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ABSTRACT   
       In the present Work, effect of substrate temperatures on the optical and 
morphological properties of In2O3 trioxide thin film has been carried out using 
Reactive Pulsed Laser as a Deposition technique (RPLD). 1.064µm, 7 nsec Q-switch 
Nd-YAG laser with 400 mJ/cm2 laser energy’s  has been used  to ablated  pure 
Indium  target and deposited on glass substrates . The resulted   films show High 
transparency reached to about (85) % which found to decrease sharply with the 
substrate temperatures. The estimated optical band gap found to be about 3.6eV at 
optimum substrate temperatures (70 Co). The FTIR results insure the formation ofIn-
O vibrational bond with different vibrational intensity depending on substrate 
temperatures. 
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تأثیر درجة حرارة القاعدة على الخصائص البصریة والتركیبیة الغشیة اوكسید 

  طة الترسیب باللیزر النبضياالندیوم الرقیقة المحضرة بواس
 

 الخالصة
تم في ھذا البحث دراسة تاثیر درجة حرارة القاعده على الخصائص البصریھ والمورفولوجیھ        

تم استخدام لیزر ندیمیوم یاك . لسطح االغشیة الرقیقة المحضرة بطریقة الترسیب باللیزر النبضي 
نانوثانیھ وبطاقة  7مایكرومتر و امد نبضة  1.06النبضي یعمل بضابط عامل نوعیھ  بطول موجي 

لغرض اجراء عملیة االستئصال لسطح معدن الندمیوم عالي النقاوه ولغرض  2سم/ملي جول 400
اظھرت نتائج الخصائص البصریھ النفاذیة العالیة لالغشیة . الترسیب على سطح القواعد الزجاجیھ

القیمة . دة مع نقصان درجة حرارة القاعدة والتي سرعان ما تھبط بش% 85المحضرة والتي تصل ال 
الكترون فولت عند الدرجة الحراریة التي اختیرت 3.6المحسوبھ لفجوة الطاقة وجدت لتكون حوالي 

اكدت وجود االصرة نوع  FTIRنتائح النفاذیة للمنطقة تحت الحمراء . 70Co)(لتكون المثلى 
 .اھتزاز مختلفھ باالعتماد على درجة الحرارة االوكسجین وبشدات –االھتزازي بین مادتي االندیوم 
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