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  الخالصة

ي الحراري، ئدام طریقة التحلل الكیمیاخة بأستیة على قواعد زجاجفختلمحضرت أغشیة رقیقة من أوكسید النیكل بأسماك        

  لكترونیة وفجوة الطاقة.ت األوكسید النیكل على األنتقاالحیث تم دراسة تأثیر السمك أل

 ) وبأسماك مختلفةnm )300-900 ةیضمن مدى األطوال الموجصاصیة تم حساب األمت       

nm)140,180,240,280,330لنیكل یة أوكسید اشولجمیع أغ يتائج بأن االمتصاصیة تقل بزیادة الطول الموجلن)، أذ بینت ا

   غشیة الرقیقة تقل بزیادة السمك.ریة لألصة الطاقة البیة بزیادة سمك الغشاء وأن فجواصصتبینما تزداد األم

ت االلكترونیة، قاالنتالحراري، اال كیمیائيلل اللتحك، طریقة اماألغشیة الرقیقة الوكسید النیكل، تأثیر الس یة:مفتاحالكلمات ال

  فجوة الطاقة.
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Effect of Thickness on the Electronic Transitions of NiO 

Thin Films Prepared by Chemical Spray Prolysis 

 

Abstract 

   Thin films of NiO with different thickness have been prepared by the chemical spray pyrolysis 

technique. The effect of thickness on the electronic transitions for the prepared NiO thin films 

and energy gap have been investigated.  

     The absorbance were calculated in the wavelength range (300-900)nm for different 

thickness(140 180, 240, 280 ,330) nm, the results show that the absorbance is decrease as the 

wavelength increased for NiO thin films , while the absorbance increases as the thickness 

increases . 

The optical energy gap of thin films decreased as the thickness increases. 

  

  المقدمة

ز ركمتم) ، أي من نوع مكعب Na Clودیوم (صلتركیب كلورید ال ) التركیب البلوري المشابھNiO( یكللنلك أوكسید امتی      

  ].p-type) [1، ویمتلك توصیلیة كھربائیة من نوع موجب ()Fccھ(جاألو

 ) والتي جعلتھ یمتلك أھمیة كبیرة في كثیرNiOتعد الخصائص البصریة والكھربائیة المتمیزة ألغشیة أوكسید النیكل (      

) LCDالعرض المسطحة (ة مثال في تطبیقات المواد الضدیدة للفیریمغناطیسیة وفي شاشات ئییزیافمن التطبیقات ال

 باغ، وكذلك یمكن أستخدامصحات والطالءات غیر العاكسة وفي صناعة األشعة اللیزرات والمرصناوالمتحسسات وفي 

   ].2لكترونیة [اب كھربائیة في األجھزة البصریة األطكأق NiOأغشیة 

  اغطرق فیزیائیة (كطریقة التبخیر الحراري في الفر -: عددت طرق تحضیر أغشیة أوكسید النیكل أذ قسمت الى قسمینت      

Vacuum Exaporation  وطریقة الترذیذSputtering Method ة (كطریقة الترسیب الكھربائي یائی) ، وطرق كیم

Electrical Deposition ائیاطریقة ترسیب بخار العنصر كیمی Chemical Vapor Deposition Method  والتي

  Chemical Spray Pyrolysis ) [3].تتضمن التحلل الكیمیائي الحراري 
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بطریقة التحلل الكیمیائي الحراري ودراسة تأثیر السمك على  (NiO) النیكل أوكسید أغشیة تحضیر الى البحث یھدف      

  صریة.باالنتقال وفجوة الطاقة الصاص، نوع تة، األنعكاسیة، معامل األمیباألمتصاص صریة المتمثلةبئص الصاعض الخب

  

  التجریبي العمل

 النیكل تات) من اذابة أسیnm ( 140,180,240,280,330ك منتخبة بأسما) وNiOتم تحضیر أغشیة أوكسید النیكل (      

تم  طرالنیكل المطلوب اذابتھا في الماء المق تات) ، ولمعرفة وزن أسی001Mمن الماء المقطر وبتركیز( 100mlالمائیة في 

   -:القة األتیةعاستخدام ال

M = ( Wt /Mwt) × [(1000/v)] ---------(1) 

) min 30الجید للمحلول لمدة (  نسجاتحریك المحلول بشكل مستمر بواسطة الخالط المغناطیسي لضمان عملیة التویتم        

) ، وبفعل عملیة c°400المسخنة درجة حرارة (، بعدھا یتم ترذیذ المحلول بواسطة جھاز المرذاذ على القواعد الزجاجیة 

