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دراسة تأثير التشويب بالرصاص( )Pbعلى الخصائص البصرية ألغشية كبريتيد الكادميوم()CdS
الرقيقة المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري

عبد المجيد عياده ابراهيم ، 1رائد عبد الوهاب أسماعيل ، 2وطبان نشعان ندا

1

 1قسم الفيزياء  ،كلية التربية للعلوم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 2قسم الفيزياء  ،الجامعة التكنلوجية  ،بغداد  ،العراق

الملخص

فييه اييلا البمييد تمييت د ارسيية الرصيياغش البص يرية الكييية كبريتيييد الكييادميوم  CdSالنقييه والمكييول بالرصيياش بالنسييل )،(5%,10%,15%,20%
الممضرة بطريقة الترسيل الكيمياغه المراري على قواعد زجاجية بدرجة م اررة(.)350ºC

اكتملت دراسة الرصاغش البصرية تسيجي طيفييه النفاليية واصمتصاصيية لةلكيية الممضيرة ولميدل ااطيوا الموجيية) (300-1100 nmإل تبيي ن
) (86-82تقريبييا ف ييه المنطقيية المرغي يية ،واييه لات امتصاص ييية قليليية ،بع ييد
نفالييية كبريتي ييد الكييادميوم  CdSالنق ييه لات مقييدار ع ييا و إل تت يراو ب ييي
التكويل تق ك م نفالية االكية) (Tوطاقة الفجوة الممظورة) (Egوتزداد اصمتصاصية .اكيتملت الد ارسية كيللل عليى مسيال معامي اصمتصياش
( )αومعام الرمود (˳ )Kو طاقة الفجوة لالنتقاصت اإللكترونية المباكرة ولير المباكيرة فتبيي إ اصنتقياصت كانيت مي النيوا المباكير فقيط وقيد وجيد
ا فج ييوة الطاق يية ت يينرفة م ييو زي ييادة التك ييويل بالرص يياش مي ي ( )2.40eVلغك يياء  CdSالنق ييه ال ييى )2.35,2.31,2.25,2.19(eVلنس ييل التك ييويل
((5%,10%,15%,20%على التواله.

المقدمة:

تعييد د ارسيية المييادة بكييك لكيياء رقيييق م ي الموضييوعات الم ميية لفيزييياء

الع ييز الك رب يياغه .ق ييام ع ييدد مي ي الب يياماي بد ارس يية عوامي ي مرتلف يية مي ي

الماليية الصييلبة وقييد نس ي مت تقنييية اصلكييية الرقيقيية مسيياامة كبي يرة فييه
د ارسي ي بية اكي ييبات الموصي ييالت وتي ييم تمديي ييد العديي ييد م ي ي الر ي يواش الفيزياغيي يية

الممكي ي ن تي ي ار عل ييى الري يواش البصي يرية صلك ييية كبريتي ييد الك ييادميوم

والكيمياغي يية ل ييا ب ييدس تمدي ييد اس ييتردام ا ف ييه التطبيق ييات المرتلف يية

ومن ا التكويل بالرصاش إ زيادة نسبة التكويل قد تعم عليى زييادة
النفاليية نو نقصيان ا  .إل توصي الباميد  ]4ن النفاليية صلكيية CdS

][1

.ويطلي ييق مصي ييطل الغكي يياء الرقيي ييق ( ) thinfilmعلي ييى وصي ييس طبقي يية

النقييية الممض يرة بطريقيية الييرم الكيمييياغه الم يراري تص ي إلييى نكايير م ي

وامي ييدة او عي ييدة طبقي ييات م ي ي لرات المي ييادة صيتعي ييدل سي ييمك ا المي ييايكرو

