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 چکیده:

ربنی خاص دلیل ساختار کاین ترانزیستورها به  .پردازیممی مبتنی بر گرافن ترانزیستورهای بررسی به پروژه این در

، دنکنهای فراوان فراهم میسرعت باالتری را برای کاربرد عالی هستند که به همین علت قابلیت تحرکدارای 

 گرددشود اما راهکارهایی ارائه می، این کاربردها محدود میساختار آنهرچند به علت عدم وجود شکاف انرژی در 

 .سازداربردهای منطقی مناسب میککه این ترانزیستورها را حتی برای 

دی های دو بعپردازیم سپس کاربردهای افزارهن میهای آویژگی ی آن ووژه ابتدا به ساختار گرافن، شبکهن پردر ای

ار ها مورد بحث قر معایب و کاربردهای آن، مزایا، در فصل سوم ترانزیستورهای گرافن .مکنیرا بررسی می یگرافن

که ستند همشتقاتی از گرافن نانونوارها  .شودرداخته میپ نانونوارهای گرافنیدر فصل آخر نیز به بررسی  .گیردمی

 .کنندانتقال بهتری پیدا می مشخصه ی و I-Vمشخصات  شکاف انرژیبا ایجاد 

 نانونوارهای گرافنیگرافن، ترانزیستورهای گرافنی،  کلید واژگان:
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 مقدمه 1-4

 در) .باال خواهد بود بسیار هادی نیمه تولیدهای هزینه است، پیچیده بسیار مجتمع مدارهای ساخت که جاآن از

 مورد عملکرد بهبود، 1مقیاس بندی دلیل به این، بر عالوه (.است دالر میلیارد چند در حدود هزینهاین  حاضر حال

 هایافزاره معرفی برای تراشه سازندگانهرچند  .است شده فراهم یندهآ برای مجتمع مدارهای از نسل این نیاز

دیدگاهی  جامعه در حال، این بادارند  کمی انگیزه سیلیکون از غیر ای ماده روی بر یا متفاوت فیزیک یک بر مبتنی

 و مواد معرفی بلندمدت در در حال ظهور است و MOSFET مقیاس بندی هایکه محدودیت دارد وجود یتوافق

 .بود خواهد ضروری افزارهبهبود عملکرد  از اطمینان برایهای جدید افزاره

 پوشش تحت دفاع وزارت توسط 1981 دهه اواخر رشته این .است متفاوت 2رادیوفرکانسی الکترونیک برای وضعیت

با این ، بود سیم بی ارتباطات در پیشرفت مدیون که خود گام نهاد اصلی مسیر در 1991 دهه در و گرفت قرار

جدید رادیویی  هایافزاره مورد در تحقیق برای سخاوتمندانه مالی های حمایت کردن فراهم بههمچنان  ارتشحال 

 هستند، دیجیتال منطقی های تراشه از تر ساده رادیوفرکانسی مدارهای که واقعیت این عالوه بر آن، ،ادامه داد

 .داد سوق جدید هایافزاره  بیشتر مطالعه سمت به را رادیویی های تراشه سازندگان

 

 قرمز های حلقه) مجتمع مدارهای تولید ی مرحله در MOSFET 3گیت طول تکاملـ الکترونیک دیجیتال پیشرفت روند  1-1شکل

 ترانزیستور تعداد ،با کاهش طول گیت .(قرمز باز های حلقه( )ITRS) ها هادی نیمه برای المللی بین فناوری راهبرد اهداف و( شده پر

 همین به است هادی نیمه صنعت برای مهم چالش یک روند این حفظ .(آبی های ستاره) است یافته افزایش پردازنده تراشه هر در

 .شوندمی گرفته قرار بررسی مورد گرافن مانند جدید مواد دلیل

                                                           
1 scaling 
2 radiofrequency 
3 gate 
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 الکترونیک در استفاده مورد مواد و مختلف ترانزیستورهای انواعتوان به های جدید میی افزارههااز نمونه

 v-iii های هادی نیمهاس اس بر  (HEMTs)1باالی الکترون قابلیت تحرک ترانزیستورهای :شامل یرادیوفرکانس

اشاره  مختلف 3قطبیدو هایترانزیستور انواع وا ه  n 2،MOSFETبا کانال نوع های سیلیکون ، InP و  GaAsنظیر

