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  مركبال من رقيقة ألغشية دراسة الخواص الضوئية والبنيوية
Cd0.8Sn0.2Te بسماكات مختمفة محضرة بطريقة التبخير الحراري 

 

 *أحمد اليحيىد. 
 

 الممخص
 

محضرة بطريةة  شغيية رييةةوالضوئية ألالخواص البنيوية  ىذا العمؿ دراسة جرى في
 , nm , 600 nm 400) :اآلتيةماكات بالس    Cd0.8Sn0.2Te مركبال مفالحراري التبخير 

800 nm). يني  ة الس  باأليع   االنعراج تحميؿ طيوؼ أظير( ةXRD ) أف ىذه األشغيية تمتمؾ
ة ري  ة الذ  بواسطة مجير الةو   األشغيية ىذه بنية راسةدبي نت  كما .التبموربنية متعددة 

(AFM)،   خيونة األشغيية، وأف بزيادة سماكة  يتنايصمة المتيك   حبيباتيا مةاس أف
 .سماكتياتتنايص أيضًا مع زيادة  األشغيية

المتحوالت  تةديروذلؾ بيدؼ  (nm 800-350)في المجاؿ  لألشغيية الخواص الض وئي ة رستكما د  
(   وثابت العزؿ الكيربائي بةسميو الحةيةي ) ، والتي تتضمف يرينة االنكسار،لألشغيية الضوئية

 (.σوالنايمية الضوئية ) (kمعامؿ التخميد )و  (Egالفجوة الطايية )عرض ( و   والتخيمي)
تمؾ األشغيية  بسماكةواعتمادًا عمى ما سبؽ لوحظ ارتباط شغير مطرد لةيـ ىذه المتحوالت 

المحضرة، وفسر ىذا بسبب العيوائية أو العيوب البنيوية الناتجة عف دخوؿ عنصر 
  . Cd0.8Sn0.2Teفي بنية التركيب المدروس  % 20 الةصدير بنسبة

  .زيادة سماكة الغياءمع لألشغيية ( Egعرض الفجوة الطايية )تنايص لوحظ كما 
 

فجوة الطاية  الحبيبات، مةاس، رييؽ ، شغياءCd-Sn-Teالمركب  الكممات المفتاحية:
  .العزؿ ، ثابتاالمتصاصمعامؿ ة، ة، االمتصاصي  االنعكاسي   ،فاذيةالن   الضوئية،

                                                           
 .جامعة دميؽ –كمية العموـ  –يسـ الفيزياء  *

 



 أحمد اليحيى   ...Cd0.8Sn0.2Teالمركب  من دراسة الخواص الضوئية والبنيوية ألغشية رقيقة

74 
 

Investigation the Optical and Structure 

Properties Of The Cd0.8Sn0.2Te Thin Films 

With different Thicknesses Deposited by 

Thermal Evaporation 

 
*

 Dr. Ahmad Alyahya 

 

Abstract 
In this work, the structure and optical properties were studied for the 

Cd0.8Sn0.2Te. thin films prepared by thermal evaporation method with 

the following thicknesses: 400 nm, 600 nm, 800 nm were studied. The 

XRD phase analysis of the powder showed a polycrystalline 

structural. The surface analysis by the atomic force microscope 

(AFM) showed that the grain size of the prepared films decreases 

when increasing the films thickness and the films roughness also 

decreases when increasing the film thickness. 

Also, the optical properties of the films were investigated in the range 

(350-800 nm) to estimate the film optical parameters, such as the 

refractive index, dielectric constant in real part(ε1) and imaginary part 

(ε2), the energy gap (Eg), the extinction coefficient (k) and optical 

conductivity (σ). 

Based on this study, an indirect relationship was observed with the 

values of these parameters with the film thickness. This could be 

explained by the randomness and structural defects resulting from 

existence of the 10% Sn in the studied Cd0.8Sn0.2Te thin films. 

A decrease in the energy gap (Eg) of the thin films was observed by 

increasing the film thickness. 

