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Abstract 
Barium oxide (BaO) is a transparent conducting oxides, it was  

deposited on glass substrates using a chemical bath deposition which 
contain barium chlorid (BaCl2) and potassium hydroxide (KOH). The 
optical properties of the films including the transmittance and absorbance 
was studied and the energy gap was calculated. The optical properties of 
the films studied after radiation by microwaves with power range (360W)  
for a time range (1-3) min. the result show an increase in the film 
transmittance. 

 
ممخص البحث 

بطريقة الترسيب الشفافة  الموصمة مف االكاسيدوىو  (BaO)اوكسيد الباريوـ  تـ ترسيب
وىيدروكسيد البوتاسيوـ  (BaCl2)كموريد الباريوـ  باستخداـ زجاجيةالكيميائي عمى قواعد 

(KoH). تـ مف نفوذية وامتصاصية واوكسيد الباريوـ  ألغشيةالبصرية  الخصائص درست
ولفترات  (360W) المايكروية بقدرة عةاألش إلى األغشيةتـ تعريض . لياالفجوة حساب طاقة 

المايكروية عمى الخواص  األشعةتمؾ  تأثير، ودراسة ثالث دقائؽ إلىتراوحت مف دقيقة زمنية 
. اوكسيد الباريوـ أغشيةفي  في زيادة النفوذية الكبير األثروالتي كاف ليا البصرية 
 
: المقدمة 

مف االكاسيد  عدوالذي ي ((BaOرقيقة مف اوكسيد الباريوـ  أغشيةؿ عمى يمكف الحصو
او  الحزمة االلكترونيةبعدة طرؽ منيا بالنبضات الميزرية، التبخير الحراري، الموصمة الشفافة 

                       مف اليواء في وسط مفرغ  تماماً  إلىبالترذيذ، ولكف ىذه الطرؽ كميا تحتاج 
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مف الطرؽ السيمة لبناء غشاء رقيؽ مف أي شبو  لألغشيةقة الترسيب الكيميائي طري تعدحيف 
. [1-3]موصؿ 

 

الكاثودية كما يستخدـ في بناء بعض  األشعة أنابيبفي  كغطاءيستخدـ اوكسيد الباريوـ 
                               ومف خالؿ قياس الخواص البصرية ليذه. المجاؿ تأثيرترانزستورات  أنواع

                فياوكسيد البريوـ  ألغشيةتـ تحديد طاقة الفجوة مف امتصاصية ونفوذية  األغشية
. [2] (ev 1.6-3.45)المدى 

البصرية مف نفوذية  الخصائصمعظـ البحوث المنجزة سمط الضوء عمى  في
دالت ليذا الغشاء مف خالؿ معا األخرىوامتصاصية والتي تستخدـ بياناتيا لحساب الخصائص 

. [1-3]فيزيائية معينة 
 

: الجزء العممي
الصعوبات التي تواجو  أكثرالحصوؿ عمى غشاء متجانس عمى قواعد زجاجية مف  يعد

التحريؾ الحصوؿ عمى غشاء متجانس  حيث يتطمب بالطريقة الكيميائية األغشيةعممية ترسيب 
المركبات ائية لبعض المحاليؿ الـ يجب ترؾكما  ،عممية الترسيب أثناءالمستمر لممحموؿ 

وبعد المزج ولفترات ساعة  (24-48)الكيميائية تتجانس قبؿ مزجيا لفترات زمنية  تتراوح بيف 
. محاليؿ متجانسة لغرض الحصوؿ عمىساعة  (2-1)بيف  تراوحت مازمنية 

 

وعند درجة  (ساليدات مختبرية)لقد تـ ترسيب غشاء اوكسيد الباريوـ عمى قواعد زجاجية 
مزج محاليؿ مشبعة مف كموريد الباريوـ رفة بطريقة الترسيب الكيميائي وذلؾ مف خالؿ حرارة الغ

. وىيدروكسيد البوتاسيوـ 
 

BaCl2+3KOH+H2O→2KCl2 + 2H2O+BaO+KOH     
 

اف تييئة القواعد الزجاجية لمنماذج يتـ مف خالؿ سمسة مف عمميات التنظيؼ باستخداـ 
لمتخمص مف المواد لماء المقطر ثـ تغسؿ بالميثانوؿ ؿ بعدىا باسمساحيؽ تنظيؼ متعددة وتغ

 (Blower)او باستخداـ الػ  الدىنية العالقة بيا ثـ تغسؿ بالماء المقطر مرة ثانية وتترؾ لتجؼ
[1] .

 

مف   10mlوالذي يحتوي اصال عمى  100mlتوضع القواعد الزجاجية في بيكر حجـ 
مف الماء  20mlوالمتضمف البوتاسيوـ  مف محموؿ ىيدروكسيد 20mlيضاؼ  ثـ الماء المقطر

ويرج البيكر ويترؾ المزيج لمدة  مف حبيبات ىيدروكسيد البوتاسيوـ    gm 6 إضافةمع المقطر 
والمحضر  المائي مف محموؿ كموريد الباريوـ 20ml بعد ذلؾ يضاؼ  .لكي يتجانسساعة  24
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مف   2gm إليو اً ؼمف الماء المقطر مضا 20mlوالمتضمف   لكي يتجانس ساعة 24 قبؿ
مف اوكسيد  ابيض ساعة ليتـ تكوف راسب 24ويترؾ المزيج لمدة  كموريد الباريوـ مسحوؽ 
. الباريوـ

وحساب حجـ سمؾ الغشاء تـ وزف القواعد الزجاجية قبؿ الترسيب وبعده  ولحساب
: آلتيةامف خالؿ  المعادلة  V القاعدة

