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 یزانم یراثت مورد استفاده قرار گرفته و  pنوع  رسانای یمهن یلیکونس یاصالح سطح ی( براینگ)اچ یمیاییالکتروش یحکاک آیندفر یق،تحق یندر ا: چکیده

 I-V یابی ( ، مشخصهFESEM) یدانیم یلگس یروبش یالکترون یکروسکوپم یزهاینالیق آآماده شده از طر ینمونه ها یکیخواص الکتر شناسی، یختتخلخل بر ر

تخلخل شده  یزانسطح و م یزبر یشموجب افزا ینگاچ یزانم یشکه  افزا دهدمیسطح نشان  یخت شناسیحاصل از ر یجمورد مطالعه قرار گرفته است. نتا C-fو 

به روش  یشده سطح یدستکار یهاداشته و نمونه یرفتار شبه اهم وداز خ سطحی اصالح فاقد نمونه که دهدمی نشان ها نمونه یکیخواص الکتر یبررس یجاست. نتا

اشباع  یان(، کاهش جرΦB0) یارتفاع سد شاتک یشموجب افزا ینگاچ یزانم افزایش ها، نمونه یندر ا یناز خود نشان دادند. همچن یودیرفتار د ینگاچ

 است. یافته( بهبود MS)یمرسانان -فلز یودد ییتخلخل کارا میزان یشبا افزا یگر( شده است. به عبارت دn)آلی یده( و فاکتور اI0معکوس)

 .یکیتخلخل, خواص الکتر یزانم یمیایی،الکتروش ینگاچ یند، فرآ pنوع  یلیکونس :کلید واژه
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Abstract- In this research, the electrochemical etching process is used to modify the 

surface of the p-type silicon and the effect of porosity amount has been studied on the 

morphological and electrical properties of the prepared samples using Field Emission 

Scanning Electron Microscopy (FESEM), I-V and C-f analyses. 

The results of surface morphology show that, the surface roughness and porosity increase 

by increasing the amount of etching prosses. The results of the electrical properties of 

the samples show that the sample without surface modification has a near-ohmic behavior, 

and the surface-modified samples by the etching method show diode behavior. Also, in these 

samples, increasing the amount of etching increases the Schottky barrier height (ΦB0), 

decreases reverse saturation-current (Io) and the ideality factor (n). In other words, by 

increasing porosity, the efficiency of the fabricated metal-semiconductor (MS) diode has 

been improved.  

Keyword: p-type silicon, electrochemical etching process, porosity amount, electrical 

properties. 
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 مقدمه -1

ساختارها یدر دهه ها شته نانو ساناها به دلیمهن یگذ ساختار یلر صر به فرد  توجه قابل  یو حرارت یکیمکان یکی،الکترون یکی،اپت ی،خواص منح

در  یفراوان یلاز قب یژگیهاییرس  اناها اس    که بواس   ه ویمهن ترینمهم و ترینیمیاز قد یکی یلیکونرا به خود جلب کرده اند. س   یمالحظه ا

شتن ت ب یینپا یدتول ینهبودن، هز یسمغیر یع ،طب صنع   یریپذ یقو دا شترمدرن  ب مدارهای مجتمعبا  ساناها مورد توجه  یمهن یهاز بق ی ر

س  یکیو اپتوالکترون یکیونساخ  ادوات الکتر یبرا یکالکترون یژهمختلف بو یقرار گرفته و در حوزه ها شده ا  یژگیهایو .[3-1] بکار گرفته 

 یو د ییکالکتر یکی،اپت یژگیهایو ییر. کاهم ابعاد، موجب تغیابد یش  ود که ابعاد آن کاهم م یآش  کارتر م یهنگام یلیکونمنحص  ر بدرد س  

شودم یلیکونس یکیالکتر ستکار یم یکوانتوم یو عل  آن اثر محدودشدگ ی شد. د  یبر روآالیم، گاماپالسما و غیره  از جمله یفراوان یها یبا

 .[5, 4]آن تا به امروز انجام شده اس  فیزیکیخواص  ییررسانا به منظور تغ یمهن ینا

ستکار ینااز انواع  یکی س یجادها ا ید ساختار  س یلیکونتخلخل در  ساخ   سPSمتخلخل) یلیکونو  س .   ید یکمتخلخل  یلیکون( بوده ا

