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امروزه فناوری نانو رشــد و توســعه قابل توجهی یافته و با ورود به عرصه علوم مختلف، منشــأ پیشرفت های 
چشم گیری شده است. بسیاری چالش ها در عرصه دانش الکترونیک نیز با استفاده از فناوری نانو حل شده و 
یا قابل حل می باشند. در این میان یکی از بخش های صنعت الکترونیک که فناوری نانو می تواند تأثیر زیادی 
در آن داشــته باشد، بحث طراحی و تولید دیودهای نورافشان است. دیودهای نورافشان یکی از ساختارهای 
پایه صنعت الکترونیک هستند که در ساخت همه ادوات الکترونیک نوری از چراغ های سیگنال ساده گرفته 
تا نسل جدید و پیشرفته نمایشگرهای تلویزیونی کاربرد دارند. فناوری نانو با حل چالش های موجود در زمینه 
دیود نورافشان می تواند زمینه گسترش بیش از پیش آن را در کاربردهای مختلف علمی، صنعتی، مخابراتی 

و حتی در زندگی روزمره فراهم آورد.

تعریف دیود نورافشان
دیود نورافشان یا LED 1 همان طور که از نامش پیداست نوع خاصی از دیود است که قادر است از خود نور ساطع 
کند.LED همانند یک دیود معمولی دارای خاصیت یک سو کنندگی 2 جریان است، یعنی در صورت اعمال ولتاژ 
 LED موافق جریان را عبور داده و در صورت اعمال ولتاژ معکوس از عبور جریان جلوگیری می کند. وجه تمایز

و یک دیود معمولی آن است که LED می تواند در زمان عبور جریان از خود نور ساطع کند.

 شکل 1. یک نمونه 
LED معمولی

ساختار و نحوه کار دیود نورافشان
دیود از قرار گرفتن یک قطعه نیمه هادی نوع n 3 در کنار یک قطعه نیمه هادی نوع p 4 تشــکیل می شــود. چنین 
ساختاری را با عنوان پیوند p-n می شناسیم که جزء اولیه و اساسی اکثر ادوات نیمه هادی می باشد. بعد از اتصال 
دو قطعه نیمه هادی و در حالت تعادل گرمایی5  ناحیه ای خالی از حامل های جریان در محل اتصال شکل می گیرد 
که به آن ناحیه تخلیه6 می گوییم. وجود این ناحیه تخلیه باعث می شــود که جریان تنها در یک جهت از دیود 

عبور کند.
در دیودهــا در زمــان هدایت، حفره ها از نیمه هادی نــوع p و الکترون ها از نیمه هادی نــوع n در محل پیوند با 
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یکدیگر بازترکیب می شوند و انرژی آزاد می کنند. مقدار انرژی آزادشده برابر شکاف انرژی موجود بین نوار 
هدایت و نوار ظرفیت نیمه هادی مورد استفاده است. در دیودهای عادی شکاف انرژی معموالً غیرمستقیم است و 
از همین رو انرژی در قالب ارتعاشات شبکه  بلور آزاد می شود. ولی در دیودهای نورافشان شکاف انرژی مستقیم 
است و به همین دلیل انرژی در قالب فوتون آزاد می شود. فوتون آزادشده ممکن است قابل رؤیت باشد و یا در 

ناحیه فروسرخ یا فرابنفش قرار بگیرد.

دیود نورافشان ارگانیک
دیود نورافشــان ارگانیک یا OLED 7 نوعی از دیود نورافشــان 
است که در آن، قسمت متشعشع، الیه باریکی از مواد نیمه هادی 
ارگانیک اســت که در پاســخ به جریان الکتریکی از خود نور 
ســاطع می کند. این الیه نیمه هادی ارگانیــک بین دو الکترود 
OLED .قرار می گیرد که حداقل یکی از آن ها شــفاف اســت

ها معمــوالً در صفحات نمایش رایانــه، تلویزیون ها، صفحات 
نمایش دســتگاه های قابل حمل مثل گوشی های تلفن همراه و 

رایانه های همراه مورداستفاده قرار می گیرد]7[.

