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  ملخص

في   nمن النوع GaAsلرقائق مصقولةً صقالً مرآتياً من  التنميش المصعديالمسامي عبر  GaAsشُكّل 
رقيقة من أكسيد التوتيـاء المطعـم    جرى توضيع أفالم. HF:C2H5OH:HCl:H2O2:H2O محلوٍل من
 لمنمشوا) المسطح(غير المنمش  GaAsعند درجة حرارة الغرفة على كل من سطح  (AZO) باأللمنيوم
   .t = 100 nmعند  للفلم ، وحددت السماكة االسميةالرشرشة ببالزما األمواج الراديويةبطريقة 

ومطيافيـة  ) XRD(تم توصيف الخصائص البنيوية لألفالم الموضعة باستعمال انعراج األشعة السـينية  
ومطيافية  SEMمجهر و ،)PL(ومطيافية التألق الفوتوني ) XPS(اإللكترونات الضوئية لألشعة السينية 

الجهـد  -، كما جرى توصيف الخصائص الكهربائية عبر قياس وتحليل مميزات التيـار الميكروية رامان
  .للبنية تبعاً لشدة الضوء المسقط عليها

  
Abstract 
Porous GaAs layers were formed by anodic etching of n-doped mirror like GaAs 
surfaces in a HF:C2H5OH:HCl:H2O2:H2O electrolyte. ِِAluminum doped ZnO thin 
films (AZO) have been deposited at room temperature by RF plasma sputtering 
method onto both GaAs wafers and porous GaAs layers. Film thickness was set 
nominally at t = 100 nm. The formed samples were characterized by means of x-
ray diffraction (XRD), x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), 
photoluminescence (PL) spectroscopy, Scanning electron microscope (SEM) and 
micro-Raman spectroscopy. Electrical properties were determined by 
measurement and analysis of current-voltage characteristics of the device 
depending on illumination intensity. 
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  مدخل. 1

من المعروف أن المواد المسامية نصف الناقلة مواد ذات فعالية عالية بسبب سطحها النوعي الكبير 
ولذلك فإنها جذابة جداً لعمليات ترتبط بشكل  ،[2,1]والبنية المسامية المفتوحة وأبعاد بلوراتها المخفضة 

إن انتثار الغازات الفعالة في سطح . زماقوي بانتثار المواد الفعالة في السطح، مثل عمليات الترسيب بالبال
المسامي مادة جذابة جداً  GaAsويعد . [1]المواد المسامية أعلى مقارنة مع انتثارها في جسم البلورة 

وقد . [3,4]لالستعمال في التنضيد من أجل نمو طبقات منضدة متجانسة والمتجانسة ذات بنية عالية الدقة 
باستعمال التنضيد  GaNالمسامي كركازة لنمو طبقات منضدة من  GaAsتم نشر معلومات عن استعمال 

- األزرق"المسامي ضوءاً فعاالً في المجال الطيفي  GaAsباإلضافة إلى ذلك، يصدر . [3]الجزيئي 
  .[5,6]وقد أظهر أنه مركب واعد في النبائط الكهرضوئية والفوتوفولطية " األصفر
 ، ووجد أنهاالمسامي المتشكّلة GaAsة والبنيوية لطبقات الخواص الضوئي [7]في عمل سابق درست 

ومطيافية رامان المكروية أن االختيار  XPSو  XRDأظهرت نتائج . تتأثّر بشكٍل مثيرٍ بزمن التنميش
وهذا . األحادي الميل β-Ga2O3مساميةٌ غنيةٌ بمركب  GaAsالمناسب لزمن التنميش يمكن أن ينتج طبقة 

" األخضر- األزرق: "عند درجة حرارة الغرفةتحسنٍ كبيرٍ في قمتي التألّق الفوتوني ما يؤدي إلى 
واكتُشف وجود ارتباط قوي بين . المدروسة المسامية GaAsالعائدتين لطبقات ، "األصفر- األخضر"و

