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دراسة الخواص الكهربائية لكاشف ZnOSiO2المحضر بطريقة األكسدة الحرارية الحرة السريعة
عبد المجيد عيادة ابراهيم ، 8رائد عبد الوهاب اسماعيل ، 2والء محفوظ محمد

8

 1قسـ الفيزياء  ،كمية التربية لمعموـ الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراؽ
 2قسـ العموـ التطبيقية  ،الجامعة التكنولوجية  ،بغداد العراؽ

الممخص

ت ػػـ ف ػػا ب ػػأا البأ ػػث اكس ػػدة ايق ػػية الزن ػػؾ الرقيق ػػة المرس ػػبة ومػ ػ ار ػػيات م ػػف الس ػػميكوف م ػػف ن ػػوع  n-typeبدرج ػػة أػ ػ اررة  510 Cوبأزم ػػاف اكس ػػدة
o

 .(10,20,30,35)secأيث تـ ترسيب الزنؾ بطريقة االنتقار الأراري وتـ استعماؿ مسخف أراري بدال مف األفراف التقميدية  .بينػت النتػا إ كمكانيػة
الأصػػوؿ وم ػ اوكسػػيد الزنػػؾ بػػدوف اسػػتعماؿ يػػاز األوكسػػجيف وبػػدوف اسػػتعماؿ اف ػراف مغمقػػة .وبسػػروة واليػػة نسػػبياة وبػػأ الطريقػػة تكػػوف فعالػػة فػػا

ومميػػات اتنتػػاج بصػػفة صػػناوية ولكميػػات كبي ػرة .بينػػت الخ ػواص الك ربا يػػة فػػا الظ ػ ـ اف الكاقػػؼ المتكػػوف بػػو مػػف نػػوع ) (n+nواف انسػػب زمػػف

لمأصػوؿ ومػ المفػرؽ بػو 35secواظ ػرت اي ػاة اف وامػؿ المياليػة بػو  3.3بقيمػة دالػة قػغؿ  . 0.58evامػا النتػا إ ونػد اال ػاءة بقػدرات

ػو ية

 (50,100,150,200,250)mW/cm2فبينت اف الكاقؼ المؤكسد لمدة  35secيمتمؾ وامؿ كقػفية  . 540.8ويمتمػؾ سػروة اسػتجابة واليػة تمكنػ
مف العمؿ ككاقؼ ل قارات المأممة وم

المقدمة

وء . IR

يعػػد اوكس ػػيد الزن ػػؾ واأ ػػد م ػػف ابػػـ المػ ػواد الق ػػب موص ػػمة اس ػػتعماال ف ػػا

و ػػو نمػػاأج ايقػػية الزنػػؾ مباق ػرة كي كف المػػادة ترتفػػو درجػػة أ اررت ػػا

تص ػ ػػنيو الكواق ػ ػػؼ و الخ ي ػ ػػا القمس ػ ػػية .كم ػ ػػا وي ػ ػػدخؿ ف ػ ػػا تكنولوجيػ ػ ػا

بق ػػكؿ سػ ػريو ويي ػػر ت ػػدريجا ووممي ػػة التبريػ ػ ػد ت ػ ػمت اي ػػا بس ػػروة .ت ػػـ

متأسسػػات الغ ػػازات وقاق ػػات الع ػػرض الس ػػا مة  .يمتم ػػؾ اوكس ػػيد الزن ػػؾ

تأ ػير نمػاأج مؤكسػدة لمػدة  .(10, 20, 30 ,35 )secوتػـ ترسػيب

تركيػ ػػب بمػ ػػوري سداسػ ػػا  )Hexagonalو فجػ ػػوة طاقػ ػػة  3.3eVوبػ ػػو

االقطػػاب بتقنيػػة التبخيػػر بػػالفراغ وتػػـ طػ ء الجػػزء الخمفػػا مػػف السػػميكوف

