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 متن مقاله. 1

زمان )   یز  نوُوسِلُف  اندازه Novoselovکه  همکارانش  و  و   یریگ( 

  ی را از سو  یادیرا آغاز کردند، گرافن توجه ز  یکیکرومکانیم  ونیزوالسیا

به خود جذب نمود. عالوه بر ارزش   یزاتیو تجه یکیزیف یقاتیجوامع تحق

  ی برا  دبخشینو  یاگرافن ماده   د،ی، مشخص گرد  یگاز الکترون دو بعد

  ا یمکمل    یفلز  دیاکس  یرسانامهین  یفناور  ی)فرا  کیالکترون  یاکاربرده 

م  ماسیس به شمار   ) پGiem)  م ی. گارودی مرسوم  نوُوسِلُف،  و    شنهاد ی( 

 تواندیولت ، مالکترون  3/0در حدود    ΔEGباند  کردند که نوار ممنوعه گاف 

در گرافن    ییفضا  تیمحدود  ای  یاز نوع ابرشبکه جانب  لی پتانس  لهیبه وس

  ی انرژ  یشود. پراکندگ  یمهندس  هیالشده و در گرافن تک   جییته  هیدوال

  ی محدودکننده اساس  یهابزرگ، منجر به گاف   VF  یگرافن و سرعت فِرم

  d (nm1d) ~ π4(/FV(eV) ~ h GEΔ/(   حدود گرافن در  ی در نوارها

  ی ژگینوار گرافن است. و   ی، پهناd، ثابت پالنک و  hرابطه    نی. در اشودیم

د حدود   ادیز  اریبس  یریپذتحرک   رافن،گ  گریمهم  در   حامل 

 01500 1-s1-V2mc  ا  ی دما  در است.  م  نیاتاق  سبب    شود ی موضوع 

ب شانس  ن  یفرا  ی عملکرد  یبرا  یشتریگرافن،    د یاکس  یرسانامه یمواد 

 ( داشته باشد. ماسیمکمل )س یفلز

به عنوان   تواندی رامان م  یسنجف ینشان داده شده است که ط  یتازگ  به

برا  یروش فِرار  ییشناسا  یمرسوم  به کار رود.  و  Ferrari)  یگرافن   )

افزودن هر ال  2Dباند    یهانشانه   یتکامل  ریهمکارانش س   ه یرامان را با 

توض   یاضاف به  و  گرافن مطالعه کرده  دوگانه    حیاز  رزونانس  مدل  با  آن 

)ختندپردا گوپتا   .Guptaجا که  دادند  نشان  همکارانش  و   ک یپ  گاه ی( 

 G (ωG)  یهاه یبه تعداد ال  n  گر،یس است، به عبارت دحسا  ωG ~ 

1/n آن   تیرامان گرافن تا به امروز، محدود یسنجف ی است. مطالعات ط

  ی سنجف ی. به منظور گسترش استفاده از طدهدی اتاق را نشان م  ی به دما

اب   د یبر گرافن، با  یمبتن  زاتیتجه  ی برا  ینانومترولوژ  زار رامان به عنوان 

دما    یهانشانه  رییتغ با  گرافن  ا  یبررسرامان  برا  نیشود.    ی موضوع 

و ضرور  یمبتن  زاتیتجه الزم  گرافن  ز  یبر  با  رایاست،    ا ی  اسیکاربرد 

خودگرماده  یکیالکتر  ولتش یپ به  منجر   ، آستانه  ولتاژ    زات یتجه  یو 

اشودیم بر  عالوه  تجه  ن،ی.  دما  یگرافن  زات یاغلب  منتقل    نییپا  یدر 

  2Dو    G  ک یو شکل پ  گاه یدر جا  رییبه دانستن تغ  ازین  ن،ی. بنابراشوندیم

که به علت انحراف در تعداد    یراتییها از تغآن   کیبا دما )به منظور تفک

م  یهاهیال رخ  مدهدی گرافن  انتظار  چه  اگر  دارد.  وجود   تیهدا  رودی ( 

اما هم  یحرارت باشد،  باال  دل  شهیگرافن  ب  لیبه  اتصال  و  مواد    نیتماس 

مقاومت حرا ا  یرتمختلف،  دل  ن یوجود دارد.  به  با  لی موضوع،    ا ی  اس یاثر 

افزا  فیط  کیتحر نانونوارهاشودی م  یموضع  یدما   شیرامان، سبب    ی . 

