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  ساهم عضو الهيئة المخبرية السيد سامي شحادة
   .المتعلقة بالدراسةالتجارب جميع إجراء في في تهيئة الليزر للعمل و 
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  ملخص .1
ليــزر ســاطة زة مــن الزجــاج (بــايركس أو كــوارتز) بو اعلــى تنمــيش الســليكون المســتند علــى ركــعديــدة أحريــت تجــارب 

CO2  47-35  :مـابين في حالـة المسـح الخطـيتراوحت عند شروط معالجة مستمر W  ،60-10و لالسـتطاعة 
 40أما في حالة ثبات العينة فكانـت االسـتطاعة مسـاوية  ،المسح الخطي لسرعة mm/s 75-17 ولعدد األشواط 

W  6-2وتراوح زمن التعريض ما بين min .  
سـواء على عينـات السـليكون المطبقة المعالجة تبعًا لشروط   جودتهو التنميش  شكلكانت النتائج متفاوتة من حيث 

التنمــيش األول ســهل التحقيــق بينمــا يحتــاج ، بــل لــهبتنمــيش ســطح العينــة المالمــس للزجــاج أو الســطح اآلخــر المقا
باسـتخدام ركـازة مـن التمـيش كـان النـوع مـن هـذا لصـل عليـه وأفضـل مـا حُ  ،الثاني إلى ضـبط دقيـق لشـروط التجربـة

واقتصــر هــذا  .  mm/s 75وســرعة مســح ،  30وعــدد أشــواط  ،W 42.5قــدرها  عنــد اســتطاعة وســطيةالكــوارتز 
  ولدة على سطح العينة المعالجة فقط. التنميش على بقع منفصلة مت

صــور العبــر فــي تظهيــر هــذه النتــائج  SEMاســتخدم المجهــر اإللكترونــي الماســح وفــي كافــة الحــاالت المدروســة 
  .المدروسةعينات السليكون وية للْ السطوح السفلية والعُ المتشكلة على  للبقع والخطوطالمأخوذة 

  
  

Abstract  
Many experiments were carried out to achieve etching for silicon samples 
located on glass substrate (Pyrex or Quartz) using CW CO2 laser under 
treating conditions which were in the case of linear scanning as: the 
power was 35-47 W, the number of round trips was 10-60 and the linear 
scanning speed was 17-75 mm/s, and in the case of fixed sample they 
were as: the power was 40 W and the exposure time was between 2-6 
min. 
The obtained results were different depending on the form of etching and 
its quality, according to the applied treating conditions on the silicon 
samples, taking the treated silicon surface attached directly to the glass 
substrate surface or taking the opposite side of the silicon sample. The 
etching of the first type was easy to get, but the second one was more 
difficult to obtain, which requires very strong conditions. The best of 
these results were recorded using a quartz substrate under treating 
conditions: the laser power was 42.5 W, the number of round trips was 
30, and the scanning speed was 75 mm/s, so the etching was limited to 
separate spots produced on the surface of the sample. 
In the all cases, the pictures of spots and lines formed on treated Si 
samples were taken using scanning electron microscope (SEM) for both 
sides of the studied  samples. 
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  مقدمة .2
10.6علــى طــول الموجـــة  CO2ال يمــتص أشـــعة ليــزر فـــي الحالــة العاديــة،  ،أنَّ الســليكون مــن المعلــوم m، و 

لكـن وجـد أنَّـه باإلمكـان و  فال يمكن استعمال هذا الليزر للقيام بأية مكننة مكروية علـى السـليكون المجـرد.، بالتالي 
، ألول مــرة، جــرى .  وكــان قــد مباشــرة بوضــعها تحــت الســليكون شــرائح الزجــاجالعقبــة بوســاطة التغلــب علــى هــذه 

. يمكـن لهـذه الطريقـة أن  تغيـر مـن  CO2استعراض طريقة جديدة في المكننة المكروية للسـليكون باسـتخدام ليـزر 
  -CO2 [1 [4 تحت تأثير أشعة ليزر  شالسليكون للضوء، وتجعل السليكون يتنمسلوك امتصاص 

التنمـيش يجـري إذا كـان فـ، زمن التعـريض بـتتعلـق درجة التنميش  بهذا الخصوص، إلى أنَّ  تشير المراجع المتوفرةو 
. ،العينـة إلى ثقب فـيمع ازدياد زمن التعريض تؤول (رقاقة) فإنَّ هذه الحفرة سالسليكون  عينةعلى شكل حفرة في 

يمكـن أن تكـون آليـة التنمـيش ويتزايد عمق التنميش فـي السـليكون مـع تزايـد اسـتطاعة الليـزر وعـدد مـرات المسـح. و 
المعالجـة الكفيلـة بتغييـر سـلوك قيـد قائمة على العالقـة بـين طاقـة الفوتـون، والخـواص الحراريـة، واإللكترونيـة للمـواد 

  .  سليكوناالمتصاص لدى الـ
ذي طـول  Nd-YAGليـزر مثـل ومقارنة بالمكننة المكروية للسليكون باستخدام ليـزرات ذات أطـوال موجيـة أقصـر 

1.06وجــة الم m 248 ذي طــول الموجــة،  وليــزر اإلكســايمر nm  193أو nm َّكلفــة الليــزر ذي طــول  ، فــإن
بالمكننـة العاديـة للسـليكون بوسـاطة التنمـيش الجـاف مقارنـة و  .CO2الموجة األقصـر أعلـى بكثيـر مـن كلفـة ليـزر 

، تعتبــر )Electrodischarge Wire - ( غ الكهربــائي الســلكيبالبالزمــا، والتنمــيش الرطــب أو التنمــيش بــاالنفرا
البالزمـا، واألكثـر مرونـة األخـرى بالتنميش أنواع األسهل واألرخص واألسرع من  هي CO2المكننة المكروية بليزر 

واعـدة    CO2تكنولوجيـا السـليكون ذات المكننـة المكرويـة بليـزر  سـتكونمختلفـة .  دسـية أشـكال هندللحصول علـى 
 Microelectromechanical األنظمة المكروية الكهروميكانيكيـةأجل التطبيق في التصنيع  المكروي وفي  من

systems- MEMS [1-4]  حديث العهد ، ويحتاج للمزيد من الدراسات . . ومازال هذا الموضوع  
قــد بــدأ  CO2ام ليــزر يالحــظ مــن المراجعــة العلميــة بــأن تنمــيش الســليكون أو المكننــة المكرويــة للســليكون باســتخد

العمـل بــه  خــالل السـنوات القليلــة الماضــية، نظــرًا لسـهولته، وقلــة كلفتــه، وســرعته، مقارنـة بــالطرق التقليديــة المتبعــة 
ويتــراوح معــدل التنمــيش وفــي صـناعة أنصــاف النواقــل. األخـرى . ولمــا لــه مــن أهميــة فـي مجــال التصــنيع المكــروي 

