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اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن را ﺑﻬﺒﻮد دادﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۹
اﻟﻤﺎس ﯾﮏ ﻣﺎده ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در داﻧﺸﮕﺎه »ﺳﯿﺘﯽ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ«
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آن را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﮐﺸﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻟﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﻧﻮ ،ﺧﻮاص
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻮری آنﻫﺎ را ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﻠﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی اﻟﻤﺎس را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﻤﺎس ﭼﻨﺪان اﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای اﻟﻤﺎس ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۰.۴درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻄﻮر ﺗﺌﻮری ،اﻟﻤﺎس در اﺑﻌﺎد

ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺧﻢ ﮐﺮدن ﺳﻮزنﻫﺎی اﻟﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺶ  ۹درﺻﺪ ﺷﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ژورﻧﺎل » «Scienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺎ را از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻟﻤﺎس ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮی  ۱۰۰۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ۳۰۰
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺶ آن در ﮐﻞ ﺳﺎزه ﺑﻪ  ۷.۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎر ،اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺶ  ۹.۷درﺻﺪی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺎ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﺌﻮری اﻟﻤﺎس ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺶ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ اﻟﻤﺎس ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺶ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻟﻤﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻐﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﺶ روی ﺧﻮاص اﻟﻤﺎس ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﻮاص اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻟﻤﺎس را ﺗﺤﺖ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺶ از  ۰ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ﮐﺸﺶ ،ﺷﮑﺎف اﻧﺮژی اﻟﻤﺎس ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان در اﻓﺖ  ۲اﻟﮑﺘﺮونوﻟﺖ و ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ  ۹درﺻﺪ ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف اﻧﺮژی در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻟﻤﺎس را ﺗﺎﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ،ﺑﺎ
ﮐﺸﺶ اﻟﻤﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺶ ﺑﺎﻻی  ۹درﺻﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ،ﺷﮑﺎف اﻧﺮژی اﻟﻤﺎس
را از ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮون در
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﻮن ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻮری را در ﭘﯽ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

