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پراش با استفاده از  p (011) ووع کانیلیس هیرالیز یبر روخلخل تم کانیلیس عمودی کروص هییتع
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 چکیذه
 شیهتخلخل ٍ ص ِیال اىیه یس گشفتِ است. اختالف دس پاساهتش ضثکِ اهَسد هغالؼِ قشا کسی( تَسظ پشاش پشتَ اPSهتخلخل ) کاىیلیس ِیال یٍ ساختاس یخَاظ تلَس

ضَد. ػالٍُ تش  یاد هیص یتخلخل، تِ عَس خغ ضاىیه صیهتخلخل تا افضا کاىیلیس یا ِیال ػوَدی ضذ. کشًص یشیاًذاصُ گ کسیتَسظ پشاش پشتَ ا کاىیلیس ِیال

 است. شگزاسیهتخلخل تأث ِیص الٍ جْت کشً ضاىیتش ه کاىیلیس ِیشالیص ی ٌذُیتخلخل، ًَع آال
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Abstract  
 

Crystal and structural properties of porous silicon (PS) layer are studied by x-ray diffraction. Variation at 

lattice parameters between porous silicon layer and Si substrate are measured by x-ray diffraction. 

Perpendicular strain of PS layer increases by increasing porosity. In addition to porosity, type of Si substrate 

effects on orientation and rate of porous layer strain.  

  

PACS No. 77.80.bn 

 

  قذمهم
توک   یسٍ ییایویهتخلخل، تِ سٍش سوًَص الکتشٍضو   کاىیلیس     

 لیووکووِ تووِ دل ذ،یووآ یتذسووت هوو HFدس هحلووَ   کاىیلیتلووَس سوو

 ةیو هوَسد تَجوِ توَدُ اسوت ٍ ت ش     یفشاٍاى آى هادُ ا یکاستشدّا

 لیو تحل یاص سٍش ّوا  یکو یتاضوذ.   یتلوَس کاهول هو    کیاص  یخَت

 صاسوتاادُ ا  ،خول هتخل ی ِیو دس ال کٌَاخوت ی شیو ساختاس ٍ کشًص غ

 کاىیلیسو  ِیکشًص دس ال .]1[تاضذ  یه کسیتاصتاب ٍ پشاش پشتَ ا

 یهٌحٌو  یضَد، تشا یه یشیاًذاصُ گ کسیا یهتخلخل تا پشاش پشتَ

 ٌِیطیضَد کِ ت یهطاّذُ ه یهختلا یتا ضذت ّا ٌِیطیپشاش، دٍ ت

تاضوذ ٍ   یهتخلخول هو   کاىیلیسو  ِیو اٍ  تا ضذت کوتش هشتَط تِ ال

 طوتش یتَدُ کوِ ضوذت آى ت   کاىیلیس ِیشالیشتَط تِ صدٍم ه ی طٌِیت

 یذگیتوَاى کطو   یتشاگ ه یدٍ قلِ ٍ ساتغِ  يیتاضذ. تا داضتي ا یه

 ِیو ال شیهتخلخل سا اص ص ِیًوَد. اگش ال يییسا تؼ یدس پاساهتش ضثکِ ا

قوشاس   کوس یآى سا تحت پوشاش پشتوَ ا   PSٍ پَدس  نیآى جذا کٌ ی

ٍ  ذخَاّذ ض یهاًآى کوتش اص ص یپاساهتش ضثکِ ا نیدّ  شیو ص یکوِ س

 . ]2[قشاس داضتِ است  کاىیلیس ِیال

توَاى   یهتخلخل ضکل گشفتِ سا ه کاىیلیدس هَاد س یگستشدگ هٌطأ

کوشًص ّوا    يیاص ًسثت سغح تِ حجن تضسگ آى ّا داًست. ا یًاض

توا   شایو تاضوٌذ ص  یه یدس سغح تلَس SiHxاص حضَس  یاحتواالً ًاض

اً ثاؼ دس سغَح  تاال، خألپخت دس تحت  ذسٍطىیػول ٍاجزب ّ

 حجون ًسوثت سوغح توِ     يیو ا يیّا هطاّذُ ضذُ است. ّوچٌ ِیال

ضووَد کووِ دس هجوواٍست ّووَا  یتاػووم هوو ،تخلخووله ِیووتووضسگ ال
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دس پواساهتش   شییو هٌجوش توِ ت    ضَد کِ طتشیّا ت ِیال يیا َىیذاسیاکس