 
 

key words: Cd-Sn-Te compound, thin films, grain size, Energy gap, transmittance, 

reflectivity, absorbance, absorption coefficient, dielectric constant 
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 :مقدمة -1
ChGالكوجينية الزجاجية )تعتبر المركبات الي  

,
s ذات أىمية كبيرة مف وجيتي نظر ،)

ية كبيرة الفيزياء والتكنولوجيا كونيا تمتمؾ بنية مرنة وتنوعًا كبيرًا في الخواص ويابم
لإليابة وتيكيؿ الخالئط. لذلؾ فيي تعد مف أىـ المواد في التطبيةات الضوئية، 

الكيرضوئية )الخاليا اليمسية، األلياؼ البصرية، التصوير  وتصنيع األجيزة
 (.PRAM, DVDالكيربائي والضوئي ) والذواكر بنوعيياالضوئي( 

الضوئية ذات أىمية  ياثوابتوئية ألنصاؼ النوايؿ وتةدير تعد دراسة الخواص الض
لى ذلؾ فيي يا اإللكترونية، إضافة إنتةاالتة في تحديد المعامالت األساسية الكبير 

تزودنا بمعمومات حوؿ بنية العصابات الطايية لتمؾ المركبات. إف الخواص الضوئية 
ة لعدـ اإليباع التكافؤي ووجود الكوجينات الزجاجية يميمة الحساسية وذلؾ نتيجلمي  

 .[1,2]يوائب يميمة الفعالية مةارنة مع أيرانيا مف أنصاؼ النوايؿ البمورية 
ChG) تستخدـ المركبات

,
s)CdTe   تسجيؿ  لتصنيع أيراصالغنية بعنصر التيميريـو

ىذه الصناعة. بالرشغـ مف أف  بيكؿ واسع فيستخدـ ، إضافة إلى ذلؾ فيي تبياناتال
الضوئية والكيربائية،  ياخواصومتانة مرتفعة وجودة في المركبات تبدي مةاومة عالية 

ولكف تبةى لممركبات الثنائية بعض المعويات التي تحد مف تطبيةاتيا. لذلؾ فإف 
الى تغيرات ممحوظة في معظـ ؤدي يمكف أف ت CdTe لممركبإضافة مكوف ثالث 

يمكف أف يوسع  ليذا المركب (Sn)بالتالي فإف إضافة عنصر الةصديرو . خواصو
دي فوضى وعيوائية مرشغوبة في تركيبو، تؤ  يحدثا وربم الزجاجي،منطةة التيكؿ 

 .[3,4]والحرارية الضوئية والبنيوية  وخواصبدورىا إلحداث تغير كبير في 
 مواد وطرائق البحث:-2
َضر  تحضير العينات: 2-1  Cd0.8Sn0.2Te الكوجينيالي   المركب عينات مف تح 

 melt quenching) مف الحالة المصيورة اإلخماد الحراري المباير طريةةوفؽ 

technique )[5] :كما يمي 
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 .(Cd, Te, Sn ,purity/99.99%) ذات نةاوة عالية ىي مواد خاـ مسحوؽ خذأ  
10ميزاف حساس وبدية  المطموبة بواسطة و زنت وفؽ النسب

-4
 gفي و ضعت  ، ثـ

م َي عندكوارتز  أنبوب 10ضغط منخفض ) وخ 
-4

 Pa)  يفاؿ إ ساعة، معلمدة نصؼ
1300الدرجة  ليب عنداألنبوب بمحمو باستخداـ فرد 

0
Cالعينات تسخيف . جرى 

4بمعدؿ 
0
C/min  800في فرف حتى الدرجة

0
C ثماف ساعات مع التحريؾ  لمدة

إخماد األنابيب مبايرة في تـ وبعد ذلؾ  لمحصوؿ عمى أفضؿ تجانس ممكف ،المنتظـ
. لتفادي حدوث كسر أو يرخ في األنبوب أو العينة الزجاجية ،مزيج مف الماء الثمجي

