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ABSTRACT 
      Deposition of the Titanium oxide (TiO2) particles on glass and the Si substrates was 
materialized for a wide range of temperatures (100-400) °C; using PLD technique at constant laser 
energy 800 mJ of frequency doubled Nd: YAG laser wavelength of 532nm running at 10 Hz rate 
and 10ns duration pulses. UV-Vis spectroscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 
X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), Scanning Electron Microscopy (SEM), 
Atomic Force Microscope (AFM), electrical conductivity (σdc), Hall coefficient (RH) and (I-V) and 
(C-V) measurements were employed to examine optical, morphological and electrical properties of 
the deposited films. 85% film transparency was accomplished with optical band gap of (3.25 – 3.64) 
eV. (I-V) characteristics showed an enhanced TiO2 p-n junction thin film solar cell efficiency by 
1.6% at 400°C. 
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تحضير تراكيب نانوية لثنائي اوكسيد التيتانيوم عند درجات حرارة مختلفة بطريقة الترسيب بالليزر 
 النبضي كخلية شمسية

 الخالصة 
اوكسيد التيتانيوم النقية على قواعد من الزجاج والسليكون عند مدى من تم ترسيب اغشية ثاني        

الترسيب بالليزر النبضي ذو الطول  وبأستخدام تقنيةm J (800)وعند طاقة ليزر  C ◦ (400-100)درجاتالحرارة
الخصائص ) وتم دراسة 10ns) وامد نبضة (6Hz) ويعمل بتقنية عامل النوعية بمعدل تكرارية (nm )532الموجي

. )FTIRالمرئية وتحويالت فورير لمطيافية المنطقة تحت الحمراء ( - البصرية بواسطة مطيافيةاالشعة الفوق البنفسجية 
) XRDكذلك تم دراسة الخواص التركيبية لثناني اوكسيد التيتانيوم النقي من خالل  استخدام حيود االشعة السينية (

وار والحجم الحبيبي للجسيمات النانوية وتم دراسة طبوغرافية السطح ) لدراسة االطAFMومجھر القوى الذرية (
) σdc) وايضاً تم دراسة الخصائص الكھربائية ومنھا التوصيلية الكھربائية (SEMبأستخدام المجھر االلكتروني الماسح (

البصرية الى  اظھرت النتائج وصول النفاذية .اذ(C-V) جھد -وقياس سعة  (I-V) جھد –وسعة  (RH)ومعامل ھول 
. وأظھرت نتائج الخصائص الكھربائية لالغشية eV (3.25 - 3.64)) وبلغت فجوة الطاقة البصرية %85حوالي(

  ) .% 1.62) زيادة في كفاءة الخلية الشمسية بمقدار (C◦400المحضرة  عند درجة حرارة (
 


