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 -1پژوهشگر -2 ،استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،پژوهشکده آماد و فناوری دفاعی ،تهران ،ایران.
(دریافت ،99/40/14 :پذیرش)99/14/01 :

چكيده
در صنعت الکترونیک ثابت شده است که ،پایین آوردن مقیاس قطعات سیلیکونی تا زیر  14nmو بستهبندی میلیونها موورد از آنهوا در یوک
تراشه ایدة جالبی نخواهد بود .این امر بهدلیل مصرف انرژی باال ،هزینه ساخت باال ،محدودیتهای ناشی از مکانیک کوانتومی و دشوواریهوای
فنی است که مانع از کوچکتر شدنِ بیشتر افزارههای الکترونیکی میشوند .لذا ،بایستی محققان به چیزی غیر از سیلیکون فکر کنند تا افوزاره
الکترونیکی با تراکم بسیار زیاد بسازند .از اینرو ،داده ورزی مولکولی ،میتواند با بررسی و اکتشاف گسوتره وسویعی از سواختارهای مولکوولی،
جایگزین مناسبی برای منطق دیجیتال مرسوم ارائه دهد تا قادر به کدگذاری یا دستکاری مؤثرِ دادهها باشد .بنابراین ،بسوترهای مولکوولی را
میتوان بهعنوان افزارههای محاسباتی در نظر گرفت که براساس مجموعوهای از عملگرهوای منطقوی ،ورودیهوای فیزیکوی و شویمیایی را بوه
خروجیهای مطلوب تبدیل میکنند .این حوزه در زیرشاخة سختافزار فناوریهای محاسوبات کوانتوومی قورار مویگیورد و بنوابراین ،سواخت
افزارههای الکترونیکی و حسگرهای مولکولی کارآمدتر تأثیرات مثبت معناداری بر توانمندیهای دفاعی و امنیتی یک کشور دارند .در این مقالة
مروری ،ابتدا مختصری از تاریخچه افزارههای مولکولی ارائه میشود ،چرا که آگاهی از سیر تحوول یوک موعوول علموی مویتوانود زمینوهسواز
پیشرفت اصولیتر باشد .در گام بعدی ،دالیل اصلی تغییر رویکرد به سوی افزارههای مولکولی توعیح داده شده و با معرفی گیتهوای منطقوی
مورد استفاده ،محدودیتهای بنیادین و فنی حاکم بر ادوات کالسیک ذکر میشوند .سپس ،قابلیتهای مختلف گیتهای منطقی مولکوولی در
دو زمینة الکترونیک مولکولی و حسگرهای منطقی شیمیایی به تفصیل مورد بحث قرار گرفتنود توا توانواییهوای مولکوولهوا در سوامانههوای
محاسباتی مختلف اثبات شوند.
کليدواژهها :محاسبات کوانتومی ،گيت منطقی مولكولی ،الكترونيک مولكولی ،حسگرهای منطقی مولكولی

 -1مقدمه

1

پردازش اطالعات ،مهمترین فعالیت انسان است که البته با صورف
انرژی فراوانی نیز همراه است .مغز ما در حدود سه میلیارد نورون
دارد که هریک از آنها در حدود  14هزار اتصوال بوا نوورونهوای
دیگر دارد .این شبکهی فوقالعاده بسیار متراکم است ،به نحویکه
هر  mm3از بافت نورونی شوامل حوداکثر یوک میلیوارد اتصواالت
نورونی است .درحالیکه مغز تنهوا  %0کول وزن بودن را تشوکیل
می دهد ،اموا در حالوت اسوتراحت  %04از میوزان انورژی بودن را
مصرف میکند [ .]1از سوی دیگر ،امروزه قدرت پردازش /ذخیره/
و حفاظت از اطالعات یکی از مؤلفههای بسویار مهوم در سواختار
یک سازمان یا تجهیزات بهکوار گرفتوه شوده توسو آن سوازمان
میباشد [ .]0از اینرو ،اهمیت ذخیورهسوازی ،انتقوال و پوردازش
* رایانامه نویسنده مسئول:

doustimotlagh@chmail.ir

اطالعات ،در طول سالیان متمادی مورد توجه قرار گرفته است .با
ظهور موعوعاتی که به عنوان چالشهوای پویش روی الکترونیوک
سیلیکونی مطرح شدند ،محققوان یوافتنِ رهیافوت دیگوری بورای
ساخت افزاره هوای الکترونیکوی را عوروری دیدنود و چوه چیوزی
آموزندهتر از طبیعت برای مواجهه با ایون معلولهوا در مقیواس
بسیار بزرگ ،حیات از بسیاری جهات شبیه یک رایانه است ،با این
تفاوت که در اینجا نقش مدارهای الکتریکوی را مودارهای زیسوت
شیمیایی ایفا میکننود؛ ایون مودارها ،شوبکههوای پیچیوده ای از
واکنش ها و مسیرهایی هستند کوه عملکورد صوحیح اَنودامگان را
ممکن موی سوازند .در ایون راه ،طراحوی سوامانهای از گیوتهوای
منطقی مولکولی بسیار مهم است ،بهنحویکه بتوان مولکولهوایی
با قدرت تصمیمگیری ساخت [ .]3آریه آویرام01بر این باور بود که
بهترین و دقیقتورین پردازنوده و حامول اطالعوات ،سوامانههوای
Arieh Aviram
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طبیعی هسوتند کوه تقریبوار در بسویاری از مووارد از مولکوولهوا
بهعنوان عنصر اصلی استفاده میکنند.
پردازش اطالعات مولکولی خصیصة بسویاری از سوامانههوای
شیمیایی و زیستی است .موجودات زنده همواره در حال پوردازش
اطالعات برای حفظ بقا خود هستند .عالوهبر این ،هر سلول زنده،
افزاره ای به لحاظ فلایی مجزاست که ماده ،انرژی و اطالعات را با
محی پیرامون خود مبادله میکند [ .]0برای دستیابی بوه ایون
موعول ،هر سلول باید متصل به محی بووده و شوبکهای داخلوی
برای پردازش اطالعوات خوود داشوته باشود .ایون فراینود پویوای
(دینامیک) ناشی از اندرکنش متقابل سلولها بوا محوی اطوراف،
به عنوان شرط اساسی زنده بودن (حیات) شناخته مویشوود .اگور
چه ،دستگاههای محاسبات مولکولی اغلب بوهواسوطة فرآینودهای
پردازش اطالعات در طبیعت شناخته میشوند ،امّا آنها لزومار بور
اسوواس مولکووولهووای زیسووتی 1روی نخواهنوود داد؛ و محققووان
توانستهاند پردازش اطالعات را براساس مولکولهای سونتز شودة
جدید (در مقیاس آزمایشگاهی) ،بوا ویگگویهوای دلخوواه ،انجوام
دهند .مولکولهای نانو مقیاس را میتووان بوه نحووی در سوامانة
مورد نظر طراحی نمود که بتوانند عملیاتی مشابه آنچه گیتهوای
منطقیِ بولی انجام میدهنود را بوه اجورا درآورنود [ .]5خالقیوت
محققانِ میانرشتهای برای بهوره بوردن از قابلیوتهوای فیزیوک،
شوویمی و زیسووتشناسووی ،مسوویرهای مختلفووی از محاسووبات
غیرمتعووارف (ترکیبووی از محاسووبات مولکووولیِ الهووام گرفتووه از
زیست شناسی و محاسبات کوانتومی) را بورای عبوور از مشوکالت
الکترونیک سیلیکونی ارائه میدهند.
کلیدزنی مولکولی 0با ورودیها (و خروجویهوای) شویمیایی،
فوتونیکی یا الکتروشیمیایی حوزهای است کوه توسو دسویلوا 3و
همکووارانش در سووال  1993پایووهریووزی شوود کووه در آن غالب وار از
محلولها به عنوان میزبان استفاده میشود تا بتوان از مولکوولهوا
بهعنوان یک کلیدی بین دو حالت مختلف اسوتفاده کورد [ .]0در
واقع ،میتوان در مدارهای زیست شیمیایی از مولکولهای شوناور
در یک حالل استفاده کرد تا بهعنوان کلیدی [حساس به تغییرات
خارجی] برای رهگیری عناصر یا گونههوای خواص شویمیایی یوا
زیستی مورد استفاده قرار گیرند و به اصطالح یک گیوت منطقوی
مولکووولی شوویمیایی سوواخته شووود .از سوووی دیگوور ،الکترونیووک
مولکووولی اساسووار بوور روی کارکردهووای منووت از جریووان ماننوود
ترانزیستورها ،یکسوکنندهها ،سیمهای تک مولکولی و  ...متمرکوز
میشود که شامل اتصالهوای چندگانوة فلوز -مولکوول اسوت .در
ابتداییترین و البته هوشمندانهترین حالت که در اواخر قرن نوزده
1

Biomolecules
Molecular switching
3
de Silva
2

ارائه شد ،میتوان در یک افزارة الکترونیکی ،چیدمان مود نظور از
الکترودها را (با فاصلهای در مقیاس نانو) ساخت و سپس ،مولکول
(های) خاصی را به شیوة مناسب در فلای خالی بسویار کوچوک
بین الکترودها قرار داد ،به نحویکه الکترودها را بههم متصل کند
[ .]7همین ایدة به ظاهر ساده ،سنگ بنوای سواخت افوزارههوای
الکترونیک مولکولی بود.
حال ،مسئله این اسوت کوه بودانیم ،منظوور از یوک مولکوول
منطقی چیست؟ لزوم تغییر رویکرد به ادوات مولکولی چیست؟ و
چگونه میتوان یک مولکوول را بوهصوورت منطقوی و بوا تعواریف
مرسوم در الکترونیک کالسیک همساز کرده و از آن برای ساخت
افزاره هوای الکترونیکوی همچوون یکسووکنندههوا ،ترانزیسوتورها،
حسگرها ،کلیدها و  ...استفاده کرد؟ عالوهبر این ،درحالیکه ایران
سرشار از منابع انسانی (با دانش و نوآور) است و به لحواظ علموی
در جمع کشورهای پیشرفتهی دنیا (در زمینههایی همچوون نوانو
فناوری /هستهای /پزشکی) قورار داشوته و دارد ،اموا در زمینوهای
مانند محاسبات منطقی مولکولی که میان رشتهای و به اصوطالح
در مرز دانش است ،حرکت معناداری صورت نگرفته است .پس به
نظر میرسد جای پگوهش در زمینه معرفوی گیوتهوای منطقوی
مولکولی و فناوری های مرتب با آن در کشور ما خالی باشود؛ کوه
هدف نگارندگان این مقالوه نیوز هموین اسوت .شوکل ( )1توزیوع
اختراعووات ثبووت شووده در زمینووه پووردازش منطقووی اطالعووات در
مقیاس مولکولی را نشان میدهد .این دادههوا ،بوا اسوتفاده از وب
سووووایت " "patentinspirationو کلیوووودواژههووووای "molecular
""، "molecular logic gate" ،"molecular electronics" ،computation

 ( "molecular logic" ،"molecular gateدر تواری )1399/41/10
بهدست آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،تنها کشورهای
پیشرفته ( و هندوسوتان) در ایون زمینوه اختراعواتی را بوه ثبوت
رساندهاند .درحالیکه سهم ایاالت متحده و چین بسیار بیشوتر از
سایر کشورهاست ،کشورمان سهمی از آن ندارد.

شكل ( :)1نقشه توزیع جهانیِ اخترالهای ثبت شده

الکترونیک مولکولی مزایوای متعودی نسوبت بوه الکترونیوک
مرسوم نیمههادی دارد .مهمترین مزیوت ادوات مولکوولی ،امکوان
کاهش قابلتوجه ابعاد است .این کاهش ابعاد در محودوده ،1 nm
باعث کاهش قابل توجه انرژی مصرفی شده و افزایش قابل توجوه

37

پردازش اطالعات در ابعاد کوانتومی با استفاده از گيتهای منطقی مولكولی ...احسان سهیلی و نصیب اله دوستی مطلق

سوورعت ادوات را بووه دنبووال دارد .امووروزه یووک پردازنوودة چنوود
گیگاهرتزی ابعادی در حدود  1 cm2و تووان مصورفیای از مرتبوة
 141 Wدارد .بووا تحقووق مجتمووعسووازی در حوووزه الکترونیووک
مولکولی ،این ابعاد دهها برابر کاهش مییابود و بوه هموان نسوبت
توان مصرفی نیز کاهش مییابد.

