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Strona główna › Nowe technologie

Wyrównane arkusze grafenu nadzieją dla
chipów 3D
Naukowcy z Uniwersytetu Manchester wykorzystali nową metodę obrazowania, mającą na
celu wizualizację pojedyńczych arkuszy grafenu w warstwowo izolowanym stosie arkuszy.
Badanie wykazało, iż każda poszczególna warstwa grafenu, w niniejszej strukturze stosu,
jest idealnie wyrównana. Nawet gdy składa się ona z 10 warstw, grafen nie poddaje się
zniekształceniom.

Wynik ten pokazuje, iż warstwowe nakładanie na siebie arkuszy grafenu wcale nie pogarsza ich
właściwości, dając przez to możliwość tworzenia wielce udoskonalonych, pod względem szybkości
przetwarzania lub magazynowania pamięci, trójwymiarowych chipów (w porównaniu do uprzednich
ich dwuwymiarowych odpowiedników).
Technika obrazowania wykorzystała zogniskowaną wiązkę jonów w celu nakierowania jonów galu na
stos. Jony zostały wprowadzone do materiału, zaś po usunięciu części, została ona zobrazowana na
poziomie atomowym za pomocą mikroskopu elektronowego.
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