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Abstract 

By employing the quantum chaos theory, a metal-insulator transition was investigated in a 

single-walled graphene nanotube affected by vacancies based on the tight-binding 

Hamiltonian. The obtained results indicate that applying an electric field along the axis of 

the defected graphene nanotube caused metal to insulator transition. Using the spectral and 

multifractal analyses, the threshold value of the electric field was determined.  The results 

show that in the absence of the electric field, the defected nanotube shows a metallic behavior 

with the Wigner distribution. By increasing the value of the electrical field, the level spacing 

distribution changes from Wigner (delocalized) to Poisson (localized) distribution. such that 

for the threshold value of the electrical field, Poisson level spacing sets in. 
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 باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است.
 این مقاله تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4,0 بینالمللی میباشد

: یبا اعمال میدان الکتریک دارگرافنی نقص لولۀعایق در نانوذار فلز بهگۀ مطالع
  کوآنتومیرهیافت آشوب 

  رحیمیفاطمه ، سهراب بهنیا
 صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران دانشگاه گروه فیزیک،

 05/04/1398 پذیرش:        08/03/1398 ویرایش نهایی:     23/08/1397دریافت: 

10.22055/JRMBS.2019.14914 Doi: 

  چکیده
لتونی مبناي هامی بر کوآنتومیي آشوب تئورها با استفاده از در حضور ناکاملی گرافنی ةجدارتک ۀلولعایق در یک نانوگذار فلز به

 ولۀلان الکتریکی در امتداد محور نانوکه اعمال مید دهنددست آمده نشان میرفته است. نتایج بهمورد مطالعه و بررسی قرار گ بستتنگ
لیل مولتی فرکتالی، مقدار آستانۀ میدان الکتریکی تحلیل طیف انرژي و تح با استفادة شود.عایق میبهار از فاز رسانا گذموجب دار نقص

دهد. ود نشان میخاز دار در غیاب میدان الکتریکی رفتار فلزينقص ۀنتایج بیانگر آن است که نانولولگذار تعیین شد.  براي بروز پدیدة
شود دیل میزیع پواسونی (جایگزیده) تبتابع تو) بهاز حالت ویگنري (گسترده ، تابع توزیع ترازيمیدان الکتریکیا افزایش تدریجی ب

  کند.سونی رفتار میصورت پوابه کاملاً  سیستم ،میدان الکتریکی ازاي مقدار آستانۀکه بهطوري

کوآنتومیي آشوب تئور میدان الکتریکی، کاملی،عایق، نانولولۀ گرافنی، ناگذار فلز به :نواژگاکلید

  قدمهم
ترین مسائل فیزیک از اساسییکی  1عایقگذار فلز به   
گذار در گرافن این  باشد.نتوم میآو مکانیک کو چگال ةماد

 ]1 [يتئورصورت مختلف، هم به هايبا استفاده از روش
صورت تجربی مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته و هم به

اي عنوان مادهعایق، گرافن را بهگذار فلز به ]2،3[ است
ها قبیل سنسور رونیکی ازهاي الکتمناسب براي کاربرد

 توجه 2هاي گرافنینانولوله، . اخیراً]4 [کندمعرفی می
پذیر الکترونیک انعطافنانو ۀبسیاري از محققان را در زمین

                                                             
 :نویسنده مسئول s.behnia@sci.uut.ac.ir  

1 Metal to insulator transition 
2 Graphene  nanotube 
3 Vacancy 

اي هویژگیها بهخود جلب کرده است. کاربرد نانولولهبه
جمله هدایت دمایی و الکتریکی بالا و  آنها از ةالعادفوق

شود. یکی و شیمیایی آنها نسبت داده میخواص مکان
),( بردارتوان با استفاده از هاي گرافنی را مینانولوله mn 

رونیکی کتهاي الویژگی کنندةمعرفی کرد که این بردار بیان
توان گفت واقع، می در ]5 [باشدو ساختار هندسی آنها می

گرافنی در  فحۀهاي گرافنی از پیچاندن صولولهکه نان
ی صفحات گرافن اند. تولیددست آمدهراستاهاي مناسب به
یایی مشی قبیل تجزیۀ هاي مختلف ازبا استفاده از روش

