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 SnO2) 1-x ألغشیة تأثیر التلدین على فجوة الطاقة البصریة وبعض الخصائص البصریة
(CO) x(  
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 الخالصة

على معامل االمتصاص ،النفاذیة البصریة ، االنعكاسیة ) C )550,600°بدرجة حرارة تم دراسة تأثیر التلدین       
رسبة على قواعد الم ) ،X=0.01وبنسبة ()  SnO2) 1-x (CO) x  ،التوصیلیة الضوئیة وفجوة الطاقة البصریة ألغشیة

أظھرت ھذه بطریقة التحلل الكیمیائي الحراري . ) ٤٠٠ nm) والمحضرة بسمك (C°500زجاجیة مسخنة لدرجة (
طیف ) ولمدة ساعتین . ومن تحلیل ٥٥٠ C° (600,األغشیة فجوة طاقة مباشرة مسموحة متأثرة بالتلدین بدرجة حرارة 

بأن كافة ھذه المعلمات قد تغیرت  أظھرت النتائج.  (900nm-350)االمتصاصیة والنفاذیة في مدى األطوال الموجیة 
    بسبب التلدین.

  

Annealing effect on the Optical Energy Gap and Some Optical properties of (SnO2) 1-x (CO) 

x films 
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II. Widad  H. Abass *** 

Abstract 

           We have studied the effect of annealing at (550,600) °C on absorption coefficient , 
optical transmission, Reflectance, optical conductivity and optical energy gap  for (SnO2) 1-x 
(CO) x with (x=0.01) deposited on preheated glass substrates at a temperature of (500 °C) by 
chemical pyrolysis technique were performed . These films show direct allowed inter band 
transition that influenced by annealing at (550,600) °C for two hours . From the analysis of 
the absorption and transmission spectra in the wavelength range (350-900nm). The results 
show that all these parameters were affected by annealing. 
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  المقدمة

رة       أن مادة ثنائي اوكسید القصد         ة الكبی وة الطاق باه الموصالت ذات فج ة        [1]یر من أش ك طاق ا تمتل ك أنھ فضال عن ذل
ة    130MeV ([2]اكسیتون عالیة ( اره     [3] وھي ماده ذات لون ابیض تعد من االكاسید االمفوتیری ذا الغشاء باعتب ة ھ أن أھمی

ھ ھي االلكترون     عة       [4]اتمن األغشیة الموصلة الشفافة أي حامالت الشحنة الرئیسیة فی ورة واس ذا الغشاء بص د درس ھ ولق
ب (شبھ موصل              ي تركی دني ف ب مع وئیة أو كقط ة الض ي الخلی ذ موصلھ ف ملت استخدامھ كنواف  -وتوسعت تطبیقاتھ حتى ش

وع سالب        [5]معدن ) ذا الغشاء بتوصیلیة من ن ا الشمسیة ،           [6]ویمتاز ھ ات كالخالی ر من التطبیق ي الكثی دخل ف ھ ی ا جعل مم
ي            [7]ألقطاب الموصلة المحفزات ا ة ف ا الحراری ذ السیارات والطائرات وطالء شفاف للمرای وطالء الزجاج خصوصا نواف

ي      رة ف ة المباش ل الطاق ائط تحوی ریھ ونب ائط الكھروبص ي النب تخدم ف ا ویس واطئ، كم راري ال ا الح بب انبعاثھ ارات بس العم
ي مجال الكواشف ،     المجمعات الشمسیة وھو من المواد الحساسة لمختلف الغازات مم وث ف ا أدى إلى إجراء الكثیر من البح

زر            ود اللی وق البنفسجي ودای وء ف ة للض میم األجھزة الباعث ي تص ؤخرا ف د استخدم م ن      [8] وق و م ت فھ ا عنصر الكوبل ، أم
داد               ي أع ھولھ ویستخدم ف دمج بس ائي ین واد الفیرومغناطیسیة وعنصر نشط كیمی ة ویعتبر من الم السبائك  العناصر االنتقالی

ار واإلصباغ        اج األحب ي أنت ھ تستخدم ف وة           [9]شدیدة الصالبة ومركبات ى فج دین عل أثیر التل ة ت ى دراس ث إل ذا البح .یھدف ھ
  الطاقة البصریة ألغشیة ثنائي اوكسید القصدیر المشوبة بالكوبلت والمحضرة بطریقة التحلل الكیمیائي الحراري .