ينتمػا الػ المجػػاميو ) (II-VIمػف الجػػدوؿ الػػدوري مػف النػػوع السػػالب

اما الجزء االماما مف الكاقػؼ فػتـ ترسػيب االلمنيػوـ بقػكؿ قطػب دا ػا

[] 1

فا المركز بقطر . 0.5mm

.ويسػػتخدـ البػػاأيوف وػػادة اف ػراف تتطمػػب ازمػػاف تت ػراوح بػػيف 15minال ػ

 30 minالكسدة الخارصيف [.]8[ ]2[ ]1

اجريت ومػ بػأ النمػاأج د ارسػة لمخػواص الك ربا يػة وبمػدو فولتيػة مػف

ي دؼ البأث الأالا الػ الأصػوؿ ومػ ايقػية اوكسػيد الزنػؾ المرسػبة

 -10Vال ػ  +10Vونػػد الظ ػ ـ وونػػد قػػدرات

وم ػ ػ ار ػ ػػيات مػ ػػف السػ ػػميكوف مػ ػػف نػ ػػوع n-typeليتكػ ػػوف لػ ػػدينا ينػ ػػا ا

 . ) 100-150-200-250المعادلة  )2تميػؿ وصػؼ لمتيػار المػار فػا

قوتكا وبطريقة تتسـ بالسروة وقمة بالتكاليؼ .

الينا ا باالتجا االماما .

[]3

الجانب العممي

المعادلة او

تػػـ تأ ػػير ايقػػية الزنػػؾ باسػػتعماؿ التبخيػػر الأ ػراري بػػالفراغ أيػػث تػػـ
اسػػتعماؿ منظومػػة تفري ػ وػػالا  .تعمػػؿ وم ػ تفري ػ الأج ػرة مػػف ال ػواء

)(2
يمكف اوادة صيايت ا لتكتب بالطريقة االتية
)(3

وم ػ مػػرأمتيف االول ػ ميكانيكيػػة ويصػػؿ ب ػػا ال ػػغط ال ػ 1.0X10-2

) (

أي ػػث اف  vف ػػرؽ الج ػػد المس ػػمط q .ب ػػا ق ػػأنة االلكت ػػروف  T.درج ػػة

واليانيػػة تعمػػؿ باالنتقػػار ليصػػؿ ب ػػا ال ػػغط ال ػ  1.9X10-4 mbarتػػـ

الأ ػ اررة المطمقػػة  k .يابػػت بولتزمػػاف  I .التيػػار المػػار بالينػػا ا Is .تيػػار

تبخير مسأوؽ الزنؾ والأي تصػؿ نقاوتػ الػ  . 99%باسػتعماؿ بودقػة

التق ػػبو لمين ػػا ا .المعادل ػػة بص ػػيغت ا الأالي ػػة ولك ػػوف ك ػػؿ م ػػف )q,K,T

مػػف مػػادة التنكسػػتف  .تمػػت ومميػػة الترسػػيب وم ػ قواوػػد مػػف السػػميكوف

يوابػػت ف ػػا تعن ػا بػػاف كػػؿ نقطتػػاف نقػػو فػػا رسػػـ بيػػانا مأػػور السػػينا

أات التوج ػ البمػػوري  )111بعػػد يسػػم ا وتجفيف ػػا  .تػػـ اأتسػػاب سػػمؾ

ومأ ػ ػػور الص ػ ػػادي ب ػ ػػو الفولتي ػ ػػة  ,تك ػ ػػوف وامودي ػ ػػة تقريبػ ػ ػاة ومػ ػ ػ

الغقػ ػػاء باسػ ػػتعماؿ الطريقػ ػػة الوزنيػ ػػة لمأصػ ػػوؿ وم ػ ػ سػ ػػمؾ 550nm

النقطت ػػيف الت ػػا تمي م ػػا .ب ػػأا الوص ػػؼ لمتي ػػار يع ػػد مي ػػالا ج ػػداة وال يمك ػػف

وفي ػػا يػػتـ وزف قاوػػدة السػػميكوف قبػػؿ وبعػػد الترسػػيب وباسػػتعماؿ المعادلػػة

تأقيق ػػة ومميػ ػاة .االف يمك ػػف تب ػػديؿ قيم ػػة الواأ ػػد ب ػػالرمز  nوال ػػأي يمي ػػؿ

 )1امكننا كيجاد سمؾ الغقاء .]2[ t

وامؿ الميالية لتصب المعادلة بالقكؿ االتا [.]4

)(1
أيث كف) (m1بو الوزف قبؿ الترسػيب و  ) m2الػوزف بعػد الترسػيب امػا

)(4

 ρفتميؿ كيافة المادة .
ف ػػا ب ػػأا البأ ػػث ت ػػـ اس ػػتعماؿ مس ػػخف مس ػػط ت ػػـ

