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:مقدمه 

 گذرد و این ادوات منحصربه سال می20از زمان پیدایش نانولوله ها
.اندفرد جای خود را در زندگی ما باز کرده

ها، اندازه ها و خواص این امکان وجود دارد که این ادوات را با رنگ
.مختلف رشد داد

بر معرفی روشی برایبررسی ساختار شکاف باند این ادوات عالوه
بعدی، امکان بهبود خواصهای یکمورد عملکرد سیستمتحقیق در
.تنوری قطعات الکترونیکی را برای ما مهیا ساخته اس-الکتریکی
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19/5مواد کربنی



های کربنیبندی نانولولهدسته

armchair

n=m

zigzag

m=0

chiral

nm0

شوندبسته به شکل تا زدن برگه گرافن نانولوله ها به سه دسته تقسیم می.
 اگر(n-m ) ورت در غیراین ص. باشد، آنگاه نانولوله فلزی است3مضرب صحیحی از

.نیمه هادی است
 بسته به تعداد در هم تنیده شده صفحات نانولوله ها به دو دستهSW وMW

.تقسیم می شوند

21 aaC mnr 
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CNT synthesis
Arc 

discharge

Electrolysis

Laser 
ablation

CVD

Hydro-
thermal

های کربنیهای رشد نانولولهروش
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ساختار شکاف باند
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هاسطوح اکسیتونی یک بعدی در نانولوله

ن های کوانتومی است، به همیها مشابه چاهها در نانولولهساختار اکسیتون
.دلیل برای بررسی ادوات مبتنی بر چاه کوانتومی بسیار مهم است

وتونی و تحقیق بر روی حالت های اکسیتونی معموالً توسط برانگیختگی ف
.گیردبازترکیب آنها صورت می

 نظیر الکترون ولتی نشان دهنده پاسخ اپتیکی بی0.4تا 0.2باند اکسیتونی
.این ادوات است

عیین فعل و انفعال بین باند تاریک و روشن، مشخصات نوری نانولوله ها را ت
.کندمی
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هاسطوح اکسیتونی یک بعدی در نانولوله

طعه ها، برانگیزش قترین آزمایشها برای تعیین خواص نانولولهیکی از مرسوم
و ( تشدید نشده)E22و ( تشدید شده)E11توسط لیزر با دو سطح انرژی 

.است(TA)محاسبه زمان زوال جذب گذرا 

ی با به شار برانگیزشی تحت برانگیزش نورE11اکسیتون های TAوابستگی زوال 
برای یک نمونه دوپ نشده تک دیوارهE22انرژی باال 

19/10



هاسطوح اکسیتونی یک بعدی در نانولوله

E22و E11تحت شرایط برانگیزش نوری ضعیف برای اکسیتون های TAمنحنی زوال 

شوند و بسته به منتقل میE11به باند روشن Relaxationپس از E22اکسیتون های 
.شوندمومنتوم به سطوح غیرقابل دسترس و در دسترس نوری منتقل می
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ها با دوپ حفرهها در نانولولهاکسیتون

گویی را با تولیدتزریق حفره زمان پاسخ
ها یتونسطح تریون و بهبود تراکنش بین اکس

.دهدهای آزاد کاهش میو حامل
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ها با دوپ حفره در تئوریها در نانولولهاکسیتون
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اثر دوپ حفره



پارامترهای جذب و تابش نانولوله ها
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تاه در ها و تصویر جریان اتصال کوایجاد نقص در نانولولهنمودار ضریب جذب در حضور میدان های مختلفجذبی-نمودار سه بعدی طول موج اکسیتونی
حالت وجود و عدم وجود نقص



ادوات مبتنی نانولوله ها

ترانزیستورهای اثر میدان
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های کربنیادوات مبتنی نانولوله
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هاادوات مبتنی نانولوله
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oگیرینتیجه

ق دربر معرفی روشی برای تحقیبررسی ساختار شکاف باند این ادوات عالوه
ی نور-الکتریکیبعدی، امکان بهبود خواصهای یکمورد عملکرد سیستم

.قطعات الکترونیکی را برای ما مهیا ساخته است

وانتیزه نانولوله های کربنی با فراهم ساختن سطوح اکسیتونی یک بعدی ک
.شده، خاصیت مقاومتی و خازنی کوانتا دارند

ازدساین ویژگی ها امکان کنترل پارامترهای الکتریکی و نوری را مهیا می.

هددهای کربنی با حفره منفرد زمان پاسخ گویی را کاهش میدوپ نانولوله.
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.داریمتا شناخت کامل رفتار اکسیتونی این ادوات راه طوالنی در پیش
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با تشکر از توجه شما