شكل ( :)2محاسبات مبتنی بر الکترونیک سیلیکونی در مقابل
محاسبات منطقی مولکولی []8

 -2مقایسة افزارههای حالت جامد و مولكولی
قانون مور بیان میکند کوه تعوداد (بوه لحواظ اقتصوادی مقورون
بهصرفه ) ترانزیستورهای موجود در میکرو تراشهها بوا گوذر زموان
به صورت نموایی افوزایش موییابود .در اولوین تخموین در 1935
میالدی ،فرض شد که تعداد ترانزیسوتورها هور  10مواه دو برابور
میشود ،اما این رونود در سوال  0414مویالدی بوه هور  00مواه
افووزایش یافووت .در واقووع ،در اغلووب حوووزههووایی کووه موودارهای
الکترونیکووی حلووور دارنوود ،صوونعت توانسووته پووا را فراتوور از
پیشبینیهای قانون مور 1ببرد .در حدود پنجاه سال پیش ،طوول
کانال اصلی یک ترانزیستور در حدود  14mبود؛ با ایونحوال ،در
طول این چند دهه ،ترانزیستورهای سنتی به میزان قابولتووجهی
کوچک شدهاند و هم اکنون به ابعادی کمتور از  14 nmدر ادوات
تحقیقاتی رسیدهاند [ .]9با اینحال ،این قوانون نمویتوانود بورای
همیشه معتبر باقی بماند ،و بهدلیل مشکالت غیرقابل اجتنابی که
در مسیر کوچک سازی 0افزاره های الکترونیوک سویلیکونی وجوود
دارند بایستی به سراغ فنواوریهوای جوایگزین رفوت .محودودیت
اصلی صنعت نیمرسانای سیلیکونی برای اولین بار توس غول این
صنعت یعنوی شورکت اینتول 3مطورح شود [ .]14مشوکالتی کوه
پیشووروی الکترونیووک سوویلیکونی هسووتند در دو دسووتة کلووی
محدودیتهای ناشی از اصول بنیادین فیزیوک و محودودیتهوای
فنیِ دستهبندی میشوند .به عنوان یک مثال کلی ،ساختار نوواری
Moore’s law
Miniaturisation
3
Intel Corporation

سیلیکون با کواهش انودازه تغییور چشومگیری دارد ،درحوالیکوه
مولکولها با شکاف انرژی پهنی که دارند در انودازههوای کوچوک
افزاره نیز مشخصات خود را حفظ میکنند ( بهواسوطة ابعواد ذاتوار
کوچکشان) .از نقطه نظر اقتصادی ،هزینه راهانودازی خو تولیود
افووزارههووای سوویلیکونی در سووال  0444موویالدی در حوودود 0/5
میلیوارد دالر بوود ،امووا بوه ترتیووب در سوالهووای  0414و 0415
میالدی به حدود  15و  144میلیارد دالر افوزایش داشوته اسوت.
این افزایش هزینه عمالر قدرتمندترین شرکتها را نیز با مشکل رو
بهرو میکند .هزینة باال بیشتر به این دلیل است که فرآیند تولیود
ادوات سیلیکونی یک رهیافت باال -به -پایین است ،یا اینکه گهگاه
بایستی خ تولیدهای جدیدی برای نسلهوای جدیود تراشوههوا
ایجاد نمود .در مقابل ،تولید مولکولهوا یوک فنواوری پوایین -بوه
باالست که از اتمها برای ساخت مولکولها استفاده میکند .تنهوا
همین مزیت ،میتواند به تولید آسانتر ،سریعتر ،کمهزینهتر منجر
شود .از لحاظ توراکم 147-148 ،افوزاره بور روی تراشوة پنتیووم،0
تقریبار در حدود یک سانتیمترمربع از مسواحت واقعوی تراشوه را
اشغال میکند .اما این مقدار برای مولکولهای آلی با ابعاد -3 nm
 1و دارای سه شاخه (مانند گیت های ترانزیستور) در حدود 1410
مولکول است .یعنی با استفاده از مولکولها میتووان افوزارههوایی
بسیار متراکمتر ساخت [.]7
در حال حاعر ،محاسبات مولکولی بسیار کمتور از محاسوبات
امروزی ( بر پایة مواد نیمرساناها) به واقعیت پیوسته است .اگرچه،
خواص نیمرساناها را میتوان (با در نظرگیری اثرات اندازة آنها و
رهیافتهای دیگر همچون آالیش آنها) کنترل نمود ،با اینحوال،
مجموعه گستردهای از واکنشهای شیمیایی که طوی  154سوال
گذشته توسعه یافتهاند ،محققان را قادر ساخته است که به گسترة
متنوعی از سواختارهای مولکوولی دسوت یابنود .از ایون دیودگاه،
خواص مولکولها را میتوان بهصورت هدفمند در طی یک فرآیند
هدفمند اصالح نمود که خود افزایش چشمگیر کنتورل و تنظویم
پذیری خواص افزاره را متلمن میشود.

 -3محدودیتهای الكترونيک کالسيک
پیشرفت فناوریهای پردازش اطالعات (و درنتیجه ،عملکرد نهایی
ادوات) به وسیله مؤلفه های متعددی محودود مویشوود .برخوی از
محدودیتها ،نتیجة سادهای از اصول بنیادین فیزیوک هسوتند ،از
قبیوول نظری وة نسووبیت خوواص انیشووتین ،5اصوول عوودم قطعیووت
هایزنبرگ 3و غیره .این محدودیتها مطلق هستند ،بودین معنوی
که قیدهایی را بر هر سامانه فیزیکی اعمال مویکننود و پیشورفت

1

4

2

5

Pentium
Einstein’s special theory of relativity
6
Heisenberg’s uncertainty principle
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فنی نمیتواند آنها را حذف نماید .تنهوا راه چشومپوشوی از ایون
قیدها ،تغییر روشهای قبلی و استفاده از سازوکاری متفاوت (اموا
با موانع و مشکالت قابل حل) برای پردازش اطالعوات اسوت .نوول
دیگر محدودیت ،از فناوریهای بهکار رفته و اقتصاد (بحوث بهورة
اقتصادی افزاره) نشئت میگیرد .خنکسازی افوزاره ،آالیوش غیور
همگون ساختار ،انتقوال ناخواسوتة سویگنالهوا بوین کانوالهوای
ارتبوواطی ،1تووأخیر و تونوولزنووی الکتوورون بهتوورین مثووالهووا از
محدودیتهای اینچنینی هسوتند .در تلواد بوا محودودیتهوای
بنیادین حاکم بر محاسبات ،محدودیت های فنوی را مویتووان بوا
دستیابی به پیشرفتهای فنی مناسب از میان برداشت .در ادامه،
مهمتورین محودودیت هوایی (ناشوی از اصوول بنیوادی فیزیوک و
مشکالت فنوی) کوه بور افوزاره هوای پوردازش اطالعوات تحمیول
میشوند ،معرفی خواهند شد.
بارزترین محدودیت در پوردازش اطالعوات از نظریوه نسوبیت
خاص انیشتین ناشی میشود .از آنجاییکه سورعت نوور در خو
بیشترین سرعت در دسترس است ،اطالعات نمیتوانند سریعتر از
نور سفر کننود (منتقول شووند) .ایون موورد ،هوم آهنوگ انتقوال
اطالعات و هم اندازة (سایز) نهایی افزارهای که با زمان کلیدزنیِ از
پوویش تعریووف شووده کووار موویکنوود را محوودود مووینمای ود [.]11
محدودیت دیگر از مکانیک کوانتومی نشئت میگیرد .مدت زموان
مورد نیاز برای سوییچ (تغییر وععیت) هر سامانه فیزیکی به یوک
حالت متعامد ،براسواس اصول عودم قطعیوت هوایزنبرگ محودود
میشود .یعنی ،هر فرآیند منطقی دودویی در سامانهای با انورژیِ
میانگین  ∆Eنمیتواند در مودت زموانی کمتور از  ∆τروی دهود و
عملکرد نهاییِ یک رایانه بهوسیلة انرژیِ کل آن محدود میشوود
[.]10

0

به لحاظ فنی ،یک ترانزیستور کالسیک (یا هر افزارة دیگوری
که بر پایة نیمرساناها ساخته شده باشد) ،بایستی به انودازة کوافی
بزرگ باشد تا از پیوستگیِ حاالت الکترونیکیِ تشکیلدهندة یوک
نوار انرژی (بهعنوان مثال ،نوار ظرفیت و نوار رسانش ،)3سود ببرد.
اجزایی که بسیار کوچکاند اثر محدودیتهای کوانتومی 0را تجربه
خواهند کرد که مشخصههای الکتریکی و اپتیکوی نویمرسواناها را
تغییر میدهد .عالوهبر این ،کنترلِ غلظت و توزیع آالییدگیها 5در
چنووین ابعوواد کوووچکی ،بسوویار دشوووار اسووت [ .]13یووک مکعووب
سیلیکونیِ  ،1×1×1 mبا چگالیِ آالیش  1413در هر  ،cm3حاوی
 140اتم آالییدگی است .این مقدار برای یک مکعب سیلیکونی بوا
طول یالِ  ،1 nmبهطوور میوانگین تنهوا بوه  1/05اتوم آالییودگی
1

Crosstalk
c= 299792458 m.sec-1
3
Valence band and conduction band
4
Quantum confinement effect
5
Dopant
2

میرسد .بنابراین ،سطوح (مقادیر) بسیار باالتری از آالییدگی برای
حصول اطمینان از باز تولید پذیریِ افزارههای سیلیکونیِ کوچوک
18
مورد نیاز است .از سوی دیگر ،میزان آالییدگی  14در هور cm3
( 105اتم آالییودگی در هور مکعوب) بوه نویم رسواناهایی منجور
میشود که خواص فلزی (رسانا) از خود بروز میدهند [.]10
در سال  0410میالدی ،فناوریهای سواخت ترانزیسوتورهای
دو گیتی به کانال  00 nmدست یافتند کوه نشوان مویداد هنووز
میتواند بهبود یابد (چرا که کوتاهترین طول ممکن کانال 14 nm
خواهد بود) [ .]13با این وجود ،کاهش طول به کمتور از ،14 nm
حساسیت ت رانزیستورهای اثرِ میدانی را بوه پارامترهوای خوارجی
چندین برابر میکند؛ گیت باید با دقت چند ساخته شود که فراتر
از توانِ فنیِ صنعت نیمرساناست .از سوی دیگر ،از آنجاییکه ثابت
شبکة سیلیکون  4/503 nmاست ،یک کانال  00nmاز افوزارههوا،
تنها به اندازة  04اتم سیلیکون درازا دارد .عالوهبر این ،در کمتر از
 04 nmاثر تونلزنی بسیار قویتر شده و نَشت جریوانهوا شودیدار
افزایش موییابود [ .]15بنوابراین ،هور پیشورفتی (کوه بوه لحواظ
اقتصادی به صرفه باشد) ،تنها میتواند شامل مواد ،طراحیهوا ،یوا
نمونههای جدیدی از پردازش اطالعات باشد.
یافتههای تجربیِ وسیعی کوه در طوی ایون سوالیان از ترابورد
الکترون از میان مولکولهای مجزا بهدسوت آمودهانود ،بیوانگر آن
هستند که تقریبار تنها راهحل باقی مانده برای فرار از چوالشهوای
موجووود در کوچووکسووازی موودارهای الکتریکووی مرسوووم ،تحقووق
الکترونیک مولکوول -مقیواس (توک مولکوولی) اسوت .زیورا توک
مولکول ها سازندة کوچکتورین سواختارهایِ پایودارِ قابول تصوور
هستند [.]13
پردازش اطالعات پیشرفته در سامانههای مولکولی میتواند به
چندین روش مختلف تحقق یابد .بوه طوور مفهوومی ،سوادهتورین
رویکرد شامل سامانههایی میشود که در آنها گونههای مولکولی
رفتار عناصر نیمرسانا را تقلید میکنند و این به معنوی پیوروی از
الگویِ کالسیکی الکترونیک است .ساختار فرعی اولیوة مولکوولی
دقیقار همانند ادوات نیمرسانا بر پایة سیلیکون رفتار مویکنود ،بوا
این تفاوت که کوچوک تور بووده و موواد متفواوتی در آن بوه کوار
رفتهاند.

