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ترکیب علم و صنعت
مترجم :زهرا ا کرمی ،عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

ُ
پژوهش مشــترک ،زمینهای مناســب
دیانــا نانــوا میگویــد» :یک زیرســاخت
ِ
برای پژوهشگران آماده میکند تا تحقیقات بنیادی و کاربردی را بههم پیوند
زنند«.
مــن همیشــه جــذب پیشــرفتهای فنــاوری میشــوم و همیــن باعــث شــد
تــا در دانشــگاه رشــته فیزیــک را انتخاب کنــم .در طول دورههای درســی ،به
نانوســاختارها عالقهمنــد شــدم و وقتــی تصمیــم گرفتــم بــرای دکتــری درس
بخوانــم میخواســتم عالقــه قلبــیام بــه برنامههــای نوآورانــه را با آنچــه اخیرا
برایــم جالب آمده پیوند بزنم .آزمایشــگاه نوآوری در هایدلبــرگ آلمان ،گزینه
مناســبی بود چرا که این آزمایشــگاه ،یک زیرســاخت تحقیقات چندرشتهای
برای دانشــگاه و صنعت اســت .تمرکــز آن بر الکترونیک چاپــی و ارگانیک و در
نهایــت ،هــدف آن پیوند تحقیقــات بنیادی و موضوعات کاربــردی در زندگی
واقعــی اســت .فعالیــت در آزمایشــگاه نــوآوری بدیــن معناســت که من رســما
دانشــجوی دانشــگاه هایدلبــرگ بــودم و تحقیقــات بنیــادی انجــام میدادم
و بهطــور همزمــان در پروژههایــی بــا همکارانــی از صنایع شــیمیایی و ســلول
خورشیدی نیز مشارکت داشتم.
نیمهرســاناهای ارگانیــک ،ترکیبــی از چالشهــای بنیــادی و فرصتهــای
فنــاوری را بــا هــم دارنــد .به بیــان دیگــر ،آنهــا میتواننــد هزینههــای فرآیند
چاپ دیودهای نوری ،ســلولهای خورشــیدی و حســگرها را کاهش دهند.
نیمهرساناهای ارگانیک در کنار ویژگی سبکی ،انعطافپذیری و شفافیت ،در
برنامههای نوآورنه نظیر ترکیب ســلولهای خورشــیدی در نمای ساختمان،
فشار منعطف به کار میروند.
صفحه نمایش با قابلیت خمش یا حسگرهای ِ
از دیــدگاه بنیــادی ،نیمهرســاناهای ارگانیک اغلب ســاختار مشــخص و نظم
بلنــد بــرد ندارند .چگونگــی تأثیر این بینظمــی بر ویژگیهــای کلیدی مانند
رســانایی ،کــه در کارکــرد دســتگاههای نیمهرســانا اهمیــت دارد ،هنــوز قابل
درک نیســت و ایــن مهم ،انجام تحقیقات بنیــادی را به امری ضروری تبدیل
کرده است .بدیهی است برای کاوش در هر دو ویژگی بنیادی و کاربردی این
شاخه ،مسیری طوالنی در پیش است ،پس چرا هر دو رویکرد را در یک پروژ ه
مشترک ترکیب نکنیم؟
بــرای بخشــی از پــروژه دکتــری در آزمایشــگاه نــوآوری ،مــن در زمینــه ارتباط
پیچیده میان ویژگیهای ســاختاری و الکترونیکی نیمهرســاناهای ارگانیک،
و بهطــور خــاص آنچــه در ســلولهای خورشــیدی بــهکار مــیرود ،مطالعــه
کــردم .مــن از آنالیــز میکروســکوپ الکترونــی عبــوری  TEMبــا یــک واحــد
اسپکتروســکوپی کــه امکان شناســایی مــواد ارگانیک مختلــف در یک ترکیب
را فراهم میکند ،برای بررســی ســاختار نیمهرســانا اســتفاده کردم .این بسیار
ارزشــمند اســت چرا که معموال مواد ارگانیک متفاوت (مثال دهنده و گیرنده)
در الیههای فعال ســلولهای خورشــیدی ارگانیک مخلوط میشــوند ،اما به
دلیــل کربن زیاد در  TEMاســتاندارد ،کنتراســت ضعیفی نشــان میدهد .در
ابتــدا ،من بیشــتر بر روی زمانبری طراحی دســتگاهها در ابعــاد نانومتری در
نمونههــای دســتگاههای ســلول خورشــیدی  TEMتمرکز کــردم .متعاقبا ،بر
اندازهگیریهــای پیچیده  TEMو آنالیز آن متمرکز بودم .خوشــبختانه ،برای
پردازش دســتگاه توانســتم از مزایای پروژه مشــترکمان در آزمایشــگاه نوآوری
اســتفاده کنــم و از همکارانــی کــه در صنعت و دیگــر دانشــگاهها بودند کمک
گرفتــم .آنها به من در ســاخت و تعییــن ویژگیهای الکتریکی دســتگاههای
ســلول خورشــیدی کمــک کردند و مــن ویژگیهــای بنیادی ســاختاری مواد
فعال را آنالیز کردم .در انتهای پروژه ،ما تمامی اطالعات را کنار هم گذاشتیم
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و نشان دادیم که چگونه میتوانیم از شرایط پردازش برای بهبود ویژگیهای
ســاختاری اســتفاده کنیــم .همچنیــن مــا تأثیــر آن را بــر بــازده ســلولهای
خورشــیدی ارگانیک نشــان دادیم ،که بــه زودی در خط تولید قــرار میگیرد.
