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Abstract 

The study   was carried out by the preparing of PbTe thin films and studying the effect of   
annealing temperatures on electrical and optical properties. 
The PbTe thin films have been prepared by thermal evaporation in a vacuum of (2*10-5) Torr 
with thickness 500nm at room temperature and annealed at different annealing temperatures of 
(373,423,473)K for 30 min. 
The electrical measurements show that the PbTe thin films have two kinds of activation energy 
which increases with increasing annealing temperature. 
The Hall Effect measurements prove that thin films are n-type at room temperature and 
convert to p-type by annealing temperature and it is found that 
NH decreases with increasing annealing temperature but μH increases with increasing annealing 
temperature. 
The optical measurements show that the PbTe thin films have direct energy gap which show 
that energy gap increases with increasing annealing temperatures and it is found the 
transmittance increases with increasing annealing temperatures 

   
 الخالصة

الرص  اص ودراس  ة ت  أثیر التل  دین عل  ى خصائص  ھا والبص  ریة و   أجری  ت الدراس  ة بتحض  یر أغش  یة م  ن تیلری  اد 
 . الكھربائیة

)  نانومتر) ٥٠٠(وبسمك. تور) ٢*١٠ -٥(  حضرت أغشیة تیلریاد الرصاص بطریقة التبخیر الحراري تحت ضغط
)  ٣٧٣،٤٢٣،٤٧٣(عند درجة حرارة الغرفة،وعوملت ھ ذه األغش یة بع د ذل ك حراری ا عن د درج ات ح رارة مختلف ة             

 .K . دقیقة٣٠ولمدة
ین من  طاقات التنشیط،وتزداد ھذه الطاقات  الكھربائیة أن أغشیة تیلیریاد الرصاص تمتلك أثن     أظھرت القیاسات  

مع زیادة درجة حرارة التلدین،أثبت تأثیر ھول أن األغشیة من النوع السالب عند درجة حرارة الغرفة،  یقل مع زیادة 
 مع زیادة لتلدینحرارةا  وتتحول الى النوع الموجب بالتلدین، ووجد أن تركیزحامالت الشحنة NHدرجة حرارةالتلدین،  

μHمع زیادة التلدین في حین تزداد التحركیة .  
أظھرت القیاسات البصریة أن  الغشیة تیلریاد الرصاص فجوة طاق ة مباش رة مس موحة،ووجد أن فج وة الطاق ة             

 .تزداد مع زیادة درجة حرارة التلدین،ووجد أن النفاذیة تزداد مع زیادة درجھ حرارة التلدین
 


