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ಸಾರಾಾಂಶ 

ಇಾಂದು, ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿದುುತ್ ಗ್ಾುಜೆಟ್ ಗಳಾಂದ ತುಾಂಬಿದ ಹೆೈಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ ದೆೇವೆ: ಅದು 
ತುಾಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದಶಶನ ಟೆಲ್ಲವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಹೆಚಿಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನಿಕ್ 
ಗ್ಾುಜೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಬಾಿಕ್ ಫೇಲ್ಡಡ ಎಫೆಕ್್ ಟಾರನಿಿಸ್ರ್ (ಎಫ್ ಇಟಿ) ಆಗಿದೆ. ಎಫ್ಇಟಿ ಎನುುವುದು 
ಗ್ೆೇಟ್, ಸೊೇರ್ಸಶ ಮತುಿ ಡ್ೆೈನ್ ವಿದುುದಾಾರಗಳನುು ಒಳಗ್ೊಾಂಡಿರುವ ಮೂರು-ಟರ್ಮಶನಲ್ಡ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. 
ಇಲ್ಲಿ, ಅರೆವಾಹಕ್ವು ಸೊೇರ್ಸಶ ಮತುಿ ಡ್ೆೈನ್ ವಿದುುದಾಾರ ನಾಲೆಗಳ ನಡ್ುವೆ ಸಾಂಪ್ಕ್ಶ ಹೊಾಂದಿದೆ ಮತುಿ 
ಅರೆವಾಹಕ್ ಚಾನಲ್ಡ ಅನುು ಗ್ೆೇಟ್ ಗ್ೆ  ಕ್ಟ್ೆಪ್ಾುಸಿಟಿವ್ ಕ್ಪ್ಿಾಂಗ್ ಅನುು ಹೊಾಂದಿರುತಿದೆ. ಎಫ್ಇಟಿಯ 
ಕ್ಟ್ಾರ್ಾಶಚರಣೆಯು ವಿದುುದಾಾರ  ನಾಲೆಗಳಾಂದ ಅರೆವಾಹಕ್ ಚಾನಲ್ಡ ಮೂಲಕ್ (ಸೊೇರ್ಸಶ ಮತುಿ ಡ್ೆೈನ್ 
ವಿದುುದಾಾರ ನಾಲೆಗಗಳ ನಡ್ುವೆ) ಹರಿಯುವ  ವಿದುುತರವಾಹ  ನಿಯಾಂತರಣವನುು ಅವಲಾಂಬಿಸಿದೆ. ಅರೆವಾಹಕ್ 
ಚಾನಲ್ಡ ಮೂಲಕ್ ವಿದುುತರವಾಹ ಇಲಿದನುು ‘0' ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿದೆ, ಮತುಿ ಸಿಿರ ವಿದುುತರವಾಹ, ‘1' 
ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿದೆ, ಇದು ವಿದುುತ್ ಗ್ಾುಜೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಸಾಂಗರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಟ್ಾಕಚಾರ 
ಮಾಡ್ಲು, ಬಳಸುವ ಬೆೈನರಿ ಬಿಟ್ ಗಳನುು ವಾುಖ್ಾುನಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 

ಕ್ಳೆದ 30 ವಷಶಗಳಾಂದ, ಮೂರ ು ಸಿಧಾದಾಂತವು, ಎಫ್ ಇಟಿಗಳ ಕ್ಟ್ಾಯಶಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಳೆಯುವಲ್ಲಿ, 
ಅರೆವಾಹಕ್ ಉದುಮವನುು ಪ್ೆರೇರೆೇಪ್ಸಿದೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ನಮಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನಿಕ್ ಗ್ಾುಜೆಟ್ ಗಳು ವೆೇಗವಾಗಿ ಮತುಿ 
ಚಿಕ್ಕದಾಗಬಹುದು. ಮೂರ್ ಸಿಧಾದಾಂತದ ಪ್ರಕ್ಟ್ಾರ ಇಾಂಟಿಗ್ೆರೇಟೆಡ್ ಸಕ್ೂುಶಟ್ (ಐಸಿ) ಯಲ್ಲಿನ ಎಫ್ ಇಟಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆು 
ಪ್ರತ್ತ ಎರಡ್ು ವಷಶಗಳಗ್ೊಮ್ಮಮ ದಿಾಗುಣಗ್ೊಳುುತಿದೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಐಸಿಯಲ್ಲಿ, ಎಫ್ ಇಟಿಗಳ ಹೆಚಿಿನ ಸಾಾಂದರತೆ, 
ವೆೇಗವಾಗಿ  ಕ್ಟ್ಾಯಶಕ್ಷಮತೆ, ಕ್ಟ್ಾರ್ಾಶಚರಣೆಯ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತುಿ ಐಸಿ ತರ್ಾರಿಕ್ಟ್ೆ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ವೆಚಿವನುು 
ಸುಗಮಗ್ೊಳಸುತಿದೆ. ಆದಾಗೂು, ಕ್ಳೆದ ಕ್ಟ್ೆಲವು ವಷಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಅರೆವಾಹಕ್ ಚಾನಲ್ಡ ನ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಎಫ್ ಇಟಿಯ ಸೊೇರ್ಸಶ - ಡ್ೆೈನ್ ವಿದುುದಾಾರ ನಾಲೆಗಳ ನಡ್ುವೆ ವಿದುುತರವಾಹ ಸೊೇರಿಕ್ಟ್ೆ (ವಿದುುತರವಾಹ 