   -التحلل الكیمیائي الحراري یتم ترسیب أغشیة أوكسید النیكل وحسب المعادلة األتیة :

  
                                            400°c  
Ni (CH3 COO)2 4H2O                         NiO + CH4 + CO2 + H2 +4H2O 

لظروف ا الیة من التشققات والثقوب األبریة، وأنخصاق بالقاعدة ولتدیدة األشوجیدة  جانساألغشیة المحضرة ذات تأذ كانت 

، ضغط  min 3cm/ 10، معدل الترسیب  c 400( درجة حرارة القاعدة  -:المالئمة لتحضیر ھذه األغشیة تتلخص بما یلي

لیتین متتاترذیذتین  ) ، والزمن بین7sمن الترذیذ (ز) ، 1cm±29از الترسیب والقاعدة ( ھالمسافة بین ج pa 510الھواء 

)2min.(  

 )Transmittance) والنفاذیة (Absorbtanceتم تسجیل القیاسات البصریة والتي تشمل قیاس طیفي االمتصاصیة (       

 UV- 1650 UV - (Visible )Recording(  نحزمتی) باستخدام المطیاف ذي ال nm (900-300لمدى األطوال الموجیة 

Spectrophotometer  ركة ( شالمجھز من قبلshimadzu ( الظروف األعتیادیة  ، أذ أجریت جمیع القیاسات فيالیابانیة

  للمختبر.
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  والمناقشة النتائج

   (A)االمتصاصیة ●

 منتخبة، حضرة وألسماكلمولجمیع األغشیة ا) nm (900-300ة ضمن مدى األطوال الموجیة صاصیأجریت قیاسات األمت   

ا تزداد ینمورة تدریجیة مع زیادة الطول الموجي ولجمیع األغشیة، بصتقل بصاصیة ) ان األمت1ویتضح من الشكل (

  یة مع زیادة سمك الغشاء، وھذا یدل على ان معامل االمتصاص یزداد مع زیادة السمك.اصصتاالم

  

  .مختلفة والسماك النیكل اوكسید الغشیة الموجي للطول كدالة االمتصاصیة:  (1) الشكل

  (R)  األنعكاسیة ●

  ]: 4[ المعادلة باستخدام الُسمك مختلفة النیكل اوكسید أغشیة لجمیع االنعكاسیة قیم حساب تم    
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  :ان اذ

o n  :االنكسار معامل .  

o k  :الخمود معامل.   
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ورة صائج ان االنعكاسیة تقل بنت) ، وقد بینت ال2ورسمت عالقة بیانیة لالنعكاسیة كدالة للطول الموجي كما في الشكل (

الغشاء  مكزیادة سُ ب ورة تدریجیةصب داد االنعكاسیةزلزیادة الطول الموجي ولجمیع أغشیة اوكسید النیكل، بینما تاً تدریجیة تبع

   ك یعود الى ان زیادة السمك قد اثر في التركیب البلوري لمادة الغشاء وغیر في طبیعة سطوح األغشیة.، ان سبب ذل

  

  
  

  .النیكل أوكسید ألغشیة الموجي للطول كدالة األنعكاسیة:  (2) الشكل

  

    :األمتصاص معامل ●

  ]: 5[ العالقة باستخدام الُسمك مختلفة النیكل اوكسید أغشیة لجمیع االمتصاص معامل قیم حساب تم  

  2.303 A/t ……………….…………(3) 

  : سمك الغشاء t:معامل االمتصاص، اذ أن: 

  

اص تص) ، وقد أظھرت النتائج ان معامل األْم3ورسمت عالقة بیانیة لمعامل االمتصاص كدالة للطول الموجي كما في الشكل (

 ً لجمیع الموجي و اص تقل بزیادة الطولتصیمة معامل االمقاذ ان  يغیر التردد، فھو یعتمد على الطول الموجلت یتغیر تبعا

بر من اص اكتصاالم مك الغسشاء ،ولوحظ ان قیم معاملساص بزیادة تصا تزداد قیمة معامل األمینمأغشیة اوكسید النیكل ب

)1-cm 410 (طاقة الفوتون عالیة) ترونیة المباشرة.ت االلكیرجح حدوث األنتقاال مما) عند األطوال الموجیة القلیلة   
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  النیكل أوكسید ألغشیة الموجي للطول كدالة األمتصاص معامل  (3):الشكل

   (Eg)المسموح  المباشر لالنتقال الطاقة فجوة قیم حساب ●

 ولجمیع األغشیة المحضرة باستخدام المعادلة المسموح المباشر االلكتروني لالنتقال البصریة الطاقة فجوة قیمة ُحسبت      