( ، )80%وعنييد إضييافة الرصيياش كمييادة تكييويل فييا للييل ي ي ار فييه

الوامد (.[2])1µm

االكييية نو النفالييية  ،وبزيييادة نسييبة التكييويل بالرصيياش تق ي النفالييية

ا التطيور الماصي فييه مجييا ب تمضييير اصلكييية الرقيقيية ادل الييى تنييوا

بكييك ملمييوظ ،نمييا فجييوة الطاقيية البص يرية الكييية  CdSفقييد تق ي او

البمييود الراصيية بد ارسيية الر يواش الفيزياغييية ل ييلت اصلكييية ولتمضييير

تييزداد نتيجيية التكييويل .وقييد توص ي ك ي م ي البيياماي  ]5,6,7الييى ا

الكييية رقيقيية علييى درجيية عالييية م ي النقيياوة والدقيية والسيييطرة علييى سييمل

تغيي يير ( )αhνمي ييو طاقي يية الفوتي ييو ( )hνالكي ييية  CdS:Pbالممض ي يرة

الغكاء وتجانسه يتطلل اج زة دقيقة ومعقدة تمتاج اليى تكياليس بااظية.

بطريقيية الييرم الكيمييياغه الم يراري ،وم ي مالمظيية المنمنييه ف ي

التغييير

وندل للييل التعقيييد الييى البمييد ع ي ط ارغييق تكييو في ييا كلييس التمضييير

يكييو رطيياق لمييدل واسييو مي طاقييات الفوتييو مكييي اقر إلييى مصييو النييوا

ب لت الطريقة (قيد الدراسة) اق جودة وكفاءة مقارنية باالكيية الممضيرة
ب
باستردام الطراغق اصريرل  ،وميو لليل فان يا تعيد الكيية لات مواصيفات

يعطينييا فجييوة الطاقيية] ،[8وم ي اييلا الرسييم تييم اسييتنتاج ا فجييوة الطاقيية

2

المباكر م اصنتقاصت .وا إمتداد الريط المسيتقيم قاطعياق مميور الطاقية

منرفضيية وبيياج زة اق ي تعقيييداق ،علمييا انييه قييد تكييو اصلكييية الممض يرة

تق مو زيادة التكويل بالرصاش .

الجزء العملي

جيييدة نل يمك ي اصسييتفادة من ييا فييه تطبيقييات عملييية م ميية فييه مجيياصت
متع ييددة

][1,3

 .ل ييللل نرترن ييا ف ييه ا ييلا البم ييد طريق يية التملي ي الكيمي يياغه

ت ي ييم تمض ي ييير الممل ي ييو المس ي ييتردم ف ي ييه تمض ي ييير الك ي ييية  CdSالنقي ي يية

المراري .

والمكيوبة بالرصياش  Pbمي ريالت الكيادميوم الماغيية( CH3 COO)2

الجزء النظري

 )Cd.2H2Oلات الي ي ي ي ي ييوز الجزيغي ي ي ي ي ييه ( )266.53g/molكمصي ي ي ي ي ييدر

إ المعرفة الدقيقة لمعام اصمتصاش ومعام اصنكسيار وفجيوة الطاقية

للكييادميوم ور ييالت الرص يياش الماغييية ()CH3COO)2 Pb.3H2O

البصيرية اكييبات الموصييالت ،ضييرورية مي نج ي د ارسيية وتصييميم نج يزة

لات الوز الجزيغه ( )379.2 g/molكمصدر للرصاش والاايويورييا

بص ي يرية والكتروبص ي يرية متنوعي يية ،إل م ي ي الممك ي ي تمديي ييد ني ييوا اصنتقي ييا

( )CS(NH2)2لات ال ي ي ي ي ي ييوز الجزيغ ي ي ي ي ي ييه ( )76.12g/molكمص ي ي ي ي ي ييدر

الماص فه فجوة الطاقة للمواد فيما إلا كا مباك اقر نو لير مباكير مي

للكبري ييت .مي ييد ت ييم ارتي ييار التراكي ييز ( )0.1م ييوصري لكي ي مي ي ر ييالت
الكادميوم الماغية ورالت الرصاش الماغية و( )0.2موصري للاايويوريا.

رييال طيييس اصمتصيياش البصييري .وم ي تملي ي بيانييات اصنتقييا يمك ي
تمديييد الاوابييت البص يرية ما ي معام ي اصنكسييار ،معام ي الرمييود واابييت
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تم مسال او از المواد باستردام مي از مساس م نوا (Metller. A.

