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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

  هانانوساختارمفاهیم پایه و   سؤال 1۱:  سؤاالتتعداد 
 

 یکه ب یعیطب یالگو یاساختار  یک یعموم هاییژگی(، انتقال ویستیز ی)الگوبردار یوتمپلیتینگهدف از ب (1

 منتقل شود؟ یدبه ماده جد یندفرآ یندر ا تواندینم یراز خواص ز یکاست. کدام یدماده جد
 
 سطح یمیش -2    سطح یزیفوق آبگر یتخاص -1

 ضدانعکاس بودن سطح یتخاص -۰    سطح یو خواص هندس یزبر -۳

 آسان بسیار سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «انهتقلید زیست ساخت هایروش» مربوطه: مقاله

 :توضیحات

 یک) عینم ساختار یک هندسی و سطحی هایویژگی که کنیممی استفاده مواردی در را (زیستی الگوبرداری) بیوتمپلیتینگ واژه

 گیری،قالب گری،ریخته چاپ، با تواندمی کار این ساختاری، خواص به بسته .کنیممی جاجابه دیگر ماده یک به را (تمپلیت یا الگو

 هایویژگی انتقال برای قدرتمندی و سریع هایراه چاپ و گیریقالب .شود انجام دیگر متعدد هایتکنیک و پوشش گاز، نفوذ

 طحیس پیچیده ساختار توانمی رویکرد این از استفاده با مثال برای .هستند سرامیکی و پلیمری مهرهای به بعدی دو سطوح

 ساختار تنها نه شده کپی هاینمونه تر،مهم همه از .کرد برداریکپی را حشرات هایچشم و گیاهان، سایر و لوتوس هایبرگ

 نشان خود از هم را بودن ضدانعکاس و گریزیآب فوق مانند مطلوبی خواص بلکه دهندمی انتقال را الگوها این سطحی

 شود.نمی منتقل الگوبرداری اثر در سطح شیمی که است تأکید به الزم دهند.می

------------------------------------------------------------- 

توان مواد نانوساختار را از حیث ابعاد آنها در سه بعد، به سه دسته کلی نانوساختارهای صفر بعدی، یک می (2

 دارند؟ ها تعلقبندیبه کدامیک از این دسته به ترتیببندی کرد. نانوساختارهای زیر بعدی و دو بعدی تقسیم
 ( گرافن۱های کوانتومی؛ )( سیم۰ها؛ )دات( کوانتوم۳( نانوسیم؛ )2های کوانتومی ؛ )چاه( 1)
 دوبعدی -بعدی یک –صفربعدی  –بعدی یک –بعدی یک -1

 دوبعدی -بعدی یک –صفربعدی  -بعدییک –دوبعدی  -2

 دوبعدی -بعدی یک –بعدی یک –بعدی یک –بعدی یک -۳

 بعدییک -صفربعدی -صفربعدی –بعدی یک –بعدی صفر -۰

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/ekpnUUtzKzlkbng0aFJtNWdZeGV2QT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 «بعدی دو و یک و صفر نانوساختارهای» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 دسته در کوانتومی نقاط دیگر، طرف از د.هستن دوبعدی و بعدییک نانوساختارهای جز ترتیب به گرافن و هانانوسیم

 نقاط ابهمش اسمی، تشابه رغمعلی کوانتومی هایسیم و کوانتومی هایچاه حال، این با شوند.می تعریف صفربعدی نانوساختارهای

 ثراتا که باشد کوچک قدریبه هستند، بعدییک ساختارهای که هادینیمه هاینانوسیم مقطع سطح اگر نیستند. کوانتومی

 زج که هادینیمه نازک هایالیه در اگر دیگر، طرف از .شودمی گفته «کوانتومی سیم» آنها به دهند، نشان خود از کوانتومی

 وانتومیک چاه نازک، الیه آن به باشد غالب هاآن در کوانتومی اثرات که باشد کم حدی به ضخامت هستند، بعدیدو نانوساختارهای

(well-Quantum) شودمی گفته.  

------------------------------------------------------------- 

(، مواد متخلخل را IUPACکاربردی یا  و محض شیمی جهانی براساس تعریف استاندارد آیوپاک )اتحادیه (۳

ل و میکرومتخلخل ها به سه دسته کلی مواد مزومتخلخل، ماکرومتخلختوان با توجه به اندازه تخلخلمی

آنگستروم است به کدامیک از این  2/۱-۸/۱که ابعاد تخلخل آن  ZSM-۱زئولیت بندی کرد. یمتقس

 گیرد؟ها تعلق میبندیدسته
 مزومتخلخل و میکرومتخلخل -2     مزومتخلخل -1

 تواند جای بگیرد.در هر سه دسته می -۰     میکرومتخلخل -۳

 

 آسان سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «بخش اول -مواد نانومتخلخل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 باشد نانومتر 05 تا 2 بین هاتخلخل ابعاد که موادی به آیوپاک تعریف اساس بر است؛ مهم بسیار متخلخل مواد در حفرات اندازه

 05 از تربزرگ اگر و میکرومتخلخل ماده باشد نانومتر 2 زیر هاتخلخل اگر .شودمی گفته (Mesoporous) مزومتخلخل مواد

 مواد دسته در نانومتر 2 از کمتر حفرات ابعاد با زئولیتی تعریف این به توجه با .نامندمی ماکرومتخلخل را ماده باشد نانومتر

  گیرد.می قرار میکرومتخلخل

 

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/c3ErazJhTGl3WHZSaWpzY3R0ZFJ0dz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/SnlBVzljaWNhUFdFV3dhWUJxZTlnUT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

دار شاخه یسنتز منشعب شده و ساختارها یندفرآ یرشد ط ینها ممکن است در حرو، نانولولهمطابق شکل روب (۰

 ؟یستن یدهپد ینا یاصل هاییزمجز مکان یراز موارد ز یکدهند. کدام یلتشک
 یدر شبکه شش ضلع یضلع یرششحلقه غ یک یلتشک -1

 نانولوله

 هنانولول یدر شبکه اتم یبلور یوباتع یکنواخت یععدم توز -2

 نانولوله یوارهبه د یستاتصال ذرات کاتال یا حبس -۳

 یخارج یکیالکتر یدانرشد نانولوله در اثر م ییرجهتتغ -۰
 

 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «کربنی هاینانولوله مختلف هایشکل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ضلعی غیرشش حلقه یک تشکیل ،Y شکل به شده متصل هاینانولوله تشکیل نحوه توجیه برای ساختاری هایمدل اولین

 بریداسیونهی که استوارند پایه این بر نیز هامدل سایر .است حلقه این به دیگر نانولوله دو اتصال و ضلعی شش شبکه در

 2sp اتصال هایمدل ساخت هاتفاوت این .دارند اختالف هانقص مکان و تعداد و نوع در اما شده حفظ کربنی شبکه در 

 خواص که آنجایی از .شوندمی پذیرامکان T تا Y هایشکل از گوناگون زوایای و ساخته ممکن را غیرمتقارن و متقارن

 ساخت ابلق هانانولوله هادینیمه و فلزی وناگونگ ترکیبات است، وابسته (قطر و پیچش) لوله ساختار به هانانولوله الکتریکی

 .آورند پدید را نانو مقیاس در مجتمع مدارهای توانندمی یکدیگر به اتصال با که هستند

 و دما اتتغییر به هانانولوله این تشکیل ای،ذره تک فرآیند یک در .اندشده ارائه ساختارها این رشد برای متفاوتی هایمکانیزم

 اتالیستیک ذرات روی کربن هایاتم توزیع تغییر سبب تغییرات این .شودمی داده نسبت کربنی تغذیه منبع و گاز جریان

 .دهندمی تغییر ساقه چند نانولوله تولید برای را رشد جهت و شده

 و شده یکتفک بخش دو به تواندمی نانولوله یک در محبوس فلز و کربن محلول که است این بر فرض تفکیک، مکانیزم یک در

 فرض نحوی به مجاور نانولوله دو در محبوس کاتالیست ذرات نیز ادغام مکانیزم در .شود آن هایشاخه رشد به منجر

 انولولهن سوم شاخه رشد به منجر که آورندمی پدید را کاتالیست تربزرگ ذره و شده متصل یکدیگر به که شوندمی

 .شوند شاخه تولید به منجر توانندمی نیز انولولهن دیواره به متصل کاتالیست ذرات .شودمی

 دیدهپ توجیه برای شده ارائه هایمکانیزم از خارجی الکتریکی میدان اثر در نانولوله رشد تغییرجهت که است تأکید به الزم

 است. منظم خمیده هاینانولوله تشکیل

 

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/TzdOekZENDhrOFRpbFp1QlA1SFpRZz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

آن  یهاهدان ر گرفته است که اندازهقرا یدشد یکپالست ییرشکلتحت تغ یبه قدر یقطعه فلز یک یدفرض کن (۱

 1۱۱قطعه  ینا یمکه استحکام تسل دهدیآزمون کشش نشان م یجاست. نتا یدهنانومتر رس ۰۱۱به ابعاد 

 1۱۱نانومتر و  1۱۱به  ترتیببه  یماندازه ذره و استحکام تسل یک،پالست ییرشکلمگاپاسکال است. با ادامه تغ

 نانومتر برسد چقدر خواهد بود؟ 4۰که اندازه دانه آن به  یطیعه در شراقط یم. استحکام تسلیدمگاپاسکال رس

  مگاپاسکال 17۱ -2     مگاپاسکال 12۱ -1

 مگاپاسکال 22۱ -۰     مگاپاسکال 2۱۱ -۳

 سخت سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «اثر ابعاد روی خواص نانومواد» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ،d انهد اندازه کاهش با رابطه، این طبق بر گیرد.می قرار استفاده مورد بلوریچند مواد استحکام بینیپیش برای پچ-هال رابطه

 یابد:می افزایش بلوریچند مواد تسلیم استحکام و سختی

 

 در متغیر دو لذا است. بخشیاستحکام ضریب 𝐾1 و بلورچند استحکام  𝜏𝑝ماده، بلورتک شکل تغییر استحکام 𝜏5 آن، در که

 نویسیم:می شده مطرح حالت دو برای را پچ -هال معادله لذا .𝐾1 و 𝜏5 داشت: خواهیم معادله

155 = 𝜏5 +
𝐾

√055 𝑛𝑚
 

105 = 𝜏5 +
𝐾

√155 𝑛𝑚
 

 رسیم:می زیر مجهولی دو معادله دو به لذا

𝜏5 +
1
25

𝐾 = 155 

𝜏5 +
1
15

𝐾 = 105 

 داریم: معادله این حل با

𝐾 = 1555 

𝜏5 = 05 𝑀𝑃𝑎 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/VTZWRHBTUFpqVVV5ODJIS2tZR0c2dz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 است: بازنویسی قابل زیر صورت به ماده این برای پچ-هال معادله بنابراین

𝜏𝑝 = 05 +
1555

√𝐷
 

 لذا

𝜏𝑝 = 05 +
1555

√40
= 170𝑀𝑃𝑎 

------------------------------------------------------------ 

-یمیاییش-یزیکینازک از آنها، خواص ف هاییهو ساخت ال یبا کاهش ضخامت ماده بالک تا ابعاد نانومتر (4

نها آ نازک باالتر از مواد سازنده هاییهدر ال یراز خواص ز یک. کدامشودیم یاساس ییراتمواد دچار تغ یکیمکان

 ت بالک است؟ در حال
 ذوب یدما –یمیاییش پذیریواکنش – یسیمغناط خاصیت – یکیمقاومت الکتر -1
 ذوب  دمای – یسیمغناط خاصیت – یکیالکتر ییرسانا - یسخت -2
 یمیاییش پذیریواکنش –شکست نور  ضریب – یکیالکتر رسانایی – یریپذانعطاف -۳
 یمیاییش یریپذواکنش  -جذب نور  یبضر - یکیمقاومت الکتر - یماستحکام تسل -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «نازک هایالیه خواص» :مربوطه مقاله

 توضیحات:

 باالی غلظت .شوندمی قفل خود جای در ندارند حرکت قابلیت هانابجایی جمله از عیوبات نازک هایالیه در کهآنجایی از -

 به مقاومت و مکانیکی، استحکام سختی، نظیر مکانیکی خواص افزایش سبب نازک الیه در هاآن تحرک عدم و هانابجایی

  .نیست ماده بالک با مقایسه قابل که شودمی آنها سایش

 زنی هاالکترون حرکت الیه، ضخامت کاهش علت به ،یابدمی کاهش بار هایحامل تعداد اینکه بر عالوه نازک الیه مورد در -

 کاهش باعث ،(Scattering Surface) حرکتشان مسیر از انحراف اندک با هاالکترون علت همین به .شودمی محدود

 (Path Free Mean) میانگین آزاد پویش طول را دیگر انحراف تا حرکت مسیر از انحراف یک فاصله .شوندمی رسانایی

 این در شود، آن آزاد پویش طول از کمتر تواندمی نازک الیه ضخامت .است پارامتر این تابع ماده رسانایی که دنامنمی

 یشافزا معنی به این و یابدمی کاهش بسیار ماده رسانایی و کنندمی برخورد نازک الیه دیواره با دائماً هاالکترون حالت،

 این که است ماده بالک از بیشتر الکتریکی مقاومت فلزی، نازک هایالیه در .بود خواهد نازک الیه الکتریکی مقاومت شدید

 .کندمی پیدا کاهش نازک، الیه ضخامت افزایش با میزان

 هایالکترون تعداد افزایش علت به حالت این در زیرا یابد؛می کاهش نیز مغناطیسی خاصیت نازک الیه ضخامت کاهش با -

 ضخامت بیشتر کاهش .کرد موازی و جهتهم را هاالکترون همه توانمی سختی به ها،ونالکتر این بیشتر آزادی و سطحی

 .کند تبدیل پارامغناطیس هایالیه به را آنها تواندمی مغناطیسی دومین اندازه از کمتر به نازک هایالیه

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/U1BZbURUYm9jM3Q3TU5OL1hsRU85Zz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 همان شکست ضریب از الیه (n) شکست ضریب نانومتر، 15 از باالتر ضخامت با نانومتری محدوده در نازک هایالیه در -

 نازک هایالیه در بنابراین .است ماده بالک از باالتر (k) آن جذب ضریب مقابل، در و است ترکوچک بالک حالت در ماده

 .افتدمی اتفاق باالتری نور جذب

 این از ذال یابد،می یشافزا بالک ماده به نسبت الیه پذیریواکنش محیط، با الیه زیاد تماس سطح علت به نازک هایالیه در -

 .کرد استفاده شیمیایی مواد شناسایی سنسور عنوان به توانمی نازک هایالیه خاصیت

 طحیس هایاتم چون و دارند بیشتری سطحی هایاتم تعداد لذا دارند، باالیی حجم به سطح نسبت که آنجا از نازک هایالیه -

 ذوب دمای از کمتر نازک الیه ذوب دمای دلیل همین به دارند، هشبک درون هایاتم به نسبت بیشتری عمل آزادی ماده

است ماده بالک حالت در ماده همان

------------------------------------------------------------- 

 یبکرده و ترک یکارپوشش اییشهش یرالیهز ینانومتر بر رو 1مس را با ضخامت  یداز اکس ینازک یهال ییدانشجو (7

آمده به دست یجمورد مطالعه قرار داد. در نتا (XRD) یکسآن را با استفاده از آزمون پراش اشعه ا یمیاییش

 کنید؟می یشنهادرا به او پ یمس نبود. شما چه روش یداکس یباز ترک یاثر
 (SEM) یروبش یالکترون یکروسکوپدر م WDS آزمون -1

 الکترون اوژه سنجییفط -2

 (SIMS) یهثانو یون یجرم سنجییفط -۳

 ( SEM) یروبش یالکترون یکروسکوپدر م EDSآزمون  -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «نازک هایالیه کاربردهای و آنالیز و سنتز هایروش» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 :از عبارتند نازک هایالیه یابیمشخصه روش ترینعمده

 ایکس اشعه فوتوالکترون سنجیطیف XPS) Spectroscopy; Photoelectron ray-(X  

 اوژه الکترون سنجیطیف AES) Spectroscopy; electron (Auger  

 ثانویه یون جرمی سنجیطیف (SIMS Spectroscopy; Mass Ion Secondary)  

 (SIMS) ثانویه یون جرمی سنجی طیف روش اما دارد اتمی( الیه 10) نانومتری 0 نفوذ عمق اوژه ونالکتر سنجی طیف روش

 از لذا و دارد میکرومتر 1 حد در بزرگی بسیار نفوذ عمق WDS و EDS روش همچنین است. نانومتری 2-1 نفوذ عمق دارای

 باشد. بهتری گزینه تواندمی SIMS روش شده، پیشنهاد روش چهار بین

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/ZmJhdWFCQk9VaTMrZThTK3dhZVYzUT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

به وقوع  تواندینم یرز هاییدهاز پد یکمتصل شود، کدام p نوع هادییمهن یکبه  n نوع هادییمهن یکاگر  (۸

  یوندد؟بپ
 کنند.نفوذ می pهادی نوع به سمت نیمه nهادی نوع ها از نیمهالکترون -1

 شوند.به ترتیب به سمت پایین و باال جابجا می pو  nهادی نوع تراز فرمی نیمه -2

ه ب« ناحیه تهی»ای موسوم به های نفوذی در مناطق فصل مشترک، منطقهها و حفرهرکیب الکترونبا بازت -۳

 آید. وجود می

به قطب منفی برق، تراز فرمی به ترتیب  nهادی نوع به قطب مثبت و نیمه pهادی نوع در صورت اتصال نیمه -۰

 شود.به سمت باال و پایین جابجا می

 متوسط سوال: سطح

 ۰ هگزین پاسخ:

 «نواری تئوری و مواد الکتریکی خواص»: مربوطه مقاله

 توضیحات:

 نوع هادینیمه یک وقتی n نوع هادینیمه یک به p نوع هادینیمه سمت به هاالکترون شود،می متصل p نفوذ 

 نوع هادینیمه در مشابهی صورت به .شودمی n نوع هادینیمه در مثبت دهنده هاییون ایجاد باعث انتقال این .کنندمی

 pنوع هادینیمه از الکترون انتقال با .آیندمی وجود به منفی پذیرنده هاییون n نوع هادینیمه بهp ، فرمی تراز 

 انتقال یا) الکترون دریافت با p نوع هادینیمه در مقابل در .شودمی جاجابه پایین سمت به n نوع هادینیمه در

 هحفر و الکترون انتقال این .شودمی منتقل باال سمت به فرمی تراز (، nنوع هادینیمه به p نوع هادینیمه از حفره

 اتمالق حفرات با کرده وذنف هایالکترون انتقال، از پس شود. یکسان هادینیمه دو فرمی تراز که شودمی انجام زمانی تا

 آورند.می وجود به را تهی ناحیه به موسوم ایناحیه و شوندمی حذف ترتیب این به و شوندمی بازترکیب و کرده

 نوع یهادنیمه اگر p نوع یهادنیمه و باتری مثبت قطب به n تهی ناحیه حالت این در ،شود متصل باتری منفی قطب به 

 جریان و شده منتقل توانندمی هاالکترون ترتیب این به یابد.می کاهش هاحامل انتقال مقابل در انرژی سد و شده ترباریک

 تراز مثبت، قطب به p نوع هادینیمه اتصال با که است این انرژی کاهش دلیل شود. برقرار جهت این در الکتریکی

 به آن فرمی تراز منفی، قطب به n نوع هادینیمه اتصال با همچنین شود.می منتقل پایین سمت به آن فرمی

 شود.می جاجابه باال سمت

------------------------------------------------------------- 

رفتار را در  ینا یلدارند و دل یحرارت یتاز نظر هدا یگاهیچه جا ی،مواد مهندس یربا سا یسهدر مقا هایروژلآ (9

 دانید؟یچه م
انتقال حرارت )تابش، همرفت و رسانش( در آنها  یزمهر سه مکان زیرا –دارند  ییباال یاربس یحرارت یتهدا -1

 .فعال است

 .کندیتابش در انتقال حرارت مشارکت م یزمفقط مکان زیرا –دارند  یینیپا یاربس یحرارت یتهدا -2

ال حرارت در انتق یاصل یزممکان زیرا –از فلزات است  تریینو پا هایکآنها باالتر از سرام یحرارت یتهدا -۳

 .است یهمرفت یانآنها جر

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/S2F1U3JKOThBN2lvT0tXQm5QSTVHZz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 .کندیتابش در انتقال حرارت مشارکت نم یزممکان زیرا –دارند  یینیپا یاربس یحرارت یتهدا -۰

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «هااربرد آیروژلک» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 هاآن متخلخل ساختار نانومواد، این کم حرارتی هدایت اصلی دلیل .شوندمی شناخته حرارتی عایق ماده بهترین عنوانبه آئروژل

 عایق دالیل از دیگر یکی .شودمی حرارت مناسب و پیوسته سیالن مانع هاآن ساختار در موجود هایتخلخل کهطوریبه است؛

 دارد وجود حرارت انتقال برای مکانیزم سه کلی، طوربه .است هاآن در حرارت انتقال هایمکانیزم بودن محدود ها،آئروژل ودنب

 لیاص دلیل .کنندمی خنثی را حرارت انتقال در رسانش و همرفت مکانیزم دو هاآئروژل .رسانش و همرفت تابش، :از عبارتند که

 واه ناتوانی همرفت، مکانیزم حذف دلیل و هاآئروژل ساختار در زیاد بسیار گازی هایتخلخل ودوج رسانش، مکانیزم حذف برای

 روسرخف امواج عبور امکان دلیل به تابش، توسط حرارت انتقال وجود، این با .است هاآن کریستالی شبکه سرتاسر در گردش در

 در نپایی حرارت انتقال دلیل به سیلیکایی، هایآئروژل از .است پذیرانجام هاآئروژل از (دارند حرارت انتقال توانایی امواج این)

 .شودمی استفاده عایق هایپنجره ساخت

------------------------------------------------------------ 

(، MOFs) یآل -یفلز یهاموجود در چارچوب یهاتخلخل یابیمشخصه یمتداول برا یهااز روش یکی (1۱

 یناز ا توانینم یطی( است. در چه شراXRD) یکسمانند آزمون پراش اشعه ا یستالوگرافیکر یزاز آنالاستفاده 

 استفاده کرد؟ MOF یمطالعه ساختارها یروش برا
 .باشد (open) ساختار باز یدارا یآل -یهرگاه چارچوب فلز -1

 .عناصر مهمان باشد یزبانم یآل -یهرگاه ساختار چارچوب فلز -2

 .از حد استاندارد باشد یشب یآل -یدر چارچوب فلز یالصهرگاه درصد ناخ -۳

 به دام افتاده باشد. یآل -یحالل در داخل حفرات چارچوب فلز یهاهرگاه مولکول -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «Metal Organic Frameworks  آلی-فلزی هایچارچوب» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 .است کریستالوگرافی آنالیز روش آلی،-فلزی هایچارچوب اغلب در موجود هایتخلخل یابیمشخصه در مهم هایروش از یکی

 مسیست از شدن خارج واناییت هاآن حالل هایمولکول که هاییچارچوب تخلخل یابیمشخصه برای تواننمی روش این از البته،

 ودموج حالل هایمولکول که هاییچارچوب به .کرد استفاده یابند، جریان چارچوب رفتن بین از بدون توانندنمی یا نداشته، را

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/aFJ0ZjdDb0RVaFduYi9ueGhBZjN1dz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/NVBPcVFxMU45eW50NXhidDh3Sm1nUT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 این در .شودمی گفته (Framework Open) باز هایچارچوب باشند، داشته را سیستم از خروج توانایی آسانیبه هاآن در

  .کنندمی پیدا جریان چارچوب در موجود مشخص هایحفره فضای درون آزادی با حالل هایمولکول اهچارچوب

------------------------------------------------------------ 

در معرض  یکه پوشش اول به صورت عمود یکرده است. زمان یاقدام به ساخت دو نوع پوشش صنعت یشرکت (11

. اما در شوندیم یرسراز یینشده و به مرور به سمت پا یلآن تشک یرو یقطرات گیرد،یقرار م یمه صبحگاه

. به نظر شما، شودیم یلآن تشک یاز آب رو یانیسطح نشسته و جر یرو یکپارچهپوشش دوم، آب به صورت 

  دارند؟ یکدیگربا  ییهاچه تفاوت یدو پوشش از نظر ساختار و خواص سطح ینا

 

 .و پوشش دوم اَبَرآبدوست است یزپوشش اول اََبرآبگر -1

 .پوشش دوم اَبَرآبدوست است یو اَبَرآبدوست بوده ول یزاز دو سطح اَبَرآبگر ییالگو یپوشش اول دارا -2

 .و اَبَرآبدوست است یزاز دو سطح اَبَرابگر ییالگو یپوشش دوم دارا یبوده ول یزپوشش اول اََبرآبگر -۳

 است. یزگرپوشش اول اََبرآبدوست و پوشش دوم اَبَرآب -۰

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «فوق آب گریزی و فوق آبدوستی در حیات» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 یلتشک پایین بسیار تماس زاویه با قطرات ،مرطوب محیط معرض در قرارگیری حین در باشد، آبدوست فوق سطح که زمانی

 اما شد. خواهد تشکیل سطح روی آب از جریانی شرایطی، چنین در آورند.می وجود به سطح در آب جریان از ایالیه و شوندمی

 از پس و شوند تشکیل آبدوست مناطق در توانندمی قطرات باشد، آبگریز و آبدوست سطح دو از الگویی دارای سطح که زمانی

 طور هب سطح از رسندمی آبگریز مناطق به که زمانی قطرات این کنند. شدن سرازیر به شروع جاذبه نیروی توسط شدن، بزرگ

 د.شونمی سرازیر پایین سمت به تفکیک به آب قطرات شرایطی، چنین در کنند.می تجربه را آزاد سقوط و شده جدا کامل

------------------------------------------------------------- 

 یساختارها ینتردو نوع از متداول (IOHs) یمعدن -یآل یبریدهایو ه (MOFs) یآل -یفلز یهاچارچوب (12

دو ساختار در  ینا یمختلف دارند. تفاوت اصل یعدر صنا اییژهو ینانومتخلخل هستند که امروزه کاربردها

  یست؟چ
اما  آیدیبه وجود م یآل یگاندهایتوسط ل یفلز هاییون از یاخوشه یا یکاز اتصال  MOFs ساختار -1

 .شوندیساخته م یآل یتوسط واحدها یمعدن یاز اتصال اجزا IOHs مواد

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/amtxNGhQaEhOMXFqYlVOWWlyNzlQQT09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/amtxNGhQaEhOMXFqYlVOWWlyNzlQQT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 رندگییقرار م یفلز هاییوناز  یصفحات ینب یآل یگاندهایبوده و ل اییهبه صورت ال MOFs یساختار کل -2

 .وجود دارد یآل یدر داخل واحدها یمعدن یاز اجزا یو منظم یکنواخت یع، توزIOHs اما در مواد

 اییلههمواره حالت م IOH یاست اما در ساختارها یبه صورت کرو MOF یشکل حفرات در ساختارها -۳

 .شکل دارد

 هستند. MOF یساختارها یرمجموعهز IOH یبریدیه یساختارها -۰

 متوسط سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «اول و دوم بخش -نانومتخلخل مواد» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 IOHs مواد اما آیدمی وجود به آلی لیگاندهای توسط فلزی هاییون از ایخوشه یا یک اتصال از MOFs ساختار کلی، حالت در

 وندش تشکیل نیز ایالیه صورت به توانندمی هیبریدی ساختارهای .شوندمی ساخته لیآ واحدهای توسط معدنی اجزای اتصال از

 کلی لشک شوند. متصل یکدیگر به آلی اجزای توسط صفحات این و بگیرند قرار صفحه یک روی معدنی اجزای که معنا بدین

  است. کروی صورت به اغلب MOF ساختارهای در حفرات

------------------------------------------------------------ 

تواند باعث تراکم حجمی ذرات و کاهش پارامتر شبکه آنها ( به ابعاد نانومتری میaمعموالً کاهش اندازه ذرات ) (1۳

 توان با رابطه زیر محاسبه کرد:ای یاد شده را میشود. انقباض شبکه 𝒂∆به میزان 

∆𝒂

𝒂
=

−𝟏

𝟏 + 𝑲𝑫
 

ای است. میزان انقباض ساختار شبکه 1/۱برابر  Kنی نانوذره با فرض کروی بودن آن، و ضریب قطر تخمی Dکه در آن، 

 نانومتر دارند چقدر خواهد بود؟  1۱برای حالتی که ذرات، شکل معکبی به ضلع 

1- 1۱      2- 2۱ 

۳- ۳۱      ۰- ۰۱  

 سخت سوال: سطح

 0 گزینه پاسخ:

 «اثر ابعاد روی خواص نانومواد» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 داریم: دارند را نانومتر 15 ضلع با مکعبی مورفولوژی ذرات که آنجایی از

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/SnlBVzljaWNhUFdFV3dhWUJxZTlnUT09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/VTZWRHBTUFpqVVV5ODJIS2tZR0c2dz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/VTZWRHBTUFpqVVV5ODJIS2tZR0c2dz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

حجم ذره مکعبی = 4𝑎2 = 4(152) = 455 𝑛𝑚2 

0
3

𝜋𝑟3 = 𝑎3 𝑛𝑚3 

 مذکور مکعبی ذره حجم نیز راست سمت عبارت و مفروض مکعبی ذره با حجمهم کره حجم فوق، معادله چپ سمت ع،واق در

 داریم: لذا است.