س  که دارا یلیکونس یداکس یمرکب از د یکالکتر س یساختار یها یناهمگن یو هوا ا س .  یکوچکتر از طول موج نور معمول یارب  یک PSا

ضر ماده سانگرد وتابع م یببا  س  ناهم شد که با افزا یتخلخل م یزانشک ضر یزانم یمبا س   یبتخلخل مقدار  و به  یابد یکاهم مآن شک

ش یسلولها ساخ  در یلدل ینهم ضر یازکه ن یدیخور شد از اهم یم یین  پاسشک یببه  س  ییباال ی با به  PS  ینهمچن. [6]برخوردار ا

 یکاربردها یآن دارا یرپذ یقت ب یع اتاق و طب یدر دما ینسانسس ح باال، خواص لوم یریعل  داشتن نسب  س ح به حجم باال، واکنم پذ

ساخ   یوتکنولوژیب  یی،دارو یعصنا ی،حسگرها، انرژ ییک،فوتو ولتا یک،اپتوالکترون یکروالکترونیک،م یعصنا یلاز قب ییها ینهدر زم یفراوان و 

 .[9-7]باشد مینازک  یها یهال

 یبرا یادیز یمجتمع اس   اما همچنان چالم ها یکاپتوالکترون یتکنولوژ ینهدر زم یادیز یلپتانس  ی( داراPSمتخلخل ) یلیکونبا آنکه س 

از جمله  یزیکیاز خواص ف یاریوجود دارد. بس  یلیکونموجود س  یبا اس تداده از تکنولوژ یلیکونبر س  یمبتن یکفوتون یس اخ  دس تگاه ها

 .[11, 10]قرار گرفته اس  یمورد بررس یراخ یمتخلخل در سالها یلیکونس خ ی یرو غ یخ  یکاپت

مورد  یستماتیکوس  یبصورت جد یمتخلخل و عاد یلیکونس یساختارها یکیالکتر یو د یکیخواص الکتر یبررس یمتا آنجا که ما اطالع دار

وابستگی متخلخل شده و  یلیکوناز س ح س یبخش یمیایی،الکتروش ینگاچ یندفرآ یقپژوهم از طر یندر ا ینقرار نگرفته اس .  بنابر ا یبررس

متخلخل شده نشان  هایبخم  یکیخواص الکتر یبررس یجقرار گرفته اس . نتا یتخلخل مورد بررس یزانبه م آن یو ساختار یکیخواص الکتر

 آن شده اس . یکسوسازی موجب بهبود رفتار دیودی و در نتیجه ینگ،اچ یزانم یمافزا یقتخلخل از طر یزانم یمداد که افزا

 روش تجربی -2

a. مواد مورد استفاده 

 شده اس . یداریخر یهاستداده شده که از کشور روس یمیایی،الکتروش ینگاچ یندفرآ یقمتخلخل شده از طر یلیکونپژوهم از س یندر ا

b. ابزار و دستگاه های مورد استفاده 

ساخ  کشور چک  (TeScan - Mira III)مدل FE-SEM یس ح مق ع عرض یرتصاو یقاز طر یلیکونتخلخل س ح س یزانو م شناسی یخ ر

 انجام شده اس . KEITHLEY (2450 Source Meter) توسط دستگاه I-Vگیریقرار گرفته اس . اندازه یمورد بررس

 بحث ونتایج -3

c. یدانیم یلگس یروبش یالکترون یکروسکوپم 

 یکروسکوپم یس ح مق ع عرض یرتصاومربوط به  1(b)شکل سیلیکون متخلخل و مربوط به تصویر شماتیک از نواحی مختلف  1(a)شکل 

 یلیکونس یهمربوط به ناح 1pناحیه  b(1(شکل در د. باش یم pنوع  یلیکونمختلف س ح س ینگاچ یندفرآ یزانبا م یهناح 5 یروبش یالکترون

س ح  یانجام شده بر رو ینگاچ یندفرآ میزان یشترینتا ب ینکمتر یمربوط به نواح یببه ترت 5pتا  2pنواحی بوده و  یبدون دستکار یمعمول

و ابعاد  یزبر ینگ،اچ یندفرا یزانم یمشود با افزا یمشاهده م 1(b)شکل یس ح مق ع عرض یرهمان ور که از تصاو .باشد یم pنوع  یلیکونس
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 یکرومترم 2تا مقدار  (2pینگ )ناحیه اچ یزانم ینکمتر یانانومتر بر 300 یانگینمقدار م زابعاد تخلخل ا یکهاس  ب ور یافته یمتخلخل افزا

