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Abstract  
The structural , optical and electrical properties of vacuum-evaporated CdTe 

thin films were investigated as a function of post-deposition annealing without and 
with CdCl2 treatment at 300˚C for 15min . X-Ray diffraction studies of the as-
deposited films revealed polycrystalline in nature with cubic structure . The 
intensity of the (111) peak increased with the CdCl2 annealing treatment , and there 
is an increasing in the grain sizes after the CdCl2 annealing treatment with voids 
around the grain boundaries from the surface morphologies after the CdCl2 
annealing treatment . The optical band gap values , Eg , were 1.56, 1.54 and 1.38 
eV for film deposited at room temperature and after annealing without and with 
CdCl2 treatment at 300˚C for 15min respectively . Furthermore , the activation 
energy decreases after heat treatment without and with CdCl2 for CdTe thin films.  
 
Keywords: Cadmium telluride; CdCl2 treatment; optical / electrical properties; X-

ray diffraction; Thin films   
 

   زيادة توصيلية أغشية تولورايد كادميوم                            
  الخالصة 

   CdTeتم دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية ألغشية تولورايد كـادميوم  
الرقيقة المحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ  وتاثيرعملية التلدين والمعالجة الحراريـة             

دقيقة على خـواص   ) 15(درجة مئوية ولمدة    ) 300(لوريد الكادميوم عند درجة حرارة      بمحلول ك 
اوضحت نتائج حيود االشعة السينية ان جميع األغشية المحـضرة متعـددة            . األغشية المحضرة   

تزداد بعد عملية المعالجـة     ) 111(حيث ان شدة المستوي     . التبلور وذات تركيب بلوري مكعب      
ريد الكادميوم وحصول زيادة في الحجم الحبيبـي بعـد اجـراء المعالجـة              الحرارية بمحلول كلو  

الحرارية مع وجود مناطق عشوائية حول الحدود الحبيبية من خالل دراسة طوبغرافيـة سـطوح       
ألغشية مرسبة عند درجة حـرارة  ) eV  )1.38,1.54,1.56  وبلغت قيم فجوة  الطاقة. األغشية 

) 300(جتها حرارياً بمحلول كلوريد الكادميوم بدرجـة حـرارة          الغرفة وبعد عملية تلدينها ومعال    
اضافة الى نقصان في قيم طاقة التنشيط بعد اجراء         . دقيقة على التوالي    ) 15(درجة مئوية ولمدة    

    .   CdTeعملية التلدين والمعالجة الحرارية بمحلول كلوريد الكادميوم ألغشية 
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