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  CdSدراسة تأثير التشويب والتلدين وتغير السمك على الخواص البصرية ألغشية        
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 تحسين علي أسود                صبري جاسم محمد                 عبدالمجيد عيادة إبراهيم
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 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
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 2011/ 9/ 6تاريخ القبول:  

 2013/     8  / 29   لنشر: تاريخ ا 

DOI: 10.37652/juaps.2012.77627 

 (%3)]بمادة الكوبلتتب سبةتتبة [تضمن هذا البحث دراسة تأثير بعض الخصائص الفيزيائية كالتشويب  
علتتب بعتتض ] (160 , 300) [nmيتتر الةتتم وتغ ]ولمتتنة فصتتع ستتاعة 300C0عبتتن در تتة ةتترارة [والتلتتن ن 

وقتتن تتت   .الرقيق المحضر بطريقة الرش الكيميائي الحتترار   (CdS)الخواص البصرية لغشاء كبريتين الكادميوم 
 .تحضير عنة فماذج من غشتتاء كبريتيتتن الكتتادميوم مفقتتي ومشتتوا ومتتا قبتتب التلتتن ن ومتتا بعتتن  ولةتتما  مختلفتتة 

 لتلتتن ن  دا التتب تقليتتب وتتي  اقتتوة الطاقتتة الممبوعتتة أ اتتي ةتتين لتتوةأ  كوقن لتتوةأ  ك كتتب متتن ايتتادة الةتتم  وا
التشويب  ؤد  الب ايادة ويمة اقوة الطاقة الممبوعةأإذ  ظهتترا البتتتائ   ك وتتي  اقتتوة الطاقتتة بعتتن التلتتن ن عبتتن 

أوكتتذل  اتتاك ويمتتة اقتتوة  eV(2.43)وللغشتتاء المشتتوا هتتي  eV(2.39)للغشتتاء البقتتي هتتي (300nm)ستتم  
أ اتتي ةتتين إك ويمتتة اقتتوة الطاقتتة  eV(2.42)هتتي nm(300)بب التلن ن للغشتتاء البقتتي لتتبفك الةتتم  الطاقة ق

. كمتتا لتتوةأ  ك الخصتتائص  عتتر  قتتن  ثتترا وبشتت ب وا تت  eV (2.58)هتتي (160nm)بعتتن التلتتن ن لةتتم  
 . علب بقية الخواص البصرية ماألمتصاصية أ معامب األمتصاص أ معامب الخمود 

 

 الكلمات المفتاحية: 
            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :المقدمة
  ستتهمبتقبيتتة األغشتتية الرويقتتة واةتتنة متتن  هتت  التقبيتتاا التتتي  تعتتن

و عطب اكرة وا تتحة عتتن العن تتن متتن  اي تطور دراسة  شبا  الموصرا
لوصتتتتتع أبقتتتتتة  و عتتتتتنة  يةتتتتتتخنم مصتتتتتطل  الغشتتتتتاء الرقيتتتتتق .خواصتتتتتها

ًا وفظتتر   أ2ًا مواةتتنفًا من ذراا مادة ال  تقاوا سم ها ماي رو   [1]أبقاا
فهتتتا ترستتتب علتتب متتتواد مختلفتتتة تعتتتر  بقواعتتتن إأبقتتة الغشتتتاء رويقتتتة ا كأل

األساس وتعتمن علب أبيعة النراستتة ومتتن هتتذ  المتتواد الز تتاج والةتتلي وك 
تحظتتتب األغشتتتية الرويقتتتة اتتتي الوقتتتب التتتراهن بعبايتتتة   بتتترأ .[3]والمعتتتادك

 تتتن متتتن ألستتتتخنامها  تتتمن مقتتتاالا متعتتتندة إذ تتتتنخب اتتتي تصتتتبي  العن
  Detectorsم وفتتتتتتتتتتاا األ هتتتتتتتتتتزة اللكتروفيتتتتتتتتتتة الرويقتتتتتتتتتتة والكواشتتتتتتتتتتع م