/ بــين التقليديــة فــي الطرائــق  min 3 0.5m   الــذي يتعلــق بكيميــاء وهندســة العينــة وشــروط العمليــة. مثــل هــذا
معـدل التنمـيش و في السليكون يمكن أن يسـتغرق عـدة سـاعات.  بهذه الطريقةالمعدل مازال منخفضًا، ألن التنميش 

/يقدر بـ  WEDGطريقة ب sec0.1 0.03m    .وكلفته عالية  
فـي المكننـة المكرويـة للسـليكون.  CO2أول مـن اقتـرح اسـتعمال ليـزر   C K Chungتشـانغ  في هـذا السـياق كـان

لتـي يوجـد ا. في هـذه الحالـة بمفردهوتقوم الطريقة على وضع عينة السليكون على شريحة زجاج بدًال من السليكون 
مــن ســطح الزجــاج إلــى  للســليكون أن يتحــول بفعــل التســخين الــذي يتلقــاه يمكــن ،فيهــا الســليكون علــى ســطح الزجــاج

  .[3]أو بقعيًا خطيًا باإلمكان تنميش السليكون  فيصبح ، CO2مادة ماصة ألشعة ليزر 
 

، m 10.6علــى طــول الموجــة يعمــل ، منشــأ محليــاً  مســتمر CO2إلــى اســتخدام ليــزر الحاليــة تهــدف الدراســة 
مكتـوب برنـامج تحكـم  بوسـاطةد بحامل عينـات مؤتمـت يعمـل ، مزو  W 50 - 20عملية تتراوح مابين  باستطاعة

باإلضــــافة إلــــى عــــاكس قــــائم الزاويــــة مــــزود بمــــرآة وعدســــة مقربــــة لتســــليط الحزمــــة الليزريــــة  ، LabVIEW بلغــــة
 ، وذلـكعلـى قاعـدة متحركـة مثبتـة  ، متوضـعة علـى رقاقـة مـن الزجـاجالسـليكون، الباستطاعات مختلفة نحو عينة 

أو التـأثير عليهـا بحزمـة الليـزر  ، أو بقـع شكل خطوطعلى سواء  ، معالجتها بالحزمة الليزريةعن طريق لتنميشها 
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ســرعة المســح  الحزمــة،فــي التجربــة هــي: اســتطاعة القابلــة للتغييــر الوســطاء   الــزمن.مــن وضــع الثبــات مــع تغييــر 
  .  تعريضزمن ال وأوأما في حالة ثبات العينة فتتغير استطاعة الحزمة  المسح، أشواطوعدد 

  

  المواد والطرائق والقياسات .3
    البناء التجريبي 3.1

 CO2مخططًا توضيحيًا للبناء التجريبي المستخدم في الدراسة. وهو يشـمل علـى: حاسـوب،  ليـزر  1يمثل الشكل 
وقاعـــدة تـــديرها منظومـــة  موضـــوعة علـــى صـــفيحة مـــن الزجـــاج Siمســـتمر، مـــرآة عاكســـة، عدســـة مقربـــة ، ورقاقـــة 

  . تحريك مؤتمتة
  
  

  
  

  الماسح لسطح عينة السليكون المعالج بواسطة الحاسوب. CO2مخطط توضيحي لمنظومة ليزر  1الشكل 
C 821انصـهاره  ة(درجيمكن أن يؤخذ الزجاج من البايركس   (درجـة انصـهاره أو مـن الكوارتز)1600 C (   أو

، وسيتبن الحقًا أنَّه جرى استخدام البـايركس CO2جاج ، الذي يمكنه امتصاص الطاقة من ليزرمن الز آخر أي نوع 
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 نظـراً وتبين أن الكوارتز يحقق تنميشًا أفضل بعضها ،  علىواقتصر استخدام الكوارتز  ،في معظم تجارب التنميش
  صقوًال. ويفضل أن يكون سطح السليكون المالمس للزجاج ملدرجة حرارة انصهاره األعلى. 

مــع ملحقاتــه المســاعدة الــذي ســبق ذكــره ، المــزود بحامــل عينــات  مســتمر CO2يســتخدم فــي هــذه المعالجــة ليــزر 
مؤتمــت قابــل للتحريــك تحــت حزمــة الليــزر بعــد أن يــتم تبئيرهــا علــى ســطح الزجــاج الحامــل للعينــة بوســاطة عدســة 

بأعمـال المكننـة الميكرويـة أو التنمـيش. وتبعـًا لتصـبح مناسـبة للقيـام ،   cm 6بعـدها المحرقـي يسـاوي إلـى   مقربة
بمـا يتناسـب مـع االسـتطاعات المسـتخدمة فـي المراجـع   W 50 -20لـذلك يمكـن تغييـر اسـتطاعة الليـزر مـا بـين 

 ،  75mm/s -1، وتتـراوح سـرعة المسـح المتـوفرة مـا بـين   وسـطيًا  30Wبتجـارب التنمـيش التـي تبلـغ الخاصـة 
ولكـنَّ الطـول الفعلـي فهـو مـرتبط  ، ويمكـن تغييـره وفقـًا لظـروف التجربـة 1cm حتـى  طوله فيصلوأما خط المسح 

،وأن حامـل العينـات المؤتمـت  بطول العينة المراد معالجتها، والتي لم تتعد فـي تجربتنـا السـنتميتر الواحـد إال بقليـل.
المهمـة فـي التجربـة:  ومـن بـين الوسـائطمزود بمحرك خطوي شـاقولي يسـمح بضـبط عمليـة التبئيـر حسـب الطلـب. 

اســتخدام المجهــر اإللكترونــي يمكــن ولدراســة نتــائج التنمــيش اســتطاعة الليــزر، وســرعة المســح وعــدد مــرات المســح. 
  .الماسح لدراسة مورفولجية السطح المنمش

  
  برنامج التحكم 3.2

 CO2ليــــزر بوســــاطة بالمكننــــة الميكرويــــة لتنمــــيش الســــليكون  (Micro-Machining)تــــم إعــــداد برنــــامج تحكــــم 
  .Windows ضمن بيئة Lab VIEW برمجةلغة  باستخدام 

من األيقونة الخاصة به، تظهر اللوحة األساسية للبرنامج كما يبين  Micro-Machiningعند تشغيل برنامج 
  ، 2الشكل 

  

  Micro-Machiningاللوحة األساسية لبرنامج  2الشكل 
  
  

علــى  (D Motion 1.0-2)آليــة العمــل  بنظــام  Help حيــث توضــح اللوحــة للمســتثمر ضــمن فقــرة المســاعدة
، كما تبين بأن أحد تطبيقات النظام هو تنميش قطعة سليكونية متوضعة على صـفيحة زجاجيـة،   X, Zالمحورين 
 X (Initialيقــوم برنــامج النظــام بإرجــاع حامــل العينــة للوضــعية االبتدائيــة علــى المحــور  Continueوبضــغط 
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X=0)وضعية االبتدائية على المحور ، وقبل إعادته للZ (Initial Z=0) 3، يظهر مربـع الحـوار المبـين بالشـكل 
.    
  