 وجرىولتةميؿ التوتر الداخمي الناتج عف عممية اإلخماد، أعيدت األنابيب إلى الفرف 
40تمدينيا لمدة خمس ساعات عند الدرجة 

0
C  والتي ىي تحت حرارة التحوؿ

 فتـ  نت يوالب العينات الناتجة بواسطة مطحنة سيراميكية بعد ذلؾ ط ح Tgالزجاجي 
استخدـ ىذا المسحوؽ لتحضير أشغيية  .ناعـ مسحوؽعمى العينات بيكؿ  الحصوؿ

  (.thermal evaporationرييةة بتةنية التبخير الحراري )

غيية عالية الخالء منظومة الت   تمستخدا   قيقة:غشية الر  األ تحضير 2-2
JSM200-J03،  10الضغط تحت

-6
 mbar 10-7≈) وبمعد ؿ ترسيب A

0
. s

 في( 1-
 ,nm 400) ماكات التالية:وبالس   المذكور آنفاً شغيية مف النظاـ اليالكوجيني أ تحضير

600 nm, 800 nm)،  رة باستخداـ  تـو ورة مف بم  يياس سماكة األشغيية المحض 
  .التبخيرموجودة ضمف حجرة  CT200وع الكوارتز مف الن  

 :وطرق القياس األجهزة المستخدمة 3-2
 انعراج األيعة السينية استخداـ تةنيةب لمعينات المحضرة جرى التحميؿ الطوري

XRD) ) ( مف النوعSTOE STADI P, Diffractometer)  مجير الةوة الذريةو 
(AFM) طراز ((Easy Scan 2 Flex AFM  صنع سويسرا وفؽ طريةة الن ةر
(Tapping - mode.) 

 لمعينات المدروسة. XRD ( يروط يياس طيؼ1يبيف الجدوؿ )
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 لمعينات المدروسة XRD( شروط قياس طيف 1الجدول )

 
الموافةة لألشغيية        واالنعكاسية        يياسات النفوذية  جرت

مدعـو  (UV-VIS spectrometer carry5000) جياز مطيافيةالمحضرة بواسطة 
ىذه الةياسات بيروط الورود تمت  (.optizen 2120uv plusبحاسوب مف نوع )

 وبدية يياس [nm-800 nm 350] الناظمي ودرجة حرارة الغرفة والمجاؿ الطيفي
 .nm 0.3 ويدرة فصؿ، nm 1 فاصؿ مسح، 0.004

 تائج والمناقشة:الن   -3
 ة:البنيوي   الدراسةنتائج  3-1
 ة:يني  ة الس  باألشع   التحميل الطورينتائج  3-1-1

 Cd0.8Sn0.2Teلممسحوؽ  XRD ( طيؼ انعراج األيعة السينية1كؿ )يبيف الي  
  ر.محض  ال

 
 لممسحوق المحضر XRD( طيف 1)الشكل 
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مف تةدير المسافات بيف  (1جرى التحميؿ الطوري لمطيؼ المبيف في اليكؿ )
⁄       =dhkl)باستخداـ عالية براغ  dhklالمستويات البمورية  ددت األطوار (   وح 

ويداتيا مع ييـ معيارية  dhklالمكونة لمعينة المدروسة مف مةارنة الةيـ التجريبية 
وذلؾ باستخداـ برنامج  ASTMمتوفرة في مكتبة الجمعية األمريكية الختبار المواد 

(search - match.) 
( 770-15وتبيف مف التحميؿ أف العينات موضع البحث موافةة لمكرت ذي الريـ )

كما أظير التحميؿ الطوري أف بنية العينة المدروسة وتبدي سموكًا متعدد التبمور. 
 .SnTe ،  dTeىما تتكوف مف طوريف بمورييف 

في  االنخالعات اإلجياد وكثافةو الحبيبات،  كمةاس ،ةالمعامالت البنيوي   تد رسأيضًا 
باستخداـ عالية  D الحبيبات مةاسمتوسط  وجرى تةديرالمسحوؽ المحضر،  بنية

 [6] :ييرر

   
      

      
                   

