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  الخالصة

رت یة  حض یة  NiOأغش مك األغش راري, س ائي الح ل الكیمی ة التحل تخدام تقنی ة بأس د زجاجی ى قواع ة عل ماك مختلف بأس

-300) نانومتر, سجل طیفي النفاذیة واألمتصاصیة في مدى األطوال الموجیة (140,180,240,280,330المحضرة كان (

صریة مثل: معامل األنكسار، معامل الخمود ، ثابت ) نانومتر وذلك لغرض دراسة تأثیر السمك على بعض الثوابت الب900

ادة  أثر بزی ات تت ة ھذه المعلم ى أن كاف العزل الحقیقي ، ثابت العزل الخیالي والتوصیلیة البصریة توصلت ھذه الدراسة ال

  .السمك

  والنفاذیة.دراسة الخصائص البصریة للمواد, حساب معامل األنكسار, وقیاس طیفي األمتصاصیة  -الكلمات المفتاحیة:

  

Effect of Thickness on the Optical Parameters of NiO 

Prepared by Spray Pyrolysis Technique 
 

Osama Z.Abed            ** Sami S.Chiad             * Asaad A.Kamel* 
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Abstract 

          NiO films with different thickness were deposited on to glass substrates using the 

spray pyrolysis technique, The thickness of the prepared films were  140,180,240,280 and 330 

nm Transmission and absorption spectra were recorded in the wavelength range 300-900 nm  

in order to study the effect of increasing thickness on some optical constants such as 

reflectance, absorption coefficient , refractive index, extinction coefficient, real and imaginary 
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parts of dielectric constant and optical conductivity. This study reveals that all these 

parameters  affect by increasing the thickness.   

 

Key word:- The study of optical properties of material, Calculation the refraction index, and 

measurement of absorbance and transmittancf spectra. 

 

  المقدمة

ر NiOإن الخصائص البصریة والكھربائیة المتمیزة ألغشیة أوكسید النیكل (      ي كثی رة ف ) والتي جعلتھ یمتلك أھمیة كبی

طحة ( رض المس ات الع ي شاش یة وف دیدة للفیریمغناطیس واد الض ات الم ي تطبیق ثال ف ة م ات الفیزیائی ن التطبیق ) LCDم

ذلك یمكن أستخدام والمتحسسات وفي صناعة اللیزرات والمرشح ات والطالءات غیر العاكسة وفي صناعة األصباغ , وك

  ].1كأقطاب كھربائیة في األجھزة البصریة األلكترونیة [ NiOأغشیة 

ل(   ى أوكسید النیك ن الحصول عل ابھ NiOیمك وري مش ھ البل ر أو أسود , وأن تركیب وري أخض حوق بل كل مس ى ش ) عل

د الصودیوم ( ب كلوری ز األوجھ() , أNaClلتركی ن نوع مكعب متمرك وع Fccي م ن الن ة م ك توصیلیة كھربائی ), ویمتل

  ]. p-type] (2الموجب (

ائي -تعددت طرق تحضیر أغشیة أوكسید النیكل أذ قسمت الى قسمین :    ة الترسیب الكھرب ا (طریق ة ومنھ  طرق كیمیائی

Electrical Deposition  ا ار العنصر كیمیائی ة ترسیب بخ ي  Chemical Vapor Deposition Methodطریق والت

ائي الحراري  ل الكیمی من التحل ي   Chemical Spray Pyrolysisتتض راري ف ر الح ة التبخی ة (طریق رق فیزیائی ) وط

  ].Sputtering Method ] (3وطریقة الترذیذ  Vacuum Evaporationالفراغ 

ى ) بطریقة الNiOیھدف البحث الى تحضیر أغشیة أوكسید النیكل (     مك عل أثیر الس ة ت تحلل الكیمیائي الحراري ودراس

الي  ي والخی ھ الحقیق ائي بجزئی ت العزل الكھرب ود, ثاب بعض الثوابت البصریة مثل: النفاذیة, معامل األنكسار, معامل الخم

  والتوصیلیة الضوئیة.

  

  العمل التجریبيالعمل التجریبي

) على قواعد من الزجاج 140,180,240,280,330( nm ) وبأسماك منتخبة NiOتم تحضیر أغشیة أوكسید النیكل (      

ي ( 1M 00بطریقة التحلل الكیمیائي الحراري , أذ تم تحضیر محلول أسیتات النیكل وبنقاوة عالیة وبتركیز( ) 100ml) ف

   -من الماء المقطر وفقا للمعادلة اآلتیة :
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C
o 

400                                                                         

                              O24H +2H   +2CO     +4CH  +NiO O                           24H 2COO)3 CH (Ni  

  

ي       ن الشوائب وف الي م ائل خ وضع المحلول على سخان حراري یحتوي على خالط مغناطیسي , أذ أصبح المحلول س

ادة أوكسید درجة حرارة الغرفة , بعد ذلك تم رش ال ن م ة م ى أغشیة رقیق محلول على قواعد زجاجیة ساخنة للحصول عل

 النیكل بحیث أصبحت متجانسة وخالیة من الثقوب األبریة والتخدشات.

 -أن عملیة الرش یجب أن تخضع لظروف التحضیر اآلتیة :     

  7sec.زمن الترذیذ  -1

  .) 2minالزمن بین ترذیذتین متتالیتین (  -2

  ). 1cm±29ة بین جھاز الترسیب والقاعدة ( المساف -3

  ). min) /310 cmمعدل الترسیب   -4

  ).C° 400درجة حرارة القاعدة (  -5

  .)  pa 510ضغط الھواء (  -6

  -تم حساب سمك الغشاء بطریقة الوزن باستخدام العالقة اآلتیة :    

   t = (Δw/ρ.S) ------------------(1)                                                                     

  إذ ان:

  ρ) 3: كثافة مادة الغشاءg/cm.(  

   S) 2: مساحة الغشاءcm (  

وذلك لغرض وزن القاعدة الزجاجیة قبل وبعد   g4 -10تم أستخدام میزان ألكتروني حساس من نوع میتلر تبلغ حساسیتھ     

  عملیة التحلل.

