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  :الخالصة

یة   رت أغش مك  (SnO2)ُحض اج     (4100Å) ذات الُس ن زج د م ى قواع راري عل ائي الح ل الكیمی ة التحل بطریق
ة حرارة    ة حرارة       (500oC)البورسلیكات بدرج دین األغشیة المحضرة بدرج م تل دة ساعتین.     (oC 550,600,650)وت لم

اف اال  ى أطی اد عل ریة باالعتم واص البص ت الخ ة   ُدرس وال الموجی دى االط ي م رة ف یة المحض ة لألغش یة والنفاذی متصاص
(320-900)nm           ة ت البصریة اآلتی د ُحسبت الثواب دین. وق ة التل د عملی ة بع ،اذ وجد إن األمتصاصیة تقل بینما تزداد النفاذی

دین،     د التل زداد بع ة ت ة الممنوع وة الطاق ة فج دین ، وقیم د التل ل بع اص یق ر ان معامل االمتص ل :وظھ وان             معام
  االنكسار ،ومعامل الخمود ، وثابت العزل الحقیقي، وثابت العزل الخیالي، والتوصیلیة الضوئیة جمیعھا تقل بعد التلدین.

:Abstract 

    Thin films of (SnO2) by suitable thickness (4100 Å)  have been prepared on a borosilicate 
glass at a temperature of (500 oC) using chemical spray  pyrolysis technique and annealing at 
(550,600,650 oC) for two hours. The optical properties of the thin films of the prepared 
samples are   calculated using the transmission and absorption spectra in the wavelength range 
of (320-900)nm , were found that the absorbance decreases while the transmittance increases 
after annealing.  

   The optical properties are calculated: absorption coefficient decreases after annealing, 
energy gap increases after annealing. Refractive index, extinction coefficient, real part of 
dielectric constant, imaginary part of dielectric constant and photoconductivity decreases after 
annealing.  

  . : ثنائي اوكسید القصدیر، التلدین، الخواص البصریة، التحلل الكیمیائي، فجوة الطاقة، النفاذیةالكلمات المفتاحیة
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  :المقدمة

نتیجة اتساع أفق التطبیقات الصناعیة والبحثیة لألغشیة الرقیقة وبروز أھمیة األغشیة الموصلة كھربائیًا والشفافة        
كونھا تمتلك فجوة طاقة مباشرة ومن األغشیة الموصلة  (SnO2)] ،كان االھتمام بأغشیة ثنائي اوكسید القصدیر 1ضوئیًا [

 ].٢[  (n-type)مانح الشفافة ذات النوع ال

 ] .٣یعد ثنائي اوكسید القصدیر مادة حساسة لمختلف الغازات مما أدى إلى استعمالھ في الكثیر من بحوث الكواشف[       
وھناك طرائق عدة تستعمل في ] . ٤البنفسجیھ ودایود اللیزر[ وقد ُأستخدم مؤخرًا في تصمیم األجھزة الباعثة للضوء فوق

ذ بالتـیـار المستـمـر ـ]، والتـرذی٥[ RF. Sputtering منھا   الترذیذ بالتردد الرادیـوي )SnO2(تحضیر أغشیة 
الترسیب بالحزمـة االلكترونیة                                            و] ، ٦[DC. Magnetron Sputtering الماكنـیـتـرونـي 

 Electron Beam Evaporation ]والترسیب ٩[ ] ، والترسیب باللیزر النبضي٨األیونیـة[] والترسیب بالحزمـة ٧ ،[
 Modified الترسیـب بالطبـقات األیونیـة المتعاقبـةو ] ،١٠[ Chemical Vapor Deposition بالبخار الكیمیـائي

Successive Ionic Layer Adsorption ]والتحلل الكیمیائي الحراري ١١ ، [Spray Pyrolysis ]والمحلول ١٢ ، [
  ] .١٣[ Sol –Gelغروي ال

ا                ة وأجھزتھ ة تحضیر واطئ ا ذات كلف ك ألنھ تعد الیوم طریقة التحلل الكیمیائي الحراري من أكثر الطرائق شیوعًا وذل
ة ،    منھااقل تعقیدًا، واألغشیة المحضرة بھذه الطریقة تعد أغشیة جیدة ولھا تطبیقات مھمة في مجاالت عدة  الدراسات العلمی

ض التط ناعیة [ وبع ة والص ات التكنولوجی ذه      ١٤بیق تنا ھ ي دراس راري ف ائي الح ل الكیمی ة التحل تخدام طریق م اس د ت ] ، وق
  لتحضیر أغشیة ثنائي اوكسید القصدیر.

