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دراسة تأثير التلدين و التشعيع بليزر األركون على بعض الخواص البصرية ألغشية اوكسيد
النحاس))CuO
زهير ناجي مجيد

قسم الفيزياء  ،كلية التربية للعلوم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص

تم في هذا البحث دراسة تأثير التلدين و التشعيع بليزر األركون على بعض الخواص البصرية ألغشيية اوكسييد النحيا

والتيي حريرت بطريقية الير

الكيميائي الحراري ولسمك  .1000A°حيث تمت دراسة الخواص البصرية للغشاء والتي تتريمن اننعكاسيية و فجيول الطاقية ومعاميت انمتصياص
كيدوات لطاقية الفوتيون  .وهيذ الخيواص قيد تميت د ارسيتاا فيي المنطقيية المرئيية والفيوق بنفسيجية فيي ميدأل األطيوات الموجيية مين  (300-900)nmوذلييك
باسييتخدام مطيييا

ميين نييو ) . (UV-Visibleثييم درسييت الخيواص قبييت وبعييد التلييدين و التشييعيع تبييين ميين خييتت النتييائ إن هييذ الخيواص قييد تغيييرت

بعد التلدين و التشعيع.

المقدمـة:

يعد فر فيزياء األغشية الرقيقة من الفرو المامة لفيزياء الحالية الصيلبة
وهييذا الفيير يتعامييت مييع نبييائط دقيقيية تتص ي

التطبيقات المختلفة ] .[3,4و يعيد لييزر األركيون احيد ئصينا

اللييزرات

جميعاييا بأناييا ذات سييمك

األيونييية للغ يازات النبيليية التييي تعمييت فييي المنطقيية المرئييية والمنطقيية فييوق

الييذرات ئو الجزيئييات

ئيرييا ليييزرات ئيونييية

صييغير جييدال يقييت عيين ) (1µmناتجيية عيين تكثي ي

ئو انيون ييات والت ييي تمتل ييك خي يواص فري ييدل هام يية تختلي ي

البنفسييجية ميين الطي ي

عم ييا إذا كان ييت

ويقييع رييمن هييذا الصيين

لغازات نيادرل مثيت الكريبتيون و الزينيون وتعميت هيذ اللييزرات فيي الغالي

عب ييارل ع يين جس ييم س ييميك كالص ييفات الاندس ييية والفيزيائي يية وع ييدم تي يوازن

بموجة مستمرل التي يكون تأهيت المستوأل العليوي للييزر ئكثير مين تأهييت

تركيباا المايكروي ولألغشية الرقيقة استعمانت واسيعة ريمن مجيانت

المسييتوأل السييفلي  .مييع ئن القليييت مناييا يعمييت بموجيية نبرييية النييي يكييون

متعددل حيث تدخت في صناعة العدييد مين مكونيات األجايزل ارلكترونيية

فياا تأهيت المستوأل العلوي اقت من تأهيت المسيتوأل السيفلي لفتيرل قصييرل

ومع ييدات الخ ييزن المغناطيس ييي ومرش ييحات الت ييداخت

جييدا .وهييو ذو طاقيية  150mWوبطييوت مييوجي  515nmو بقييدرل

كمي ييا تسي ييتخدم في ييي صي ييناعة الي ييدوائر

 1326.964 W/cmويسييتخدم فييي المجييانت الطبييية بشييكت واسييع

المتناهي يية الدق يية وال ييدوائر الكاربائي يية للمجا يير ارلكترون ييي وف ييي ص ييناعة

].[5و يعتبير ) (CuOمين ئشيبا الموصيتت الماميية وذليك لكونيم احييد

الدقيق يية و الكواشي ي
والطي ييتء العي يياك

وغيي يير العي يياك

2

عيوازت المتسييعات والمقومييات  .ونظي ار لصييغر حجماييا وخفيية وزناييا ف ناييا

مركبييات النحييا

تستخدم في الحاسبات الرقمية ].[1,2

ويتميز بتركيبم البلوري األحادي الميت ويمتياز بياللون البنيي الغيامق وهيو

إن فيزي يياء الحال يية الص ييلبة ه ييي اح ييد العل ييوم المام يية الت ييي تعن ييى بد ارس يية