العرض عند منتصؼ الةمة    طوؿ موجة االيعة السينية المستخدمة و   حيث   
  زاوية براغ.   العظمى و

 :[6] العاليةمف اإلجياد معامؿ  أيضاً  كما ي در

  
      

 
                     

 :[6] مف العالية 𝛿 االنخالعاتكثافة و 

𝛿  
 

                        

 
التحميؿ الطوري لألشغيية المدروسة وحسابات معامالت (، نتائج 2ي بيف الجدوؿ )

 .[7]مع  بيكؿ جيد وىذا يتفؽ بنيتيا
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 ومعامالت بنيتها لألغشية المدروسة نتائج التحميل الطوري (2الجدول )
δ 

(lin/nm2) 
Ε 

D 
(nm) 

FWHM 
(rad) 

dhkl 
(A0) 

hkl 2θ 
(degree) 

40x10-5 72x10-5 50.2 0.0029 3.742 
(111) 

CdTe 23.84 

29x10-5 61x10-5 59.2 0.0025 3.342 
(220) 

SnTe 26.68 

127x10-5 129x10-5 28.0 0.0054 2.783 
(221) 

SnTe 32.14 

27x10-5 60x10-5 60.4 0.0025 2.290 
(220) 

CdTe 39.36 

65x10-5 92x10-5 39.3 0.0040 1.954 
(311) 

CdTe 46.48 

70x10-5 96x10-5 37.9 0.0043 1.619 
(400) 

CdTe 
56.82 

86x10-5 106x10-5 34.2 0.0050 1.488 
(331) 

CdTe 
62.52 

98x10-5 114x10-5 31.9 0.0056 1.323 
(422) 

CdTe 
71.27 

103x10-5 116x10-5 31.1 0.0060 1.247 
(511) 

CdTe 
76.36 

137x10-5 134x10-5 27.0 0.0072 1.095 
(531) 

CdTe 
84.66 

169x10-5 149x10-5 24.3 0.0084 1.025 
(620) 

CdTe 
89.44 

 بمجهر القوة الذرية: التصويرنتائج  3-1-2
بنية سطح ل (2µm x 2µmة األبعاد )ثالثي  و ة ثنائي   مجيرية صور (5يبيف اليكؿ ) 
 ( وبسماكات مختمفة.AFMبواسطة مجير الةوة الذرية ) الم حض رة ألشغييةا
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 لبنية سطح األغشية  ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد AFMمجهرية  صور( 2الشكل )
 بسماكات مختمفة المحضرة

 

 المةاسة بواسطة مجير الةوة الذرية األشغيية حبيبات أبعادتغير  (3) اليكؿيبيف 
 .تنايص مع زيادة سماكة الغياءأبعاد الحبيبات ت، واتضح بأف بتغير سماكة الغياء

الحبيبات مع زيادة سماكة الغياء ويمكف أف  أبعادتنايص  (5)اليكؿ  يالحظ مف
 ( . بسبب زيادة العرض عند منتصؼ الةمة العظمى )يعزى ذلؾ 

 

 
 تغير سماكة الغشاء مع أبعاد الحبيبات ( تغير3الشكل )
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األشغيية المحضرة مع تغير سماكتيا. يالحظ مف ىذا ( تغير خيونة 7)يبيف اليكؿ 
 اليكؿ بأنيا تتنايص مع زيادة سماكة الغياء.

 
 تهاتغير سماك مع األغشية المحضرةخشونة  ( تغير4الشكل )

 

 :لألغشية المحضرة ةوئي  دراسة الخواص الض   3-2
  الن فاذي ة:دراسة أطياف  3-2-1
ضمف يروط الورود الناظمي  المدروسة، لألشغييةالنفوذية  أطياؼ (5)كؿ بيف الي  ي  

 أف النفوذية ىذا اليكؿ إلى ييري  . [350nm-800nm]ة طواؿ الموجي  األ وفي مجاؿ
وتزداد  ،]nm] 455 - 505ضمف المجاؿ  سماكتيازيادة  ليذه األشغيية تتنايص مع

 .مع زيادة الطوؿ الموجي

 
 لألغشية المدروسة النفوذية( أطياف 5الشكل )
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 ة:االنعكاسي  أطياف دراسة  3-2-2
يؼ باستخداـ مةياس الط  لألشغيية المدروسة ة أطياؼ االنعكاسي   (5)كؿ بيف الي  ي  

ة طواؿ الموجي  األ مجاؿوذلؾ ضمف  ،اظميالورود الن   ة بحالةالمزود بكرة تكاممي  
[350nm-800nm]. 

