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 الخالصة

ھذا البحث تم استخدام منظومة الزارع االیوني ذو الحزمة المستمرة لزراعة ایونات االركون في شرائح في تم 
) كیلو فولت ثم تلدینھا بدرجات حرارة مختلفة تراوحت 45-35السلیكون بفولتیات تعجیل مختلفة تراوحت بین (

ارت الى ان منطقة عمل كاشف دقیقة .القیاسات البصریة اش  15) درجة مئویة ولمدة 500-400-200بین (
) نانومتر وان اعظم استجابة للكاشف كانت 2400-1600السلیكون قد ازیحت عن منطقة عملھ المعتادة لتصبح (

 0.59x1012 cm )نانومتر اما الكشفیة فكانت حوالي  1900عند الطول الموجي  (0.1x106 V/W)حوالي 
.Hz1/2 /W) .عند نفس الطول الموجي االسابق 

 
Abstract 
In this work ,the ion implantation system with (D.C) beam has been used to 
implant ions of argon gas accelerated by a varied high voltage between (35-
45)KV in silicon wafer .All samples were annealed at temperature (300-400-
500) 0C for 15 minutes .The optical measurements indicated that the 
operating region of silicon detector was shifted to between (1600-2400)nm. 
The detector has a maximum responsivity (0.1x106 V/W) at wavelength 
1900nm and the detectivity was about (0.59 x1012 cm .Hz1/2 /W) at the same 
wavelength. 

 
    المقدمھ: 1.

لعقود عدیدة فان الحقیقة المتمثلة بان سیل الجسیمات الذریة  المنشطة ستولد تغیرات فیزیائیة في 
عینة لھدف صلب اصبحت حقیقة معروفة فخالل الثالثینات من القرن الماضي تمكن الباحثون من 

التي استخدمت كأھداف في المفاعالت النوویة مالحظة التغیرات المرئیة لنوع معین من المواد 
القدیمة وفي حینھا اعتبرت مجرد مشاكل جانبیة ومع تطور تقنیات المفاعالت النوویة في بدایة 
ً جداً حیث تعرضت وألول مرة المواد  األربعینات من القرن الماضي  أصبح الوضع مختلفا

رونات السریعة والتي تتسبب في ارتداد المستخدمة في ھذه المفاعالت إلى تشعیع بواسطة النیوت
الذرات التي تصدمھا بطاقات تصل إلى بضع مئات من الكیلو إلكترون فولت . أدت الدراسات 
إلى ضرورة معرفة الطاقة التي یمتلكھا األیون في أعماق مختلفة لھدف صلب وفي نفس الوقت 

  )Geوالجرمانیوم (  )Siالسیلكون (تقریباً تم استثمار الخواص الكھربائیة ألشباه الموصالت مثل 
.  وكان طبیعیاً أن یؤدي  ][1)1948( فأدت ھذه التطورات إلى ظھور أول ترانزستور في  عام
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ذلك إلى إجراء دراسات معقمة وبكل الوسائل التي تحقق إدخال شوائب مفاعلة كھربائیة في أشباه 
طریقة الزرع األیوني ثم الموصالت وتطویر وتصنیع أجھزة أشباه الموصالت المصنعة ب

) المواد Dopingتطورت طریقة الزرع لتصبح من أھم الوسائل المستخدمة في عملیة تشویب (
  )Junctionsشبھ الموصلة لما توفره من سیطرة على نسبة الشوائب المضافة وتكوین مفارق (

األیوني  . وتم في البحث ھذا استخدام طریقة الزرع[2] عمیقة في وصالت أشباه الموصالت
المعجلة بمنظومة زارع أیوني ذات حزمة   )Arلتشویب شرائح من السلیكون بأیونات األركون (

في محاولة لتصنیع كاشف لألشعة تحت  ) kV 45ـ kV 35مستمرة وبطاقة تعجیل تتراوح بین (
اول بحث یمیز بین االضرار لسطوح المواد Bredov. et al [3]نشر  1961الحمراء .في عام 

