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ABSTRUCT
In this paper, porous silicon has been prepared and studied by photochemical etching method using a ntype silicon wafer with electrical resistivity (0.01-0.02 Ω.cm), orientation (100), 20% HF concentration
of hydrofluoric acid, current density of 15 mA / cm2 and etching time at (5min). Silver nanoparticles
(AgNPs) have been deposited using laser ablation by drop casting by different laser energy of 400,600
and 800m J. The electrical properties (I-V measurements) of silver nanoparticles on porous silicon have
studied in both light and dark conditions. It can be seen the samples behave a rectifier and the current
density increases with increase laser energy due to increase in concentration of silver nanoparticles,
which lead to a decrease in the values of resistivity as the laser energy increases, this is attributed to the
pores are filled with silver nanoparticles and lead to interference between silver and the porous silicon
layer. The silver nanoparticles play an important role in forming a homogeneous layer and enhancing
the crystal stability of the porous silicon layer.
Keywords: Porous silicon , Silver nanoparticles, Electrical properties.

دراسة الخصائص الكهربائية لجسيمات الفضة النانوية المرسبة على السليكون المسامي
2

 غزوان غازي علي,*1محمد ابراهيم اسماعيل

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الفيزياء1,2

الملخص

يهدف البحث إلى تحضير ودراسة خصائص السليكون المسامي بطريقة التنميش الكهروكيميائي الضوئي باستخدام شريحة
 من حامض% 20

) وبتركيز100( ( وذات اتجاهية0.01- 0.02 Ω.cm)  ذات مقاومة كهربائيةn-type السليكون نوع

(AgNps)  رسبت دقائق الفضة النانوية. (5 min)  عند زمن تنميش15 mA/cm2 ( و بكثافة تيار ثابتةHF) الهيدروفلوريك

) وباستخدام طاقات مختلفةdrop casting( ) بطريقة التقطيرPulsed Laser ablation( باستخدام الليزر النبضي ذي القدرة العالية
) لجسيمات الفضة النانويةI-V measurements(  بينت نتائج الخصائص لكهربائية.)400,600 and 800mJ) لليزر النبضي

) وانrectifier( ً بأن جميع العينات تسلك سلوكاً تقويميا. في حالتي االضاءة والظالمAgNPs/PSi المرسبة على السليكون المسامي
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كثافة التيار تزداد مع زيادة طاقة الليزر ,والسبب يعود في ذلك الى زيادة تركيز جسيمات الفضة النانوية التي تؤدي بدورها الى انخفاض
في قيم المقاومة مع زيادة طاقة الليزر حيث تملى المسامات بالجسيمات الفضة النانوية وتؤدي الى تداخل طبقة الفضة مع طبقة

دور مهماً في تكوين طبقة متجانسة وتعزز االستقرار البلوري لطبقة السليكون
السليكون المسامي  .وتؤدي الجسيمات الفضة النانوية اً
المسامي.

الكلمات المفتاحية :السليكون المسامي  ,PSiجسيمات الفضة النانوية  ,AgNPsالخصائص الكهربائية.
ال مقدمة

تعد تقنية االستئصال بالليزر النبضي ( ) pulsed laser ablationاحدى التقنيات الفيزيائية المستخدمة لتحضير جسيمات

نانوية باستعمال تقنية من االعلى الى االسفل وذلك باستخدام ليزر ذي طاقة عالية وبنبضات قصيرة مؤثرة على المعدن  ,تتم تلك
العملية بتبخير وتكثيف الجسيمات النانوية المستخدمة لذلك فان تصنيع االسالك النانوية شبه الموصلة تجمع ما بين تكوين عناقيد

بأحجام نانوية باستخدام الليزر النبضي وبين النمو الحاصل بخار -سائل -صلب ( )VLSللمادة المستخدمة  .تعتبر هذه الطريقة
سهلة جداً واقل كلفة كما ان الجسيمات النانوية المتولدة تكون متجانسة نسبيا ] .[1يعد السليكون المسامي المؤلف من التراكيب