 . ]3[ضَد  یهتخلخل ه  کاىیلیس ِیال یضثکِ 

 ضاىیو ّوچوَى ه  یتِ ػَاهل هتخلخل ِیٍ جْت کشًص دس ال یتضسگ

توَاى توا    یداسد. تخلخول سا هو   یتسوتگ  ٌذُیٍ ًَع آال ِیتخلخل ال

. کشًص دس نیتاال تثش  خَسدگیصهاى  ایٍ  اىیجش یدس چگال صیافضا

ضوذُ اسوت. توِ ػٌوَاى      یشیتا تِ حا  اًذاصُ گ یهختلا یًوًَِ ّا

تا سغح پاساهتش  یهَاص یجْت ّا یتشا p+ ًَع کاىیلیس یهثا  تشا

تاضذ ٍ دس جْت ػوَد تش سوغح   یه ِیال شیآى هطاتِ تا ص یضثکِ ا

 یهتخلخول هطواّذُ هو    ِیو ال یدس پاساهتش ضثکِ ا یاًذک یگستشدگ

داًسوت.   یفطواس  سغحی تٌص کیاص  یتَاى ًاض یضَد کِ آى سا ه

ساهاى هٌجش  یّا یپشاکٌذگ یتشا  یػذم تغاتق ضثکِ ا يیا يیّوچٌ

تَاى کشًص ّا  یه ضیساهاى ً یکٌذگضَد پس تا پشا یه یآت اًت ا  تِ

 .]3ٍ4[سا هطخع ًوَد 

دس آى ّوا،   نیحذ تسل ضاىیضذُ دس هَاد تستِ تِ ه جادیا یّا کشًص

 ی)قاتول تاصگطوت( ٍ کوشًص ّوا     کیاالسوت  ِیضاهل کشًص دس ًاح

توَاى   یهو  ضیو هتخلخل ً ِیتاضذ. دس هَسد ال ی)هاًذگاس( ه کیپالست

 َىیذاسو یاص اکس یًاضو  یاًووَد. کوشًص ّو    جادیکشًص ّا سا ا يیا

ّوا ٍ   ِیو دس ال ظىیاکسو  حضوَس  لیو ٍ تاصپخت ًوًَِ تِ دل یحشاست

هٌجوش توِ    ظىیٍ اکسو  کاىیلیسو  ییاًثساط گشها ةیضش اىیتااٍت ه

 يیخَاّوذ ضوذ ّوچٌو    کاىیلیس ِیال یتخلخل تش سٍ ِیال یذگیخو

هٌجش تِ کوشًص   ِ،یال شیهتخلخل ٍ ص ِیال اىیّا ه یحضَس دسسفتگ

ضوَد.   یهو  َىیذاسیتؼذ اص اکسٍ ایجاد تٌص پسواًذ  کیپالست یّا

 یهتخلخل تِ ػٌوَاى جوارب هو    ِیدس ال ؼاتیجزب تخاس ٍ ها شیتأث

ضَد کِ تا ػول خطوک کوشدى    کیاالست یتَاًذ هٌجش تِ کشًص ّا

 یهو  يیضوذُ اص تو   جواد یا یّا ٍ ٍاجزب گاصّا، کشًص ّا ِیال يیا

ثت سوغح توِ   ًسو  یهتخلخول داسا  ِیکِ ال یی. اص آًجا]2ٍ5[سًٍذ 

دس  یکوو  صیپش ضًَذ افوضا  ؼاتیکِ اص ها یّست ٍقت یحجن تضسگ

 یگاصّوا  یتخاسّوا  یتشا یضَد ٍل یه جادیّا ا ِیال يیکشًص دس ا

اص  یاثوش ًاضو   يیو . اذیو آ یدس کشًص تَجَد ه یکاّص اًذک ،یجزت

هتخلخول   ِیو هَجوَد دس ال  یدس هٌافز ٍ حاشُ ّوا  یٌییچگالص هَ

 یَاًٌوذ هٌجوش توِ اًت وا  قلوِ ّوا      ت یهو  ضیو کشًص ّا ً يیّستٌذ ا

 .]4[ضًَذ  ضیساهاى ً یپشاکٌذگ

هختلف دس ًوًَِ  یاص تخلخل ّا یًاض ػوَدیه الِ کشًص  يیا دس

 .ًوَد نیهغالؼِ خَاّ کسیّا تا پشاش پشتَ ا

 