(حذف  3هاجايمانند تهی هابروز ناکاملیبخار منجر به

mailto:s.behnia@sci.uut.ac.ir
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. ]6 [شودگرافن) می نقاط شبکۀ هاي کربن از برخیاتم
آیند تولید ممکن است برخی از حین فردر، چنینهم
ي مانند نیتروژن جایگزین هاي دیگرهاي کربن با اتماتم

در  1نظمیعنوان بیبه نیتروژنهاي ، اتمواقع شود. در
آل انحراف از حالت کریستالی ایده کنند.شبکه عمل می

اي و شبکه 2هايجمله نقص ها ازدلیل حضور ناکاملیبه
 الکترونیکی خواصر تغییبه منجر تواندمی 3هاناخالصی

این . ]7 [ها شوداین نانوساختار 4ویژه گاف انرژيبه
 نظمی اندرسون در شبکۀها موجب ایجاد بیناکاملی

دف ایجاد ترین هشود. مهمگرافن و نانوساختارهاي آن می
ساختارهاي گرافنی، ایجاد می اندرسون در نانونظبی

باشد. در این نانوساختارها می ]8[ 5جایگزیدگی اندرسون
 جایگزیدگی در ۀمطالعها براي ترین روشیکی از مناسب

فاده باشند استمی نظمیکه داراي بی کوآنتومیهاي شبکه
. در تلاش ]9[ باشدمی 6ي تصادفیهاماتریس ۀریظاز ن

هاي سیستم ۀدن روشی مناسب براي مطالعبراي پیدا کر
 هايماتریس ۀاولین کسی بود که نظری ]10[ اتمی ویگنر

هاي روش ةرح کرد. این نظریه مبنا و شالودتصادفی را مط
تار منظم رفطیفی جهت تشخیص رفتار آشوبناك از  ۀمطالع

جمله پرکاربردترین  زباشد. امی کوآنتومیدر مکانیک 
اي ههاي تصادفی آنسامبلماتریس ۀها در نظریآنسامبل

 ۀسه دستها بهه خود این آنسامبلباشند کسین میؤگا
هاي یکانی ، آنسامبلGOEسیؤهاي متعامد گاآنسامبل

 GSE سیؤگا ۀتافتهاي همآنسامبلو  GUEسیؤگا
 يانرژ يازهاتر وخیزافتشوند. بندي میتقسیم
ار رفت هاآن یکی(که معادل کلاس کوآنتومی هايسیستم

                                                             
1 Disorder 
2 Defect 
3 Impurity 
4 Energy gap 
5Anderson localization 

 در ینلتویهام هايتقارنبسته به توانمیآشوبناك دارد) را 

رین پرکاربردت بندي کرد.فوق دسته يهااز آنسامبل یکی
 ۀاصلهاي تصادفی توزیع فماتریس ۀمبناي نظری تحلیل بر
 sP)( باشد که در تحلیلمی )sP)(هاي مجاور(بین تراز

ترازي  براي تعیین دافعۀ 7با استفاده از تابع توزیع برودي
 . براي مطالعۀ]11[ شوداستفاده می از پارامتر 

عایق و گذاز فلز به کوآنتومیهاي جایگزیدگی در سیستم
 . نظریۀ]12-14[توان از این پارامتر استفاده کرد می

 آشوب يتئورصادفی امکان استفاده از هاي تماتریس
وب آش يتئورهاي از ابزارآورد. را فراهم می کوآنتومی
ص تشخیتوان براي مانند تحلیل طیفی می کوآنتومی

  ت.بهره گرف کوآنتومیهاي پایداري و ناپایداري سیستم
عایق در گذار فلز به ۀهدف پژوهش حاضر مطالع

دار در حضور میدان الکتریکی  هاي گرافنی نقصنانولوله
مبناي هامیلتونی  ، برباشد. براي این منظورخارجی می

ترین کنش مابین نزدیکگرفتن برهم نظر و با در بستتنگ
و تحلیل  8فرکتالتحلیل مولتیها، با استفاده از همسایگی

 ۀنتایج حاصل با نظری ۀمقایس طیف انرژي و نهایتاً 
گذار رسانا  تحلیل و بررسیبههاي تصادفی ماتریس

  .پردازیمعایق در این نانوساختارها میبه

  بستمدل تنگ
ها را جايدر حضور تهی 9صندلیگرافنی دسته ۀلولنانو   

. )1(شکل گیریموان سیستم مورد مطالعه در نظر میعنبه
ترین یککنش نزدهمگرفتن بر نظر سیستم با در هامیلتونی