وطبولرافيي ي ي ي ي يية السي ي ي ي ي ييط للغكي ي ي ي ي يياء فقي ي ي ي ي ييد تمي ي ي ي ي ييت قياسي ي ي ي ي ييات النفاليي ي ي ي ي يية

) E-160مساسييته ( )10-4gmوسيعته ( )160 gmايم تيلال كي ميادت

) (Transmittanceضم ااطوا الموجبة ) (300-900nmلجمييو

فييه ( )50 mlم ي الميياء المقطيير والجييدو ( )1يوض ي نسييل الم يواد

االكيية الممضيرة بعيد ترسييب ا عليى نرضييات مي الزجياج وليومظ ن

المسييتردمة فييه تمضييير الكييية  CdSالنقييية والمكييابة بالرصيياش Pb

جميو االكية نفالة فه مدل واسو م الطيس ونعلى نفالية كانيت عنيد

فه ( )50ml.م الماء المقطر -:

ااطي يوا الموجي يية ) (600nmفم ييا ف ييوق إل تب ييدن نفالي يية جمي ييو االك ييية

جدول( )1نسب المواد المستخدمة في تحضير محاليل الرش
المجموا

نسبة  Sفه

()ml

المملو

()ml
50
50
50
50
50

100
100
100
100
100

نسبة  Pbفه
المملو

()ml
0.0
2.5
5
7.5
10

نسبة  Cdفه
المملو

()ml
50
47.5
45
42.5
40

بالابوت والا يتفيق ميو ميا توصيلت إليية د ارسيات سيابقة

نسبة
التكويل

قيد نوضيمت نتياغ النفاليية بوصيف ا دالية للطيو الميوجه صلكيية CdS
النقيية ان يا تمتليل معيد نفاليية يقيدر بميواله ( (85%ضيم

0%
5%
10%
15%
20%

المنطقية فيوق البنفسيجية والتيه تيزداد بكيك مياد عنيد القيمية (300-
)  400nmوتسيمى ايلت المنطقية بمافية اصمتصياش ااساسيية ،ميو
وجود انمراس قلي فه مافة اصمتصاش نمو الطاقات العالية والا بدورت
ييد عليى ن الميادة ايه كيبه موصيلة لات فجيوة طاقية واسيعة وا طاقية
الفوتونات فه المنطقة عالية النفالية ص تعانه امتصاصا عاليا ويمك ن

كفاس ماغ الى البياة.توضو القواعد الزجاجيية فيه منتصيس المسير

تعزل الت النتيجية بصيورة عامية إليى ن زييادة درجية المي اررة قيد زادت مي

الك رباغه بعد التاكد م ا المملو يسيقط بصيورة عموديية عليى جمييو

عملية النمو المبيبه ني زيادة مجم المبيبيات تيدريجيا و بالتياله نقصيا

اج يزاء القواعييد الزجاجييية وا سلسييلة التفيياعالت الكيمياغييية الم اررييية التييه

الميدود المبيبيية والتيه بيدوراا ندت إليى قلية التكيتت وزييادة تبليور الميادة،

تي ي دي ال ييى المص ييو عل ييى م ييادة كبريتي ييد الك ييادميوم الرصاص ييه تتماي ي

ونالمظ نيضيا ن طييس النفاليية يظ ير سيلوكاق بصيرياق متكياب اق مميا ييد

بالمعادلة الكيمياغية اآلتية-:
Cd1-X (CH3COO)2 · 2H2 O + PbX (CH3COO)2 · 3H2

على ن االكية تصل لتطبيقات الراليا الكمسيية ا المنطقية الطيفيية

الفعالة فه الراليا الكمسية تقو فه المنطقة المرغية.

O+CS(NH2)2

م ي الكييك ) (1نالمييظ ا نلكييية ) )CdSالمكييوبة تبييدي كييفافية اق ي

+ NH3 + NH4 +7CO2 +4CH2 +2H2 +Steam
والجييدو ( )2يبييي ظييروس العم ي بالنسييبة لمنظوميية الييرم الكيمييياغه

مي اصلكييية النقييية فييه المنطقيية المرغييية وفييوق البنفسييجية القريبيية إل تقي
النفالييية الييى ا تص ي إلييى ميواله ( )77%فييه العينييات المكييوبة بنسييبة

المراري(-:)CSP

( )20%وا النقصييا فييه قيييم النفالييية قييد يكييو بسييبل عملييية اإلكييابة

جدول ( )2معلمات الرش المتبعة في تحضير االغشية
ضغط
الهواء
0.1bar

عدد
الرشات
5
رشات

زمن
التوقف
1.52min.

