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  ملخص

ئق  بطريقة التنميش الكهرآيميائي لرقا(porous GaAs)زرنيخيد الغاليوم المسامي من  عينات ُحضرت

 بارامترات عند  المشوب بالزنك(100) بتوجه بلوري p النوع من  (GaAs)البلوريمن زرنيخيد الغاليوم 

 درس تأثير بارامترات التنميش .)كهرليتزمن التنميش، نمط التيار أو الجهد المطبق، نوع ال(تنميش مختلفة

 توصيف ثالث تقنياتاستخدام  ب،للعينات المحضرةالضوئية خواص الفي بالزما الوالمعالجة السطحية ب

 في المجال ، مطيافية رامان، ومطيافية االنعكاس الضوئي(PL)  التألق الفوتونيمطيافية: مختلفة هي

(400-800 nm). ذرية القوة الاستخدام مجهر درست التغيرات في مورفولوجية السطح بو(AFM) . ُوجد

انعكاسية ضوئية منخفضة  ذات ية لزرنيخيد الغاليوم يمكن التحكم ببارامترات التنميش إلنتاج طبقة مسامهأن

 HMDSO من مادةرقيق فلم ترسيب تبّين أن آما . بشكل آبير، جذابة لالستخدام في الخاليا الشمسية

على سطح زرنيخيد الغاليوم المسامي يمكن أن يستخدم للحصول على سطح بمواصفات المبلمرة بالزميًا 

   .اإللكترونات الضوئيةنبائط ا الشمسية والخاليمهمة من أجل  ضوئية جديدة



 

  

Abstract 

Porous GaAs samples were formed by electrochemical anodic etching of Zn doped p-

type GaAs (100) wafers at different etching parameters (time, mode of applied voltage 

or current & electrolyte). The effect of etching parameters and plasma surface treatment 

on the optical properties of the prepared sample has been investigated by using room 

temperature photoluminescence (PL), Raman spectroscopy and reflectance 

spectroscopic measurements in the range (400-٨٠٠ nm). The surface morphological 

changes were studied by using atomic force microscope. It has been found that 

etching parameters can be controlled to produce a considerably low optical reflectivity 

porous GaAs layer, attractive for use in solar cells. In addition, it has been observed 

that the deposition of plasma polymerized HMDSO thin film on porous GaAs 

surface can be utilized to produce a surface with novel optical properties 

interesting for solar cells and optoelectronic devices.  



 

  

  : مقدمة.1

عند درجة حرارة الغرفة في السليكون المسامي الشديد التألق الفوتوني  هرةاآتشاف ظا ىأد  

 واالآتشافات المتالحقة بعد [1] 1990المحضر بطريقة التنميش الكهرآيميائي للسليكون البلوري في عام 

نواقل ، إلى إعادة االهتمام بالبنى المسامية إلنصاف ال[5-2]ذلك للتطبيقات العديدة لهذه البنية الفريدة 

 III-Vمرآبات لقيت . III-V (GaAs, GaP & InP)وبشكل خاص أنصاف النواقل المرآبة األخرى 

عدم فائدتها في التطبيقات إلى جزيئًا ويرجع ذلك السليكون المسامي، بالمسامية اهتمامًا ضئيًال مقارنًة 

ياء الكهربائية  التحكم بالكيموصعوبة ارتفاع آلفة إنتاج المادة األساسيةإلى  والبيولوجية

(electrochemistry) ذات فجوة طاقية ، بعكس السليكون المسامي،هذه الموادولكن . لمرآباتلهذه ا 

بدأت الصورة هذه لكن . [6] ات الضوئيةيمباشرة مما سمح باستخدامها في العديد من تطبيقات اإللكترون

-III لدى دراسة مرآبات  عليهاتم الحصولالنتائج المهمة التي بعض بسبب منذ بدايات القرن الحالي تتغير 

V[ 15-7] مثل المسامية:  

القريب من حد العصابة وظهور عصابات تألق جديدة في  (PL) التزايد الحاد في شدة التألق الفوتوني – ١

  .[7,8] المسامي GaPالمجال األزرق وفوق البنفسجي لمرآب 

  .[9]األخضر من الطيف المرئي /جال األزرق المسامي في المGaAs الحصول على تألق فوتوني من – ٢

المسامي عند طول موجة مناسب ألنظمة  InP في (birefringence)وجود دالئل لالنكسار المزدوج  – ٣

 .[10]االتصال الضوئي 

  .[11,12] لهذه المرآباتالمحرض بالمسامية للخواص الفونونية تعديل ال– ٤

  .GaAs [13]  مقارنًة مع المساميGaAs لي من االستقرار األفضل لتيار اإلصدار الحق– ٥



 

غير ( المستوي GaAs المسامي بانعكاسية ضوئية منخفضة مقارنًة مع سطح GaAs تمتع سطح – ٦

  .[14] )المنمش

 GaP جدًا في أغشية ةفّعال (optical second harmonic generation) ة ضوئيةثانيتوافقية توليد  – 7

 .[15]المسامي 

وإمكانية إقحام مسامات موزعة بعين االعتبار  III-Vصابة العريضة لمرآبات بأخذ فجوة الع

المسامية ُتعتبر  III-V ومرتبة ذاتيًا بشكل شبه منتظم بحجوم صغيرة حتى عشرات النانومتر، فإن مرآبات

لمرآبات هذه اأن  علىوالدالئل تشير هذه النتائج  .أيضًا مواد واعدة من أجل التطبيقات الفوتونية المختلفة

 والتطبيقات  والخاليا الشمسيةضوئية-تطبيقات النبائط اإللكترو الستخدامها في المطلوبةخواص التتمتع ب

آرآازة لإلنماء يمكن أن يستخدم  GaAsزرنيخيد الغاليوم المسامي  فقد تبّين أن ،من ناحية أخرى. الفوتونية

-molecular)تقنية التنضيد بالحزمة الجزيئية لطبقات من نتريد الغاليوم بواسطة (epitaxial)التنضيدي 

beam epitaxy) [16,17] .زرنيخيد الغاليوم المسامي بواسطة بالزما السطحية لنتردة ال أن آما تبّين

تؤدي إلى تشكل أطوار مختلطة من  [18]  (ECR) سيكلوتروني–األمونيا المثارة بفعل تجاوب إلكتروني 

 بالمقارنة مع نتريد الغاليوم المتشكل بالنتردة المباشرة لسطح PLدة نتريد الغاليوم مع تحسن آبير في ش

دراسة الخواص الضوئية مثل التألق الفوتوني واالنعكاسية الضوئية من المهم لذلك  .زرنيخيد الغاليوم

وتأثير شروط التحضير والمعالجة على سطوح هذه المواد الخواص المورفولوجية لسطوح هذه المواد و

  .وخصائصها

 GaAs المسامي بطريقة التنميش الكهرآيميائي لرقائق من GaAs تحضير ة الحاليالدراسةتم في 

ونوع  تأثير بعض بارامترات التحضير مثل زمن التنميش درس. كالمشوب بالزن pمن النوع وحيد البلورة 

المعالجة ودرس تأثير . ونمط التيار أو الجهد المطبق خالل التحضير على خواصه الضوئية كهرليتال

ترسيب فلم رقيق من البوليمير : البالزمية على الخواص الضوئية لزرنيخيد الغاليوم المسامي بطريقتين



 

باإلضافة إلى دراسة  .المعالجة السطحية باستخدام بالزما النتروجين و النقيةHMDSOالبالزمي لمادة 

ي خواص زرنيخيد الغاليوم المسامي لم تأثير نمط التنميش ، فإن دراسة تأثير ترسيب البوليمير البالزمي ف

  .من قبل) حسب معلوماتنا المتوفرة(يتم دراستهما 

 

  تمهيد نظري. 2

   مقارنة بين المعادن وأنصاف النواقل من وجهة النظر الكهرآيميائية2.1

يترافق التنميش الكهرآيميائي بعملية انتقال حوامل الشحنة الحرة بين السطح البيني لنصف الناقل   

 reactive)تفاعلي  آهرليتوالدارة الخارجية، بينما يتطلب االنحالل الكيميائي البسيط  (SEI) كهرليتوال

electrolyte) [19] بدون الحاجة إلى تبادل للشحنة بين الكهرليت والدارة الخارجية.  

