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دراسة الخصائص التركيبية و الثوابت البصرية للتراكيب النانوية المحضرة بالتحلل
المائي الغشية اوكسيد التيتانيوم والمرسبة بطريقة الصب بالقطرة
* احمد ناجي.د.م. ماجد حميد أ.د.م. أبراهيم موسى أ.علي صدام لفته م
الجامعة المستنصرية – كليةالتربية – قسم الفيزياء
*الجامعة المستنصرية – كليةالعلوم – قسم الفيزياء
:المستخلص
) باستخدام طريقة الصب باالقطر بعاد اااباةµ1m(  بسمكTiO2 حضرت اغشية اوكسيد
كلوريد التيتانيوم بالماء مع قطرات من حامض الهايدروليك المركا وترسايب الششااء ىلاو قواىاد
النفااياة وحسااب

 تم تساجي طيا، ) وبدرجة حرار الشرفة2.5 * 2.5( cm2 جاجية وبأبعاد

) وحسااابت الثوابااات900-370(nm االمتصاصاااية لهااااا االغشاااية فاااد ماااد االطاااوا الموجيااا
الكهرباائد بج ئيا

 ثابات العا، معاما االنكساار، معام الخماود، البصرية المتمثل ب االنعكاسي
. الحقيقد والخيالد والتوصيلية الضوئي

Studying the Structure and Optical constants Properties of
nanoparticles prepared by hydrolysis of titanium oxide
deposition by drop casting method
Abstract:
Thin films of (TiO2) with (1µm) thickness have been prepared by
Drop casting technique after dissolving titanium chloride with distilled
water with drops of concentrated hydrochloric acid on glass substrate with
(2.5 * 2.5 ) cm2 dimensions . Optical properties include recording of
transmittance and calculate absorptance spectra for prepared films in
wavelengths range (370-900)nm. Optical constants sach as: reflectance,
extinction coefficient, refractive index, real and imaginary parts of the
dielectric constant and the electrical conductivity
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المقدمة :
يعتبر ثنائد اوكسيد التيتانيوم احد اكاسيد التوصي الشفافة اات االستخدامات الواسع لكونها
تمتلك العديد من الخواص البصرية المناسبة لتلك التطبيقات ،إضافة إلو النفااية العالية للمد
المرئد وتحت األحمر البعيد من مد الطي الكهرومشناطيسد[ .]1,2وتكون األغشية المصنعة
من هاه االكاسيد اات متانة ىالية واات معام انكسار ىالد .واا نالحظ الفرق بين وبين بعض
المركبات مث  CdO-TiO2والمحضر كاغشية رقيقة فانها تمتلك توصيلية ممتا اىلو من
 8300S/cmوكالك تمتلك هاه المركبات خصائص بصرية ممتا (فجو طاقة كبير )3.7eV
والتد تصلح للتطبيقات الفوتوفولتائية.ىالو ىلو الك فان استخدام هاه االغشية فد التكنلوجيا أتاح
المجا الو تصنيع مواد اات مواصفات ىالية تستخدم فد التطبيقات لاا هد مناسبة لتطبيقات
الطالءات العاكسة المضاد والطالءات البصرية المتعدد الطبقات (تستخدم كأليا بصرية)
] . [1,2ان فجو الطاقة البصرية لماد اوكسيدالتيتانيوم الثنائد هد ) [3] ) 3.0eVوهاه بدورها
سو تؤدي الو نفااية بصرية ضعيفة فد منطقة االطوا الموجية القصير غير ان طريقة
الترسيب أدت للحصو ىلو احجام نانوية يعطد االمكانية للسيطر ىلو خصائص هاه الماد
وجعلها اكثر مالئمة ىند استخدامها فد التطبيقات كالخاليا الشمسي والمرايا الحراري والمقاومات
المتشيره ونبائط تحسس الشا ات. [4-6] .
تعددت التقنيات المستخدمة لترسيب هاه االغشية فقد استخدمت طريقة الترايا ،التبخير
الحراري للمحلو  -الجالتيند ،التبخير الكمد ،التحل الكيميائد الحراري[7-10].
الهدف من البحث
يهد هاا البحث الو تحضير اغشية ثنائد اوكسيد التيتانيوم بطريقة الصب بالقطر ومعرفة
تأثير تلك الطريقة ىلو بعض الثوابت البصرية.
العمل التجريبي
تم تحضير محلو اوكسيد التيتانيوم بطريقة االاابة كلوريد التيتانيوم )  (TiCl3فد ) (10mlمن
الماء المقطر و) (100 µLمن حامض ) (HClالمرك بالخلط والتحريك لمد ساىة وتم تحضير
غشاء ) (TiO2بطريقة الصب بالقطر بإضافة ثالث قطرات سعة القطر الواحد )(100 µL
ىلو مسخن حراري بحيث ال ت يد درجة الحرار ىن ) (80oCفد الضشط الجوي االىتيادي
داخ المختبر حيث اثبتت هاه الطريقة كفاءتها وسهولتها وانخفاض كلفتها إضافة إلو الك أن هاه
الطريقة استخدمت حديثا بكثر لما لها من امكانية تكوين اغشية نانوية وكالك لدراسة الخواص
الفي يائية للعديد من المواد ىلو شك أغشية رقيقة ،وتم انتخاب افض غشاء للحصو ىلو
غشاء رقيقة متجانسة خالية من الثقوب االبرية ،متماسكة مع القاىد .
نم