 روش آزمایص
)آالئیذُ تا تَسى( ٍ  pالیِ تخلخل سٍی ٍیاش سیلیکاى ًَع      

هی تاضذ تَسظ  cmΩ 5-1آى ٍیظُ ( کِ ه اٍهت 111جْت )

ّیذسٍفلَسیک تا  ایی دس هحلَ  الکتشٍلیت اسیذیسًَص الکتشٍضیو

( تا چگالی 1:1تا ًسثت حجوی ) % ٍ اتاًَ 41-38غلظت 

mA/cmجشیاى
دقی ِ تْیِ  41تا  11ٍ صهاى آًذیضاسیَى تیي  21 2

 SEMتػاٍیش  2هطخػات ًوًَِ ّا ٍ جذٍ   1ضذُ اًذ. جذٍ  

. یک عشف ٍیاش سیلیکاى جْت اتػا  آى ّا سا ًطاى هی دّذ

الیِ  mμ 1َم تِ سٍش تثخیش حشاستی تِ غخاهت یاّویک تا آلَهیٌ

دقی ِ پخت اًجام  31ٍ تِ هذت  C451˚  ًطاًی ٍ دس کَسُ تادهای

آًذ ٍ پالتیي کِ  ى دس سلَ  الکتشٍضیویایی تِضذُ است. اص سیلیکا

گی اسیذ ّست تِ قغة کاتذ هٌثغ یک فلض ه اٍم دس تشاتش خَسد

 جشیاى هتػل هی کٌین. 
 

 هطخػات ًوًَِ ّای ساختِ ضذُ 1جذٍ  

ضوا

سُ 

ًوَ

ًِ 

 صهاى خَسدگی

 )دقی ِ(

 

.10
-3(∆d/d) 

 کشًص ػوَدی

ضخاهت 

 PSالیِ 

(mμ) 

 تخلخل

)%( 

1 11 1.13 1.8 4 

2 21 - 4.5 16 

3 31 2.27 5.1 22 

4 41 4.13 5.6 23 

 

 
 ًوًَِ ّا SEMتػاٍیش  2جذٍ  

  ًوای تاال ًوای ػشضی

  

ًوًَِ 

11 
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ًوًَِ 

21 

  

ًوًَِ 

31 

  

ًوًَِ 

41 

 

 بحث و وتایج
اغَ  تؼییي کشًص دس یک تلَس تا استاادُ اص ساتغِ تشاگ هی     

، دس حالت کشًص یافتِ تاضذ dتاضذ اگش فاغلِ غاحات ضثکِ ای 

ت ییش  d∆تِ اًذاصُ ی تا تَجِ تِ ساتغِ تشاگ  ایي فاغلِ غاحات

 هی کٌذ 

 (1                     )               n𝝀=2dsinθ              

𝝀  ،عَ  هَج پشتَ ایکسθ  ،صاٍیِ تشاگn  هشتثِ پشاش هی تاضذ

عیف پشاش سیلیکاى هتخلخل ًطاى هی دّذ صاٍیِ تشاگ تِ اًذاصُ 

θ∆  ِجاتِ جا هی ضَد کِ هیضاى ت ییش ًسثی فاغلِ غاحات ضثک

 ای سا تا تَجِ تِ ساتغِ 

 (2  )                                             ∆d/d= - cotθSi.∆θ          

تذست هی آیذ. قلِ پشاش ًوًَِ کِ ّواى کشًص ػوَدی هی تاضذ، 

p ( هی تاضذ. ه ادیش اًذاصُ 411( اص غاحِ ی )111تا جْت گیشی )

ٍ صیش الیِ  PS ( الی411ِ)فاغلِ غاحات گیشی ضذُ ت ییش 

لیکاى هی سیلیکاى ًطاى دٌّذُ کشًص دس ساستای ػوَد تش سغح سی

هؼوَلی اص ًوًَِ ّای هتخلخل پشتَی ایکس عیف پشاش  تاضذ.

