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کی، های نمایش، مدارهای الکتریی امیدوارکننده برای بسیاری از کاربردها  نظیر صفحهمادهعنوان یک های کربن، بهی دو بعدی از اتمگرافین، صفحه

ی ساختارهای گرافینشود.  معموال تولید  نانوچنین  بسیاری از فرآیندهای صنعتی، شیمیایی و پزشکی محسوب میهای خورشیدی و همسلول

ت بسزایی روی خواص مغناطیسی، الکترونیکی و ترابردی نانوساختارهای کربنی و قطعات ها اثراباشد. این ناکاملیها میهمراه با  ناکاملی

ی حاضر به بررسی و تحلیل ترابرد الکترونیکی و ترابرد گرمایی اسپین در نانوالکترونیکی و ادوات اسپینترونیکی وابسته به آن دارد. مطالعه

ی نخست، گذار فلز به عایق در نانوساختارهای گرافینی ناکامل مورد مطالعه قرار گرفته است. پردازد.  در مرحلههای گرافینی ناکامل مینانوساختار

ی دهد که افزایش تدریجهای ناخالصی نیتروژن بررسی شده است. نتایج نشان میابتدا این گذار در نانونوارهای گرافینی زیگزاگ، در حضور اتم

افتد، یی گذار اتفاق می گذار قرار بگیرد. پس از تعیین درصد ناخالصی که برای آن آستانهشود که سیستم در آستانهدرصد ناخالصی سبب می

روی  های ساختاریاین، تاثیر نقصبرشود.  عالوهاعمال میدان الکتریکی در امتداد عرض نانونوار، سبب گذار سیستم از فاز فلزی به فاز عایق می

ی گذار، اعمال میدان الکتریکی در امتداد های توپولوژیکی  برای آستانهنمودن تعداد نقصاز مشخصگذار مورد مطالعه قرار گرفت. دوباره پس 

آشوب  یکاربرن نظریهی گذار فلز به عایق، محاسبات با بهشود.  برای مطالعهمحور نانولوله، باعث بروز گذار فلز به عایق در این نانوساختارها می

ی آشوب کوانتومی امکان تعیین مقدار ناکاملی و میدان الکتریکی را که به ازای آنها انجام گرفت.  بنابراین، نظریه بستکوانتومی برمبنای مدل تنگ

های ترابرد گرمایی اسپین در نانونوارهای گرافینی زیگزاگ بررسی شد.  ترابرد گرمایی اسپین آورد. ویژگیافتد، فراهم میی گذار اتفاق میآستانه

شود. برای ایجاد اختالف دما، نانونوارهای گرافینی به الکترودهایی از جنس خود گرافین متصل سپینی در اثر اختالف دما نامیده میتولید جریان ا

هم  جهتهای پایین در خالفهای باال و اسپینهای با اسپینی اعمال اختالف دما به الکترودها، جریاندهد که درنتیجهباشند. نتایج نشان میمی

𝑦ها اسپین باال و پایین نسبت به خط یابند. وجود تقارن بین جریانشار میانت = شود که مقدار جریان بار خالص کمتر باشد. سبب می، 3

 یابد.دهد که جریان خالص اسپینی با افزایش دما بطور پیوشته افزایش میبراین، نتایج نشان میعالوه

 نامهچکیده پایانفرم 

 31-ر

 

 محل اسکن از عکس