6 Random matrix theory 
7 Brody distribution 
8 Multifractal 
9 Armchair 
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ته چنین نوشبست ها با استفاده از تقریب تنگهمسایه
   شود:می

10 HHH                                                         1 

ۀ مربوط جمل 1Hو  گرافنی ۀلولنانوهامیلتونی  0H که
 باشد.میدان الکتریکی خارجی می حضوربه

j
ji

icci
i

ic cctccH 


 
,

0                        2  

 هاي کربناتم 1جایگاهی ر انرژيبیانگ cفوق ۀدر رابط
0)(.باشد و مقدار آن برابر است با می eVc  

)(72.2 eVtcc  هاي کربن اتم بین 2انتگرال جهش
 .]15[ باشدمجاور می

ii cc (نابود)  عملگر خلق )(
 .ام استi الکترون در جایگاه ji اشاره  ,

با معرفی  .]15[ ها داردترین همسایهنزدیککنش مبرهبه
، گرافنی لولۀدر نانو هاجاياي از نوع تهیهاي شبکهنقص

 گردند.کربن در محل نقص از شبکه حذف می هايمات
حذف انتگرال در محل نقص منجر به حذف اتم کربن

حذف شده با سه اتم کربن مجاور بین اتم کربن  جهش
ت باعث تغییر طول پیوند و ییراچنین این تغشود. هممی
ر ی مقدار انتگرال جهش دبیان بهتر تغییر بسیار جزئبه

در این  شود.اي میمحل نقص شبکهیک بهنواحی نزد
لوله ثابت مقدار انتگرال جهش در سراسر نانومطالعه 

 .]16[ فرض شده است

 ن جملهاعمال میدان الکتریکی خارجی باعث اضافه شد 
  شود:شبکه میهامیلتونی زیر به

                                                             
1 On-site energy 

i
i

ii ccxeEH  1                                    3 

 امتداد میدان الکتریکی در Eار الکتریکی، ب e که در آن
 لولهطول نانو ام در امتدادiموقعیت اتم ixلوله وطول نانو

  .]14[ باشدمی

  
یکی ها. میدان الکترصندلی در حضور ناخالصیله گرافنی دستهنانولو .1شکل

  در امتداد محور نانولوله اعمال شده است.

  هاي تحلیل و بررسیروش
 تحلیل ۀزمین در کاربرديپر ابزار کلاسیک آشوبۀ نظری   

 آشوب که آنجا . ازاست کلاسیک هايسیستم دینامیک

 شده نهاده بنا فاز فضاي در مسیر تعریف مبناي بر کلاسیک

 کوآنتومی دنیايبه تعریف این مستقیم تعمیم است

دو  داراي کوآنتومی هايمسیست. نیست پذیرامکان
 که هستند موج توابع و انرژي ترازهاي اصلی ۀمشخص

 براي رواین زا .]17[ کنندتوصیف می را آنها دینامیک

 خود توجه باید کوآنتومی هايدر سیستم آشوب تعریف

منظور با اینکنیم. به معطوف کمیت دو این دینامیکبه را

2 Hopping integral 
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فرکتال و نظیر تحلیل مولتی کوآنتومیز ابزارهاي استفاده ا
  پردازیم. ستم میحلیل سیتتحلیل طیفی به

   فرکتالتحلیل مولتی
 هاي فلزي و عایقگذار بین حالت منظور درك بهتربه   

این  گیرد.تالی مورد استفاده قرار میکفرتحلیل مولتی
 ۀها براي مطالعها روشتحلیل ازجمله مفیدترین

. با استفاده ]18[ باشدمی 1هاي دینامیکی غیرخطیسیستم
3و بعد تعمیم یافته  f)( 2از طیف تکینگی

qD 

ین کرد. تعیا فرکتالی سیستم رهاي مولتیتوان ویژگیمی
2شودفرکتال فرض میبراي تحلیل مولتی

i  مقدار تابع
باشد.  dLبعدي با حجم  dام یک شبکۀi مکانموج در 
جعبه  lNاگر بتوانیم سیستم را با تعداد  ،صورتدر این

