استفاده از مترولوژی در مقیاس اتمی برای طراحی ادوات گرافنی
تْیِ ؽذُ در :وبرگزٍُ اعتبًذارد ٍ ایوٌی عتبد ٍیضُ تَعؼِ فٌبٍری ًبًَ
هغئَل تْیِ :عویزا گل سردی

گزافي هبدُ ؽگفتاًگیشی اعت وِ وبرثزدّبی هتؼذدی در حَسُّبیی ًظیز ًبًَالىتزًٍیه دارد .ثب ٍجَد لبثلیتّبی
ایي هبدُ ،گزافي اس حغبعیت ثبالیی ًغجت ثِ ثزّن وٌؼ ثب دیگز هَاد هَرد اعتفبدُ در هحقَل ًْبیی ثزخَردار اعت.
ثزای هثبل ،خَاؿ سیزالیِ یب دیالىتزیه هَرد اعتفبدُ در یه اثشار ،تبثیز سیبدی رٍی خَاؿ گزافي دارد .ثزخالف
دیگز ادٍات الىتزًٍیه ًیوِّبدی وِ سیزالیِ هَرد اعتفبدُ در آًْب پٌْبى ثَدُ ٍ خَاؿ هیىزٍعىَپی ٍ اًتمبل الىتزٍى
آى ثِفَرت هغتمین لبثل ثزرعی ًیغت ،در ادٍات گزافٌی هیتَاى ثِفَرت هغتمین ٍ ثب اعتفبدُ اس تجْیشاتی ًظیز
هیىزٍعىَح تًَلسًی رٍثؾی ( ٍ )STMعیفعٌجی تًَلسًی رٍثؾی ( ،)STSایي خَاؿ را هَرد ثزرعی لزار داد.
ثزخی اس خَاؿ هٌحقز ثِ فزد گزافي ًؾأت گزفتِ اس پبیذاری ؽیویبیی ٍ ثزّنوٌؼ ضؼیف ایي هبدُ ثب هحیظسیغت
اعت .ثب اعتفبدُ اس ایي عجیؼت هٌحقز ثِ فزد گزافي هیتَاى دریبفت وِ چزا عزػت اًتمبل الىتزٍى در ایي هبدُ ثبالعت
در حبلی وِ تٌْب یه الیِ داردّ .زچٌذ ثزّنوٌؼ گزافي ثب هحیظ اعزاف ثغیبر ضؼیف اعت اهب ّویي ثزّنوٌؼ اًذن
ًیش تؼییيوٌٌذُ ٍیضگیّبی ادٍات گزافٌی اعت .ثزای وٌتزل ایي ثزّنوٌؼ ،اثتذا ثبیذ ثتَاى آى را اًذاسُگیزی وزد.
ّزچٌذ  STMاخیزا ثزای هغبلؼِ ادٍات گزافٌی هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اعت اهب درن اثزات پخؼ الىتزٍى ٍ
ًبٌّجبری ّبی هَجَد در ایي حَسُ ثزای داًؾوٌذاى چبلؼ ثزاًگیش ثَدُ اعتّ .ز ثخؼ اس گزافي دارای رفتبر هٌحقز ثِ
فزد خَد ثَدُ ٍ اغلت ثِ عختی هیتَاى یه رفتبر ػوَهی ثزای ایي هبدُ هؾبّذُ وزد.
اخیزا همبلِای ثب ػٌَاى " تحَل هغبلؼبت هٌغمِ ای گزافي در حضَر هیذاى هغٌبعیغی اس پزاوٌذگی رسًٍبًظ تب ًمبط
وَاًتَهی" 1در ًؾزیِ  Natureهٌتؾز ؽذُاعت وِ در آى هحممبى هَعغِ هلی اعتبًذارد ٍ فٌبٍری آهزیىب ( )NISTثِ
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ر ّجزی عَیًَگ جبًگ ٍ گزٍگزی رٍتز ،الذام ثِ ارائِ جشئیبت هیىزٍعىَپی اس ثزّنوٌؼ گزافي ثب سیزالیِ خَد
ًوَدًذ.
گزافي هبًٌذ یه پیغت هغبثمِ اعت وِ الىتزٍىّب ثب عزػت ثبالیی در آى در حبل حزوت ّغتٌذ .عزػت حزوت
الىتزٍى در گزافي  111ثزاثز ثیؾتز اس عیلیىَى اعت .اهب عبخت ادٍات گزافٌی چبلؼ ثزاًگیش اعت .سیزا تحمیمبت اخیز
ًؾبى دادُ اعت وِ سیزالیِ ثز عزػت حزوت الىتزٍى در گزافي اثز هیگذارد ٍ در ٍالغ هحذٍدیتّبیی در عزػت
الىتزٍى ایجبد هیوٌذ .ثٌبثزایي ،خَاؿ ایذُآل گزافي سهبًی ثِدعت هیآیذ وِ گزافي ثِفَرت ایشٍلِ اس هحیظ اعزاف
لزار داؽتِ ثبؽذ.
ًیىَالی صًتٌف ،رّجز گزٍُ تحمیمبتی  ،CNSTهیگَیذ « :ثب اعتفبدُ اس عیفعٌجی تًَلسًی رٍثؾی هب هیتَاًین
اعالػبت هیىزٍعىَپی ارسؽوٌذی درثبرُ خَاؿ ثخؼّبی هختلف گزافي ثِدعت آٍرین .هب ثزای اٍلیي ثبر
وَاًتیشاعیَى هغٌبعیغی را در ادٍات گزافٌی ًؾبى دادین .در همبیغِ ثب فؼبلیتّبی لجلی ،هب ثزای اٍلیي ثبر ًؾبى دادین وِ
تزویت اػوبل هیذاى هغٌبعیغی ٍ فزآیٌذ هغبلؼِ هٌغمِای گزافي اهىبىپذیز اعت».