  بشكل آبير جدًايتاترل بتماس مع الكهنصف الناقلة اتلكترودلإل يختلف السلوك الكهرآيميائي  

يعود ذلك إلى بعض الخواص المميزة ألنصاف النواقل عندما تكون في .  [20]مقارنًة مع سلوك المعادن 

 الناقلية والتكافؤ في نصف الناقل يأول هذه السمات المميزة هي أن طاقتي عصابت. يتاتتماس مع الكهرل

أليونات اف بالنسبة لسويات طاقة ن أي أنهما تتغيران فقط بشكل طفييعند السطح البيني تكونان تقريبًا ثابتت

مفضلة حدود العصابة ه عندما تكون هذا يعني أن. لكمون يضيع في نصف الناقل، ألن معظم اكهرليتفي ال

. زوج مرجع، فإن االنتقال سيحدث بشكل مستقل عن الحقل المطبقمن أجل لنقل اإللكترون من أو إلى 

قل في التفاعالت المرجعة هي إمكانية التحكم في عصابة والسمة الثانية الخاصة بإلكترودات أنصاف النوا

  . (reacting carrier)بحيث يمكن إظهار الحامل المتفاعل) التكافؤ أو النقل(

-Iمثًال مميزة (األيونات مميزات أن الخواص الفريدة إللكترودات أنصاف النواقل تسمح لنا بقياس   

V (ائي وهو أمر غير ممكن بالنسبة لإللكترودات المعدنيةفي المحاليل لتحديد المراحل لتفاعل آهرآيمي .

أفضل للعمليات التي يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في  يمكن ألنصاف النواقل أن تسمح لنا بفهموهكذا 



 

جديدة يمكن أن تستخدم من أجل تصنيع بنى  والتحكم بها، وآذلك بالتنبؤ بميزات [21]اإللكترونيات الحديثة 

  .  أو غير مألوفةنصف ناقلة جديدة

   
   III-Vالتنميش الكيميائي ألنصاف النواقل  2.2

كيميائي فإن الروابط بين الذرات تتحطم وتتشكل روابط جديدة مع الجزيئات خالل عملية التنميش ال  

 قادر على تحطيم ةتفاعليشديد ال، من الضروري توفر وسط III-Vلتنميش مرآبات . كهرليتالنشطة في ال

من الجزيئات التفاعلية المستخدمة بشكل متكرر في . دلية الناتجةت ومن ثم إشباع الروابط المIII-Vالروابط 

  . Br2 [22] وH2O2 نذآر على سبيل المثال III-Vالتنميش الكيميائي لمرآبات 

  
  III-V ألنصاف النواقل التنميش الكهرآيميائي 2.3

من . يائية يليها تنميش آيميائي صرفعملية آهرآيمفي الواقع من التنميش الكهرآيميائي يتكون 

إلى منبع آهربائي خارجي من أجل إنجاز عملية التنميش ) إلكترود(الضروري وصل نصف الناقل 

 ليس من يمكن تحطيم الروابط بتطبيق جهٍد موجٍب آاٍف لذلكبما أنه . (anodic etching)األنودية

مع مكن أن تتفاعل الروابط المتدلية الناتجة ي. لبدء التفاعل تفاعليةشديدة الالضروري توفر جزيئات 

عندما يكون المرآب المتشكل قابل لالنحالل في وسط التنميش . كهرليتالجزيئات الُمرجعة في ال

أما إذا لم يكن قابًال لالنحالل فأنه ). نصف الناقل(فأنه ينحل بشكل آيميائي وينمش اإللكترود ) كهرليتال(

لذلك يجب . تنميشُيوقف عملية القد قة على سطح اإللكترود مما ٌيعيق أو يؤدي إلى تشكل طبقة أآسيد رقي

  . النشطأنواع محّلة لألآسيد جزيئات ُمرجعة و:  على مكونين أساسيينكهرليتأن يحتوي ال

يمكن بتطبيق جهٍد موجٍب . SEIبطة يتم بواسطة تراآم الثقوب عند اُيعتقد بشكل عام أن تحطم الر  

 Avalanche) توليد الثقوب بواسطة ما يسمى آلية االنهيار التيهوري تنميش األنوديالبشكٍل آاٍف أثناء 



 

breakdown)أو بواسطة إنارة نصف الناقل بفوتونات ذات طاقة أعلى من فرجة طاقة نصف الناقل ،، 

  . ثقب-إلكترونزواج األ يتم توليد وبذلك

وحالما يبدأ . لسطحية واالنخالعاتُيفترض عادًة أن آلية انهيار متموضعة تبدأ عند العيوب ا   

 تحث عملية التنميش . وهكذا  تبدأ عملية التنميش حول العيب،ثقب جديدة-زواج إلكتروناألتتولد االنهيار 

  مما يؤدي إلى خفض آبير في الجهد الالزم،(pits)، على سبيل المثال الوهد أو الحفر  جديدًة سطحيًةًاعيوب

 بعكس - فإن وجود العيوب يحدد االنهيار التيهوري وبالتالي التيار األنوديوهكذا،. لحدوث عملية االنهيار

تنجرف الثقوب . لعملية االنهيار أن تخضع، على األقل نظريًا، حيث أن البلورات المثالية يمكن-السليكون

وب  ستة ثقGa-Asفمثًال يتطلب حل وحدة . نصف الناقلتسبب انحالل  وSIEالموّلدة بآلية االنهيار نحو 

[23]:  

GaAs + 6h+                          Ga3+ + As3+  

 خالل (back-side illumination) الخلفية للرقاقة تأثير اإلنارةن أمن المهم أيضًا التذآير   

 وهذا يعود إلى أن عملية اإلنارة  على عكس الحال في السليكون، غير مجٍدIII-Vمرآبات التنميش على 

 بشكٍل آاٍف ليسمح آبيرًا للثقوب (diffusion length) فقط عندما يكون طول االنتثار الخلفية تكون فّعالة

لثقوب واإللكترونات انتثار طول اإن  .SEIعلى األقل لبعض الثقوب المتولدة نتيجًة لإلنارة بالوصول إلى 

نواقل تقع أن ثخانة شرائح أنصاف الوباعتبار  .من مرتبة عشرات النانومترو صغير III-Vفي مرآبات 

 غير مجدية عمليًا ألن الثقوب المتولدة III-V، فإن عملية اإلنارة الخلفية في مرآبات µm 500في المجال

