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مطالعه تجربی خواص نوری نانوذرات سیلیکن تولید شده با استفاده از فرآیند  : عنوان رساله

 های آب و اتانول  پالسی نانوثانیه در محیط ی دوبرداری لیسر ماده

 هحوذحؼیي هْذیِ دکتشآقای  : استاد راهنما

  : چکیده

 یکاستشدّا یتشا یا ٌذُیفشد تغَس فضآ هٌحصشتِ یکیٍ هکاً یًَس ،یکیٍ داشتي خَاص الکتشًٍ یعال یػاصگاسؼتیص یظگیٍ لیدل ًاًَهَاد ػیلیکي تِ

قشهض اص  هادٍىٍ  یهشئ شیپز کَک یّا اص تاتش یا گؼتشدُ فیهشاّذُ ع ش،یاخ یّا . دس ػالتاشٌذ یقاتل اػتفادُ ه یضشکپؼتیص يیٍ ّوچٌ یکیاپتَالکتشًٍ

 ٌِیکن ّض یِکاستشد یّا ًاًَرسات تِ هٌظَس اػتفادُ دس تشًاهِ يیکاسآهذ تش اػاع ا یًَس لیگؼ لیٍػا ِیتْ یسا تشا یفشاٍاً یهٌذ ًاًَرسات ػیلیکي عالقِ

 تیاّو یداسا یپضشک ؼتیص يیٍ ّوچٌ یکیاپتَالکتشًٍ یًاًَرسات ػیلیکي تِ هٌظَس اػتفادُ دس کاستشدّا یسٍ، هغالعِ خَاص ًَس يیاص ا. اػت تِخیتشاًگ

 یخَاص ًَس یتش سٍ یاثشات هْو یاػت کِ داسا ٌِیصه يیدس ا یاصل هاًذُ یتاق یّا اص چالش یکی یػغح ذیخصَص، کٌتشل هشخصات اکؼ تِاػت. 

 اػت. یشتشیت قاتیتحق اصهٌذیٍ ً تاشذ یه کيیلیَرسات ػًاً

ّا ٍ اثشات  اًذاصُ عیتا تَص کيیلیػ یذیًاًَرسات کلَئ ذیهٌظَس تَل تِ یضسیل یتشداس هادُ ٌذیهَثش دس فشآ یًقش پاساهتشّا یتشسػ ،یکاس پظٍّش يیا یاصل ّذف

آب ٍ  عیها یّا ظیدس هح کيیلیهٌظَس، ًاًَرسات ػ يیحاصل اػت. تذ یذّایَئهتفاٍت اص کل یًَس ٌؼاًغیهغالعِ خَاص فَتَلَه ضیهختلف ٍ ً یػغح

هذ ًظش دس  یاصل شاتییعٌَاى تغ شذُ اػت. تِ ذیهتفاٍت تَل یشیآصها ظیتحت ششا ِیًاًَثاً یپالؼ ضسیل یتشداس هادُ ٌذیاتاًَل تغَس جذاگاًِ ٍ تا اػتفادُ اص فشآ

 یشیتاخ یپالغ اصل کیپالغ کن شذت ٍ  -شیپ کیاص  شکلهت یپالؼ دٍ یضسیل یّا کِیتا اػتفادُ اص تاس یتشداسُ هاد یٌذّایفشآ يیاًجام ا ضس،یل یپاساهتشّا

 یپالؼ دٍ ضسیتا ل یدّ تاتش ٌذیآى اػت کِ فشآ اًگشیت قیتحق يیا جیصَست گشفتِ اػت. ًتا ِیًاًَثاً 01ٍ  05، 01، 5 ثایتقش یاختالف صهاً شیتا هقاد

(DPLAدس ششا ،)اص ًاًَرسات  یذّایکلَئ ذیشذُ ٍ تَل کيیلیػ فشیاص ػغح ٍ شتشیآٌّگ ت تا یتشداس پالغ، ػثة هادُ تک ٌذیتا فشآ کؼاىی یتاتش یاًشط ظی

 یتتجش جیدس آب، ًتا کيیلیػ یذیًاًَرسات کلَئ یهتفاٍت سا تِ ّوشاُ داشتِ اػت. تشا یًاًَهتش ٍ هشخصات ػغح 01غالثا کوتش اص  یّا تا اًذاصُ کيیلیػ

 یّا تا تاتش ییذّایکلَئ ذیػثة تَل کي،یلیدس ػغح ًاًَرسات ػ ذیهشتثظ تا اکؼ هشخصات شییتغ قیاص عش DPLA ٌذیکِ فشآ دّذ یتذػت آهذُ ًشاى ه

اص  یحاک یظشً یّا تا اػتفادُ اص هذل جیًتا يیا یًاًَهتش( شذُ اػت. تشسػ 551-051ی)تاصُ عَل هَج یهشئ فیقشهض اص ع -ػثض ِیدس ًاح ذتشیًؼثتا شذ

آب  ظیدس هح کيیلیهشاّذُ شذُ اص ًاًَرسات ػ یدس خَاص تاتش یػغح ذیاکؼ یّا ٍ حالت یاثش هحصَس شذى کَاًتَه یػاصٍکاسّا يیسقاتت ت کیٍجَد 

 یّا تا شذت ٌؼاًغیفَتَلَه یّا فیع لیهختلف، گؼ یشیتاخ یّا دس صهاى DPLA ٌذیشذُ دس اتاًَل تا فشآ ذیتَل کيیلیًاًَرسات ػ یتشا يیاػت. ّوچٌ

 ٌؼاًغیفَتَلَه یّا فیآى اػت کِ ع اًگشیت جیًتا يیا لیٍ تحل ِیًاًَهتش هشاّذُ شذُ اػت. تجض 011-011 یدس هحذٍدُ عَل هَج یهتفاٍت یتاتش

 ل،یذسٍکؼیّ ثاتیظ تا تشکهتفاٍتِ هشتث یتا هشخصات ػغح کي،یلیکِ دس اثش حضَس ًاًَرسات ػ تاشذ یساهاى دس اتاًَل ه یاص پشاکٌذگ یهشاّذُ شذُ ًاش

تا  یتاتش یّا فیساهاى اتاًَل، ع یٍ حزف ػْن هشتَط تِ پشاکٌذگ کيیلیًاصک اص ًاًَرسات ػ یّا لنیف ِیي هَسد، تا تْیاػت. دس ا افتِی شیشذت آى افضا

 اػت. هشاّذُ شذُ  یهحصَس شذى کَاًتَه ذُیاص پذ یًاًَهتش ًاش 051-551 یٍاقع دس هحذٍدُ عَل هَج یّا شٌِیت


