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АНОТАЦІЯ 

Гераскевич В.М. Низькотемпературний магнітоопір багатостінних 

вуглецевих нанотрубок досконалої структури 

Кваліфікаційна робота бакалавра. Галузь знань: 10 Природничі науки. 

Спеціальність:104 Фізика та астрономія. Освітня програма: Фізика. 

Спеціалізація: Фізика наноструктур в металах та кераміках. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра 

загальної фізики. – Київ, 2020.  

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Овсієнко І.В. 

 

В роботі досліджений магнітоопір багатостінних вуглецевих нанотрубок 

в залежності від температури та величини магнітного поля. Дослідження 

проведені в температурному інтервалі від 4.2 K до 200 K та в магнітних полях 

до 9 Tл. Виявлено, що магнітоопір є від’ємний в всьому температурному 

інтервалі, при цьому характер залежності магнітоопору від магнітного поля 

змінюється. При малих магнітних полях спостерігається квадратична відносно 

магнітного поля залежність провідності, в той час як при зростанні магнітного 

поля має місце логарифмічна залежність провідності від магнітного поля. 

Показано, що для багатостінних вуглецевих нанотрубок досконалої структури 

провідність в магнітному полі описується в рамках моделей слабкої локалізації 

та взаємодії носіїв заряду, причому внесок в провідність за рахунок ефекту 

слабкої локалізації суттєво перевищує доданок до провідності за рахунок 

ефекту взаємодії носіїв заряду. В рамках вказаних моделей з використанням 

експериментальних даних з температурної та польової залежностей 

магнітоопору оцінені значення енергії Фермі і константи взаємодії носіїв 

заряду, а також визначений явний вигляд температурної залежності часу 

релаксації фази хвильової функції  

Ключові слова: багатостінні вуглецеві нанотрубки, магнітоопір, слабка 

локалізація та взаємодія носіїв заряду, час релаксації фази хвильової функції. 
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SUMMARY 

Heraskevych V.M. Low-temperature magnetoresistance of multiwall carbon 

nanotubes with perfect structure 

Bachelor qualification work. Branch of knowledge: 10 Natural Sciences. Specialty: 

104 Physics and astronomy. Educational program: Physics. Specialization Physics of 

nanostructures in metals and ceramics. - Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Faculty of Physics, Department of General Physics. - Kyiv, 2020. 

Research supervisor: Ph.D, Ovsiienko I.V. 

 

In the presented work, the magnetoresistance of multiwall carbon nanotubes 

depending on the temperature and magnitude of the magnetic field is investigated. 

The investigations have been carried out in the temperature range from 4.2 K to 

200 K and in magnetic field up to 9 T. Found that the magnetoresistance is negative 

in the whole temperature range of research. However, the character of the magnetic 

resistance dependence on the magnetic field changes. At small magnetic field there is 

a quadratic dependence of the relative conductivity on the magnetic field, with 

increasing of the magnetic field a logarithmic field dependence of the relative 

conductivity occurs. It is shown that the conductivity in magnetic field of multiwall 

carbon nanotubes with perfect structure at low temperatures is described in the terms 

of models of weak localization and interaction of charge carriers. Moreover, the 

additive to conductivity due to the effect of charge carrier’s weak localization 

significantly outperforms the additive to conductivity due to the charge carrier’s 

interaction effect. In the terms of these models with the experimental data on the 

magnetoresistance field and temperature dependences the values of the Fermi energy 

and the interaction constant, as well as the exact form for the temperature dependence 

of the relaxation time of wave function phase have been determined.  

Keywords: multiwall carbon nanotubes, magnetoresistance, charge carrier’s 

weak localization and interaction effects, relaxation time of wave function phase.  
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Вступ 

Карбон грає значну роль в природі. Важко назвати хімічний елемент, 

який мав би більше розповсюдження в природі, ніж карбон. Тільки в твердому 

стані карбон існує в декількох структурних модифікаціях, які значно 

відрізняються за своїми фізичними та хімічними властивостями. До недавнього 

часу були відомі три модифікації карбону, які відрізняються типом 

гібридизації: алмаз (sp3 – гібридизація), графіт (sp2 – гібридизація, за рахунок 

якої кожний атом карбону має три ковалентні зв’язки в одній площині, що 

приводить до утворення сіток з правильних гексагонів) та карбід (sp – 

гібридизація, атоми утворюють паралельні ланцюги поліїнового або 

кумуленового типів). Відкриття в 1980-х роках нових стабільних карбонових 

наноструктур (фулеренів та нанотрубок) дало новий поштовх у розвитку фізики 

нанорозмірних матеріалів.  

Кількість робіт в галузі дослідження наноматеріалів і розробки 

нанотехнологій та наноструктур зростає з кожним роком. Важливе місце серед 

наноструктурних матеріалів тіл займають карбонові нанотрубки . 

Зацікавленість до вивчення карбонових нанотрубок обумовлена як їх 

унікальними фізико-хімічними характеристиками, так і великим майбутнім їх 

прикладного використання. Можна відзначити дві основних мети, що 

спонукають на розвиток досліджень карбонових нанотрубок. По-перше, це 

фундаментальний аспект, який пояснюється нанорозмірами карбонових 

нанотрубок, що приводить до унікальних фізико-хімічних характеристик 

карбонових нанотрубок. По-друге, завдяки таким властивостям, карбонові 

нанотрубки характеризуються значним прикладним потенціалом, що привертає 

до них інтерес зі сторони дослідників, які розробляють нові технології й нові 

типи пристроїв та матеріалів. 

Карбонові нанотрубки мають унікальні механічні, електричні і теплові 

характеристики, що дає можливість їх практичного застосування. Поєднання 

унікальних властивостей карбонових нанотрубок з найрізноманітнішими 
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формами виробів відкриває великі можливості для створення нових матеріалів з 

метою застосування в багатьох сферах, зокрема в авіа- та військовій 

промисловостях, автомобілебудуванні, медицині та ін. Тому дослідження 

всього спектру властивостей карбонових нанотрубок є нагальною задачею.  

В літературі достатньо уваги приділено теоретичним питанням 

властивостей одностінних карбонових нанотрубок ідеальної структури. Проте, 

на сьогоднішній час недостатньо дослідженим є питання взаємозв’язку між 

особливостями структури багатостінних вуглецевих нанотрубок, різноманіття 

яких є набагато більшим, ніж одностінних карбонових нанотрубок, та 

механізмами електро- та магнітопровідності в них. 

 

Метою даної роботи було встановлення особливостей електротранспорту 

в магнітному полі при низьких температурах в багатостінних вуглецевих 

нанотрубках досконалої кристалічної структури. 
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1.Огляд літератури 

1.1.  Будова та зонна структура одностінних та багатостінних вуглецевих 

нанотрубок. 

Вуглецеві нанотрубки (ВНТ)– це протяжні циліндричні структури, які 

мають всередині суцільну порожнину [1]. Вуглецеві нанотрубки можуть бути 

одностінні та багатостінні. Діаметр ВНТ складає від десятих (для одностінних 

ВНТ) до декількох десятків нанометрів (для багатостінних ВНТ), а їх довжина 

може досягати часток міліметра. Одностінні нанотрубки являють собою 

одновимірні структури, отримані в результаті згортання гексагональної 

графітової площини в трубку. Закінчується така трубка, зазвичай, 

напівсферичною „шапочкою”, що може розглядатися як половина молекули 

фулерена. На рисунку 1.1. наведено схематичне зображення „відкритої” 

одностінної вуглецевої нанотрубки. 