المقتتتاالا  متتتن  بيتتتر  أ وتةتتتتخنم اتتتي عتتتند4ومرشتتتحاا التتتتناخب م
 البصرية كتصبي  المرايا االعتيادية والحرارية واأللواح الحةاسة للمو اا
الكهرومغباأيةتتية. وتتتنخب  يضتتًا اتتي صتتباعة النوائرالكهربائيتتة المتبا يتتة 

وفظتترًا لصتتغر ةقمهتتا وخفتتة وافهتتا اقتتن  Micro circuits [5]ة مالنقتت 
دخلب اتتي مقتتاا سبتتاء الحاستتباا اللكتروفيتتة الرقميتتة واتتي تطتتوير   هتتزة 

  بحاث الفضاء.
* Corresponding author at: Tikrit University - College of 

Education; 
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E-mail address:   

 
 :الجانب العملي والحسابات 

بأستتتتتخنام أريقتتتتة  (CdS)تتتت  تحضتتتتير األغشتتتتية الرويقتتتة لمتتتتادة  
 (substate)التترش الكيميتتائي الحتترار  والتتتي تتت  ترستتيبها علتتب ار تتياا 

وقتتن  ن الز تتاج االعتيتتاد أا ا يتتة سواستتطة  هتتاا رش مصتتب  محليتتا  متت 
باأل تتتااة  3Cd(No(2  متتتن متتادة فتتتتراا الكتتادميوم 1.18مgm ستتتخنم 

اتتتتي تحضتتتتير االغشتتتتية  2Cs(NH(2متتتتن الرا وريتتتتا  gm(0.3806)التتتتب 
متتن  gm(1.1896)  متتا بالبةتتبة لةغشتتية المشتتوبة اقتتن  ستتتخنم البقيتتةأ

اتتي تحضتتير هتتذ  األغشتتية أ ةيتتث  تتت   O)2.6H2(CoCl الملتت  المتتائي
متتن المحلتتوا  (100ml)متتن الملتت  المتتائي و  تتاات  التتب  (3ml)ب ستتح

 .(%3)الذ  تكوفب مب  األغشية البقيتتة للحصتتوا علتتب فةتتبة التشتتويب 
تتتتت  و تتتت  االر تتتتياا الز ا يتتتتة بعتتتتن تبظيفهتتتتا بغةتتتتلها بالمتتتتاء المقطتتتتر 
ومةتتتحول الغةتتتيب  وال  ثتتت  كحتتتوا اال رتتتافوا ثتتت  االستتتتوك وتقفتتتع سورقتتتة 

ل  علتتب الةتتخاك الكهربتتائي ةتتتب تصتتب در تتة ترشي  ويت  و عها بعن ذ
والتتتتتي تتتت  اختيارهتتتتا بعتتتتن ا تتتراء عتتتتنة محتتتتاوالا  350C)0(ةرارتهتتتا التتتتب 

لبتتا  فتت  عبتتن هتتذ  النر تتة تتت  الحصتتوا  لتتنر اا ةراريتتة مختلفتتة و تضتت 
علب ااضب تقافك لعملية الرش. بعنها فض  المحلوا المهيأ اتتي ختتزاك 

يعقبهتتا توقتتع  (15sec) منها  الرش. ث  تبن  عملية الرش ولفتراا امبية
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كتتي تعتتتود در تتتة ةتترارة الغشتتتاء التتتب النر تتتة  (3min)عتتن التتترش ولمتتتنة 
المختتتارة ثتت  فعتتاود عمليتتة التترش متترة اختترا أ ةيتتث افتت  كلمتتا اادا اتتترة 
 ءوعند الرشاا ااد سم  الغشاء أ وبعن االفتهاء متتن عمليتتة التترش يطفتتب

التتب  ك تبتتترد  الةتتخاك وتتتتر  االر تتياا الز ا يتتة علتتب ستتط  الةتتخاك
تمامتتتتا  لغتتتترل تبختتتتر المتتتتاء و تمتتتتام عمليتتتتة الفمتتتتاء البلتتتتور . تتتتت  احتتتتص 