 -0تاریخچة ادوات مولكولی
ظهور شاخة الکترونیک مولکولی را میتووان بوه مطالعوات انجوام
شده توس هانس کوهن 3و همکوارانش نسوبت داد .مشخصوار ،در
سال  1971میالدی گزارشی در مورد اندازهگیری رسانش از میان
Hans Kuhn

6

پردازش اطالعات در ابعاد کوانتومی با استفاده از گيتهای منطقی مولكولی ...احسان سهیلی و نصیب اله دوستی مطلق

تک الیههای نمکهای کادمیومِ اسیدهای چرب بوه چوار رسوید
[ .]17آن نتای نشان دادند که با افزایش عخامت الیوه ،رسوانش
به طور نمایی کاهش مییابد .بنابراین ،تونلزنی الکتورون از میوان
الیووههووای آلووی را آشووکار کوورد .چنوود سووال پووس از آن ،یووک
دانشآموختة دانشگاه نیویورک بوا نوام آریوه آویورام ،پایوان ناموة
دکتری خود را با یک پیشنهاد جسورانه شرول کرد« :با توجوه بوه
نشانهای از طبیعت[ ،که] از مولکوول هوا بورای انجوام بسویاری از
پدیدههای فیزیکی استفاده میکند ،ممکون اسوت بتووان اجوزای
الکترونیکی را تا اندازة مولکولی کاهش داد» .آنچه آویرام پیشنهاد
کرد ،انقالبی بود :گوذار از رونود کوچوک سوازی در قوانون موور و
جایگزینی آن با ایدة استفاده از تک مولکوولهوای آلوی بوهجوای
ترانزیستورهای سیلیکونی و دیودهوا .او در مقالوهای بوا همکواری
استاد مشاورش ،مارک راتنر ،1حتی یک نقطه شرول نظری بورای
چنین انقالبی توصویف کورد :یوک یکسووکنندة مولکوولی 0بورای
تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم [ .]18پس از آن ،توسعة
میکروسووکور پووروب روبشووی 3در سووال  1980موویالدی صووورت
پذیرفت [ .]19این فناوری قدرتمند (بوهعنووان نقطوة عطفوی در
تاری الکترونیک) توانسوت عوالوهبور ،نقشوهبورداری سوطح ،0بوه
مشخصه یابی خواص ترابرد این سواختارها نیوز بپوردازد .از سووی
دیگر ،نظریههای بهکار رفته برای تفسیر مشخصوههوای جریوان-
ولتاژِ اتصالهای مولکولی در دهة  1994میالدی توسعه یافتند .به
عنوان مثال ،اولین رهیافت از فرمولبندی الندائو 5بهره برد [،]04
بهنحویکه از پراکندگی کشسان و تعیوین مؤلفوهای ،موسووم بوه
«عریب عبور »3استفاده میکرد .پس از آن ،رهیافتهوای نظوریِ
دیگری همچون توابع گورین غیرتعوادلی ،7فرموولبنودی بریوت-
ویگنر 8و مدل سیمونز 9ارائه شدند کوه بسویار قدرتمنودتر بودنود
[ .]01در سال  0445کریستین یواشویم 14و همکوارش رهیوافتی
کنترلی ارائه دادند 11تا بتواند از سامانههای کوانتومی ماننود توک
مولکول ها برای انجام عملیات محاسباتی اسوتفاده کنود [ .]00در
این میان ،طراحوان تراشوه در مواجهوه بوا قوانون موور بوا موانوع
سختتری رو بهرو شدهاند تا جایی که مهندسین شرکت اینتل در
سال  0415میالدی اعالم کردند که دستیابی به گره  14 nmتوا
سال  0417به تأخیر مویافتود [ .]03ایون اتفواق نشوان داد کوه
پیشرفتهای الکترونیک مولکولی تا چه انودازه حیواتی بوودهانود.
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محققان تصور میکردند که پیش از این در آسوتانه دسوتیابی بوه
چنین پیشرفتهایی بودهاند .در واقوع ،در اوایول دهوه  ،1934در
اواس دهه  1984و در اوایل دهه  ،0444سه بار این اتفاق افتواد.
هر بار ،این شاخه از علم مجبور شد (بهواسوطه نتوای عوعیف) از
وعدهها و امیدهایی که ایجاد کرده بود پا پس بکشد .با این حوال،
داستان الکترونیک مولکوولی بوه خواطر آن چیوزی کوه در موورد
ماهیت تحقیوق و پیشورفت و نیوز در موورد ظرفیوت بشور بورای
خوشبینی و گستاخی میگوید ،ویگه اسوت .در اداموه بوهصوورت
فهرسووتوار ،بووه بخوشهووای مهووم توواری ادوات مولکووولی اشوواره
میکنیم:
.1

آرتور فنهیپل 10و گروه تحقیقاتی او در دانشوگاه  MITاولوین
کسانی بودند که رشد تک مولکوولهوا را بوهعنووان رهیوافتی
محتمل کشوف کردنود .وی در سوالهوای  1959و  1935بوه
ترتیووب ویراسووتار دو کتوواب بووا عنوواوین «علووم و مهندسووی
مولکولی »13و «طراحی مولکولی مواد و ادوات »10بود.

.0

در سال  1959میالدی ،نیروی هووایی ایواالت متحوده بورای
توسعه مدارهای حالت جامد از بلورهای معدنیِ آالییده شوده،
از شرکتهای  Westinghouse ،Texas Instrumentsو چندین
شرکت دیگر حمایت مالی کرد (آغازگر نگاه پایین بوه بواال بوه
مواد مورد استفاده بود).

.3

عدم موفقیت کاملِ شرکت  Westinghouseدر ارائه یک مودار
مولکولی بر پایة بلورهای ژرمانیوم و در مقابول ،موفقیوتهوای
مداوم مدارهای مجتمع سیلیکونی ،موجب ناپدید شودن موو
اول الکترونیک مولکولی شد.

.0

آویرام و راتنور در دهوة  ،1974عصور جدیودی از الکترونیوک
مولکولی را براساس مولکولهای آلی بهجای بلورهوای معودنی
آغاز کردند.

.5

ایدة استفاده از مولکولیهای آلی مورد توجه توس شیمیدانی
بوه نوام «فارسوت کوارتر »15در آزمایشوگاه تحقیقواتی نیووروی
دریایی ایاالتمتحده قرار گرفوت .کوارتر توانسوت مجموعوهای
شامل متخصصوین شویمی ،فیزیوک تجربوی ،مهندسوی بورق،
محققان زیستفناوری ،آینده پگوهان و سیاسوتگوذاران دفوال
ملی آمریکا را گرد هم آورَد.

.3

در همین حال ،پروژههای ملیای بوا بودجوة مناسوب (اموا بوا
جاه طلبی کمتر) در ژاپن ،اتحواد جمواهیر شووروی و بریتانیوا
کلید خوردند.
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.7

علیرغم وعدههای بسیار خوشبینانه کارتر ،هویچکوس موفوق
نشد حتی یک دیود یا ترانزیستور تک مولکولی تولیود کنود و
مو دوم الکترونیک مولکولی نیز از بین رفت.

 1993میالدی پایهگذاری شود [ .]3همچنوین ،وی در زمینوة
طراحیِ شیمیاییِ محصوولی بوا عنووان «آنالیزورهوای گوازی/
الکترولیت برای محافظت از خون» (® )OPTIهمکاری کرد که
هم اکنون توس شرکت  Optimedicalعرعه میشود.]00[ 3
.14

شكل ( :)3برخی از تأثیرگذارترین محققان در تاری الکترونیک مولکولی.
باال ،از چپ به راست؛ آویرام ،راتنر ،مور ،کارتر .پایین ،از چپ به راست؛
رید ،تور ،وایس و هنریک شون .طرحی از ساختار اولین یکسوساز
مولکولی موسوم به یکسوساز آویرام-راتنر
.8

در یکی از کنفرانسهایی که با توالشهوای آویورام در جزایور
ویرجین 1برگزار شد ،مارک رید 0از دانشگاه یِیل( 3که درزمینة
تهیه ریزساختارها تخصص داشت) بوا یوک شویمیدان بوه نوام
جیمز تور 0مالقات کرد کوه توانسوته بوود راهوی بورای سونتز
مولکولهای آلی بیابد که میتوانستند (حداقل از لحاظ نظری)
به عنوان «افزارههای کلیدزنیِ مولکولی» عمل کننود .اموا توور
هنوز نمی دانست چگونه مولکول هایش را به یوک مودار وصول
کند تا ببینند آیا واقعار میتوانند مشخصة کلیودزنی را از خوود
نشان دهند یا خیر .رید یک راهحل ارائه داد :اینکه او از شویوه
های تولید ریز ساختارها برای ایجاد الکترودهایی که بهوسویلة
یک شکاف کوچک از هم جدا شدهاند استفاده کند توا بتوانود
مولکول های تور را به داخل آن شکاف بریوزد .اگور فقو یوک
مولکول بهصورت پُلی در شکاف عمل کنود و الکترودهوا را بوه
هم متصل کند ،هر جریانی کوه در مودار شوارش یابود ،قابول
اندازهگیری خواهد بود.

.9

به موازات این پیشرفتها ،گروه دیگری از محققان شویمی در
اروپا (دسیلوا و همکارانش) توانسوتند منطوق مولکوولی را بوه
صورت یک شاخة تجربوی جدیود در شویمی معرفوی کورده و
آشکارسازی/کلیدزنی برمبنوای اصولِ کلویِ نشور نوور (انتقوال
الکترون ایجادشده توس فوتون) 5را ایجاد کنند .این رهیافوت
از الگوی الکترونیک کالسویکی پیوروی نمویکنود و در سوال
1

Virgin Islands
Mark Reed
3
Yale
4
James Tour
5
)Photoinduced electron transfer (PET
2

کریسووتین یواشوویم (کووه پایووان نامووه دکتووری وی در 1985
میالدی ،7اولین پایاننامة الکترونیک مولکولی در اروپا بود) ،در
اواخر  ،1983بهعنوان محقق پسادکتری به گروه دکتر آویورام
در  IBMپیوست .در آنجا ،تئوری الکترونیک مولکولی را کامل
8
کوورد و بوورای سوورگرمی از میکروسووکور تونوولزنووی روبشووی
( )STMبرای بررسی توکمولکوولهوا اسوتفاده مویکورد .وی
توانست در سال  1987میالدی (بوه هموراه همکواران خوود)،
برای اولین بار از  STMبرای کلیودزنی روشون /خواموش یوک
تککلید تک مولکولی همیکوینُن 9استفاده کند .بوه طوور هوم
زمان ،اولین تئوری اوربیتال مولکولی برای جریان تونلزنوی از
میان مولکول را توسعه داد که خود بعدها (در  1994میالدی)
زمینوهسواز شویوه محاسوباتی Elastic Scattering Quantum
 Chemistryشد .در حال حاعر ،این روش ،شیوة اسوتانداردی
برای محاسبه و تفسیر تصاویر  STMمربوط بوه مولکوولهوای
جذبشده بر روی یک سطح است [.]05

شكل ( : )0کریستین یواشیم (راست) و آمیلرا دسیلوا (چپ)
.11

در ایاالت متحده ،پیشنهاد تحقیق رید و تور بر روی میز جین
الکساندر ،14مسئول کمکهزینهها (و سپس معواون مودیر) در
آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفتة دفوال )DARPA( 11قورار
گرفت .آژانس به سرعت این کار را تأمین مالی کورده و سوپس
در سووال  1998موویالدی ،حمایووت خووود را از طریووق برنامووه
 Moletronicsگسترش داد .درنهایوت ،پشوتیبانی  DARPAاز
ریوود ،تووور و همکارانش وان و گووروههووای مشووابه در Hewlett-
 Penn State ،Northwestern ،IBM ،Packardو دیگر منواطق،
به حدود  15میلیون دالر در سال افزایش یافت.

.10

دنوی پورا  10و همکوارانش در سوال  0444مویالدی ،انتقووال
الکتریکی در سیم ساخته شده از  DNAرا اندازهگیری کردند.
6

http://www.optimedical.com/products-services/opti-CCATS2.html
7
ت فیزیک حاکم بر مفهوم الکترونیک مولکولی»
با موضوع «ریاضیا ِ
8
)Scanning Tunneling Microscopy (STM
9
Hemiquinone
10
Jane “Xan” Alexander
11
)Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA
12
Danny Porath
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چنین سیمهایی جایگزین کارآمودی بورای اتصواالت موس در
مدارهای الکترونیکی بودند [.]03
.13

1

در سال  0443میالدی ،یکی از همکاران تور به نام پل وایس
(در  )Penn Stateبه مجله  Scienceگفت کوه برخوی از نتوای
قبلی رید و تور در مورد خوواص الکتریکوی -مولکوولی ،ماننود
مقاومت دیفرانسیلیِ منفی ،آنطور که در مقاله  1999میالدی
ذکرشده ،نبودند.

.10

3

در سال  0441میالدی ،یان هنریک شون 0در آزمایشگاه بِول
با یک سری اکتشافات عالی در الکترونیک مولکولی ،از جملوه
جام مقدس این شاخه از علم ،یعنی ترانزیستور تک مولکوولی،
انفجاری به پا کرد .دستاوردی که قطعار میتوانست جایزه نوبل
را برای وی به همراه داشته باشد .اما ،تنها یک سال بعد ثابوت
شد که این ترانزیستور و تقریبوار هور چیوز دیگوری کوه شوون
مدعی به انجام آنها بود ،کامالر ساختگی و نادرست بوودهانود.
این اتفاق ،مو سوم الکترونیک مولکولی را با شکستی بوزرگ
رو بهرو کرد.

.15

تأسیس سازمان ملی ابتکارات نانو فناوری 0در ایواالت متحوده
(و برنامههای مشابه در سایر کشورها) و دریافت کموک موالی
 04میلیارد دالر تا سال  0415میالدی که به تغییور فرهنوگ
پگوهش ،هدفمند شدن تحقیقات ،انجام آزمایشهای کنترلی و
بهبود کیفیت نتای منجر شد.

.13

آغاز مو چهارم الکترونیک مولکولی ،با سرعت بسیار کمتر اما
دقیقتر ،و تأثیرگذاری معنادارتر بر سایر حوزههای تحقیقواتی
از جمله در نمایشگرهای دیود آلی نشرِ نور ،گرافنهوا ،حافظوة
میلهای ممریستُر ،5تحقیقات نانوعصوبی و انودرکنش انسوان-
ماشین.

