
  2012، 6، العدد   30والتكنولوجیا، المجلد مجلة الھندسة 
  

135 

 
Study of Some Optical  Properties of PbS Thin Films Deposited 

by Chemical Spray Pyrolysis Method 
 
Ban Kalid Mohammed  
Applied Science Department, University of Technology /Baghdad 
Email: ban bbb777@gmail.com 
 

Received on:19/ 10/2011   & Accepted on:2/2/2012 
 

ABSTRACT 
In this research we prepared  PbS thin films by Spray pyrolysis  method on a glass 
substrates and we study its optical properties . 
The result of (X-Ray ) diffraction showed that thin films have a polycrystalline 
structure , The relation of The Absorption and The transmission as a function of 
Photon Energy for the PbS films  had been studied , The optical energy gap of the 
direct allowed transitions for the PbS is (0.41 eV). The optical Absorption coefficient , 
extinction  coefficient , Refractive Index, Reflection of Coefficient and  Extinction 
Coefficient  as a function of Photon Energy have been studied.   

 
 لتحللالمحضر بطریقة ا الرصاص الغشیة كبریتیدادراسة بعض الخواص البصریة 

  الكیمیائي الحراري

   الخالصة
بطریقة التحلل الكیمیائي الحراري على  PbSتم في ھذا البحث تحضیر غشاء كبریتید الرصاص         

  .قاعدة من الزجاج حیث تم دراسة الخصائص البصریة 
ان االغشیة ذات تركیب متعدد البلورة وجرى  (X-Ray)ج حیود االشعة السینیة حیث تبیین من خالل نتائ 

كما جرى حساب فجوة ,  PbSدراسة عالقة كل من االمتصاصیة و النفاذیة كدالة لطاقة الفوتون الغشیة
وتم دراسة كل من  معامل ) eV 0.41( الطاقة الممنوعة لالنتقال  المباشر المسموح لالغشیة وكان

  .معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون ,  معامل االنعكاس , معامل االنكسار ,  االمتصاص
 

  المقدمة 
  photoconductiveمركب شبھ موصل یمتلك خواص توصیلیة ضوئیة  PbS) ( الرصاصكبریتید        

ویستخدم بشكل كبیر ,) عند درجة حرارة الغرفة800nm-3000(جیدة جدا في مدى االشعة تحت الحمراء 
  .[1]في صناعة الخالیا التوصیلیة الضوئیة التي تستخدم للتطبیقات العسكریة والمدنیة على حد سواء 

وھوعبارة عن مركب بلوري یمتلك التركیب ) IV-VI(یتكون من المجموعتین ) PbS(كبریتید الرصاص 
 FCC (Face(  ة مكعبة الوجھیكیمتلك شب) PbS(وھذا یعني ان .  [2]) NaCl(البلوري للمركبات 

center Cubic [3]  وثابت شبیكة بحدودa=5.94 Aᵒ  [4]              
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حیث تكون لھ اواصر , شبھ موصل قطبي الذي لھ طبیعة ترابط كیمیاویة مختلطة ) PbS(كبریتید الرصاص 
ان وھذا االستنتاج یبین ب ,  [5]تساھمیة التي فیھا االصرة االیونیة تتغلب على االصرة المكافئة  -ایونیة

  . ھو مماثل لتركیب المركبات االیونیة) PbS(المركب 
 - یونیةاالتي توضح ظھور االواصر ) PbS(نظام الترابط لمركبات نوع  Krebs [6]اقترح  1956وفي عام 

تمتلك ثالثة مستویات شاغرة  Pb +2حیث تكون في مركب ایوني نقي ایونات , التساھمیة في ھذه المكونات
وثالثة ازواج من  S-Stateلھا زوج واحد من الكترون في حالة ) S(ما ایونات بین  P-Stateفي ح لة 

لذلك یكون كل ایون كبریت محاط بشكل ثماني السطوح بستة ایونات , P-Stateااللكترونات في حالة 
  ) S( وبنفس الطریقة كل ایون رصاص یكون محاطا بستة ایونات كبریت ) Pb(رصاص 