زمن
الرشة
10sec.

مسافة
الرش
28cm

منطقية

الطيس المرغه والمنطقة تميت المميراء القريبية ميو وجيود نفاليية قليلية فيه

لميدة()5--10دقيقية وبعيد اكتميا اصلابية تيم المصيو عليى ممليو ارغيق

درجة
الحرارة
350C

مميا ي اي

الا الغكاء ا يكو مادة مضادة لالنعكاس.

تييم رلييط المملييو باسييتردام رييالط مغناطيسييه()Magnetic Stirrer

Cd 1-XPbX S

][5,4

ميييد لييم تظ يير إي تغيي يرات فييه الكييك العييام لمنمنييى النفالييية ،ميييد

الغشاء
الرقيق
CdS:Pb

يظ ي ي يير منمني ي ييى النفاليي ي يية للعيني ي ييات كافي ي يية (ليي ي يير المكي ي ييوبة والمكي ي ييوبة
بالرصاش) سلوكاق بصرياق متكاب اق مييد يبيدي زييادة مفاجغية وقويية عنيد
الط ي ييو الم ي ييوجه ( )400nmا ي ييم يمي ي ي ي إل ي ييى اصس ي ييتقرار عل ي ييى معي ي ييد

الر يواش البص يرية تعييد م ي الر يواش الم ميية الواجييل معرفت ييا وللييل

امتصي يياش معي ييي بعي ييد الطي ييو المي ييوجه ( )550nmواي ييلا يتفي ييق م ي ييو

بد ارسية ومسيال كي مي طيفيه النفاليية واصمتصاصيية وفجيوة الطاقية

البامي ييد  ]8ممي ييا يي ييد علي ييى ن اي ييلت االكي ييية تصي ييل كنافي ييلة بص ي يرية

الممنوعة.

للراليييا الكمسييية وتقييو فييه المنطقيية المرغييية م ي الطيييس واييلا مييا يبييرر

) (1النفاذية البصرية Optical Transmittance

اصاتم ييام المت ازي ييد مي ي قبي ي الب يياماي ف ييه اس ييتردام نلك ييية  CdSالنقي يية

يت يياار طي ييس النفالي يية البصي يرية بعوامي ي ع ييدة نام ييا التركي ييل الكيمي يياغه

والمكوبة كنوافل بصرية فه الراليا الكمسية السليكونية.

للمي ي ييادة والتركيي ي ييل البلي ي ييوري وطاقي ي يية الفوتي ي ييو السي ي يياقط وسي ي ييمل الغكي ي يياء
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الشكل) (1طيف النفاذية البصرية الغشية  CdSالنقية والمشوبة بالرصاص .Pb
( )2حساب االمتصاصية

طاق ييات الفوتون ييات الس يياقطة وع ييدم ق ييدرت ا عل ييى رف ييو اصلكترون ييات مي ي

Measurement Absorption

الكييك ( )2يبييي طيييس اصمتصاصييية لغكيياء ) (CdSالنقييه واالكييية
المكي ي ي ي ي ييوبة بالرصي ي ي ي ي يياش بالنسي ي ي ي ي ييل

مزمة التكاف الى مزمة التوصيي  ،وتفسيير لليل فيزياغيياق ايو ن الفوتيو

الس يياقط ل ييم يس ييتطو ن ي ييي اإللكت ييرو وينقل ييه مي ي مزم يية التك يياف إل ييى

( ،)5,10,15,20إل يتبي ي ي ي ي ييي ن

اصمتصاصي ي ييية تي ي ييزداد مي ي ييو زيي ي ييادة التكي ي ييويل  ،إل تي ي ييزداد اصمتصاصي ي ييية