كما  .التنميشالمسامية كتابعٍ لزمن  GaAsلطبقات الكيميائية وخواص التألّق الفوتوني /الخواص البنيوية
 – 500(تسلك سلوك طبقات مانعة لالنعكاس في المجال الطيفي المسامية  GaAsإثبات أن طبقات  جرى

1100 nm( ،من أجل تطبيقات فوتوفولطية محتملة أن ترسيب أيضاًووجد  .الذي يستحوذ على أهمية 
، ويؤدي إلى جعل Porous GaAsوطبقة  GaAsيعدل الخصائص الكهربائية لكل من طبقة  ZnO أفالم

   .يتمتع بخصائص ضوئية قد تكون مفيدة في تطبيقات الخاليا الشمسية ZnO / Porous GaAsالتركيب 
ومن ثم ، p-typeذي النمط  ZnOلتشكيل  Asبالـ  ZnOتطعيم طبقة محاولة يهدف هذا العمل إلى 

طبيقات مثل الخاليا الشمسية الحصول على بنية ذات خواص ضوئية وكهربائية مفيدة في العديد من الت
    .ونبائط اإللكترونيات الضوئية

  
  اإلجراءات التجريبية. 2
  

 المسامي  GaAsتشكيل  ·
  n–من النـوع   GaAsلرقائق مصقولةً صقالً مرآتياً من  التنميش المصعدي المسامي عبر GaAsشُكّل 

 في محلوٍل مكـونٍ مـن   cm-3 1018×(7-1)، المطعمة بالسيلكون بتراكيزٍ تتراوح بين (100)والتوجه 
(1:1:1:4:4) 44% HF: 99.99% C2H5OH: 37% HCl: 40% H2O2, H2O . غمس إلكترود من

استخدم منبـع قـدرة نبضـي    . البالتين في المحلول واستخدمت صفيحة من األلمنيوم كإلكترودين للخلية
Tektronix PG 501 يش في الظالم من أجل جرت عملية التنم. بخرج جهد في عملية التنميش األنودي
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وبتضـخيم عنـد جهـد     mA/cm2 10دقيقة بتطبيق تيار نبضي بلغت كثافته العظمى  45زمن التنميش 
أظهر . N2وبعد التنميش غسلت العينة بالماء الخالي من اإليونات وجففت باستخدام تيار من . 1Vالخرج 

  .مساميال GaAsسطح العينة المنمش اللون الرمادي الغامق االعتيادي لدى 
  

 ZnOترسيب فلم  ·
استخدمت طريقة الرشرشة البالزمية باستعمال منظومة الرشرشة المغنترونية  فلممن أجل ترسيب ال

مم  150 يبلغ قطر الدريئة في هذه المنظومة ). PLASSYS MP600S(المدعومة باألمواج الراديوية 
من ) نسبة وزنية%(ZnO+2نك تتركب الدريئة من أكسيد الز. مم  50وبعدها عن الركازة ثابت عند

يتم تزويد استطاعة األمواج الراديوية من خالل مولد األمواج %. 99.99بنقاوة  Al2O3أكسيد األلمنيوم 
 Cesarالنمط ( Ω 50ومقاومة خرج قدرها  MHz 13.56بتردد قدره  kW 1الردايوية ذي االستطاعة 

الرقيقة  AZOتوضيع أفالم  جرى). Dressler Hochfrequenztechnik GmbHمن شركة  1310
وكان الضغط . والمنمش) المسطح(غير المنمش  GaAsعند درجة حرارة الغرفة على كل من سطح 

أثناء عملية التوضيع جرى ، وTorr 7-10×4األساسي في حجرة الخالء قبل البدء بالتوضيع أصغر من 
وقد ثبت زمن . p = 0.5 mTorrعند القيمة %) 99.9995ذي النقاوة (تثبيت ضغط غاز اآلرغون 

وعند هذه الشروط كان تركيز . W 300دقائق واستطاعة األمواج الكهرطيسية عند  10الترسيب عند 
باستخدام مقياس  (t) فلموجرى التحكم بسماكة ال. cm-3 [8] 1019 × 2في األفالم حوالي  Alحامالت 

