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SSiinnggllee--wwaalllleedd  ccaarrbboonn  nnaannoottuubbeess  
((SSWWNNTT))  eexxhhiibbiitt  mmaannyy  iinntteerreessttiinngg  
mmeecchhaanniiccaall  aanndd  eelleeccttrriiccaall  pprrooppeerrttiieess  
dduuee  ttoo  tthheeiirr  uunniiqquuee  oonnee--ddiimmeennssiioonnaall  
ssttrruuccttuurree  aanndd  aarree  rreeggaarrddeedd  aass  aa  vveerryy  
iimmppoorrttaanntt  mmaatteerriiaall  ffoorr  nnaannoossccaallee  
ddeevviiccee  aapppplliiccaattiioonnss..   

SSiinnggllee--wwaalllleedd  ccaarrbboonn  nnaannoottuubbeess  
((SSWWNNTT))  eexxhhiibbiitt  mmaannyy  iinntteerreessttiinngg  
mmeecchhaanniiccaall  aanndd  eelleeccttrriiccaall  pprrooppeerrttiieess  
dduuee  ttoo  tthheeiirr  uunniiqquuee  oonnee--ddiimmeennssiioonnaall  
ssttrruuccttuurree  aanndd  aarree  rreeggaarrddeedd  aass  aa  vveerryy  
iimmppoorrttaanntt  mmaatteerriiaall  ffoorr  nnaannoossccaallee  
ddeevviiccee  aapppplliiccaattiioonnss..   
    
TThhee  00..44nnmm  SSWWNNTTss  aarree  ffaabbrriiccaatteedd  bbyy  
ppyyrroollyyssiiss  iinn  tthhee  oorrddeerreedd  cchhaannnneellss  ooff  aa  
zzeeoolliittee  ccrryyssttaall  ((AAFFII))..    
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nnaannoottuubbeess..  TThhee  PPLL  eexxhhiibbiittss  aa  bbrrooaadd  
eemmiissssiioonn  bbaanndd  wwiitthh  aann  eeffffiicciieennccyy  ooff  11~~55%%..  
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SSttrroonngg  ppoollaarriizzaattiioonn  
ddeeppeennddeennccee  iiss  oobbsseerrvveedd  
bbootthh  oonn  tthhee  eexxcciittaattiioonn  aanndd  
eemmiissssiioonn..  TThhee  PPLL  iinntteennssiittyy  
ddeeccrreeaasseess  mmoonnoottoonniiccaallllyy  
ffrroomm  lloonnggiittuuddiinnaall  
eexxcciittaattiioonn  ttoo  ttrraannssvveerrssaall  
eexxcciittaattiioonn..  AAnndd  tthhee  
eemmiitttteedd  PPLL  tteennddss  ttoo  bbee  
ppoollaarriizzeedd  aalloonngg  tthhee  
ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  nnaannoottuubbeess..  
TThhiiss  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  

eelleeccttrroonniicc  ssttaatteess  ooff  tthhee  nnaannoottuubbee  aarree  mmuucchh  
eeaassiieerr  ttoo  bbee  ppoollaarriizzeedd  aalloonngg  tthhee  nnaannoottuubbee  tthhaann  
ppeerrppeennddiiccuullaarr  ttoo  iitt..  
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tthhee  tteemmppeerraattuurree  ooff  tthhee  ssaammppllee,,  wwiitthh  lliittttllee  
vvaarriiaattiioonn  ffrroomm  1111KK  ttoo  229966KK..  
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