در ایي پزٍصُ هحممبى یه عبختبر عبًذٍیچی عبختٌذ وِ
در آى الیِّبی ًیوِّبدی ٍ ػبیك ثِفَرت عبًذٍیچی لزار
داؽتٌذ .در ایي عبختبر ،یه الیِ گزافي ٍ یه الیِ ػبیك
ثِفَرت یه در هیبى لزار دارد .سهبًی وِ سیزالیِ رعبًب
ثبردار ؽَد ،هَجت اػوبل ثبر هخبلف رٍی گزافي هیؽَد .صًتٌف هیگَیذ « :هب در اثتذا دیذین وِ داًغیتِ حبهلیي ثب
حزوت رٍی گزافي تغییز هیوٌذ .تغییز داًغیتِ ثِ دلیل پتبًغیل ًبٌّجبری رٍی عغح گزافي اعت وِ ریؾِ ایي
ًبٌّجبریٍ ،جَد ًبخبلقیّبی ثبردار در ػبیك  SiO2اعت .اس دیگز ػَاهل هَثز در ثزٍس ًبٌّجبری ،هیتَاى ثِ گیز افتبدى
الىتزٍى هیبى گزافي ٍ الیِ اوغیذی در ٌّگبم فزآیٌذ تَلیذ اؽبرُ وزد».
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صًتٌف هیافشایذ « :در داًغیتِّبی پبییي هب ًویتَاًین ثِ داًغیتِ ففز ثزعین در ػَكً ،ؾبًِ ػجَر حبهلیي ثبر اس یه ًمغِ
ثِ ًمغِ دیگز لبثل هؾبّذُ ثَدُ ٍ ًمؾِای اس حزوبت الىتزٍى ٍ حفزُ لبثل تزعین اعت .در وٌبر ًَعبًبت داًغیتِ،
ًبٌّجبری ًؾبى دٌّذُ ایي حمیمت اعت وِ حزوت الىتزٍى ٍ حفزُ چگًَِ هیتَاًذ هَجت پزاػ یب هحذٍد ؽذى
الىتزٍى در یه هٌغمِ ؽَد .ایي ٍیضگی تٌْب ثزای گزافي هقذاق ًذارد ثلىِ ثزای ّز هبدُ ًیوِّبدی ٍ رعبًب ایي پذیذُ
فبدق اعت .ثب ایي حبل ثبیذ گفت وِ گزافي اس جولِ هؼذٍد هَادی اعت وِ در آى راثغِ هیبى ًبٌّجبری ٍ خَاؿ
اًتمبل ثب اعتفبدُ اس هغبلؼبت هیىزٍعىَپی لبثل ثزرعی اعت .ایي هَضَع ثٍِیضُ در عیف الىتزًٍی ثیؾتز دیذُ هیؽَد
جبیی وِ هب هیتَاًین ًمؼ ًبٌّجبری را رٍی چگًَگی حزوت الىتزٍىّب ٍ حفزُّب ثزرعی وٌین».
در غیبة هیذاى هغٌبعیغیً ،بٌّجبری هیتَاًذ هَجت پزاػ حبهلیي ثبر ؽذُ ٍ در لغوتّبی هختلف گزافي حفزُّبیی
را ایجبد وٌذ وِ ایي حفزُّب هَجت وبّؼ عزػت حزوت حبهلیي هیؽَد .در حضَر هیذاى هغٌبعیغی لَی ،حبهلیي
ثبر هیتَاًٌذ ثِعَر وبهل در للِّب ٍ چبُّبی پتبًغیل ًبٌّجبری ثِ دام افتٌذ.
تین تحمیمبتی  NISTهؼتمذاًذ وِ هتذٍلَصی هَرد اعتفبدُ در ایي پزٍصُ هیتَاًذ ثِفَرت هغتمین ثزای هؾخقِیبثی
ادٍات گزافٌی هَرد اعتفبدُ لزار گیزد .ایي وبر ثِ هب ووه هیوٌذ تب دریبثین وِ چزا ایي ادٍات وبر هیوٌٌذ ٍ چزا
گبّی وبر ًویوٌٌذ .ثٌبثزایي هیتَاى اس ایي ٍیضگی ثزای ایجبد خَاؿ خبفی در گزافي اعتفبدُ وزد.
صًتٌف هیگَیذ « :حَسُ تحمیمبت هزثَط ثِ گزافي ثِ عزػت در حبل رؽذ اعت ثٌبثزایي ،ثِ عختی هیتَاى آیٌذُ ایي
حَسُ را پیؼ ثیٌی وزد .آًچِ وِ هؾخـ اعت ایي اعت وِ ثزخی خَاؿ گزافي را ثب اعتفبدُ اس ثزّنوٌؼ ایي هبدُ ثب
هحیظ اعزاف ٍ سیزالیِ هیتَاى تؼییي وزد؛ ثٌبثزایي ،ایي اس ٍیضگیّبی لبثل هٌْذعی وزدى در همیبط ًبًَهتزی ّغتٌذ.
ًتیجِ ایي وِ هتزٍلَصی همیبط اتوی هیتَاًذ ًیزٍ هحزوِ عزاحی َّؽوٌذ ادٍات گزافٌی ثبؽذ».
هٌجغ:

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=17811.php
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