النانوية هو أحد المواد المهمة جداً والتي فتحت أفاقاً واسعة في مجال التطبيقات الكهروضوئية نسبة الى مساحته السطحية الكبيرة
وقابلية اإلستضاءة العالية في درجات الح اررة االعتيادية ،يمتلك السليكون المسامي تركيباً اسفنجياً على هيئة شبكة من الفراغات

مغروسة فيها ] , [2فقد وضح العالم ( )Canhamفي  1990بأن السليكون المسامي يمتلك كفاءة لمعان ضوئية كبيرة( )PLعند
درجة ح اررة الغرفة في المنطقة المرئية] .[3إذ اصبح السليكون المسامي المادة المفضلة للتطبيقات االلكترونية والبصرية ألنه أقل

كلفة وأقل أستهالكا للطاقة .إن االهتمامات الفعالة في المواد النانوية تتبع من خصائصها الفريدة الفيزيائية والكيميائية والوظيفية التي
غالباً ما تختلف كثي اًر عن نظائرها من المواد الحجمية ) . )Bulk materialsفالعديد من هذه الخصائص الفريدة من نوعها واعدة
للغاية بالنسبة لتطبيقات تقنية النانو وتشمل الكترونيات النانو( , )Nano electronicsونبائط ضوئية ), )Photonic Devices

والطب الحيوي( )Biomedicineوتخزين المعلومات وكذلك االتصاالت وتحويل الطاقة وحماية البيئة واستكشاف الفضاء ]. [4

الهدف من هذا البحث هو دراسة الخصائص الكهربائية( )I-V measurementsلجسيمات الفضة النانوية المرسبة على السليكون

المسامي بطريقة االستئصال بالليزر باستخدام طاقات مختلفة .
الجزء العملي

تتكون منظومة التنميش الكهروكيميائي الضوئي من مجهز قدرة ( )DC Power supplyنوع ( )THAOXINيستخدم

مصدر للتيار واميتر لقياس التيار المار .تم غمر العينات في خليط من محلولي حامض الهيدرفلوريك ( )HFبنسبة ()20%
ك
اً
وااليثانول( . )C2H5OHإذ تم وضع المحلول في خلية مصنوعة من مادة التفلون المقاومة لألحماض القوية كحامض الهيدرفلوريك,
ووضع معدن من الفوالذ المقاوم للصدأ في الجزء السفلي من الخلية ( )Stainless steelوالذي صمم بشكل دقيق ألجل التماس

أثناء عملية األنودة  ,إذ وضعت شريحة السليكون أسفل القرص الدائري المصنوع من مادة التفلون والذي يحتوي على فتحة دائرية

في المنتصف قطرها ( )1cmوذلك للسماح للمحلول بالمرور على شريحة السليكون إذ يوضع حوله المطاط الدائري( )O-ringقبل

وضع الجزء العلوي من الخلية لمنع تسرب المحلول الى أسفل الخلية  ,من الضروري أن يكون حامض الهيدروفلوريك مخففاً
باإليثانول إلزالة فقاعات الهيدروجين أثناء عملية التنميش وكذل ك الحصول على مسامات متجانسة ,تم استخدام قطبين للخلية

الكهروكيميائية .تتكون المنظومة من قطبين القطب األول(السفلي) من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ( )Stainless steelأسفل شريحة
السليكون(األنود) والقطب الثاني (العلوي) من مادة الذهب( )Goldأعلى شريحة السليكون(الكاثود)  ,تم استخدام مصدر ضوئي
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تنكستن  100mW/cm2وكما في الشكل ( ,)1بعد االنتهاء من ربط الدائرة الكهربائية أجريت العملية عند زمن تنميش )(5min
وعند كثافة تيار  15 mA/cm2وتم الحصول على طبقات مسامية متجانسة .بعد ذلك يمكن انتاج دقائق نانوية من الفضة Ag Nps
عن طريق الليزر النبضي ذو الطاقة العالية وذلك بغمر معدن الفضة (ذو نقاوة عالية) في وعاء زجاجي موضوع الى االسفل يحتوي