01

برخالف اینکه در حدود نیم قرن پیش ایودة سواخت افوزارههوای
مولکولی بیان شد ،اما این حوزه هنوز نتوانسته است به آن چیزی
که استحقاق دارد دست یابد .داشوتن رقیبوی قدرتمنود همچوون
الکترونیک سیلیکونی ،در کنار مسائل نظری و پیچیدگیهای فنی
در راه سواخت ادوات مولکوولی باعووث شوده تووا سویر تکاموول آن،
این چنین کند پویش رود .بوا ایون حوال ،از مجموول توعویحات و
مطالعات صورت گرفته ،بهنظر میرسود کوه تموامی چوالشهوای
مرتب با طراحی یک محاسبهگرِ مولکولی قابل حل باشند و تولید
افزارههای مولکولیِ فعال (که هدف همیشگی فنواوری نوانو بووده
است) ،یک گزارة واقع گرایانه باشد.

 -5مولكول منطقی
مهم نیست که اطالعوات بوه چوه صوورتی کدگوذاری مویشووند؛
سیگنالهای الکتریکی (الکترونیک کالسیک) ،پوالسهوای نووری
(فوتونیک) ،یا حرکتهای مکانیکی .تنها موعووعات مهوم ،تمیوز
پذیری سیگنالهای منسوب به مقادیر منطقی و اصول جبر بوولی
هستند .هر سوامانه فیزیکوی کوه حالوت مربووط بوه آن را بتووان
به صورت یک تابع بوولی از سویگنالهوای ورودی (بوا ذات بوولی)
توصیف نمود ،یک «گیت منطقی »3است .بهلحاظ شیمیایی ،یوک
آزمایش ساده شامل افزودن پیش مادههای مورد نظر بوه محوی
واکنش تحت شرای آزمایشگاهی (مانند افزایش دموای واکونش)
است .در این حالت ،با توجه به تغییر یک مشخصه (ماننود رنوگ)
یا تغییر فرم فیزیکی ،فرد مشاهده میکند که حاصل این آزمایش
تبدیل مواد اولیه به محصول مشخصی است.

روند رو به رشد توجه محققان و مخترعان به الکترونیک مولکولی
را میتوان در شکل زیر مشاهده نمود.

شكل ( : )6طرحوارهای از یک سامانه شیمیایی ساده []07

شكل ( :)5تعداد پتنتهای ثبت شده در تاری  1399/41/10در
تارنمای  patentinspirationبا استفاده از پن کلیدواژه

molecular

،molecular logic gate ،molecular electronics ،computation
.. molecular logic ،molecular gate
1

Paul Weiss
Jan Hendrik Schön
3
Bell
4
National Nanotechnology Initiative
5
Memristor
2

این فرآیند از دید یک دانشمند علم رایانه بهنحوی روی
میدهد که محصول ،خروجیِ حاصل از مجموعه ورودیهای
فیزیکی و شیمیایی است .البته ،هنگام بیان این قیاس باید به این
نکته توجه گردد که ورودیهای یک دستگاه منطقی ساده این
قدرت را دارند که به طور آنی خروجی بهدست آمده را کنترل
کرده و تغییر دهند ،فرآیندی که در واکنشهای شیمیایی قابل
حصول نیست.
Logic gate

6

نشریه علمی« نوآوری اهی فناوری اطالعات و ارتباطات کارربدی »؛ سال اول ،شماره  ،1بهار 1044

00

باشد ،خروجی نیز پایین خواهد بود .یا گیت  ORکه همان جموع
منطقی متغیرهای ورودی است ،یکی از گیتهای اصلی است کوه
تمام توابع دیگر را میتوان بهکمک آن ساخت .وقتوی هرکودام از
ورودیهوا در حالوت بواال باشوند ،گیوت  ORخروجوی بواال (یوک
منطقی) تولید میکند و زمانی که تمام ورودیهوا پوایین باشوند،
خروجی پایین بهدست میآید .بنابراین ،این گیت هر حالت باالیی
در هر یک از ورودیها را تشخیص میدهد .از همه مهمتر ،برخوی
از این گیتهای منطقی دو ورودی ،اجازة سواخت پردازنودههوای
محاسباتی را میدهند که در رایانههای مدرن عروری هستند.

شكل ( :)7طرحوارهای از یک سامانه منطقی ساده []07

 -1-5منطق بوولی

1

اگرچه صنعت نیمرسانا ،محاسبات را بوه مرکوز توجهوات جهوانی
آورد ،اما پیش از آنکه ترانزیستورها ساخته شوند نیوز ایودههوای
محاسباتی در دسترس بووده و تواری طووالنیای دارنود .بوهطوور
خالصه ،سامانه اعداد دودویی اجازه میدهد کوه «درسوت» را بوه
« »1و «اشتباه» را به « »4نسبت دهیم کوه بوهنووعی ارائوة یوک
بیانیه در بستر ریاعویات اسوت .میورا مانودگار جور بوول 0در
ایرلند ،3روش دست کاری این اعداد ساده با عملیات منطقی بوود.
گیتهای منطقوی کوه چنوین عملیواتی را انجوام مویدهنود ،در
ابتداییترین شکل خود ،تنها دارای یوک ورودی و یوک خروجوی
هستند.
جدول ( :)1عملگرهای منطقیِ دوگانهی بولی؛ عناوین ،جدول درستی،

جدول ( :)2عملگرهای منطقیِ دوگانة بولی؛ عناوین ،جدول درستی،
عالئم و نماد جبری برای سامانهای با دو ورودی منطقی []07

در بخش بعد ،به سراغ معرفی ادواتی خواهیم رفت کوه قطعوار
بیشووترین تأثیرپووذیری را از تغییوور رهیافووت داشووته و بیشووترین
تأثیرگذاری را بر آیندة بشر خواهند داشت.

عالئم و نماد جبری برای سامانهای با یک ورودی منطقی []07

 -6الكترونيک مولكولی
 -1-6انواع الكترودها ،و روشهای سااتت پيونادگاه
مولكولی

همانطور که در شکل فوق مشاهده میشود ،گیت  NOTهور
سیگنال دودویی که دریافت میکند را معکوس میکند .سه مورد
دیگر ( )YES, PASS 1, PASS 2کمتر در صونعت نویمرسوانا موورد
توجه قرار گرفتهاند .با این حال ،در کاربردهوای ارائوه شوده بورای
مولکولهای منطقی بسیار مورد استفاده قرار میگیرند .همانطور
که در جدول ( )0نمایش داده شده است ،منطق دو ورودی اجازة
انجام عملیات بیشتری میدهد .به عنوان مثال ،گیوت  ANDتنهوا
زمانی خروجی باال (یک منطقی) تولید میکند که هموهی ورودی
ها در حالت باال باشند و اگر هر یک از ورودیها در حالوت پوایین
1

Boolean logic
George Boole
3
Ireland
2

در محل پیوندگاههای الکترونیک مولکولی ،جایی که مولکوول هوا
بهعنوان جزء سازندة افزارة الکترونیکی عمل مویکننود ،سویگنال
الکتریکی از طریق الکترودهای جفت شده بوا مولکوول وارد یوا از
مولکول خار میشود .در واقع ،حاملهای بوار از طریوق یکوی از
الکترودها به مولکول تزریق شده و سپس از طریق الکترود دیگور
جمع می شوند .هر دو فرآینود تزریوق و جموعآوری بوار در فصول
مشترک الکترود -مولکول روی میدهند .بنابراین ،واعح است که
ویگگیهای این فصول مشوترک نقوش بسویار مهموی در خوواص
الکتریکی ادوات مولکولی دارد [ .]08تاکنون بسته به نول کواربرد،
و تک یا بوس مولکوول بوودن پیونودگاه مولکوولی مودنظر ،انووال
مختلفی از الکترودها برای ساخت یوک افوزارة مولکوولی اسوتفاده
شدهاند .لیستی از آنها در شکل ( )8آمده است .از آنجاییکوه در
ابتدای توسعة الکترونیوک مولکوولی غالبوار از الکترودهوای فلوزی
استفاده شده است ،بیشتر گزارشهوای ثبوت شوده بوه ایون نوول
الکترودهووا کووه غالب وار از جوونس طووال بودنوود مربوووط موویشوووند.
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شكل ( :)8انوال مختلف الکترودهای بکار رفته در ساخت پیوندگاههای
مولکولی

اما ،نکتة حائز اهمیت دیگر آنسوت کوه از چوه روشوی بورای
ساخت این پیوندگاهها (همان فصل مشترک مولکوول و الکتورود)
استفاده شود .براین اساس ،روشهای متنووعی اعوم از روشهوای
میکروسکوپی ،شویمیایی ،الکتریکوی ،و مکوانیکی بوهکوار گرفتوه
شدهاند که هر یک مزایا و معایب مربوط به خود را دارند .الزم بوه
ذکر است کوه آدرسدهوی عبوارت اسوت از توانواییِ یوک افوزارة
دیجیتال برای آنکه بتوانود بودون نیواز بوه اجوزای دیگور ،پاسو
سوویگنال ورودی را داده و آن را بووه بخووشهووای (ادوات) دیگوور
بفرستد .در جدول ( )3به برخی از مهمتورین روشهوای اسوتفاده
شده اشاره میشود.
جدول ( :)3مقایسه برخی روشهای ساخت اتصالهای مولکولی

03

نظوور ،روش مکووانیکی اسووت .ایوودة سوواخت و کنتوورل مکووانیکیِ
پیوندگاههای شکست 1برای اولین بار در سوال  1985مویالدی و
به منظور مطالعة خواص تونلزنی ابر رساناها داده شود [ .]03اموا،
اولین بار مارک ریود و همکوارانش بودنود کوه در  1997از روش
 MCBJبرای بررسی ویگگیهای تک مولکولهوا اسوتفاده کردنود
[ MCBJ .]31از سه بخش تشوکیل شوده اسوت؛ یوک زیور الیوه
انعطافپذیر که حاوی یک سیم فلزی یوا نوانو سواختار الگوو داده
شده است ،یک میلة فشار دهنده بورای شکسوتن نوانو سواختار و
محافظی برای خم کردن زیر الیوه .حرکوت عموودی میلوة فشوار
دهنده (که میتواند بهدقت توس اپراتور کنترل شود) نیرویی بور
زیر الیة منعطف اعمال میکند .هنگامیکه زیر الیه خم میشوود،
کشیدگی سیم فلزی شرول مویشوود و در نتیجوه سوطح مقطوع
شکاف کاهش مییابود .افوزایش کشویدگی ،در نهایوت منجور بوه
شکستگی کامل سیم فلزی در محل شکاف میشود .در نهایت ،بوا
شکست سیم فلزی ،دو وجه الکترود تمیز ،بهصورت خودکار ،تهیه
میشوند .فاصلة بین الکترودها را میتوان بهدقت با انجوام فرآینود
خمش /آسایش زیرالیه 0کنترل نمود .پس از جاگذاری مولکول ها
با گروههای لنگری مناسب در دو انتهوای آن (در شوکاف تنظویم
پذیر بین دو الکترود) الکترودها بههم متصل میشوند و مویتووان
خواص الکترونیکی مولکول را بررسی و اندازهگیری نموود .اخیورار،
محققووان چینووی در آزمایشووگاه شوویمی -فیزیووک سووطوح جاموود
توانستند نحوه و میزان ترابرد بار از میان پیوندگاه ساخته شده بوا
تک مولکول های بنزن دیتوایول 3را بوا اسوتفاده از ایون تکنیوک
بررسی کنند [ .]00آنها پایداری مکانیکی و اجزاء مورد نیاز برای
اندازهگیری رسانش را بهبوود داده توا بتواننود انودازهگیوریهوای
دقیقتری را برای انوال مختلف اتصالهوای اسوتفاده شوده انجوام
دهند.

