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  (CdS)تأثير تغيير درجة حرارة األساس على الخواص التركيبية والبصرية ألغشية 
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الرقيقة المحضرة بطريقة   (CdS)تم في هذا البحث دراسة الخواص التركيبية والبصرية ألغشية المركب  
والمرسرربة ى ررا دواىررا  C0(250,300,350,400)الرررا الميميررالي الحرررارج و ررارةاأ ارررارة ةسررا   خت  ررة 

لجميرر   cm-1 (104)ةكبررر  رر  ) α تصرراص البصرررج  . وةررا  م  ما رر  ااnm (350) زةاةيررة و كررم  
قرريم فجرروة الطادررة البصرررية  َّ ما  األغشررية و وهررذا  منرري ةم اا تقررااأ االمترو يررة  رر  النرروم المبا ررر المكررمو  . 

و   ما   اا تصرراص موكذل  بينت الاراساأ ة,  eV(2.6 ,2.55 ,2.45 ,2.3)لألغشية المحضرة ةصبحت
ودرررا ترررم ذ تررردداد بديادت ررراو و ما ررر  الخمرررودد تمتمرررا ى رررا درةرررة اررررارة األسرررا  ا   و  ما ررر  اا مكرررارالن اذ رررة

وذاأ   تمررادة التب ررورايررث كا ررت األغشررية  (XRD)تشررخيت تركيررب األغشررية بتقنيررة ايررود األ ررمة الكررينية 
كمرررا ةو رررحت  ترررالش ايرررود األ رررمة الكرررينية  م الحجرررم الحبيبررري  ررردداد بديرررادة درةرررة اررررارة  يوتركيرررب سااسررر 

 . األسا 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 درةة ارارة األسا  و 

 الخواص التركيبية والبصريةو 
 .الرقيقة (CdS)ألغشية 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
هناك كثير    المركباأ الثنالية التي  مك  الحصول ى ي ررا ةو 
ةم تحضرررررر, لمررررر  ةهررررم هرررررذي المركبررراأ هررري التررري تتشرررك   ررر  ىناصرررر 

الممررود الثررا ي وىناصررر المرررمود الكررررراد  فرررري الجرررررررراول الرراورج لتشررك   
 .(CdS) ,(ZnS)و   ة ث ت ا    د(II-VI  المجموىة

ذ  تظ ر  تتب ررور بتركيررب  هذي المركباأ ص اأ فيدياوية واسمة ا 
كبريتيا الخارصي , ة را اآلصرة التي تر ط برري  ذراأ هررذي المركبرراأ ف رري 
آصرة تكاهميةو غير ةم ا ترقال الشحنررررة فيررررررر ا  كرروم اكبررر  مررا هررو ى يرر  

وى يرر  فررإلم امسرر ا اأ األ و رررية فرري هررذي اآلصررررررررة  (III-V)فرري  ركبرراأ 
-I-IIIلمركرررررب الث  ررررري تمرررروم اكبرررررر, وصررررر ة ااسرررررتقطا  ةدرررررو  , و م ا

)2VI   د  نررا ر المركررب الثنرراليVI-II  د  رر   اايررة التركريرررررررب الب ررورجو
 ذ  مكررررر  الحصرررررول ى رررررا الطرررررور الث  ررررري  ررررر  الطرررررور الثنررررراليو وذلررررر  

لررررذراأ تمررررود  لررررا  (ordered substitution)بالتمويرررررررم المرترررررررررررب 
بشررر   د II-VIالممود األول والثالث  ح  ذراأ الممرود الثا رررري ل مركررب 

 و[1] ةم تمررروم  كررربة ىررراد االمترو ررراأ  لرررا ىرررراد الرررذراأ تكررراوج ةر مرررة
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فمررث   و الشرروالبويمك  تغيير  وعيررة توصرري ية هررذي المركبرراأ  رر    ررافة 

ةو المرررراد ميو   (Zn)ىررررررنا   رافرررررة ىناصررررر  ناليررررة التمرررراف   ثرررر  الد رررر  

(Cd)    سررون  حصرر  ى ررا زيررادة فرررري ىرررراد ال جررواأ ىنررا  ا ل ررا  حرر

, (p-type)ة رررروم  نررررالي التمرررراف  فرررري المركررررب ةج  حصرررررر  ى رررررا  ررررررررروم 

