

در این تحقیق ،خواص ساختاری نمونهها توسط طیف پراش پرتو ایکس ( ،)XRDتوسط
دستگاه مدل  Bruker AXSدانشگاه دامغان با طول موج

در بازه زاویهای

مورد بررسی قرار گرفته است.

Full Width of Half Maximum
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 -4-2آنالیز عنصری
اسپکتروسکوپی پراکندگی انرژی ( )EDS1مقایسه ترکیبات عناصر را نشان میدهد که ناشی
از عدد اتمی و توزیع متفاوت عناصر است .شکل  4-2تصویر یک نمونه آنالیز  EDSاست.

شکل  :4-2نمونهای از آنالیز عنصری [.]25

محور عمودی شمارشها (تعداد پرتوهای  Xرسیده به آشکارساز) و محور افقی ،سطح انرژی
این شمارشها را نشان میدهد .آنالیز شیمیایی نمونه را میتوان در یک نقطه خاص یا در
راستای یک خط بدست آورد .در برخورد ناکشسان الکترونها با نمونه دو نوع پرتو  Xتولید میشود:
 -1وقتی پرتو الکترون به الکترونهای داخلی برخورد میکند پرتوهای ایکس مشخصه تولید
میشوند.
 -2زمانی که پرتو الکترون به هسته اتمهای نمونه برخورد می کند پرتوهای ایکس پیوسته
تولید میشوند.

Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
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شکل  :5-2پرتوهای ایکس مشخصه و گسسته [.]25

برای آنالیز عنصری ،پرتوهای ایکس مشخصه مورد نیاز میباشند .خطوط پرتو ایکس
مشخصه بر اساس پوستهای که در آن تهیجا اتفاق میافتد ،نامگذاری میشود (شکل  .)6-2به طور
مثال اگر تهیجا در پوسته  Kایجاد میشود و الکترونی از پوسته  Lاین تهیجا را پر می کند یک
پرتو ایکس  Kαو اگر الکترونی از پوسته  Mاین تهیجا را اشغال کند یک پرتو ایکس  Kβگسیل
میشود .به طور مشابه اگر الکترون از پوسته  Lخارج شود و الکترونی از پوسته  Mاین جای خالی را
پر کند پرتو ایکس  Lαتولید میشود.

شکل  :6-2نامگذاری خطوط پرتو ایکس مشخصه [.]25
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برای یونیزه کردن یک اتم ،انرژی الکترون برخوردکننده باید به اندازه انرژی باند ممنوعه
الکترون پوسته داخلی که مقدار مشخصی است ،باشد .به طور مثال ،انرژی نواری الکترون پوسته K

بیشتر از انرژی الکترون پوسته  Lاست ،زیرا الکترون پوسته  Kبه هسته نزدیکتر و در نتیجه
مقیدتر است .بنابراین ،اگر در پرتو برخوردی انرژی کافی برای برانگیخته کردن پرتوهای ایکس K

وجود داشته باشد ،پرتوهای ایکس  Lو  Mنیز برانگیخته خواهند شد.
قانون موزلی

1

انرژی تابشهای مشخصه در یک سری خطوط داده شده ،به طور یکنواخت ،با عدد اتمی
تغییر میکند .قانون موزلی نحوه این تغییر را مشخص میکند.
()9-2
 : Eانرژی قله گسیلی برای یک سری پرتو  Xداده شده است ( مثالً .)Kα
 : Zعدد اتمی
 C1و  C2ضرایب ثابت هستند.
بنابراین اگر انرژی خطوط  L ،Mو  Kاندازه گیری شود ،عدد اتمی مشخص خواهد شد.
وقتی که ولتاژی بین  15تا  21 KeVبه منظور شتاب دادن الکترونها ،در آنالیز  EDSاستفاده شود:
 -1عناصر سبک تنها پرتو های ایکس سری  Kگسیل می کنند.
 -2عناصری با وزن متوسط پرتوهای ایکس سری  Lیا سری  Kو  Lساطع میکنند.
 -9عناصر سنگین نیز گسیلکننده پرتوهای ایکس سری  Mیا سری  Mو  Lمیباشند.
شکل  7-2این نتایج را نشان میدهد [.]25
Moseley’s Law
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شکل  :7-2پرتوهای ایکس گسیلی عناصر مختلف [.]25

-5-2طیف سنجی فوتونور تابی(فوتولومینسانس)1
تابش نوری که از باز ترکیب یک الکترون-حفره در نیمرسانا حاصل می شود را
فوتولومینسانس میگویند .نور حاصل از این تابش اطالعات مفیدی را در مورد ساختار ترازهای
انرژی در ماده بدست میدهد .طیف به دست آمده از این روش طیفی از نظر انرژی و شدت بررسی
میشود:

Photoluminescence
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-

انرژی  :در مواد بلوری ،نظم و تقارن شبکهای باعث ایجاد نظم در ساختار نواری میشود که

وجود ناخالصیها و ناکاملیها این نظم را در ساختار نواری برهم میزند .در اثر این پدیده ترازهای
گسستهای از انرژی در گاف انرژی ماده به وجود میآیند و برحسب نوع ناخالصی ،این ترازها دهنده
یا گیرنده هستند .ترازهای به وجود آمده ،به دو دسته عمیق 1و کم عمق 2تقسیم میشوند.
ترازهای کم عمق نزدیک به نوار رسانش یا نوار ظرفیت و ترازهای عمیق معموالً در وسط گاف
نواری قرار دارند .از آنجایی که طبق شکل  8-2ترازهای عمیق معموالً بازترکیبهای غیرنوری و
ترازهای کم عمق بازترکیبهای نوری را شامل میشوند ،با استفاده از طیف فوتولومینسانس می-
توان موقعیت ترازهای انرژی کم عمق یا گسیلهای مربوط به گذار الکترونها از ترازهای کم عمق
به عمیق را شناسایی نمود.

شکل  :8-2انواع بازترکیب در ترازهای عمیق و کم عمق [.]26

-

شدت :شدت طیف فوتولومینسانس وابسته به میزان باز ترکیبهای نوری و غیرنوری

میباشد.
از طیف فوتولومینسانس اطالعاتی چون تعیین گاف انرژی ماده و تعیین ترازهای ایجاد شده

Deep Level
Shallow Level
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توسط ناخالصیها و ناکاملیها را میتوان بدست آورد.
انواع روشهای فوتولومینسانس:
 : PL -1در این روش طیف گسیلی را ثبت میکنیم.
 : PLE1 -2در این روش طیف جذبی را بررسی میکنیم.
 : SPL2 -9در طول موجهای خاصی صورت میگیرد.
 : TRPL3 -4نشان می دهد طیف فوتولومینسانس با گذشت زمان چه تغییری میکند .در واقع
دینامیک بازترکیب را نشان میدهد.
 : µPL4 -5در این روش از یک باریکه نوری با پهنای کم استفاده میشود که این روش مطالعه
برای نقاط کوانتومی مناسب است.
مزایای طیف سنجی فوتولومینسانس:
-

به دلیل اینکه این نوع آنالیز بر مبنای آشکارسازی الکترونی نیست نمونهها آماده سازی

خاصی نیاز ندارند؛ بنابراین نمونههای آنالیز شده دوباره قابل استفاده هستند.
-

به دلیل اینکه فوتولومینسانس برای مطالعه هر سطحی در هر محیطی استفاده می شود

میتوان با استفاده از آن تغییرات ماده را نسبت به زمان بررسی کرد .زیرا این سیستم برخالف
بسیاری از سیستمهای مطالعه سطحی به فشار محفظه نگهداری بستگی ندارد.
به دلیل ذکر شده در باال این روش برای مطالعه ساختار نیمه رساناهایی که در محفظه های فشار
باال رشد داده میشوند نیز مناسب است .با وجود اینکه فوتولومینسانس به طور محسوس به دما
بستگی دارد ،اما مطالعات فوتولومینسانس در دمای اتاق برای اکثر تحقیقات کافی میباشد.
1

