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دراسة الخواص الكهربائية لممفرق الهجي ) )ZnO/p-Siوالمحضر بطريقة الرش الكيميائي الحراري
عبد المجيد عيادة إبراهيم ، 2رائد عبد الوهاب إسماعيل ، 1عناد صالح إبراهيم ، 2عصام محمد إبراهيم

3

 1قسم الفيزياء  ،كمية التربية لمعموم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 2قسم العموم التطبيقية  ،الجامعة التكنموجية  ،بغداد  ،العراق
 3قسم الفيزياء  ،كمية العموم  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراق

الممخص

تض م مممث البي م ممر تيض م ممير المف م ممرق اليج م مميث  )ZnO/p-Siبطريق م ممة ال م ممرش الكيمي م ممارا اليم م مرار

 )CSPم م ممث ل م ممتا ميم م مموا اس م مميتات اللارص م مميث

 )Zn(CH3COO)22H2Oالماريممة بتركيممز  )0.2Mوترسمميبيا ىمممع قواىممد مممث السمميميكوث  )p-typeبابعمماد  )1cmX1cmذات التوجممو البمممور
 )111ىنممد درجممة ي مرار  )350 Coود ارسممة لواصمميا الكيرباريممة والكيروضممورية مرمما ل مواص تيممار-جي مد)  )I-Vفمما يالممة الظممتم وا ضمماء ،
ولمواص سمعة-جيمد)  ،)C-Vوكمذل يسمماا ىامما المراليمة  ،)βوىامما التقممويم  ،)Fونسمبة تيمار ااضماء المع تيممار الظمتم ،ويسماا جيمد البنمماء
الدالما .)Vbi

المقدمة والجانب النظري:

الواطر ممة والت مما تتغم مما ىميي مما لي ممة فى مماد ا لتي ممام وف ممق العتق ممة :]11

تعمد اكاسميد التوصميا الفمفافة Transparent conductive oxide
 )(TCOم م ممث اى م ممم اف م ممباه الموص م ممتت الت م مما ى م مما ىب م ممار ى م ممث اف م ممباه
موصممتت مركبممة مكونممة مممث معممدث متيممد ممم( اوكسممجيث مرمما )ZnO

يي ممر اث  :)qف ممينة ا لكت ممروث ،و  :)Vفولتي ممة ا نيي مماز ،و

و  )In2O3ييممر تجممم( صممفتيث مميمزتيث مممث اىممم الصممفات التمما يمكممث

رابممت بولتزممماث ،و  :)Tدرجممة الي مرار المطمقممة ،و  :)βىاممما المراليممة

اث يستفاد منيا فا تصني( النبارط ا لكترونيمة ،وىما ارتفماع توصميميتيا،

.)ideality factor

ونفاذيتيمما البص مرية الكبيممر  ،]1وقممد اىممتم البممايروث بأوكسمميد اللارصمميث

والرانيممة ىنممد الفولتي ممات العاليممة والت مما تتغممما ىمييمما لي ممة اانتفمماق ىب ممر

سباا ىديد منيا :وفمر مركباتمو فما الطبيعمة ،وكونمو ايمر سمام ،]2

المفرق :]11

والم ممدل الواس مم( لمقاومت ممو النوىي ممة والت مما تمت ممد م ممث ))10-4-109Ω/cm

يير اث Aو )Bرابتاث

تبعم مار لظ ممرور التيض ممير  )]3فم ممث ل ممتا د ارس ممة اللم مواص الكيرباري ممة
انم م م م م ممو يمتم م م م م م م

يعتمداث ىمع الفولتية ودرجة اليرار .