بشكل اغشیة رقیقة ودرست امكانیة االستفادة منھا في كثیر من  PbSمادة اجریت دراسات متعددة حول ال
المحضرة  PbSالخواص التركیبة لالغشیة   Saloniemi [7]الباحث  ةسادرالتطبیقات المھمة ومنھا 

درس الباحث و Cubic,ووجدت ان جمیع ھذه االغشیة متعددة التبلور بتركیب نوع  SILARبطریقة 
)knniainen ,Tapio ([8]  الخواص التركیبیة لالغشیة PbS  الرقیقة المحضرة بطریقةSILAR   والتي

التي تم جد ان جمیع االغشیة الرقیقة حیث و X-ray Diffraction تتضمن استخدام حیود االشعة السینیة
وكذلك وجد ان جمیع .وان لھا تركیبا نوع مكعب   Poly Crystallineتحضیرھا ھي متعددة التبلور 

 SEMالتي تم تحضیرھا تحتوي على شوائب قلیلة الخشونة لسطح االغشیة باستخدام فحص  االغشیة
)Scanning Electron Microscopy. ( الباحث اماJudit Puiso [9]   الخواص التركیبیة فقد درس

, ) Cubic )200ھو   PbSوجد ان غشاء , على قواعد سلیكونیة SILARالمرسب بطریقة  PbSللغشاء 
الكیمیائي  التحللاب الحجم الحبیبي وتمت مقارنتھ مع الحجم الحبیبي للغشاء المحضر بطریق حسب وقام 

ً عند درجة حرارة الغرفة في الھواء ) nm 55-60(ووجد انھ یترواح بین  ویكون تركیبھ البلوري مستقرا
   .على طول فترة زمنیة اكثر من سنتین

واجراء بعض الفحوصات البصریة  PbS) (من مادة  وتھدف ھذه الدراسة الى امكانیة تصنیع غشاء رقیق
 .بدرجة حرارة الغرفة 

  
   المواد وطرائق العمل

المواد االولیة ، المواصفات النھائیة  طبیعةمنھا  قنیة التحضیر المناسبة على عدة عواملر تیایعتمد اخت   
نتاج وتعتبر طریقة التبخیر في للغشاء ، نوع القاعدة ومجاالت التطبیق عالوة على معدل الترسیب وكلفة اال

تم تحضیرھا بطریقة التحلل ولكنھا عالیة الكلفة لذلك  PbS) (الفراغ الطریقة المستخدمة لتحضیر أغشیة 
  . الكمیائي الحراري كما ذكرنا انفا

إن االلیة التي تستند علیھا ھذه الطریقة لتكوین االغشیة ھي حدوث التفاعل الكمیائي على سطح القاعدة 
ً على درجة حرارة القاعدة، اي ان االغشیة تتكون نتیجة التحلل الكیمیائي اعت الحراري على سطح  –مادا

. القاعدة تتطلب عملیة التحلل الحراري عند سطح القاعدة بإن تحفظ المادة االولیة تحت درجة حرارة التفكك
ان . بالغاز الى سطح القاعدة الساخنیتم ھذا باذابة المادة االولیة في المذیب وترذیذھا بشكل قطرات محمولة 

عمل المذیب ھو استكمال مكونات التفاعل ومنع تفككھا قبل اوانھا للحصول على حجم الدقائق الالزمة 
ھذه العملیة تتم من خالل السیطرة على التركیب الكیمیائي . لحصول افضل تفاعل كیمیائي عند سطح القاعدة

  [10,11]وكفاءة ترذیذ قطرات المحلول 
نترات الرصاص تأتي من التفاعل الكیمیائي لمادة  PbS) (ان الیة التفاعل الكیمیائي لتكوین غشاء 