Photoluminescence Excitation
Selected Photoluminescence
3
Time Resolved Photoluminescence
4
Micro Photoluminescence
2
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-

با وجود اینکه در آنالیز به این روش نور باید به سطح نمونه برسد اما این روش در

مقایسه با سایر روشهای آنالیز نوری حساسیت کمتری نسبت به مستقیم بودن تابش و یا
صاف بودن سطح نمونه دارد.
معایب طیف سنجی فوتونورتابی:
-

ضعف اساسی این روش اتکا بر فرآیندهای تابش نوری می باشد .موادی با خاصیت تابش

نوری ضعیف مانند نیمه رساناهای با گاف انرژی غیر مستقیم به راحتی با این روش مورد مطالعه
قرار نمیگیرند .زیرا این مواد ذاتًا دارای شدت  PLکمی هستند و بسیاری از فرآیندهای باز
ترکیب در آنها غیر نوری است .البته در این مواد ،آثار این بازترکیبهای غیر نوری از طریق
 PLقابل بررسی است ولی طیف ،نسبتًا پیچیده میباشد.
-

با توجه به طیف  PLمیتوان درصد حضور ناخالصیها را تعیین نمود اما تعیین چگالی

دقیق این ناخالصیها با این روش امکان پذیر نیست.
-

تعیین ترازهای عمیق انرژی درون گاف نواری به راحتی امکان پذیر نیست زیرا این

ترازها باز ترکیبهای غیر نوری ایجاد میکنند.
ما در طیف سنجی فوتولومینسانس نمونههای خود از دستگاه اسپکتروفوتومتر فلوئورسانس
مدل  LS-5پژوهشگاه مواد و انرژی کرج استفاده کردهایم .اندازهگیریها در دمای اتاق و با طول
موج برانگیزش  241 nmانجام شده است (شکل .)3-2

شکل  :3-2دستگاه اسپکتروفوتومتر فلوئورسانس پژوهشگاه مواد و انرژی کرج.
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فصل  -3مراحل
آزمایشگاهی
نانوساختارهای SiO2
به روش تبخیر
حرارتی
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 -1-3مقدمه
روشهای رشد متفاوت ،باعث سنتز نانوساختارهایی با خواص فیزیکی متفاوت میشوند.
حتی در صورت استفاده از روش الیه نشانی مشابه ،تغییر در پارامترهای رشد مانند دمای رشد ،نوع
زیرالیه و جهتگیری بلوری آن ،مدت زمان رشد و شار گاز حامل امکانپذیر میباشد .در این
میان روشهایی چون سل-ژل ،انباشت بخار شیمیایی و تبخیر حرارتی به دلیل ایجاد
ساختارهای جدید مورد توجه بودهاند.
-2-3روشهای رشد نانوساختارها
به طور کلی براي رشد نانوساختارها روشهاي متفاوتی وجود دارد که در دو دسته روشهاي
شیمیایی و روشهاي فیزیکی قرار میگیرند .در روش شیمیایی ،در حضور پیش ماده ،بعد
از انجام واکنش شیمیایی ،نانوساختار روي زیر الیه جامد تشکیل میشود .روشهاي فیزیکی
از مکانیک ،الکتروشیمی و ترمودینامیک استفاده میکنند .برای سنتز نانوسیمها روشهایی
همچون سل ژل ،1تبخیرحرارتی ،2روش رسوب شیمیایی از فاز بخار ،3روش شیمیایی حالت
جامد ،4رشد با استفاده از لیزر 5بکار می رود [.]27
فرایند سل ژل از مزایای بسیاری از جمله سنتز در دمای پایین ،کنترل دقیق اندازه و
توزیع ذرات ،خلوص باال و  ...برخوردار میباشد .سه گام اصلی در هر فرایند تبخیر حرارتی تولید
بخار از ماده منبع ،انتقال بخار از منبع به زیرالیه و انباشته شدن بخار بر روی زیرالیه برای
تشکیل یک الیه نازک میباشد .از این روش به منظور دستیابی به خلوص شیمیایی باال,

1

Sol-Gel
Thermal Evaporation
3
)Chemical Vapor Deposition(CVD
4
Solid State Reaction
5
Laser Ablation
2
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ساخت الیههای بسیار نازک و چندالیهای از مواد مختلف استفاده میشود .روش واکنش
شیمیایی حالت جامد ،یک روش شیمیایی مقرون به صرفه است که بعد از انجام واکنش
شیمیایی ،محصوالت از درون حالل باقی مانده خارج میشوند.
 -3-3روش رسوب شیمیایی از فاز بخار
رسوب گذاری از فاز بخار ( )CVDفرآیندی شیمیایی است که برای تولید مواد جامد با
خلوص و کارآیی باال استفاده میشود .این فرآیند اغلب در صنعت نیمه هادیها برای تهیه
فیلمهای نازک مورد استفاده قرار میگیرد .در روش رسوب گذاری از فاز بخار اتمها به طور
یکنواخت و در تمام زوایا و قسمتهای مختلف زیر الیه ،به طور یکسان مینشینند .در فرآیند
رایج رسوب گذاری از فاز بخار ،زمینه در معرض یک یا چند پیش ساخت فرار ،قرار میگیرد که
این مواد روی سطح زمینه واکنش داده و یا تجزیه می شوند تا رسوب دلخواه به دست آید.
اغلب ،محصوالت جانبی فرار نیز تولید میشوند که با جریان گاز عبوری از داخل اتاقک خارج می-
شوند .محصوالتی که عمومًا از طریق این فرآیند تولید می شوند ،به قرار زیرند :سیلیکون،
الیاف کربنی ،نانوالیاف کربنی ،نانوتیوپهای کربنی ،SiO2 ،سیلیکون -ژرمانیم ،سیلیکون
نیترید ،سیلیکون کربید ،تیتانیوم نیترید و دیالکتریکهای گوناگون با ثابت دیالکتریک
باال .روش رسوب شیمیایی فاز بخار مستلزم رسوبگذاری ماده شامل نانوذرات از فاز گازی است.
ماده آنقدر گرم میشود تا به صورت گاز درآید و سپس به صورت یک ماده جامد بر روی سطح،
معموالً تحت خالء رسوبگذاری میگردد .ممکن است رسوبگذاری مستقیم یا رسوبگذاری از
طریق واکنش شیمیایی ،محصول تازهای را به وجود آورد که با ماده تبخیر شده تفاوت زیادی
داشته باشد .این فرآیند به آسانی نانوپودرهایی از اکسیدها و کاربیدهای فلزات را پدید میآورد،
مشروط بر اینکه بخارات کربن یا اکسیژن همراه با فلز در محیط وجود داشته باشد .رسوبگذاری
شیمیایی فاز بخار را ،همچنین میتوان برای رشد سطوح ،مورد استفاده قرار داد .جسمی که قرار
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است پوشش داده شود در مجاورت با بخار شیمیایی قرار داده میشود .نخستین الیه از
مولکولها یا اتمها ممکن است با سطح واکنش دهد یا واکنش ندهد .در هر صورت ،این گونههای
در حال رسوبگذاری که برای اولین بار تشکیل شدهاند ،به عنوان بستری که ماده بر روی آن
میتواند رشد کند ،عمل میکنند .ساختارهای پدید آمده از این مواد ،اغلب در یک ردیف در کنار
هم به خط میشوند ،زیرا مسیری که اتمها و مولکولها در طی آن رسوبگذاری گردیدهاند ،تحت
تأثیر مولکولها یا اتمهای همسایه آنها قرار میگیرد .اگر بستر یا سطح پایه میزبان که
رسوبگذاری بر روی آن انجام شده است ،فوقالعاده مسطح باشد ،رشد سطحی به بهترین وجه انجام
میشود .در حین رسوبگذاری ،مکانی برای بلوری شدن در امتداد محور رسوبگذاری ممکن است
تشکیل شود ،به طوری که ساختار منظم شده و به خط شده به شکل عمودی رشد میکند.
مراحل اساسی که در فرایند های  CVDاتفاق میافتد شامل :
 -1انتقال گرما به سمت منطقه واکنش
 -2انجام واکنشهای شیمیایی در فاز گاز برای تولید نمونههای واکنش پذیر جدید
 -9انتقال واکنش گرمای اولیه و فراوردهها به سمت سطح زیر الیه
 -4جذب فیزیکی یا شیمیایی ونفوذ این نمونهها روی سطح زیر الیه
 -5واکنشهای غیر همگن به وسیله سطح که منجر به شکل گیری الیه می شود
مزایای استفاده از فرایند : CVD
 -1توزیع یکنواخت رسوب در سطح وسیع و مطلوب
 -2ایجاد نشدن گرادیان ترکیبی در الیه
 -9نیاز نداشتن به شکست خالء برای رسوب الیههای مختلف
 -4رسوب فلزات دیر گداز در دمایی بسیار پایینتر از نقطه ذوب آنها
 -5امکان رشد هم محور دانهها
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مهمترین مزیت استفاده از فرایند  CVDرسوب انتخابی الیهها است .با این روش میتوان
الیههای نازک را به طور انتخابی در ناحیههای مطلوب رسوب داد .انتخاب بر اساس تفاوت در
واکنشهای شیمیایی بین مواد سطح و واکنشگرها است.
معایب استفاده از فرایند : CVD