  . النصف ناقل(bulk)ستخضع لعملية إعادة إتحاد في الجرم 

   
    III-Vمرآبات ونمو المسام في االنحالل في التناحي ال 2.4

في تحضير بنى أنصاف النواقل ثنائية  أهمية آبيرة (anisotropic etching)لتنميش الالمتناحي ل

(2D) وثالثية (3D)تنتج ظاهرة الالتناحي بشكل رئيسي عن االختالفات في معدالت التنميش .  األبعاد



 

 ولم ُيفهم السبب في هذه الظاهرة حتى .(index)القرينة منخفضة ) المستويات البلورية(  البلورةلوجوه

  .اآلن

أحد . (100) و(110) و(111): القرائنوجوه البلورة منخفضةات بدراسة اهتمت معظم الدراس  

 عن آثافة الذرات في هذه المستويات، ًاالختالفات المالحظة في عملية االنحالل يمكن أن يكون ناتجاأسباب 

عامل أخر في الالتناحي يساهم  III-Vففي مرآبات . لكنه ليس العامل الوحيد الذي يحدد ظاهرة الالتناحي

بعكس السليكون المكون من نوع واحد ) Ga & Asمثًال (إلى االختالف في الطبيعة الكيميائية للذرات يعود 

المستويات الذرية محتلة بشكل متناوب بذرات من تكون  <111>ففي االتجاه البلوري . من الذرات

 ,(111) 1)11 ,( ) 11(1 ) &1١1(تدعى الوجوه . المجموعتين الثالثة والخامسة مشكلًة طبقة مزدوجة

 في A{111}ُتبدي الوجوه . B{111} ڊ )1111) ,(1) ,(١١11(&  11) 1(  والوجوه A{111}عادًة ڊ 

  .[24] المؤآسدة المعدل األخفض لالنحالل رليتاتمعظم الكه

 بشكل آبير أيضًا في اتجاه B{111} وA{111}يؤثر االختالف في معدل االنحالل بين الوجوه   

تنمو إما في االتجاهات  III-Vحيث وجد أن المسامات في مرآبات . III-Vنمو المسام في مرآبات 

 تقوم بدور A{111}ن الوجوه إأي . [24]  فقط أو في اتجاه خطوط التيارB{111}لوجوه  <111>

التالي ُتصنف المسامات في هذه المرآبات إلى ب، ولمساما لنمو  (stopping planes)مستويات موقفة 

لم يتم مطلقًا مالحظة هذه األخيرة في . مسامات موجهة بلوريًا ومسامات موجهة بخطوط التيار: نوعين

  . حالة السليكون المسامي

          
 الطرائق التجريبية .3

    المساميGaAs  تحضير3.1

ش الكهرآيميائي لرقائق من زرنيخيد الغاليوم بطريقة التنميُحّضر زرنيخيد الغاليوم المسامي 

، باستخدام  (4x10-3 cm-3-2) المشوب بالزنك(100) بتوجه بلوري p من النوع  (GaAs)البلوري



 

 تّكون آامل جسم ). محلول مائي لحمض آلور الماء ومحلول مائي لحمض الكبريت(ن مختلفين تيآهرلي

 وهي موصوفة لور الماءآ عالي المقاومة لحمض ًاا بوليميرمن مادة التفليون، نظرًا لكونهالتنميش خلية 

:  للتيار والجهد المطبق أثناء التنميشة مختلفت ثالثة أنماطأستخدم .[25,26] ةسابقال أعمالنابالتفصيل في 

  . وجهد درجيتيار مستمر ثابت و جهد نبضي

  
  المساميGaAs  المعالجة البالزمية لسطح 3.2

 السابق أعمالنا بالتفصيل في  موصوفم لترسيب األفالم الرقيقةالجهاز التجريبي المستخد

يشكل األنبوب الداخلي مهبطًا مجوفًا . 30cmيتألف منبع البالزما من أنبوبين متمحورين بطول . [27,28]

آال األنبوبين مزودان بثقوب متمحورة و متراصفة مع بعضها . ويعمل األنبوب الخارجي المؤرض آمصعد

تطبق االستطاعة . ثًا بالزميًا تشكل و تولد بالزما بعيدة بتوزع آثافة بالزمية متجانسة جدًا نفا30منتجًة 

 HMDSO  (hexamethyldisiloxane)يتكون نظام تبخير.  على المهبطMHz 13.56الراديوية عند 

تدفق  إلى حجرة البالزما بغاز الهليوم عند HMDSOُيحمل بخار . من مقياس تدفق سائل آتلي ومن مبَخر

35 sccm إلى الدرجة بواسطة المبخر ، من خالل أنبوب مسخنC 50 . يوجد داخل الحجرة، خط المولد

  . تحت ثقوب المنبعcm 5الطليعي المتوضع على مسافة 

 ُوضعت رقائق عينات زرنيخيد HMDSO أفالم البوليمير البالزمي لمادة ترسيبمن أجل 

أجريت .  تحت المنبعcm 4.5حامل رآازة متوضع على بعد الغاليوم وزرنيخيد الغاليوم المسامي على 

 واط، ومعدل تدفق ٣٠٠ دقائق عند درحة حرارة الغرفة، عند استطاعة دخل تساوي  5عملية التوضع لمدة 

HMDSOثابت (QHMDSO=32 sccm)  0.03 وضغط إجمالي mbar.   

مجوف الراديوية المثارة في ُعولجت عينات من زرنيخيد الغاليوم المسامي ببالزما المهبط الآما 

،  mbar 0.08ضغط إجمالي أثناء المعالجة:  عند الشروط (%99.9999)جو غاز النتروجين عالي النقاوة



 

عند درجة حرارة للرآازة min 105 ولمدة W 300، استطاعة راديوية sccm 280تدفق غاز النتروجين 

  .تساوي تقريبًا درجة حرارة الغرفة

   

  و القياس تقنيات التوصيف3.3

  PLمطيافية التألق الفوتوني 3.3.1 

تسمح مطيافية التألق الضوئي بتحديد فجوة الطاقة و التغير في قيمة عصابة الطاقة للمواد النصف   

سجلت أطياف التألق . ناقلة، و لذلك تستخدم بشكل آبير في دراسة خواص اإلصدار الضوئي لهذه الموادال

. R928 ومجهز بأنبوب مضاعف ضوئي جانبي m 1  بطول (SPEX)الفوتوني باستخدام موحد لون 

آدميوم بطول موجة - أو ليزر هليوم488 nm  (eV 2.54)استخدم ليزر أرغون أيوني بطول موجة إثارة

  .mW/cm2 10 آمنبع إثارة بكثافة إثارة حوالي 325 nm  (eV 3.82)إثارة

 
 AFM  مجهر القوة الذرية 3.3.2

 في النمط التماس للتعرف على  AFM (AutoProbe CP-PSI)يةاستخدم مجهر القوة الذر  

  . المسامي GaAs بعض عينات  فيالتفاصيل الدقيقة لمورفولوجية السطح

  

   قياس االنعكاسية الضوئية3.3.3

، بالطريقة [29]بطريقة مشابهة لما هو موصوف في األدبيات أجريت قياسات االنعكاس الضوئي 

العمل الحالي عند شروط الورود شبه في أجريت القياسات .  (1)كل الموضحة بشكل تخطيطي في الش

تنغستين آمنبع -باستخدام مصباح هالوجين nm 1بخطوة ، nm 1000-400: المجال الطيفيالنظامي في 

قبل أجراء القياسات . سليكون آمحلل طيفي، وآاشف (Tirax 550, Jobin Yvon)للضوء، ومطياف 

