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Abstract
In this work we have used plasma pulsed injector to prepare a P-N junction. Antimony was
deposited on P-type silicon wafer and Indium was deposited on N-type silicon wafer. They were
considered as thin film which was bombarded with accelerated hydrogen-ions from the pulsed plasma
injector.
Optical tests were conducted for the both junctions to evaluate their performance as optical
detectors. These include the spectral response quantum efficiency and detectivity. They showed high
response and efficiency for the long wavelength in the near IR region. It showed a relatively higher
detectivity which increased with the number of discharges.
For antimony and indium implanted samples we have noticed an increase in the response time
of the detector with the number of discharges. These findings allow the possibility to use them in the
near IR-detector and semiconductor lasers in the wavelength range 850-950nm as well as in the
applications of optical communication systems.
This work also revealed the possibility of using the pulsed plasma injection to modify the
material surfaces as well as the ultering the semiconductor surfaces.
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 السيليكونية المحضرة بطريقة بالزما الحاقن النبضيP-N دراسة االستجابية والكفاءة الكمية لنبطية
2

و محمد نافع عبد الوهاب

*1

صالح عبد الوهاب شيت

 العراق, الموصل, جامعة نينوى,كلية طب نينوى

 حيث تم ترسيب مادة األنتيمون علىP-N Junction استخدمت منظومة حاقن البالزما النبضي لتحضير ثنائي وصلة

الخالصة

 كأغشية رقيقة وقصفت النماذج بأيوناتN  ومادة االنديوم على شريحة السيلكون نوع توصيلةP شريحة السيلكون نوع توصيلية
.الهيدروجين المعجلة والمتولدة في منظومة حاقن البالزما النبضي
اجريت الفحوصات البصرية للثنائيات المحضرة لتقييمها ككواشف بصرية والتي شملت فحوصات االستجابية الطيفية والكفاءة
الكمية والتحسسية وقد أظهرت النتائج بأن هذه الكواشف ذات استجابية وكفاءة كمية أعلى لالطوال الموجية لالشعة تحت الحمراء
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القريبة .وقد أظهرت كذلك تحسسية عكسية نسبيا وان االستجابية والتحسسية تزداد بزيادة عدد التفريغات الكهربائية للنماذج المحضرة
ولوحظ زيادة في زمن استجابة الكشف بزيادة تعرض النماذج إلى عدد أكبر من التفريغات الكهربائية للنماذج المطعمة باألنتيمون
واالنديوم مما يتيح استخدامها في كواشف االستقبال العاملة في مجال االشعة تحت الحمراء القريبة وفي منظومات الليزر الشباه
الموصالت العاملة ضمن االطوال الموجبة ( 850mmإلى  ) 950nmوفي منظومات االتصاالت البصرية .وكذلك إمكانية استخدام
منظومة حاقن البالزما النبضي في تحوير سطوح المواد وخاصة في مجال تحوير سطوح أشباه الموصالت.
الكلمات المفتاحية :نبطية  - p-nالحاقن النبضي  -التشعيع
 1-1مقدمة:
في حاالاة المكاائن ذات الجادران المعادنياة فاان التفريو كون مسا ا ا ا ا ا اااره من القطاب الموجاب إلى الجادران بحياث يتقوغ غال
التي ااار في مق اادم ااة القط ااب ليكون القر

ب اااتج اااه  Zوبم ااا مكن من الحصا ا ا ا ا ا ااول على تركيز ع ااالي ل يون ااات والتي تق اادر بحوالي

 1019ion/cm3ب ا ا اادال مان  1017ion/cm3فاي الاماناظاوم ا ا ااات الاتاقالاي ا ا ااد ا ا ااة بايانام ا ا ااا اكاون تاوزياع ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادة الاناياتارون ا ا ااات الاماناباعاث ا ا ااة
متماثال تقريبا [.]2, 1
لقد طور العالم  Filipovحجيرة القر

باتجاه  Zبوجود جدار موصا اال في ماكنة التب ر  Focus Machineالشا ااكل ()1a

وفي نفس الوقت فان العالم  Matherاستطاع أن طور منظومة تب ر البالزما من منظومة مارسال الشكل (.[3] )1b
ولغرض د ارسا ا ا ا ااة الصا ا ا ا اافات الفيزيائية لتب ر البالزما تم انجاز العديد من المنظومات التي تسا ا ا ا ااتند على الشا ا ا ا ااكل الهندسا ا ا ا ااي
للمنظومتين آنفتي الذكر وبتقييسا ا ا ااات تختلف باختال

الطاقات المسا ا ا ااتخدمة بدءا من  KJ1وحتى  MJ1وعند ضا ا ا ااغو مختلفة لغاز

الااديتريوم بماادى ( )10-0.5 Torrsوبفولتيااات شا ا ا ا ا ا ااحن تتراوح مااا بين ( )100-10KVفي كال النوعين أنفي الااذكر ( Filipov -
 ) Matherعناد حادوا التفريو الكهرباائي تنزلل البالزماا على طول العاازل نزوال مناا نحو القطاب الكهرباائي الخاارجي عناد زمن قادره
( )t1وعلى أثر ذلاك بتعجال غال