  . (Accepter atoms)وتموم هذي الشوالب عبارة ى  ذراأ داب ة 

– تمررراا  رررادة كبريتيرررا المررراد يو   ررر  ىناصرررر المجموىرررة الثا يرررة

د  رر  الجرراول الرراورج ويكرروم التركيررب الب ررورج ل ررذي  II– VIالكادسررة  

د ةو  وم المكمب والذج  شررب   Hexagonalالمادة    النروم الكرااسري  

و وتمرررروم واررررراة الخ يررررة  رررر  النررررروم [2]د  Diamondتركيررررب المررررا    

د. اذ  حررا  كرر  ا رروم كبريررت بإلر مررة ة و رراأ F.C.Cالمتمركررد ااوةرر    

كررراد يو  بمكرررافاأ  تكررراوية  كو رررة ًررريك   ر اعيرررا   نتظمرررا  و ركررردي ة ررروم 

المبريررتو ة ررا اآلصرررة الترري تررر ط برري  ة و رراأ المبريتيررا والمرراد يو  ف رري 

آصرة تكاهمية  اتجة ى  ا تراك  لمترو ي  بي  ذرة الماد يو  والمبريررت. 
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تركيررب  ول ررا  افة  د لو ا  برتقاليا   ص را و وهي طبقة CdSتمت    ادة   

 Energyد وتمت رر  فجرروة طادررة   Polycrystalline  ر  تمرراد التب ررو 

gap    2.4د  قاارها eV   [3]د .  

البااد • الخصالت    [4]  (2003)  (A. Ashour)ث  ا   باراسة 
ألغشية   الميميالي   (CdS)ال يديالية  الرا  تقنية  باستخاا   الرقيقة 

ارارة   درةة  ت اوتت  ودا  و  زةاةية  دواىا  ى ا  الحرارج  رسبة 
والتي تماا    ةهم المتغيراأ   400C)0( لا    200C)0(القاىاة بي   

الخ ى ا  الموص أالم  رة  أل باي  ال يديالية  تم و  صالت  ذ  ا 
 لا   ev(2.39)الحصول ى ا فجوة طادة  با رة تتراو  قيمت ا بي   

(2.42)ev .قياساأ اا تصاص البصرية    
البااث   • باراسة    [5]  (2009)وةماىت     (M. A. Mahdi)دا  

ألغشية   والتركيبية  ال يديالية  بطريقة    (CdS)الخصالت  الرقيقة 
تص   ذو ام  و ارةة ارارة  دواىا زةاةية  الميميالي ى ا  الترسيب 

ىالية 80C)0( لا   بصرية  األغشية   اذ ة  ل ذي  ةم  وتبي   و 
الضولية    كماو    %(100-50)بحاود الطادة  فجوة  قيمة  ةم  وةا 

بحاود   هي  والم ا ة  المرسبة  وةم    ev(2.43-2.35)لألغشية 
 حك  في البنية   C(200,300)0 ةة ارارةالت ا   في ال راغ ىنا در 

 الب ورية. 
البااث   •   [6]  (2011)وةماىت     (Zahid Rizwan)استخا  

ةغشية   لتحضير  والثيوريا  الماد يو   ك وريا  تركيدي   خت  ي     
تقنية   (CdS)رقيقة      باستخاا   زةاةية  دواىا  ى ا   رسبة 

الميميالي   بالحما   الو    (CBD)الترسيب  فجوة  اكا   طادة  وتم 
اا تصاص     و ما    الطيفية   αالضولية  البيا اأ  د     ق  
لألغشية الم ا ة بوةود    (%97)ايث وةا ةم ةفض  ا تقال اوالي  

 .ال واء
  ان البحررث الررا تحضررير ةغشررية كبريتيررا المرراد يو  بتغييررر    

درةررة ارررارة ااسررا  بطريقررة الرررا الميميررالي الحرررارج ودراسررة الخررواص 

كطبقة  افررذة  و ا  ا كا ية استخاا ات ارية ل ذي ااغشية  التركيبية والبص

   في صن  الخ  ا الشمكية كو  ا تمت     اذ ة ىالية.

