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  قرمزمادون  طيفتبديل فوريه مطالعه اثر بخار متانول بر سطح سيليكن متخلخل با استفاده از 
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  چكيده

اين مشاهدات حاكي از . توسط ميكروسكوپ الكتروني مشاهده گرديد آنها و سطحند  ساخته شد n-Si(111) سيليكن متخلخل بر روي پايه هاي  نمونهدر اين مطالعه،
و يابد  كاهش ميمتانول بخار ها در برابر چند درصد   رسانايي الكتريكي نمونه.كل در ابعاد ميكروني تشكيل مي شودمثلثي شهاي  آن است كه بر روي سطح، حفره 

اين بدان معني . دشو ميسطح سيليكن متخلخل اكسيد شدن جزيي و موقتي دهد كه حضور متانول موجب  نشان ميها  مادون قرمز از نمونه طيف  تبديل فوريهنتايج
عالوه بر اين تبديل فوريه طيف مادون قرمز آشكار . باشد قابل توجيه ميكاهش جريان الكتريكي ترتيب  شده و بدينغير فعال در حضور متانول ين آزاد حاملاست كه 

. شود  نميSi-Hهاي جايگزين پيونداكسيژن  مانند روشهاي معمول اكسيداسيون سطح سيليكن، وشوند   با اكسيژن تركيب مي،جفت نشدهسازد كه اتمهاي سطحي  مي
 .و جريان هم به مقدار اوليه خود نزديك مي شودين رفته با حذف بخار متانول پيوندهاي اكسيژن پديد آمده در سطح از ب
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. 
Abstract 

 
In this research, porous silicon samples are obtained from n-type silicon (111) wafers. Scanning electron 
microscopy reveals that the surface of the samples consists of the triangular pores with micron size. The 
electrical conductivity of the samples decreases after exposure to methanol gas. FTIR measurements show that 
a partial oxidation as well as methanol absorption on the PS surface takes place therefore free carriers 
passivate. In addition, oxygen absorption takes place on dangling bonds. This phenomenon is reversible, i.e. by 
preventing exposure to methanol, oxidation disappears and current approaches to its initial values. 
PACS No.           68.35 
 

  قدمهم
   يكي از كاربردهاي مطرح و مهم سيليكن متخلخل استفاده آن در 

قابل اندازه  تغيير خواص. ساخت حسگرهاي بخار مواد آلي است
واد آلي، منجر به آشكارسازي گيري اين ساختار در حضور بخار م

] 1[ رخشانيميزان در ات، تغييرتغييراين از جمله . شود  ميآن مواد
گرچه تاكنون . باشد در حضور متانول مي] 2[ي كو رسانايي الكتري

براي توضيح اين تغييرات، مطالعاتي انجام شده است اما نتايج اين 

مطالعات، هنوز منجر به ارايه مكانيزم جامع و كاملي در اين زمينه 
نوع براي پي بردن به در مطالعه حاضر . نگرديده است 

ح سيليكن ها و تغييرات شيميايي رخ داده در سط برهمكنش
با استفاده پديده تغيير رسانايي در حضور متانول و توجيه متخلخل 

)طيف مادون قرمزي  تبديل فوريهاز  )FTIR،  سطح نمونه مطالعه
  . استگرديده 
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  روش آزمايش
با مقاومت  n-Si(111) ي    براي ساخت سيليكن متخلخل از پايه

cmρويژه  = Ω3 - t ضخامت و 5 mμ= ±250 20 

بر روي  به روش الكتروشيميايي براي ايجاد تخلخل. استفاده گرديد
 چگالي جريان و% 5/19  با غلظت HF از محلول اسيد اين پايه

mA cm2/77/0 دقيقه استفاده شد 30 به مدت.   
از ها  تخلخل ايجاد شده برروي نمونهشكل  تعيينبراي    

  . گرديد استفاده Philips-XL30ميكروسكوپ الكتروني روبشي 
-Arid-zone,ABB براي طيف سنجي مادون قرمز از دستگاه