  .t = 100 nmالسماكة، وحددت السماكة االسمية عند 
  

   وصيفتقنيات الت ·
المسامي تحت المجهر اإللكتروني الماسح من شركة  GaAsشوهدت مورفولوجية سطح طبقة 

)(TESCAN VIGA II XMU SEM . وقيست أطياف انعراج األشعة السينية بواسطة جهاز االنعراج
STOE Powder diffractometer . أجريت قياساتXRD بمسح عياري q - 2q  باستعمال إشعاع

Ka )ة عند طول موجl = 0.15417 nm( واستعملت المنظومة ،SPECS UHV/XPS/AES 
). XPS(المزودة بمحلّل طاقة نصف كروي في قياسات مطيافية اإللكترونات الضوئية لألشعة السينية 

وباستطاعة  nm 488وسجلت أطياف رامان باستعمال ليزر من األرغون كمنبع إثارة عند طول الموجة 
20 mW180ضعية التبعثر الخلفي بزاوية ، وجرى القياس في وo  في درجة حرارة الغرفة بواسطة

سجلت أطياف التألّق الفوتوني . HR 800, Jobin Yvon-Horiba. Hybridجهاز رامان المكروي 
مزود بمضخّم  SPEXمن شركة  m 1عند درجة حرارة الغرفة بواسطة محلل طيفي موحد للون طوله 

ُأحدثت اإلثارة بواسطة . ، يجري تبريده باآلزوت السائلInGaAsشف من للفوتونات متعدد القلوية وبكا
أجريت قياسات . (eV 3.82~)أي بطاقة  nm 325بطول موجة إثارة  (He–Cd)كدميوم - ليزر هليوم

عند درجة حرارة الغرفة تحت الظالم وتحت إنارة منخفضة الشدة  (I-V)جهد  –مميزات تيار 
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~ 1 mW/cm2  من أنبوب فلورةUV  400-350يتمتع بعصابة طيفية في المجال nm  وبقمة حادة
الجهد للبنية - قياس وتحليل مميزات التيارائص البنية من خالل صدرست خكما  .nm 363عند ) ضيقة(

 Iill = 2 mW/cm2ا، وجرى تغيير شدة اإلضاءة بين تبعاً لشدة الضوء المسقط عليه
بطريقة   Keithley 238 (SMU)ل وحدة قياس منبع أجريت القياسات باستعما .Iill = 10  mW/cm2و

  . (four-point probe)مسبار النقاط األربعة 
  

  النتائج والمناقشة. 3

   المسامي تحت المجهر اإللكتروني الماسح GaAsمورفولوجية سطح طبقة  ·
بيعة المسامي، والتي تُظهر الط GaAsلعينة  SEMصورة الرؤية الرأسية تحت مجهر  (a)1يبين الشكل 

  .المسامية للعينة
  

 

 (b)، المسامي، والتي تُظهر الطبيعة المسامية للعينة GaAsلعينة  SEMصورة الرؤية الرأسية تحت مجهر (a) : 1الشكل 
  .SEMصورة الرؤية الرأسية تحت مجهر لمقطع العرضي ال
  

ياس ثخانة الطبقة جرى ق. μm 1و nm 60يتبين من هذه الصورة أن أبعاد المسام تترواح ما بين 
، ووجد (b)1كما هو مبين في الشكل SEMالمسامية من خالل مشاهدة مقطعها العرضي تحت مجهر 

المسامي باستعمال  GaAsطبيعة التركيب النانوي لطبقة وجرى التأكد من . µm 10أنها تساوي قرابة 
  .الطيفية PLكل من تبعثر رامان المكروي وقياسات 

  
  

  2 µm   20 µm  

(a) (b) 

  10 µm 
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المطعمة   n–من النوع  GaAsالموضع على ركازة  ZnO فلم من أجل XRDف أطيا 2 يبين الشكل
للفلم  XRDيظهر طيف . المسامي GaAsبعد التنميش وتشكل الـ  (b)قبل التنميش و (a): بالسيلكون

