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الملخص

في هذا البحث تم تصنيع كاشف السليكون المطعم باألنديوم باستخدام بلوور مفورد ( .)single crystalمون النووا السوال
باستخدام طريقة االنتشار للشوواب

باسوتخدام الليوزر وقود كوان الكاشوف المصونع لو

خصوابي ال نوابي ( )diodeوكانوت وصولة ال نوابي مون النووا الحواد ولو

استجابة طيفية تقدر بحوالي ( )0.4 A/Wعند الطول الموجي ( )0.85µmوكانت سرعت

المقدمة

( )n-typeوذات اتجاهيوة ()111

بحدود ).)80 ns

تع وورف الكواش ووف ( )detectorsعل وون انق ووا قطع ووة م وون م وواد ش ووب موص وولة

كوان بلوريوا ( )Crystalline phaseاوعشووابيا (.)Amorphous phase

تعمل علن تحويل األشار الضوبية الساقطة عليقا الن اشار كقربابيوة ممكون

ان عمليو ووة التس و ووخين الناتج و ووة باس و ووتخدام شو ووعاا اللي و ووزر تعتم و وود عل و وون ط و ووول

االس ووتفاد منق ووا  .تس ووتخدم ه ووذم النبو ووابط ف ووي مع ووم االجق ووز الكقروبص و ورية

االنتشووار الحورارل ( ، )Lواالنعكاسووية ) )Rوعمووق االمتصوواي ( )αوعنوودما

كم ارحوول ابتدابيووة السووتالم االشووعة الضوووبية التووي تسووقط عليقووا لووذا فووان تطووور

يكون عمق االمتصاي اقل بك ير من طول االنتشوار الحورارل فوان االرتفواا

هووذم المتحسسووات مووع مووا تووم التوصوول الي و موون تطووور فووي اجقووز الليزركووان
االساس فوي تطووراجقز االتصواالت الكقروضووبية وموا احد تو

مون وور فوي

بدرج ووة الحو ورار يك ووون عن وود الس ووطم ( )Z = 0ويعط وون تغي وور درج ووة حو ورار

السطم نتيجة التشعيع بالليزر بالعالقة ] [2االتية -:

عووالم االتصوواالت .لووذا اصووبم موون المقووم معرفووة هووذم النبووابط والتعوورف علوون
طرق تصنيعقا  .وكيفية استخدامقا لمواكبة التطور فوي هوذا المجوال.وتختلف
هذم الكواشف من حيث طريقة تصنيعقا واستخدامقا منقا .
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1

)......(3

أ -الكواشف الحرارية  -:ومون اهوم انواعقوا ال رموكبول ،ال رموبايول و
البولوميتر
ب -الكواشف الفوتونية -:و تقسم الن عد انواا منقا-:
 -1كواش ووف التوص وويل الض وووبي ( )photoconductiveوتقس ووم
الن ذاتية ،ومشابة
 -2كواشف الفولتابية الضوبية ( )photovoltaicوهي انواا عديد -:
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أل ان ك افة الطاقة الالزموة لرفوع درجوة حورار السوطم الون نقطوة االنصوقار
تتناس و و

مو ووع الجو ووذر التربيعو ووي لو ووزمن نبضو ووة الليو ووزر والتعتمو وود علو وون معامو وول

االمتصاي ويمكن التعبير عن درجة حرار السطم ][2بالعالقة- :

)..........(4

) 1(1  R) p  exp( Z

م وول :ش وووتكي ،ن ووابي الوصو وولة ،االنقي ووارل،المفرق القج ووين ،ان لخصو ووابي
الموواد دو ار كبي و ار فووي التووم ير فووي ميكانيكيووة تفاعوول شووعاا الليووزر مووع الموواد
ولع وول معام وول االنتش ووارية الح ارري ووة (diffusivity

 )thermalوطبيعي ووة

السووطم اهووم هووذم الخصووابي .يعتموود التسووخين او االنصووقار للم وواد باشووعة

 Cp

T ( Z , p ) 

كما تعرف األشابة علن انقا ادخال تركيز محودد مون ذرات المواد الشواببة
الن الماد شوب الموصولة و ذلو

لتغيرالخصوابي الكقربابيوة للمواد وتقسوم

طرق األشابة الن -:

