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  خالصة .١

باألمواج الراديوية المدعومة   التوتياء باستخدام تقنية الرشرشةأكسيدتحضير طبقات رقيقة من جرى 

استطاعة األمواج الراديوية  وضغط العمل لمتعددةقيم  (في شروط تحضير مختلفة حقل المغنطيسيبال

حديد الخصائص الضوئية لهذه الطبقات عبر جرى تكما ). درجة حرارة الركازة والمولدة للبالزما

 جرى تحديد خصائصها الكهربائية عبر قياسو، (nm 1000 -300) قياس نفوذيتها في المجال الطيفي

 الذي يصف بنية طبقات أكاسيد  نوقشت النتائج على ضوء نموذج تورنتن المعدل.مقاومتها الكهربائية

  . الموضعة بآلية الرشرشة الرقيقةالمعادن

عالية للضوء بنفوذية  التي تتمتع i-ZnO طبقة الحاجزةال شروط التوضيع المناسبة لتحضير تاقترح

التي تتمتع بنفوذية عالية للضوء ومقاومة كهربائية  n-ZnOذة  والطبقة الناف،ومقاومة كهربائية مرتفعة

  .منخفضة

  

  .مقاومة الكهربائيةالنفوذية، ال، ZnO  األفالم الرقيقة،،الرشرشة :الكلمات المفتاحية
  

  

                        
Abstract 
 
ZnO thin films were prepared using Rf magnetron sputtering under several preparation 
conditions (different values of deposition pressure, Rf power, substrate temperature). The 
optical properties of these films were investigated by measuring their transmission in the 
spectral range (300-1000 nm), and the electrical properties were investigated by measuring 
their electrical resistance. Results have been discussed in terms of the modified Thornton 
model for sputtered thin metal oxide films. 
Preparation conditions for depositing the highly resistive transparent i-ZnO buffer layer and 
the highly conducting transparent n-ZnO window layer for solar cells were proposed. 
 
Key words: sputtering, thin films, ZnO, transmission, electrical resistance. 

  



 ٢

  

  

  قائمة بالمصطلحات والرموز .٢

  

   

p الضغط داخل الحجرة  

W استطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما  

I(λ) عند طول الموجة  شدة الضوء النافذ من الطبقةλ  

I0(λ)  شدة الضوء الساقط على الطبقة عند طول الموجةλ 

α(λ)  عامل امتصاص الطبقة عند طول الموجةλ 

D سماكة الطبقة الرقيقة 

E طاقة الفوتونات 

Eg الطاقةفرجة  

T  كلفين/ درجة الحرارة 

t نفوذية الطبقة 

ρ مقاومة الطبقة  
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  وهدف الدراسةمقدمة .٣

المادة الماصة، الطبقة النافذة، الوصلة : التاليةاألساسية تتكون الخلية الشمسية عموماً من األجزاء 

  . )١الشكل  ( والوصلة الخلفية،األمامية

  

  
  .يةالمكونة للخلية الشمساألساسية مخطط توضيحي يبين األجزاء : ١الشكل 

  

بما يتمتع به من خصائص فيزيائية متميزة، أهمها ناقليته  ،ZnOيمكن استخدام أكسيد التوتياء 

 التي تسمح )Eg = 3.2 eV( كبيرةبسبب فجوة الطاقة ال الكهربائية الجيدة ونفوذيته الكبيرة للضوء

 هذاول. مسيةنافذة في الخلية الشالطبقة تشكيل  من أجل ،بمرور ضوء الشمس دون أي امتصاص يذكر

طبقة مركبات لصلح لالستخدام كتبمواصفات محددة تحضير طبقات رقيقة من أكسيد التوتياء  فإن

 عمل تمهيدي لتحضير الخاليا الشمسية في مخابر  بمثابةو ه،هذه الدراسةوهو ما تهدف إليه ، نافذةال

   .الهيئة

تتمتعان بنفوذية كبيرة ) طبقات عدةوفي بعض الحاالت من (قد تتكون طبقة النافذة من طبقتين اثنتين 

إحداهما كطبقة ناقلة : تبايناً في مقاومتهما الكهربائية لتؤديا وظيفتين مختلفتينللضوء، ولكنهما تبديان 

، واألخرى كطبقة )n: n-ZnO طبقة أكسيد التوتياء ذات الناقلية من النوع (للشحنات وشفافة للضوء