، وقمة ضعيفة جداً 2θ ≈ 31.72oالمستوي قمة انعراج قوية متمركزة عند قرابة  GaAsالموضع على 
 (102)و (100)تعود هاتان القمتان على الترتيب إلى المستويات البلورية . 2θ ≈ 47.61oعند قرابة 

ويتمتع بخلية الواحدة من النوع موشور . (wurtzite)بنيته البلورية من نوع فورتزيت ZnO لمركب 
مقارنةً مع ذلك، تتعرض هاتان القمتان قليالً وتنزاحان نحو . hexagonal [ICSD 031052])(سداسي 

المسامي عالوةً على ذلك، يظهر  GaAsالموضع على AZO لفلم XRDفي طيف  2θأصغر لـ   قيمة
، تتوافق بشكٍل جيد مع 2θ ≈ 44oالمسامي قمةً إضافيةً عند  GaAsللفلم الموضع على   XRDطيف 

وهذا يشير إلى التغلغل . [ICSD 024486]  (Zn3As2)لزرنيخيد الزنك   (220)المستوي البلوري
ال للزرنيخ الفع(As) في هذا الفلم.  
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قبل  (a): المطعمة بالسيلكون  n–من النوع  GaAsفلم الموضع على ركازة  ZnOمن أجل XRDأطياف : 2الشكل 
  .بعد التنميش (b)التنميش و
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 الطيفية PLتبعثر رامان المكروي وقياسات  ·

يظهر طيف . المسامي GaAsو) البلوري(المستوي  GaAsة لعينتي أطياف رامان المكروي 3يبين الشكل 
عند  (LO)البلوري قمة رامان ضيقةً وشديدة مرتبطة بفونون ضوئي طوالني  GaAs رامان لركازة

. (TO)تتطابق مع فونون ضوئي عرضاني  cm-1 271.8، وقمةً أضعف عند قرابة cm-1 297قرابة 
المسامي باتجاه األعداد  GaAsفي طيف  LOو TOان للنمطين مقارنة مع ذلك، تنزاح خطوط رام

إلى  TOكما تزداد نسبة شدة قمة النمط . ، على الترتيبcm-1 3.2و  cm-1 2.4الموجية األدنى بقرابة
 GaAsمن أجل  7المستوي إلى قرابة  GaAsمن أجل   0.4، من قرابة)(LO ،TO/LOشدة قمة النمط 

النانوية  GaAsتغيرات إلى أثر األبعاد الكمومية على الفونون في بلّورات يمكن رد هذه ال. المسامي
المسامي  GaAsعالوةً على ذلك، يبدي طيف طبقة ]. 9,10[المسامي  GaAsالمتشكلة في طبقة 

تعودان إلى الطورين النانويين لكل  ،cm-1 162و  cm-1 227عصابتي رمان ضعيفتي الشدة عند قرابة 
تُظهر الوليجة في الشكل . [11,12]على الترتيب  claudetite As2O3 و claudetite β- Ga2O3من 
تقع في المجال األخضر من الطيف  PLيظهر هذا الطيف قمة . المسامي GaAsلطبقة  PLطيف  (2)

، والتي يمكن ردها إلى الحصر الكمومي nm (~2.1 eV) 595الكهرطيسي وتتمركز عند قرابة 
البلّورية النانوية  GaAsقُدر قطر بذور . [10]البلّورية النانوية  GaAsفي بذور  (exciton)لإلكسيتون 

، ووجد أنه يساوي قرابة [13]األخضر من نظرية الكتلة الفعالة  PLالضرورية إلصدار التألق الفوتوني 
6.3 nm .  
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  هاوتحليل XPSقياس أطياف  ·
ُأرجعـت جميـع طاقـات    . XPSدرس التركيب السطحي لألفالم الموضعة عبر قياس وتحليل أطياف 

شـحن  لتعويض آثـار   eV 285بطاقة االرتباطC1s  إلى قمة سوية الكربون  XPSاالرتباط ألطياف 
الموضعة على سـطح مسـتو مـن      AZOلسطوح XPS المسح العام ألطياف 4 يبين الشكل . السطح
GaAs (a)  وسطح مسامي منGaAs (b).  
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وسطح مسـامي مـن    GaAs (a)الموضعة على سطح مستو من   AZOلسطوح XPS المسح العام ألطياف 4: الشكل 
GaAs (b).  