کاربرد دیود نورافشان

 نمایش سیگنال
دیودهای نورافشــان در مدارهای الکترونیکی برای نمایش وضعیت مدار استفاده می شوند. همچنین از کنار هم 
قرار دادن دیودهای نورافشــان می توان ســاختارهایی مانند نمایشگرهای هفت قسمتی و نمایشگرهای ماتریسی 
ســاخت که انعطاف بیشــتری برای نمایش اطالعات دارند. دیودهای نورافشــان امروزه به شــکل وســیعی در 

چراغ های راهنمایی و چراغ های سیگنال خودروها نیز به کار می رود]4[.

 شــکل 2. یک دیود نورافشان ارگانیک 
قابل انعطاف

 شکل 3. الف( یک 
نمایشگر هفت قسمتی 
نمایشـگـر  ب( یـک 
ماتریســی ج( چراغ 
راهنمایی با استفاده از 

دیود نورافشان
جبالف

 تأمین روشنایی
با تولید و توســعه فناوری دیودهای نورافشــان توان باال8 استفاده از دیودهای نورافشــان در کاربردهای تأمین 
روشنایی نیز امکان پذیر شد. امروزه دیودهای نورافشان در بسیاری کاربردها در زمینه تأمین روشنایی مورداستفاده 
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قرار می گیرند که برخی از آن ها به قرار زیر می باشند.
1 چراغ های روشنایی معابر

2 روشنایی هواپیماها و فرودگاه ها
9 LCD 3 تأمین نور پس زمینه صفحات نمایش

4 فالش دوربین فیلمبرداری
5 چراغ قوه های دستی

6 تأمین روشنایی معادن
7 دیودهای نورافشان فروسرخ برای کاربردهای دید در شب

 کاربردهای ارتباطی و مخابراتی
یکی از اولین کاربردهای دیودهای نورافشان که هنوز نیز متداول است، استفاده از دیودهای فروسرخ در کنترل 
از راه دور دستگاه های صوتی و تصویری است. البته فرستنده و گیرنده های فروسرخ مبتنی بر دیودهای نورافشان 
تا مدت ها واسط 10مناســبی برای انتقال اطالعات بین رایانه ها و دســتگاه های رایانه ای نیز بودند که این کاربرد با 

معرفی سامانه های جدید و پرسرعت امروزی منسوخ شد.
دیودهای نورافشــان )در کنار لیزرهای حالت جامد( به عنوان منبع نور در ارتباطات فیبر نوری 11 نیز مورداستفاده 
قرار می گیرند. این کاربرد محدوده وســیعی از انتقال صوت در دســتگاه های صوتی تا لینک های با پهنای باند 

بسیار باال که بدنه شبکه جهانی اینترنت را تشکیل می دهند را شامل می شود.

 المپ های کم مصرف
در سال 2009 یک المپ LED با توان مصرفی 13 وات بین 450 تا 650 لومن12 تولید می کرد که تقریباً به اندازه 
نور تولیدشــده توسط یک المپ 40 وات معمولی اســت]5[. در سال 2011 با بهینه تر شدن دیودهای نورافشان 
مورداستفاده همین میزان نور تنها با توان مصرفی 6 وات قابل دسترس شد. المپ های LED همچنین تا 50 برابر 

بیشتر از المپ های رشته ای معمولی عمر می کنند]4[.

 شکل 4. اســتفاده از LED در یک نمونه 
چراغ روشنایی]12[

 شکل 5. 
چند نمونه المپ 

LED کم مصرف

چالش های موجود در دیودهای نورافشان
یکی از چالش های موجود در زمینه تولید و به کارگیری دیودهای نورانی بحث تولید طیف نورانی دلخواه است. 
دیودهای نورانی مانند انواع دیگر دیودها از یک پیوند p-n تشکیل شده اند. همان طور که اشاره گردید انرژی 
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فوتون آزادشده در دیود و به تبع آن طول موج فوتون مزبور، وابسته به شکاف انرژی13 پیوند p-n است. بنابراین 
برای تولید نور با طیف رنگی خاص باید فوتون تولیدشده طول موج مربوط به همان طیف رنگی را داشته باشد. 
لــذا با توجه به )رابطه 1( که نســبت انرژی و طول موج را بیان می کنــد، می توان نتیجه گرفت برای تولید طیف 
رنگی دلخواه باید فوتون آزادشده مقدار مشخصی انرژی داشته باشد که این به معنای تنظیم دقیق شکاف انرژی 