ػػو ية 50- mW/cm2

) (

اي اف قيمػػة  nكممػػا اقتربػػت مػػف الواأػػد كممػػا اقتػػرب الينػػا ا مػػف أالػػة

ػػبط درج ػػة أ اررتػ ػ

الميالية [.]4

ونػػد  510o Cبػػدوف و ػػعة فػػا أيػػز مغمػػؽ وبػػدوف اسػػتعماؿ قنينػػة
اوكسػػجيف ونػػد ارتفػػاع درجػػة أ ػ اررة المسػػخف ال ػ الدرجػػة المطموبػػة تػػـ

831

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2017 ) 4( 22 ،

)ISSN: 1813 – 1662 (Print
)E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line

النتائج والمناقشة

ب ػ ػػو تي ػ ػػار او ػ ػػادة االلتأ ػ ػػاـ .الق ػ ػػكؿ  )1 bيمي ػ ػػؿ الخػ ػ ػواص الك ربا ي ػ ػػة
لنمػوأج مؤكسػد لمػدة  .20 secويمكػف م أظػة انخفػاض بقيمػة التيػار

( )8دراسة الخوواص الكهربائيوة (لولتيوة – تيوار ) عنود الظولم لنموا

المار باالتجا االمػاما و العكسػا مقارنػة مػو النمػوأج السػابؽ  .السػبب

مؤكسدة عند أزمان مختمفة

يكم ػػف ف ػػا ك ػػوف ازدي ػػاد ف ػػا و ػػدد أرات المتأول ػػة الػ ػ ااوكس ػػيد الزن ػػؾ

تـ ترسيب يقاء رقيؽ مػف الزنػؾ ومػ ار ػيات مػف السػيميكوف نػوع n-

وبالتػػالا انخفػػاض ف ػػا وػػدد االلكترون ػػات الأ ػرة التػػا تك ػػوف فػػا مع ػػدف

 . typeي ػػـ تم ػػت اكس ػػدت لتأويمػ ػ الػ ػ اوكس ػػيد الزن ػػؾ  ZnOوبأزم ػػاف

الزنؾ وبالتالا انخفاض فا قيمة دال القغؿ ال  0.54 evوارتفػاع فػا

 . (10,20,30,35)secيب ػػيف الق ػػكؿ  )1 aخػ ػواص فولتي ػػة – تي ػػار )

وامػؿ المياليػة الػ  . 4.43القػكؿ  )1 cيبػيف خػواص نمػوأج مؤكسػد

وباالنأياز األماما والعكسا وند الظ ـ لنمػوأج مؤكسػد لمػدة 10 sec

لمػػدة

 ,يبيف القكؿ خواص ينػا ا مػف نػوع  n-n+الناقػ مػف اتصػاؿ معػدف-

خػ ػواص اتص ػػاؿ اوم ػػا م ػػو وج ػػود أ ػػد لتق ػػبو التي ػػار .يمك ػػف اف يك ػػوف

قػ ػػب موصػ ػػؿ ويعػ ػػرؼ بينػ ػػا ا قػ ػػوتكا أيػ ػػث نجػ ػػد بػ ػػاف يقػ ػػاء الزنػ ػػؾ

السػ ػػبب بػ ػػو الزيػ ػػادة فػ ػػا تأكسػ ػػد الزنػ ػػؾ ادو ال ػ ػ انخفػ ػػاض فػ ػػا وػ ػػدد

المؤكسػػد جز ي ػاة يميػػؿ  n+-typeامػػا السػػميكوف فيميػػؿ  . n-typeيعػػود

االلكترون ػػات وون ػػد ب ػػأا ال ػػزمف بال ػػأات كان ػػت بن ػػاؾ مس ػػاواة ب ػػيف و ػػدد

الس ػػبب الػ ػ ك ػػوف األكس ػػدة الجز ي ػػة لغق ػػاء الزن ػػؾ مم ػػا يعن ػػا اف مع ػػدف

