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  اخلالصة

  المحّضرة )CdO( ذا البحث الخواص التركیبیة والبصریة ألغشیة أوكسید الكادمیوم النقیةـفي ھرست دُ         

  مـن الزجـاج بدرجة دـقي على قواعـدن الكادمیوم النـي الفراغ ، وذلك بترسیب معیر الحراري فــة التبخـبطریق

   ن ثم أكسدةـوم)  	1.1±0.1(	nm/sec عدل ترسیـبوبم ) 	400±30( nmوبسمك 300K) (حرارة الغرفة 

  لمدة ساعة كاملة بوجود الھواء . 623K)() بدرجة حرارة Cdالكادمیوم المحّضرة ( ةـأغشی

  )على473K(اسوبدرجة حرارة أس )1,2,3(٪) بالنسبSnالتشویب بالقصدیر(كذلك أجریت دراسة تأثیر        

  الحرارة ة أثر التلدین بدرجاتـعـن دراسة ، فضال ًغشیة أوكسید الكادمیـوم النقیالخواص التركیبیة والبصریة أل

K )373,	473	,	573,	673( بنسبة رـصدیـالقـوبة بـسید الكادمیوم المشـة أوكشیـبیة ألغـعلى الخواص التركی  

  .فجوة الطاقة البصریة والحجم الحبیبي  ، باعتبارھا كانت أفضل نسب التشویب المختارة من حیث قیمة )٪3(

  كانت )بنوعیھا النقي والمشوب(ة أن جمیـع األغشیة المحّضرة نیاألشعة السی ودحی أظھرت نتائج قیاسات        

  المحّضرة ةـلكافة األغشی ]111[ع ھیمنة النمو باالتجاه لوري متعدد التبلور ومن النوع المكعـب مذات تركیب ب               

  الحجم دلـي معواضـح یـظـھر فـ اقصوتنـ ]111[ ائدـاه السـجباالتـزة ـة الممیـدة القمـي شـان فـقصـدوث نـوح               

  درجات الحرارةـا بـنھـلدیـند تـي عـوالت )3	٪ (ة ـد النسبـعن )43nm	 (ویب لغایـة ـب التشـادة نسـبزی الحبیبي               

K )373	,	473,	573,	673	 (  ةـغایـح لـل واضـاقص بشكـي التنـمر فـبي یستـم الحبیـدل الحجـد أن معـوج  

               )14.94	nm(  عند درجة حرارة تلدین)673K( . 

  ) بنوعیھا النقي والمشوب (افـة ـة لألغشیـة المحّضرة كرست فـي ھذا البحث الخـواص البصریـكذلك دُ          

  وكـذلك حسـاب، نوعیھا ـة المباشرة وغیر المباشرة باالت االلكترونیـة لالنتقوة الطاقـة البصریـكـإیجاد قیمـة فج               

  یل طیفي االمتصاصیـة والنفاذیـة لألغشیـة المحّضرةـكاسیـة من خالل تسجـاص واالنعـامل االمتصـودراسة مع               

  ، إذ تبین أن االنتقـاالت االلكترونیـة المبـاشرة كانت ھي ) 	nm )400-1100وجیة  ضمن مـدى األطوال الم               

  انت مساویـة إلىـة كـقیصریـة لألغشیـة النـفـجوة الطاقـة الب ةـوأن قیم، ائدة ضمن ظروف الدراسة الحالیة ـالس               

            )	2.15eV	ةب التشویب بـالقصدیر لغایــبدأ بـالتناقص بـزیادة نسـثم تـ، باشر المسـموح ) بالنسبـة لالنـتقال الم  

                ) (1.925eV) 3٪لنسبة التشویب. (  

  معاملو ،ـ (معامل االنكساربالمتمثلة ة وابت البصریـحساب الث - أیضاً  - اسات البصریةـائج القیـنتشملت                       

  یات معـامل االنكسـارـد بأن منحنـالتي منھا وجـوي والخیالي ) الحقیق ائي بجـزأیھ، وثابت العزل الكھرب ودـالخم               

  لطبیعة العالقات قاً ـامل االمتصاص طبـة ومعـة لسلوك منحنیات طـیف االنعكاسیـابھـانت مشـامل الخمود كـومع               

  القائمة بینھما .               



Abstract  

							In			this		research		,		we		study		the		structural			and		optical			properties			of		pure	

Cadmium	Oxide		(CdO)	thin		films	,	which	prepared		by	thermal	evaporation	under	

vacuum		method	,	where		Cadmium		Pure	metal		was		deposited	on	glass		substrate  

in		room		temperature	( 300K )	at		thickness		(400	±	30)nm			with		deposition			rate	

(1.1±	0.1)nm/sec	and	then	we	Oxidation	prepared	Cadmium	Films	in	temperature		

(623	K)  for	one	hour	with	exist	air	flow	.																																																																																				  

						Also	we		study	the		influence		of	doping		by	Tin	metal	(Sn)		with	different		ratios  

				at	substrate		temperature	(473K)	on	the		structural	and	optical		properties		) %(1,2,3    

		of		pure		Cadmium	Oxide	( CdO )	thin	films	,		furthermore		we		study		the		influence		

					of		annealing		process	with	different		temperature	(	373	,	473	,	573	,	673 )K		on	the							

																structural	properties	of		(	3% )		Sn		doped	,	because	it		was		the	best	doping		ratios	in

																	the	value	of		optical	energy	gap	and	grain	size	.	

								X	-	Ray		diffraction		pattern		showed			that		all			prepared		films	(	undoped		and	

Sn-doped)	are	polycrystalline	and	have	cubic	kind	with	preferred	orientation	along		  

 [111]		plane		for		all		doped		and		undoped		films		and		involved	that		,		decreasing			in					

Intensity		of		peak		at		prevalent		orientation		[111]	,		and		decreasing		with		apparent			

Shape		in	the	average		grain		size	when		increase	the	ratio	of		Sn	in		the	films		dopant			  

		until (43nm	)	at	ratio	(3%)		which	when	annealing		it	at	different		temperature	(	373,  

673)	K		,	we		found	the		average		grain		size	will	be	continuously		decreasing			 473,573,	

			With		apparent		shape		until	(14.94	nm)	at		annealing		temperature	(673K)	.																																			  

									This			research			involved		also	,		the		study		of			optical		properties		for		all		films	

Prepared (	pure	and		Sn-doped )	such	as		calculate		the		value		of		optical		energy	gap	  

both		direct		and	indirect		transition	,		the		absorption		coefficient		and	reflectance		 for	

		spectra	,during	recorded	the	absorptance	and	transmittance	spectra	for	all	prepared			  

films	in	the		range		of	(	400-	1100)	nm	,	the	optical		constants		which		represented		by		

															(	refractive	index	,	extinction	,	coefficient	and	dielectric	constant	in	its		two		parts	)	are  

						also			calculated		in		this	research	.																																																																																																										  
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