قياس

سمك

الغشاء

بالطريقة

الوزنية

من

خالل

العالقة

التالية:

m
A

d

 dيمثل السمك m ,الفرق في الكتلة   ,الكثافة  A,هي مساحة القاعدة وباستخدام ميزان
الكتروني حساس من نوع ميتلر تبلغ حساسيته  10-4gوذلك لغرض وزن القاعدة الزجاجية قبل
وبعد عملية التحلل .لقد وجد بان سمك الغشاء هو بحدود .0.5±0.05m
سجل طيفي النفاذية واالمتصاصية باستخدام مطياف من النوع ( )shimadzuصنع في اليابان
ولمدى االطوال الموجية  300-900nmوقد سجلت جميع القراءات في درجة حرارة الغرفة.
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واستخدام برنامج حاسوبي لغرض حساب قيم كافة الخصائص البصرية قيد الدراسة في هذا البحث.
النتائج والحسابات
يمثل الشكل (*) حيود االشعة السينية ( )X-Ray Diffractionوالذي يمثل العالقة بيين الشيدة )(I
وضييعا الزاوييية) , (2θتييم حسيياب حجييم البلوري يات باسييتخدام العالقيية (*) حيييث مخطييي حيييود
االشعة السينة( )XRDلغشاء ( ) TiO2بين الشدة على محيور الصيادات وضيعا الزاويية عليى
محور السينات ثم نجد قيمة الحجم البلوريات
)*(D  K sch  /  cos( )......... .......... .......... ..

حيث  Kschثابت شرر  β ,عرض المنصا للمنحني الحيود
يمثل الشكل ( )1العالقة البيانية بين االمتصاصيه( )Aوالطول الموجي الساقي الغشية TiO2
تم حساب االنعكاسيه ) (Rمن العالقة رقم (. )1
A+R+T =1
)R = A-T-1 …….(1
اذا ان:A :االمتصاصية:T,النفاذية ,
يمثل الشكل ( )2العالقة البيانية بين االنعكاسية وطاقة الفوتون الساقي الغشية . TiO2
وتم حساب معامل الخمود ( )Koمن العالقة()2
)Ko = αλ/4π ……………… (2
اذا ان ( )αمعامل االمتصاص )λ(,الطول الموجي للشعاع الساقي.
يمثل الشكل ( )3العالقة البيانية بين معامل الخمود وطاقة الفوتون الساقي الغشية .TiO2
تم حساب معامل االنكسار ( )noمن العالقة (.)3
)no={(1+R/1-R)2-(KO2+1)}1/2+(1+R/1-R)…………..(3
يمثل الشكل ( )4العالقة البيانية بين معامل االنكسار وطاقة الفوتون الساقي الغشية .TiO2
تيييم حسييياب ثابيييت العيييزل الكهربيييائي بجزئييييه الحقيقيييي ( )Є1والخييييالي ( )Є2والاااك مااان خاااال
العالقتين( )4و(.)5
)no2 - ko2 ………..(4

)= 2 noko………..(5
يمث الشك ( )5العالقة البيانية بين ثابت الع
.TiO2
يمث الشك ( )6العالقة البيانية بين ثابت الع
.TiO2
تم حساب التوصيلية( )σمن العالقة (.)6

=

Є1

Є2

الكهربائد الحقيقد وطاقة الفوتون الساقط الغشية
الكهربائد الخيالد وطاقة الفوتون الساقط الغشية