 -1این روش بدون ایمنی و آلوده است.
 -2هیدراتها و کربونیلها سمی هستند.
 -9مواد آلی فلزی در تماس با هوا آتشگیر هستند.
 -4تولید الیههایی با خلوص باال ،نیازمند هزینه باالیی است.
 -1-3-3جزئیات دستگاه تبخیر حرارتی
شکل  1-9دستگاه تبخیر حرارتی استفاده شده در این تحقیق که شامل یک کوره
الکتریکی با لوله ای از جنس کوارتز که فشار درون آن توسط سیستم خالء کنترل می شود را نشان
میدهد .این دستگاه مشتمل بر یک لوله کوارتز ،سیستمهای کنترل دما ،فلومتر دیجیتالی
(مشخص کننده شار گازهای ورودی بر حسب سانتی متر مکعب استاندارد بر دقیقه (،))sccm1
سیستم شوینده گاز (به منظور تصفیه گازهای خروجی از بخارهای خطرناک و مضر از طریق عبور
آن از درون یک مایع محلولکننده مانند آب یا روغن) و سیستم خالء شامل فشارسنج ،پمپ
روتاری (با خالء نهایی  11-9تور) و پمپ توربو مولکوالر (با خالء نهایی  11-7تور) میباشد .همراه با
این دستگاه از کپسولهای حاوی گاز آرگون و گاز اکسیژن خالص (با خلوص بیشتر از )%33
استفاده میشود .الزم به ذکر است که دمای دستگاه توسط کنترل کننده به عنوان جزء اصلی کوره
تنظیم میگردد .این دستگاه قابلیت برنامه ریزی برای ایجاد نرخهای گرمایشی /سرمایشی و

Standard Cubic Centimeters Per Minute
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1

همچنین تنظیم کوره در دماهای ماندگار را فراهم سازد.

شکل  )a( :1-9دستگاه تبخیر حرارتی در دانشگاه شاهرود )b( .طرح شماتیک از دستگاه تبخیر حرارتی[.]6

 -2-3-3آماده سازی زیرالیه
پیش از الیهنشانی به روش تبخیر حرارتی سطح زیرالیه ها از آلودگیها پاک میشود.
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برای تمیزسازی ویفرهای سیلیکون از روش فنگ و همکاران [ ]6استفاده شده است که مراحل آن
به شرح زیر می باشد:
ابتدا زیرالیه ها به مدت  15دقیقه در محلول اتانول و استون در اولتراسونیک قرار گرفتهاند.
سپس در محلولی حاوی  91درصد آب اکسیژنه ( )H2O2و  21درصد اسید سولفوریک ()H2SO4
آغشته و با آب دوبار تقطیر شسته و در نهایت با گاز نیتروژن خشک شدهاند.
 -3-3-3فرایند رشد
در این تحقیق به منظور رشد نانوسیمهای  SiO2به روش تبخیر حرارتی از فرایند بخار-
جامد ( )VS1استفاده شده است .چشمه ،پودر مونواکسید سیلیکون بوده است .با توجه به اینکه
 1712است؛ از پمپ توربو مولکوالر برای ایجاد خالء  11 -7تور و کاهش

دمای تصعید این ماده
دمای تصعید  SiOتا دمای

 1151استفاده شده است .در دمای ذکر شده مونواکسید سیلیکون

بخار شده و اتمهای  Siو  Oتوسط گاز حامل به سطح زیرالیه که در دمای پایینتری نسبت به
بوته قرار گرفته است ،رسیده و به حالت پایدار  SiO2روی سطح زیرالیه چگالیده

میشوند.

()1-9
برای رشد نانوساختار اکسید سیلیکون از پودر ( SiOبا خلوص  ) 33/8و گاز آرگون به
عنوان گاز حامل استفاده کردهایم .در هر آزمایش  1/2گرم پودر در بوته آلومینا در مرکز تیوپ
افقی کوارتز قرار داده شده است .بعد از بارگذاری چشمه و زیرالیهها لوله کوارتز تحت خالء قرار
گرفته و کوره تا دمای

 1151با نرخ گرمایشی

است .در پایان ،کوره تا دمای اتاق با نرخ سرمایشی

 11تحت شار ثابت گاز آرگون گرما داده شده
 5سرد و زیرالیهها از درون محفظه

Vapor-Solid
58

1

خارج گردیده است.
 -4-3-3پارامترهای الیه نشانی
در روش تبخیر حرارتی پارامترهای گوناگونی بر نوع ساختار تاثیرگذارند .در این روش میتوان
تاثیر تغییر پارامترهایی چون نوع زیرالیه ،دمای الیهنشانی ،زمان رشد ،سرعت شار گاز حامل
و منبع مواد اولیه را بر روی نانوساختار بررسی کرد .شرایط اعمال شده در این تحقیق به شرح
زیر بوده است:
 -دمای الیه نشانی:

1151

 سرعت شار گاز حامل 111 sccm :و 51 sccm فاصله زیرالیه تا بوته 4 cm :و 11 cm زمان الیه نشانی 2 :ساعت و  2/91ساعت نرخ گرمایش 11 :درجه سانتیگراد بر دقیقه نرخ سرمایش 5 :درجه سانتیگراد بر دقیقه-

زیرالیه Si(p,100) :و )Si(p,111

 -فشار خالء 11 -7 :تور
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فصل  -4مطالعه
مورفولوژی(ریخت
شناسی) ،خواص
ساختاری ،آنالیز
عنصری و خواص
اپتیکی
نانوساختارهای
اکسید سیلیکون
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 -1-4مقدمه
در این فصل ،مورفولوژی (ریخت شناسی) ،خواص ساختاری ،آنالیز عنصری و خواص
اپتیکی نانوساختارهای اکسید سیلیکون ( )SiO2تهیه شده به روش تبخیر حرارتی مورد مطالعه
قرار گرفته است .مورفولوژی سطح نانوساختارها با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی
گسیل گرمایونی انجام شده است .آنالیز عنصری نمونهها توسط آشکارسازی که بر روی
میکروسکوپ الکترونی نصب شده ،اندازهگیری شده و خواص ساختاری نمونهها توسط طیف پراش
پرتو ایکس ( )XRDمورد بررسی قرار گرفته است .با استفاده از دادههای این طیف میتوان نوع
ساختار ،راستای بلور و اندازه بلورکها را محاسبه کرد .به منظور بررسی ساختار نواری و ترازهای
انرژی وابسته به نانوساختارهای سنتز شده ،طیف فوتولومینسانس ( )PLنمونههای اکسید
سیلیکون در دمای اتاق ،توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر فلوئورسانس با طول موج برانگیزشی nm