 احتمال یافتن الکترون در جاروب کنیم، lطول ضلع به
K:امین جعبه برابر است با  


i

ik l 2)(  lNk  و     ,...,3,2,1                     4 

)()(
1

llp
lN

k

q
kq 



                                               5 

 مشخصی از ةبراي محدود
L
l توان نوشت:می  

)()( q
qP                                                     6 

  اریم:د با استفاده از تبدیل لژاندر براي طیف تکینگی

                                                             
1 Nonlinear dynamical systems 
2 Singularity spectrum 
3 Generalized dimension 

( )( ) d qq
q
  fq)(         و             

)()( qqf qq                                      7 

)(f از  تابعی محدب شد و بیشترین مقدار بامی
dm آن در محدودة   کهدارد طوريقرار

 df m )( جا باشد. در اینمیd  معرف بعد
باشد. دامنۀ طیف تکینگی در توپولوژیکی سیستم می

 محدودة   که شود طوريتعریف می ,

  0 طیف تکینگی  است. محدودة دامنۀ
 اشد.بر مختلف پارامتر کنترل متفاوت میازاي مقادیبه

اسخ توان پهاي مختلف میطیف دامنۀ ۀبنابراین با مقایس
رل ختلف پارامتر کنتسیستم دینامیکی را براي مقادیر م

 هاي جالب طیف تکینگیچنین از ویژگیتعیین نمود. هم
 هايحالتبراي  f)(گی تابع این است که پهن شد

 5گسترده هايحالت(پایدار) نسبت به 4گزیدهجاي
حالت عبارت دیگر، هر چه به(آشوبناك) بیشتر است. به

ابد. یطیف تکینگی کاهش می ک شویم دامنۀفلزي نزدی
  .]19[ شودتر میباریک f)(یعنی تابع 

  صورت زیر معرفی کرد:توان بهبعد تعمیم یافته را می

( ) / ( 1)qD q q                                           8 

4 Localized states 
5 Extended states 
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qDرسانا  براي d ،0عایق  برايqD   و براي
دست به 8ۀبا استفاده از رابط qDکتال رفهاي مولتیحالت

  .آیدمی

  تحلیل طیفی
وسط ت کوآنتومیي هاهاي انرژي سیستمافت و خیز تراز   

در  کوآنتومی هايسیستمبراي سونی (توابع توزیع پوا
وبناك و آشپذیر که رفتار کلاسیکی آنها غیرانتگرال ناحیۀ

هایی که معادل سیستمبراي ( پایدار است) و ویگنري
در  شود.بندي میآشوبناك دارد) دستهکلاسیکی آنها رفتار 

کترین نزدیم توزیع فضایی ناهبندي از معیاري باین دسته
، یک سري از سوي دیگر .شودمی استفاده 1هاهمسایگی

ت هاي دینامیکی وجود دارند که گذار از حالسیستم
 اي اینبر ،واقع . درکنندپواسونی به ویگنري را تجربه می

 هاي انرژي تا حدي آشوبناكتوزیع فضایی تراز هاسیستم
 وديبر از تابع توزیع باشد. در این رژیم میانی معمولاًمی

  شود:استفاده می ]20[

)exp()( 1 
 sAssP                          9 

  که

)1( A   و  
1

1
2


























                10 

nEEEکه در صورتی ,...,, از  اي مرتب شدهدنباله 21
 لۀفاص، باشد نوعی کوآنتومیطیف انرژي یک سیستم 

nnnصورت بهها نزدیکترین تراز EEs  1  تعریف
                                                             

1 Neatest neighbor spacing distribution 

 پارامتر شود. تابع برودي، تابع تک پارامتري بامی
تابع توزیع برودي به 0که براي باشد. طوريمی

)()(توزیع پواسونی sesP  شود و براي تبدیل می
1 تابع برودي متناظر با تابع توزیع ویگنري

 )
4

( 2

2
)(

s
sesP

 
 باشد. بنابراین با تعیینمی توان می

  هاي انرژي سیستم را پیدا کرد.توزیع تراز

 نتایج و بحث

 ۀلولنانو ،عایقگذار فلز به ۀدر این مقاله براي مطالع   
هاي کل با تعداد اتم )15,15( صندلیگرافنی دسته

3090N بنابراین ماتریس  ر گرفته شده است.نظ در
)3090()3090( هامیلتونی یک ماتریس   .خواهد بود

تعیین  و آوردن ماتریس هامیلتونی دستبعد از به
توان می 4ۀبردارها، با شروع از رابطتوابع و ویژهویژه

)(f  وqD اینکه اسبه نمود. با توجه بهرا مح
)0( تراز انرژي صفرهاي انرژي نزدیک بهتراز eVE  