مزميية التوصييي

لةلكييية بزيييادة التكييويل بالرصيياش لتص ي الييى نعلييى مسييتويات ا عنييد

لغكياء  CdSول يلا نصيبمت اصمتصاصيية تقي بزييادة الطيو المييوجه

نسبة التكيويل

) .)20ومي مالمظية الكيك نيضياق في

ا طاقيية الفوتييو السيياقط نقي م ي قيميية فجييوة الطاقيية

إل إ العالقية تكييو عكسييية ميابي الطييو المييوجه وطاقية الفوتييو واييلا

اصمتصاصيية

يتفق مو الباماي ]6,8

لجميييو االكييية تتنيياقش م ييو زيييادة الطييو الم ييوجه وللييل بسييبل قل يية

[]6

.

الشكل) (2طيف االمتصاصية البصرية الغشية  CdSالنقية والمشوبة بالرصاص Pb
( ،)5,10,15,20إل نالم ي ييظ ن معامي ي ي اصمتص ي يياش ي ي ييزداد بزي ي ييادة

) (3معامل االمتصاصAbsorption Coefficient :

طاقة الفوتيو ايم ييزداد بكيك سيريو فيه ميدل الطاقية )(2.15-2.5 eV

تييم مسييال معام ي اامتصيياش باصعتميياد علييى طيييس اصمتصاصييية
)(Aباسي ي ي ي ييتردام المعادلي ي ي ي يية ( )1-4الكي ي ي ي ييية  CdSالنقيي ي ي ي يية والمكي ي ي ي ييوبة

 ،مي ي ا ييلت الزي ييادة يمكي ي التع ييرس عل ييى ماف يية اصمتص يياش ااساسي ييية

بالرصاش ) (Pbالمرسبة على قواعد زجاجية .
)α = 2.303 A / t ……..(1

ومييدود اصنتق يياصت ب ييي مزميية التك يياف والتوص ييي  ،ميييد تب ييي ن ق يييم

معام ي ي ي اامتصي ي يياش (  ) لاللكي ي ييية النقيي ي يية والمكي ي ييوبة اي ي ييه بمي ي ييدود
( ،)α >10^5cm-1مميا يبييي مييدود اصنتقياصت اإللكترونييية المباكيرة

يوضي الكييك ( )3تغييير معامي اصمتصيياش( )αكداليية لطاقيية الفوتييو

إل يمك ي معرفيية طبيعيية اصنتقيياصت اصلكترونييية م ي معرفيية قيميية معام ي

) (hνلغكي يياء ) (CdSالنق ي ييه واالك ي ييية المكي ييوبة بالرص ي يياش بالنس ي ييل

186

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2015 ) 3( 20 ،

ISSN:1813 – 1662

اصمتصاش ف لا كانت قيمية معامي اصمتصياش عاليية ( )α >104فيا

ااساسية نمو ااطوا الموجية الطويله )الطاقة الواطغة( والا يعزل إلى

للل يعنه امتمالية مدود انتقا الكترونه مباكر].[7

ن التكيويل قيد ندل إليى زييادة المسيتويات المانمية بيالقرل مي مزمية

فييه نفييس الكييك ( )3نالمييظ إ قيميية معام ي اصمتصيياش تييزداد بكييك

التوصي وبالتاله فا إمكانيية امتصياش الفوتونيات لات الطاقية الواطغية

عييام عنييد طاقيية الفجييوة مييو زيييادة التكييويل ممييا يييد علييى نقصييا فجييوة

ممكنية جيدا ومي المعيروس فيه نكيبات الموصيالت ن التغيير فيه معامي

الطاقة.