 :الجزء النظري 

وسرررري ة   مررررة لاراسررررة  التركيبيررررةتمررررا دراسررررة الخصررررالت       

لألغشررية  (Crystallographic structure)تركيررب ال يك يررة الب وريررة 

وتكرررتمم  تقنيرررة ايرررود األ رررمة  وزةاةيرررة ةو غيرهررراالمرسررربة ى رررا دواىرررا 

الكرررينية ةو ايرررود االمترو ررراأ ةو النيوترو ررراأ لتحا رررا طبيمرررة التب رررور ةو 

المشرروالية فرري المرروادو  ذ  ررار  التركيررب الب ررورج ل مررواد  رر   رر ل  مررط 

ايودهررا الرررذج  كررروم ى رررا  رررك  ا قررراأ ارررادة رةيمرررة فررري المرررواد  تمرررادة 

ضرري ة فرري المررواد ةااد ررة التب ررورو وى ررا  ررك  وى ررا  ررك   قررا     التب ور

 تاا  ررة و تحرراة المركررد فرري االررة  (Broad holes)ا قرراأ ىريضررة 

المررواد المشررواليةو  ذ تخ ررت  رراة   رراءت ا سررريما   رر  زيررادة زاويررة الحيررود 

ةو  ررررا  كررررما  بررررالحجم الحبيبرررري ةو اجررررم الررررر  (D)الحجررررم الب ررررورج . [7]

Domains د  مك  اكاب       ل  مادلة(Scherer) [8] :- 

 
D= k λ / β cos (θ)   …………….     (1) 

 
 : طول  وةة األ مة الكينية الكادطةو     λ  ذ  ّم :

   زاوية براك بالارةاأ :Degree.د 
β  :    بالداويررة النصررر دطريررة  ىرض المنحناradian  د ىنررا

  (FWHM) نتصر الشاة المظما 

   (Full width at Half Maximum).  
k  ابرررت ىرررادج  :constant)s ᾽(Scherer   قرررااري وام 

 .[9] ᾽  [1/2 =0.94(ln2/π)2]  كاوج  
ار   ررر   ررر ل  ما ررر  الخرررواص البصرررر  ية لألغشرررية الرقيقرررة ترررال

 و  ما رررر  اا مكررررارو  ما رررر  الخمررررودد Tالن اذ ررررة   ود  αاا تصرررراص  

وغيرها وك  ا تمتما ى ا  وم  ادة الغشاء وتركيب  الب ورج وسم  الغشرراء 

و ررررررون التحضررررررير الترررررري تمتمررررررا ى ررررررا ا تصاصررررررية المررررررادة و  اذ ت ررررررا 

واص البصرررررية  رررر  الصرررر اأ تمررررا الخرررر و  وا مكاسرررريت ا لأل ررررمة الكررررادطة,

الم مة التي تحاد بوساطة اا تقااأ االمترو ية بي  اد  الطادررة,  ذ ةم 

األساسررية  نررتش ىنرر   الشررمام الضررولي فرري  نطقررة اا تصرراص  ا تصاص
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 لرررا اد رررة التوصررري     (V.B)ا تقرررااأ المترو يرررة  ررر  اد رررة التمررراف  

(C.B)  وهي تمطي فمرة ى  قيمة فجوة الطادة)g(E. 

 g(E(ودررا و ررر  تررراو   مادلرررة م جررراد الم درررة بررري  فجررروة الطادرررة       
 .[10]وطادة ال وتوم 

 
       )2(    ……………………           gE - υh(δ=  υhα 

ذ  :َّ ما   ا 
α  : اا تصرررراص البصرررررج  ذ بوسرررراطت   مكرررر  قيررررا    ما رررر

  كا يررة المررادة ا تصرراص ام ررمام بطررول  رروةي  مرري  و وارراة  ق ررو  
 دcm -1المكافة 

  r :اا تقرررررال البصررررررج وتمتمرررررا ى رررررا طبيمرررررة اا تقرررررال   رتبرررررة
 االمترو ي
υh الكررادط   ال وتوم : طادةeVو  دgE  فجرروة الطادررة البصرررية:

 eV  د وδابت  : 
د في الممادلة األ يرة  وم اا تقال في ة باي rويحاد  قاار     

الموص أ , هناك  وىام  رر  اا تقررااأ هرري المبا رررة واا تقررااأ غيررر 

المبا رة اىتمادا  ى ا  ود  اد رري  قطررة فرري اد ررة التوصرري  وةى ررا  قطررة 

د ادرررر  لشررررب  الموصرررر  ذج اا تقررررال rفرررري اد ررررة التمرررراف  ويكرررروم  قرررراار 

  المبا ر  ن  لشب  الموص  ذج اا تقال غير المبا ر.

