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Abstract  
    The problem of the time evolution of localized quantum states for electrons in the 

semiconducting and metallic single wall carbon nanotubes (SWCNT) are studied 

analytically and numerically. In the long-wave approximation 10 ka , where a  is the 

interatomic distance of carbon atoms in the graphene lattice, 0k  the carrier wave 

vector of the wave packet, we consider the time evolution of localized quantum states 

by using a model Hamiltonian. The localized quantum states are interpreted as a 

superposition of the valence band and the conduction band. The dynamic of the wave 

packet which is represented by localized quantum states in carbon nanotubes was 

considered with cylindrical symmetry. The time dependent average values of the 

angular and axial coordinate operators and its oscillations behavior are calculated. In 

addition, we taken into account the effect of an external magnetic field which is 

applied along the axis of carbon nanotube. The evaluations of the frequency and 

amplitude of zitterbewegung in the carbon nanotube are presented, which can be used 

for the experimental prospective studies in the nanoelectronic applications. 

Heisenberg representation in the present study  are used to evaluate the 

average values of the coordinate operators , furthermore , Schrödinger representation 

are used for interpreting the results of the trembling motion (Zitterbewegung) in the 

carbon nanotubes. 
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الوصف النظري لظاهرة الزتربيويكنك لاللكترونات في االنابيب النانويه الكاربونيه 

 االحادية الجدار
 

 ةالخالص
تمت في هذا البحث دراسه مسألة النمو الزمني للحاالت الكميه المتموقعه لاللكترونات في االنابيب 

وقد تم استخدام  تحليليا وعدديا.النانويه الكاربونيه االحادية الجدار شبه الموصله والموصله وحلها 

10نموذج للمؤثر الهاملتوني في تقريب الموجه الطويله  ka حيث ان a   تمثل المسافه بين ذرات

متجه الموجه الحامل بحزمة الموجه، ان الحاالت الكميه المتموقعه 0kالكاربون في شبيكة الكرافين، 

انها عباره عن تراكب او تداخل ما بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل. الديناميكيه الحركيه فسرت على 

لحزمة الموجه والممثله بالحاالت الكميه المتومقعه في االنابيب النانويه الكاربونيه تم اعتبارها على انها 

 محوري )الطولي(  ذات تماثل اسطواني. تضمن البحث دراسة معدل القيمه لمؤثر الموقع الزاوي وال
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والمعتمد على الزمن لكال النوعين من االنابيب النانويه الكاربونيه. باالضافه الى ذلك، تم االخذ بنظر 

االعتبار تأثير تسليط مجال مغناطيسي على طول محور االنبوب النانوي الكاربوني. وقد تضمنت نتائج 

ه )الزتربيويكنك( لاللكترونات في االنابيب الدراسه تقييم كل من التردد والسعه للحركه االرتعادي

النانويه الكاربونيه، والتي قد تسهم في تطور الدراسات المستقبلية التجريبية في مجال االلكترونيات 

النانويه. في دراستنا الحاليه تم االعتماد على تمثيل هايزنبرك لغرض حساب معدل القيمه لمؤثر الموقع 

انه بتمثيل شرودنكر لغرض تفسير نتائج الحركه االرتعاديه لاللكترونات في باالضافه الى انه تم االستع

 االنابيب النانويه الكاربونيه قيد الدراسة.
 : االنابيب النانويه الكاربونيه، الظاهرة االرتعاديه،الحاالت الكميه المتموقعه،الحزم الموجيه.الكلمات المرشدة 

 

 


