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  الخالصة

 مخداباسـت من الزجاج  واعدعلى ق  CuO ةفي هذا البحث تم ترسيب غشاء رقيق من ماد     
أوضحت النتائج قياسات األشـعة  . النبضي  Nd-YAGتقنية التبخير الحراري بواسطة ليزر 

سات البصرية االقي أجريتثم .   polycrystallineالسينية ان األغشية المحضرة متعددة التبلور 
ـ  األغشيةعلى  ن تحديـد  لتحديد طيف النفاذية واالمتصاصية كدالة للطول الموجي الساقط وم
وثابت العزل الكهربائي بجزأيـه   معامل االمتصاص ومعامل التخميد الت البصرية وجد المعام

وقيمة ونوع فجوة الطاقة فقد وجد ان فجـوة الطاقـة    وقيمة معامل االنكسار  الحقيقي والخيالي
انتقال مباشر وهذه النتائج مقاربة لنتائج التي تم الحصول  تذا ةواألغشي CuO (1.8 eV)لمادة 

باستعمال مصباح هالوجيني حيث " سريعا" وجرى تلدين االغشية الرقيقة حراريا .بقا عليها مس
على األ غشية المحضرة حيث ادى التلدين الـى  " وجد ان التلدين الحراري السريع يؤثر كثيرا

  .تحسين خصائص االغشية 
Effect of Rapid Thermal Annealing on CuO Thin Film 

Prepared by PLD 
Abstract 

In this study, thin films of CuO were deposited on glass substrates using  
thermal laser evaporation technique. The structure characterization of the film was 
carried out with XRD. The results of XRD show that all samples have a 
polycrystalline .The optical measurements on the deposited films were performed 
to determine the transmission spectrum and the absorption coefficient as a 
function of incident wave length. Then from the optical parameters, extinction 
coefficient, dielectric constant with two part real and imaginary part, value and 
type of energy gap, type of the dominant absorption processes, real and complex 
refractive index as functions of incident photon energy, were determined. The 
energy gap is found to be equal to 1.8 eV for CuO  that is direct transfer  . This 
results  is agree  to the results given by other researchers. Then thin films annealed 
thermal rapid by using halogen lamp .The annealing influence very much to thin 
film by addition an enhancement to the thin films. 
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