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الرقیقة المحضره بطریقة (CdO)دراسة تأثیر السمك على بعض الخواص التركیبیھ والبصریھ ألغشیة

  في الفراغ التبخیر الحراري

  
  علي كاظم تقي

  ابن الھیثم -كلیة التربیة للعلوم الصرفة  - جامعة بغداد

  

  الخالصة

باستخدام  ( CdO)ألوكسید الكادمیوم nm 20± (400 , 300 , 200 )تم تحضیرثالث نماذج من أغشیة رقیقة ذات سمك 

رارة  ة ح ي درج اج ف ن الزج ى أرضیات م ي عل ادمیوم النق طریقة التبخیر الحراري في الفراغ وذلك بترسیب عنصر الك

ة  ة بدرجة     nm/sec ( 0.1 ± 3.2 )وبمعدل ترسیب   K( 300 )الغرف اذج الثالث دة النم ت أكس دة   K( 623)وتم ولم

  ساعتین في الھواء .

د ان تركیب االغشیة  ( XRD )دراسة الخواص التركیبیة لالغشیة الثالثة باعتماد تقنیة حیود االشعھ السینیة   تم د وج وق

ا  ا مكعب ك تركیب ور وتمتل اه ( Cubic ) كان متعدد التبل ة االتج ة للطول  [ 111 ]مع ھیمن ھ كدال جل طیف النفاذی د س . وق

ت لالغشبة ك nm ( 1100 – 300 )الموجي للمدى  افة لغرض معرفة قیمة فجوة الطاقة البصریھ وطبیعة االنتقال والثواب

  البصریة كدالة لطاقة الفوتون وقد شملت  كذلك الثوابت حساب معامل االمتصاص  ومعامل االنكسار.

  

  الخصائص البصریة ٫الخصائص التركیبیة  ٫التبخیر الحراري  ٫أوكسید الكادمیوم الكلمات المفتاحیة: 
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Study of thickness effect on some structural and optical properties of (CdO) 

thin films prepared by vacuum thermal evaporation method. 

 
Ali Kadhim Taki 

Baghdad University – College of Education for Pure Sciences – Ibn  Alhaitham. 

 

Abstract 

                Three different thickness ( 200 ٫ 300 ٫400 ) ±20 nm thin films of ( CdO ) were  

prepared by vacuum thermal evaporation by depositing pure cadmium on a glass substrates at 

a  temperature ( 300 ) K with a deposition  rate  ( 3.2 ± 0.1 ) nm/sec. 

The  prepared  films were oxidized   at a temperature of (623) K for two hours in air. 

The structural  properties study  for  the  films  were carried  out  using  ( XRD ) . 

It is found that all the prepared films were polycrystalline and have a cubic type with 

preferred orientation along [111] plane. 

Transmittance  spectrum  was  recorded  as a function of wavelength  ranging  from     (300 – 

1100) nm for the films in order to calculate the value of the optical energy gap, kind of 

transitions ,optical constants as a function of photon energy,  absorption coefficient ,  

refractive index were included . 

 

Key words:  Cadmium  oxide,  thermal  evaporation,  structural  properties ,  optical 

properties. 
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  المقدمة

 TCOs( )Transparent Conductiveیعد أوكسید الكادمیوم من أكاسید التوصیل الشفافة ویطلق علیھا اختصاراً (

Oxides ذ إ)، ھي عبارة عن أشباه موصالت مركبة مكونة من معدن متحد مع األوكسجین وتجمع ھذه المواد بین میزتین

) Cubicتتمیز بارتفاع توصیلیتھا ونفاذیتھا البصریة . أما طبیعـة تركیبـھ البلوري فیمتاز بـأنھ ذو تركیب بلـوري مكعب (

. ویَُصنف المركب في أشباه الموصالت NaCl  ([1]ب بلورة كلورید الصودیوم () مشابھ لتركیFCCمتمركـز الوجوه (

