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مروری بر مطالعات انجام شده پیرامون حرکت ماشینهای مولکولی و بررسی
پتانسیل آنها
مهران واعظی
پژوهشکدهی علوم و فناوری نانو
دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
علْم ّ فٌاّری ًاًْ بَ ها اهکاًات جذیذی جِت طراحی ّ سٌتس ًاًْساختارُای کاربردی ارائَ هی دُذ .اًجام عولیات
الکترًّیکی ّ هکاًیکی بَ ّسیلَ اجسای هْلکْلی حذ ًِایی کْچک سازی را ًطاى هی دُذ ،از طرفی در بسیاری از
زهیٌَُا ایي اجسا تأثیر هِوی دارًذ .دستکاری ( )manipulationهْجْدات در هقیاش ًاًْ یکی از سختتریي چالصُا
برای پژُّطگراى ایي حْزٍ است .دستگاٍُای دستکاری هختلفی بَ تازگی برای اًْاع هیکرّسکْپُا تْلیذ ضذٍ است
ّ اغلب قادر بَ دستکاری رراتی ُستٌذ کَ اًذازٍ آًِا فقط چٌذ ًاًْهتر است .عالٍّ بر ایي کٌترل ًاًْررات با استفادٍ از
ابساری کَ اًذازٍ آى چٌذیي هرتبَ بسرگتر است از ًظر کارایی بسیار دضْار است .تالشُای اّلیَ برای بر طرف
کردى ًیازُای ًام بردٍ هٌجر بَ تْلیذ خْدرُّای هْلکْلی هطابَ ّسایل ًقلیَ هاکرّسکْپی ضذٍ کَ بَ ُویي علت ایي
گرٍّ از هاضیيُا «ًاًْخْدرّ (ً »)nanocarاهیذٍ ضذٍاًذ .با تْجَ بَ ایٌکَ ایي هطالعات سٌگ بٌایی برای تْسعَ
ًاًْهاضیي درآیٌذٍ ُستٌذ بَ هٌظْر فِن تْاًایی ایي ساختارُا در ساخت اجسای بسرگتر هطالعَی رفتار آىُا از اُویت
برخْردار است .در ایي گسارش عالٍّ بر هعرفی اًْاع خْدرُّای هْلکْلی سٌتس ضذٍ ،هطالعات اًجام ضذٍ پیراهْى
بررسی حرکت ایي خْدرُّا ًیس هرّر خْاُذ ضذ .از آًجایی کَ هْلکْلُایی چْى فْلریي ّ پی-کربْریي ،چرخ ُای
ایي خْدرُّا را تطکیل هی دٌُذ بررسی هکاًیسن حرکت ایي هْلکْلُا رّی سطح در ضٌاخت رژین حرکتی
ًاًْخْدرُّا کوک هیکٌذ .درًتیجَ از دیگر هباحثی کَ در ایي گسارش دًبال خْاُذ ضذ هطالعات اًجام ضذٍ پیراهْى
حرکت ایي هْلکْلُاست .در بخص دّم گسارش ،از سیستنُای پردازضگر هْازی کَ در آًِا از هْتْرُای هْلکْلی
زیستی استفادٍ ضذٍ است ،الِام گرفتَ ّ سعی هی کٌین پتاًسیل بِرٍگیری از هاضیيُای هْلکْلی را در ساخت
سیستنُای پردازضی بررسی کٌین.
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