Bomem,MB-Series  در مد عبوري در بازهcm-1 4000-400 

 اسكن در هر نمونه استفاده 200 وتعداد cm-1 4 با تفكيك پذيري
ل نشده بعنوان زمينه پايه سيليكن متخلخاز  اين آزمايشها در. شد

ها در مجاورت  سنجي  براي انجام برخي از طيف. .استفاده گرديد
را به حالت بخار درآورده و نمونه را در ، اين ماده بخار متانول

  . معرض آن قرار داديم
متانول ، از بخار ها به  گيري مستقيم حساسيت نمونه    براي اندازه

يك اتصال طال بر روي نمونه و اتصال اهمي در پشت نمونه 
  . استفاده شد

  نتايج و بحث 
گرفته شده از سطح را با ميكروسكوپ الكتروني  تصوير 1شكل     

در سطح مثلثي شكل هاي ميكروني  اخورس. نشان ميدهدروبشي 
ا به وجه كريستالي نسبت ه فرهحمثلثي شكل . شود ديده مينمونه 

 كه در استي ا از مرتبهها  حفره ابعاد و ]3[ ودش داده مي
 .]4[  قابل انتظار استn ي هاي متخلخل با پايه سيليكن

بين اتصال طال  ،از سطح مقطع نمونه جريان عبور كرده 2   شكل 
را در ) 2(a)  شكل(و يك اتصال اهمي در پشت نمونه آن بر روي 

تدا در حد چند ده جريان كه در اب. دهد   ولت نشان مي1ولتاژ ثابت 
 1-2 درصد متانول به %6حدود ميكروآمپر است، با ورود 

پس از خروج متانول از محفظه، جريان تقريباً . رسد ميكروآمپر مي
  .گردد ي خود باز مي به مقدار اوليه

براي طيف سنجي مادون قرمز از نمونه هايي استفاده شد كه بعد از 
تانول نگهداري شده ساخت براي جلوگيري از اكسيد شدن در ا

% 18,5 ثانيه در محلول 60بودند و قبل از طيف سنجي نيز بمدت 
HF گرفته بودند قرار.  

) هاي تبديل فوريه مادون قرمز  جزئيات طيف3شكل  )FTIR 
، در حضور بخار متانول (a) اي از سيليكن متخلخل را در هوا اليه
(b)  محيط و در هوا و بعد از خروج متانول از(c)  در فاصلهcm-1 

براي . دهد نشان مي،  به همراه اعداد مربوط به پيكها400 - 1400
داده هاي . اند شده هم شيفت داده ها نسبت به   منحني،وضوح بيشتر

در ] 5-7[مربوط به پيكهاي مشخص شده با استفاده از مراجع 
  .  آورده شده است1جدول 

  

  
  

  . n-Si(111) از سطح سيليكون متخلخل نوع SEMتصوير -1شكل 
  

 
 تغييرات جريان الكتريكي نمونه سيليكن متخلخل بين يك اتصال طال -:2شكل

 ولت در حضور 1در ولتاژ ثابت ) a(در روي نمونه و اتصال اهمي پشت نمونه
  ).b(غلظتهاي مختلف متانول 
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در  n-Si(111) تبديل فوريه طيف مادون قرمز سيليكن متخلخل نوع -3شكل 

متانول از محيط  دقيقه بعد از خروج 10و  (b)متانول بخار ، در حضور  (a) هوا
   .(c)و در هوا

   و پيوندهاي مربوطه FTIRمدهاي نوساني اندازه گيري شده با:  1جدول         
شماره 
  پيك

  پيوند پيشنهادي  cm-1عدد موج 

1  628  SiH bending in(Si3-SiH)[5]   
2  667  SiH wagging[5]  

3  829  Si-O bending in Si-O-Si[5]  

4  918  SiH2 scissor[6] , SiF[7]  

5  1056 -1014  SiO streching in O-SiO and 
C-SiO[5] 

   
 در هر سه طيف  Si-H xپيكهاي مربوط به مدهاي متفاوت پيوند 

 حضور هيدروژن در سطح نمونه در هر ديده مي شود كه نشانگر
وقتي سيليكن متخلخل در مجاورت بخار . باشد سه حالت مي
  ظاهر مي شوندSi-O-Siگيرد پيكهاي مربوط به  متانول قرار مي

