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اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﯾﺤﺎﻧﻪ وﻟﯽﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺑﻪ دورهای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﺼﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دﻧﯿﺎی ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﺳﺎﯾﻞ اﮐﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ روش ﺟﺪﯾﺪی ،ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻫﮕﺰاﮔﻮﻧﺎل دارد.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﻢﻫﺎﯾﺸﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯾﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ »آﻟﻮﺗﺮوپ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﺗﻢﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ در ﯾﮏ
ﭼﯿﻨﺶ ﺻﻔﺤﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺮاﻓﯿﺖ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﻤﺎس را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮﺗﺮوپ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﺎس دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل از آﻟﻮﺗﺮوپﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی در اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد .در ﺳﺎل
 ،۲۰۱۴ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻟﻮﺗﺮوﭘﯽ از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم  Si24ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ اﺗﻢ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣﯿﺎن آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ آﻟﻮﺗﺮوپ در ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی و ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻣﻮادی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ روش ﺟﺪﯾﺪی آﻟﻮﺗﺮوپ  Si24را ﺑﻪ آﻟﺘﺮوپ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی اﯾﻦ آﻟﻮﺗﺮوپ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
در ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ آﻟﻮﺗﺮوپ ﺟﺪﯾﺪ را  4H-siliconﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﭘﺎﯾﺪاری از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺸﻒ اﯾﻦ آﻟﻮﺗﺮوپ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﺑﺰارﻫﺎی اﭘﺘﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان از داﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻟﻤﺎسﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮد دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ آﻟﻮﺗﺮوپ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن
در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﻓﻮﺗﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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