البالزماا ( )Plasma sheathالنااقال للتياار محورياا (نوع  )Matherأو قطرياا نحو الاداخال (نوع

 )Filipovبفعل القوة ( )JXBحتى نها ة القطب الكهربائي عند الزمن ( )t2حيث تتصاادع البالزما في المسااتوى المواجا لمركز القطب
الداخلي متحولة إلى القر

نوع  Zوبقطر صا ااغير قدر بحوالي ( )1mmوكما أن قرصا ااا ثانيا يتلو األول بتأخير زمني قدره (100-

.[4,1] )50ns
تصا اال كثافة البالزما في طور التب ر إلى  1019 ion/cm3وبدرجات ح اررة الكترونية تقدر بحوالي عدة آال

من االلكترون

فولت كما كون هذا التب ر مص ا ااحوبا بانبعاا نيوترونات وبحص ا اايلة تص ا اال إلى  1012نيوترون اض ا ااافة إلى انبعاا األش ا ااعة الس ا ااينية
الواهنة والحادة والحزم األيونية وااللكترونية ذات الطاقات العالية ].[5,4
 2-1مكونات حاقن البالزما النبضي:
يتكون حاااقن البالزمااا النبضا ا ا ا ا ا ااي ( Pulse Plasma Injection )PPIمن عاادة منظومااات ثااانويااة وفرغيااة بتناااغم منظم
للحصول على األداء المطلوب وكما في الشكل ( )3ومن هذه المنظومات الفرغية:
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 1-2-1حجرة التأين:
وهي غبارة عن اس ااطوانة معدنية من مادة الفوالذ المقاوم للص اادأ مثبت فيها قطبي التفريو الكهربائي ونوافذ أو أماكن خاص ااة
الستخدامها للفحوصات والقياسات وتوصيالت التفريو الغازي وضخ الغاز.
تكون مادة االقطاب من النحاغ وعلى هيئ ة اسا ااطوانتين متحدتي المركز ويتم تصا اانيع االسا ااطوانة الخارجية القطب الخارجي
من أعمدة معدنية تحيط بالقطب الداخلي أو االسطوانة الداخلية.
 2-2-1منظومة التفريغ الغازي:
تحتل هذه المنظومة األهمية الخاصة في منظومة حاقن البالزما النبضي بأنواعها كافة حيث عتمد األداء على كفاءة عملية
التفريو والضا ااخ الغازي والوصا ااول إلى حدود تفريو بحدود  10-5mbarوالتي مكن الوصا ااول إليها باسا ااتخدام مضا ااخة تفريو انتشا ااارية
ب اح ا ا اادود سا ا ا ا ا ا ا اع ا ا ااة  3000liter/Secت ا ا اادع ام اه ا ا ااا مضا ا ا ا ا ا ا اخ ا ا ااة ت اف اريااو أول اي ا ا ااة دوارة ب اماارح ال ات اياان بسا ا ا ا ا ا ا اع ا ا ااة  8m3/secل اح ا ا اادود
الضغط .10-3 mbar
يتم قياغ الضا ا ا ا ااغط للحدود الواطئة باسا ا ا ا ااتخدام مقياغ التأين الغازي نوع ( )Piningوللحدود العالية يتم باسا ا ا ا ااتخدام مقياغ
المزدوج الحراري نوع (.)Pirany gage
 3-2-1المنظومة الكهربائية:
يتضااح من مخطط منظومة حاقن البالزما النبضااي المبين في الشااكل ( )3من الجزء األساااسااي فيها هو مجموعة المتسااعات
(عدد  )8ذات سا ااعة  3Fوحثية  40nHولغرض شا ااحن رصا اايا المتسا ااعات هذا يتم اسا ااتخدام مجهز قدرة مسا ااتمر التوليد فولتيات
شا ااحن من صا اافر إلى  25 kvوتيار شا ااحن  50 mAأما الجزء اآلخر فهو المفاتيح الكهربائية والتي تكون من نوع فجوة القدح وتكون
سا اريعة وتسا ااتطيع تحمل الفولتيات وال تيارات العالية وتجهز هذه المفاتيح بنبضا ااات فولتية تصا اال إلى حدود  90 kVحيث تتماشا ااى مع
متطلبات التفريو وتكون سارعة االساتجابة لتفريو رصايا المتساعات أقل من  20 nsecوالتي تمثل اشاارة البدء Triggering pulse
أمااا نقاال الطاااقااة المخزونااة من رصا ا ا ا ا ا اايا المتسا ا ا ا ا ا اعااات إلى حجرة التااأين فيتم عن طريل  16ناااقاال محوري ذو حثيااة واطئااة بحاادود
 . 40nH / وتتصف منظومة التأريض بكونها ذات مقاومة واطئة بحدود  1أوم وحثية واطئة بحدود (.)100nH/Sec
 4-2-1منظومة الفحص والتشخيص:
نظ ار لتش ا ااعب وتنوع الظواهر الفيزياوية في منظومة حاقن البالزما النبض ا ااي لذلك تنوعت واختلفت طرق التش ا ااخيا والقياغ
ومنها تسااجيل شااكل نبضااة التيار ونبضااة الفولتية الغرض وصااف ديناميكية البالزما المنتجة ويسااتخدم ملف راكوفسااكي كما في الشااكل
( )4لقياغ التيار أثناء نشااوء واضاامحالل البالزما ويسااتخدم مجزن جهد نبضااي عالي ذو حثية واطئة لتسااجيل الشااكل الموجي للفولتية
الخارجة وقد مررت االشا ااكال الموجية للتيار والفولتية على حاسا اابة الكترونية عبر اوسا اايلوسا ااكوب ( Oscilloscopesس ا اريعة ( 350
 )MHzنصبت عليها كاميرات رقمية.
ومن أجهزة التشا ااخيا المهمة أ ضا ااا هي الكاميرة األيونية الدبوسا ااية ( )Ionic pinhole cameraوالتي تسا ااتخدم الغراض
القياساات األيونية وبواساطتها مكن الحصاول على