I.         ادة    یھدف البحث الحالي الى تحضیر أغشیة ة من م ائي أوكسید القصدیر   رقیق مك  ثن ل     (Å 4100) بُس ة التحل بطریق
ائي الحراري وا   ة حرارة        الكیمی ى قواعد من الزجاج بدرج درجات حرارة     )٥٠٠ oC(لمرسبة عل دینھا ب  ,550,600)وتل

650) oC  ة واالمتصاصیة لألغشیة المحضرة وحساب          ، ودراسة  لمدة ساعتین اس النفاذی ة بقی الخواص البصریة المتمثب
ة ا          ت البصریة كاف ة البصریة وحساب الثواب وة الطاق ة بمعامل االنكسار، ومعامل     كل من معامل االمتصاص ، وفج لمتمثل

ك         وئیة . وذل یلیة الض ى التوص افة إل یة، باإلض الي، واالنعكاس ي والخی ھ الحقیق ائي بجزئی زل الكھرب ت الع ود، ، وثاب الخم
ھ             ع ب ا تتمت ت الحمراء لم ة تح ي ومنطق ة الطیف المرئ ي منطق للحصول على غشاء ذات مواصفات جیدة وتحسین صفاتھ ف

  من تطبیقات عملیة في تصنیع الخالیا الشمسیة والكواشف. ھاتان المنطقتان 
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  SnO)2(أغشیة  المحلول المستخدم في تحضیرتحضیر

II.      ) لتحضیر المحلول المستخدم في تحضیر أغشیة ثنائي اوكسید القصدیرSnO2 الرقیقة              بطریقة التحلل (
 Stanic Clorideر المائیة                             (الكیمیائي الحراري استخدم محلول مادة كلوریدات القصدی

Hydrated) ورمزھا الكیمیائي (SnCl4.5H2O وھي عبارة عن مسحوق أبیض سریعة الذوبان  (%97.5)) بنقاوة
 Limited Poole-England-General Purpose)) مجھزة من شركة350.58g/molبالماء، وزنھا الجزیئي (

Reagent BDH).  
III.      0.1د تم تحضیر المحلول بتركیز موالري (وق mol/L) 3.5058) وذلك بإضافة g منھا في (100ml)  من الماء (

  .المقطر، وللحصول على الوزن المطلوب المراد إذابتھ ضمن العیاریة السابقة استعملت العالقة اآلتیة 
IV.                        M = (Wt / Mwt). (1000/V)                                                             

  .(mol/L) : التركیز الموالريMإذ إن:  

Wt        الوزن المطلوب اذابتھ : (g).  

Mwt     الوزن الجزیئي للمادة : (g/mol).    

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

، وبعد إكمال عملیة اإلذابة تم الحصول  min(30) ) لمدةMagnetic Stirrerویخلط المحلول باستخدام خالط مغناطیسي (
، بعدھا وضع المحلول في جھاز الرش الذي یتكون من خزان اسطواني الشكل ینتھي بأنبوبة  نعلى محلول رائق عدیم اللو

ھوائي بضغط عالي شعریة ینزل منھا المحلول تدریجیًا وتحاط نھایة األنبوبة الشعریة بانتفاخ زجاجي یخرج منھ تیار 
، إذ یتبخر  (oC 500)یتسبب بنزول المحلول من نھایة األنبوبة الشعریة بشكل رذاذ على قواعد من الزجاج المسخن بدرجة 

  ، والمعادلة الكیمیائیة اآلتیة توضح عملیة التحلل لمركب المحلول المستخدم: (SnO2)الماء ویبقى غشاء 

  
غشیة رقیقة بنوعیة جیدة، ومن ضمن ھذه الظروف ارتفاع جھاز الرش عن یتم التحكم بظروف الرش للحصول على أ

، درجة حرارة  (cm3/min 10)، معدل انسیاب المحلول  (N/m2 105)) ، ضغط الھواء cm)1±29القاعدة الزجاجیة 
عد الزجاجیة قبل . وقد استخدمت الطریقة الوزنیة لقیاس ُسمك األغشیة الرقیقة ، وذلك بقیاس وزن القوا(oC 500)القاعدة 