  اللوحة الخاصة بضبط تركيز الشعاع الليزري  3الشكل 
  

وبالنظر لتركيز محرق الحزمة الليزرية على حامل العينة السليكونية، يختار المستثمر بين إعادة حامل العينات 
عند كون الشعاع الليزري بحاجة للضبط وذلك  Yesوذلك باختيار   Zعلى المحور  االبتدائية Z=0لوضعية 

عند كون محرق الحزمة الليزرية مضبوطًا بشكل  Noبتغيير ُبعد محرق الحزمة الليزرية عن العينة، أو اختيار 
  يناسب التجربة.
 Z  (Initial Z=0)لى المحور يقوم البرنامج بإعادة حامل العينة إلى الوضع االبتدائي ع Yesوعند اختيار 

، كما Zوالتي تبين بأن حامل العينة بالوضع االبتدائي على المحور  4وبعدها تظهر اللوحة المبينة بالشكل 
حتى يتم ضبط تركيز محرق  Up/Downبأن على المستثمر استخدام المفتاحين  Helpتوضح فقرة المساعدة 

  الحزمة الليزرية على سطح حامل العينة. 
  

  ضبط تركيز الشعاع الليزري 4لشكل ا
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) حتى يالحظ  4(انظر الشكل  Up/Downحيث يتم تغيير بعد محرق الحزمة عن العينة  باستخدام المفتاحين 
المستثمر بالعين المجردة بأن تركيز محرق الحزمة الليزرية قد أصبح مناسبًا للتجربة، ويتسنى رؤية ذلك من 

.  عندها CO2تولد بفعل التسخين الشديد لمادة الزجاج الماص ألشعة ليزر نقطة التبئير الم عنالضوء الصادر 
  .   5، فتظهر اللوحة المبينة بالشكل OKيقوم بضغط 

  
  لضبط تركيز الشعاع الليزري . Up/Downاستخدام المفتاحين   5الشكل

  
لتجربــة (عــدد مــرات مســح التــي تبــين البعــد المحرقــي لليــزر علــى العينــة، وتطلــب مــن المســتثمر تحديــد معــامالت ا

  ).  6) (انظر الشكل75mm/sوسرعة مسح الشعاع الليزري وليكن  5العينة بالشعاع الليزري وليكن 

  
  

  .تحديد معامالت التجربة  6الشكل 
  

، حيـث يتحـرك حامـل STARTبعد االنتهـاء مـن تحديـد معـامالت التجربـة، تبـدأ التجربـة بضـغط المسـتثمر مفتـاح 
محاكـاة للحركـة  7ليزري بالسرعة وعدد المرات وفـق مـا تـم تحديـدهما مسـبقًا، ويظهـر الشـكل العينة تحت الشعاع ال

  وتحديد رقم مسح العينة الحالي إلى أن يتم الوصول لعدد مرات المسح المحددة من قبل المستثمر.
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   .محاكاة حركة العينة السليكونية تحت الشعاع الليزري 7الشكل 

  
والــذي يطلــب مــن المســتثمر القيــام بتجربــة جديــدة  8 ة، يظهــر مربــع الحــوار المبــين بالشــكلبعــد االنتهــاء مــن الحركــ

بنفس تركيـز الشـعاع الليـزري أو إنهـاء التجربـة والخـروج مـن برنـامج العمـل، وباختيـار القيـام بتجربـة جديـدة، تظهـر 
ة (ســرعة المســح وعــدد مــرات والخاصــة بإدخــال المســتثمر لمعــامالت تجربــة جديــد 6مجــددًا اللوحــة المبينــة بالشــكل 

  المسح) وذلك حسب مقتضيات العمل، ويتم متابعة العمل كما هو مذكور أعاله إلى حين انتهاء التجربة.
  

  
  مربع الحوار للقيام بتجربة جديدة بنفس تركيز الشعاع الليزري أو إنهاء العمل. 8الشكل
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  .Micro_Machining.viمخطط سير المعلومات  في برنامج التحكم  9ويبين الشكل 
  

  
  

  Micro-_Machining.viمخطط سير المعلومات  في برنامج التحكم   9الشكل 
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، [5]معدَّل عن برنامج الذراع اآللي السابق  Micro-Machiningوهكذا يكون قد جرى إعداد برنامج جديد 
الدراسة من حيث تأمينه للمسح الخطي المتكرر لعينة السليكون  ويعدُّ البرنامج الجديد أكثر مواءمة لموضوع هذه

  حسب الطلب. أخذه بالشعاع الليزري المعالجة بسرعات مسح مختلفة وعدد مرات اختياري يتم 
  من الناحية النظرية آلية التنميش 3.3

ففـي البـدء يمـتص   بمساعدة الزجـاج CO2 ليزرالنموذج المقترح من أجل آلية التنميش بطريقة  10يوضح الشكل 
بــالقرب مــن ســطح التمــاس بــين الســليكون والزجــاج، ومــن ثــم يســخن الســليكون ليغيــر مــن  CO2الزجــاج طاقــة ليــزر 

ومن ثـم  10.64mالمقدرة بـ   CO2سلوك االمتصاص لديه، كي يصل حد االمتصاص إلى طول موجة ليزر 
ه بوضع العينة في الماء فـإن التنمـيش نَّ أ[4-1]  حسب المراجعيش من السطح العلوي للعينة. ولقد لوحظ يبدأ التنم

  يتوقف وهذا دليل واضح على دور التسخين في عملية التنميش.
  تمر اآللية الظاهرية لتنميش السليكون بالمراحل التالية:

 تعديل االمتصاص قبل التنميش  
 لتنميش الضحلالتردد المنخفض لالمتصاص وا  
 التردد المتوسط لالمتصاص والتنميش في العمق  
 التردد العالي لالمتصاص والتنميش خالل الرقاقة  

مـن قبـل السـليكون مرتبطـة بالتفـاعلين التـاليين: األول ذو  CO2يمكن أن تكون اآللية الجديدة في امتصـاص ليـزر 
ة عاليـة، مـن أجـل الحـث علـى االمتصـاص النـاجم عالقة بتغير بنية عصابة الطاقة لدى السليكون عند درجـة حـرار 

مـع ارتفـاع  Siوالتفاعـل اآلخـر هـو رفـع درجـة التأكسـد لـدى  .CO2و ليـزر  Siإلكترون بين  –عن التفاعل فوتون 
مباشـرة مـن أجـل  CO2درجة الحرارة. إن طبقة األكسيد الرقيقة على سطح السليكون يمكنها أن تمتص أشعة ليزر 

لتي يمكن أن تكون هي األصل في تعديل االمتصاص. يمكن لهـذين التفـاعلين أن يحـدثا فـي مزيد من التنميش، وا
/  240آن معًا ، للوصول إلى معدل تنميش عال ، ويمكن تقديره وسطيًا تبعًا للشروط بحوالي  minm .  

