
نانو الکترونیک انعطاف پذیر

سمینار درس نانو الکترونیک

گرایش الکترونیک/ رشته مهندسي برق 

:استاد راهنما

محمدنژادجناب آقای دکتر 



یار کم در های هوشمند در عین حال انعطاف پذیر و با ضخامت بسبا پیشرفت تکنولوژی امکان ساخت انواع دستگاه
پیشرفت چشمگیری در این زمینه مشاهده شده است2009حد نانو وجود دارد و از سال 

های انعطاف پذیرمعرفي نانو الکترونیک

این امکان وجود دارد که این ادوات را با رنگ ها، اندازه ها و 
.خواص مختلف رشد داد

ی بررسی ساختار شکاف باند این ادوات عالوه بر معرفی روش
ان برای تحقیق در مورد عملکرد سیستم های یک بعدی، امک

رای ما نوری قطعات الکترونیکی را ب-بهبود خواص الکتریکی
.مهیا ساخته است
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سیر صعودی پیشرفت نانوساختارهای انعطاف پذیر
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انواع مواد انعطاف پذیر در زمینه نانو الکترونیک و نمودارهای مربوط به آنها
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های مواد انعطاف پذیر در ابعاد نانومقایسه ویژگي
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های مواد انعطاف پذیر در ابعاد نانومقایسه ویژگي
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های مواد انعطاف پذیر در ابعاد نانومقایسه ویژگي
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های مواد انعطاف پذیر در ابعاد نانومقایسه ویژگي
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طااف توانند انعادوات مبتنی بر مواد آلی به دلیل پیوندهای سست بین ملکولی در الیه های ایجاد شده از آنها، تا حد زیادی به لحاظ مکانیکی،می

تفاده در سااختار برخالف این مواد آلی، مواد معدنی مانند سیلیکن، ژرمانیوم و گالیوم آرسناید تنها در حالات کریساتالی قابلیات اسا. پذیر باشند

.ادوات الکترونیکی را دارند که در این حالت نیز پیوندهای کواالنسی، انعطاف پذیری را در آنها غیر ممکن می سازد

خواص فیزیکي نیمه هادی های آلي
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مواد کربني
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CNT synthesis
Arc 

discharge

Electrolysis

Laser 
ablation

CVD

Hydro-
thermal

های کربنیهای رشد نانولولهروش
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های کربنيبندی نانولولهدسته

armchair

n=m

zigzag

m=0

chiral

nm0

.وندبسته به شکل تا زدن برگه گرافن نانولوله ها به سه دسته تقسیم می ش
در غیراین صورت. باشد، آنگاه نانولوله فلزی است3مضرب صحیحی از ( n-m)اگر 

.نیمه هادی است
تقسیم MWو SWبسته به تعداد در هم تنیده شده صفحات نانولوله ها به دو دسته 

.می شوند
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ادوات مبتني نانولوله ها

ترانزیستورهای اثر میدان
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های کربنیادوات مبتنی نانولوله
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هاادوات مبتنی نانولوله
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( SWNTs )نانولوله های کربني تک دیواره برترانزیستورهای الیه نازک مبتني 

SWNTs:
اندازه های نانومتری
  ساختار تک بعدی
خواص الکتریکي فوق العاده
شفافیت باالی اپتیکي
  انعطاف پذیری مکانیکي

فیزیکيمدرنپدیده هایبهدسترسيقابلیت
حامل هاباالیتحرکقابلیت

شدهشناختهموادتماممیاندرحامل هااشباعسرعتباالترین
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17

SWNTاستفاده از آرایه های موازی و مرتب شده ی 

مشخصه ی انتقالی 

:راهکار برای انعطاف پذیری مکانیکي بیشتر 

کارآیی الکترونیکی 
باالتر

شفافیت بهتر
انعطاف پذیری 
مکانیکی بیشتر

ر باالتر موبیلیتی بسیا
( 1300 cm/vs )

پایینon/offنسبت 
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گرافن

ساختار النه زنبوری گرافن تک الیه

قرار گرفته اندساختاری دو بعدی و یک شبکه شش ضلعی از اتم های کربن است که با پیوند کواالنسی کنار یکدیگر

. ویژگی قابل توجه انعطاف پذیری باالی آن است

قابل استحکام و نرمی هر دو در این ماده ی شگفت انگیز به خوبی
.مشاهده اند
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کاربرد گرافن انعطاف پذیر
کاربردهای الکترونوری