آمرجع  واستخدمت IM(0)في موضع العينة وقيست شدة انعكاسها  للعينات وضعت مرآة من الفضة



 

(reference) . بقياس الشدة المنعكسة من العينة(IS)تم الحصول على انعكاسية العينات ، :R = 

IS/IM(0).  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   رسم تخطيطي لجهاز قياس االنعكاس الضوئي(1)الشكل 

  

   النتائج والمناقشة.4

  على خواص زرنيخيد الغاليوم المسامي  التنميش بارامترات تأثير 4.1

   زمن التنميش4.1.1
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 المثارة باستخدام ليزر األرغون لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي PLأطياف جميع أظهرت 

 بارزتين بشكل تألق قمتي (min 5,10,15,20,30,45,50)المحضرة عند أزمنة التنميش المدروسة 

 رآازة في األساس منتتمرآز قمة العصابة األولى والناتجة . فتين مختلPLواضح عائدتين لعصابتي 

، بينما تتمرآز قمة العصابة الثانية nm 848زرنيخيد الغاليوم في المجال تحت األحمر عند حوالي 

األخضر من الطيف المرئي عند /األصفروالناتجة عن تشكل زرنيخيد الغاليوم المسامي في المجال 

لعينات   (nm 488)المثارة باستخدام ليزر األرغون PL أطياف (2)لشكل يبّين ا. nm 570حوالي 

 بتطبيق جهد نبضي بزمن محلول مائي لحمض آلور الماءفي زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة 

عند ثالث أزمنة التنميش ، V 3 وجهد Hz 50 وتردد ms 10 مقداره (pulse duration)نبضة 

تتمرآز . (v)، ولعينة زرنيخيد الغاليوم الشاهد 45 min (iii) و30 min (ii) و15 min (i):مختلفة

 566 وnm 578 وnm 575األخضر لهذه العينات عند حوالي /األصفرفي المجال الواقعة  PLقمة 

nmتبين الوليجة في الشكل تغير شدة قمة عصابة و.  على الترتيبPL العائدة لتشكل زرنيخيد الغاليوم 

يالحظ أن شدة هذه العصابة تزداد بازدياد زمن التنميش . منة تنميش مختلفةالمسامي آتابع لعدة أز

، ثم تبدأ بالتناقص من أجل أزمنة التنميش min 30لتصل إلى قيمة عظمى من أجل زمن التنميش 

  .األآبر

 صادرة عن (nm 325) لهذه العينات باستخدام طول موجة إثارة قصير PLدرست أيضًا أطياف 

 (ii) و(i)لعينات ل ،He-Cdيزر  ل باستخدامالمثارة، PL أطياف (3)بين الشكل  ي.He-Cd   يزرل

المستخدمة في ) طاقة اإلثارة( التأثير الكبير لطول موجة اإلثارة (1)ُيالحظ بالمقارنة مع الشكل . (iii)و

 (ii) للعينة PL، الذي يقارن بين طيفي (3)يتضح ذلك من الوليجة في الشكل  .PLتسجيل أطياف 

مرتفع (على الجانب قصير طول الموجة  PL شدة قمة تكون. لمسجلين عند اإلثارتين المختلفتينا

بينما . من الطيف أقوى وينزاح موضع قمة العينة نحو األزرق من أجل طاقة اإلثارة المرتفعة) الطاقة



 

 لهاتين PL ألطياف  (low-energy shoulder)  الكتف منخفض الطاقةفييالحظ تأثير أصغر 

  . في عرض خط التألق من أجل طاقة اإلثارة المنخفضةًالعينتين، مسببًا تناقصا
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 المثارة باستخدام ليزر األرغون لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة في PL أطياف - 2الشكل 

 (ii) و15 min (i):ش مختلفة أزمنة تنمية بتطبيق جهد نبضي، عند ثالثمحلول مائي لحمض آلور الماء

30 minو (iii) 45 min ولعينة زرنيخيد الغاليوم الشاهد ،(v) . وتبين الوليجة في الشكل تغير شدة قمة

  . لزمن التنميش العائدة لتشكل زرنيخيد الغاليوم المسامي آتابعPLعصابة 

  



 

اقة اإلثارة ناتجة عن ظاهرة تسمح لنا هذه النتيجة باستبعاد احتمال أن تكون هذه التغيرات بتابعية ط

        ) الماآروسكوبي( الجهري على المقياس (depth inhomogeneities)الال تجانسات في العمق 

(macroscopic scale) . ،طيف يجب أن يكون فمن أجل عينة غير متجانسةPL أعرض من أجل 

 بشكل أآبر (transparent) ألن العينة تكون شفافة )عالية طول الموجة (اإلثارة منخفضة الطاقة

 لذلك فإن االنزياح نحو األزرق المالحظ عند اإلثارة .والتوزع الحجمي للجسيمات المثارة يكون أآبر

ناتج عن حقيقة أن اإلثارة مرتفعة الطاقة فقط يمكن أن تعطي ) طاقة مرتفعة(بطول الموجة األصغر 

 البذور يتم االمتصاص بشكل تفضيلي بواسطةقة اإلثارة منخفضة الطاعند ، بينما  آامًالًا حجميًاتوزع

لذلك يمكن أن ُتعزى هذه العصابة إما إلى تألق االآسيتونات المحصورة . [30]البلورية الكبيرة 

(confined excitons) في بلورات GaAs نانوية صغيرة الحجم بشكل آبير أو إلى االنتقاالت 

المتشكلة نتيجًة ) أوأآسيد الزرنيخ/آسيد الغاليوم وأ(المرتبطة بالشوائب والعيوب في طبقة األآسيد 

 عالوًة على ذلك، فإن المفهوم النظري للحصر الكمومي يبّين أن التناقص في حجم .لعملية التنميش

 فرجة العصابة الضوئية لهذه المواد نحو  انزياحإلىيجب أن يؤدي  النواقل ألنصافالبلورات النانوية 

نتيجًة ألثر الحصر الكمومي لحوامل الشحنة  ΔE  في فرجة العصابة يمكن تقدير التغير .األزرق

 من Brusورة من قبل المّط (effective mass approximation) الكتلة الفعالة تقريبباستخدام 

 : آما يلي[31]أجل البلورات النانوية ألنصاف النواقل

2 1 1
2 * *2

hE
d m me h

 
 
 
 
 

  

  

  :حيث



 

- ΔEذور البلورية ويعطي بالعالقة عمق الجدار الكموني للب  : = Emax - Eg ΔE حيث ،Emax 

 قطر حجم البذرة البلورية لنصف d و(GaAs)  المادة نصف الناقلة طاقة فرجةEg، وPLطاقة قمة 

  .الناقل

- *meالكتلة الفعالة لإللكترون و *m
h

  . الكتلة الفعالة للثقب

-hثابت بالنك  eشحنة اإللكترون  .  

