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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

عمى  المنماة بتقنية األكسدة االنودية SiO2سمك طبقة منحني االستقطاب و كل من دراسة تأثير 
 SiO2 سطح تجانس وخشونة 
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 الملخص
نذوع تبمذور ال ةبسذما  متتمفذة ىمذر يرضذية سذميكونية متعذدد SiO2تضمن هذاا العمذل منمذاء غشذاء مذن 

p 25% ) تتدام  محمذولوال  باستتدام منظومة األكسدة االنودية اات الثالثذة يقطذاو وباسذH2O / 

%75 Ethanol)   0.1بوجذذودN KNO3 وتذذم اسذذتتدام  ج ذذاز . Ellipsometer   لقيذذاس سذذم
SiO2  .  لذذوحظ ان سذذمSiO2  وهنالذذ  تشذذاب ان بذذين  يذذزداد مذذا زيذذادة الفولتيذذة المسذذمطة ىمذذر التميذذة

ي هذاا البحذث تذم فذ .شكل منحني االستقطاو وشكل العالقة بين سم  االوكسيد وج د منماء االوكسيد
وجذد ان معذدل تشذونة السذط  تذزداد بزيذادة .   AFMباسذتتدام المج ذر  SiO2قيذاس تشذونة سذط  

 .SiO2السم  
 المقدمة 

تكذون مذن تحيث ، تمثل حالة محددة من العشوائية التبمورالمواد متعددة ا
بمذذذور والتذذذي تمثذذذل منذذذاطق تيحاديذذذة ال Grainsالحبيبذذذات  ىذذدد كبيذذذر مذذذن
 اات ترتيذو شذبيكي وتفصذم ا منذاطق، من الترتيذو البمذور بدرجة ىالية 

يمذا بالنسذبة  Grain Boundaries غيذر منذتظم تذدىر بحذدود الحبيبذات
 فم ذذذذا هيئذذذذات متتمفذذذذة مذذذذن حيذذذذث اتجاهذذذذات تواجذذذدها  الذذذر الحبيبذذذذات

Orientation دجذذذوتو ، ] 1 [ حجم ذذذا وشذذذكم ا وبعذذذدها ىذذذن جارت ذذذا  
البمذذذذذورات من ذذذذذا التاليذذذذذا  تطبيقذذذذذات ىديذذذذذدة ألشذذذذذبا  الموصذذذذذالت متعذذذذذدد 

وتصذذذذذنيا  ترانزسذذذذذتور األغشذذذذذية  ] 2 [ الشمسذذذذذية والمقاومذذذذذات المت يذذذذذرة
مذذذن سذذذميكون  (P-type)جيذذذدة مذذذن نذذذوع  (TFTS)الرقيقذذة بمواصذذذفات  

 . [ 3 ]التبمورمتعدد 
يغشذذذية ىازلذذذة اات يهميذذذة   SiO2تعذذذد يغشذذذية ثذذذاني اوكسذذذيد السذذذميكون 

والتذي تعتبذر العمذود الفقذر   [4] يشذبا  الموصذالت بال ة في تقنية نبذائط
مثذذل  واسذا مذن التطبيقذات االلكترونيذة  صذناىة الذدوائر المتكاممذة لمذد ل

 شذذذذذبل موصذذذذذل ─اوكسذذذذذيد  ─متسذذذذذعة يشذذذذذبا  الموصذذذذذالت نذذذذذوع  معذذذذذدن 
(MOS)، يسذذتعمل  1960ىذذام  تقنيذذة التاليذذا الشمسذذية السذذميكونية منذذا

SiO2 فذذذي ترانزسذذذتور نذذذوع  البوابذذذة العازلذذذة فذذذيMOSFETS  كون ذذذا ل
ما من تواصذ ا تفذوق  ؛تمتم  قوة ىزل كبيذرة مقارنذة مذا العذوازل األتذر 