شيء من عملیة التشویب وتاثیر التشویب على المادة شبھ الموصلة حیث اظھرت التجارب النا
-Renنتائج مختلفة عند قصف مادة الجرمانیوم بایونات االوكسجین والنیتروجین .كذلك قام 

Keng (1989) [4]  بدراسة زراعة ایونات كل من االركون والبورون معا في السلیكون وتلدینھ
مئویة لعمل ثنائي ضوئي. وفي السنوات الالحقة تم اجراء عدد   950ر من بدرجة حرارة اكب

كبیر من البحوث الخاصة بعملیة زرع ایونات مختلفة في مختلف المواد كاشباه الموصالت 
للحصول على مواد ذات مواصفات جدیدة تختلف عن المادة االصلیة وتدخل في كثیر من 

یة والكواشف البصریة والنوویة اضافة امكانیة تحسین التطبیقات الحدیثة كاالجھزه الكھروبصر
قام   2000مواصفات السطوح والحمایة من التاكل بفعل ھذه االیونات المزروعة.في عام 

Michael J.Aziz [5]  بدراسة تاثیر الضغط على انتشار البورون في السلیكون واستخدام غاز
 ALInN/GaNتلفة باغشیة رقیقة من االركون في زیادة الضغط. تم اجراء زرع ایونات  مخ

بسبب التشعیع  FePtكذلك تم حساب العالقة بین المستویات البلوریة وعدم االنتظام لبلورة  [6]
 .[7]االیوني 

 
 الجزء العملي 2.
 

تم اجراء عملیة الزرع االیوني على شرائح من السلیكون باستخدام منظومة الزارع االیوني ذات 
وتتكون المنظومة من  100KeV-500KeV)وبطاقات بین(  5mAالتیار الواطيء بحدود 

موضع -5حجرة الھدف -4المعجل -3مغناطیس االنحراف -2المصدر االیوني -1خمسة اجزاء (
 الشریحة).

) وتنظیفھا باستخدام االیثانول ولمدة عشر دقائق n-typeیتم اوال تھیئة شرائح سلیكونیة نوع (
نیا وتثبیتھا في نھایة منظومة الزارع االیوني وتثبت الشریحة ومن ثم غسلھا بالماء المعالج ایو

على حامل تم تصنیعة لیحافظ على بقاء الشریحة بصورة مواجھة للحزمھ بحیث تكون المساحة 
من خالل فتحة مربعة موجودة في وجھ الحامل (2x2cm2)المعرضة للحزمھ من الشریحة بمقدار 

یتم بعدھا تشغیل منظومة الزارع االیوني وضخ غاز المثبت داخل االنبوب االخیر للمنظومھ.
حیث (35KV) االركون الى حجرة التاین  بحیث یتم زرع ایونات االركون بتعجیل مقداره

تضاف فولتیة قطب االستخراج الى فولتیة المعجل .لدنت نماذج السلیكون المزروعة بایونات 
-400-200االكسدة بدرجة حرارة ( االركون باستخدام فرن یضخ بھ غاز النیتروجین لكي یمنع

وباستخدام  (TO3)دقیقة .واخیرا یتم تجمیع الشرائح على قواعد معدنیة  15) مئویة ولمدة 500
معجون الفضة بعد ذلك تم ربط اسالك االلمنیوم باستخدام ماكنة الربط ذات الموجات فوق 

 صریة .الصوتیة عندھا اصبحت النماذج جاھزة لفحص الخواص الكھربائیة والب
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 القیاسات الكھربائیة 3.