  ی پراکندگ  ق یباند، ممکن است از طرگاف   جییته  ی ساخته شده از گرافن برا

و محبوس   یمرز زوال هدا  دنشفونون  شود.    ی حرارت  تیفونون، موجب 

رامان    ی هانشانه   ییمطالعات دما  ی را برا  یشتریب  زهیمالحظات، انگ  نیا

 .کندی گرافن فراهم م

رامان از    یسنجف یط  یکروسکوپیمقاله، ما به گزارش مطالعات م  نیا  در

ساخت    ی برا  کایلیبستر س  یشده بر رو   نینشته   هیو دوال  هیالگرافن تک 

م  یمبتن  زاتیتجه گرافن  تک میپردازی بر  گرافن  دوال  هیال.  از    هیو 

شده در    انیب  ندیبالک، با کمک فرآ  تیگراف  یکیکرومکانیشدن مورقه ورقه

ما به    کرو،یم-رامان  یسنجفیاز اعمال ط  شی. پدیآیبه دست م  اجعمر

  ف یتوص  ی. برامیپرداخت  هاهیتعداد ال  یگذارگرافن و صحه  تیفیک  دییتا

ال  زاتیتجه الکترودها  یهاهیو  نانوساخت    ییگرافن،  روش  کمک  با  را 

گرافن    ی( به تعداد  هی تخل-منبع  یکرومتریم  5تا    1  کیاستاندارد )با تفک

  ن ییپا  یدر دما  یکیالکتر  یهایر یگ. اندازه میمتصل کرد  هیو دوال  هیالتک 

 .رفتیصورت پذ  ی( پمپ جذبومی)هل 3Heمبرد   کیدر 

انتخاب گرد  یگرافن که برا  کیاز    یقسمت   1بود، در شکل    دهیساخت 

  ی واکنش  تیهدا  دهدی)ب( نشان م  1در آمده است. شکل    شی)الف( به نما

gm  تیاز ولتاژ گ  یگرافن به عنوان تابع  زات یتجه  Vg م یتنظ  ی )که برا  

است.   ی( به صورت خطرودی در گرافن به کار م  nsبار    یهاحامل   یچگال

 یکیمنظور    _)مترجم  یعقب  تیو گگرافن    نیب  یمواز  صفحه   باخازن    کی

ولتاژ در پشت گرافن و خازن به کار رفته    جاد ی ا  یاست که برا  ییهاانه یاز پا

کن فرض  را  مقدار    د،یاست(  حدود   ns/Vgما  در   را 

  (cm-2/V)1010×7  م خنثامیکنی برآورد  نقطه  در  ،  VCNبار    یی. 

  ی چگال  آل،دهیگرافن ا  کی. در  رسدی مقدار خود م  نهیبه کم  زیتجه  تیهدا

  دار یناپا  یهاحالت   قیانتقال کامال از طر  ، یصفر است، به عبارت  یبار اسم

به صورت       gm   ،VCN)ب(، بعد از،    1. مطابق شکل  ردیپذی صورت م

شده  دهییالکترون آال" میموضوع به رژ نی. اابدیی م شیافزا  Vgبا  یخط

آال"و    " ش  تبط مر  "شده    ده ییسوراخ  از  با    gm-Vgنمودار    بیاست. 