مقهتتز متتن  (M20)االغشية المحضتترة سواستتطة مقهتتر  تتوئي متتن فتتو  
األلمافيتتة للتعتتر  علتتب أبيعتتة ستتط  الغشتتاء متتن ةيتتث  phyweشتتركة 

خلتتو  متتن الفراغتتاا والرقتتوا االسريتتةأ وقتتن تبتتين متتن فتيقتتة الفحتتص  فهتتا 
لعيتتتوا. وبعتتتن إتمتتتام عمليتتتة تحضتتتير االغشتتتية أ تتتت  دراستتتة خاليتتتة متتتن ا

متتتن ختتترا nm(900-330)القياستتتاا البصتتترية لمتتتنا االأتتتواا المو يتتتة
-UV)بأستتتخنام  هتتاا المطيتتا  (Absorption) ويتتاس االمتصاصتتية

Visible- spectrophotometer)   اليابافي الصتتب  فتتو(Cintra5). 
 وقن ت  اي هذا البحث إ راء 

راريتتتتتتتة مالتلتتتتتتتن ن  باستتتتتتتتخنام اتتتتتتترك كهربتتتتتتتائي فتتتتتتتو  المعاملتتتتتتتة الح
(Mommert)  (300)0 لمتتافي المبشتتأ أ إذ تتت  التلتتن ن سنر تتة ةتترارةC 

ولمتتتتنة فصتتتتع ستتتتاعة. وقتتتتن تتتتت  دراستتتتة معامتتتتب االمتصتتتتاص أ ومعامتتتتب 
 الخمتتتتتود أ واقتتتتتوة الطاقتتتتتة أ متتتتتن العرقتتتتتاا االتيتتتتتة ةةتتتتتب التعاقتتتتتب

[6,7,8]:- 

α = 2.303 A /  t .…….(1)  

  
.............(2) 
  

αhυ= A ( hυ – Eg )r ………(3)   
 

 ةيث  ك:

α  معامتتتب االمتصتتتاصأ:A االمتصاصتتتيةأ:tستتتم  الغشتتتتاءأ: 
0Kمعامتتب الخمتتودأ: λالطتتوا المتتو ي أ:υ hأاقتتة الفوتتتوك الممتتتصأ: 

Egاقوة الطاقةأ: rمعامب  سي يعتمن علب فو  االفتقاا:. 
)0(عبتتتتتتتتنما[و ك األفتقتتتتتتتتاا األلكتروفتتتتتتتتي فوعين:مباشتتتتتتتتر =k 

وي تتوك افتقتتاا االلكتتتروك متتن ةزمتتة التكتتااؤ التتب ةزمتتة التوصتتيب بصتتورة 
 r)مةتتموح :  وهو فتتوعين  يضتتاً 9م]ففة  (k)عمودية عبن متق  المو ة 

أ والبتتتتتتتتتتتتتتتتو  األختتتتتتتتتتتتتتتتر غيتتتتتتتتتتتتتتتتر مباشتتتتتتتتتتتتتتتتر  (r=3/2)وممبتتتتتتتتتتتتتتتتو   (1/2=
)0(عبتتنما[ k  وي تتوك افتقتتاا االلكتتتروك بشتت ب مائتتب متت  تغيتتر اتتي
 r)وممبتتو   (r =2):مةتتموحوهتتو فتتوعين  يضاً  ] (k)مة متق  المو ة وي 

 ك األفتقاا المةموح يحنث من قمة ةزمتتة التكتتااؤ التتب قعتتر   علماً   .(3=

  سيبما األفتقاا الممبو  يحنث اي المبتتاأق المقتتاورة 10ةزمة التوصيبم
ا المباشتتترة تحتتتنث عبتتتن  متصتتتاص كمتتتا  ك االفتقتتتاال. لةفتقتتتاا المةتتتموح