 241در گستره طول موج  251-811 nmاندازهگیری شدهاند.
ما در این کار پژوهشی ،تاثیر عوامل مختلفی چون فاصله زیرالیه تا بوته بر روی ویفر P-

)( Si(111بخش  ،)2-4فاصله زیرالیه تا بوته بر روی ویفر )( P-Si(100بخش  ،)9-4مدت زمان
رشد (بخش  ،)4-4شار گاز حامل (بخش  )5-4و اثر کاتالیزور (بخش  )6-4را بر خواص فیزیکی
نانوساختارهای اکسید سیلیکون تهیه شده به روش تبخیر حرارتی مورد بررسی قرار دادهایم ،که
در ادامه به شرح نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت.
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 -2-4بررسی اثر فاصله زیرالیه تا بوته بر روی ویفر )P-Si(111
الف -مورفولوژی سطح
شکل  1-4مورفولوژی نمونههای رشد یافته بر روی ) P-Si(111در دمای الیهنشانی 1151
و در فواصل  4 cmو  11cmاز بوته (به ترتیب نمونههای  S1و  )S2را در دو مقیاس  11 µmو µm

( 2تصویر الحاقی) نشان میدهد .در این آزمایش شار گاز آرگون (گاز حامل) برابر  111 sccmو
مدت زمان الیهنشانی  2/91ساعت در نظر گرفته شده است .نمونه  S1متشکل از تارهای درهم-
تنیدهای از نانوسیمهاست .قطر نانوسیمها حدود  251 nmاست .ساختاری مشابه با  ،S1در نمونه
 S2دیده میشود .چنانچه از مقایسه تصاویر مالحظه میشود ،نمونه  S2از بافت متراکمتری در
مقایسه با نمونه  S1برخوردار است.

شکل  :1-4تصاویر  SEMنانوسیمهای  SiO2با دو مقیاس  11 µmو ( 2 µmتصویر الحاقی) در فاصله  4cmاز
بوته.
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شکل  :2-4تصویر  SEMنانوسیمهای  SiO2با دو مقیاس مقیاس  11 µmو ( 2 µmتصویر الحاقی) در فاصله
 11cmاز بوته.

ب -خواص ساختاری نمونهها
شکل  9-4طیف پراش پرتو  Xمربوط به نانوساختارها در این دو نمونه را نشان میدهد.
نمونه  S1با داشتن صفحات بلوری ( ،)411قله ارجح ،و ( )921با شدت بسیار ضعیفتر به صورت
بسبلوری بوده و دارای ساختار کریستوبالیت میباشد .در حالی که نمونه  S2از هیچ ساختار بلوری
برخوردار نبوده و به صورت آمورف رشد یافته است.
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شکل  :9-4تصاویر  XRDنمونههای  S1و  S2سنتز شده در فواصل متفاوت از بوته.

در نمونه  S1با استفاده از رابطه شرر (فرمول  )2-2میتوان اندازه بلورکها را محاسبه کرد.
مقدار مربوط به موقعیت زاویهای قله ترجیحی ( )411برای این نمونه به همراه تمام پهنا در نیمه
بیشینه و ابعاد بلورکها در جدول  1-4ارائه شده است.
جدول  :1-4مقدار زاویهای قله ارجح ،تمام پهنا در نیمه بیشینه و اندازه بلورکها در نمونه .S1

نمونه
68/24

28/185

1/121
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S1

ج -آنالیز عنصری
تصاویر  EDSنمونهها در شکل  4-4نشان میدهند که نانوسیمهای سنتز شده ،شامل
عناصر اکسیژن و سیلیکون میباشند .درصد اتمی سیلیکون و اکسیژن در این دو نمونه در
جدول  2-4آمده است و ستون آخر نسبت اتمی  Siبه  Oرا نشان میدهد .این نتایج حاکی از آن
است که با افزایش فاصله درصد اتمی اکسیژن افزایش یافته است.

شکل  :4-4تصاویر  EDSنانوسیمهای رشد یافته در فواصل زیرالیهای متفاوت.

جدول  :2-4درصد اتمی سیلیکون و اکسیژن در نمونههای سنتز شده در فواصل زیرالیهای مختلف.

Atomic Ratio
Si:O
1 :1/62
1 :1/65

Elements Atomic Percent
Si
O
نمونه
S1
61/67
98/99
61/59

93/47
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S2

د -خواص اپتیکی نمونهها
به منظور بررسی جزئیات وابسته به ساختار نواری مواد ،میتوان از طیف فوتولومینسانس
( )PLآنها استفاده کرد .شکل  5-4طیف فوتولومینسانس نانوسیمهای اکسید سیلیکون مربوط
به نمونه  S1و  S2را در دمای اتاق نشان میدهد .در هر دو نمونه ،گسیلهایی در ناحیه مرئی
مشاهده میگردد.

شکل  :5-4تصویر  PLمربوط به نمونههای رشد یافته در فواصل زیرالیهای  4cmو  11cmاز بوته.

به منظور تحلیل دقیقتری برای هر کدام از این طیفها ،نمودارهایی گوسی شکل مربوط
به هر گسیل گنجانده شده است (شکل  6-4و  .)7-4این تحلیل نشان میدهد که در نمونه  ،S1دو
قله اصلی در  424 nmو  468 nmدیده میشود .قله ( 424 nmبا انرژی 2/32 eVو انحراف معیار
 )98/64مربوط به گسیل بنفش و قله ( 468 nmبا انرژی 2/64 eVو انحراف معیار  )22/47مربوط
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به گسیل آبی است .در این نمونه گسیل آبی از شدت بیشتری برخوردار است .در نمونه ،S2
آنالیزهای گوسی نشان میدهند ناحیه گسیل در این نمونه ،ناشی از روی هم قرار گرفتن دو قله
اصلی در  427 nmو  462 nmمیباشند .نمودار گوسی با ماکزیمم  427nmنانومتر (با انرژیeV

 2/31و انحراف معیار  )41/59مربوط به گسیل بنفش و نمودار گاوسی با بیشینه ( 462 nmبا
انرژی  2/68 eVو انحراف معیار  )41/94مربوط به گسیل آبی میباشد .در نمونه  ،S2عکس نمونه
 S1گسیل بنفش از شدت بیشتری برخوردار است .با توجه به طیف  PLنانوسیمهای اکسید
سیلیکون گزارش شده توسط گروه کیم و همکاران [ ]15آنها نیز دو قله در  428 nmو 463 nm
مشاهده کردهاند .این گسیلها به نقایص ساختاری مربوط به تهیجاهای اکسیژن در نانوسیمهای
اکسید سیلیکون نسبت داده شدهاند .با توجه به نسبت اتمی عناصر  Siو  Oدر جدول  ،2-4با
افزایش درصد اتمی اکسیژن قله گسیلی اصلی به سوی طول موج پایینتر منتقل شده است.
ممکن است این جابجایی قله گسیلی اصلی ،ناشی از ساختار بلوری نمونه  S1و ساختار آمورف
نمونه  S2باشد.

شکل  :6-4آنالیزهای گاوسی طیف  PLمربوط به نمونه رشد یافته در فاصله  4cmاز بوته.
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شکل  :7-4آنالیزهای گاوسی طیف  PLمربوط به نمونههای رشد یافته در فاصله  11cmاز بوته.