دســتاوردهای مــا بــرای نشــان دادن ایــن واقعیت که هــر دو رویکــرد بنیادی
و کاربــردی بــه یــک انــدازه مهم هســتند مثــال خوبــی بــود .اندازهگیریهای
پیچیــده  TEMزمانــی کــه در دســتگاههای واقعــی انجام شــوند جالبتر هم
میشــوند و دســتگاههای واقعــی زمانــی کاربردیترمیشــوند کــه شــما طــرز
کارشان را بدانید.
البته این همکاری مشــکالتی نیز در پی داشــت .معایب کار کردن با شــرکت
بــزرگ صنعتــی ،مثــا محرمانــه بــودن اطالعــات برای پژوهشــگران جــوان که
میخواهنــد نتایــج کارشــان را منتشــر کننــد ،میتوانــد ناامیدکننــده باشــد.
هرچنــد ایــن موضــوع روی مــن تأثیــر خاصــی نداشــت ،چرا کــه مــن بهطــور
همزمان در پروژههای غیرمحرمانه نیز شرکت داشتم و معتقدم این میتواند
برای دیگر پژوهشــگران جوان که بر نشــریات متعددی برای برتری در فضای
رقابتــی متکــی هســتند مانــع بزرگــی به حســاب آید .افــزون بر این ،بخشــی از
پژوهــش دربــاره بهینهســازی پارامترهــای پــردازش بهمنظــور عملکــرد هرچه
بهتر دســتگاهها اســت و درصورتیکه شما بیشــتر به فهمیدن دلیل کار کردن
یا نکردن دســتگاه عالقهمند باشید این موضوع میتواند ناامیدکننده باشد.
رویهمرفتــه ،من فرصت این را داشــتم که رویکــرد متفاوتی برای تحقیق فرا
بگیــرم و درباره چگونگی تکامل تحقیقات صنعتی و اینکه کدام فناوریها در
باالترین سطح پیشرفت قرار دارند ،اطالعات ارزشمندی کسب کنم.
ایــن همکاری مشــترک فرصتــی عالی بود تا پژوهــش را از منظرهای متفاوتی
تجربه کنم .تعامل با صنعت و سایر گروهها به من یاد داد که چگونه تحقیق
خــود را در بســتر بزرگتــری قرار دهم و حقایق مهم و تأثیــرات آنها را بر موارد
مختلــف ببینــم .درک پژوهشهــای صنعتــی هیجــان انگیز اســت و میتواند
مزیتــی رقابتــی برای شــغل آینــده ،بهخصــوص در شــاخهای کاربــردی مانند
الکترونیک ارگانیک باشد .درکنار شبکه بزرگ علم و صنعت ،فرصت پژوهش
مشترک چند رشتهای ،در حقیقت راه را برای هر مسیر شغلی هموار میکند.
هرچند بیشتر فار غالتحصیالن دکتری در نهایت راهی جز دانشگاه را انتخاب
میکنند .شــاید این بهدلیل زمینه پژوهش و چشــمانداز آینده باشــد یا فقط
یک تصادف؟
ُ
دیانــا نانــوا اخیــرا دکتــری خــود را در رشــته فیزیــک در آزمایشــگاه نــوآوری،
دانشگاههایدلبرگ ،آلمان به اتمام رساند.

منبع:
1. Nature nanotechnology, vol 11, march 2016.