و بعد از خروج گاز دوباره اين پيكها ناپديد ) 3 در شكل bطيف (
يعني اكسيداسيون موقتي و جزئي  ) 3 در شكل cطيف  (گردند مي

 و T.Holec. دهد با جذب گاز در سطح سيليكن رخ مي
اسيد  براي سيليكن متخلخلي كه سطحش توسط نيزهمكارانش 

 پوشيده شده بود، methyl 10-undecenoateلوئيس وماده آلي 
 در مد انعكاسي FTIRطيف استفاده از با ي مشابهي  به نتيجه
د اكسيد شو همانطور كه مالحظه مي]. 8[دست يافته بودند نفوذي 

شدن جزئي سطح سيليكن متخلخل از شدت پيكهاي مربوط به 
Si-Hها  كند، بعبارت ديگر در اين حالت اين هيدروژن  كم نمي

دهند بلكه اكسيژن در  نيستند كه جاي خود را به اكسيژن مي
شود و البته با توجه  ميجذب جفت نشده هاي پيوندهاي  جايگاه

 موقتي است و از نوع به برگشت پذيري اين فرآيند جذب هم
 اكسيژن در در هر حال جذب. فيزيكي ويا شيميايي ناپايدار است

 بار در  آزادتواند از ميزان حاملين سطح سيليكن متخلخل مي
ها بكاهد، زيرا در سطح مشترك بين  يعني الكترون ، nسيليكن نوع 

Si و SiOx سطوح انرژي جديدي در شكاف انرژي SiOx بوجود 
غير افتند و در نتيجه  ها به دام مي الكترونها در اين تله .]1[ آيد مي

رسانايي  كاهش حاملين بار آزاد به معناي كاهش .شوند فعال مي
گيري   اندازهدر حضور بخار متانول است كه در آزمايشالكتريكي 
بوجود آمدن حالتهاي  . ) 2شكل  (استمشاهده گرديده حساسيت 

لخل در حضور بخار متانول الكتروني جديد در سطح سيليكن متخ
، واين با نتايج بدست آمده از تبديل ]2[قبالً هم گزارش شده است 

  . فوريه طيف مادون قرمز همخواني دارد
هاي مشاهده شده در حضور  شود پديده همانطور كه مالحظه مي

همانطور .  برگشت پذيرندند اما تقريباًبخار متانول گرچه سريع نيست
 دقيقه طيف مادون قرمز 10شود بعد از  ي م ديده3كه در شكل 

 هم 2هنوز كامالً به حالت اوليه خود برنگشته است و در شكل 
شايد . شود كه جريان به مقدار اوليه خود باز نگشته است  ديده  مي

علت در اين باشد كه اكسيد شدن سطح سيليكن متخلخل در 
ن به مدت زماكامالً برگشت پذير نيست و ] 8[حضور الكلها 

قرارگيري سيليكن متخلخل در معرض الكل وبه ميزان الكل بستگي 
   .دارد

  نتيجه گيري
سيليكن متخلخل تحت تأثير بخار متانول به مقاومت الكتريكي     

 از افزايشبراي توجيه اين . يابد  ميافزايشميزان قابل توجهي 
 با استفاده. ها استفاده شد تبديل فوريه طيف مادون قرمز اين نمونه

شود كه در حضور بخارمتانول  از طيف سنجي مادون قرمز تأييد مي
اكسيد شدن سطح، . شود  در سطح تشكيل ميSi-O-Siپيوندهاي 

كه براي حاملين ورد آ حالتهاي الكتروني جديد در سطح بوجود مي
. كند كند وآنها را غير فعال مي نقش تله را بازي مي) الكترونها (آزاد 

جريان الكتريكي عبور كرده از سيليكن همين امر موجب كاهش 
 پديده اكسيد شدن سطح سيليكن در حضور .متخلخل مي شود

بخار متانول يك واكنش برگشت پذير است زيرا بعد از خروج گاز 
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. جريان شروع به افزايش مي كند وبه مقدار اوليه نزديك مي شود

  .شود اين برگشت پذيري با طيف سنجي مادون قرمز نيز تأييد مي
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