 الفولتیة في حالتي الظالم واإلضاءة–خصائص التیار  1. 3.
البد من االشارة  باننا سنعتمد تسمیة ( المجموعة والنموذج) فعندما نقول المجموعة االولى فھذا 

و المجموعة الثانیة فھذا یعني مشوبة بفولتیة  (35KV)یعني مشوبة بفولتیة تعجیل مقدارھا 

و عندما نقول النموذج االول نعني انھ  (45KV)والثالثة بفولتیة تعجیل مقدارھا   (40KV)عجیل مقدارھا ت

.تعتمد    (0C 500)والرابع بــ   (0C 400)والثالث بــ   (0C 200)غیر ملدن  والثاني ملدن اي انھ ملدن بـ 

الفولیة ) بشكل اساسي على طبیعة النموذج التركیبیة وعلى درجة حرارتھ والخلفیة المحیطھ  –خصائص( التیار 

-1)الفولیة ) في حالة الظالم  بتسلیط جھد انحیاز متغیر قیمتھ ما بین  –بھ  وقد تم  دراسة خواص ( التیار 

10)V  (2-0.2)باالتجاه العكسي وV   في االتجاه االمامي على كاشف(Si-Ar) ل قیمة التیار المتولدة في وتسج

النماذج وكذلك قیاس التیار في حالة االضاءة من خالل تعریض الكاشف لمصدر ضوئي ضمن المنطقة الطیفیة  

 V(10-1)وبتسلیط فولتیة انحیاز عكسي قیمتھا ما بین       nm(2500-1600)التي یعمل بھا والتي ھي ما بین 

ى  . وبعد معرفة قیم التیار لحالتي الظالم و االضاءة وبدرجة حرارة للنماذج االخر V(4-0.5)لنماذج ما بین  

الغرفة تم رسم عالقة بیانیة ما بین الفولتیة المسلطة على النموذج و التیار الناتج لنماذج المجامیع الثالثة 

 . (1)و تمت المقارنة بین تیار االضاءة والظالم كما في الجدول   6-1)وحسب االشكال  (

 
 

 ):اعلى قیم لتیار الظالم وتیار االضاءة في االنحیاز العكسي1(جدول 
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 ) تغیر التیار مع الفولتیة في حالتي الظالم واالضاءة للمجموعة االولى1شكل(

 
 ) تغیر التیار مع الفولتیة في حالتي الظالم واالضاءة للمجموعة االولى2شكل(

 

 
 الثانیة) تغیر التیار مع الفولتیة في حالتي الظالم واالضاءة للمجموعة 3شكل(
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 الثانیة) تغیر التیار مع الفولتیة في حالتي الظالم واالضاءة للمجموعة 4شكل(

 
 الثالثة) تغیر التیار مع الفولتیة في حالتي الظالم واالضاءة للمجموعة 5شكل(

 
 الثالثةالتي الظالم واالضاءة للمجموعة ) تغیر التیار مع الفولتیة في ح6شكل(

 
 

ومن مالحظة النتائج والرسوم البیانیة نجد أن اعلى فرق بین تیار االضاءة والظالم سجل بین 
النموذجین الرابع من المجموعھ االولى والنموذج الثالث من المجموعة الثالثة وبین الثاني من 

ارین نفس المجموعة والثاني من المجموعة الثانیة ، اما بقیة النماذج فان الفرق بین قیمتي التی
كانت بحدود النصف لقیمة تیار االضاءه ، ویعزى سبب ذلك الى احتمالیة ارتفاع قیمة تیار 

. فعندما تطبق الفولتیة العكسیة على ثنائي الوصلة  (Leakage Current)التسرب او النضوح 
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وات في والفج  pتعمل كفولتیة امامیة بالنسبة لحامالت التیار االقلیة فقط (االلكترونات في المادة 
) وھذا التیار یعمل على تقلیل االضاءة مما یؤدي الى ان یكون الفرق بینھ وبین تیار  nالمادة 

الضالم قلیال ویعزى نشوء تیار النضوح ھذا الى عملیة التشویب والتشوھات الناتجة من جراءه 
التجاه على سطح شبھ الموصل . وللنماذج غیر الملدنھ فان امتداد منحنى تیار الظالم في  ا

االمامي عند تقاطعھ مع محور الفولتیة  فان نقطة التقاطع ستشیر الى قیمة فولتیة البناء الداخلي 
(bilt – in potential )   (0.7)بالسیلیكون والتي ھي بحدودV  اما بقیة النماذج الملدنة .