روش ساتت اتصال

تعداد

آدرس-

مولكولی

مولكولها

دهی

تک
گروه

دشوار

پیچیده

تک

خیر

پیچیده

باال

تک

بله

پیچیده

پایین

[]30

تک

بله

پیچیده

باال

[]33

تک

خیر

پیچیده

باال

[]30

گروه

دشوار

سرراست

میانی

[]35

گروه

بله

سرراست

میانی

[]33

گروه

دشوار

سرراست

میانی

[]37

گروه

محتمل

سرراست

باال

[]38

شكل ( :)9طرحوارهای از مجموعهی  ،MCBJمولکولهای استفادهشده و

تک

بله

پیچیده

میانی

[]39

تصاویر از مجموعهی  MCBJآمادهشده در مقاله فوق []00

تک

بله

پیچیده

باال

[]04

گروه

دشوار

پیچیده

میانی

[]01

گروه

دشوار

پیچیده

میانی

[]00

وقتی از رهیافتهای شیمیایی بهره بورده مویشوود ،بایسوتی
بیشترین توجه به مولکول های اتصال (پُل) معطوف گردد .ممکون
است این مولکولها به صورت تصادفی به نقاط دلخوواهی بور روی
الکترودها متصل شوند یا هر دو گروه عاملیِ فعال آنهوا بوه یوک

scanning
probe
microscopy
mechanically
controllable break
junction
electromigration
nanogap
electrochemical
deposition
surface-diffusionmediated
deposition
self-aligned
lithography
nanopore or
nanowell
on-wire
lithography
buffer interlayerbased junction
CNT-based
junction
graphene-based
junction
silicon-based
junction
polymer-based
junction

STM
AFM

ساتت

بازده

رفرنس

باال

[،]09
[]34
[]31

بهدلیل گستردگی این موعول ،تنهوا بوه چنود موورد از آنهوا
میپردازیم .یکی از معروفترین روشهای تشکیل پیوندگاه موورد

1

)Mechanically Controllable Break Junction (MCBJ
Bending or relaxing the substrate
3
)Benzene dithiol (BDT
2
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الکترود بچسبند و درنتیجه بازده اتصالهای مولکولی کاهش یابد.
رهیافت پیشنهاد شده برای کم کردن احتمال وقول ایون مسوائل،
استفاده از یک مولکولِ دو عاملی است کوه تنهوا یوک انتهوای آن
بتواند با الکترود واکنش دهد .سپس ،مولکول دوم بورای پول زدنِ
بین ترمینالهوای آزاد مولکوول اول اسوتفاده مویشوود .انتخواب
مولکول دوم بهگونهای انجام میشود که هر دو انتهای آن به گروه
عاملی دومِ (آزاد) مولکول اول وابسته بوده و هویچ بسوتگیای بوه
سطح الکترودها نداشته باشد [ .]05برای آزمودن این رهیافت در
ادوات الکترونیک مولکولی ،تکنیک جدیودی بوهنوام «لیتووگرافی
خودهمتراز شده »1معرفی شده است تا بسوتر آزمایشوی مناسوبی
برای اندازهگیریهای الکتریکوی در مقیواس مولکوولی را بسوازند
[ .]35با این الکترودهای خود همتراز شده ،آنها ثابت کردند کوه
شیمی واکنش میتواند گوناگونی مولکول ها و گوروههوای عواملی
فعال در مولکولها را بهشکل چشمگیری افزایش دهد ،بوهنحووی
که بتوان بهجای ساخت الکترونیک نانو مقیاس روشی برای سنتز
آن فراهم آورد .همانطور که در شکل ( )14مشواهده موی شوود،
ابتدا با اسوتفاده از روش انباشوت الیوه اتموی ،الیوهای از اکسوید
زیرکونیوم بر روی ویفور سویلیکونی تمیوزی قورار داده مویشوود.
سپس ،الکترود آلومینیوم /پالتینیوم (با عخامت تقریبوی  3 nmو
پهنای تقریبی  )044 nmبور روی آن الیوه نشوانی مویشوود (بوا
استفاده از لیتوگرافی پرتوی الکترونی) ،بهنحویکه الیوة نوازکی از
اکسید سیلیسیوم بین فیلمهای فلزی قرار داده میشود تا حوذف
الیه نازک آلومینیوم در مرحلة بعد راحوتتور شوود .پوس از قورار
گرفتن در معرض اکسیگن محی  ،الیه اکسویدی بور روی سوطح
آلومینیوم تشکیل میشود .در گام بعدی ،الکتورود دوم بوا پهنوای
تقریبی  34 nmو گافی (فاصله از الکترود اول) که به عخامت الیة
اکسید بستگی دارد ،تهیه میشود .سپس ،بوا اسوتفاده از محلوول
تترامتیل آمونیوم هیدروکسید الیههای اعافی پاک مویشووند توا
گاف نانو مقیاس حاصل شود .مزیوت اصولی ایون روش در تولیود
انبوه شکافهایی در مقیاس مولکولی و با بازده قابل توجه است.

شكل ( :)14فرآیند ساخت الکترودهای نانومقیاس بر اساس روش
لیتوگرافی خودهمتراز شده []35
Self-aligned lithography

بهلحاظ شیمیایی ،نانو لولههای کربنی از کربنهوای پیونودیِ
 sp2تشکیل میشوند .بنابراین ،میتوان آنها را بوا بهورهگیوری از
تکنیک های مناسب فعال کرده و امکان برهمکنش با دنیای خار
را از طریق اتصالهای جدید مانند گروههای کربوکسیلیک ایجواد
نمود .بر اساس این ایده ،روشی ترکیبی متشکل از لیتوگرافی پرتو
الکترونی در وعوح باال و اکسیداسیون دقیق با پالسمای اکسویگن
مورد استفاده قرار گرفت تا شکافهای نانو مقیاس مناسبی در نانو
لولههای کربنی تک جداره ایجاد شوند [ .]39در ناحیوة بریودگی،
نانو لولة کربن تک جداره بوا گوروههوای کربوکسویلیک عامولدار
خواهد شد که امکان تشوکیل اتصوال قووی بوین نوانو لولوههوا و
مولکول ها را با استفاده از پیوند شیمیایی کوواالنسی مانند پیونود
آمید 0فراهم میآورد .این نتیجه بسیار حائز اهمیت است ،چرا که
وجود چنین پیوندهایی پایداری افزارة مولکولی را بهشدت افزایش
داده و به کارگیری پیوندگاههای توک مولکوولی از نوانو لولوههوای
کربنی را به عنوان حسگر یا کلید محتملتر میکند .در این روش،
بهطور خالصه ،آرایهای از ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله کربنی
تک جداره که توس فوتولیتوگرافی ساخته میشود ،با الیوهای از
 PMMAپوشیده میشود ،بهطوریکه روزنوة بسویار کووچکی بواز
بماند .سپس ،پالسمای اکسیگن از طریق روزنه تزریق میشود توا
الکترودهای دو وجهیِ پوشیده شده با گروههای کربوکسویلیک را
به وسیلة اکسیداسیون دقیق موععی تولید کند شوکل ( .)11الزم
به ذکر است که میتوان اندازة نانو شکاف را با تغییر مودت زموان
قرارگیری در معرض اکسیگن کنترل کرد .این روش لیتووگرافیکی
سه مزیت عمده دارد .نخست ،وجود گروه عاملی کربوکسویلیک و
تشکیل پیوندهای قوی شیمیایی بین الکترود و مولکول ،مقاوموت
افزارة مولکولی در برابر محرکهای خارجی و تغییورات شویمیایی
اعاف ی را بهبود بخشیده و باعث افزایش چشمگیر پایداری افوزارة
مولکولی میشود .دوم اینکه ،بهدلیل شکل هندسویِ شوبه  -یوک
بعدی ،که الکترودهای مبتنی بر نانو لولههای کربنی توک جوداره
(به صورت طبیعی) دارند ،سایت هوای محودودی بورای اتصوال بوا
مولکول ها فراهم میآورند .زمانی که این مشخصه با یک طراحویِ
خاص برای مولکولها همراه میشود ،دقت و خلوص اندازهگیوری
های بهعمل آمده در مقیاس مولکولی را مویتووان تلومین کورد.
یعنی امکان آشکارسازی بسیاری از اطالعات بنیوادین در مقیواس
مولکولی را فراهم میآورد .سوم اینکه ،تمام فرآیند ساخت تحوت
شرای محیطی انجام میشود که دشوواریهوا و پیچیودگیهوای
دستیابی به چنین ادوات پیچیودهای را بوه مقودار قابول تووجهی
کاهش می دهد .از سوی دیگر ،این فرآیند ساخت را مویتووان بوه
تولید در مقیاس صنعتی گسترش داد.

1

Amide

2

پردازش اطالعات در ابعاد کوانتومی با استفاده از گيت های منطقی مولكولی ...احسان سهیلی و نصیب اله دوستی مطلق

شكل ( :)11فرآیند برش اکسیدی با استفاده از لیتوگرافی برای ساخت
نقاط اتصالِ نانولولههای کربنی تکجداره []39

 -7قابليتهای مولكولی در مدارهای الكتریكی و
حسگرهای شيميایی
همواره جذابیت و ارزش یک شاخة علمی به این بستگی دارد کوه
تا چه اندازه میتواند بورای کاربردهوای واقعوی در زنودگی مفیود
باشد ،یا چگونه میتواند در زمینههای میان رشتهای استفاده شود.
اگر شاخة جدید بتواند تأثیرات مثبتی بور روی افوراد و کاربردهوا
داشته باشد ،تالشهای جامعة علمی برای توسعة آن شاخه موفق
خواهد بود .در این قسمت به برخی جنبههای عملیاتیِ استفاده از
مولکولها در فیزیک و شیمی اشاره میشود شکل (.)10

05

مولکولی 1برای اتصال ادوات مولکولی به یکدیگر استفاده میشود.
سیمهای مولکولی سادهترین بخش افزارة الکتریکی هستند و برای
توسعة یافتهها یا فناوریهای بهخصوص (که برای فهم الکترونیک
در مقیاس مولکولی الزماند) بسیار مناسباند .بررسوی سویمهوای
مولکولی از دو لحاظ حائز اهمیت است -1 :سیم مولکولی بهعنوان
مسیری برای انتقال بار (الکتورونهوا) در ادوات مولکوولی مطورح
است که با استفاده از سواختارهای مختلفوی ماننود زنجیورههوای
هیدروکربنی ،0ترکیبات آلی-فلوزی ،3آرایوه هوای پرفیورین ،0نوانو
لولههای کربنی 5و مولکولهای زیستی DNA( 3و کواروتن )7قابول
ساخت هستند -0 .بررسی سیم مولکولی ،جنبههای مهموی را در
رسانش تک مولکولها نمایان میکند؛ از جملوه اتصوال در فصول
مشترک الکترود -مولکول ،تنظیم ترازهای انورژی و انودازهگیوری
رسانش در مقیاس مولکولی .در شوکل (  )13سواختار کلویِ یوک
سیم مولکولی نشان داده شده است.

شكل ( :)13طرحوارهای از یک سیم مولکولی []03

شكل ( :)12قابلیتهای مولکولی در مدارهای الکتریکی و
حسگرهای منطقی شیمیایی.

 -1-7سيم مولكولی
هدف نهاییِ الکترونیک مولکولی ،ساخت نانو مدارهایی متشکل از
مؤلفههای الکترونیک مولکولی مجزا است .بورای ارتبواط سواختار
اصلی هر قطعه الکترونیک بوا پایوههوای خوارجی آن و همچنوین
ارتباط بین قطعات مختلف در یک مدار الکترونیکی ،بوه اتصوال و
سیم مناسوب نیواز اسوت .در الکترونیوک مولکوولی نیوز از سویم

همانطور که در شکل فوق پیداست ،بهطوورکلی ،سویمهوای
مولکولی استفادهشده در نانو مدارها را میتوان به لحاظ ساختاری
به دو بخش تقسیم نمود :گروههای لنگری 8که وظیفه اتصوال بوه
الکترودهای خارجی را برعهده دارند و ستون فقرات (بخش اصلی)
مولکولی 9که بهعنوان مسیری برای ترابرد بار عمل میکند [،]07
ارجحیت سیم را میتوان تا حدودی با رسانایی الکتریکوی آن (بوا
انجام اندازهگیریهای رسانش) ارزیابی کرد .با اینحوال ،محققوان
در این نکته اجمال نظر دارند که هوم سواختار مولکوولهوا و هوم
ویگگوویهووای ذات ویِ فصوول مشووترک الکتوورود -مولکووول بوور روی
اندازهگیری رسانایی اثر گذارند .بنابراین ،بخش اصلی و گروههوای
1

Molecular Wire
2
Hydrocarbon chains
3
Metal-Organic compounds
4
Porphyrin arrays
5
Carbon Nanotubes
6
)Biological molecules (Biomolecule
7
Carotene
8
Anchoring groups
9
Molecular backbones
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لنگری سویمهوای مولکوولی بوراسواس معمواری افوزاره طراحوی
میشوند ،درعین حال مادة تشکیل دهنده الکترودها نیوز اهمیوت
مشابهی دارد .در مورد فصل مشترک الکترود -مولکول نیز بایستی
به نول بورهمکنش موجوود و هندسوة محول تمواس دقوت شوود.
برهمکنشهای غیرکوواالنسی ماننود بورهمکنش وانودروالس 1یوا
انباشتگی آروماتیک 0بهعنوان پیوندهایی با جفتشدگی عوعیف و
برهمکنشهای کوواالنسی بهعنوان پیوندهایی با جفتشدگی قوی
شناخته می شوند .میزان جفتشدگی الکترونها بین الکترودهوا و
مولکول ها (که به لحاظ فیزیکی بهعنوان سد انرژی بین الکترود و
مولکول در نظر گرفته میشود) یکی از مهمترین ویگگیهای فصل
مشترک الکترود -مولکول است .بر اساس نتای حاصول از قیواس
بین قدرت جفت شودگی الکتورود -مولکوول ( )و انورژی اعوافه
( ،3)Uسه نول مختلف از میزان جفتشدگی در نظور گرفتوه موی
شوند :جفت شدگی ععیف ( ،)<<Uجفت شدگی قوی ()˃˃U
و جفت شدگی متوسو  .جفوت شودگیهوای مختلوف ،تفواوت در
همپوشانی توابع مو مولکولها و حالتهای الکترونیکی الکترودها
را آشکار میکنند؛ بنابراین ،به سازوکارهای ترابرد و رساناییهوای
الکتریکووی مختلووف منجوور موویشووود شووکل (  .)10در رژیووم
جفت شدگی ععیف ،ترازهای  HOMOو  LUMOمولکول ها کامالر
مشخص بوده و ترابرد الکترون بهصورت یک فرآینود دومرحلوهای
صورت می پذیرد .در رژیم جفتشدگی متوس  ،ترازها پهنتر و به
انرژی فرمی الکترودها نزدیکتور موی شووند و ترابورد الکتورون از
طریق مولکولها انجام مویگیورد ،درحوالیکوه بوا الکتورونهوای
مولکول برهمکنش دارد .در رژیم جفت شدگی قوی ،پهونشودگی
زیادی برای ترازهای انرژی مولکولی روی میدهد و الکترونهوا از
طریق یک فرآیند تک -مرحلهای منتقل میشوند.