  

  الجزء العملي

) الرقیقة بطریقة التحلل الكیمیائي الحراري استخدم  SnO2أغشیة ( في تحضیر المحلول المستخدمتحضیر 
ة (  دیر المائی دات القص ادة كلوری ول م ائي Stanic Cloride Hydratedمحل ا الكیمی ) ورمزھ

)SnCl4.5H2O  اوة ا       (%97.5)) بنق اء، وزنھ ذوبان بالم ریعة ال یض س حوق أب ن مس ارة ع ي عب وھ
ي ( ز350.58g/molالجزیئ ركة ) مجھ ن ش  Limited Poole-England-General Purpose)ة م

Reagent BDH).     ) 0.1وقد تم تحضیر المحلول بتركیز موالري mol/L) 3.5058) وذلك بإضافة 
g منھا في (100ml)        ھ ضمن راد إذابت وب الم وزن المطل ى ال ة   ) من الماء المقطر، وللحصول عل العیاری

  . [10]السابقة استعملت العالقة اآلتیة 

M = (Wt / MWt). (1000/V) …………… (1) 
  .(mol/L) : التركیز الموالريMإذ إن:  

Wtالوزن المطلوب إذابتھ : (g).  

Mwtالوزن الجزیئي للمادة : (g/mol).    

  Vحجم الماء المقطر الذي تمت فیھ اإلذابة : (ml).   

ي (    الط مغناطیس تخدام خ ول باس ط المحل دة Magnetic Stirrerویخل م    ،min(10-5)) لم ة ت ة اإلذاب ال عملی د إكم وبع
  الحصول على محلول رائق عدیم اللون. 
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ول         وھو (CoCl2.6H2O)أما مادة كلورید الكوبلت  اء ، ولتحضیر المحل ي الم ذوبان ف عبارة عن مسحوق احمر سریع  ال
ھ   ضاف إلى محلولی) من الماء المقطر ثم  100ml) غم من الكلورید في ( 2.379یتم إذابة ( كلورید القصدیر وبنسبة حجمی
  .% 1مقدارھا 

ل وھي                 ة للتحل ة الحرارة المطلوب ى درج . ) C)º 500یھیأ المسخن الكھربائي لغرض ترسیب األغشیة حتى یصل إل
د      ى بع د عل اه القواع ودي باتج كل عم ل بش از التحل ع جھ ك یوض د ذل یب   (1cm±32)بع راد ترس ول الم ع المحل م یوض . ث

دة   وتغلق المضخة الھوائیة للتوقف )10ml/minوبمعدل ترسیب ( في خزان جھاز التحلل، األغشیة منھ مان   (3min)لم لض
وق السخان      رك الغشاء ف رجوع درجة حرارة القواعد التي انخفضت بسبب الرذاذ البارد إلى قیمتھا األولى. وعند االنتھاء یت

مك األغشیة المستخدمة  (     د لكي تتم عملیة اإلنماء البلوري بشكل جی  (5min)لمدة  ان س ة تعریض   .)٤٠٠ nmوك أن عملی
ود      الفراغ أو بوج ة ب ذه العملی رى ھ د تج ة وق ة الحراری دعى بالمعامل دده ت ھ مح رة زمنی ھ ولفت ة معین ة حراری اء لدرج الغش

ل           ى تقلی ؤدي إل ة وت االت االلكترونی وري واالنتق ب البل ى التركی دین عل ة التل ؤثر عملی واء وت ازات أو الھ تویات  الغ المس
ة          ذرات الطاق نح ال ا تم ا أنھ ث أم ة حی وب البلوری الموضعیة  في المواد الالبلوریة . أما في المواد البلوریة فإنھا تقلل من العی