  مررة  ذ تمطرري  فيدياليررة  اصررية م  ما رر  اا تصرراص      

 localمترو يررة والمجررال المو ررمي   م و اأ قيمة ى  ااسررتقطابية اال

field   د دا رر  المررادة , ويمكرر  اكررا   ما رر  اا تصرراص البصرررج  رر

 :[11]  ل الم دة

 
     )3(                          

 
 :الجزء العملي

الرا     ذابة ة    المناصر في  رراء  قطررر    حالي تالحضر  

 : [12]بعيارية  مينة ايث اضر ك   ما  إلتي بحكب المماداأ 

   H2O  .CdCl2محلول كلوريد الكادميوم   -1

 رروارج   رر   ذابررة    (0.2)تم تحضير ك وريا المرراد يو  بعياريررة 

(4.0261)gm   (100) رر   ررادة ك وريررا المرراد يو  فرريml   رر  المرراء 

د والمج ررررد  رررر   رررررركة Cdالمقطررررر وهررررو  صررررار ا و ررررراأ المرررراد يو   

(BDH) chemical Ltd Poole England  (%99.7)و نقاوة . 

  CS(NH2)2محلول الثايوريا    -2
 ررروارج وهرررو  صرررار  (0.2)الثا وريرررا  بعياريرررة   ح رررولاضرررر 

 رر   ml(100) فرري  gm(1.5224) بإذابررة  )S-2(ا و رراأ المبريررت 

 chemicals Ltd Poole (BDH) ررركة   رر و ج ررد   المقطرررالماء 

 England   د .%99.6و نقاوة 

 بنكررب د(CdS بمررا تحضررير المحاليرر  تررم   ررط اجررو    رر 

ى رررا التررروالي بوسررراطة  ررر    غناطيكررري بحيرررث تمررروم كميرررة  (1:1)

ةم زيررادة  كرربة العياريررة ترر دج  لررا  لرروا ودا   وml   (70  الم يةالمح ول  

تمكرررر المح رررول, و مككررر  فرررام األغشرررية المحضررررة بعياريررر  ادررر   ررر  ت ررر  

النكبة التي تتصر بكو  ا رقيقة ةااً. ويمثرر  الت اىرر  الميميررالي الحرررارج 

 -د بالممادلة اآلتية:(CdSصول ى ا غشاء المكتخا  في الح

+    2S   + Cl2CdS + HO      2+ H2 + Cs(NH)2 CdCl
O           2O +N2H            

 
 -النتائج والمناقشة:

األ مة الكينية ةمَّ األغشية المتمو ة  تمادة   فحوصاأة  رأ  

 .(Hexagonal)سااسية   (poly Crystalline)  التب ور

 (CdS)د  برري   مرراذو ايررود األ ررمة الكررينية ألغشررية 1الشررك  

 C(250,300,350,400)0المحضرررررة بررررارةاأ ارررررارة ةسررررا   خت  رررررة 

و ولوا  ةمَّ األغشية المحضرررة بارةررة ارررارة ةسررا  (nm 350)و كم  

)0(250C  ذاأ تركيررررب  كمرررربو فضرررر ً ىرررر  التركيررررب الكااسرررري وهررررذي

دو ويمررد    ررور 0300C( رر  فرري درةرراأ الحرررارة األدرر    متررادةالحالررة 

هرررذا الطرررور  رافقرررا  ل طرررور الكااسررري  لرررا ىرررا  اكتكرررا  الطادرررة الماةيرررة 

A 

t 
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ذ  مَّ الطرررور الكااسررري هرررو األكثرررر اسرررتقراريةو ويمكنررر   اكتمرررال التب رررورو ا 

 تيجة التكررخي  ل ررارةاأ برري   (Zincblend)التمّوم    الطور المكمبي  
0400)C-(300  [13] األسررا    ارر  زيررادة و وىنا زيادة درةاأ ارارة