الليزرعلن معدل التغير فوي درجوات الحورار  ،وهوذا التغيور يعتمود علون معودل

 -1األشابة باالنتشار الحراري -:وهوي مون الطورق التقليديوة التوي اسوتخدمت

) (K( )Thermal conductivityوالح ورار النوعيووة ()Specific heat

األشووابة علوون الموواد شووب الموصوولة وموون ووم توضووع داخوول الفوورن

الجريو ووان الح و ورارل فو ووي الم و وواد الو ووذل بو وودورم يكو ووون دالو ووة للتوصو وويلية الح ارريو ووة
( )Cpوك اف ووة الم وواد ( .[1] )ρتعط وون االنتش ووارية الح ارري ووة ( )Hبالعالق ووة
اآلتية:

الحرارل المفرغ من القواء.
 -2األشااابة بااالاري االيااوني -:وهووي موون الطوورق المتقدمووة والمقمووة حيووث

K
)........(1
 Cp
يمكون حسوا

فووي عمليووات االنتشارللش وواب .وفيقا يووتم ترسووي

طبقووة موون موواد

H

طووول االنتشوار الحورارل ( )Thermal diffusion length

(( )Lالمسافة التي ينتشر بقا الحرار الناتجوة عون الليوزر) بداللوة امود نبضوة
الليزر( )tواالنتشارية الح اررية من العالقة االتية.
)L= (2H τp) 1/2 …………………………………..... (2
ان االنتشو و ووارية الح ارريو و ووة ( )Hوالتوصو و وويل الح ارريو و ووة ( )Kوالح و و ورار النوعيو و ووة
( )Cpوالك افة ( )ρدوال لحالة الماد وكل منقوا يتغيور تبعوا لطوور المواد ان

توضووع الموواد شووب الموصوولة فووي جووو مفوورغ وعلوون مسووافة يوضووع

مصو وودر أليونو ووات الو ووذرات ال نابيو ووة يسو وولط فو وورق جقو وود كقربو ووابي
لتعجيوول االيونووات والتووي عنوود اصووطدامقا بالموواد شووب الموصوولة
تنفذ الن داخل .
 -3األشااابة بااالليزر -:تقسووم األشووابة بووالليزر طبقووا لحالووة الش وواب

الم وراد

ادخالقووا الوون الموواد شووب الموصوولة الوون اشووابة بووالطور الصوول

السوابل و الغووازل ولكوون ميكانيكيووة انتشوار الشوواب

و

هووي نفسووقا أذ

تتلخي عملية األشابة من الطوور السوابل بصوقر المواد الموراد
اشو ووابتقا ال و وون عم و ووق مح و وودد و تعمو وول الشو و وواب

الموج و ووود عل و وون

االنتشووار خووالل المنصووقر أل يحوودث االنتشووار بووالطور السووابل .

التوص و و وويلية الح ارري و و ووة والس و و ووعة الح ارري و و ووة واالنتش و و ووارية الح ارري و و ووة ومعام و و وول

يتحوودد عمووق االنتشووار (للش وواب ) بعوود معلمووات منقووا مووا يخووي

االمتصاي للماد .

شعاا الليزر م ل الطول الموجي و امد النبضوة وك افوة الطاقوة

الجانب العملي -:

ومنقووا مووا يخووي الشوواب
الصول

نفسووقا  .تووتم عمليووة األشووابة بووالطور

عوون طريووق ترسووي

ووم التص وول
الليووزر

الشوواب

وانتشووارها الوون الووداخل وموون

 ،وتس وومن ه ووذم الطريق ووة طريق ووة التش وووي

بواس ووطة

Laser induced melting of predeposit

))impurity doping

يتضمن الجانب العملي -:
 -1تحضير العينات-:

ي ووتم تحض ووير العين ووات م وون شو ورابم الس ووليكون االحادي ووة البل ووور (

single

 ) crystalمن النوا المانم ( )n-typeولقا اتجاهيوة بلوريوة ( )111وبسوم
( )500µmومقاومتقو ووا(□ )5Ω/حيو ووث تغسو وول الش و ورابم بالمو وواء المقطو وور و ووم

العوامل الموثرة في عملية األشابة بالليزر-:

تن وف بواسوطة الكحوول باسوتخدام جقواز االموواع فووق الصووتية لمود ( 15

 -1سرعة اعادة التصلب  :عند سقوط شعاا لليزر علن مواد شوب موصولة

 )secم تجفف العينات ،والزالة طبقة االوكسويد توضوع العينوات فوي محلوول(

فووان ج ووزء م وون الش ووعاا س وووف ي ووتم امتصاصو و ليص ووقر الم وواد ويك ووون اتج ووام

 )Cp-4المك و ووون م و وون ح و ووامه النتري ،وح و ووامه القاي و وودروفلوري ،وحامه

الصووقر موون السووطم نحووو الووداخل .كمووا يتحوودد عمووق االنصووقار بخصووابي
اللي ووزر والم وواد وبع وود انتق وواء التشو ووعيع تب وودء الم وواد بالتص وول
التص وول

ويك ووون اتجو ووام

م وون ال ووداخل ال وون الخ ووارع وبس وورعة تعتم وود عل وون خص ووابي اللي ووزر

والماد ]. [3

الخليو و وبالنسو و

(  ) 3:2:3وذلو و لل ووتخلي م وون تلو و الطبق ووة بع وود ذلو و

تغسل العينات للتخلي من الحوامه المتبقية.
 -2منظومة الطالء –:

يووتم ترسووي

ا شوية رقيقووة موون موواد األنووديوم ( )Inبسووم ( )100nmبنقوواو

 -2هيئااة توزيااع الشاوائب :يعوود هووذا المعلووم مقووم ألنو الووذل يعووول عليو فووي

( )11،11%علوون ش ورابم السووليكون وبسووم ( )500μmباسووتخدام من ومووة

تحديوود اجقووز اشووبام الموصووالت وتطبيقاتقا.عنوود تشووعيع الموواد فانقووا تمووتي

الطالء ( )Palazerوتحت ضغط (.)10 Torr

الض وووء وترتف ووع درج ووة ح اررتق ووا وتنص ووقر وتب وودء الشو وواب
السابل اكبر من الطور الصل .ان تركيز الشوواب

باالنتش ووار ب ووالطور

المنتشور ( )Ciكدالوة ()Z

والزمن ( )tيمكن حساب بالمعادلة (.[4] )2

)) ........( 5

2

4 DL t

exp(  Z

حيووث ان ()N0هووي تركيووز الش وواب

N0

Ci ( Z , t ) 

 DL t

االبتدابيووة عنوود السووطم ( )Cm-2و()DL

 -3درجااة حارارة القاعاادة :توور ر درجووة حورار القاعوود بشووكل كبيوور فووي سوورعة
اعاد التصل

 -3منظومة الليزر-:

تو و ووم اسو و ووتخدام ليو و ووزر النيو و ووديميوم -يو و ووا ( )Nd-YAGذو طو و ووول مو و وووجي

( )1.06µmوامد نب ة ( )300µsوطاقة نبضة تصل الن (. )10 J

يم ل معامل االنتشار للطور السابل و( )tزمن االنصقار.
وهيبة توزيع الشواب

-5

الن تغيور درجوة حورار القاعود يور ر فوي

 - 4عملية التشعيع بالليزر- :
بعوود ترسووي

ا شووية األنووديوم علوون ش ورابم السووليكون والج وراء عمليووة األشووابة

ت ووم اس ووتخدام ليو وزر الني ووديميوم  -ي ووا

لتش ووعيع العين ووات ولتركي ووز ش ووعاا

اللي ووزر ت ووم اس ووتخدام عدس ووة محدب ووة ذات بع وود ب ووررل( )30cmكم ووا وض ووعت
العينووة علوون مسووافة ( )20cmموون العدسووة كمووا وضووعت م ور( بزاويووة ()52o
درج و و و و ووة ت و و و و ووم اس و و و و ووتخدام ع و و و و وود ضو و و و و وربات ليزري و و و و ووة متداخل و و و و ووة لتغطي و و و و ووة
مسو و و وواحةالعينة.والمخطط ( )1يم و و و وول مخطو و و ووط لعمليو و و ووة األشو و و ووابة بو و و ووالليزر.

