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عاخت کَچکتزیي کاتل کَاکغیال خْاى اس خٌظ 

 کزتٌی ًاًَلَلِ 

هحققاى اًگلیغی هطَفطق   

تِ عاخت کَچطکطتطزیطي     

کاتل کَاکغیال خطْطاى     

یط     در ایي کاتل، .  ؽذًذ

ًاًَلَلِ کزتٌی تَعظ ی  

ًاًَلَلِ ًیتزیذ تَر هحاط 

  . اعت ؽذُ

عاسی قغؼات  تا تَخِ تِ ًیاس کَچ 

ٍ ادٍات الکتزًٍیکی، پضٍّؾگزاى تِ 

ّای ّغتٌذ کِ تا  فٌاٍری  دًثال ارائِ 

اعططتططفططادُ اس آى تططتططَاى ایططي           

اس .  عاسی را تذاٍم تخطؾطیطذ    کَچ 

هحققاى داًؾگاُ ًاتیٌگطْطام     ایي رٍ 

هَفق تِ ارائِ راّثزد خذیذی ؽذًذ 

کَاکغیال   کِ تا اعتفادُ اس آى کاتل 

تغیار کَچکی در هقیاط ًاًَهتطزی  

 .  تَاى عاخت هی

ّطای   در ایي کاتل کَچ  اس ًاًَلَلِ

ّای ًیتزیذ تَر  کزتٌی درٍى ًاًَلَلِ

ایطي پطزٍصُ       .  اعطت    اعتفادُ ؽطذُ   

هاحصل ّوکاری هؾتزک هیطاى  

اعت ٍ     ٍ اًگلغتاى    هدارعتاى

ای تطا   هقالِ  ًتایح آى در قالة 

 Growth of   ػططططٌططططَاى

carbon nanotubes inside 

boron nitride nanotubes 

b y   c o a l e s c e n c e  o f 

fullerenes:  toward the 

world's smallest coaxial 

cable       ِ  Small   در ًؾطططزیططط

 Methods  ُاعت هٌتؾز ؽذ  . 