وك لفوتتتتوك أاقتتتت  مةتتتاوية  و   بتتتر متتتن اقتتتوة الطاقتتتة المحظتتتورة األلكتتتتر 
سيبمتتتتا اتتتتي األفتقتتتتاالا غيتتتتر المباشتتتترة فحتتتتتاج باال تتتتااة التتتتب ذلتتتت  التتتتب 
 متصتتتتاص  و افبعتتتتاث اوفتتتتوك متتتتن ا تتتتب تحقيتتتتق قتتتتافوفي ةفتتتتأ الطاقتتتتة 

 .والزخ 
 

 :النتائج والمناقشة
 : Energy Gap (Eg)فجوة الطاقة 

ةزمة التوصيب وقمة ةزمتتة  هي  قصر مةااة عمودية سين قعر 
أ وهتتتتو  [4,11,12]ذو أاقتتتتة اقتتتتوة مباشتتتترة CdSالتكتتتتااؤ أو ك غشتتتتاء 

الذ  تكوك في   وأأ فقطة اي مبخفض الطاقة الرئيةي اول  علب فقطة 
اتتتتتي مرتفتتتتت  التكتتتتتااؤ الرئيةتتتتتي مباشتتتتترة أ    عبتتتتتن ففتتتتتك متقتتتتت  المو تتتتتة 

K.[13]  تخنام وقتتن تتت  ةةتتاا ويمتتة اقتتوة الطاقتتة لةفتقتتاا المباشتتر بأستت
أ وفمتتن  υhوأاقة الفوتوك  2υ)h(α  وذل  سرس  العرقة سين 3العرقة م

القتتتتزء الخطتتتتي متتتتن المبحبتتتتي ليقطتتتت  محتتتتور أاقتتتتة الفوتتتتتوك عبتتتتن فقطتتتتة 
(αhυ=0) فقتتتنها  (1)ومتتتن الشتت ب  .لبحصتتب علتتب ويمتتتة اقتتوة الطاقتتة

للغشتتاء البقتتي وقبتتب التلتتن ن أ  300nmوهتتي لةتتم   (2.42eV)تةتتاو  
 300nmوهتتي لةتتم   (2.39eV)فقتتنها تةتتاو   (2)سيبمتتا متتن الشتت ب 

ابقتتتتتنها تةتتتتتاو   (3)للغشتتتتتاء البقتتتتتي وبعتتتتتن التلتتتتتن ن. سيبمتتتتتا متتتتتن الشتتتتت ب 
(2.58eV)   160وهتتي لةتتمnm  للغشتتاء البقتتي وبعتتن التلتتن ن.  متتا متتن

وهتتي لةتتم   (2.43eV)ابقن  ك ويمتتة اقتتوة الطاقتتة تةتتاو    (4)الش ب  
300nm  ن ن  يضا . وبعن التل (%3)للغشاء المشوا سبةبة 

فقتتن  ك التشتتويب  دا التتب ايتتادة  (2,4)ومتتن مرةظتتة االشتت اا 
  2008ويمة اقوة الطاقة وهتتذا  تفتتق متت  فتتتائ  الباةتتث ةةتتين خضتتير م

 و تتتتوددا التتتتب التتتتب  ك التشتتتتويب   هتتتتذ  الزيتتتتادةويم تتتتن تفةتتتتير أ [14]
مةتوياا مافحة داخب اقوة الطاقة الممبوعة بالقرا من ةزمة التوصيب 

هتتتتتتذ  المةتتتتتتتوياا المافحتتتتتتة  زيتتتتتتن متتتتتتن اةتماليتتتتتتة امتصتتتتتتاص ك و تتتتتتود  و 
ويمتتة اقتتوة  ايادةأواا المو ية الطويلة مما  ؤد  الب الفوتوفاا ذاا األ

 .الطاقة

ابقتتتتن  ك التلتتتتن ن  دا التتتتب  (1,2) متتتتا عبتتتتن مرةظتتتتة االشتتتت اا 
ويعتتزا ستتبب ذلتت  التتب ايتتادة تبلتتور المتتادة  فقصتتاك ويمتتة اقتتوة الطاقتتة أ

يتتتتتة وبالتتتتتتالي تقليتتتتتب المةتتتتتتوياا المو تتتتت ية قتتتتترا وتقليتتتتتب العيتتتتتوا البلور 
فقتتن  ك تغيتتر  (2,3)وعبن مرةظتتة االشتت اا    ةزمتي التكااؤ والتوصيب.





