
 

 

 55041 - בננוטכנולוגיות יישום שכבות דקות
Application of Thin Films in Nanotechnology 

 סמסטר א', תשע''ט 
 ד''ר אלכס אקסלביץ' שם המרצה:  

  אופן הוראה: הרצאה 
 3שעות שבועיות:   

 3נקודות זכות:  
 ננוחומרים 55042דרישות קדם:  

 
 מטרות הקורס: 

  ילמד הסטודנט להכיר את הבסיס הפיסיקלי ועקרונות יסודיים של תהליכי טכנולוגיה ליצירת שכבות דקותבקורס זה  
ננו של  -בממדים  מטרתו  דקות.  שכבות  של  ואופטי  חשמלי  ואפיון  שכבתית  בצורה  חומרים  תכונות  ואקום,  טכניקות   ,

  שכבתיות ומערכות ייצור של שכבות דקות הקורס להקנות לסטודנט הבנה בסיסית בשיקולים של ניתוח ותכנון מערכות  
 . ביישומים ננוטכנולוגיים

 
 הנושאים שיילמדו )לפי שבועות(: יש לציין תאריכים ותאריכי הגשת מטלות 

 ממדי - וחד  ממדי-חומרים ותכונותיהם במבנה דו : 1שבוע 
 תכונות אופטיות וחשמליות, קשרים בחומרים  : 2שבוע 
 ומערכות ואקוםחוקים של גזים   : 3שבוע 
 גלאים וואקום ומשאבות וואקום  :  4שבוע 
 שטח וגידול של שכבות דקות -תכונות של פניטרמודינמיקה,  :  5שבוע 
 בנידוף טרמי שיקוע שכבות דקות  :  6שבוע 
 פריקה חשמלית בגז  : 7שבוע 
 התזה יונית לייצור שכבות דקות  : 8שבוע 
 דקות שיטות כימיות לשיקוע שכבות  : 9שבוע 
 ייצור ננוחלקקים בשיטות כימיות  : 10שבוע 
 אפיון שכבות דקות  : 11שבוע 
 ננוטכנולוגיה בתאי שמש  : 12שבוע 
 בקצירת ואחסון אנרגיה  ננוטכנולוגיה :  13שבוע 
 ננוטכנולוגיה בביוהנדסה  : 14שבוע 
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 דרישות הקורס:

)  80%נוכחות חובה, לא פחות   נוכחות לציון סופי  הגשת   נק'(.  10עד  משיעורים, מרצה רשאי להוסיף נקודות בונוס על 
כל תלמיד יכול לבנות    נק'(.  10עבודות בית היא לא חובה, הגשת עבודות בית מביא לתלמיד בונוס נוסף לציון סופי )עד  

דקות(, על סמך ההרצאה התלמיד    15  - מצגת בנושא מעניין שקשור לקורס ולהציג בשיעור בהסכמה עם מרצה )הרצאה ל
 בונוסים ישוקלל רק בבחינה הראשונה של התלמיד.כל  נק'(. 6מקבל בונוס נוסף )עד 

 מרכיב הציון:
 ציון סופי של הקורס כולל הציון של מבחן סופי ובונוסים שקיבל התלמיד בתוך הסמסטר.

 16:00-17:00יום ג',  שעות קבלה:
 http://md.hit.ac.il/course/view.php?id=8109  אתר הקורס:

 

 