    [12]  :وكما في العالقة والثایوریا  
  

  ……(1) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


     الرصاص الغشیة كبریتیدادراسة بعض الخواص البصریة             2012، 6، العدد  30 ة الھندسة والتكنولوجیا، المجلدمجل 
  ئي الحراريالكیمیا لتحللالمحضر بطریقة ا                                                               

 
 

137 
 

   
 Stability ofدرجة حرارة القاعدة  استقرارناء تحضیر االغشیة وھي عوامل عدة یجب مراعاتھا أثھنالك 

Substrate Temperature  وإرتفاع جھاز الرشThe Height of Spray Nozzle لتحللومعدل ا 
The Spray Rate  وزمن الرشThe Spray Time  و ضغط غاز التذریةThe Pressure of 

Carrier Gas .  
قواعد زجاجیة مصنوعة من الزجاج االعتیادي لترسیب االغشیة علیھا اذ  ولقد استخدمنا في ھذا البحث

، تم تنظیف الشرائح بشكل جید ) 2.5x2.5 cm ± 1mm(جرى تقطیع الشرائح الى قطع مربعة بمساحة 
لمدة خمس دقائق ثم توضع في محلول حامض ) %96(وذلك بوضعھا بمحلول الكحول االثیلي ذي النقاوة 

، یجري بعد ذلك  وذلك للتخلص من اي بقع زیتیة او بقایا مواد عالقة) HC1(مخفف الھایدروكلوریك ال
ً بالماء، بعد ذلك یجري تجفیف من القماش الحریري اوورق  قطیفةالعینات بأستخدام  غسل العینات جیدا

قل المسخن الكھربائي لمدة ال ت سالیدات ذي نقاوة عالیة ویحرص بعد ذلك على وضع العینات مباشرة على
عن نصف ساعة قبل البدء بعملیة الرش حتى تصل درجة حرارتھا الى الدرجة المطلوبة، وكذلك یراعى 

بعد اكمال عملیة الرش للسماح بإكمال ) min 15(ترك العینات على المسخن الكھربائي لمدة ال تقل عن 
یسبب تكسر القاعدة عملیة النماء البلوري لالغشیة المحضرة، وكذلك لتجنب التبرید المفرط الذي قد 

سمك االغشیة الرقیقة باستخدام الطریقة الوزنیة قیس  . )Peeling off(الزجاجیة او انخالع الغشاء 
یتم قیاس وزن القاعدة المراد الترسیب علیھا قبل وبعد الترسیب بإستخدام المیزان الحساس ومن  اذالتقریبیة 

الغشاء یمكن حساب سمك الغشاء بإستخدام العالقة االتیھ وكذلك مساحة ) الغشاء الرقیق(معرفة كثافة المادة 
  .300nm وقد كان سمك الغشاء  [13]

Ap
mt

t Χ
∆

=                                                                           …….. (2)  

  ).قبل وبعد الترسیب(فرق وزن القاعدة : ∆mحیث 

      tp  :كثاقة الغشاء الرقیق.  
       A :مساحة الغشاء الرقیق. 

  
ألغشیة  (Transmittance)والنافذیة  (Absorptance)االمتصاصیة ب المتمثلةقیاسات البصریة الاجریت 

PbS  المرسبة على قواعد زجاجیة بإستخدام جھاز المطیاف نوع(UV/VIS-PV-8800 Spectro 
photometer)  المجھز من شركة(Pye Unicom) ن لمدى طیفي یمتد م(900-350 nm) .  