 -3-4بررسی اثر فاصله زیرالیه تا بوته بر روی ویفر )P-Si(100
در این آزمایش ،از ویفر ) P- Si(100به عنوان زیرالیه استفاده شده است .دمای رشد
 1151و مدت زمان رشد  2/91ساعت بوده است .از گاز آرگون با درصد خلوص  %35با شار sccm

 111به عنوان گاز حامل استفاده شده است .همچون آزمایشات قبل ،دو نمونه در فواصل  4 cmو
 11 cmاز بوته با نامهای  S1و  S2قرار داده شده است.
الف -مورفولوژی سطح
نمونه  S1از سطحی صاف برخوردار بوده و نانوسیمها تشکیل نشدهاند (در اینجا نشان داده
نشده است) .شکل  8-4تصویر  SEMمربوط به نمونه  S2میباشد .سطح این نمونه از نانوسیم-
هایی درهمتنیده ،همراه با نقاطی در بین آنها پوشیده شده است .در این نمونه ،قطر نانوسیمها
در حدود  111 nmو سطح نانوسیمها صاف میباشد .در بعضی نواحی نانوسیمها به طور متراکم رشد
یافته و با یک یا چند رشته نانوسیم به هم متصل شدهاند .در واقع این تفاوت ساختار ،نشانگر
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تاثیر شیب تراکم اتمهای تصعید شده از بوته تا زیرالیه بر مورفولوژی سطح میباشد.

شکل  :8-4تصویر  SEMساختار رشد یافته بر روی ) P-Si(100در فاصله  11cmاز بوته با بزرگنمایی .5 µm

تصویر  SEMبا بزرگنمایی  2 µmدر سمت راست ،ضمیمه شده است.

ب -خواص ساختاری
شکل  3-4طیف پراش پرتو  Xمربوط به نمونههای سنتز شده بر روی ) P-Si(100را نشان
میدهد .در نمونه  S1که در فاصله  4 cmاز بوته بوده است ،قله ( )211مربوط به  SiO2با ساختار
تتراگونال و قلههای ( )-111و ( )312مربوط به فاز ترکیبی  Fe7SiO10میباشند .در واقع نمونهای دو
فازی رشد یافته است .در نمونه  ،S2قله ( )211مربوط به  SiO2و قله ( )312مربوط به Fe7SiO10

میباشد .در این نمونه ،قله ( )-111مربوط به  Fe7SiO10حذف شده است.
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شکل  :3-4تصاویر  XRDمربوط به نمونههای سنتز شده بر روی ویفر سیلیکون با جهتگیری (.)111

طبق مباحث قبل ،با استفاده از رابطه شرر ،اندازه بلورکها را میتوان محاسبه کرد .مقادیر
مربوط به موقعیت زاویهای قلههای ارجح برای  SiO2در هر دو نمونه ،به همراه تمام پهنا در نیمه
بیشینه و ابعاد بلورکها در جدول  9-4ارائه شده است.
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جدول  :9-4مقادیر زاویهای قلههای ارجح ،تمام پهنا در نیمه ماکزیمم و اندازه بلورکها در نمونههای سنتز شده بر
روی ).P-Si(100

نمونه
3/31

1/811

15/518

S1

3/58

1/896

15/539

S2

ج-آنالیز عنصری
تصویر  EDSنمونه  S1وجود عناصر آهن ،اکسیژن و سیلیکون را نشان میدهد (شکل -4
 .)11در نمونه  ،S2آنالیز عنصری در دو ناحیه انجام شده است (شکل  .)11-4تصاویر مربوط به
نمونه  S2نشان میدهند نانوسیمها شامل اکسیژن و سیلیکون و نقاط کره مانند ،شامل اکسیژن،
سیلیکون و آهن هستند .نتایج مربوط به درصد و نسبت اتمی عناصر سیلیکون ،اکسیژن و آهن
در هر دو نمونه در جدول  4-4ارائه شده است.

شکل  :11-4تصویر  EDSنمونه رشد یافته بر روی ) P-Si(100در فاصله  4cmاز بوته.
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شکل  :11-4تصاویر  EDSنمونه رشد یافته بر روی ) P-Si(100در فاصله  11cmاز بوته.

جدول  :4-4درصد اتمی سیلیکون ،اکسیژن و آهن در نمونههای سنتز شده بر روی ویفر  Siبا جهتگیری (.)111
Atomic Ratio
Elements Atomic Percent

Si:O

نمونه

1 :1/61

Fe
1/76

O
96/78

Si
61/46

S1

1 :1/51

9/56

92/17

64/28

)S2(point

1 :1/96

-

26/75

79/25

)S2(wire

 -4-4بررسی اثر مدت زمان رشد
به منظور بررسی اثر مدت زمان رشد بر خواص فیزیکی الیههای  ،SiO2نمونهها در دو مدت
زمان  2و  2/91ساعت سنتز شدهاند .در این آزمایش ،دمای رشد

 ،1151زیرالیه )،P-Si(111

شار گاز آرگون  111 sccmو فاصله زیرالیه تا بوته  4cmو  11cmدر نظر گرفته شده است.
الف -مورفولوژی سطح
شکل  12-4تصاویر  SEMنانوساختارهای رشد یافته در مدت زمان  2و  2/91ساعت (به
ترتیب با  S1و  )S2میباشد .در این دو نمونه ،فاصله زیرالیه تا بوته  4cmمیباشد .در نمونه S1

شبکه درهمتنیدهای از نانوسیمها دیده میشود که قطری در حدود  911 nmدارند .نمونه  S2نیز
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متشکل از تارهای درهم تنیدهای است که قطری در حدود  251 nmدارند .مالحظه میگردد در
نمونه  ،S2با افزایش مدت زمان رشد ،قطر کاهش و چگالی شبکه نانوسیمها افزایش یافته است.

شکل  :12-4تصاویر  SEMنانوسیمهای  SiO2با دو مقیاس  11 µmو ( 2 µmتصویر الحاقی) در مدت زمان
رشد  2ساعت ( )S1و  )S2( 2/91ساعت در فاصله  4cmاز بوته.
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شکل  19-4و  14-4تصاویر  SEMمربوط به نمونههای  S3و  S4است که در فاصله  11 cmاز
بوته و در مدت زمان به ترتیب  2و  2/91ساعت سنتز شدهاند .در نمونه  ،S3نانوسیمهایی با قطر
حدود  911 nmرشد یافتهاند .در نمونه  ،S4قطر نانوسیمها مشابه نمونه  S3میباشد و چگالی شبکه
نانوسیمها کاهش یافته و نسبت به نمونه  ،S3فضای خالی بیشتری بین نانوسیمها مشاهده
میگردد.

شکل  :19-4تصاویر  SEMبا بزرگنمایی  11 µmو ( 2µmتصویر الحاقی) مربوط به نمونه سنتز شده در مدت
زمان  2ساعت در فاصله  11cmاز بوته.
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شکل  :14-4تصاویر  SEMبا بزرگنمایی  11 µmو ( 2µmتصویر الحاقی) مربوط به نمونههای سنتز شده در
مدت زمان 2/91ساعت در فاصله  11cmاز بوته.

ب -خواص ساختاری
شکل  15-4تصاویر  XRDنمونههای  S1و  S2را نشان میدهد .در نمونه  S1جهت رشد
ترجیحی ( )411است .در نمونه  S2صفحه بلوری ( )411به عنوان قله ارجح و صفحه ( )921با شدت
بسیار ضعیف مشاهده میگردد .همانطور که تصاویر نشان میدهند ،در نمونه  S1قله مربوط به
صفحه ( )921حذف شده و شدت مربوط به قله ( )411نسبت به شدت این قله در نمونه  S2بسیار
کاهش یافته است.
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شکل  :15-4تصاویر  XRDنانوسیمهای اکسید سیلیکون تهیه شده در مدت زمان  2ساعت ( )S1و )S2( 2/91
ساعت در فاصله  4cmاز بوته.