 محاسبه شده اس . یرروش پردازش تصو یقکه از طر یافته ییرتغ (5p)ناحیه  ینگاچ یزانم یشترینب یبرا

 

 نواحی با یروبش یالکترون یکروسکوپم یسطح مقطع عرض یرتصاو  b)، متخلخل یلیکونمختلف س یاز نواح یکشماتتصویر  a)(: 2شکل )

 .5pتا   1pاز مختلف  ینگاچ یندفرآ یزانم

d. یکیخواص الکتر 

 یهناح دهدینشان م 1p یهناح V-Iآمده اس .. همان ور که نمودار  2در شکل  5pتا  1pیو معکوس  مربوط به نواح  یممستق  یاسبا  V-Iنمودار  

از  یودیرفتار د  5pتا  2p ینواح V-Iرفتار مشخصه  ینگ،اچ یزانم یمبا افزا یجداشته و بتدر یرفتار شبه اهم ینگاچ ینداز فرآ یعار یلیکونس
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 یزان( و مsR)  یممستق یاس( ، مقاوم  در با0Iاشباع ) یان( ، جرB0Φصدر ) یاس( ، ارتداع سد در باn) یآل یده. فاکتور ادهدیخود نشان م

 آمده اس . 1مختلف در جدول  ینگاچ  یزانبا م  نواحی( مربوط به  RR) یکسوسازی

 (: پارامترهای اصلی به دست آمده از مشخصه یابی1جدول )

 I-Vمربوط به نواحی مختلف سیلیکون متخلخل

 oI n (eV)BoΦ sR )310( RR(nA) ناحیه

1P --- --- --- --- --- 

2P 8/99 6/2 69/0 111 5/25 

3P 3/62 5/2 70/0 202 9/41 

4P 4/13 4/2 73/0 370 2/47 

5P 2/15 7/2 73/0 162 7/9 

 

 

 .5pتا   1pنواحی مختلف سیلیکون متخلخل از  V-I(: نمودار بایاس مستقیم و معکوس 2شکل )

ل خسپس در تخل و یدهرس ینهبه کم 4p احیهمقدار بوده و درن یشترینب یدارا  2p یهناح یآل یدهدهد فاکتور ا ینشان م 1همان ور که جدول 

و بیشترین عکوس ماشباع  یانجردارای کمترین ل ختخل یزانمبا بیشترین  4pناحیه   ینچمنماس . ه یافته یم( دوباره افزا 5pه احیباالتر)ن

(  4pه احی)نینیدازه  معتا ان ینگاچ  یندفرآ یزانم یمافزا یگرباشد. به عبارت د یمنسب  به بقیه نواحی  یکسوسازی یزانارتداع سد و م مقدار 

شده  یودد ییدر کارا موثر یپارامترها یفموجب تضع ینگاچ  یندفرآ یزانم یمافزا ینه،مقدار به ینشده و بعد از ا یودد یژگیهایموجب بهبود و

 اس . 

 :[12]شود یم یانب یربصورت ز یو ولتاژ اعمال یانجر ینراب ه ب 1یونینشر ترمو یتئور م ابق

* 0 ( )
exp( )[exp( ) 1]B sq q V IR

I AA
kT nkT

 
  

 

                                                           
1 Thermionic Emission Theory 

(1) 
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 یدما ی،ال یدهفاکتور ا یچاردسون،تماس، ثاب  رس ح مساح   ی،ولتاژ اعمال یان،جر یببه ترت A* ,A ,V ,IB0Φ, q, k, T, n, sR , ینجاکه در ا

 یمنحن یتوان از عرض از مبدا قسم  خ  یمعکوس اشباع را م یانباشد. جر یم یو مقاوم  سر یکیم لق، ثاب  بولتزمن، بار الکتر

 ln(I)-V صدر بدس  آورد: یاسدر با 

   
* 2 0

0 exp( )Bq
I AA T

kT


 

 

   نمودار یقسم  خ   یبشود و ازش یم یفآل تعر یدها یونیترمو یاز تئور یتجرب I-Vمقدار انحراف اطالعات  ،بصورت n یآل یدهفاکتور ا

ln(I)-V ( بصورت ز1در راب ه )یدآ یبدس  م یر. 