أػػام ت القػػأنة مػػف االلكترونػػات فػػا الزنػػؾ المؤكسػػد بنسػػبة كبي ػرة مػػو

الزنؾ بو الم يمف وبالتالا يمتمؾ وفرة كبيرة مػف االلكترونػات فػا أزمػة

وػػدد أػػام ت القػػأنة فػػا السػػيميكوف  ,وبالتػػالا فػػاف نػػوع االتصػػاؿ بػػيف

التوصيؿ اكبر بكيير مف االلكترونات الموجودة فػا السػميكوف[ .]5القػكؿ

المكػػونيف سػػيكوف اومػػا تقريبػػا مػػو انخفػػاض فػػا قيمػػة دالػػة القػػغؿ ال ػ

 )2تميؿ تو ي خصا ص فولتية –تيار) باالنأيػاز االمػاما بمقيػاس

 0.52 evمػو ارتفػاع كبيػر فػا وامػؿ المياليػة الػ .]1[ 14.6اف النتػا إ

لويػػارتيما ومنػ تػػـ أسػػاب تيػػار التقػػبو مػػف تقػػاطو الخػػط المسػػتقيـ مػػو

االمامية والعكسية المو أة بالقػكؿ القػكؿ  )1 dوالتػا تبػيف الخػواص

مأور التيار  .وباستعماؿ المعادلة  )5تـ اأتساب دالة القغؿ [.]5
)) (5

االماميػ ػػة والعكسػ ػػية لنمػ ػػوأج مؤكسػ ػػد لمػ ػػدة  .35secبينػ ػػت اف ار ػ ػػية

(

السػػيميكوف اصػػبأت  n -typeامػػا يقػػاء ااوكسػػيد الزنػػؾ فقػػد اصػػب n-
+

أيػػث اف  φbتميػػؿ دالػػة القػػغؿ و  Jsبػػو تيػػار التقػػبو امػػا *Aف ػػو يابػػت

 typeويتك ػ ػػوف ل ػ ػػدينا ين ػ ػػا ا م ػ ػػف ن ػ ػػوع  . n-n tepyأي ػ ػػث اف وام ػ ػػؿ
+

ريتقاردسوف ويساوي  120 A/cm2.K2بالنسبة لمسميكوف مف نوع . n

الميالية في مساوي ال  3.3وقيمة دالة القغؿ . 0.58 ev

امػا وامػؿ المياليػة  nفػتـ اأتسػاب مػف ميػؿ المنأنػا  )slopeبػيف ln
I/Isالمو

بالقكؿ  )3والفولتية االمامية باستعماؿ المعادلة

[]6

 30 secوالخ ػواص االماميػػة والعكسػػية تقػػاب ال ػ أػػد كبي ػػر

الق ػػكؿ  )4 aيب ػػيف التغي ػػر ف ػػا مق ػػدار دال ػػة الق ػػغؿ ون ػػد ازم ػػاف اكس ػػدة

:

متغيػػر بينمػػا يبػػيف القػػكؿ  )3 bالتغيػػر بقيمػػة وامػػؿ المياليػػة ونػػد ازمػػاف

) (6

اكسدة متغيرة.

بينت النتا إ اف دالة القغؿ مساوية الػ  . 0.55 evامػا وامػؿ المياليػة
ف ػػو مسػػاوي ال ػ  . 2.7تػػاتا بػػأ النتػػا إ تعزيػػز ال ػ اف التيػػار السػػا د

شكل ( )8خواص (لولتية – تيار)عند الظلم لنمو

( )aمؤكسد لمدة  )b( 10 secمؤكسد لمدة  )c( 20 secمؤكسد لمدة )d( 30 sec
مؤكسد لمدة 35 sec

831

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2017 ) 4( 22 ،

)ISSN: 1813 – 1662 (Print
)E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line

شكل ( )2خواص االمامية (لولتية – تيار)عند الظلم بالمقياس لوغرارتمي لنمو

( )aمؤكسد لمدة  )b( 10 secمؤكسد لمدة )c( 20 sec

مؤكسد لمدة  )d( 30 secمؤكسد لمدة 35 sec

شكل()3خواص االمامية ( )ln I/Is–Vعند الظلم لنمو

مؤكسد لمدة (35 sec )d( 30 sec )c(20 sec )b( 10 sec )a

شكل ( a )4يبين تأثير ازمان االكسدة لي مقدار دالة الشغل  b.يبين تأثير أزمان األكسدة لي قيمة عامل المثالية
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ومي  ,أيث اف الزنؾ فا بأ المرأمػة يكػوف مؤكسػد بقػكؿ كبيػر ويميػؿ