  eو    یکیالکتر  ییرسانا  نجایدر ا  μ = σ/nse  (σدروده    فیکمک تعر

  ن یقابل برآورد است. در ا  زاتیبار در تجه  یریپذبار الکترون است(، تحرک 

در نظر    15000تا    8000s(cm-2/V)      نیب  زات،یتجه  یبرا  μ  قیتحق

است  گرفته ک  نیا  –شده  را    تی فیبازه  .  کندی م  نیتضمموارد 

  دان یهال در م  یکوانتوم  یهایر یگاندازه   لهیبه وس  یاضاف  یسنجمشخصه 

که مقاومت    دهدی )ج(، نشان م 1. شکل  شودی م جاد یتسال ا 8 یسیمغناط

.  دهدیم  شیانم   +2eν)2/1h/(N   در  را    ییایپا  طیشرا  Rxy  یعرض

  گرفتهو انحراف ذره در نظر  نیاسپ  یبرا νثابت پالنک،  hرابطه  نیدر ا

،  0برابر   حیعدد صح کیبه عنوان    Nاست( و   4گرافن    ی برا  ν) شودیم

  ی استاندارد کوانتوم شدنیکوانتوم  یبرا د یشد تقابل  در . است...  ،2±  ،1±

  ک ی  ، یرعادیمتناقض و غ  "حیصح- مهین"  ایپا  طی، شرا2eνh/Nدر    هال

  ن یب، ایترت  نیباند گرافن است. بد  یتینشانه منحصر به فرد از ساختار نسب

.شودی دنبال م هیالانتخاب گرافن تک  یبر مبنا قیتحق
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گرافن به   زی تجه  یکیالکتر تی)ب( هدا ز،یساخت تجه  یگرافن استفاده شده برا هیاز ال یاتم یروی ن  کروسکوپیم ری. )الف( تصو 1شکل 

آستانه. توجه داشته   ولتشیاز پ یگرافن به عنوان تابع زیهال تجه  ( به کار رفته و )ج( مقاومتتیگ اسیآستانه )با ولتشی از پ یعنوان تابع

 .د کنیم دییرا تا  هیالو انتخاب گرافن تک یتی ساختار باند نسب یداریپا دارکه مق دیباش

 

 

انجام گرفته است.   شاو یرامان با کمک دستگاه رِن  ی کروسکوپیمطالعات م

ل  فیط از  شودی م  کیتحر  ،ینانومتر   488  یمرئ  زر یتوسط    ک ی . 

بزر  کایال  ینور  کروسکوپیم برا  50  یی نماگ با  نور    یآورجمع   یبرابر، 

 یشکاف لتریبا ف یلیمتفرق از نمونه گرافن مورد استفاده قرار گرفت. نور را

( ینانومتر  488  کیتحر  یبرا  cm-1  160)با فرکانس قطع    کیافهولوگر

 ییدما  یهاگرم با گام -گرافن با کمک سلول سرد  ی. دماکندیعبور نم

 .کندی م رییتغ نیکلو  0.1±10

رامان را    فیو ط  میداد  رییتغ  نیکلو   373تا    83نمونه را در بازه    یدما  ما

دما فاصله  کرد  نیکلو  10  ییدر  پمی ثبت    ی برا  2Dو    G  یهاک ی. 