على  3mlمن الماء االيوني وتسمى طريقة الترسيب بالتقطير ( )drop castingثم يقصف الهدف عموديا بواسطة الليزر النبضي
Nd:YAGطوله الموجي(  )1064nmوبطاقات مختلفة ( )400,600,800 mJوعدد نبضات ( (200نبضة ولتحقيق اقصى شدة
لليزر يستخدم عدسة ذات بعد ( )12cmبينها وبين الهدف كما في الشكل ( )2الذي يمثل المنظومة العملية لليزر النبضي

( )pulsed laser ablationثم نقوم بترسيب الدقائق النانوية  Ag Npsبطاقات مختلفة على السيلكون المسامي عن طريق صب
القالب كما في الشكل ( ,)3كما يوضح الشكل ( )4صور لمحاليل
الفضة النانوية المحضرة بطريقة االستئصال بالليزر.

الشكل  :1رسم تخطيطي لخلية األنودة.

الشكل  : 2المنظومة العملية لليزر النبضي (.)pulsed laser ablation

الشكل  : 3عملية تحضير السليكون المسامي وطريقة استخدام الليزر النبضي لترسيب دقائق الفضة النانوية.
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الشكل  : 4محاليل الفضة النانوية المحضرة بطريقة الليزر النبضي (.)pulsed laser ablation
النتائج والمناقشة
خصائص (تيار -فولتية) في الظالم

تم إجراء قياسات الخصائص الكهربائية ( )J-Vلعينات السليكون المسامي قبل وبعد ترسيب جسيمات الفضة النانوية عند زمن

تنميش  5 minلالنحياز األمامي والعكسي في حالة الظالم وتم قياس التيار الخارجي ,نالحظ من الشكل( )5ان خصائص التيار -
الفولطية تكون ضعيفة للسليكون المسامي  ,والسبب يعود الى تكوين مراكز اصطياد للحامالت(  )Capture centersواعادة
االلتحام للتيار الذي نشأ من البنية المسامية للسليكون المسامي ,وهذا يؤدي الى زيادة المقاومية ونقصان في مقدار التيار المار عند
السطح ] .[5,6بعد ترسيب جسيمات الفضة النانوية على سطح السليكون المسامي بطريقة االستئصال بالليزر النبضي وباستخدام

طاقات ( , )400,600 and 800 mJتمت مالحظة ان خصائص التيار  -الفولطية حدث بها انهيار ,وزيادة فعالة في قيم كثافة
التيار مع زيادة طاقة الليزر مقارنة بالسليكون المسامي  ,وادى زيادة كثافة التيار الى زيادة في تركيز جسيمات الفضة النانوية والتي

تؤدي الى انخفاض في قيم المقاومية مع زيادة طاقة الليزر حيث تملى المسامات بالجسيمات الفضة النانوية وتؤدي الى تداخل طبقة

الفضة مع طبقة السليكون المسامي حيث ان قيم المقاومية للسيلكون المسامي كانت  3.45×106 Ω.cmبينما قيم المقاومية
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 AgNPsi/PSiللطاقات  400,600 and 800 mJهي ( )7.66× 105 Ω.cm( ( 9.26×105 Ω.cmو (105 Ω.cm
× )5.65على التوالي  ,معنى ذلك ان العينات تسلك سلوك شوتكي ] . [7نالحظ وجود منطقتين في حالة االنحياز األمامي ,منطقة

الفولتية الواطئة  ,Vf>1Voltتيار االتحاد يكون المهيمن بسبب تركيز الحامالت تكون أكبر من الحالة النقية  np<ni2لذلك من
أجل الوصول الى حالة اتزان فإن عملية االتحاد سوف تكون مهيمنة وهذا يعني بأن كل االلكترون متهيج من حزمة التكافؤ الى

