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ABSTRACT  

Two laser systems work with different operational modes have been used to 
produce silicon nanostructure surfaces. Pulsed Nd:YAG laser has been employed to 
produce silicon textured surface which containing nano/microstructures. Effects of 
laser energies (80 – 200) mj were examined to produce surface of different structures. 
While Diode laser (532 nm) of fixed power (50 mW) was used in the second stage to 
modify the porous structure over the textured surface. The effect of different surface 
morphology on the laser induced etching process was studied using atomic force 
microscope (AFM) and an image processing program to sketch the surface plot to the 
samples depending on the optical microscope photos. The photoluminescence spectra 
have been utilized to study the nanocrystallite size distribution in porous silicon, it 
shows high peak position lies in (2 - 2.1) eV.   
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  تحسین معدل القشط للسلیكون المسامي المنتج باللیزر

  
  الخالصة

تم في بحثنا هذا استخدام ليزرات تعمل بانماط تشغيل مختلفـة فـي تحضـير تراكيـب نانويـة       
استخدام ليزر بعملية تحضير العينات تمت بمرحلتين، االولى . ومايكروية على سطح مادة السليكون

النبضي لتكوين اسطح ذات تراكيب مختلفة االحجام باالعتماد على اختالف طاقـات  ياك -النيديميوم
 532بطـول مـوجي    المرحلة الثانية تم فيها استخدام ليزر الدايود. ملي جول) 200-80( الليزر

لحث التفاعل الكيمياوي واحداث عمليـة  ذات نمط التشغيل المستمر  )ملي واط 50(نانومتر وقدرة 
تمت دراسة تاثير طبوغرافية السـطح  . طح مادة السليكون المشععة بالمرحلة االولىالتنميش على اس

كذلك تمت دراسة . AFMعلى كفائة عملية التنميش باالعتماد على صور المجهر الضوئي وصور 
خاصية االستضائة لعينات السليكون المسامي والتي دلت على وجود عالقة لعملية التنميش بطبيعـة  

) 2.1-2(بان معدل قيمة فجوة الطاقة لتراكيب السليكون النانوية تراوحت بـين   حيث وجد. السطح
ــرون ــت-الكتـــــــــــــــــــ  . فولـــــــــــــــــــ
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