). وبعد الحصول على الغشاء الرقیق Å)4100وبعد عملیة الترسیب وكانت األغشیة الرقیقة المحضرة ھي ذات ُسمك 
بوجود  (550oC)) ایطالي المنشأ وتثبت درجة حرارة الفرن على L7C-Manfrediیوضع في فرن كھربائي من نوع (

من الحرارة یحسب زمن ساعتین ویطفئ الفرن بعدھا ویترك لیبرد  الھواء الجوي وعند وصول الفرن إلى ھذه الدرجة
تدریجیًا حتى یصبح بدرجة حرارة الغرفة ثم یخرج الغشاء الرقیق من الفرن وبھذا نحصل على غشاء رقیق تم تلدینھ بدرجة 

(550oC)یكرر نفس العمل السابق على الغشائین اآلخرین، مرة بدرجة حرارة ،(600oC) ارةومرة بدرجة حر(650oC) 
        للحصول على غشاء رقیق تم تلدینھ بدرجتین حراریتین مختلفتین. 

ة                باستخدام   nm(900-320)ُسجل طیفي النفاذیة واالمتصاصیة لجمیع األغشیة في مدى األطوال الموجی
  . (UV-1700-1650)مطیاف من نوع 
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  النتائج والمناقشة:

  ) قیاس االمتصاصیة1

ة   (SnO2)لجمیع أغشیة   nm(900-320)ضمن مدى األطوال الموجیة  (A)سات االمتصاصیة أجریت قیا   الرقیق
یة      ع أغش وجي ولجمی ول الم ادة الط ًا لزی ة تبع ورة تدریجی ل بص یة  تق ائج إن االمتصاص ت النت د بین ده، وق دین وبع ل التل قب

(SnO2) غشیة قبل التلدین وبعده ، وان االمتصاصیة تقل بعد التلدین ولجمیع أ(SnO2) ) ١وكما موضح في الشكل (.   

 ) قیاس النفاذیة2

ة     (T)تعرف النفاذیة    ت قیاسات النفاذی بأنھا النسبة بین شدة الشعاع النافذ وشدة الشعاع الساقط على السطح ، أجری
ة  وال الموجی دى األط من م یة  nm(900-320)ض ع أغش ائج إن  (SnO2)لجمی ت النت د بین ده ، وق دین وبع ل التل ة  قب النفاذی

یة    ع أغش وجي ولجمی ول الم ادة الط ًا لزی ة تبع ورة تدریجی زداد بص د   (SnO2)ت زداد بع ة ت ده ، وان النفاذی دین وبع ل التل قب
  .) ١وكما موضح في الشكل ( (SnO2)التلدین ولجمیع أغشیة 

  معامل االمتصاص 3)

  : [15]بعده باستخدام العالقة اآلتیة الرقیقة قبل التلدین و (SnO2)ُحسبت قیم معامل االمتصاص لجمیع أغشیة   

2.303 A
t

   

  Aاالمتصاصیة          ،    tُسمك الغشاء                                       إذ إن:

ا              ر تبع ائج إن معامل االمتصاص یتغی ت النت د بین ون، وق ة الفوت ة لطاق ة لمعامل االمتصاص كدال ر   "ُرسمت عالقة بیانی لتغی
كل ( الت یم معامل االمتصاص    3ردد، فھو یعتمد على طاقة الفوتونات الساقطة، ومن المالحظ من خالل             الش )  إن ق

ة المباشرة          cm-1 104اكبر من ( االت االلكترونی رجح حدوث االنتق ا ی ة مم ة العالی ات الفوتونی د الطاق ة    [16] ) عن ل قیم ، تق
ة معامل االمتصاص          (SnO2)جمیع أغشیة معامل االمتصاص بزیادة طاقة الفوتون ول ل قیم ده ، تق دین وبع ل التل ة قب الرقیق

  بعد التلدین.

  ) االنتقاالت االلكترونیة 4

ة           وة الطاق ة فج ا حساب قیم بینت الدراسة الحالیة، حدوث انتقاالت الكترونیة مباشرة مسموحة، اذ أمكن من خاللھ
  الرقیقة قبل التلدین وبعده باستخدام المعادلة :                                       (SnO2)ة الممنوعة لالنتقال المباشر المسموح لجمیع أغشی

)()()( 222
gEhPEh    
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ولذلك ترسم عالقة بیانیة بین
2)( hكدالة لطاقة الفوتون)( h     ع ي لیقط ، ویرسم مماس للجزء المستقیم من المنحن