V=m/                                                                           --------------------(1) 

ىي فرؽ الوزف قبؿ الترسيب وبعده    mحيث اف  
              5.7ىي كثافة اوكسيد الباريوـ  ومقدارىاg/cm

3 

: تـ حساب سمؾ غشاء اوكسيد الباريوـ  آلتيةاومف خالؿ المعادلة 
t=V/A                                                                             --------------------(2) 

. المساحة السطحية لمقواعد الزجاجية   Aحيث اف   
باستخداـ                             اوكسيد الباريوـ ألغشيةيتـ قياس الخصائص البصرية مف نفوذية وانعكاسية 

المايكروية  لألشعةتـ تعريض النماذج   ىابعد  (spectrophotometer 2000-721)جياز
ذلؾ عمى  تأثيرودراسة ثالثة دقائؽ  إلىدقيقة  تراوحت ما بيفولفترات زمنية  360Wوبقدرة 

. األغشيةالخصائص البصرية ليذه 
طاقة  إيجادتـ  Egالفجوة  وطاقة   بيف معامؿ االمتصاصيةما  مف خالؿ العالقة

: ييأتوكما  األغشيةالفجوة ليذه 
=(h-Eg)

1/2
                                                                              ------------(3) 

 
النتائج والمناقشة 

 باستخداـ طريقة الترسيب الكيميائي عمى قواعد   BaOتـ ترسيب غشاء اوكسيد الباريوـ
. درجة حرارة الغرفة عند m(  3.43-2.19)  وباسماؾ تتراوح بيف زجاجية

ىي النفوذية واالمتصاصية كدالة  BaO ألغشيةالبصرية التي تـ قياسيا  لخصائصاف ا
. المايكروية باألشعة معاممتياقبؿ وبعد  المطوؿ الموجي لمشعاع الساقط عميو

منحنيات النفوذية كدالة لمطوؿ الموجي قبؿ وبعد التعرض يوضح والذي  (1)الشكؿ ففي 
 إذالمايكروية  لألشعةروية والتي تبيف اف النفوذية لنفس الغشاء تزداد بعد تعرضو شعة المايؾلأل

وبعد تعرضو  (11.7)المايكروية   لألشعةبمغت القيمة القصوى لنفوذية الغشاء لقبؿ تعرضو 
المايكروية مف  لألشعةتغير بعد تعرضو بدأ ، كما اف لوف الغشاء (13.2)قيمة  أصبحت لألشعة
. المشوب بالموف البني الفاتح األبيضالموف  إلىالناصع  األبيضالموف 

مما يشير  البموري لجزيئات السطحية في البناء تركيب ات تغيير المايكروية تسببت في األشعةاف 
ذلؾ  وإلثبات    األصميةتختمؼ في مواصفاتيا البصرية عف المادة  أخرىبنية  تكويف إعادة إلى
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ذلؾ  إلثباتالحقا           إجرائيامف الممكف والتي السينية  األشعةقياسات حيود فانو يتطمب 
[6-4] .

وتقميص حجـ  تفتيت إلى أدتقة ااف الموجات المايكروية وبفعؿ ما تمتمكو مف طكما 
 إلىأدت  مف ثـضمف الغشاء و الداخمية في المنافذ زيادة إلى أدىمما لمغشاء الحدود الحبيبية 

وكما مبيف  الساقطة عمييا لألشعة معدالت امتصاصيا في اً خفاضواف لألغشيةفي النفوذية  زيادة
. (1)الشكؿفي 

 

 لألشعةاالمتصاصية كدالة لمطوؿ الموجي قبؿ وبعد التعرض  اتيبيف منحني (2)الشكؿ 
. المايكروية لألشعةتعرضو  بعدتغيرت المايكروية وقد تبيف اف االمتصاصية لنفس الغشاء 

 

يالحظ اف معامؿ  اذحنيات معامؿ االمتصاصية كدالة لمطاقة يبيف مف والذي (3)الشكؿ وفي 
بينما تكوف معدالت معامؿ االمتصاصية اكبر  لألشعة التعرضبعد  لألغشيةاالمتصاص يقؿ 

مف رسـ المماس ليذه وذلؾ  (3)يتضح مف الشكؿ ، كما المايكروية لألشعةالتعرض قبؿ 
 المايكروية لألشعةقبؿ تعرض النماذج  (2.2ev-2.08) بمغت حواليالمنحنيات اف طاقة الفجوة 

. المذكورة لألشعةبعد تعرض النماذج  (2.2ev-2.08)في حيف كانت طاقة الفجوة تساوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (360W) النفوذية كدالة لمطول الموجي قبل وبعد تعرض النماذج لألشعة المايكروية بقدرة: (1)الشكل
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 (360W) لة لمطول الموجي قبل وبعد  تعرض النماذج لألشعة المايكروية بقدرةاالمتصاصية كدا: (2)الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (360W) معامل االمتصاصية كدالة لمطاقة قبل وبعد تعرض النماذج لألشعة المايكروية بقدرة: (3)الشكل

 
: االستنتاجات 

حرارة المختبر الكيمياوي عند درجة تـ تحضير نماذج اوكسيد الباريوـ بطريقة الترسيب 
ثـ  (2.2ev-2.08)قيمة فجوة الطاقة كانت د اف وجِج  لألغشيةومف خالؿ الخصائص البصرية 

في االمتصاصية وتغير  انخفاضاً  أظيرتتـ تعريضيا لمموجات المايكروية تبيف اف النماذج التي 
  .(2.2ev-2.08)بحدود  في قيمة طاقة الفجوة
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