اث مما ييمدد كفماء المفمرق ىمو ىاممما المراليمة ،وكممما كانمت قيمتمو اقممرا

ألافممية  ZnOالميضممر بطريقممة الممرش الكيميممارا الي مرار  CSPوجممد

الع الوايد يعنا اليصوا ىمع مفرق ذو مواصفات اقمرا لممراليمة ،وقمد

 ،)ρ=66Ω.cmو تيركيم م م م م ممة ،)µ=0.1cm2/V.sec

تم يساا ىاما المرالية لممفرق الميضر بطريقة الترسميا اليمرار ممث

وتركيز لميامتت .]4 )n=-3.2X10 /cm
2

):

لتا ترسميا افمية  ZnOالنانويمة ىممع رقمارق ممث السممكوث المسماما

17

اث وايد مث اىمم تطبيقمات افمباه الموصمتت ىما المفمارق اليجينمة التما

نم م م م م م مموع  )p-typeذو اتجاىيم م م م م م ممة  )111وكم م م م م م مماث ىامم م م م م م مما المراليم م م م م م ممة

William

 ،]11 )β=2.6ومث لصارص سمعة-جيمد) يمكمث يسماا جيمد البنماء

اقترييم مما ودرس ساسم مميا النظم ممر العم ممالم ويمم ممم فم مموكما

 )Shoklyىممام 1951م  ،]5و وا مممث تمكممث مممث تصممني( مفممرق ىجمميث

الممدالما مممث لممتا رس ممم مقممموا مربمم( الس ممعة سممعة المتسممعة المرافق ممة

ىو اندرسوث  )Andersonىمام 1961م  ]6ممث لمتا التوصميا بميث

لويد المساية المصايبة انتقاا الفينات) بد لمة فولتيمة ا نييماز ممث

فممبو موصممميث ملتمفمميث فمما فجممو الطاقممة مممث اجمما تيسمميث ىممما نبممارط

تقاط(  )1/C =0م( ميور الفولتيمة الموجبمة ،وكمذل يمكمث ا سمتد ا
2

افمباه الموصمتت ممث لمتا زيماد التيويما لنبمارط المفمرق اليجميث ىمممع

ىمع نوع المفرق مث يير التركيا .]12

الماد األسماس تكموث ذات فجمو طاقمة صمغير ،ومماد النافمذ تكموث ذات

اث تن مموع البي ممور اللاص ممة بد ارس ممة اللم مواص الفيزياري ممة لي ممذه ا اف ممية،

فجممو طاقممة كبيممر قممدر اامكمماث  ،]7ونظ م ارر لمتطممور الممذ ايدرتممو تقنيممة

ولتيضممير اافممية رقيقممة ومفممارق ذات مواصممفات ىاليممة تعممددت ط اررممق

المفارق اليجينة فا مجاا افباه الموصتت فقمد اسمتلدمت فما صمناىة

تيض مميرىا ،واث اس ممتلدام طريق ممة دوث ل ممرل يعتم ممد ىم ممع ى ممد ىوام مما

الكوافمر الضممورية ،وليممزرات افممباه الموصممتت ،والترانزسممتور  ،]8وفمما

منيمما :نمموع الممماد المسممتلدمة ،ومجمماا اسممتلداميا ،وكمفممة التيضممير)،

اللتيا الفمسية ذات الكفاء العالية  ]9وألجا التعرر ىممع لصمارص

وبص ممور ىام ممة ف مماث المف ممارق اليجين ممة تيض ممر بطريق ممة التنمي ممة الفوقي ممة

المفرق اليجيث ومعرفمة ممدل مترمتمو لاامراض العمميمة تمدرس كما ممث

 ،)Epitaxial growthوفا بيرنا تم استلدام طريقة المرش الكيميمارا

لصم ممارص تيم ممار – جيم ممد) والتم مما توضم ممخ ليم ممة ولص م مارص التوصم مميا

اليرار

الكيربممارا فمما المفممرق ،با ىتممماد ىمممع نمموع فولتيممة ا نييمماز ففمما يالممة

 )CSPلكونيا طريقة ذات كمفمة اقتصمادية قميممة ،واث ا افمية

الميضم ممر بيم ممذه الطريقم ممة ىم مما اافم ممية جيم ممد  ،وتم ممدلا فم مما التطبيقم ممات