ونتريذذذذد  Al2O3 مثذذذذل اوكسذذذذيد يلمنيذذذذوم ؛ االكاسذذذذيد األتذذذذر  مذذذذن الكثيذذذذر
 .] Si3N4 ] 5  ،6ون السميك

من تقنية األكسدة االنودية هي تقنيذة تسذتتدم في ذا التميذة الك روكيميائيذة 
والذذ   ] 7 [د درجذذة حذذرارة معينذذة متتمفذذة ىنذذ فذذي منمذذاء اكاسذذيد بسذذما 

بتسذذميط فولتيذذة بذذين القطبذذين الموجذذو والسذذالو الم مذذورين  فذذي المحمذذول 
 يو ال مذذذذائي (Aqueous)االلكتروليتذذذذي والذذذذا  يمكذذذذن ين يكذذذذون مائيذذذذا 

(Non aqueous)  واسذذتتدم  هذذاا يذذإد  ملذذر حذذدوث ىمميذذة األكسذذدة
ت ثالثذذذة يقطذذذاو تقنيذذذة األكسذذذدة االنوديذذذة فذذذي تاليذذذا اا ] 8 [البذذذاحثون 

 .عضويةالىمر سط  سميكون في المايبات  SiO2لتكوين غشاء 
 ىنذذذذدما ت مذذذذر يشذذذذبا  الموصذذذذالت والمعذذذذادن فذذذذي المحاليذذذذل االلكتروليتيذذذذة

من ىمميذة انتقذال اكلكتذرون  .(redoxاالتتذزال  و تفاىل األكسدة  يحدث
يكذذذذون بذذذذين المحمذذذذول وحزمذذذذة التوصذذذذيل فذذذذي يشذذذذبا  الموصذذذذالت وانتقذذذذال 

يوضذذذ   (1  الشذذذكل ] 9 [ يكذذذون بذذذين المحمذذذول وحزمذذذة التكذذذافإ.الفجذذوة 
.  redox وضذذذذا شذذذذبل الموصذذذذل فذذذذي المحمذذذذول حذذذذزم الطاقذذذذة قبذذذذل وبعذذذذد

حذذذاجز ج ذذذد نتيجذذذة جريذذذان الشذذذحنة  وءنشذذذ (1الشذذذكل  هذذذاا نالحذذذظ مذذذن 
 وتراكم ا ويعمل كحاجز شوتكي. 

mailto:assimesssa@yahoo.com
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 .ع شبه الموصل في المحمول حزم الطاقة قبل وبعد وض : (1الشكل)

 

وىنذذد   (1Volt)ظ ذذور منحنذذي الفعاليذذة  قبذذل (2)نالحذذظ مذذن الشذذكل 
تكذذذون العالقذذذة بذذذين كثافذذذة التيذذذار وفولتيذذذة  (1VscE)فولتيذذذة يىمذذذر مذذذن 

 (3VscE)مذذن  وىنذذد تسذذميط  فولتيذذة اكبذذر المسذذ  لمج ذذد شذذبة مسذذتوية.
وقذذد فسذذرت هذذا  . حذذدث زيذذادة كبيذذرة فذذي كثافذذة التيذذار  قفذذزة فذذي التيذذار(ت

يو  ،بحذذدوث ظذذاهرة النفذذق تذذالل غشذذاء االوكسذذيد الزيذذادة فذذي التيذذار ممذذا
ولقذذذد وجذذذد من منحنيذذذات االسذذذتقطاو  بدايذذذة تولذذذد غذذذاز األوكسذذذجين بقذذذوة.

