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عنوان رساله  :مطالعه تجربی خواص نوری نانوذرات سیلیکن تولید شده با استفاده از فرآیند
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استاد راهنما  :آقای دکتش هحوذحؼیي هْذیِ
چکیده :
ًاًَهَاد ػیلیکي تِدلیل ٍیظگی صیؼتػاصگاسی عالی ٍ داشتي خَاص الکتشًٍیکیًَ ،سی ٍ هکاًیکی هٌحصشتِفشد تغَس فضآیٌذُای تشای کاستشدّای
اپتَالکتشًٍیکی ٍ ّوچٌیي صیؼتپضشکی قاتل اػتفادُ هیتاشٌذ .دس ػالّای اخیش ،هشاّذُ عیف گؼتشدُای اص تاتشّای کَکپزیش هشئی ٍ هادٍى قشهض اص
ًاًَرسات ػیلیکي عالقِهٌذی فشاٍاًی سا تشای تْیِ ٍػایل گؼیل ًَسی کاسآهذ تش اػاع ایي ًاًَرسات تِ هٌظَس اػتفادُ دس تشًاهِّای کاستشدیِ کن ّضیٌِ
تشاًگیختِ اػت .اص ایي سٍ ،هغالعِ خَاص ًَسی ًاًَرسات ػیلیکي تِ هٌظَس اػتفادُ دس کاستشدّای اپتَالکتشًٍیکی ٍ ّوچٌیي صیؼت پضشکی داسای اّویت
اػت .تِخصَص ،کٌتشل هشخصات اکؼیذ ػغحی یکی اص چالشّای تاقیهاًذُ اصلی دس ایي صهیٌِ اػت کِ داسای اثشات هْوی تش سٍی خَاص ًَسی
ًاًَرسات ػیلیکي هیتاشذ ٍ ًیاصهٌذ تحقیقات تیشتشی اػت.
ّذف اصلی ایي کاس پظٍّشی ،تشسػی ًقش پاساهتشّای هَثش دس فشآیٌذ هادُتشداسی لیضسی تِهٌظَس تَلیذ ًاًَرسات کلَئیذی ػیلیکي تا تَصیع اًذاصُّا ٍ اثشات
ػغحی هختلف ٍ ًیض هغالعِ خَاص فَتَلَهیٌؼاًغ ًَسی هتفاٍت اص کلَئیذّای حاصل اػت .تذیي هٌظَسً ،اًَرسات ػیلیکي دس هحیظّای هایع آب ٍ
اتاًَل تغَس جذاگاًِ ٍ تا اػتفادُ اص فشآیٌذ هادُتشداسی لیضس پالؼی ًاًَثاًیِ تحت ششایظ آصهایشی هتفاٍت تَلیذ شذُ اػت .تِعٌَاى تغییشات اصلی هذ ًظش دس
پاساهتشّای لیضس ،اًجام ایي فشآیٌذّای هادُتشداسی تا اػتفادُ اص تاسیکِّای لیضسی دٍپالؼی هتشکل اص یک پیش -پالغ کن شذت ٍ یک پالغ اصلی تاخیشی
تا هقادیش اختالف صهاًی تقشیثا ً 01 ٍ 05 ،01 ،5اًَثاًیِ صَست گشفتِ اػتً .تایج ایي تحقیق تیاًگش آى اػت کِ فشآیٌذ تاتشدّی تا لیضس دٍپالؼی
( ،)DPLAدس ششایظ اًشطی تاتشی یکؼاى تا فشآیٌذ تکپالغ ،ػثة هادُتشداسی تا آٌّگ تیشتش اص ػغح ٍیفش ػیلیکي شذُ ٍ تَلیذ کلَئیذّای اص ًاًَرسات
ػیلیکي تا اًذاصُّای غالثا کوتش اص ً 01اًَهتش ٍ هشخصات ػغحی هتفاٍت سا تِ ّوشاُ داشتِ اػت .تشای ًاًَرسات کلَئیذی ػیلیکي دس آبً ،تایج تجشتی
تذػت آهذُ ًشاى هیدّذ کِ فشآیٌذ  DPLAاص عشیق تغییش هشخصات هشتثظ تا اکؼیذ دس ػغح ًاًَرسات ػیلیکي ،ػثة تَلیذ کلَئیذّایی تا تاتشّای
ًؼثتا شذیذتش دس ًاحیِ ػثض -قشهض اص عیف هشئی (تاصُ عَل هَجیً 551-051اًَهتش) شذُ اػت .تشسػی ایي ًتایج تا اػتفادُ اص هذلّای ًظشی حاکی اص
ٍجَد یک سقاتت تیي ػاصٍکاسّای اثش هحصَس شذى کَاًتَهی ٍ حالتّای اکؼیذ ػغحی دس خَاص تاتشی هشاّذُ شذُ اص ًاًَرسات ػیلیکي دس هحیظ آب
اػتّ .وچٌیي تشای ًاًَرسات ػیلیکي تَلیذ شذُ دس اتاًَل تا فشآیٌذ  DPLAدس صهاىّای تاخیشی هختلف ،گؼیل عیفّای فَتَلَهیٌؼاًغ تا شذتّای
تاتشی هتفاٍتی دس هحذٍدُ عَل هَجی ً 011-011اًَهتش هشاّذُ شذُ اػت .تجضیِ ٍ تحلیل ایي ًتایج تیاًگش آى اػت کِ عیفّای فَتَلَهیٌؼاًغ
هشاّذُ شذُ ًاشی اص پشاکٌذگی ساهاى دس اتاًَل هیتاشذ کِ دس اثش حضَس ًاًَرسات ػیلیکي ،تا هشخصات ػغحی هتفاٍتِ هشتثظ تا تشکیثات ّیذسٍکؼیل،
شذت آى افضایش یافتِ اػت .دس ایي هَسد ،تا تْیِ فیلنّای ًاصک اص ًاًَرسات ػیلیکي ٍ حزف ػْن هشتَط تِ پشاکٌذگی ساهاى اتاًَل ،عیفّای تاتشی تا
تیشٌِّای ٍاقع دس هحذٍدُ عَل هَجی ً 051-551اًَهتش ًاشی اص پذیذُ هحصَس شذى کَاًتَهی هشاّذُ شذُ اػت.