حزمة التوصيل سوف يتحد مع الفجوة في حزمة التكافؤ  .عند الفولتية العالية  Vf<1تيار االنحياز األمامي يزداد أسياً مع الفولتية
المسلطة ,تعطي الفولتية طاقة كافية للتغلب على حاجز الجهد ويسمى بتيار االنتشار ] . [8يمكن حساب عامل المثالية وارتفاع جهد

الحاجز وكذلك المقاومية

وفقا للمعادالت االتية ]: [ 9
)…………… (1





k T  A**T 2
 B = B ln
q
 J

)……………….(2
 Jكثافة التيار االمامي ()A/cm2
 Vالفولتية المسلطة
 kBثابت بولتزمان )(1.38*10-23 J/K
** Aثابت ريجاردسون ) (A/cm2Kوقيمته  110للسليكون نوع n
𝑉𝑑

)…………………. (3
𝑖𝑠𝑝𝑑𝑑𝐽.
إذ ان 𝒊𝑺𝑷𝝆 مقاومية الطبقة المسامية ()Ω.cm

= 𝒊𝑺𝑷𝝆

 dV/dJالميل الخطي المستخرج من العالقة()J-V
𝑖𝑠𝑝𝑑 سمك طبقة السليكون المسامي ()µm

نالحظ ان العينات تسلك سلوكاً تقويمياً ( )Rectifierوان عامل المثالية والجهد الحاجز يقالن مع زيادة طاقة الليزر  ,يعزى

ذلك الى آلية نقل التيار عن طريق إعادة اتحاد حامالت الشحنة ].[10

الشكل  : 5قياسات ( )J-Vفي الظالم لعينات السليكون المسامي قبل وبعد ترسيب جسيمات الفضة النانوية عند
زمن  5minوعند طاقات .400,600and 800mJ
خصائص (تيار -فولتية) في االضاءة

درست الخصاائص الكهروضاوئية قبال وبعاد ترسايب جسايمات الفضاة النانوياة علاى الساليكون المساامي عناد زمان تنمايش 5

 minعناد طاقاات  400,600 and 800m Jوباساتخدام شادة اضااءة مختلفاة (  . (5,20,60 and 120 mw/cm2يوضاح الشاكل

( )6خصائص ( ) J-Vفي حالة اإلضاءة عند زمن تنمايش  5min.لعيناة الساليكون المساامي ,نالحاظ ان قايم كثافاة التياار الضاوئي
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تزداد تدريجيا مع زيادة شدة االضاءة ويؤدي ذلك الى زيادة في كثافة الحامالت المتولدة عناد الساطح مماا ياؤدي بادوره الاى زياادة فاي
التيااار الناااتج  .كمااا نالحااظ ماان االشااكال ( )8( ,)7و( )9زيااادة فااي كثافااة التيااار للعينااات بشااكل ملحااوي بعااد ترساايب جساايمات الفضااة

النانوية بسبب زيادة في توليد ازواج الكتارون – فجاوة بشاكل فعاال فاي منطقاة االساتنزاف باين طبقاات الساليكون المساامي وجسايمات
الفضة النانوية  ,يعزي ذلاك الاى تحساين امتصااص الضاوء النااتج عان وجاود جزيئاات الفضاة النانوياة علاى الساليكون المساامي خاالل
عملية الرنين البالزمون السطحي .ان زيادة في كثافة الحامالت يسبب نقصان في قيم المقاومياة وهاذا ياؤدي الاى زياادة فاي التوصايلية

الكهربائية  .من ناحية اخرى  ,تؤدي زيادة شدة الضوء الى زياادة التياار الضاوئي الاذي تام مالحظتاه مماا يشاير الاى خصاائص خطياة
جيدة ألجهزة االستشعار الضوئية المركبة ]. [11

الشكل  : 6قياسات ( )J-Vفي االضاءة لعينة السليكون المسامي قبل ترسيب جسيمات الفضة النانوية عند
زمن  5minوعند شدة اضاءة .5,20,60 and 125 mw/cm2