0
3

𝜋𝑟3 = 153 = 1555 𝑛𝑚3  

𝑟3 = 232.2 

𝑟 = 4.2 𝑛𝑚 

 لذا

𝐷 = 12.0 𝑛𝑚 

 کنیم:می جایگذاری شده داده معادله در بنابراین

∆𝑎

𝑎
=

−1
1 + 𝐾𝐷

=
−1

1 + (12.0 𝑛𝑚) ∗ 5.1
=

−1
2.20

 

 نهایت در و

∆𝑎

𝑎
(%) = 

−1
2.20

∗ 155 = −00.46 

------------------------------------------------------------- 

( بوده و انرژی الزم vNبلوری منظمی را در نظر بگیرید که دارای غلظت تعادلی معینی از جاهای خالی ) ساختار  (1۰

تواند این انرژی را با ضریب است. فرض کنید تغییرات دما می 1vQبرابر  1Tها در دمای برای تشکیل آن
𝑻−𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑻
 (𝒊𝒏 𝑲)  کلوین، غلظت جاهای خالی  2۱۱۱تا  1۱۱۱تغییر دهد. در چنین شرایطی، با افزایش دما از

 1۱۱۱تعداد جاهای خالی در دمای های اتمی به فرض کنید تعداد کل مکان شود؟تعادلی این بلور چند برابر می

15درجه سانتی گراد حدود 
0

 برابر است. 

1- ۱۱۱      2- 1۱۱۱ 

۳- 2۱۱۱      ۰- ۰۱۱۱  

 سخت سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «1-بلوری های نقص و ریزساختارها» مربوطه: مقاله

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/R1R4VDM0a0hNWXBGdzhncG9ieXVpdz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 توضیحات:

 شود:می محاسبه زیر رابطه از سیستم یک در تعادلی هایخالیجای تعداد

 

 کلوین حسب بر دما T خالی،جای تشکیل برای موردنیاز انرژی Qv سیستم، در موجود اتمی هایمکان کل تعداد N آن در که

 دارد. بستگی دما به سیستم در تعادلی خالیجاهای تعداد که است واضح است. بولتزمن ثابت K و

 شود:می محاسبه زیر صورت به خالی جاهای غلظت کلوین، 2555 و 1555 دمای دو برای بنابراین

 K 1555 = T دمای برای -

𝑁𝑉1                                       (1 )معادله = 𝑁𝑒𝑥𝑝 (
−𝑄𝑉1

1555𝑘
) 

 K 2555 = T دمای برای -

𝑁𝑉2                                       (2 )معادله = 𝑁𝑒𝑥𝑝 (
−𝑄𝑉2

2555𝑘
) 

 داریم: سؤال مفروضات طبق دیگر، طرف از

1v)*Q
𝑇−1555

𝑇
( = 2vQ 

 داشت: خواهیم فوق رابطه دو تقسیم با لذا

𝑁𝑉2

𝑁𝑉1
=

𝑁𝑒𝑥𝑝 (
−𝑄𝑉2
2555𝑘

)

𝑁𝑒𝑥𝑝 (
−𝑄𝑉1
1555𝑘

)
 

 داشت: خواهیم فوق معادله طرفین از گیریلگاریتم با

𝐿𝑛 (
𝑁𝑉2

𝑁𝑉1
) = (

−𝑄𝑉2

2555𝑘
) − (

−𝑄𝑉1

1555𝑘
) 

=
(2𝑄𝑉1 − 𝑄𝑉2)

2555𝑘
=

(2𝑄𝑉1 − (
𝑇 − 1555

𝑇 ) × 𝑄𝑉1)

2555𝑘
=

3
0

×
𝑄𝑉1

1555𝑘
 

 

 داریم: 1 معادله بازنویسی با حال

−𝐿𝑛 (
𝑁𝑉1

𝑁
) =

𝑄𝑉1

1555𝑘
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 داریم: لذا

𝐿𝑛 (
𝑁𝑉2

𝑁𝑉1
) =

3
0

× 𝐿𝑛 (
𝑁

𝑁𝑉1
) = 𝐿𝑛 ((

𝑁

𝑁𝑉1
)

3
0) 

 بنابراین

𝑁𝑉2

𝑁𝑉1
= (

𝑁

𝑁𝑉1
)

3
0 = (150)

3
0 = 1555 

------------------------------------------------------------- 

 یطمح یکنانومتر دارند و در داخل  2۱و  1۱برابر  یشعاع یبکه به ترت یریدرا در نظر بگ Bو  A یدو ذره کرو (1۱

ژول  یلیم 1۱حدود  Bذره  یسطح یو انرژ 2۱محلول حدود  یندر ا Aذره  یسطح یاند. انرژشناور شده یآب

قرار  یکدیگردر معرض  ینکها محضدو ذره به  ینا دهندینشان م هایشبر متر مربع گزارش شده است. آزما

. اگر سطح مشترک یابدیدرصد کاهش م ۱ یستمکل س یسطح یو انرژ کنندیرا جذب م یگرهمد گیرندیم

 یسطح یباشد، انرژ Aذره  یدرصد مساحت سطح 2۱حدود  یکدیگر،دو ذره پس از اتصال به  ینشده ب یجادا

 خواهد بود؟ ژول بر مترمربع یلیدو ذره چند م ینب

1- 1۱  

2- ۳۱ 

۳- ۰۱ 

۰- 4۱ 

 سخت بسیار سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «فوق آبگریزی و فوق آب دوستی در حیات» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 رد:ک محاسبه آبی محیط در یکدیگر به اتصال از بعد و قبل را ذره دو سیستم سطحی انرژی باید سؤال، این به پاسخ برای

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/amtxNGhQaEhOMXFqYlVOWWlyNzlQQT09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/amtxNGhQaEhOMXFqYlVOWWlyNzlQQT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 :B و A ذره دو اتصال از قبل سیستم سطحی انرژی الف(

 لذا: دارد، وجود سیستم در آب و ذرات بین سطح دو

انرژی سطحی کل سیستم =  𝑆𝐴𝛾𝐴𝑊 + 𝑆𝐵𝛾𝐵𝑊 

 سطح سطحی انرژی ترتیب به 𝛾𝐵𝑊 و 𝛾𝐴𝑊 همچنین هستند. B و A کروی ذره دو سطحی مساحت BS و AS آن، در که

  است. «آب-B ذره» و «آب – A ذره» بین مشترک

 :B و A ذره دو اتصال از بعد سیستم سطحی انرژی ب(

 جودو به (ABS) سطحی مساحت و (𝛾𝐴𝐵) سطحی انرژی با B و A ذره دو مشترک فصل در نیز جدید سطح یک حالت این در

 با: بود خواهد برابر سیستم سطحی انرژی بنابراین آید.می

انرژی سطحی کل سیستم =  𝑆𝐴1𝛾𝐴𝑊 + 𝑆𝐵1𝛾𝐵𝑊 + 𝑆𝐴𝐵𝛾𝐴𝐵 

 به ABS و 𝛾𝐴𝐵 همچنین هستند. آبی محیط با تماس در B و A کروی ذره دو سطحی مساحت 1BS و 1AS رابطه، این در که

  است. B ذره و A ذره بین مشترک سطح طحیس انرژی ترتیب

 توانمی یابدمی کاهش درصد 0 حدود یکدیگر به ذره دو اتصال از بعد سیستم کل سطحی انرژی سؤال، فرض طبق که آنجایی از

 نوشت:

انرژی سطحی سیستم بعد از اتصال = (5.50) ∗  (انرژی سطحی سیستم قبل از اتصال)

                      (1 )رابطه
تصالا انرژی سطحی کل سیستم بعد از 

انرژی سطحی کل سیستم قبل از اتصال
=

𝑆𝐴1𝛾𝐴𝑊+𝑆𝐵1𝛾𝐵𝑊+𝑆𝐴𝐵𝛾𝐴𝐵

𝑆𝐴𝛾𝐴𝑊+𝑆𝐵𝛾𝐵𝑊
= 5.50 

 داریم: سؤال مفروضات طبق

𝛾𝐴𝑊 = 25 𝑚𝐽/𝑚2 

𝛾𝐵𝑊 = 15 𝑚𝐽/𝑚2 

 با: بود خواهد برابر آنها سطحی مساحت و ستنده کروی ذرات طرفی، از

𝑆𝐴 = 0𝜋𝑟𝐴
2 = 0𝜋(152) = 1204 𝑛𝑚2 

𝑆𝐵 = 0𝜋𝑟𝐵
2 = 0𝜋(252) = 0520 𝑛𝑚2 

 سؤال، مفروضات براساس

𝑆𝐴𝐵 = 5.2 × 𝑆𝐴 = 5.2 × 1204 = 201.2 𝑛𝑚2 

 نوشت: توانمی خوبی تقریب با دیگر، طرف از
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

𝑆𝐴1 + 𝑆𝐵1 + 2𝑆𝐴𝐵 = 𝑆𝐴 + 𝑆𝐵 

 داشت: خواهیم بنابراین

𝑆𝐴1 + 𝑆𝐵1 + 2 × 201.2 = 1204 + 0520 

 لذا:

𝑆𝐴1                                                  (2 )رابطه + 𝑆𝐵1 = 0777.4 

 داشت: خواهیم دیگر طرف از

𝑆𝐴 = 𝑆𝐴𝐵 + 𝑆𝐴1 

 پس

1204 = 201.2 + 𝑆𝐴1 

𝑆𝐴1 = 1550.2 𝑛𝑚2 

 داشت: خواهیم 2 رابطه در جایگذاری با

𝑆𝐵1 = 0772.2 𝑛𝑚2 

 نوشت: زیر صورت به را 1 رابطه توانمی حال

25𝑆𝐴1 + 15𝑆𝐵1 + 201.2𝛾𝐴𝐵

1204 × 25 + 0520 × 15
= 5.50 

 بنابراین

25 × 1550.2 + 15 × 0772.2 + 201.2𝛾𝐴𝐵 = 71052 

 لذا

𝛾𝐴𝐵 = 10 𝑚𝐽/𝑚2 
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

  یست؟چ یدهمتداول حرارت یهادر سنتز نانوذرات نسبت به روش یکروویواستفاده از امواج ما یتمز ینترمهم (14

 

 هامادهیش( در پیحرارت یان)گراد یشیگرما یریکنواختیغ یجاداز ا یریجلوگ -1

 سنتز شده یباتکباالتر تر یو خواص نور ینگیبلور -2

 سنتز یینپا یارسرعت بس -۳

 ۳و  1 ینهگز -۰

 آسان بسیار :سوال طحس

 1 گزینه پاسخ:

 «نانومواد سنتز در آن کاربرد و مایکروویو روش معرفی» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 رخن همچنین .شود گرمایش غیریکنواختی از ناشی مشکالت مالحظهقابل کاهش باعث تواندمی مایکروویو با شگرمای

 نتزس فرآیند و یافته افزایش مایکروویو از استفاده با (واکنش شروع برای نظر مورد دمای به محلول رسیدن) اولیه گرمایش

 فزایشا نیز انرژی بازده ،دقیقه چند به ساعت چند از شیمیایی هایواکنش انجام زمان کاهش با بنابراین، .شودمی تسریع

 دهنده،واکنش شیمیایی ترکیب حالل، نوع از: عبارتند مایکروویو با شدهسنتز نانومواد نهایی خواص بر مؤثر عوامل .یافت خواهد

 بازده :از عبارتند نانومواد سنتز در کروویومای از استفاده مزایای کلی، حالت در .امواج فرکانس و فشار دما، دهنده،پوشش عوامل

 ترکیبات از برخی نوری خواص و بلورینگی حال، این با .اقتصادی صرفه و (زیستمحیط داردوست) کم زیستیمحیط آلودگی باال،

 .است دیگر هایروش از کمتر مایکروویو امواج از استفاده با شدهسنتز نانومتری

------------------------------------------------------------- 

باال در  یگر در دمامعموالً گاز واکنش ی،گاز هایمادهیشبا پ (CVD) از فاز بخار یمیاییش یدهدر روش رسوب (17

. شودیم یلتشک یرالیهز ینازک رو یلمف یکو محصول واکنش به صورت  گیردیسطح داغ قرار م یکتماس با 

 ؟شودیاستفاده م یندفرآ یمنیا یشکنترل بهتر سرعت واکنش و افزا یبرا یاز چه سازوکار یندفرآ یندر ا

 

 کنندهیقعنوان رقبه (Ar) مانند آرگون یگاز خنث یکگر با مخلوط کردن گاز واکنش -1

 کم یاربس یردر مقاد یطمح یژنغلظت مناسب اکس ینتأم یبه داخل محفظه برا یژندمش گاز اکس -2

 اتاق یبه دما یکنزد یداغ تا دماها یرالیهسرد کردن ز -۳

 در داخل محفظه واکنش یستیاستفاده از ماده کاتال -۰
 

 های ساختروش  سؤال 2۱:  سؤاالتتعداد 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/Si9yaTJPVU83YS83RUNqS25HV3E3UT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 آسان سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «(CVD) بخار فاز از هایروش شیمیایی دهیرسوب با آشنایی» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 بخار فاز از شیمیایی دهیرسوب روش در (CVD)، و مناسب دمای در ،(مادهپیش گازهای) دهندهواکنش گازهای 

 اثر در .کرد اشاره 2H و 3SiCl3CH مادهپیش گازهای به توانمی نمونه برای .شوندمی واکنش محفظه وارد شدهکنترل

 مثال، این )در واکنش محصول از جامدی الیه راکتور، از عبور حین در داغ (substrate) زیرالیه با گازها این برخورد

 معموالً  CVD روش در .شودمی راسب زیرالیه روی داغ، زیرالیه و مادهپیش بین واکنش اثر در (SiC یا سیلیسیوم کاربید

 محدودکننده عامل دو دهیرسوب فشار و دما .شودمی استفاده کنندهرقیق عنوانبه (Ar) آرگون مانند خنثی گاز یک از

 .هستند روش این در

 گازی هایمادهپیش انتقال .دارند وجود گازی حالت به محیط دمای در که هستند منابعی گازی هایمادهپیش از منظور 

 هایادهمپیش از برخی وجود، این با .گیردمی انجام هاسنججریان و هاپمپ فشار، هایکنندهکنترل از استفاده با و آسانیبه

 یک از استفاده را هاآن محفظه، به ورود از قبل بنابراین، .هستند خطرناک و قیمتگران ،(pyrophoric) زاآتش گازی

 .کنندمی رقیق آرگون مانند نجیب گاز

------------------------------------------------------------- 
 کارییاباز آس AlZn کنندهیتبا ذرات تقو ینومیآلوم ینهزم یتساخت کامپوز یقصد داشت برا یپژوهشگر (1۸

متوجه بسته نشدن کامل درپوش محفظه  کاری،یابخالص استفاده کند. او بعد از اتمام آس یو رو ینیومپودر آلوم

جهت  یمخلوط پودر ینا ازیسو فشرده ینترز یرا برا یذرات شد. چه روش یسطح یداسیونو اکس یابآس

 کنید؟یم یشنهادذرات پ یسطح یداسیوناکس یفمن یراز تأث یریجلوگ

 

 یبعد ینترینگپرس سرد و ز -1

 (Hot pressing) پرس داغ -2

 (ECAP) داریهپرس در کانال زاو -۳

 (Injection molding) یقیتزر یریقالبگ -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «فلزی زمینه هاینانوکامپوزیت شدید پالستیک تغییرشکل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 به .است شده اکسید شدت به روی و آلومینیوم فعال ذرات سطح است نبوده سیل کامل طور به واکنش محفظه که آنجایی از

 ذرات نبی گلویی ایجاد مانع اکسیدی الیه که چرا کرد استفاده نگزینتری مرسوم هایروش از مؤثر طور به تواننمی جهت، همین

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/T0xwNmJtZGRmcGE0OEs4djFweXpudz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/dlFPYTNvSENCSjBEMGZjNXRHNWp3UT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 بسیار یبرش کرنش که است مناسب پودری مخلوط این زینترینگ برای روشی لذا کند.می جلوگیری پودر باالی تراکم از و شده

 شکل تغییر کار، این برای وشر بهترین شود. نرم زمینه در آن پراکندگی و اکسیدی الیه خردایش باعث و آورد وجودبه باالیی

 یابد.می افزایش شدت به نیز ماده مکانیکی استحکام کار این با است. ECAP مانند شدید پالستیک

------------------------------------------------------------- 

اهکار ر ینترو مناسب اُلیعامل در سنتز نانوذرات با استفاده از روش پل ینترمهم یندی،فرآ یپارامترها یناز ب (19

 (؟یب)به ترت یستآن چ ینتأم یبرا

 مایکروویو امواج –دما  -2   لیزر تابش –دما  -1

۳- pH – از استفاده HCl  ۰- یونآن ترکیبات از استفاده – یماده فعال سطح 

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «ُال پلی روش از استفاده با نانوذرات سنتز کلیات و اصول» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 اکنشو سرعت زیرا است؛ اُلپلی روش از حاصل محصوالت مشخصات تعیین و سنتز فرایند در مهمی بسیار تأثیر دارای دما عامل

 تأثیر (1) :داد قرار بررسی مورد مختلف دیدگاه سه از را دما تأثیر توانمی .دارد ایویژه شرایط عمالا به نیاز و بوده پایینًً معموال

 بر دما تأثیر (3) و جدید پیوندهای تشکیل و شیمیایی پیوندهای شکستن بر دما تأثیر (2) گلیکول،اتیلن کاهش پتانسیل بر دما

 .آوردمی دوجو به فردیبهمنحصر نتایج و شده واکنش نیاز مورد حرارت تأمین وهنح در تنوع ایجاد سبب فاکتورها این .نفوذ پدیده

 و آلتراسونیک امواج لیزر، تابش معمولی، دهیحرارت توسط را اُلپلی روش طی محلول کردنگرم برای نیاز مورد انرژی توانمی

 رارق توجه مورد بسیار اُلپلی روش در محلول دهیحرارت ورمنظ به مایکروویو امواج از استفاده اخیراً .کرد تأمین مایکروویو امواج

 دهیحرارت صورت به تنها گذشته در اُلپلی روش .هستند معروف باال دما سازیفعال هایروش به اغلب هاروش این .است گرفته

 تابش توسط احیا فرآیند .گیردمی قرار استفاده مورد مایکروویو امواج توسط دهیحرارت صورت به بیشتر امروزه و معمولی

 شده انجام جابجایی و رسانش مکانیزم تحت حرارت انتقال طی و بیشتر سرعت با معمولی هایروش به نسبت مایکروویو

 فاتال ضریب دارای هاگلیکول و هاالکل آب، مانند موادی .شودمی ماده شدنگرم سبب گرمایی به تابشی انرژی تبدیل با و

 فعال مواد) هاسورفکتانت حضور در هامحلول این به مایکروویو تابش .هستند مناسبی بسیار احیاکنندگی توان و الکتریکدی

 و ،HgS، CdS مانند فلزی ترکیبات و ,Pt Ag, Pt, Au, Ni, Ru مانند، مختلفی فلزات ذراتنانو سنتز سبب (سطحی

MoSe سبب و کرده جذب مناسبی صورت به را مایکروویو امواج نیز محلول درون شدهتشکیل فلزی ذراتنانو .است شده 

 محلول دهیحرارت برای مایکروویو از استفاده که است شده داده نشان حالت این در .شوندمی محیط سریع شدنگرم

 .گذاردمی سنتز بازده و زمان روی مطلوبی بسیار تأثیر و شده ترمناسب اندازه و توزیع با نانوذراتی سنتز سبب

 دهیحرارت با سنتز فرایند که دهدمی نشان مایکروویو تابش و معمولی دهیحرارت روش دو با نیکل ذراتنانو سنتز مقایسه

 به مایکروویو امواج توسط دهیحرارت که درحالی شود،می کامل ساعت 17 تا ۱ از پس C ° 19۱ دمای در معمولی

 .است کافی فرایند تکمیل برای دقیقه ۰۱ مدت

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/WnVLWGRQdVZhNnBkQXR3SzROUUtodz09/
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 را در یزآندا یهال یشو مقاومت به سا یسخت توانیم ینه،تا حد به یرز یاتیعمل یطاز شرا یکمال کدامبا اع (2۱

 داد؟ یشافزا ینیومیآلوم یهاورقه یزینگآندا یندفرآ

 یش( افزا۰) یکول؛گل یلن( افزودن ات۳) یت؛به الکترول ین( افزودن عناصر سنگ2) یت؛الکترول یدما افزایش( 1)

 یفلز یها( افزودن سولفات4و ) ی؛( کاهش ولتاژ اعمال۱) یز؛زمان آندا

 (۱(؛ و )۰(؛ )2موارد ) -2    (۱(؛ و )۳(؛ )1موارد ) -1

 (4(؛ و )۱(؛ )2موارد ) -۰    (4(؛ و )۰(؛ )۳موارد ) -۳

 سخت سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «آندایز فرآیند مراحل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 از: عبارتند دهند قرار تأثیر تحت را آندایز پوشش استحکام و سختی توانندمی که عواملی

 الکترولیت دمای .1

 با که دهدمی نشان مآلومینیو آندایز از حاصل نتایج .شودمی انجام (-15 تا +15) پایین دماهای در آندایز فرآیند اصوالً

 هارهحف قطر افزایش به منجر که است بیرونی الیه شدن حل امر، این دلیل .یابدمی کاهش آندی الیه ضخامت دما، افزایش

 و آندایز هالی باالی هایضخامت به دستیابی که دهدمی نشان ثابتپتانسیل آندایز از حاصل نتایج .شودمی سختی کاهش و

 یدما افزایش .آند سطح دمای از تا پذیردمی تأثیر الکترولیت دمای از بیشتر، آن، سایشبهمقاومت و سختی افزایش

 ست.ا شدن حل اثر در هاحفره قطر افزایش امر، این دلیل شود. آندی الیه سختی میزان کاهش به منجر تواندمی الکترولیت

 آندایز فرآیند زمان .2

 اییج تا یابد،می افزایش سایش به مقاومت و سختی آن، دنبال به و اکسیدی الیه ضخامت آندایز، زمان افزایش با معموالً

 در آن شدن حل سرعت با الیه رشد سرعت آن، در که است ضخامتی حدی ضخامت .رسدمی خود حدی مقدار به که

  .یابدنمی افزایش ضخامت دیگر بعد، به آن از و شودمی برابر محلول

 آندایز ولتاژ و جریان .۳

 جریان یچگال ولتاژ، افزایش با دیگر، طرف از .یابدمی افزایش نهایی اکسیدی الیه سختی جریان، چگالی افزایش با معموالً