) 300(Kعند  درجة حرارة الغرفة  eV (2.6-2.16) وھو ذو فجوة طاقة تتراوح قیمتھا. [2] )n-typeمن النوع السالب (

 Optoelectronicلكھروبصریة (استخدم أوكسید الكادمیوم في مجال صناعـة النبـائط ا  المتمیزة . ولھذِه الَخصائِص[3]

Devices) كالثنــائیـات الضوئیـــة  (Diodes Photoلتطبیِق الخلیِة الشمسیِة وُمتَحِسَس  الكادمیومِ ) ویَِعدُ أوكسید ً مادّة

  .كذلك[4]غازات 

الكھربائیة التي امكانیة استخدامھ فـي مجاالت االتصاالت البصریـة التجاریة ومجـاالت الصناعـة االلكترونیة كالدوائر  

تستخدم ضمن أجھزة حدیثة مثل  الحاسبة اإللكترونیة، والمجھر االلكتروني، والمفاتیح الكھربائیة، والتصویر الضوئي، 

وفي أجھزة لیزر أشباه الموصالت، وفي صناعة المرشحات الضوئیة، والطالءات، والسیطرة على شدة اإلشعاع النافذ 

ي صناعة الخالیا الشمسیة وزیادة كفاءتھا، وكذلك تستخدم في مجاالت األقمار الصناعیة، والمنعكس في نوافذ األبنیة ، وف

  [4,3]وكثیر من الصناعات األخرى

دراسة و 400,300,200)( nm ±20بمدى سمك  النقیةCdO )  (تحضیر أغشیة ھو الغایة من اجراء ھذه الدراسة   

 الرقیقة المحضرة بطریقة التبخیر الحراري في  (CdO)غشیة تاثیر السمك على بعض الخواص التركیبیة والبصریة أل

  .  الفراغ

  

  الجزء العملي

تُقٌطع أذ ] 76)× (3mm 1]×26) األلمانیة بأبعادSUPE RIORأستعملت ارضیات زجاجیة مجھـزة مـن شركة ( 

، 300,200(400,( 20nm±بمدى سمك CdO)وذلك لترسیب أغشیة 3mm 1]×19)×[(26 ) الزجاجیة بأبعاداالرضیات 

اذ استعمل حویض من  5-10×(5 (mbar عند ضغط  Edwarde)- 320Eمنظومة التفریغ من نوع ( باستعمال

ً وأُستعملَ    Mo المولبدینیوم وتم تحضیر أغشیة . ) لترسیب الغشاءcm )1×1.5القناع من االلمنیوم بمساحة  ُصنَِع محلیا

)(CdO  ارضیات مـن الزجـاج بدرجة حرارة الغرفة النقیة بترسیب معـدن الكادمیوم النـقي علىK ) (300 وبمعدل

لمدة ساعتین  623)(K) لدرجة حرارة Cdومـن ثم عرضت أغشیـة الكادمیوم المحّضرة (nm/sec (0.1 ± 3.2) ترسیب 

  .بوجود الھواء لغرض اكسدتھا

باستعمال وذلك  (%99)نقاوة  وتمت عملیات تنظیف األرضیات الزجاجیة بأستعمال الماء المقطر والكحول االثیلي ذو

  ).Ultrasonic(جھاز الموجات فوق الصوتیة 
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 (SHIMADZU Japan)باستعمال جھاز حیود األشعة السینیة من نوع: النقیة CdO)أغشیة (تم التأكد من تركیب و

XRD 600 والباعث لألشعة السینیة من نوع ،Cu-K 1.5405و طول موجي) Å ة لقیاس ). واُستخِدمت الطریقة الوزنی

  سمك األغشیة المحضرة.

إنجلیزي الصنع، ضمن مدى الطول   (UV-Visible 1800 spectrophotometer) وقد أسخدم مطیاف نوع

 حساب النفاذیھ كدالھ للطول الموجي ، واستخدم برنامج حاسوبي لحساب فجوة الطاقةلnm (1100-300) الموجي  

  .لألغشیـة المحضرة  مسموحھالممنوعھ لالنتقاالت االلكترونیة المباشرة ال

  

  النتائج والمناقشة

أنھا من النوع أنھا ذات تركیب متعدد التبلوروالنقیة ) CdOبینت نتائج حیود األشعة السینیة لجمیع أغشیة ( 

ج وعند مقارنة نتائ 9,8,7,6,5] . [الباحثون] وھذه النتیجة تتفق مع ما توصل ألیھ 111وباالتجاه السائد [ ) Cubicالمكعب(

  ) وجد أنASTM) للمؤسسة األمیركیة لفحص المواد (0640-05مع  القیم الواردة في البطاقة المرقمة (البحث 

  

) وثابت dبین المستویات ( ) حیث تضمن قیم المسافھ1النتائج كانت متطابقـة إلى حٍد ما , كما مبیـن في الجدول رقم (

  ) .aالشبیكھ (

, نالحظ من 400,300,200)( nm ) ذات السمكCdO) ألغشیة (XRDسینیة () یمثل حیود األشعة ال1أما الشكل ( 

الشكل زیادة القیمھ العظمى للشدة مع زیادة سمك الغشاء ویمكن تفسیر ذلك الى ان زیاة سمك الغشاء أدى الى زیادة التبلور 

  ]13[ وتناقص العیوب البلوریھ وبالتالي زیادة شدة القمم

  Scherreر مـعادلة شرو تطبیق  (XRD)نتائج حیود االشعة السینیة ) باستخدام G.S(ي الحبیبوُحِسب معــدل الحـجـم 

[10] :   

……………….( 1 )= G.S                  

  حیث ان :

Ray -X  λ  ) 1.5406: طول موجة األشعة السینیة المستعملة Å. (  

FWHM B  . عرض المنحني عند منتصف القمة:  

 θ زاویة براك : .  

لألغشیة المحضرة  یـتزاید بزیادة الُسمك بینما تتناقص قیـم عرض الحبیبي أن معدل الحجم  )2ویبین الجدول رقم (

ویمكن تفسیر ذلك الى ان زیاة سمك الغشاء أدى الى زیادة التبلور  ) للقممFWHMالمنحنـي عند منتصف الشدة العظمى (
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 القمھ العظمى عرض المنحني لمنتصف نقصان قیمة لقمم مما یؤدي الىوتناقص العیوب البلوریھ وبالتالي زیادة شدة ا

)FWHM وبالتالي زیادة الحجم الحبیبي ((G.S) مع معادلة شرر.ما یتفق وھذا  ألن العالقھ بینھما عكسیھ  

االستعانة في األغشیة المحّضرة وذلك  ب )0N () وعدد الحبیبات البلوریھ لوحدة المساحھδوتم حساب كثافة االنخالعات ( 

    [10]. )  للنماذج المحّضرة وباعتماد المعادلتین التالیتینXRDبنتائج حیود األشعـة السینیـة (

  

            ……………(2)              ,         …………( 3 ) 

 

  یث ان :  ح    

t     سمك الغشاء :  

الحبیبات البلوریھ لوحدة المساحھ  ) وعدد δكثافة االنخالعات () نقصان 2وأظھرت النتائج الُمبینة في الجدول رقم (

)0N(الحبیبي اذ تتناسب كثافة االنخالع معدل الحجم زیادة  معما یتفق وھذا  ) بزیادة السُمكδ( عكسیا مع مربع الحجم 

  لحبیبي .عكسیا مع مكعب الحجم ا) 0N( الحبیبي وتتناسب عدد الحبیبات البلوریھ لوحدة المساحھ 

ع 2و نالحظ من الشكل ( ل م ا تق ع األغشیھ، وأنھ ) أن النفاذیة تزداد بصورة تدریجیة مع زیادة الطول الموجي لجمی

ي للسمك  دین ھ ل التل ا قب م الحصول علیھ ة ت یم للنفاذی ى ق دى الطول   nm (200)زیادة سمك األغشیة، إذ إن أعل د م عن

، وسبب قلة النفاذیة مع زیادة السمك ھو اعتمادھا بنحٍو كبیر على عامل السمك، إذ یؤدي دوراً nm(1000-800)الموجي 

ادة  ى زی ؤدي إل ر ی ى أن السمك الكبی ك إل ي ذل اء ویرجع السبب ف ة الغش ل نفاذی مك األغشیة تق ادة س كبیراً وفعاالً، إذ بزی

  على الغشاء. االمتصاص البصري، وبالتالي توھین جزء كبیر من اإلشعاع الساقط

   [11]من المعادلة      االتیة  A) من طیف االمتصاصیة  t) لألغشیة المحضرة بسمك(  αتم حساب معامل االمتصاص ( 

           
t
A303.2    ………………………………………………….( 4 ) 

  : سمك الغشاء t: االمتصاصیھ ،    Aحیث ان: 

 ), اذ یالحظ ان قیم معامل االمتصاص hνكدالة لطاقة الفوتون ( )α ( تغیر معامل االمتصاص )3(یوضح الشكل 
1-cm  410  وھذا یدل على احتمالیة كبیرة لالنتقاالت االلكترونیة المباشرة عند الطاقات العالیھ، كما یالحظ من المنحنیات

) ثم یزداد بشكل سریع eV )1.2-2.2ات        ان معامل االمتصاص بشكل عام یزداد بزیادة طاقة الفوتون في مدى الطاق

  . [9,8,6]وھذا یتفق مع ما توصلت إلیھ الدراسات قرب حافة االمتصاص بعد ذلك  

optتم حساب فجوة الطاقة البصریھ (
ℊE12[) استنادا الى المعادلة االتیة: [  

( 5 )………………………………………  

    حیث ان :            
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       hν   طاقة الفوتون الممتص :  

             β    ثابت  :  

   : فجوة الطاقة البصریة 

    α   المتصاص   : معامال       

   :  r     معامل یعتمد على نوع االنتقال, حیث انr   . الن نوع االنتقال ھو ُمباشر مسموح  

) ومـد الجزء المستـقیم مـن المنحني المرسوم لیتقـاطع  hυطاقـة الفوتون الساقط ( ) وαhυ(2ومن رسم العالقـة بیـن 

, نحصل على قیمة فجوة الطاقة لالنتقال المباشر المسموح مع محور طـاقة الفوتون السـاقط عند النقطــة 

  ولجمیع األغشیة المحّضرة.

وأن سبب ھذه   .غشیة المحضرة  بزیادة السمكلألنتقال المباشر فجوة الطاقة البصریة لال نقصان (4)یوضح الشكل 

)    وبالتالي vacanciesكالفراغات والفجوات (سبب في تقلیل العیوب البلوریة تالنقصان یعود إلى أن زیادة السمك قد ت

ة، وقد ادرجت قیم إلى نقصان في قیمة فجوة الطاق تقلیل المستویات الموضعیھ قرب حزمتي التكافؤ والتوصیل مما یؤدي

  ).3فجوة الطاقة لالغشیھ الثالثھ في الجدول (

  ] : 13وتم حساب معامل االنكسار من المعادلة االتیة [

R
RK

R
Rn

oo 




















1
1)1(

1
1

2/1

2

2

      ………………………( 6 ) 

 

 :[13]معامل الخمود المحسوبة من المعادلتین االتیتین oKاالنعكاسیة و Rحیث یمثل 

     R = 1- T- A  ………….( 7 )                ,       K0   =  ……………….( 8 ) 

                   

  

  حیث ان :

    A    ;  االمتصاصیھ :T    ;   النفاذیھ :λ   ;  الطول الموجي الساقط :α  معامل االمتصاص : 

كل ( ین الش ى ان ز5یب بب ال زا الس د یُع مك  وق ادة الس ار بزی ل االنكس ادة معام مك )  زی ادة الس ی

ع ق م ا یتف ذا م رة, وھ یة المحض ھ لالغش وري وانتظام ب البل ین التركی ي تحس ادة ف ى   زی ل عل  تعم
ة  ات الفوتونی و الطاق ار نح ل االنكس م معام ف قم اً زح ظ ایض ا یالح مك. كم ادة الس م بزی دة القم ادة ش زی

  الواطئة, وھذا ما یتفق مع نقصان فجوة الطاقة البصریة بزیادة السمك.  
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  ألستنتاجاتا

االغشیة كانت  أن nm (400,300,200)النقیة ذات سُمك  (CdO)أظھرت نتائج فحوصات األشعة السینیة ألغشیة 

ً مع ھیمنة االتجاه  ً مكعبا فجوة  تناقصوبزیادة الُسمك الحبیبي مع زیادة معدل الحجم  [111]متعددة التبلور ولھا تركیبا

اما بالنسبة لمعامل االمتصاص البصري فقد وجد . ة المباشرة المسموحھ بزیادة السمكالطاقة الممنوعھ لالنتقاالت االلكترونی

  انھ یزداد بشكل سریع بزیادة طاقة الفوتون مما یعطي اشاره واضحھ على امكانیة

  استخدام ھذا النوع من االغشیھ في تصنیع الخالیا الشمسیھ والكواشف البصریھ في مدیات الضوء المرئي .
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بمدى األشعة السینیة ألغشیة أوكسید الكادمیوم المحضره  مقارنة النتائج المستحصلة من نماذج حیود 1)الجدول (

  )0640-05) المرقمة (CdOـ () لASTMبنتائج بطاقة nm )(400,300,200 )سمك 
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Sample  

  

4.6560 4.6958  111  2.6882 2.7120  33.3022 33.000  CdO 200nm 

4.6715 4.6958  111  2.6971 2.7120  33.1897 33.000  CdO 300nm 

4.6973 4.6958  111  2.6989 2.7120  33.1663 33.000  CdO 400nm 

  

  ) النتائج المستحصلة من نماذج حیود األشعة السینیة ألغشیة أوكسید الكادمیوم لالغشیة المحضرة 2الجدول (

 

N0×1015 m-2 

 

σ×1015 m-2 
G.S  nm 

 

FWHM (deg) 

 

Sample  

0.9472 0.8246 34.82319 0.2487 CdO 200nm 

0.5757 0.5917 41.11106 0.2106 CdO 300nm 

0.3722 0.4424 47.54235 0.1821 CdO 400nm 
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  أوكسید الكادمیوم المحضرة قیم فجوة الطاقة لالنتقال المباشر المسموح ألغشیة 3)الجدول (

Eg (eV) Sample  

2.47 CdO 200nm 

2.24 CdO 300nm 

2.13 CdO 400nm 
  

  

  
  

  400,300,200)(nm بمدى سمك  ) بدرجة حرارة الغرفةCdOمخطط حیود األشعة السینیة لغشاء ( (1)شكل 
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) تغیر معامل االنكسار كدالة لطاقة الفوتون 5شكل (

 400,300,200)(nmبمدى سمك ) CdOألغشیة (

 
) فجوة الطاقة البصریة لالنتقال المباشر 4شكل (
 400,300,200)(nm بمدى سمك) CdOألغشیة (

 
ل  ةطیف  )2(ش ة الموجيدالة للطول  النفاذ  ألغش

)CdO( مد سمك nm)(400,300,200 

 
) تغیر معامل االمتصاص كدالة لطاقة الفوتون 3شكل (

 400,300,200)(nmبمدى سمك ) CdOألغشیة (