وع               ا من ن ا كھربائی ة ونحن استعملنا فرن ي الشبیكھ البلوری ھا ف ب نفس ة الالزمة إلعادة ترتی   (L7C-Manfredi) الحركی
 C º) بوجود الھواء الجوي وقد تم تلدین الغشاء بدرجات حراریة  C º 800 (جة حرارتھ أكثر منایطالي المنشأ وتصل در

رد    )550,600( ى أن یب رن إل ل الف اء داخ رك الغش م یت اعتین ث دة س دھ. ولم م  ابع یة ت ي االمتصاص جیل طیف ة  تس والنفاذی
  د التلدین .) قبل وبع 900-350( nmفي مدى الطیف )(PU8800UV\VIS باستخدام مطیاف نوع

  
  النتائج والمناقشة

  

كل (  ح الش یة   ١یوض ریة ألغش ة البص ة     1-x (CO) x (SnO2) النفاذی دین لدرج ة التل د عملی ل وبع رة قب ) المحض
  . nm (350-900)لمدة ساعتین في مدى األطوال الموجیة  و  C° (550,600)حرارة

س السلو   ة          إذ نالحظ أن منحني النفاذیة بعد عملیة التلدین یسلك نف ادة درج ة بزی زداد النفاذی كل عام ت دین ولكن بش ل التل ك قب
دین (  ا        C٦٠٠°حرارة التلدین حتى تصل ألعلى قیمة لھا عند درجة حرارة التل ة مم ة المرئی ي منطق ة ف یم النفاذی ادة ق ) أن زی

  یرشح أن تكون ھذه األغشیة نوافذ للخالیا الشمسیة .
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 ): یبین النفاذیة كدالة للطول الموجي لألغشیة المحضرة.١الشكل(

 :  [11]وبموجب قانون حفظ الطاقة  ،االمتصاصیة والنفاذیة  يتم حساب االنعكاسیة من طیف
(2) R+T+A=1------------------------------

 
وى   یاالنعكاسیة  ، نالحظ أن منحني (2) من خالل الشكل ھ القص د صل إلى قیمت اً nm٣٥٠ ( عن للغشاء المحضر    ) تقریب

دین  ل التل ن قب اض، وم دأ باالنخف م تب دریجي  ث ات   ،الت د الطاق دًا عن یًال ج ون قل اص یك ك أن االمتص ي ذل بب ف ود الس ویع
ي      ، وھذا ناتج عن زیادة االنعكاس من سطح الغشاء ) ٢.٦(eVالفوتونیة األقل عند المدى  أن منحن دین ف ة التل ، أما بعد عملی

 عكاسیة یبدأ بالنقصان بزیادة درجة حرارة التلدین.االن
  ) االنعكاسیة كدالة للطول الموجي لألغشیة المحضرة قبل وبعد التلدین.٢الشكل (
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  :[12]وتم حساب معامل االمتصاص من المعادلة   
(3) α = 2.303 A/ t ------------------------------------- 

  
  :سمك الغشاء . t: امتصاصیة الغشاء ،  Aإذ تمثل 

یم معامل االمتصاص        ٣ویبین الشكل ( ت ق دین ،وكان د التل ل وبع  ) تغیر معامل االمتصاص كدالة لطاقة الفوتون الساقط  قب
cm-1 )   ( α >104             ات د الطاق ل عن ون قلی ھ المباشرة، أن معامل االمتصاص یك االت االلكترونی ا یرجح حدوث االنتق كم

ون    ا تك ة وفیھ ة االمتصاص             الفوتونیة الواطئ د حاف یم معامل االمتصاص عن زداد ق ة وت ة قلیل االت االلكترونی ة االنتق احتمالی
ل      ة الحرارة تقل ادة درج باتجاه الطاقات العالیة والشكل یبین تأثیر درجة الحرارة على قیم معامل االمتصاص إذ نالحظ أن زی

  من قیم معامل االمتصاص.