 .شودمی باال سختی و فشردگی با ایالیه ایجاد به منجر و یابدمی افزایش

 افزودنی مواد .۰

 اهشک این .دهدمی کاهش را اولیه الیه تشکیل نزما و شودمی آندایز پتانسیل افزایش موجب گلیکول اتیلن افزودن -

  .است آندی الیه خواص بهبود مؤید زمانی،

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/cy9laHdWcHJDU1pvRU9lc05FcW1hQT09/
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 کاهش را آندی الیه تخلخل اندازه تواندمی آندایز حمام به منگنز سولفات و سولفات آلومینیوم سولفات، منیزیم افزودن -

 .است آندی الیه داخل در سولفور یون حضور امر، این دلیل .دهد افزایش را نهایی الیه سختی و

 .بخشد بهبود را الیه این سختی و فشردگی و دهد افزایش را جریان چگالی تواندمی فسفری هاینمک افزودن -

 کلی دهقاع و دهد قرار تأثیر تحت را آندی الیه خواص تواندمی عنصر نوع به بسته آلیاژی عناصر افزودن که است تأکید به الزم

 شوند.می دیگر خواص تضعیف و خواص برخی بهبود باعث عناصر از برخی نمونه، برای ندارد. وجود آن برای مشخصی

------------------------------------------------------------- 

خواص  یشباعث افزا (SPD) یدشد یکپالست ییرشکلتغ یندفرآ یکها در تعداد پاس یشافزا ی،به طور نظر (21

 نندهکیتمس و ذرات تقو ینهبا زم یتینمونه کامپوز یک یرا بر رو یندفرآ ینا ییو. دانشجشودیم یکیمکان

ه نظر نمونه شده است. ب مکانیکیمتوجه افت استحکام  یپاس متوال یناعمال کرده و پس از چند ینانولوله کربن

  باشد؟ تواندیافت چه م ینا یلشما دل

 

 ایجاد ساختار آمورف در ماده -1

 هاشت شدن آنها و درادغام دانه -2

  CNTایجاد بافت ترجیحی در ذرات  -۳

 های کربنی آسیب دیدن نانولوله -۰

 آسان سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «زیفل زمینه هاینانوکامپوزیت شدید پالستیک تغییرشکل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ایجاد باعث (SPD) شدید پالستیک تغییرشکل فرآیندهای از استفاده با (Cu/CNT) کربنی نانولوله-مس نانوکامپوزیت ساخت

 نانولوله-مس هاینانوکامپوزیت در .شودمی باال استحکام و همگن، ریزساختار ،Density) (Full کامل چگالی با نانوکامپوزیتی

 افزایش به منجر فرآیند هایپاس تعداد افزایش ، ECAP مانند شدید پالستیک تغییرشکل فرآیندهای با شده ساخته کربنی

 هایپاس تعداد افزایش و کربنی هاینانولوله افزودن چشمگیر تأثیر دهندهنشان نمودار این شود.می نانوکامپوزیت استحکام بیشتر

 دارزاویه الکان در پرس فرآیند هایپاس تعداد افزایش حقیقت، در است. شده سنتز نانوکامپوزیت مکانیکی خواص روی بر فرآیند

 مسی مینهز سرتاسر در کنندهتقویت ذرات از ترییکنواخت توزیع و شودمی شده آگلومره کربنی هاینانولوله شدن شکسته باعث

 SPD هایروش دیگر، طرف از یابد.می فزایشا پچ-هال رابطه طبق شده سنتز نانوکامپوزیت سختی بنابراین .آوردمی وجودبه را

 کلیه در ماده مکانیکی خواص کل افت برای مشخصی دلیل امر این اما شوند CNT ذرات ترجیحی گیریجهت باعث توانندمی

 در که اینجاست نکته شود(.می مکانیکی خواص افت باعث جهات برخی در و تقویت باعث جهات برخی )در نیست جهات

 تغییرشکل دلیل به کربنی هاینانولوله دیدن آسیب احتمال بعد به پاس مشخصی تعداد از شدید، پالستیک تغییرشکل فرآیندهای

 پیدا کاهش محسوسی طور به CNT نانوذرات دهیاستحکام سهم پدیده، این وقوع صورت در و دارد وجود فرآیند درحین شدید

 کند.می

7 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/dlFPYTNvSENCSjBEMGZjNXRHNWp3UT09/
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------------------------------------------------------------- 

 یاز،مورد ن یطیمح یطو با اعمال شرا شودی...... انجام م یقاز طر یاس،نانومق یاالتدر فروس ییخود آرا یدهپد (22

   .......... یالرفتار س

 کند.از حالت نیوتنی به غیرنیوتنی تغییر می –اعمال میدان مغناطیسی  -1

 کند.یتغییر چندانی نم –اعمال میدان مغناطیسی  -2

 کند. از حالت غیرنیوتنی به نیوتنی تغییر می –اعمال میدان الکتریکی  -۳

 کند.تغییر چندانی نمی –اعمال میدان الکتریکی  -۰

 متوسط سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «خودآرایی چیست؟» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 استفاده .شودمی محسوب جلوروبه گامی ستم،سی به خارجی مغناطیسی میدان اعمال طریق از محیطی شرایط تغییر با خودآرایی

 در .است مغناطیسی هایمیدان اعمال طریق از سیستم کنترل برای کالسیک مثالی [Ferrofluids] فروسیاالت از

 سیمغناطی میدان هیچ که هنگامی .هستند شناور مایع محیط یک داخل در فرومغناطیسی یا مغناطیسی نانوذرات فروسیاالت،

 ینب کنشبرهم گونههر و بوده کوچک ذرات .کندمی رفتار معمولی نیوتونی سیال یک عنوانبه سیال نشود، لاعما خارجی

 واصخ تغییر خارجی، مغناطیسی میدان یک اعمال با حال، این با .شودنمی سیال بالک رفتار تغییر موجب و بوده ضعیف ذرات

 یک صورتبه هاییزنجیره تشکیل و ذرات شدن راستاهم باعث یخارج مغناطیسی میدان .بود خواهد مشهود سیال رئولوژی

 و طحیس کشش میان رقابت شکل، این در .دهدمی تغییر کامل طوربه را نیوتونی سیال رفتار که شودمی ایشبکه ساختار

 سیاالتفرو .است مانندزهنیسر مناطق تشکیل منشأ میدان خطوط راستای در گیریقرار به ذرات از شدهساخته هایزنجیره تمایل

 .رودمی کاربه خودرو ترمز و کالچ ها،گیرضربه در

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/OTBpSlI4M2VDSXF2eWNwVCtCbExBUT09/
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 یدر فاز محلول است. برا یمیاییش یگذاررسوب یکی،سنتز نانوذرات سرام یبرا یجرا یهااز روش یکی (2۳

 اعمال شود؟ یدبا یطیچه شرا یندفرآ یندر ا (monodisperse) به ذرات تک پخش یابیدست

 تراکم و زنیجوانه مرحله در پایین بسیار اعاشب فوق ایجاد -1

 رشد مرحله در آن شدت افزایش و زنیجوانه مرحله در پایین بسیار اشباع فوق ایجاد -2

 زنی و کاهش شدت آن در مرحله رشدایجاد فوق اشباع بسیار باال در مرحله جوانه -۳

 در مرحله رشد و تراکم باال بسیار اشباع فوق ایجاد -۰

 متوسط :سوال سطح

 ۳ گزینه اسخ:پ

 «2 -شیمیایی گذاریرسوب روش با نانوذرات تولید مبانی» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ذرات دتولی برای بنابراین گیرند،می ورتص همزمان تقریباً یافتن تجمیع و رشد زنی،جوانه پیچیده فرآیندهای کهجاییآن از

 موارد زا بسیاری در محصول، از باالیی کیفیت آوردن دست به برای و منظور این به .دارد وجود دقیقی کنترل به نیاز پخشتک

 که ودب رامیدوا توانمی حالت این در .برسد اتمام به رشد فرآیند از قبل کامل طوربه زنیجوانه فرآیند تا شودمی سعی

 از سیعیو گستره باشند، داشته تداخل یکدیگر با رشد و زنیجوانه فرآیندهای چنانچه اگر اما .شود ایجاد یکسان اندازه با ذراتی

  ت.داش خواهیم را ذرات اندازه

 تا شودیم اعمال محلول بر شدیدی شرایط ابتدا در که شودمی عمل صورت بدین یکسان، تقریباً هایاندازه با ذراتی تولید برای

 تریمالیم شرایط رشد، مرحله در .برسد اتمام به کوتاهی زمان در زنیجوانه محلول، باالی اشباعیت فوق وجود با

 رشد همگن صورت به اولیه مرحله در شده ایجاد هایهسته شرایط، این در .شودن غالب رشد فرآیند تا شودمی اعمال

 .شوندمی ایجاد مشابه تقریباً هایاندازه با ذراتی نتیجه در و کنندمی

------------------------------------------------------------- 

 یعتوزدر سنتز نانوذرات تک ییباال یلپتانس یژه،و یاتیعمل یطبدون اعمال شرا یرز یهااز روش یککدام (2۰

(monodisperse)  دارد؟ 

 قوس الکتریکی گذاری با تخلیهروش رسوب -2     ژل-روش سل -1

 هاروش میکروامولسیون مبتنی بر مایسل -۰    روش هیدروترمال -۳

 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «معکوس مایسل و میکروامولسیون هایروش» مربوطه: مقاله

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/M3Y4QXNvd3oyTXlaRmY1NHJjMm13Zz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/U3FWYnNYR0J6N2sxdXR2QXFBRFBxdz09/
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 توضیحات:

 ستد به سنتز هایروش انواع از را توزیعیتک نسبتاً نانوذرات سنتز، فرآیند در خاص شرایط اعمال با توانمی کلی، حالت در

 نواختیک ایذره اندازه توزیع دلیل به که است روشی ذاتاً متعارف، و معکوس هایمایسل بر مبتنی میکروامولسیون روش اما آورد

 هایولکولم انواع از وسیعی طیف وجود به توجه با حقیقت، در کند.می تولید توزیعتک نانوذرات الًمعمو شده، تشکیل هایمایسل

 .اردد ذرات اندازه توزیع و مورفولوژی تولیدی، محصول کیفیت بر مهمی تأثیر سطحی، فعال ماده انتخاب و نوع سطحی، فعال

 یکیترمودینام و فازی رفتار دلیل به موضوع این .هستند کنواختیی نسبتاً اندازه توزیع دارای امولسیون در شدهتهیه قطرات

 شودمی یکنواخت نسبتاً ذرات اندازه توزیع با قطراتی تولید به منجر ذاتاً که است تایی سه سیستم

------------------------------------------------------------- 

 بر امواج فراصوت انجام داد؟ یمبتن یمیاییاز روش سونوشبا استفاده  توانینمرا  یراز موارد ز یککدام (2۱

 متخلخل مواد در نانومواد بارگذاری -2    آمورف یا نظمبی سنتز ذرات -1

 پوسته-سنتز ساختارهای هسته -۰  پروتئینی هاینانوکره و هامیکروکره سنتز -۳

 آسان سوال: سطح

 ۰ گزینه :پاسخ

 «نانومواد سنتز برای -فراصوت-سونوشیمیایی هایروش معرفی» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 به توانیم آنها ترینمهم از که است گسترده بسیار نانومواد سنتز برای فراصوت امواج بر مبتنی سونوشیمیایی هایروش کاربرد

 کرد: اشاره زیر دموار

  (Amorphous) آمورف یا نظمبی محصوالت سازیآماده (الف

 بهبود برای موادی از استفاده مستلزم که آورد دست به quenching) (cold سرد خاموشی وسیله به توانمی را آمورف فلزات

 والتمحص کردن نظمبی منظور به جانبی مواد افزودن به شود،می استفاده فراصوت امواج از که زمانی اما است، اولیه مواد ترکیب

 .بود نخواهد نیازی

  materials) (mesoporous متخلخل مواد در نانومواد بارگذاری (ب

 همگن و صاف الیه یک صورت به را نانوذرات فراصوت امواج وسیله به توانمی که دهدمی نشان زمینه این در شده انجام مطالعات

 مانند دیگر هایروش با مقایسه در و کنید مسدود را هاآن حفرات که آن بدون داد، قرار متخلخل کیباتتر داخلی دیواره روی بر

 .دهدمی نشان بهتری خواص سونوشیمی ... و spreading) (Thermal حرارتی انتشار

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/T1MyUEJvUnNJUWpPMmcvRmc3bDFpdz09/
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 پلیمری و سرامیکی سطوح روی بر نانوذرات رسوب (ج

 پلیمری مواد و سرامیکی سطوح روی بر (هاهادینیمه فلزی، اکسیدهای فلزات،) مختلف نانومواد دهیرسوب منظور به سونوشیمی

 اب نانوذرات روش، این طی .کند ایجاد سطح روی بر صاف و همگن پوشش الیه یک است قادر و است گرفته قرار استفاده مورد

 .شودنمی حذف ستنش با و شده متصل بستر سطح به شیمیایی انفعاالت و فعل یا شیمیایی پیوندهای ایجاد

  nanospheres) and -micro (proteinaceous پروتئینی هاینانوکره و هامیکروکره ساخت (د

 به گردی هایروش به نسبت تریکوتاه زمان در را هاپروتئین فراصوت امواج توسط توانمی که است کرده ثابت تحقیقات اخیراً

 .باشد مؤثر بسیار (Capsulation) پروتئینی هایکره داخل دارو یک دادن قرار در تواندمی روش این .درآورد کروی صورت

------------------------------------------------------------- 

تری ، کدامیک حد تفکیک و دقت ابعادی پایین«لیتوگرافی پروب روبشی»و « لیتوگرافی نوری»از بین دو روش  (24

 کنید؟ن محدودیت پیشنهاد میدارد و چه راهکاری برای بهبود ای

 افزایش فاصله ماسک نوری با زیرالیه و کاهش ضخامت ماسک –لیتوگرافی نوری  -1

 کاهش شعاع انحنای نوک سوزن مورد استفاده –لیتوگرافی پروب روبشی  -2

 کاهش طول موج نور فرودی و فاصله ماسک نوری با زیرالیه –لیتوگرافی نوری  -۳

 از نانوقلم و نانوجوهر با ذرات کلوئیدی نانومقیاس استفاده –لیتوگرفی پروب روبشی  -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «نانولیتوگرافی روش بر ایمقدمه» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ًباالیی سیارب تفکیک حد تواندمی نانوجوهر و )نانوقلم( نانومتری پروب از استفاده دلیل به روبشی پروب لیتوگرافی اساسا 

 ورین الگوی یا روزنه یک طریق از نور تابش اساس بر نوری لیتوگرافی روش اما باشد داشته نانومتر( 155-1 حد در )

 تفکیک حد به دستیابی کلی، حالت در شود.می محدود استفاده مورد نور موج طول با آن تفکیک حد و شودمی انجام

  است. دشوار بسیار نوری لیتوگرافی در میکرومتر 1 زیر

 نور موج طول رساندنحداقلبه بر عالوه بایستی نوری لیتوگرافی در تفکیک حد بیشترین به دستیابی برای 

 اگر .ابدی کاهش ممکن یزانم کمترین به مقاوم الیه ضخامت نیز و زیرالیه و نوری ماسک بین فاصله ،شدهتابیده

 این با .شودمی فرسایش دچار ماسک اما یابد،می بهبود تفکیک حد ،(تماسی چاپ) بچسبد مقاوم الیه سطح به ماسک

 ابدیمی کاهش تفکیک حد ،(مجاورتی چاپ) شود گرفته نظر در نانومتر چند حد در مقاوم الیه از ماسک فاصله اگر حال،

 .بود خواهد بیشتر ماسک عمر طول اما
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

توسط فرآیند  (Xerogel)و زیروژل  (Aerogel)چه تفاوتی در شرایط الزم برای ایجاد ساختارهای آیروژل   (27

 ژل وجود دارد؟ –سل 

دهی متداول خشک شود، زیروژل و در صورتی که با استفاده از شرایط فوق در صورتی که ژل با حرارت -1

 آید.بحرانی خشک شود آیروژل به دست می

دهی متداول خشک شود، آیروژل و در صورتی که با استفاده از شرایط فوق ورتی که ژل با حرارتدر ص  -2

 آید.بحرانی خشک شود زیروژل به دست می

زا، آیروژل و در صورت عدم استفاده، زیروژل به دست در صورت استفاده از سورفکتانت یا عامل جوانه -۳

 آید.می

زا، زیروژل و در صورت عدم استفاده، آیروژل به دست ل جوانهدر صورت استفاده از سورفکتانت یا عام -۰

 آید.می

 متوسط سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «2 - ژل–سل روش با نانومواد تهیه» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 شود، خشک بحرانی فوق شرایط از استفاده با که صورتی در و زیروژل شود، خشک متداول دهیحرارت با ژل که صورتی در

 است: شده داده نشان خوبی به زیر شکل در موضوع این .آیدمی دست به آیروژل
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

ا استفاده ت بکنندگی حالل در فرآیند سنتز نانوذرادر اثر خاصیت کمپلکس تواندنمیهای زیر کدامیک از پدیده  (2۸

 ترمال به وقوع بپیوندد؟واز روش سولو
 بلورهازایی و رشد تکایجاد هسته -1

 های فازیتغییر شرایط ترمودینامیکی حاکم بر واکنش -2

 مشارکت حالل در برخی از مراحل واکنش سنتز به عنوان واسط -۳

 کنترل مورفولوژی و ساختار محصول نهایی -۰

 سخت بسیار :سوال سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «جدید مواد سنتز برای اصلی مسیری - سولوترمال هایواکنش» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 باشد: اثرگذار تواندمی زیر پدیده سه بر سولوترمال روش در حالل کنندگیکمپلکس خاصیت

 نهایی محصول ساختار و رفولوژیمو کنترل .1

 حدواسط ایهکمپلکس تشکیل مثالً باشد؛ داشته واکنش سازوکار در مهمی نقش تواندمی حالل شوندگیکمپلکس خاصیت

 نهایی محصول ساختار و مورفولوژی تواندمی مربعی مسطح و وجهی هشت تمپلیت عنوان به 2M(en) یا M(en)3 پایدار

 دی اتیلن-روی کمپلکس گرماکافت از را ZnO مانند گل نانوساختار ساخت توانمی دسته، این از .دهد قرار تأثیر تحت را

 زد. مثال (HMTA) آمین تترا متیلن هگزا کمک به آمین

 واسط عنوان به سنتز واکنش مراحل از برخی در حالل مشارکت .2

 .رودمی شمار به سولوترمال واکنش سازوکار طول در مهم واسطه حد مرحله کاتیون،-کمپلکس تشکیل موارد بعضی در

 125 دمای در آمین اتیل دی یا (en) آمین دی اتیلن حالل در Se و 3InCl، 2CuCl از استفاده با 2CuInSe ساخت

 باشد. دسته این از تواندمی سانتیگراد درجه

 بلورهاتک رشد و زاییهسته ایجاد .۳

 (whisker Nano) بلورتک نانوالیاف رشد و زاییهسته رلکنت در مهمی نقش 2Cu(en)+ کمپلکس تشکیل نمونه، برای

2CuInSe وژیمورفول و شودمی کم پذیریواکنش حالل، عنوان به آمین اتیلن به آمین دی اتیلن کردن جایگزین با .دارد 

 ساختار دهیجهت در تواندمی انتخابی حالل فیزیکی-شیمی خواص .کندمی تغییر 2CuInSe کروی ذرات به محصول

 .باشد داشته تأثیر نهایی محصول فازی

 قابل شارف و زمان، دما، فرآیندی پارامتر سه با سنتز، با مرتبط هایواکنش بر حاکم ترمودینامیکی شرایط که است ذکر به الزم

 است. تغییر
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

که برای  (Ultrasound-Assisted Laser Ablation) فراصوت امواج کمک با لیزری در روش فرسایش (29

 ای باریک کاربرد دارد، نقش کلیدی امواج فراصوت چیست؟وذرات طال با توزیع اندازه ذرهسنتز نان

 (Cavitation) زاییحفره پدیده -1

 سازی سطح فلزفعال -2

 حرارت دادن کلی محلول برای رسیدن به دمای واکنش -۳

 افزایش غلظت اکسیژن محیط در اثر ایجاد حباب -۰

 آسان سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «سونوشیمیایی هایروش از استفاده با نانومواد سنتز» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ثرا بر مایع یک مواردی در یا فلزی سطح یک روی بر موجود ترکیبات از بخشی کردن جدا و کندن اصل در لیزری فرسایش

 فازهای به فراصوت امواج اعمال اثر در (Cavitation) زاییحفره پدیده .است موضعی پالسمای یک ایجاد و لیزر باریکه تابش

 همچنین و سنتز بازده در توجه قابل تغییرات به منجر و است مفید بسیار مایع فاز در زاییهسته فرایند بهبود برای مایع

 شود،می باال بسیار موضعی دماهای ایجاد به منجر زاییحفره کهاین به توجه با .شودمی شده سنتز نانوذرات مختلف هایویژگی

 هنگام صهخال طور به .برد بهره لیزر باریکه از استفاده با نانوذرات سنتز فرایند در آن از ناشی گرمای و حباب فروپاشی از توانمی

 در ثانویه حرارتی منبع نقش تواندمی زاییحفره فرایند لیزر، برخورد زا حاصل پالسمای ایجاد و سطح به لیزر باریکه برخورد

 از .باشد تهداش شایانی نقش نانوذرات تشکیل افزایش نتیجه در و هدف بیشتر تبخیر در ترتیب بدین و کند ایفا را هدف سطح

 که است ذکر به الزم شود.می استفاده پایین ربسیا اندازه توزیع و باال سرعت با طال نانوذرات سنتز برای جدید تقریباً تکنیک این

 اما شوند واکنش موجب و دهند افزایش هدف ماده سطح به نزدیک موضعی نقاط در را محلول دمای توانندمی فراصوت امواج

 نیست. القایی هایروش یا هااستیرر با مشابه محلول کل دمای افزایش فراصوت، امواج از هدف

------------------------------------------------------------- 

ها در سنتز نانوذرات با استفاده از مادهترین پیشآلفلزی به عنوان ایده -اغلب از ترکیبات کمپلکسی آلی  (۳۱

هایی ها باید چه ویژگیمادهشود. این پیش( استفاده میThermal decompositionروش تخریب حرارتی )

 داشته باشند؟

 دمای باالی تخریب –فلز  باالی اسیوناکسید درجه -1

 دمای پایین تخریب –صفر فلز  یا پایین اکسیداسیون درجه -2

 دمای پایین تخریب –فلز  باالی اکسیداسیون درجه -۳

 دمای باالی تخریب –فلز  پایین یا صفر اکسیداسیون درجه -۰

 متوسط سوال: سطح
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 2 گزینه پاسخ:

 «حرارتی تخریب روش با نانوذرات سنتز» وطه:مرب مقاله

 توضیحات:

 ًخالص فلزی نانوذرات سنتز معموال (فلزی نانوذرات مثال برای Ag یا Au) که شودمی انجام هاییکمپلکس از استفاده با 

 با لیگاند عنوان به (CO) کربن مونوکسید که زمانی .کندمی استفاده صفر یا پایین اکسیداسیون درجه از فلز هاآن در

 فلزات با کربونیل هایکمپلکس معموالً .شودمی نامیده (Carbonyl) کربونیل لیگاند دهد،می کوئوردیناسیونی پیوند فلزات

 خریبت زمان در .هستند مناسب تیحرار تخریب سنتزهای برای رواین از و شوندمی تشکیل صفر اکسایش حالت در مرکزی

 .شوندمی خارج محلول از کربن مونوکسید گاز هایمولکول صورت به راحتی به کربونیل لیگاندهای نیز،

 پایین سبتاًن دماهای در نیز هاآلکن با کمپلکسی ترکیبات هستند؛ دیگر کاربردی لیگاندهای جمله از نیز (هاالفین) هاآلکن 

 ،اندی سیکلواکتا مانند لیگاندهایی .کنندمی حاصل را اولفینی لیگاند همراه به خالص فلز و شوندمی تخریب

 یلاست لیگاند با شده ساخته هایکمپلکس از استفاده .شوندمی ذکر مثال عنوان به آلیل-π لیگاندهای و انسیکلواکتاتری

 .است مرسوم نیز (acac) استونات

------------------------------------------------------------- 
های رایج برای ایجاد پوشش بر روی سطوح مهندسی است که از روش از ( یکیsputtering) روش کندوپاش (۳1

شکیل ت زیرالیه روی نازک الیه ایجاد و زیرالیه به منبع از بخار انتقال منبع، ماده تبخیر مراحل مختلفی مانند

 شود؟صورتی تعریف می کندوپاش به چه« بازده فرآیند»شود. می

 ضخامت پوشش ایجاد شده روی زیرالیه در واحد زمان -1

 سطح به برخوردی یون هر ازای به هدف ماده از شدهجدا هایاتم تعداد -2

 جرم پوشش ایجاد شده روی زیرالیه تقسیم بر مساحت سطح زیرالیه -۳

 نآ سطح های موجود درهای نشانده شده روی زیرالیه به تعداد اتمنسبت تعداد اتم -۰

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «کندوپاش روش به نشانیالیه» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 سطح به هاونی این برخورد با .شودمی تولید مثبت بار با هایییون و شدهیونیزه الکتریکی تخلیه طی کندوپاش محفظه درون گاز

 ورتص به و کرده حرکت زیرالیه سمت به خأل محفظه در و شده کنده هدف سطح از هاییاتم آن، به تکانه و انرژی انتقال و هدف

 یون هر ازای به هدف ماده از شدهجدا هایاتم تعداد» صورت به کندوپاش فرآیند بازده .نشینندمی آن روی نازک الیه یک

 .شودمی تعریف «سطح به برخوردی
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

پژوهشگری با استفاده از روش آندایز به دنبال ایجاد یک پوشش اکسیدی با چسبندگی عالی به زیرالیه   (۳2

آلومینیومی است تا از این طریق به مقاومت سایشی و استحکام مکانیکی مطلوب دست پیدا کند. او با تغییر 