ಹರಡ್ುವಿಕ್ಟ್ೆಗ್ೆ ಕ್ಟ್ಾರಣವಾಗುತಿದೆ) ನಾಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ಕ್ಟ್ಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ,ಎಫ್ ಇಟಿಗಳ ಕ್ಟ್ಾಯಶಕ್ಷಮತೆ 
ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಚಣೆಯನುು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ ದೆೇವೆ. ಅರೆವಾಹಕ್ ಚಾನಲ್ಡ ಗ್ಾಗಿ ಅಾಂತರರಾಷ್ಟ್ಾೇಯ ತಾಂತರಜ್ಞಾನ 
(ಐಟಿಆರ್ ಎಎರ್ಸ) ಪ್ರಕ್ಟ್ಾರ - ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಡ ವಸುಿಗಳನುು ಅನೆಾೇಷ್ಟ್ಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರ್ಾಶಯ ತಕ್ಶದ 
ಆಧಾರದ ಮ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳು ಅನೆಾೇಷ್ಟ್ಸುವುದು ಅಥವಾ ಇವೆರಡ್ರ ಸಾಂಯೇಜನೆಯ ಅಗತುವಿದೆ. ಈ 
ಪ್ರಬಾಂಧದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡ್ೂ ವಿಧಾನಗಳನುು ತ್ತಳಸಲಾಗಿದೆ; ಎರಡ್ು ಆರ್ಾಮದ (2ಡಿ) ವಸುಿಗಳಾಂದ ಮಾಡ್ಲಪಟ್ 
ಎಫ್ ಇಟಿಗಳನುು ಪ್ರದರ್ಶಶಸುತಿದೆ ಮತುಿ ತಕ್ಶವನುು ಸಾಂಗರಹಿಸಲು ಮತುಿ ಲೆಕ್ಟ್ಾಕಚಾರ ಮಾಡ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ ಗಳ 
ಸಿಪನ್ ಅನುು ಬಳಸಿಕ್ಟ್ೊಳುುವ ಹೊಸ ಸಾಧನ ಪ್ರಿಕ್ಲಪನೆಯನುು ಪ್ರಸುಿತಪ್ಡಿಸುತಿದೆ. 

ಈ ಸಾಂಶೆ ೇಧನಾ ಪ್ರಬಾಂಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 2ಡಿ ವಸುಿಗಳ ಮೂಲ ರಚನಾತಮಕ್ ಮತುಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನಿಕ್  ಗುಣ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಅಧಾುಯ 2 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 3ನೆೇ ಅಧಾುಯದಲ್ಲಿ, 2 ಡಿ ವಸುಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನಿಕ್ ಮತುಿ 
ಪ್ರಿಭ್ರಮಣೆ (ಸಿಪನ್) ಸಾಗಣೆಯನುು ಅಥಶ ಮಾಡಿಕ್ಟ್ೊಳುಲು ಅಗತುವಾದ ಪ್ರಿಕ್ಲಪನೆಗಳನುು ಚಚಿಶಸಲಾಗಿದೆ. 
4ನೆೇ ಅಧಾುಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಬಾಂಧದಲ್ಲಿ ಅಧುಯನ ಮಾಡಿದ 2ಡಿ ವಸುಿಗಳ ಎಫ್ ಇಟಿ ಮತುಿ ಅತ್ತ ಸೂಕ್ಷಮ 
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ಪ್ದರುಗಳನುು (ಹೆಟಿರೊೇಸಾಕ್ಿರ್) ತರ್ಾರಿಸುವ ಪ್ರೇಟೊೇಕ್ಟ್ಾಲ್ಡ ಅನುು ಪ್ರಸುಿತಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹೆಚುಿವರಿರ್ಾಗಿ, 2 ಡಿ ಪ್ದರಗಳು ಮತುಿ ಅವುಗಳ ಅತ್ತ ಸೂಕ್ಷಮ ಪ್ದರುಗಳನುು ಅಧುಯನ ಮಾಡ್ಲು ಬಳಸುವ 
ವಿದುುತ್ ಮತುಿ ಕ್ಟ್ಾಾಂತ್ತೇಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ್ ಸಿದಧತೆಗಳು ಮತುಿ ತಾಂತರಗಳನುು ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಾಗಿ 4ನೆೇ 
ಅಧಾುಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಸೆಕೇಲ್ಲಾಂಗ್ ಸಿದಾಧಾಂತದಿಾಂದ, ತೆಳುವಾದ ಆಕ್ಟ್ೆಿೈಡ್ ಡ್ೆೈಎಲೆಕ್ತಾಕ್ ಮತುಿ ತೆಳುವಾದ ದಾಾರ ನಿಯಾಂತ್ತರತ ಚಾನಲ್ಡ 
ಪ್ರದೆೇಶವನುು ಹೊಾಂದಿರುವ ಎಫ್ ಇಟಿ, ಸಣಣ-ಚಾನಲ್ಡ ಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ವಿರುದಧ ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಗ್ೆೇಟ್ 