ّای کَاکغیال تزای اًطتطقطال       کاتل

خزیاى الکتزیکی در ادٍات اعتفطادُ  

ی  عطیطن       ّا اس  ایي کاتل.  ؽًَذ هی

درًٍی اس خٌظ هظ کِ تا ی  هادُ 

. ؽًَذ ػایق پَؽیذُ ؽذُ تؾکیل هی

ّطای     کاّطؼ اتطؼطاد عطیطن           تزای 

ّایی ٍخَد دارد؛    کَاکغیال، چالؼ

کطاّطؼ     تزای هثال، عین هغی تطا    

اتؼاد دچار افت ّذایت الکتطزیطکطی    

 .  ؽَد هی

اس ایي رٍ هحققاى اقذام تِ عطاخطت   

  عین کَاکغیال تا اعتفادُ اس ًاًَلَلِ

کزتٌی دارای     ًاًَلَلِ  .  کزتٌی کزدًذ

ّذایت الکتزیکی تاالیی اعطت، اهطا     

ًیتزیذ تَر کِ عاختاری ؽثیطِ تطِ     

کزتٌی اعت ػایق الکتزیکطی    ًاًَلَلِ  

ای    ؽَد؛ تٌاتزایي، هادُ هحغَب هی

ِ     آل تزای هحاط  ایذُ   کزدى ًاًَلطَطلط

 .  کزتٌی در کاتل کَاکغیال اعت

چالؼ اصلی در ایطي پطزٍصُ، قطزار        

دادى دٍ ًاًَلَلِ درٍى یکذیگز تطَد    

تغیار دقطیطقطی      کِ ًیاس تِ هٌْذعی 

هحققاى ًؾاى دادًذ کطِ تطا     .  داؽت

قزار دادى ی  هَلکَل فَلزیي درٍى 

ّای کزتٌی ًیتزیطذ تطَر ٍ        ًاًَلَلِ  

حزارت دادى آى در دهطای تطاالی       

فطَلطزیطي      درخِ عاًتیگزاد،    0111

خَدی تثطذیطل تطِ       صَرت خَدتِ تِ

ؽطَد ٍ ایطي          ًاًَلَلِ کزتٌی هطی   

ّطذایطت     ًاًَلَلِ تؾطکطیطل ؽطذُ         

تٌاتزایي تا اعتفادُ اس .  الکتزیکی دارد

تَاى کَچکتزیي کاتطل   ایي رٍػ هی

 .  خْاى را عاخت کَاکغیال 

تزای عاخت ایي کاتل هحققاًطی اس    

رؽتِ ؽیوی تدشیِ، ؽیوی عٌطتطش،   

هطتطخطصطصطاى حطَسُ           ػلن هَاد ٍ 

هیکزٍعکَج الکطتطزًٍطی تطا ّطن          

 .  ّوکاری داؽتٌذ

خلَتیغتَف، هحطقطق ارؽطذ ایطي         

هَفق تِ ثثت  5112پزٍصُ، در عال 

آسهطایطؼ     رکَرد کَچکتزیي لَطلطِ     

  . خْاى در کتاب گیٌظ ؽذُ تَد
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 ابعذیااآزمراشا خس رنادستاپرانتاسه

ّای     آسهایؼ اٍلیي دعت      

  ِ تؼذی تزای    تیًَی  پزیٌت ع

کَدکی کِ دچار قغغ ػضَ        

ؽذُ تَد در ایي ّفتِ در           

  . ؽَد هی تزیغتَل آغاس 

تِ گشارػ گزٍُ ػلن ٍ فٌاٍری      

آًا تِ ًقل اس                      

  sbrihealthcare    در حال ،

ّای هصٌَػی    حاضز تٌْا دعت  

کَدکاى   قاتل اعتفادُ تزای       

داری اعت کِ     ّای قالب   دعت

ّای تاالیی ّن      هؼوَال قیوت 

عفارػ ٍ آهادُ ؽذى      .  دارًذ

ّای هصٌَػی      چٌیي دعت  

تزد   ّفتِ سهاى هی    05هؼوَال    

ّشار دالر قیوت        015ٍ تا     

ّای   اها اعتفادُ اس دعت   .  دارًذ

تؼذی ّشیٌِ        عِ        پزیٌت

  .تزای تیواراى دارد تزی  پاییي

ِ  «تیلی الکی »   ای   دختز تچ

کِ قزار اعت تحت ایي            

آسهایؼ قزار گیزد، تِ دلیل        

اتتال تِ هٌٌضیت دعت راعت       

دادُ تَد ٍ در      خَد را اس دعت     

حال حاضز اس دعت تیًَی        

   ِ تؼذی اعتفادُ        پزیٌت ع

  .کٌذ هی

ّای تیًَی  تا اعتفادُ اس       اًذام

  ِ تؼذی تغیار    فٌاٍری پزیٌت ع

عزیغ در اختیار تیواراى قزار       

تِ ػٌَاى هثال،     .  گیزًذ   هی

ی    Open Bionics ؽزکت 

دعت هصٌَػی عفارؽی کِ تا     

تؼذی    عِ      فٌاٍری پزیٌت  

ؽَد، در ػزض        عاختِ هی  

آهادُ تحَیل    تز اس پٌح رٍس       کن

ؽًَذ ٍ ّشیٌِ آى تا حذ           هی

یاتذ ٍ    قاتل تَخْی کاّؼ هی   

. دالر قیوت دارد     0011تٌْا  

ّای     ایي ؽزکت، آسهایؼ      

تالیٌی خَد را قزار اعت رٍی         

  .کٌٌذُ اًدام دّذ ؽزکت 01

در اٍایل عال خاری، گزٍُ         

 Open  هحققاى در ؽزکت      

Bionics        تزًذُ خایشُ ی

هیلیَى دالری خَایش تزتز         

َّػ هصٌَػی دتی     رتاتی  ٍ   

. ؽذ

ایي 

خَایش 

خْاًی تِ تزتزیي اتذاػات در       

سهیٌِ َّػ هصٌَػی ٍ           

  .گیزد رتاتی  تؼلق هی

هحققاى ایي عزح ّوچٌیي       

هَفق تِ کغة چٌذ خایشُ ًیش      

در سهیٌِ اتذاع ٍ هٌْذعی         

ّای هختلف هاًٌذ            عزح

تزای  «دیغَى  خایشُ خیوش    »