شكل ( :)10نمایش طرح وار ترازهای انرژی فرآیند ترابرد بار در
اتصالهای مولکولی با قدرت جفتشدگیهای متفاوت بین الکترودها و
مولکولها )a( .در رژیم جفتشدگی ععیف )b( ،در رژیم جفتشدگی
متوس  ،و ( )cدر رژیم جفتشدگی قوی []08
Van der Waals
Aromatic stacking
3

 -2-7یكسوساز (دیود) مولكولی
دیووود یووا یکسوووکننده کووه شووار جریووان در یووک جهووت بووایس
(مستقیم )0را امکانپذیر میکند ،درحالی که مانع از عبور جریوان
در جهت مخالف (معکوس )5میشود ،یک افوزارة الکترونیکوی دو
ترمینالِ بسیار مهم است .بهطور متعارف ،یکسوکنندهها بهصوورت
اتصالهای  p-nمتشکل از دو نول ماده با حالتهوای الکترونیکوی
متفاوت (با استفاده از آالیش بلور) تجمیع می شووند کوه یکوی از
بالغترین فناوری هوای نویمرسوانا در صونعت سویلیکون هسوتند.
بررسی دیودهای مولکولی کمک زیادی به افزایش درک محققوان
از نحوه انتقال الکترونها در سامانههای باز 3مولکولی میکنود .در
طی دو دهه اخیر ،انوال مختلفی از یکسوسازهای مولکولی معرفی
و بررسی شدهاند .بعلی یکسوسازها بوا اسوتفاده از خوواص ذاتوی
ساختارهای مولکولی ساخته شده اند .گروهی دیگر از یکسوسوازها
با جفتشدگی 7متفاوت در فصل مشترک الکترود مولکوول ایجواد
شده اند که شامل شویوههوایی همچوون اسوتفاده از الکترودهوای
مختلف با توابع کار 8متفاوت یا استفاده از الکترودهوای ترکیبوی،
استفاده از مولکولها با گروههای لنگری( 9اتمهای لینک دهنوده)
مختلوووف شوووکل ( )15و ...مووویباشوووند .سوووازوکارهای کلوووی
یووکسوووکنندگی مولکووولی کووه براسوواس مطالعووات نظووری و
دستاوردهای تجربی بهدست آمدهانود ،عبارتنود از :مودل آویورام-
14
راتنر (مدل  ،]18[ )ARمدل کُرنیلووویچ -براتوفسوکی-ویلیوامز
(مدل  ]08[ )KBWو مدل داتوا -پاولسوون( 11مودل .]09[ )DP
یکسوساز آویرام-راتنر اولین افزاره الکترونیک پیشونهاد شوده در
حوزه الکترونیک مولکولی است .این سواختار ،شوامل سوه ناحیوة
دهنده عایق و پذیرنده است .در این مدل ،کل ساختار شامل سوه
ناحیه تونلزنی است که یکی از الکترودها را بوه ناحیوه پذیرنوده،
ناحیه پذیرنده را به ناحیه دهنده و ناحیوه دهنوده را بوه الکتورود
دیگر متصل می کند (در این حالت ،ترازهای مولکوولی بوا اعموال
ولتاژ تغییر میکنند) .مدل  KBWساده شدة مدل  ARاسوت کوه
تنها یک اوربیتال مولکولی در ناحیه مرکوزی دارد .در ایون مودل،
سدهای تونلی غیرمتقارن ،باعوث یکسوسوازی جریوان مویشوود.
مکانیسم این مدل به این صورت است کوه فاصوله اوربیتوال از دو
الکترود یکسان نیست و به یکی از الکترودها نزدیوکتور اسوت .از
آنجاییکه بیشتر ولتاژ اعمالی بر روی سد عایقی که طول بیشتری
دارد افت میکند ،شرای رزونانس تونلزنی از طریق این تراز و بوا
4

Forward
Reverse
6
Open Systems
7
Coupling
8
Work functions
9
Anchoring groups
10
Kornilovitch-Bratkovsky-Williams
11
Datta-Paulsson
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1
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عبارت است از انرژی موردنیاز برای خار شدن یک الکترون از  HOMOمنهای انرژی
بهدستآمده از افزودن یک الکترون به .LUMO
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اعمال ولتاژهای متفاوتی در دو قطب رو بهرو حاصل میشوند .این
مدل به پیشرفت دیودهای مولکولی منجر شد .چرا که برای ایجاد
سدهای تونلزنی ،استفاده از مولکولهایی با دنبالههایی بوا طوول
متفاوت سادهتر و در دسترستر از بهکارگیری ساختارهای پیچیده
برای دیودهای آویرام -راتنر است .مدل  DPمورد دیگریست کوه
در آن از جفت شدگی غیریکسان مولکول بوا دو الکتورود اسوتفاده
میشود .مولکول هایی با تقارن فلایی را بهصورت متفواوت بوه دو
الکترود متصل میکنند و کول سواختار نامتقوارن مویشوود .ایون
ساختار به نرخهای تونلزنی متفاوت بوین اوربیتوال و دو الکتورود
منجر خواهد شد که بهطور عومنی بیوان مویکنود کوه میوانگین
اشغال شدن اوربیتال با الکترون هوا بوه جهوت بوایس اعموالی در
شرای رزونوانس تونولزنوی بسوتگی دارد؛ یعنوی هموان مفهووم
یکسوکنندگی.

07

(الکترودهای چشمه و چاهک )1را بهوسیلة تعدیل ولتاژ اعمالی در
الکترود سوم (الکترود گیت) کنترل مینماید .بهطور کلی ،هر جزء
الکترونیک که بتوان جریان عبووری از آن را توسو یوک ورودی
دیگر کنترل کورد ،ترانزیسوتور نامیوده موی شوود .در الکترونیوک
مرسوم ،جریان الکتریکی عبوری از ترانزیستور توس جریان پایوه
سوم (جریان بیس در ترانزیستورهای دو پیوندی) و یا ولتواژ پایوه
سوم (ولتاژ گیت در ترانزیستورهای اثر میدان) قابل کنترل اسوت.
در الکترونیک مولکولی ،کنترل جریان ترانزیسوتور توسو اعموال
ولتاژ به گیت ( )VGو ایجاد میودان الکتریکوی صوورت مویگیورد.
هرچه میزان تأثیرگذاری این میودان بور سوطوح انورژی سواختار
مولکووولی (کانووال ترانزیسووتور) بیشووتر باشوود ،کنتوورل جریووان
ترانزیستور راحتتر صورت میگیرد و ترانزیستور حاصل از لحواظ
کاربردهووای عملووی کیفیووت بوواالتری دارد .در مووورد حاعوور ،از
مولکول های مناسب در فلای بین الکترودهوا اسوتفاده مویشوود
شکل ( .)13از آنجاییکه صنعت میکروالکترونیک درحوال توسوعة
مدارهای به شدت مجتمعی است که به افزارههایی با ابعاد کوچک
تر نیاز دارند ،یکی از محدودیتهای موجود بوه ترانزیسوتورها بواز
می گردد .بنابراین ،ساخت و فهم نحوة رفتوار چنوین افوزارههوایی
بخش بسیار مهمی از اهداف طوالنی مدت نانوالکترونیک است .در
این بین ،پیوندگاههای مولکول-الکتورود کربنوی و پیونودگاههوای
شکست مهاجرت الکترونی ازجمله رهیافتهایی هستند که بیشتر
مورد توجه قرار گرفتهاند (به دلیل معماری ذاتویِ سوه -ترمینوالِ
آنها.]51[ )0

شكل ( :)15یک دیود مولکولی با چند ساختار مختلف
گروههای لنگری []54

 -3-7ترانزیستور مولكولی
ترانزیستور ،پرکاربردترین و مهمترین افزاره الکترونیک اسوت کوه
عنصر کلیدی تشکیلدهندة مدارات منطقی پیچیده ،پردازندهها و
حافظه ها اسوت .بوه دلیول حیواتی بوودن ترانزیسوتور در صونعت
مدارات مجتمع ،در حوزه الکترونیک مولکولی نیز ترانزیسوتورهای
مولکولی مورد توجه قرار گرفته اند .ترانزیستور برخالف دیود ،نیواز
به حداقل سه اتصال دارد که ساخت و بهویوگه گیوتزنوی بوه آن،
چالشهای فنّاورانه زیادی را به همراه دارد.
ترانزیستور یک افزاره سه ترمیناله است کوه مهومتورین جوزء
موودارهای الکترونیکووی اسووت و انتقووال جریووان بووین دو الکتوورود

شكل ( :)16طرحی از یک ترانزیستور تکمولکولی با معماری گیتزنی
از پایین []30

در یک ترانزیستور ،نحوه طراحی و قرارگیری الکترود گیت
بسیار مهم بوده و کامالر به این بستگی دارد که بهدنبال چه
استفادهای از افزاره باشیم .بنابراین ،سه حالت مختلف برای گیت
زنی ارائه شده است :گیتزنی از پایین( 3برای بررسی پدیدههای
فیزیکی جدید) ،گیتزنی از کنار( 0برای کنترل ترابرد الکترون) ،و
گیتزنی الکتروشیمیایی (برای جفتشدگی مؤثر گیت).
1

Source and drain
Because of their intrinsic 3-terminal device architectures
3
Back gating
4
Side gating
2
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برخی از این ویگگیها عبارتند از سادگی ،هزینوه پوایین ،قابلیوت

 -0-7کليدزنی ادوات حافظهای
در مدارات منطقوی مودرن ،عوالوهبور ایون کوه وجوود واحودهای
پردازشی عرورت دارد ،برای ذخیرهسازی اطالعات پردازش شوده
یا دادههای خام ،به واحدهای حافظهای نیز نیاز دارند .بنابراین ،در
کنار ادوات الکترونیکی مولکولی مرسووم کوه هودف آنهوا عمودتار
طراحی مدارات منطقی مورد استفاده در پردازشگرهاسوت ،لوزوم
ساخت حافظههای مولکولی نیز بهشدت حس میشوود .در حووزه
الکترونیک مولکوولی ،بورای طراحوی ادوات حافظوهای معمووالر از
مولکول هایی با دو ایزومر 1پایدار استفاده می شود که توانایی گذار
بین ایزومرها را داشته باشند .مشخصه کلیدزنی بوین دو یوا چنود
حالت متمایز و پایدار ،در دو دستة اصلی تقسویمبنودی مویشوود
[ )1 :]50کلیدزنی «غیور گزینشوی» 0القواء شوده و  )0کلیودزنی
«گزینشی» 3تک مولکولی .در نول اول ،کلیدزنی معموالر با گزینش
تک مولکول همراه نبوده و اغلب در این حالت ،سامانه قبل و بعود
از اعمال محرک خارجی با استفاده از تکنیکهای مشخصوهیوابی
مقیاس اتمی بررسی میگردد تا نحوة رفتار سامانه بهطوور دقیوق
تووری مشوووخص شوووود .در کلیوودزنی نوووول دوم ،از روشهوووای
میکروسکوپی استفاده میشود که میتوانند با دقت و قدرت زیاد،
دستکاری سامانه مقیاس اتمیِ موردنظر (در اینجا یک مولکول) را
فراهم آوَرَند و ویگگیِ خاصی از مولکوول را تغییور دهنود .بیشوترِ
فرآیندهای کلیدزنی به وسیلة میکروسکوپی تونلزنوی روبشوی در
دمای پایین 0مطالعه میشوند (بهدلیول توانوایی تصوویربرداری در
مقیاس اتمی) .بنابراین ،میتوان نقشه برداری موععی و پیکربندی
الکترونیکی را قبل و بعد از کلیدزنی بررسی کرد.