ولذذذذوحظ ين كثافذذذذة  .] 10 [ال يتذذذذبثر بشذذذذدة اكضذذذذاءة  pلسذذذذميكون نذذذذوع 
التيذذذذار فذذذذي منحنيذذذذات االسذذذذتقطاو تعتمذذذذد ىمذذذذر تركيذذذذز المحمذذذذول ونذذذذوع 

السذذميكون والمحمذذول  وىمذذر التفذذاىالت بذذين ] 11 [ ميكون المسذذتتدمالسذذ
تجذذذا  الوكذذذال  يعتمذذذد ىمذذذر تشذذذونة السذذذط  ، وىمذذذر ا 12] [ المسذذذتتدم
  .]  13،14 [ البمور 

 

 
في محمول  p Si(100)منحني االستقطاب لسميكون نوع  :(2الشكل)

1HCL 0. . 
 

لقيذذذذاس سذذذذط  العذذذذوازل  (AFM) قذذذذوة الاريذذذذةمج ذذذذر الويسذذذذتتدم ىذذذذادة 
المج ذذر  مذذريفضذذل ىهذذاا المج ذذر والموصذذالت ويشذذبا  الموصذذالت. من 

 يوالن  : الماسذذ  االلكترونذذي فذذي دراسذذة األسذذط  المسذذتوية ل سذذباو ي تيذذة
، وثانيذان دراسذة وممكن  دراسذة العينذة ىمذر طبيعت ذاال يحتاج ملر تفريغ  

يذذذذة ويعطذذذذي قذذذذراءة لممذذذذواد العازلذذذذة النانون حيذذذذز غرافيذذذذة السذذذذط  فذذذذيو طوب
مذذذذا  ، صذذذذورنا سذذذذطحية واضذذذذحة AFMيذذذذوفر و  .] 16،  5 [  ك ربائيذذذذا

نذذانومتر وينكسذذتروم. كمذذا ين ذذا تمكننذذا مذذن تقيذذيم الدقذذة ىاليذذة وصذذوالن ملذذر 
  . ] 18،  17 [تشونة السط  ونعومة المعدن

 
 
 

 طريقة العمل
مطعذم   p ت نذوعمذور االتبالبحذث تذم اسذتتدام  سذميكون متعذدد  ا افذي هذا

و لمحصذول . ( Ω.cm (5–1)بعنصر البورون ومقاومتل النوىيذة بحذدود
ىمذذذر سذذذط  السذذذميكون. تذذذم اسذذذتتدام  SiO2التصذذذاق جيذذذد ل شذذذاء  ىمذذذر

يثذذذذانول لتنظيذذذذ  ماالسذذذذيتون وايزوبروبذذذذانول واالمثذذذذل المذذذذواد الكيمياويذذذذة 
. واسذذذذذذتتدام حذذذذذذام  المذذذذذذواد العضذذذذذذوية والمذذذذذذواد الدهنيذذذذذذة السذذذذذذط  مذذذذذذن

 مذذر النمذذواج فذذي والذذ  ب .لعمميذذة القشذذط الكيمياويذذة HFوري  ال يذذدروفم
كزالذذذذة طبقذذذذة  (1min)% لمذذذذدة 1بتركيذذذذز  HFحذذذذام  ال يذذذذدروفموري  

مذذن المحتمذذذل وجودهذذذا ىمذذر سذذذط  السذذذميكون.  التذذذي طبيعذذذياألوكسذذيد ال
 .النتروجين ويتم تجفي  السط  باستتدام غاز

كمذا موضذ   ، يقطذاولقد تم استتدام تمية األكسذدة االنوديذة اات ثالثذة 
 األج زة االتية:يتكون من التي  (3في الشكل  

مذذذذن نذذذذوع    (stablised power supply)مج ذذذز قذذذذدرة  -1
Faranell instruments LTD L30.2  

    Kompensographc   C1032مسجل البيانات من نوع -2 
 ج از مس  الج د  من نوع  -3

 Scanning potentiometer (Wenking, Bank, SMP72, 

Germany). 
 ج از منظم الج د من نوع -4

High power Potentiostat (Wenking, HP 72, 

Germany)    

 وىاء التمية. -5
قطعذة السذميكون مثبتذة بطريقذة  مذنيتكذون . قطو العامل  االنذود( ال -6