 

Рис.1.1. Схематичне зображення „відкритої” одностінної вуглецевої нанотрубки 

Особливе місце серед одностінних нанотрубок займають так звані 

«armchair-нанотрубки» або нанотрубки з однаковими індексами хіральності (n, 

n). В нанотрубках такого типу два С- С- зв’язки між сусідніми атомами 

карбону, що входять до складу кожного гексагону в графітовому шарі, 

орієнтовані паралельно поздовжньої осі нанотрубки. Нанотрубки з подібною 

структурою мають металічний характер провідності [1]. 
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Багатостінні (multi-walled) нанотрубки (БВНТ) відрізняються від 

одностінних різноманіттям форм і конфігурацій. Різноманіття структур 

проявляється як в поздовжньому так і в поперечному напрямках. Відстань між 

стінками трубки у БВНТ близька до відстані між шарами графіту (0.34 нм), а у 

дефектних БВНТ може досягати 0.4-0.5 нм. В цьому випадку БВНТ нагадують 

фулерени з структурою подібною до цибулини. Число шарів може досягати 

декількох десятків, міжшарова відстань в бездефектних БВНТ залежить від 

діаметра трубок і зменшується із зростанням кількості шарів в трубках ростом 

від 0.39 нм до 0.34нм.  

На рис. 1.2 наведене схематичне зображення багатостінної ВНТ з 

структурою типу «russian dolls». 

 

Рис.1.2. Схематичне зображення багатостінної вуглецевої нанотрубки 

Як видно з рисунку, структура ВНТ типу «russian dolls» являє собою 

сукупність коаксіально вкладених одна в одну циліндричних трубок (рис. 1.3а). 

Інший різновид структури багатостінних ВНТ являє собою сукупність 

вкладених одна в одну коаксіальних призм (рис. 1.3б). Існують також структури 

БВНТ, що нагадують єгипетський сувій (scroll) (рис. 1.3в) [2].  
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Рис.1.3. Моделі структур багатостінних ВНТ: «russian doll» (a); шестигранна 

призма (б); сувій (в) [2] 

Електронна будова одностінних ВНТ визначається їх хіральністю. 

Приблизно одна третина одностінних ВНТ різної хіральності має металічний 

характер провідності, в той час як інші дві третини – напівпровідникові ВНТ. 

„Металічні” ВНТ характеризуються індексами (n-m)=3q, де q- нуль або ціле 

число. Всі ВНТ з конфігурацією “armchair“ (q=0; n=m) мають металічний 

характер провідності (Рис. 1.4) [3].  

 

Рис.1.4. Розподіл енергії і відповідності густини станів для металічних 

нанотрубок [3]. 

Електронна структура напівпровідникових ВНТ характеризується 

наявністю забороненої зони, ширина якої обернено пропорційна діаметру 

трубки (рис. 1.5) [4].  

 

Рис.1.5. Розподіл енергії і відповідної густини станів для 

напівпровідникових  нанотрубок [4] 
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При збільшенні діаметру трубки значення ширини забороненої зони 

прямує до нуля, як в слабо впорядкованих графітах: 
d

Eg
9.0 , де Eg – де ширина 

забороненої зони в електронвольтах, d – діаметр одностінної нанотрубки в 

нанометрах [5]. 

Прийнято вважати, що значення Eg знаходяться в інтервалі від 0.4еВ до 

1.0еВ [6]. 

Для багатостінних ВНТ електронна структура подібна до електронної 

структури дрібнокристалічних слабовпорядкованих графітів (рис. 1.6), для яких 

валентна зона та зона провідності мають форму кутів, що торкаються в кутах 

зони Бріллюена, при цьому рівень Фермі зміщений в валентну зону, що 

пов’язано із більшою концентрацією дірок в порівнянні із концентрацією 

електронів в багатостінних ВНТ. Чим більш дефектною є багатостінна ВНТ, 

тим більша концентрація дірок в порівнянні з концентрацією електронів [7]. 

                                          

Рис. 1.6. Схематичне зображення електронної структури багатостінної 

ВНТ. 

1.2. Моделі електропровідності одностінних та багатостінних вуглецевих 

нанотрубок 

ВНТ це широкий клас матеріалів, що, в залежності від методів та умов 

отримання, дуже відрізняються за структурними характеристиками і, 

відповідно, за параметрами електронної структури [8]. Наявність структурних 

дефектів у вуглецевих матеріалах, зокрема, в ВНТ, суттєво впливає на їх 
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електронні, транспортні і магнітні властивості [9]. Різниця в структурних 

параметрах ВНТ також спричинює відмінності в електротранспортних 

властивостях, а саме різні механізми термо-ерс, магнітоопір, 

електропровідність та інші [10]. 

В роботах [11, 12] Були проведені дослідження електропровідності в 

плівках з повздовжньо орієнтованих ВНТ. В результаті досліджень були 

одержані температурні залежності питомого електричного опору плівки ВНТ в 

діапазоні температур від 0.03 К до 300 К. Встановлено, що питомий опір ρ(Т) в 

напрямку, паралельному орієнтації ВНТ ρпар, змінювався в діапазоні (110-2 – 

810-4) Омм, при цьому спостерігалася залежність  lnρ=f(Т-1/2). Такою ж 

залежністю від температури описується і ρпер(Т) в поперечному напрямку. 

Анізотропія ρпер/ ρпар ~ 8 і не залежить від Т. Якщо Т<0.1 К залежності виходили 

на насичення. Величина ρ плівки ВНТ перевищує значення, що характеризує 

індивідуальну ВНТ, ρ якої, близький до відповідного значення для графіту. З 

цього випливає, що опір плівки ВНТ визначається опором самих ВНТ і точками 

контактів між окремими ВНТ. За перенос заряду в плівках ВНТ відповідає 

стрибковий механізм провідності. Нелінійний спад опору разом зі зростанням 

температури вказує на активаційний характер стрибкового переносу заряду. 

У роботах [13, 14] вимірювався електроопір ρ однієї окремої ВНТ 

чотирьохзондовим методом. Було встановлено, що опір ρ може змінюватись в 

межах від (5.110-8 до 810-3) Омм. Мінімальне значення опору ρ на два порядки 

менше, ніж значення питомого опору ρ для графіту. Більша частина трубок має 

металеву провідність, а менша проявляє властивості напівпровідника, ширина  

забороненої зони якого (0.1 - 0.3) еВ. 

Дослідження електричних властивостей багатостінних ВНТ [15-18] 

показують, що значення опору для різних ВНТ є суттєво різними. Наприклад, 

при температурі 293 К опір ρ ВНТ з діаметром 10 нм дорівнював 810-3Омм, а 

для ВНТ з діаметром 18.2 нм опір ρ = 5.1 10-8 Ом м. При 293 К опір ρ ВНТ може 

бути такого порядку, або нижчий, ніж опір ρ вздовж графітових площин. 
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Температурна залежність електроопору ρ(Т) цих ВНТ також є суттєво різною. 

