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:  دهیچک

تا استفادٌ از . َای گرافیىی مًرد تررسی قرار گرفتٍ استمدار تر خًاظ تراتری اسپیىی يرقٍ-در ایه پژيَص، اثر ترَم کىص اسپیه

تغییر طًل، ارتفاع ي زايیٍ تاتص الکترين تٍ سد، ضرایط مىاسة ترای يارين کردن اسپیه الکترين پس از ػثًر از سد راضثا تا 

مطالؼٍ خًاظ تراتری اسپیىی الکترين تٍ يیژٌ اثر يارين ضدگی اسپیىی در ػثًر از سد راضثا در . دست آمدٌ استکارآیی تاال تٍ 

دَیم کٍ در حضًر پتاوسیل الکترياستاتیکی اثر يارين وطان می. حضًر پتاوسیل الکترياستاتیکی از جملٍ مثاحث ایه پژيَص است

 n-p-nَای مطالؼٍ خًاظ رساوص اسپیىی الکترين در پیًودگاٌ. ترين اتفاق می افتدضدگی اسپیىی تٍ ازای تمامی زيایای فريد الک

-n-pوطان دادٌ ضدٌ است کٍ در یک پیًودگاٌ . مدار راضثا یکی دیگر از مثاحث در ایه پژيَص است-در حضًر ترَم کىص اسپیه

n وسیل درين پیًودگاٌ گرافیىی ياتستٍ استمدار راضثا ي پتا-گرافیىی رساوص اسپیىی الکترين تٍ مقدار ترَم کىص اسپیه .

دَیم َم چىیه وطان می. ضًوددار تٍ ػىًان کلیدَای قطغ ي يغل اسپیىی مؼرفی میَای گرافیىی گافدر ایه پژيَص يرقٍ

+ 1ي  -1مدار راضثا تا اػمال میدان الکتریکی ػرضی تیه-قطثص اسپیىی در یک واوً وًار دستٍ مثلی در حضًر ترَم کىص اسپیه

َای گرافیىی زیگساگ ي دستٍ مثلی از دیگر مثاحث مًرد تًجٍ در ایه مطالؼٍ خًاظ تراتری اسپیىی زوجیرٌ. قاتل تىظیم است

ر خالف زوجیرٌ گرافیىی دستٍ مثلی قطثص اسپیىی در یک زوجیرٌ گرافیىی زیگساگ تا وطان دادٌ ضدٌ است کٍ ب. پژيَص است

اثر وقع ساختاری تر خًاظ تراتری الکتريوی واوً وًار . مدار راضثا قاتل کىترل است-استفادٌ از تغییرات مقدار ترَم کىص اسپیه

ریه تؼادلی در رَیافت تستگی قًی مًرد مطالؼٍ قرار گرفتٍ تىدی تاتغ گگرافیىی زیگساگ تک الیٍ ي دي الیٍ تا استفادٌ از فرمًل

.  وقع ساختاری تا در وظر گرفته اتم ترن کٍ جایگسیه اتم کرته در ضثکٍ گرافیىی ضدٌ است مدل سازی ضدٌ است. است

اوً وًار زیگساگ سپیه در ن، تا استفادٌ از ريش تاتغ گریه در رَیافت تستگی قًی تٍ مطالؼٍ رساوص ياتستٍ تٍ ادر ایه پژيَص

در پایان، ظرفیت گرمایی واوً وًارَای . پردازیممی مغىاطص از یک سمت تٍ سمت دیگر واوً وًار گرافیه تا فرض تغییر خطی

وطان دادٌ ضدٌ است کٍ ظرفیت . گرافیىی زیگساگ ي دستٍ مثلی در حضًر میدان الکتریکی ػرضی مًرد مطالؼٍ قرار گرفتٍ است

  .اوً وًار ي مقدار میدان الکتریکی ػرضی ياتستٍ استگرمایی تٍ ضکل لثٍ ن