  

  
  الزجاج الحامل.ساطة ن بو من قبل السليكو  CO2مخطط توضيحي آللية امتصاص أشعة ليزر  10لشكل ا
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)،  Siلـــ فــي اوتعطــى طاقــة فجــوة العصــابة  )gE T  وحتــى درجــة  صــفر كلفــن، كتــابع لدرجــة الحــرارة مــن الدرجــة
  :[4]انصهار المادة بالعالقة 

(1)                                              
2

( ) (0)g g

T
E T E

T




 


  

44.73، 1.17ثوابــــت تســــاوي فــــي حالــــة الســــليكون إلــــى gE ، ،(0)حيــــث  10  ،636  .علــــى التــــوالي
جـل مـن أ eV 1.12يسـاوي  Eg(300)وتنخفض طاقة فجوة العصابة مع تزايد درجة الحـرارة. فعلـى سـبيل المثـال، 

27oC   بينمـاEg(1685)  0.59تسـاوي علـى eV  عنـد نقطـة االنصـهار . ويمكـن أن نحصـل علـىEg=0.1 0 

eV  2773عنــد درجــة K هــذا يعنــي أن  .قريبــة مــن درجــة الغليــانSi  يســتطيع امتصــاص طاقــة ليــزرCO2  عنــد
  درجات حرارة عالية.

  Nوعـدد مـرات المسـح P اسـتطاعة الليـزر طردًا مـع  Eوطاقة الليزر  Dوبشكل عام يتناسب كل من قطر الثقب 
  ويعطيان بالعالقة:  Sوعكسًا مع سرعة المسح 

(2)                                                    ( / )D E P N S    
  

  خطوات العمل 3.4
  بأشــعة الليــزر عنــدالســليكون معالجــة عينــات ب بغيــة القيــامتهيئــة الليــزر وتوابعــه للعمــل 

وعــدد األشــواط فــي حالــة  شــروط تشــغيل مختلفــة تبعــًا الســتطاعة الليــزر وســرعة المســح
المســح الخطــي للعينــة أو زمــن التعــريض لألشــعة فــي حالــة المعالجــة مــن وضــع العينــة 

 . الثابت 

  تهيئــــة القاعــــدة المتحركــــة الحاملــــة للعينــــات مــــن حيــــث قابليتهــــا لتــــأمين المســــح الخطــــي
 لليزر من وضع الثبات. للعينات أو تعريضها ألشعة ا

  برنامج التحكم بالقاعدة المتحركة المكتـوب بلغـة في تطويرLabView  ليصـبح موائمـًا
لشروط التجربة المراد تنفيـذها سـواء مـن حيـث مجـال سـرعة المسـح أو عـدد األشـواط أو 

الحاسـوب المـزود بهـذا سـاطة الطول المراد مسحه من العينة ، كـل ذلـك يمكـن إجـراؤه بو 
  ج.البرنام

 مــــن النــــوع تحضــــير عينــــات ســــليكون-n   1المشــــوب بالفوســــفور بأبعــــادcm 1cm 
1ومقاوميـــــة  20 .cm    470وثخانـــــة m  مـــــن زجـــــاج البـــــايركس أو ورقاقـــــات
 الكوارتز.

  النقيـــة والملحقـــة إجـــراء التجـــارب المتضـــمنة المســـح الخطـــي والبقعـــي لعينـــات الســـليكون
بصـــفائح مـــن الزجـــاج لتنميشـــها بداللـــة عـــدد مـــرات المســـح مـــع تثبيـــت اســـتطاعة الليـــزر 
وســرعة المســح ، ومــن ثــم تغييــر اســتطاعة الليــزر مــع تثبيــت عــدد مــرات المســح وســرعة 
المسح وبعدئذ تغيير سرعة المسح مع تثبيت استطاعة الليزر وعدد مـرات المسـح خطيـًا 

  وبقعيًا .
 نات المعالجة باستخدام المجهر اإللكتروني الماسح توصيف العيSEM.   
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  النتائج .4
أجريت تجارب عديدة شملت كافة الحاالت الممكنة المتضمنة تغيير االستطاعة وسرعة المسح وعدد األشـواط فـي 

  حالة المسح الخطي والزمن في حالة التعريض البقعي للعينة . ولقد أجملت النتائج الحاصلة فيما يلي:
  

  تثبيت سرعة المسح و االستطاعة وعدد األشواط 4.1
  مالمس لسطح الزجاجالتنميش السطح المصقول  4.1.1

وتوجــه البــايركس وضــعت عينــة مــن الســليكون مــن جهــة ســطحها المصــقول علــى ســطح ركــازة مــن زجــاج 
الليزريــة اعة شــروط: االســتطالتحــت ســطحها الخشــن نحــو األعلــى المقابــل لجهــة ورود الحزمــة الليزريــة ، وعولجــت 

، عـدد األشـواط  mm/s 25، سـرعة المسـح W  42.5قدرها  أي باستطاعة وسطية W 47 – 38تراوحت ما بين 
(عنـــد نفـــس  ثـــالث مـــرات وفـــق ثالثـــة خطـــوط وكـــررت المعالجـــة  عبـــارة عـــن ذهـــاب وٕايـــاب.الواحـــد الشـــوط  و 25

وفيـه يمكـن . 11، كما هو مبين فـي الشـكل ) 4.5Wالشروط تقريبًا ضمن ترجح في قيمة االستطاعة يقدر بـ  
إلـى عـدم ثباتيـة اسـتطاعة الخـرج الليـزري خـالل زمـن  Cو  A  ،Bأن يعزى االختالف في شدة التنميش للخطوط 

 Cخالل مسـح الخـط   47W   وصوالً  إلى القيمة   Aخالل مسح الخط  W 38التي بدأت بالقيمة  مسح العينة
   .بشكل تقريبي

  

  
  
 27بتكبيـر على السطح السفلي لعينة السليكون ارتسـمت وفـق ثالثـة خطـوط الحرارية المتشكلة ثار اآل a11الشكل 

 ، سـرعة المسـح W 42.5االسـتطاعة الوسـطية عند شروط معالجة ثابتة هـي: ، mm 1مرة ، ووحدة قياس قدرها 
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25 mm/s،  وتعــود الخطــوط 25عــدد األشــواط ،A  ،B  ،C  وتــة لالســتطاعة ضــمن حــدود التــرجيح متفاإلــى قــيم
  المشار إليها. 