پیوند p-n است.
E=h c/λ )1 رابطه(

 6/63 × 10-34 J.s ثابت پالنک 14 برابر :h
3 ×108 m/s سرعت نور برابر :c

یکی از اشکاالت این فرآیند این است که در بسیاری موارد، تنظیم دقیق شکاف انرژی پیوند p-n برای تولید 
موج دلخواه امکان پذیر نیســت )با توجه به محدودیت های ســاختاری نیمه هادی های مورداســتفاده در پیوند(. 
اشــکال اساسی دیگر در این زمینه این اســت که اصوالً در یک دیود نورانی معمولی همه فوتون های آزادشده 
دارای انرژی و در نتیجه طول موج یکســانی نیســتند و در نتیجه نور ساطع شده دارای مجموعه ای از فوتون ها با 
طول موج هایی نزدیک به طول موج هدف هســتند. این مســئله خصوصاً در زمینه ارتباطات فیبر نوری مطلوب 

نیست.

فناوری نانو در دیود نورافشان
راه حــل فنــاوری نانو بــرای چالش های مورداشــاره، اســتفاده از نقــاط کوانتومی15 اســت. نقــاط کوانتومی 
نانوکریستال16 های نیمه هادی هستند که دارای خواص اپتیکی منحصربه فردی می باشند]8[. قطر نقاط کوانتومی 
بین 2 تا 10 نانومتر متغیر است. ساختار نقاط کوانتومی به طورمعمول به صورت پوسته-هسته می باشد. هسته معموالً 
از ترکیب های نیمه هادی 17II-IV نظیر 19CdS ،18CdSe و CdTe 20 یا نیمه هادی های 21III-V مثل InAs ،InP22 23یا 
نیمه هادی های IV-VI 24 مثل 25PbSe تشکیل می شود. پوسته نیز معموالً از جنس سولفید روی )ZnS 26( انتخاب 

می شود]9[.

 تشعشع 27 در نقاط کوانتومی
الکترون ها که به صورت معمول در الیه ظرفیت قرار می گیرند، با جذب انرژی به الیه هدایت منتقل می شوند و 
یک حفره در الیه ظرفیت به جای می گذارند. الکترون های موجود در الیه هدایت ناپایدار هستند و باید مجدداً 
بــه الیه ظرفیت برگردند. الکترون ها ضمن بازگشــت به الیه ظرفیت با حفره ها بازترکیب شــده و انرژی آزاد 
می کنند. انرژی الزم برای برانگیختن الکترون، باانرژی آزادشده هنگام بازترکیب یکسان و برابر با شکاف انرژی 

بین الیه هدایت و الیه ظرفیت است.
مقدار شکاف انرژی بسته به نوع ترکیب نیمه هادی متفاوت است. نقاط کوانتومی نیز با اندازه های مختلف شکاف 
انرژی وجود دارند. هر چه اندازه نقاط کوانتومی کوچک تر شــود شــکاف انرژی آن ها بزرگ تر می گردد. در 
نتیجه برای برانگیخته کردن الکترون در نقاط کوانتومی کوچک تر به انرژی بیشتری )نور با طول موج کوتاه تر( 

نیاز است و برعکس.
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دیودهــای نورانی مبتنی بر نقاط کوانتومی یا QD-LED ها بــه دلیل خواص منحصربه فرد نقاط کوانتومی که به 
آن ها اشاره شد، قابلیت تولید هر طیف نوری را دارند. به عالوه طیف نوری ساطع شده از نقاط کوانتومی پهنای 
به مراتب کمتری دارد. به این ترتیب در استفاده از این دیودها، انتخاب های بیشتری برای تولید رنگ وجود دارد 

و ارائه رنگ28 ها بهتر خواهد بود.