4
=


K
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الةم  قن  ثر وبش ب وا   علب ويمة اقوة الطاقتتة إذ فرةتتأ  ك ويمتتة 
اقتتوة الطاقتتة الممبوعتتة تقتتب سزيتتادة الةتتم  وهتتذا  تفتتق متت  فتتتائ  الباةتتث 

يعتتود ستتبب فقصتتاك وتتي  اقتتوة الطاقتتة أ وقتتن [12]  2006محمتتن شتتيا  م
البصرية الممبوعة التتب تقليتتب المةتتتوياا المو تت ية ستتين ةزمتتتي التكتتااؤ 

   و تت  1والتوصتتيب داختتب اقتتوة الطاقتتة البصتترية الممبوعتتة. والقتتنوا م
 وي  اقوة الطاقة لةغشية المحضرة ولقمي  الحاالا.

 

 
 قبل التلدين  (300nm)غشاء نقي بسمك (1)شكل

 

 
 بعد التلدين (300nm) غشاء نقي بسمك(2)الشكل  

 
 بعد التلدين  (160nm)غشاء نقي بسمك (3)الشكل 

 

 

 بعدالتلدين (300nm)غشاء مشوب بسمك (4)شكل
 

  :األمتصاصية
تتتتتت  عمليتتتتة امتصتتتتاص أاقتتتتة الفوتوفتتتتاا اتتتتي  شتتتتبا  الموصتتتترا 

عبتتن ستتقوا شتتعا  علتتب شتتب  موصتتب ي تتوك  أ ا15سواسطة اللكتروفاا م
 تتمن مقتتاا مغباأيةتتي اتتاك  تتزءًا متتن الشتتعا  الةتتاق  ستتو  يمتتتص 

وقتتن تتت  ةةتتاا وتتي  االمتصاصتتية متتن [16].ختترا المتتادة ويبتشتتر خرلهتتا
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خرا  هاا المطيا  مباشرة  وقن ت  رستت   ميتت  المبحبيتتاا فةتتبة لطاقتتة 
ب  دا التتتتتب فرةتتتتأ  ك التشتتتتوي  (6,8)الفوتتتتتوك.ومن مرةظتتتتة االشتتتتت اا

اتشتتتير  (5,6) فخفتتتال كبيتتتر اتتتي مبحبتتتي االمتصاصتتتية.سيبما االشتتت اا 
 فخفتتتال مبحبتتتي االمتصاصتتتية  التتتب تتتتأثير التلتتتن ن ةيتتتث فرةتتتأ  يضتتتا  

  2007وبشتتتتت ب كبيتتتتتر وهتتتتتذا  تفتتتتتق متتتتت  فتتتتتتائ  الباةتتتتتث اهيتتتتتر فتتتتتا ي م
اتشير الب تأثير تغير الةم   (6,7).وكذل  عبن مرةظة االش اا[17]

تصاصتتتية ةيتتتث فرةتتتأ  ك ايتتتادة الةتتتم  تتتتؤد  التتتب علتتتب مبحبتتتي االم
ايتتتتتتادة االمتصاصتتتتتتية     ك االمتصاصتتتتتتية تتباستتتتتتب أرديتتتتتتا م  الةتتتتتتم  

   ذ  ك ايتتادة الةتتم   تتتي  مةتتااة 1وتفةير ذل  ريا يًا ةةب المعادلتتةم
 سيبمتتتا   بتتتر للضتتتوء داختتتب الغشتتتاء لتهيتتتي    بتتتر عتتتند متتتن األلكتروفتتتااأ

بةتتبب ففتتاذ كميتتة كبيتترة متتن  شتتاءمتت  الغالضتتوء متتن تفاعتتب  ستتيقلب  تقليلتت 
 (2006)الغشاء وهذا  تفق م  فتائ  الباةث محمتتن شتتيا  الضوء خرا  

[12]. 
 

