
 َرسات ّیبشیذیًیوِ سساًاّای ًاً

 

 

ت،بْشُ بشداسی اص اًشطی ٍ ااطالعی هتعذد ٍ قابل تَجْی دس پشداصش ّاپیطشفتبیستن  قشى دٍم یًِیو دسطَل    

ی ی ًیوِ سساًا دس ّش جٌبِّا دستگاُفي آٍسی  .هطاّذُ ضذُ است ی دیجیتالًیوِ سساًاّا ی هصشفی دسالّاکا

ی ّاسایاًِ ی تلَیضیَى تاّاتِ ضذُ اص بشًاهِی ساخّاباصی  اص ،.)اص تلگشاف تا تلفي ّوشاُاست ها ًفَر کشدُصًذگی 

ی ًیوِ سساًای پیطشفتِ دس هَسد کَچک ساصی ّاضخصی(بشای افضایص عولکشد ٍ کاّص هصشف اًشطی دستگاُ

ُ بَد ییا هیکشٍهتش ٍ یکِ هیلیوتشسساًای ًیوِ ّای گزضتِ دستگاُکٌٌذ ٍ دس طَل دِّّاتوشکض هیتگاُهقیاس دس

ی ًیوِ سساًایی کِ با آًْا سٍبشٍ ّاهادُ ،ٍ کن ّضیٌِ بشای ساًذهاى باال .تبذیل کشدُ اًذهتشی بِ هقیاس ًاًَسا ًذ ا

َظ باال. خلی هٌاسب رسات،هَسفَلَطی ٍ  هاًٌذ اًذاصُ سا داضتِ باضٌذ، تشیضَین بایذ ضشایط خاظ ٍ دقیقیه

اّویت ًیوِ ی الکتشیک ًَسی است.ّادستگاُ ّا بشای تَلیذتشیي جٌبًِا یکی اص هْنسساباالی هَاد ًیوِعولکشد 

ی خاسجی هاًٌذ هیذاى الکتشیکی یا ّا دس ایي است کِ سساًایی الکتشیکی ایي هَاد سا هی تَاى با هحشک ّاسساًا

تبذیل ضًَذ ٍ هاًٌذ یک کلیذ عول کٌٌذ.ایي خاصیت، ًیوِ اص ًیوِ سساًا بِ سساًا تابص ًَس تغییش داد،تا حذی کِ 

 الکتشیکی ٍ ابضاسّای ًَسی تبذیل کشدُ است. یسساًا سابِ یکی اص اجضای حیاتی اًَاع هذاس ّا

ٍ کاسبشدّای ًاًَ رسُ تَاًایی بشای کٌتشل ٍ تغییش دادى خَاظ کشدى ًیوِ سساًای ّذف اص ّیبشیذدس ایي سویٌاس  

ی ًاًَ رسُ ضاهل یک جضء ًیوِ سساًای ًاًَ رسُ هعذًی است ٍ ّا با اًعطاف پزیشی بیطتش است.ًیوِ سساًاّاًاًَرسُ

سساًای ًاًَ ًیوِ سٌتض ّوچٌیي ّذف ٍ چگًَگیباضذ. هعذًی(-)آلی سساًایًیوِتَاًذ عایق، فلض ٍ جضء دیگش هی

 .ای سٌتض تشتیبی ٍسٌتض تک هشحلِ :تهشحلِ اس ّا ضاهل دٍکِ سٌتض ًیوِ سساًا ،رسات ّیبشیذی گفتِ خَاّذ ضذ

 (VIٍIII)-(VIٍII) (هاًٌذتشکیبات دٍتاییVIگشٍُ)عٌاصش یّاًیوِ سساًا تاییاص سَی دیگش بِ بشسسی تشکیبات دٍ

 ّا،اًذاصُسساًاًیوِ ًقاط کَاًتَهیٍ ّوچٌیي بِ بشسسی  باضٌذ ّیبشیذی هی ی ی ًاًَ رسُّاسساًای ًیوِ کِ بش پایِ

 پشداصین.هی ی ًاًَ ساختاسبلَسّاسساًاٍ ی ّیبشیذی هَاد ًیوِّا،بلَسّاآى کَاًتَهی ی

 ًَسبت بِ ًاً( ZnO/SnO2)ی ًیوِ سساًای ّیبشیذی تاسّافعالییت فتَکاتالیستی ًاًَ ساخ ٍ دس ًْایت هقایسِ ی

 هَسد بشسسی قشاس هی دّین.( بخطی اص فعالیتی است کِ دس ایي سویٌاس ZnOی ًیوِ سساًای هٌفشد )اختاسّاس

 



                                            

                                                                                                

 

 
 
 