ಉದದದವರೆಗ್ೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕ್ಟ್ೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಹುದು  ಎಾಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಾಂದ, ಒಾಂದು ಪ್ದರದ  2ಡಿ 
ವಸುಿವಿನ  ಚಾನೆಲ್ಡ ಮತುಿ ಆಕ್ಟ್ೆಿೈಡ್,  ಹೊಸ ಪ್ೇಳಗ್ೆಯ ಎಫ್ ಇಟಿಗಳನುು ತರ್ಾರಿಸಲು  ಬಹಳ 
ಆಕ್ಷಶಕ್ವಾಗಿದೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, ಆಾಂಡ್ೆರ.ಕ್ಟ್ೆ.ಗಿೇಮ್ ಮತುಿ ಕ್ಟ್ೆ.ಎರ್ಸ.ನೊವೊಸೆಲೊೇ ರವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗ್ೆ 2ಡಿ 
ವಸುಿವನುು ಕ್ಾಂಡ್ುಹಿಡಿದರು, ದುಬಶಲವಾದ ವಾುಾಂಡ್ರ್ ವಾಲ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಿಮಾಣವಾಗಿ ಸಾಾಭಾವಿಕ್ವಾಗಿ 
ಸಾಂಭ್ವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣು ತೆಳುವಾದ ಪ್ದರಗಳನುು ಹೊಾಂದಿರುವ, ಗ್ಾರಫೇನ್, ಇದನುು ಕ್ಟ್ೆೇವಲ ಸಾಕಚ್ ಟೆೇಪ್ 
ಬಳಸಿ ಏಕ್ಪ್ದರಗಳಾಗಿ ವಿಭ್ಜಿಸಬಹುದು. ಗ್ಾರಫೇನ್ ಅತುುತಿಮ ವಿದುುದಾವೆೇಶ  ಚಲನರ್ಶೇಲತೆಗ್ೆ ಹೊಾಂದಿದೆ ; 
ಆದರೆ, ಇದು ,ಇನೂು ಬಾುಾಂಡ್ ಗ್ಾುಪ್ ನುು ಹೊಾಂದಿಲಿ, ಅದು ಎಫ್ ಇಟಿಯ ಆನ್ ಮತುಿ ಆಫ್ ಅನುು ಸಾಧಿಸಲು 
ಅಗತುವಾಗಿರುತಿದೆ. ಬಾುಾಂಡ್ ಗ್ಾುಪ್ ನೊಾಂದಿಗ್ೆ ಇತರ 2ಡಿ ವಸುಿಗಳನುು ಸಾಂಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸುವ ಅನೆಾೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರೇರ್ಸ 
ನ ಅಯೇನಿನಾ ವಿಶಾವಿದಾುಲಯದ ನಮಮ ಸಹಯೇಗಿಗಳು ಜಮಶನೆೇನ್ (Germanane) ಯನುು 
ಉತಾಪದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಾರ್ಾಗಿದಾದರೆ; ಇದರಲ್ಲಿ, ಟೊಪ್ಕ್ಟ್ೆರ್ಮಕ್ಲ್ಡ ಡಿ-ಇಾಂಟರ ಕಲೆೇಷನ್ ಮೂಲಕ್ ಅವರು 
CaGe2 ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ Ca ನೊಾಂದಿಗ್ೆ H ಅನುು ಬದಲ್ಲಸಿದರು. ಇದನುು ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಶಾದ ಮೊದಲ 2ಡಿ 
ಜಮಶನೆೇನ್ ಎಫ್ ಇಟಿಯನುು 5 ನೆೇ ಅಧಾುಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುಿತಪ್ಡಿಸಿದಾಂತೆ ನೆದಲಾರಯಾಂಡ್ ನ ಗ್ೊರನಿಾಂಗ್ೆನ್ 
ವಿಶಾವಿದಾುಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿ ಮತುಿ ನಿರೂಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಮಶನೆೇನ್ ಎಫ್ ಇಟಿಯನುು ತರ್ಾರಿಸಲು, 60 nm ದಪ್ಪವಿರುವ ಬಹು-ಪ್ದರದ ಜಮಶನೆೇನ್ ಅನುು ಸಿೇಳಸಿ 
ಸಿಲ್ಲಕ್ಟ್ಾನ್ ಡ್ೆೈ-ಆಕ್ಟ್ೆಿೈಡ್ ತಲಾಧಾರದ ಮ್ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಂತರ, ಚಿನುದ ವಿದುುದಾಾರಗಳನುು ವಿದುುತ್ 
ಮಾಪ್ನ ಸಕ್ೂಶಟ್ ನೊಾಂದಿಗ್ೆ ಸಾಂಪ್ಕ್ತಶಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಮಶನೆೇನ್ ಮ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಗರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ 
ಮತುಿ ಹೊೇಲ್ಡ-ಡ್ೊೇಪ್  ಪ್ರಭ್ುತಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿದುುತರವಾಹ, ಅಾಂದರೆ ಅಾಂಬಿಪ್ೇಲಾರ್ ಚಾರ್ಜಶ ಟಾರನ್ಿ ಪ್ೇಟ್ಶ 
ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ೆೇಟ್ ನಾದುಾಂತ ಅನಾಯಿಸಲಾದ ವಿದುುತ್ ವೊೇಲೆ್ೇರ್ಜ ಪ್ಕ್ಷಪ್ಾತವನುು ನಿಯಾಂತ್ತರಸುವ 