( )
( )

q dV
n

kT d LnI


 

  یندفرآ یزانم یمشود با افزا یمشاهده م 1باشد. همان ور که از جدول  ی( مsR) یمقاوم  سر یود،د ییمهم و موثر در کارا یاز پارامترها یکی

 یمقاوم  سر یماس . افزا یافتهن کاهم آو پس از  یدهمقدار خود رس یشترینبه ب یلیکونس 4p یهو در ناح یافته یمافزا یمقاوم  سر ینگاچ

 sRمقدار  یرتاث یبررس یبرا یمختلد ی. روشهاشودیم یودد ییو کارا یکسوسازی یمموجب افزا یجهشده و در نت ینشت یاناز جر یریجلوگ عثبا

 V-Ln(I) یمنحن یقارتداع سد از طر یقدق یینتع یبرا یتواند مانع یم sRها وجود دارد. از آنجا که مقدار  یودد یکیالکتر یپارامترها یبر رو

 متخلخل استداده شده اس . یلیکونمختلف س یرفتار نواح یو بررس یسهمقا یاز روش نورده  برا یلدل ینباشد به هم

 :[12]عبارت اس  از F(V)به ولتاژ تابع نورده  یراب ه وابستگ

* 2

( )
( ) ( )

V kT I V
F V

q A T
 

 

 ( مشاهده می شود. 2می باشد. تابع نورده دیودهای مختلف از راب ه باال بدس  آمده که در شکل ) nاولین عدد صحیح بزرگتر از γدر این راب ه 

 

 .  5pتا   1pنواحی مختلف سیلیکون متخلخل از  V-F(V)(:  نمودار 3شکل )  

 :[13]استخراج کرد  6و  5را می توان از راب ه sRمقدار 

min

( )
s

kT n
R

qI

 


 

 بدس  آورد: یرتوان از راب ه ز یروش م ینرا در ا یارتداع سد شاتک ینهمچن

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



1st Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics (OAM). Namin, Ardabil, Iran. 

 

6 
 

0
0( )B

V kT
F V

q



  

 

نواحی  یبدس  آمده از تابع نورده برا B0Φو  sRمربوط به  یرباشد. مقاد یولتاژ مربوط به آن م 0Vو   F(V)مقدار  ینکمتر 0F(V(راب ه  یندر ا

 تا ینگاچ  یندفرآ یزانم یمشود که با افزا یمشاهده م 2آمده اس . از جدول  2در جدول  تداوتم ینگاچ یندفرآ یزانبا م یلسکونس مختلف

 اند.یافتهو  بعد از آن  کاهم  یافته یمهر دو افزا یو مقاوم  سر یسد شاتک اع، ارتد4p ناحیه

 متخلخل کونیلیس مختلف ینواح به مربوط نورده روش از آمده بدس  یسر مقاوم  و یشاتک سد ارتداعی اصل یپارامترها(: 2) جدول

 BoΦ sR(eV) ناحیه

1P --- --- 

2P 72/0 106 

3P 75/0 166 

4P 78/0 258 

5P 75/0 207 

 

 یمافزا یودد ییکارا ینگاچ یزانم یمدهند که  با افزا یبوده و نشان م یگردر توافق کامل با همد I-Vبدس  آمده از هر دو روش نورده و  یجنتا

 اس . یافته

 نتیجه -4

و روش نورده مورد بررسی  I-Vاز طریق دو روش  pدر این تحقیق تاثیر میزان فرایند اچینگ برروی پارامترهای مهم الکتریکی سیلیکون نوع 

م قرار گرفته اس . نتایج  بدس  آمده از هر دو روش در توافق کامل بوده و نشان دادند که با افزایم میزان فرآیند اچینگ) در نتیجه افزای

  ،(B0Φصدر ) یاسر باارتداع سد د کاهم، و (0Iاشباع ) یانجر ،(n) یآل یدهفاکتور اپارامترهای مهم دیودی از قبیل  تخلخل س ح سیلیکون(

افزایم یافته اس . بنابراین افزایم میزان تخلخل باعث حرک  از سم  رفتار شبه  ( RR) یکسوسازی یزان( و مsR) یممستق یاسمقاوم  در با

 اهمی به سم  رفتار دیودی شده و کارایی و یکسوسازی دیودی افزایم یافته اس .
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