محاسبات حول این تراز  اي در رسانش دارند،سهم عمده
نتایج عددي حاصل از مطالعۀ طیف ه است. یافت تمرکز

]8.0,8.0[ انرژي تکینگی براي بازة cccc tt ازاي به
  شده است.   هئارا 2مختلف میدان الکتریکی در شکلمقادیر 
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الکتریکی خارجی  میدان مقادیرمختلفبه f)(نمودار وابستگی .2شکل

میدان رنگ مربعی متعلق بهمنحنی بنفش .دارگرافنی نقص لولۀبراي نانو
0( )E V nmمیدانمتعلق به دارستارهرنگ ، منحنی سبز 

 0.3( )E V nm  میدان لق بهعاي مترنگ دایرهمنحنی آبیو
 0.84( )E V nm باشد.می  

ع صورت یک تابدهد که طیف تکینگی بهنشان می 2شکل
ةشد و بیشترین مقدار آن در محدودبامی محدب از 

 2m 2 کهقرار دارد طوري)( mf  باشد. می
ی میدان الکتریکبا افزایش دهد که همچنین شکل نشان می

تابع  دامنۀ f این امر بیانگر آن است  .یابدافزایش می
تریکی تمایل سیستم براي ایش میدان الککه با افز

 ابد.یفاز عایق افزایش مین و رسیدن بهتر شدگزیدهجاي

دهد که با افزایش بیشتر میدان محاسبات نشان می
84.0)/( الکتریکی از مقدار nmVE  ، دامنه طیف

 دان الکتریکیمی آستانۀکند. بنابراین حد تغییر نمیینگی کت
 مورد مطالعه برابر با لولۀگذار براي نانو ةبراي بروز پدید

)/(84.0 nmVE  نه که از شکل گوباشد. همانمی
میدان  ازاي آستانۀطیف تکینگی به پیداست افزایش دامنۀ
، انهازاي میدان آستبه ،واقعباشد. درالکتریکی بیشتر می

    دهد.خود نشان می ازسیستم رفتار متمایزي 

براي الی فرکت یافتهمنظور بررسی بیشتر، بعد تعمیمبه
 الکتریکی درمیدان ازاي همان مقادیر بهدار نقص لولۀنانو

افزایش شکل در این نمایش داده شده است.  3شکل
الکتریکی  میدان زمان با افزایش مقدارهم ܦپراکندگی 

84.0)/(ا ت nmVE  پهن  کتالیفرمولتی ۀمشخص نگربیا
بزرگی از جایگزیدگی را  ۀباشد. چنین رفتاري درجمی

 ۀآستان ر ازجا نیز براي مقادیر بزرگتکند. در اینمشخص می
ته تغییر یافپراکندگی بعد فرکتالی تعمیم میدان الکتریکی، 

نج پ است که نتایج بالا در نظر گرفتن ذکرلازم به .کندنمی
 اصلن حگراف ۀدر شبک هاجايتهیموقعیت تصادفی براي 

یر نتایج تغی هانقص اد موقعیتاند و با افزایش تعدشده
  .کندنمی

  
میدان الکتریکی خارجی مقادیر مختلف به qDنمودار وابستگی .3شکل

میدان رنگ مربعی متعلق به منحنی بنفش .دارگرافنی نقص ولۀبراي نانول

0( )E V nm ،میدانبه متعلق دارستاره رنگ منحنی سبز 

 0.3( )E V nm میدان لق بهعاي مترنگ دایرهمنحنی آبیو
 0.84( )E V nmباشد.می  

ۀ للونتایج حاصل از تحلیل طیفی براي نانو 4در شکل
ها در ايجبراي تهیگرافنی با در نظرگرفتن پنج موقعیت 

)0غیاب میدان الکتریکی خارجی ( )E V nm نشان (
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رنگ مربوط در این شکل نمودار سیاه .داده شده است
 و نمودار گزیدگی)ویگنري (متناطر با ناجاي توزیعبه

واسونی (متناظر با توزیع پرنگ مربوط بهقرمز
یج عددي ابیانگر نتکانی نمودار پله باشد.گزیدگی) میجاي

یز رنگ نباشد. نمودار سبزیم در غیاب میدان الکتریکی
 ه این نمودار نتیجۀباشد کوزیع برودي مینشان دهندة ت

هاي تصادفی ماتریس یابی نتایج عددي با نظریۀدرون
دار در نقص لولۀکه نانو توان فهمیدمی 4. از شکلباشدمی