  
  تنميش السطح الخشن المقابل لورود حزمة الليزر 4.1.2

المســحوبة للوجــه العلــوي الخشــن لعينــة الســليكون الموضــوعة علــى ركــازة مــن زجــاج  SEMيالحــظ مــن صــور الـــ 
ـــة:  ـــايركس والتـــي عولجـــت تحـــت الشـــروط التالي  17؛ ســـرعة المســـح  30 ط؛ عـــدد األشـــوا W 40االســـتطاعة الب

mm/s  المبينــة فــي الشــكل  3و 2و 1وجــود آثــار للتنمــيش علــى الوجــه العلــوي اختيــرت منهــا البقــعa12.  وتجــدر
اإلشــارة إلــى أنَّــه ضــمن شــروط العمــل المتــوفرة لــم يتســن الحصــول علــى خطــوط للتنمــيش علــى ســطح العينــة غيــر 

وال مـن  تها،مـن حيـث شـدال تناثرة ، ال يمكن التحكم بها المالمس للزجاج، بل اقتصرت النتائج على حدوث بقع م
  .موضع حدوثهاحيث 

 
 

  
  

المـأخوذة  Sp-1,2,3نتائج التنميش المتمثلة بـالبقع صورة للعينة بوجهها الُعْلوي الخشن وتظهر عليها  a12الشكل 
  . mm 1مرة ووحدة قياس  28بتكبير 
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  .mµ 20مرة ووحدة قياس  2000عند تكبير  Sp1األولى للبقعة البنية الدقيقة  12bالشكل 
  
  

  
  

  .mµ 20مرة ووحدة قياس  2000عند تكبير  Sp2الثانية البنية الدقيقة للبقعة  12cالشكل 
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  .mµ 20مرة ووحدة قياس  2000عند تكبير  Sp3البنية الدقيقة للبقعة الثالثة  12dالشكل 
  
  

 

  رعة المسح الخطيمع تثبيت االستطاعة وساألشواط تغيير عدد  4.2
  

  السطح المصقول المالمس لسطح الزجاجالتأثير الحراري لليزر على  4.2.1
  

بحيــث تالمــس الســطح المصــقول للعينــة مــع ســطح مــن الســليكون علــى ركــازة مــن زجــاج البــايركس  عينــةوضــعت 
حزمـة الليـزر  بتحريك حامل العينة تحـتوعرِّضت للمسح الخطي الزجاج وبقي السطح الخشن للعينة نحو األعلى 

؛ W 40اســتطاعة خــرج الليــزر ؛  30mm/s  ســرعة المســح عنــد الشــروط التاليــة:المتمحرقــة علــى ســطح العينــة 
 .10عدد األشواط 
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الخطي لسطح العينة المسح نتيجة المالمس للزجاج السليكون  سطح  علىالحرارية الناتجة ثار اآل  13aالشكل 

  .شوطاً  10األشواط وعدد  mm/s 30سرعة مسح و  W 40المالمسة للركازة عند استطاعة 
  

لنفس الشرطين السابقين مع تغيير عدد عينة ثانية ومع تثبيت االستطاعة وسرعة المسح الخطي ُعرِّضت 
  .13bشوطًا، وكانت نتيجة التشعيع كالمبينة في الشكل  20األشواط ليصبح مساويًا 

  

  
نتيجـــة التعـــريض الخطـــي لســـطح المالمـــس للزجـــاج ســـليكون الســـطح علـــى  اآلثـــار الحراريـــة المتشـــكلة 13bالشـــكل 

  مرة. 20األشواط وعدد  mm/s 30وسرعة مسح  W 40العينة المالمسة للركازة عند استطاعة 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٨

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



 19

  تنميش السطح الخشن المقابل لورود حزمة الليزر 4.2.2
ري وفـق عرِّضـت عينـة ثالثـة للمسـح الليـز  mm/s 17وسـرعة المسـح  W 35وعند الشروط من تثبيت لالسـتطاعة 

  .شوطًا  60-20عدة خطوط تبعاً  للتغيير في عدد األشواط المتراوح بين 
السـطح المصـقول هـو السـطح المالمـس لسـطح وكـان ؛  W 35في وضع السكون؛ السـتطاعة كما عرِّضت عينة 

ظهـرت بـل  علـى انفـراددقـائق للنقـاط الثابتـة التـي لـم تؤخـذ لهـا صـور  5حـوالي قـدره زمن تعريض بزجاج الكوارتز؛ 
  في الصورة العامة.

،  20، 20عـدد األشـواط مـا بـين   وتـراوح 17mm/sأما الخطوط فقـد أخـذت مـن اليسـار إلـى اليمـين عنـد سـرعة  
العلـوي الخشـن مـن العينـة، وهـذا مـا  . ويالحظ وجود آثار لهذه الخطـوط علـى الجانـبشوطاً  60،  50،  40، 30

  . SEMالـ ساطة وجب التركيز عليه عند التصوير بو 
السـطح كـان للعينة ، بينمـا  الخشن ويلْ للبقع المتشكلة على السطح العُ  السابقة أينتائج التجربة لكما أخذت صور 
  .a14 لسطح الكوارتز فكانت كما يبينه الشكلالمصقول مالصقًا 

  

  
  

طح الســفلي صــورة إجماليــة لســطح العينــة المعالجــة وتبــدو عليهــا البقــع المتشــكلة مــن جــراء تحميــة الســ a14الشــكل 
   17وســرعة مســح  W 35تحــت شــروط : االســتطاعة  المصــقول للعينــة والمالمــس لســطح الزجــاج الكــوارتزي.

mm/s  شوطًا. 60-20وعدد أشواط ما بين  
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  .mµ 200مرة ووحدة قياس  150عند تكبير  Sp1البنية الدقيقة للبقعة الثانية 14bالشكل 

  

  
  

  .mµ 200مرة ووحدة قياس  150عند تكبير  Sp2انيةالبنية الدقيقة للبقعة الث 14cالشكل 
  

  
  

  .mµ 100مرة ووحدة قياس  300عند تكبير  Sp3الثالثة البنية الدقيقة للبقعة  14dالشكل 
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  .mµ 100مرة ووحدة قياس  300عند تكبير  Sp4البنية الدقيقة للبقعة الرابعة  14eالشكل 

  
  عدد األشواط مع تثبيت وسرعة المسح تغيير االستطاعة  4.3
 شـروط الالمصقول علـى سـطح ركـازة مـن الكـوارتز ، تحـت  هاتوضع سطح جرى معالجة عينة من السليكون

  . 30، عدد األشواط    33mm/sسرعة المسح  ؛ W 48-35متغيرة ما بين االستطاعة التالية: 
مـن اليسـار قـد رسـمت فيـة العمودأمـا الخطـوط ، العموديـة األفقيـة و  وبنتيجة المسح رسمت مجموعتان من الخطـوط

مـن األعلـى إلـى األسـفل أمـا الخطـوط األفقيـة فقـد رسـمت و  W 48 – 35باسـتطاعات تراوحـت مـا بـين  إلى اليمين
وجـــود آثـــار ولقـــد لـــوحظ . 15a وهـــذه الخطـــوط مبينـــة فـــي الشـــكل ،W 44-40مـــا بـــين تراوحـــت عنـــد اســـتطاعات 

  .SEMالـ  ساطةبو ور لها صتؤخذ للخطوط على الوجه العلوي الخشن للعينة ولكن لم 
  

  
،    33mm/sسـرعة المسـح   ،W 48 -35 االسـتطاعة  ،كـوارتز مـن العلى سـطح محمولة العينة  a15الشكل 

. أمــا الخطــوط فهــي مــن اليســار إلــى اليمــين ومــن األعلــى إلــى األســفل عنــد اســتطاعات شــوطاً  30عــدد األشــواط 
الصـورة  في حالة المسـح األفقـيً .W  44-40ما بين  والعمودي في حالة المسح  W 48 – 35ما بين  راوحتت

