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Το φετινό βραβείο Nobel Φυσικής απονεμήθηκε από κοινού στους Andre Geim and Konstantin
Novoselov για την απομόνωση του δισδιάστατου (2D) υλικού γραφένιο και τα πρωτοποριακά τους
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2D εξαγωνικό πλέγμα, είναι ο γεννήτορας γραφιτικών υλικών διαφορετικής διαστατικότητας
{φουλερένια (0D), νανοσωλήνες άνθρακα (1D) και γραφίτης (3D)}.
D)}. Οι παλαιότερες προσπάθειες για
τη σύνθεση μονοστρωματικού γραφενίου κατέληξαν σε νανοκρυσταλλίτες όγκου, ενώ οι Geim and
Novoselov κατόρθωσαν τελικά να απομονώσουν ένα ατομικό επίπεδο από το γραφίτη με
μικρομηχανικό σχισμό
σχισμό.. Τα ηλεκτρόνια στο γραφένιο συμπεριφέρονται ως σχετικιστικά σωμάτια με
μηδενική μάζα (φερμιόνια Dirac
Dirac)) και ιδιόμορφα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά του υλικού έχουν
παρατηρηθεί, όπως είναι η εμφάνιση ενός ανώμαλου κβαντικού φαινομένου Hall ακόμη και σε
θερμοκρασία δωματίου ή η βαλλιστική διάδοση των φορέων
φορέων.. Οι μοναδικές ηλεκτρονικές ιδιότητες
του γραφενίου καθώς και η υψηλή θερμική του αγωγιμότητα, η μηχανική αντοχή του και η ευκαμψία
του ανοίγουν νέες προοπτικές για νανοτεχνολογικές εφαρμογές βασισμένες στον άνθρακα
άνθρακα..
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