عي ييديم الرائحي يية وبي ييالنظر نمتتكي ييم فج ي ييول طاقي يية كبي ي يرل نسي ييبيال حي ي يوالي

الخواص الفيزيائية المختلفة للمواد الصيلبة التيي تشيمت األواصير وترتيي
الييذرات واسييتقطا

الكيميائييية ويمكيين الحصييوت عليييم ميين ئكسييدل النحييا

 2eVومعامي ييت امتصي يياص عي ييالي في ييي المنطقي يية المرئيي يية يس ي يتخدم في ييي

الجزيئييات وتصيرفات انلكترونييات الحيرل والطليقيية فييي

التطبيقات الشمسية وخاصة الختيا الروئية – الح ارريية الشمسيية حييث

المادل باررافة إلى الخواص الكاربائيية للميواد النقيية وتليك التيي تحتيوي

يتطل

امتصاصية ذات كفاءل عالية ومدأل جييد مين انسيتق اررية وكيذلك

على شيوائ  ،إريافة إليى الخيواص المغناطيسيية والميكانيكيية للميواد فيي

تتطل

امتصاصية عالية في مدأل الطوت ئلموجي المرئي ]. [6

درجييات ح اررييية واطئيية و تترتي

بعض الخواص التي تمت دراستها في هذا البحث

ذرات المييواد الصييلبة علييى هيئيية وحييدات

هندسييية ئولييية تعيييد نفسيياا بانتظييام رييمن فريياء الجسييم الصييل  ،وتبعييا

 -1االنعكاسية :

لدرجة اننتظام فان المواد الصلبة توجد ب شكات عديدل تتيراو فيي العيادل

وهي ئوليى العملييات الفيزيائيية التيي تحصيت للريوء لحظية سيقوطم عليى

بييين ئحادييية البلييورل ) (single crystalالتييي تمثييت ئعلييى درجيية انتظييام

سييطا المييادل وهييي تمثييت النسييبة بييين شييدل الرييوء الميينعك

والعشي ي يوائية ) (Amorphousالت ي ييي تفتق ي يير ال ي ييى اننتظ ي ييام البل ي ييوري.إن

إليى شيدل الريوء السياقط وهييذ خاصيية السيطو الصيقيلة .وتعتميد قيميية

الخصييائص البص يرية للم يواد الصييلبة تعتمييد علييى توزيعييات انلكترونييات
فييي ذراتاييا وبالتييالي فاييي تعتمييد علييى طريقيية ترتيي

عيين المييادل

اننعكييا

وانتظييام الييذرات ،لييذا

فييي األغشييية الرقيقيية علييى ثتثيية عوامييت ئساسييية هييي س سييمك

الغش يياء وخش ييونتم ون ييو م ييادل الغش يياء  .إن ت ييأثير الس ييمك عل ييى طيي ي

في ييان مي يين متطلبي ييات فاي ييم هي ييذ الخصي ييائص ود ارسي ييتاا تحديي ييد عتقتاي ييا

اننعكاس ييية ه ييو ص ييفة خاص يية باألغش ييية الرقيق يية فق ييط ويح ييدث ر ييمن

بالخص ييائص التركيبي يية للمي يواد الص ييلبة بش ييكت ع ييام وئش ييبا الموص ييتت

األط يوات الموجييية القريبيية ميين سييمك الغشيياء حيييث تحييدث هييذ الظيياهرل

بشييكت خيياص .و تتييأثر الم يواد شييبم الموصييلة بييالح اررل والرييوء والمجييات

نتيج يية التي ييداخت الحاص ييت بي ييين الموج يية المنعكسي يية م يين السي ييطا العلي ييوي