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  صاص كدالھ لطاقة الفوتون قبل وبعد التلدین) تغییر معامل االمت٣الشكل (

  :[12]باستخدام المعادلة  ( Eg  )تم حساب فجوة الطاقة الممنوعة لالنتقاالت اإللكترونیة المباشرة المسموحة 

(4)   -------------------   2/1)( gEhBhf    
  

  : ثابتBحیث 

كل   ین     (4) الش وم ب ي المرس ل المنحن ون ألغشیھ   وطا 2 (αhf) یمث ھ الفوت د الجزء المستقیم من          ق دین وبم ة حرارة التل بدرج
ة         د النقط ون عن ھ الفوت ور طاق ع مح ي لیقط ال المباشر           (2 = 0 (αhf))المنحن ة البصریة لالنتق وه الطاق ھ فج ى قیم نحصل عل

موح   یم    المس دین ق      ( Eg  ) ونالحظ أن ق ك الن التل دین وذل ات حرارة التل اد درج زداد بازدی ة   ت وب البلوری ن العی ل م ل
  ) یبین تغیر فجوة الطاقة مع درجة حرارة التلدین. ٥.والشكل(
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  وطاقة الفوتون الساقط لألغشیة المحضرة قبل وبعد التلدین 2 (αhf) ) یبین العالقة بین ٤الشكل (

  ودرجة حرارة التلدین لألغشیة المحضرة  Eg ) یبین العالقة بین ٥الشكل (
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یلیة           باالعت اب التوص م حس دین ت ة التل د عملی ل وبع رة قی یة المحض ة لألغش یة والنفاذی ي االمتصاص ى طیف اد عل م
                                   :                                                            [13] الضوئیة وفقا للعالقة

(5) ω   o  ------------------------------------  σ =2   

  إذ تمثل :
  : σ        الضوئیة .التوصیلیة  

 2          الجزء الخیالي لثابت العزل الكھربائي :.   

   ω   التردد الزاوي :.  

      o.سماحیة الفراغ :  

اد    زداد بزی ا ت ون   وعند دراسة نتائج تغیر التوصیلیة االضوئیة كدالة لطاقة الفوتون لألغشیة المحضرة نالحظ أنھ ة الفوت ة طاق
ل   وئیة تق یلیة الض یم التوص كل (    ، وأن ق ي الش ا ف دین ، كم رارة التل ة ح ادة درج ب   ) ، ٦بزی ادة نس ذا نستنتج أن زی ن ھ وم

ة      وة الطاق ة فج ي قیم ادة ف ة            ، [16] التلدین أدت إلى زی ات من حزم ر عدد من اإللكترون ول أكب ة وص ل احتمالی الي تق وبالت
  .التكافؤ إلى حزمة التوصیل 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  المحضرة قبل وبعد التلدین )التوصیلیة الضوئیة كدالة لطاقة الفوتون ألغشیة ٦الشكل (

  

  



  ٧/٥/٢٠١٢- ٦  جامعة دیالى  وقائع المؤتمر العلمي الثالث لكلیة العلوم
  

 

  تأثیر التلدین على فجوة الطاقة البصریة وبعض

  )SnO2) 1-x (CO) x ألغشیة الخصائص البصریة 

  محمد حمید عبد اهللا  ، لقاء غالب صبحي  ، ھبة سعد رشید ، وداد ھنو عباس 

 

 

189Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

  االستنتاجات

ة بدرجة حرارة     1-x (CO) x (SnO2)أغشیة         ى        C°600الملدن دین إل ة. أدى التل ة للنفاذی ى قیم ت أعل بین
ت     تغییر جمیع الخصائص البصریة قید الدراسة.  االنعكاسی ة ومعامل االمتصاص والتوصیلیة الضوئیة قل

ن       ة م وة الطاق ة وفج ي  النفاذی ة منحن ي قیم ادة ف دین و زی ة التل ى  ٢.٢٨( eVبعملی دین إل ل التل  eV) قب
  ) بعد عملیة التلدین.٢.٣٩( eV ) و٢.٣٤(
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