اصمتصياش ايلا يعطينيا المريية فيه ارتييار الغكياء المناسيل لمجيل

وقيد تبيي انيه ميو زييادة نسيل التكيويل نالميظ إ انيال نقصيا فيه قييم

الكمية المرلوبة م الطيس الكمسه فه مالة تصنيو الراليا الكمسية

][8

النفاليية يقابليه زييادة فيه قييم اصمتصاصيية وانميراس مافية اصمتصياش

الشكل) (3معامل االمتصاص البصري الغشية  CdSالنقية والمشوبة بالرصاص Pb
إل تكو قيميية (  ، ) r  1ولليل برسيم العالقية الرطيية بيي

) (4فجوة الطاقة الممنوعة Forbidden Energy Gap

2

تعييد فجييوة الطاقيية البص يرية وامييدة مي ناييم الاوابييت البصيرية التييه يعتمييد

وبيي طاقية الفوتيو الس يياقط (  ) hوبميد الجيزء المسيتقيم مي المنمنيه

علي ي ييا ف ي ييه فيزي ي يياء نك ي ييبات الموص ي ييالت لتص ي يينيو العدي ي ييد مي ي ي النبي ي يياغط

ليقطييو ممييور طاقيية الفوتييو عنييد النقطيية  h 2  0وميييد تتمقييق

اإللكتروني ي يية ماي ي ي الرالي ي ييا الكمس ي ييية والكواك ي ييس ،والاناغي ي ييات الض ي ييوغية

المعادلة ( )7-2وبمعنى آرر ف (  )  g  hني ن نقطة القطيو تماي

وليرايا إل ييتم ارتييار ميواد لات فجيوة طاقية تقيارل طاقية الفوتونيات
ضيم

جيزء مي

قيميية فجييوة الطاقيية البص يرية ( )Egoptلالنتقييا المباكيير المسييمو وكمييا

الطييس الك رومغناطيسيه وبمسيل الماجية للسييطرة

اييو موض ي فييه الكييك

والتمكم بمقدار ما يمتش نو ما ينفل نو ما ينعكس م الفوتونات الساقطة

الكية ) (CdSالنقية والمكوبة بالرصاش.

من ييا نييوا مييادة الغكيياء الممضيير وطريقيية تمضييير الغكيياء وكييللل تتيياار

لقييد ندل التكييويل بالرصيياش إلييى تنيياقش قيييم ( )Egoptمييو زيييادة نسييل

بك ييك كبي يير بعمليت ييه اإلك ييابة والتل ييدي  ،فضي يالي عي ي لل ييل تت يياار فج ييوة

التك ي ييويل ،وا زي ي ييادة نس ي ييبة التك ي ييويل تي ي ي دي إل ي ييى تك ي ييو مس ي ييتويات

الطاقيية بظييروس التمضييير وطبيعيية البنييية التركيبييية لةلكييية الممض يرة

ومدل اصنتظام البلوري
يمكي

( )4الكييية ((CdSالنقييية والمكييوبة ويبييي

الجييدو ( )3قيييم فجييوة الطاقيية البص يرية لالنتقيياصت المباك يرة المسييمومة

علييى الغكيياء ] .[9انييال كاييير مي العوامي التييه تي ار فييه فجييوة الطاقيية

[]10

موضعية جدييدة نسيف مزمية التوصيي وايلت المسيتويات م يياة صسيتقبا

.

اإللكترونييات وتوليييد ليييو فييه فجييوة الطاقيية البصيرية واييلت الييليو تعم ي

مسييال فجيوة الطاقية البصيرية لالنتقيا المباكير المسيمو

باتجييات التقليي مي فجييوة الطاقيية  .واييه نمييد العيييول البلورييية واييلا يتفييق

م المعادلة (:)2
)α hν=Bo (hν – Egopt)r ……. (2

مو الباماو . ],7,9,8

الجدول ( )3يبين قيم فجوة الطاقة ألغشية  CdSالنقية والمشوبة بالرصاص .Pb
)CdS(pure) CdS:Pb(5%) CdS:Pb(10%) CdS:Pb(15%) CdS:Pb(20%
2.19

2.25

h 2

2.31
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الشكل) (4فجوة الطاقة البصرية الغشية  CdSالنقية والمشوبة بالرصاص Pb
لقد تم مسال معام الرمود م قيم معام اصمتصياش الممسيوبة مي

) (5معامل الخمود Extinction Coefficient (ko) :

يع ي ي ي ييرس معامي ي ي ي ي الرم ي ي ي ييود عل ي ي ي ييى ان ي ي ي ييه الرم ي ي ي ييود الماصي ي ي ي ي للموج ي ي ي يية

