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 المشوبة و المشوبة غیر الكادمیوم كبریتید الغشیة والتركیبیة البصریة الخصائص دراسة

  بااللمنیوم

 
 علي محمد صادق جعفر                            ھزاع قدوري صالح .د

  الفیزیاء قسم / التربیة كلیة / المستنصریة الجامعة

  

  الخالصة

 قواعد على الحراري الكیمیائي التحلل بطریقة بااللمنیوم والمشوبة غیرالمشویة الكادمیوم كبریتید أغشیة حضرت

 نتائج اظھرت والبصریھ التركیبیة الخصائص على بااللمنیوم التشویب تأثیر درس. 400C حرارة وبدرجة زجاجیة

 بایون والتشویب السداسي النوع من التبلوروطوره متعدد تركیب ذات المحضرة االغشیة بان السینیة باالشعة الفحوصات

 یتراوح والذي النانوي المدى ضمن جمیعھا وجدت الحبیبي الحجم حساب وعند البلوري التركیب على یؤثر لم Al+3 االلمنیوم

 تشیر اذ). nm 950-350( مدى ضمن واالمتصاصیھ بالنفاذیھ المتمثلة البصریة الخصائص درست). nm 55-29( بین ما

 وحللت ودرست .التشویب وبعد قبل لالغشیة مباشره انتقاالت ھي االلكترونیة االنتقاالت بان البصري االمتصاص معامل قیم

  .والخیالي الحقیقي العزل ثابت ، االنكسار معامل ، الخمود معامل مثل البصریھ الثوابت بعض

  

  الحراري الكیمیائي التحلل ، التشویب تأثیر ، الكادمیوم كبریتید أغشیة: المفتاحیة الكلمات
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Study of optical and structural properties of undoped and doped 

Cadmium sulphide thin films with Aluminum 

 

Abstract 

Aluminum doped and undoped Cadmium sulphide thin films were prepared by spray 

pyrolysis method on glass substrate at 400C temperature. The effects of Al on the structural 

and optical properties were investigated. The crystal and orientation of the CdS and CdS:Al 

were investigated by x-ray diffraction patterns. All the deposited films are polycrystalline and 

hexagonal phase and Al3+ ions entering the lattice interstitially. The grain sizes were calculated 

almost (29-55 nm). The optical absorbance and transmittance through spectra in the (350-950 

nm) were recorded. The optical absorption coefficient studies reveal that the transition is direct 

band gap energy. And other optical constants such as extinction coefficient, refractive index, 

real and imaginary parts of dielectric constant have been determined and analyzed. 

  

  ھالمقدم

 لھذه البلوري التركیب]. 1[ (II-VI) السادسة – الثانیة المجموعة عناصر منھ موصلھ شب مادة (CdS) الكادمیوم كبریتید  

ً  اكثر السداسي الطور وان (Hexagonal Wurtizt) والسداسي (Zinc blend) المكعب ھو المادة  الطور من استقرارا

 عنھ ناتجھ تساھمی آصره ھي والكادمیوم الكبریت ایونات بین تربط التي االصره.  [2]الغرفة حرارة درجات في المكعب

ھ طاق فجوة وعرض عالیة ضوئیة وتوصیلیة مباشرهھ طاق فجوة یمتلك وكذلك والكادمیوم الكبریت ذرة بین الكترونین اشتراك

 ذات تكون (CdS) اغشیة ان .المرئي الطیف من القصیرة المنطقة في m 0.52 موجي طول عند اي 2.4eV ھو

 بلورة وان الطویلة، المرئیة الموجیة لالطوال بالنسبة نافذة تكون بینما القصیرة المرئیة الموجیة االطوال عند أمتصاصیة

(CdS) بنوع ویتواجد للبرتقالي، مائل أصفر لون تمتلك (n-type)  و(p-type) ونوع التحضیر عملیة على باالعتماد 

 التشویب] تاثیر Khallaf et al ]2 درس حیث (CdS) الغشیةھ كشائب المعادن من انواع عدة تاثیر دراسة تم . [3]الشائبة

 ان فلوحظ). CBD( بطریقة والمحضرة (CdS) الغشیةھ والبصری التركیبیة الخصائص علىھ مختلف وبتراكیز Inو  Alـ ب