  
 Oو Znالتي تنشأ من  Augerاف في كلتا الحالتين السالسل المتوقّعة لإلصدار الفوتوني وقمم تبين األطي

. المسـامي  GaAsالموضع علـى   فلمفقط في طيف ال As 3dوتظهر القمة العائدة لسويات . C [14]و
م عالية الدقـة لألفـال   XPSضوح في أطياف بو Zn 2pسويات باإلضافة إلى ذلك، تظهر القمة العائدة ل

الموضـع   AZO فلمفي طيف نجد . As 3d ةلسويلعالية الدقة  XPSأطياف  5يظهر الشكل . الموضعة
 Zn3As2في  Asعائدة إلى  eV 44و eV 40.2المسامي قمماً عند طاقات االرتباط حوالي  GaAsعلى 
ال  As 3dوبالمقارنة، نجد أن القمة العائـدة إلـى   . [14,16]، على الترتيب  As2O3في  Asو، [15]

  . المستوي GaAsالموضع على سطح  AZO فلمتظهر بشكل جلي في طيف 
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  .Al 2pو  As 3dعالية الدقة في المجال الطيفي لسويات  XPSأطياف : 5الشكل 
  

  . ين الموضعينفلممن أجل كال ال Zn 2pعالية الدقة لسويات  XPSأطياف  6يظهر الشكل 
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  .ين الموضعينفلممن أجل كال ال Zn 2pعالية الدقة لسويات  XPSأطياف : 6الشكل 



9 
 

  
 Zn 2p3/2المستوي قمتين قويتين عائدتين إلى سـويتي   GaAsالموضع على  فلملل Zn 2pيظهر طيف 

فـي   +Znتتبع هاتان القمتان إلى  .، على الترتيبeV 1044.5و  eV 1021.2عند حوالي  Zn 2p1/2و
ZnO [14] . وبالمقارنة، تنزاح القمم المقابلة في طيفXPS الموضع على  فلمالتابع للGaAs  المسامي

 Yuenوقد وجدت لـدى  . ، على الترتيبeV 1045و eV 1021.9باتجاه طاقات االرتباط األعلى إلى 
 Zn 2p1/2 (1046.2وسـوية   Zn 2p3/2 (1022.8 eV)ن قيماً مقاربة لطاقات االرتباط لسوية يوآخر

eV) [17] . وهذا يتوافق مع نتائجXRD  بشكل جيد، حيث تم الحصول على قمة االنعراج العائدة لسوية
Zn3As2  فلمفقط في طيف AZO  الموضع علىGaAs وبما أن أفالم . المساميAZO    لدينا قـد تـم

 GaAsى ركـازة  توضيعها عند درجة حرارة الغرفة، فإنه من المتوقع أن ال تكون األفالم الموضعة عل
محـل ذرات   Asالمستوية مطعمة بالزرنيخ، وذلك بسبب نقص طاقة التحفيز الضرورية كي تحل ذرات 

O  فيZnO  ومن المعروف جيداً أن البنيـة النانويـة للمـواد    . [18]عند درجات التوضيع المنخفضة
أيونات إلى داخل وإلى وهذا بدوره يحسن انتثار ذرات أخرى و ،عتبات االنتثار صالصلبة تؤدي إلى إنقا

وآخرون أنه كلما انخفض قياس البلورة النانوية،  Jiangوقد وجد . [19]خارج المواد ذات البنية النانوية 
انخفضت طاقة تحفيز انتثار الذرات وازداد عامل االنتثار المقابل بشكل كبير بسبب عالقـة أرينيـوس   