. تم اكررا   ما رر  [14]الشااأ األساسيةو وهذا  ال ى ا ا تظا  التب ور

وذلرررر   رررر  طيرررر  اا تصاصررررية  لألغشررررية  (α)اا تصرررراص البصرررررج 

وذلرر   (UV-VIS Spectrophotometer)المحضرررة والمقاسررة بج رراز

ودررا كا ررت قيمررة  ما رر  اا تصرراص المحكررو ة    (3)باسررتخاا  الم دررة

 ررم  الجرردء األول  رر  الطيرر   cm 4(10-1 لمافررة األغشررية اكبررر  رر  

زيررررادة وا ررررحة فرررري  ما رررر  (2) ايررررث   ارررر   رررر  الشررررك  و المرلرررري

اا تصرررراص بديررررادة درةررررة ارررررارة القاىرررراةو ويمررررد  ذلرررر   لررررا ةم ىم يررررة 

يررادة ا تظررا  الترتيررب التب ررور تتحكرر  بديررادة درةررة ارررارة القاىرراة وكررذل  ز 

الاا  ي ل ذراأ وتق ي  الميررو  التركيبيررة الترري ةدأ  لررا تق يرر  المكررتوياأ 

المو ررعيةو و النتيجررة تق يرر  الطادررة الكررطحية ل غشرراءو  مررا سرراىا ى ررا 

. تررم اكررا  فجرروة الطادررة البصرررية المبا رررة  [15]  مو الحبيباأ الب وريررة

لجميرر   cm 4(10-1   اكبررر  رر  )α(و و مررا  م قيمررة  (2)وفررا الم دررة

 (2⧵1)هرررررري  (2)فرررررري الم دررررررة  (r)األغشررررررية لررررررذل  فررررررام قيمررررررة الثابررررررت 

ذ ةمَّ طبيمررررة  (3)  ارررر   رررر  الشررررك   ل  تقررررااأ المبا رررررة المكررررمواةو ا 

قيمة فجوة الطادة البصرية تتإل ر    زيادة درةة ارارة التحضير ل غشرراءو 

)gE ,2.3=ربمقاا د(CdSوتم الحصول ى ا قيمة فجوة الطادة ألغشية  

2.45, 2.55, 2.6) eV   والمحضرة ىنا درةاأ ارررارة ةسررا   خت  ررة

) 0=250,300,350,400Cs(T تبرري  ى ا التوالي و ممال را  ابررت .

هذي النتيجة ةم درةة ارارة تحضررير الغشرراء ترر  ر فرري قيمررة فجرروة الطادررة 

 [16,17]د , وهررذا  ت ررا  رر  دراسرراأ سررابقة (CdSالبصرررية لغشرراء  ررادة 

 400Cs(T=0(ويتبرري   رر   تررالش فجرروة الطادررة ةم الغشرراء المحضررر ىنررا 

  و ررر  (4). الشرررك اصررر  لررر    مررراء ب رررورج ةفضررر  واجرررم ابيبررري اكبرررر

المحضرررة بررارةاأ ارررارة داىرراة  خت  ررة  د(CdSذ ررة ألغشررية طيرر  الن ا

0=250,300,350,400)Cs(T  ,  ويبررري  زيرررادة فررري طيررر  الن اذ رررة  ررر

ذ  تبي  ةم زيادة درةة زيادة الطول الموةي بديادة درةة ارارة األسا  , ا 

ارارة األسا   تكبب في  قصام سم  األغشيةو وذلرر   رر دج  لررا زيررادة 

د 5الشررك   [18] .ة, وهذا  ت ا    دراساأ سررابقة طي  الن اذ ة لألغشي 

د المحضرررة ىنررا درةرراأ ارررارة CdS و رر   ما رر  اا مكررار ألغشررية  

د بالديرررررادة بررررراءا   ررررر  الطرررررول المررررروةي nةسرررررا   خت  رررررة اذ تبررررراة قيمرررررة  

 500nm د لجميرر  األغشررية المحضرررة اتررا تصرر  الررا ةى ررا قيمررة ل ررا

ء المحضرررر بارةرررة اررررارة د تقريبرررا  ل غشرررا998nmىنرررا الطرررول المررروةي  

 0250C  د وتداررررررر  حررررررو ااطرررررروال 2.64د و قيمررررررة ىظمررررررا  قرررررراارها

د تقريبررررا  700nmالموةيرررة ااصررررغر اتررررا تصرررر  الرررا الطررررول المرررروةي  

