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Abstract
Nanocrystalline Barium Titanate BaTiO3 (BaTiO3 or BT) were prepared hydrothermally using TiCl4, Ba(OH)2.8H2O
and NH4OH as starting materials at 150oC for 2h. The structure of the prepared nanocrystalline BT powders were a
tetragonal perovskite according to XRD analysis. The crystallite size of BT powders have calculated and it was be 16
nm at room temperature. The lattice constants a and c was equal to 3.97 and 4.09 A while tetragonality factor (c/a) was
equal to 1.03.
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في هذا البحث حضرت جسيمات نانوية الوكسيد الحديد بطريقة ال بتقنية الضغط الحراري باستخدام جهاز االوتكميف والتي تعتبر طريقة غير مكمفة
كما تضمن البحث دراسة وتحميل, تضمن البحث دراسة تاثير المعامالت المختمفة درجة ح اررة التمدين عمى خصائص لقصديرالنانوية المحضرة. ومناسبة
.الخصائص التركيبية وهيئة السطح الكاسيد االنديوم النانوية بواسطة فحص حيود االشعة السينية ومجهر القوة الذرية والمجهر االلكتروني الماسح
 دقيقة حيث لوحظ ان اوكسيد الحديد متعدد البمورات120  ) خالل°C 800 ,600 and200,400 )تم تمدين اوكسيد الحديد بدرجات ح اررية مختمفة بين
O2Fe-α 3 الى طور3O2Fe -γ يتحول من طورO2Fe 3  وان الجسيمات النانوية لل. ) 104 ,( )116( ,)110( ولممستويات ذات الشدة العالية هي
 اما فحوصات مطيافيةO2Fe-α .3  (يبقي ثابت في طور الهمتايتC°200,400,600,800 (  ( و في الدرجات الح اررية300 في درجات الح اررية
. وعمى التعاقبH-O  لالواصر3433  وcm 1620-1 تمتمك قمم بينFe2O3 ( فان الجسيمات النانوية للFTIR) األشعة تحت الحمراء
( ) الوكسيد الحديد الممدن لمدرجات حرAFMان معدل الحجم الحبيبي النانوي الذي تم قياسه بجهازالمجهر القوة الذري
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this Search, Discrete-wavelet transform (DWT) based algorithm are
used for speech signal denoising and audio denoising . Here both hard
and soft thresholding are used for denoising. Analysis is done on noisy
speech signal corrupted by white gaussian noise at 0.1dB, 0.2dB, 0.3dB,
0.4dB and 0.5dB SNR levels for audio and at 10dB,20dB,12dB
14dB,16dB for signal. Simulation & results are performed in MATLAB
(R2013a). Output SNR (Signal to Noise Ratio) and RMSE (Root Mean
Square Error) is calculated & compared using both types of thresholding
methods. Soft thresholding method performs better than hard
thresholding at all input SNR levels
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n this study In2O3 was prepared by solvothermal technique in autoclave device which is a
simple and inexpensive technique to indicate the best condition . The reaction took

place

between indium chloride and urea. In(OH)3 as prepared at annealing 200C, and convert to
In2O3 at annealing temperatures 400 , 600 C .
The physical properties of nonoparticles were characterized by XRD ,SFM ,AFM.the examination
results

of

XRD for In2O3 nanoparticles annealed at different temperatuure showed the

formation of a cubic phase of nanoparticles with high intensity of plane (222) ,the lattice constant
decreases with the increase of annealing temperatuer at 200, 400 , 600 C . (from 10.07 - 10.04
A ). AFM indicated an increase in grain size of In203 with increasing of annealing temperatures
(75.92 nm-97.61 nm).
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Three compositions of nickel ferrite (Ni0.5Fe2.5O4 and Ni0.7Fe2.3O4) and
hematite Fe2O3 were prepared as suspension in distilled water and DMSF (dimethylsulphateoxide). A transmission
to uv-visible light was tested and was showing a good transparency to red light region (>60%). The transparency to
laser light 623nm under different magnetic field of the six suspensions were tested. A simple device were fabricated
to perform this test. The suspension in water of the composition Ni0.5Fe2.5O4 the larger variation in the transmitted
power. The suspension of hematite show no sensible change in the transmitted power. The magnetic properties of
samples and solutions were behind the explanation of the suspensions behaviors under magnetic field
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 لقد قمنا, فً هذا البحث قمنا بتطوٌر متسعة الفائقة باستخدام الكرافٌن ألنه خفٌف الوزن و موصل جٌد للكهرباء
باستخدام لوحٌن من الزجاج ثم قمنا بوضع مادة موصلة على كل سطح زجاجً ) نحاس و ألمنٌوم ( و ٌعتبران
كأقطاب للمتسعة ثم رسبنا الكرافٌن على كل موصل ثم وضعنا مادة عازلة بٌنهما و ربطنا المتسعة بمصدر فرق جهد
( لغرض شحنها و أخذنا قٌاسات التٌار و الفولتٌة لغرض حساب تٌار الشحن ثم ربطنا المتسعة إلى مقاومة ) مصباح
و أخذنا قٌاسات التٌار و الفولطٌة أٌضا لغرض معرفة تٌار التفرٌغ المتسعة ثم رسمنا كال التٌارٌن بشكل بٌانً و

الحظنا أن هذه المتسعة لها معدل عالً لتفرٌغ الشحنة
ت
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في هذا العمل تم تحضٌر جسٌمات نانوٌة من الذهب بطرٌقة القشط باللٌزر حٌث تم استخدام الذهب النقً كهدف مغمور بالماء الالاٌونً
حٌث تغٌر لون السائل من الشفاف الى 1064 nmوتتم وتم قصف الهدف بمائة وخمسٌن نبضة من لٌزر النٌدٌوم ٌاك وبطول موجً
االحمر داللة على تكون الجسٌمات النانوٌة وتم دراسة هذا العالق بالمطٌاف .