(LCD)نمایشگرهای کریستال مایع
(OLED)دیودهای نوری آلی 

یری و مجهز به تولید تلفن همراه با استفاده از قابلیت شفافیت گرافن و همچنین استحکام باال در عین انعطاف پذ
.نمایشگر لمسی که در برابر اعمال فشار و یا حتی ضربه خوردن از خود مقاومت نشان می دهد

صفحات لمسی
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مولیبدینیوم سولفید /طرح سلول خورشیدی گرافن

گرافن / طرح سلول سیلیکون

اتم 2طرحي جدید تولید سلولي با قطر 
تشکیل شده ( MoS2)این سلول خورشیدی از دو الیه تک اتم گرافن و مولیبدینیوم سولفید 

.  تر استاست و هزاران برابر از سلول سیلیکونی سبک
%15های معمولی با بازدهی درصد است و نسبت به سلول2تا 1بازدهی این سلول بین 

دهی بازدهی کمی دارد، اما اگر از لحاظ ماده مصرف شده بازدهی را در نظر بگیریم، این طرح باز
.  برابری نسبت به یک سلول سیلیکونی بلوری دارد1000

پذیر الکترود مورد استفاده در این سلول از جنس خود گرافن است و مانند خود سلول انعطاف
است 

قیمت با الیه گرافنمرسوم و گرانITOجایگزینی الیه 
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مواد آلي

:دالیل استفاده

تهیه الیه های نازک بسیار راحت
.مقدار کمی از مواد آلی برای اهداف تولید انرژی کافی است

تنوع و کنترل اندازه نوار باند ممنوعه 
انعطاف پذیری 

امکان تولید الیه های نازک با سطوح بزرگ 
برتری های اقتصادی
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تر باعث ، نیاز به ساخت قطعاتي با وزن کمتر، انعطاف پذیری بیشتر و مصرف انرژی پایینLEDدر میان ادوات
ها متولد شوندOLEDشد که 

جدید بر اساس گرافنOLEDصفحه نمایش های 

رفت می تواند این پیش. پژوهشگرانی با استفاده از گرافن توانسته اند مدل جدیدی از دیودهای نور گسیل آلی را توسعه دهند
ها، بر روی زیر الیه های پالستیکی انعطاف پذیر با اندازه بزرگ و قیمت کم هموارOLEDراه را برای تولید انبوه و ارزان 

.کند

OLED
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OLEDمزیت های تکنولوژی 

.آن ها است( 0.1s)زمان پاسخگویی بی نظیر OLEDنکته بسیار مهم در پنل های •
.قابلیت خم شدن دارندOLEDالیه های پالستیکی •
ناور شافاف تار و OLEDبه همین دلیل . دنمی تواند نور زیادی از نمایشگر را از بین ببرLCDالیه های شیشه ای•

.داردLEDوLCDبیشتری نسبت به
.را دارندها قابلیت نمایش دامنه بسیار زیادی از رنگOLEDهای به دلیل سطوح بسیار زیاد انرژی پیکسل•
جاا داد و صافحاتی باا رزولوشان بااالتر LCDرا نسبت به OLEDاز های بیشتریدر یک صفحه می توان پیکسل•

.تولید کرد
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های خورشیدی انعطاف پذیر پلیمریسلول

اشعهرابربدرپایداریکم،ضخامتاقتصادی،صرفهوبازیافتقابلیتمکانیکی،پذیریانعطافهاسلولاینمزیت
ووزندلیلهبرا،سیلیکونیهایسلولباجایگزینیتواناییپلیمرهاازبرخیکهاستدادهنشان،...ودمافرابنفش،

کهادهدنشانهابررسی.استآنهاکوچکبازمدارولتاژها،سلولازدستهاینعمدهضعفنقطه.دارندکمتر،قیمت
استگستردهجذبباندموادیافتنخروجی،ولتاژبردنباالحلراه

ای از یک سلول پلیمری نمونه
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اصول عملکرد یک دیود نوری

هاها و حفرهتزریق الکترون. 1
حرکت الکترون و حفره به سمت الیه انتشار توسط میدان. 2
آورند که به آن حالت الکترون و حفره یک حالت پیوندی جدیدی به وجود می.  3

.گویندبرانگیخته می
ور مختلف تواند به حالت پایه برگردد و فوتون با رنگ نهای برانگیخته شده میموقعیت. 4

.آزاد کنند
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مهندسي پزشکي

سگرهای به علت سطح وسیع، رسانش باال، نازکی و استحکام توامان، گرافن یکی از گزینه های مناسب جهت توسعه ح
 DNAین توالی زیستی با قابلیت نظارت بر مواردی از جمله سطح گلوکز، سطح هموگلوبین، سطح کلسترول و حتی تعی

.است
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