  
  النتائج والمناقشة

       حیود االشعة السینة -
في ) peaks(وتظھر نتائج الحیود وجود بعض القمم  PbSطیف حیود االشعة السینیة لمادة ) 1(الشكل یمثل 

اما االختالف في انحراف الزوایا , البلورات  تركیب تلك االغشیة ویفسر ذلك بان ھذا الغشاء ھو متعدد
ومقارنة تلك   [14] القمم فسببھ االختالف في عدد الذرات المكونة للغشاء من منطقة الى اخرىواختالف 

  .وجدت تقریبا متطابقة) ASTM(مریكیة لفحص المواد القیم مع البطاقات القیاسیة اال
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  PbSطیف حیود االشعة السینیة الغشیة  (1)الشكل 
  
  

  
  القیاسات البصریة -
وایجاد عالقة كل من , لطاقة لالنتقال المباشر المسموح للنماذج لالغشیة وتشمل حساب فجوة ا      

الفوتونات ومن خالل االمتصاصیة والنفاذیة تم ایجاد باقي الثوابت البصریة والنفاذیة بطاقة االمتصاصیة 
وثابت العزل الكھربائي  معامل الخمود, معامل االنعكاس,معامل االنكسار, مل االمتصاص امع: وھي

  .ئیھ الحقیقي والخیالي بجز
والمحضرة في درجة حرارة الغرفة  PbSب معامل االمتصاص من طیف االمتصاصیة لالغشیة احستم و
)R.T ( [15]  التالیة  باستخدام المعادلة:  

)/(303.2 tAa ′=                                                                   …….. (3)  
  االمتصاصیة ، : ′Aحیث  
        t :  سمك الغشاء الرقیق  

 ةدیایزداد معامل االمتصاصیة یزحیث  PbS لغشاءتغیر طاقة الفوتون مع االمتصاصیة  (2)ویبین الشكل 
 . طاقة الفوتون الساقط
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 تغیر معامل االمتصاصیة مع تغیر طاقة الفوتون الغشیة  (2)الشكل 
PbS وبدرجة حرارة الغرفة  

  
  
حیث یتبین  PbSغشاء ین تغیر طاقة الفوتونات الساقطة ونفاذیة تلك الفوتونات داخل الیب) 3(الشكل و

  نقصان نفاذیة الفوتونات داخل المادة بزیادة الطاقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 PbSتغیر النفاذیة مع تغیر طاقة الفوتون الغشیة  (3)الشكل 
  وبدرجة حرارة الغرفة 
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  : ]16[االتیة من خالل العالقة بت اما فیما یخص فجوة الطاقة فانھا حس
g

gEhvAhva )()( −=                                                                  …….. ( 4 )  

تساوي قیمتھ :   gحیث   
2
  :  في االنتقاالت المباشرة المسموحة 1

      hv  : طاقة الفوتون الساقط)eV(  
      Eg  : الرقیق فجوة الطاقة للغشاء)eV(  
      A  : ثابت ویساوي

4102Χ  
  

وبمد الجزء المستقیم او المماس للمنحني لیقطع محور ) hv(وطاقة الفوتون ) αhν(2برسم العالقة بین      
,  )hν=Eg(نحصل على قیمة فجوة الطاقة وھذا یحقق المعادلة  ,) 2=0(αhν)(طاقة الفوتون عند النقطة 

اي ان نقطة القطع سوف تمثل فجوة  ,طاقة البصریة الممنوعة لالنتقال المباشر المسموح فجوة الوھذه تمثل 
    .                 [12,17]الطاقة البصریة الممنوعة لالنتقال المباشر المسموح 

طاقة البصریة فقد كانت فجوة ال, )300nm(وبسمك  PbSیوضح تمثیل فجوة الطاقة لغشاء ) 4 (والشكل 
 عدد من البحوث التي توصل الیھاالقیم وھذه القیمة تقترب من , )eV 0.42(الممنوعة لالنتقال المباشر ھي 

بدل من مطیاف االشعة ) .F.T.I.R(والجل الدقة استعملنا مطیاف االشعة تحت الحمراء القریبة , [5,18,19]
  .حضیر وطریقتھ وسمك الغشاء بسبب ظروف التویعزى ھذا االختالف , )UV-Vis(المرئیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حساب فجوة الطاقة البصریة الممنوعة لالنتقال (4)الشكل 
 PbS المباشر المسموح لغشاء 

  
  .اما االنعكاسیة فتعرف بانھا النسبة بین شدة االشعاع المنعكس باتجاه معین الى شدة االشعاع الساقط    