  : GaAs [32,33]بتعويض قيم الثوابت من أجل 

= 0.063m0
*me 0.53 = وm0

*m
h

 Egسكونية لإللكترون، و  الكتلة الm0 =9.1×10-31 Kg حيث 

=1.424 eV مثًال أن عصابة ، نجدPL 529.4 عند حوالي nm (2.34 eV) في طيف العينة (ii) ناتجة 

 ناشئة ٥٧٨ nm (2.145 eV) عند حوالي  PLبينما تكون قمة  .nm 5.4عن بلورات نانوية بقطر حوالي 

 . nm 6.1عن بلورات بأبعاد من رتبة 
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 لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة في He-CD المثارة باستخدام ليزر PL أطياف - ٣الشكل 

 (ii) و15 min (i): بتطبيق جهد نبضي، عند ثالث أزمنة تنميش مختلفةمحلول مائي لحمض آلور الماء

30 minو (iii) 45 min ولعينة زرنيخيد الغاليوم الشاهد ،(v) .جة تأثير طول موجة اإلثارة وتبين الولي

  .(ii) للعينة PLعلى طيف 

 

درست أيضًا طبوغرافية سطح زرنيخيد الغاليوم المسامي باستخدام مجهر القوة الذرية، ويبّين الشكل 

بنى ل متداخلةمتتالية وطبقات أهم ما يمكن مالحظته من الشكل هو تشكل . (ii) للعينة AFM صورة (4)

 nm 5 من رتبة  (a)األسالك ة طبق: نوعين رئيسيين، منمن حيث األبعاد ،كونةمالشكل ) أسالك(أنبوبية 

 {110}تخترقان المستويات   آما ُيالحظ أن هاتين الطبقتين .nm 6 أآبر من أقطار ب (b)وطبقة األسالك ~



 

ويشير حسابات تقريب الكتلة الفعالة، و PL تتوافق هذه النتائج مع نتائج. <111> باتجاه قريب من المحاور

حجوم بنى بالمحضرة ناتج عن وجود توزع لزرنيخيد الغاليوم المسامي عينات التألق المرئي في إلى أن 

ينتج التألق بشكل رئيسي عن البنى آبيرة الحجم  . مطابقة لتوزع قيم طاقة الفرجة في الطبقة المساميةنانوية

، بينما تصبح مساهمة البنى من النوع (eV 2.45)عند استخدام طاقة اإلثارة المنخفضة ) bالطبقة (نسبيًا 

(a)  فّعالة عند استخدام اإلثارة المرتفعة(3.82 eV) مسببًة االنزياح في قمة PLنحو األزرق . 

 

 



 

 

 محلول مائي لحمض آلور الماء لعينة زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة في AFM صورة - 4الشكل 

  .min 30 بتطبيق جهد نبضي، عند زمن تنميش

 أطياف رامان لعينة زرنيخيد الغاليوم الشاهد وعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي (5)يبين الشكل   

 )سطح مستوي (تبدي عينة زرنيخيد الغاليوم الشاهد.  min 40&30 ,20:المحضرة عند أزمنة التنميش

 longitudinalوالني  تنسب إلى النمط الضوئي الط cm-1 299.8عصابة رامان بقمة شديدة عند حوالي

optical (LO)271.8 وقمة بشدة ضعيفة عند حوالي cm-1  تنسب إلى النمط العرضاني الضوئي 

transverse optical (TO) . أن مالحظةTO في العينة الشاهد يعود إلى استرخاء في قواعد االصطفاء 

من سطح زرنيخيد الغاليوم  (backscattering)قواعد االصطفاء للتبعثر الراجع نتيجًة لإلشابة، ألن 

 بشكل واضح TO يظهر النمط بينما. LO [12] غير المشوب تسمح بمالحظة النمط (100)البلوري 

. LOيترافق ذلك مع انخفاض في الشدة النسبية للنمط . وبشدة قوية في عينات زرنيخيد الغاليوم المسامي

هتزازية وزيادة في استرخاء في قواعد يؤآد هذا أن مسامية السطح تؤدي إلى تعديل في األنماط اال

آما يمكن أن يرجع ذلك . االصطفاء نتيجًة الزدياد عملية التبعثر على السطح مقارنًة مع السطح المستوي

 آما .[34]إلى تأثير الحجم الكوانتي على الفونون في البلورات النانوية في زرنيخيد الغاليوم المسامي 

(a) (b) 

(a) 

(b) 

(b) 

(a) 



 

 PL، حيث لوحظ أن شدة min 30يمة عظمى من أجل زمن تنميش قتملك  TO/LOنسبة شدة يالحظ أن 

 من ناحية .العينات المحضرة عند أزمنة التنميش األخرى للقمة الخضراء تبلغ قيمة عظمى مقارنًة مع

 بتابعية زمن التنميش اعتبار أن هذه التغيرات في األنماط PLأخرى، ال يدعم التغير الطفيف في موقع قمة 

 إلى تغير معتبر في حجم البلورات النانوية في عينات زرنيخيد الغاليوم المسامي، ولكن ةاالهتزازية عائد

يدل على  TO/LOمن المعلوم بأن تناقص النسبة . يشير إلى تغير ملموس في المسامية بتأثير زمن التنميش

رة عند زمن تنميش ، لذلك من المتوقع أن تتمتع العينة المحض[35,36] في المادة (order)ازدياد االنتظام 

30 minوهي صفة جذابة في مجال استخدام ، بسطح أو توزع للمسامات أآثر انتظامًا من بقية العينات ،

 إلى استخدام تقنيات توصيف  يحتاج إثبات ذلك بشكل أدق.هذه المواد في تطبيقات البلورات الفوتونية

السطحي وانعراج األشعة السينية بزاويا  ومطيافية التفلطح SEMتجريبية أخرى غير متوفرة حاليًا مثل 

رغم أن بعض التقارير قد بّينت أن عملية التنميش ُتحث تعديالت في أطياف رامان . ورود منخفضة

 PL وخواص TO/LOحسب معلومتنا المتوفرة فإن العالقة الوثيقة بين النسبة لكن و.لزرنيخيد الغاليوم

   .لزرنيخيد الغاليوم المسامي لم تالحظ من قبل

 أطياف االنعكاس لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة عند أزمنة تنميش (6)يبين الشكل   

 40-20تتمتع العينات المحضرة عند أزمنة التنميش في المجال . min 5,10,20,30,40,50   :مختلفة

minأن الفقد من المعلوم.  بانعكاسية منخقضة بشكل آبير في المجال المرئي من الطيف الكهرطيسي 

يدل ذلك على أنه يمكن من .  في هذا المجال سطحهانخفاض انعكاسيةالضوئي للخلية الشمسية يتناقص با

انعكاسية ضوئية منخفضة بخالل التحكم بزمن التنميش تحضير سطح مسامي لزرنيخيد الغاليوم يتمتع 

   . هذه المواد في تطبيقات الخاليا الشمسيةاتمالئمة جدًا الستخدام
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 أطياف رامان لعينة زرنيخيد الغاليوم الشاهد وعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة في - 5الشكل 

 3 وجهد Hz 50 وتردد ms 10 بتطبيق جهد نبضي بزمن نبضة مقداره محلول مائي لحمض آلور الماء

V40&30 ,20:، عند أزمنة التنميش min.  

{110} 
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               : أطياف االنعكاس لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة عند أزمنة تنميش مختلفة- (6)الشكل 

min 5,10,20,30,40&50.  