الشكل  : 7قياسات ( )J-Vفي االضاءة لعينة السليكون المسامي بعد ترسيب جسيمات الفضة النانوية عند زمن
 5minوطاقة  400mJوعند شدة اضاءة .5,20,60 and 125 mw/cm2
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الشكل  :8قياسات ( )J-Vفي االضاءة لعينة السليكون المسامي بعد ترسيب جسيمات الفضة النانوية عند
زمن  5minوطاقة  600mJوعند شدة اضاءة .5,20,60 and 125 mw/cm2

الشكل  : 9قياسات ( )J-Vفي االضاءة لعينة السليكون المسامي بعد ترسيب جسيمات الفضة النانوية
عند زمن  5minوطاقة  800mJوعند شدة اضاءة 5,20,60 and 125 mw/cm2
يمكن الحصول على كثافة تيار االشباع ( )Saturation Current densityمن خالل تقاطع المنحني مع  Ln Jوالموضح في
الشكل ( )10والذي يبين العالقة بين  Ln Jو الفولتية المسلطة ( , )Vنالحظ أن كثافة تيار االشباع تزداد خطيا مع زيادة طاقة

الليزر بسبب زيادة في كثافة الحامالت االقلية (  )Minority carriersوتوليد ازواج الكترون – فجوة بشكل فعال في المفرق ][12

 .يبين الجداول ( )1و( )2قيم كثافة التيار االشباع  ,عامل المثالية  ,الجهد الحاجز وكذلك والمقاومية التي تم الحصول عليها

لعينات قيد الدراسة وجاءت تلك النتائج متوافقة مع البحوث المنشورة ] .[ 13,14
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الشكل : 10عالقة  Ln Jمع الفولتية  Vلعينات السليكون المسامي بعد ترسيب جسيمات الفضة
النانوية عند زمن  , 5minوعند طاقات .400,600and 800mJ
جدول :1تيار التشبع العكسي  ,عامل المثالية  ,الجهد الحاجز ,و المقاومية لعينة السليكون

المسامي

)ρ(Ω.cm

𝚽)(eV

N

)Js (mA/cm2

)t (min.

3.45×106

0.716

2.92

0.0002

5

جدول :2تيار التشبع العكسي  ,عامل المثالية  ,الجهد الحاجز ,و المقاومية لعينات السليكون المسامي بعد
االستئصال بالليزر عند طاقات (and 800mJ

.)400,600

)ρ(Ω.cm

𝚽)(eV

N

9.26×105
766×105
5.65×105

0.64
0.621
0.611

2.75
2.71
2.68

)Js (mA/cm2
3.52
15.43
34.56

Laser energy
)(mJ
400
600
800

االستنتاجات

إن النتائج المستحصل عليها في هذا البحث تضيف رؤيا جديدة في مجال تحضير السليكون المسامي وبخصائص جديدة .تم في
هذا البحث دراسة تفصيلية لجسيمات الفضة النانوية المرسبة على السليكون المسامي بطريقة االستئصال بالليزر النبضي ( Laser

اظهر قياسات (فولتية – تيار ) بان كثافة التيار تزداد خطيا مع زيادة طاقة الليزر في حالتي
ا
 )ablationوبطاقات مختلفة ,
االضاءة والظالم كما تبين للنماذج المحضرة بان المقاومية قلت مع زيادة طاقة الليزر حيث كانت عند )(3.45×106 Ω.cm

للسليكون المسامي في حين كانت عند قيم ( )7.66× 105 Ω.cm( ( 9.26×105 Ω.cmو ( )5.65× 105 Ω.cmعند طاقات
التركيب النانوية للفضة تحسن من اداء السليكون المسامي.
 600mJ , 400mJوكذلك  800mJعلى التوالي فضالً عن ذلك فان ا
شكر وتقدير

نود أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لكلية التربية للعلوم الصرفة  /قسم الفيزياء في جامعة الموصل على التسهيالت التي كانت مفيدة
للغاية في جودة عملنا.
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