Загальним для ВНТ, які досліджувались в даних роботах, є те, що 

спостерігалось постійне зростання опору ρ при зменшенні Т. В роботах 

припускається, що для даних ВНТ варіації в опорі відбуваються за рахунок змін 

в концентрації носіїв та їх рухливості. Але, в інших випадках опір ВНТ 

проявляв напівпровідникові властивості. Температурний хід питомого опору 

ВНТ показував спад, який виходив на певний рівень при Т < 220 К. Автори 

передбачають, що при цій температурі може відбуватись перехід від 

властивостей діелектрика до властивостей металу. Автори пояснюють складну 

температурну залежність провідності багатостінних ефектом взаємодії у трубці, 

а також наявністю дефектів. 

В літературі описані декілька моделей електропровідності вуглецевих 

нанотрубок в залежності від їх будови та ступеня структурної досконалості. 

Бездефектна ідеальна одностінна ВНТ характеризується моделлю сильно 

взаємодіючої одновимірної Латтінгерівської рідини [19]: 

ρ=β1Т-α     (1.1) 

α = (g + − 2)/8,    (1.2) 

де β1 та α – константи, g – характеризує ступінь взаємодії носіїв заряду в 

системі, згідно до [Ошибка! Закладка не определена.] α = 0.445, g = 0.186.  

Провідність одностінних ВНТ неідеальної структури або структурних 

утворень з одностінних ВНТ, наприклад, джгутів, матів, пояснюється 

складними моделями. В моделях провідності джгутів з одностінних ВНТ 

враховується провідність однієї ВНТ та провідність сполучень ВНТ, що має 

металічний характер. В [20] запропонована модель провідності джгутів і матів, 

що складаються з одностінних ВНТ: 

ρ(T) = β T + β T,    (1.3) 

де β2T – характеризує провідність сполучень ВНТ, що має металічний 

характер. 
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В роботах [21,22] автори пропонують описувати провідність дефектних 

одностінних ВНТ в моделі: 

ρ(T) = β T + β T + β exp (  
(  )),   (1.4) 

де другий доданок, який з’являється при високих температурах, описує 

металічну провідність з’єднань ВНТ, а третій доданок описує бар’єрну 

провідність, також він враховує флуктуаційне тунелювання через тонкий 

бар’єр, який створюється дефектами ВНТ. Параметри Т1 та ТS зв’язані з 

тунельним бар’єром та дають вклад до провідності при Т < 42 К. Т1 – 

температура, нижче якої провідність бар’єрна, ТS - температура, вище якої 

термоактивована провідність над бар’єром. β2 і β3 – коефіцієнти, що 

визначаються геометрією зразка. 

Для опису електропровідності багатостінних ВНТ застосовуються моделі, 

які використовуються для опису транспортних властивостей графітових 

матеріалів. 

У великій кількості випадків, коли структура багатостінних ВНТ не є 

досконалою, провідність багатостінних ВНТ описують в моделі стрибкової 

провідності [23, 24] В режимі стрибкової провідності із змінною довжиною 

стрибка опір залежить від температури за таким законом: 

휌(Т) = 휌 푒푥푝 (
푇 
푇

)  

훼 =
 ∗

,      (1.5) 

де n* – розмірність простору, у якому відбуваються стрибки. 

Характеристична температура:  

푇 =  
 (   )   

,    (1.6) 

де ξ – довжина локалізації, N0(EF) – густина станів на рівні Фермі у 

просторі даної розмірності, ηc – числовий коефіцієнт, kB – константа Больцмана. 
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В рамках даної моделі описується електроопір ВНТ в роботі [13] (Рис. 

1.7). 

 

Рис.1.7. Температурна залежність опору плівок вихідних та очищених  

ВНТ в лінійних координатах lnR/R0=f(T-1/4), 1 – експериментальна крива, 2 – 

теоретична [13] 

Для опису провідності багатостінних ВНТ більш досконалої структури 

використовується модель Уоллеса провідності графіту [25]: 

휌 = √    ħ
   

,     (1.7) 

де γ0 – інтеграл перекриття хвильових функцій електронів в шарі графіту, 

а0 –стала решітки, d002 – міжплощинна відстань між шарами графіту, ħ – 

постійна 

Планка, EF – енергія на рівні Фермі, Lef – довжина вільного пробігу носіїв 

заряду, e – заряд електрона. 

В [26] температурну залежність електроопору в багатостінних ВНТ 

автори пояснюють в рамках “двозонної” моделі провідності, яка 

використовується для опису електротранспортних властивостей графітових 

матеріалів. Крім того, для багатостінних ВНТ в [27, 28] спостерігалися 

температурні та польові залежності електроопору, які пов’язуються авторами з 

проявом квантового ефекту слабкої локалізації. В роботі [29] автори 

досліджували температурну залежність електропровідності зразків 
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багатостінних ВНТ, що були отримані електродуговим та каталітичним 

методами (Рис. 1.8). 

 

Рис.1.8. Температурна залежність електропровідності зразків 

багатостінних ВНТ, що були отримані електродуговим (І) та каталітичним (ІІ) 

методами [29] 

Оцінка довжини локалізації ξ(T) = 20 нм, яка вказує на домінацію 

інтерференційних ефектів на міжтрубкових зв’язках. У випадку ВНТ, які були 

отримані каталітичним методом, виявлена логарифмічна температурна 

залежність σ(Т). Така логарифмічна залежність провідності вказує на 2D 

локалізацію при температурі нижче 50 К, що обумовлена наявністю дефектів у 

ВНТ. 

Таким чином, у літературі відсутній єдиний погляд на механізми 

переносу заряду в багатостінних ВНТ. Існуючі моделі провідності не 

враховують складний структурно-фазовий склад багатостінних ВНТ. 

 
1.3. Магнітоопір вуглецевих нанотрубок 
 
Магнітоопір ВНТ досліджувався значно менше, ніж електроопір.  

Дослідження магнітоопору одностінних ВНТ, які були отримані 

електродуговим методом, проводилися в [30]. На поверхню очищених стінок 

ВНТ наносили йод. При температурі Т < 7 К магнітоопір ВНТ був від’ємний й 

пропорційний B2 в магнітних полях з індукцією В < 2 Тл. Автори пояснюють 

дану залежність ефектом слабкої локалізації носіїв заряду. 
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На рисунку 1.9 наведені отримані авторами залежності магнітоопору від 

величини магнітного поля при різних температурах. 

а) 

 

Рис. 1.10. Магнітоопір легованих одностінних ВНТ при різних 

температурах (а), на вставці – температурна залежність додатного 

магнітоопору при максимальному значенні магнітної індукції. Залежності 

Δσ(B)/σ(0) від B2 (б) та від B1/2 (в). Температури вказані на рисунку [30] 

Як видно з рисунка, при малих магнітних полях в інтервалі 7<Т<70 К 

магнітоопір додатній, при збільшенні магнітного поля приймає від’ємні 

значення. Від’ємний магнітоопір зменшується лінійно при максимальному 

значенні магнітного поля. При Т > 100 К магнітоопір залишається додатнім 

навіть до 14 Тл. Автори пояснюють це явище тим, що при малих магнітних 

полях для 3D систем магнітоопір ΔσL,3D(В, Т) ~ В2, а при більших магнітних 

полях ΔσL,3D(B, Т)~ B1/2. При Т < 70 К магнітоопір легованих йодом ВНТ 

від’ємний і описується моделлю 3D слабкої локалізації. 
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В роботі [28] автори досліджували магнітоопір джгутів ВНТ, що були 