 التفريغ.                           
 (.  SCE قطو الكالوميل المشبا  قطو المرجاال -7
 قطو الثانو  يتكون من سم  البالتين ال - -8

Auxiliary electrode. 
 ج از التفريغ. -9

 . thermostatمنظم درجة الحرارة  -10
 J.A. Wodllam)  نذوع   Ellipsometer  وتذم اسذتتدام  ج ذاز

V. Vase مج ذذرنا فذذي هذذاا البحذذث اسذذتتدم . لقيذذاس سذذم  االوكسذذيد 
  PSIA (XE-100E) KOREAنذذوع  AFM الضووو ي ومجهوور 

وتذذم قيذذاس التشذذونة  ،وبسذذما  متتمفذذة SiO2غرافيذذة سذذط  و لدراسذذة طوب
 في نقاط متتمفة ىمر سطوح العينات.
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 . مخطط األكسدة االنودية ثالثة أقطاب:  (3) الشكل

 

 النتا ج والمناقشة 
سذذط   المنمذذاة ىمذذر SiO2اكنمذذاء ىمذذر سذذم   تمذذت دراسذذة تذذبثير ج ذذد

 25H2O / %75% )باسذتتدام محمذول بمذور تمتعذدد ال P نذوع سميكون

Ethanol) 0.1بوجذودN KNO3   والذ  بتسذميط فولتيذات ينمذاء متتمفذة
( 4ويبذين الشذكل  .  C°25ىند درجة حرارة  (فولت 18-3تتراوح بين  

ج ذذذذذاز االهميجذذذذذي  الاسذذذذذتتدام النتذذذذذائي التذذذذذي تذذذذذم الحصذذذذذول ىمي ذذذذذا. وتذذذذذم 
ellipsometry  يذذذاس سذذذم لقSiO2   المنمذذذاة . ويالحذذذظ مذذذن الشذذذكل

المنمذاة وج ذد اكنمذاء مذن   SiO2طبقذةعالقة تطية بين سذم  ان ال( 4 
فولذذت تكذذون  13فولذذت وىنذذد تسذذميط ج ذذد يىمذذر مذذن  13فولذذت الذذر   3

يقذذل معذذدل نمذذو  تقريبذذافولذذت  14وبعذذد . هنالذذ  زيذذادة كبيذذرة فذذي السذذم  
الل التميذذة يسذذ م فذذي توليذذد االوكسذذيد والذذ  ألن معظذذم التيذذار المذذار تذذ

يعمذل ىمذر ونسبة قميمة مذن التيذار المذار فذي التميذة ، غاز ىمر القطو 
 .]  10 [الباحثين  ما نتائي ةتطابقالنتائي م السميكون وهاا اكسدة 

 
المنماة عمى    SiO2وسمك  SiO2العالقة بين جهد  أنماء  : (4الشكل )

  (Ethanol 75% /المحمول بمور في تمتعدد ال  Pنوع سطح سميكون 
(% 25H2O  0.1بوجودN KNO3 . 

 

 سذرىة مسذ   مذا Pمنحني االستقطاو لسذميكون نذوع يوض  ( 5الشكل  
10mv.sالج ذذذد 

 75Ethanol) (%25H2O%/باسذذذتتدام المحمذذذول  1-
( ينّ هنالذذذ  5و 4ونالحذذذظ مذذذن  الشذذذكمين  ،  0.1N KNO3بوجذذذود 

منحني االستقطاو وشكل العالقذة بذين سذم  االوكسذيد   تشاب ان بين شكل
وج ذذد منمذذذاء االوكسذذيد . وقذذذد تذذذم تقسذذيم منحنذذذي االسذذتقطاو المبذذذين فذذذي 

( ملذذذر منطقتذذذين لمعرفذذذة تذذذبثير شذذذكل منحنذذذي االسذذذتقطاو فذذذي 5)الشذذذكل 
 13)ملذذر   3 مذن  Aمنطقذة  :األولذر. تجذانس سذم  االوكسذيد المتكذون

 فولت. 18)ملر  14 من  Bمنطقة : فولت  والثانية 

 
سرعة مسح الجهد مع   Pمنحني االستقطاب لسميكون نوع  :(5الشكل )

10mv.s-1 75%/المحمول  مباستخدا Ethanol)   (%25H2O بوجود
0.1N  KNO3 . 

