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تأثير التطعيم بالنيكل على بعض الخواص البصرية ألغشية كبريتيد الكادميوم
هاني هادي احمد ، 1كاظم عبد الواحد عادم

2

 1قسم علوم الفيزياء  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
 2قسم علوم الفيزياء  ،كلية العلوم  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراق

( تاريخ االستالم ، 2002 / 9 / 4 :تاريخ القبول) 2002 / 10 / 29 :

الملخص

تممم فممه امملا البرممة د ارسممة تمميمير التكعمميم بال يكممل علممص بعممغ ال موات البلمرية م (ممية كبريتيممد الكممادميوم ( )CdSالرقيقممة المرةمرر بكريقممة التب يممر الرمرار
الم(متر بسمم ) . (1µmتةمم ت د ارسمة ال موات البلمرية تسمجيل كيم

االمتلالمية لوكموال الموجيم  (400-1000)nmورسما

معاممل االمتلممات

وفجور الكاقة المبا(رر قبل التكعيم وبعد التكعيم ،وأظهرت ال تائج إن التكعميم أد المص زيمادر قميم معاممل االمتلمات ،ورلمول تقلمت فمه قيممة فجمور الكاقمة،
وت(كيل مستويات كاقة إةافية ةمن فجور الكاقة.

المقدمة

يسم م ممت دم ملم م ممكلق ام (م م ممية الرقيقم م ممة لول م م م

كبقم م ممة أو كبقم م ممات عديم م ممدر

) )Layersمم ممن لرات المم ممادر ال يتعم ممد سم مممكها مم ممايكرومتر وارم ممد أو عم ممدر
ا ومترات ،وم ها رقيقة وا(ة (سهلة الكسر) يج

ترسيبها علمص ممادر لملبة

ممل الزجاج أو السليكون أو بعغ اممالح أو البموليميرات  ،تمتلم ام (مية
الرقيق ممة ل ممائت ومميم مزات ال تك ممون مت مموفرر ف ممه تراكيم م

ولهمما القابليممة علممص التولمميل الكهربممائه ع ممدما ترتفممي درجممة ر اررتهمما الممص رممد

ِ

معين  .إن دراسة وات أية مادر علص (كل أ (مية رقيقمة كمما امو معمرو
مممن المواةمميي المهمممة جممداي ،إل إن المممادر ع ممدما تكممون ب(ممكل
تمتل م

(مماء رقيممق

اسممتعماالت وتكبيقممات فممه العلمموم والل م اعات كافممة السمميما أن علممم

المم مواد ام ممر ،

ارلكترو يممات الرممدية يقمموم اسن علممص اسممتعمال المممادر ب(ممكل أ (ممية رقيقممة

فرقيقة سمكها المت ااه فه اللمغر وكبمر سمبة السمكق إلمص الرجمم م رتهما

و ال ممة ف ممه ال ممدوائر الكهربائي ممة المتكامل ممة والراس ممبة وف ممه ال الي مما ال(مس ممية

ويفوقه مما

والةوئية ،ومي لل است دمت رزالة تميمير الغيموم فمه مجابهمة الكيمارين فمه

عممن لممائت

الرم ممر العالميم ممة الما يم ممة ،واسم ممتمرت برم مموة مكمفم ممة وموسم ممعة للتعم ممر علم ممص

 .رة مميت د ارس ممة

وات المواد (ب المولملة وتركيبهما وب ائهما ( البلمور ) وامكا يمة االسمتفادر

تقريبماي ابتمداء

القلم م ممو م هم م مما عمليم م مماي وأممم م ممرت ام م مملو البرم م مموة عم م ممن تل م م م يي المقومم م ممات

بكريق م ممة الترلي م ممل

( ) Rectifiersع م م ممام  1886والم م م ممم ائية) ) Diodeوالم ائي م م ممات الة م م مموئية

وفمه سم ة ( )1852رةمر كمل ممن ب مزن

( )Photodiodeوالت ار سسممتور عممام  . 1946واسممت تج البممارمون أن ةمموء

( ) Bunsen and Groveأ (مية رقيقممة معد يمة باسمت دام التفاعمل

ال( م مممس يمك م ممن أن ير م ممول مبا(م م مرر إل م ممص كاق م ممة كهربائي م ممة بواس م ممكة ال الي م مما

الكيم مماو ( ) Chemical Reactionوتق ي ممة التم ممرليل بالتم ممفري ألت ممواجه

ال(مس م ممية .وق م ممد لم م م عت أول

لي م ممة (مس م ممية م م ممن ام ( م ممية الرقيق م ممة م م ممن

) (Glow Discharge Sputterationوممروراي بعمام  1957تمكممن العمالم

( )CuS,CdSوبكف م م مماءر تروي م م ممل ( )1%عل م م ممص أي م م ممد الع م م ممالم Shirland

ف مماراد م ممن الرل ممول عل ممص ( مماء مع ممد ه رقي ممق بتق ي ممة التب ي ممر الرم مرار

وجماعت عام . 1954

( ) Thermal Evaporationولل بإمرار تيمار كهربمائه فمه سمل معمد ه

تعر عملية التكعميم أو الت(موي

وتس م ي إلممص الدرجممة التممه يتب ممر بهمما ،وفممه عممام  1876قممام () Adams

أ(ممباو المولممالت ال قيممة ،امملو ال(موائ

بترةمير أ (مية رقيقممة ماللمقة لكبقممة البالتي يموم ود ارسممة والمها البلمرية

الكهربائيممة م( ممباو المول ممالت ع ممد االتم مزان المرم مموداي ميكه ،و تك ممون كماف ممة

تركم ممباي فيزياوي مماي فري ممداي ية ممااه تركيم م

() 1

أرادي ممة البل ممورر أريا م ماي

أريا مماي أ ممر  ،وتتمتممي ام (ممية ب لممائت فيزياويممة ت تل م
المم مواد المكو ممة له مما وا ممه ف ممه رالته مما الم ممجمية ()Bulk

()2

ام (ية الرقيقة بااتمام الفيزياويين م مل اكممر ممن قمرن و لم
م م ممن ع م ممام ( )1838إل رةم م ممر أول ( م مماء رقي م ممق ل م ممل
الكهربائه () Electrolysis
وكرو

() 3

والكهربائية( ،)2وفه عام ( )1887تولل العمالم ( ارولمد) إلممص إمكا يمة تب يمر
المعادن باست دام تق ية التب ير الررار فه الفراغ ،عن كريمق تسم ين سمل
ممن البالتي يموم ،وفمه عمام ( ) 1888قمام العمالم ك مت (  ) Kenetبترةمير
أ (ية رقيقة من المعادن ودرس معامل اال كسار لها( ،)4وعلمص ممر السم وات

كور العلماء تق يات ترةير ام (ية الرقيقة ممل التب ير الم مائه فمه الفمراغ
الممل اكت(م

مممن قبممل العممالم (اوكممارت) ( . )5تقممدمت د ارسممة الجا م

()2

()8

بأأ هما إةمافة متعممدر ل(موائ

معي مة إلمص

تعمممل علممص الس ميكرر علممص اللممفات

ارلكترو ممات فممه رزمممة التولمميل مسمماوية لكمافممة الفجموات فممه رزمممة التكمماف
بال سم ممبة لمولم ممل تم ممام ال قم مماور ل التركي م م
بإةافة بعغ ال(وائ

البلم ممور الممم مماله .و وجم ممد ا م م

إلص أ(باو المولالت فإ هما تعممل علمص زيمادر معاممل

التول مميل الكهرب ممائه للم ممادر وعل ممص ظه ممور مموش وار ممد م ممن ر ممامالت ال( ممر ة
وتةا ل أو ا تفاء ال وش اس ر ،فعلص سبيل الممال يتم تكعميم السمليكون أو

العملممه

الجرم مما يو م ( ) Geمم ممن المجموعم ممة المالمم ممة للجم ممدول الم ممدور ممم ممل البم ممورون

لو (ممية الرقيقممة مممن ممالل قياسممات كممل مممن( ) Jaminو( )Fizeaو(uink

واملم يوم أوالكالسميوم أو اال مديوم  ،أو يكمون التكعميم بملرات ممن المجموعمة

ال ظممر مممن قبممل العممالم ( )Drudeوبمملل رققممت امملو البرمموة

ال امسة للجدول الدور كالفسفور أو الزر يخ أو اال تيمون فإلا كمان التكعميم

 )Qوالجا م

قفزر سريعة فه مجال ام (ية الرقيقة

(. )6

إن جميممي امجهمزر ارلكترو يممة الرديمممة تعتمممد اعتمممادا كليمما ي فممه عملهمما علممص
م مواد لات لممائت فيزيائيممة وكيميائيممة الممة بممالمواد (ممب المولمملة التممه
تمتل م

موات الع موازل ع ممد درجممات الر م اررر الم فةممة ( اللممفر المكلممق)

ممن المجموعمة ال امسمة فيكلممق علمص (مب المولممل المل يرتمو علممص لرات
المجموعم ممة ال امسم ممة بم ممال وش السم ممال

( )N -typeوالع الم ممر الما رم ممة (

، )Donerأممما إلا كممان التكعمميم للسممليكون مممن ع الممر لرات المجموعممة
()9

المالمم م م ممة فتسم م م مممص بالع الم م م ممر القابلم م م ممة ( . ) Acceptorsإن ال( م م م موائ

(
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 ) Impuritiesوالعيم م م ممو ( )Defectsفم م م ممه أ(م م م ممباو المولم م م ممالت تر م م م ممدة
عمليمة

مستويات كاقة مسمورة فه الفجمور المم وعمة واملو المسمتويات تسمب

إعمادر االترمماد لات المممررلتين ريمة يسممتر ه ارلكتممرون فمه رزمممة التولمميل

 -2عملية التطعيم:
اعتمم م م م م ممدت كريقم م م م م ممة التب يم م م م م ممر الر م م م م م مرار الم(م م م م م ممتر بيسم م م م م ممت دام فم م م م م ممس
الم ظوم ممة) (Edwards 306ف ممه ترة ممير أ ( ممية كبريتي ممد الك ممادميوم

المص العيممو ويسمتمر فممه االسممتر اء المص ان يلممل إلممص رزممة التكمماف ويترممد

CdSالمكعمممة بال يكممل  Niب سممبة تكعمميم

مي الفجور فتتال(ص كما مبين فه ال(كل (،.(10,11) )1

وارم ممد أرم ممدااما مم ممن المولبم ممد يوم ) (Moلتب يم ممر CdSوأ م ممر مم ممن الت كسم ممتن
لتب يمر . Niوقمد تمم ترسمي

 5باسممت دام رويةممين فممه ن

جميمي اال سمية فمه ريمز ل فمراغ عماله برمدود

( )10-6 mbarعلممص أسمماس ل درجممة رم اررر مسمماوية لدرجممة رم اررر الم تبممر
بسم ممم ) (1µmولغم ممرغ التعم ممر علم ممص ك ارئم ممق ترةم ممير ام (م ممية ب(م ممكل
تفليله وكلل امجهزر المست دمة يمكن الرجوش الص الملدر).(9
 -3القياسات البصرية

Optical measurement

أجريم ممت القياسم ممات البل م مرية لو (م ممية المرة م مرر للمرك م م
التكعيم باست دام جهاز المكيا
الشكل ( )1يوضح عملية إعادة االتحاد ذات المرحلتين خالل مستوي
()11

القنص ضمن الفجوة المحظورة لشبه موصل

.

تعتبر مادر كبريتيد الكادميوم من ع الر المجموعة الما يمة– السادسمة ( –II
 ) VIمممن الجممدول ال ممدور ويكممون التركيم م
السمداسم ممه ( ) Hexagonalأو مموش المكعم م
 ) Diamondكممما موةممق فممه ال(ممكل ()2

البلممور لهمملو الم ممادر مممن ال م مموش
وال ممل ي( ممب تركيم م

( )12

الم مماس (

 .وتكممون ورممدر ال ليممة مممن

ال وش المتمركمز االوجم (  )F.C.Cال يرماك كمل ايمون كبريمت بيربعمة أيو مات
كم ممادميوم بمسم ممافات متسم مماوية مكو م ممة ام مميكالأ رباعي م ماأ م تظم م ماأ ومرك م مزو أيم ممون

 CdSقبم ممل وبعم ممد

)  (Spectrophotometerالمجهمز ممن

قبل (ركة ) )Perkin-Elmerلو الممد الكيفمه

 (200-320)nmممن

ممالل قيمماس االمتلالممية ) (Aكدالممة للكممول الممموجه ( )λوبعممد الرلممول
علص االمتلالمية المقابلمة لوكموال الموجيمة تمم رسما
باست دام العالقة ااالتية

معاممل االمتلمات

.

)(9,11,14

رية ان:

1
 (cm )  2.303 A
)d ...........................................(1

:Aاالمتلالية  :d ،سم الغ(اء المرةر ). (1µm
فجور الكاقة المم وعة ( واه اقلر مسافة عمودية بين قلر

تم رسا

الكبريت ،أمما اسلمرر التمه تمربك بمين أيو مات الكبريتيمد والكمادميوم امه لمرر

رزمة التوليل وقلر رزمة التكاف )من العالقة استية ): (14,15
)αhν = B(hν-Eg)γ…………………………...(2
رية أن B :واه كمية مابتة و  hνكاقة الفوتون الساقك أن العامل ()λ

التبلور( ) Polycrystallineوتمتل فجمور كاقمة ( ) Energy gapمقمداراا

مساوية )(1/2

تسمماامية اتجممة عممن ا(ممت ار إلكتممرو ين بممين لرر الكممادميوم والكبريممت ،تمتل م
مممادر (  ) CdSلو ماأ برتقالي ماأ ملممف اأر واممه كبقممة (ممفافة ولهمما تركي م

متعممدد

( .) 13 ( ) 2.4eV

ي تل

وش اال تقاالت الراللة فتكون قيمت

رس

لال تقاالت المبا(رر المسمورة (العمودية ) و) (3/2لال تقاالت المبا(رر
المم وعة.

النتائج والمناقشة

-1الخواص البصرية

تائج ال وات البلرية تسجيل كي

تةم ت

االمتلالية

) (Absorbanceدالة للكول الموجه ةمن الم كقة ،(400-1000)nm
يوةق ال(كل ) (3كي

االمتلالية قبل التكعيم رية الرظ أن رافة

االمتلات الته تممل الرد الفالل بين الم كقة الته يكون فيها
شكل ( ) 2التركيب البلوري لمادة كبريتيد الكادميوم ( .)11

الجزء العملي

 -1تحضير أغشية كبريتيد الكادميوم CdS
رةممرت ام (ممية الرقيقممة للمرك م

 CdSال قممه بكريقممة التب يممر الر مرار

امتلات الةوء عاله والم كقة الته يكون فيها امتلات الةوء قليل
تقي ع د الكول الموجه  510nmوت(ير الو ال تيجة إن رافة االمتلات
تممل لفة

الة بالمادر

ير معتمدر علص كريقة الترةير وان الو

ال تيجة توافق مي ال تائج الته رلل عليها بارمون

رون ).(11,14

بواسممكة ورممدر التب يممر ) (Edwards 306باسممت دام رممويغ وارممد مممن

ا م

جميمي أ (مية  CdSال قيمة فمه ريممز ل

4

ص ة ()A

المولبمد يوم ) . (Moوقمد تمم ترسمي

5

ف مراغ عمماله بر ممدود ( )10-6 mbarعلممص أسمماس ل درج ممة ر م اررر مس مماوية

3
2

لدرجة ر اررر الم تبر بسم ) (1µmولغمرغ التعمر علمص ك ارئمق ترةمير

1

ام (م ممية ب(م ممكل تفلم مميله وكم مملل امجه م مزر المسم ممت دمة يمكم ممن الرجم مموش إلم ممص
الملدر).(11
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شكل ( )3االمتصاصية دالة للطول ألموجي لغشاء CdSالنقي.
االمتلالية دالة للكول الموجه بعد

100

التكعيم رية الرظ ان رافة االمتلات امساسية تقي ايةاي فه الم كقة
المرئية من الكي

الكهرومغ اكيسه واه مرلورر بين )(510-580

nmإ أ ها تزر

رو امكوال الموجية الكويلة.

 104 Xمع م ا م

أما ال(كل ) (4فيوةق كي
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ة ال ت ()eV

5
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1.2

ص ة() A

4

شكل( )6معامل االمتصاص كدالة لطاقة الفوتون لغشاء ( )CdSالمطعم

3

بالنيكل.

2
1

 -3فجوة الطاقة
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ال ج ()nm
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تم رسا

400

شكل ( )4االمتصاصية دالة للطول ألموجي لغشاء CdSالمطعمبالنيكل.
 -2معامل االمتصاص

تم دراسة تغير معامل االمتلات كدالة لكاقة الفوتون م (ية ()CdS

قبل التكعيم بال يكل ومن ال(كل ) (5الرظ :

 CdSال قيمة برمدود  ) 2.42( eVقبمل التكعمميم باسمت دام المعادلمة ( )2مممن
العالقمة )αhυ)1/2دالمة لكاقمة الفوتمون وبي مل ممماس لل مك المسمتقيم ع مدما 0
= )αhυ)1/2كم مما فم ممه ال(م ممكل( )7وام مملو ال تيج ممة تتفم ممق مم ممي تم ممائج الملم ممادر
والبروة الم (ورر ةمن تق يات ترةير م تلفة(.)11

يمتل كبريتيد الكادميوم قبل التكعيم معامل االمتلات عال

1/2

800
700
600
500
400
300
200
100
0
()αhυ

-1

فجور الكاقة المم وعمة ( )Egلال تقمال المبا(مر المسمموح م (مية

يلل مداو إلص )  (10 cmع د الكاقات الفوتو ية العالية
-1

3
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Abstract :
In this research study the effect of doping by Ni on optical properties of CdS thin films of (1)µm
thickness has been prepared by heat evaporation method .optical properties were include recording of
absorbance spectra for prepared films in the range of (400-1000) nm wave lengths, the absorption
coefficient and the energy gap were calculated before and after doping, finally the doping affected
(CdS) thin films by decrease the value absorption coefficient and increase the energy gap, also the
energy level produced as a result the doping.