 
 لألغشية المدروسة االنعكاسيةأطياف  (6الشكل )

 االمتصاصي ة:أطياف دراسة  3-2-3
 عمى ة اعتماداً أطياؼ االمتصاصي   تـ حساب ةواالنعكاسي   النفوذيةعمى أطياؼ  بناءً 

 :[350nm-800nm]ضمف المجاؿ  [8] انحفاظ الطاية عالية
A + T + R = 1                (4) 

 االنعكاسية. :Rو النفوذية :Tوة االمتصاصي   :Aحيث 
، وىذا ما المجاؿ المرئيف االمتصاصية تمتمؾ أعمى ييمة ليا في أ (4) بيف اليكؿي  

الحظ أف االمتصاصية ىذه األشغيية كخاليا يمسية. كما ي   يعزز إمكانية استخداـ
، وتنةص بزيادة [350nm-800nm] ضمف المجاؿ تتنايص مع زيادة سماكة الغياء

زيادة  ف  ذلؾ ألالنفوذية، و الطوؿ الموجي. وىي بذلؾ تسمؾ سموكًا معاكسًا لطيؼ 
يؿ أتصبح طاية الفوتوف  وعندما .طاية الفوتوف في الطوؿ الموجي يةابميا نةصاف

مف ذيوؿ  اونةمي اتلكتروناإل إثارةعمى  اً يكوف شغير يادر  Eg ييمة الفجوة الطاييةمف 
 .[9] معوافؽ وىذا ما يت ،ايميةابة التكافؤ الى ذيوؿ عصابة النعص
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 أطياف االمتصاصية لألغشية المدروسة (7الشكل )
 

 االمتصاص:معامل دراسة  3-2-4
 :[10] التالية العاليةباستخداـ  رةالم حضَ لألشغيية  𝛼 االمتصاص معامؿ جرى تةدير

(5)               𝛼   
 

 
    

 

      
 

 سماكة الغياء. :d حيث
 بداللة الطوؿ الموجي المحسوب معامؿ االمتصاص اتتغير  (8)بيف اليكؿ ي  

  .لألشغيية المحضرة بسماكات مختمفة

 

 لألغشية  بداللة الطول الموجي المحسوب االمتصاص معامل تابعية( 8الشكل )
 المحضرة بسماكات مختمفة
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ألطياؼ  ميابياً  سموكاً يسمؾ أف معامؿ االمتصاص  (8اليكؿ )يالحظ مف 
الطوؿ  ويتنايص بزيادة ،المرئيالمجاؿ في  وييمة ل أعظـيبمغ و  ،االمتصاصية

 ،يزداد مع زيادة سماكة الغياء ف معامؿ االمتصاصذلؾ فإ لىإضافة إ .الموجي
التراص  عيوب البنيوية واالنخفاض فيالعيوب  وذلؾ بسبب االنخفاض في

(stacking faults)  [9]نوع مف العيوب المستوية  ىيو. 
 :لألغشية المحضرة الفجوة الطاقيةعرض دراسة  3-2-5

عالية ل تبعاً المبايرة  الضوئية لالنتةاالت     ةيفجوة الطايعرض الحساب  جرى
 :[10](Tauc )تاؾ

(6)             𝛼             
  

(  𝛼) مف المنحني األكثر استةامةلمجزء  (fittingالخطية ) مواءمةال وبأخذ
 
      ، 

ىي نةطة تةاطع امتداد الجزء     ييمة ، فتكوف       وبمعامؿ مواءمة 
(، 15(، )4) األيكاؿ:في  والنتائج مبينة،   المستةيـ ليذا المنحني مع المحور 