  . mm 2ووحدة قياس الطول  12مأخوذة بتكبير 
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  أجريت عنـد شـروط تراوحـت فيهـا االسـتطاعة مـا بـين الناجمة عن تجربة أخرىالتأثير الحراري وكانت نتائج ،
44-42 W  40-42للخطوط األفقية وما بين W  وسـرعة مسـح  30ي  للخطوط العمودية مع عدد أاشواط يساو ،
 ،المالمس لسـطح الكـوارتزلعينة السليكون المصقول  المأخوذة للوجهصور في الالمبينة ، كتلك  mm/s 75قدرها 

 . 15bالمبينة في الشكل 

 

  
  

على السـطح المصـقول  )أربعة خطوط من كل منهما(العمودية فقية و األخطوط مجموعتين من الرسم  15bالشكل 
للخطـــوط  W 44-42تراوحـــت مـــا بـــين  عنـــد شـــروط: االســـتطاعة الكـــوارتز حامـــل العينـــة. المالمـــس لســـطح ركـــازة

  الركازة من الكوارتز.و ، mm/s 75؛ سرعة المسح 30؛عدد األشواط للخطوط الشاقولية  W 42-40و األفقية 
  
 15المبينــة فــي الشــكل  صــورة مــأخوذة للوجــه العلــوي الخشــنc فــي  وهــو الوجــه العلــوي غيــر المالمــس للكــوارتز

المقابـــل لـــورود الشـــعاع خـــاص بالســـطح الســـفلي للعينـــة المالمـــس لســـطح الكـــوارتز)  15bالعينـــة الســـابقة (الشـــكل 
تمحـرق وتظهر عليه بقع متشكلة بفعل التسخين الحاصل للعينة في منطقـة تعرضـها للشـعاع الليـزري الم ، الليزري

ليكون نفسـه فـي هـذه المنطقـة حيـث انتقـل خـواص االمتصـاص للسـ بفعل تغيرإلى األعلى ومن ثم تحول التسخين 
 من مادة شفافة لشعاع الليزر إلى مادة ماصة له.
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مـــرة  23عنـــد تكبيـــر  Sp1,2,3عليهـــا ثـــالث بقـــع  تر يـــصـــورة للوجـــه العلـــوي الخشـــن للعينـــة وقـــد اخت c 15الشــكل 
  . mm 2ووحدة قياس الطول مساوية لـ 

  
  ا هو مبين في الصور الثالث التالية:وفق م Sp1,2,3حيث التقطت صور للبقع المختارة 

  
  

   .m 20مرة ووحدة قياس الطول مساوية لـ  2000مأخوذة بتكبير  Sp1صورة للبقعة األولى  15c-1الشكل 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٣

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



 24

  

  
   m 20مرة ووحدة قياس الطول مساوية لـ  2000مأخوذة بتكبير  Sp2صورة للبقعة الثانية  15c-2الشكل 

 

  
  

   . m 20مرة ووحدة قياس الطول مساوية لـ  2000مأخوذة بتكبير  Sp3لثالثة صورة للبقعة ا 15c-3الشكل 
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  تغيير زمن التشعيع مع تثبيت العينة واالستطاعة 4.4
  

  
  دقيقة. 2زمن التعريض  و ، W 40االستطاعة صورة للبقعة األولى حيث  16aالشكل 

  

  
  

  صورة.دقائق  4التعريض  ، وزمن W 40صورة للبقعة الثانية حيث االستطاعة    16bالشكل 
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  دقائق . 6وزمن التعريض  ،W 40صورة للبقعة الثالثة حيث االستطاعة  16cالشكل 
  

  المناقشة .5
الحاصــل علــى الســطح المصــقول لعينــة التــأثير الحــراري نتــائج  a11المبينــة فــي الشــكل  C, B, Aتبــين الخطــوط 

شـوطًا ،  25عـدد أشـواط مسـاو لــ نفـس الشـروط مـن:  السليكون المالمس لسطح الزجاج الحامل لهـا المـأخوذة عنـد
التـأثير وتعـزى الفروقـات فـي شـدة . W 42.5وسـطية قـدرها واسـتطاعة ،   mm/s 25 وسرعة مسـح خطـي قـدرها 

وفـي نفـس الوقـت أخـذت الخطوط إلى ترجحات فـي قيمـة االسـتطاعة الوسـطية أثنـاء التجربـة . المتمثل بهذه  الناتج
خشن التي أظهرت تشكل بقع منفردة فوق خطـوط المسـح السـابقة تشـير إلـى بـوادر حصـول صور للسطح الُعْلوي ال

تنميش على هذا السـطح مـن خـالل تغيـر فـي خـواص االمتصـاص للسـليكون مـن جـراء التسـخين الـذي يتعـرض لـه 
  .12a,b,c,dوهذا ما تبينه األشكال  ، CO2من قبل سطح الزجاج الماص ألشعة ليزر 

مـع تغييـر عـدد  mm/s 30وسـرعة المسـح عنـد  W 40االسـتطاعة عنـد تثبيت أن   13b و 13aويبين الشكالن 
مبـيَّن كما هـو  متواصلشكل متقطع إلى شكل من شكل التأثير الناتج قد أدى إلى تحول  20إلى  10األشواط من 

د اسـتطاعة مـأخوذة عنـالتـأثير الحـراري الصـورًا لخطـوط  14a - 14eوتبـين األشـكال  الخطين المرسومين.  على 
35 W  17و سرعة مسح خطي mm/s  14شـوطًا حيـث يظهـر الشـكل  60و 20وعـدد أشـواط مـا بـينa  خطـوط

بقـع التنمــيش  14bمــس لسـطح الزجـاج بينمــا يظهـر الشــكل الالمحدثـة علــى السـطح المصــقول للسـليكون الم التـأثير
ددت عليـه بقـع ال علـى التعيـين يـث ُحـح  ،الحاصلة على السطح الخشن للسليكون المقابـل لـورود الحزمـة الليزريـة 

ممكنًا بسبب االهتزاز الذي يحدثـه والتقطت لها صور مكبرة تظهر هذه البقع عند شروط مؤاتية لم يكن التحكم بها 
  ط تمحرقها. اتحريك العينة تحت الحزمة الليزرية في نق دمحرك الخطوة عن
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شـواط ثابـت قـدره أعينتـي سـليكون مـن أجـل عـدد نتائج تجربة المسح الخطي لسطحي  15bو  15aيبين الشكالن 
-40للخطـوط العموديـة ومـا بـين  W 42-40و  W 48 - 35شوطًا مع تغييـر فـي قـيم االسـتطاعة مـا بـين  30
44 W  44-42و W  33للخطـوط األفقيــة عنــد سـرعتي مســح قــدراهما mm/s  75و mm/s    .علــى التــوالي