 بشدة تقلھ الطاق وفجوةھ، العالی التراكیز في بینیة مواقع الى یتحول ثمھ الواطئ بالتراكیزھ استبدالی مواقع یحتل Al+3 ایون

ھ والبصری التركیبیة الخصائص] Khallaf et al ]4 ودرس .التركیز زیادة مع التدریجیة بالزیادة تبدأ ثم التشویب نتیجة

 فالحظ. C85 حرارة وبدرجة (CBD) بطریقة والمحضرةھ مختلف وبتراكیز Bـ ب المشوبة وغیر المشوبة (CdS) الغشیة
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ھ الطاق لفجوة بالنسبة اما مكعب تركیب ذات المحضرة االغشیة حمیع وان Cd+2 مع استبدالیة مواقع تحتل B+3 ایونات ان

 غیر) CdS( الغشیةھ والبصری التركیبیة الخصائص] Bharat et al ]5 ودرس .التركیز زیادة مع بطئ بشكل تقل فانھا

 وان عشوائي تركیب ذات االغشیة جمیع ان ووجد) C 80,140,200( مختلفة حرارة وبدرجات Alـ ب والمشوبة المشوبة

) CdSاغشیة (على  Al,Fe,Cuھ الشائب تاثیر] Soliman et al ]6 درس كما .الشائبة نسبة على تعتمد الطاقة فجوة

 بطریقة والمحضرة) CdS( اغشیة على Ga] تاثیر Khallaf et al ]7 ودرس .الحراري الكیمیائي التحلل بطریقة المحضرة

)CBD .(اغشیة تحضیر الى الحالي البحث یھدف )CdS (ـ ب والمشوبة المشوبة غیرAl الحراري الكیمیائي التحلل بطریقة 

   .لھا والتركیبیة البصریة الخصائص ودراسة

  

  طریقة العمل

 سبق والتي الحراري الكیمیائي التحلل بطریقة المشوبة وغیر بااللمنیوم المشویة الكادمیوم كبریتید أغشیة حضرت

   المائیة الكادمیوم كلورید مادة استخدام تم]، 10-6,8[ الباحثین من العدید لھا تطرق وان

)O2.21/2 H2CdCl) وھي مادة بیضاء سریعة الذوبان في الماء ذات وزن مكافئ (228.35g/mol) 99.999) وبنقاوه% (

، الذي یكون 0.1Mأذیبت مادة كلورید الكادمیوم المائیة باستخدام الماء المقطر المعد لھذا الغرض وكانت عیاریة المحلول 

) لفترة زمنیة مناسبة للتأكد من Magnetic stirrer). وقد تم استخدام خالط مغناطیسي (Cd+2مصدرا ألیونات الكادمیوم (

) وبنقاوه 76.12g/mol( ) الذي وزنة المكافئ2Cs(NH(2لطریقة حضر محلول الثایوریا (عدم وجود اي رواسب، وبنفس ا

طى بالمعادلة ). عملیة التحلل لموكب المحلول تع2S-) ، والذي یكون مصدرأ ألیونات الكبریت (0.1Mوبتركیز ( %99

  : الكیمیائیة التالیة

CdCl2.21/2 H2O + Cs (NH2)2                    CdS + 2NH4Cl + CO2  

 

یضاف محلول الشائبھ  0.1Mبعد اذابتھ بالماء المقطر وبتركیز  3CI2AIوكذلك حضر محلول التشویب من كلورید األلمنیوم 

رش المحلول عن طریق جھاز الرش  3, % 6, % 9, % 12, % 15الى كبریتید الكادمیوم بنسب حجمیة مختلقة وھي %

، تبدأ عملیة الرش ببطء ویكون  C°400بعد ان تم تسخینھا الى درجة حرارة مقدارھا  على قواعد من زجاج البوروسلیكات

ول صول القواعد الزجاجیة الى نفس درجة الحرارة قبل الرش. تم الحصثم تعقبھا فترة انتظار لحین و 10sزمن كل رشة 

باستخدام میزان  طریقة الوزنیةوالتي قیست باستخدام ال  nm5 400على مجموعة عینات ذات اسماك متساویة تقریبا 