ا نيياز ا ماما تظيمر منطقتميث مميمزتيث لمتيمار األولمع ىنمد الفولتيمات

التكنموجية والصناىية .]13
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الجانب العممي والحسابات

الرش ممث ارتفماع  )29 cmويسمتأنر المرش لعمد ممرات لميصموا ىممع
السم المطموا ،وبعد ا نتيماء ممث ىمميمة المرش تتمر العينمات المع اث

ت ممم قي مماس  )4.3898gmباس ممتلدام ميم مزاث رقم مما ن مموع MatterAE-

تبرد تمامار لغرض تبلير الماء واتمام ىممية ا نماء.

 )160ذو اليساسممية  )10-4gmم ممث م مماد اسمميتات اللارص مميث الماري ممة

النتائج والمناقشة

ذات المموزث الجزيرمما  ،)219.497 gm/molواذابتيمما فمما )100ml
ممماء مقطممر لميصمموا ىمممع ميممموا اسمميتات اللارصمميث بتركيممز

اوالً :تاثير هول Hall effect

0.2

لدراسة مدل مترمة استلدام اافية فبو الموصا ) (ZnOفما صمناىة

 ،)Mوبعد ترسيبيا ىممع الزجما باسمتلدام المنظوممة المبينمة فما الفمكا

المفمارق اليجينمة تممم قيماس تممأرير ىموا ليممذه ا افمية وكانممت النتمار كممما

.)1

مبينة فا الجدوا .)1
جدول ( )2نتائج قياس تأثير هول
Measurments
ZnO pure
Bulk construction (/cm3) -8.401 X 1017
Sheet construction (/cm2) -1.008 X 1013
3.277 X 101
)Mobility (cm2/vs
4.41 X 102
)Conductivity (1/Ω.cm
2.268 X 101
)Resittivity (Ω.cm
-7.431
Avg. Hall coefficient
وال ممذ يب مميث ب مماث اف ممية  )ZnOتمتمم م توص مميمية كيرباري ممة جي ممد واث
يم ممامتت الفم ممينة األامبيم ممة ىم مما ا لكترونم ممات،

شكل ( )2منظومة الرش ))CSP
ود ارسممة لواصمميا التركيبيممة والبص مرية تممم فيممص تممأرير ىمموا

اللارصمميث النقيممة ىمما مممث النمموع  )n-typeمممث لممتا اافممار السممالبة

Hall

لمعاما ىوا،

 )effectلدراسة لواص الغفماء الكيرباريمة والتما ممث لتليما يمتم معرفمة

ثانياً :خصائص ( )I-Vلممفرق الهجين في حالة الظالم

مممدل مترمتيمما فمما صممناىة النبممارط ا لكترونيممة ،وقممد اىتمممدت الطريقممة
اليديرم ممة ذات المجسم ممات األربعم ممة والمسم ممما بطريقم ممة

Der

يب مميث الف ممكا  )2لص ممارص تي ممار -جي ممد) ف مما يال ممة الظ ممتم لممف ممرق

Van

اليجمميث  )ZnO/p-Siوالممذ يمرمما سمممو التيممار ممم( ا نييمماز ا ممماما

 ،]14 )Pauwو استلدمت نفمس المنظوممة المسمتلدمة فما الفمكا )1

ممث  ،)0-4 Vوا نييماز العكسما ممث  )0- (-4) Vاذ نتيمظ وممث

لتيض ممير المف ممرق اليج مميث ىم ممع قواى ممد م ممث الس مميميكوث  )p-typeذات
التوجو البمور

اث افم ممية وكسم مميد

لتا سمو التيمار اث المفمرق اليجميث المصمن( ممث النموع الغيمر متمارما

 )111وبا بعاد  )1cmX1cmبعد تييرتيما ممث لمتا

تصممنر المفممارق اليجينممة ىمممع سمماس التوصمميمية ىمممع جممانبا المفممرق)