 [1].کرد

 دو صرفا ساختار و کننده امیدوار انتقالی های ویژگی دلیل به رادیوفرکانسی های برنامه برای بالقوه طور به۴ گرافن

رافن ممکن است گ جدید، مواد به رادیوفرکانسی الکترونیک صنعت روی آوردن با عالوه بر این .مناسب است بعدی

 .ظهور کند منطقی مدارهای در نه و رادیوفرکانسی برای اولین بار در برنامه های

 

 انگیزه 4-1

 جداسازی، تولید، به موفق که شد داده 6نووسلف.س کنستانتین و 5یمگا .ک آندره به 2111 فیزیک سال نوبل جایزه

  در بررسی مورد مواد از یکی به 211۴ سال در کشف زمان از گرافن [2].شدند گرافن خواص شناخت و شناسایی

و  فرد به منحصر ویژگی یک پایین هایانرژی در انرژی پراکندگیخطی  رابطه .است شده تبدیل علمی جامعه

که منجر  کند تقلید را ۷ها فوتون خواص ،الکترون حرکت شودمی باعث و است شده شناخته مواد میان درجذاب 

 [3].شودمی بار هایحامل زیاد بسیار 8قابلیت تحرک به

 نانومقیاس نوارهای به که هنگامی و هستند صفر 9شکاف انرژی با بعدی دو ذاتا ،گرافن بزرگ نهایت بی هایصفحه

 متناسب شکاف انرژی اندازه .شودمی باز شکاف انرژی یک 11جانبی یکوانتوم بودن محصور علت به د،نشومی تبدیل

که  شودمی تبدیل 11لیتوگرافی تشخیص قابل پارامتر یک به انرژی شکاف بنابراین است، نوار عرض معکوس با

 قابلیت تحرک هرچند که نانولوله های کربنی ممکن است دارد کربنی 12های نانولولهمزایای بیشتری نسبت به 

                                                           
1 high electron mobility transistors 
2 n-type channel 
3 Bipolar transistors 
4 graphene 
5 Andre K. Gien 
6 Konstantin S. Novoselov 
7 photons 
8 mobility 
9 Bandgap 
10 Lateral quantum 
11 lithography 
12 Nanotube  



4 

 تثبیت و 2کایرالی جهت کنترل اماداشته باشند  [5] (mm/A 4 )تری باال 1اشباع جریان چگالی و [4]بیشتر

 .ه استماند ناکام دهه یک برای هاآن  موقعیت

 مسطح تکنولوژی با سازگاری و دوبعدی یا یک بعدی اتمی ساختار [6]باال، بار حمل ظرفیت باال، قابلیت تحرک

 ارساخت .کندتبدیل می سیلیکون بر مبتنی CMOS یبرا کننده امیدوار و انگیز هیجان ماده یک عنوان به را گرافن

ماده،  در ها الکترون انرژیخطی  پراکندگی مانند 3فرمیون-دیراک جرم بی فرایند از شکاف انرژی با استفاده جدید

 .کنداند محقق می نیافته تحقق کنونتا که ی راهای افزاره

کلمه  واقعی معنای به که ماده یک عنوان به گرافن .است الکترونیکی های افزاره از فراتر گرافن بالقوه کاربردهای

( ترین سبک و) نازکترین تنها نه این ماده .است شده شناخته دهد،می تغییر یکم و بیست قرن در را ما زندگی

 بهتر را سیتهیالکترهم  و گرماهم  واست  ترمحکم فوالد از بار 211حدود  همچنین بلکه است ممکن عملی ماده

 .کندمی هدایت اتاق دمای در ای شده شناخته یماده هر از

 به کمک نهایت در و ۴کامپوزیتی مواد در کربن فیبرهای جایگزینی :از عبارتند مواد این برای بالقوه کاربردهای

انایی منجر به رس که) هاپالستیک در مواد تعبیه تر،قوی بادی هایتوربین یا ترسبک هایماهواره و هواپیماها تولید

 افزایش ،ها به کار می رود(نآ کردن 5تنگ بست یا و تر سبک تر، قوی تر، سخت برای فقط یا وشود آن ها می

 نگرافبا استفاده از  6شکاف تراهرتز شدن بسته گرافن، پودر از استفاده با هاابرخازن یا الکتریکی هایباتری وریبهره