   تأثير نمط التنميش4.1.2

 أطياف التألق الفوتوني لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة في محلول (7)يبّين الشكل  

 10بكثافة   تيار مستمر ثابت(i): بتطبيقmin 30  من حمض آلور الماء عند نفس زمن التنميش مائي

mA/cm2و (ii) متدرج يتراوح مابين  جهد (30-0 V)0.5  بخطوات متساوية و دورية قيمة آل منها V  

هناك . V 3 وجهد Hz 50 وتردد ms 10 مقداره (pulse duration)جهد نبضي بزمن نبضة  (iii)و

تأثير واضح على خواص التألق الفوتوني بتابعية نمط التنميش حيث عينة زرنيخيد الغاليوم المسامي 

 أفضل مقارنًة مع المرئيالمحضرة بطريقة التنميش باستخدام الجهد النبضي تتمتع بإصدار في المجال 

ما ُيالحظ أن تأثير التنميش  آ. أو الجهد المتدرج باستخدام طريقة التيار المستمر الثابتتين المحضرتينالعين



 

 يكون أآثر بروزًا في حالة العينة المحضرة باستخدام نمط الجهد GaAsالعائدة لرقاقة  IRعلى عصابة 

 لهذه العصابة في العينة المحضرة باستخدام هذا PLالمتدرج، حيث ُيالحظ انخفاض آبير في شدة قمة 

تخدم خالل عملية التنميش يمكن أن تستخدم آأدة للتحكم يشير ذلك إلى أن نمط التيار أو الجهد المس. النمط

  . بالخواص الضوئية لزرنيخيد الغاليوم
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أطياف التألق الفوتوني لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة في محلول مائي من حمض  - 7الشكل 

HCl 30  عند نفس زمن التنميش minبتطبيق :(i) و مستمر ثابت تيار(ii)متدرج و  جهد (iii) جهد 

  .نبضي

 

   التنميشآهرليت تأثير 4.1.3



 

اف  (8)يبّين الشكل    اليوم المسامي المحضرة باستخدام       PL أطي د الغ ات زرنيخي د  لعين درج   جه  مت

ا    (V 30-0)يتراوح مابين  ة آل منه ة قيم د نفس زمن التنميش     V 0.5  بخطوات متساوية و دوري  15 عن

min  مختلفين يتولي آهرل  في محل  :(i)      محلول مائي لحمض H2SO4 و (ii)        ائي لحمض ول م  .HCl محل

ول      nm 575  في المجال المرئي عند حوالي PLُيالحظ أن شدة قمة  ة المحضرة باستخدام محل  HClللعين

رتبتين  بحوالي   أآبر ول                م ة المحضرة باستخدام محل ي العين د حوالي       H2SO4 من شدتها ف زة عن  المتمرآ

588 nm .شكل  .  في التنميش يؤثر بشكل آبير على مورفولوجية السطحكهرليتآما وجد أن نوع ال ّين ال  يب

اك     . ين لهاتين العينت  AFMصور   (9) وع ال   آما هو واضح من األشكال هن ر لن أثير آبي  المستخدم  كهرليت ت

مقطع  العرضي     بروفيالت ال  يتضح ذلك بشكل آمي من نتائج تحليل      . ي مورفولوجية السطح  أثناء التنميش ف  

صور  شكل   AFMل ي ال ة ف ين والمبّين اتين العينت غ  .(10) له ل   يبل ن تحلي سوب م طي المح اع الوس االرتف

صورة   ع العرضي ل واليAFMالمقط ة nm 25.8:  ح ة nm 9.4 و(i) للعين ساويو. (ii) للعين  ةقيم ت

اقص  .ترتيب  على الnm 10.6و nm 43.9: حواليلهاتين العينتين  Rmsمتوسط الخشونة السطحية   إن تن

سطح       HCl آهرليتباستخدام  المحضرة   (ii)في العينة    Rmsقيمة   سامية ال ي م اقص ف ى تن شير إل . [37] ي

أثير ال   ى أن ت ارة إل ب اإلش تيج يد     كهرلي ة األآاس ي بنوعي شكل أساس رتبط ب ة ي ة المورفولوجي ى البني  عل

ى   كهرليتبتابعية ال  PLلسلوك  لذلك يحتاج الفهم الدقيق     .  المستخدم كهرليتالمتشكلة باختالف ال    المستخدم إل

ار ال      . XPSاستخدام تقنيات تحليل عنصري آمي للسطح مثل          المناسب   كهرليت تبّين هذه النتائج أهمية اختي

   .  ين خواص تألقه الضوئيسأثناء عملية التنميش الكهرآيميائي لزرنيخيد الغاليوم من أجل تح
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 متدرج عند نفس زمن   لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة باستخدام جهدPL أطياف - 8الشكل 

 محلول مائي (ii) وH2SO4 محلول مائي لحمض (i):  مختلفينآهرليت في محلولي min 15التنميش 

  .HClلحمض 

  

(i) (ii) 



 

متدرج عند    لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة باستخدام جهد3D-AFM صور – ٩الشكل 

 (ii) وH2SO4 محلول مائي لحمض (i):  مختلفينآهرليت في محلولي min 15نفس زمن التنميش 

  .HClمحلول مائي لحمض 

  

  

لعينات زرنيخيد الغاليوم المسامي المحضرة  AFM بروفيالت المقطع  العرضي لصور – ٩الشكل 

 محلول مائي (i):  مختلفينآهرليت  في محلوليmin 15 متدرج عند نفس زمن التنميش  باستخدام جهد

  .HCl محلول مائي لحمض (ii) وH2SO4لحمض 

   تأثير المعالجة البالزمية على خواص زرنيخيد الغاليوم المسامي 4.2

  رقيق مبلمر بالزميًاتأتير ترسيب فلم  4.2.1

(i) (ii) 



 

شكل   اف  (11)يبين ال زر األرغون      PL أطي ارة بلي ة ز ، ل(nm 488)المسجلة باستخدام اإلث د  عين رنيخي

ار     ة تي د آثاف ل ترسيب   min :(a) 40 وزمن تنميش   mA/cm-1 20الغاليوم المسامي المحضرة عن  قب

وليميري البالزمي          (b)والنقية   HMDSOالفلم البوليميري البالزمي لمادة      م الب د ترسيب الفل  (c) و ، بع

ي    ي.  الشاهد بعد ترسيب الفلم البوليميري البالزمي على سطحها       GaAs لعينة   PLطيف   اد ف الحظ ازدي

د حوالي    PLشدة قمة عصابة  دار    nm 580 المسامية عن رة  ١٥بمق ى      . م م المرسب عل دي الفل ا يب آم

ة               PL الشاهد قمة  GaAsسطح   رتين من شدة قم شدة أخفض بحوالي م  في نفس المجال الطيفي ولكن ب

PL للفلم المرسب على سطح عينة GaAs850والي قمة عند حالشدة آما وجد أن نسبة .  المسامي nm 

ات    ٠٫٥ و ٠٫٤ و ٤ بالنسبة إلى شدة هذه القمة تساوي حوالي          GaAsالعائدة إلى رآازة      (b) و(a) للعيني

   . على الترتيب(c)و
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 يالحظ ازدياد في شدة قمة .هذه العينات، لHe-Cd باستخدام ليزر المثارة، PLأطياف  - 11الشكل 

 نحو المجال PL مرتبة مع انزياح في موقع قمة   بأآثر منnm 521 عند حوالي  المساميةPLعصابة 

  .األحمر من الطيف

  

اف  (12)آما يبّين الشكل  ي المجال    PL أطي ات ف ذه العين ارة     (nnm 800-400) له  المسجلة باستخدام اإلث

زر م . He-Cd  (325 nm)بلي ز قم والي  PLتتمرآ د ح ات عن ذه العين  nm 529.4 وnm 477.4 له