امرىمما بيممامض الييممدروفموري  HFبتركيممز  )%11لمممد دقيقممة وايممد

ييم ممر يم ممزداد التيم ممار زيم مماد س م مريعة بزيم مماد الفولتيم ممة فم مما يالم ممة ا نييم مماز

لم ممتلمص م ممث طبق ممة ا وكس مميد والفم موارا ىم ممع س ممطييا ر ممم توض مم( ف مما

ا م مماما ،ام مما ف مما يال ممة ا نييم مماز العكس مما في ممزداد زي مماد تدريجيم ممة

الممماء المقطممر والكيمموا أل ازلممة بقايمما اليممامض وتتممر لتجممر ،وبعممد ذل م

يعطما فولتيمة انييمار تدريجيمة  )soft breakdownوىمذا سممو رابممت

تجممر ىمميممة ترسمميا وكسمميد اللارصمميث ىمممع القواىممد السمميميكونية ىن مد

لممفارق اير المتمارمة .]15

درجممة يمرار  )350 Coوبممزمث رش  )5 secوزمممث  )50 secبمميث
رفة و لرل لميفاظ ىمع ا ستقرار اليرار لمقاىمد السميميكونية ،ويكموث

شكل ( )1خصائص ( )I-Vفي حالة الظالم
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مقموا مرب( السعة  )1/C2مم( جيمد ا نييماز العكسما لممفمرق اليجميث

ثالثاً :خصائص ( )C-Vلممفرق الهجين

 ،)ZnO/p-Siيي ممر كان ممت ى ممتق لطي ممة مم مما يعن مما اث ن مموع المف ممرق

ت ممم م ممث ل ممتا د ارس ممة لص ممارص  )C-Vيس مماا جي ممد البن مماء ال ممدالما

اليجيث ىو مث النوع الياد  )Abruptوىذا يتفق م( .]16

 )Vbiوتيديممد نمموع المفممرق فيممما اذا كمماث يممادار  )Abruptاو متممدرجار

اممما جيممد البنمماء الممدالما فقممد تممم تيديممده مممث تقمماط( اللممط المسممتقيم ممم(

 )Gradedييممر تصممنر المفممارق اليجينممة يسمما ا نتقمماا بمميث فجممو

ميممور الفولتيممة ىنممد النقطيممة = 0

الطاق ممة لف ممبو ال ممع ا ل ممر] فم ممث ل ممتا الف ممكا  )3تظي ممر العتق ممة ب مميث

 )1/Cوكانممت قيمتممو .)1.28V

2

شكل ( )3عالقة مقموب مربع السعة مع فولتية االنحياز
اربعاً :خصائص ( )I-Vفي حالة اإلضاءة

15 mW/cm2, 30 mW/cm2

يمرما الفمكا  )4قميم تيمار ااضماء مم( جيمد ا نييماز العكسما 0- (-
V

 ،)5mW/cm2,وكانمت الصمفة

العامممة لمتيممار زيمماد التيممار الضممورا بزيمماد فولتيممة ا نييمماز بسممبا زيمماد
يامتت الفينة ومساىمتيا فا نقا التيار.

) )4ييم ممر تم ممم تعم م مريض المفم ممرق اليجم مميث لعم ممد فم ممدات ض م ممورية

شكل ( )1قيم تيار اإلضاءة مع جهد االنحياز العكسي
كذل نتيظ اث التيار الضورا يصما المع مقمدار فمبو رابمت بعمد فولتيمة
ا نيياز ،)2V

اث زياد الفولتية العكسية بعمد )2V

 ،)5يي م ممر يظي م ممر اث ىن م مما منطقت م مميث مميم م مزتيث لجمي م مم( المنيني م ممات
المرسومة  ]18وىا:

تمدد المع

زي مماد التي ممار الضم ممورا مم مما يعن مما اسم ممتنزار كام مما الي ممامتت المتولم ممد

 )1منطقممة الفولتيممات الواطرممة اقمما مممث  )1Vوالتمما تيمميمث ىمييمما ليممة

ض مموريار ،فف مما فولتي ممة ا نيي مماز العالي ممة اكب ممر م ممث  )2Vتص ممبخ منطق ممة

فىاد ا لتيام.
 )2منطقة الفولتيات العالية اكبمر ممث  )1Vوالتما تيميمث ىمييما ىمييما

النضمموا مممث ا تسمماع ممما يكفمما كمما ممما يتولممد مممث اليممامتت الضممورية،

لية ا نتفاق مما سبا ظيور تيار ا فباع.

