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ABSTRACT 
    The laser ablation techniques was employed to prepare TiO2 nanoparticles by pulsed laser 
ablation of titanium target immersed in the double distilled deionized water using wavelength of 
532nm and 1064nm of Nd:YAG laser with energy 500mJ. The as prepared products were 
characterized by X-Ray diffraction (XRD), Atomic Force Microscope (AFM) andUV-Vis 
spectrophotometer. The results indicate that the Tio2 nanoparticles are synthesized at room 
temperature and the average diameter is about (84.78, 95.96) nm to the wavelength (1064nm, 
532nm) respectively. The optical study shows the  nanoparticles possesses direct optical transition 
with band gab (3.82,3.65)to the wavelength(1064nm,532nm) respectively .A heterojunction photo 
detector fabricated by drop cast film of colloidal TiO2NPs(nanoparticles) onto p-type single 
crystalsilicon wafer.I-V characteristics of Tio2NPs/Si heterojunction under darkand illumination 
conditions have been studied. 
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  بطريقه االزاله الليزريه في السائل TiO2تحضير وتوصيف الجسيمات النانويه ل
 

 الخالصه
طريقه التشظيه الليزريه ھي الطريقه التي استخدمت للحصول على الجسيمات النانويه الوكسيد التيتانيوم من خالل     

.اسخدم ليزر النيدميوم ياك مل من الماء الثنائي التقطير الالايوني  2% في 99.9وضع قطعه من التيتانيوم عالي النقاوة 
Nd:YAG ) ملي جول . درست خواص المحلول الناتج  500نانومتر) وبطاقه  532و1064وللطولين الموجيين

) UV-Vis) وجھاز مطياف االمتصاصيه (AFM) ,مجھر القوى الذريه ((XRDبواسطه جھاز حيود االشعه السينيه 
وح بين من خالل نتائج الفحوصات التي اجريت للجسيمات النانويه الوكسيد التيتانيوم وجد ان معدل قطر الجسيمات يترا.
نانومتر) على التوالي.الدراسه البصريه قد 532نانومتر,1064نانومتر) للطولين الموجيين (95.96نانومتر ,84.78(

للحصول نانومتر) على التوالي .532نانومتر,1064)للطولين الموجيين (3.65, 3.82بينت ان قيمه فجوة الطاقه ھي (
) على سليكون من drop castingتم تقطير المحلول بطريقه(على كاشف ضوئي ثنائي الوصله من المحلول المحضر 

  فولتيه لثنائي الوصله في الظالم واالضاءة.–وقياس التيار  p-typeالنوع القابل 
  
  
  
  
  
  
 