( )2الخووووواص الكهربائيووووة (لولتيووووة – تيووووار) عنوووود امضوووواءة لنمووووا

لكون ػ قػػب قػػفاؼ ممكن ػاة الفوتونػػات ال ػػو ية مػػف المػػرور ال ػ منطقػػة

مؤكسدة عند أزمان مختمفة

ت ػ ػػـ كجػ ػ ػراء د ارس ػ ػػة لمخػ ػ ػواص الك ربا ي ػ ػػة باالنأي ػ ػػاز العكس ػ ػػا لمنم ػ ػػاأج

الن ػػوب وبالتػػالا أصػػوؿ ومميػػة فصػػؿ الكتػػروف فجػػوة) مسػػبباة زيػػادة

 .(50,100,150,200,250)mW/cm2يب ػ ػ ػػيف الق ػ ػ ػػكؿ  )5خػ ػ ػ ػواص

ػو ية مختمفػة والمبينػة بالقػكؿ )7 cونػد

المؤكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة بازم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف مختمف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ون ػ ػ ػ ػ ػ ػػد تس ػ ػ ػ ػ ػ ػػميط ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرات

بالتي ػػار والمو ػػأة بالق ػػكؿ  . )6 cواف اومػ ػ قيم ػػة لمنس ػػبة ب ػػيف تي ػػار

ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ية

اال اءة ال الظ ـ ولقدرات

فولتية انأياز  8Vكانت .]1[ 13.6

فولتية – تيار)وند ازماف اكسدة .(10,20,30,35)sec
ت ػػدؿ النت ػػا إ ف ػػا الق ػػكؿ  )5 aلنم ػػوأج مؤكس ػػد لم ػػدة  10secوالق ػػكؿ

اظ ػػر النم ػػوأج المؤكس ػػد لم ػػدة  30secت ػػاي اةر كبيػ ػ اةر ون ػػد تس ػػميط ال ػػوء

ال ػػو ية السػػاقطة .أيػػث اف سػػط الزنػػؾ المؤكسػػد جز ي ػاة الي ػزاؿ بمػػوف

لمزنػػؾ وتأول ػ ال ػ اوكسػػيد الزنػػؾ القػػفاؼ وبالتػػالا السػػماح لكميػػة اكبػػر

وميػة كمػا بػو مو ػ بالقػػكؿ  )5 dويكمػف السػبب فػا التأكسػد الكامػػؿ

 )5 bلنم ػ ػػوأج مؤكس ػ ػػد لم ػ ػػدة  20secوػ ػ ػػدـ ت ػ ػػاير النم ػ ػػوأجيف بالقػ ػ ػػدرة
داكف ويمنو مرور الفوتونات ال و ية ال منطقة الن ػوب ,اف التأبػأب

مػػف الفوتونػػات ال ػػو ية مػػف الوصػػوؿ الػ منطقػػة الن ػػوب مسػػبباة زيػػادة

ػػو ية متغيػ ػرة والق ػػكؿ  )7فيب ػػيف

لكون ػػا تعم ػػؿ ج ػػأب ين ػػا ا الكتروف – فج ػػوة) مانع ػػة اياب ػػا م ػػف وممي ػػة

فا وممية الفصؿ الكتروف – فجوة) .يػزداد التيػار كممػا ازدادت الفولتيػة

البسػيط فػػا التيػػار المبينػػة بالقػػكؿ  )6والػػأي يميػػؿ تيػػار ات ػػاءة ونػػد
فولتي ػػة انأي ػػاز  8Vبتس ػػميط ق ػػدرات

[]7[]3

النسػبة بػيف تيػار الظػ ـ الػ تيػار ات ػاءة ونػد فولتيػة انأيػاز  .8Vقػد

اوػػادة االلتأمػػاـ

يكوف نتيجة لتغير فا درجة أػ اررة الكاقػؼ كنتيجػة المتصػاص الطاقػة

اال ػػاءة ال ػ الظ ػ ـ ولقػػدرات

مػ ػػف ال ػ ػػوء السػ ػػاقط[ .]4امػ ػػا ونػ ػػد االكسػ ػػدة لمػ ػػدة  30secوالمو ػ ػػأة