 ٍ تٌْا یک پیک پشاش داسین ّیچ گًَِ کشًطی سا ًطاى ًوی دادًذ

دتکتَس ثاتت دس ساستای قلِ ی  دس آى کِ ٍلی تا ًَػی اسکي خاظ

د ٍ تٌْا هٌثغ ت ییش صاٍیِ دّذ دٍ تشاگ ًگِ داضتِ هی ضَ پشاش

 4ًوًَِ ی  عیف هؼوَلی اص 1. ضکل ًَذهی ض پیک پشاش هطاّذُ

ّوچٌیي تا تَجِ تِ ساتغِ  ایي اسکي سا ًطاى دادُ است. 2ٍ ضکل 

ت ییش عَ   فاغلِ ی غاحات اتوی هی تَاىتا   a0 پاساهتش ضثکِ ای

 سا هحاسثِ کشد. پاساهتش ضثکِ ای

(3    )                               dhkl = a0 /(h2+k2+l2)1/2 

ًوًَِ ی  PSتالف پاساهتش ضثکِ صیش الیِ سیلیکاى ٍ الیِ ه ذاس اخ

2.57X10دس جْت ػوَد تش سغح تشاتش  1
-3

 
0
A .هی ضَد 

 

 
 تا هختػات ًیوِ لگاسیتوی  4ًوًَِ  ػادی : عیف پشاش 1ضکل 

 

 
تا هختػات ًیوِ   4ًوًَِ  تذست آهذُ اص دٍ اسکي : عیف پشاش 2ضکل 

 لگاسیتوی

 

ًوَداس عیف پشاش  یک هیکشٍى کوتش اص خاهتدس ًوًَِ ّای تا ض

پٌْای قلِ  PSت الیِ ٍ تا افضایص ضخاه ى ّا تاسیک تش هی تاضذآ

 پشاش افضایص هی یاتذ.

 اختالف تذست آهذُ هی تَاى ًطاى داد ایيتا تَجِ تِ ه ادیش  

دس جْت ػوَد تش ٍ صیش الیِ  PSفاغلِ غاحِ ای الیِ  ًسثی
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تخلخل هی تاضذ کِ  ی اص، تاتؼی خغسغح یا ّواى کشًص ػوَدی

 .سسن ضذُ است 4ًوَداس آى دس ضکل 

 

 
 پارامتر ضبکه بر حسب تخلخل طول وسبی : ومودار تغییر 3ضکل 

 

ّستٌذ  دسغذ 23الی  4تیي ایي آصهایص ًوًَِ ّا داسای تخلخل  دس

هی تاضذ   eV 2-1.5تیيگاف ًَاسی  کِ عثق هحاسثات قثلی

َاى ًاضی اص کشًص ّای ایجاد . ایي ت ییش گاف ًَاسی سا هی ت[6]

الیِ  کِ تا افضایص پاساهتش ضثکِ داًست ضذُ دس الیِ ی هتخلخل

 گاف ًَاسی تضسگتش هی ضَد.هتخلخل 

  وتیجه گیری
سیلیکَى  pّواى عَس کِ هٌحٌی ّای پشاش ًوًَِ ّای ًَع      

( داسین. 411ًطاى هی دٌّذ دٍ قلِ ی پشاش اص غاحِ )هتخلخل 

 .قلِ ی اٍ  تا ضذت کوتش هی تاضذ PSیِ ی قلِ ی هشتَط تِ ال

ایي اًت ا  قلِ ی پشاش سا هی تَاى ًاضی اص حضَس تَصیغ تٌص 

غاحِ ای داًست کِ تا ػم ت ییش پاساهتش ضثکِ ای ٍ سختی الیِ 

هتخلخل هی ضَد کِ تِ ػَاهل هختلف ّوچَى هیضاى آالیص، ًَع 

 آالیٌذُ ٍ ه ذاس تخلخل ٍاتستِ هی تاضذ.
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