ى الترتيب  nm 548.5و ة      . ، عل ضًا مالحظة أن طيف العين ع بكتف طاقي عالي    (b)يمكن أي  high) يتمت

energy shoulder) ة      ي عند طول موجة ًا طول موجة مرآز قم اليوم    PLساوي تقريب د الغ ة زرنيخي  لعين

ر نحو المجال األزرق من الطيف      ). aالعينة (المسامي قبل الترسيب     اح معتب ر   آما يوجد انزي ي وتغي  المرئ

ة           ع قم اف        PLآبير في شكل وموق ًة مع أطي زر األرغون          PL مقارن ارة بخط لي ارة باستخدام اإلث ن إ.  المث

ى آامل                            ة يمكن الحصول عل ة مرتفع ارة بطاق سبب هذا االنزياح يعود ذلك إلى حقيقة أنه فقط من أجل اإلث

ة اال     تم عملي ا ت ألق، بينم ة الت ي عملي ساهم ف وزع الحجمي الم شكل أساسي بواسطة  الت وني ب متصاص الفوت

  . البذور البلورية الكبيرة الحجم عند استخدام إثارة منخفضة الطاقة
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قبل ترسيب : ، لعينة زرنيخيد الغاليوم المساميHe-Cd، المسجلة باستخدام ليزر PL أطياف - 12الشكل 

 وبعد ترسيب الفلم البوليميري HMDSO (As etched)الفلم البوليميري البالزمي لمادة 

 (Plasma coated)البالزمي

  

يالحظ من الشكل التناقص الكبير . نات لهذه العي(3D)ثالثية األبعاد  AFMصور  (13)يبّين الشكل 

في مسامية السطح نتيجًة لتوضع الفلم البالزمي آما يالحظ تأثير المسامية على حجم وتوزع حبيبات الفلم 

، أن بنية الفلم (2D) في بعدين AFM الذي يبّين صور (14)ويتضح بشكل أآبر من الشكل . يالبالزم

 ~ وعرض nm 40 ~مكونة حبيبات آبيرة الحجم نسبيًا  بطول ) bعينة (الموضع على السطح المسامي 

25 nm 6 ~ تبرز عليها حبيبات شبه آروية بأقطار من رتبة nm . لى تتكون بنية الفلم الموضع عبينما

تترافق . (nm 40-10~) من تكتالت متراصة يفصل بعضها فجوات لحبيبات بحجوم مختلفة GaAsسطح 



 

 وظهور الكتف الطاقي في طيف العينة PLهذه التغيرات في البنية الطبوغرافية للسطح مع تغير في شدة 

(b) . أن التألق الفوتوني في العينة بتوحي هذه النتائج(b)لمرآزي ًا خطيًا تراآبن يكون ناتجًا ع يمكن أن 

، تؤدي األولى ذات الحجوم الكبيرة نسبيًا .نوعين من البلورات النانوية المختلفة الحجومناشئان من تألق 

، بينما تسبب الثانية nm 548.5والعائدة إلى الفلم البوليميري إلى عصابة التألق األساسية عند حوالي 

 آما وجد أن .PLلى ظهور الكتف العالي الطاقة في طيف إوالناتجة في الغالب عن الرآازة المسامية 

 .  على الترتيبnm 0.96 وnm 1 وnm 12.3متوسط الخشونة السطحية لهذه العينات هي حوالي 

في  (R)نعكاسية اال في ملحوظهناك انخفاض .  أطياف االنعكاس لهاتين العينتين(15) يبّين الشكل 

بتأثير الفلم ، )مجال مهم في تطبيقات الخاليا الشمسية(، nm 800-400المجال المرئي الممتد ما بين 

بينما يختلف سلوك الفلم المرسب على سطح . المرسب على سطح زرنيخيد الغاليوم المساميالبوليميري 

GaAs حيث تكون االنعكاسية أعلى بشكل ملحوظ في مجال األطوال الموجية القصيرة ثم تنخفض بشكل ،

إلى إمكانية استخدام المعالجة البالزمية هذه النتائج شير ت. nm 600ة األطول من حاد عند األطوال الموجي

في تعديل الخواص الضوئية لزرنيخيد الغاليوم لتحضير سطوح مقاومة لالنعكاس الضوئي والتي يمكن أن 

   .تجد تطبيقات مهمة في مجال الخاليا الشمسية

      

  

  

  

  

  

  



 

  

 

  

 

 

(a) 

(c) 

(b) 



 

 

  

 بعد الترسيب (b)قبل و (a) :لعينة زرنيخيد الغاليوم المسامي -AFM 3D صور - )13(الشكل 

  .GaAsعلى رقاقة  (c)و البالزمي عليها

  

  

  

   

 

(a) 

(c) 

(b) 



 

 

 

بعد الترسيب  (b)قبل و (a) : لعينة زرنيخيد الغاليوم المسامي-AFM 2D صور - )14(الشكل 

  .GaAsعلى رقاقة  (c)و البالزمي عليها
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 بعد الترسيب البالزمي (b)قبل و (a) :لعينة زرنيخيد الغاليوم المساميأطياف االنعكاس  - )15(الشكل 

  .GaAsعلى رقاقة  (c)و عليها

.  

  

 لم يمكننا من nm 1064طول موجة الليزر المستخدم في مطيافية رمان وهو تجدر اإلشارة هنا إلى أن 

بالسليكون  ألن الفلم المتشكل على السطح غني م على سطحهاللعينة بعد ترسيب الفلأطياف رامان دراسة 

 عند طول موجة (dispersive Raman) مطيافية رامان المتشتتة ، مما يتطلب استخدام[27]وأآاسيده 

   .nm 488قصير مثل 

  

 بالزما النتروجين المعالجة ب تأتير 4.2.2



 

بط المجوف الرا     درس تأثير المعالجة البالزمية      روجين            ببالزما المه ارة في جو غاز النت ة المث ديوي

وني    ألق الفوت واص الت ى خ وني  (PL)عل ألق الفوت ة الت تخدام مطيافي شكل  .  باس ّين ال اف (16)يب  PL أطي

زر أرغون  ارة بلي تخدام إث سجلة باس التنميش (nm 488)الم سامي المحضر ب اليوم الم د الغ ة زرنيخي  لعين

اليوم في م      د الغ ائق زرنيخي ائي لرق ائي لحمض    الكهرآيمي ول م دة H2SO4حل ل المعالجة    : min 30  لم قب

(As etched)روجين  وبعد المعالجة ببالزما ة         . (N2PT)  النت ي شدة قم ادة ف شكل حدوث زي يتضح من ال

PL            ة في المجال اليوم المسامي الواقع د  من الطيف   ) أخضر /أصفر ( لعصابة تألق زرنيخيد الغ ي عن  المرئ

ا يالحظ    .بحوالي ثالث مرات    nm 566حوالي   ة     آم ادة في شدة قم ازة    PLزي ألق رآ  GaAs لعصابة ت

  . المجال تحت األحمر بحوالي خمس مرات
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 لعينة زرنيخيد الغاليوم (nm 488) المسجلة باستخدام إثارة بليزر أرغون PLأطياف  - (16)الشكل 

 لمدة H2SO4يد الغاليوم في محلول مائي لحمض المسامي المحضر بالتنميش الكهرآيميائي لرقائق زرنيخ

30 min :  قبل المعالجة(As etched)النتروجين وبعد المعالجة ببالزما  (N2PT).  