 لمسی، هاینمایشگر و خورشیدی هایسلول برای شفاف یرسانا های پوشش ؛۷الکترونیک نوری اجزای بر مبتنی

شکاف چند  یا مایعات؛ جداسازی برای مصنوعی 8غشای ،بهتر ورزشی تجهیزات، ترقوی پزشکی های ایمپلنت

 .دهد ارائه DNA سریع دهی ترتیب برای جدید تکنیک یک بالقوه طور به است ممکن گرافن صفحات در نانومتری

 انیکیالکترومک نانو اجزای و سیستم در باالیی پتانسیل دارای است، سبک بسیار گرافن که آنجایی از همچنین

(NEMs) رزوناتورهای مثال، عنوان به سرعت، تواندمی و است RF NEMs  بهبود  گیگاهرتز هایفرکانس بهرا

 ساخته 2MoS یا BN مانند دوبعدی مواد دیگر انواع از که باشد آینده فراماده از بخشی تواندمی گرافن .ببخشد

 [7]د. ان شده

                                                           
1 Saturation  
2 Chirality  
3 Dirac-Fermion 
4 Composite  
5 Leak-tight  
6 Terahertz gap  
7 Optoelectronic  
8 Membranes  
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 از کیی تنها گرافن احتماال اما است، پذیرامکان گرافن بر مبتنی دیجیتال الکترونیکی هایهساخت افزار چه اگر 

 را نآ است ممکن گرافن یباال جریان چگالی و پایین شکاف انرژی .بود خواهد آینده هایترانزیستورسازنده  مواد

 عالی عملکرد eV).= 1 G(E 7انرژی شکاف   2MoS در مورد  که حالی درتر سازد مناسب داخلی اتصاالت برای

 .باشد گیت نهایی ماده تواند می eV)  G(E 6 =با  BN و کندمی فراهم را ترانزیستور

 

 عنوان به حتی یا و اتصاالت عنوان به آینده الکترونیکی مدارهای در گرافن نقش ،شماتیک ممکن گرافن در یک ترانزیستور  1-2 شکل

 تفادهاس شفاف اتمی الیه چند ترانزیستور یک در توانندمینانونوارهای گرافنی  با عایق BN و  2MoSرسانای دو بعدی نیمه .فعال عنصر

 .شوند

 

 معلق بدون اتمی، همواری با الیه تک طبیعت دارند که از آن جمله می توان به ذاتی مزایایی یدوبعد مواد این

 چنین .داشاره کر کنترل قابلی  الیه به الیه آسان رشد امکان و باال شفافیت سطحی، نقص یا( باندها) نوارها بودن

 این، بر عالوه .نخواهد بود نانومتر 5 از ترضخیم – اتصاالت و 2اکسید گیت کانال، ،1پشتی عایق شامل- یاافزاره

 معنای به را های زیادیدر آینده فرصت گرافن .ندارد وجود رنانومت 11 زیر جانبی مقیاس برای مشخصی موانع

 ادهم یک به تبدیل زیاد احتمال به آینده، های سال در و کندمی ایجاد تولید و صنعت از بخش هر در کلمه واقعی

 .مثابه پالستیک امروزی خواهد شد به رایج

 

 زمینهپیش  4-۳

 است گرفته قرار مطالعه مورد طوالنی مدت به گذشته در آن ساختار که است 3گرافیت از اتمی تک الیه یک گرافن

 این نتیجه گیری همچنان [8].نیست پایدار ترمودینامیکی از لحاظ الیه تک فرم در گرافن که شده مشخص و

 زمان زا .باشد پایدار تواندمیقرار بگیرد  مناسب بستریک  روی اگر گرافن که دریافت نووسلف اما است درست

 هر- مختلف هایبستر روی بر الیه تک گرافن تولید هایروش یتوسعه حال در سرعت به محققان ،گرافن کشف

 .هستند -عایق کم، محدوده یک در ورسانا  دو

                                                           
1 Back insulation 
2 Gate oxide 
3 Graphite  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 یکی ررسیب به کتب و مقاالت و هانامهیانپا ،شدهانجام تحقیقات از استفاده با که بود این بر سعی نامهیانپا این در

 رو یشپ تحقیقاتی یهافرصت و تکنولوژی اینهتر ب چه هر شناخت. شود ختهگرافن و ترانزیستورهای گرافنی پردا

