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 الخالصة
 الحراري  – الكيميائي المحضرة بطريقة الرش   )Cd2SnO4( الستانيت كادميوم    اغشيةرتم تحضي        

 ) SnCl4.5H2O(   لولـومح ) M 0.2( بتركيز ) CdCl.2H2O( لعلى شرائح زجاجية من محلو
 تاــدرجــة بـشيـض االغـعـرت بـضــ، ح ) M 0.1  و M 0.2 ( ــنيزيـركـتـب

مختلفـين    زم تحضير نماذج بمعـدلي انـسياب للغـا   وت ، ) k  )703 ، 583 ، 543حرارة مختلفة 
ml/min )27 ، 24 (  وحضرت نماذج اخرى من تراكيز حجمية )Cd : Sn (  مختلفـة   )2 : 1 ، 

  وقد اوضحت القياسات البصرية بأن االغشية تمتلك نفاذية عالية عند المنطقة المرئية ممـا          . )1 : 1
كما   . nm(900) للطول الموجي  )  %97(   النفاذية الىأذ وصلتيجعلها مواد شفافة لتلك المنطقة 

 تغير تبعا لتغير ظروف تحضير االغـشية مـن           وفجوة الطاقة  ان معامل االمتصاص ومعامل الخمود    
  .محلول الترسيب  لمكونات سرعة جريان غاز التذرية والتركيز الموالري والنسب الحجمية

 
Studying the Optical Properties Cadmium Stunet Cd2SnO4  

Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Technique 
Abstract 
  

     Cd2SnO4 thin films have been prepared by Spray pyrolysis on glasses slides of          
( 0.2 M ) from (CdCl2.2H2O) and (0.2 M,0.1 M) from(SnCl4.5H2O) . Some films are 
prepared in different temperatures   ( 543,583,703) k , also some samples are prepared in 
two flow    rates of gases(24,27) ml/min and other samples are prepared (Cd:Sn) in 
different volume concentrations(1 : 1,2 : 1). The optical measurements show that the 
films have high transmition in the visible region such that there will be transmition 
materials if the transmition reached to (97%) at (900 ) nm wave length. In addition , the 
Absorption coefficient ,Extinction coefficient and energy gap change as a result of the 
changing the preparation conditions for the films , like ( temperature degree of 
deposition substrate , flow velocity of sputter gas , molarity concentration and volume 
percentage for contains deposition solution) . 
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