 .ومػػف القػػكؿ  )7 dوالػػأي يميػػؿ النسػػبة بػػيف تيػػار
ػػو ية مختمفػػة ونػػد فولتيػػة انأيػػاز 8V

كانت النسبة مساوية ال . 540.8

بالقكؿ  )5 cفاظ ر النموأج ارتفاع فا قيمة التيار ونػد تسػميط ال ػوء
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شكل ( )5خصائص (لولتية – تيار) عند االضاءة ولقدرات ضوئية مختمفة لنمو
35 sec
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شكل ( )6خصائص (تيار – اضاءة) عند لولتية انحياز ) (8Vلنمو

مؤكسد لمدة (35 sec )d( 30 sec )c( 20 sec )b( 10 sec )a

شكل ( )7خصائص النسبة بين تيار الظلم الى االضاءة والقدرة الضوئية الساقطة عند لولتية انحياز ) (8Vلنمو

مؤكسد لمدة (10 sec )a

(35 sec )d( 30 sec )c( 20 sec )b
مف تقويش خاصة وند الفولتيات المنخف ػة وقيمػة منخف ػة ل قػارة .

( )4-6-3زمن االستجابة
ػػمف

ومف القكؿ اي اة يتبيف لنا اف زمف الن وض يتأبأب مػو ازديػاد الفولتيػة

الن وب وسعة منطقة الن وب بات ػافة الػ مسػاأة الكاقػؼ ومقػدار

بطريقة كاقؼ التوصيؿ .اما النمػوأج المؤكسػد لمػدة  20secفقػد وانػت

مقاومػة الأمػػؿ  .تػػـ اجػراء د ارسػػة ومػ النمػػاأج المؤكسػػدة وألػػؾ بتسػػميط
فولتيػػة انأيػػاز  .(1-3-5-7-9-12)voltتػػـ بعػػدبا اأتسػػاب مقػػدار زمػػف

اي ػ ػاة م ػػف تق ػػويش و ػػالا ف ػػا االق ػػارة وقيم ػػة منخف ػػة لس ػػعة الموج ػػة

الخارجػة كمػػا فػػا القػػكؿ  .)9اف كػػؿ مػػف زمػػف الن ػػوض وزمػػف الخمػػود

الن ػػوض ) (on timeمػػف اأتسػػاب زمػػف  %11ال ػ  %91مػػف زمػػف

ينخف وف كمما ارتفعت الفولتيػة المج ػزة  .ويعػود السػبب الػ كػوف فػرؽ

صػػعود النب ػػة وزمػػف الخمػػود ) (off timeمػػف اأتسػػاب زمػػف %11

الج ػػد الخ ػػارجا المس ػػمط يعم ػػؿ ومػ ػ اقتن ػػاص المزي ػػد م ػػف الكت ػػروف –

تمت ػػاز الكواق ػػؼ الفوتوني ػػة بامت ك ػػا زم ػػف اس ػػتجابة قص ػػير تق ػػو

و زمػػف الخمػػود يرتفػػو بارتفػػاع الفولتيػػة ممػػا يػػدؿ ومػ اف الكاقػػؼ يعمػػؿ

اط ػ ػواؿ موجيػ ػػة معينػ ػػة  .ويعتمػ ػػد وم ػ ػ انتقػ ػػار الأػ ػػام ت فػ ػػا منطقػ ػػة

فجػػوة) المتولػػدة بسػػبب الفوتونػػات ال ػػو ية السػػاقطة ويمنع ػػا مػػف ومميػػة

ال  %91مف زمف ببػوط النب ػة .تمػت الد ارسػة باسػتعماؿ ليػزر دايػود

االلتأػ ػػاـ .تػ ػػدؿ النتػ ػػا إ اف الكاقػ ػػؼ يعمػ ػػؿ بطريقػ ػػة كاقػ ػػؼ فولتػ ػػا ا .