ك ان ایونات وسبب ذل V(0.4-0.2) بدرجات حرارة مختلفة  فتتراجع قیم ھذه الفولتیة لتون بین 
تمیل دائما الكتساب الكترونات لتعویض االلكترونات الي فقدتھا في حالة  (Ar)الغاز الخامل  

التأین فبعد اصطدامھا بمادة الھدف واستقرارھا الشبیكة البلوریة للسیلیكون سوف تعوض 
ل االلكترونات التي فقدتھا وھي في حالة التأین وھذا بدوره سوف یؤدي الى اضعاف المجا

الكھربائي الداخلي للسیلیكون و الذي یؤدي الى تقلیل فولتیة البناء الداخلي للسیلیكون  ومن 
 : المعادلة 

Vbi=q -1KT Ln (NA ND/ N2
i) 

وباالعتماد على معدل  قیمة  فولتیة البناء الداخلي المستحصلة من المنحنیات تیار الظالم االتجاه  
 (NA ,ND)تم حساب قیم     cm -3  (1.5 *1010(للسیلیكون تساوي (ni)االمامي وحیث ان قیمة 

 . cm -6(  1025*7.78)معا وكانت بمقدار 
 
 نتائج قیاسات االستجابیة 4 

تعتمد  (photovoltaic)تعتمد االستجابیة بصورة اساسیة على التیار الضوئي وفي حالة  
 على الفولتیة الضوئیة والتي تعتمد بدورھا على الطول الموجي للفوتون الساقط فلألطوال الموجیة

نجد ان االستجابیة  تكون قلیلة   (λ cutoff )التي تكون اكبر من الطول الموجي القاطع او الحرج 
 جدا ان لم تكن معدومة وقد تم حساب قیم االستجابیة من المعادلة :

R=Vph/Pin   ………………………….( V/w ) for photovoltaic 
-Model 740-14)حیث تم قیاس قدرة االشعة الساقطة على الكواشف باستخدام كاشف سیلیكون 

b/C)  (2100-1800)تبین ان اعلى قیم للقدرة الساقطة  كانت عند االطوال الموجیةnm   تبعا
اي ان  nm(2500-1600)بین لدرجة حرارة التلدین للكواشف وكان مدى االستجابة محصور 

االنتقاالت بین حزمة الطاقة تكون اكبر ما یمكن الن االمتصاص ھنا یحدث ضمن منطقة 
النضوب مما یؤدي الى نشوء تیار ضوئي وبالتالي فولتیة ضوئیة باعظم ما یمكن ومن خالل 

ة للتشویب الكواشف التي تم صنعھا والتي تختلف فیما بینھا من حیث فولتیة التعجیل المستخدم
) نجد ان 2) والقیم في الجدول ((9-7ودرجة حرارة التلدین ومن مالحظة النتائج في االشكال  

مقدار االستجابیة للمجموعة االولى قد تحسن تبعا لدرجة حرارة التلدین  حیث ان النموذج الثاني 
وللنموذج الثالث  كانت االستجابیة لھ اعلى من النموذج االول غیر الملدن  0C 200الملدن بدرجة 

اعلى منھ في االول والثاني ، اما النموذج الرابع فقد اظھر تراجعا في قیمة االستجابیة نسبة الى 
النموذجین الثاني والثالث برغم ان درجة حرارة تلدینھ اعلى منھما وھذا یبین العالقة الوطیدة بین 

