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آدالة لتغير السمك ، البصرية والثوابت البصريةا البحث دراسة الخواص الترآيبية وتم في هذ         

[(250 ≤ t ≤ 450) ± 4] nm  (375,425,475) ، ودرجة حرارة التلدين °C,  عند زمن ثابت مقداره

وبمعدل ترسيب  الغرفة، المرسبة على قواعد زجاجية بدرجة حرارة) CdO(ساعة واحدة، لجميع اغشية 

10) : مقداره 2) nm s ، اظهرت نتائج حيود االشعة و .التبخير الحراري الفراغي تقنيةباستخدام

، )Fcc(المحضرة ذات ترآيب متعدد التبلور، ومن النوع المكعب ) CdO(السينية ان جميع اغشية 

وتم . والسمك زيادة درجة حرارة التلدينمع ، وان مقدار الحجم الحبيبي يزداد )111(واالتجاه السائد هو 

، حيث ان زيادة )RA(و) RMS(، من قيمتي )AFM(ايضا دراسة نتائج فحوصات مجهر القوى الذرية 

تم دراسة الخواص البصرية في استخراج قيم و  .بزيادة السمك والمعامالت الحراريةالنمو الحبيبي يزداد 

 400(nm المحضرة لمدى االطوال الموجية ) CdO(اغشية االمتصاصية والنفاذية واالنعكاسية، لجميع 

وتقل على نحو جيد آلما ازداد السمك ودرجة حرارة ) %68( حوالي هيلالغشية  لنفاذيةاو). 1100 -

  . (NIR)منطقة تحت الحمراء القريبةالو (VIS) الطيف المرئي :ضمن منطقتي ،التلدين

، مع عدم حدوث )المسموحة والممنوعة(االلكترونية المباشرة وتم حساب فجوة الطاقة لالنتقاالت       

وآانت قيمة فجوة الطاقة البصرية تقع . المحضرة) CdO(انتقاالت االلكترونية غير مباشرة لمعظم اغشية 

، وان بعض النماذج اثرت فيها العيوب وان المعامالت الحرارة ادت )eV)2.22 – 2.25 ضمن المدى 

10 اما معامل االمتصاص فانه يمتلك قيمة عالية مقدارهاو. الى تقليل تلك العيوب لجميع )  

ثابت  وحساب تم دراسةثم . االغشية المحضرة، وهذا يدل على امكانية حدوث انتقاالت الكترونية مباشرة

ص، معامل الخمود، معامل االمتصا( :الثوابت البصريةو )الحقيقي والخيالي(العزل الكهربائي بجزئيه 

،  )التلدين( وآان لالسماك تاثير اقل على االغشية المحضرة من المعامالت الحرارية. )عامل االنكسارم

ادت الى تقليل العيوب  - )C)425, 475° وخاصة درجتي الحرارة  -  الن درجات حرارة التلدين

 .المحضرة) CdO(الترآيبية وزيادة في االنتظام البلوري الغشية 
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Abstract 

     In this thesis, studied the structural, optical properties, and optical constants 

have been studied as a function of different thicknesses [(250 ≤ t ≤ 450) ± 4] 

nm, and the annealing temperature (375,425,475) ° , for the constant time at 

one hour of the CdO thin films deposited on the substrate of glass at room 

temperature, and at a rate of deposition (10 ) nm , by evaporation thermal 

vacuum technique. The results of X-ray diffraction showed that all the CdO 

films prepared with installation of polycrystalline structure, type the cube (Fcc), 

and the preferential orientation (111) plane. That is an amount of grain size 

increases with the increase annealing temperature and thickness. Also studied 

the results of tests atomic force microscope (AFM) from the values of (RMS) 

and (RA), where the particle growth increases with thickness and heat treatment. 

Absorbance, transmittance and reflectivity for all the CdO films prepared for the 

wavelengths (400-1100) nm, have been studied the transmittances of the films 

are about (68%) and decreased dramatically by increase of the thickness and 

annealing temperature, within the regions of the visible spectrum (VIS) and the 

near infrared (NIR). Energy gap for direct electronic transitions (allowed and 

forbidden), with non-electronic transitions indirectly for most of the (CdO) films 

prepared were calculated.  

    The value of the optical energy gap within the range (2.22 – 2.25) eV, and 

that some of the samples affected by the defects and that the thermal treatment 

led to reduce the temperature of those disadvantages. The absorption coefficient 

has greater than the (10   of all the films prepared, and that evidence of 

direct electronic transitions. We have been calculated dielectric constant by two 

parts (real and imaginary) and optical constants: (absorption coefficient, 

extinction coefficient, refractive index). The thickness has less effect on films 

prepared from heat treatment, because the annealing temperature, especially of 

degree (425 and 475) ° , which is led to reduce the structural defects and an 

increase in the regularity of crystalline CdO films prepared. 
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