وقيمممة التيممار الضممورا ىممذه تممدىع بتيممار ا فممباع  ،]17ولغممرض د ارسممة
اليم ممة نقم مما التيم ممار فم مما يالم ممة الظم ممتم وا ضم مماء  ،فقم ممد تم ممم رسم ممم القيمم ممة
المواارتيميممة لمتيممار ا ممماما ممم( فولتيممة ا نييمماز كممما مبمميث فمما الفممكا
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:)

، التيممار ا ممماما:)

،  الفولتيممة المطبقممة:)V ،رابممت بولتزممماث

،وىميممو فمماث المفممرق يعممد مممث المفممارق ذات ا ليممة المزدوجممة لنقمما التيممار

.تيار ا فباع

) لممفمرق اليجميثideality factor (β) وتمم يسماا قميم ىامما المراليمة

) نتيمظ اث قميم معامما المراليمة تكموث5 وممث ميما الممماس فما الفمكا

:]19 مث العتقة

 وىمذا يعمزز وجمود اكرمر ممث،)2 ) كما موضخ فا الجدوا1 اكبر مث

𝛽

.الية لنقا التيار

:)

، درجة اليرار المطمقة:)T ، فينة ا لكتروث:)q يير اث

) القيم الموغارتيمية لمتيار االمامي كدالة لفولتية االنحياز1(شكل
 ويبمميث الجممدوا يضمما قمميم نسممبة تيممار ااضمماء،)2 موضممخ فمما الجممدوا

كممذل تممم يسمماا ىاممما التقممويم والممذ يمرمما النسممبة بمميث تيممار ا نييمماز

.الم م ممع تيم م ممار الظم م ممتم لممفم م ممرق اليجم م مميث فم م مما يالم م ممة ا نييم م مماز العكسم م مما

 وكمم مما،]12 ا م مماما الم ممع تي ممار ا نييم مماز العكس مما ىنم ممد فولتي ممة معينم ممة

 ونسبة تيار اإلضاءة الى تيار الظالم، وعامل التقويم،) قيم عامل المثالية1( جدول
Simples
Photo
Ideality
Rectification Iph/Idark
intensity
Fact or (β)
Factor(F)
(Ratio)
Zno/p-Si

Dark
5 mW/cm2
15 mW/cm2
30 mW/cm2

3.11
2.29
2.10
1.96

4.4
1.34
1.19
1.09

6.72
8.49
10.02

االستنتاجات

) اث التيممار الضممورا يممزداد بزيمماد فممد ااضمماء اممما ىاممما المراليممة3
.) فيقا بزياد الفد الضوريةIdeality factor(β)

.)n-type ) الرقيقة ىا مث النوع السالاZnO ) اث اافية1
(Abrupt) ) م م ممث الن م مموع الي م ممادZnO/p-Si ) اث المف م ممرق اليج م مميث2
.)p-n اير المتمارا
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Study the electrical properties of ZnO/p-Si heterojunction prepared by
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Abstract
In this work prepared ZnO/p-Si heterojunction by using spray pyrolysis method (CSP) from Zinc acetate
solution (Zn(CH3COO)22H2O) on (111) oriented p-type silicon substrate with dimension (1cmx1cm) composed
with (0.2M) at (350 Co), and studying The electrical properties of ZnO/p-Si heterojunction. (I-V) characteristic
in dark and illumination, (C-V) characteristic and The built- in potential (Vbi) is calculated, while from I-V
measurements, the ideality factor (β), the Rectification Factor(F) and (I photo/Idark) ratio are calculated.
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