نھ وقد ظھر بان اعلى استجابیة مقدار الجرعة ونفس فولتیة التعجیل ودرجة حرارة التلدین وزم
سجلت للنوذج الثالث لھذه المجموعھ ،نالحظ ان المجموعھ الثانیة قد سجلت قیم لالستجابیة اعلى 
منھا في المجموعھ االولى والثالثة وقد كانت اعلى قیم لالستجابیة للنموذج الثالث في المجموعة 

ي المجموعتین االولى والثالثة و كذلك فان الثانیة وھي اعلى من قیمة االستجابیة لنفس النموذج ف
النموذج الثاني في المجموعھ الثانیة قد سجل قیمة لالستجابیة اعلى منھا لنفس النموذج للمجموعة 
األولى والثالثة وھذا یدل على وجود مالئمة بین فولتیة التعجیل ودرجة حرارة التلدین لھذین 

 النموذجین عن بقیة النماذج .
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 قیم اعلى استجابیة نسبة الى الطول الموجي لالشعة الساقطة والمدى الطیفي) 2جدول (

 

 
 :تغیر االستجابیة مع الطول الموجي للمجموعة االولى7)شكل(

 
 الثانیة:تغیر االستجابیة مع الطول الموجي للمجموعة 8)شكل(
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 الثالثة:تغیر االستجابیة مع الطول الموجي للمجموعة 9)شكل(

 
 

 (*D)والكشفیة النوعیة   Dنتائج قیاس الكشفیة 
 دالة لالستجابیة وقد حسبت من المعادلة   (D)كما في القدرة المكافئة للضوضاء فان الكشفیة 

D=1/ NEF 
 الذي یدخل فیھا عنصر مساحة الكاشف وحسبت من المعادلة   (*D)وكذلك الكشفیة النوعیة  

D*=(A  ΔF) 1/2/ NEF 
) نجد ان المجموعة االولى كانت اعلى قیم للكشفیة 3) والجدول ( 15-10االشكال (ومن مالحظة 

والكشفیة النوعیة للنموذج الثالث والمجموعة الثانیة كانت للنموذج الثاني وللمجموعھ   الثالثة 
م سجلت للنموذج الثالث ، ان ھذا التباین في قیم الكشفیة   الكشفیة النوعیة یعزى الى التباین في قی

القدرة المكافئة للضوضاء والذي یعزى الى اختالف فولتیات التعجیل ودرجات حرارة التلدین 
للنماذج والھدف االساسي ھو الوصول الى اعلى كشفیة وكشفیة نوعیة فھما من المعلمات المھمة 

 للكواشف
 

 .) اعلى قیم للكشفیة والكشفیة النوعیة نسبة للطول الموجي لالشعة الساقطة3جدول (
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 تغیر الكشفیة مع الطول الموجي للمجموعة االولى10):شكل(

 
 

 تغیر الكشفیة مع الطول الموجي للمجموعة الثانیة 11):شكل(

 
 تغیر الكشفیة مع الطول الموجي للمجموعة الثالثة12):شكل(
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 تغیر الكشفیة النوعیة  مع الطول الموجي للمجموعة االولى13):شكل(

 
 الكشفیة النوعیة مع الطول الموجي للمجموعة الثانیةتغیر 14):شكل(

 

 
 

 تغیر الكشفیة النوعیةمع الطول الموجي للمجموعة الثالثة15):شكل(
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 االستنتاجات:
في مواد مختلفة مثل أشباه  لزرع ایونات مختلفة  الزارع االیوني  منظومة استخدام ان  

لھا عدة وإنتاج مواد جدیدة  سطوح المواد لتحسین ھو  الموصالت والمعادن والسبائك... الخ 
تطبیقات صناعیة وطبیة (كتصنیع الكواشف البصریة والنوویة,الخالیا الشمسیة,السبائك الطبیة 

تطویر وتحسین  یحصل  باإلضافة إلى أنھ خالل زرع األیوناتالمستخدمة في ترمیم العظام) 
 .والتآكل وصالبة)  البلى ,المیكانیكیة ( صائص الخكألسطح المواد 