отримані електродуговим методом. Середній діаметр джгута ВНТ складав 

~ 10 нм. Магнітне поле було прикладено перпендикулярно до осей ВНТ. Для 

пояснення отриманих залежностей магнітоопору джгутів ВНТ від магнітного 

поля та температури  такої залежності магнітоопору автори беруть до уваги той 

факт, що для 2D електронних систем спостерігається збільшення опору при 

зменшенні температури за рахунок ефектів слабкої локалізації та електрон-

електронної взаємодії [31]. При малих значеннях магнітної індукції (та при 

від’ємних значеннях магнітоопору) послаблюється внесок ефекту слабкої 

локалізації носіїв струму. При високих температурах магнітоопір має 

класичний вигляд. Для 2D системи магнітоопір задається рівнянням: 

 ∆
 

=
 е  р μ е μ р В  

 е  р   еμ р  рμ е  ퟐВ ퟐ  
,  (1.8) 

де σe, σn – провідність електронів та дірок, μe та μn – рухливість, 

відповідно, електронів та дірок, θ – кут між напрямком магнітного поля та 

графітовим шаром, B –індукція магнітного поля. Аналізуючи дані з 

дослідження опору та магнітоопору автори стверджують, що магнітоопір даних 

джгутів ВНТ при низьких температурах описується теорією 2D слабкої 

локалізації носіїв заряду. 

Дослідження магнітоопору джгутів одностінних та багатостінних ВНТ, 

інтеркальованих та модифікованих ВНТ різним речовинами та пояснення 

можливих механізмів його формування проводили автори робіт [32-34]. Проте, 

серед авторів немає чіткої класифікації формування магнітоопору таких 

матеріалів в залежності від структури.  
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2. Методика проведення експерименту та опис зразків 

2.1. Характеристика зразків, що досліджуються 

Для дослідження електро- та магнетоопору був обраний нанокарбоновий 

матеріал, що містить багатостінні ВНТ, невпорядковану карбонову фазу та 

частинки металу-каталізатору. Нанокарбоновий матеріал був отриманий 

методом каталітичного розпаду вуглеводня в присутності каталізатора нікеля. 

Для видалення з нанокарбонового матеріалу домішок металу -каталізатору та 

невпорядкованої карбонової фази вихідний нанокарбоновий матеріал був 

відмитий в розчині сильних кислот (сірчана і азотна кислоти у об’ємному 

співвідношення 1:3) та відпалений при температурі ~ 5500C. За паспортними 

даними оброблений таким чином нанокарбоновий матеріал містить ~ 95% 

багатостінних ВНТ діаметром до 50 нм і довжиною до 10 мкм та ~ 5% 

невпорядкованої карбонової фази, а також незначні залишки металу- 

каталізатору. 

Структура отриманих багатостінних ВНТ досліджувалася методом 

рентгенівської дифракції за допомогою рентгенівського дифрактометру Дрон- 

4-07 (з фільтрованим випромінюванням NiКα ). Довжина хвилі рентгенівського 

випромінювання λ = 0.1659189 нм. 

На рисунку 2.1 наведені фрагмент рентгенівської дифрактограми для 

зразка ВНТ, що досліджується. 
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Рис. 2.1. Фрагмент рентгенівської дифрактограми для зразка ВНТ, що 

досліджується. 

Як видно з рисунка, на рентгенівській дифрактограмі зразка ВНТ  

спостерігаються цілий ряд смуг, що відповідають впорядкованій карбоновій 

фазі. Дві з цих смуг (002, 004)  - це рефлекси, що утворюються при відбитті від 

графітових шарів або стінок в багатостіннй ВНТ. Наявність в дифрактограмі 

100 та 101 графітових смуг вказує на певне впорядкування графітових шарів в 

ВНТ між собою. На дифрактограмі також спостерігається слабоінтенсивна 111- 

смуга, яка відповідає каталізатору нікелю.  

За кутовим положенням 002 та 004 графітових смуг згідно до рівняння 

Бреггів:  

2푑 sin θ = 푛λ,  푛 = 1,  2,  3. ..    (2.1) 

була визначена міжплощинна відстань d002, яка складає 0.340 нм, що 

відповідає значенню міжплощинної відстані в дрібнокристалічному 

анізотропному графіті. За уширенням 002 лінії з використанням рівняння 

Шерерра оцінений розмір кристалітів Lс: 

퐿 =
( )

, β( ) = 퐵( ) − 푏( )  ,                    (2.2) 

 де B(00l) та  b(00l) – відповідно, повне експериментальне уширення  

максимуму (00l) від зразка та інструментальне уширення цього ж максимуму 
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від еталона.  Для гексагональних кристалів при відбивання від площин (00l), як 

правило, приймають k = 0.89. Визначений за формулою (2.2) розмір кристалітів 

Lc складає ~ 13 нм. 

2.2.  Виготовлення об’ємних зразків багатостінних вуглецевих 

нанотрубок для вимірювання магнітоопору 

Для вимірювання електро- та магнітоопору з порошку багатостінних ВНТ 

методом холодного пресування виготовлялися у вигляді прямокутних 

паралелепіпедів розмірами 2 мм×3.5 мм×15 мм. Для цього на першому етапі 

порошок багатостінних ВНТ змішувався з водним розчином полівінілацетату. 

Далі суміш піддавалась ультразвуковій обробці протягом 25 хвилин. На 

наступному етапі суміш висушувалася протягом 3 діб при кімнатній 

температурі. Масова частка полівінілацетату в сухому зразку становила 25%. З 

висушеної суміші виготовлялися зразки пресуванням при кімнатній 

температурі при тиску 100 МПа. Всього було виготовлено три зразки. Розміри і 

густина отриманих зразків наведені в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1. Лінійні розміри, маса та густина об’ємних зразків ВНТ 

Зразок Довжина l, 

м 

Ширина b, 

м 

Висота h, 

м 

Маса m, кг Густина , 

кг/м3 

Зразок #1 1510-3 3.2510-3 2.11010-3 0.14810-3 1.439103 

Зразок #2 1510-3 3.2010-3 1.70010-3 0.12410-3 1.520103 

Зразок #3 1510-3 3.2210-3 1.82010-3 0.13310-3 1.513103 
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2.3. Методика дослідження магнітотранспортних властивостей при 

низьких температурах 

Експериментальна установка для низькотемпературних досліджень 

магнітотранспортних властивостей складається з системи вимірювання 

параметрів зразка, системи управління магнітним полем і системи термометрії. 

Вимірювання опору зразка проводяться чотирьохзондовим методом в 

інтервалі температур 300 К – 1.5 К. 

На рисунку 2.2 наведена принципова схема вимірювання 

магнітотранспортних властивостей при низьких температурах. 

 

Рис. 2.2. Загальна схема установки. 1-6 - вимірювальні контакти; Г -

Генератор; Д1, Д2- синхронні детектори. 

Сигнал з заданою амплітудою (V = 10мкВ - 5 В) і частотою (f = 7 Гц –

 20 Гц) подається від генератора на електроди 1 і 4. Структура подвійного 

хреста зразка дозволяє одночасно детектувати як поздовжнє, так і холлівських 

опір (провідність) зразка. У цьому випадку відгук системи реєструється з 

електродів 2, 3 і 3, 5, відповідно. 