  حاسوبي لحساب كافة الثوابت البصریة في ھذا البحث .تم أستخدام برنامج     
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  النتائج والمناقشة

  -: (T)حساب النفاذیة 

ة       ة ضمن مدى األطوال الموجی ات النفاذی راء قیاس ل وألسماك  nm  )300-900تم اج یة أوكسید النیك ع أغش ) لجمی

ة  ) 1منتخبة , ویتضح من الشكل ( زداد النفاذی أن النفاذیة تقل بزیادة  الطول الموجي ولجمیع أغشیة أوكسید التیكل, بینما ت

  بزیادة سمك الغشاء.

  

  

  

  

  

  

  

  

 النفاذیة كدالة للطول الموجي ألغشیة أوكسید النیكل. )1الشكل (

  -: n) (حساب معامل األنكسار 

) باستخدام  nm  )140,180,240,280,330وبأسماك منتخبة  تم حساب معامل األنكسار لجمیع أغشیة أوكسید النیكل     

  ]:4المعادلة اآلتیة  [

R)…………..(2)-+ (1 + R/1 1/2+1)}2(K - 2R)-n = {(1+R/1 

    - أذ أن :

n   ,معامل األنكسار :R    ,األنعكاسیة :k معامل الخمود :  

ار ) أن معامل األنكسار یقل بصورة تدریجیة بز 2ویتضح من الشكل (       ل األنكس یادة الطول الموجي, بینما یزداد معام

  بصورة تدریجیة بزیادة سمك الغشاء. 
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  ) معامل األنكسار كدالة للطول الموجي ألغشیة أوكسید النیكل.2الشكل (

  -:  (k)حساب معامل الخمود 

  ]:5باستخدام المعادلة اآلتیة [ تم حساب قیم معامل الخمود لجمیع أغشیة أوكسید النیكل وألسماك منتخبة         

K = αλ/4π  ……………… (3)                                                                                                 

  أذ أن :   

λ   الطول الموجي :  

 α معامل األمتصاص :  

ادة الطول الموج3ویتضح من الشكل ( یم ) أن معامل الخمود یقل بزی اب ق اد حس ن أعتم اتج ع ابھ ن ث أن ھذا التش ي , حی

  معامل الخمود على قیم معامل األمتصاص. 
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  ) معامل الخمود كدالة للطول الموجي ألغشیة أوكسید النیكل.3الشكل (

  

  -) :1Є( حساب  ثابت العزل الحقیقي

  ] :6وألسماك مختلفة باستخدام المعادلة اآلتیة [تم حساب قیم ثابت العزل الحقیقي لجمیع أغشیة أوكسید النیكل      

………..(4)                                                                                                2    k  - 2n  =  1 Є 

  أذ أن :      

1Є ثابت العزل الحقیقي : 

قل بصورة تدریجیة بزیادة الطول الموجي ولجمیع أغشیة أوكسید ) أن قیمة ثابت العزل الحقیقي ت4ویتضح من الشكل (

  النیكل , بینما تزداد قیمة ثابت العزل الحقیقي بزیادة سمك الغشاء.   
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  ) الجزء الحقیقي لثابت العزل كدالة للطول الموجي ألغشیة أوكسید النیكل.4الشكل (

  

  -): Є 2(حساب ثابت العزل الخیالي 

  ]:6ب ثابت العزل الخیالي ألغشیة أوكسید النیكل وألسماك منتخبة باستخدام المعادلة اآلتیة [تم حسا     

n k………..(5)                                                                                                         2  =  2 Є  

  أذ أن :

2 Є ثابت العزل الخیالي :  

  

) أن قیمة ثابت العزل الخیالي تقل بصورة تدریجیة بزیادة الطول الموجي , كما نستطیع مالحظة 5من الشكل ( یتضح     

التشابھ في طبیعة تغیر الجزء الخیالي لثابت العزل مع منحني معامل الخمود وتغیرھما مع الطول الموجي, حیث ھذا التشابھ 

  ى قیم معامل الخمود.ناتج عن أعتماد حساب قیم ثابت العزل الخیالي عل
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  ) الجزء الخیالي لثابت العزل كدالة للطول الموجي ألغشیة أوكسید النیكل.5الشكل (

  

  -:)σ( حساب التوصیلیة الضوئیة

  ]:7تم حساب قیم التوصیلیة الضوئیة ألغشیة أوكسید النیكل وألسماك منتخبة باستخدام المعادلة اآلتیة [     

  4nc   ……………(6) 

  اذ أن : 

C. سرعة الضوء في الفراغ :  

  ) أن قیمة التوصیلیة الضوئیة تقل تدریجیا بزیادة الطول الموجي.6یتضح من الشكل (   
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  ) التوصیلیة الضوئیة كدالة للطول الموجي ألغشیة أوكسید النیكل.6الشكل(

  

  األستنتاجات

  زیادة التردد تؤدي الى زیادة قابلیة المادة على توھین األشعة الساقطة علیھا.ان زیادة قیمة معامل الخمود مع  -1

  ان نقصان قیمة ثابت العزل الحقیقي للمادة یؤدي الى نقصان قابلیة المادة على األستقطاب.  -2

  تبین أن حافة األمتصاص تكون على شكل منحني مما یدل على أن المادة ھي متعددة التبلور. -3
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