طيييس اصمتصاصييية ضييم مييدل ااطيوا الموجييية (،)300-900 nm

الك رومغناطيسييية داري المييادة واييو كمييية مييا تمتصييه الكترونييات المييادة

بمسييل المعادليية ( )3لةلكييية الممض يرة كافيية ،والكييك ( )5يبييي تغييير

م طاقة الفوتونيات السياقطة ،وعليى ايلا ااسياس فيا قيمتيه تتميدد مي

معام ي الرمييود كداليية لطاقيية الفوت ييو لةلكييية النقييية والمكييوبة ،وفي ييا

ر ييال تف يياعالت الموج يية الك رومغناطيس ييية م ييو الوس ييط ,وي ييتم مس ييال

نالمظ اعتماد معام الرمود على معام اصمتصاش إل ييزداد معامي
الرمي ييود بزيي ييادة طاقي يية الفوتي ييو

معامي الرميود مي ريال قييم معامي اصمتصياش الممسيوبة مي طييس

بالرصاش

اصمتصاصية وللل مسل المعادلة اآلتية]:[11

K 
).............(3
4
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.Pb  النقية والمشوبة بالرصاصCdS ( معامل الخمود ألغشية5) الشكل

االستنتاجات

 ا التك ييويل بالرص يياش ادل ال ييى نقص ييا ف ييه قيم يية فج ييوة الطاق يية-4
البص يرية وقييد تبييي ا اصنتقيياصت اصلكترونييية اييه م ي النييوا المباكيير

)تقريب ييا85%(  النقي يية نفالي يية عالي يية تصي ي ال ييىCdS  تمتل ييل الك ييية-1

. المسمو

ولك التكويل بالرصياش ادل اليى نقصيا فيه النفاليية ميو زييادة نسيبة

( عليى معامي اصمتصياشK˳) كيللل نالميظ اعتمياد معامي الرميود-5
وكيللل ييزداد بزييادة نسيل

.التكويل

إل يزداد معام الرمود بزيادة طاقة الفوتيو

) مييو زيييادة التكييويل وقييدA(  ادل التكييويل الييى زيييادة اصمتصاصييية-2

التكويل بالرصاش

.وجد ا اعظم امتصاصية مصلت ضم المدل المرغه م الطيس

 ا النتيياغ المستمصييلة م ي اييلا البمييد تفيييد فييه امكانييية اسييتردام-6

 ) لاللك ييية النقي يية والمك ييوبة ا ييه ( ن ق يييم معامي ي اامتص يياش-3

ماي ي ا ييلا الن ييوا مي ي اصلك ييية ف ييه تص يينيو الكواك ييس الض ييوغية والرالي ييا

) وكييللل صمظن ييا زي ييادة واضييمة ف ييه معامي يα >10^5cm-1(بمييدود

.الكمسية

.اصمتصاش عند الطاقات العالية بزيادة التكويل بالرصاش
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Study the Doping Effect of Lead(Pb) on the Optical Properties of
Cadmium Sulfide (CdS) Thin Films.
Abdul-Majeed E.Ibrahim1 , Raid A.Ismail2 , Wattban N. Nada1
1
2

Department of Physics, College of Education Pure Sciences , University of Tikrit , Tikrit , Iraq
Department of Physics , University of technological , Baghdad , Iraq

Abstract:
The optical properties of pure and doped Cadmium Sulfide thin films have been stadied in the present work.
Cadimum Sulfide can be doped by the Lead of (5%,10%,15%,20%) which prepared by chemical spray pyrolysis
technique were deposited on (350ºC) glass substrates. The optical properties– Trasmittance (T), Absorbtance
(A), Energy band gap (Eg), Absorption coefficient(α) and Extinction Coefficient (ko) - within wave length range
(330-1100)nm. The cadmium sulfide (pure) thin flims were found to exhibit hight trnsmittance abute (82-86)%,
the transmittance decreases with the increasing the doped ratio by the lead(Pb).The direct band gap energy of
films decreases from (2.40eV) for the pure thin films to (2.35,2.31,2.25,2.19 eV) for the doped by lead at
(5%,10%,15%,20%).
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