المغناطيسييي فرييت عيين تييأثير الش يوائ  ،ونتيجيية لحساسييية الم يواد شييبم

للغشيياء والموجيية المنعكسيية ميين السييطا السييفلي للغشيياء  .كمييا ئن وجييود

الموص ييلة با ييذ العوام ييت فق ييد ئص ييبحت م يين المي يواد البالغ يية األهمي يية ف ييي

التر يياري
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عل ييى زي ييادل قيم يية التش ييتت وت ييزداد معا ييا اننعكاس ييية [ . ]7وت ييم حس ييا

انلكتروني ي يية مث ي ييت الختي ي ييا الشمس ي ييية و الكواشي ي ي

اننعكاسية من قانون حفظ الطاقة [.]8
)R + A + T = 1 ---------(1
حيث إن س  Rس اننعكاسية  : T ,النفاذية  A ,س انمتصاصية

وغيرهييا ،ويييتم اختيييار ميواد شييبم موصييلة تقييارن طاقيية فجوتاييا الممنوعيية
مع طاقة الفوتونات رمن الجيزء المرئيي مين الطيي
وذلك لمعرفة مقيدار ميا ينفيذ و يميتص ئو يينعك

ويمكن كتابة هذ المعادلة بصيغة ئخرأل س
)R= 1 – A- T ------(2
 -2معامل االمتصاص :

على الغشاء  .تم حسا

والثنائي ي ييات الر ي ييوئية
الكارومغناطيسيي،
مين الفوتونيات المي ثرل

فجول الطاقة باستخدام المعادلة التالية [.]12

)αh ν) =A (hν -Eg)r ------(5
حي ي ييث إن س  -αمعام ي ييت انمتص ي يياص һν,طاق ي يية الفوت ي ييون A ,ثاب ي ييت ,

يعر معامت انمتصاص بأنم نسبة النقصان فيي قيمية فييض طاقية

Egفجول الطاقةr ,مقدار ئسي وقيمة  rهي ½ لتنتقيات المباشير اليذي تيم

ارش ييعا بالنس ييبة لوح ييدل المس ييافة باتج ييا انتش ييار الموج يية داخ ييت الوس ييط

حسابم وبتربيع المعادلة نحصت على هذ المعادلة .

[ .]9ويعتمد على طاقة الفوتونات والطوت ئلميوجي وكيذلك طبيعية سيطا

)αh ν) 2 =A 2 (hν- Eg) -------(6

الغش يياء الرقي ييق وفج ييول الطاق يية لش ييبم الموص ييت وك ييذلك ن ييو اننتق ييانت

الجانب العملي :

انلكترونييية التييي تحييدث بييين حزمتييي التكيياف والتوصيييت و يعبيير عنييم

تييم تحرييير األغشييية الرقيقيية المسييتخدمة فييي هييذا البحييث بطريقيية اليير

بالمعادلة اآلتية [. ]10
)It = I o e ------- ( 3
وبعد إجراء بعض العمليات الحسابية نحصت على المعادلة التالية
)α=2.303l A/t -------(4
حيث αس معامت انمتصاص و tس سمك الغشاء وAس انمتصاصية

الكيميييائي الحيراري حيييث اسييتخدمت مييادل نتيرات النحييا

-αt

المائييية ورمزهييا

الكيميييائي  Cu(No3)23H2Oوهييي مييادل علييى شييكت مسييحوق ئزرق
اللييون وزناييا المكيياف

 241.6س يريعة الييذوبان بالميياء وتييم إذابتاييا فييي

 100mlميين الميياء المقطيير  .وبعييد ذوباناييا إذابيية تدريجييية باسييتخدام

 -3فجوة الطاقة :

الخييتط المغناطيسييي وصييونل إلييى محلييوت نتيرات النحييا

تعيير بأناييا الطاقيية التزميية رثييارل انلكترونييات ميين قميية حزميية التكيياف

 ,رسييبت علييى

قواعد من زجاج وئما المعادلة التي تيم الحصيوت منايا عليى الغشياء فايي

إلى قعر حزمة التوصيت  ,وقد سميت بالممنوعة ألن المدل الزمنيية التيي

[.]13

يمتل ييك فياي ييا ارلكتي ييرون الطاق يية خي ييتت الفسي ييحة الموج ييودل بي ييين حزمتي ييي