Основним приладом, що використовується для проведення досліджень 

кінетичних властивостей двовимірних електронних, є EG & E Princeton Applied 

Research +5302 Lock-in Amplifier, у складі якого є безпосередньо синхронний 

детектор, генератор синусоїдальних коливань, 2 цифро-аналогових 
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перетворювача (ЦАП), 4 аналого -цифрові перетворювача (АЦП) та інше 

обладнання. Керування вимірами проводиться автоматично за допомогою 

комп’ютера. 

Для створення магнітного поля в експерименті використовується 

надпровідний магніт з високою однорідністю поля, що дозволяє отримувати 

магнітні поля до 9 Тл. Система контролю магнітного поля складається з 

надпровідного магніту і блоку живлення, типу П-138, який дає можливість 

використовувати провідні струми до 30 А. Управління блоком живлення 

здійснюється за допомогою одного з ЦАП синхронного підсилювача, який 

здійснює необхідну швидкість розгортки магнітного поля. 

Температура системи вимірюється термоопором ERC-18 Matsushita Electric 

Industrial  Corporation з опором 100 Ом при кімнатній температурі. 

Похибка вимірювання не перевищувала 0.5%.  
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3. Експериментальні дослідження електро- та магнітоопору багатостінних 

вуглецевих нанотрубок. 

За описаними в розділі 2 методиками були проведені дослідження 

температурної залежності електроопору та дослідження електроопору від 

величини магнітного поля при різних температурах. 

На рисунку 3.1 наведена типова залежність питомого електроопору 

об’ємного зразка багатостінних ВНТ від температури. 

50 100 150 200 250 300 350
0,000

0,015

0,030

0,045

0,060

 T
 
 (K)


(О

м*
м)

4.2/293 = 8.8

 
Рис. 3.1. Температурна залежність електроопору об’ємного зразка 

багатостінних ВНТ. 

Як видно з рисунка, температурна залежність електроопору для 

об’ємного зразка багатостінних ВНТ є спадаючою, що є типовим для 

багатостінних ВНТ. В температурному інтервалі від 4.2 К до 30 К опір спадає 

від значення ~ 0.030 Ом⋅м до 7⋅10-3Ом⋅м. При подальшому зростанні 

температури питомий опір дещо зменшується, проте, залежність питомого 

опору від температури є не суттєво вираженою. Відношення 4.2/293 складає 

~ 8.8. Це відношення є меншим, ніж відповідне відношення для об’ємних 

зразків одностінних ВНТ, для яких воно складає ~ 30 . Але, в той же час, 

відношення 4.2/293 більше, ніж відношення питомих опорів для об’ємних 

зразків досконалих багатостінних ВНТ.  
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На рис. 3.2 наведені типові експериментальні залежності магнітоопору 

від величини магнітного поля при різних температурах в інтервалі температур 

від 4.2 К до 200 К. 
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Рис. 3.2. Залежності магнітоопору від величини магнітного поля для 

об’ємних зразків багатостінних ВНТ при температурах Т = (4 - 8) К (а) та 

Т = (10 - 200) К (б). Температура вимірювання вказана на рисунку 

Як видно з рисунка, магнітоопір об’ємних зразків багатостінних ВНТ при 

всіх температурах вимірювання є від’ємним. Залежність магнітоопору від 

магнітного поля спадаюча, проте, величина магнітоопору в максимальному 

магнітному полі, в якому проводилися вимірювання, є різною для різних 

температур. 

На рисунку 3.3 наведена залежність магнітоопору від температури в 

магнітному полі В = 9 Тл (максимальне поле вимірювання) для об’ємних 

зразків багатостінних ВНТ. 
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Рис. 3.3. Температурна залежність магнітоопору при сталому значенні 

магнітного поля В = 9 Тл. 

Як видно з рисунка, спостерігається складна залежність магнітоопору від 

температури. В інтервалі температур (4.2-8) К різке зменшення магнітоопору, 

при температурі 10 К має місце мінімум, максимальне значення модуля 

магнітоопору складає ~ 3 %. При зростанні температури модуль магнітоопору 

змешується і досягає значення ~ 0.5% при температурі 200 К. 

4. Обговорення експериментальних результатів 

4.1. Електро- та магнітоопір в моделі ефектів слабкої локалізації та 

взаємодії носіїв заряду 

Моделі слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду вперше були 

розроблені в роботах Б. Альтшулера та Л. Горькова для невпорядкованих 

металів, напівметалів та некристалічних напівпровідників [35-38]. Як відомо, в 

теорії Мотта, перехід метал-діелектрик відбувається стрибкоподібно. В теорії 

слабкої локалізації передбачається, що перехід з металічного стану в 

неметалічний через певний проміжний стан, в якому хвильові функції носіїв 

заряду спадають повільніше. Слабка локалізація носіїв заряду є квантовим 

ефектом, який виникає як результат інтерференції прямої та пружно розсіяної 

на неоднорідностях структури електронних хвиль. Інколи говорять, що слабка 
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локалізація виникає внаслідок руху носіїв заряду по траєкторіям, які 

самопересікаються. В теорії електрон-електронної взаємодії враховується 

непружна взаємодія носіїв заряду з домішками чи дефектами.  

В моделі слабкої локалізації показано, що інтерференція електронних 

хвиль спричинює зменшення коефіцієнту дифузії D носіїв заряду в порівнянні з 

його класичним значенням, в той час, як непружна взаємодія носіїв заряду 

приводить до зменшення концентрації вільних носіїв заряду. Це приводить до 

виникнення аномальних залежностей електроопору від температури та 

магнітного поля, зокрема, до аномального зростання електроопору при низьких 

температурах та до зменшення електроопору в магнітному полі.  

Відносні зміни провідності при низьких температурах та в магнітних 

полях за рахунок ефектів слабкої локалізації та взаємодії суттєво більші для 

двовимірних систем в порівнянні з трьохвимірними.  

Оскільки багатостінні ВНТ являють собою згорнуті графенові шари, то 

електротранспортні властивості багатостінних ВНТ традиційно описують в 

рамках моделі двовимірної провідності. 

Розглянемо детальніше добавки до провідності при низьких температурах 

і в магнітних полях в рамках моделі слабкої локалізації та взаємодії носіїв 

заряду для двовимірних систем. Будемо аналізувати відносну двовимірну 

провідність. 

Відносна двовимірна провідність визначається як: 

 
=   

 
= 1 − δσ /σ      (4.1) 

де δσq/σ0 – відносна добавка до провідності внаслідок ефектів слабкої 

локалізації та взаємодії носіїв заряду, σ0 – провідність а рамках класичної 

моделі провідності. Доданки до класичної провідності в рамках моделі слабкої 

локалізації та взаємодії носіїв заряду у відсутності магнітного поля мають 

однаковий знак, тому: 
 

 
=  

 
+  

 
 ,    (4.2) 
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де δσLoc/σ0   та δσInt/σ0  0  - доданки до відносної провідності, відповідно, за 

рахунок ефектів слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду. 

В свою чергу, доданок до відносної двовимірної провідності в рамках 

моделі слабкої локалізації носіїв заряду визначається як [39]:  
 =

π ℏ
α ln τ

τ
,,     (4.3) 

де 0 - час релаксації носіїв струму при різних механізмах розсіювання,  

- час релаксації фази хвильової функції, α - чисельний коефіцієнт, пов'язаний з 

співвідношенням між двома часами релаксації.  