)](0[ر طاقة الفوتون عند النقطة محو 2 h         موح ال المباشر المس ة لالنتق ة الممنوع وة الطاق ة فج ،الذي یمثل قیم
) ،وجد إن قیم فجوة الطاقة الممنوعة لالنتقال المباشر المسموح تزداد بعد عملیة 6,5,4,3] ، وكما موضح في األشكال(17[

ادة   (1)التلدین وكما ھو واضح في الجدول  ،ویعزى سبب زیادة فجوة الطاقة الممنوعة بعد عملیة التلدین إلى زیادة تبلور الم
ة ھي           ة الممنوع وة الطاق ي بفج ة الحجم الحبیب وم إن عالق نتیجة عملیة التلدین مما یؤدي إلى زیادة الحجم الحبیبي ومن المعل

 عالقة طردیة .

  الرقیقة قبل التلدین وبعده (SnO2)باشر المسموح ألغشیة ) قیم فجوة الطاقة الممنوعة لالنتقال الم١الجدول (

 (oC)درجة حرارة التلدین   Eg (eV)قبل التلدین  Eg (eV)بعد التلدین 

3.15  ٥٥٠  ٣.١  

3.20  ٦٠٠  ٣.١  

3.25  ٦٥٠  ٣.١  

  حساب معامل االنكسار5) 

ى سرعتھ داخل               راغ إل ي الف وء ف ین سرعة الض ھ النسبة ب ادة         یعرف معامل االنكسار ان رتبط  [18]  الم وی
  :[19]معامل االنكسار مع انعكاسیة الغشاء وفق المعادلة اآلتیة 

…………………(1)                           
R
RK

R
Rn




























1
11

1
1

2/1
2

2
 

  معامل الخمود     Kإذ إن:     

ة   (1)قبل التلدین وبعده بأستخدام المعادلة الرقیقة  (SnO2)بت قیم معامل االنكسار لجمیع أغشیة حُس      ُرسمت عالقة بیانی
 (SnO2)) ، وقد بینت النتائج إن معامل االنكسار ألغشیة    ٧لمعامل االنكسار كدالة لطاقة الفوتون وكما موضح في الشكل (

    الرقیقة یزداد بصورة تدریجیة تبعًا لزیادة طاقة الفوتون ویقل بعد التلدین .

  ل الخمودحساب معام 6)

یة  حُس   ع أغش ود لجمی ل الخم یم معام تخدام   (SnO2)بت ق ده باس دین وبع ل التل ة قب الرقیق
  :  [20]المعادلة اآلتیة

………………………………..(2)                          
 4/k
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  : معامل االمتصاص.   إذ إن:  

.الطول الموجي للضوء الساقط :  

ادة  8ُرسمت عالقة بیانیة لمعامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون كما في الشكل (          ) ، اذ وجد إن معامل الخمود یزداد بزی
ا         ى معامل االمتصاص وتغیرھم ع منحن ود م طاقة الفوتون ویقل بعد التلدین وان ھنالك تشابھ في طبیعة منحنى معامل الخم

  شابھ ناتج عن اعتماد حساب قیم معامل الخمود على قیم معامل االمتصاص.مع طاقة الفوتون ، إذ إن ھذا الت

  ) حساب ثابت العزل الكھربائي7

ة                 ول عملی م حص ادة ومن ث ي الم ة ف ة امتصاص الطاق ون بسبب عملی ان التفاعل بین الضوء وشحنات الوسط یك
ذلك الوسط   استقطاب لشحنات ذلك الوسط . ان ھذا االستقطاب یوصف عادة بثابت العزل ال . ُحسبت   [19]كھربائي المعقد ل

  :[21]الرقیقة قبل التلدین وبعده  باستخدام العالقة اآلتیة  (SnO2)قیم ثابت العزل الحقیقي لجمیع أغشیة 

                   )٣................................................(  

ة        ُرسمت عالقة بیانیة لثابت العزل الحقیق           ائج إن قیم ت النت د بین ون ، وق ة الفوت ة لطاق ي كدال
كل (                ي         الش و واضح ف ا ھ دین كم د التل ل بع ون وتق ة الفوت ادة طاق ة بزی ورة تدریجی زداد بص ي ت )  ٩ثابت العزل الحقیق

ذا ا  اتج عن    ونالحظ مدى التشابھ بین منحنیات الجزء الحقیقي لثابت العزل الكھربائي ومنحنیات معامل االنكسار وھ لتشابھ ن
 (k2)) ، وذلك ألن قیم 3بحسب المعادلة ( (k2)أكثر من قیم  (n2)اعتماد حساب قیم الجزء الحقیقي من ثابت العزل على قیم 