هٌْذعی خالقاًِ ٍ دٍ خایشُ       

ایي .  ؽذًذ    Tech4  تزتز   

کوپاًی تِ تاسگی در فْزعت       

خْاى   کوپاًی رتاتی  تزتز      21

در کٌار گَگل ٍ آهاسٍى قزار        

  .اعت  گزفتِ

2 
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ی  ؽزکت    

تَلیذکٌٌذُ 

گزافیت کِ    

در حال       

کغة 

فٌاٍری تَلیذ  

صٌؼتی 

گزافي ًیش     

اعت، اس داًؾگاُ آدالیذ           

ّای   کاهپَسیت  فٌاٍری تقَیت   

ضذآتؼ تا اعتفادُ اس گزافي را      

  .خزیذاری کزدُ اعت

 First )ؽزکت فزعت گزافیت 

Graphite  )   قزاردادی تزای

خزیذ لیغاًظ فٌاٍری تا          

داًؾگاُ آدالیذ اهضاء کزدُ        

فٌاٍری هزتَط تِ      ایي  .  اعت

هحصَالت کاهپَسیتی هثتٌی     

تز گزافي دارای خَاؿ            

 . ضذآتؼ اعت

کزایگ هکگَکیي اس هذیزاى       

: گَیذ    فزعت گزافیت هی      

هذاکزات هَفقیت آهیشی       »

تزای دریافت لیغاًظ ایي        

تا در    این    فٌاٍری اًدام دادُ   

ًْایت حق اعتفادُ اًحصاری     

اس ایي فٌاٍری را تِ دعت           

ها قصذ دارین ایي        .  آٍرین

عاسی ٍ اس آى      فٌاٍری را تداری

تخؼ هَاد ضذآتؼ        در   

ّوچٌیي ها ایي   .  اعتفادُ کٌین 

اهکاى را دارین کِ لیغاًظ ایي 

ّا   فٌاٍری را تِ دیگز ؽزکت      

چٌیي   در    .  ٍاگذار کٌین   

ؽزایغی، فزعت گزافیت تایذ     

 ِ ای تِ    صَرت دٍرُ   هثلغی ت

  «.داًؾگاُ آدالیذ پزداخت کٌذ

ًاهِ ّوکاری، اس     در ایي تفاّن  

عاختارّای گزافیتی تزای       

تقَیت عاختار پلیوزّا          

ؽَد، تِ ایي ؽکل      اعتفادُ هی 

ّا،   خلَؿ گزافیت   کِ تغتِ تِ    

ّای ضذآتؼ    ایي هَاد تِ رسیي   

 . ؽَد افشٍدُ هی

هکگَکیي ٍ ّوکاراًؼ تِ         

دًثال اعتفادُ اس گزافي تزای       

ّا     آى.  ایي کار ّغتٌذ      

هؼتقذاًذ کِ گزافي ًیش           

را در    تَاًذ خَاؿ ضذآتؼ      هی

تزای ایي  .  ّا تْثَد دّذ    رسیي

ّایی   کار، ایي ؽزکت پضٍّؼ    

اًدام دادُ تا تتَاًذ اس گزافي        

. صَرت تداری اعتفادُ کٌذ     تِ

ّوچٌیي فزعت گزافیت         

درصذد ایداد فزصت ّوکاری     

تا داًؾگاُ آدالیذ در ایي سهیٌِ      

 . اعت

عْام ایي ؽزکت عی             

 01ّای اخیز رؽذ            ّفتِ

. درصذی را تدزتِ کزدُ اعت     

ایي افشایؼ قیوت عْام اس تِ       

 51اًتقال    دلیل اًتؾار خثز      

تي گزافیت تا کیفیت تاال اس         

اس عَی دیگز    .  عزیالًکا اعت 

آهیش گزافي    خثز تَلیذ هَفقیت  

ایي   ًیش اس ػَاهل رؽذ عْام        

گذاراى    عزهایِ.  ؽزکت اعت  

هؼتقذاًذ کِ ایي ؽزکت در        

هزاحل اٍلیِ رؽذ قزار دارد ٍ       

ّای آى تِ         ٌَّس پتاًغیل  

. اخزا ًزعیذُ اعت      هزحلِ   

   ِ گذاری،   تٌاتزایي تزای عزهای

ایي ؽزکت گشیٌِ هٌاعثی        

 . اعت

فزعت گزافیت در حال           

اعتخزاج هؼذًی در              

در ٍاقغ هَاد     .  عزیالًکاعت

تَاًذ اس    اٍلیِ ایي پزٍصُ هی     

دعت   اعتخزاج ایي هؼذى تِ      

کیفیت گزافیت ایي       .  آیذ

هٌغقِ تغیار تاال تَدُ ٍ اهکاى      

تأهیي ًیاسّای ایي پزٍصُ را        

  .دارد
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Synthetic Metals 

Synthetic Metals 

 ―Synthetic metals‖ 

and related poly-

meric materials have 

become a field of 

immense interest 

 because of their ver-

satile utilities in 

various research 

frontiers. This has 

led to rapidly 

 expanding activities 

in the research on 

their material prop-

erties and applica-

tions. A deep 

 understanding of the 

structure–property 

relationships of 

these materials is re-

quired before  they 

can be successfully 

developed and used 

in devices. The area 

continues to expand 

with  the discovery of 

increasingly new 

methods of polymer 

synthesis and scien-

tific developments  at 

the interfaces of su-

pramolecular chem-

istry, nanotechnol-

ogy, materials sci-

ence, and physics. 