ورة مكبرة لالنبعاثات األيونية وبواساطة قدحة تفريو مفردة أو تفريغات متسالسالة

وتركب الكامي ار على حجرة التأين كما في الشااكل ( )5فإذا ما عرض الفلم البالسااتيكي لكواشااف الحالة الصاالبة ذات المسااارات النووية
( Solid state nuclear track detector (SSNTDلعدد من قدحات التفريو فان ذلك سيتيح الحصول على صورة ايونية تكاملية
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لمجموعة التفريغات ويمكن الس اايطرة على عدد األيونات التي تص اال إلى الفلم البالس ااتيكي بتغيير قيمة الض ااغط العامل أو المرش ااحات
وغالبا ما تستخدم مرشحات االلمنيوم لحجب الطاقات غير المرغوب فيها.
 3-1استعراض االعمال التجريبية:
بعد التطور الذي حصا اال في منظومات ب رة البالزما الكثيفة تركز االهتمام نحو االسا ااتفادة منها كاحدى المصا ااادر النيترونية
النبضا ا ا ا ا ا اياة بسا ا ا ا ا ا اباب كونهاا ذات نواتج نيترونياة عاالياة وقاد رافل هاذا االهتماام تقييس المنظوماات بااالعتمااد على النتاائج العملياة واجراء
الحساابات النظرية وبناء البرامج المتعددة لحل المعادالت التي تصاف اطوار البالزما بةية الوصاول إلى أفضال النتائج في هذا المجال
ضمن اعتبارات تصميمية وقياسية معينة.
لقد وضعت قوانين تقييس مختلفة في هذا المجال كدالة لطاقة خزن رصيا المتسعات أو دالة للتيار االعظم  1maxأو دالة
لتياار حجيرة القر

 ,ففي الوقات الاذي وضا ا ا ا ا ا ااع فيهاا  Rappقاانوناا لتقييس المنظوماة كادالاة لطااقاة متسا ا ا ا ا ا اعاات الخزن ووجاد  Linilو

 Bernardقانونا للتقييس كدالة لتيار التفريو [ .]8,7وقد وضا ا ااعت قوانين تقييس أخرى كدالة لتيار القر

يما الحظ بعض الباحثين

باأن قوانين التقييس التجريبياة الموضا ا ا ا ا ا ااوعاة كادالاة للتياار األعظم أو دالاة للطااقاة المخزوناة أو تياار القر

تعطي نتاائج محادودة الادقاة

ولمدى معين من الطاقات والتيارات] .[9,10,11ومن ناحية أخرى أجريت عدة تجارب ود ارس ا ا ا ا ااات نظرية لتبيان مدى تأثير المعلمات
الكهربائية للمنظ ومة على كفاءة تشغيلها ومنها ما يتعلل باعلومات الدائرة الكهربائية الخارجية وعلى وجا الخصو