  

ة          ع قم زر           PLتم التأآد من شكل وموق ق باستخدام لي شكل دقي اليوم المسامي ب د الغ دة لزرنيخي  العائ

He-Cd (325 nm)    شكل ن ال ّين م و مب ا ه د آم ة   أن (17)، فوج دة قم اليوم  PLش د الغ ة زرنيخي  لعين

د حوالي     د المعالجة   nm 480المسامي عن ة  بع ًة مع        البالزمي رة مقارن رتين ونصف الم زداد بحوالي م ، ت

 بعد المعالجة البالزمية حيث يبلغ العرض الكامل          PLيالحظ أيضًا تعرض في عصابة      . العينة قبل المعالجة  

  .  بعد المعالجةnm 194لعينة الشاهد مقابل حوالي  لnm 185 حوالي (FWHM)عند منتصف القمة 

400 500 600 700

P
L

 in
te

n
si

ty
 (

a.
u

.)

Wavelength (nm)

 As etched 
 N

2
PT

  



 

 لعينة زرنيخيد الغاليوم He-Cd (325 nm) المسجلة باستخدام إثارة بليزر PLأطياف  - (17)الشكل 

 لمدة H2SO4المسامي المحضر بالتنميش الكهرآيميائي لرقائق زرنيخيد الغاليوم في محلول مائي لحمض 

30 min :  قبل المعالجة(As etched)النتروجين وبعد المعالجة ببالزما  (N2PT).  

  

عن عدة   ًا  ناتج يكون   آما هو معلوم فأنه أثناء المعالجة البالزمية فإن تفاعل السطح مع البالزما يمكن أن             

ة   ا الطاقي ات البالزم سطحي بأيون شيط ال ف والتن ة التنظي ل عملي دة مث ة ومعق ات مختلف  energetic)عملي

ions)            ة ًا، وعملي شطة آيميائي ا الن واع البالزم سطح وأن ة  ، وعملية التفاعل الكيميائي بين ال  التنميش المحثوث

ة    ة التفاعلي ة العالي ائج   . (highly reactive chemical species)             باألنواع الكيميائي  PLلكن نت

ة             ي موضع قم ر الطفيف ف ى أن الت      PLوخصوصًا التغي دل عل ر في خواص        ت ة المعالجة       PLغي د عملي  بع

ات       ذف بأيون ل الق سطح بفع ي لل ات الحت البالزم ن عملي سي ع شكل رئي اتج ب ة ن ذه الدراس ي ه ة ف المتبع

ة  ا الطاقي ات البالزم N2خصوصًا وجزيئ
د ،+ ا عن ي البالزم ا ف سابق أن آثافته ا ال ي تقريرن دنا ف ي وج  والت

غ حوالي      شروط المدروسة تبل ة حوالي     cm-3  1.4x1010ال ا اإللكتروني . eV [38] 1.75ودرجة حرارته

ة    يمكن أن ُيعزى ذلك ل. حصول عملية نتردة سطحية  PLنتائج  تستبعد  آما   ي قم ي المجال   PLالتعرض ف  ف

 بعد المعالجة البالزمية إلى التعديل في مورفولوجية      في المجال تحت األحمر    PLزدياد شدة قمة    االالمرئي و 

سطح  م ال (ال سامية وحج ة م ات البلوري ت      ) حبيب ة الح ة لعملي ة المحث ات الطاقي سطح باأليون ذف ال ل ق بفع

سطحية   .السطحي سامية  (بالنتيجة يمكن باستخدام هذا األسلوب في المعالجة السطحية تعديل المواصفات ال م

  .ةلزرنيخيد الغاليوم المسامي وتحسين شدة تألقه الفوتوني دون التأثير على طبيعته الكيميائي) وخشونة



 

  

  االستنتاجات .5

 زرنيخيد الغاليوم المسامي ُحضر (porous GaAs) بطريقة التنميش الكهرآيميائي لرقائق 

  المشوب بالزنك(100) بتوجه بلوري p من النوع  (GaAs)من زرنيخيد الغاليوم البلوري

محلول مائي لحمض آلور الماء (، باستخدام آهرليتين مختلفين عند أزمنة تنميش مختلفة

أستخدمت ثالثة أنماط مختلفة للتيار والجهد المطبق أثناء ). حلول مائي لحمض الكبريتوم

 . تيار مستمر و جهد نبضي وجهد درجي-: التنميش

  درس تأثير بارامترات التنميش على الخواص الضوئية للعينات المحضرة باستخدام مطيافية

PLومطيافية رامان وقياس االنعكاس الضوئي  . 

  العينات المحضرة قمة تألق فوتوني أبدت جميع (PL)   في المجال األخضر من بجودة عالية

تشكل زرنيخيد الغاليوم المسامي، باإلضافة إلى قمة تألق في المجال دالة على الطيف المرئي 

ووجد أن . تحت األحمر من الطيف الكهرطيسي ناتجة عن رآازة زرنيخيد الغاليوم البلوري

عود بشكل أساسي إلى تألق االآسيتونات المحصورة في بلورات منشأ العصابة المرئية ي

GaAsجدًا نانوية صغيرة الحجم  (d~ 5.5 -7). 

 يمكن التحكم ببارامترات التنميش إلنتاج طبقة مسامية لزرنيخيد الغاليوم ذات انعكاسية هُوجد أن 

عينة المحضرة في فمثًال ال. لالستخدام في الخاليا الشمسيةمفيدة ضوئية منخفضة بشكل آبير، 

بخواص ضوئية أفضل من تتمتع  min 30من تنميش بتطبيق جهد نبضي عند ز HClمحلول 

 .(min 50-5) أزمنة التنميش األخرى تحت نفس الشروط، عند ،جميع من العينات المحضرة

  وجود عالقة تناسب طردي بين شدة التألق الفوتوني ) حسب معلوماتنا(لوحظ للمرة األولى

 .   لألنماط االهتزازية في أطياف رامانTO/LOوالنسبة 



 

  رسبت أفالم رقيقة للبوليمير البالزمي لمادةHMDSO 40 بثخانة nm ~ على سطح عينات 

 في (PECVD)من زرنيخيج الغاليوم بطريقة ترسيب البخار الكيميائي المعزز بالبالزما 

لبالزمي يحسن بشكل حجرة بالزما المهبط المجوف الراديوية ، ووجد أن ترسيب الفلم ا

 .  ويقلل من انعكاسيته في المجال المرئيملحوظ خواص التألق الفوتوني للسطح

   معالجة سطح زرنيخيد الغاليوم تم أيضًاGaAs ببالزما مثارة في جو غاز النتروجين عالي 

 . ووجد أن المعاجة تؤدي إلى تحسين شدة تألقه الضوئيالنقاوة

  لحصول على سطح زرنيخيد غاليوم مسامي بمواصفات جديدة ت نتائج البحث إمكانية اتثبأ

وهامة من أجل االستخدامات المحتملة لهذه المادة في العديد من التطبيقات مثل الخاليا الشمسية 

 .ةات الضوئييوالبلورات الفوتونية ونبائط اإللكترون



 

  

  

  آلمة شكر

راه           دآتور اب ذه                 نشكر إدارة الهيئة ممثلة بالسيد المدير العام ال وي إلنجاز ه ه من دعم معن ا قدم ان لم يم عثم

اء     في إنجاز هذه الدراسةساعدو نشكر أيضًا آل من    . الدراسة سمي الفيزي ي ق  من باحثين مخبريين وفنيين ف

   .والكيمياء
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