 تحریک29  نقاط کوانتومی
گفتیم که الکترون ها با گرفتن انرژی از نوار ظرفیت به نوار هدایت می روند و به دلیل ناپایداری در نوار هدایت به 

نوار ظرفیت برمی گردند و فوتون آزاد می کنند. پس الزمه انتشار 
فوتــون تحریک الکترون ها برای انتقال به نوار هدایت اســت. در 
حال حاضــر دو روش برای تحریک نقاط کوانتومی وجود دارد. 
روش اول اســتفاده از یــک دیود نورانی معمولی به عنوان منشــأ 
تحریک برای نقاط کوانتومی است. به عنوان  مثال محققان روشی 
را ابداع کردند که در آن پوشش نقاط کوانتومی روی یک دیود 
نورانی آبی در پاســخ به نور ساطع شده از دیود نور سفید مایل به 
زرد )مشابه نور المپ های رشته ای( از خود منتشر می  کند]10[. در 
سال 2011 دانشمندان شرکت PlasmaChem در آلمان موفق به 
ساخت نقاط کوانتومی برای کاربرد در دیودهای نورانی شدند و 
بر پایه آن ها مبدل های نوری30 تولید کردند که قادر به تبدیل نور 

آبی به هر رنگی دلخواهی می باشد]11[.
نوع دیگر تحریک نقاط کوانتومی، تحریک الکتریکی31 اســت 

که بســیار شــبیه شیوه مورداســتفاده در OLED اســت. در این روش، الیه ای از نقاط کوانتومی در بین دو الیه 
منتقل کننده الکترون 32 و منتقل کننده حفره33 محصور می شود. اعمال میدان الکتریکی به دو سر این ساختار سبب 
حرکت الکترون ها و حفره ها به درون الیه نقاط کوانتومی و بازترکیب در آنجا می شود )شکل 7(.انرژی حاصل 

محدوده نور ساطع شــده از نقاط کوانتومی نور مرئی و فروســرخ را شــامل می شــود. طیف نور تولیدشده در 
دیودهای نورانی معمولی وابسته به جنس و میزان ناخالصی های نواحی p و n دیود است. ولی در نقاط کوانتومی 
انرژی آزادشــده و به تبع آن طول موج و رنگ نور تولیدشــده وابسته به ابعاد نقطه کوانتومی است. این تفاوت 
اساســی اجازه می دهد که نقاط کوانتومی توانایی تولید هر طیف نوری را از یک ماده مشــخص داشــته باشند.

 شـکل 6. طیف 
نور مرئی ساطع شده 

از نقاط کوانتومی

 شــکل 7. ســاختار یک QDLED با 
تحریک  الکتریکی]13[

الیه فلز

اکسید هادی شفاف

زیر الیه

نور

نقاط کوانتومی

ETL الیه منتقل کننده  الکترون

HTL الیه منتقل کننده  حفره
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از بازترکیــب باعث تحریک نقاط کوانتومی خواهد شــد. این روش عموماً برای طراحی و ســاخت صفحات 
نمایش نقاط کوانتومی موردمطالعه قرار می گیرد.

 تولیدکنندگان نقاط کوانتومی
برخــی شــرکت های خارجی که در زمینه نقاط کوانتومی و محصوالت وابســته فعالیــت دارند در جدول زیر 

آمده اند. متأسفانه در کشور ما کار تولیدی در این زمینه صورت نمی گیرد.

کشورشرکت سازنده

Attonucleiفرانسه

CAN GmbHآلمان

Mknanoکانادا

NanoAxisایاالت متحده

Nanoco Technologies Limitedانگلستان

Nanosysایاالت متحده
NN-Labsایاالت متحده

Ocean Nano Techایاالت متحده
Quantum Materials Corp.ایاالت متحده

Reinste Nano Ventureهندوستان
Sigma-Aldrichایاالت متحده

 برخی دستاوردها در زمینه استفاده از نقاط کوانتومی در ساخت دیود نورافشان
 دیودهای نورافشان مبتنی بر نقاط کوانتومی

همان طور که در باال گفته شــد با بهره گیری از نقاط کوانتومی در ســاختار دیودهای نورافشــان می توان 
عملکرد آن ها را بهبود بخشــید. یعنی دیودهای نورافشــان مبتنی بر نقاط کوانتومی یا QDLED 34 مصرف 
انرژی کمتر و طول عمر بیشــتری خواهند داشــت. به عالوه در کاربردهایی که نیاز به تولید رنگ خاصی 
 QDLED وجود دارد )مثل کاربرد دیود در تأمین روشــنایی یا اســتفاده در صفحات نمایش( اســتفاده از

می تواند راهگشا باشد.

