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:  چکیده

ای از علن است کِ بِ بررسی اًتقال ٍ ذخیرُ اطالعات از طریق اسپیي ٍ یا الکترًٍیک اسپیٌی، ضاخِاسپیٌترًٍیک 

هطالعِ اسپیٌترًٍیک در حَزُ الکترًٍیک هَلکَلی کِ علن بررسی ترابری الکترٍى در تک . پردازد ّا هی الکترٍى

 .است ّا است، بِ ضاخِ جدیدی بِ ًام اسپیٌترًٍیک هَلکَلی هٌجر ضدُ هَلکَل

. ّای آلی بررسی ضدُ است هدار راضبا بر ترابری باری ٍ اسپیٌی در تعدادی از هَلکَل-در ایي رسالِ اثر اسپیي

ّا از هدل   در تَصیف ّاهیلتًَی ایي هَلکَل. اًد هحاسبِ ضدُ ضرایب عبَر با استفادُ از رٍش تابع گریي تعادلی

دّد کِ  ًتایج ًطاى هی. با بر چٌد هَلکَل آلی بررسی ضدُ استهدار راش-ابتدا اثر اسپیي. ّاکل استفادُ ضدُ است

درصد ٍجَد  100زٍج اهکاى چرخص کاهل اسپیي الکترٍى با بازدّی  nدی تیَالت با -فٌیل-n-1ٍ4ّای  در هَلکَل

 .هی گردد NOTدارد کِ باعث قابلیت استفادُ ایي قطعِ هَلکَلی بِ عٌَاى یک گیت 

ًتایج . هدار راضبا بر یک هَلکَل آلی بررسی ضدُ است-سپس اثر یک هیداى الکتریکی خارجی عالٍُ بر اثر اسپیي

در ایي . باضد گر اهکاى کٌترل هیساى چرخص اسپیي الکترٍى بِ ٍسیلِ هیداى الکتریکی خارجی هی تحقیقات ًوایاى

بِ دلیل ظرفیت . اسپیٌی داضت ساعتتَاى یک  هی حالت با اعوال یک سیگٌال هربعی برای هیداى الکتریکی خارجی

 .رٍد ایي قطعِ دارای سرعت عولکرد بسیار باالیی باضد ّا، اًتظار هی خازًی بسیار پاییي ایي هَلکَل

تعادلی کلدیص در  الکترٍى بِ طَر صریح با استفادُ از رٍش تابع گریي غیر-کٌص الکترٍى در ًْایت، تأثیر برّن

 . دی تیَالت هَرد بررسی قرار گرفتِ است-فٌیل-n-1ٍ4ّای  ٍلترابری اسپیٌی هَلک
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