 
 قبل التلدين  (300nm) غشاء نقي بسمك(5)الشكل 

 

 
 بعد التلدين (300nm) غشاء نقي بسمك(6)الشكل 

 

 بعد التلدين  (160nm)بسمك غشاء نقي  (7)الشكل 

 

 

 التلدين بعد (300nm)غشاء مشوب بسمك(8)الشكل 
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 ( α)  معامل االمتصاص
تتت    ف أ ب تتتب االمتصتتتاص  م تتتر  معا لحاصتتتب  يع بقصتتتاك ا ل ا   

لمةتتاةة   ا وةتتنة  بةتتبة ل ل ا ب لشنة  و ا قة الشعا    اي فيض أا
لوس   لمو ة داخب ا ا فتشار  ا تقا   وقن ت  ةةاا وتتي  أ    [18]با

وقن ت  رس   مي  المبحبياا  (1)بأستخنام المعادلة    معامب االمتصاص
 ك  فرةتتتتتأ (10,12)ومتتتتتن مرةظتتتتة االشتتتتت اا  .لفوتتتتتوك فةتتتتبة لطاقتتتتتة ا

معامتتب االمتصتتاص عمتتا كتتاك عليتت   التشتتويب  دا التتب  فخفتتال مبحبتتي
. [17]  2007قبب التشويب وهذا  تفتتق متت  فتتتائ  الباةتتث اهيتتر فتتا ي م

اتشتتتير التتتب تتتتأثير التلتتتن ن ةيتتتث فرةتتتأ ايتتتادة  (9,10)سيبمتتتا االشتتت اا 
لطاقتتتاا العاليتتتة و فخفا تتت  وا تتتحة لمبحبتتتي معامتتتب االمتصتتتاص عبتتتن ا

 عبن الطاقاا الواأئة.

 
 قبل التلدين  (300nm) غشاء نقي بسمك (9)شكل ال

 

 
 بعدالتلدين (300nm) غشاء نقي بسمك(10)الشكل 

 

 

 بعد التلدين (160nm)نقي بسمك غشاء(11)الشكل  
 

 
 بعد التلدين  (300nm)غشاء مشوب بسمك (12)الشكل 

 

 

اتشتتير التتب تتتأثير تغيتتر  (10,11) وكذل  عبن مرةظة االش اا 
الةتتم  علتتب مبحبتتي معامتتب االمتصتتاص ةيتتث فرةتتأ  ك ايتتادة الةتتم  

 تؤد  الب ايادة معامب االمتصاص.
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لخمود    ( 0k)   معامل ا
لمو تتة   لحاصتتب ل تتود ا لخم تت  ا ف أ ب تتود  لخم تتب ا م تتر  معا يع

تتتتتتتتا تمتصتتتتتتتت     الكهرومغباأيةتتتتتتتتية م تتتتتتتتة  ي تتتتتتتتو كم دة وه تتتتتتتتا م ل ا تتتتتتتتب  خ دا
ل  ا فوتوفاا  ل ا ة  ق أا من  قطة اللكتروفاا   وقن أ  [19]ةا

 

 قبل التلدين  (300nm)غشاء نقي بسمك(13)الشكل 
 

 
 التلدين  بعد(300nm) غشاء نقي بسمك(14)الشكل 

 
 التلدين  قبل (300nm)غشاء مشوب بسمك (15)الشكل 

 

 
 بعد التلدين  (300nm)غشاء مشوب بسمك (16)الشكل 

وقن ت  رستت   (2)ت  ةةاا وي  معامب الخمود بأستخنام المعادلة 
 (14,16)متتن مرةظتتة االشتت اا   .ي  المبحبياا فةبة لطاقتتة الفوتتتوك  م