 QDLED عاری از کادمیم برای استفاده در المپ
می دانیم که کادمیم جزء فلزات سنگین بوده و به شدت سمی می باشد. از همین رو استفاده از کادمیم در 

کاربرد فناوری نانو در صنعت دیودهای نورافشان مجموعه گزارش های  
87صنعتی فناوری نانـو
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بسیاری موارد مثل تولید المپ های روشنایی با محدودیت های شدیدی مواجه است. همان طور که گفتیم 
ترکیبات کادمیم در بســیاری موارد در هســته نقاط کوانتومی مورداســتفاده قرار می گیرند. به این ترتیب 

واضح است که استفاده از این نقاط کوانتومی در المپ ها امکان پذیر نخواهد بود.
گروه نانوکو35 اخیراً با همکاری شرکت مارل اینترنشنال 36 موفق به تولید نوع جدیدی از ادوات روشنایی 
LED شــده اســت که از نقاط کوانتومی عاری از کادمیم بهره می گیرد. فناوری نقاط کوانتومی عاری از 

کادمیم می تواند راهکاری ســاده، اثربخش و غیر ســمی برای تنظیم رنگ LEDها باشــد. این همکاری 
مشترک یک گام اساسی به سوی وارد شدن به دوره تازه ای از المپ های LED است]12[.

 استفاده از QDLED در صفحات نمایش و تلویزیون ها
شــرکت چینی تی سی ال37 با همکاری شــرکت کیو دی ویژن38 اقدام به ارائه تلویزیون 65 اینچی مبتنی بر 

نقاط کوانتومی کرده اســت. این نمایشگر از عملکرد رنگی 
 Color IQTMباالیی برخوردار است. این تلویزیون از فناوری
اســتفاده می کند و دومین تلویزیون ساخت تی سی ال است 

که از این فناوری بهره می گیرد.
فنــاوری Color IQTM به دلیل اســتفاده از نقــاط کوانتومی، 
هزینه بسیار کمی دارد و می تواند قیمت تمام شده LCDها را 
به شدت کاهش دهد. بر پایه اظهارات مسئوالن این شرکت، 
فناوری نقاط کوانتومی موجب شــده تا نرخ عملکرد رنگی 

این تلویزیون ها به 110 درصد تمام طیف 39NTSC برســد. این در حالی است که این رقم برای LCDهای 
موجود در بازار 60 تا 70 درصد است]13[.

گفتنی است عالوه بر تی سی ال سایر شرکت های سازنده صفحات نمایش و تلویزیون نیز به تازگی شروع 
به اســتفاده تجاری از نقاط کوانتومی در محصوالت خود کرده اند. به عنوان نمونه شــرکت سامسونگ 40 
اخیراً نســل جدیدی از تلویزیون های مبتنی بر نقاط کوانتومــی عاری از کادمیم خود را روانه بازار کرده 
است]14[. شرکت ال جی41 نیز با استفاده از فناوری نقاط کوانتومی موفق شده است، میزان بازتولید رنگ 

را در محصوالت خود تا 30 درصد افزایش دهد]15[.

جمع بندی
با رشــد و توسعه فناوری نانو و معرفی نقاط کوانتومی این فرصت ایجادشده که برخی چالش های موجود در 
زمینه دیودهای نورافشان حل شده و زمینه توسعه کاربردهای دیودهای نورافشان فراهم آمده است. همان طور 
که در این گزارش اشــاره شــد نقاط کوانتومی به دلیل خواص نوری منحصربه فرد این قابلیت را دارند که در 
دیودهای نورافشــان متداول به کار گرفته شــده و باعث بهبود عملکرد آن ها شوند. همچنین نقاط کوانتومی را 
می توان به صورت مســتقل در تولید نســل جدید دیودهای نورافشان با عملکرد بهینه تر به کار برد. به این ترتیب 
می توان گفت فرصت های جدید در صنعت دیودهای نورافشــان با اســتفاده از فناوری نانو و نقاط کوانتومی 