من طیف االمتصاصیة والنفاذیة الغشیة ) r.t(درجة حرارة  في PbSلقد حسبت انعكاسیة سطوح االغشیة 
PbS .  
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خفاض في قیم نكاسیة لدالة طاقة الفوتون الساقط ویالحظ وجود ارتفاع ثم اعتغیر االن 5) (تبین من الشكل 
  .االنعكاسیة مع تغیر طاقة الفوتون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 PbSغشیة تغیر االنعكاسیة مع تغیر طاقة الفوتون ال (5)الشكل 
  وبدرجة حرارة الغرفة 

  
  

فیما یعرف معامل الخمود الحاصل للموجة الكھرومغناطیسیة داخل المادة بانھ كمیة ما تمتصھا الكترونات 
تم حساب معامل الخمود من قیم االمتصاص المحسوبة من طیف .  المادة من طاقة الفوتونات الساقطة

      - :[20] حسب المعادلة االتیة) R.T(في درجة حرارة الغرفة  PbSاالمتصاصیة لغشاء 
                                                        ……… (5) 

Ko   :معامل الخمود  

  الطول الموجي لالشعاع الساقط :    
 Complex Rofractive Index  المعقدكما یمثل معامل الخمود الجزء الخیالي منھ معامل االنكسار

)N(لعالقةا وفق 
   

                                                                        ……….(6) 
 

  حیث أن 
C :سرعة الضوء في الفراغ  

V  :سرعة الضوء خالل الغشاء الرقیق  
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  )الجزء الحقیقي من معامل االنكسار المعقد( معامل االنكسار:  
  

  في درجة حرارة الغرفة  PbSتغیر معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون لغشاء ) 6(یوضح الشكل 
 .عند الطاقات العالیة وانخفاض سریع بعد ذلك)(خمود زیادة سریعة لمعامل الان ھنالك نالحظ  اذ
  .  0.42eVفي مدى الطاقة   PbSمعامل خمود لغشاء ل على قیمةوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 PbSتغیر معامل الخمود مع تغیر طاقة الفوتون الغشیة  (6)الشكل 
  وبدرجة حرارة الغرفة 

  
  

  .رعة الضوء في الفراغ الى سرعتھ في المادةاما معامل االنكسار فیعرف بانھ نسبة س
ان المادة تمتلك معامل انكسار عندما تكون طاقة االشعاع الساقط اقل قیمة من فجوة الطاقة البصریة     

من الصفر اي االمتصاصیة ) Ko(وعندما تقترب ) في منطقة الطاقات الفوتونیة الواطئة ( الممنوعة اي 
 في درجة حرارة الغرفة من المعادلة االتیة PbSلغشاء االنكسار قلیلة جدا لذلك یمكن حساب معامل 

[14]:-   
                                                             ………. (7) 

  
  
  

  .  PbS یوضح تغیر معامل االنكسار مع طاقة الفوتونات الساقطة لالغشیة الرقیقة) 7(فان الشكل 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


     الرصاص الغشیة كبریتیدادراسة بعض الخواص البصریة             2012، 6، العدد  30 ة الھندسة والتكنولوجیا، المجلدمجل 
  ئي الحراريالكیمیا لتحللالمحضر بطریقة ا                                                               

 
 

143 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یر معامل االنكسار مع تغیر طاقة الفوتون الغشیة تغ (7)الشكل 
PbS وبدرجة حرارة الغرفة 

  
  

 االستنتاجات
بان ھذا الغشاء ھو المحضرة بالظروف المنتجة في ھذا البحث  PbSلالغشیة االشعة السینیة  اظھرت نتائج صور -1

 .البلورات  متعدد
 . جدا  صغیرةطاقة  ةذات فجو) PbS( ان اغشیةاظھرتنتائج البحث  -2
 .طاقة الفوتون الساقط  زیادةأظھرت النتائج ان معامل االمتصاص یزداد ب - 3
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