В загальному випадку час релаксації фази хвильової функції  є 

температурозалежною функцією і визначається, як: 

τ = 퐴∗푇 ,     (4.4) 

де А* та р- деякі числові коефіцієнти, для двовимірних систем р лежить в 

інтервалі від 0.5 до 2 [40].  

В моделі взаємодії носіїв заряду відносна добавка до двовимірної 

провідності записується як [39]: 

=
ℏ

퐺(푇, 퐵) ln
ℏ

,    (4.5) 

де G(T,B) – константа взаємодії носіїв заряду, в малих магнітних полях та 

при малих температурах G << 1. 

Обидва доданки до двовимірної провідності у відсутності магнітного 

поля мають однаковий знак. Двовимірна провідність у відсутності магнітного 

поля зменшується як завдяки ефекту слабкої локалізації, так і завдяки ефекту 

взаємодії носіїв заряду. Розділити внесок від кожного ефекту у відсутності 

магнітного поля не можливо. 

Таким чином, сумарний відносний доданок до двовимірної провідності за 

рахунок обох ефектів визначається, як: 

= ( ( , )
ℏ

푙푛푇 +
ℏ

퐺(푇, 퐵) 푙푛
ℏ

+ 훼 푙푛 ∗  (4.6) 

або, іншими словами, відносний доданок до двовимірної провідності у 

відсутності магнітного поля пропорційний lnT.  
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Перейдемо до розгляду відносних добавок до двовимірної провідності у 

разі ненульового магнітного поля. 

Відносний доданок до двовимірної провідності в магнітному полі в 

рамках моделі слабкої локалізації носіїв заряду визначається як [41]: 

=
ℏ

∙
ℏ

퐵 , якщо 퐵 < ℏ

ℏ
∙ ln

ℏ
퐵 , якщо 퐵 > ℏ

� ,    (4.7) 

де в даному виразі σ0 – провідність в нульовому магнітному полі.  

Таким чином, магнітне поле 

퐵∗ =  


     (4.8) 

є характеристичним полем слабкої локалізації, нижче якого відносна 

добавка до двовимірної провідності пропорційна квадрату магнітного поля, а 

вище якого – добавка пропорційна натуральному логарифму магнітного поля. 

Доданок до відносної двовимірної провідності за рахунок ефекту 

взаємодії носіїв заряду може бути записаний, як [41] : 

= π ℏ
∙ 퐺(푇, 퐵) ∙ .

π
퐵 , якщо 퐵 <

π ℏ
∙ 퐺(푇, 퐵) ∙ ln 퐵 , якщо 퐵 >

�.  (4.9) 

Характеристичне поле взаємодії: 

퐵∗ = .     (4.10). 

Головною відмінністю доданків до двовимірної провідності в магнітному 

полі є їх різний знак. Доданок до двовимірної провідності в магнітному полі в 

рамках моделі слабкої локалізації носіїв заряду є додатним, тобто, провідність 

матеріалу в магнітному полі зростає і, відповідно, опір зменшується. Доданок 

до двовимірної провідності завдяки ефекту взаємодії носіїв заряду є від’ємним. 

Таким чином, опір в магнітному полі матеріалу, в якому має місце ефект 

взаємодії носіїв заряду, зростає і, відповідно, провідність, зменшується. Саме 

вимірювання електричного опору в магнітному полі дозволяє з’ясувати, який 

ефект має місце в матеріалі, ефект слабкої локалізації носіїв заряду, при якому 
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спостерігається від’ємний магнітоопір, або ефект взаємодії носіїв заряду, який 

приводить до зростання опору в магнітному полі. 

4.2. Електроопір багатостінних вуглецевих нанотрубок 

Як було показано в розділі 3, при температурах вище 30 К для об’ємного 

зразка ВНТ спостерігається слабке монотонне зменшення питомого 

електроопору. Така слабка температурна залежність електроопору пояснюється 

особливостями в розсіюванні носіїв заряду графітових матеріалах взагалі і в 

багатостінних ВНТ зокрема [24]. Як відомо, зонна структура багатостінних 

ВНТ iз значною кількістю шарів (більше 10) наближається до зонної структури 

дрібнокристалічних графітів. Тому аналіз електропровідності таких 

багатостінних ВНТ можна проводити в рамках моделі Уоллеса, яка 

використовується для опису електропровідності слабо впорядкованих 

дрібнокристалічних графітів [25Ошибка! Закладка не определена.]. В рамках 

такої моделі з врахуванням класичних механізмів розсіювання носіїв заряду 

питомий електроопір  можна записати, як: 

ρ =
π√ ⋅γ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅
,     

(4.11) 

де γ0 – інтеграл перекриття хвильових функцій сусідніх атомів карбону в 

графітову шарі, a0 – модуль вектора елементарної трансляції двовимірного 

графіту, d002 – міжшарова відстань в графіті, Lef – ефективна довжина вільного 

пробігу носіїв струму, EF – енергія на рівні Фермі. В наближенні, що всі 

механізми розсіювання є незалежними, ефективна довжина вільного пробігу 

носіїв заряду визначається, як 

= + + ,     (4.12) 

де Li - довжини вільного пробігу при різних механізмах розсіювання 

носіїв заряду: Lph – при розсіюванні на фононах, Lb – при розсіюванні на межах 
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кристалітів, Ldef – при розсіюванні на дефектах. Температурна залежність 

питомого електроопору визначається температурними залежностями 

концентрації носіїв заряду та ефективної довжини вільного пробігу носіїв 

заряду. Для багатостінних ВНТ, як і для дрібнокристалічних графітових 

матеріалів, для яких спостерігається незначне перекриття валентної зони і зони 

провідності, концентрація вільних носіїв заряду практично не змінюється до 

температури ~30К. При подальшому зростанні температури концентрація 

вільних носіїв заряду починає зростати. Що стосується температурної 

залежності ефективної довжини вільного пробігу носіїв заряду, то вона 

визначається температурними залежностями довжин вільного пробігу при 

різних механізмах розсіювання. Очевидно, що з усіх механізмів розсіювання 

носіїв заряду, які розглядаються для багатостінних ВНТ, температуро-

незалежними, в першому наближенні, є розсіювання носіїв заряду на дефектах 

та межах. Розсіювання носіїв заряду на фононах залежить від температури. 

Ефективна довжина вільного пробігу носіїв заряду буде визначатися тим 

механізмом розсіювання, для якого ця довжина є найменшою. Припустимо, що 

довжина вільного пробігу носіїв струму при розсіюванні на фононах для 

багатостінних ВНТ є такого же порядку, як і для монокристалічного графіту 

(Lph~100 нм при Т = 273 К [Ошибка! Закладка не определена.]). Довжини 

вільного пробігу при температуро-незалежних механізмах розсіювання 

дорівнюють приблизно розмірам кристалітів в ВНТ. За даними рентгенівської 

дифракції розміри кристалітів складають для ВНТ ~ 13 нм. Тобто, довжина 

вільного пробігу носіїв заряду при розсіюванні на фононах значно перевищує 

значення довжин вільного пробігу носіїв струму при розсіюванні на межах 

кристалітів та дефектах. Таким чином, основним механізмом розсіювання 

носіїв струму для багатостінних ВНТ є розсіювання на межах кристалітів, яке є 

температурно-незалежним процесом. Обидва фактори: незначне зростання 

концентрації носіїв заряду при зростанні температури та слабка залежність 

рухливості носіїв заряду від температури зумовлюють незначне зменшення 
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електроопору ВНТ при зростанні температури, що і спостерігається 

експериментально при високих температурах. При низьких температурах 

електроопір при класичних механізмах розсіювання повинен або взагалі не 

змінюватися з температурою, або незначно зростати при зменшенні 

температури. Проте, в експериментальній залежності (Т) (рис. 3.1) 

спостерігається аномальне зростання електроопору при зменшенні 

температури, яке неможливо пояснити в рамках класичної електропровідності. 