الحثية الخارجية،

فولتياة االدخاال ،التياار االعظم للادائرة القصا ا ا ا ا ا اايرة ( )Short Circuitوعالقتهاا بتغير المعلماات الكهرباائياة للبالزماا ][13,12,6,14,2
ومنها ما يتعلل باختيار األمث لية التشغيلية لعدة غازات نقية أو مشوبة وتبيان تأثيرهما على الحصيلة النيترونية ].[16,15,11,10
ان اسا ااتجابة نبضا ااية ( )p-nالسا اايليكونية تكون غير منتظمة لركائز مختلفة وتعتمد على التشا ااعيع بالبروتونات بطاقة ( 10
 )Mevوقد تم ذلك باستخدام عدة تقنيات مكملة .وقد تم من الدراسة أن التشعيع ي ثر على مميزات التيار-فولتية وكذلك على قياسات
عمر الزمن والمعتمدة على درجة الح اررة عن طريل البيانات الكهربائية الناتجة من التحليل الطيفي[18] .
تم تعجيل البروتونات وااليونات الثقيلة الى ساارعة تقرب من ساارعة الضااوء في الساااينكترون ،بلغت الطاقة الحركية القصااوى
للبروتونات ( .)7 Tevان تصادم شعاعين باالتجاه المقابل قد تم دراستا في مواضع مختلفة من الساينكترون[19,20] .
تم جمع جسا ا ا ا اايمات جديدة تدعى (البوزونات) عن طريل التجارب ( )ATLASو( )CMSفي مكائن التصا ا ا ا ااادم للهيدرونات
الثقيلة ].[21
في كل ( )25 nsسااو

تتصااادم حزمتين من البروتونات وسااو

ينتج عن ذلك طيف مثل روؤغ اولية بحوادا التصااادم،

وعند نقا التداخل باالشعة خالل مساحة (  ) 17  17m2وبطول ([24,25] )7.6 cm
الطبقات الخارجية من المسااار تم تصااميمها باسااتخدام قطاعات من مجسااات الساايليكون التي تحتوي مساااحة واساعة لكل قناة
منفردة ][24
تم تجميع مسا ا ااعر ذو تقسا ا اايمات عالية في االتجاه االمامي ،في المقطع الكهرومغناطيسا ا ااي سا ا ااو

تحصا ا اال خاصا ا ااية تغيير

الطبقات للمادة الماصة وطبقات السيليكون كمادة مجس فعالة نشطة[25,26,27,28] .
تم جمع وتس ا ااجيل التأين الناتج من مرور الجس ا اايمات المش ا ااحونة خالل حيز معين ،تم امرار الكترونات من الفراغ الى عداد
السيليكون وتم مقارنة قياغ اطيا

الطاقة الى القيم المتوقعة خالل مدى من الطاقات يتراوح من ([29] )12 to 20 Kev
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تم د ارسا ااة اسا ااتجابة الجرعة الشا ااعاغية للعداد وقد تبين ان االسا ااتجابة الزاوية الحقيقية قد اظهرت انح ار

مقداره ( )8%عند

الزاوية ( ،)90oوتم تقليل حساسية االشعاع بمقدار ( )25%بعد تراكم الجرعة االشعاغية البالغة ( )20 kGyولكن الحساسية استقرت
بعد ذلك[30] .
تم د ارس ااة عدة معلمات مثل النس اابة الخارجية لعرض ش اابا الض اال ،حجم مجال قياغ الجرعات والنس اابة المئوية للجرعة على
السطح في مجاالت اشعات مختلفة وتم ذلك باستخدام حجرة التأين ومقياغ الجرع االشعاغية من المواد شبا الموصلة[31] .
 4-1هدف البحث الحالي:
يهد

بحثنا هذا إلى اسا ا ااتخدام ش ا ااوائب ثالثية وخماسا ا ااية في عمليات الزرع االيوني النبضا ا ااي كاالنتيمون واالنديوم والتي لم

تدرغ سااابقا في هذا المجال واعتماد اساالوب ترساايبهما كأغشااية رقيقة على أرضااية الساايلكون نوع توصاايلة  N ,Pلتحويلها إلى وصاالة
ثنائي  P - N Junctionحيث تم ترسيب األنتيمون ( )sbعلى قطعة من السيليكون وتم ترسيب األنديوم ( )Inعلى قطعة سيليكونية
أخرى وتم الترس ا ا اايب في مختبرات كلية العلوم جامعة بغداد .ثم تم قص ا ا اافهما بايونات الهيدروجين المعجلة والمتولدة في منظومة حاقن
البالزما النبض ا ااي ولهذا الغرض تناول البحث االعتبارات التص ا ااميمية الخاص ا ااة بالمنظومة العاملة مع ش ا اارو االمثلية التش ا ااغيلية لهما
د ارسا ا ا ا ا ا ااة التوزيع األيوني المكااني والطااقي لاليونات المنبعثة والمتجهاة نحو الهاد

بةياة التعر على الكثاافة األيونياة وحدود الطااقات

المستخدمة وامكانيات استخداما في التطبيقات التقنية.
كما يهد

البحث إلى د ارساة الخوا

البصارية والكهربائية لوصالة الثنائي المحضارة لتحديد إمكانية اساتخدام هذه التقنية في