د وهررذا  ت ررا  رر  فجرروة 400nmل غشرراء المحضررر بارةررة ارررارة ةسررا   

د  بي   ما رر  6الطادة التي ازدادأ بديادة درةة ارارة ااسا . الشك   

د المحضرررة بررارةاأ ارررارة ةسررا   خت  ررة ايررث CdSمررود ألغشررية  الخ

د ىنررررا تحضررررير الغشرررراء بارةررررة ارررررارة ةسررررا  k جررررا ام ادرررر  قيمررررة لررررر  

 0250C  0560د والترري تقابرر  الطررول المرروةي  0.27د وص ت الاC د

 ررررررم ترررررردداد الررررررة ام تصررررررر  الررررررا اى ررررررا قيمررررررة ل رررررررا ىنررررررا درةررررررة اررررررررارة 

د و رر  480nmالطول الموةي  د ىنا  0.33د وتكاوج  0400Cةسا  

د  حررو ااطرروال الموةيررة ااصررغر kذل    ا  بإل رر  اصرر ت ازااررة لقرريم 

بديادة درةة ارارة ااسا  وهررذا  ت ررا  رر  قرريم فجرروة الطادررة الترري ازدادأ 

 بديادة درةة ارارة األسا .  

 
 -األستنتاجات:

ةو رررررررحت  ترررررررالش فحرررررررت ايرررررررود األ رررررررمة الكرررررررينية ةمَّ األغشرررررررية  .1

ركيرررررررب  تمررررررراد التب رررررررورو وتمتمرررررررا  كررررررربة التب رررررررور المحضررررررررة ذاأ ت 

ى ررررررا درةررررررة ارررررررارة القاىرررررراةو و م الحجررررررم الحبيبرررررري  رررررردداد بديررررررادة 

 درةة ارارة القاىاة.
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 cm4(10(-1وةررررررررا  م قيمررررررررة  ما رررررررر  اا تصرررررررراص ةكبررررررررر  رررررررر   .2

لجميررررررر  األغشررررررررية المحضرررررررررة ةج تمررررررروم اا تقررررررررااأ االمترو يررررررررة 

 با ررررررررررررة  كرررررررررررمواة, و م اافرررررررررررة اا تصررررررررررراص ةزيحرررررررررررت  حرررررررررررو 

 األطوال الموةية األصغر بديادة درةة ارارة القاىاة.

درةة  .3 بديادة  تدداد  المكمو   المبا ر  ل  تقال  الطادة  فجوة  قيمة 

 ارارة القاىاة.

الكم   .4 القاىاةو  تيجة  قصام  ارارة  درةة  بديادة  الن اذ ة  تدداد 

 بديادة درةة الحرارة. 

لجمي     د500nm دداد  ما   اا مكار باءا     الطول الموةي   .5

اتا  ص    ةسا   خت  ة  ارارة  درةاأ  ىنا  المحضرة  األغشية 

د وهذي القيمة تدار  حو ااطوال  2.64الا ةىظم قيمة ل  ىنا  

 الموةية ااصغر.

هذي   .6 ويصااب  األسا   ارارة  درةة  بديادة  الخمود   دداد  ما   

 الديادة ا حران  ما   الخمود  حو ااطوال الموةة ااصغر.  
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ىنا درةاأ ارارة   C(2(050,300,350,400  بي  ايود األ مة الكينية د1 الشك 

 لغشاء    (CdS)ةسا   خت  ة
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THE EFFECT OF SUBSTRATE TEMPERATURES ON THE 

STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES FOR (CDS) THIN FILMS  
KALIMAT A. JASIM     JASIM M. SALIH     OTHMAN S. IBRAHEEM 

ABSTRACT :- 

In this research work  optical and structural properties for (CdS) thin films were studied .The (CdS) thin films 

were prepared by chemical spray pyrolysis with different substrate temperatures (250,300,350,400) C0 . Such a film 

was deposited on glass slides substrate of (350) nm thickness . The absorption coefficient was found to be greater than 

(104)cm-1 for all films and hence allowed for electrons transation . The value of the energy gap for (CdS) thin films 

prepared by the previous  mentioned  substrate temperatures became (2.3, 2.45, 2.55, 2.6) eV, respectively.The 

absorption coefficient ,transmittance ,refractive index and extinction coefficient) found to be dependent on the  

substrate  temperatures . The structure of the (CdS) thin films have been diagnosed by the use of X-ray diffraction 

(XRD) . This technology was applied to the poly crystalline and Hexagonal structure . The results of the X-ray 

diffraction showed that grain-size increases with substrate temperature increasing.  