)σ = α no C / 4π ………..(6
حيث أن  Cسرعة الضوء بالفراغ .
يمثل الشكل ( )7العالقة البيانية بين التوصيلية الضوئية وطاقة الفوتون الساقي الغشية . TiO2
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النتائج والمناقشة
اظهرت نتائج حيود االشعة السينية لمدى زوايا براك )  (10 -90ان االغشية المحضرة تعزى
الى  TiO2وضمن التراكيب المتعددة التبلور والمحدد بالقمتين الظاهرتان ذات االتجاهية)(240
 TiO2(111) , TiO2واليوجد اثر الي مادة اخرى .يمثل الشكل (*) حيود االشعة السينية (X-
 )Ray Diffractionوالذي يمثل العالقة بين الشدة ) (Iوضعا الزاوية) , (2θتم حساب حجم
البلوريات باالعتماد على مخطي حيود االشعة السينة( )XRDلغشاء ( . ) TiO2ومن خالل
استخدام العالقة (*)ان الحجم البلوري هو ضمن مدى المواد النانوية ) . (30nm
يمثل شكل ( )1العالقة بين االمتصاصيه والطول الموجي  ,من الشكل يتبين لنا ان االمتصاصيه
) (Aتزدادكلما يزداد الطول الموجي  ,في حين نالحظ ان االمتصاصيه تزداد زيادة سريعه
ومفاجئه عند الطول الموجي( )370A0تقريبا الى ( )500A0نتيجة االنتقال المباشر لاللكترون من
حزمة التكافئ الى حزمة التوصيل ونالحظ ان االمتصاصية تقل عند الطول الموجي()500A0
تقريبا الى ( )750A0وتثبت من الطول الموجي( )750 A0تقريبا الى (.)900 A0
يبين الشكل ( )2العالقة بين االنعكاسيه وطاقة الفوتون الغشية ثنائي اوكسيد التيتانيوم نالحظ ان
منحنى االنعكاسيه يشير بوضوح الى ان اعلى نسبة انعكاس التتجاوز ) (0.5عند طاقة الفوتون
) (2.5 eVوان اختالف طبيعة السطح لالغشاء قد يكون وراء شكل للمنحني المرسوم او بسبب
ظروف التحضير
يبين الشكل رقم ( )3زيادة معامل الخمود بزيادة طاقة الفوتون الساقي من خالل مالحظة شكل
المنحني نالحظ الزياده السريعه في قيمة معامل الخمود قد تكون ناتجه من الزياده السريعه في
االمتصاص بسب ارتباط معامل الخمود بمعامل االمتصاص.
نالحظ من الشكل ( )4اليوجد تغير واضح لتغير شكل منحني معامل االنكسار مع زيادة طاقة
الفوتون الساقي مع شكل منحني االنعكاس مع أختالف قيمة معامل االنكسار عند اعلى قيمة
امتصاص لطاقة للفوتون الساقي والتغير البسيي في شكل المنحني قد يعود الى طبيعة السطح
وظروف تحضير الغشاء))
ونرى من الشكل ( )5تغير ثابت العزل الحقيقي مشابه لتغير معامل الخمود مع طاقة الفوتون.لكون
تاثير معامل الخمود اكبر من بتاثيره معامل االنكسار حسب المعادلة رقم ( )4فيمكن اهمال تاثير
معامل االنكسار من باب التقريب ونالحظ من الشكل ( )6عند زيادة طاقة الفوتون الساقي نرى تغير
واضح في الجزء الخيالي بسبب االرتباط الواضح بين قيمة الجزء الخيالي لثابت العزل ومعامل
الخمود حسب المعادلة رقم ( )5لذلك بزيادة طاقة الفوتون الساقي قد زدادة قيمة الجزء الخيالي
لثابت العزل الكهربائيونالحظ ايظا ان قيمة ثابت العزل الحقيقي هو ابر بكثير من قيمة ثابت العزل
الخيالي عن ذات القيمة من طاقة الفوتون .
يبين الشكل( )7ان زيادة طاقة الفوتون الساقي ادى زيادة قيمة التوصيليه الضوئيه.
o
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االستنتاجات
 ان طريقة التحلل لمادة كلوريد التيتانيوم يؤدي الى تاكسد التيتانيوم بعد األذابة وبدرجات.1
(80oC ) واطئة التزيد عن
 ان استخدام طريقة الصب بالقطرة ادى الى تكون اغشية نانوية بطريقة بسيطة ورخيصة.2
 وذات جدوى اقتصادية عالية وصديقة للبيئة,الثمن وفي الظروف االعتيادية
 ان زيادة طاقة الفوتون الساقي ادى الى زيادة كل من معامل الخمود والجزء الحقيقي.3
.الخيالي من ثابت العزل الكهربائي والتوصيليه الضوئيه
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TiO2 ( الغشيةXRD) يمثل الشكل (*) مخطط الحيود السينة
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يمثل الشكل ( )1العالقة البيانية بين االمتصاصية والطول الموجي الساقط الغشية TiO2

يمثل الشكل ( )2العالقة البيانية بين االنعكاسية وطاقة الفوتون الساقط الغشية TiO2
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يمثل الشكل ( )3العالقة البيانية بين معامل الخمود وطاقة الفوتون الساقط الغشية TiO2

يمثل الشكل ( )4العالقة البيانية بين معامل االنكسار وطاقة الفوتون الساقط الغشية TiO2
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يمثل الشكل ( )5العالقة البيانية بين ثابت العزل الحقيقي وطاقة الفوتون الساقط الغشية TiO2

يمثل الشكل ( )6العالقة البيانية بين ثابت العزل الخيالي وطاقة الفوتون الساقط الغشية TiO2
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يمثل الشكل ( )7العالقة البيانية بين التوصيلية وطاقة الفوتون الساقط الغشية TiO2
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