نست این ویژگی را ایجاد کند و پوشش آندایز او بسیار ترد و دارای مقاومت سایشی پارامترهای فرآیندی نتوا

 کنید؟پایین بود. چه راهکاری را برای بهبود خواص سایشی و کاهش تردی این پوشش پیشنهاد می

 افزایش ولتاژ اعمالی در طول فرآیند آندایز -1

 به داخل منافذ الیه اکسیدی پوشش SiCافزودن ذرات سرامیکی   -2

 انجام عملیات آنیل کردن قبل از فرآیند آندایزینگ در دما و ولتاژ باال -۳

 به داخل منافذ الیه اکسیدی پوشش PTFEو ذرات پلیمری  SiCافزودن ترکیبی از ذرات سرامیکی  -۰

 سخت سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «هاروش و معرفی -آندایز فرآیند» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 خلخلمت الیه یک ساخت برای «سخت آندایز فرآیند» از استفاده آندایز، از استفاده با کامپوزیتی هایالیه تولید برای مرسوم روش

 بندیآب (1) :کرد پر صورت دو به را اکسیدی الیه ذمناف توانمی کلی، حالت در .است نظر مورد مواد با آن منافد کردن پر و

 ترکیبی با اکسیدی متخلخل الیه سطحی دهیپوشش (2) و ؛(PTFE) اتیلن فلوئورو تترا پلی مانند سازروان جامد مواد با کردن

 فلوئور حاوی پلیمری ذرات فلوئور، ماده و 3O2Al نانوکامپوزیت ساخت برای توانمی مثال، عنوانبه .نظر مورد نانوذرات حاوی

 سنتز متخلخل اکسیدی الیه روی بر (deposition Electrophoretic) الکتروفورتیک نشانیرسوب فرآیند از استفاده با را

 اتعملی اثر در و کنندمی پیدا راه متخلخل الیه حفرات داخل به پلیمری ذرات حالت، این در .نشاند سخت، آندایز روش با شده

 اکسید یهال کردن کامپوزیت دنبال به نیز محققین از برخی .گذارندمی جای بر را فلوئور ماده و شده تبخیر خأل در بعدی حرارتی

 حمام الکترولیت به PTFE پلیمر کردن اضافه با توانمی مثال، برای .هستند پلیمر نرم ذرات از استفاده با شده آندایز

 که است این سازیکامپوزیت روش این عیب .نشاند شده آندایز اکسیدی الیه حفرات داخل در را PTFE میکروذرات ،آندایز

 را یباالی مکانیکی استحکام و سختی شده، آندایز محصوالت منافذ داخل به پلیمری ذرات کردن وارد با تواننمی

 یهال شدن نرم از حاکی مطالعات از برخی .دارند پایینی بسیار استحکام و هستند روانساز مواد این زیرا آورد، دستبه

 جای هب را سرامیکی ترد نانوذرات توانمی مقابل، نقطه در .است پلیمری ذرات با سازیکامپوزیت از پس متخلخل اکسیدی

 ناسب،م پخش روش یک با را سرامیکی نانوذرات یا میکروذرات باید که است صورت بدین کار روش .کرد استفاده پلیمری ذرات

 سازوکار نای تاکنون .یابند راه اکسیدی الیه حفرات داخل به آندایز فرآیند طول در تا کرد توزیع آندایز حمام الکترولیت داخل در

 چند افزایش ساختاری، اصالح این نتیجه .است گرفته قرار استفاده مورد 3O2Al و SiC، 2TiO،0N3Si  نانوذرات مورد در

 و 3NaHSO محلول اگر نمونه، برای .است پوشش سایش ضریب بهبود و مکانیکی استحکام و سختی برابری

2O2S2)0NH) کردن شضدسای از پس هانمونه سایش ضریب شود، اضافه (اسیدسولفوریک) آلومینیوم آندایز حمام الکترولیت به 

 هارکت شدن پر و کربنی نانوالیاف با آندایز الیه هایحفره شدن پر موجب «کردن ضدسایش فرآیند» .یابدمی بهبود پوشش

  .شودمی
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 یاربس پوشش ساختار حالت، این در .کرد اکسیدی الیه منافذ وارد همزمان طور به را سرامیکی و پلیمری ذرات توانمی

 3O2Al ذرات برای مورد این .باشد شده استفاده سازیکامپوزیت برای سرامیکی ذرات از فقط که بود خواهد زمانی از ترمتراکم

 طول در کریستالی و آمورف 3O2Al تشکیل شود،می مشاهده حالت این در که دیگری پدیده .است شده گزارش PTFE و

 ذکر هب الزم .کنندمی دشوارتر را اکسیدی الیه شدن کریستالی فرآیند سرامیکی و پلیمری ذرات همزمان حضور .است آندایز

 همزمان طور به سرامیکی ذرات افزودن که شودمی استفاده پلیمری و سرامیکی ذره نوع دو همزمان افزودن از زمانی که است

 از کمی شاید پلیمری ذرات افزودن .شودمی کششی پسماند هایتنش اثر در ترک ایجاد و پوشش حد از بیش تردی موجب

 تنهاییبه SiC ذرات افزودن نمونه، برای .کندمی جلوگیری آن حد از بیش تردی از اما بکاهد شده کامپوزیت پوشش استحکام

 PTFE و SiC فزودنا دیگر، طرف از .یابدمی کاهش آندی الیه سایش به مقاومت و شودمی آندی الیه شدن ترد باعث

 .شودمی آندی الیه سایش به مقاومت افزایش باعث همزمان طوربه

------------------------------------------------------------- 

 ینساخت ا یاست. برا یسلیما ینتز نانوذرات در نانوراکتورهاس ها،یکروامولسیونم یاز کاربردها یکی (۳۳

 یکمک یماده فعال سطح یکو  ی،مولکول فعال سطح یک ی،حالل آل یک ی،حالل آب یکاز  هایکروامولسیونم

(co-surfactant)   تیسچ یندفرآ یندر ا مکیک ی. نقش ماده فعال سطحشودیاستفاده م ینآم یامانند الکل 

 کند؟یم یفانقش را ا ینا زمییو با چه مکان

 یحطهای فعال سولسازی بارهای الکترواستاتیک اضافی بین مولکخنثی –افزایش پایداری تجمع مولکولی -1

 های فعال سطحی و کاهش انرژی پیوند آنهاواکنش الکترواستاتیکی با مولکول-کنترل اندازه ذرات سنتزی -2

در الیه مشترک بین حالل آلی و آبی و تخریب هدفمند  نفوذ –ای در ذرات سنتزی ایجاد ساختارهای میله -۳

 آن برای ایجاد ذرات کشیده 

 های فعال سطحی ایجاد بار مخالف بین حالل آبی و مولکول –افزایش پایداری میکروامولسیون  -۰

 سخت :سوال سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «معکوس مایسل و میکروامولسیون هایروش» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 سطحی فعال ماده و سطحی فعال هایمولکول آلی، حالل یک آبی، حالل یک از مخلوطی تهیه با را هامیکروامولسیون توانمی

 ونمیکروامولسی یک آنکه با .است آمین یک یا الکل یک معموالً کمکی سطحی فعال ماده .کرد ایجاد [surfactant-Co] کمکی

 به نهمگ و شفاف کامالً هستند، نانومتری ابعاد دارای که هامایسل همگن توزیع دلیلبه اما است، مایسلی ساختارهای از سرشار

 اعثب یابند،می تجمع باردار سرهای که هاییقسمت در الکترواستاتیکی دافعه باردار، سطحی فعال هایمولکول در .رسدمی نظر

 میان در که است الکترونگاتیو [Spacer] پرکنفضا عامل یک کمکی سطحی فعال ماده .شودمی مایسل ساختار کل ناپایداری

 را ولیمولک تجمع کل پایداری الکترواستاتیک، بارهای کردنخنثی با و گرفته قرار سطحی فعال هایمولکول باردار هایقسمت

 .دهدمی افزایش
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

کاری کرد و بعد از را آسیاب Al-1۱wt%Tiمحققی برای ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیومی، ترکیب پودری  (۳۰

یابی، های مشخصهاتمام فرآیند، مخلوط به دست آمده را با آنالیز فازی مورد بررسی قرار داد. نتایج آزمون

نظر شما، کدامیک از شرایط زیر در را تأیید کردند. به  ۳O2Al، و Ti۳Al ،AlN ،TiC ،۳C۰Alحضور ترکیبات 

 است؟ نداشتهفرآیند آلیاژسازی مکانیکی وجود 

 نسبت گلوله به پودر پایین و مدت زمان اختالط کوتاه بوده است. -1

 اند. ها از جنس فوالد بودهگلوله -2

 سورفکتانت مورد استفاده دچار تجزیه حرارتی شده است. -۳

 بندی نشده است. محفظه فلزی به خوبی آباتمسفر مورد استفاده، گاز نیتروژن بوده و  -۰

 سخت سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «مکانیکی آلیاژسازی در موجود هایچالش و مشکالت» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ترکیب وجود AlN نامیکیترمودی شرایط در ماده با توانسته گاز این و شده استفاده نیتروژن گاز اتمسفر از هک دهدمی نشان 

 دهد. نشان واکنش مناسب

 3 وجودO2Al به بیرون هوای ورود از ناشی تواندمی اکسیژن منبع است. داشته وجود اکسیژن محفظه، در دهدمی نشان 

 آن از حاصل اکسیژن شدن آزاد و استفاده مورد سورفکتانت هتجزی یا مناسب، کردن سیل عدم دلیل به محفظه داخل

 باشد.

 جمله از کربن حاوی ترکیبات وجود TiC 3 وC0Al این است. داشته وجود ماده با تماس در کربنی منبع دهدمی نشان 

 اثر در پودر لداخ به کربن ورود یا باشد آن از حاصل کربن شدن آزاد و استفاده مورد سورفکتانت تجزیه تواندمی منبع

  فوالدی. محفظه سایش

 فاز حضور Ti3Al این ود.ش انجام اختالط حین در تیتانیوم و آلومینیوم بین توانسته درجایی واکنش که دهدمی نشان نیز 

 تواندمی یزن مسأله این است. پودری( مخلوط دمای رفتن باال احتماالً )و نمونه به شدید پالستیکی کرنش مستلزم واکنش

 زمان مدت و تربزرگ پودر به گلوله نسبت هرچه شود. محقق مدت طوالنی کاریآسیاب و پودر به گلوله باالی سبتن با

 جادر هایواکنش احتمال و شودمی ایجاد پودری مخلوط در بیشتری مومسان شکل تغییر باشد ترطوالنی کاریآسیاب

(situ in) یابد.می افزایش 
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

های شیمیایی حین اعمال بار مکانیکی روی مواد ارائه شده است. توجیه انجام واکنش های مختلفی برایتئوری  (۳۱

 ها، ترمودینامیک غیرتعادلی یا آماری است؟ اساس کدامیک از این تئوری

 ییفونون و نابجا یتئور -2    نقاط داغ یتئور -1

 اپالسم-مدل ماگما -۰    ایمدل ضربه -۳

 سخت سوال: سطح

 ۰ گزینه :پاسخ

 «مکانوشیمی در شده ارائه هایمدل و هاتئوری» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 و السماپ-ماگما ئوریت دو مکانیکی، بار اعمال اثر در شیمیایی هایواکنش انجام چرایی توجیه برای شده ارائه هایتئوری بین از

 مدل یافته تکامل حقیقت در کروی مدل است. یافته توسعه آماری یا غیرتعادلی ترمودینامیک محاسبات براساس کروی، مدل

 این در موجود مراحل .دهدمی قرار بحث مورد را پالسما منطقه در شده انجام انفعاالت و فعل مدل، این است. پالسما-ماگما

 السماپ نامگذاری .است تریبوپالسما مرحله همان مرحله اولین .اندشده تقسیم زمانی اولویت و انگیختگیبر شدت براساس مدل

 محیط به یالکتریک تخلیه آن، دنبال به .شودمی ساکن الکتریکی بار دارای مالش، دلیل به ماده سطح که است شده ناشی اینجا از

 در هگرفت صورت شدید بسیار برخوردهای اثر در .شود می پالسما شکیلت موجب ساکن، بار توسط شده احاطه شکاف در موجود

-11 کوتاه بسیار زمان طی اضافی انرژی انتشار به منجر و شده انجام (Triboplasma) تریبوپالسما مرحله مکانیکی، سازیفعال

 این اثر در دارد؛ دنبال به را مدجا ساختار شدید بسیار آشفتگی تریبوپالسما مرحله کلی طور به .شودمی ثانیه 15-7 تا 15

 دهندهلتشکی اجزاء که گیرندمی قرار شیمیایی هایواکنش از محیطی در ناپایدار و برانگیخته شدت به ذرات شدید، آشفتگی

 ،برانگیخته شدت به محیط این در .دارند حضور آن در آزاد هایالکترون و (Exoelectrons) هااگزوالکترون ها،یون نظیر شبکه

 همه .رندگیمی صورت فوتون انتشار همچنین و هدف، و برخوردکننده عامل بین ماده تبادل مولکولی، تصعید نظیر فرآیندهایی

 زمانی بازه این .دهندمی روی (ثانیه 15-7 تا 15-11) کوتاه بسیار زمان همین طی شد بیان تریبوپالسما فرآیند در که تغییراتی

 هایشواکن و نشده حاصل تعادلی دمای نتیجه در .شودمی بولتزمن-ماکسول تعادلی مدل اساس رب ذرات توزیع عدم سبب کوتاه

 حالت در دیالتتب رواین از .کرد تفسیر تعادلی ترمودینامیک قوانین براساس تواننمی را حالتی چنین در گرفته صورت شیمیایی

 این در شده حادث هایواکنش تفسیر برای توانمی آماری ترمودینامیک از فقط و دارند اتفاقی طبیعت تریبوپالسما

 .کرد استفاده مرحله
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

ها و توزیع آنها را در یک الیه نازک فلزی با دقت توان اندازه متوسط تخلخلبا استفاده از کدام روش زیر می (۳4

 مناسبی تعیین کرد؟

       (XPS) ایکس اشعه فوتوالکترونی نگاریطیف -2         اوژه الکترون سنجیطیف -1      

 (Ellipsometryسنجی )بیضی -۰       (SIMSسنجی جرمی یون ثانویه )طیف -۳   -۳

 آسان سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «یسنج یضیب » مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 مواد بواجذ یا جذب فرایند حین در ضخامت، و نوری هایویژگی تغییرات سنجی،تخلخل قابلیت با سنجبیضی هایدستگاه در

 بسیار هایالیه در هاآن توزیع و هاحفره اندازه تواندمی ستگاهد این .شودمی گیریاندازه پایین، فشارهای یا اتمسفر فشار در فرار

 .کند شناسایی نیز را نانومتر 15 از کمتر ضخامت با نازک

------------------------------------------------------------- 

 Temperature) دمایی افتادگیای موسوم به عقبپدیده( TGA) حرارتی توزین آنالیز روش در  (۳7
retardation )درجه ۳۱ از بیش به تواندشود. این تأخیر دمایی میبین نمونه و کوره دستگاه مشاهده می 

های روش کدامیک از .کرد کالیبره را دستگاه بایستی دمایی افتادگیعقب تصحیح برای. برسد نیز سانتیگراد

 گیرد؟مورد استفاده قرار می TGAزیر برای کالیبراسیون دستگاه 

 فرومغناطیس مواد( Curie Points) کوری نقطه از استفاده  -1

 مواد فازی تبادل یا ذوب نقطه از استفاده  -2

 استفاده از نمونه استاندارد مانند آلومینا  -۳

 همه موارد  -۰

 آسان سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «(TGA) حرارتی توزین تکنیک در عملی مالحظات» مقاله مربوطه:

 توضیحات:

 فرومغناطیس، نقطه مواد( Curie Points) کوری نقطه از توانمی (TGA) حرارتی توزین آنالیز دستگاه کالیبراسیون برای

 استاندارد مانند آلومینا استفاده کرد.مواد، و نمونه  فازی تبادل یا ذوب

 یزو آنال ییشناسا یزاتها و تجهروش  سؤال 2۱:  تعداد سؤاالت
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 نسخه اولیه

 نمونه دمای عموماً حرارتی، آنالیز هایروش در (sT) کوره دمای از (fT) دمایی افتادگیعقب عنوان تحت که است ترعقب 

(retardation Temperature) دتوانمی دمایی فاصله این آنالیز، برای شده اعمال شرایط به بسته .شودمی شناخته 

 برای و شودمی گیریاندازه ترموکوپل با معموالً دما هاسیستم این در .برسد نیز سانتیگراد درجه 35 از بیش زهاندا به

 دستگاه یبایست دمایی افتادگیعقب تصحیح برای .شود استفاده مجزا هایترموکوپل از باید نمونه و کوره دمای گیریاندازه

 فرومغناطیس مواد (Points Curie) کوری نقاط از استفاده دمایی، کالیبراسیون برای روش یک .کرد کالیبره را

 دست از مشخصی دماهای در را خود فرومغناطیسی خاصیت فرومغناطیس مواد که است اینقطه کوری نقطه .است

 ری،وک نقطه زیر دماهای در گیرد، قرار نمونه محفظه زیر آهنربایی فرومغناطیس، ترکیب آنالیز هنگام در اگر .دهندمی

 یمغناطیس نیروی کوری نقطه در کهحالی در .است مغناطیسی نیروی و نمونه وزن جمع حاصل پایین به رو نیروی کل

 کالیبراسیون توانمی فرومغناطیس ماده چندین از استفاده با .دهدمی نشان را خود ظاهری جرم کاهش و شودمی صفر

  .داد انجام را اینقطه چند دمایی

 ادلتب یا ذوب نقطه از استفاده هستند، متداول حرارتی آنالیز هایدستگاه کالیبراسیون برای که دیگری هایروش 

 است. استاندارد ترکیبات از استفاده و مواد فازی

------------------------------------------------------------- 

 سنجی رامان، شناسایی و مورد مطالعه قرارداد؟ یفبا استفاده از آزمون ط تواننمیکدامیک از پارامترهای زیر را  (۳۸

 کربنی نانولوله کایرالیته تعیین -1

 معدنی از نانوذرات برخی و کربنی قطر نانولوله تعیین -2

 نشینیتعیین آنالیز عنصری و فازی ترکیبات بین -۳

 کربنی مختلف هایآلوتروپ بلوری و نوع ساختار تعیین -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «(Raman Spectroscopy) رامان سنجیطیف: »مربوطه مقاله

 توضیحات:

 زا که است کرده پیدا آنها خواص برخی تعیین و نانوذرات شناسایی بحث در ایگسترده کاربردهای آزمون طیف سنجی رامان

  نمود: اشاره زیر موارد به توانمی میان آن

 ترکیبات برخی شیمیایی ساختار تعیین و معدنی و آلی ترکیبات از برخی جداسازی و شناسایی 

 سطح نزدیکی در الکتریکی میدان برای مرزی شرایط تعیین 

 کربنی هاینانولوله و آلی هایمولکول از برخی نانوذرات آنالیز برای رامان سنجطیف از استفاده 

 معدنی نانوذرات از برخی قطر تعیین و کربن قطر تعیین 

 کربن کایرالیته تعیین  

 کربنی مختلف هایآلوتروپ و نانومواد ساختار تعیین 

 

۱۱ 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/WmpuelQ3RThaTDQ1RWpxMWFHQXZjUT09/


 

۳4 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

( چیست و اندازه ذرات تعیین شده توسط این روش DLSگیری روش پراکندگی دینامیکی نور )اساس اندازه (۳9

 دارد؟ SEM های میکروسکوپی ماننداز روشچه نسبتی با مقدار تخمین زده شده 

  است. تربزرگ – ذرات اندازه با شده پخش نور فرکانس در تغییر بین ارتباط  -1

 است. ترکوچک – ذرات اندازه با شده پخش نور شدت در تغییر بین ارتباط  -2

 .است تربزرگ – نوری پرتو برخورد اثر در معلق ذرات نوری تخریب  -۳

 .است ترکوچک – نوری پرتو برخورد اثر در معلق ذرات حاوی یالس در اغتشاش افزایش  -۰

 متوسط سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «نانوذرات اندازه مطالعه برای( DLS) دینامیکی نور پراکندگی روش» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 (نانومتر 205 از ترکوچک) باشد کوچک نور موج طول با مقایسه در آنها اندازه که ذراتی یعنی - کوچک ذره یک به اگر - 

 حرکمت ذرات به معین فرکانس با لیزر پرتوی که هنگامی کند.می پراکنده جهات تمام در را نور ذره، شود، تابیده لیزر نور

 نور فرکانس در تغییر میزان .شودمی ایجاد نوسان شده پخش نور فاز در و شده پخش متفاوت فرکانس با نور ند،ک برخورد

 با شده پخش نور نوسان شدت گیرد.می قرار استفاده مورد ذرات، اندازه تعیین برای و دارد ارتباط ذرات اندازه با شده پخش

 در ولمولک نفوذ سرعت به مستقیماً شده پخش نور نوسان شدت .است ریگیاندازه قابل مناسب آشکارساز یک از استفاده

 .گیردیم قرار استفاده مورد نمونه قطر تعیین برای نوسانات این شدت محیط، ویسکوزیته دانستن با و دارد بستگی حالل

 در ذرات نفوذ چگونگی دهنده نشان و شده نامیده نمونه هیدرودینامیکی قطر شود،می گیری اندازه روش این در که قطری

  است. سیال

 به یانتقال نفوذ ضریب .است گیریاندازه مورد ذره معادل انتقالی ضریب با ایکره به مربوط روش، این با آمده دستبه قطر 

 هآمد دستبه اندازه که معناست بدین این دارد، بستگی محیط در موجود هاییون نوع و غلظت سطحی، ساختار ذره، اندازه

  باشد. الکترونی میکروسکوپ روش از حاصل مقدار از تربزرگ تواندمی روش این با

------------------------------------------------------------- 
های الگوی پراش اشعه ایکس تأثیر شدگی، و جابجایی پیکتواند بر روی شکل، میزان پهنعوامل متعددی می (۰۱

 کمترین اثر را در مقایسه با سایر موارد دارد؟ بگذارد. کدامیک از موارد زیر

 اعمال کرنش مکانیکی یکنواخت و غیریکنواخت -1

 (Crystallite sizeها )تغییر اندازه بلورک -2

 بلوری ساختار در (Stacking faultsخطاهای چیده شدن ) وجود -۳

 آلیاژسازی با جامد محلول در ناهمگن ترکیب ایجاد -۰
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۳7 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 سخت سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «() (1XRD) ایکس اشعه پراش الگوهای کاربرد و تحلیل»مربوطه: مقاله 

 توضیحات:

 ترینمهم از هک اشندب تأثیرگذار ایکس اشعه پراش الگوی هایپیک جابجایی و شدگی،پهن میزان روی بر توانندمی مختلفی عوامل

 ایجاد ،بلوری ساختار در عیوب وجود بلور، هایدانه اندازه تغییر غیریکنواخت، و یکنواخت مکانیکی کرنش اعمال به توانمی آنها

 کرنش اعمال» مورد کرد. اشاره بلور دمای افزایش و شدن،چیده خطاهای افزایش آلیاژسازی، با جامد محلول در ناهمگن ترکیب

 هرابط عنوان تحت ایرابطه که هستند مؤثر قدری به «بلور هایدانه اندازه تغییر» و «غیریکنواخت و یکنواخت یمکانیک

 سوی از .است یافته توسعه پراش، هایپیک جابجایی و شدگیپهن میزان و فاکتورها این بین ارتباط ایجاد برای هال-ویلیامسون

 و دگیشپهن میزان روی تواندمی کند ایجاد پراش صفحات فاصله در را تغییرات بیشترین بتواند که دیگری عامل هر دیگر،

 زیاد اربسی هایکرنش ایجاد دلیل به آلیاژی، عناصر کردن اضافه و کردن دوپ بین، این در باشد. مؤثر پراش هایپیک جابجایی

 مورد هگرفت شکل جامد محلول و خالص نمونه پراش نمودار مقایسه با راحتی به انندتومی )ماتریس( زمینه ماده بلوری شبکه در

 نقطه از رتپایین دمایی محدوده )در بلور دمای افزایش و شدن،چیده خطاهای افزایش به نیز اثر کمترین گیرند. قرار کمی ارزیابی

  شود.می مربوط ذوب(

------------------------------------------------------------- 

های سه نمونه آزمایشگاهی است. به نظر شما نمونه BETهای جذب آزمون نمودارهای زیر مربوط به ایزوترم (۰1

 هایی هستند؟متناظر با هر کدام از این سه نمودار به ترتیب حاوی چه نوع تخلخل

 

ا ماده غیرمتخلخل ی –ریک و مویین با بسیار ای با منافذماده –یکنواخت  کامالً سطح با غیرمتخلخل ماده -1

 نانومتر 2تر از حاوی منافذ کوچک

 ماده -نانومتر  2تر از ماده غیرمتخلخل یا حاوی منافذ کوچک -باریک و مویین  بسیار ای با منافذماده  -2

 یکنواخت کامالً  سطح با غیرمتخلخل

( interconnectedبه هم در رو ) منافذای با ماده -نانومتر  2تر از ماده غیرمتخلخل یا حاوی منافذ کوچک -۳

 (closeای با منافذ بسته )ماده –

ای با ماده -باریک و مویین  بسیار ای با منافذماده -( interconnectedبه هم در رو ) ای با منافذماده -۰

 باریک و مویین بسیار منافذ

 

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/ZVVBelpYWFhpS29DL1p2d2NvcVBIZz09/


 

۳۸ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 سخت سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 (BET) مؤثر سطوح و تخلخل میزان گیریاندازه هایروش مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 کرد: بندیطبقه زیر گروه شش به توانمی را جذب هایایزوترم

 نوع جذب ایزوترم Ι 

 یزیر بسیار هایحفره دارای که ترکیباتی یا غیرمتخلخل مواد در است، معروف النگمویر نمودار به اغلب که ایزوترم نوع این

 شود.می مشاهده هستند نانومتر( 2 از تر)کوچک

 