فرةأ  ك التشويب  دا التتب  فخفتتال مبحبتتي معامتتب الخمتتود عمتتا كتتاك 
اتشتتير التتب تتتأثير التلتتن ن  (13,14)سيبمتتا االشتت اا  .عليتت  قبتتب التشتتويب

ةيث فرةأ ايادة وا حة لمبحبي معامب الخمتتود عبتتن الطاقتتاا العاليتتة 
الطاقتتتتتتاا الواأئتتتتتة. وكتتتتتذل  عبتتتتتتن مرةظتتتتتة االشتتتتتت اا  و فخفا تتتتت  عبتتتتتن



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2012 ,( 6), ( 3 ) :123-130 

 

129 

اتشتتير التتتب تتتتأثير تغيتتتر الةتتم  علتتتب مبحبتتتي معامتتتب الخمتتتود  (14,15)
 ةيث فرةأ  ك ايادة الةم  تؤد  الب ايادة معامب الخمود.

  :االستنتاجات 

تةتتتتتتاو   مةتتتتتتموةة اقتتتتتتوة أاقتتتتتتة مباشتتتتتترة يمتلتتتتتت  كبريتيتتتتتتن الكتتتتتتادميوم1.
(2.42eV)  شتتتتتتبا  طاقتتتتتتة ألالقتتتتتتوة ي تقتتتتتت   تتتتتتمن متتتتتتنا وتتتتتتي  اوهتتتتتت
 .الموصرا

 تتتتؤد  التشتتتتويب إلتتتتب ايتتتتادة ويمتتتتة اقتتتتوة الطاقتتتتة الممبوعتتتتة لرفتقتتتتاا 2.
المباشتتتر المةتتتموح ويعتتتزا ذلتتت  التتتب خلتتتق مةتتتتوياا أاقتتتة  ن تتتنة 
مقاسلتتتة  و مافحتتتتة ةةتتتب فتتتتو  المتتتادة الشتتتتائبة  داختتتب اقتتتتوة الطاقتتتتة 
وبالتتتتالي تتتتتناخب هتتتذ  الفقتتتوة متتت  ةزمتتتة التوصتتتيب ممتتتا  تتتؤد  التتتب 

 .ادة عرل اقوة الطاقةاي 
 فقصاك ويمة اقوة الطاقة البصرية سزيادة سم  الغشاء.  3.
 .التلن ن  ؤد  الب فقصاك ويمة اقوة الطاقة البصرية الممبوعة4.

. العوامتتب  عتتر  مالتشتتويب والتلتتن ن وتغيتتر الةتتم   لهتتا تتتأثير وا تت  5
التتتتب  رتبتتتتاا الرواستتتتب  علتتتتب بقيتتتتة الرواستتتتب البصتتتترية والةتتتتبب يعتتتتود

 بعضها البعض بعرقاا ريا ية عنة. بصرية م ال
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STUDY THE EFFECT OF DOPPING , ANNEALING AND THICKNESS 

ON OPTICAL PROPERTIES OF CDS THIN FILMS  
ABDUL-MAJEED E. IBRAHIM SABRI J. MOHAMMED TAHSEEN A. ASWAD 

ABSTRACT: 

 Include this research studied the effect some Physics Properties as dopping [by C0 perhaps(3%)] , annealing [at 

temperature (300C0) for an half hour] and change thickness [(160 , 300) nm]  on the some optical properties of CdS 

thin film which was prepared by thermal chemical phyrolysis method.We prepared many modul of (CdS)Thin film 

(pure , doping , before annealing , after annealing and different thickness). We notice the effect of each from increase 

thickness and annealing lead to decrease in forbidden energy gap value , while we notice the effect of dopping lead to 

increase in forbidden energy gap value. Results showed that energy gap value after annealing for thickness(300 nm) 

for pure film (2.39)eV and dopping film (2.43)eV , so energy gap value before annealing for pure film and same 

thickness(300 nm) (2.42)eV , while energy gap value after annealing for thickness (160 nm) (2.58) eV. We notice that 

over properties had apronoced effect on the few optical properties (Absorptance , Absorption Coefficient , Extinction 

Coefficient ).  

 
 