Такий аномальний характер залежності електроопору від температури в 

МWСNT може бути пов’язаним з проявом ефектів слабкої локалізації та 

електрон-електронної взаємодії носіїв заряду, які мають місце для слабко-

розупорядкованих систем.  

Як було показано вище, відносна добавка до провідності для двовимірних 

систем пропорційна lnT. Перебудуємо експериментальну температурну 

залежність питомого електроопору для багатостінних ВНТ в координатах 

δσ/σ0 = (σ - σ0)/σ0 = f(lnT). Як σ0 оберемо питому провідність при такій 

температурі, при якій не спостерігається відхилення від лінійної залежності 

σ0(Т), σ0 = 228.28 См/м при Т = 136 К. 

На рисунку 4.1 наведена залежність відносної провідності δσ/σ0  від lnT. 

 

Рис. 4.1. Температурна залежність відносної провідності для об’ємного 

зразка багатостінних ВНТ в координатах δσ/σ0 = f(lnT). 
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Як видно з рисунку, спостерігається лінійна залежність δσ/σ0  = f(lnT) для 

об’ємних зразків багатостінних ВНТ. 

Таким чином, отримана лінійна залежність δσ/σ0  = f(lnT) вказує на 

можливий прояв в даних багатостінних ВНТ ефектів слабкої локалізації та 

взаємодії носіїв заряду для двовимірних систем. 

4.3. Магнітоопір багатостінних вуглецевих нанотрубок 

Як випливає з рисунка 3.2, магнітоопір багатостінних ВНТ при всіх 

температурах, при яких були проведені дослідження, є відємним. Як відомо, 

магнітоопір в рамках класичної моделі провідності є додатнім і квадратичним 

за полем. Від’ємний магнітоопір, іншими словами, зростання опору в 

магнітному полі при всіх температурах вимірювання та в усьому інтервалі 

магнітних полів вказує на те, що в багатостінних ВНТ виникають механізми 

магнітоопору, які відрізняються від класичного.  

Як вже вказувалося, один з механізмів, що приводить до виникнення 

від’ємного магнітоопору, є ефект слабкої локалізації носіїв заряду. Те, що в 

ВНТ, що досліджуються, магнітоопір є від’ємним, в сукупності з 

логарифмічною залежністю відносної провідності при низьких температурах 

вказує на переважний механізм слабкої локалізації носіїв заряду, проте, не 

виключає присутності і ефекту взаємодії носіїв заряду. Згідно до рівнянь (4.7) 

та (4.9) магнітоопір за рахунок обох ефектів при магнітних полях, нижче 

характеристичних, пропорційний квадрату магнітного поля, а вище 

характеристичного – логарифму магнітного поля. Оцінимо за рівнянням (4.10) 

величину характеристичного поля взаємодії носіїв заряду. З врахуванням 

виразу для коефіцієнта дифузії D: 

퐷 = ,     (4.13) 

де LT – довжина когерентності хвильової функції носіїв заряду, вираз для 

характеристичного поля взаємодії носіїв заряду набуває вигляду: 

퐵∗ = = .     (4.14) 
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В першому наближенні будемо вважати, що довжина когерентності 

хвильової функції носіїв заряду дорівнює ефективній довжині вільного пробігу 

носіїв заряду. А ця величина, в свою чергу, для багатостінних ВНТ, що 

досліджуються, визначається розміром кристалітів, який, згідно до 

рентгенографічних досліджень, дорівнює 13 нм. Характеристичне поле 

взаємодії B*
el-el, визначене згідно до (4.14) з використанням значення Lb = 13 нм, 

дорівнює ~ 6 Тл. Таким чином, нижче магнітного поля 6 Тл добавка до 

магнітоопору за рахунок ефекту взаємодії може бути тільки квадратичною за 

полем. Побудуємо залежність відносної провідності об’ємних зразків ВНТ від 

квадрата магнітного поля при всіх температурах вимірювання. 

На рисунку 4.2 наведена залежність відносної провідності в магнітному 

полі від квадрату магнітного поля для зразка об’ємних ВНТ при температурах 

5 К та 8 К. 
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Рис. 4.2. Залежність δσ/σ0  = f(B2) для об’ємного зразка ВНТ при 

Т = 5 К(а) та Т = 8 К 

Як видно з рисунку, в залежності відносної провідності від квадрата 

магнітного поля спостерігається лінійна ділянка при малих значеннях 

магнітного поля, при зростанні магнітного поля має місце відхилення від 

лінійної залежності. Аналогічні залежності відносної провідності від квадрата 

магнітної індукції були виявлені для об’ємного зразка багатостінних ВНТ при 

всіх температурах досліджень. При цьому магнітне поле, при якому 

спостерігається відхилення від лінійної залежності, при всіх температурах є 
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нижчим, ніж 6 Тл, тобто, нижче, ніж характеристичне поле взаємодії В*
Int. 

Будемо розглядати магнітне поле, при якому спостерігається відхилення від 

лінійної залежності відносної провідності, як характеристичне поле слабкої 

локалізації В*
Loc. Дійсно, при магнітних полях нижчих, ніж В*

Loc, доданки до 

провідності за рахунок обох ефектів є квадратичними за полем, а вище 

магнітного поля В*
Loc доданок за рахунок ефекту взаємодії залишається 

квадратичним за полем, в той час, як доданок за рахунок ефекту слабкої 

локалізації стає логарифмічним за полем, що і приводить до відхилення від 

квадратичної залежності δσ/σ0 . 

В таблиці 4.1 наведені значення характеристичного поля В*
Loc, 

визначеного, як поля, при якому має місце відхилення від лінійної залежності 

δσ/σ0  = f(B2), а також коефіцієнт нахилу k лінійної ділянки даної залежності при 

всіх температурах вимірювання. 

Таблиця 4.1. Значення характеристичного поля В*
Loc та коефіцієнт нахилу 

k лінійної ділянки залежності відносної провідності при різних температурах 

вимірювання 

Т, К В*
Loc, Тл k, Тл-2 

4 2.23 9.52⋅10-4 

5 2.44 8.71⋅10-4 

8 2.50 7.83⋅10-4 

10 2.63 7.25⋅10-4 

20 2.72 5.55⋅10-4 

50 3.18 3.10⋅10-4 

100 3.42 1.82⋅10-4 

200 3.55 0.72⋅10-4 

Скористаємося отриманою експериментально температурною залежністю 

В*
Loc для визначення явного вигляду температурної залежності часу релаксації 

фази хвильової функції (Т), який є визначальним для прояву ефекту слабкої 
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локалізації носіїв заряду. Для цього перепишем вираз для характеристичного 

поля локалізації В*
Loc (4.8) з врахуванням виразів для коефіцієнту дифузії D 

(4.13) та часу релаксації фази хвильової функції  (4.4): 

퐵∗ =
τ

= ∙
퐿푏

2푘퐵푇퐴∗ =
퐿푏

2푘퐵퐴∗ ∙ 푇 .   (4.15) 

Прологарифмуємо обидві частини рівняння (4.15). Отримуємо наступний 

вираз: 

푙푛퐵∗ = 푙푛
퐿푏

2푘퐵퐴∗ + (푝 − 1)푙푛푇.    (4.16) 

Згідно до рівняння (4.16) логарифм характеристичного поля локалізації 

лінійно залежить від відповідного значення логарифма температури.  

