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فهرست مطالب
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مقدمه

های الکترونیک مولکولیها و محدودیتمزیت

ادوات مولکولی دو سر

دیود مولکولی

کلید دو سر

ترانزیستور مولکولی

یبا اتصال گیت و ایجاد ترانزیستور مولکول

ولیهای نانومولکولی در ترانزیستور مولکنوسان

جمع بندی



(:نانو مولکولی)الکترونیک مولکولی 

مقدمه
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 مطالعه فرایندهای الکتریکی در ابعاد مولکولی

قل در صورتی که هر مولکول مست)ها مطالعه یک الیه از مولکول
.(های همسایه به هدایت جریان بپردازداز مولکول

ادی، ها با هر نظم و ابعشامل ساختارهای تشکیل شده از مولکول
مانند بلورها و پلیمرهای هادی

 در شاخه دیودهای نوری آلی توسعه یافتهه و در اهال اا هر در
.های خورشیدی استاال توسعه در زمینه سلول

: هاشاخه الکترونیک بر مبنای مولکول



های الکترونیک ها و محدودیتمزیت
مولکولی

:ولیمولکالکترونیکقطعاتساختمشکالت

4/20

:ترین مزیت الکترونیک مولکولیمهم

ابعاد کوچک

ههای مهداری نهانومتری رفع مشکل محدودیت در سهاخت المهان
برای مدارهای مجتمع سیلیکونی 

اتم به ساخت قطعات الکترونیکی با ابعاد نانومتری و در اد چند
هاکمک مولکول

ساختنحوهوفناوریدرپیچیدگی



ادوات مولکولی دو 
سر
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مولکولیکازاستفاده

ی برقراری اتصاالت فلز
مناسب 

به عنوان اافظهکلید دو سرساخت دیود و 

به عنوان کلید

 ساخت مدارهای مجتمع شبیه بهFPGA

(Field-programmable gate array  )
استفاده

[1]رفرنس 



دیود 
مولکولی
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طالشکل یک دیود مولکولی با اتصاالت فلزی از جنس

[2]رفرنس 
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:کولی جریان دیود مول-دو نکته قابل توجه شکل مشخصه ولتاژ

تغییرات گسسته و ناگهانی جریان( 1

در دیود برقرار شدهجریان بسیار کمی ( 2

فرایندهای انتقال بار •
ابعاد بسیار کوچک مولکول•

علت

[2]رفرنس 

دیود 
مولکولی



کلید دو سر
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              تریههای پیچیدنیاز به مولکولبرای ساخت کلید دو سر و کاربرد آن به عنوان اافظه

افظهشکل مولکول کتنان به عنوان کلید و ا

[1,7]رفرنس 



ترانزیستور مولکولی
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ترانزیستور مولکولی با گیت مرسوم

یتها با اعمال ولتاژ به گقابل کنترل بودن ارکت الکترون

[2]رفرنس 
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               کولیها در کانال مولکنترل ارکت الکتروناستفاده از گیت الکتروشیمیایی

ترانزیستور مولکولی

[2]رفرنس 
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کانالهای مولکولیبا استفاده از فرایندهای شیمیایی مانند ا افه یا کم کردن گروه

ترانزیستور مولکولی

 کنترل کانال

[2]رفرنس 



ولیهای نانومولکولی در ترانزیستور مولکنوسان
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             لی های نانومولکونوساناز فرایندهای مرتبط با ارکت الکترون

مولکولیایجاد اتصاالت مناسب و کانال نانومتری برای ساخت ترانزیستور

 تغییر ارکت الکترون در یک نقطه کوانتومی

کم و زیاد کردن یک الکترون•

تغییر سطوح انرژی کوانتومی •

اعمال میدان الکتریکی به مولکول کانال و کم و زیاد کردن الکترون

[3]رفرنس 
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ها در ناایه با عرض کمموجب کنده شدن تعدادی از اتم( 1
افت ناگهانی جریان( 2
نزنی از طریق مولکول کانال برای برقراری جریاتونل( 3

ایجاد کانال نانومتری با اعمال ولتاژ

ولیهای نانومولکولی در ترانزیستور مولکنوسان

تغییرات جریان 

اعمال ولتاژ           ایجاد جریان خیلی زیاد 

[3]رفرنس 
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مولکولی با کانال مولکولی از جنس ترانزیستور تکC60

ولیهای نانومولکولی در ترانزیستور مولکنوسان

[3]رفرنس 
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کلوین1.5در دمای C60مولکولی با کانالی از جنس جریان ترانزیستور تک-مشخصه ولتاژ

ولیهای نانومولکولی در ترانزیستور مولکنوسان

و درینجریان بین سورس-تغییر در ولتاژ گیت             موجب تغییر در مشخصه ولتاژ

[4]رفرنس 
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فضای )ن دری-هدایت الکتریکی با تغییر ولتاژ گیت و سورس
(.سفید نشان دهنده شکاف هدایت در هر ولتاژ گیت است

ولیهای نانومولکولی در ترانزیستور مولکنوسان

 وجود شکاف هدایت در مرکز نمودار و در نزدیکی ولتاژ صفر

[3,6]رفرنس 
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              های آن تغییر در نوسانتغییر در مولکول کانال

ترانزیستور مولکولی با الکترودهای گرافنی و کانالC60مهندسی شده

ولیهای نانومولکولی در ترانزیستور مولکنوسان

[5]رفرنس 

های عبوری از کانالها با الکترونکوپل شدن این نوسان
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یگیرنتیجه

 ساخت ترانزیستورهای مولکولی با فرآیندی پیچیده و با تکرارپذیری کم

های نا آشنای زیادی در زمینه الکترونیک مولکولی وجود پدیده

ها در اوزه الکترونیک مولکولیدانپویا بودن تحقیقات فیزیک

پایین بودن دمای کاری فرآیند مولکولی
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با تشکر فراوان از استاد پروفسور محمدنژاد، و شما دانشجویان 
عزیز