]6 :[  

h  P(h-Eg)r ……………(4)  

  : التردد : ثابت بالنك،hي یعتمد على نوع االنتقال، س: معامل أr: فجوة الطاقة البصریة، gE: ثابت، Pحیث إن: 

  ) بالشكل األتي :1) تصبح المعادلة (r=1/2وعندما تكون قیمة الثابت (

2/1)( gEhPh    …… (5) 

   :على نحصل الطرفین وبتربیع

)()()( 222
gEhPEh   .…….(6) 
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 ریة لالنتقال المباشرص) مع طاقة الفوتون نحصل عنى قیمة فجوة الطاقة الب6ومن خالل رسم الطرف االیسر من العالقة (    

سمك  ) وھي تقل مع زیادة(nm 140) للعشاء ذي السمك eV 3.72المسموح ألغشیة اوكسید النیكل والتي كانت بحدود(

ریة الغشیة اوكسید النیكل ص)، وان سبب نقصان قیمة فجوة الطاقة البa,b,c,d,e 2المحضر، وكما موضح بالشكل (الغشاء 

الحامالت ز تركی انصقنیعود الى ان معدل الحجم الحبیبي یتناقص بزیادة السمك مما یدل على نقصان تبلور األغشیة وبالتالي 

   ].7ریة [صوبذلك تقل فجوة الطاقة الب

   

 

 

 

 

 

                    (a) NiO (t=140 nm)                                                      (b) NiO (t=180 nm) 

 

 

 

 

 

                     (c) NiO (t=240 nm)                                                     (d) NiO (t=280 nm) 
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(e) NiO (t=330 nm) 

  .مختلفة والسماك النیكل اوكسید ألغشیة المسموح المباشر لالنتقال البصریة اطاقة فجوة قیم (4): الشكل

  

  )uEΔ(اورباخ  ذیول طاقة قیم حساب ●

 المعادلة من البصریة الطاقة فجوة داخل المسموحة الموضعیة الحاالت عرض تمثل والتي اورباخ ذیول طاقة حساب تم  

]8 :[  

  

)Δexp( UEhD   …………..(7) 

  
   : ان حیث

D .ثابت :  

UE  .طاقة ذیول اورباخ :  

 طاقة قیمة ان وجد حیث ،(3 )الشكل في وكما) h) و (ln( بین المرسومة للعالقة المستقیم الخط میل قیمة مقلوب ویمثل

 المستویات عرض على یدل أورباخ ذیول طاقة زیادة ان البصریة، الطاقة فجوة قیم بخالف السمك بزیادة تزداد اورباخ ذیول

  . الحبیبي الحجم معدل حساب في السینیة األشعة حیود نتائج مع النتائج ھذه وتتفق السمك بزیادة ازداد قد الموضعیة
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  .مختلفة والسماك النیكل اوكسید ألغشیة الساقط الفوتون لطاقة كدالة االمتصاص معامل لوغارتم:  (5)الشكل

  

  .المحضرة األغشیة لجمیع اورباخ ذیول طاقة وقیم المسموح المباشر لالنتقال البصریة الطاقة فجوة قیم یبین (1) والجدول

  

   .المحضرة األغشیة لجمیع اورباخ ذیول وطاقة الطاقة فجوة قیم: (1) جدول

  

  باخورطاقة ذیول ا  نتقال المباشر المسموحاال  )NiOسمك غشاء (

t (nm) (eV) gE (eV) UAE 

140 3.72 0.60 

180 3.68 0.65 

240 3.64 0.68 

280 3.55 0.70 

330 3.52 0.73 

  

  

   

Slope=1.6405 eV-1 

 
Slope=1.5245 eV-1 

 
Slope=1.4549 eV-1 

 
Slope=1.4109 eV-1 

 
Slope=1.3559 eV-1 
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  االستنتاجات

تبین ان زیادة معامل االمتصاص ھي زیادة تدریجیة بطیئة عند الطاقات الواطئة لذلك یمكن أن تِستخدم أغشیة أوكسید  -1

  نعكاس ضمن الطاقات الواطئة.النیكل كطالءات مضادة لأل

دل على وھذا ی وع المباشر المسموح،لنت من اة عن عملیات االمتصاص األساسیة ھي أنتقاالشئت األلكترونیة النااألنتقاال -2

   یة المحضرة ذات فجوة طاقة مباشرة.شأن األغ

   .تبلورا أكثر أصبحت السمك بزیادة المادة بأن األلكترونیة األنتقاالت حساب نتائج خالل من نستنتج -3
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