در اینجا نیز از رابطه شرر برای محاسبه اندازه بلورکها در هر دو نمونه استفاده شده است.
نتایج در جدول  5-4نشان میدهند با افزایش مدت زمان رشد اندازه بلورکها در نمونه S2

افزایش یافته است.
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جدول  :5-4مقادیر زاویهای قله ترجیحی ( ،)411تمام پهنا در نیمه بیشینه و ابعاد بلورکها برای نمونههای
تهیه شده در مدت زمان  2ساعت ( )S1و  )S2( 2/91ساعت در فاصله  4cmاز بوته.

نمونه
97/21

1/221

27/318

S1

68/24

1/121

28/185

S2

شکل  16-4و  17-4تصاویر  XRDمربوط به نمونههای  S3و  S4میباشد .هر دو نمونه از
هیچ صفحه بلوری برخوردار نبوده و به صورت آمورف رشد یافتهاند.

شکل  :16-4تصاویر  XRDنانوسیمهای اکسید سیلیکون تهیه شده در مدت زمان  2ساعت ساعت در فاصله
 11cmاز بوته.

شکل  :17-4تصاویر  XRDنانوسیمهای اکسید سیلیکون تهیه شده در مدت زمان  2/91ساعت در فاصله
 11cmاز بوته.
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ج-آنالیز عنصری
تصاویر  EDSمربوط به نمونههای  S3 ،S2 ،S1و  S4بیان میکنند نانوسیمهایی شامل
اکسیژن و سیلیکون بر روی ویفر سیلیکون رشد یافتهاند (شکل  18-4و  .)13-4درصد اتمی
 Siو  Oدر این نمونهها در جدول  6-4و  7-4آمده است .با توجه به نتایج ،مشاهده میگردد با
افزایش مدت زمان رشد درصد اتمی سیلیکون افزایش و درصد اتمی اکسیژن کاهش یافته
است.

شکل  :18-4تصاویر  EDSنمونههای سنتز شده در مدت زمان  2ساعت ( )S1و  )S2( 2/91ساعت در فاصله  4cmاز
بوته.

شکل  :13-4تصاویر  EDSنمونههای سنتز شده در مدت زمان  2ساعت ( )S1و  2/91ساعت ( )S2در فاصله 11cm
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از بوته.

جدول  :6-4درصد اتمی سیلیکون و اکسیژن نمونههای سنتز شده در مدت زمان  2و  2/91ساعت در فاصله 4cm
از بوته.

Atomic Ratio
Si:O

Elements Atomic Percent
Si
O
نمونه

1 :1/63

41/19

58/37

(S1)2 h

1 :1/62

98/99

61/67

(S2)2:30 h

جدول  :7-4درصد اتمی سیلیکون و اکسیژن نمونههای سنتز شده در مدت زمان  2و  2/91ساعت در فاصله 11cm
از بوته.

Atomic Ratio
Si:O

Elements Atomic Percent
Si
O
نمونه

1 :1/68

41/75

53/25

(S3)2 h

1 :1/65

93/47

61/59

(S4)2:30 h

-5-4بررسی اثر شار گاز حامل
به منظور بررسی اثر شار گاز حامل ،بر مورفولوژی سطح و خواص ساختاری الیههای SiO2

تهیه شده به روش تبخیر حرارتی ،دو مقدار  51 sccmو  111 sccmبرای شار گاز حامل آرگون در
نظر گرفته شده است .نمونههای  S1و  S3نمونههای سنتز شده در حضور  111 sccmگاز آرگون و
نمونههای  S2و  S4نمونههای سنتز شده در حضور  51 sccmگاز آرگون میباشند .فاصله زیرالیه تا
بوته برای دو نمونه  S1و  4 cm ،S2و برای دو نمونه  S3و  11 cm ،S4میباشد .نمونهها در مدت زمان
 1151رشد یافتهاند.

رشد  2/91ساعت بر روی ) P-Si(111و در دمای
الف -مورفولوژی سطح

شکل  21-4تصاویر  SEMمربوط به نمونههای  S1و  S2است .در نمونه  S1نانوسیمهایی با
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قطر 251 nmرشد یافتهاند .در نمونه  S2نیز شبکهای از نانوسیمها با قطر تقریبًا  211 nmرا
داریم .در این نمونه ،نسبت به نمونه  S1چگالی شبکه نانوسیمها و قطر آنها کاهش یافته است و
در طول نانوسیم پیچ خوردگی بسیاری مشاهده میشود؛ به طوریکه در برخی نقاط ،نواحی
متراکم ایجاد کرده است .در نمونه  S2نسبت به نمونه  ،S1فضای خالی بیشتری در بین نانوسیمها
دیده میشود.
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شکل  :21-4تصاویر  SEMبا بزرگنمایی  11 µmو ( 2µmتصویر الحاقی) مربوط به نمونههای سنتز شده در
فاصله  4cmاز بوته در شار آرگون  )S1( 111sccmو .)S2( 51sccm

شکل  21-4و  22-4تصاویر  SEMنمونههای  S3و  S4را نشان میدهد .در نمونه  ،S3شبکهای از
نانوسیمها با قطر  911 nmرا داریم .در نمونه  S4شبکهای از نانوسیمها با چگالی کمتر نسبت به
نمونه  S3رشد یافته است .در این نمونه ،مشابه نمونه  S3قطر نانوسیمها در حدود  911 nmاست.
در نمونه  S4در طول نانوسیم ،پیچ خوردگی بیشتری دیده میشود و به نظر میرسد نانوسیمها
به صورت دستهای رشد یافته و سپس توسط یک یا چند نانوسیم بهم متصل شدهاند.
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شکل  :21-4تصاویر  SEMبا بزرگنمایی  11 µmو ( 2µmتصویر الحاقی) مربوط به نمونه سنتز شده در شار
آرگون  111sccmدر فاصله  11cmاز بوته.
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شکل  :22-4تصویر  SEMبا بزرگنمایی  11µmنمونه سنتز شده در فاصله  11cmاز بوته در شار آرگون
 .51sccmتصویر  SEMبا بزرگنمایی  2 µmضمیمه شده است.

ب -خواص ساختاری
شکل  29-4طیف پراش پرتو  Xنمونههای  S1و  S2را نشان میدهد .نمونه  S1دارای
صفحات بلوری ( )411و ( )921و ساختار کریستوبالیت میباشد .در این نمونه ،قله مربوط به
صفحه ( )411قله ترجیحی است .نمونه  S2دارای صفحات بلوری ( )611و (، )642با شدت بسیار
ضعیف ،و ساختار تتراگونال میباشد .در این نمونه ،قله مربوط به صفحه ( )611قله ارجح میباشد .با
توجه به تصاویر ،مشاهده میگردد با کاهش شار گاز حامل ،صفحات بلوری و ساختار دچار تغییر
شده است.

84

شکل  :29-4تصاویر  XRDمربوط به نمونههای سنتز شده در فاصله  4 cmاز بوته در شار آرگون  )S1( 111sccmو
.)S2( 51sccm

با استفاده از رابطه شرر ،اندازه بلورکها برای این دو نمونه ،در جدول  8-4محاسبه شده است.
نتایج نشان میدهند با کاهش شار گاز آرگون ،اندازه بلورکها تقریبًا یک سوم مقدار قبل شده
است.
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جدول  :8-4مقادیر زاویهای قله ترجیحی ( )411و ( ،)611تمام پهنا در نیمه بیشینه و ابعاد بلورکها برای
نمونههای تهیه شده در فاصله  4cmاز بوته در شار آرگون  )S1( 111sccmو .)S2( 51sccm

نمونه
68/24

1/121

28/185

S1

24/66

1/992

28/142

S2

شکل  24-4تصاویر  XRDنمونههای  S3و  S4را نشان میدهد .هر دو نمونه از هیچ ساختار
بلوری برخوردار نبوده و به صورت آمورف رشد یافتهاند.