ಮೂಲಕ್ ಜಮಶನೆೇನ್ ಎಫ್ ಇಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದುುತರವಾಹ, ಆನ್(ಹರಿಯುವುದು)/ಆಫ್(ಹರಿಯುವುದಿಲಿ) ಪ್ರಸುಿತ 
ಅನುಪ್ಾತವನುು 104 ವರೆಗ್ೆ ನಿೇಡ್ುತಿದೆ, ವಿದುುದಾವೆೇಶ  ಚಲನರ್ಶೇಲತೆ 70 cm2V-1s-1 ರವರೆಗ್ೆ, ಕ್ಟ್ೊೇಣೆಯ 
ಉಷಾಣಾಂಷದಲ್ಲಿ ನಿೇಡ್ುತಿದೆ. ಸೂಕ್ಿದ ಆಾಂಬಿಪ್ೇಲಾರ್ ಚಾರ್ಜಶ ಟಾರನ್ಿ ಪ್ೇಟ್ಶ ಮತುಿ ಹೆೈ ಆನ್/ಆಫ್ ಕ್ರೆಾಂಟ್ 
ಅನುಪ್ಾತ ಎರಡ್ೂ ಇರುವುದರಿಾಂದ , ಮ್ಮಟಲ್ಡ ಆಕ್ಟ್ೆಿೈಡ್ ಸೆರ್ಮಕ್ಾಂಡ್ಕ್್ರ್ (ಸಿಎಾಂಓಎರ್ಸ) ಸಕ್ೂಶಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೆೇರಿಸಲು  ಹೆಚಿಿನ ಸಾಮಥುಶವನುು ಹೊಾಂದಿದೆ. 

ಚಿನು/ಜಮಶನೆೇನುಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ ರೊೇಧಕ್ ಷಾಟ್ ಕ್ತೇ ತಡ್ೆಗ್ೊೇಡ್ೆ (ಅರೆವಾಹಕ್ವನುು ಲೊೇಹದೊಾಂದಿಗ್ೆ ನೆೇರ 
ಸಾಂಪ್ಕ್ಶಕ್ಟ್ೆಕ ತಾಂದಾಗ ರೂಪ್ುಗ್ೊಳುುತಿದೆ) ರಚನೆಯಿಾಂದಾಗಿ, ಜಮಶನೆೇನ್ ಯಲ್ಲಿನ ಚಿನುದ ವಿದುುದಾಾರಗಳ 
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ಕ್ಟ್ೆಳಗಿರುವ ವಿದುುತರವಾಹ ಹರಿವು ಗಮನಾಹಶವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದೆ ಎಾಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮಶನೆೇನ್ 
ಎಫ್ ಇಟಿಗಳಾಂದ ಉತಿಮ ಕ್ಟ್ಾಯಶಕ್ಷಮತೆಯನುು ಪ್ಡ್ೆಯಲು ಷಾಟ್ ಕ್ತೇ ತಡ್ೆಗ್ೊೇಡ್ೆ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ುವುದು 
ಮುಾಂದಿನ ತನಿಖ್ೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು. ಜಮಶನೆೇನ್ ಬಾುಾಂಡ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೆೇರಬಾುಾಂಡ್ ಗ್ಾುಪ್ 
ಹೊಾಂದಿರುವುದರಿಾಂದ, ಜಮಶನೆೇನ್ ಎಫ್ ಇಟಿಯಲ್ಲಿ 650 nm ತರಾಂಗ್ಾಾಂತರದ ಕ್ಟ್ೆಾಂಪ್ು ಲೆೇಸರ್ ಅನುು 
ಹೊಳೆಯುವುದರಿಾಂದ, ವಿದುುತರವಾಹ ಪ್ರಮಾಣವನುು ಹೆಚಿಿಸುತಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಕ್ಟ್ೆಾಂಪ್ುಲೆೇಸರ್ ಅನುು ಆನ್ ಮತುಿ 
ಆಫ್ ಮಾಡ್ುವುದರಿಾಂದ ರ್ಮಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟ್ೆಾಂಡ್ುಗಳ ಸಮಯದ ಮಟಿ್ಗ್ೆ ವಿದುುತರವಾಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತಿದೆ; 
ಬಳಸಿದ ವಿದುುತರವಾಹ ಸಕ್ೂರಯಟ್ ಸಿೇರ್ಮತ ಬಾುಾಂಡ್ ವಿಡ್ಿ ಹೊಾಂದಿರುವುದರಿಾಂದ, ನೆೈಜ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣವು 
ರ್ಮಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟ್ೆಾಂಡ್ುಗಳಗಿಾಂತ ವೆೇಗವಾಗಿರುತಿದೆ ಎಾಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ (GaAs ಗಳಾಂತಹ ವುವಸೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾುಾಂಡ್ 
ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ ಗಳ ಪ್ರತ್ತಕ್ತರಯೆ ಸಾಮಾನುವಾಗಿ 1 ns ಗಿಾಂತ ವೆೇಗವಾಗಿರುತಿದೆ). ಜಮಶನೆೇನ್ ಎಫ್ ಇಟಿಯಲ್ಲಿನ 
ಆಪ್್ಎಲೆಟೊರನಿಕ್  ಪ್ರತ್ತಕ್ತರಯೆ ನಮಮ ಅವಲೊೇಕ್ನವು ಫೇಟೊಡಿಯೇಡ್ಗಳು, ಫೇಟೊಟಾರನಿಿಸ್ರ್ ಗಳು 
ಮುಾಂತಾದ ಆಪ್್ಎಲೆಟೊರನಿಕ್ ಅಪ್ಿಕ್ಟ್ೆೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರವಸೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಹೊಾಂದಿದೆ. 

ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ ಒಾಂದು ಸಬ್ ಆಟೊೇರ್ಮಕ್ ಕ್ಣವಾಗಿದುದ, ಇದು ಚಾರ್ಜಶ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಮಾತರವಲಿದೆ ಸಿಪನ್ ಎಾಂಬ 
ಅಾಂಗುಲರ್ ಮೊಮ್ಮಾಂಟುಮ್ ಸಹ ಒಳಗ್ೊಾಂಡಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ ನ ಸಿಪನ್ ದೃಷ್ಟ್್ಕ್ಟ್ೊೇನ  ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ, '1' ಮತುಿ 
'0' ತಕ್ಶ ಸಿಿತ್ತಗಳಗ್ೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಇನ್-ಪ್ೆಿೇನ್ ಅಥವಾ ಔಟ್-ಆಫ್-ಪ್ೆಿೇನ್ ದಿಕ್ತಕನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. 
ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ ನ ಸಿಪನ್ ಅಾಂಶವನುು ಬಳಸಿಕ್ಟ್ೊಾಂಡ್ು ನಿರ್ಮಶಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನಿಕ್ಿ ಅನುು ಸಿಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನಿಕ್ಿ ಎಾಂದು 
ಕ್ರೆಯಲಾಗುತಿದೆ, ಇದನುು ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಾಗಿ ಸಿಪಾಂಟೊರೇನಿಕ್ಿ ಎಾಂದು ಕ್ರೆಯಲಾಗುತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ ನ ಸಿಪನ್ 
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬೆೇಕ್ಟ್ಾದ ಶಕ್ತಿಯು, ತುಲನಾತಮಕ್ವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಮತುಿ ಸಾಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಚಾರ್ಜಶ-
ಆಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ ಗಿಾಂತ ಸಿಾಚಿಾಂಗ್ ವೆೇಗವು,  ವೆೇಗವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಸಿಪಾಂಟೊರೇನಿಕ್ಿ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ವಿದುುತ್ 
ಕ್ಟ್ಾರ್ಾಶಚರಣೆ ಮತುಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯವನುು ನಿೇಡ್ುತಿದೆ. 

ಸಿಪನ್-ಎಫ್ ಇಟಿ, ಗ್ೆೇಟ್ ಟೂುನಿಾಂಗ್ ಮೂಲಕ್, ಸಿಪನ್ ಸಾರಿಗ್ೆಯನುು ಟೂುನಿಾಂಗ್ ಪ್ಡ್ೆಯುವುದು ಸಿಪಾಂಟೊರೇನಿಕ್ಿ 
ಕ್ೆೇತರದ ಅಾಂತ್ತಮ ಗುರಿರ್ಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟಿ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ಾರಫೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಿಸೊಟೊರಫಕ್ ಸಿಪನ್-ಆಬಿಶಟ್ ಕ್ಪ್ಿಾಂಗ್ 
(ಎರ್ಸ ಒಸಿ) ಯನುು ಪ್ೆರೇರೆೇಪ್ಸಲು ಗ್ಾರಫೇನ್ ನ ಸಾರ್ಮೇಪ್ುದಲ್ಲಿ ಟಾರನಿಿಷನ್ ಮ್ಮಟಲಾು ಡಿ-ಚಾಲೊಕಜೆನೆೈಡ್ಗಳನುು 
(ಟಿಎಾಂಡಿ) ಬಳಸುವ ಬಗ್ ಗೆ ಹಲವಾರು ಸೆೈದಾಧಾಂತ್ತಕ್ ಮುನೂಿಚನೆಗಳು ಇತ್ತಿೇಚೆಗ್ೆ ಬಾಂದಿವೆ. ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಹೆಚುಿವರಿ 
ವಸುಿಗಳ ೆಾಂದಿಗ್ೆ ಎಫ್ ಇಟಿ ನಲ್ಲಿ, ಗ್ೆೇಟ್ ನಾದುಾಂತ ವಿದುುತ್ ಕ್ೆೇತರವನುು  ಅನಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ,ಪ್ೆರೇರಿತ 
ಎರ್ಸ ಒಸಿಯನುು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು ಭ್ವಿಷುತ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತಿವೆ. ಆದದರಿಾಂದ ಗ್ಾರಫೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಪನ್ 
ಸಾಗಣೆಯನುು ನಿಯಾಂತ್ತರಸಲು ಅವಕ್ಟ್ಾಶ ಮಾಡಿಕ್ಟ್ೊಡ್ುತಿದೆ.  ಸೆೈದಾಧಾಂತ್ತಕ್ವಾಗಿ ಲೆಕ್ಟ್ಾಕಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮ್ಮೇಲೆ, 
ಪ್ರತೆುೇಕ್ ಗ್ಾರಯಫೇನ್ ನಲ್ಲಿನ ದೂರದ ಸಿಪನ್ ಸಾಗಣೆ ಮತುಿ ಗ್ೆೇಟ್ ನಾದುಾಂತ ಅನಾಯಿಸಲಾದ ವಿದುುತ್ ಕ್ೆೇತರವನುು 
ಅನಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ್, ಗ್ಾರಯಫೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಪನ್ ಸಾಗಣೆಯನುು ಟೂುನ್ ಮಾಡ್ುವ ಸಾಮಥುಶದೊಾಂದಿಗ್ೆ, ಟಿಎಾಂಡಿ-
ಗ್ಾರಯಫೇನ್ ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿರ್ ಸಿಪನ್-ಎಫ್ ಇಟಿಯನುು ಕ್ಾಂಡ್ುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧುತೆ ಇದೆ.ಈ ದಿಕ್ತಕನಲ್ಲಿ, ನಾವು SiO2 
ತಲಾಧಾರದ ಮ್ಮೇಲೆ ಏಕ್ ಮತುಿ ದಿಾ-ಪ್ದರದ ಗ್ಾರಫೇನ್ ನೊಾಂದಿಗ್ೆ, WSe2 ಮತುಿ WS2 ನಾಂತಹ ವಿವಿಧ ಟಿಎಾಂಡಿ 
ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿಗಶಳನುು ತರ್ಾರಿಸಿದ ದೆೇವೆ ಮತುಿ ಅಧುಯನ ಮಾಡಿದ ದೆೇವೆ. ಈ ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿರ್ ಗಳನುು 
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ಫೆರೊೇಮಾುಗ್ೆುಟಿಕ್ ಕ್ಟ್ೊೇಬಾಲ್ಡ್ ವಿದುುದಾಾರಗಳಾಂದ ಸಾಂಪ್ಕ್ತಶಸಲಾಗುತಿದೆ, ಇದರ ಮಾುಗ್ೆುಟೆೈಝಷನ್ ದಿಕ್ಕನುು 
ಬಾಹು ಕ್ಟ್ಾಾಂತಕ್ೆೇತರವನುು ಅನಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ನಿಯಾಂತ್ತರಸಬಹುದು, ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಇನ್-ಪ್ೆಿೇನ್ ಅಥವಾ 
ಔಟ್-ಆಫ್-ಪ್ೆಿೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನ್ ಗ್ಾರಯಫೇನ್ ಗ್ೆ ಹಾದುಹೊೇಗಬಹುದು. 

ಅಧಾುಯ 6 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಾಂಗಲ್ಡ-ಲೆಯರ್ ಅಥಶ ಏಕ್ ಪ್ದರದ ಗ್ಾರಫೇನ್ (ಎರ್ಸ ಎಲ್ಡ ಜಿ) ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಮಲ್ಲ್ ಲೆೇಯರ್ 
WSe2 ನ ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿರ್ ಅನುು ಅಧುಯನ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಾರಫನ್ ನ ಒಾಂದು ಭಾಗವನುು WSe2 
ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೆೇಶ , ಇನ್ ಪ್ೆಿೇನ್ (τ∥ ಇನ್ ಪ್ೆಿೇನ್ ಸಿಪನ್ ಜಿೇವಿತಾವಧಿ) ಮತುಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ೆಿೇನ್  (τ⊥ ಔಟ್ 
ಆಫ್ ಪ್ೆಿೇನ್ ಸಿಪನ್ ಜಿೇವಿತಾವಧಿ) ಸಿಪನ್ಿ ಸಾರಿಗ್ೆ  ಜಿೇವಿತಾವಧಿ ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ ಅನುಪ್ಾತವನುು 
ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು, τ⊥/τ∥= 3.5. WSe2 ಆವರಿಸಿದ ಗ್ಾರಫೇನ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ, ಇನ್-ಪ್ೆಿೇನ್ ಸಿಪನ್ ಸಾಗಣೆಯ 
ಸಿಳೇಯವಲಿದ  ರೊೇಧಕ್ವನುು, (ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಡ) ಗ್ೆೇಟ್ ನಾದುಾಂತ ವಿದುುತ್ ಕ್ೆೇತರವನುು  ಅನಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ್ 
ಟೂುನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದೆಾಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ದೆೇವೆ. ಆದಾಗೂು, ಇನ್-ಪ್ೆಿೇನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಡ  ನಲ್ಲಿನ 
ಬದಲಾವಣೆಯು, ಎರ್ಸ ಒಸಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಗ್ಾರಫನ್/WSe2 ಇಾಂಟರ್ ಸೆಪೇರ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಸಿಪನ್ ರೊೇಧಕ್ 
ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದಾಗಿ ಎಾಂಬುದು ಸಪಷ್ವಾಗಿಲಿ; ಆದದರಿಾಂದ, ಇದಕ್ಟ್ೆಕ ಹೆಚಿಿನ ಸಾಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಅಗತುವಿದೆ. 
ಕ್ುತೂಹಲಕ್ಟ್ಾರಿರ್ಾಗಿ, WSe2ನಿಾಂದ ಆವರಿಸಲಪಟ್ ಗ್ಾರಫೇನ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಂಡ್ು ಬರುವ ಸಿಪನ್ ಜಿೇವಮಾನದ 
ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ಯ ಪ್ರಿಣಾಮವು, WSe2 ವಾುಪ್ಿಯ ಗ್ಾರಫೇನ್ ಪ್ರದೆೇಶವನುು ಅನೆಾೇಷ್ಟ್ಸಬಲಿ ವಾಹಕ್ಗಳ 
ಸಿಪನ್ ಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಭಾವದಿಾಂದಾಗಿ, WSe2 ವಾುಪ್ಿಗ್ೆ ಒಳಪ್ಡ್ದ ನೆರೆಯ ಗ್ಾರಫೇನ್ ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ಾರಫೇನ್ ನ WSe2 ವಾುಪ್ಿಯು 3 μm ಗಿಾಂತ ಉದದವಾಗಿದಾದಗ, WSe2 ಆವರಿಸಿದ 
ಗ್ಾರಫೇನ್ ಪ್ರದೆೇಶದಾದುಾಂತ ರ್ಾವುದೆೇ ಪ್ೆಿೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಪನ್ ಸಾಗಣೆ ಕ್ಾಂಡ್ುಬಾಂದಿಲಿ, ಇದು ಗ್ಾರಫೇನ್ ನಲ್ಲಿ 
WSe2ನಿಾಂದ ಪ್ರಚೊೇದಿಸಲಪಟ್ ಎರ್ಸ ಒಸಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನುು ಸೂಚಿಸುತಿದೆ. ಮಲ್ಲ್-ಲೆೇಯರ್ WSe2 ಅನುು 
ಗ್ಾರಫೇನ ಗೆ ಸಿಪನ್ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಾಗಿ ಮಧುಾಂತರ ಪ್ದರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿದೆ; ಇದು ಗ್ಾರಫೇನ್ ಗ್ೆ ಸಿಪನ್ 
ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಾಗಿ ತನೆುಲ್ಡ ಬುರಿಯರ್ ರ್ಾಗಿ ಟಿಎಾಂಡಿಯನುು  ಬಳಸಬಹುದು ಎಾಂದು ತೊೇರಿಸಲಾಗಿದೆ , ಹೆಚಿಿನ 

ಅಧುಯನಕ್ಟ್ೆಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ್ವಾಗಿದೆ. 

ಅಧಾುಯ 7 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಎಲ್ಲಿಯ (BLG, ದಿಾ-ಪ್ದರದ ಗ್ಾರಫೇ) ಸಿಪನ್-ಕ್ಕ್ೆಯಾಂದಿಗ್ೆ ಬಹು-ಪ್ದರದ WS2ಗ್ೆ 
ಸೆೇರಿಕ್ಟ್ೊಾಂಡ್ ಮತುಿ WS2 ಅನುು ತಲಾಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪನ್ ಸಾಗಣೆಯನುು BLG 
ಯಲ್ಲಿ ತನಿಖ್ೆ ಮಾಡ್ಲಾಯಿತು.ಈ ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿರ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು τ⊥/τ∥~40-70 ರ ರೆಕ್ಟ್ಾಡ್ಶ ಸಿಪನ್ ಜಿೇವಮಾನದ 
ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ಯನುು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ದೆೇವೆ. ದಪ್ಪವಾದ WS2 ತಲಾಧಾರದಿಾಂದಾಗಿ BLGಯಲ್ಲಿ ಹಿಾಂದಿನ ಗ್ೆೇಟ್ 
ಮೂಲಕ್ ವಿದುುತ್ ಕ್ೆೇತರವನುು ಟೂುನ್ ಮಾಡ್ಲು ನಮಗ್ೆ ಸಾಧುವಾಗಲ್ಲಲಿ; ಆದಾಗೂು, ಹಿಾಂದಿನ ಗ್ೆೇಟ್ ಬದಲಾಗಿ 
ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಗ್ೆೇಟ್ ನುು ಬಳಸುವ ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಅನೆಾೇಷ್ಟ್ಸಬೆೇಕ್ಟ್ಾಗಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಫೆರೊೇಮಾುಗ್ೆುಟಿಕ್ತಾ 
ವಿದುುದಾಾರಗಳ ಆಕ್ಟ್ಾರ-ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ಯನುು ಬಳಸಿಕ್ಟ್ೊಳುುವ ಮೂಲಕ್ ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ಕ್ ಸಿಪನ್ 
ಜಿೇವಿತಾವಧಿಯ ಅನುಪ್ಾತವನುು ಅಳೆಯಲು ಓಬಿಿಕ್ ಸಿಪನ್ ವಾಲ್ಡ ಮಾಪ್ನ ಎಾಂಬ ಹೊಸ ಸಾಧನವನುು ನಾವು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ ದೆೇವೆ. ಹೆಚಿಿನ τ⊥ ಮತುಿ ಹೆಚಿಿನ ಸಿಪನ್ ಜಿೇವಮಾನದ ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ಯ ಅವಲೊೇಕ್ನವು, 
ಎರ್ಸ ಒಸಿ ಉಪ್ಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ, BLG/WS2 ವುವಸೆಿಗಳಲ್ಲಿ, ಔಟ್-ಆಫ್-ಪ್ೆಿೇನ್ ಸಿಪನ್ ಗಳಗ್ೆ ಬಲವಾದ ಸಿಪನ್-ವಾುಲ್ಲ 
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ಜೊೇಡ್ಣೆಯ, ಸಪಷ್ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. 