 -5-7حسگر مولكولی
عمومار ،منظور از یک حسگر ،سامانهای است (انتقوالدهنوده) کوه
قادر به شناسایی و آشکارسازیِ حلور ماده یا وقول اتفاق خاصوی
باشد (با ایجاد سیگنال مشخص و واعحی) .براساس این تعریوف،

حمل ،حساسیت بسیار باال ،گوزینشپوذیری عوالی ،آشکارسوازی
سریع و بدون نیاز به برچسبگذاری و توانایی آن برای شناسوایی
غیر تخریبی در محی مودنظر .حوال اگور در حسوگر مودنظر ،از
مولکول ها (به طور خاص تکمولکولها) بهعنوان جزء اصلی بورای
شناساییِ پدیدة مدنظر استفاده نمود ،افزارهی مهمی از الکترونیک
مولکولی موسوم به حسگر مولکولی خواهیم داشت.
در حسگرهای الکتریکیِ متعوارف کوه مبتنوی بور نوانو موواد
هستند ،فرآیند آشکارسازی براساس خواص میانگین تعداد زیادی
مولکول انجام میپذیرد .اما ،در یک حسوگر مولکوولی ،مویتووان
ویگگیهای پیچیدة اهداف را (که میخوواهیم آنهوا را شناسوایی
کنیم) در سطح تکمولکول بررسی کرد .یعنی ،ترابرد اطالعوات را
در مقیاس مولکولی (تک مولکولی) تجزیه و تحلیل نموده و بهکار
گرفت .در میان انوال حسگرهای تک مولکوولی سوه نوول بویش از
همه مورد مطالعه قرار گرفتهاند و پرکواربرد هسوتند .حسوگرهای
مولکولی مبتنی بر واکنشهای شیمیایی ،برهمکنشهای زیستی و
ترموالکتریسیته .در سال  0440میالدی ،تائو 5و همکارانش نشان
دادند که اتصال گونة میهمان به تک مولکول میزبان را مویتووان
بهصورت الکتریکوی و بوا سویمکشوی بوین مولکوول میزبوان و دو
الکترود مطالعه کرد [ .]53آنها از پپتایودها( 3بوه عنووان مولکوول
میزبان) برای شناسایی گزینشی یونهای فلوزات واسوطه (ماننود
 Cu2+و  )Ni2+استفاده کردنود .بوهواسوطة پیونودهای پپتایود دی
پروتونه شده ،7اتصال ویگة پپتایدها به یونهای فلوزی باعوث موی
شود که پیکربندی مولکولی تغییر یافته و مسیر ترابرد نیوز تغییور
کند .بنابراین ،تفاوت در رسانشهای مولکولی قبل و بعد از اتصال
(که خود نتیجه آشکارسازی یونهوای فلوزی اسوت) را مویتووان
مالک انجام واکنش شیمیایی دانست.

 -6-7گيتهای منطقی مولكولی شيميایی

در حسگرهای الکتریکی شناسایی اهداف مدنظر از طریق جریوان

بوورخالف پیشووینة نسووبتار طوووالنیِ افووزارههووای مولکووولی ،وجووود
مشکالتی همچون عملیات بازیوابی 8اطالعوات ،پایوداری طووالنی
مدت و نحوة اتصالدهی در سامانه ،باعث شده توا سواخت رایانوة
مولکولی واقعی سخت به نظر آید .با این حال ،کاربردهای دیگوری
از چنین سامانههای منطقیای وجود دارند ،به نحویکه با دریافت
(و پووردازش منطق ویِ) سوویگنالهووای چندگانووهی ورودی ،نتووای
منطقیای را در قالب گیتهای منطقی تعریف شده برای سوامانه
ارائه میدهند .بهبود تشخیص پزشکی (برای این قابلیت اصوطالح

1

5

2

6

الکتریکی صورت می گیرد .در واقع ،با بهره بردن از مزایای رابطوة
بین رسانش مراکوز آشکارسوازی و بورهمکنش آنهوا بوا اهوداف
خارجی ،انوال مختلفی از حسگرهای الکتریکی ساخته شدهاند .در
قیاس با حسگرهای متعوارف کوه براسواس روشهوای شویمیایی،
فیزیکی یوا اپتیکوی کوار مویکننود (طیوفسونجیهوای راموان /
فلوئورسانس ،یا واکنشهای زنجیر پلیمراز) ،حسگرهای الکتریکی
کمتر استفاده می شوند اما مزیّتهای منحصر به فرد خود را دارند.
Isomer
Non-selective switching
3
Selective switching
4
)Low-temperature scanning tunneling microscopy (LT-STM

Tao
Peptides
7
Deprotonated
8
Recycled operation
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آزمایشووگاهی بوور روی تراشووه 1ارائووه شووده اسووت) و اسووتفاده از
گیتهای منطقیِ  ANDیا  INHIBITبرای تشخیص عفونوت فورد
آلوووده (مووثالر در بیموواریهووای واگیوور یووا بیوتروریسووم) از جملووه
کاربردهای اینگونه سوامانههاسوت [ .]50همچنوین ،حسوگرهای
مولکولی که کوچکتر ،سریعتر و حساستر هسوتند ،را مویتووان
به منظور آشکارسازیِ مواد مخدر ،مواد منفجوره (حتوی بیورون از
کیف حاوی موواد) و عوامول شویمیایی در فرودگواههوا ،و امواکن
عمومی یا حساس امنیتی بهکار برد .در ادامه ،در قالب مثالهایی،
به برخی از قابلیتهای گیتهای منطقوی مولکوولی شویمیایی بوا
جنبههای علمی واعحتر اشاره میشود.
دماسن های مولکوولیِ فلوئورسوانس را مویتووان بوا ترکیوب
مونومرها و پلیمرها به نحوی تهیه کورد کوه مشخصوة گوذار فواز
وابسته به دما را از خود نشان دهند [ .]55دماسون هوا حاصول از
ترکیب پلیمرهای آکریالمید 0و مقدار بسیار کموی (کمتور از یوک
درصد) از یک مولکول فلوئورفور (حاوی بنزوفورازان )3مویباشوند.
بنزوفورازان به قطبش حالل حساس است .با افزایش دما ،قطبش
در محی پیرامون زنجیرههای اصلی کوپلیمر کاهش مییابود .در
این حالت ،افزایش دما (بیش از یک ناحیة آستانه دموایی) منجور
میشود که این پلیمرها افزایش واعحی در نشر فلوئورسانس خود
نشان دهند و حسگرهای دمایی حساسی به حسواب آینود شوکل
( .)17کوچک بودن ناحیة آستانه دمایی و افزایش سریع دما باعث
میشود که بتوان این مولکول را بهعنوان یک عمل منطقوی YES
در نظر گرفت .نکتة جالبتر آن است که میتوان با افزودن دو نول
از واحد آکریالمید ،عالوهبر حفظ حساسیت و بازتولیدپذیری بواال،
ناحیه دماییِ افزایش نشر فلوئورسانس را تنظیمپذیر کرد [.]53
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در سال  ،0411یک حسگر شیمیایی تیوسمیکاربازید 0بورای
آشکارسازی یونهای  F-سنتز شد [ .]57در این گزارش ،مشاهده
شد که محلولی از این حسگر در  5DMSOحسگر گزینشیِ بسویار
خوبی برای شناسایی یونهای  F-در طیفسنجیهای جذب و نشر
است .با افزودن یونهای مدنظر بوه محلوول ذکور شوده ،تغییوری
بسیار واعح از بیرنگ به زرد ،در رنگ آن دیده مویشوود .جالوب
اینجاست که این فرآیند کامالر برگشتپذیر بوده و کافی است کوه
مقداری یون  HSO4-به آن افزوده شود شوکل ( .)18ایون چرخوة
برگشتپذیر را میتوان چندینبار تکرار کورد .ایون نتیجوه نشوان
موویدهوود کووه حلووور آنیووونهووای  HSO4-مووانع از بوورهمکنش
آنیونهای فلوئور با حسگر شیمیایی سنتز شده میشود ،چورا کوه
 HSO4خاصیت اسویدی بیشوتری نسوبت بوه حسوگر دارد .ایونفرآیند کلیدزنیِ برگشتپذیرِ وابسته به رنگ را میتوان بهصوورت
یک گیت منطقی مولکولی نمایش داد ،به طووریکوه  HSO4و F
سوویگنالهووای ورودی بوووده و جووذب در  308 nmو 001 nm
سیگنالهای خروجی خواهند بود (یعنی خروجی اپتیکوی اسوت).
ایووون سووویگنالهوووای خروجوووی گیوووتهوووای منطقوووی  INHو
 IMPLICATIONرا نشان میدهند شکل ( )19و جدول (.)0

شكل ( :)18ساختار مولکول سنتزشده و مکانیسم وابستگی یون

F-

برای ساخت حسگر یونی با قابلیت برگشتپذیری .تغییر طیف جذب و
تغییر رنگ محلول  DMSOحاوی مولکول سنتزشده در اثر افزودن یون
های  F-و  HSO4-آمدهاند []30

این مثال ،نشان میدهد که میتوان یک مدار منطقی ترتیبی
را بهگونه ای با استفاده از ایون گیوت منطقوی طراحوی کورد ،کوه
فرآیند کلیدزنی مبتنی بر تغییر رنوگ ،بوهصوورت بواز تولیدپوذیر
(تکرارپذیر) روی دهد .این بدان معناست که ،سامانة معرفی شده
ویگگیهای یک ماشین حافظه (با رفتار «نوشتن -خواندن -پاک-
کردن-خواندن )»3برای پردازش اطالعوات در سوطح مولکوولی را
داراست .این مشخصه با استفاده از ورودیهای «( »setافزودن)F-

شكل ( :)17تغییر شدت فلوئورسانس مولکول در آب ،برحسب افزایش
دما .طولمو برانگیختگی  000 nmو طولمو نشر ]55[ 533 nm
1
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و «( »resetافزودن  )HSO4-مطالعه شد .نحوة عملکرد این ماشین
حافظهای در شکل ( )19و جدول ( )0آمده است.
جدول( :)0جدول درستی متناظر با گیتهای منطقی  IMP ،INHو
مدار منطقی یک ماشین حافظهای []8

متعوارف را بوه یووک گیوت منطقوی دو ورودیِ اولویووتدار AND

3

تبدیل کرد (با استفاده از افزودن ترتیبیِ  EDTAو یک بواز) .ایون
شیوه (افزودن  EDTAو سپس باز) یک گذرواژه ایجاد میکند که
برای رمزگشاییِ قفل صفحهکلیود مولکوولی الزاموی اسوت .حتوی
میتوان به منظور بهبود سطح امنیت قفل مولکولی ،از یوک گوذر
واژة سه حرفی استفاده کرد .بدین منظور ،یک ورودی دیگور (کوه
نور فرابنفش است) به عملهای منطقی اعافه مویشوود .در ایون
حالت ،خروجی (که مجوددار سویگنال فلوئورسانسوی در 505 nm
خواهد بود) را تنها در صوورتی مویتووان ثبوت کورد کوه ترتیوب
 ،EDTAباز و تابش فرابنفش رعایت شود .این گزارش اولین کاری
بوده است که درزمینة طراحی یک قفل صفحه کلیود در مقیواس
مولکولی به چار رسیده است.