  .[20]الغرفة بينهما، مما يؤدي إلى انتثار واضح عند درجة حرارة 
ثالث مركبات تتمركز عند طاقـة ارتبـاط    ذات دقة الفصل العالية O 1sيعطي فك التفاف قمة السوية 

ربط المركبة األولى عنـد  ت .7كما هو مبين في الشكل  ،eV 532.3و eV 531.6و eV 530.1 حوالي
في المركب السداسي البنيـة،   +Zn2التي تحل محل أيون  -O2مع أيونات األكسجين  eV 530.1حوالي 

فـي المنـاطق المنقوصـة     O2مرتبطة مع أيونات  AZOفي  eV 531.4والمركبة الثانية عند حوالي 
هي بسبب أنـواع األكسـجين منخفضـة     eV 532.3األكسجين، في حين أن المركبة الثالثة عند حوالي 

لذلك فإن شدة قمة المركبة األولـى  و. [14,21] على التواليالممتص من بخار الماء  -OHالتناسقية مثل 
وقد وجد أن نسـبة التركيـز   . تعطي مقداراً عن ذرات األكسجين في المحيط التكافؤي المتأكسد بالكامل

المسـتوي   GaAsالموضع على  فلممن أجل ال 36.3 المئوية لهذه المركبة إلى المركبة الثانية هي حوالي
 O 1sووجد أن نسبة المساحة الممتدة تحت القمـة  . يالمسام GaAsالموضع على  فلممن أجل ال29.4 و

من  1.9هي حوالي ) 4 الشكل(المحسوبة من قياس أطياف المسح الكامل  Zn 3dإلى المساحة تحت القمة 
وهـذا  . المسامي GaAsالموضع على  فلممن أجل ال 1.82المستوي و  GaAsالموضع على  فلمأجل ال

  .المسامي نقص أكبر في األكسجين GaAsازة الموضع على رك فلميشير إلى أن لدى ال
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ركازة  (b)المستوي، و GaAsركازة  (a): الموضع على AZO فلممن  O 1sعالية الدقة لسوية  XPSأطياف : 7الشكل 
GaAs يمثل الخط المتصل الطيف المقيس، وتمثل الخطوط المتقطعة أطياف فك االلتفاف. المسامي.  

  
أن الطبقة المسـامية  ) 3الشكل (المسامي  GaAsلطبقة  PLج عن أطياف رامان الميكروية و أطياف نت

المسامي أعلـى   GaAsمن ركازة  Gaو  Asوأكاسيدها، ولذلك سيكون انتثار  GaAsغنية بأطوار من 
فإن ، Gaمشابه لقياس ذرة  Asوعلى الرغم من أن قياس ذرة . المستوية GaAsمن انتثارها من ركازة 

. Ga (~0.784 Jm-2) [22]أقل بكثير من تلك الطاقة لـذرة   As (~0.21 Jm-2)الطاقة السطحية لذرة 
ولذلك فإن ذرات الزرنيخ ستتحرك بشكل مفضل إلى السطح أثناء عملية الترسيب بسبب طاقـة الفصـل   

كي تنتثـر   As الشروط التي تمنح طاقة التحفيز الالزمة لذرات وعندما يحدث هذا وعند توفر. السطحية
رجة حرارة دوكما نوهنا أعاله، يحصل هذا عادة عند رفع . المطعم بالزرنيخ فلم، يتشكل الZnO فلمفي 

وفي حالتنا جرى الترسيب عند درجة حرارة الغرفة، ولذلك فإنه من األرجح أن يعـزى  . [18]الترسيب 
  . ة البنية النانويةالمسامي إلى طبيع GaAsالتطعيم بالزرنيخ الذي حصلنا عليه في حالة 

  هاوتحليل الجهد للبنية-قياس مميزات التيار ·
 ZnO فلمفي  Asالمسامي بسبب انتثار  GaAsعلى ) pمطعم (المطعم بالزرنيخ  ZnOتشكل قد يكون 