مخطط ( :)1يوضح عملية األشابة بالليزر

وااللمنيو وووم علو وون الجو ووزء المو ووانم (  )n-typeوبو وونفس السو ووم  .تو ووم اسو ووتخدام

 -5االتصال االومي-:
عوورف االتصووال االومووي علوون ان و اتصووال معوودن  -شووب موصوول علوون ان
اليضوويف أل مقاوم ووة الوون ش ووب الموصوول حي ووث يرس و
بسم ( )1µmعلن الوجو المشوا

ش وواء موون ال ووذه

من ومو ووة ( )Palazerالسو ووابقة،في عمليو ووة الطو ووالء .والمخطو ووط ( )2يوضو ووم
طبقات الكاشف المصنع.

والوذل هوو مون النووا القابول ).(p-type

مخطط ( :)2يوضح طبقات الكاشف المصنع
النتائج والمناقشة

يوضم الشكل ( )1خصابي التيار – الجقد في حالة ال الم تحت جقد انحياز عكسي للكاشف المصنع

شكل ( :)1يمثل خصائص التيار -الجهد في حالة الضالم
حي ووث نالحو و ان التي ووار ي ووزداد بزي وواد الجق وود وه ووذا ن ووات ع وون زي وواد فص وول

في مقدار التيار لل نابي المصنع بشكل حواد موع جقود االنحيواز العكسوي عنود

التقووي الح ورارل ( Thermal

قيمة جقد ( )2 Vكما ان التيوار ال يعتمود علون جقود االنحيواز العكسوي وهوذا

 )agitationفو ووي هو ووذم المنطقو ووة مو وون المنحنو ووي يكو ووون تيو ووار االنتشو ووار هو ووو

التي ووار يس وومن تي ووار االنتش ووار .كم ووا يوض ووم الش ووكل ( )2خص ووابي التي ووار –

المتغل .ان مركز اعاد االتحاد وحاالت السطم هذم تعمل علون زيواد كبيور

الجقد.

مزدوجووات الكتوورون -فجووو المتولوود بسووب

شكل (:)2خصائص التيار – الجهد في حالة األضاءة لمستويات مختلفة من الشدة
فو ووي حالو ووة اآلضو وواء ولمسو ووتويات مختلفو ووة مو وون شو وود اآلضو وواء  .ان تع و وريه

نحو الطبقة الالحقة وهكذا تستمر العملية وصووال الون الطبقوة السوطحية وهوي

الكاشف لألضاء يردل الن زياد في مقودار التيوار الموار وهوذا التيوار يسومن

اخوور طبقووة متصوولبة] ،[5ان توزيووع الشوواب

ضوومن المنطقووة المتصوولبة يعتموود

التيار الضوبي الذل يعطن بالمعادلة االتية-:

علون معاموول التوزيووع السووطحي ] ،[6ان اهوم العيووو التركيبيووة المتولوود جوراء
التشعيع بالليزر هوي االنخالعوات وم اركوز اعواد االتحواد والتموجوات وحواالت

)Iph=ITot – Id …………………… (6
حيث  Itotالتيار المار بالدابر Id

السووطم] [7بشووكل عووام فووان التيووار الضوووبي المتولوود فووي نووابي الوصوولة جوراء

تيار ال الم .

ان هووذم الزيوواد ناتجووة موون تولوود مزدوجووات الكتوورون -فجووو بسووب

امتصوواي

الكاشف للضوء ،ان طاقة الفوتون الساقط عنودما تكوون اكبور او مسواوية الون
فجوو الطاقوة للسوليكون تعموول علون تقوي االلكترونوات موون حزموة التكوافر الوون

تعريض للضوء هو:
(Iph= qAGph (W + Ln + Lp) . ..)7
جيث ان -:

حزمووة التوصوويل وذلو يحوودث عنوودما يكووون امتصوواي الضوووء ضوومن منطقووة

Gph

معدل التولد الضوبي

النضوو او ضومن منطقووة االنتشوار للحوامالت .كمووا ان تسوليط جقود عكسووي

W

عره منطقة النضو

يو ووردل الو وون زيو وواد عو ووره منطقو ووة النضو ووو وبالتو ووالي زيو وواد مقو وودار التيو ووار

Ln

الضوووبن.ان شووعاا الليووزر يمتل و طاقووة كافيووة يعموول علوون صووقر السووليكون

Lp

فتبدا شواب

األنديوم باالنتشار باتجوام انتشوارموجة الليوزر ،بعود الوصوول الون

اقصن عمق تبدا عملية التبريد من داخول السوليكون باتجوام السوطم ال يكوون
اتجاهقووا عكووس التسووخين وعنوودما تبوودأ عمليووة التصوول
تبوودأ باقتنوواي تركيووز معووين موون الشوواب