 نوع جذب ایزوترم ΙΙ  

 .شودمی کامل سطح، روی الیه تک تشکیل نمودار، پایانی نقطه در .است استفاده قابل غیرمتخلخل ترکیبات برای ایزوترم نوع این

 

 نوع جذب ایزوترم ΙΙΙ  

 کم اربسی ایزوترم نوع این .ندارد پایانی نقطه نمودار و دارد بیرون به رو خمیدگی یک همواره زیر شکل در شده داده نمایش نوع

 طحس که هنگامی .است ضعیف بسیار هاآن در جذب نیروی و نبوده متخلخل که است هاییسامانه به متعلق و شودمی مشاهده

 .کرد مشاهده توانمی را ایزوترم نوع این شود،نمی (wet) تر شونده، جذب ماده با جذب

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-%D8%B1%D9%88%D8%B4/NHYza1ZtaTJ4dDI2blVWYm85NXYvUT09/


 

۳9 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

 نوع جذب ایزوترم IV  

 هنگامی ولی است ΙΙ نوع ایزوترم شبیه ،5P/P نسبت بودن کم صورت در .شودمی برده کار به متخلخل مواد برای ایزوترم نوع این

 مقدار هب جذب میزان حالت این در که است مویین صورت به و باریک بسیار فذمنا دارای ماده باشد، بزرگ خیلی نسبت این که

 صنعتی هایکاتالیست برای اغلب ایزوترم نوع این .شودمی متراکم سطح روی شوندهجذب ماده و یابدمی افزایش توجهی قابل

 .شودمی استفاده منافذ اندازه توزیع تعیین برای مربوط منحنی و شودمی مشاهده

 

 نوع جذب ایزوترم V  

 در منحنی جهش و شودمی دیده مزوحفره حاوی متخلخل مواد در که تفاوت این با است، ΙΙΙ نوع شبیه بسیار ایزوترم نوع این

  .دهدمی روی باالتر بسیار 5P/P مقادیر

 

------------------------------------------------------------- 

ها ترکیباتی حاوی آهن هستند که هی برای آنالیز فازی در اختیار دارد. این نمونهمحققی چند نمونه آزمایشگا (۰2

خواهد تشخیص دهد که آنها، عنصر اکسیژن و گوگرد نیز مشاهده شده است. او می EDSدر آنالیز عنصری 

ارهای ( است. یکی از ابز۰FeSOیا  ۰O۳Feیا  ۳O2Feکدام نمونه مربوط به کدام ترکیب شیمیایی خاص )شامل 

ها به الکترون اوژه نمونه خواهد با استفاده از طیفاوژه است و وی می سنجی الکتروندر دسترس وی، طیف

 `تواند این کار را انجام دهد؟جنس ترکیب پی ببرد. او چگونه می



 

۰۱ 
 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 با استفاده از تغییرشکل پیک اوژه  -1

 با استفاده از تغییر موقعیت پیک اوژه -2

 جدید یا حذف پیک موجودبا استفاده از تشکیل پیک  -۳

 همه موارد -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «AES و XPS: عنصری یابیمشخصه نوین هایروش از حاصل هایداده تحلیل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 مانند) شیمیایی حالت در تغییر تشخیص امکان اوژه، هایپیک انرژی از استفاده با سطح در موجود عناصر یابیهمشخص بر عالوه

 پیک ذفح یا جدید پیک تشکیل کنار در اوژه پیک شکل و موقعیت در تغییر با هم شیمیایی محیط یا (اکسیداسیون حالت

 قدقی یابیمشخصه و شناسایی در سیگنال، شدت از گیریمشتق زا پس خصوصبه ،AES طیف از بنابراین، .دارد وجود موجود

 کالسیک مثال یک دارد. بستگی عنصر یک کمی مقدار به بیشتر EDS عنصری آزمون مانند اوژه، پیک شدت .شودمی استفاده

 و رافیتگ لیسیوم،سی کاربید مولیبدن، کاربید مانند دارکربن مختلف ترکیبات در کربن مختلف اوژه هایطیف مورد، این در

 (.زیر شکل) است الماس

 

------------------------------------------------------------- 

 ( و میکروسکوپAFMهای زیر مقایسه صحیحی از دو روش میکروسکوپ نیروی اتمی )کدامیک از گزینه  (۰۳

 کند؟( ارائه میSTMروبشی ) تونلی
 رسانا باشد.مهدر هر دو روش، ماده باید رسانا یا نی -1

 تواند به صورت تماسی و هم غیرتماسی انجام شود.هر دو روش هم می -2

 و ثابت از دو رویکرد ارتفاع STM، از دو رویکرد ارتفاع ثابت و نیروی ثابت، و در روش AFMدر روش   -۳

 توان استفاده کرد.ثابت می جریان

 در هر دو روش، کانتیلور باید رسانا باشد. -۰

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/TGxYTktWZVV3QjVkTmFmazF2N2JHUT09/


 

۰1 
 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 آسان سوال: سطح

 ۳ گزینه اسخ:پ

 روبشی تونلی میکروسکوپ با آشنایی مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 روش در AFM، روش در و ثابت، نیروی و ثابت ارتفاع رویکرد دو از STM ثابت جریان و ثابت ارتفاع رویکرد دو از 

  کرد. استفاده توانمی

 میکروسکوپ در تصویر تشکیل مبنای STM، تنها آن از بنابراین است، سوزن و سطح بین شده ایجاد الکتریکی جریان 

 مطالعه برای توانمی AFM میکروسکوپ از اما .شودمی استفاده الکتریکی هدایت دارای هاینمونه از تصویربرداری برای

 کرد. استفاده رسانا و رسانانیمه عایق، هاینمونه

 میکروسکوپ در STM روسکوپمیک در اما آید وجود به نمونه سطح و سوزن بین تونلی جریان تا باشد رسانا کانتیلور باید 

AFM ندارد. وجود کانتیلور خوب رسانایی به الزامی  

 میکروسکوپ اساس کهآنجایی از STM، تواندمی غیرتماسی مود در فقط و فقط میکروسکوپ این است، زنیتونل دهپدی 

 استفاده آن از غیرتماسی و تماسی مود دو در توانمی و نیست الزامی AFM میکروسکوپ در مورد این شود. استفاده

  نمود.

------------------------------------------------------------- 

برای  (Small Angle X-ray Scattering - SAXS) کوچک زاویه با ایکس ویپرت از روش پراکندگی (۰۰

 شود؟یابی چه نوع موادی و برای چه منظوری استفاده میمشخصه

 حفرات ماده یا ذرات اندازه توزیع -فقط مواد بلوری  -1

 تعیین فازهای تشکیل دهنده ماده –بلوری فقط مواد بلوری و نیمه -2

 تعیین سطح ویژه ذرات یا حفرات  –ری بلوفقط مواد آمورف و نیمه -۳

 تعیین اندازه ذرات یا حفرات ماده –بلوری و بلوری مواد آمورف، نیمه -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «(SAXS) کوچک زاویه اب ایکس پرتو پراکندگی» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 اندازه توزیع ارزیابی برای روشی (SAXS - Scattering ray-X Angle Small) کوچک زاویه با ایکس پرتوی پراکندگی

 توزیع ای ذرات اندازه توزیع توانمی تکنیک این از استفاده با .است بررسی مورد نمونه در شده پخش نانومتری هایحفره یا ذرات

 مانند هاییماکرومولکول و بلوری ؛(materials Amrphous) شکلبی مانند مختلف هایصورت به مواد هایحفره زهاندا

 دتش تحلیل و تجزیه با که کرد محاسبه دهد،می روی نمونه در که الکترونی چگالی وخیزهایافت برای را پلیمری هایمولکول

 مواد در موضعی هایناهمگنی .است پذیرامکان امر این درجه 0 حدود تا 115 ایزاویه محدوده در شده پراکنده ایکس پرتوی

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/REUwK2M1bURMSzFUYVN2MDhMQk9BQT09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/c3RMRzcySzdBMzdyb2F5aTZnTnh1dz09/


 

۰2 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 هایمدل و SAXS از استفاده با .است شناسایی قابل تکنیک این از استفاده با شده کلوخه ذرات و کلوئیدی ذرات شکل؛بی

 روشی روش، این .کرد تعیین یمریپل هایمولکول از ایمجموعه در را ذرات میان فاصله و برد بلند نظم توانمی ساختاری

 تواندمی SAXS .کرد مطالعه نیستند، شفاف مرئی نور برابر در که را هایینمونه توانمی آن از استفاده با که است غیرمخرب

 استفاده قابل نیز بازه این از خارج هایاندازه با ذرات برای هرچند کند، شناسایی را نانومتر 155 تا 1 اندازه با هاییحفره یا ذرات

 ای ذرات شکل گرفتن نظر در با .کرد تعیین بیشتری دقت با توانمی را نانومتر 15- 1 تا ذرات اندازه آن، از استفاده با .است

 توانمی SAXS از استفاده با ذرات؛ شکل و اندازه توزیع اندازه، تعیین کنار در .آورد دست به را متوسط اندازه توانمی هاحفره

 .کرد تعیین نیز را نمونه حجم به سطح نسبت

------------------------------------------------------------- 

با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و  Ti۳Alکننده محققی کامپوزیتی با زمینه آلومینیوم و ذرات تقویت (۰۱

 گیری ترجیحیکننده و جهتتقویتاکستروژن داغ تهیه کرده است. او به دنبال بررسی آنالیز عنصری ذرات 

( است. تلفیق کدام یک از دو آزمون SEMدهنده آن توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی )فازهای تشکیل

 تری از این ماده را در اختیار وی قرار دهد؟تواند اطالعات دقیقزیر می
 EBSD( و آزمون SEهای ثانویه )تصاویر حاصل از الکترون -1

 ( SEهای ثانویه )ه همراه تصاویر حاصل از الکترونب EDSآزمون عنصری  -2

 (elemental map) همراه نقشه عنصری به EBSDآزمون  -۳

 های ثانویه نقشه عنصری به همراه تصاویر حاصل از الکترون -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «() (2SEM) روبشی الکترونی میکروسکوپ تصاویر و هاداده کاربرد و تحلیل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 از داشت. خواهند زمینه با متفاوتی شیمیایی ترکیب کنندهتقویت ذرات است، کامپوزیتی صورت به نظر مورد ماده کهآنجایی از

 به ت.اس هادانه ترجیحی گیریجهت یا کریستالی بافت دارای ریزساختار داغ، کستروژنا روش از استفاده دلیل به دیگر، سوی

 گیریجهت ارتباط به توجه با اما شود. استفاده EDS عنصری آزمون از شیمیایی، ترکیب تعیین برای بایستمی دلیل، همین

 در است. EDS و EBSD هایآزمون از مانهمز استفاده استراتژی، بهترین ،EBSD آزمون با ماده بلوری ساختار و بلوری

 سهولتبه (EBSD+EDS) ایکس اشعه انرژی پراش سنجیطیف + برگشتی هایالکترون پراش شامل سیستمی حقیقت،

 پراش الگوهای با همراه EDS طیف سیستمی چنین در کند.می فراهم را آن ترجیحی گیریجهت و فاز نوع تشخیص امکان

 اتیاطالع هایبانک در موجود فازهای با هاپیک این تطبیق با شوند.می آشکار طیف هایپیک و شده جمع برگشتی الکترون

 موجود ازف باال اطمینان ضریب با توانمی الگوها این گذاریاندیس با داد. تشخیص را ماده ترجیحی بندیدانه و فازها نوع توانمی

 هایالکترون پراش الگوی شکل، این دهد.می ارائه را 4C23Cr و AlN رسوبات با فریتی زمینه از مثالی زیر شکل کرد. شناسایی را

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/Zk9mK3BMUkVabG0zQkI0RzVJcVAxUT09/


 

۰۳ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 ناساییش خوبی دقت با را موجود فازهای توانمی الگو گذاریاندیس با که دهدمی نشان کامپوزیت این رسوبات برای را برگشتی

  نمود.

 

 .4C23Crو )ب(  AlNالف( های برگشتی از دو نوع رسوب مختلف در یک ماده: )الگوی پراش الکترون

 

 مثال، برای داد. نشان آن در را فازها توزیع تا دارد وجود مطالعه مورد ناحیه از نگاشت تهیه امکان رسوبات، شناسایی از پس

 ترتیببه سبز و قرمز آبی، هایرنگ شکل، این در دهد.می نشان را فریتی زمینه در 4C23Cr و AlN رسوبات نگاشت زیر شکل

  دهند.می نشان را هامرزدانه هم سیاه خطوط هستند. 4C23Cr و AlN رسوبات فریت، فاز با متناظر

 

 

 . 4C23Crو  AlNنگاشت )نقشه( فازی از زمینه فریتی با رسوبات 

 تحت که موادی در .داد تشخیص را هادانه گیریجهت آسانیبه توانمی آنها از حاصل نگاشت و EBSD آنالیز با دیگر، سوی از

 .شوندیم تغییرجهت و تغییرشکل دچار هامرزدانه حتی و هادانه اند،گرفته قرار نورد یا داغ اکستروژن مانند تغییرشکل فرآیندهای

 دهد.می نشان را ریزساختار EBSD طرح از اینمونه زیر شکل

 



 

۰۰ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

 ها در ریزساختار.گیری هر کدام از دانهگیری برای نمایش جهتنگاشت جهت

 ترجیحی بندیدانه و آنها توزیع فازها، نوع خصوص در دقیقی اطالعات توانمی EDS آزمون و EBSD تلفیق با کهاین نتیجه

  آورد. دست به موجود

------------------------------------------------------------- 

ایکس ماده در حالت  توان از آزمون پراش اشعهبرای تخمین تنش و کرنش پسماند در یک نمونه بلوری، می (۰4

بدون کرنش و بعد از اعمال کرنش استفاده کرد. کدامیک از عوامل زیر تأثیر مخربی روی دقت محاسبات مربوط 

 ؟نداردبه تنش و کرنش پسماند 

 ترجیحی گیریجهت -2     بسیار بزرگ دانه اندازه -1

 اندازه نمونه  -۰     مومسان موضعی تغییرشکل -۳

 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه اسخ:پ

 «() (2XRD) ایکس اشعه پراش الگوهای کاربرد و تحلیل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 است: همراه اصلی چالش سه اب همواره کرنش و تنش محاسبه برای ایکس اشعه پراش روش از استفاده امکان حتی و دقت

 بزرگ دانه اندازه .1

 محاسبه .شودنمی مشخص خوبیبه آن دقیق موقعیت و درآمده نقطهنقطه صورتبه پراش خط باشد، بزرگ هادانه اندازه اگر

  .است غیرممکن بزرگ، بسیار هایدانه اندازه با محصوالتی برای تنش

 ترجیحی گیریجهت .2

 پراش اب تنش گیریاندازه روی مهم اثر دو شدید گیریجهت اما کند،نمی ایجاد را مشکلی متوسط مقدار به ترجیحی گیریجهت

 حتی یا ضعیف بسیار  =o〗00〖ψ^ در و بوده قوی =5ψ در تنش محاسبه برای استفاده مورد پراش خط (1) :دارد ایکس اشعه

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/ZDBHREcyeHBoRDVlYWsyOXhKakNOdz09/


 

۰۱ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 با دهش گرفته اندازه االستیک مدول مقدار باشد، گردمسانناه بسیار (االستیک) کشسان صورتبه ماده اگر (2) و شود؛می ناپدید

  .داشت خواهد بستگی نمونه جهت به شدتبه مکانیکی هایروش

 مومسان تغییرشکل .۳

 واناییت روش این باشد، گرفته انجام گیردمی قرار مطالعه مورد ایکس اشعه با که نمونه از ایناحیه روی مومسان تغییرشکل اگر

  .داشت نخواهد را کروتنشما صحیح محاسبه

------------------------------------------------------------- 

 یشمختلف گرما یهاماده در نرخ TGA( و نمودار Kissinger equation) یسینجربا استفاده از معادله ک (۰7

را تحت آزمون  خودش یسنتز نمونه یزد. محقق ینرا تخم یمیاییش یهاواکنش یسازفعال یانرژ توانیم

TGA افت وزن نمونه  یزانآنها، م ررا گزارش کرده که د ییدماها یش،مختلف گرما یهانرخ یقرار داده و به ازا

ارائه شده است.  یردر جدول ز یسینجربه دست آمده به همراه معادله ک یجقابل مالحظه بوده است. نتا یاربس

 ( ln(۱/۱۱۱۱۸) = -9/۰۳؛ ln(۱/۱۱۱۱4) = -9/7ت؟ )ماده چقدر اس ین)ژول بر مول( ا یسازفعال یانرژ

 پارامترهای معادله کیسینجر معادله کیسنجر
دمای پیک )به 

 کلوین(

نرخ گرمایش اعمال 

 شده

 

βنرخ گرمایش اعمال شده : 

mTدمای واکنش یا افت شدید وزن : 

R( ۸1۳1۰: ثابت گازها J/K.mole) 

Eانرژی اکتیواسیون : 

۰۱۱ 1۱ 

  ۱۱۱ 2۱ 

1- 2۱۱۱     2- ۳۱۱۱ 

۳- ۰۱۱۱    ۰- ۱۱۱۱ 

 سخت بسیار سوال: سطح

 ۳ گزینه :پاسخ

 «(ATG) حرارتی توزین تکنیک در عملی مالحظات: »مربوطه مقاله

 توضیحات:

 وجود حرارتی توزین هایروش در وزن کاهش یا افزایش فرایندهای انواع در سینتیکی هایویژگی آنالیز برای گوناگونی هایروش

Rate ) سرعت ثابت یابیبرون برای روش، این در آمده دستبه (Energy Activation) سازیفعال هایانرژِی مقادیر .دارد

Constants) قرار استفاده مورد باال دماهای در سریع بسیار هایواکنش برای و پایین دماهای در آهسته بسیار یهاواکنش 

 آن، افقی محور که کنیم رسم نموداری اگر کیسینجر، رابطه براساس .گیردمی
1

𝑇𝑚
− آن، عمودی محور و کلوین، حسب بر  ln

𝛽

𝑇𝑚
2 

 معادل نظر، مورد خط شیب باشد،
𝐸

𝑅
 کرد: تهیه را زیر جدول توانمی اساس، همین بر بود. خواهد 

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA/ZGlyeVZnMUc5VGk5LzIyVTl5RDhpUT09/


 

۰4 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 هاپیک
1

𝑇𝑚
 − ln

𝛽

𝑇𝑚
2  

 517 515520 1پیک 

 5103 51552 2پیک 

 

 شیب خط برابر خواهد بود با: 

شیب =  
5.03 − 5.7

5.552 − 5.5520
=  

5.27
5.5550

= 005  

 

 لذا

005 =  
𝐸

𝑅
=  

𝐸 (𝐽/𝑚𝑜𝑙𝑒)

2.310
 

𝐸 = 0055 𝐽 /𝑚𝑜𝑙𝑒 

------------------------------------------------------------ 

 ؟نیست( صحیح EELSنگاری الکترونی افت انرژی )کدامیک از موارد زیر، در خصوص روش طیف (۰۸
 یابد.هر چه ضخامت نمونه بیشتر شود، دقت شناسایی عناصر کاهش می -1

 است. ها پایینال دریافتی بسیار ضعیف و صحت آماری دادههای بسیار نازک، سیگندر نمونه -2

 تری در شناسایی عناصر سبک نسبت به عناصری با عدد جرمی باالتر دارد.این روش دقت پایین -۳

را  آنها الکترونی وضعیت و پیوند اختالف جذب، هایپیک شکل توان با آنالیزدر ساختارهای کربنی می -۰

 تخمین زد.

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه اسخ:پ

 «(EELS) انرژی افت الکترونی نگارطیف معرفی» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 نگاریطیف EELS، دهدمی نشان توسطم اتمی عدد با عناصری به نسبت بیشتری بسیار شدت با را سبک عناصر هایلبه. 

 سبک، عناصر آنالیز برای خصوصاً EELS تکنیک هستند، کوچک بسیار متوسط، اتمی جرم با عناصر هایلبه کهآنجایی از

 .است قدرتمند ابزاری

 آنالیز عمده هایمحدودیت از یکی EELS دیگر، عبارت به .شودمی پهن کم، انرژی افت با ناحیه مانند لبه هر که است این 

 لبه که شودمی باعث این .کند ایجاد نیز پالسمون چند یا یک تواندمی کند،می تحریک را داخلی مدار یک که الکترونی هر

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/Um5UeGtUTkJzL0dNM0RWTHlCN0JBQT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 ترضخیم با .شودمی پهن و رودمی دست از لبه آلایده شکل نتیجه، در و شود ظاهر باالتری انرژی افت در حاصله طیف در

 مناطقی آنالیز معموالً اما .شوندمی تولید نمونه نازک بسیار نواحی توسط هالبه ینتیزتر .شودمی شدیدتر اثر این نمونه شدن

 تعداد یعنی) سیگنال موارد این در همچنین .نیست عملی کند، ایجاد را کمی هایپالسمون که باشند نازک آنقدر که

 اینهبهی شرایط باید آنالیز، موارد اغلب در بنابراین .است پایین بسیار هم آماری صحت و کوچک بسیار (طیف هایشمارش

 .شود برقرار لبه وضوح عدم و سیگنال و قدرت بین

 طیف زیر شکل EELS 45 و گرافیت الماس، فازهای به مربوطC از تنها شیمیایی ترکیب نظر از مواد این .دهدمی نشان را 

 EELS طیف در eV 202 حدود در جذبی یهاپیک با همگی آنها، ساختار در کربن وجود دلیل به و اندشده ساخته کربن

 کرد. مطالعه را آنها الکترونی وضعیت و پیوند اختالف توانمی جذب هایپیک شکل آنالیز از .اندشده مشخص

 

------------------------------------------------------------- 

 یاصل هاییکاز پ یکیشاهده کرد که م ینیومی،آلوم ینهمس به زم یاژیپس از اضافه کردن عنصر آل یمحقق (۰9

کرده است. به  یداپ یفتتر شبزرگ یایدرجه به سمت زوا 1 یزاندرجه به م ۳۸پراش  یهبا زاو ینیومپراش آلوم

ست؟ ا یافته ییرم چند درصد تغینیوثابت شبکه آلوم ینیومی،آلوم ینهنظر شما با افزودن عنصر مس به زم

 .sin۳9 = ۱/4۳و  sin۳۸ = ۱/41۱و دارد  FCC یساختار بلور ینیومآلوم
 تر شده است.درصد کوچک 2/1حدود  -1

 تر شده است.درصد کوچک ۰/2حدود  -2

 تر شده است.درصد بزرگ 2/1حدود  -۳

 تر شده است.درصد بزرگ ۰/2حدود  -۰

 



 

۰۸ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 «() (2XRD) ایکس اشعه پراش الگوهای کاربرد و تحلیل» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 داریم: نیاز زیر مهم فرمول دو به مساله حل برای

(1)                                                         2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛𝜆 

(2)                                                        
1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =

ℎ2+𝑘2+𝑙2

𝑎2                                           

 داشت: خواهیم شده آلیاژی و خالص آلومینیوم حالت دو برای بنابراین

1𝑠𝑖𝑛32(𝑑ℎ𝑘𝑙)2                                خالص: آلومینیوم :1 حالت =  𝜆 

2𝑠𝑖𝑛35(𝑑ℎ𝑘𝑙)2                          شده: آلیاژی آلومینیوم :1 تحال =  𝜆 

 داشت: خواهیم یکدیگر به نسبت فوق رابطه دو تقسیم با

(𝑑ℎ𝑘𝑙)1

(𝑑ℎ𝑘𝑙)2
=

𝑠𝑖𝑛35
𝑠𝑖𝑛32

=
5.43
5.410

= 1.520 

 کنیم:یم تبدیل ها a نسبت به را ها d نسبت 2 رابطه طبق حال

ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2

𝑎1
2

ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2

𝑎2
2

= 1.520 

 لذا

𝑎2
2

𝑎1
2 = 1.520 

 نتیجه در و

𝑎2

𝑎1
= 1.512 

 شود:می محاسبه زیر صورت به شبکه ثابت تغییرات نتیجه در

درصد تغییرات =  
𝑎2 − 𝑎1

𝑎1
× 155 = (

𝑎2

𝑎1
− 1) × 155 = (5.512) ∗ 155 = +1.26 

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/ZDBHREcyeHBoRDVlYWsyOXhKakNOdz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

( استفاده Ellipsometryسنجی )از روش بیضی تواننمیبرای مطالعه و تعیین کدامیک از پارامترهای زیر  (۱۱

 کرد؟
 مایع و گازی هایمحیط زیرالیه در سطح روی اکسید الیه رشد -1

 گیری قطر متوسط فازهای پراکنده در یک دیسک کامپوزیتیاندازه -2

 گاز یا مایع محیط در زیرالیه سطح روی اتمی یا مولکولی یهاگونه جذب -۳

 نانومتر 1تر از های نازک در مقیاس کوچکگیری ضخامت الیهاندازه -۰

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «سنجیبیضی» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 طرق روش، این از استفاده با تواننمی همچنین بالک. هاینمونه نه دارد کاربرد نازک هایالیه مطالعه برای سنجیبیضی روش

 زد. تخمین درستی به را بالک ماده یک در پراکنده فازهای متوسط

 همزمان هایسنجبیضی در (Situ In) فرایندهایی حین در نمونه ییراتتغ ثبت برای است، دینامیکی روشی که 

 رد .شودمی استفاده ویژه شرایط در خراش ایجاد ها،اسیدشویی اثر نمونه، شدن تمیز نازک، الیه رشد مانند

 راتتغیی همچنین و کرد تعیین را شودمی مطالعه که فرایندی سرعت یا رشد سرعت توانمی همزمان هایسنجبیضی

 .شودمی گیریهانداز زمان به نسبت نوری خواص

 جذب فرایند حین در ضخامت، و نوری هایویژگی تغییرات سنجی،تخلخل قابلیت با سنجبیضی هایدستگاه در 

 هافرهح اندازه تواندمی دستگاه این .شودمی گیریاندازه ،پایین فشارهای یا اتمسفر فشار در فرار مواد واجذب یا