 These functional 

conjugated polymers 

and materials hold 

great promise as so-

lution- processable 

semiconductor mate-

rials for uses in or-

ganic optoelectron-

ics (e.g., polymer 

light- emitting di-

odes, polymer solar 

cells, and polymer 

field-effect transis-

tors), organic mem-

ory  devices, and 

nanoscale electronic 

devices.  

Recent research de-

velopments in these 

growing areas were 

also covered on the 

International 

 Conference on the 

Science and Tech-

nology of Synthetic 

Metals 2016 

(ICSM2016) held in 

 Guangzhou, China. 

Nowadays, ICSM 

has become the pre-

miere venue for dis-

cussion of the  latest 

developments in the 

areas of organic 

electronics and 

photonics—from 

synthesis to 

 characterization, 

computational mod-

eling, device fabrica-

tion, and real-world 

applications. In  this 

topical section in 

Macro¬molecular 

Rapid Communica-

tions, a group 

of ex-

perts 

work-
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 ing on  the experi-

mental and theoreti-

cal aspects of the 

chemistry and phys-

ics of synthetic met-

als and  their applica-

tions have made sig-

nificant contribu-

tions. We hope that 

this section will 

serve as  a good fo-

rum to highlight the 

latest advances in 

the field and will at-

tract the attention of 

a  wide audience in 

the community.  

 

Special Issue: Syn-

thetic Metals 

September 2017 

Volume 38, Issue 18 

Issue edited by: Wai-

Yeung Wong, Ben 

Zhong Tang 
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 7 فیس تامصنوعی

ٍ هطَاد       »فلشات هصٌَػی«

پلیوزی هزتثظ تا آى تِ ػلت 

تْزُ ٍری چٌذ هٌظطَرُ در    

هزسّای تحقیقاتی هختلطف،  

سهیٌِ ای تا ػطالقطِ فطزاٍاى      

ایي تاػث ؽطذُ    .  ؽذُ اعت

اعت کِ فطؼطالطیطت ّطای          

تحقیقاتی در هَرد خَاؿ ٍ   

کارتزدّای هَاد آًطْطا تطِ        

عزػت در حطال گغطتطزػ      

درک ػوطیطق رٍاتطظ      .  تاؽذ

عاختار ٍ خَاؿ ایطي هطَاد     

قثل اس ایٌکِ آًْا تتَاًٌذ تطا    

هَفقیت درعت ؽطَد ٍ در      

دعتگاُ ّا هَرد اعطتطفطادُ      

. قزار گیزًذ، هَرد ًیاس اعطت 

ایي هٌغقِ ّوچٌاى تا کؾف 

رٍؽْای خذیذتطز عطٌطتطش       

پلیوزی ٍ پیؾطزفطت ّطای      

ػلوی در راتغِ ای ؽیویایی 

تشرگ هَلکَل ّا، فطٌطاٍری     

ًاًَ، ػلَم هَاد ٍ فطیطشیط ،      

. گغتزػ پیذا هی کٌطذ 

ایي پلیوطزّطا ٍ     

هَاد کطًَطضگطِ      

کارا ٍػذُ هَاد ًیوِ رعاًطای  

قاتل فزآیطٌطذ تطِ صطَرت         
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تحَالت تحقیقاتی اخیطز در    

ایي هٌاعق رٍ تِ رؽطذ در      

کٌفزاًظ تیي الوللی ػلَم ٍ 

تکٌَلَصی فلشات هصطٌطَػطی    
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تِ  ICSMاهزٍسُ، .  تیاى ؽذ

ػٌَاى اٍلیي هطحطل تطزای        

تحطث در هطَرد آخطزیطي           

تحَالت در سهیٌِ الکتزًٍی  
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گزٍّی اس هتخصصاى کِ در   

سهیٌِ ّای تدزتی ٍ ًطظطزی   
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هثحث خَب تزای تزخغطتطِ   
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