التطبيقات الصناغية.
 5-1تحضير النماذج
اس ا ا ااتخدمت ش ا ا اريحة من الس ا ا اايلكون احاد ة التبلور ذو اتجا ية ( )111نوع توص ا ا اايلية  Pمش ا ا ااوبة بذرات البورون) وبمقاومة
كهربائية سا ااطحية  4 / cm 2لترسا اايب مادة األنتيمون عليها وبسا اامك  m  500في الحالة األولى .وفي الحالة الثانية اسا ااتخدمت
شاريحة من السايلكون ذات اتجا ية بلورية ( )111نوع توصايلية ( Nمشاوبة بذرات الفسافور) وبنفس السامك وبمقاومة كهربائية ساطحية
 1.5 / cm 2لغرض ترس ا اايب مادة االنديوم .وقبل إجراء عملية الترس ا اايب جرش تنظيف الشا ا اريحتين باس ا ااتخدام الماء األيوني الجاري
لمدة ثالا دقائل وتشمل عملية التحضير ما أتي:
 1-5-1عملية الطالء االيوني:
تم تحضا ا ااير النماذج في مختبر كلية العلوم جامعة بغداد حيث تم اسا ا ااتخدام منظومة الطالء االيوني وهي من التقنيات التي
تجمع ما بين تقنية التبخير التقليد ة والبالزما الغرض ترسا ا اايب اغشا ا ااية رقيقة من األنتيمون على ش ا اارائح السا ا ايلكون وبمعلمات فيزيائية
تتص ا ااف بالجودة إذا ما قورنت بتقنيات ترس ا اايب األغش ا ااية الرقيقة األخرى ومن هذه المعلمات التماس ا ااك العالي والتجانس وقلة ا جهاد
الحراري .ووض ا ا ااعت على القطب الكهربائي ش ا ا اريحة الس ا ا اايلكون ذات الجهد العالي الس ا ا ااالب وعلى بعد  10 cmمن مص ا ا اادر التبخير
وأجريت عملية المعالجة في بالزما االركون وبضا ا ا ا ااغط  2x10-2 mbarولفترة زمنية كا ية لترسا ا ا ا اايب مادة األنتيمون واعيدت التجربة
بتغيير زمن التبخير وتثبيت العوامل األخرى للحصا ااول على أغشا ااية رقيقة من االنديوم بسا اامك  600Aعلى شا ارائح من السا اايلكون نوع
توصيلية .N
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وبعد االنتهاء من تحضا ااير األغشا ااية الرقيقة جرى تنظيف النماذج بمحلول من حامض الهيدروفلوريك  HFبتركيز  %10ثم
بماء ايوني جاري ولمدة خمس دقائل للتخلا من طبقة األوكسا ا ا ا ا اايد المتكونة أثناء عملية نقل العينة إلى المنظومة ووضا ا ا ا ا ااعت داخل
حاوية مفرغة من الهواء.
 2-5-1عملية فحص النماذج:
تم فحا النماذج المطلوبة باس ااتخدام جهاز المجس ااات األربعة  Four point probeالمعرفة نوع التوص اايلية لهذه النماذج.
وقد لوحظ بأن توص اايلية شا ارائح الس اايلكون المطالة بمادة األنتيمون ما تزال من نوع توص اايلية  Pوكذا الحال بالنس اابة للشا ارائح المطالة
بمادة االنديوم حيث شير القياغ إلى أن الشريحة ال زالت من نوع توصيلية  Nولكال جهتي الشريحة.
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 -2الجزء النظري:
 1-2خصائص کاشف ثنائي الوصلة P - N Junction detector properties
تمثل الكواش ااف واحدة من التطبيقات المهمة جدا لثنائي الوص االة ولتقييم ثنائيات الوص االة التي تم تحض اايرها باس ااتخدام الزرع

ا أليوني النبضا ا ا ااي البد من الوقو

على كفاءة اداء الكواشا ا ا ااف إذ أن هنال مجموعة من المعلمات األسا ا ا اااسا ا ا ااية التي مكن بها تحديد

مواص اافات هذه الكواش ااف والتي غالبا ما توص ااف من خالل طبيعة االش ااارة الكهربائية الخارجية نتيجة لتحفيز الكاش ااف باش ااارة س اااقطة

عليا.

 2-1-2االستجابية الطيفية :Responsivity
وتمثل نس ا ا ا ا اابة الكمية الخارجة من الكاش ا ا ا ا ااف إلى الكمية الداخلة وتقاغ بوحدات أمبير /وا ) أو (فولت/وا ) ومن الوحدات
ظهر جليا أن الكمية الداخلة للكاشا ااف تمثل قدرة األشا ااعة السا اااقطة .أما الكمية الخارجة من الكاشا ااف فهي اما على شا ااكل تيار قاغ

مباش ا ا ا ارة أو فرق جهد ي خذ على طرفي مقاومة الحمل التي تربط على التوالي مع الكاش ا ا ا ااف وتتغير االس ا ا ا ااتجابية تبعا للطول الموجي
لالشعة الساقطة وهذا ما نسميا باالستجابية الطبقية )  S (وتحسب من العالقة اآلتية:

)S ( ) = I ph Po = q / hc.......... ....(1

 Iphمثل تيار الضوء Po ،مثل قدرة الضوء الساقط.