فووان الطبقووة المتصوولبة

طول انتشار االلكترونات
طول انتشار الفجوات

موون المعادلووة ( )7نوورا ان كوول موون عووره منطقووة النضووو وطووول انتشووار
الحامالت يلع

دو ار مقماً في التيار الضوبي ومقدارم ]. [8كما تم ل السوعة

احو و و و وودا الخصو و و و ووابي التو و و و ووي يعو و و و ووول عليقو و و و ووا فو و و و ووي توصو و و و وويف الوصو و و و وولة.

األنووديوم وتوودفع بووالجزء المتبقووي منو

شكل (:)3يمثل خصائص السعة  -الجهد

المتكونوة وتحديوود نوعقوا كمووا نسووتطيع مون خاللقووا معرفووة جقود البنوواء الووداخلي
وعره منطقة النضوو ][9,10حيوث يوضوم الشوكل ( )3خصوابي السوعة
– الجقد عند االنحياز العكسي للكاشف المصنع.
حيث تتناقي السعة مع زياد الجقد كموا يوزداد عوره منطقوة النضوو مموا
يودل الن نقصان السعة تناقي اسي حس

العالقة (.[11] )8

)…………… (8

C=X-y

)(V
حيث  :Xابت : y ،يحدد نوا الوصلة
لتحديد نوا الوصلة يتم رسم عالقوة بوين مقلوو مربوع السوعة موع الجقود وكموا
في الشكل (.)5

شكل ( :)4يمثل خصائص مربع مقلوب السعة  -الجهد
م وون المعادل ووة ( )2نج وود ان المق وودار(  )yس وويكون (  )1/2مم ووا ي وودل عل وون ان

يبودا بعوودها بالنقصووان قبوول القمووة وبعودها وهووي ميووز الكواشووف الفوتونيووة ولوويس

الوصوولة موون النوووا الحوواد ( [9] )abrupt typeكمووا يمكوون الحصووول علوون

لطاقووة الليووزر عالقووة بووذل والسووب

ان معاموول االمتصوواي لموواد السووليكون

جقو و وود البنو و وواء الو و ووداخلي ( )Vbiالو و ووذل يعطو و وون مو و وون تقو و وواطع الخو و ووط المسو و ووتقيم

عن وود الطو ووول المو وووجي اقو وول مو وون ن ي و ورم لبقيو ووة المنو وواطق وبالتو ووالي فو ووان عمو ووق

لمنحني( )V-1/C2مع محور الجقد (. [12,13])1/C2=0

االمتصاي يكون اكبر ألن امتصاي الضوء يكون ضمن منطقوة النضوو

كما درست االستجابة الطيفية وهي من المواصوفات المقموة التوي مون خاللقوا

او ض و وومن ط و ووول االنتش و ووار -الح و ووامالت فيس و وواهم بش و ووكل فع و ووال ف و ووي زي و وواد

نستطيع ان نعرف الطول الموجي الذل ممكن ان يعمل ب الكاشوف المصونع

االستجابية].[14

حيوث نالحو موون الشوكل ( )2ان اعلون قمووة عنود الطوول الموووجي()0.8μm

شكل ( :)5يمثل استجابية الكاشف
كما تم ايجاد سرعة الكاشف المصنع وذل من خوالل ربطو بمقاوموة 20 Ω

وسرعة  200nsوتم مالح ة االشار الناتجوة علون جقواز اوسلوسوكو وأخوذ

وتجقيزم بفولتية عكسية مقودارها  10Vوتعوريه الكاشوف المصونع الون ليوزر

 [15]60%م وون زم وون الص ووعود حي ووث وج وود أن س وورعة االس ووتجابة للكاش ووف

نبضووي }ليووزر اشووبام الموصووالت ( {) laser diodeبمواصووفات 300Hz

تتراوح بين .)20-100( ns
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Abstract:
Silicon doped -Indium detector has been constructed in this research (n -type) single crystal with (111)
direction using laser diffusion impurity. The results showed that the diode (detector) was junction
abrupt have spectral response was about (0.4A/W) at wave length (0.85µm) and rise time around (80
ns).