 .کند شناسایی نیز را نانومتر 1۱ از کمتر ضخامت با نازک بسیار هایالیه در هاآن توزیع و

 رفتهگ کار به رسانا هاینمونه مطالعه در که شودمی استفاده قرمز مادون سنجیطیف از سنجبیضی از دیگری نوع در 

 جرم و آزاد بارهای نوری، تحرک چگالی، توانمی خارجی مغناطیسی میدان یک با سنجبیضی تلفیق با که شودمی

 .کرد بررسی ار مؤثر

 توانمی و شودمی تابیده نمونه به قرمز مادون و مرئی فرابنفش، ها،موج طول از ایگستره سنج،طیف سنجبیضی در 

 هاییژگیو سایر ها،کمیت این داشتن با و آورد دست به موج طول گستره در را الکتریکدی توابع یا شکست ضریب

 و کندمی تعیین را نمونه بار و شبکه ارتعاشات هایویژگی قرمز دونما سنجبیضی .کرد بررسی را مواد فیزیکی

 .گیردمی قرار استفاده مورد مواد الکترونی خواص و شکست ضریب بررسی برای طیف، نواحی سایر

 توانمی نیز ،است منفرد اتم یک ضخامت از کمتر هاآن ضخامت که را هاییالیه حتی سنجبیضی از استفاده با 

 پایزوترو یکنواخت، نوری نظر از و باشد مشخص الیه تعدادی از متشکل بایستی مطالعه مورد نمونه .کرد بررسی

 هایتکنیک از باید باشد، نداشته را هاویژگی این اینمونه چنانچه .باشد جاذب غیر و (مشابه فیزیکی خواص دارای)

 .کرد استفاده سنجیبیضی ترپیشرفته

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/dUYxNzVxQW1SMmxrZzRpRGFxSlF6dz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 کمک به اند،گرفته قرار گاز یا مایع محیط در که هایینمونه سطح روی میات یا مولکولی هایگونه جذب 

 تاس پذیربرگشت حرارت، اعمال با مثال، طور به جذب، فرایند ها،واکنش از بعضی در .شودمی مطالعه سنجیبیضی

 و مطالعه مورد توانمی نیز را نوع این از هاییواکنش سنج،بیضی از استفاده با و (شودمی گفته واجذب آن به که)

 که ستا اکسیدی دائمی هایالیه تشکیل از متفاوت فرایندها گونه این که کرد اشاره بایستی .داد قرار بررسی

 .نیست ممکن سنجبیضی از استفاده با هاآن مطالعه امکان

 هک کرد؛ استفاده توانمی مختلف هایمحیط در فلزات و رساناهانیمه اکسیداسیون مطالعه در سنجیبیضی روش از 

 مورد در بررسی این .کرد بررسی مایع هایمحیط یا گازی هایمحیط در را سطح روی اکسید الیه رشد توانمی

 العهمط در روش این .است پذیرامکان مختلف دماهای در فلزات و رسانانیمه سطح روی سولفیدی یا نیتریدی هایالیه

 را الکترولیت - الکترود مشترکفصل توانمی سنجبیضی از استفاده با که شودمی استفاده نیز الکتروشیمی فرایند

 .کرد بررسی همزمان طور به

 خصوص به ،سیلیکون روی نیتریدها و اکسیدها مانند هاییالیه ضخامت گیریاندازه برای رسانا،نیمه صنعت در 

 دشومی استفاده سنجیبیضی روش از آنگستروم، 055 از کمتر هایضخامت با

 ازکن هایالیه در بادیآنتی – ژنآنتی واکنش که است پزشکی و داروسازی در سنجیبیضی کاربردهای از یکی 

 انیکیمک دیدگیآسیب جامدات، در تشعشع از ناشی هایآسیب مطالعه برای سنجیبیضی طرفی از .است بررسی قابل

 .دارد کاربرد الکتریکدی و رسانانیمه سطوح

------------------------------------------------------------- 

های زیر به ترتیب برای بررسی توپوگرافی سطحی دو سطح یاد شده مناسب بوده و از دقت کدامیک از روش (۱1

 باالتری برخوردار است؟ )الف( سطح مواد نرم مانند مواد بیولوژیکی و پلیمری، )ب( سطوح حاوی الیه رطوبت
 میکروسکوپ نیروی اتمی تماسی  –( غیرتماسی AFM)میکروسکوپ نیروی اتمی  -1

 میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی –میکروسکوپ نیروی اتمی تماسی  -2

 میکروسکوپ نیروی اتمی تماسی -میکروسکوپ نیروی اتمی تماسی -۳

 میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی -میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی -۰

 متوسط سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 «اتمی نیروی میکروسکوپ» مربوطه: مقاله

 خیلی استم با یا تماس بدون نمونه توپوگرافی که است صورت بدین دینامیکی اتمی نیروی هایمیکروسکوپ مزایای 

 معموالً) است کم بسیار دینامیکی حالت در نمونه و سوزن بین نیروی کل .شودیم گیریاندازه نمونه و سوزن بین کم

 همچنین .رودمی شمار به االستیک یا نرم هاینمونه مطالعه برای مزیتی کم نیروی این (.نیوتن 15-12 حدود

 .شوندنمی آلوده سوزن با تماس طریق از (wafers Silicon) سیلیکونی ویفرهای مانند هایینمونه

 تصاویر است ممکن صلب هاینمونه مورد در AFM رایب اگر ولی .برسند نظربه گونه یک به دینامیکی و استاتیکی 

 که AFM .باشند متفاوت کامالً تصاویر است ممکن باشد، کرده میعان صلب نمونه یک سطح روی آب الیه چند مثال

 التح در که حالی در کند، تصویر را آن زیر سطح و ندک نفوذ الیه این به تواندمی کندمی کار استاتیکی حالت در

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/Z3VadVExVlBOMXo0RVZGRko1alFpUT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

AFM ،روش اب مرطوب سطوح توپوگرافی گیریاندازه دقت دیگر، بیان به .کندمی تصویر را مایع سطح دینامیکی 

 است. پایین بسیار غیرتماسی

------------------------------------------------------------- 

در میکروسکوپ  WDSو  EDSهای کاربردی دو روش زیر مقایسه درستی بین پتانسیلهای کدامیک از گزینه (۱2

 ؟دهدنمی( ارائه SEMالکترونی روبشی )
 .است EDS بهتر از WDS در روش هایکپ یکقدرت تفک -1

 .است EDS کمتر از WDS هاییکدر پ یف،ط ینهموجود در زم یزهاینو -2

 .کندیل معم EDS بهتر از WDSتر، عناصر سبک ییدر شناسا -۳

 دارد. ییدقت باال یزن یرهمگنو غ یرمسطحغ یهانمونه یبر رو EDS، آزمون WDSبرخالف آزمون  -۰

 آسان بسیار سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 «روبشی الکترونی میکروسکوپ در موج طول تفکیک و انرژی تفکیک هایسیستم» مربوطه: مقاله

 دارند: اصلی تفاوت چند WDS و  EDS سیستم

 سیستم با پایین هایغلظت در پذیریتفکیک WDS سیستم از بهتر EDS درصد( 1/5 برابر در درصد 50/5) است 

 سیستم از استفاده با هاپیک جداسازی WDS سیستم به نسبت EDS  انجام بهتر است، هاپیک یپوشانهم دارای که 

 است. EDS از بهتر WDS روش در هاپیک تفکیک قدرت دیگر، عبارت به .شودمی

 هایپیک در زمینه، در موجود اغتشاشات WDS  فراهم تردقیق صورت به را کمّی شناسایی امکان که است کمتر 

  کند.می

 سیستم از استفاده WDS سیستم به نسبت EDS دارد باالتری زینهه و است گیرتروقت. 

 سیستم از استفاده WDS به نسبت EDS پرتو به زیرا شود؛می محفظه و نمونه به بیشتری آسیب سبب X انرژی با 

  .است نیاز بیشتر

 تر،سبک عناصر شناسایی در WDS از بهتر EDS کند.می عمل 

 روش دو هر WDS و EDS باعث تواندمی سطح ناهمگنی و ریناهموا هرگونه و دارند آنالیز برای صاف سطح به نیاز 

 شود. هاگیریاندازه در توجه قابل خطای ایجاد

------------------------------------------------------------- 

محققی در مطالعات خود به دنبال مشاهده برخی از اجزای مواد زیستی بود و از میکروسکوپ الکترونی عبوری  (۱۳

(TEMبرای این منظور اس )سازی کرد ولی های مختلف، ماده زیستی خود را آمادهتفاده کرد. وی بارها به روش

موفق به مشاهده تصاویر با کیفیت و واضح نشد. به نظر شما دلیل این مشکل چه بوده و چه راهکاری برای رفع 

 کنید؟آن پیشنهاد می
 زمونخشک کردن نمونه با آون قبل از انجام آ –وجود رطوبت در بافت زیستی  -1

 آغشته کردن نمونه به یک فلز سنگین مانند اسمیوم قبل از انجام آزمون –چگالی پایین بافت زیستی  -2

 حذف خأل دستگاه و انجام آزمون در شرایط محیطی -عدم امکان تهیه نمونه  -۳

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/c2I2OUJKc09LNHgvNElMUG5uMFE5UT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 مطالعه کرد. TEMتوان ماده زیستی را با استفاده از دستگاه نمی –وجود رطوبت در بافت زیستی  -۰

 سخت ل:سوا سطح

 2 گزینه پاسخ:

 «TEM توسط پراش الگوی و تصویر ایجاد هایروش» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 یستیز هایبافت مطالعه برای جرم -امتضخ از ناشی کنتراست مکانیزم از بیولوژی، در استفاده مورد هایمیکروسکوپ اغلب در

 شکیلت گوگرد و نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن، کربن، مانند سبک عناصر از عمدتاٌ بیولوژیکی ماده حقیقت، در .شودمی استفاده

 زا بیولوژیکی مواد که است دلیل همین به دهند.نمی انجام ماده با تداخلی هیچ عبوری هایالکترون کهطوری به شوند،می

 (osmium) اسمیوم مانند سنگین فلز یک به را نازک نمونه توانمی چالش، این رفع برای برخوردارند. کمی بسیار کنتراست

 به تنسب قبولی قابل کنتراست و شوند برخوردار باالتری جرم از هستد نظر مورد که نمونه از خاصی هایبخش تا کرد آغشته

 وسطت پراش الگوی و تصویر ایجاد هایروش» مقاله به توانیدمی بیشتر اطالعات سبک برای .آورند دست به دیگر هایبخش

TEM» مقاله و نانو آموزش سایت ISI کنید. مراجعه زیر  

Mielańczyk, Łukasz, Natalia Matysiak, Olesya Klymenko, and Romuald Wojnicz. 

"Transmission electron microscopy of biological samples." The transmission electron 

microscope-theory and applications 1 (2510) 

------------------------------------------------------------- 

 ؟است نادرست )XPS (یکسفوتوالکترون اشعه ا سنجییفدر رابطه با ط یرز یهااز گزاره یککدام (۱۰
 باید تکفام باشد. XPSماده با استفاده از روش  اشعه ایکس مورد استفاده برای آنالیز -1

 یجانب تفکیک این روش، قدرت دهد،پوشش می را وسیعی مورد استفاده، منطقه ایکس اشعه کهآنجایی از -2

 ندارد. مناسبی

-Ultra) باال بسیار خأل باست ازهای آب بر روی سطح نمونه، میای از مولکولبرای جلوگیری از تشکیل الیه -۳
High Vacuum) .استفاده کرد 

 وجود ندارد.  XPSبه دلیل فشار بخار باالی مایعات و گازها، امکان آنالیز این مواد با روش  -۰

 متوسط سوال: طحس

 ۰ گزینه پاسخ:

 «(XPS) ایکس اشعه توالکترونیفو نگاریطیف: »مربوطه مقاله

 توضیحات:

 ایکس اشعه فوتوالکترونی نگاریطیف (Spectroscopy Photoelectron ray-XPS=X)، نگاریطیف معنای به 

 اشعه انرژیتک هایفوتون روش، این در .است ایکس اشعه هایفوتون تابش اثر در ماده از شده جدا هایالکترون

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/TUVLU1VhcGVXUW1iUUFRNEZuejhUQT09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/ZnZFb2pGTm1WMUhrN003eWdwWTZKUT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 بنابراین، .شوندمی کنده ماده انرژیِ مختلف سطوح از هاالکترون و کنندمی ردبرخو ماده هایاتم به ایکس

 هاالکترون داشتن قرار و ایکس اشعه بودن فامتک علت به .داشت خواهیم گوناگون هایانرژی با هاالکترون از طیفی

 خارج ماده سطح از که هاییکترونال .دارند ایگسسته مقادیر نیز شده جدا هایالکترون انرژی انرژی، گسسته سطوح در

 از ایمجموعه آنالیز، این کلی طیف و دهندمی دست از را خود انرژی از بخشی متوالی، برخوردهای در شوند؛می

 .است ولت کیلوالکترون 1-11۱ ایکس اشعه هایفوتون انرژی معموالً  .اندگرفته قرار زمینه یک روی که هاستپیک

  .است ولت الکترون 1 تا 510 بین هاآن انرژی پهنای و نیستند انرژی تک هافوتون این

 تکنیک اگرچه XPS مناسب نیز نمونه سطحِ نزدیک هایالیه پیوندی حالت و شیمیایی ترکیبات تعیین برای 

 .ندارد مناسبی جانبی تفکیک قدرت پوشاند،می را وسیعی منطقه ایکس پرتو که جایی آن از اما است

 ستا انرژی تحلیلگر ورودی نزدیکی در نمونه گرفتن قرار موقعیت و است گرم میلی 1 حدود در نیاز مورد نمونه مقدار 

 الکتروستاتیکی کرهنیم درون به الکتریکی میدان اعمال اثر در تحلیلگر به ورود ابتدای در سطح، از خروجی هایالکترون تا

 .شوند تفکیک انرژی مقدار نظر از آشکارساز به رسیدن از پیش و شوند جمع

 آنالیز برای نیاز مورد فشار کمینه XPS، حدود هاالکترون برای میانگین آزاد پویش فشار این در که است تور 15-0 حدود 

 از اییهال با سرعت به سطح فشار این در اما شوندمی آنالیز یکدیگر با برخورد بدون تقریباً  هاالکترون و است متر 1

 استفاده بنابراین .سازدمی مشکل را سطح آنالیز این و شودمی پوشیده دیگر هایمولکول و آب هایمولکول

 .است نیاز UHV) Vacuum High (Ultra باال بسیار خأل از

 دستگاه در XPS جودو آرگون مثل گاز یک هاییون از پرتویی تاباندن کمک به برداریالیه و نمونه سطح بمباران امکان 

 یاییشیم ترکیب تغییر و شد خواهد پذیرانجام نمونه عمق در آنالیز سطح، از بردارییهال با حالت این در .دارد

 .کرد بررسی توانمی را عمق به سطح از

 وجود فوتوالکترون خروج اثر بر نمونه شدن باردار مشکل هاآن تمامی در که باشند گاز و مایع جامد، توانندمی هانمونه 

 شدن باردار به منجر تواندمی کار این اما .کرد جبران را نمونه مثبت بار الکترون، پرتاب اب توانمی موارد بعضی در .دارد

 فائق نمونه شدن باردار مشکل بر توانمی زمین به نمونه مناسب اتصال با جامد مواد در .شود نیز منفی صورت به نمونه

 و دارند قرار محفظه یک در مایع و گاز مایعات، و شکلگازی مواد در .است نمونه سطح یونی بمباران نیز دیگر روش .آمد

 تعبیه کوچکی بسیار سوراخ الکترون، خروج برای .تابدمی آن به ایکس، اشعه برابر در شفاف پنجره یک از ایکس اشعه

 دارد وجود مایع مواد آنالیز در که مشکلی .است تور 15-2 تا 1 بین گازها برای محفظه داخل فشار و است شده

 جامدند هانمونه بیشتر عمل در اما .است ایچندمرحله کردن پمپ به نیاز که است مایعات باالی نسبتاً  بخار فشار

 قرص صورت به فشار تحت را هاآن توانمی پودری، هاینمونه مورد در .باشند غیرپودری یا پودری صورت به توانندمی که

 جز XPS تکنیک .داشت نگه ثابت (کربن چسب مانند) هچسبند ماده یک به آغشته سطح یک روی بر یا کرد درست

 تا بیولوژیکی مواد از مختلف مواد آنالیز برای و کندنمی وارد نمونه به آسیبی که شودمی محسوب غیرمخرب هایروش

 .است استفاده قابل متالورژیکی

 

 

 



 

۱۰ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

قطر  رییگد و به دنبال اندازهسنتز کردن یمیاییرا با استفاده از روش سونوش یدو دانشجو به طور مشترک ذرات (۱۱

آزمون  ین( استفاده کردند و اDLSنور ) ینامیکید یهدف از روش پراکندگ ینا یمتوسط ذرات بودند. آنها برا

 یراز موارد ز یکر متفاوت بود. به نظر شما کدامیابس یکدیگرآنها با  یجرا به طور جداگانه انجام دادند اما نتا

 باشد؟ یجتفاوت در نتا ینا یجادا یبرا یموجه یلدل تواندینم
 
 مورد استفاده توسط دو دانشجو متفاوت بوده است.  نوع محلول -1

 غلظت نانوذرات پخش شده در پایه حالل توسط دو دانشجو متفاوت بوده است.  -2

 های مورد استفاده توسط دو دانشجو متفاوت بوده است. دمای محلول -۳

 فاوت بوده است.مدت زمان انجام آزمون توسط دو دانشجو مت -۰

 متوسط سوال: طحس

 ۰ گزینه پاسخ:

 «نانوذرات اندازه مطالعه برای( DLS) دینامیکی نور پراکندگی روش» مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 زیر صورت به معادله این .شود می تعریف انیشتین -استوک معادله وسیله به آنها براونی حرکت سرعت و ذرات ازهاند بین ارتباط

 است:

𝑑(𝐻) =
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝐷
 

Hd ذره، هیدرودینامیکی قطر K بولتزمن، ثابت η سیستم فشار و چگالی به و بوده وابسته دما به که است حالل ویسکوزیته 

 ممکن شود انجام مختلف دماهای و هاحالل در DLS تست اگر بنابراین .است نفوذ ضریب D و مطلق دمای T نیست، مرتبط

 دارد. بستگی آن در معلق ذرات غلظت و دما، حالل، نوع به هم محلول ویسکوزیته آید. دست به متفاوتی نتایج است
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۱۱ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

 

شود. ها و تایرها استفاده میسازی، از فناوری نانو برای بهبود عملکرد الستیکعت الستیکامروزه در صن (۱4

های مورد استفاده برای وسایل نقلیه کدامیک از موارد زیر از مزایای استفاده از فناوری نانو در ساخت الستیک

 ؟رودنمیبه شمار 
 عالاشت برابر در عالی مقاومت و پایین، وزن ال،با ابعادی پایداری و حرارتی مقاومت با هاییالستیک ساخت -1

  محبوس هوای نشت برابر در باال بسیار مقاومت با هاییالستیک ساخت -2

 زیستمحیط در سریع تجزیه قابلیت با سبز هایالستیک ساخت -۳

 باال مکانیکی استحکام و اشتعال دمای با هاییالستیک ساخت -۰

 آسان بسیار سوال: طحس

 ۳ گزینه پاسخ:

 (2) خودرو الستیک در نانو فناوری کاربرد مربوطه: قالهم

 توضیحات:

 خودرو الستیک در نانو فناوری کاربرد مورد در شده مطرح هایایده

 مانند االستومری نانوکامپوزیت تهیه :الستیک اشتعال دمای افزایش SBR (یا rubber butadiene-Styrene) عنوانبه 

 ذفح آن، اصلی دلیل و دهدمی بهبود را مکانیکی استحکام و اشتعال دمای جمله از آن خواص برخی الستیک، در پایه مواد

 .است دوده از زیادی مقدار

 دوده اب مواد این کردن جایگزین طریق از پایین وزن با االستومری نانوکامپوزیت سازیینهبه و تهیه :الستیک وزن کاهش 

 تواندمی نانوفیلر درصد 0 تا 3 حدود افزودن نمونه، برای .کندمی فراهم را دوده توجهی قابل درصد حذف امکان الستیک، در

 آن وزن الستیک، به نانوفیلر درصد 0 تا 3 افزودن با رو،نای از .کند ایجاد را دوده درصد 00 تا 05 معادل مکانیکی استحکام

 .یابدمی کاهش توجهیقابل مقدار به

 ویژهبه االستومری هاینانوکامپوزیت :گاز نفوذپذیری برابر در مقاومت افزایش EPDM عبوردهی ضریب داشتن دلیل به 

 هاییژگیو از یکی .گیرند قرار استفاده مورد هاتیوب و تایر داخلی پوشش در توانندمی (هوا ویژه به) گازها به نسبت پایین

 توانندمی هانانوکامپوزیت این .است گازها عبور و نفوذ برابر در آنها باالی بسیار مقاومت ،EPDM پایه هاینانوکامپوزیت

 لهجم از بحث مورد هاینانوکامپوزیت .شوندمی استفاده هوا نشت از پیشگیری هدف با امروزه که باشند موادی جایگزین

 .باشند تهداش خودرو صنعت در را وسیعی کاربردهای و شده کامپوزیت هاترموپالستیک با توانندمی که هستند االستومرهایی

 و اختس صنایع در پرمصرف ایماده عنوانبه توانندمی االستومر ترموپالستیک هاینانوکامپوزیت :خودرو الستیکی قطعات 

 نوز ابعادی، پایداری حرارتی، مقاومت االستیک، مدول بودن باال مواد، این هایویژگی از .روند کار به خودرو قطعات تولید

 نانو  یفناور یکاربردها  سؤال 2۱:  سؤاالتتعداد 
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۱4 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 توانندمی (PP) پروپیلنپلی و EPDM پایه االستومر ترموپالستیک نانوکامپوزیت .است شعله برابر در مقاومت و پایین

 .آورند وجود به خودرو قطعات ساخت در چشمگیر تحولی

 برود. بین از و تجزیه سرعت به زیستمحیط در که نیست الستیکی سبز، الستیک از منظور که است ذکر هب الزم

------------------------------------------------------------- 

 است، به این معنی که ....  ... فرآینـد یک فعال، کربن توسط نامطبوع بوی جذب فرآیند (۱7
 دام به دخو ساختاری منافذ داخل در را بو دهندهتشکیل هایمولکول تواندمی فعال کربن – فیزیکی -1

 بیاندازد.

 ادایج بو هایمولکول با قوی عرضی اتصاالت توانندمی فعال کربن سطح در عاملی هایگروه – شیمیایی -2

 کنند.