 .  Aصذذذوران لسذذذط  سذذذميكون مإكسذذذد فذذذي المنطقذذذة  يوضذذذ   (6) الشذذذكل
كسذذيد  المتكذذون يكذذون شذذبل متجذذانس ونالحذذظ مذذن الصذذور ين سذذم  االو 

( 8( و 7  الشذذذذذكمين  ىذذذذذدم ظ ذذذذذور تذذذذذدرج فذذذذذي المذذذذذون ىمذذذذذر السذذذذذط (.
 ونالحذذذظ مذذذن Bصذذذوران لسذذذط  سذذذميكون مإكسذذذد فذذذي المنطقذذذة  انيوضذذذح
الصور ين سم  االوكسيد  المتكون  يكون غيذر متجذانس  ظ ذور  ها  

تذذذدرج فذذذي المذذذون( . من سذذذذبو ىذذذدم التجذذذانس فذذذذي سذذذم  االوكسذذذيد فذذذذي 
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سذذببل تولذذد كميذذة كبيذذرة مذذن ال ذذاز الذذا  تعمذذل فقاىاتذذل ىمذذر  Bقذذة المنط
             تكذذذذذوين طبقذذذذذذة مسذذذذذفنجية ممذذذذذذا يذذذذذإد  ملذذذذذذر ىذذذذذدم التجذذذذذذانس فذذذذذي سذذذذذذم 

 .[10] .الوكسيد المتكون ا

 

 
قوة  -1-رة ، تم التصوير باستخدام مجهر الضو ي صو  Aبمور  مؤكسد في المنطقة ت،  متعدد ال P نوع  صور لسطح سميكون: (6الشكل )

 . 600Xقوة التكبير   --2و صورة      150Xالتكبير 
 

 

 ،  تم التصوير باستخدام مجهر الضو ي    Bمؤكسد في المنطقة  بمورت،  متعدد ال P نوع  صور لسطح سميكون:  (7الشكل )
 . 150Xقوة التكبير  

 

 
 . 600Xتم التصوير باستخدام مجهر الضو ي قوة التكبير    Bنطقة بمور مؤكسد في المت، متعدد ال  P نوع صور لسطح سميكون :(8الشكل )

 

غرافيذذذذة سذذذذط  االوكسذذذذيد و اسذذذذتتدام مج ذذذذر القذذذذوة الاريذذذذة لدراسذذذذة طوبتذذذذم 
SiO2  المنمذذذاة بطريقذذذة األكسذذذدة االنوديذذذة وببسذذذما  متتمفذذذة وتذذذم قيذذذاس

ين الصذذور والتحاليذذل  التشذذونة فذذي نقذذاط متتمفذذة ىمذذر سذذطوح العينذذات.
المنمذذذاة ببسذذذما  متتمفذذذة ىمذذذر  SiO2ل ىمي ذذذا لسذذذط  التذذذي تذذذم الحصذذذو 

، موضذذذحة فذذذي الصذذذور الثالثيذذذة األبعذذذاد  بمذذذورتمتعذذذدد ال pيرضذذذية نذذذوع 
 . (11-9 المبينة في األشكال 
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 AFMصورة ثالثية األبعاد تم التصوير باستخدام مجهر  :(9الشكل )

المنماة عمى  ( dox= 6.1nm)سمكه  SiO2   يوضح  خشونة غشاء من
 P .نوع بمورتسطح  سميكون  متعدد ال