 در گذارد،یم ما روی پیش را زمینه این در پیشرفت یهاراه و کرده کمکبهتر چه هر فهم در ما به زمینه این در

طور . هماناست الزامی ،شدهانجام تحقیقات و عملکرد فرآیند و ساختار چگونگی و کامل شناخت اهداف این راستای

 ی آن پرداخته وبا مقدمه ای به معرفی گرافن و ساختار شبکه  مختصرطور به تا شد سعی نامهیانپا این در که

های حلراه ،هاهای آنسپس ساختار ترانزیستورهای گرافنی مطالعه شود و پس از بررسی مشکالت و محدودیت

  موجود مورد مطالعه قرار گیرد. 

 پیشرفت در این موثرترین .ایم بوده شاهد گرافن ترانزیستورهای توسعه در زیادی های پیشرفت ،211۷ سال از

 هایماسفت  عالی سوئیچینگ رفتاربا ) .بود گیگاهرتز 111 قطع فرکانس با گرافنماسفت  یک زمینه مشاهده

 این حال، این با )گیت باالیی گرافنیماسفت  در s 1-V 2cm 20000-1 از بیش کانال قابلیت تحرک و نانونوار

  اینشوند بنابر خاموش توانند نمی بزرگ گرافن هایکانال با ها ماسفت .استبوده  همراه یمشکالت با پیشرفت

 حدودم را رادیویی عملکرد آنها خاص اشباع رفتار از طرفی و هستند نامناسب منطقی برای استفاده در کاربردهای

ا دارد اما ر تواند حالت خاموش داشته باشدکه ترانزیستور می نتایجی و شکاف انرژی نیز کهنانونوار  گرافن .کندمی

 .همراه است لبه اختالل حضور و نیاز مورد کوچک های عرض دلیل به با مشکالت جدی ساخت

 گرافن رد شکاف انرژی یک عملی و کنترلی صورت به باید کهوجود دارد  ضر مشکالتی اساسیحا حال در بنابراین،

 ادیور هایترانزیستوریا  و داشته باشند خاموش شدن حالت منطقی ترانزیستورهای دهد می اجازه که شود ساخته

 کاهش بدون ترانزیستور اشباع هایویژگی بهبود امکانات ومنع شوند  دوم خطی از حضور در ناحیه یفرکانس

 ترانزیستور توسعه پیدا کند. سرعت

ت قابلیرا درک نکنیم هرچند  ترانزیستورها در گرافن از استفاده انگیزه ی اول ی وهله در است ممکن همچنین

شویم د میمنبهره کم ضخامت علت به باال سرعت و کوتاه گیت طول در مقیاس بندی در گرافن تواناییو  باال تحرک

 امیدوار ماده ی گرافن که شود گیری نتیجه این به منجر نباید گرافن های MOSFET به مربوط اما مشکالت

 شده یدهد گذشته در که وضعیتی با توجه به که باید در نظر گرفت عوض در .نیست ترانزیستورها برای ای کننده

وه بر عال .در افزاره ها باشد جایگزینی به قادر شودناگهانی کشف می صورت به که جدید ماده یک کهممکن است 

 کوتاه تاریخ نای به توجه با .است شده گزارش پیش سال سه تنها ، گیت باالیی گرافن ترانزیستورهای نخستین این

لی راه ح شاید اکنون نتوان هستند، روبرو جدی مشکالت با نیز متعارف اصلی ترانزیستورهای رقبای که این و

 ایه افزاره یا چرخشی ترانزیستورهای مانندمفاهیمی  .شد خواهیم مواجه گرافن سریع پیشرفت با اما اندیشید

 رافنگ به نسبت واقعیکاربردهای  ازکه  دنرس می نظر به اند گرفته قرار بررسی مورد ها سال برای که مولکولی

 اهیممف توان گفت کهحاضر نمی حال در .یا نه برسند تولید مرحله به آیا که نیست مشخص و عقب تر هستند
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 تحقیق ITRS راه نقشه آخرین حال، این با .شد خواهد معمولی ترانزیستورهای جایگزین شده گرفته نظر در افزاره

مفاهیم  حداقل به عنوان گرافن های افزاره انداز چشم چالش هنوز ادامه دارد و .کندرا توصیه می گرافنمورد  در

 .است کننده امیدوار جایگزین
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