Побудуємо за даними таблиці 4.1 залежність ln(В*
Loc)=f(lnT) (Рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Залежність ln(В*
Loc)=f(lnT), лінійна 

апроксимація. 

Як видно з рисунка, експериментальна залежність ln(В*
Loc)=f(lnT) 

апроксимується лінійною залежністю вигляду ln(В*
Loc) = a + blnT, де  b = p -

 1 = 0.12, a = 0.66. Розраховані згідно з рівнянням (4.16) значення А* = 3.6⋅10-12 

та р = 1.12. Таким чином, час релаксації фази хвильової функції набуває 

вигляду  = 3.6⋅10-12Т-1.12. Відмітимо, що час релаксації фази хвильової функції 

є менш температурозалежним, ніж, наприклад, для азотованих ВНТ [40]. 
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Розглянемо сумарну відносну добавку до провідності δσ/σ0  за рахунок 

обох ефектів в магнітному полі нижче характеристичних полів (рівняння (4.7) 

та (4.9) верхні рядки.) 

Згідно до рівнянь (4.7) та (4.9): 

= − =
π ℏ

∙
ℏ

퐵 −
π ℏ

∙ 퐺(푇, 퐵) ∙ .
π

퐵  (4.17) 

Перепишемо (4.17) з використанням виразів для коефіцієнту дифузії D 

(4.13) та часу релаксації фази хвильової функції  = 3.6⋅10-12Т-1.12. Після 

нескладних математичних перетворень отримаємо вираз: 

=
π ℏ

∙
∗ .

ℏ
− . ( , )

π
퐵    (4.18) 

Запишемо вираз для двовимірної провідності у відсутності магнітного поля, 

скориставшись виразом (4.11): 

σ =
ρ

= ⋅ ⋅
π√ ⋅γ ⋅ ⋅ℏ

     (4.19) 

де γ0 = 3 еВ, a0 = 0.246 нм. 

Таким чином, вираз для пропорційного квадрату магнітного поля 

сумарного доданку до двовимірної відносної провідності набуває вигляду: 

= √
ℏ

∙
∗ .

ℏ
− . ( , )

π
퐵 = 푘퐵 , (4.20) 

де коефіцієнт k можна записати як: 

푘 =
푒 퐿 √3푘 퐴∗ 훾 푎

3휋ℏ 퐸
푇 . −

1.2퐺(푇, 퐵)푒 퐿 √3훾 푎
2π ℏ 퐸

= 퐾 푇 . − 퐾  

퐾 = √ ∗

ℏ
, 퐾 = . ( , ) √

π ℏ
   (4.21) 

Отже, коефіцієнт k при В2 лінійно залежить від Т-0.24.  

Коефіцієнт k був визначений з експериментальних даних залежності 

відносної провідності в магнітному полі при різних температурах (Рис. 4.2 та 

Табл. 4.1). Побудуємо з використанням даних таблиці 4.1 залежність 

коефіцієнта k від Т-0.24 (Рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Залежність коефіцієнта k від Т-0.24. 

Як видно з рисунку, експериментальна залежність k від Т-0.24 

апроксимується лінійною залежністю вигляду k = K1Т-0.24 - K2. Визначені з 

залежності коефіцієнти складають K1 = 2.27⋅10-3 та K2 = 5.95⋅10-4. З 

використанням отриманих значень коефіцієнтів К1 та К2 за формулами (4.21) 

були визначені значення енергії Фермі EF та константи G для багатостінних 

ВНТ, що досліджуються. Відповідно, енергія Фермі складає EF = 0.23 еВ, 

константа G = 0.10, що узгоджується з умовою, що при невеликих магнітних 

полях G<<1.  

Оцінимо відношення доданків до відносної двовимірної провідності за 

рахунок ефектів слабкої локалізації носіїв заряду та взаємодії носіїв заряду в 

інтервалі магнітних полів, при яких обидва доданки до відносної двовимірої 

провідності пропорційні квадрату магнітного поля. Для цього знайдемо 

відношення першого доданку в рівнянні (4.21), який є температурозалежним, до 

модуля другого доданку, який не залежить від температури. При температурі 

4.2 К відношення доданків складає ~ 9, при зростанні температури до 50 К це 

відношення зменшується до 5. Таким чином, при низьких температурах 

доданок до відносної двовимірної провідності внаслідок ефекту слабкої 

локалізації в ~ 9 разів перевищує внесок до відносної двовимірної провідності 

за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду. 
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На рисунку 4.5 наведена експериментальна залежність відносної 

провідності /0експ від магнітного поля при температурі Т = 5 К, а також 

розрахована згідно з рівнянням (4.18) з використанням отриманих значень 

енергії Фермі та константи взаємодії відносна провідність /0В
2, пропорційна 

квадрату магнітного поля. На рисунку також наведена апроксимаційна крива 

виду y = C1lnB+C2.  
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Рис. 4.5. Експериментальна залежність /0експ(В) при температурі Т = 5 К 

(1), розрахована за рівнянням (4.18) залежність /0В
2(В) (2) та апроксимація 

залежністю вигляду y = C1lnB+C2 (3) 

Як видно з рисунку, при магнітному поля менше 2.4 Тл спостерігається 

повна кореляція між експериментальною залежністю /0експ(В) та 

розрахованою згідно з рівнянням (4.18) з використанням отриманих значень 

енергії Фермі EF = 0.23 еВ та константи взаємодії G = 0.1. При більших 

значеннях магнітного поля має місце відхилення експериментальної залежності 

/0експ(В) від квадратичної. При магнітних полях більших, ніж 2.4 Тл, 

експериментальна залежність /0експ(В), як це випливає з рівнянь (4.7) та 

(4.9), задовільно описується залежністю типу y = C1lnB+C2.  
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Висновки 

1. Виявлено, що магнітоопір багатостінних вуглецевих нанотрубок 

досконалої структури є від’ємний в всьому температурному інтервалі 

досліджень. 

2.  При малих магнітних полях спостерігається квадратична відносно 

магнітного поля залежність провідності багатостінних вуглецевих 

нанотрубок, в той час як при зростанні магнітного поля має місце 

логарифмічна залежність провідності від магнітного поля. Поле 

переходу від квадратичної до логарифмічної відносно магнітного поля 

залежності провідності зростає із зростанням температури. 

3. Показано, що для багатостінних вуглецевих нанотрубок досконалої 

структури провідність в магнітному полі описується в рамках моделей 

слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду, причому внесок в 

провідність за рахунок ефекту слабкої локалізації суттєво перевищує 

доданок до провідності за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду.  

4. В рамках вказаних моделей з використанням експериментальних 

даних з температурної та польової залежностей магнітоопору оцінені 

значення енергії Фермі і константи взаємодії носіїв заряду, а також 

визначений явний вигляд температурної залежності часу релаксації 

фази хвильової функції  
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