 والكفاءة الكمية  c ،سرعة الضوء  h ،ثابت بالنك  ،و  qشحنة االلكترون ].[2,1

 3-1-2التحسسية :Detectivity
اآلتية:

تبرز اعلومة التحسا ا اس ا ااية كاعلومة مهمة لخوا

الكاش ا ااف والتي تمثل أقل قدرة مكن للكاش ا ااف تحسا ا اس ا ااها وتعطى بالعالقة
1
).......... .......... (2
NEP

=D

 NEPهي القدرة المكافئة للضوضاء وتحسب من العالقة اآلتية:

)NEP = ( I n / I ph ) Po .......... ...(3
 Inمثل تيار الضوضاء و  Iphتمثل تيار الضوء وبالتعويض بالمعادلة (:)2

)D = ( I ph / I n ) Po .......... ...( 4
وألجل المقارنة بين الكواشف صار إلى استخدام التحسسية النوغية * Dوالتي تمثل التحسسية لوحدة المساحة
1

)D* = [ I ph A 2 / I n ) Po .......... ...( 5

 Aتمثل مساحة الكاشف.

 4-1-2الكفاءة الكمية :Quantum efficiency
تمثل الكفاءة الكمية لكاشاف النسابة بين اساتجابية الكاشاف إلى الفيض الكلي ل شاعة السااقطة و مكن تمثيلها ولطول موجي
معين بالعالقة اآلتية:

I ph hc
).......... ...( 6
Po  q
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 1-3نتائج ومناقشة االستجابية الطيفية:
تم قياغ االستجابية الطيفية باستخدام منظومة فحا الكواشف  DSR-500والمبينة في الشكل (.)6

ظهر من الشا ااكل ( )5االسا ااتجابية الطيفية للكاشا ااف الضا ااوئي المحضا اار بتطعيم مادة األنتيمون على شا ارائح السا اايلكون نوع

توصاايلية  Pلالطوال الموجية المحصااورة بين ( )300-1200nmوإذا اعتبرنا ان الطول الموجي القاطع (Cut-off-wavelength

) هو الطول الموجي الذي تهبط يا قيمة االسا ااتجابية إلى  %10من قيمة االسا ااتجابية القصا ااوى  Max Responsivityعليا مكن

القول ان حدود اس ااتجابية ثنائي الوص االة المحض اار بهذه الطريقة تغطي االطوال الموجية المحص ااورة بين ( )400-1200nmوتش ااترل

المنحنيات في الشا ااكل أعاله والمحض ا ارة بعدد تفريغات كهربائية مختلفة بوجود منطقة تكون فيها االسا ااتجابية الطيفية أقصا ااى ما مكن
وتتغير حدود األطوال الموجية لهذه المنطقة تبعا لظرو

لالطوال الموجية المحصورة بين (.)900-1000nm

التحض ا ا ا ااير عدد التفريغات الكهربائية ولكن بص ا ا ا ااورة عامة فانها محص ا ا ا ااورة

ويالحظ أن قيمة االساتجابية الطيفية ولجميع الكواشاف لالطوال الموجية المحصاورة بين ( )700–1100nmتزداد إلى ثالثة

أضا ا ا ا ا ااعا

أو أكثر في بعض األحيان عن قيمة االسا ا ا ا ا ااتجابية الطيفية لالطوال الموجية القصا ا ا ا ا اايرة ( )400-600nmوهذا عني بأن

الكاشف ذو استجابية عالية لالطوال الموجية القريبة من المنطقة تحت الحمراء منها إلى المنطقة المرئية والفوق البنفسجية.

اما الشاكل ( ) 8فيبين االساتجابية الطيفية للكواشاف المحضارة بترسايب االنديوم على شاريحة السايلكون ذات توصايلية نوع .N

ويظهر في الش ااكل بأن حدود االس ااتجابية وبعد تحديد الطول الموجي القاطع ( )400-1200nmللكاش ااف ( )Aو()400-1200nm
للكاشف ( )Bومن ( )550-1200nmللكاشف ( )Cكما موضح في الشكلين ( )6,5وهذا عني بان مدش الكشف قل مع زيادة عدد
التفريغات الكهربائية وهذه النتيجة مش ا ااابهة لما جاء في المص ا اادر ] [17ويعود الس ا اابب إلى وجود العيوب التي ت ثر بش ا ااكل أكبر على

االطوال الموجية القصيرة.