(11)( ،15) . 
بزيادة سماكة الغياء  Egتنايص ييمة عرض الفجوة الطايية  (15يالحظ مف اليكؿ )

بزيادة فرؽ  Egويرتبط ىذا التنايص في  eV 2.05لى الةيمة إ eV 2.2مف الةيمة 
أو اعتمادًا عمى مفعوؿ  Cd0.8Sn0.2Teركيب المدروس تصر الالكيرسمبية بيف عنا

مستويات الطاية  تكوفالمةاس  فعندما تكوف الحبيبات صغيرة. األثر الكمومي
الحبيبات تةترب مستويات الطاية مف بعضيا  مةاسمنفصمة )مكم اة(، وعند ازدياد 

 .[9]المرجعفي  الواردة وىذه النتائج توافؽ النتائج [11]لتصبح مستمرة 
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 nm 400السماكة  لمغشاء ذي قة تاكمن عال ةحساب فجوة الطاق (9الشكل )

 
 nm 600السماكة  لمغشاء ذي قة تاكمن عالفجوة الطاقة  ( حساب20)الشكل       

 
 nm 800السماكة  لمغشاء ذي تاكعالقة من فجوة الطاقة  ( حساب22)الشكل 
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 فجوة الطاقة بتغير سماكة الغشاء قيم ( تغير12الشكل )

 :لألغشية المحضرة معامل التخميددراسة  3-2-6
ادة المدروسة مف طاية بأنو كمية ما تمتصو إلكترونات الم K يعرؼ معامؿ التخميد

 العاليةب بمعامؿ االمتصاص الت خميدمعامؿ  ويرتبطيعاع السايط عمييا. فوتونات اإل
  :[13] التالية

(7)                         
   

  
 

الضوء الوارد عمى أشغيية  وطوؿ موجة( العالية بيف معامؿ التخميد 15يبيف اليكؿ )
 .[350nm-800nm]المجاؿ (، وذلؾ ضمف Cd0.8Sn0.2Teالتركيب المدروس )
 .800nm ( تنايص معامؿ التخميد بزيادة الطوؿ الموجي حتى15يتضح مف اليكؿ )

لمةيمة العالية لمعامؿ االمتصاص في ىذا المجاؿ مف األطواؿ  ي عزى ذلؾوي مكف أف 
معامؿ التخميد بزيادة سماكة الغياء المدروس.  اليكؿ تزايدىذا كما يوضح  الموجية.

يبدي معامؿ التخميد سموكًا مماثاًل لسموؾ معامؿ االمتصاص. وىذه النتائج عمى 
 .,13]14[  توافؽ مع نتائج أعماؿ سابةة
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 ( تغيرات معامل التخميد بتغير طول موجة الضوء الوارد لمختمف األغشية المدروسة13الشكل )        

 

 :ألغشية المحضرةا نكسارقرينة ادراسة  3-2-7
 بداللة الطوؿ الموجي محضرةلألشغيية ال n االنكسار يرينة دراسة تابعية جرت

 :[15]التاليةالعالية  ، اعتمادًا عمى[350nm-800nm]ضمف المجاؿ الضوئي و 
   

   √
  

      
     

     

     
              (8) 

لمختمؼ         يرينة االنكسار كتابع لمطوؿ الموجي تابعية( 14بيف اليكؿ )ي  
اليكؿ تزايد يرينة االنكسار بزيادة الطوؿ الموجي  ىذا يتضح مف .األشغيية المدروسة

لمفوتوف الوارد، ويعزى مثؿ ىذا السموؾ الى زيادة النفوذية وتنايص معامؿ 
االمتصاص بزيادة الطوؿ الموجي، والذي يعكس التيتت المعتاد لمضوء عمى المادة. 

الغياء  سماكة بزيادةزيادة يرينة االنكسار  اليكؿ مالحظة ىذا يمكننا أيضا مف
يفسر مثؿ ىذا السموؾ بناًء عمى مفيـو االستةطابية، الذي يؤكد بأف الذرة  المدروس.