طبقة (وشفافة للضوء  )تثار األيونات المطعِّمة فيما بين الطبقاتتمنع إعادة اتحاد الشحنات وان (جزةحا

  ).i: i-ZnO أكسيد التوتياء ذات الناقلية من النوع

بغية اسـتخدامه   في العالم   من مخابر البحث     التوتياء في مخابر كثيرة      أكسيدلقد جرى تحضير وتوصيف     

حضير والتوصيف درجة كبيرة من اإلتقان،      وبلغ هذا الت  ] ١١-١[لخلية الشمسية   في ا  لتشكيل طبقة النافذة  

 

  الوصلة الخلفية

  المادة الماصة

  النافذة

  الوصلة األمامية



 ٤

باإلضافة إلى ذلك يتمتع مركـب      . ولكن تحديد الشروط المثلى للتحضير يرتبط بمنظومة التحضير عينها        

 التوتياء بإمكانية تطعيمه باأللمنيوم من أجل تحسين ناقليته الكهربائية بحيث يسمح بحرية أكبر في               أكسيد

كما يتمتع هذا المركب بثباٍت كيميائي يـساعد فـي أن تكـون             . الشمسيةتصميم الطبقة النافذة في الخلية      

  .الخلية الشمسية أكثر استقراراً في مواصفاتها

إن االستخدام الكبير لهذا المركب في الخاليا الشمسية جعل الكثير من الباحثين يسعون إلى تحضيره 

 والتوضيع ]٧ [مختلفة التركيب والترسيب الكيميائي في محاليل ]٦-١ [بطرق مختلفة مثل الرشرشة

-٩ [spray pyrolysis techniqueوباستخدام تقنية ] ٩[ sole-gelطريقة  و]٨[  CVDبطريقة 

 الرشرشة ألسباب عدة، أهمها إمكانية تحضير تقنيةبالتوضيع  ، إال أن الطريقة األكثر استخدماً هي]١١

ات كيميائي باإلضافة إلى التحكم الدقيق وثب أفالم رقيقة تتمتع بتجانس في خصائصها بمساحات كبيرة

  ].4[بسرعة التوضيع 

تقنية الرشرشة باألمواج الراديوية المدعومة بالحقل المغنطيسي ومن تقنيات الرشرشة األكثر تطوراً 

RF magnetron sputtering] وهي التقنية المستخدمة في هذا العمل]٥ ،.   

 التي تم بناؤها ، أكسيد التوتياء في منظومة الرشرشةتحضير طبقات رقيقة منإذاً هدف هذه الدراسة 

ضغط ( في شروط متغيرة من وسائط التحضير ،في مخابر مجموعة الخاليا الشمسية في قسم الفيزياء

درجة حرارة الركازة أثناء و، استطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما، وضيعالعمل داخل حجرة الت

نفوذية الطبقة (وضوئياً ) مقاومة الطبقة المحضرة( الطبقات كهربائياً  توصيف هذه، وكذلك)التحضير

وذلك لتحديد شروط التحضير . لتحديد مواصفاتها كتوابع لوسائط التحضير التجريبية) المحضرة

  .محددةفيزيائية طبقات رقيقة من أكسيد التوتياء بمواصفات المالئمة للحصول على 

  

 القسم التجريبي .٤

  تحضير العينات  . أ

وهي صفيحة من الزجاج المستخدم في الميكروسكوب (الركازة  تنظيف جرىن أجل تحضير العينات م

microscope slide( بالكحول ومن ثم بالماء المقطر في وعاء مزود بهزاز يعمل باألمواج فوق 

 ودرجة p في جهاز الرشرشة وفق شروط معينة من الضغط توضيع عملية الجرتذلك  بعد. الصوتية

 صورة جهاز ٢يبين الشكل . W واستطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما Tة الحرار

يبلغ قطر الدريئة في هذا الجهاز  .توضيع في عملية ال المستخدم PLASSYS MP600Sالرشرشة

   .هذه الوسائط ثابتة في جميع التجارببقيت و مم، ٥٠ مم وبعدها عن الركازة ١٥٠
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 .توضيععملية ال المستخدم في  PLASSYS MP600Sرشةصورة جهاز الرش: ٢ الشكل

  

  

  

