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Abstract 
In this paper, CdO nanoparticles prepared by pulsed laser  

deposition techniqueonto a porous silicon (PS) surface prepared by 
electrochemical etching of p-type silicon wafer with resistivity (1.5-
4Ω.cm) in hydrofluoric (HF) acid of 20% concentration. Current 
density (15 mA/cm2) and etching times (20min). The films were 

characterized by the measurement of AFM, FTIR spectroscopy and  
electrical properties. 

Atomic Force microscopy confirms the nanometric  
size.Chemical components during the electrochemical etching show 
on surface of PSchanges take place in the spectrum of CdO deposited  
PS when compared to as-anodized PS. 

The electrical properties of prepared PS; namely current density-
voltage characteristics under dark, show that the pass current through 
the PS layer is more than that obtained from the CdO/PS/Si which is 

related to increasing junction resistivity that come from  
increasing in depletion width. 
 
 

 الخواص الطبوغرافیة، الكیمیائیة و الكھربائیة لدقائق اوكسید الكادمیوم النانویة على السلیكون
 

 المسامي
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 صةالالخ
 

تم تحضیردقائق اوكسید الكادمیوم النانویة المحضرة بتقنیة الترسیب باللیزر النبضي والمرسبة ، في ھذا البحث
، سم.أوم 5.1-4بمقاومیة  )p(على السلیكون المسامي المحضر بالتنمیش الكھروكیمیائي لشریحة سلیكون من النوع 

تم دراسة . دقیقة 02وزمن تنمیش  0سم/ملي امبیر 51كثافة تیار التنمیش  02%.باستخدام حامض الھیدروفلوریك بتركیز 
  .ومطیافیة تحویالت فوریر اللشعة تحت الحمراء والخواص الكھربائیة )AFM(الخصائص الطبوغرافیة 

ت المركبات الكیمیائیة خالل التنمیش الكھروكیمیاوي على سطح كما اظھر. مجھر القوى الذري یؤكد الحجم النانومتري
السلیكون المسامي ویحدث تغیرات في الطیف الوكسید الكادمیوم المرسب على السلیكون المسامي عند مقارنة مع طیف 

  (.باالنودة)السلیكون المسامي المحضربالتنمیش الكھروكیمیاوي 
أظھرت ان ، جھد تحت الظالم -الخواص الكھربائیة لطبقة السلیكون المسامي المحضرة؛ اي المتمثلة خصائص كثافة تیار

والذي لھ عالقة بكبر  CdO/PS/Siالتیار المار خالل طبقة السلیكون المسامي اكبر مقارنة التیار الحاصل من المفرق 
 .الستنزافمقاومیة المفرق الذي یاتي من زیادة عرض منطقة ا
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