 .أعمىذات نصؼ الةطر األكبر يكوف ليا استةطابية 
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 ألغشية التركيب المدروس        قرينة االنكسار كتابع لطول الموجة تابعية( 14الشكل )        

 

 :األغشية المحضرة يةلعاز ثابت  دراسة 3-2-8
الذي تـ حسابو مف العالية     )الةسـ الحةيةي  تغير كؿ مف (10ظير اليكؿ )ي  

 (      الذي تـ حسابو مف العالية     ( والةسـ التخيمي )        
الحظ مف اليكؿ المذكور أف طوؿ موجة الضوء الوارد. ي   لثابت العازلية بتغير [17]
 عمى التوالي بتغير سماكة الغياء المدروس. kو nليما نفس سموؾ كؿ مف    و   
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 لثابت العازلية      والقسم التخيمي   ( تغير كل من القسم الحقيقي 15الشكل )          

 بتغير طول موجة الضوء الوارد

 

 :لألغشية المحضرة الناقمية الضوئية دراسة 3-2-9
 :[18] التالية مف العالية σ الضوئيةحساب النايمية تـ 

σ  
𝛼    

  
               (9) 

سرعة الضوء في الخالء. تعتمد النايمية الضوئية اعتمادًا مبايرًا عمى معامؿ  cحيث 
( أف النايمية الضوئية تنةص عند 15االمتصاص ويرينة االنكسار. يظير اليكؿ )
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، ويعود ذلؾ لمةيـ المنخفضة لكؿ مف معامؿ االمتصاص لمطوؿ الموجيالةيـ العالية 
( 15. كما يتضح أيضًا مف اليكؿ )لمطوؿ الموجيويرينة االنكسار في ىذا المجاؿ 

إف التنايص كما تبيف ف أف النايمية الضوئية تنةص بزيادة سماكة الغياء المدروس.
المدروس  الضوئية لمتركيبفي عرض الفجوة الطايية يؤثر أيضا في النايمية 

Cd0.8Sn0.2Te  [19]التي وجد أنيا تزداد بتنايص سماكة الغياء و. 
 

 
 ( تغيرات الناقمية الضوئية كتابع لمطول الموجي بتغير سماكة الغشاء16الشكل )

 

 الخالصة: -4
( والمحضرة بتةنية التبخير Cd0.8Sn0.2Teأبدت األشغيية الرييةة لممركب المدروس )

الطبيعة  XRDالحراري، تجانسًا جيدًا مف حيث التحضير والترسيب. كما أظير طيؼ الػػػ  
 ( .Cd0.8Sn0.2Teالبمورية المتعددة لمسحوؽ المركب المدروس )

 في المجاؿ     تـ التوصيؼ الضوئي لألشغيية المدروسة بتحميؿ طيوؼ النفوذية 
 [350nm-800nm].  الخواصوحساب ( الضوئية         σ   .) 

 بالنةاط التالية: تمخصت النتائجو 
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  المنخفضة، وذلؾ مع زيادة الذاتي باتجاه الطايات انزياح حافة االمتصاص
 سماكة الغياء المدروس.

  تزايدت ييمة يرينة االنكسارn .بتزايد سماكة الغياء المدروس 

  تنايص ييـ كؿ مف يرينة االنكسارn  ومعامؿ التخميدk  بزيادة الطوؿ الموجي
 بسبب التيتت المعتاد لمضوء عمى المادة المدروسة.

 االمتصاص الضوئي ليذه األشغيية سببو االنتةاالت المبايرة، وتـ حساب Eg في 
ت تنايصًا مع زيادة والتي أظير Tauk منطةة االمتصاص العالي وفةًا الستةراء

 المدروس.سماكة الغياء 

  ( والنايمية الضوئية      ) لألشغيية المحضرة العازلية ثابت مركبتي تابعأبدتσ 
 .nسموكًا مماثال لسموؾ يرينة االنكسار
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