قيماً بالنسبة لجميع العينات     جرت تخلية حجرة التحضير ليأخذ الضغط فيها         توضيعقبل إجراء عملية ال   

 ,mTorr 5(ليأخذ إحدى القيم فجرى تغييره  pما ضغط العمل أ. pfor = 6 × 10-7 Torrأصغر من 

10 mTorr, 20 mTorr, 30 mTorr(،    وتغييـر درجـة الحـرارة T )400، ون تـسخين د°C, 

200°C(وتغيير استطاعة األمواج الراديوية المولدة ، W لتأخذ إحدى القيمتين )150 W, 600 W.(  

  

  توصيف العينات  . ب

والكهربائية ) نفوذية الطبقة المحضرة( الضوئية هاجرى توصيف هذه الطبقات عبر دراسة خصائص

  ).مقاومة الطبقة المحضرة(



 ٦

  :وصيف الضوئيالت
   عبر قياس النفوذية في المجال الضوئيالموضعةجرى التوصيف الضوئي للطبقات 

(300-1000 nm)  طبقة أكسيد التوتياء عليها مع الركازة قبل توضيعبمقارنة نفوذية ركازة تم 

 Analytik Jena من شركة Photodiode array Stecord S100؛ وقد استخدم جهاز توضيعال

  .القياساتإلجراء هذه 

 لتقدير دقة قياس نفوذيتها من جهة λ=300 nmكما جرى قياس انعكاسية الطبقات عند طول الموجة 

منظومة تتألف من منبع ضوئي وجهاز طيفي وذلك باستخدام ودقة حساب سماكتها من جهة أخرى، 

  ]. ١٢[لمزيد من التفاصيل انظر  .Jobin Yvonموحد اللون وكاشف ضوئي من شركة 

  :ف الكهربائيالتوصي
 Keithleyباستخدام جهازة ات المختلف للطبق الجهد-التيار قياس مميز عبر  التوصيف الكهربائي جرى

238 Source Measure Unit لمزيد من التفاصيل .  من ميل المميزمقاومتها الكهربائيةاحتساب  و

  ].١٣[انظر 

  

  

  النتائج والمناقشة .٥

دون تسخين حامل  الموضعة التوتياء أكسيدطبقات لنفوذية نتائج قياسات ال ٥و ٤ و٣ الشكبين األت

ء الساقط ضوطول موجة الفي مجال  C°400و C°200درجتي الحرارة العينة ولدى تسخينه إلى 

(300-1000 nm)من أجل استطاعة األمواج و توضيع تبعاً لضغط العمل ضمن حجرة ال، وذلك

يعود السبب  .شكلكل  من bجزء  في الW 600 وaجزء في ال W 150الراديوية المولدة البالغة 

 إضافة ، في المقام األولإلى التباين في سماكاتها الرئيسي في تباين منحنيات النفوذية للطبقات المختلفة

أي الضوء طويل (إلى تغير معامل امتصاص الطبقات للضوء ذي الطاقة األصغر من الفرجة الطاقية 

   .ةتبعاً لشروط التحضير المختلف) الموجة
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 من  توضيع تبعاً لضغط العمل ضمن حجرة ال      دون تسخين  الموضعةنفوذية طبقات أكسيد التوتياء     : ٣الشكل  

  . b في الجزء W 600 وa في الجزء W 150استطاعة األمواج الراديوية المولدة البالغة أجل 
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 تبعاً لضغط العمل ضمن حجرة C° 200 في درجة الحرارة الموضعةنفوذية طبقات أكسيد التوتياء : ٤الشكل 

  . b في الجزء W 600 وa في الجزء W 150استطاعة األمواج الراديوية المولدة البالغة  من أجل توضيعال
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 تبعاً لضغط العمل ضمن حجرة  C° 400 في درجة الحرارةالموضعةنفوذية طبقات أكسيد التوتياء : ٥الشكل 

  . b في الجزء W 600 وa في الجزء W 150استطاعة األمواج الراديوية المولدة البالغة  من أجل توضيعال



 ٨

  

من  )"%"بواحدة ( لكل طبقة nm λ 500 <مجال الطيفي جرى احتساب النفوذية الوسطية في ال

من مميزات التيار  )"Ω"بواحدة (األشكال السابقة، كما حسبت قيم المقاومة الكهربائية للطبقات المختلفة 

  . الجهد، وذلك تبعاً لسماكات العينات وشروط تحضيرها–

  