افزا  ه،یو دوال  هیالتک   یهاگرافن  پا  ش ی با   ترنییدما به سمت فرکانس 

مشابهکندیم  رییتغ روند  بس  یتیرولیپ  تیگراف  ی برا  ی.  نظم  باال    اریبا 

بد  هده مشا عنوان    بیترت  نی شد،  به  استفاده    کیما  آن  از  مرجع  نمونه 

ناموزن، عدد    لیاز ثوابت پتانس  یرامان با دما، مظهر  فیط  ریی. تغمیکرد

 گرافن است. یشبکه دوبعد ییاشغال فونون و انبساط دما

 تیو گراف  هیرا در گرافن دوال  G  کی پ  گاهیجا  ییدما  ی، وابستگ2  شکل

 یزیت  ر،یتصو  نیدر ا  گری. نمودار ددهدی باال نشان م  اریا نظم بسب  یتیرولیپ

  بی. ضرادهدی در دو دما نشان م  هیالگرافن تک   یرا برا  G  کی پ  گاهیو جا

و    هیدوال  ه،یالگرافن تک   یاستخراج شده، برا  2که از شکل     G  ییدما

  ی درج شده است. روند خط  1باال در جدول    ار یبا نظم بس  یتیرولیپ  تیگراف

  ر یموجود از سا  یها، با گزارش G  کی پ  ییدما  یوابستگ  ی مشاهده شده برا

  ی خط  ی( و همکارانش، روندCi)   یبر کربن مطابق است. س  یمواد مبتن

 ینانولوله کربن  فی مماس در ط  یو حالت کشش   یحالت تنفس شعاع  χ  یبرا

از   یانحراف چیمشاهده کردند. ه ن یکلو 650تا  70 ییدوجداره در بازه دما

حاصل از کربن فعال    ف ی* در طDو    D  ی هاک یپ  ی برا  یخط  یوابستگ

غ عبارت  نشد.  مشاهده  ضر  ی رخطینانولوله  رامان    ک ی پ  ییدما  بیدر 

انتها در  تنها  دما  یالماس،  گرد  نیکلو  1850تا    293  ییبازه  . دیظاهر 

ها و  آن   یهامشابه بودن اتم   لی به دل  ،یمواد کربن  ریبا سا  افن گر  سهیمقا

 ابعاد، جالب و جذاب است. ای ونیداسیبریتنها تفاوت در ه
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  پیک شکل راست، سمت باال گوشه تصویر. باال  بسیار نظم با پیرولیتی گرافیت و دوالیه  گرافن ایبر G پیک  جایگاه دمایی  وابستگی. 2 شکل

G دهد می نشان الیه تک  گرافن برای را آن جاییجابه و. 

 

 

 دوالیه  و الیهتک گرافن در 2D و G هایپیک برای دمایی ضرایب. 1 جدول
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  گرافن   رامان  طیف  در 2D  ویژگی  در  تغییر  ،(ب)  3  و (  الف)  3  شکل  در

  کند، می  تغییر  کلوین  373  تا  113  از  دما  که  زمانی  در  دوالیه  و   الیهتک 

 و  χG,2D دمایی  ضرایب  شده  استخراج   مقدار .  است  شده  داده  نشان

  طیف   در 2D  و  G هایپیک   برای ω0G,2D صفر  دمای  در  فرکانس

  1  جدول  در  باال  بسیار  نظم  با  پیرولیتی  گرافیت  و   دوالیه  الیه،تک   گرافن

 پیک  از  تربزرگ  2D  پیک  دمایی  ضرایب  مطلق  مقدار .  است  شده  خالصه

G 2  ویژگی  که   حقیقت  این   با  تواندمی   صفر  دمای  در  فرکانس.  استD ،  

 بهبود  دوم  توازن  برای  جاییجابه  و   بوده  دوم  مرتبه  فونونی  پیک  یک

  نمونه   از  χG برای  ما   نتایج   که  است  جالب.  باشد  داشته   ارتباط  یابد،می

  در   شده  گزارش  مقدار   با  دقیقا  باال،  بسیار   نظم  با  پیرولیتی  گرافیت  مرجع 

 مقدار  مطالعه  این   در.  است  بوده  یکسان   همکارانش  و  (Tan) تان  مطالعه

G χ 0.011- برابرK /1-mc است بوده. 

  مطالعات   نانومترولوژی  کاربرد  برای  را  مهمی  نتیجه  توانمی   تحقیق  این  از

  جایگاه   جاییجابه   تحقیق،  این  طبق.  آورد  دست  به  رامان  میکروسکوپی

 n هایالیه  تعداد تغییر با پیک جایی جابه  و  دمایی تغییر علت به G پیک

 باند  جایگاه  که   شدند  متوجه  همکارانش  و   گوپتا.  است  مقایسه  قابل  گرافن

G،  به  1  افزایش  با n ،  باال   سمت  به   گرافیت  به  نسبت  خطی   طور   به  

  کند،می  تغییر  الیه  یک  تا  الیه  19  از n که  هنگامی.  کندمی   حرکت

  مطالعه   هایگیریاندازه .  بود  خواهد  6  تا m( c 5-1(  حدود  کلی  جاییجابه 

  300  دما  که  هنگامی  ،G پیک  جایگاه   در  تغییر  که  دهدمی   نشان  حاضر

  برای   تجهیز  که   هنگامی.  است  5  تاm( c  4-1(حدود  کند،می   تغییر  کلوین

  لیزر  تحریک  قدرت  که  زمانی  شود، می   خنک  پایین  دمای  گیریاندازه 

 مبتنی  تجهیزات  برای  واقعی  بایاس  ولتاژ   از  که  موقعی   یا  یابدمی   افزایش

.  بدهد  رخ  تواندمی   ایدرجه   چندصد  دمایی  تغییر  شود،می  استفاده  گرافن  بر

  قابل   دمایی  تغییرات   به   توجه   با   است   ممکن  2D  باند   بر  مبتنی  مترولوژی

 2D ویژگی شکل از  عمدتا هاالیه تعداد درباره  اطالعات زیرا  باشد اتکاتر

.شودمی  استخراج( آن  جایگاه تا)
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