ول على اسماك تقریبا صة تشویب لحین الحجكررنا عملیة الرش عدة مرات ولكل در g4-10حساس نوع میتلر حساسیتة تبلغ 

ث تم قیاس البصریة حی الیة من الثقوب األبریة، بعد ذلك استخدمت األغشیة المنتقاة لدراسة الخصائصخمتساویة ومتجانسة و
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ریة وكما ستوضح ص) وتم حساب باقي الثوابت الب900nm-300صیة والنفاذیة في المنطقة المرئیة ولمدى (طیف األمتصا

  ألحقا، بعدھا تم دراسة حیود األشعة السینیة لنفس النماذج.

  

  والمناقشة النتائج

) أتضح لدینا بان جمیع األغشیة متعددة التبلور وبطور 1) كما مبین في الشكل (XRDمن خالل مخطط حیود األشعة السینیة (

]. حیث ان الطور السداسي ھو الطور الوحید الذي یظھر عندما تكون درجة 2واحد سداسي. وھذا یتفق مع البحوث السابقھ [

یوثر على وھذا یعني ان التشویب لم  Al]. ولیس ھناك اي وجود لقمم تشیر الى وجود Co2] 300حرارة الترسیب اكثر من 

) مائل على C( ) وھذا یعني ان محور101قبل التشویب ھو المستوي ( CdSالتركیب البلوري. ان المتجھ السائد في حالة 

) عمودي على القاعدة وان C) وھذا یعني ان المحور (002القاعدة الزجاجیة. لكن بعد التشویب فان المتجھ المتسید ھو (

ا المستوي لھذ دي الى تناقص العیوب البلوریھ وزیادة حجم الحبیباتؤھذا المستوي وت عملیة اعادة التبلور التي تحدث عند

 ویب وھذا یتطابق مع البحوث السابقةاتش) یتغیر من مائل الى عمودي على القاعدة بعد C]. اي ان المحور (12-11البلوري [

تزداد مع زیادة التشویب كما في  dولجمیع األغشیة، أظھرت النتائج بان قیم  d(101)] . عند حساب المسافات البینیة 13[

] . تم 14-13,7,2المصادر [ یحتل مواقع بینیة داخل البلوره وھذا یتفق مع بقیة Al+3 ) ، وھذا یعني ان األیون1الجدول (

  ].Scherrer) [15حساب الحجم الحبیبي من عالقة شرر (

 

D= 0.9 λ / β cos(θ)     (1) 

  

  : طول موجة األشعة السینیة الساقطة.λ إذ اٍن

β عرض المنحنى (بالزاویة الصف قطریة :radian) عند منصف الشدة العظمى (FWHM(   

)Full Width at Half Maximumعند  ).1ھ وكما في الجدول (ی). فاظھرت النتائج بان األغشیة المرسبھ جمیعھا نانو

 ) لالغشیھ غیرnm 950-350من خالل طیف النفاذیھ واألمتصاصیھ عند األطوال الموجیھ ( صریھبائص الصدراسة الخ

) ، 2كل (الش المشوبھ والمشوبھ، أظھرت النتائج بان النفاذیھ تزداد مع زیادة الطول الموجي وتقل مع زیادة التشویب كما في

صان النفاذیھ. قون الغشاء امتصاصیة من یزید وھذا بالتشوی نتیجةھ الطاق فجوة داخلھ موضعی مستویات تكوین ذلك في السبب

  ].16باستخدام العالقھ التالیھ[ كما تم حساب معامل االمتصاص 

  

T
t

ln1
      (2) 
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غیر معامل االمتصاص مع الطول الموجي فنالحظ ان معامل االمتصاص ت) یوضح 3ھو سمك الغشاء ، الشكل ( tحیث ان 

تیجة ن ول مستویات موضعیھ داخل فجوة الطاقھصلتشویب. وھذا بسبب حایقل مع زیادة الطول الموجي وكذلك یزداد بزیادة 

ت االول انتقصح ھذا یشیر الى احتمالیة  cm4> 10 -1 التشویب وكما ذكرنا سابقا، فنالحظ من قیم معامل االمتصاص

  الكترونیة مباشره.