التخلص لشروط المختلفة ال بد من ولمقارنة المواصفات الضوئية والكهربائية للطبقات المحضرة في ا

الكهربائية مقاومة ال(تحويل مقادير القياس المطلقة والمتعلقة بالسماكة  أي ال بد من ،من تبعيتها للسماكة

المقاومة  (عند سماكة ثابتةمقادير أو إلى مقادير تتضمن السماكة ) "%" والنفوذية بواحدة ،"Ω"بواحدة 

يتطلب هذا . )"%" بواحدة ،nm 200 ولتكن ،وذية لطبقة سماكتها ثابتة والنف،"Ωcm"الكهربائية بواحدة 

 النفوذية من قيم السماكة قيم ويمكن حساب .الموضعة القيم الحقيقية لسماكة الطبقات التحويل معرفة

أي عندما تكون طاقة األمواج أكبر من (عند طول موجة محدد في مجال االمتصاص الشديد للمادة 

  .ها عند طول الموجة تلكمعرفة قيمة عامل امتصاصوب) الفرجة الطاقية

 وعامل احتساب سماكة الطبقة من قيمة نفوذيتها من أجل متبعة هنالطريقة اللختصر مشرح فيما يلي و

  :امتصاصها عند طول موجة محدد

  : وفق العالقة التاليةdطبقة رقيقة ذات سماكة شدة الضوء النافذ من تعطى 

)١(              ، ( ) ( ) ( )0 expI I dλ λ α λ= −⎡ ⎤⎣ ⎦ 

  

 شدة الضوء النافذ من I(λ) وλموجة الشدة الضوء الساقط على الطبقة عند طول   I0(λ):حيث تمثل

  .عامل امتصاص الطبقة عند طول الموجة ذاته α(λ)الطبقة و

  :رياضي بسيط نحصل على حويلوبت

)٢(                  . 
( )

( )
( )0

1 ln
I

d
I

λ
α λ λ

= −  

  

، باإلضافة إلى نفوذية λ  التوتياء عند طول موجة محددأكسيد طبقة وبمعرفة قيمة عامل امتصاص

  .الموضعة، نستطيع تقدير السماكة الحقيقية للطبقة عند طول الموجة ذاته (I(λ)/I0(λ))الطبقة 



 ٩

أكبر  (E = 4.13 eV الموافق لطاقة قدرها nm λ 300 =خذت قيمة االمتصاص عند طول الموجة ُأ

 .]١٤[  α(λ=300 nm) = 1.6 × 105 cm-1تبلغ ، والتي )Eg = 3.2 eV الطاقة البالغة فرجةمن 

  طيفيفي المجال الوللحكم على نفوذية كل طبقة جرى احتساب متوسط نفوذية الطبقة بسماكتها الفعلية 

> 500 nm λ ة سماكب  مماثلة لها في المواصفات الفيزيائية لكننفوذية طبقة، ومن ثم جرى احتساب

   .t(d = 200 nm) ، سنرمز لها في مايلي بالرمز)١(نطالقاً من المعادلة  اd = 200 nm تبلغ

أي بمقارنة مقدار الضوء النافذ عبر الركازة الموضع (تجدر اإلشارة إلى أن طريقة قياس النفوذية 

الضوء المنعكس عن قياس  تسمح بإهمال ) لم يوضع عليها شيء نظيفةعليها طبقة األكسيد مع ركازة

 جرى الناتج عن توضيع طبقة األكسيدو ولتقدير الخطأ النابع من التغير في االنعكاسية .سطح الركازة

وقورنت بانعكاسية ركازة نظيفة  λ = 300 nmقياس انعكاسية الطبقات الموضعة عند طول الموجة 

أ  أي إن الخط،٠,٠١٧ المطلق في االنعكاسية ال يتعدى يناتبلم يوضع عليها شيء، فكانت النتيجة أن ال

 .٠,٠١٧ ال يتعدى  لكل طبقة والنابع من إهمال قياس النفوذية الطبقات كافةفي قياس نفوذيةمطلق ال

بالنسبة % ١٢بقى أقل من ي هاتوضيع وسرعة  في تحديد سماكات العينات النسبيهذا يعني أن الخطأ

 t(d = 200 nm)على مقادير النفوذية  وتنسحب هذه القيم من الخطأ النسبي. سماكاتجميع الل

  .nm 200المحسوبة لطبقة سماكتها 

كل لجهد لا - مميز التيارمن المحسوبة  الموضعة الطبقات مقاومة وانطالقاً من قيمعالوة على ذلك، 

  بواحدة ρكل عينة مقاومة جرى حساب ) ٢(وفق المعادلة المحسوبة الفعلية ة سماكباستخدام الو منها،

Ωcmتحديد قيم هذه المقاومة ال يتجاوزالخطأ النسبي في ن إ .، وهي واحدة مستقلة عن السماكة 

  .لطبقاتجميع ابالنسبة ل% ١٢

 عند طول الموجة (t = I/I0) نتائج قياس قيم نفوذية الطبقات المحضرة ١يبين الجدول 

λ = 300 nm وسماكتها ،d وسرعة التوضيع ) ٢( التي تم احتسابها وفق المعادلةr باإلضافة إلى 

، وذلك تبعاً nm λ 500 < في المجال الطيفي t(d = 200 nm) ونفوذيتها الوسطى ρمقاومتها 

كُتب في (تجدر اإلشارة إلى عدم التمكن من قياس قيمة المقاومة لطبقتين اثنتين . لشروط التحضير

، وقد يعود السبب )، أي ال يمكن قياسها.not measالحقلين الموافقين لهما في عمود المقاومة عبارة 

ذلك إلى عدم اكتمال تشكل الطبقة وكونها مؤلفة من جزر منفصلة فيما بينها لم تسمح للتيار في 

  .الكهربائي بالمرور عبرها
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سابها تحاالتي تم  d، وسماكتها nm λ 300 = عند طول الموجة  (t = I/I0)  المحضرةقيم نفوذية الطبقة: ١ الجدول

في المجال  t(d = 200 nm)  ونفوذيتها الوسطىρمقاومتها إلى باإلضافة  r توضيعوسرعة ال) ٢(وفق المعادلة 

  .تبعاً لشروط التحضيروذلك  ،nm λ 500 <الطيفي 

Preparation conditions 
T [°C] p 

[mTorr] 
Rf 

Power 
[W] 

t @ 
300 nm 

[%] 

d  
[nm] 

r 
[nm/s] 

ρ  
[Ωcm] 

Mean t for 
 λ > 500 nm 

t(d = 200 nm) 
[%] 

Not heated 5 150 ٣٫٢٧ ٠٫١٥  ٤٩ ٤٦E-3 84 
Not heated 5 600 ٦٫٧٦ ٠٫٩٤  ٤٧ ٤٧E-1 85 
Not heated 10 150 38 ٣٫٦٢ ٠٫٠٨  ٦٠E-1 77 
Not heated 10 600 44 ٢٫٦٢ ٠٫٧٢  ٥٢E0 81 
Not heated 20 150 ١٫٤٤ ٠٫٠٨  ٨٢ ٢٧E-1 77 
Not heated 20 600 ١٫٠٨ ٠٫٥٧  ٦٩ ٣٣E-1 75 
Not heated 30 150 ١٫٠٣ ٠٫٠٩  ١١١ ١٧E-1 78 
Not heated 30 600 ٢٫٣٥ ٠٫٥٤  ٨٢ ٢٧E-1 76 
200 5 150 ٢٫٢٩ ٠٫١٤  ٤٧ ٤٧E0 76 
200 5 600 ٦٫٨٥ ٠٫٧٩  ٤٩ ٤٦E-1 75 
200 10 150 45 ٠٫١٠  ٥٠ not meas. 82 
200 10 600 41 ٢٫٦٠ ٠٫٦٧  ٥٦E-1 78 
200 20 150 ٢٫٥٧ ٠٫١١  ٨٢ ٢٧E-1 73 
200 20 600 ٥٫٨١ ٠٫٥٦  ٦٧ ٣٤E-1 72 
200 30 150 ٢٫٦٧ ٠٫٠٩  ٦٦ ٣٥E-3 75 
200 30 600 43 ٤٫٢٦ ٠٫٥٦  ٥٣E-2 79 
400 5 150 ٦٫٥٤ ٠٫١٥  ٤٩ ٤٦E1 77 
400 5 600 ٠٫٧٠  ٤٢ ٥١ not meas. 83 
400 10 150 40 ٣٫٥٠ ٠٫١٠  ٥٧E-1 78 
400 10 600 42 ٢٫٤٠ ٠٫٦٤  ٥٤E-1 80 
400 20 150 ١٫٥١ ٠٫١٠  ٧٣ ٣١E0 72 
400 20 600 ٤٫٠٣ ٠٫٥٤  ٦٦ ٣٥E0 73 
400 30 150 38 ٢٫٥٩ ٠٫٠٨  ٦١E-2 76 
400 30 600 44 ٦٫٣٣ ٠٫٤٨ ٥٢E0 81 

 

  

مقاومة الطبقة  و،r توضيع الكل من سرعةجرى رسم المدرجة في هذا الجدول نتائج الولمناقشة 

لضغط كتابع  nm λ 500 < في المجال الطيفي t(d = 200 nm)  ونفوذيتها الوسطى،ρ الموضعة

  . من أجل شروط مختلفة من درجة الحرارة واستطاعة األمواج الراديويةالعمل

  

 الركازةلضغط العمل من أجل قيم متعددة لدرجة حرارة حامل  r توضيع تابعية سرعة ال6يبين الشكل 

  .واستطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما
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 لضغط العمل من أجل قيم متعددة r توضيعتابعية سرعة ال: ٦الشكل 

  .لدرجة حرارة حامل الركازة واستطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما

  

، وذلك بسبب انخفاض طول  بارتفاع ضغط العملتوضيعالشكل انخفاض سرعة الهذا يتضح من 

تلك ال تصادم احتمالذي يزيد من ارتفاع ضغط العمل بالمسار الحر للجزيئات المنتزعة من الدرئية 

أما استطاعة األمواج الراديوية  . وهي في طريقها إلى الركازةاألرغونوأيونات مع ذرات الجزيئات 

، إذ إن ارتفاع استطاعة األمواج الراديوية في توضيعالمولدة للبالزما، فارتفاعها يزيد بدوره سرعة ال

ه إلى جذب عدد أكبر من أيونات جوار الدريئة يرفع الكمون السالب المطبق عليها، ما يؤدي بدور

 ومن جهة أخرى يتضح من الشكل .األرغون وانتزاع عدد أكبر من جزيئات أكسيد التوتياء من الدريئة

،  في مجال الضغط المنخفضتوضيع سرعة الفيركازة تترك أثراً واضحاً  أن درجة حرارة حامل ال٦

جة حرارة الركازة يزيد من عدد الجزيئات إن ارتفاع در.  المرتفعةتوضيعوبخاصة بالنسبة لسرعات ال

هذا ما يتضح من االنخفاض الواضح في سرعة . التي ترتد عن الركازة دون أن تترسب عليها

 واستطاعة األمواج الراديوية p = 5 mTorr بارتفاع درجة الحرارة عند الضغط توضيعال

W = 600 W.  

  



 ١٢

بائية للطبقات الموضعة ونفوذيتها للضوء ال بد من قبل االنتقال إلى تفسير نتائج قياس المقاومة الكهر

تقديم شرح مقتضب لنموذج تورنتن المعدل المستخدم بشكل واسع في األدبيات العلمية ذات الصلة 

والذي يصف العالقة بين بنية الطبقة ] 16 ,15[بطبقات أكاسيد المعادن الموضعة بطريقة الرشرشة 

انظر (خل حجرة التوضيع ودرجة حرارة الركازة الموضعة وشروط توضيعها من ضغط عمل دا

  ]). 15 [٧الشكل 

  

  
  

  .]٤ [وضعة خصائص الطبقة المفي) ضغط العمل ودرجة حرارة الركازة(تأثير شروط التوضيع : ٧الشكل 

  

: ثالث مناطق متباينة بمواصفات بنيوية مختلفة تبعاً لشروط التحضيروجود  ٧تضح من الشكل ي

 في درجات الحرارة المنخفضة وضغوط العمل المرتفعة، وهي بنية سميمة) Zone 1 (١المنطقة 

(porous) مليئة بالتجاويف قد تكون البلورية أو متعددة البلورات لكنها تظهر كثافة عالية من العيوب؛ 

في ضغوط العمل المنخفضة ودرجات الحرارة المرتفعة، وهي بنية متعددة ) Zone 2 (٢والمنطقة 

الفاصلة بين ) Zone T( بلورية واضحة وبلورات عمودية؛ والمنطقة الحدودية البلورات بحدود

ال . المنطقتين السابقتين، تتشكل فيها الطبقة الموضعة من بلورات ضيقة ملتصقة فيما بينها بشكل كثيف

يأخذ هذا النموذج ال بعد الركازة عن الدريئة وال استطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما 

 سرعة التوضيع، حيث إنها تنخفض بازدياد هذا البعد، فيإن لبعد الركازة عن الدريئة أثراً . حسبانالب

أما استطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما، فلها أثران . ما يسمح بتشكيل بلورات كبيرة الحجم

ات كبيرة الحجم؛ إن ارتفاعها يزيد سرعة الترسيب من ناحية، ما يؤدي إلى تشكل بلور: متعاكسان

لكنه من ناحية أخرى يوفر للجزيئات المتوضعة طاقة حركية أعلى تسمح لها بتموضع أفضل، ما 
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هذا ما يزيد من تعقيد المسألة وصعوبة . يعاكس األثر السابق ويؤدي إلى تشكل بلورات صغيرة الحجم

  .تفسير النتائج

فرجة طاقية  هو مادة نصف ناقلة ب،كافؤية المثالي من حيث بنيته الت،ZnO مركب أكسيد التوتياءإن 

أما في . ρ = 105 Ωcmتمتع بمقاومة مرتفعة جداً تفوق ي، ولذلك فإنه Eg = 3.2 eVكبيرة تبلغ 

ها تزودها بإلكترونات كافية لتجعل منها في توضيعالواقع فإن العيوب التي تظهرها بنية المادة أثناء 

 وهذا يتطلب كثافة .ρ = 10-4 Ωcmخفضة تصل إلى ظروف محددة مادة ناقلة تتمتع بمقاومة من

 وفي حال كون المصدر الوحيد لهذه الشحنات هو العيوب في بنية الطبقة، .-cm ٣1020شحنات تفوق 

سيد التوتياء غير المطعم، فإن حركيتها تنخفض انخفاضاً كبيراً يؤدي إلى ككما هو الحال بالنسبة أل

رتفاع كثافة هذه الشحنات، ولذلك يتم اللجوء إلى تطعيم مركب ارتفاع مقاومة الطبقة، بالرغم من ا

 . بذرات من األلمنيوم تضمن ارتفاع كثافة الشحنات وتحافظ على حركية مرتفعةZnOأكسيد التوتياء 

هي الطبقات التي ) Zone T(يمكن القول إن الطبقات المحضرة وفق شروط المنطقة الحدودية و

ولما . عيوب بسبب صغر بلوراتها وارتفاع كثافة حدودها البلوريةتحتوي على كثافة مرتفعة من ال

كانت ناقلية طبقات أكسيد التوتياء غير المطعم تعتمد على وجود العيوب فيها، فإن ارتفاع كثافة 

، وبعبارة أخرى فإن الطبقات العازلة كهربائياً العيوب الفعالة الكترونياً يحسن من ناقليتها الكهربائية

، أي يجب أن تتشكل من بنية بلورية أو وي على كثافة أقل من العيوب الفعالة الكترونياًيجب أن تحت

  .)٧ في الشكل ٢المنطقة (قريبة من البلورية 

درجة حرارة حامل للضغط العمل من أجل قيم متعددة  ρ الموضعةمقاومة الطبقة  تابعية ٨يبين الشكل 

 على العموم أن ارتفاع ٨يظهر من الشكل  .للبالزماالركازة واستطاعة األمواج الراديوية المولدة 

، إذ إن الطبقات الموضعة في الضغوط المرتفعة تتشكل ضغط العمل يخفض مقاومة الطبقة الموضعة

الطبقات كما يظهر أيضاً أن  .بنية المنطقة الحدودية ذات الكثافة المرتفعة من العيوبل اًفي معظمها وفق

، د جرى توضيعها في معظمها عند قيم مرتفعة من درجة حرارة الركازةذات قيم المقاومة المرتفعة ق

ليس  أما استطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما، ف.وهذا ما يساعد على نشوء بلورات كبيرة نسبياً

، حيث تكون قيم p = 30 mTorrعند ضغط العمل  مقاومة الطبقات المختلفة سوى فيواضح أثر لها 

 أعلى من نظيراتها W = 600 Wالستطاعة ألمواج الراديوية ذات اات الموضعة بامقاومة الطبق

  .W = 150 Wاالستطاعة تلك األمواج ذات بالنسبة للطبقات الموضعة ب
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 لضغط العمل من أجل قيم متعددة ρمقاومة الطبقة الموضعة تابعية : ٨الشكل 

  .استطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزمالدرجة حرارة حامل الركازة و

  

 nm λ 500 < للطبقة في المجال الطيفي t(d = 200 nm) النفوذية الوسطى تابعية ٩يبين الشكل 

لضغط العمل من أجل قيم متعددة لدرجة حرارة حامل الركازة واستطاعة األمواج الراديوية المولدة 

  . للبالزما

أن الطبقات ذات قيم النفوذية العالية يتم توضيعها بعيداً عن المنطقة  ٩يمكن أن نستنتج من الشكل 

التي تحوي كثافة مرتفعة من العيوب بسبب صغر بلوراتها وارتفاع ) ٧ في الشكل Zone T(الحدودية 

فر شروط ا  تتوp = 20 mTorrفعند الضغط . كثافة حدودها البلورية، كما جرت اإلشارة سابقاً

ة المنطقة الحدودية وتبدي الطبقات الموضعة في ذلك الضغط قيم نفوذية منخفضة بينل اًالتوضيع وفق

بينما يمكن توضيع ). T = 200°C, T = 400°C(جداً وبخاصة عند درجات الحرارة المرتفعة 

  . مع مراعاة شروط التحضير األخرىp = 5 mTorrطبقات عالية النفوذية عند الضغط 
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 للطبقة في المجـال     t(d = 200 nm) النفوذية الوسطى تابعية  : ٩شكل  ال

لضغط العمل من أجل قيم متعددة لدرجة حـرارة   nm λ 500 <الطيفي 

  . حامل الركازة واستطاعة األمواج الراديوية المولدة للبالزما
  

  

 ينتج عن هذه الدراسة أن شروط التوضيع المناسبة لتحضير الطبقة الحاجزة هي الضغط

p = 30 mTorr ودرجة الحرارة ،T = 400°C واستطاعة األمواج الراديوية ،W = 600 W . أما

 ، ودون تسخين، p = 5 mTorrشروط التوضيع المناسبة لتحضير الطبقة الناقلة فهي الضغط 

  .W = 600 Wواستطاعة األمواج الراديوية 

  خاتمة والتوصياتال .٦

 وتوصيفها ضوئياً ZnOيقة من أكسيد التوتياء جرى في إطار هذه الدراسة تحضير طبقات رق

  . الشمسيةةنافذة في الخليال ةالطبقالشروط المثلى لتحضير تحديد وكهربائياً من أجل 

نوقشت النتائج على ضوء نموذج تورنتن المعدل الذي يصف بنية طبقات أكاسيد المعادن الرقيقة 

لطبقات ، وأن اض مقاومة الطبقة الموضعةارتفاع ضغط العمل يخفوجد أن  :الموضعة بآلية الرشرشة
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 ذات قيم المقاومة المرتفعة قد جرى توضيعها في معظمها عند قيم مرتفعة من درجة حرارة الركازة،

الطبقات ذات قيم النفوذية العالية يتم توضيعها بعيداً عن المنطقة الحدودية التي عالوة على ذلك، فإن 

  .تحتوي على كثافة مرتفعة من العيوب

 ،i-ZnO  الطبقة الحاجزة: كل من مركبتي طبقة النافذةشروط التوضيع المناسبة لتحضيرحددت كما 

  .n-ZnO  الطبقة الناقلةو

 حركية مرتفعةو -cm ٣1020كثافة شحنات تفوق ( n-ZnO ضمان مواصفات الطبقة الناقلة ومن أجل

وقد بدأت الخطوات  .األلمنيومال بد من تحضير طبقات من أكسيد التوتياء المطعم ب) لهذه الشحنات

 وستجري األولى للقيام بذلك، حيث سيتم تزويد منظومتنا بدريئة من أكسيد التوتياء المطعم باأللمنيوم

  .دراسة وتوصيف الطبقات المرسبة الحقاً

  

  

  شكر
 السيد الدكتور بسام عباس لمساهمته بهذا العمل بإجراء قياسات النفوذية، والسيد الدكتور صقر نشكر

  .سلوم لقياس االنعكاسية
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