  . (n2)قلیلة جدًا مقارنًة بقیم 

  :[21] الرقیقة قبل التلدین وبعده  باستخدام العالقة اآلتیة (SnO2)ُحسبت قیم ثابت العزل الخیالي لجمیع أغشیة 

nk22   

ا     (SnO2)سمت عالقة بیانیة لثابت العزل الخیالي لجمیع أغشیة ُر           ون كم ة الفوت الرقیقة قبل التلدین وبعده كدالة لطاق
ون و     10في الشكل ( ة الفوت ادة طاق ًا لزی ة تبع د   ) ، وقد بینت النتائج إن قیمة ثابت العزل الخیالي تزداد بصورة تدریجی ل بع تق

  التلدین ، ونالحظ مدى التشابھ بین منحنیات الجزء الحقیقي لثابت العزل الكھربائي ومنحنیات معامل الخمود.

  ) حساب التوصیلیة الضوئیة8

  :[22]الرقیقة قبل التلدین وبعده باستخدام المعادلة اآلتیة  (SnO2)بت قیم التوصیلیة الضوئیة لجمیع أغشیة حُس  

 4/nc  

یة             ع أغش وئیة لجمی یلیة الض یم التوص ة لق ة بیانی مت عالق ة    (SnO2)ُرس یم طاق ة لق ده كدال دین وبع ل التل ة قب الرقیق
اط     9الفوتون ، ویالحظ من الشكل ( دین الرتب د التل زداد بع ) إن قیمة التوصیلیة الضوئیة تقل تدریجیًا بزیادة طاقة الفوتون وت

  امل االمتصاص .التوصیلیة الضوئیة بمع

  

22
1 kn 
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  االستنتاجات

  / أدى التلدین إلى زیادة نفاذیة المادة وتقلیل امتصاصیتھا.١

  / أدى التلدین إلى زیادة قیمة فجوة الطاقة الممنوعة.٢

/ أدى التلدین إلى تقلیل قیمة كل من معامل االمتصاص، ومعامل االنكسار، ومعامل الخمود، وثابت العزل الكھربائي ٣
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  االمتصاصیة ، النفاذیة كدالة للطول الموجي  (1)الشكل 
  
  
  

  الرقیقة قبل التلدین وبعده(SnO2) ألغشیة  

 

  الرقیقة قبل التلدین وبعده(SnO2) معامل االمتصاص كدالة لطاقة الفوتون ألغشیة  (2) الشكل 
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  قبل التلدین (SnO2) لمباشرة المسموحة لغشاءاالنتقاالت االلكترونیة ا (3)الشكل 

  

  

  

    

 (550oC)بعد التلدین بدرجة  (SnO2) االنتقاالت االلكترونیة المباشرة المسموحة لغشاء  (4)الشكل 
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  (600oC)بعد التلدین بدرجة  (SnO2) االنتقاالت االلكترونیة المباشرة المسموحة لغشاء  (5)الشكل 

  

 

 

  (650oC)بعد التلدین بدرجة  (SnO2) ت االلكترونیة المباشرة المسموحة لغشاء االنتقاال (6)الشكل 
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  الرقیقة قبل التلدین وبعده(SnO2) معامل االنكسار كدالة لطاقة الفوتون ألغشیة   (7)الشكل 

  

  

  الرقیقة قبل التلدین وبعده(SnO2) معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون ألغشیة   (8)الشكل 

  

  



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

 

  دراسة تأثیر التلدین على بعض الخواص البصریة ألغشیة ثنائي اوكسید القصدیر 

  الرقیقة المحضرة بطریقة التحلل الكیمیائي الحراري

 زیاد طارق خضیر  ،جاسم حافظ محمد   ،كامران یاسین قادر 

 

 

204Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

  

  الرقیقة قبل التلدین وبعده(SnO2) الجزء الحقیقي لثابت العزل كدالة لطاقة الفوتون ألغشیة  (9)لشكلا

  

  

  

  الرقیقة قبل التلدین وبعده(SnO2) الجزء الخیالي لثابت العزل كدالة لطاقة الفوتون ألغشیة  (10)الشكل
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 الرقیقة قبل التلدین وبعده(SnO2) التوصیلیة الضوئیة كدالة لطاقة الفوتون ألغشیة  (11)الشكل 

 

 

 

 