)Cu(NO3)2 Heat CuO + 4NO + O2 -----(7
350°C

التكيياف والتوصيييت تكييون قصيييرل [ .]11وهييي ميين ئهييم الثوابييت البص يرية

والشكت  1يورا منظومة تحرير ئغشية اوكسيد النحا

المعتمي ييدل في ييي فيزيي يياء ئشي ييبا الموصي ييتت لتصي يينيع العديي ييد مي يين النبي ييائط

شكل ( )1يوضح منظومة الرش الكيميائي الحراري بكافة اجزائها
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وتمت عملية تلدين األغشية باستخدام فيرن ئلمياني المنشيأ وبدرجية حي اررل
 400 °Cولمييدل نص ي

و فج ييول الطاق يية باحتس ييا

سيياعة حيييث تسيياعد هييذ العملييية علييى زيييادل

قيما ييا م يين خ ييتت برن ييام خ يياص بحس ييا

الثوابييت البص يرية بعييد حسييا

قيييم انمتصاصييية و النفاذييية المحسييوبة

تبلور الغشاء وتقليت العييو البلوريية فييم و تيم ئيريال تشيعيع األغشيية

ميين جايياز  UVوادخالاييا فييي البرنييام الخيياص لحسييا

بليييزر انرك ييون حيييث ت ييم ور ييع الش يريحة عل ييى بعييد ) (2mم يين جا يياز

البصرية .

الليزر بعد تثبيتاا وجعت شعا ليزر اييون انركيون يسيقط عليايا بصيورل
عمودييية ولفت يرل  . 15minوتييم حسييا

-1االنعكاسية .

سييمك الغشيياء الرقيييق باسييتخدام

الطريقة الوزنيم وبتطبيق العتقة اآلتية[.]14
)T = Δ w /ρd A ------- (8
حي ييثtس س ييمك الغش يياء Δw -س ف ييرق ال ييوزن قب ييت وبع ييد الترس ييي

باسييتخدام العتقيية  2تييم حسييا

بقييية الثوابييت

اننعكاسييية والشييكت  2يورييا ان

اننعكاسييية قب ييت و بعييد التل ييدين و التشييعيع كدال يية لطاقيية الفوت ييون حي ييث
ادأل التلييدين الييى زيييادل اننعكاسييية بسييب

ρd-س

كبيير متوس يط قطيير الحبيبييات

البلورييية لمييادل الغشيياء والتييي بييدورها ت ي ثر علييى طبيعيية السييطا  ..امييا

كثافة مادل )A- (g /Cm3س مساحة الغشاء ) ( Cm2

بعد التشعيع فنتحظ نقصان فيي مقيدار اننعكاسيية نتيجية نقصيان فيي

النتائج والمناقشة:

حج ييم البل ييورات الص ييغيرل لم ييادل الغش يياء  .وه ييذ النتيج يية مقارب يية لنتيج يية

تم اخذ بعض الخواص ودراستاا مثت اننعكاسية و معامت انمتصاص

الباحثين [.]8,15

Reflectance before annealing and irradiation
Reflectance after annealing

0.5

Reflectance after irradiation

0.45
0.4

0.25
0.2
0.15
0.1

Reflectance

0.35
0.3

0.05
0
2.5

2.3

1.9

2.1

1.5

1.7

)hv (eV

الشكل ( )2االنعكاسية قبل وبعد التلدين و التشعيع كدالة لطاقة الفوتون
 -2معامل االمتصاص :
باسييتخدام العتقيية  4تييم حسييا

ئدأل إلييى نقصييان قيميية معامييت انمتصيياص وسييب

ذلييك يعييود إل ييى ئن

معامييت انمتصيياص ويورييا الشييكت

التشي ي ييعيع ئدأل الي ي ييى تقليي ي ييت درجي ي يية التبلي ي ييور والتي ي ييي ئثي ي ييرت في ي ييي عمليي ي يية

إن التليدين

انمتص يياص وقلل ييت م يين انلكترون ييات الت ييي يمك يين ان تص ييت ال ييى ح ييزم

 3معاميت انمتصياص قبيت وبعيد التليدين و التشيعيع كيي

التوصيت هذ النتيجة مقاربة لنتيجة الباحثين [.]16,17

ئدأل إل ييى زي ييادل معام ييت انمتص يياص وذل ييك ألن ييم يعي ييد تنظ يييم التركيي ي
البلوري للميادل ويقليت العييو البلوريية الموجيودل فيايا  .ئميا التشيعيع فقيد

1
0.8

Absorption cofficient after irradiation

0.6
0.4
0.2

Absorption cofficient cm

Absorption cofficient before annealing and
irradiation
Absorption cofficient after annealing

0
2.5

2.3

1.9

2.1

1.5

1.7

)hv (e V

الشكل ( )3معامل االمتصاص قبل وبعد التلدين و التشعيع كدالة لطاقة الفوتون
 -3فجوة الطاقة

باسييتخدام العتقيية  6تييم حسييا

مستويات مورعية إريافية ريمن الفجيول المحظيورل وبيالقر مين حزمية
التوص يييت والت ييي ب ييدورها ق ييد تس ييب

فجييول الطاقيية ويتبييين لنييا ميين الشييكت

ئحيان ييال تقلي ييت مقاوم يية الغش يياء  .ئم ييا

 4ان فجييول الطاقيية قبييت وبعييد التلييدين و التشييعيع ان التلييدين ئدأل الييى

التشييعيع ئدأل زيييادل فجييول الطاقيية وذلييك ألن التشييعيع ئدأل الييى نقصييان

نقصيان قيمية فجيول الطاقية وتفسيير هييذا النقصيان هيو إنيم ئدأل اليى توليييد

معاميت انمتصياص والييذي ئدأل بيدور الييى نقصيان فييي عيدد تصييادمات
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الفوت ييون م ييع الم ييادل وه ييذا يي ي دي ب ييدور ال ييى نقص ييان ع ييدد انلكترون ييات
والفج يوات ممييا ئدأل الييى زيييادل فجييول الطاقيية وهييذ النتيجيية تقييار نتيجيية

) فجوة الطاقة قبل وبعد التلدين و التشعيع كدالة لطاقة الفوتون4( الشكل
ليم معاميت امتصياص عيالي و التليدين ادأل

االستنتاجات

 غشاء اوكسيد النحيا-2

. الى زيادتم بينما التشعيع ادأل الى نقصانم
لييم فجييول طاقيية عالييية و التلييدين ادأل الييى

 ادأل التلدين الى زيادل قيمية اننعكاسيية بينميا ادأل التشيعيع اليى-1

 غشيياء اوكسيييد النحييا-3

. نقصان قيمتاا

. نقصي ي ي ي ي ييان قيمتاي ي ي ي ي ييا بينمي ي ي ي ي ييا التشي ي ي ي ي ييعيع ادأل الي ي ي ي ي ييى زيي ي ي ي ي ييادل قيمتاي ي ي ي ي ييا
الكيمييائي الحيراريل مجلية جامعية دييالى للعليوم الصيرفة
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Study The effect of Annealing and Argon Laser Irradiation on the some
optical properties of CuO Thin film
Zuheer Naji Majeed
Department of Physics , College of Education for pure science , Tikrit University , Tikrit , Iraq

Abstract
In this research the effect of annealing and Argon Laser Irradiation on some optical properties of CuO thin
films have been done. Thin films were prepared by chemical spray pyrolysis technique . The thickness of films
was 1000 A°. Optical properties such as Reflectance, Energy band gap and Absorption coefficient as a function
of photon energy have been studied within the wavelength range of (300-900) nm, using UV-visible
Spectrophotometer, before and after annealing and irradiation. It is found that the optical properties are
changed.
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