وتش ا ا ا ا ا ا ا ات اارل جا اما اي ااع الا اما انا احا انا اي ا ا ااات ب ااوج ااود ما انا اطا اق ا ا ااة تا اك ااون فا ايا اه ا ا ااا االس ا ا ا ا ا ا ا اتا اج ا ا ااابا اي ا ا ااة الا اطا ايا افا اي ا ا ااة أقص ا ا ا ا ا ا ا ااى م ا ا ااا

مكن ] [29وتتغير قيمة االس ااتجابية القص ااوى لعدد التفريغات (عدد النبض ااات األيونية) ولكنها تش ااترل بكون مداها محص ااور لالطوال

الموجية ( )1000-1150nmوبقيمة اسااتجابية أعلى من الكواشااف المحض ارة في الشااكل ( )7وهذا عود إلى أن تركيز الش اوائب لمادة
االنديوم أعلى منا في حالة األنتيمون الن الشريحة من نوع  Nولكال جهتي الشريحة.
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الشكل :)7( :تغري االستجابية الطيفية بداللة الطول املوجي للنماذج املشوبة
ابالنتيمون واملشععة بـ( )8,6تفريغات كهرابئية على التوايل

الشكل ( :)8تغري االستجابية الطيفية بداللة الطول املوجي للنماذج املشوبة

ابالنديوم واملشععة بـ( )8,6تفريغات كهرابئية على التوايل
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ويالحظ أ ضا ااا بأن قيمة االسا ااتجابية الطيفية لالطوال الموجية القريبة من األشا ااعة تحت الحمراء أكبر منها لالطوال الموجية

للضاوء المرئي ولالطوال الموجية لالشاعة فوق البنفساجية ولجميع الكواشاف وان أعلى اساتجابية للكواشاف تنحر باتجاه المنطقة تحت
الحمراء القريبة مع زيادة عدد التفريغات الكهربائية وهذه المواص اافات تتكرر في الش ااكل ( )7وتعتبر من المواص اافات المهمة لهذا النوع

من الكواشف المحضرة.

 2-1-3نتائج ومناقشة الكفاءة الكمية :Quantum efficiency results
الشكل ( )9يوضح توزيع الكفاءة الكمية بالنسبة المئوية للكواشف المحضرة بعدد مختلف من التفريغات الكهربائية (النبضات

األيونية) ويظهر السالول العام للكواشاف متشاابا من حيث التوزيع وكما هو الحال في االساتجابية الطيفية ويالحظ وجود تباعد في قيم
الكفاءة الكمية لالطوال الموجية القصا ا ا اايرة وا ضا ا ا ااا تحسا ا ا اان في قيمة الكفاءة الكمية مع زيادة عدد التفريغات الكهربائية .وهذا ناتج عن
زيادة في تركيز الش ا ا ا اوائب .ويالحظ أ ضا ا ا ااأ ميل الكواشا ا ا ااف باالنح ار

باتجاه األشا ا ا ااعة تحت الحمراء القريبة مع زيادة عدد التفريغات

الكهربائية الذي خضااع التفساايرات الخاصااة باالسااتجابية الطيفية ويعززه نتائج المقاومة الكهربائية السااطحية وخصااائا تيار  -فولتية
وهذا يتكرر في الش ااكل ( ) 10للكواش ااف المحضا ارة بترس اايب االنديوم ويالحظ بش ااكل عام بأن قيمة الكفاءة الكمية للكواش ااف المحضا ارة

بهذه الطريقة المرس ا ا ااب عليها االنديوم) أكبر من قيم الكفاءة الكمية للكواش ا ا ااف في الش ا ا ااكل ( )9ولنفس الس ا ا اابب الذي ذكر في تفس ا ا ااير

اال س ا ا ا ااتجابية الطيفية لهما وعموما فان قيم الكفاءة الكمية لالش ا ا ا ااكال ( )9و ( )10تعتبر واطئة نس ا ا ا اابة للكواش ا ا ا ااف المحض ا ا ا ارة بالطرق
الكالس ا ا اايكية وهذا عود إلى عدة عوامل منها العيوب التي ترافل عملية التحض ا ا ااير وكذلك الشا ا ا اوائب الناتجة من عملية التفريو (المواد

المتطايرة) والطالء األيوني.

 3-1-3نتائج ومناقشة التحسسية النوعية وزمن االستجابة:
Detectivity and Time Response Results:
االش ااكال ( )11و ( ) 12مثالن قيم التحسا اس ااية وتغيرها مع االطوال الموجية ويالحظ أن س االول التغير الحالتين متش ااابا مع

سلول تغير الكفاءة الكمية واالستجابية الطيفية ولنفس األسباب التي ذكرت سابقا.