ಅಧಾುಯ 8 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಪನ್ ಸಾಗಣೆಯನುು ದಿಾ-ಪ್ದರದ ಗ್ಾರಫನ್ (BLG, ಬಿಎಲ್ಡ ಜಿ)  ಯಲ್ಲಿ ತನಿಖ್ೆ ಮಾಡ್ಲಾಯಿತು. 
BLG ಮತುಿ ಬಹು-ಪ್ದರ WSe2 ಸಿಪನ್-ಆಬಿಶಟ್ ಇಾಂಟರಕ್ಷಣ್ ಹೊಾಂದಿರುವ, SLG/WSe2 
ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿರ್ ನ್ ಾಂತೆಯೆೇ ಜಾುರ್ಮತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಅಧುಯನ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. WSe2 ನಿಾಂದ ಆವರಿಸಲಪಟ್ ಗ್ಾರಫನ್ 
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ τ⊥/τ∥=3.6 ರ ಸಿಪನ್ ಜಿೇವಮಾನದ ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ಕ್ ಅನುಪ್ಾತವನುು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು ಮತುಿ 
ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವನುು WSe2 ವಾುಪ್ಿಗ್ೆ ಒಳಪ್ಡ್ದ ಗ್ಾರಫನ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 
WSe2ಆವರಿಸಿದ ಗ್ಾರಫನ್ ಪ್ರದೆೇಶಕ್ಟ್ೆಕ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಸಾಧನವು  SLG/WSe2 
ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿರ್ ನ್ ಾಂತೆಯೆೇ ರಚನೆಯನುು ಹೊಾಂದಿದೆ. WSe2/BLG ಯ ಲಾಂಬ ಎಫ್ ಇಟಿಗಳನುು ಸಹ 
ತರ್ಾರಿಸಲಾಯಿತು ಮತುಿ ಅಧುಯನ ಮಾಡ್ಲಾಯಿತು, ಇದು ಪ್ರಸುಿತ ಆನ್/ಆಫ್ ಅನುಪ್ಾತ >103 ನೊಾಂದಿಗ್ೆ, 
ಎನ್-ಟೆೈಪ್ ನಡ್ವಳಕ್ಟ್ೆಯನುು ತೊೇರಿಸುತಿದೆ. ಟಿಎಾಂಡಿ ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿರ ಗಳ  ೆಾಂದಿಗಿನ ಗ್ಾರಫೇನ್ ನ ಲಾಂಬ 
ಎಫ್ ಇಟಿಗಳ ಸಾಕ್ಾತಾಕರವು, ಹೊಸ ಸಾಧನ ಜಾುರ್ಮತ್ತಯನುು ಬಳಸಿಕ್ಟ್ೊಾಂಡ್ು ಅಲಾಾ-ತೆಳುವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ಾಾನಿಕ್ 
ಸಾಧನಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಾಮಥರಯವನುು ತೊೇರಿಸುತಿದೆ.  

ಎರ್ಸ ಎಲ್ಡ ಜಿ ಮತುಿ ಬಿಎಲ್ಡ ಜಿ ಎರಡ್ರಲೂಿ, ಟಿಎಾಂಡಿ ಹೆಟೆರೊಸಾಕ್ಿಗಶಳ  ೆಾಂದಿಗ್ೆ, ಬಲವಾದ ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ಕ್ 
ಎರ್ಸ ಒಸಿಯನುು ಹೊಾಂದಿದೆ ಎಾಂದು , ನಮಮ ಪ್ಾರಯೇಗ ತೊೇರಿಸುತಿದೆ ಮತುಿ ಈ ಸಾಧನಗಳು  ಇನ್-ಪ್ೆಿೇನ್ 
ಮತುಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ೆಿೇನ್ ಗಳಗ್ೆ ಅನಿಸೊಟೊರಪ್ಕ್ ಸಿಪನ್ ವಿಶಾರಾಂತ್ತ ಸಮಯವನುು ತೊೇರಿಸುತಿದೆ. ಈ ವಿೇಕ್ಷಣೆ  
ಮುಾಂದಿನ ಪ್ೇಳಗ್ೆಯ ಸಿಪಾಂಟಾರನಿಕ್ಿ ಸಾಧನಗಳನುು ಹೊಾಂದಲು ಒಾಂದು ಹೆಜೆಿ ತುಾಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.     
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