 یوندهایپ آنها با فیزیکی، صورت به بو هایمولکول انداختن دام به با همزمان فعال کربن – فیزیکوشیمیایی -۳

  کند.می برقرار کوواالنسی قوی

 دام به را آنها ضعیف، عرضی اتصاالت توسط بو هایمولکول سطحی جذب با ابتدا فعال بنکر – فیزیکی -۰

 بلعد.می را آنها خود، داخلی حفرات سمت به آنها هدایت با سپس و اندازدمی

 آسان بسیار سوال: طحس

 1 گزینه پاسخ:

 ضدبو خاصیت ایجاد برای نانومواد از استفاده با منسوجات تکمیل مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 هایولمولک انداختن دام به توانایی فـعال کربن و است فیزیکی فراینـد یک فعال، کربن توسط نامطبوع بوی جذب فرآیند

 ینا ساختار در ریز بسیار شیارهای و هاروزنه وجود فعال، کربن هایویژگی از یکی .دارد را بدن از شده تصاعدم بوی ترکیبات

 کربن ساختار در افتاده دام به هایمولکول جدایش سبب گرما اعمال .بیاندازد دام به را بو هایمولکول تواندمی که است ماده

 .شودمی فراهم منسوجات کردن خشک و شستشو حین در دمایی چنین و شودمی فعال

------------------------------------------------------------- 

پذیری از خود نشان دهد، کدامیک از شروط زیر تخریبرای اینکه یک پلیمر زیستی سنتزی، خاصیت زیستب (۱۸

 باید تأمین شود؟
 باشد. استری گروه دارای پلیمر -1

 باشد. انسان بدن دمای به نزدیک پلیمر شدن ایشیشه دمای -2

  باشد. داشته وجود بدن دمای و پلیمر شدن ایشیشه دمای بین زیادی اختالف -۳

  باشد. داشته وجود آن ساختار در دوگانه پیوندهای و ضعیف بسیار پلیمر عرضی اتصاالت -۰
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۱7 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 پزشکی زیست در نانوالیاف کاربردهای مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ذوب دمای و (gT) شدن ایشیشه تبدیل دمای شود،می استفاده نانولیفی هایداربست در مصنوعی پلیمرهای از کههنگامی

(mT) باشد، (گرادسانتی درجه 37) بدن دمای نزدیک پلیمر شدن ایشهشی تبدیل دمای اگر .است اهمیت حائز بسیار پلیمر 

 از .شودمین تخریب پلیمر باشد، دما این از باالتر بسیار پلیمر شدن ایشیشه تبدیل دمای کهدرصورتی .شودمی تخریب پلیمر

 .نیست ستفادها قابل مکانیکی گییکپارچ و ثبات نداشتن دلیلبه باشد، بدن دمای نزدیک پلیمر ذوب دمای اگر عملیاتی، دیدگاه

 .شوند سازگاریزیست موجب توانندنمی تنهایی به استری هایگروه همچنین

------------------------------------------------------------- 

های سنتزی است. این ذرات اغلب با چه موادی اصالح های متداول در هیدروژلنانوذرات رس یکی از افزودنی (۱9

 شوند و هدف از این کار چیست؟سطحی می

 ویژه حسط افزایش – کیتوسان -1

  صفحات بین فاصله افزایش  - (کلراید آمونیوم آلی دی متیل دی) پلی -2

 داخلی سطوح شیمیایی سازیفعال  - نقره نانوذرات -۳

 صفحات بین فاصله افزایش - سرامیکی نانوذرات -۰

 آسان سوال: طحس

 2 گزینه پاسخ:

 غذایی صنایع در نانوفناوری کاربرد معرفی مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 صفحات ینب فاصله تا کنندمی اصالح آلی مواد توسط را رس ذرات ابتدا رس، -پلیمر هیدروفوبیک هاینانوکامپوریت تولید برای

 پایه هایهیدروژل به توانمی نمونه برای .شود پذیرامکان آنها درون به هیدروژل سازنده پلیمرهای ورود و یابد افزایش آنها

 هاینمک ندمان) پایین مولکولی وزن با کاتیونی مواد از ها،هیدروژل از دسته این سنتز برای .کرد اشاره کیتوسان-موریلونیتمونت

 دیگر پلیمری مواد یا/و (کلراید آمونیوم متیل تری(آمیدوپروپیل اکریل-3) د،کلرای آمونیوم هگزادسییل نظیر آمونیومی قلیایی

 رس فحاتص سطح اصالح برای آلی مواد از بنابراین .شودمی استفاده ((کلراید آمونیوم آلی دی متیل دی) پلی و کیتوسان مانند)

  شود.می استفاده
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۱۸ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 
 ؟کندنمیا به درستی توصیف ها رهای زیر، ساختار و خواص زئولیتکدامیک از گزاره (4۱

  .شوندمی اشغال آب هایمولکول و هاکاتیون توسط آنها بعدی سه ساختار در موجود منافذ -1

 تواندنمی بازی هایمحیط در و دارد پایینی استحکام متخلخل ساختارهای سایر مانند زئولیت ذرات ساختار -2

 باشد. مقاوم مولکولی تحرکات برابر در

 تقیممس نسبت دمایی پایداری با و عکس رابطه کاتیون نسبی میزان با هازئولیت ختارسا در Si/Al نسبت -۳

 .دارد

 .کند تغییر آب و یون تبادل یا و حرارت اعمال با تواندمی هانانوزئولیت شیمیایی ساختار -۰

 آسان سوال: طحس

 2 گزینه پاسخ:

 کاربردها و هاویژگی نانوزئولیت، مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 در و انددهش گزارش آتشفشانی هایسنگ و رسوبی هایسنگ در که هستند ایکریستاله هایآلومینوسیلیکات ها،نانوزئولیت 

 وادم این .دارند قرار توجه مورد اصلی هایسنگ ژنتیکی و رسوبی هایمحیط برای ارزشی با شاخص عنوانبه شناسیسنگ

 تیکالکتروستا بار تعادل ایجاد برای هاییکاتیون از و بوده باز بعدی سه ساختار یک با (Tectosilicates) هاییتکتوسیلیکات

 به منجر چهاروجهی آلومین و سیلیکا مختلف اتصاالت .اندشده تشکیل آب و راهدرال،تت آلومین ،(2SiO) سیلیکا ساختار

 وسطت خالی فضاهای این که طوری به شود؛می مولکولی مقیاس در خالی فضاهای و منافذ با بعدی سه ساختار یک تشکیل

 آب و یون تبادل یا و حرارت اعمال با ندتوامی هانانوزئولیت شیمیایی ساختار .شوندمی اشغال آب هایمولکول و هاکاتیون

 مولکولی ریغربالگ توانایی خالی، فضای باالی حجم به توانمی هانانوزئولیت شیمیایی و فیزیکی خواص دیگر از .کند تغییر

(Sieving Molecular) ،مواد جزء دو هر هانانوزئولیت و هارس اگرچه .کرد اشاره باال کاتیونی تبادل ظرفیت و عالی 

 هایوئیدکل یا کوچک ذرات به راحتیبه هارس .است متفاوت یکدیگر با آنها ساختار اما روند،می شمار به آلومینوسیلیکاتی

 ولکولیم تحرکات برابر در توانندمی حتی که دارند سختی بعدی سه ساختارهای هانانوزئولیت ولی شوندمی شکسته خاک

  .باشند مقاوم نیز

 

 نسبت ها،نانوزئولیت کنندهتعیین هایویژگی از یکی Si/Al آلومینیوم حضور از ناشی بار تعادل عدم اثر در نسبت این .است 

 ساختار در Si/Al نسبت .دهدمی قرار تأثیر تحت را مواد این یونی تبادل پارامترهای و کندمی تغییر هانانوزئولیت ساختار در

 به یلیکاس نسبت براساس مواد این .دارد مستقیم نسبت دمایی پایداری با و عکس رابطه کاتیون نسبی میزان با هازئولیت

 :شوندمی تقسیم زیر کلی دسته چند به آلومین

 پایین نسبت با هایینانوزئولیت  Si/Al (1-110) 

 متوسط نسبت با هایینانوزئولیت Si/Al (2-0) 

 باالی نسبت با هایینانوزئولیت Si/Al (15-هزار چندین) باال 

https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-/ZXFJeW5xTFhxalNFS1BLOFAwZlgxdz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

هایی شود. به نظر شما، چه نوع حاملهای نانومتری در فرآیند دارورسانی هدفمند استفاده میمروزه از حاملا (41

تجمع بیشتر دارو در محل اثر با »و « آبی محیط در پایین بسیار حاللیت با داروهایی حمل»به ترتیب برای 

 تر هستند؟مناسب« سرعت آزادسازی بسیار پایین

 یمرهادندر - یمریپل هاییسلما -2  یمریپل هاییسلما -جامد  یدییپنانوذرات ل -1  

 هالیپوزوم – یمریپل هاییسلما -۰  یدروژلنانوذرات ه -جامد  یپیدینانوذرات ل-۳ 
 

 آسان سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 دارویی هاینانوحامل بر ایمقدمه مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 در دارو بیشتر تجمع برای پلیمری هایمایسل و آبی محیط در کم بسیار حاللیت با داروهایی حمل برای جامد لیپیدی نانوذرات

 ند.هست ترمناسب پایین بسیار آزادسازی سرعت با اثر محل

 دارو یشترب تجمع کمتر، انحالل سرعت ،یفیزیولوژیک شرایط در پایداری دارو، یذاربارگ یباال ظرفیت به توجه با هایسلام 

 .دارند ایگسترده هایکاربردهدفمند، دارورسانی در سطحی، تغییرات توانایی و ،اثر محل در

 جامد لیپیدی نانوذرات (nanoparticles lipid solid یا SLN) یک از که هستند لیپیدی نانوذرات از یدیگر مونهن 

 و نداشده تشکیل ها موم و استروییدها چرب، اسیدهای لیپیدها، گلیسیریدها،تری از متشکل جامد لیپیدی ماتریس

 ترکیبات ،آنها فرموالسیون در است الزم ذرات این پایداری افزایش منظور به دارند. میکرومتر 1 از کمتر ایاندازه

 با داروهایی حمل و یذاربارگ منظور به توانمی نانوذرات این از .شود استفاده (surfactants) سطحی کنندهاصالح

 مانند مختلف هایروش کمک با و آزاد، مشخص زمان مدت در را آنها و کرد استفاده آبی محیط در کم بسیار حاللیت

 .رساند نظر مورد موضع به تزریقی و خوراکی هایروش

------------------------------------------------------------- 

از انواع ذرات  یکافزودن کدام یببه ترت ی،سنتز هاییدروژلتورم مجدد ه یتنرخ تورم و قابل یشافزا یراب (42

 مناسب است؟ یرس
 موریلونیت مونت - میکا -2   میکا – موریلونیت مونت -1

 کائولینیت – ورمیکولیت -۰    میکا – کائولینیت -۳

 متوسط سوال: طحس

 1 گزینه پاسخ:

 کشاورزی در نانوکامپوزیتی هایهیدروژل :مربوطه مقاله

 

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87/YVZoQnFHRGdFWnRLdXRlSHVobUdRQT09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%84/N1d0SG9BMks0cTVZbkV4elNTWEEyUT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 توضیحات:

 نیز سر نوع .دارد بستگی پلیمری شبکه ساختار و شدن، خشک روش ذرات، اندازه مانند مختلفی پارامترهای به تورم نرخ 

 ورمت نرخ دارای موریلونیت مونت رس نمونه، برای .دهد قرار تأثیر تحت را تورم سینتیک توجهی قابل طور به تواندمی

 .است کائولینیت و میکا ورمیکولیت، هایرس به نسبت باالتری

 راتذ فاقد کامپوزیتی هایهیدروژل از بیشتر یتینانوکامپوز هایهیدروژل مجدد تورم که دهندمی نشان مطالعات نتایج 

 درتق باالترین دارای وکائولینیت، مویلونیتمونت ورمیکولیت، مانند مختلف هایرس با مقایسه در میکا رس .است رس

 .است مجدد تورم

------------------------------------------------------------- 

شوند تجویز نمی به تنهایی  هرگز (APIsیا  active pharmaceutical ingredients) رکیبات فعال داروییت (4۳

 در زیر هایگزاره از شود. کدامیکاضافه می (excipient) اکسپیانت موسوم به هاییبه آنها افزودنیاغلب و 

 است؟ به مواد دارویی صحیح هادالیل افزودن اکسپیانت مورد

 .کنند یآن را اختصاص توانندیداده و م ییررا تغ ییعملکرد دارو هایانتاکسپ -الف

 .دهندیرا بهبود م یماردارو توسط ب یرشداده و پذ یشدارو را افزا یستیز یفراهم هایانتپاکس -ب

 .شوندیبه دارو افزوده م (filler) تمام شده دارو به عنوان پرکننده یمتبا هدف کاهش ق هایافزودن ینا -ج

 .کرد یبر آن را مهندس حاکم یزمدارو و مکان یآزادساز ینتیکس توانیمواد م یناز ا یریگبا بهره -د

 .دکنیم یریجلوگآنازمصرف یناش هاییتداده و از بروز التهاب ومسموم یشدارو را افزا یمنیا هایانتاکسپ -ه

 

 ه – ج – الف -2     د – ب - الف -1

 ه – د – ج -۰     د – ج – ب -۳

 متوسط سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 دارورسانی هایسیستم معرفی مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 است. صحیح د و ب الف، هایگزاره

 به  هرگز (Is(AP ingredients pharmaceutical active)) دارویی فعال ترکیبات که گفت توانمی خوبی تقریب با

 عملکرد هااکسپیانت .شودمی اضافه (excipient) اکسپیانت به موسوم هاییافزودنی آنها به اغلب و شوندنمی تجویز تنهایی

 والسیون،فرم نهایی حجم و اندازه شدن، پخش نحوه پایداری، که معنا بدین کنند؛ اختصاصی را آن توانندمی و داده تغییر را دارویی

 زیستی یفراهم افزایش موجب تا شودمی دستکاری و کنترل هااکسپیانت کمک با رنگ، و بو طعم، تغییر و انحالل، میزان تغییر

 دادند شانن مطالعات اما ندارند، تأثیری فرموالسیون بر ترکیبات این که شدمی تصور ابتدا در .شود بیمار توسط دارو پذیرش و

 در دهاستفا مورد یهااکسپیانت نوع اساس بر .باشند مؤثر زیستی فراهمی نیز و دارو جذب دارمق و سرعت بر توانندمی آنها که

 شود.می تغییراتی دستخوش داروها آزادسازی فرموالسیون،

https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C/YmpmeHBJejZSb25MUG5BZ1RaL2ZhZz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

دهد. با توجه های آزادسازی دارو نشان مینمودار، تغییرات پالسمای دارو را بر حسب زمان برای انواع مکانیزم (4۰

های ( به ترتیب مربوط به کدامیک از مکانیزم۳( و )2(، )1زادسازی دارو، به نظر شما نمودارهای )به سینتیک آ

 آزادسازی هستند؟

 
 

 سریع آزادسازی – پایدار آزادسازی – شده کنترل آزادسازی -1

 سریع آزادسازی - شده کنترل آزادسازی –پایدار آزادسازی -2

 اثر طوالنی آزادسازی – پایدار آزادسازی - سریع آزادسازی -۳

 شده کنترل آزادسازی - پایدار آزادسازی - اثر طوالنی آزادسازی -۰

 متوسط سوال: طحس

 1 گزینه پاسخ:

 ارورسانید هایسیستم معرفی مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 یآزادساز و پایدار آزادسازی بر مبتنی هایسیستم رایج، دارورسانی هایسیستم برای را دارو آزادسازی میزان شده، ارائه شکل

 هستند: زیر فرآیندهای به مربوط شده یاد نمودارهای شکل، این در .دهدمی نشان را زمان گذشت با شده کنترل

 شده کنترل ادسازیآز به مربوط (1) نمودار

 پایدار آزادسازی به مربوط (2) نمودار

 سریع آزادسازی به مربوط (3) نمودار

 .دارد نگه ثابت بیشتری زمان در را دارو غلظت است توانسته تغییریافته آزادسازی شودمی مشاهده که همانطور

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C/YmpmeHBJejZSb25MUG5BZ1RaL2ZhZz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

ماده  ین( است. افزودن ا2TiO) یتانیومت اکسیدینانوذرات د ی،بتن یهامتداول در سازه هاییاز افزودن یکی (4۱

  شود؟یم یراز خواص ز یککدام یجادبه مخلوط بتن منجر به ا

 یرشزمان گ یش؛ )ج( افزا بتن یهاترک یپرکنندگ یت)ب( خاص یستی؛فوتوکاتال یزشوندگیخودتم یت)الف( خاص

 .بتن یدراسیونسرعت ه یشبتن؛ )ه( افزا یبتن؛ )د( بهبود مقاومت فشار

 ه – د – الف -2     د – ب – فال -1

 ه – ج – ب -۰     د – ج – ب -۳

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه :پاسخ

 (2) تنب در فناوری نانو کاربرد :مربوطه مقاله

 توضیحات:

 و طبیعی یهاآلودگی .است ساختمان صنعت در نانوفناوری از استفاده موارد ترینمهم از یکی فوتوکاتالیستی، خودتمیزشوندگی

 در توانندمی صنعتی هایپساب و هااتومبیل از ناشی آلدهیدهای و هاکلروفنول ها،VOC کربن، مونوکسید ،xNO مانند صنعتی

 در دگیخودتمیزشون اثر شدن فعال برای .شوند تجزیه تیتانیوم اکسیددی نانوذرات حضور در فوتوکاتالیستی هایواکنش اثر

 و خودتمیزشونده محصوالت حاضر، حال در .است نیاز مورد اکسیژن و هوا رطوبت خورشید، طبیعی نور تیتانیوم، اکسید

 ویکردر این .شوندمی تولید هاجاده هایپوشکف و هاساختمان نمای در استفاده برای مختلف هایشرکت توسط بتنی ضدآالینده

 بر الوهع تیتانیوم اکسید دی نانوذرات از استفاده که است شده داده نشان دیگر، سویی از .است شده سازیپیاده ژاپن و اروپا در

 بتن فشاری و خمشی مقاومت افزایش و گیرش، زمان کاهش هیدراسیون، سرعت افزایش باعث خودتمیزکنندگی، خاصیت

 .شودمی

------------------------------------------------------------- 

های بتنی است. کدامیک از های مورد استفاده در سازهترین افزودنییکی از مهم (2SiOنانوذرات سیلیس ) (44

 ؟رودنمیسیلیس به شمار  -های ساخت کامپوزیت سیمانموارد زیر جزء مزیت
 سیمان هیدراتاسیون از ناشی هایترک کاهش -1

 اسیدی هایآب و هاسولفات حضور از ناشی هایآسیب ربراب در بتن دوام افزایش -2

  آنها رشد مسیر در انحراف ایجاد و بتن هایترک کردن پر -۳

 بتن در آنها نفوذ عمق کاهش و کلر هاییون تحرک کاهش -۰

 متوسط سوال: طحس

 ۳ گزینه پاسخ:

 (2) بتن در فناوری نانو کاربرد مربوطه: مقاله

 

https://nanoeducation.ir/article-detail/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/bnNIdlhNRW92czJDMzNDbFhpVU1yZz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/bnNIdlhNRW92czJDMzNDbFhpVU1yZz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 توضیحات:

 دوام (2) سیمان، هیدراتاسیون از ناشی هایترک کاهش (1) به توانمی بتن در سیلیس ذرات از استفاده هایمزیت ترینمهم از

 انواع کارگیریبه با باال نهایی استحکام به یافتن دست (3) اسیدی، هایآب و هاسولفات ورحض از ناشی هایآسیب برابر در بهتر

 نوع این مصرف موارد از .کرد اشاره بتن در آنها نفوذ عمق کاهش و کلر هاییون تحرک کاهش (0) و بتن، هایکنندهسوپرروان

 قطعات و هاستون ها،شمع دریائی، هایاسکله ساخت به مربوط هایریزیبتن (1) :کرد اشاره زیر موارد به توانمی هاسیمان

 کلر هاییون ویژهبه شیمیایی حمالت معرض در که بتنی هایسازه کلیه ساخت (3) و آالت،ماشین فونداسیون (2) ساخته،پیش

 .دارند قرار هاسولفات و

------------------------------------------------------------- 

ده به شدر اتمسفر کنترل هاتودهیستز یرولیزکربن هستند که از پ یهمتخلخل پا یساختارها یوچارهانانوب  (47

 یست؟آنها چ یدارند و نقش اصل یمواد چه ابعاد یندر ا یمزومتر یها. تخلخلآیندیدست م
 معدنی و آلی هایمولکول و هایون واجذب و جذب - نانومتر ۱۱ تا 2 -1

 بیوچار داخل به هوا و آب انتقال - نانومتر ۱۱ از کمتر -2

 هامیکرواورگانیسم یزبانیم – نانومتر ۱۱ از تربزرگ -۳

 معدنی و آلی هایمولکول و هایون واجذب و جذب - نانومتر 1۱۱ تا ۱۱ -۰

 متوسط سوال: طحس

 1 گزینه پاسخ:

 آن هایویژگی و تولید :نانوبیوچار مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 از بیش قطر با (Macropores) ماکرومتری هایتخلخل (1) :شودمی بندیتقسیم دسته سه به هاتخلخل اندازه نانوبیوچار در

 میکرومتری هایتخلخل (3) و متر،نانو 05 تا 2 بین قطری با (Mesopores) مزومتری هایتخلخل (2) نانومتر، 05

(Micropores) را بیوچار داخل به هوا و آب انتقال نقش ماکرومتری هایتخلخل کلی، حالت در .نانومتر 2 از کمتر قطری با 

 خود هایفعالیت به خوبیبه آنها داخل در گرفتن قرار با هامیکروارگانیسم که کنند عمل هاییمکان عنوان به توانندمی و دارند

 واجذب و جذب میکرومتری، و مزومتری هایتخلخل در .کنند محافظت را خود نامساعد شرایط برابر در و بپردازند

(Adsorption/Desorption) بیوچار ظرفیت که شودمی موجب امر همین .شودمی انجام معدنی و آلی هایمولکول و هایون 

 یابد. شافزای خاکی بسترهای در غذایی عناصر نگهداری در

------------------------------------------------------------- 

تکمیل  2TiOمعمواًل برای ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی در منسوجات پشمی، سطح آنها با نانوذرات  (4۸

های زیر معمواًل برای افزایش چسبندگی ذرات اکسیدی به الیاف پشم و افزایش شود. کدامیک از روشمی

 رود؟ کار میماندگاری آنها در سطح منسوج به
 دهندهاتصال ماده عنوان به (BTCA) اسید ربوکسیلیکتتراک بوتان از استفاده  -1

https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%86%D8%A7%D8%B1-/OXdyQ1p5aGdKT3k0VkVtWVk4L09sUT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 پتاسیم پرمنگنات با پشم سطح اکسیداسون -2

 (anhydride Succinic) انیدرید سوکسینیک از استفاده با پشم سطح (Acylation) اسیالسیون -۳

 موارد همه -۰

 سانآ سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 منسوجات یزشوندهخودتم یلتکم در نانو یفناور کاربرد مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 مانند یواصخ بهبود سبب یزشوندگیخودتم یتخاص یجادا بر عالوه یپشم منسوجات یلتکم در یتانیومت اکسیدید از استفاده

 با پشم یکنواخت یدهپوشش و فرابنفش یپرتوده از استفاده .شودیم نور تابش اثر در یزردشدگ ضد و یکروبیضدم ی،دوستآب

 یزشوندگیخودتم یتخاص یجادا و یدوستآب یشافزا یهاروش جمله از یلسیومس داکسیی/دیتانیومت اکسیدید یتنانوکامپوز

 پشم یافلا یزردشدگ یزانم تواندیم یزن فرابنفش یپرتو جاذب عنوانبه یتانیومت اکسیدید یبلورها حضور است. یافال ینا در

 یافال وبییکرضدم یتخاص و یدوستآب نقره، و ایلیکس نانوذرات یبترک از استفاده یگر،د یسو از دهد. کاهش را نور تابش دراثر

 یلتکم یبرا یژهو یاتعمل یبرخ است، یینپا ینیپروتئ یافال یمیاییش و یحرارت مقاومت کهییآنجا از .دهدیم یشافزا را پشم

 پشم لیافا یمیاییش یسازآماده یهاروش از TiO2 بهتر یچسبندگ یبرا است. یازن مورد یتانیومت یداکس ید با یافال ینا

Succinic ) یدریدان ینیکسوکس از استفاده با پشم سطح (Acylation) یالسیوناس به توانیم نمونه یبرا .شودیم استفاده

anhydride) دیاس یلیکتتراکربوکس بوتان از استفاده و یمپتاس پرمنگنات با پشم سطح یداسوناکس کرد. اشاره (BTCA) به 

 دهد. یشافزا را پشم یافال توسط آنها جذب یزانم و نانوذرات یداریپا دتوانیم دهندهاتصال ماده عنوان

------------------------------------------------------------- 

ر های شیمیایی و کنترل نسبی بدر بسیاری از فرآیندهای صنعتی، از مواد کاتالیست به منظور تسریع واکنش (49

از مواد زیر به ترتیب برای کاتالیزوری شود. به نظر شما، کدامیک روی محصوالت جانبی واکنش استفاده می

، و «های سوختیاکسایش متانول برای کاربرد پیل»، «هیدروژناسیون در صنعت نفت» هایواکنش

 مناسب هستند؟« مونوکسید کربن اکسیداسیون»
 ذراتنانو -کربنی نانولوله از بستری روی پالتین نانوذرات - کربنی نانولوله از بستری روی پاالدیم نانوذرات -1

 PVP پلیمری بستر روی روتنیوم

 مس نانوذرات – PVP پلیمری بستر روی پاالدیوم نانوذرات – لیگاندها از بستری روی روتنیوم نانوذرات -2

 کربنی نانولوله بستر روی

 ربست روی طال نانوذرات – بستر بدون گرافن پالتین/ کامپوزیت – PVP پلیمری بستر روی مس نانوذرات -۳

  کربنی نانولوله

 روی پاالدیوم نانوذرات -PVP پلیمری بستر روی پالتین نانوذرات – لیگاندها از بستری روی طال نانوذرات -۰

 کربنی نانولوله بستر

 سخت سوال: طحس

https://nanoeducation.ir/article-detail/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/YlhpNHFsSFZaRzBRVVdNcEFXOFRFQT09/


 

4۱ 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 1 گزینه پاسخ:

 آن بر موثـر عوامل و نانـومواد کاتالیستی واصخ مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 گیزند در که محصوالتی است؛ پتروشیمی صنعت در باارزش محصوالت تولید برای مهم فرایندی هیدروژناسیون واکنش 

 فاوتمت کیفیزی و شیمیایی خواص و جدید ساختار با موادی فرایند این از استفاده با .گیرندمی قرار استفاده مورد روزمره

 پذیرابانتخ هیدروژناسیون طریق از بنزین کیفیت بهبود هیدروژناسیون فرایند از استفاده مهم موارد از یکی .شودمی ایجاد

 ماید در حتی کاتالیزور غیاب در و است گرمازا هیدروژناسیون فرایند .است مختلف نفتی هایبرش در موجود هایاولفیندی

 انندم بسترهایی روی بر پاالدیم مثل فلزی نانوذرات حاوی هاینانوکاتالیست از استفاده .شودمی انجام کمی سرعت با باال

  .بردمی باال بسیار را واکنش این انجام سرعت کربنی نانولوله

 راحتیبه و تولید زنده زیستی هایتوده از تواندمی و است باالیی بسیار انرژی چگالی دارای مایع سوخت یک عنوانبه متانول 

 وردم ونقلحمل کاربردهای برای دسترس در انرژی منبع یک عنوانبه و شود ذخیره مستقیم متانولی سوختی هایپیل در

 اکسایش رایب الکتروکاتالیستی فعالیت و باال بسیار حجم به سطح نسبت داشتن دلیلبه فلزی نانوذرات .گیرد قرار استفاده

 ایشاکس و است مؤثر بسیار متانول اکسایش برای است شده ثابت که پالتین یژهوبه شوند،می گرفته کاربه متانول

 هایپیل در نپالتی از استفاده دهدمی نشان شده انجام تحقیقات .کندمی تسهیل توجهی قابل طوربه را متانول الکتروشیمیایی

 به رهنانوذ صورتبه پالتین از استفاده ،هاروش ترینمتداول از یکی .است گزینه بهترین و ضروری مواقع اکثر در سوختی

 .است پلیمرها یا (چنددیواره دیواره،تک) کربنی نانولوله از بسترهایی همراه

 بستر در روتنیوم نانوذرات از استفاده با مونوکسید کربن اکسیداسیون واکنش در PVP، در روتنیوم، نانوذرات ابعاد کهزمانی 

 .گیردمی قرار نانومتر 2 محدوده در آنها اندازه که است زمانی برابر هشت آنها لیستیکاتا فعالیت است، نانومتر 4 حدود

------------------------------------------------------------- 

، اتصال ضعیف این مواد 2TiOای با استفاده از نانوذرات ها در تکمیل منسوجات پنبهترین چالشکی از اصلیی (7۱

 پرتودهی فرابنفش با سطح سازیآماده های مختلفی مانند روشبا الیاف است. برای رفع این چالش، از تکنیک

 دهد؟ای را بهبود میشود. این روش با چه مکانیزمی چسبندگی ذرات به سطح منسوج پنبهاستفاده می
 