شکل  :24-4تصاویر  XRDمربوط به نمونههای سنتز شده در فاصله  11cmاز بوته در شار آرگون )S3( 111sccm
و .)S4( 51sccm
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ج-آنالیز عنصری
تصاویر  ،EDSحضور اکسیژن و سیلیکون را در نمونههای سنتز شده نشان میدهند .درصد
اتمی عناصر سیلیکون به اکسیژن برای نمونههای  S3 ،S2 ،S1و  S4در جدول  3-4و 11-4
مشاهده میگردد .با کاهش شار گاز آرگون نسبت اتمی  Siبه  Oدر نمونههای  S2و  S4نسبت به
نمونههای  S1و  S3کاهش یافته است.

شکل  :25-4تصاویر  EDSمربوط به نمونههای سنتز شده در فاصله  4cmاز بوته در شار آرگون  )S1( 111sccmو
.)S2( 51sccm

شکل  :26-4تصاویر  EDSمربوط به نمونههای سنتز شده در فاصله  11cmاز بوته در شار آرگون  )S3( 111sccmو
.)S4( 51sccm
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جدول  :3-4درصد اتمی سیلیکون و اکسیژن در نمونههای سنتز شده در شار گاز آرگون  111sccmو  51 sccmدر
فاصله  4cmاز بوته.

Atomic Ratio
Si:O

Elements Atomic Percent
Si
O
نمونه

1 :1/62

98/99

61/67

(S1)100 sccm

1 :1/61

97/88

62/12

(S2)50 sccm

جدول  :11-4درصد اتمی سیلیکون و اکسیژن در نمونههای سنتز شده در شار گاز آرگون  111sccmو 51 sccm
در فاصله  11cmاز بوته.

Atomic Ratio
Si:O

Elements Atomic Percent
Si
O
نمونه

1 :1/65

93/47

61/59

(S3)100 sccm

1 :1/64

93/17

61/39

(S4)50 sccm

 -6-4بررسی اثر کاتالیزور بر نانوساختارهای اکسید سیلیکون
به منظور رشد نانوساختارهای اکسید سیلیکون از کاتالیزورهای مختلفی استفاده میشود
(بخش  .)9-5-1در این آزمایش ،پودر  SnCl2.2H2Oبه عنوان کاتالیزور و ویفر سیلیکون نوع p

با جهتگیری ( )111به عنوان زیرالیه در نظر گرفته شده است .دمای رشد

 ،351مدت زمان

سنتز  2ساعت و فاصله زیرالیه تا پودر  5 ،SnCl2سانتیمتر است .همچنین گاز حامل ،ترکیبی از
اکسیژن و آرگون با نسبت به ترتیب ( 4 : 1شار گاز آرگون  111 sccmو شار گاز اکسیژن sccm

 )25میباشد.
الف -مورفولوژی سطح
شکل  27-4مربوط به نمونه سنتز شده در حضور پودر  SnCl2میباشد .در دمای باال ،کلرید
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قلع تجزیه شده و مقداری از قلع بر روی ویفر سیلیکون مینشیند .اتمهای سیلیکون در قلع
مذاب ،حل شده و قطرات آلیاژی  Sn-Siتشکیل میشود .سپس ،در حضور گاز اکسیژن  ،اتمهای
سیلیکون به اکسید سیلیکون تبدیل میشوند .به دلیل اینکه اکسید سیلیکون در قلع،
قابل حل نمیباشد ،از قطره آلیاژی خارج شده و ساختار شکل میگیرد [ .]17در این نمونه ،الیه-
ای متخلخل بر روی ویفر سیلیکون تشکیل شده است .شکل -27-4ب نشان میدهد در بعضی
نواحی ،الیهها به صورت عمودی رشد یافتهاند و ضخامتی در حدود  211 nmدارند .شکل 28-4
مربوط به سطح مقطع این نمونه است .نمای سطح مقطع ،شکلگیری الیهها بر روی یکدیگر را
نشان میدهد.
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)(a

)(b
شکل  :27-4تصاویر  SEMبا بزرگنمایی  11 µmالیههای سنتز شده در حضور .SnCl2
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)(a

)(b

شکل  :28-4تصاویر  SEMبا بزرگنمایی  21 µmو  11مربوط به سطح مقطع نمونه سنتز شده در حضور پودر
.SnCl2

ب -خواص ساختاری با استفاده از طیف پراش X
91

شکل  23-4تصویر  XRDمربوط به نمونه سنتز شده در حضور پودر  SnCl2.2H2Oمیباشد.
این نمونه با داشتن صفحات بلوری مربوط به  SiO2و  SnO2بسبلوری و دارای دو فاز میباشد .قله
ارجح ( )122مربوط به اکسید سیلیکون و سایر قلهها مربوط به اکسید قلع میباشند .در این
نمونه با استفاده از رابطه شرر (فرمول  )2-2میتوان اندازه بلورکها را محاسبه کرد .مقدار مربوط به
موقعیت زاویهای قله ترجیحی ( )122برای این نمونه ،به همراه تمام پهنا در نیمه بیشینه و
ابعاد بلورکها در جدول  11-4ارائه شده است.

شکل  :23-4تصویر  XRDمربوط به نمونه سنتز شده در حضور پودر .SnCl2
جدول  :11-4مقدار زاویهای قله ارجح ( ،)122تمام پهنا در نیمه ماکزیمم و اندازه بلورکهای نمونه سنتز شده در
حضور پودر .SnCl2

22/85

1/957

26/232

ج-آنالیز عنصری
شکل  91-4و  91-4تصاویر  EDSمربوط به نمونه رشد یافته در حضور کاتالیزور است .در
این نمونه ،آنالیز عنصری در دو ناحیه انجام شده است و در هر دو ناحیه ،عناصر اکسیژن،
سیلیکون و قلع مشاهده میگردد .در این تصاویر ،قله مربوط به طال ناشی از الیهنشانی  Auبر
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روی نمونه ،به منظور تصویر برداری میباشد .شکل  91-4آنالیز عنصری الیه متخلخل (شکل -4
-27الف) و شکل  91-4تصویر  EDSقسمتهایی است که به صورت عمودی رشد یافتهاند (شکل
-27-4ب) .درصد اتمی و نسبت اتمی عناصر  O ،Siو  Snدر هر دو ناحیه در جدول  12-4آمده
است.

شکل  :91-4تصویر  EDSمربوط به الیه متخلخل سنتز شده در حضور پودر .SnCl2

شکل  :91-4تصویر  EDSمربوط به نواحی رشد یافته به صورت عمودی در حضور .SnCl2
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جدول  :12-4درصد اتمی عناصر سیلیکون ،اکسیژن و قلع در نمونه رشد یافته در حضور .SnCl2

Atomic Ratio
Si:O

Sn

Elements Atomic Percent
Si
O

نمونه

1 :1/37

7/31

45/27

46/27

الیه متخلخل

1 :79/11

28/81

68/69

1/34

الیه عمودی

د -خواص اپتیکی با استفاده از طیف فوتولومینسانس
شکل  92-4طیف  PLمربوط به نمونه سنتز شده در حضور  SnCl2میباشد .در این تصویر،
تنها یک قله اصلی در  )2/32 eV( 424 nmمربوط به گسیل بنفش مشاهده میگردد .در طیف
فوتولومینسانس ساختارهای اکسید سیلیکون با آالیش قلع ،گسیلهایی در طول موجهای nm

 491و  499 nmمشاهده شده است [ 28و  .]23این گسیلها به نواقص نامنظم در نانوذرات
اکسید قلع و سطوح ناکاملیها در فصل مشترک اکسید سیلیکون و اکسید قلع نسبت داده شده
است.
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شکل  :92-4طیف  PLمربوط به نمونه سنتز شده در حضور پودر .SnCl2

