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 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
 و آزمايش گيگاهرتز آن PtSi/Porous Siساخت ديود شاتکي  :پروژه عنوان

 

 معصومه حيدری دانشجو:خانوادگي  و نامنام 

 جناب آقای پروفسور فرشيد رئيسي استاد راهنمای پروژه:

 ) استاديار(جناب آقای دکتر ابراهيم نديمي (: ارزياب داخلي)مرتبه علمي

جناب آقای دکتر محمد حسين قزل اياغ)دانشيار و    (:نام دانشگاهو  مرتبه علميارزياب خارجي)

 تر(دانشگاه مالک اش
 

های فرکانسی مختلف از موضوع مورد بحث در این پروژه آشکارسازی امواج الکترومغناطیسی در بازه چکيده)فارسي(:

باشد. استفاده از دیود شاتکی و خازن با مکانیزم اثر تک الکترونی می PtSi/Porous Siجمله گیگاهرتز با استفاده از دیود شاتکی 

الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته است. این اهداف ی اثر تکهای پیوند شاتکی برای مشاهدهی کوچک نمودن خازنتخلیه و نحوه

نشانی پالتین بر روی سیلیکون متخلخل و ی سیلیکونی و سپس الیهسازی زیرپایهبا تشکیل پیوند شاتکی با استفاده از متخلخل

ولتاژ دیود ساخته شده در  –است. در ادامه مشخصه جریان محقق شده  PtSi/Porous Siانیل کردن آن و ایجاد پیوند شاتکی 

بایاس معکوس گرفته و به بررسی آشکارسازی بازه های فرکانسی مختلف دردمای اتاق پرداخته شد. با توجه به مشاهده رفتارهای 

یدان های قوی در که به علت کاهش ظرفیت پیوند شاتکی به دلیل م PtSi/Porous Siولتاژ ساختار  –ویژه درمشخصه جریان 

باشد، شرایط بروز اثر تک الکترونی در و از طرفی مقاومت زیاد این ساختار در بایاس معکوس مینوک منافذ و ساختار متخلخل 

شود که  این دیود شاتکی تابش هایی با طول موج مرئی و مادون قرمز در طول شود. در ادامه مشاهده میدمای اتاق فراهم می

گیگاهرتز این دیود دارای تغییر  5و  4و  4/2های ر فرکانسنانومتر را آشکارسازی کرده است. هم چنین د 940و  850هایموج

های گیگاهرتز ی قابلیت آشکارسازی این دیود در فرکانسدهندهباشد که نشانولتاژ خود می –ی جریان ولتاژ شکست و مشخصه

شد که نشان از تولید ولتاژ هایی در منحنی جریان این دیود مشاهده نوسان DCشود که با بایاس است. عالوه بر این مشاهده می

AC باشد. به این ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده این فرض وجود دارد که در این دیود به علت ماهیت توسط این قطعه می

 تواند امواج الکترومغناطیسی را تولید کند و بهشود و میها به صورت یکی یکی، جریان متغیر ایجاد میالکترون حرکت جداگانه

توان از آن برای تشخیص مایعات نیز استفاده چنین میهم های گیگاهرتزی نیز مورد استفاده قرارگیرد. عنوان فرستنده فرکانس



 کرد.

 Depletion)، خازن تخلیه (Detection)، آشکارسازی (Single Electron Effect)اثر تک الکترونی  :کليد واژه

Capacitance)سیلیکون متخلخل ، (Porous Silicon)  دمای اتاق ،(Room Temperature)    
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