ويالحظ من الش ااكل ( )11بأن هنال تقارب في التحسااس ااية بين الكاش ااف ( )Aو ( )Bوتباعد لقيم التحسا اس ااية للكاش ااف ()C

بالرغم من زيادة التحسسية مع زيادة عدد التفريغات الكهربائية وكما ورد سابقا في االستجابية الطيفية.
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الشكل ( :) 9تغري الكفاءة الكمية بداللة الطول املوجي للنماذج املشوبة
ابالنتيمون واملشععة بـ( )8,6تفريغات كهرابئية على التوايل

الشكل ( :) 10تغري الكفاءة الكمية بداللة الطول املوجي للنماذج املشوبة
ابالنديوم واملشععة بـ( )8,6تفريغات كهرابئية على التوايل
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الشكل ( :)11تغري التحسسية بداللة الطول املوجي للنماذج املشوبة
ابالنتيمون واملشععة بـ( )8,6تفريغات كهرابئية على التوايل

الشكل ( :)12تغري التحسسية بداللة الطول املوجي للنماذج املشوبة

ابالنديوم واملشععة بـ( )8,6تفريغات كهرابئية على التوايل
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أما الشا ا ااكل ( )12فيوضا ا ااح تباعد واضا ا ااح لقيم التحس ا ااسا ا ااية للكواشا ا ااف ( )Aو ( )Bو ( )Cويظهر من األشا ا ااكال أعاله بأن

التحس اسااية بصااورة عامة لهذه الكواشااف المحض ارة للحالتين أعاله أكبر من التحس اسااية للكواشااف المحض ارة بالطرق التقليد ة وهذا ناتج
عن قيم تيار الظ الم الواطئة نسابيا ولجميع الكواشاف المحضارة بهذه الطريقة كما في الجدول ،وتيار الظالم مثل شادة التيار الكهربائي

في مناطل التقعرات المشااوبة داخل النموذج مما عطي هذه الكواشااف ميزة أخرى ا جابية اضااافة إلى المميزات التي ذكرت سااابقا مثل
وجود االنح ار

الواضا ا ا ا ااح للقيم باتج اه منطقة األشا ا ا ا ااعة الحمراء القريبة األطوال الموجية الطويلة) ،ويالحظ من الجدول زيادة في زمن

استجابة الكاشف مع عدد التفريغات الكهربائية.

الجدول رقم ( :)1يمثل قيم تيار الظالم وزمن استجابية الكواشف المحضرة

تيار الظالم

زمن استجابة الكاشف

عدد التفريغات

)(ampere

)(nsec

الكهربائية

8 x 10-8

7.2 x 10-8

120

6

133

8

6.5 x 10-8

125

6

138

8

5.8 x 10-8
6.1 x 10-8
5.2 x 10-8

10

170

10

180

مادة التطعيم

Sb

In

االستنتاجات
 -1لوحظت زيادة في قيمة االسا ا ااتجابية الطيفية والكفاءة الكمية لالطوال الموجية الطويلة منطقة األشا ا ااعة تحت الحمراء القريبة) عنها

لقيم االس ا ا ا ااتجابية الطيفية والكفاءة الكمية الالطوال الموجية القص ا ا ا اايرة (المنطقة المرئية وفوق البنفس ا ا ا ااجية) بزيادة عدد التفريغات

الكهربائية.

 -2تعاني الكواش ا ااف المحضا ا ارة بهذه الطريقة من اس ا ااتجابية طيفية وكفاءة كمية قليلة نس ا اابيا مقارنة مع الكواش ا ااف المحضا ا ارة بالطرق

التقليد ة ويعزى السا ا اابب إلى العيوب التركيبية وعدم تجانس السا ا ااطح (وجود مناطل ارتفاع وانخفاض) مما يتسا ا اابب في اسا ا ااتطارة

الضا ا ااوء السا ا اااقط وكذلك فان العيوب تعمل كمراكز قنا مما حول دون وصا ا ااول حامالت الشا ا ااحنة المتولدة من تفاعل الضا ا ااوء

الساقط مع مادة الكاشف وكذلك عزى إلى الشوائب غير المرغوب فيها (النحاغ واالوكسجين والكاربون).

 -3تتصاف هذه الكواشاف بتحساساية تصال إلى  9.71010( Hz ) 2 cmw−1وقيمة واطئة لتيار الظالم تصال الى 5.2x10-8amp
1

وكفاءة عالية نسبيا لالطوال الموجية لالشعة تحت الحمراء القريبة وخصوصا لالطوال المحصورة بين ( )950-1050nmلذلك مكن

أن تس ا ا ا ااتخدم مثل هذه الكواش ا ا ا ااف في منظومات الكش ا ا ا ااف العاملة في مجال األش ا ا ا ااعة تحت الحمراء القريبة للمنطقة الطيفية (800-

 )1000nmالمنبعثة من ثنائي الوص ا ا االة الباعث للض ا ا ااوء  light emitting diodوفي الكواش ا ا ااف العاملة باالطوال الموجية (850-
 )950nmومنهااا مفاااتيح األشا ا ا ا ا ا اعاة تحاات الحمراء الفعااالااة ) (Active infrared switchesوقااارن البطاااقااات ومنظومااات التحااذير

الليزرية.
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