ایجادشده و یا در حال شکل گیری است.
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1  Light Emitting Diode

2  rectifying

3  n-type semiconductor

4  p-type semiconductor
5  thermal equilibrium

6  depletion region

7  Organic Light Emitting Diode

8  high power

9  Liquid Crystal Display

10  interface

11  Fiber Optic Communication

12  lumen

13  band gap

14  Planck

15  quantum dots

16  nanocrystal

17 نیمه هادی های II-VI دسته ای از نیمه هادی های مرکب 
هســتند که از ترکیب عناصر گروه های دو و شــش جدول 

تناوبی ایجاد می شوند.
18  Cadmium selenide

19  Cadmium sulfide

20  Cadmium telluride

21 نیمه هادی های III-V دســته ای از نیمه هادی های مرکب 
هســتند که از ترکیب عناصر گروه های سه و پنج جدول تناوبی 

ایجاد می شوند.

22  Indium Phosphide

23  Indium Arsenide

نیمه هادی هــای  از  دســته ای   IV-VI نیمه هادی هــای   24
مرکب هستند که از ترکیب عناصر گروه های چهار و شش 

جدول تناوبی ایجاد می شوند.
25  Lead Selenide

26  Zinc Sulfide

27  emission

28  color rendering

29  excitation

30  light convertor

31  electrical excitation

32  electron-transporting

33  hole-transporting

34  Quantum Dot Light Emitting Diode

35  Nanoco Group

36  Marl International

37  TCL

38  QD Vision

39  National Television System Committee

40  Samsung

41  LG

1  Kasap, S., & Sinha, R. (2013). Optoelectronics and photonics: Principles and 
practices (2nd Ed.). Harlow, Essex: Pearson Education.
2  Direct and Indirect Band Gap Semiconductors. (n.d.). Retrieved from http://www.
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3  Direct and indirect band gaps. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
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http://news.nano.ir/48920/1حاوی نقاط کوانتومی عاری از کادمیم LED 14 تولید تجاری
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 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک
  غنی سازی  محصوالت کشاورزی  با نانو کودهای کالته 

آهن و روی
 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 

نفت خام
 خشک کردن انجمادی  پاششی

 کیتوسان  پلیمری  زیست  تخریب پذیر در  سامانه های 
 دارورسانی

 فناوری نانو و بتن  های ویژه
  کاربـرد فناوری نانـو در آنالیزگرهای جدید صنایع 

 باالدستی نفت
 کاربردهـای فناوری نانـو در بخش انتقال شـبکه 

برق رسانی
 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی

 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح 
پایه سیمانی

 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 
فلزات نانوساختار

 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 
نانومواد

 منسوجات ضد میکروب
 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 

قابلیت خود ترمیم  شوندگی
 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 

حرارتی
 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 

خورشیدی
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن

)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 
 کاربرد نانو در متالورژی  پودر فلزات

 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 
نوشتار

  نانو حسگرهای تشخیص دهنده  مواد  منفجره
 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 

دارورسانی هدفمند
 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایـی  از آب به روش 

ازوناسیون

 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب
 تصــفیه آب بـا اسـتفاده از غشـاء سرامیــکی 

نانـوفیلتراسیون
 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف
 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب

 کاربردهای فنـاوری نانـو درمنسوجات خانگی
 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی

 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب
 نانوحسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 

آشامیدنی
 کاربردهای فناوری نانو در صنعت هوافضا

 فوالدهای نانو ساختار
)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 

 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی 
 کاربرد فناوری نانو درشیشه های هوشمند )1(

 نانو آفت کش و اثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناوری نانو درصنعت مقره

 کاربــردهای فنـاوری نانـو در صنایع غذایی
 کاربردهای فنـاوری نانـو در روغن های روان کننده

 نانو  افزودنی  های به سوخت
 کاربردهای نانوالیاف در کشاورزی

 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربـرد نانو سـاختارها در فناوری های جداسـازی 

غشایی
 نانو فیلترهای لیفی

 فناوری های نوین در مدیریـت و افزایش بهره وری 
آب در نیروگاه های گرمایی

Sandvik Nano flex فوالد نانوساختار 
 کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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