المسـتوي و   GaAsين الموضعين على فلملكال ال (I-V)الجهد  –الرقيق موضح بمقارنة مميزات التيار 
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GaAs بينما يمثل مميز ). 9والشكل  8الشكل (م وتحت إضاءة فوق بنفسجية المسامي في الظالZnO  /
GaAs  المستوي مميز وصلة واحدة غير أومية)GaAs  مطعمn  /ZnO  مطعمn( يظهر مميز ،ZnO 

 /GaAs المسامي مميز ديود مضاعف، نقترح أن يكون بسبب تشكل الوصلة :GaAs  المسامي المطعم
n  /ZnO  المطعمp  /ZnO لمطعم اn.  
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  .المستوي في الظالم وتحت إضاءة فوق بنفسجية ZnO  /GaAsالجهد للوصلة  –مميزات التيار : 8الشكل 
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  .في الظالم وتحت إضاءة فوق بنفسجية اميالمس ZnO  /GaAsالجهد للوصلة  –مميزات التيار : 9الشكل 

  
تبعـاً لشـدة الضـوء     هاوتحليلالجهد للبنية -قياس مميزات التيارائص هذه البنية من خالل صدرست خ

مميـزات التيـار    10يبين الشكل . وجد أن البنية تتمتع بحساسية للضوء فوق البنفسجيو .المسقط عليها
  :الجهد التي تم قياسها
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تراوحـت شـدة الضـوء بـين     . اً لشدة الضوء فوق البنفسجي الساقط علـى البنيـة  مميزات التيار الجهد تبع: 10الشكل 

Iill = 2 mW/cm2  وIill = 10 mW/cm2.   
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  .يظهر هذا الشكل ازدياد الحساسية للضوء فوق البنفسجي مع ارتفاع شدة الضوء

  :قيم كل من توتر الدارة المفتوحة وتيار القصر تبعاً لشدة اإلضاءة 1 يبين الجدول
  
  .قيم كل من توتر الدارة المفتوحة وتيار القصر تبعاً لشدة اإلضاءة: 1جدول ال

Iill [mW/cm2] Isc [µA/cm2] Voc [mV] 
2 2.2  98 
5 3.9 115 
7 5 138 
10 11.6 187 

  
نمـوذج  ل اً، ووفق]27-23[نموذج الديودين المعروف ل اًجرت محاوالت متعددة لتفسير هذه المميزات وفق

، إال أنها لم تكن مرضية في مواءمة هذه المميزات، لذا جرى تحليل هذه المميـزات  ]5[عدل الديودين الم
 n-doped porous :البنيـة في مجالين مختلفين من الجهد، حيث يبدو أن هناك تنافس بين ديودين في 

GaAs / p-doped ZnO / n-doped ZnO  يتأثر أحدهما بالضوء فوق البنفسجي وهـو ،p-doped 

ZnO / n-doped ZnO   في حين يؤدي تأثير الديود اآلخـر وهـو ،n-doped porous GaAs / p-

doped ZnO تحليل المميـز   11يبين الشكل . إلى انخفاض الحساسية وانحناء غير متجانس في المميز
  . Iill = 2 mW/cm2عند اإلضاءة المنخفضة 
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إلى جزأين، أحدهما حساس للضوء فوق البنفسجي  Iill = 2 mW/cm2اءة المنخفضة تحليل المميز عند اإلض: 11الشكل 

  .واآلخر ال يبدي حساسية لذلك الضوء
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 فـي المجـال مـن     n-doped porous GaAs / p-doped ZnOيتضح من هذا الشكل تأثير الديود 

0.1 V  0.5حتى V قيمتـه   ، ويؤدي تحليله وفق نموذج الديود الوحيد إلى عامل جودة ديـودn = 7.2 ،
تشير إلى أن آليـة   n > 2إن القيمة العالية لعامل جودة الديود . I0 = 2.5×10-7 mAوتيار إشباع قيمته 