 ) ، فیتم حساب فجوة4كما في الشكل ( υh) و υh(2تم حساب فجوة الطاقھ البصریھ من حالل رسم العالقھ البیانیھ بین 

 تقل مع زیادة التشویب، وتم ترتیب قیم فجوة الطاقھ gE. فنالحظ ان قیم فجوة الطاقھ البصریھ υh=  0الطاقھ عندما تكون 

   ].17, 15, 4[ ) حیث ان ھذه القیم تتطابق مع الدراسات السابقھ1صریھ لجمیع االغشیھ في الجدول (بال

   ].9من العالقھ التالیھ [ kتم حساب معامل الخمود 

  



4

k      (3) 

 جيالمو حیث الطول nm  > 550 ي، ونقصان حاد عند الطول الموججيفنالحظ ان معامل الخمود یقل بزیادة الطول المو

ن االمتصاص عند األطوال الموجیھ العالیھ. اي عندما تكون اقصن) ، ویعزى ذلك الى 5المقابل لفجوة الطاقھ كما في الشكل (

ة معامل نتیجھ زیاد طاقة الفوتون الساقط اقل من طاقة فجوة الطاقھ. اما التشویب ادى الى زیاده معامل الخمود والسبب في ذلك

  مع زیادة التشویب.االمتصاص 

  ]. 9باستخدام العالقات التالیھ [ iوالخیالي  rكما تم حساب كال من معامل األنكسر وثابت العزل بحزئیھ الحقیقي 
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 . ثم <550nmیزداد مع زیادة الطول الموجي عندما  رااالنكس) ان معامل 6األنعكاسیھ، فنالحظ من الشكل ( Rحیث ان 

 عند یةاصاالمتصیزداد مع زیادة التشویب ویعزى ذلك الى زیادة  رااالنكس، وان معامل  550nm> ان عندما لنقصیبداء با

   ھ قلیلھ.عند األطوال الموجیھ العالیھ حیث الطاق االمتصاصیةان نقصاألطوال الموجیھ القلیلھ، و

  لغایة جيتزداد مع زیادة الطول المو iو  rاما بالنسبھ لثابت العزل للجزئین الحقیقي والخیالي فنالحظ ان كال من قیم 

550 nm صان ولجمیع األغشیھ، وایضقثم تبداء بالن ً یم ق نالحظ ان قیم ثابت العزل بجزئیھ تزادا مع زیادة التشویب وان ا

   ).8) و (7قیم الجزء الخیالي، وكما في الشكل ( الجزء الحقیقي اكبر من

  

  االستنتاجات

   .الحراري الكیمیائي التحلیل بطریقة نانویة اغشیة على الحصول امكانیة. 1

  . CdSـ ل سداسي ھو البلوري التركیب. 2

ھ المستخدم النسب عند البلوري التركیب على والتوثر البلوري التركیب في الذرات بینھ بینی مواقعتحتل  Alأن الشائبھ . 3

  .البحث في

  ھ. البصریھ الطاق فجوة في نقصان الى التشویب ادى. 4

  

  التشویب نسب مع ( 101 ) للمستويھ البینیھ والمساف الحبیبي الحجم ، ھالطاق فجوة تغییر یوضح (1) جدول
eVgE  

  
  ة الطاقھفجو

Dnm  
  

  الحجم الحبیبي

  ت  ب النس  d Åقیم 

 1  غیر مشوب  3.15869 30805 2.43

2.41 29.5343 3.15979 3% 2 

2.41 40.4527 3.15943 6% 3 

2.405 55.595 3.15948 9% 4 

2.40 30.676 3.16083 12% 5 

2.39 36.0876 3.17343 15% 6 

  

  

   



 
 
 

 الكادمیوم كبریتید الغشیة والتركیبیة البصریة الخصائص دراسة

 بااللمنیوم المشوبة و المشوبة غیر

  علي محمد صادق جعفر                                ھزاع قدوري صالح .د

  

 
 
 

32Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

  المصادر

1. S.M. Sze, “Semiconductors Devices Physics and Technology”, translated by Dr. F. Hayaty 

and Dr. H.A. Ahmed, Al-Mosual University, press (1990). 