وبالتالي ازدادت شـدته التأثير الحراري االستطاعة ازداد عرض خط يالحظ من هاتين الصورتين أنه مع تزايد قيمة 
؛ وأنــه مــع رفــع ســرعة المســح تناقصــت هــذه الشــدة وذلــك ألنَّ الســرعة األكبــر يقابلهــا زمــن تشــعيع أقــل للعينــة ممــا 

  .أضعفيجعل األثر الناجم عن ذلك 
شـكلت عليـه بقـع تنمـيش بآليـة مختلفـة صورة للسطح العلوي الخشن للعينة الذي كما يظهر قـد ت 15cويبين الشكل 

الركـازة. وتظهـر الصـور المبينـة فـي المتولد علـى سـطح السـليكون المالمـس لسـطح زجـاج آلية التأثير الحراري عن 
مقيـاس و  2000تسـاوي  تكبيـر ةالبنية الدقيقة لثالثة بقع اختيارية من علـى هـذا السـطح بنسـب 15c-1,2,3األشكال 

20للطول قدره  m.  
التــي يحــدثها الليــزر علــى ســطح عينــة الســليكون المالمــس لســطح التــأثير الحــراري آثــار  a,b,c16تبــين األشــكال 

 2للحزمـة وزمـن تعـريض مختلـف يتـراوح مـا بـين  W 40الزجاج الحامل لها وذلـك مـن أجـل اسـتطاعة ثابتـة قـدرها 
لناتجـــة عـــن تـــأثير الليـــزر يتســـع تبعـــًا لـــزمن التعـــريض حيـــث لـــوحظ أن َّ مســـاحة ســـطح البقعـــة ادقـــائق  6دقيقـــة و 

  .دقائق  6دقيقة إلى  2المأخوذ من 
تجـــارب عديـــدة أجريـــت علـــى شـــرائح الســـليكون الخشـــنة فـــي أحـــد وجهيهـــا مـــن  الحاصـــلةنتـــائج التبـــين ممـــا ســـبق 

ــأثي ر حزمــة والمصــقولة مــن الوجــه اآلخــر المتوضــعة علــى ســطح زجــاجي مــن البــايركس أو الكــوارتز بتعريضــها لت
،  CO2مستمر تتوضع العينة في بؤرة الحزمة باستخدام عدسة مقربة ألشعة ليزر   CO2ليزرية صادرة عن ليزر 

يــتم الــتحكم بحركتــه محــرك خطــوي مؤتمــت ، ســاطة وتعريضــها إمــا مــن الثبــات أو الحركــة حيــث تتــأمن الحركــة بو 
ن تين هــذه العينــة يمكــن أن تتــأثر بطــريقأ. Lab View الحاســوب عبــر برنــامج مكتــوب بلغــة الـــســاطة الخطيــة بو 

ليسـخن سـطح السـليكون الحزمـة الليزريـة اثنتين : األولى عبر سطح الزجاج الذي ينصهر نقطيًا في منطقة محـرق 
، المالمــس لــه إلــى درجــة حــرارة عاليــة، هــذا التــأثير ظــاهر للعيــان فــي كافــة العينــات التــي تمــت معالجتهــا بــالليزر 

والثانية أن يستمر هذا التسـخين السـفلي لشـريحة السـليكون إلـى أن    تي تم التوصل إليها؛أدرجت ضمن النتائج الو 
ينتقل إلى السطح العلوي للعينة لينقلب فعل التسخين الحراري عندئذ إلـى السـطح العلـوي بفعـل االرتفـاع الشـديد فـي 

ماصــة لهــذه األشــعة وهــذا مــا  إلــى مــادة CO2درجــة حــرارة الســليكون فيتحــول عنــدها مــن مــادة شــفافة ألشــعة ليــزر 
دقيقــة فــي المعالجــة ليــه ال بــد أنــه يحتــاج لشــروط عحصــلنا عليــه فــي بعــض التجــارب التــي أجريناهــا ألن الحصــول 

أمكـــن لنـــا التوصـــل إليهـــا فـــي بعـــض التجـــارب  التـــي  ،(كـــالتبئير و تـــأثير اهتـــزازات الحركـــة علـــى العينـــة وغيرهـــا) 
وذلــك نظــرًا ألن الليــزر الــذي نســتخدمه ضــبطه التبئيــر الــرديء الــذي كنــا نربمــا يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى المجـراة. 

التـي لـدى تبئيرهـا تتـوزع إلـى بضـعة محـارق تبعـًا لنـوع الـنمط المسـتعرض المستعرضة هو من النوع متعدد األنماط 
باسـتخدام  ويمكـن تالفيهـا. [7,6] ينالمكون للحزمـة الليزريـة وهـذه البنيـة النمطيـة المستعرضـة واضـحة فـي المـرجع

إلــى حــدود مــن االســتطاعة  محــددات األنمــاط فــي األنبوبــة الليزريــة ، ولكــن ذلــك ســيؤدي إلــى تخفــيض االســتطاعة
  أي أن الكسب في نوعية الحزمة سيقابله خسارة في استطاعتها. أدنى من القيمة الالزمة للتنميش، 

لة علــى الســطح الُعْلــوي لعينــة الســليكون هكــذا يمكــن أن نجمــل الســبب فــي حــدوث التنمــيش المتمثــل بــالبقع المتشــكو 
فعل التسخين الحاصل للعينة فـي منطقـة تعرضـها للشـعاع الليـزري المتمحـرق علـى سـطحها ومـن ثـم إلى المعالجة 

حيـث انتقـل مـن ذي درجـة الحـرارة المرتفعـة تحول التسخين إلى األعلـى بفعـل تغيـر خـواص االمتصـاص للسـليكون 
وأن آثـار التنمـيش الحاصـلة متوافقـة مـن ) 1(وفقـًا للعالقـة مـادة ماصـة لهـذا الشـعاع مادة شفافة لشعاع الليزر إلـى 
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ويترافــق التنمــيش  الــواردة فــي فقــرة آليــة التنمــيش. (2)حيــث تعلقهــا بشــروط التجربــة مــع مــا هــو مبــين فــي العالقــة 
تـدل البقـع الحاصـلة على سبيل المثال.  و  12cو  12bالحاصل بإعادة تبلور للسطح المعالج كما يظهر الشكالن 

ويعود ذلك إلى عدة أسباب منهـا  c12و  b12إلى أنَّ التنميش لم يكتمل حتى نهايته كما يشير إلى ذلك الشكالن 
رداءة التبئيــر الناتجــة عــن احتمــال االهتــزاز المرافــق لعمليــة المســح مــن جــراء اســتخدام محــرك خطــوي فــي المســح و 

  حتاج العملية إلى زمن أطول من الزمن المأخوذ.البنية النمطية للحزمة الليزرية و ربما ت
هـــو الظـــاهرة المتشـــكلة علـــى الســـطح المصـــقول المالمـــس أال و فـــي هـــذه الدراســـة وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى شـــيء ملفـــت 

الشـروط لسطح الزجاج التي تتمثل في الخطوط أو البقع المتشكلة علـى هـذا السـطح ضـمن شـروط أسـهل مـن تلـك 
. ولتأكيـد هـذه الظـاهرة جـرى وي للعينـاتْلـعلـى السـطح العُ وخطـوط التنمـيش الحاصـل  بقعتتشكل التي يحتاج إليها 

ــًا   60قيــاس زاويــة التمــاس بــين قطــرة المــاء والســطح المصــقول فوجــد حــدوث زيــادة فــي زاويــة التمــاس مــن  تقريب
. وقـد تفيـد هـذه الظـاهرة فـي إحـداث تعـديل 15aفـي الشـكل المبينـة الجـة درجـة للعينـة المع 83للعينة الشاهد إلـى 

  سطحي بشكل انتقائي لعينات السليكون.
  