 

 
 AFMصورة ثالثية األبعاد تم التصوير باستخدام مجهر  :(10الشكل )

( المنماة عمى =10.8nm) doxسمكه  SiO2 يوضح  خشونة غشاء من
 . p نوع  بمورتسطح  سميكون متعدد ال

 

 
 AFMصورة ثالثية األبعاد تم التصوير باستخدام مجهر : (11الشكل )

( المنماة عمى =8.9nm) dox  سمكه  SiO2 يوضح  خشونة  غشاء من
 . p نوع  بمورتسطح  سميكون متعدد ال

( يوض  العالقة بذين سذم  االوكسذيد ىمذر المحذور السذيني 12والشكل  
الشذذكل هذذاا الصذذاد  . يتبذذين مذذن  ومعذذدل تشذذونة السذذط  ىمذذر المحذذور

النتيجذذذذة   مذذذذا زيذذذذادة سذذذذم  االوكسذذذذيد هذذذذاتذذذذزداد التشذذذذونة  األتيذذذذر ان 
زداد تذذذين معذذذدل تشذذذونة السذذذط   .] 19 [نتيجذذذة الباحذذذث تطذذذابق مذذذا ت

ويسذذذذذذم  مسذذذذذارا تطيذذذذذذا ول ايذذذذذة سذذذذذذم  مقذذذذذدار  تقريبذذذذذذا  ، بزيذذذذذادة السذذذذذم 
(10.8nm)  .وب ذذذذاا يمكذذذذن القذذذذول ين معذذذذدل تشذذذذونة السذذذذط  تتناسذذذذو 

فذي معذدل تشذونة   ويعقو ها  القيمة زيذادة االوكسيد.  طرديا ما سم 
 . السط  بزيادة سم  االوكسيد ويسم  مسارا ُيّسيان وىمر شكل منحني

 

 
الخشونة وسمك   مربع متوسط  العالقة بين الجذر التربيعي ل :(12الشكل)

SiO2  ع نو    المنماة عمى  سطح  سميكون p بمورتمتعدد ال . 
     االستنتاجات 
المنمذاة  SiO2 عالقذة تطيذة بذين سذم من تالل ما تقذدم ، تبذين بذان ال 

 13وىنذذد تسذذميط ج ذذد يىمذذر مذذن .  فولذذت 13الذذر  3وج ذذد اكنمذذاء مذذن 
فولذذت يقذذل معذذدل نمذذو  14وبعذذد  .فولذذت تكذذون هنالذذ  زيذذادة  فذذي السذذم 

ي االسذتقطاو وشذكل العالقذة ّوهنال  تشذاب ان بذين شذكل منحنذ . االوكسيد
يمكذذذن . تبذذذين ييضذذذا انذذذل بذذذين سذذذم  االوكسذذذيد  وج ذذذد منمذذذاء االوكسذذذيد 

معذدل  وان ،تحديد تجانس سم  االوكسيد من تالل منحني االسذتقطاو
 . SiO2 تشونة السط  تزداد بزيادة السم 
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Study the effect of both  polarization curve and SiO2 film thickness, which 

is growth by anodic oxidation technical on the homogeneity and roughness 

of  SiO2 surface 
 
Abstract 
This work involve the growth SiO2 film with different thicknesses on polycrystalline silicon p-type by anodic 

oxidation technique using three electrodes system in solution of (%25H2O/%75Ethanol), containing 0.1N KNO3. 

An Ellipsometer had been used to measure the thickness of SiO2. It has been observed that SiO2 thickness 

increased with increasing of voltages applied on the cell, and there was a similarity between the shape of the 

polarized curve and the relationship between the thickness of the oxide and the growth voltage  of  oxide. In this 

study, SiO2 surface roughness was measured using an AFM microscope. It has been found the surface roughness 

rate  increases with SiO2 thickness  increase. 

 

 

 