2. H. Khallaf, G. Chai, O. Lupan, L. Chow, S.park, A. Scuite, J. Phys. D. Appl. Phys. 

41(2008)1. 

3. L. Eckertova, “physics of Thin Films”, Plenum presses, New york and London (1977). 

4. H. Khallaf, G. Chai., O. Lupan, L.Chow, H. Heinrich, S. Park, Phys. Status Solid: A 206, 

No.2, (2009) 256. 

5. N.P. Bharat, D.B. Naik, V.S. Shrivastava, Chalcogenide Letters, Vol. 8, No. 2 (2011) 117. 

6. L. I. Soliman, H. H. Afify and I. K. Battisha, indian J. pure and Appl. Phys., 

Vol.42(2004)12. 

7. H. Khallaf, G. Chai, O. Lupan, L. Chow, S.park, A. Scuite, Appl. Surf. Scien. 

255(2009)4129. 

8. J. S. Ikkhmayies, N. R. Ahmad-Bitar, Jordan J.Mechan. and indus. Engin. Vol.4 No.1 

(2010)111. 

9. S. Ilican, M. caglar, Y. Caglar, J. Optoelectronic and advanced materials, Vol.9 No.5 

(2007) 1414. 

10. R.H.Misho, W.A. Murad, N.A. Al-Hamaadane. Al-Mustansiriya J. Sci. , Vol. 4, No. 1 

(1993) 80. 

11. H. Salonniemi, Academic dissertation, Faculty of Science, Dep. Of Chemistry University 

of Helsinki, (2000) 

12. S. Gorer, A. Albu-Yaron, G. Hodes, J. Phys. Chem. Vol. 99 (1995) 16442  

13. J. Akintunde, J. Mater. Sci. Mater. Electron 11, (2000) 503. 

14. H. Khallaf, I. Oladegi, L. Chow, Thin Solid Films, 516 (2008), 5967. 

15. A. Ashour, Thin Films, Turk. J. Phys. 27(2003) 551. 

16. C. Gumus, O.M. Ozkender, H. Kavak, Y. Ufaktepe, J. Optoelectronic and advanced 

materials, Vol.8, No.1 (2006) 299. 

17. S.M. Sze., Physics of Semiconductor Devices, Gohn Wiley and Sons, New York (1981). 



 
 
 

 الكادمیوم كبریتید الغشیة والتركیبیة البصریة الخصائص دراسة

 بااللمنیوم المشوبة و المشوبة غیر

  علي محمد صادق جعفر                                ھزاع قدوري صالح .د

  

 
 
 

33Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

   
 

      
 

 

  



 
 
 

 الكادمیوم كبریتید الغشیة والتركیبیة البصریة الخصائص دراسة

 بااللمنیوم المشوبة و المشوبة غیر

  علي محمد صادق جعفر                                ھزاع قدوري صالح .د

  

 
 
 

34Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

        
  

  بنسب (Al)ھ بـ والمشوبھ المشوب غیر (CdS) ألغشیة السینیة االشعة حیود اطیاف (1) الشكل

( 15% ) , (12%) , ( 9% ) , ( 6%) ،(3% ), (pure) 

 

                     
   

  

  

 للغشاء الموجي للطولھ كدالھ النفاذی (2) الشكل

 والمشوب المشوب غیر

 كدالھ للطول االمتصاص معامل (3) لشكلا

 والمشوب المشوب غیر الموجي للغشاء
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) عامل الخمود كدالھ للطول الموجي 5لشكل (ا

والمشوب المشوب غیر للغشاء

 الفوتون طاقة مع) hυ(2 عالقة  (4)الشكل

  والمشوب المشوب غیر للغشاء

 للطولھ كدال االنكسار معامل (6) الشكل

 والمشوب المشوب غیر للغشاء الموجي

ھ كدال العزل ثابت من الحقیقي الجزء (7) الشكل

 والمشوب المشوب غیر للغشاء الموجي للطول
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 للطولھ كدال العزل ثابت من الخیالي الجزء (8) الشكل

  والمشوب المشوب غیر للغشاء الموجي

  

 