  الخاتمة .6
المــزود بقاعــدة ميكانيكيــة قابلــة  W 50-20مســتمر باســتطاعة خــرج تتــراوح مــا بــين  CO2أمكــن باســتخدام ليــزر 

، القيـــام بمجموعـــة مـــن التجـــارب علـــى  LabViewالحاســـوب عبـــر برنـــامج تحكـــم مكتـــوب بلغـــة ســـاطة بو للحركـــة 
تـمَّ بموجـب هـذه التجـارب الحصـول  ، عينات من السليكون المحمولة علـى شـرائح مـن زجـاج البـايركس أو الكـوارتز

تتمثل بالتأثير الحراري الناتج عن تسـخين السـليكون بالزجـاج األولى حالتين من تأثر العينة باألشعة الليزرية: على 
التمــاس فيمــا بــين عينــة الســليكون وركــازة علــى ســطح المحــرق للحزمــة الليزريــة  ةفــي نقطــتــه تح المتشــكلالمنصهر 
علــى الســطح الُعْلــوي للعينــات وهــي التنمــيش الحاصــل والثانيــة ، تنفيــذاً  واألســهل تحققــاً  وهــي الحالــة األكثــرالزجــاج، 

لحزمة واسـتقرار فـي حركـة المسـح الحالة األصعب تحققًا والتي تحتاج إلى دقة في شروط المعالجة من تبئير جيد ل
وهو ما يقتضي أن تكون االهتزازات أقل مـا يمكـن أثنـاء المسـح، ولقـد وجـدنا أن ، الخطي للعينة تحت حزمة الليزر

  ال تحقق النظام األمثل لذلك. ةالتي تعمل على محركات خطو  ةالقاعدة الميكانيكية المؤتمت

  توصية 
 حزمة ليزرية بنمط مستعرض مركـزي مـن نـوع يكون البد من تأمين للحصول على تنميش منتظم في عينات السل

TEM00  بمواصـفات أفضـل ممــا هـو موجــود خاليـة مــن االهتـزازات قـدر اإلمكــان مؤتمتـة مســتقرة قاعـدة متحركـة و
  لدينا اآلن.

  كلمة شكر
عـون سـواء فـي تـأمين يشكر القائمون على العمل اإلدارة لرعايتهـا للعمـل العلمـي وكـل مـن قـدم لهـم يـد المسـاعدة وال

شــرائح الزجــاج الحاملــة لعينــات الســليكون أو فــي ســحب صــور العينــات بعــد معالجتهــا بواســطة المجهــر اإللكترونــي 
  .  SEMالماسح 
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 ملخص
 نموذج لما يعد عن تقرير نهائي لنشره في عالم الذرة

 باللغة العربية:
 عنوان التقرير

 مستمر CO2باستخدام ليزر  سليكونالمكننة المكروية لتنميش ال

  أسماء معدي التقرير
  د. شريف الحواط،  د. منذر نداف، السيد وليد السادات، م. شفيق ويس

  عنوان معدي التقرير
  قسم الفيزياء ، قسم الخدمات العلمية

 خالصة
تز) بوســاطة ليــزر أحريــت تجــارب عديــدة علــى تنمــيش الســليكون المســتند علــى ركــازة مــن الزجــاج (بــايركس أو كــوار 

CO2   :47-35مستمر عند شروط معالجة تراوحت في حالـة المسـح الخطـي مـابين W  60-10لالسـتطاعة، و 
 40أما في حالة ثبات العينة فكانـت االسـتطاعة مسـاوية  ،لسرعة المسح الخطي mm/s 75-17لعدد األشواط و 

W  6-2وتراوح زمن التعريض ما بين min .  
ة من حيث شكل التنميش وجودته  تبعًا لشروط المعالجة المطبقة على عينـات السـليكون سـواء كانت النتائج متفاوت

بتنمــيش ســطح العينــة المالمــس للزجــاج أو الســطح اآلخــر المقابــل لــه، التنمــيش األول ســهل التحقيــق بينمــا يحتــاج 
ان باسـتخدام ركـازة مـن الثاني إلى ضـبط دقيـق لشـروط التجربـة، وأفضـل مـا ُحصـل عليـه لهـذا النـوع مـن التمـيش كـ

.  واقتصــر هــذا  mm/s 75، وســرعة مســح  30، وعــدد أشــواط W 42.5الكــوارتز عنــد اســتطاعة وســطية قــدرها 
  التنميش على بقع منفصلة متولدة على سطح العينة المعالجة فقط. 
الصــور  فــي تظهيــر هــذه النتــائج عبــر SEMوفــي كافــة الحــاالت المدروســة اســتخدم المجهــر اإللكترونــي الماســح 

  المأخوذة للبقع والخطوط المتشكلة على السطوح السفلية والُعْلوية لعينات السليكون المدروسة.

 

  ي أكسيد الكربونئان، ليزر ث، سليكون تنميش الكلمات المفتاحية: 
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  باللغة اإلنكليزية:
Title: 
Micromachining For Si Etching Using CW CO2 Laser 
Names: 
Dr. Sharif Al-Hawat, Dr. Munzer Naddaf , Mr. Walid Al-Sadat, Eng. Shafiq Weiss 
Address: 
Physics Department & Scientific Services Department 
 
 
 
Abstract: 
Many experiments were carried out to achieve etching for silicon samples located on 
glass substrate (Pyrex or Quartz) using CW CO2 laser under treating conditions which 
were in the case of linear scanning as: the power was 35-47 W, the number of round 
trips was 10-60 and the linear scanning speed was 17-75 mm/s, and in the case of 
fixed sample they were as: the power was 40 W and the exposure time was between 
2-6 min. 
The obtained results were different depending on the form of etching and its quality, 
according to the applied treating conditions on the silicon samples, taking the treated 
silicon surface attached directly to the glass substrate surface or taking the opposite 
side of the silicon sample. The etching of the first type was easy to get, but the second 
one was more difficult to obtain, which requires very strong conditions. The best of 
these results were recorded using a quartz substrate under treating conditions: the 
laser power was 42.5 W, the number of round trips was 30, and the scanning speed 
was 75 mm/s, so the etching was limited to separate spots produced on the surface of 
the sample. 
In the all cases, the pictures of spots and lines formed on treated Si samples were 
taken using scanning electron microscope (SEM) for both sides of the studied  
samples. 
 
Keywords: Etching, Silicon, CO2 laser 
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مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية




