کاربرد اسپکتروسکوپی رامان در بررسی نانوساختارهای نیمه هادی[]1
در د هه های گذشتتت ه ابزار های اپ والک رون یک و

اهمیت خاصی برخوردار است زیرا روشی سریع حساس

الک رونیک کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده اند .از این

و غیر تخریبی با صحت باال ا ست که اطالعاتی در مورد

های

ویژگی هتتای کریستتت تتالی یکنواخ ی و ویژگی هتتای

خورشتتیدی دیودهای لیزری و ابزارهای ناشتتر نور و )...

الک رونی آن ها در اخ یار می گذارد .از جمله اطالعاتی

بکار برده می شوند که از جمله مهم ترین و پرکاربردترین

که اسپک روسکوپی رامان در مورد ساخ ارهای نیمه هادی

آن ها نانوساخ ارهای نیمه هادی مانند:

در اب اد نانو در اخ یار می گذارد می توان به موارد زیر

رو مواد جدیدی در توستتت ه این ابزارها )ستتت

-

)quantum wells (two dimensional

-

)quantum wires (one dimensional

-

)quantum dots (zero dimensional

این ساخ ارهای با اب اد کم ویژگی های نوری و الک رونی
جالبی از خود ن شان می دهند که به اندازه آن ها واب س ه

اشاره کرد:
 اطالعات ستتاخ اری مانند تشتتخیساخ ارها
 مشتتتخصتتتته یابی نی مه هادی ها با ت یین غل ظتدوپنت )(dopant

است.
بدلی ویژگی های م فاوتی که این ساخ ارها در اب اد نانو
با تغییر سایز و  ...از خود نشان می دهند مشخصه یابی آن
ها بسیار مهم و مورد توجه است .در بین تمام روش های
م شخ صه یابی این ساخ ارها ا سپک رو سکوپی رامان از

مواد و ترکیب

 کیفیت کریس ت الی نظم کریس ت اه ها بررستتی نقهای شبکه کریس الی (بی نظمی ها و ناخالصی ها)
 نظم الیه ها فشارهای ) (stressوارده بر ساخ ارها و الیه های دراب اد نانو (وابس گی ویژگی های  phononبه فشار)
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 -بدستتت آوردن اطالعات از ستت

و عمق مواد با

ب ور واض قاب مشاهده است .پهن شدگی در پیک های

اعماه طوه موج های م فاوت از چند ده نانوم ر تا

القایی در

چند میکروم ر.

مربوط به ترکیبات پخ ه شتتده مربوط به نق
اثر این پدیده است.

 بررستتتی تاثیر د ما بر روی ویژگی های م فاوتترکیبات مورد بررسی
از روی میزان شتتی

رامان می توان اطالعاتی در مورد

ساخ ار مواد و نیروهای مکانیکی که بر این ساخ ارها اثر
می گذارند بدستتت آورد .از روی شتتدت پیک رامان می
توان اطالعتتاتی در مورد رف تتار رزونتتانستتتی و حجم
پراکندگی بدستتت آورد .همچنین از روی پهنای باند در
نیمه ارتفاع پیک های رامان می توان اطالعاتی در مورد
طوه عمر فونون هتتا ) (phononو نهتتای تتا ویژگی هتتای
ستتتتاخ اری نمو نه بدستتتتت آورد .عالوه براین ها نظم
کری س الی الیه ها تو سط قوانین ذاتی در پراکندگی رامان

شک  :1طی

قاب بررسی است.

در شک زیر نیز برر سی خا صیت نانوکری س الی کوان وم

همان ور که از م الب ذکر شده در باال می توان فهمید
استتپک روستتکوپی رامان یک ابزار بستتیار ایده آه برای

رامان مربوط به ZnSSe

دات های  CdSeتو سط ا سپک رو سکوپی رامان م شاهده
میشود.

بررسی و مشخصه یابی ویژگی های شبکه های نیمه هادی
های با اب اد کم استتتت.در ادامه به چند مورد از موارد
کاربردی ذکر شده در باال اشاره می شود.
شتتک زیر پیک مربوط به  ZnSSeزمانی که در حاه
رشد است را نشان می دهد .همچنین در این شک طی
مربوط به ستتاخ ار پخ ه شتتده و Ga-implantedب د از
پخ ه شتتدن این ترکیب را نشتتان می دهد که تفاوت ها
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ضتتمن اینکه شتتدت پیک ها نیز با افزایش فشتتار کاهش
یاف ه است.
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شک  :2طی

رامان کوان وم دات های  CdSeدر دمای اتاق و برای اندازه

های م فاوت این ترکیب در ماتریکس شیشه یGeO2

همچنین در شک زیر می توان تاثیر ف شارهای مخ ل

بر

روی طی

رامان کامپوزیت  CdS-glassرا مشاهده کرد.
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رامان کامپوزیت  CdS-glassبدست آمده در فشارهای

مخ ل

طی

رامان ن شان دهنده افزایش شیفت آبی پیک  LOو

2LOکامپوزیت مربوطه را با افزایش فشار نشان می دهد
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