نتیجهگیری
در این تحقیق ،خواص فیزیکی نانوساختارهای اکسید سیلیکون ( )SiO2را که به روش تبخیر
حرارتی رشد دادهایم ،مورد بررسی قرار دادیم.
تاثیر فاصله زیرالیه تا بوته بر روی ویفر ) ،P-Si(111تاثیر فاصله زیرالیه تا بوته بر روی
ویفر ) ،P-Si(100مدت زمان رشد ،شار گاز حامل و اثر کاتالیزور بر خواص ساختاری ،مورفولوژی،
آنالیز عنصری و خواص اپتیکی نانوساختارهای اکسید سیلیکون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
بدست آمده به شرح زیر است:
تصاویر  SEMحاکی از شکلگیری نانوسیمها در فواصل مختلف ( 4cmو  )11cmبر روی
ویفر سیلیکون با جهتگیری ( )111در دمای بوتهای

 1151است .در نمونه نزدیکتر به بوته،

نانوسیمهایی با قطر  251 nmو در نمونه دورتر نانوسیمهایی با قطر مشابه شکل گرفتهاند .در
فاصله  4 cmاز بوته ،نانوسیمها با صفحات بلوری ( )921و ( )411و ساختار کریستوبالیت و در
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فاصله  11 cmاز بوته نانوسیمهای آمورف اکسید سیلیکون رشد یافتهاند .آنالیز عنصری نمونهها
وجود عناصر سیلیکون و اکسیژن با درصد اتمی مشخص را نشان میدهد .در طیف  PLنمونه
نزدیکتر ،دو گسیل در  424 nmو  468دیده میشود که بیشینه شدت در این طیف ،مربوط
به گسیل آبی میباشد .در طیف فوتولومینسانس نمونهای که در فاصله  11 cmاز بوته بوده است؛
دو گسیل در  427 nmو  462مشاهده میگردد و بیشینه شدت ،مربوط به گسیل بنفش میباشد.
در بررسی اثر فاصله زیرالیه تا بوته بر روی ویفر سیلیکون نوع  pبا جهتگیری (،)111
گاز آرگون با درصد خلوص  %35به عنوان گاز حامل مورد استفاده قرار گرفته است .در فاصله  4 cmاز
بوته ،الیهای صاف و عاری از هر گونه تخلخل با صفحات ( )312و ( )-111مربوط به  Fe7SiO10و
صفحه ( )211مربوط به  ،SiO2به صورت بلوری و دو فازی تشکیل شده است .در نمونه واقع در
فاصله دورتر از بوته ،نانوسیمها با ساختارهای کره مانند در بین آنها با فرمول  ، Fe7SiO10سنتز
شدهاند .در نمونه  11 cmاز بوته ،صفحه ( )312مربوط به  Fe7SiO10و صفحه ( )211مربوط به SiO2

مشاهده میگردد .تصاویر  EDSبیانگر حضور عناصر اکسیژن ،سیلیکون و آهن در نمونه نزدیکتر
و ساختارهای کره مانند نمونه دورتر میباشند .همچنین این تصاویر نشان میدهند نانوسیمهای
رشد یافته بر روی نمونه دورتر ،تنها شامل عناصر اکسیژن و سیلیکون هستند.
در بررسی اثر مدت زمان رشد  ،دو مدت زمان  2و  2/91ساعت برای سنتز نمونهها در نظر
گرفته و در هر آزمایش ،دو زیرالیه در فواصل  4 cmو  11از بوته قرار داده شده است .بر روی
سطح نمونهها ،شبکهای از نانوسیمها رشد یافتهاند .در فاصله  4 cmاز بوته ،با افزایش مدت زمان
رشد ،قطر نانوسیمها افزایش یافته است .نمونههای سنتز شده در فاصله  4 cmاز بوته ،بلوری
هستند با این تفاوت که در نمونه سنتز شده در مدت زمان  2ساعت ،صفحه ( )411و در نمونه سنتز
شده در مدت زمان  2/91ساعت ،صفحات ( )411و ( )921مشاهد میگردد .در فاصله  11 cmاز بوته،
هر دو نمونه سنتز شده آمورف میباشند .تصاویر  EDSنشان میدهند نانوسیمها شامل عناصر
اکسیژن و سیلیکون میباشند که با افزایش مدت زمان رشد ،درصد اتمی  Siافزایش و درصد
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اتمی  Oکاهش یافته است.
در بررسی اثر شار گاز حامل ،دو مقدار  51 sccmو  111 sccmبه عنوان شار گاز آرگون در نظر
گرفته شده است .فاصله زیرالیه تا بوته نیز دو مقدار  4 cmو  11 cmمیباشد .تصاویر SEM

نشان دهنده شکلگیری نانوسیمها بر روی ویفر سیلیکون میباشند .در نمونه نزدیکتر با کاهش
شار گاز حامل ،قطر نانوسیمها کاهش یافته است .در فاصله  4 cmاز بوته ،هنگامی که شار گاز
 51 sccmبوده است ،نانوسیمهایی با صفحات بلوری ( )611و ( )642دارای ساختار تتراگونال و
هنگامی که شار گاز  111 sccmبوده است ،نانوسیمهایی با صفحات بلوری ( )411و ( )921دارای
ساختار کریستوبالیت رشد یافتهاند .در فاصله  11 cmاز بوته ،در حضور گاز آرگون با شار sccm

 51و  111 sccmنانوسیمهای آمورف شکل گرفتهاند .آنالیز عنصری ،حضور عناصر سیلیکون و
اکسیژن را در نمونههای سنتز شده نشان میدهد .با کاهش شار گاز حامل ،درصد اتمی سیلیکون
افزایش و درصد اتمی اکسیژن ،کاهش یافته است.
در بخش بررسی اثر کاتالیزور  ،از پودر  SnCl2.2H2Oبه عنوان کاتالیزور و از گاز اکسیژن و
آرگون با نسبت معین به عنوان گاز حامل استفاده شده است .تصاویر  SEMنشان میدهند الیهای
متخلخل بر روی ویفر  Siتشکیل شده و همچنین در بعضی نواحی ،الیهها به صورت عمودی رشد
یافته است .این نمونه با داشتن صفحات بلوری مربوط به  SiO2و  SnO2بسبلوری و دارای دو فاز
میباشد .در تصویر  ، XRDقله ارجح ( )122مربوط به اکسید سیلیکون و سایر قلهها مربوط به
اکسید قلع میباشند .آنالیز عنصری الیه متخلخل و قسمتهایی که به صورت عمودی رشد
یافتهاند ،نشان میدهد هر دو ناحیه ،شامل عناصر اکسیژن ،سیلیکون و قلع میباشند با این
تفاوت که الیه متخلخل ،سیلیکون بیشتری و نواحی رشد یافته به صورت الیههای عمودی ،قلع
بیشتری دارند.
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Abstract
In this experimental research work we have studied the morphological plus
elemental analysis, structural and optical properties of SiO2 nanostructures grown on Si
substrate by chemical vapor deposition (CVD) method. In this study, we have used the
scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and photoluminescence
(PL) apparatus.
In samples grown by this method, SiO2 nanostructures were synthesized by the
pure (99.98%) silicon monoxide (SiO) powder in the presence of Ar as carrier gas. In
the first section of this study, the effect of the distance of the substrates - P-Si(111) and
P-Si(100) - from the boat, the effect of growth time and also carrier gas flow rate on
physical properties of films were investigated. We found substrates are covered with
networks of nanowires with various Si to O atomic ratios, and have a polycrystalline
nature for closer samples to the boat (~ 4 cm) and amorphous nature for the farther
ones (~10 cm).
In the second section, the effect of the presence of the catalyst were investigated
on synthesize of SiO2 nanostructures. In this experiment we used the SnCl2.2H2O
powder as the catalyst and a mixture of Ar and O2 as carrier gas. In this sample, a
polycrystalline porous layer is grown on silicon wafer.

Keywords: Silicon Oxide, Nanostructure, Chemical Vapor Deposition (CVD).
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