 کسیدیا وذراتپنبه درالیاف سطحی عیوبات باتشکیل مرئی نور ناحیه در خودتمیزشوندگی خاصیت ایجاد  -1

 فشفرابن پرتوی حضور در منسوج سطح شویشست با پنبه الیاف و ذرات بین قوی عرضی اتصاالت ایجاد -2

 تشکیل هدف با فرابنفش پرتوی از استفاده با پنبه الیاف روی بر مثبت بار و ذرات سطح در منفی بار ایجاد -۳

  آنها بین قوی پیوند

 قوی یونی پیوند تشکیل و  منسوج سطح روی بر کربوکسیلیک گروه مانند منفی عاملی هایگروه ایجاد -۰

 نهزمی و ذرات بین

 متوسط سوال: طحس

 ۰ گزینه پاسخ:

 (2) منسوجات خودتمیزشونده تکمیل در نانو فناوری کاربرد مربوطه: مقاله

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/TkIrajFpNUFQQWttM2RtM0l6djJXdz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/YlhpNHFsSFZaRzBRVVdNcEFXOFRFQT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 

 

 توضیحات:

 دی از استفاده با ایپنبه منسوجات تکمیل برای مختلفی هایروش .دارند 2TiO ذرات با ضعیفی تصالا ایپنبه منسوجات

 پالسما از روش، این در است. هاروش این از یکی فرابنفش پرتودهی با سطح سازیآماده روش است. یافته توسعه تیتانیوم اکسید

 سطح روی (اکسیدپر و اپوکسید پرکربوکسیلیک، کربوکسیلیک، شامل) منفی عاملی هایگروه ایجاد منظور به فرابنفش پرتوی با

 با منسوجات سطح بر 2TiO ذرات در موجود  Ti 0+ مثبت هاییون دهیرسوب کار، این از هدف .شودمی استفاده منسوجات

 .است منفی منسوج و مثبت ذرات بین قوی یونی پیوند ایجاد و منفی سطحی بار

------------------------------------------------------------- 

 تودهزیست شدن کربونیزه اثر در و حرارتی عملیات فرآیند طی در که است کربن از غنی ماده یک انوبیوچارن (71

(Biomass )است؟ نادرستهای زیر در خصوص نانوبیوچارها کدامیک از گزاره .آیدمی وجودبه 
 
  د.کر جزیهت ترموشیمیایی تبدیل وباکمک ازاکسیژنعاری رادرمحیط تودهزیست باید نانوبیوچار تولید برای -1

 ندفرآی طی در شده ایجاد جانبی محصوالت از کربن،اکسیددی و احتراق، قابل گازهای مایع، زیستی سوخت -2

  هستند. نانوبیوچار تولید

 ر،فسف نیتروژن، هیدروژن، اکسیژن، مانند دیگری عناصر دارای است ممکن کربن بر عالوه نانوبیوچارها -۳

 باشند. آلی اسیدهای و گوگرد

 با رکیبت به قادر و باشند آبگریز یا آبدوست است ممکن سطح ناهمگنی و ترکیب به بسته نانوبیوچارها -۰

 هستند. غیرآلی و آلی مواد

 سخت سوال: طحس

 2 گزینه پاسخ:

 آن هایویژگی و تولید :نانوبیوچار مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 شده ترکیب خاکستر کربن، اکسیددی و گازها به تواندمی تودهزیست اکسیژن، و دما اعمال اثر در و احتراق فرآیند در 

 یلتبد شود، حذف واکنش از اکسیژن اگر .دشو تبدیل فرار غیرآلی عناصر سایر و سیلیکا، فلزی، هایاکسید با

 صورت، این در .آیدنمی وجودبه کربن اکسیددی گاز و شودمی انجام تودهزیست (Thermochemical) ترموشیمیایی

 فرآیند در که محصوالتی دیگر از .گویندمی (Biochar) بیوچار آن به که شودمی ظاهر جامد ماده یک شکل به کربن

 (Syngas) احتراق قابل گازهای و (oil-bio Liquid) مایع زیستی سوخت به توانمی شود،می تولید حرارتی تجزیه

 کرد. اشاره هیدروکربنی گازهای سایر و متان هیدروژن، مانند

 پیوند یکدیگر با حلقوی شکل به کربن اتم 4 آن، در و گیردمی شکل چندحلقه آروماتیک هایهیدروکربن از بیوچار 

 بیوچار .است شیمیایی و بیولوژیکی تغییرات برابر در بیوچار پایداری موجب آروماتیکی ساختار چنین جودو .دهندمی

https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%86%D8%A7%D8%B1-/OXdyQ1p5aGdKT3k0VkVtWVk4L09sUT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 ستفادها مورد اولیه ماده نوع به بسته .شودمی تشکیل نیز اکسیژن و هیدروژن مانند دیگری عناصر از کربن، بر عالوه

 ماده این .باشد داشته وجود آن در تواندمی نیز گوگرد و رفسف نیتروژن، نظیر مختلفی معدنی مواد بیوچار، تولید برای

 سوی از .تاس کربوکسیل و نیترو آمینو، آلدهید، استر، کتون، هیدروکسیل، مانند فراوانی عاملی هایگروه دارای کربنی

 .هستند فولویک و هیومیک آلی اسیدهای از توجهی قابل مقادیر دارای بیوچارها دیگر،

 هندد نشان خود از آبگریزی یا دوستیآب هایویژگی است ممکن مواد این بیوچارها، ناهمگن سطح و ترکیب به بسته 

 در .رنددا را غیرآلی و آلی مواد با ترکیب توانایی بیوچارها دلیل، همین به .باشد داشته اسیدی یا بازی خصوصیات و

 بسیار امر این و شودمی حفظ گیاه (tamyPhyto) داخلی و ذاتی ساختار نانوبیوچار، به گیاهی تودهزیست تبدیل

 هک است شده تشکیل محکمی سلولی هایدیواره از و دارد خاصی نظم گیاهان، آوندی سیستم زیرا است، اهمیت حائز

 برد.می ارث به را آن نهایی بیوچار

------------------------------------------------------------- 

چه نوع  ینتخابجذب ا یبرا یببه ترت «ZSM-۱» ، و«A» ،«X-Y» نوع یتجار هاییتزئول یه خانواده اصلس (72

 مناسب هستند؟ ییهامولکول
 بزرگ نسبتاً – متوسط نسبتاً – کوچک نسبتاً -1

 متوسط نسبتاً – بزرگ نسبتاً – کوچک نسبتاً -2

 کوچک نسبتاً – متوسط نسبتاً – بزرگ نسبتاً -۳

 متوسط نسبتاً –کوچک نسبتاً – بزرگ نسبتاً -۰

 متوسط سوال: طحس

 2 گزینه پاسخ:

 کاربردها و هاویژگی نانوزئولیت، مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 نوع هایزئولیت هستند، مناسب کوچک بتاًنس هایمولکول انتخابی جذب برای 0A و ،3A، 0A نوع هایزئولیت که حالی در

X و Y 0 و سیلیکاتیت نوع هایزئولیت مقابل، در .هستند مفید بزرگ نسبتاً هایمولکول جداسازی و جذب برای-ZSM برای 

 .دارند کاربرد متوسط هایاندازه با هاییمولکول

------------------------------------------------------------- 

ف یک آالینده، از مواد نانوکاتالیست های شیمیایی یا حذر کاربردهای صنعتی، برای تسریع برخی از واکنشد (7۳

 مناسب هستند؟ هاییشود. به نظر شما، برای کاربردهای زیر، به ترتیب چه نوع نانوکاتالیستاستفاده می
 .یودیزلب یدمتانول؛ )ج( تول یسوخت هاییلکربن از هوا؛ )ب( پ ید)الف( حذف مونوکس

 ۰O۳Fe-KF/CaO مغناطیسی کامپوزیت - نپالتین/مولیبد دوتایی آلیاژهای - 2CeO-Au کامپوزیت  -1

 2CeO-Au کامپوزیت - کلسیماکسیدهای نانوبلورهای - پالتین/مولیبدن دوتایی آلیاژهای -2

 پالتین -  2CeO-Au کامپوزیت - ۰O۳Fe-KF/CaO مغناطیسی کامپوزیت -۳

 کلسیماکسیدهای نانوبلورهای - پاالدیم – پالتین -۰

 سخت بسیار سوال: طحس

https://nanoeducation.ir/article-detail/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-/ZXFJeW5xTFhxalNFS1BLOFAwZlgxdz09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 1 گزینه پاسخ:

 آنها کاربردهای و هانانوکاتالیست بر مروری مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 نانوکاتالیست KF/CaO مشکالت از یکی .گیرد قرار استفاده مورد درصد 54 از بیش بازدهی با بیودیزل تولید برای تواندمی 

 .است غشا طریق از فیلتراسیون از بعد آنها از مجدد استفاده و آب مخلوط از آنها جداسازی جامد، هایکاتالیست از استفاده

 اتالف از مغناطیسی جداسازی زیرا باشد، مناسبی انتخاب است ممکن مغناطیسی نانوکاتالیست مشکالت، این بر غلبه برای

 یستنانوکاتال نمونه، برای .دهدمی افزایش فیلتراسیون با مقایسه در را آن مجدد استفاده و کندیم جلوگیری کاتالیست

 .رودمی کاربه ترانس شدن استری واکنش برای 0O3Fe-KF/CaO مغناطیسی

 و دارد ییباال انرژی دانسیته متانول زیرا دارند، دیگر سوختی هایپیل به نسبت بسیاری هایمزیت ،متانول سوختی هاییلپ 

 هایواکنش ایبر مناسبی کاتالیست فلز، این که شودمی سبب پالتین با متانول باالی پذیریواکنش .است مایع اتاق دمای در

 انولمت اکسیداسیون از حاصل کربن منوکسید توسط خالص پالتین اما .شود محسوب متانول سوختی هایپیل در آندی

 پالتین دوتایی آلیاژهای ،Pt هایمکان روی بر کربن منوکسید تشکیل از گیریجلو برای .شودمی مسموم سرعتبه

 نوکسیدم ترتیب، بدین .روندمی کاربه متانول سوختی هایپیل آند در کاتالیستی مواد عنوانبه PtMo و  PtRu،PtSn مانند

 شدهلتشکی فعال اکسیژن هایاتم طریق زا کار این شود؛می تبدیل کربن اکسیددی به Pt هایمکان روی بر شدهتشکیل کربن

 با (نانومتر 0-2) نانو حد در PtRu ذرات اندازه کاهش با تواندمی PtRu/C کاتالیستی فعالیت .شودمی انجام دوم فلز در

 .یابد افزایش کربنی بستر روی بر مناسب توزیع

 رودمی کاربه اکسیداسیون واکنش مطالعه برای مدل واکنش یک عنوانبه اشساده سینتیک دلیلبه کربن منوکسید. 

 سریم داکسی یا مس اکسید کاتالیست به نسبت را باالیی بسیار پایداری و فعالیت 2CeO-Au و 2CeO-Cu هایکاتالیست

Cu- کاتالیست روی بر CO کامل تبدیل ، hν/ν00555-1 فضایی سرعت در .دهندمی نشان CO اکسیداسیون برای

2CeO 2 وCeO-Au 2 کاتالیستی فعالیت .افتدمی اتفاق گرادسانتی درجه 25و 25 دماهای در ترتیببهCeO-Cu برای 

 .است بهتر پالتین فلز کاتالیستی فعالیت به نسبت CO اکسیداسیون

------------------------------------------------------------- 

های خونی، بافت استخوانی، غضروف ترتیب برای ساخت بافت جایگزین رگدامیک از مواد کامپوزیتی زیر، بهک (7۰

 صبی مناسب هستند؟های عو بافت
 تنانوذرا/کاپروالکتونپلی نانولیفی کامپوزیت - کاپروالکتونپلی کالژن/ نانولیفی کامپوزیت -1

 (PLA) اسید الکتیک پلی - سیلیکا پایه هیدروژل - آپاتیتهیدروکسی

 خلوطم - آپاتیتهیدروکسی نانوذرات/کاپروالکتونپلی نانولیفی کامپوزیت - سیلیکا پایه هیدروژل -2

 هالورونیک اسید - اکسید اتیلن پلی/کیتوسان

 کیتوسان - سیلیکا پایه هیدروژل - کاپروالکتونپلی کالژن/ نانولیفی کامپوزیت - آلژینات -۳

 تنانوذرا/کاپروالکتونپلی نانولیفی کامپوزیت - کاپروالکتونپلی کالژن/ نانولیفی کامپوزیت -۰

 کاپروالکتونپلی کالژن/ فینانولی کامپوزیت  - آلژینات - آپاتیتهیدروکسی

 سخت بسیار سوال: طحس

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/V1YwSjdqcGJWKzBwKzZ0YTFtMGJ4UT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 ۰ گزینه پاسخ:

 یپزشک زیست در نانوالیاف کاربردهای مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ایجاد نبدو و خونی هایرگ به نزدیک مکانیکی خواص با کاپروالکتون پلی/کالژن نانولیفی داربست حاضر، حال در 

 .دارد را انسانی هایآزمون در استفاده توانایی و است گذشته جانوری هایآزمون مرحله از سلولی، سمیت

 یجایگزین برای ،کالژن و کاپروالکتونپلی مخلوط و دارتجه کاپروالکتونپلی نانولیفی هایداربست از امروزه 

 .شودمی ستفادها عصبی هایبافت

 «زیستی سرامیک با شده کامپوزیتی پذیرتخریبزیست پلیمری نانوالیاف» ( reinforced-bioceramic

nanofibers polymeric biodegradable) ترینناسبم ،آپاتیتهیدروکسی نانوذرات/کاپروالکتونپلی مانند 

 روند.می شمار به پیوندی استخوان جایگزینی برای کامپوزیتی ماده

 پلی/کیتوسان مخلوط کیتوسان، مانند موادی جنس از متخلخل نانولیفی هایداربست از فقط ،غضروف بازسازی برای 

 ،II نوع کالژن ،(PLA) اسید الکتیک پلی ،(PCL) کاپروالکتونپلی ،(PGA) گالیکولید پلی اکسید، اتیلن

  شود.می استفاده آلژینات و هالورونیک اسید

------------------------------------------------------------- 

قابل  های صنعتیدامیک از موارد زیر، با استفاده از فعالیت فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم، از پسابک (7۱

 ؟نیستندحذف 

 معلق نانوذرات - کُروم و جیوه - سیلیسیم اکسید -1

 سیانید نیو - سیلیسیم اکسید - کلردار فرار آلی ترکیبات -2

 معلق ذرات - هابیوتیکآنتی - کُروم و یوهج -۳

 هامسکن - سیانید یون - هامیکرواورگانیسم -۰

 متوسط سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 آنها کاربردهای و هانانوکاتالیست بر مروری مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 ترکیبات )ب( ها؛میکرواورگانیسم )الف( از: عبارتند هستند حذف قابل 2TiO فوتوکاتایستی فعالیت از استفاده با که هاییآالینده

 )م( و ها؛بیوتیکآنتی )گ( ؛(CN-) سیانید یون )ه( آزو؛ هایرنگ )د( نیتروژن؛ اکسیدهای )ج( (؛VOCs) کلردار فرار آلی

 موجب تواندمی ظرفیتی شش کروم نمونه، برای شوند. حذف روش این با توانندنمی جیوه و کروم که است ذکر به الزم ها.مسکن

 یتانیومت تابش از پس شده تولید هایالکترون .است ظرفیتی سه کروم از ترسمی بار صد و شود هاشش و گوارش دستگاه سرطان

 کلی طور به را آنها اما شود؛ انجام ترآسان تواندمی آنها تصفیه که دهندمی کاهش Cr(III) به را  Cr(VI) هاییون اکسید،دی

 کنند.نمی حذف محیط از

https://nanoeducation.ir/article-detail/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C/bFp6bTBxaTlIRnpLZTZ2UXRud0xkQT09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/V1YwSjdqcGJWKzBwKzZ0YTFtMGJ4UT09/
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 
 

 و محصوالت ساخت ایران سازیتجاری  سؤال 1۱:  سؤاالتتعداد 

 
 کدام است؟کسب و کار  یک یتموفق عامل ینترمهم (74

 مانیفرهنگ ساز -2     اعضای اولیه تیم -1

 ارتباطات -۰     شرایط مالی -۳

 آسان سوال: طحس

 1 گزینه پاسخ:

 یستک ینکارآفر مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 است. کار و کسب یک موفقیت عامل مهمترین تیم اعضای که است شده آورده مقاله در

------------------------------------------------------------- 

 (formal conditions) یرسم یطتقاضانامه ثبت اختراع که شرا یسازآماده ینهالزامات در زمکدام گزینه از  (77

 ؟نیست شود،یم یدهنام
 یالزام زمان -2     کامل یالزام افشا -1

 در ثبت یتالزام اولو-۰    مخترع چندگانه الزام-۳

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 مقدمه -اختراع یک شدن ثبت یبرا الزم یطشرا مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 هستند. اختراع تثب تقاضانامه سازیآماده زمینه الزام 0 عنوان به واحد اختراع و زمانی کامل، افشای ثبت، در الویت الزام

------------------------------------------------------------- 

 ؟نیست IPCهای اصلی سیستم خشدام گزینه از بک (7۸

 گرمایشی -روشنایی  -2     انسانی نیازهای -1

 کاغذ - منسوجات -۰     فلزات - معادن  -۳

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

https://nanoeducation.ir/article-detail/10-/cmNyeWN4Njl0T2ZYeFdYem9tTHpSQT09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/شرایط/TkczOEpVSEpDdXdUMEQ4c2FsN1FvUT09/
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 نسخه اولیه

 IPC-پتنت المللی بین بندی طبقه سیستم مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 نیست. IPC اصلی هایدسته جزو فلزات– معادن

------------------------------------------------------------- 

 است؟ نادرستدام گزینه ک (79

 .ودشمی تعیینآینده پیشرفته هایفناوری درتوسعه پتنت آن مشارکت میزان با پتنت فناورانه ارزش -1

 .دهدعملی برای حل یک مشکل مشخص در زمینه فناوری ارائه میاختراع یک ایده نوین است که روش  -2

تواند به چندین مشتری در جاهای مختلف و در یک زمان لیسانسهای ملموس، میداراییمانند  IPحقوق  -۳

 .تواند انحصاری یا غیرانحصاری باشددهی میبه عبارت دیگر لیسانس .دهی شود

 اوتیمتف عوامل بلکه شودنمی تعیین پتنت یک در موجود تاطالعا وسیله به تنها پتنت اقتصادی ارزش -۰

  .است پتنت ارزش کنندهتعیین نیز بازار و رقیب هایشرکت پتنت، موضوع فناوری مانند

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 پتنت یگذار ارزش یها روش و پتنت ارزش و پتنت از ییدرآمدزا یها روش مربوطه: مقاله

 توضیحات:

  شود. دهییسانسل زمان یک در و مختلف یجاها در یمشتر ینچند به تواندیم IP حقوق ملموس، هایییدارا خالف بر

------------------------------------------------------------- 

 است؟ نادرستکدام گزینه   (۸۱

پتنت حقی انحصاری است که برای یک محصول یا یک فرآیند به فرد مخترع  ی یانامه ثبت اختراعگواهی -1

 د.شواعطا می از طرف دولت

 .برخوردار است ترین سطح رای، باالاست که از جنبه گام ابتکار ی(، اختراعUtility Model) یمدل مصرف -2

عالمت جغرافیایی یا نشان مبدأ جغرافیایی همان گونه که از نامش هویداست، اشاره به نام مکان جغرافیایی  -۳

 ت.ساخت و ایجاد شده اسجا دارد که محصول مورد نظر در آن

 یباییز یتصرفاً به ماه ی،فکر یتمالک یهااز مقوله یکی( به عنوان Industrial Design) یطرح صنعت -۰

 .محصول اشاره دارد یک ینیو تزئ یشناخت

 متوسط سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

https://nanoeducation.ir/article-detail/سیستم/c0NldXdlcGJVS3ZhZ2xpTG9hakVEdz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/روش/cXVwUkVyR21nL2lpUWUvZEUwSk1adz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/ارزش/NjN3Q3VXVkJkM3ZsTWF2dXlHcDZwZz09/


 

72 

 

 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

 یفکر یتمالک حقوق انواع با ییآشنا مربوطه: مقاله

 توضیحات:

  است، برخوردار ترییینپا سطح از یابتکار گام جنبه از که است یاختراع (،Model Utility) یمصرف مدل

------------------------------------------------------------- 

 صحیح است؟گذاری پتنت در رابطه با تحلیل و ارزشگزینه  دامک (۸1
 های تحلیل پتنت است.از گام هاهای مشابه و راهبری به منظور تحلیل عمیق آنانتخاب پتنت -1
 یبلکه عوامل متفاوت شودینم یینپتنت تع یکاطالعات موجود در  یلهپتنت تنها به وس یارزش اقتصاد -2

 ارزش پتنت است. کنندهیینتع یزموضوع پتنت ن یمانند فناور
 آلفا، کشش بازار، فشار فناوریاند از: گذاری پتنت عبارتسه روش ارزش -۳
ها ایجاد کند، مانند تواند برای شرکته مزایای راهبردی است که پتنت میارزش راهبردی پتنت مربوط ب -۰

 تر به بازارهای مالیتوسعه رقبا، دسترسی آسان
 آسان سوال: سطح

 2 گزینه پاسخ:

 پتنت یگذار ارزش یها روش و پتنت ارزش مربوطه: مقاله

 توضیحات:

 نیست. پتنت تحلیل هایگام از مشابه هایپتنت عمیق تحلیل :1 مورد

 محور درآمد محور، بازار محور، ینههز یهاروش پتنت: گذاریارزش روش سه :3مورد

 زا جلوگیری مانند کند، یجادا هاشرکت یبرا یتواندم پتنت که است یراهبرد یایمزا به مربوط پتنت یراهبرد ارزش :0مورد

 یمال یبازارها به آسانتر یدسترس رقبا، توسعه

------------------------------------------------------------- 

دام ک باشد. این کیت مبتنی برمی ابزار پژوهان یستزیما یک کیت تشخیصی با دقت باال ساخته شرکت ر (۸2

 نانوذرات است؟

 نانوذرات نقره -2     طالنانوذرات  -1

 نانوذرات آهنی و مغناطیسی -۰     نانوذرات آلکانی -۳

 آسان سوال: سطح

 1 گزینه پاسخ:

 محصوالت کتاب :منبع

https://nanoeducation.ir/article-detail/آشنایی/V3Z4VVM4MEhyZGYzamVhUmdYSjBZdz09/
https://nanoeducation.ir/article-detail/ارزش/NjN3Q3VXVkJkM3ZsTWF2dXlHcDZwZz09/
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 نسخه اولیه

 توضیحات:

 دارند. کاربرد تشخیصی هایکیت در طال نانوذرات

------------------------------------------------------------- 

 ؟نیستدام گزینه از محصوالت حوزه بهداشت و سالمت مبتنی بر فناوری نانو ک (۸۳

 ماسک جذب گردوغبار -2    ماسک تنفسی فیلتردار -1

 باکتریالدستکش آنتی -۰    یرانصاا یآفتاب ینکع -۳

 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 محصوالت کتاب :منبع

 توضیحات:

 .نیست نانو فناوری بر مبتنی سالمت و بهداشت حوزه محصوالت جزو باکتریالآنتی دستکش

------------------------------------------------------------- 

 ؟نیستدام گزینه صحیح ک (۸۰

 شود.باکتریال استفاده میوی نانوذرات نقره، جهت پانسمان زخم با ایجاد خاصیت آنتیاز باندهای حا -1

 مبتنی بر نانوذرات نقره است. صوت ینام یدیتولباکتریال ساخت شرکت کفی کفش آنتی  -2

 وتاب مورد استفاده در الستیک است.پذیر و دارای پیچنعطاف، کوتاه، اهای پلیمریزنجیره-۳

  یابد.حاللیت کورکمین در خون افزایش می امحلول در آب است درحالی که در شکل نانویی آنزردچوبه ن -۰

 متوسط سوال: سطح

 ۳ گزینه پاسخ:

 محصوالت کتاب :منبع

 توضیحات:

 .است ابت و پیچ دارای و پذیرانعطاف بلند، یک،ستال پلیمری یهایرهزنج
------------------------------------------------------------- 

 دام گزینه صحیح است؟ک (۸۱
ن نور شدبیشتر از طول موج مرئی، از پراکندههای نانومتری روی سطح شیشه به دلیل داشتن ضخامتی الیه -1

 کند.جلوگیری می
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 پاسخنامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

 نسخه اولیه

های رسانا با غلظت باال تولید شده و از آن برای ایجاد خطوط و طرح قلم رسانا با استفاده از نانوذرات مس -2

 شود.استفاده می

 مصرف انرژی و تولید پساب کم بدونزدایی نمک سنتیهای سیستم الکترودیالیز انتخابی یکی از روش-۳

 است.های آالینده مانند آهن را دارهای مشابه است که امکان حذف انتخابی یوننسبت به سایر روش

غشاهای نانوساختار سرامیکی مقاومت بسیار باالیی در مقابل پدیده گرفتگی و شستشو با مواد شیمیایی  -۰

 شود.دارند که این خصوصیات در غشاهای پلیمری ضعیف ارزیابی می

 
 متوسط سوال: سطح

 ۰ گزینه پاسخ:

 محصوالت کتاب :منبع

 توضیحات:

شدن نور جلوگیری از طول موج مرئی، از پراکنده کمترهای نانومتری روی سطح شیشه به دلیل داشتن ضخامتی الیه: 1مورد

 کند.می

 .شودیرسانا استفاده م یهاخطوط و طرح یجادا یشده و از آن برا یدبا غلظت باال تول نقرهقلم رسانا با استفاده از نانوذرات : 2مورد
سبت به سایر ن و تولید پساب کم پایین مصرف انرژی بازدایی نمک نوینهای سیستم الکترودیالیز انتخابی یکی از روش :3 مورد

 است.را دار نیتراتهای آالینده مانند های مشابه است که امکان حذف انتخابی یونروش
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