
 



كلیة العلوم

محمد حسیني علي بدراسم الباحث:

عنوان البحث:
اإلحتجاز القوى للبلورات النانومتریة من مركب سیلینید الرصاص(PbSe)  فى الزجاج الفوسفاتى

طریقة البحث:
تعتبر المنظومة الزجاجیة المطعمة ببلورات أشباه الموصالت النانومتریة مثال للنقاط الكمیة المضمنة فى وسط عازل،

تمتاز ھذه المركبات بخصائص ضوئیة ھامة خطیة و غیر خطیة . یمكن الحصول على أنظمة كمیة قویة اإلحتجاز
بإستخدام المركبات المكونة من المجموعة الرابعة و السادسة مثل كبریتید الرصاص(PbS)   و سیلینید الرصاص

(PbSe)   و ھذا بسبب كبر أنصاف اقطار اإللكترونات و الفجوات لھذه المركبات ؛ وبذلك تقدم ھذه المركبات إمكانیة
الدراسة التجریبیة و النظریة لألنظمة قویة اإلحتجاز. و نظرا لصعوبة تحضیر ھذه المركبات بطریقة

الكولوید(Colloid)   و الحصول  منھاعلى أحجام نانومتریة ذو تشتت فى الحجم صغیر؛ توجھت األبحاث الى طرق
مختلفة لتحضیر الجسیمات النانومتریة من ھذه المركبات و منھا إحتجاز ھذه المركبات داخل منظومة زجاجیة.   لھذه

األسباب یھدف بحثنا ھذا الى تحضیر و دراسة مركب سیلینید الرصاص (PbSe)   مضمن فى منظومة زجاجیة . و
أوضحت ھذه الدراسة ان :

1- مركب سیلینید الرصاص(PbSe)   المحضر فى ھذه  المنظومة یكون لھ حجم صغیر جدا فى حدود 1.5 نانومیتر.
2- ھذا المركب یكون لھ طاقة إمتصاص فى المنطقة القریبة من تحت الحمراء بطاقة قدرھا 1.48 إلكترون فولت و ھذه

الطاقة أكبر  بكثیر من فجوة الطاقة لھذا المركب فى حالتة العادیة والتى تعادل  0.28 إلكترون فولت ، و ھذا الفرق
الكبیر یعنى أن حجم ھذا المركب فى طور اإلحتجاز القوى .

Effective Mass)3- تم حساب حجم ھذه الجسیمات بإستخدام قمة اإلمتصاص عن طریق التقریب الكتلى الفعال
Approximation)  ووجد انھ یعادل تقریبا الحجم المعین بواسطة حیود األشعة السینیة .

4- أظھرت دراسة الموجات تحت الحمراء تغیر تركیب المنظومة الزجاجیة نتیجة لنمو البلورات النانومتریة داخلھا .
أمكن بإستخدام دراسات األطیاف للموجات تحت الحمراء  تعیین كیفیة إرتباط سطح الجسیمات النانومتریة بالمنظومة

PbSe) الزجاجیة ،و ایضا تعیین طاقة الفونون لمركب سیلینید الرصاص
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عنوان البحث:
توصیف الخواص المیكانیكیة و التركیبیة لسیرامیكیات تیتنات الباریوم واألسترانشیوم

طریقة البحث:
تم فى ھذا البحث استخدام طریقة  تفاعل الحالة الجامدة أو:    Solid State Reaction   وذلك    لتحضیر مجموعة

عینات من تیتنات الباریوم واألسترانشیوم طبقا للصیغة الكیمیائیة على الصورة   Ba1-x Srx TiO3    بعد اعداد
1250  وألزمنة مختلفة  من 2 الى 10 ساعة. C   عند درجة حرارة      Sintering   :  بودرة المكونات لتلبیدھا

ولقد أجریت قیاسات حیود األشعة السینیة (  أو أشعة اكس)   لكل العینات المحضرة بغرض التعرف على الطبیعة
التركیبیة والشكل الحبیبى لھا لكشف تأثیر التكوین الكیمیائى  أو  Chemical Composition  وكذلك زمن

التلدینSintering Time علیھا.
كما تم استخدام طریقة صدى النبض فوق الصوتى :   Ultrasonic Pulse Echo Technique      عند تردد  2
میجاھیرتز لقیاس معامل التوھین للموجات فوق الصوتیة أثناء انتشارھا فى العینات  المحضرة    عند درجة حرارة

المعمل (  20 درجة مئویة)   وكذلك أثناء التسخین للعینات حتى 350  درجة مئویة.   أیضا تم تعیین سرعة
انتشارالموجات فوق الصوتیة الطولیة  وحساب قیم معامل   المرونة الطولى ...  ھذا باألضافة الى قیاس الكثافة

الحجمیة بطریقة أرشمیدس للعینات المدروسة.
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عنوان البحث:
تحقیق تجریبي  لتأثیر سمك طبقة المحالىل المنحلھ  بالكھرباء على القیم المیزة للخالیا الشمسیة ذات 

الصبغیات المحّسسھ
طریقة البحث:

لقد قمنا بدراسة تأثیر زیادة سمك طبقة یودید البوتاسیوم المنحل بالكھرباء (في المدى  من 0.10 مم  حتى 0.35 مم )
على أداء الخالیا الشمسیة  ذات الصبغیات المحّسسھ. وقد تم دراسة اعتماد  القیم المیزة التالیة للخالیا:  جھد الدائرة

المفتوحة، مقاومة التوازي، مقاومة التوالي، كثافة تیار دائرة القصر، والطاقة القصوى  على التغیر في سمك  المحلول
المنحل بالكھرباء. وقد تم تفسیر النتائج في ضوء التغیرات الناتجھ في معدل انتشار ثالثي الیودید ومعدل نقل

اإللكترونات مع تغییر سمك الطبقة.
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عنوان البحث:
 الجسیمات النانومتریة الثالثیة المكونة من الكادمیوم و الزنك والكبریت Cd1-xZnxS   المثبتة بجزئ 

عضوى
طریقة البحث:

 .(Mercaptoacetic Acid) المغطاة بحامض المیركابتوأسیتك Cd1-xZnxS تم تحضیر النقاط الكمیة من مركبات
و قد أوضحت دراسات إمتصاص األشعة المرئیة و الفوق بنفسجیة أن فجوة الطاقة تزداد بإحالل عنصر الزنك محل

الكادمیوم ؛ و بالتالى تزاح قمم اإلمتصاص من الطول  الموجى 331 نانومیتر الى 295 نانومیتر عند إحالل الزنك كامال
محل الكادمیوم. وقد تم حساب الفرق فى الحجم بین كبریتید الزنك(ZnS)   و كبریتید الكادمیوم(CdS)   المحضر عند

نفس الظروف، و تبین أن كبریتید الزنك أكبر حجما من كبریتید الكادمیوم ؛ ویعزى ھذا  الفرق فى الحجم الى أن عنصر
الزنك أكثر حامضیة من عنصر الكادمیوم و كذلك كثافة اإللكترونات الموجودة على السطح و طریقة اإلرتباط بالجزئ
العضوى المغطى للمادة. و على جانب آخر تم دراسة اإلنبعاث الضوئى لھذه المركبات و أوضحت الدراسة أن مركب

كبریتید الكادمیوم أظھر إنبعاث حاد عند الطول الموجى 363 نانومیتر و إنبعاث مستعرض عند طول موجى 428
نانومیتر
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