يعمػػؿ بقػػكؿ نب ػػا ونػػد الطػػوؿ المػػوجا . 900nmيبػػيف القػػكؿ )8

النتػػا إ المبينػػة بالقػػكؿ  )11لنمػػوأج مؤكسػػد لمػػدة  30 secبينػػت اف

صورة ل قارة الصادرة مف كاقؼ مؤكسػد لمػدة  .10secوانػت االقػارة
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االقػػارة الناتجػػة مػػف الكاقػػؼ تممػػؾ زمػػف ن ػػوض قصػػير مقارنػػة بػػزمف

األف ػػؿ كان ػػت لمنم ػػوأج المؤكس ػػد لم ػػدة  35secأي ػػث اتس ػػمت االق ػػارة

الخمػػود  .واف مقػػدار كػػؿ مػػف زمػػف الن ػػوض وزمػػف الخمػػود ينخف ػػاف

بقػػكؿ وا ػ وانسػػيابا مػػو سػػعة فولتيػػة اقػػارة جيػػدة كمػػا بػػو مو ػ

كمما ازدادت الفولتية المج زة مف  )1-5 Vبعدبا فاف مقدار االنخفػاض
يصػػب اقػػؿ ونػػد الفولتيػػات(7-12)Vوكمػػا بومو ػ بالقػػكؿ  )11لػػأا

بالقكؿ  .)11يبيف لنا اي اة انخفاض فا زمف الن وض بارتفػاع الج ػد

الخ ػػارجا م ػػو انخف ػػاض بس ػػيط ف ػػا زم ػػف الخم ػػود .ت ػػدؿ النت ػػا إ امكاني ػػة

ف ػ ػػاف فولتي ػ ػػة تق ػ ػػغيؿ الكاق ػ ػػؼ يج ػ ػػب اف تتج ػ ػػاوز  .5Vق ػ ػػكؿ اتق ػ ػػارة

تقغيؿ الكاقؼ أت وند فولتيات منخف ة.

شكل ( )1صورة لمنبضات الصادرة من الكاشف المؤكسدة لمدة 10sec

شكل ( )1صورة لمنبضات الصادرة من الكاشف المؤكسدة لمدة 20sec
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30sec ) صورة لمنبضات الصادرة من الكاشف المؤكسدة لمدة81( شكل

35sec ) صورة لمنبضات الصادرة من الكاشف المؤكسدة لمدة88( شكل

االستنتاجات

 بينػػت نتػػا إ الد ارسػػات الخ ػواص الك ربا يػػة فػػا الظ ػ ـ اف الكاقػػؼ-3
) ويمتمػػؾ بػػأا الكاقػػؼ وامػػؿ مياليػػةn n type المصػػنو مػػف نػػوع

 امكانيػػة تأويػػؿ الزنػػؾ ال ػ اوكسػػيد الزنػػؾ باسػػتعماؿ مسػػخنات أ ػرة-1

+

. 0.58 ev  ودالة قغؿ3.3

 وخف ػ ا510 oC بػػدوف افػراف وبطريقػػة رفػػو درجػػة أػ اررة الغقػػاء الػ

 بينت نتا إ الدراسات الك ربا ية وند االظاءة امػت ؾ الكاقػؼ نسػبة-4

.بسروة

. 851 تيار ظ ـ ال تيار ك اءة مساوية ال

 اف اق ػػؿ زم ػػف الزـ لتأوي ػػؿ يق ػػاء م ػػف الزن ػػؾ الػ ػ ااوكس ػػيد الزن ػػؾ-2

 ونػد8,6 us  وزمػف خمػود0,104 us  يمتمؾ الكاقؼ زمف ن ػوض-5

. 35sec بوZnOSiO2 وتكويف كاقؼ

.12 V فولتية
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Abstract
Zinc thin films deposited on (n-type)silicon at 510o C with oxidation times (10,20,30,35) sec have been oxidized.
Zinc have been deposited by thermal diffusion method using heater instead of conventional furnace .It is found
that we can get zinc oxide with outoxegen and closed farneces rapidly. The electrical properties in dark show
that the detector is shottky diode, and the best time to obtain the detector is 35 sec, and the ideality factor is 3.3
with a work function of 0.58 ev. It is found that the resalts at light power (50,100,150,200,250) mw/cm2.Show
that the detector oxidiced in 35 sec have detectivity factor 540.8 and have a high responsivity which enable the
detector to detect the IR signals.
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