أظھرت الدراسة الحالیة  التي تم اجرائھا لخصائص كاشف السیلكون المصنع بطریقة الزرع 
 االیوني من خالل زرع ایونات االركون االستنتاجات التالیة :

بایونات   (n-type)ان استخدام طریقة الزرع االیوني في تشویب شریحة السیلیكون  -1
االركون ادى الى ازاحة منطقة االستجابة الطیفیھ للسیلیكون من منطقتھ المعروفة لتصبح 

(1600-2400)nm   فاذا ما قورن ذلك مع كواشف اخرى فیظھر انھ عمل بالمنطقة التي یعمل
وھذا یعطینا مؤشر الى امكانیة استخدام الزرع االیوني في عملیة تصنیع  (pbs)بھا الكاشف 

 photoیعمل بطریقة   (pbs)ف تعمل في غیر مناطقھا المعتادة اضافة الى ان كاشف  كواش
conductive  اما الكاشف المصنع فیعمل بطریقةphoto voltaic وكذلك ان غاز االركون 

لتصبح  eV 1.02عند زرعھ في السیلیكون قد ادى الى تغییر في فجوة الطاقة للسیلیكون من 
0.53 eV   . تقریبا 

ملیة التلدین مھمة جدا مع طریقة الزرع االیوني لما تسببھ ھذه الطریقة من تشوھات ان ع -2
وتلف لسطح شبھ الموصل تعمل على توزیع الشوائب بصورة عشوائیة وخلق مستویات طاقة 

وعلى اعادة توزیع الشوائب و   عشوائیة بینما تقوم االولى على ازالة ھذه التشوھات و التلف  
ل االیونات المزروعة في المادة المضیفة وقد ظھرت افضل النتائج للنموذج زیادة عمق التغلغ

دقیقة و المصنع بفولتیة   15ولمدة  (400C)الثالث من المجموعة الثانیة الملدن بدرجة حرارة 
وكذلك النموذج الثالث الملدن بنفس درجة الحرارة السابقة ولنفس  (KV 40)تعجیل مقدارھا  
 . (KV 45)مصنع بفولتیة تعجیل مقدارھا  الفترة الزمنیة  وال

الفولتیة في حالة االنحیاز االمامي نجد ان فولتیة البناء الداخلي  –من خالل منحنى التیار  -3
للنماذج غیر الملدنة لم تتغیر وبقیت ثابتھ و تساوي قیمتھا في السیلیكون النقي اما في النماذج 

  (0.4-0.2)خلي بحدود الملدنھ فقد انخفضت فیھا فولتیة البناء الدا
               اظھرت النماذج المصنعھ اعلى استجابیة لھا عند االطوال الموجیة المحصورة -4
   (1900-2100)nm   كل حسب درجة حرارة تلدینھ  و فولتیة التعجیل المصنع بھا مما یدل

متشابھھ تقریبا على تقارب مستویات الطاقة الرتباط االركون بالسلكون وان االرتباط   بطاقات 
وكذلك عمق االختراق الیونات االركون   متساویة تقریبا .ان انتقال االلكترونات كان من حزمة 

للنموذج  (10VW-1* 0.1)التي كونھا االركون الى حزمة التوصیل وكانت اعلى استجابیة  
 nm 2100الثالث من المجموعة الثانیة وللطول الموجي 

ات كھروبصریة للنماذج المصنعھ وكذلك اعلى خرج لغرض الوصول الى احسن مواصف -5
للفولتیة لھا یجب عمل دراسة مستفیضة تبحث في ایجاد المتوافقات المناسبة من درجة حرارة 
تلدین  وزمن تلدین و فولتیة تعجیل لما یظھره عنصر االركون من مواصفات واعدة لعملیة 

 زرعھ بالسیلیكون.
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