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ABSTRACT 
    In the present paper, nanostructure tin oxide (SnO2) thin films on Si P-type 
substrates heterojunction solar cell has been made by using a pulsed 532 nm Nd:YAG 
laser. Deposition of films is achieved at 400 °C substrate temperatures.  The X-ray 
diffraction (XRD) results show that the deposited films are crystalline with tetragonal 
rutile SnO2 structure. The morphology of deposited films were characterized by 
scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM), the grain 
size value (30–50) nm and rms roughness values are (2.8 nm)  for thin films 
deposited at 400ºC. Photoluminescence PL spectrum showed good light emission in 
the visible field. The photovoltaic characteristics included short circuit current (Jsc), 
open circuit voltage (Voc), where the maximum (Jsc) and (Voc)obtained  at AM1 
were 14.3 (mA cm-2) and 630(mV), respectively. The fill factor (FF) was (0.68). The 
fabricated cell exhibits good performance with 7 % conversion efficiency. 
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بترسیب اغشیة رقیقة ذات تراكیب نانویة ھجینة تصنیع ودراسة خلیة شمسیة  

 الخالصة 
تم ترسيب اغشية نانوية ألوكسيد القصدير وترسيبها على قواعد من السليكون , في هذا البحث       

ضي النب ياك-لنيودميوماالحادي البلورة من النوع القابل لتصنيع خاليا شمسية هجينة باستخدام ليزر ا
. درجة مئوي 400تم ترسيب االغشية عند درجة حرارة قاعدة .نانو متر 532ذو الطول الموجي 

اذ أظهرت النتائج تكون طور الروتيل  (XRD)حدد التركيب البلوري باستخدام حيود األشعة السينية 
حددت خصائص طبوغرافية السطح من خالل قياس . البلورية القصديرالرباعي ألغشية اوكسيد 

)  (50–30حيث تراوحت قيمة الحجم الحبيبي, مجهر االلكتروني الماسح و مجهر القوى الذرية ال
   (400 )حرارة قاعدة ةنانومتر لألغشية المحضرة بدرج (2.8)نانو متر  وقيمة خشونة السطح 

ة درست الخواص الفولطائي. في المنطقة المرئية "جيدا "اظهر طيف االنبعاثية الضوئية انبعاثا.مئوي
 (FF)باالضافة لعامل الملئ  (Voc)وفولتية الدائرة المفتوحة  (Jsc)المتمثلة بتيار الدائرة القصيرة 
 ,(mV)630و  (mA cm-2) 14.3هي  AM1لحالة  (Voc)و  (Jsc)ووجد ان اعظم قيمة لكل من 

غت الخلية المصنعة اظهرت قيمة كفاءة جيدة بل. (0.68)على التوالي وان قيمة عامل الملئ هي 
7%.  
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