 ي ازفتاري ویگنرر تقریباًی خارجی غیاب میدان الکتریک
 صورت یکرت دیگر سیستم بهعبادهد بهخود نشان می

متوجه حضور  4قتر در شکلکند. با نگاه دقیفلز عمل می
کانی با ارتفاع در ابتداي نمودار پله ]21[ 1پیک شنیرلمن

حضور این پیک موجب شده است  شویم.می 0.8   تقریباً 
 تعلاین پیک به کاهش یابد. 55.0 به که مقدار پارامتر 

زایش در اینجا با افباشد. وجود تبهگنی بالا در سیستم می
پنج  بیشتر ازبه هاقصبراي ن اي تصادفیهتعداد موقعیت

تغییر  دست آمده براي پارامتر مقدار به ،موقعیت
  کند.نمی

  
ر گرفتن پنج با در نظ گرافنی ولۀبراي نانول sP)(نمودار توزیع  .4شکل

( میدان الکتریکی خارجی ها در غیابجايموقعیت براي تهی
0( )E V nm( رمز ق، منحنی توزیع ویگنريمربوط به رنگ سیاه. منحنی

                                                             
1 Shnirelman peak 

و  ديتوزیع برومربوط به سبزرنگتوزیع پواسونی، منحنی ربوط بهرنگ م
  .باشدنتایج عددي میاي مربوط بهمنحنی پله

 ازاي مقادیر مختلف میدانبهتحلیل طیفی  ۀنتایج مطالع
ایش حاکی از آن است که با افز 5الکتریکی در شکل

دن تم براي رسیتدریجی میدان الکتریکی تمایل سیس
اي ازکه بهیابد، طوريتر افزایش میحالات جایگزیدهبه

84.0)/( میدان الکتریکی nmVE  کاملاً ارسیستم رفت 
صورت یک نافلز رفتار هدهد و بپواسونی از خود نشان می

 رنگ). دررنگ با نمودار سیاهکند (انطباق نمودار آبیمی
ر براي پارامت دست آمده از نتایج عددياین حالت مقدار به

 چنین محاسبات نشانهم باشد.می 01.0 برابر با 
افزایش بیشتر میدان الکتریکی مقدار پارامتر  با دهد کهمی
 کند.تغییر نمی  

ر مقادی در حضوردار گرافنی نقص لولۀبراي نانو sP)(نمودار توزیع  .5شکل
، توزیع پواسونیوط بهسیاه مربمنحنی  .الکتریکی خارجیمیدان  مختلف

متعلق گ رنمنحنی بنفشباشد. توزیع ویگنري میمنحنی قرمزرنگ مربوط به
)0ن میدابه )E V nm ،میدانمتعلق به رنگمنحنی سبز 

 0.3( )E V nm0.84میدان متلق بهرنگ منحنی آبی و( )E V nm

  اشد.بمی 
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  گیرينتیجه

نی گراف لولۀعایق در نانوگذار فلز بهحاضر،  ۀدر مطالع   
 ل مولتیو تحلی تحلیل طیفی با استفاده از نظریۀدار نقص

ر رابست مورد مطالعه قمبناي هامیلتونی تنگ فرکتال بر
دهد که گذار فلز دست آمده نشان میهگرفت. نتایج ب

امتداد محور  دان الکتریکی دراعمال می عایق نتیجۀبه
یدان م ر اینکه، مقدار آستانۀتباشد. مهمدار مینقص لولۀنانو

84.0)/(الکتریکی ( nmVE عایق ) براي گذار فلز به
فزایش ، امیدان الکتریکی ازاي مقدار آستانۀتعیین شد. به

عد ندگی بچنین افزایش پراکطیف تکینگی و هم دامنۀ
تفاده از با اس باشد.مشخص می کاملاً  یافته فرکتالیتعمیم

غیاب  دار درنقص لولۀکه نانو توان فهمیدتحلیل طیفی می
خود  آشوبناك از تقریباً  میدان الکتریکی خارجی رفتاري

با افزایش تدریجی شدت میدان الکتریکی  دهد.نشان می
که ريشود طوحالت پواسونی نزدیک میسیستم به رفتار

84.0)/( الکتریکی ازاي میدانبه nmVE   سیستم رفتار
ا توان ببنابراین می دهد.خود نشان می پواسونی از کاملاً 
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