نقل التيار في هذا الديود هي إعادة اتحاد الشحنات على السطح البيني المعززة بوجود كثافة عاليـة مـن   
-p-doped ZnO / nوتتـأثر البنيـة   . ميالمسا GaAsالعيوب على ذلك السطح، وهذا يعود إلى بنية 

doped ZnO  بشكل كبير بالضوء فوق البنفسجي، حيث يتم نقل التيار بشكل موازٍ للتيار المار في البنية
n-doped porous GaAs / p-doped ZnOالجهد في المجال  -، مما يؤدي إلى مميز شبه خطي للتيار

V < 0.1V.  
ويؤدي  p-doped ZnO / n-doped ZnOتزداد حساسية البنية  ومع ارتفاع شدة الضوء فوق البنفسجي

الجهد على حساب الديود اآلخر الذي ال يظهـر حساسـية    –ذلك إلى سيطرة الجزء الخطي لمميز التيار 
  ).9انظر الشكل (للضوء فوق البنفسجي 

  :يعتمد هذا التصور على أسس فيزيائية تتجلى في النقاط التالية
بسبب الفجـوة  ZnO ضوء فوق البنفسجي تتشكل الشحنات الكهربائية في طبقة عند إضاءة البنية بال - 

وعامل االمتصاص المرتفع للضوء فوق البنفسجي الـذي يتمتـع بـه     Eg = 3.2 eVالطاقية العالية 
  .ZnOمركب 

المسامي، وبالتالي فإن الحساسـية   GaAsإلى طبقة  ZnOال يمر الضوء فوق البنفسجي عبر طبقة  - 
 .حصراً ZnOذا الضوء ناتجة عن طبقة الناتجة عن ه

 Asزيادة انتثار  إلى المسامي تؤدي GaAs، أن الطبيعة النانوية لـركازة [28]بينا في تقرير سابق  - 
الموضع وتطعيمه بالتالي بالزرنيخ، لذلك يمكن تفسير الحساسية للضوء فـوق   ZnOبشكٍل كبير في فلم 

-n(المسامي  GaAsوركازة ) p-type(لمطعم بالزرنيخ ا ZnOبين فلم  p-nالبنفسجي إلى تشكل وصلة 

type .( 

 ZnOفي تشكل  [28] يه في نشرتنا السابقةلتتجلى أهمية هذا التحليل في أنها تدعم ما كنا قد أشرنا إ - 
خطوة أولية على طريق تحديد وسائط أفضـل لتحقيـق وصـلة     دبطريقة بسيطة، كما أنها تع pالمطعم 

  .سية عالية للضوء فوق البنفسجيذات حسا ZnOمتجانسة من 
  
 الخاتمة. 4

المشـوب بـاأللمنيوم   ) ZnO( الزنـك ترسيب أفالم رقيقة من أكسيد وضيح أثر جرى في هذه الدراسة ت
وعلـى طبقـات   (GaAs) بطريقة الرشرشة ببالزما األمواج الراديوية على رقائق من زرنيخيد الغاليوم 

GaAs نت نتائج التوصيف والتح .المساميتشكل  ليلبيZnO  مطعم (المطعم بالزرنيخp (  علـىGaAs 
بشكٍل كبير في فلـم   Asزيادة انتثار إلى المسامي تؤدي  GaAsالمسامي، وأن الطبيعة النانوية لـركازة 
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ZnO مميز ، حيث أظهر الموضع وتطعيمه بالزرنيخZnO  /GaAs   المستوي مميز وصلة واحدة غيـر
المسامي مميـز ديـود    ZnO  /GaAsفي حين أظهر مميز  ،)nمطعم  n  /ZnOمطعم  GaAs(أومية 

بين فلـم   p-nيمكن تفسير هذه الحساسية إلى تشكل وصلة . مضاعف ذي حساسية للضوء فوق البنفسجي
ZnO  م بالزرنيخالمطع)p-type ( وركازةGaAs  المسامي)n-type(  هذه النتيجة خطوة أولية على  دتع

   .ذات حساسية عالية للضوء فوق البنفسجي ZnOة متجانسة من طريق تحديد وسائط أفضل لتحقيق وصل
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