کاربرد اسپکتروسکوپی رامان در فناوری نانو
با توسعه و کاربرد علوم و صنایع مختلف در زمینه فناوری

 -ضخامت کربن ک ه ال او و ترکیب هی ریا کاه ( sp2و

نانو ن یاز به ابزار های دقیق و صححح ی ج هت دسحححت یابه به

)sp3

اطالعات در آن ابعاد بیشحححتر اس حححاو مه کحححود ی ه از

 -قطر نانو لوله کربنه و بررسه عاملاارکاگه

ابزار های پر کاربرد ج هت مشحححخیححححه یابه ترکی ات و
سححااتارهای مختلف در ابعاد نانو ،اسححت تروسحح وپه رامان
مه باکحححا از ج له کاربردهای این ت نیک در سوزه نانو
مهتوان به موارد زیر اکارع کرد:

 فشححار ال او ،الوآ آن و اصححالت آن (سححنتزی یا ط یعهبودن)
 ویژگه های  C60و دیگر  fullerenesها ترکیب سااتاری کربن های آمورفدر ادامه چنا مثال از کاربرد ا ست ترو س وپه رامان در زمنه

 -تشخیص مواد تش یل کاه از نانوسااتارها

فناوری نانو بیان مه کود

 -ت عااد ال یه های گرافن و ال یه های transition metal

) ،dichalcogenide (TMDCنقص های آن ها ،دوپه کان
و فشار آن ها
 -ضخامت الیه های heterostructures

 -قطر و کایرالیته ی نانوتیوب های کربنه

الف) تشخیص گرافن یک الیه و چند الیه از یکدیگر

در کححح ل زیر تتاوت پیک رامان این دو سحححااتار نانویه
کربنه مشاهاه مه کود

 مشخیه یابه استرو/فشار در ابعاد نانو ویژگه هححای ال ترونه مواد (فلزی ،نی ححه فلزی و دوپححهکان)
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ک ل  :3طیف رامان فیلم گرافن با االیه های مختلف

د) مشخصه یابی نانوتیوب های کربنیگ
ک ل  :1پیک رامان گرافن یک الیه و چنا الیه

ب) پروب کردن فشار وندروالسی بین مولکلول ها[]1

در ک ل زیر طیف رامان نانوتیوب کربنه م شاهاه مه کود
که برای مشخیه یابه آن ها استتاده مه کود

درکح ح ل زیر تا یر فشحححار بر روی پیک رامان مول ول های
س او به فشار () triphenyl amine (TPAو boric acid

) )(BAم شاهاه مه کود این مول لول ها زمانه ت ت تا یر
فشحححار قرار گرفته انا که توسحححن گرافن کت حححوله کحححاه انا
())graphene encapsulated (GE

ک ل  :4طیف رامان نانوتیوب کربنه
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ک ل  :2طیف رامان مول ول های س او به فشار زمانه که کت وله نشاه انا
و زمانه که توسن گرافن کت وله کاه انا

ج) بررسییی ر یید الیه های گرافن برای تایه الکترودهای
فاف کشسان[]2

در کحح ل زیر طیف های رامان مربوه به سحححااتار گرافن با
الیه های مختلف نشان داد ه کاه است

Fax: +98 21 88357803

I

Phone: +98 21 88357692

I

info@teifsanje.ir

I

www.teifsanje.ir

1.

2.