شكل ( :)19مدار منطقی مربوط به گیتهای  IMP ،INHو یک ماشین
حافظهای []8

شكل ( :)24پن خروجی فلوئورسانس مختلف برای قفل صفحهکلید
مولکولی در حلور ورودیهای مختلف []58

شکل ( )04پن خروجیِ فلوئورسانس احتموالی ( Aتوا  )Eرا
در حلور ورودیهای مختلوف از قبیول اسوید ،بواز ،آهون ( )IIIو
 EDTAنشان می دهد [ .]58در ایون گوزارش ،یوک گیوت AND
ساخته شد که به صورت گذار از کمپلکس آهن در اتوانول (حالوت
 )Bبه حالت  Dبا نشر نور سوبز مشواهده مویشوود .ایون گوذار را
می توان از دو مسیر به انجوام رسواند )1 :در ابتودا افوزودن بواز و
سپس افزودن  EDTAبرای حوذف آهون ،و  )0افوزودن  EDTAو
سپس افزودن یک باز .هر دو مسیر به یک خروجی منجر میشوند
کووه عبووارت اسووت از نشوور سووبز رنووگ شوودیدی در  .505 nmبووا
این حال ،اتصال 1آهن با  EDTAدر محی بازی نسبت به افوزودن
مستقیم  EDTAبوه سوایدروفور( 0حمولکننوده آهون) پویش از
افزودن یک باز به محلول ،مدتزموان بیشوتری طوول مویکشود.
بنابراین ،این امکان وجوود دارد کوه یوک گیوت  ANDدو ورودی

توانایی زیست حسگری کلیدهای مولکولی را مویتووان بورای
طراحی و کنترل منطقی سامانههای مبتنوی بور حلوور محورک
خارجی برای رهاسازی دارو استفاده کرد .در پگوهش دیگری ،سه
لیگاند کربن مونواکسوید الکتورون گیرنوده بوا ) Mn(Iکوئوردینوه
می شود که به کاهش شدید نشور فلوئورسوانس دنسویل 0منجور
میگردد [ .]59با تابش نوور یوا اکسوید شودن توسو هیودروژن
پراکسید ،مولکولهای مونواکسید کربن آزاد میشوند که نشر سبز
رنگ دنسیل در  510 nmرا بازیابی میکند .آزاد شدن مونواکسید
کربن را میتوان با تغییور طیوف جوذب مشواهده نموود .در ایون
گزارش ،رفتوار منطقوی ایون سوامانه در کولوونیهوایی از سولول
سرطانیِ  HCT116اثبات شد .به طوور خالصوه ،مولکوول رفتواری
مشابه دو گیت منطقی  ORرا از خود نشان میدهد کوه دارای دو
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سوویگنال خروجووی فلوئورسووانس و مونواکسووید کووربن اسووت .از
آنجاییکه نقوش سولولی مونواکسوید کوربن (بوهعنووان مثوال در
فعالیتهای عد التهابی )1بسیار حوائز اهمیوت اسوت ،آزادسوازی
کنترل شدة این مولکول گازی ،با استفاده از یک عملیات منطقی
میتواند به تنظیم دقیقترِ فرآیندهای بیو شیمیایی منجر گردد.
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نقطههای سیاه در شکل باال حاوی قسمتهایی از الیاف پلیموری
هستند که دارای حسگرهای مولکولی مناسوب مویباشوند،Na+ .
 pH ،Ca2+ ،K+و  CO2توس پاس فلوئورسانس این نقاط انودازه
گیری میشوند .نقطة کمرنگتر مشابه نقاط سیاه است ،اما نسبت
به اکسیگن ( )O2حساس است [.]31
رصد 3زباله (تفاله) هستهای :صنایع هستهای ،برای انرژی

شكل ( :)21دو گیت منطقی  ORکه در حلور هم زمان نور و هیدروژن
پراکساید به رهاسازیِ مونواکسید کربن منجر میشود )a( .ساختار
شیمیایی کمپلکس تهیه شده )b( .تصاویر میکروسکور هم کانون از
سلولهای سرطانی مورد مطالعه (تصاویر میدان درخشان ،بدون تابش
نور و تحت تابش نور  .)c( .)045 nmدیاگرام گیت منطقی مربوط []59

اندازهگيری الكتروليت تون :مقدار الکترولیتهای خون از
قبیل  Ca2+ ،K+ ،Na+و  H+را میتوان در مدت زمان  34ثانیوه بوا
استفاده از یک دستگاه تجاری اندازهگیری کرد شوکل ( .)00ایون
کار با استفاده از مجموعهای شامل مولکولهای مختلف که نقوش
حسگرها را بازی میکنند و براساس گیتهوای منطقوی  YESبوا
نشر نور مبتنی بر  0PETصورت میگیورد .در ایون افوزاره ،میوزان
شدت نشر نور فلوئورسانس در حلور هر یک از کاتیونهای فووق
به مقدار موجود از آن ماده تبدیل و گزارش میشوود .هموانطوور
که قبالر اشاره شد ،این محصول تجاریِ محاسبات مولکولی اولوین
بار توس پروفسور دسیلوا و همکارانش طراحوی شود ،و توا سوال
 0418در سراسر جهان در حدود  504میلیون دالر فروش داشته
است.

و تسلیحات ،در حال رشد هستند و مانیتورینگ تفالههای هسته
ای از این نظر بسیار مهم است که این اجزاء هستهای دارای
تبعات بسیار خطرناکی برای محی زیست هستند .بنابراین ،تعداد
قابل توجهی از تحقیقات در این زمینه ،بر روی آشکارسازی
ایزوتورهای رادیواکتیو از قبیل  Cs137متمرکز شدهاند .در یکی
از موارد ،مشتقی از کالیکسارین استفاده شده است که بر اثر
تشکیل پیوند با این ایزوتور افزایش فلوئورسانس شدیدی را در
قالب یک گیت  YESنشان میدهد [.]30
مانيتورینگ فشاار هاوا بار روی یاک جسام پرناده
(هواپيما) :موادی که به فشار نسبی اکسیگن پاسو مویدهنود را
میتوان به عنوان یک آشکارساز فشار در نظر گرفت ،به شرطی که
اکسیگن سهم باالیی در فشار کل داشته باشد .این امر را میتووان
برای تصویربرداری توزیع فشار یک شئ (مانند هواپیموا در تونول
باد) استفاده نمود [ .]33در این حالت ،مادة انتخاب شوده (رنوگ
های آلی حساس به فشار) ،بر روی سوطح جسوم موورد آزموایش
اسپری میشوند .بسته به فشار واقعوی موعوعی اکسویگن ،شودت
لومینسانس (نشر نور) رنگ تغییر خواهد کرد که با آنالیز آن موی
توان نتای مناسبی از میزان فشار هوا در بخشهای مختلف شوی
مدنظر بهدست آورد شکل (.)03

شكل ( :)23تصویر فلوئورسانس مدلی از یک هواپیما که با رنگ وابسته
به فشاری پوشانده شده است (قرمز؛ فشار باال و آبی؛ فشار پایین) []33

شناسایی عوامل شيميایی در جنگها :برخالف وجود توافقات
شكل ( :)22تصویری از افزارة ساخته شده برای اندازهگیری سریع

بین المللی برای عدم استفاده از تسلیحات شیمیایی ،همواره خطر
استفاده از آنها در میدان نبرد یا حتی در مناطق غیرنظامی حس
میشود؛ و قطعار اولوین راه بورای مقابلوه بوا آن ،شناسوایی عامول
شووویمیایی مووودنظر اسوووت .در ایووون حالوووت ،مووویتووووان بوووا

آنالیتهای موجود در خون .کاستهای  OPTI LIONTMتصویر سمت
راست باال و  OPTI RTMتصویر سمت راست پایین []34
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تشکیل پیوندهای شیمیایی و رصد تغییرات فلوئورسانس مولکول
مدنظر ،سیگنالهوای منطقوی خروجوی موورد نظور را بوه شوکل
گیتهای  YESدریافت کرد [ .]30،35مانند حسگر مولکولی زیور
برای شناسایی گازهای اعصاب.

شكل ( :)20مولکولی که بهعنوان حسگر برای شناسایی گاز اعصاب به
کار میرود []30

ردیابی گونهها و یونها در سلول :ردیابی و شناساییِ یونهایی
مانند  ،Mg2+ ،Ca2+ ،Na+ ،Zn2+و  H+در سلولهای زنده از جمله
مواردی هستند که با استفاده از مولکولهای بهخصوص و در قالب
گیتهای منطقی  YESیا  NOTانجام میپذیرند .مثالر ،میتوان از
مولکولهای شکل زیر برای مانیتورینگ سلولی  pHدر جدارة
استخوانی موشها استفاده کرد (چرا که این نواحی نسبتار اسیدی
هستند) [.]33

شكل ( :)25مولکولهای مورداستفاده برای تصویربرداری فلوئورسانس و
تصاویر فلوئورسانس برانگیختگی دو فوتونه از دیوارة استخوانی موشها.
سیگنالهای سبز به خاطر مولکولهای ( 9سمت چپ)( 7 ،وس ) و 8
(سمت راست) هستند .مقیاس مشخص شده  04mاست []33

 -8چالشها
اندازة بسیار کوچک مولکولها میتواند باعث باال بردن ظرفیوت و
سوورعت پووردازشهووا (کووارایی) شووود (جوودای از اینکووه مشووکل
کوچک سازی ادوات سیلیکونی را نیز حل میکند) .بوا ایون حوال
همین ابعاد بسیار کوچک مویتوانود پیچیودگیهوای افوزاره را دو
چندان کند .یکی از اولین موعوعاتی که در طراحوی افوزارههوای
مولکولی مطرح میشود ،موعول «اتصال» است .سادگی اتصواالت
در دستگاههای نیمرسانای بزرگتر ،یکی از مزیتهای آنهاسوت،
بهطوری که خروجی یوک دسوتگاه بورای کنتورل دسوتگاه دیگور
استفاده میشود .با این حال ،انتقال خروجی از یک گیت منطقوی
مولکولی برای بهکارگیری بهعنوان ورودیِ گیت دیگر ،کار آسوانی
نیست .چورا کوه ذات (ویگگویهوای) ورودیهوا و خروجویهوا از
بسیاری جهات باهم متفاوتانود .شویمیدانهوا ایون چوالش را بوا
استفاده از تک مولکولی حواوی گوروههوای عواملی مختلوف حول
کرده اند (بدون نیاز به استفاده از یک مولکول بوه ازای هور گیوت
منطقی [ .)]37در واقع ،باید توجه داشت که محاسبات مولکوولی
نیازی به پیاده سازی طورح نیموههوادی ندارنود .یکوی از اهوداف
محققان می تواند این باشد که جایگزینهوای مولکوولیای بورای
نیمرساناهای بهکار رفته در دستگاههای منطقیِ موجوود بسوازند.
اما ،باید توجه داشت که گیت منطقی مولکولی شاخهای در حوالِ
رشد است و بایستی تفاوتهای خود را در قیواس بوا الکترونیکوی
کالسویک (اعووم از مزایووا و معایووب) در نظوور گرفتووه و مسوویرهای
منحصر به خود را برای صنعتی (تجاری) شدن برگزینود .موعوول
بسیار مهم دیگر در استفاده از ادوات منطق مولکولی« ،نشانیوابی
یا همان آدرس دهی» 1است .ادوات منطقی نیمرسوانا سویمهوایی
دارند که از طریق آنها سیگنالهوای الکتریکویِ ورودی فرسوتاده
میشوند و برخی دیگر کوه سویگنالهوای الکتریکویِ خروجوی از
طریق آنها ظاهر می شوند .اگرچه برخی از نمونههوای مولکوولی
براین اساس کار میکنند ،اما اغلب آنها از شیوههای دیگر بورای
نشانیابی استفاده میکننود .موعوول دیگور بوه «پایوداری» یوک
سامانة محاسباتیِ مولکوولی مربووط مویشوود .طوول عمورِ موواد
نیمرسانای معدنی قابل قیاس با مولکولهای آلوی اسوت .بوا ایون
حال ،براساس یافتههای کنونی ،دارا بودن پایداری باال برای انجام
امورات محاسباتی (مثالر در محی های بیولووژیکی یوا شویمیایی)
چندان عروری نیست و از سوی دیگر ،میزان پایوداری سوامانه را
نیز میتوان با تغییر برخی پارامترهای قابل کنترل ،بهبود بخشید.
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رویکردی قابل اجرا برای رفع مشکل کوچکسازی بیشتر نمایوان
 استفاده از سامانههای مبتنی بر مولکولهای، از اینرو.شده است
 میتواند بهدلیل دارا بودن ویگگویهوای ذاتوی نهفتوه در،منطقی
 کواهش، پایداری مناسب،مولکولها (همچون ابعاد بسیار کوچک
 تنوول سواختاری و گوروههوای عواملی،هزینهها و افزایش بازدهی
 بارزترین ویگگی در، با اینحال.) جایگزین مناسبی باشد... مختلف
قابلیت آن ها برای ساخت مودارهای مجتموع بسویار متوراکمتور از
 اینگونه سامانهها میتوانند با. دیودها و ترانزیستورهاست،کلیدها
بهوره گیوری از مزایوای مکانیوک کوانتوومی بوه انجوام محاسوبات
پرداختووه و اصووطالحار محاسووبات مولکووولی را در سووامانههووای
.الکترونیکووی و در قالووب عملگرهووای منطقووی بووه اجوورا درآورد
 شاخهای از محاسبات سخت افزاری است کوه،محاسبات مولکولی
بهجای استفاده از فناوریهای محاسبهگرهای مبتنی بر سیلیکون
 جنبوه. مولکولهای زیستی و شیمیایی استفاده میکند،DNA از
 تجربوی و کواربردی از ایون حووزه در حوال،های مختلف نظوری
 داده ورزی زیسوتی بور روی توسوعة، عوالوهبور ایون.بررسی است
الگوریتمها و نرمافزارهای جدید متمرکز شده است بوه نحوویکوه
بتواند ساختار یا عملکرد یک افزارة منطقی مولکولی را پیشبینی
 با توجه به بررسی پتنتهای به چار رسویده در.و محاسبه نماید
 مشخص شد که برخالف مزایای بیشمار (که در بخش،این حوزه
 هنوز در کشور ما توجوه،)کارکردهای مولکولی به آنها اشاره شد
 تالش شده اسوت، در این مقاله.الزم به آن صورت نپذیرفته است
 با بیان ویگگویهوای منحصور بوه فورد محاسوبات در مقیواس،تا
مولکولی و ارائوة برخوی از قابلیوتهوای کواربردیِ آن در صونعت
تجهیزات الکترونیک و حسگرهای شیمیایی زمینة آشنایی هرچوه
.بیشتر محققان دانشگاهی و صنعتی فرآهم آید
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