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مطالعه نظری رسانش الکترونی در يک سامانه کوانتومی با الکترودهای دو
زنجيری
کاميار قادری ،فرهاد

خوئينی

گروه فیزيک دانشکده علوم دانشگاه زنجان زنجان ،ايران

چکيده
در اين تحقیق ،ويژگیهای رسانش الکترونی يک سامانه کوانتومی متشکل از يک وسیله با شبکه مربعی متصل به دو الکترود
فلزی نیم نامتناهی را مطالعه میکنیم .رسانش الکترونی سامانه ،بر اساس مدل تنگابست با تقريب نزديکترين همسايهها و در
رژيم جفتشدگی قوی بررسی میشود .همچنین رهیافت تابع گرين برگشتی برای محاسبات عددی رسانش مورد استفاده
قرار میگیرد .نتايج نشان میدهد که با تغییر پهنای سامانه و اعمال میدان مغناطیسی يکنواخت میتوان ويژگیهای الکتريکی
اين سامانه را کنترل نمود .همچنین معرفی ساختار نقصدار سبب کاهش رسانش و ايجاد شکاف انرژی میشود .با کنترل
پارامترهايی مانند اندازه سامانه ،مقدار شار مغناطیسی ورودی و بینظمی بهصورت تهیجا ،گذار فاز نیمفلز-فلز و نیمرسانا-
فلز در سامانه رخ میدهد .نتايج اين تحقیق میتواند در طراحی ادوات نانوالکترونیک کاربرد زياد داشته باشد.

کليدواژگان

شبکه مربعی ،ترابرد کوانتومی ،تابع گرين ،مدل تنگابست

مقدمه
نانوساختارها بهدلیل ويژگیهای منحصربهفرد و ابعاد
بسیار کوچک ،در حوزه نانوالکترونیک از اهمیت
خاصی برخوردارند و میتوانند کاربردهای بسیاری
داشته باشند ] .[4-2عمدهترين کاربرد اين نانوساختارها
در ترانزيستورها و حسگرها میباشد ،بههمین دلیل
بررسی خواص ترابردی آنها قابل توجه است ].[5
دستهای از اين نانوساختارها ،سامانههای يک بعدی و
شبه يک بعدی ،مانند زنجیرههای اتمی هستند که در
سالهای اخیر ،ويژگیهای ترابردی آنها بسیار بررسی
شده است ] .[21-6توجه ويژه به اين سامانهها بهدلیل
کاربرد بیوپلیمرها در نانوقطعات الکترونیکی میباشد

] .[23-22اين بیوپلیمرها میتوانند ويژگیهای
الکترونی متفاوتی داشته باشند.
تاکنون مطالعة ترابرد الکترونی در اين ساختارها با
روشهای گوناگون انجام گرفته است ] .[21-24يکی
از اين روشها ،استفاده از رهیافت تابع گرين است.
فرمولبندی تابع گرين ،با در نظر گرفتن اصول ترابرد
کوانتومی ،ابزار الزم برای مطالعة نظری اين
نانوساختارها را فراهم میکند ] .[11-23در مرجع
[ ،[11روش تابع گرين برای بررسی ويژگیهای ترابرد
الکترونی در اين نانوساختارها ارائه شده است.
ويژگیهای ترابرد در دو زنجیرة الیگمر ()oligomer
موازی و بدون برهمکنش با اندازه و ساختار يکسان در
مرجع ] [12مطالعه شده است .ويژگیهای فیزيکی
سامانههای با ساختار شبکة مربعی ومستطیلی ،بسیار
 نويسنده مسئولkhoeini@znu.ac.ir:
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مورد مطالعه قرار گرفته است ] .[16-11در اين مقاله

تعداد اتمها در راستای پهنای وسیله (راستای قائم) و

میخواهیم ترابرد کوانتومی را در يک سامانه کوانتومی

 Mنشان دهنده تعداد اتمها در راستای طول سامانه

متشکل از يک وسیله با ساختارشبکه مربعی متصل به

(راستای

سامانة

الکترودهای فلزی را بررسی نمائیم .بهعنوان نمونه ،اين

نقصدار(شکل2ب) V ،و Wبهترتیب تعیینکنندة

مدل را میتوان در سامانههای چنداليه مانند ابر شبکهها

فاصلة اتمی ناحیة بینظم (تهیجاها) از لبه باال و پايین

و ترانزيستورهای اثرمیدانی تونلزنی بهکار برد.

وسیله میباشد که در شکل 2ب برابر 3نمايش داده شده

در اين کار با استفاده از مدل تنگابست و رهیافت تابع

است .سامانه را در فضای حقیقی ،با هامیلتونی

گرين به بررسی رسانش الکتريکی در سامانه خالص با

تعمیميافتة زير توصیف میکنیم ]:[23،13

اندازههای گوناگون میپردازيم .سپس اثر میدان

افق)

است.

همچنین

در

H = HL + HLS + HS + HSR +
HR

مغناطیسی و بینظمی بر رسانش سامانه را مطالعه

2

میکنیم .در بخش دوم به توصیف سامانهای با

در اين رابطه  HL ،HSو HRبهترتیب هامیلتونی وسیله،

هامیلتونی تنگابست در تقريب نزديکترين همسايهها و

الکترود چپ و راست است .همچنین  HLSو HSR

ارايه فرمولبندی روش تابع گرين میپردازيم .در بخش

بهترتیب هامیلتونی جفتشدگی وسیله به الکترودهای

سوم نتايج عددی مربوط به رسانش را مورد بحث و

چپ و راست است .همه عناصر ماتريس هامیلتونی

بررسی قرار میدهیم .در بخش آخر ،با نتیجهگیری

جفتشدگی ،صفر هستند بهجز عناصری که اتمهای

تحقیق خود را به پايان میرسانیم.

الکترود را بهوسیله متصل میکنند .هامیلتونی هر قسمت

توصيف و فرمولبندی مدل

از سامانه رابطه 2را در تقريب نزديکترين همسايهها

در اين بخش ،نخست مدل خود را معرفی نموده سپس

میتوان بهصورت زير در نظر گرفت:

روش محاسبات عددی مربوط به رسانش سامانه را

𝐻j = ∑𝑛( 𝜀𝑛 |𝑛 >< 𝑛| + 𝑡𝑛,𝑛+1 |𝑛 >< 𝑛 +
1| + 𝑡𝑛+1,𝑛 |𝑛 + 1 >< 𝑛|) ,
1

حالت خالص و نقصدار نشان میدهد .سامانه از يک

 𝑡𝑛,𝑛+1انرژی پرش بین جايگاه 𝑛 و  𝑛 + 1است.

شبکه اتمی مربعی که به الکترودهای چپ و راست

همچنین 𝑛𝜀 و> 𝑛| به ترتیب بیانگر انرژی و حالت

متصل است ،تشکیل شده است .در اين شکل N ،بیانگر

الکترون در جايگاه 𝑛 است.

توضیح خواهیم داد .شکل 2سامانه مورد نظر را در دو
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شکل .1سامانه کوانتومی مورد بررسی .الف) وسیله يک شبکه مربعی با 𝑵 اتم در راستای پهنا است که به الکترودها متصل شده است .ب) وسیله با
نقص ناشی از تهیجاها.

در اين رابطه  j=L, R, S, LS, RSبیانگر انديس

در پیمانه الندائو ) 𝐴 = (−𝐵𝑦, 0, 0يک عامل

هرقسمت از هامیلتونی رابطه 2است .در اين مقاله از

فاز 𝑗 ei𝛷𝑖,در انرژی پرش و جفتشدگی افقی بین اتمها

برهمکنش

الکترون-الکترون

و

الکترون-فونون

صرفنظر مینمائیم و محاسبات خود را در رژيم

ظاهر میشود يعنی

t n,n+1 (B) = t n,n+1 (B = 0)eiΦi,j

𝐥j 𝐀.d

Φi,j = ∫i

ħ

که

میباشد ] [12و 𝑒 =  Φ0شار

جفتشدگی قوی انجام میدهیم .اگر يک میدان

Φ0

مغناطیسی يکنواخت عمود بر سطح وسیله اعمال کنیم

مغناطیسی کوانتومی است.
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سلول واحد الکترودها از دو اتم بدون برهمکنش با
انرژی جايگاهی ) εL(Rتشکیل شده است که هامیلتونی
آنرا بهصورت زير تعريف مینمايیم:
]

3

0
)εL(R

)εL(R
[ = Hunit
0

1

𝑖𝑡 و 𝑖̃𝑡 از روابط بازگشتی زير بهدست میآيند:

همچنین تابع گرين مؤثر سامانه بهصورت زيرقابل
محاسبه است]:[11

که

4

که در اين رابطه I ،ماتريس واحد و  ηيک عدد دلخواه
بسیار کوچک است که برای همگرايی و وارونپذيری
ماتريس گرين الزم است .اثر الکترودها را بهوسیلة
خود-انرژی الکترود چپ (راست) ،ΣL(R) ،وارد تابع
گرين مینمايیم .برای بهدست آوردن تابع گرين سامانه
بايد خود-انرژی مربوط به الکترودهای چپ و راست
را بهدست آوريم .برای اين کار از روش سانچو استفاده
میکنیم ] .[13اين روش نسبت به روشهای ديگر از
سرعت همگرايی بااليی برخوردار است .در اين روش
تابع گرين سطحی الکترودهای چپ و راست بهصورت
زير محاسبه میشود:
g L = [(E + iη)I − Hunit −
−1

ϯ

]̃
Hcoupl T

5

g R = [(E + iη)I − Hunit −

6

در اينجا  Hunitو  Hcouplبهترتیب هامیلتونی سلول
واحد الکترود و جفتشدگی بین دو سلول واحد در

t̃ i = (I − t i−1 t̃ i−1 −
t̃ i−1 t i−1 )−1 t̃ 2i−1
t 0 = [(E + iη)I −
ϯ

−1

Hunit ] Hcoupl

22

t̃ 0 = [(E + iη)I −
−1

Hunit ] Hcoupl

21

اين فرآيند تا زمانی که  t iو  t̃ iاز يک عدد دلخواه
کوچکتر باشند ،ادامه پیدا خواهد کرد ].[13
حال میتوان با استفاده از ماتريس جفتشدگی الکترود
چپ (راست) بهوسیله ،خود-انرژی الکترود چپ
(راست) را بهدست آورد.

ϯ

ΣL = HDL g L HDL

23

ϯ

ΣR = HDL g L HDL

24

اثر الکترودهای نیمنامتناهی بهوسیله خود-انرژیها در
محاسبات تابع گرين ظاهر میشود.
با استفاده از تابع گرين ضريب عبور الکترون را میتوان
محاسبه کرد ]:[23

−1

]Hcoupl T

t i = (I − t i−1 t̃ i−1 −
t̃ i−1 t i−1 )−1 t 2i−1

3
21

𝐺(𝐸) = ((𝐸 + i𝜂)I − 𝐻S − 𝛴L −
𝛴R )−1

̃ = t̃ 0 + t 0 t̃1 + t 0 t1 t̃ 2 + ⋯ +
T
t 0 t1 t 2 … t̃ n ,

25

= )T(E
))Tr (ΓL G(E)† ΓR G(E

) 𝛤L(Rعملگر وابسته به خود-انرژی الکترودهای چپ

الکترود است T.و ̃Tدر يک فرآيند تکرارشونده

و راست است که حاوی تمام اطالعات جفتشدگی

بهصورت زير محاسبه میشوند:

بین وسیله و الکترودها است.

2

T = t 0 + t̃ 0 t1 + t̃ 0 t̃1 t 2 + ⋯ +
t̃ 0 t̃1 t̃ 2 … t n ,

26

†
)ΓL(R) = i[ΣL(R
−

] )ΣL(R
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همچنین رسانش الکتريکی سامانه بهصورت زير
بهدست میآيد:
T

22

2e2
h

33

نخست اثر تغییر پهنای وسیله (طول در راستای قائم)N،
بر رسانش سامانه را بررسی مینمائیم .نمودارهای

=G

شکل1الف تا 1د رفتار رسانش برحسب انرژی الکترون
ورودی را برای چهار پهنای مختلف وسیله (،26 ،54

بحث و بررسی نتايج عددی

 )N= 5 ،21نشان میدهند .با تغییر پهنای وسیله ،رسانش

با استفاده از فرمولبندی بخش قبل ،به بررسی رسانش

سامانه تغییر میکند .در واقع با تغییر تعداد اتمها،

الکترونی در سامانه مورد نظر میپردازيم .ابتدا مقادير

رسانش حول انرژی فرمی از صفر تا  1G0تغییر میکند

عددی پارامترهای بهکار رفته در محاسبات عددی را

زيرا سامانه دارای دو کانال است و ضريب عبور حداکثر

معرفی مینمائیم .انرژی جايگاهی اتمهای وسیله و

برابر دو میباشد .اين رفتار با افزايش تعداد اتمها

الکترودها را برابر صفر فرض میکنیم .همچنین همه

بهصورت نوسانی تکرار میشود .قلههای تشديدی در

انرژیهای پرش مربوط به نزديکترين همسايهها را در

نمودار رسانش ،در انرژیهای تشديدی رخ میدهد اين

غیاب میدان مغناطیسی ،برابر  𝑡 = −3 eVدر نظر

انرژیها همان ويژهمقاير مربوط به هامیلتونی وسیله

میگیريم .در اين مقاله از برهمکنش الکترون-الکترون

است ] .[31در حالتهايی که  Nضريبی از  6باشد

و الکترون-فونون صرفنظر مینمائیم و محاسبات خود

سامانه تقريباً نیمفلز ( )N=21،54است زيرا در انرژی

را در رژيم جفتشدگی قوی انجام میدهیم .در اين

فرمی ،يک شکاف انرژی صفر وجود دارد که بیانگر

رژيم ،انرژی پرش بین وسیلة کوانتومی و الکترودها را

ويژگی نیمفلزی است .سامانه در حالتهای ديگر

مقدار  t LS(SR) = 0.75tانتخاب مینمائیم .در

( )N=5،26يک فلز محسوب میشود زيرا در انرژی

جفتشدگی کامل

 t LS(SR) = tاست .اما در

فرمی مقدار رسانش يک مقدار محدود دارد.

جفتشدگی ضعیف میتوان  t LS(SR) = 0.5tدر نظر

با افزايش تعداد اتمها در وسیله تعداد اين قلههای

گرفت .انرژی فرمی سامانه را نیز برابر صفر در نظر

تشديدی افزايش میيابد .وابسته به اندازه وسیله ،مقدار

میگیريم .در محاسبات خود ،تمام انرژیها را برحسب

و تعداد اين قلهها تغییر میکند .بهدلیل وجود تقارن در

انرژی پرش الکترودها در نظر میگیريم .در تمام

هندسه سامانه و در انرژیهای جفتشدگی وسیله به

محاسبات ،طول افقی وسیله را برابر  M=2فرض

الکترودها ،نمودارهای رسانش در طیف انرژی منفی و

مینمايیم .وسیله را در دو حالت کامل و نقصدار در

مثبت از تقارن الزم برخودار هستند.

نظر میگیريم .ابتدا به بررسی ترابرد الکترون در سامانة
کامل میپردازيم.
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N=12

2.0

)N=5 b

)a

)N=16 d

)c

1.5

) G (G0

1.0

0.5

N=54

0.0

1.5

) G (G0

1.0

0.5

0.0
2

1

0

-1

) Energy, E (t

-2

1

0

-1

-2

) Energy, E (t

شکل .2نمودار رسانش الکترونی برحسب انرژی الکترون برای پهناهای مختلف وسیله و در غیاب میدان مغناطیسی.

حال يک میدان مغناطیسی يکنواخت عمود بر سطح وسیله

رسانش کاهش يافته وگذار فاز فلز-نیمفلز رخ میدهد .اين

کوانتومی اعمال میکنیم .اعمال میدان سبب تغییر انرژی

گذار فاز بهدلیل اثر تداخل کوانتومی توابع موج عبوری از

پرش بین اتمهای وسیله میشود .شکل 3رسانش سامانه را

پیوندهای بین اتمی در وسیله است .در مرجع ] [31سامانه

برحسب انرژی الکترون برای اندازههای متفاوت وسیله،N ،

شبه يک بعدی است واثر تداخل کوانتومی توابع موج

و در حضور شار مغناطیسی نشان میدهد .نمودارها نشان

عبوری از بازوی بااليی با پايینی يک حلقه سبب تقويت

میدهند که رسانش الکتريکی سامانه به اندازة وسیله و شار

کامل (تداخل سازنده و در نتیجه افزايش رسانش) و

مغناطیسی فرودی بستگی دارد .در سامانهای با اندازه وسیله

تضعیف کامل (تداخل ويرانگر و درنتیجه کاهش رسانش

 N=21شاهد خواص نیمفلزی بوديم اما با اعمال میدان

به مقدار صفر) میشود اما در اين سامانه که دوبعدی است،

مغناطیسی رسانش افزايش يافته وگذار فاز نیمفلز -فلز رخ

کانالهای متفاوتی برای عبور الکترون وجود دارد و بههمین

میدهد .اما در سامانه با پهنای وسیله  N=26در غیاب میدان

علت در برخی حالتها حضور میدان مغناطیسی سبب

شاهد خواص فلزی بوديم که با اعمال میدان مغناطیسی

کاهش رسانش و در بعضی موارد سبب افزايش آن میشود.
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در ادامه رسانش را برای سامانة نقصدار بررسی

فرمی باالتر از صفر است يعنی سامانه يک فلز میباشد.

میکنیم .برای اينکه يک تهیجا در وسیله داشته باشیم

شکل4ب سامانههايی با  V=3و  W=3/4را نشان

بايد پیوند آنرا با اتمهای همسايه قطع نمايیم اينکار را

میدهد .در هر دو حالت  W=3 ،V=3و W=4 ،V=3

با صفر نمودن مقدار انرژی پرش و يا بینهايت در نظر

خواص فلزی مشاهده میشود .از مقايسه حالت

گرفتن مقدار انرژی جايگاهی انجام میدهیم .در اينجا

 V=W=4با  V=W=5نتیجه میگیريم که سامانههای

مقدار انرژی جايگاهی اتم های حذف شده را بینهايت

با  V=Wزوج ،نیمرسانا هستند اما سامانههای با V=W

در نظر میگیريم .در شکل 4رسانش الکتريکی برای

فرد فلز میباشند .همچنین در اين حالت با افزايش

سامانههايی با  Vو Wمتفاوت و  N=26نشان داده شده

بینظمی (تعداد تهیجاها) مقدار شکاف انرژی کاهش

است .شکل4الف ،سامانههايی با  V=1و  W=1/3را

میيابد .در حالتهايی که  V≠Wباشد سامانه فلز است.

نشان میدهد .در سامانهای با  V=W=1رفتار

در واقع با تغییر تعداد تهیجاها يک گذار فاز نیمرسانا

نیمرسانايی با شکاف انرژی  1/5eVمشاهده میشود.

فلز رخ میدهد.

اما در سامانهای با  V=1و  ،W=3رسانش حول انرژی

مطالعه نظری ترابرد الکترونی در يک سامانه کوانتومی

36
V=3, W=3
V=3, W=4

)b

V=2, W=2
V=2, W=3

V=5, W=5
V=5, W=6

)d

V=4, W=4
V=4, W=5

2.0

)a

1.5

) G (G0

1.0

0.5

0.0

)c
1.5

) G (G0

1.0

0.5

2

1

0

-1

) Energy, E (t

-2

0

1

-1

0.0
-2

) Energy, E (t

شکل .4رسانش برحسب انرژی الکترون در سامانه نقصدار با پهنای  N=16اتم و  Vو  Wمتفاوت وشار عبوری صفر.

در شکل 5نتايج مربوط به اثر میدان مغناطیسی بر

موج عبوری از پیوند شماره  2و  1وسیله است .در

رسانش الکتريکی در سامانة نقصدار را نشان دادهايم.

شکل5ب ،رفتار سامانه در حضور میدان با  V=3و

مقادير همه پارامترهای استفاده شده در اينجا با

 W=3/4نشان داده شده است .مطابق اين شکل ،رسانش

پارامترهای نمودارهای شکل 4يکسان است .در

الکتريکی سامانه در همه انرژیهای مجاز باالتر از صفر

شکل5الف رفتار سامانه در حضور شار مغناطیسی 1/5

است و اين بیانگر يک سامانه فلزی است .بهطور کلی

و با  V=1و  W=1/3نشان داده شده است .در حضور

میتوان گفت در اثر اعمال شار مغناطیسی  1/5به

میدان مغناطیسی ،رسانش الکتريکی در همه انرژیها

سامانهای با  V=Wزوج ،يک گذار فاز نیمرسانا-فلز

افزايش میيابد .علت اين افزايش برهمنهی سازنده دو

رخ میدهد.
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نتيجهگيری
با استفاده از مدل تنگابست و رهیافت تابع گرين،
رسانش الکترونی را در يک سامانه کوانتومی با شبکه
مربعی بررسی نموديم .با افزايش پهنای سامانه ،رسانش
الکتريکی حول انرژی فرمی بهصورت نوسانی (از صفر
تا  )1G0تغییر میکند .علت اين امر ،وجود دو کانال
عبور الکترونی میباشد .نتايج عددی نشان میدهند که
با اعمال شارمغناطیسی يک گذار فاز نیمفلز-فلز و فلز-
نیمفلز (باتوجه به پهنای وسیله) در سامانه مشاهده
میشود .عالوه بر اين ،معرفی ساختار نقصدار،
بهصورت تهیجاها ،سبب کاهش رسانش سامانه
میشود .وابسته به تعداد تهیجاها در وسیله ،سامانه يک
نیمرسانا و يا يک فلز خواهد بود .همچنین در اثر اعمال

میدان مغناطیسی به اين سامانه نقصدار در حالت
 V=Wزوج ،يک گذار فاز نیمرسانا-فلز مشاهده
میشود .اين گذار فاز بهدلیل تداخل کوانتومی توابع
موج عبوری از سامانه میباشد .بهطور کلی با تغییر
پارامترهايی مانند پهنای وسیله ،مقدار شار فرودی و
ايجاد نقص در وسیله ،میتوان خواص الکتريکی سامانه
را کنترل نمود .نتايج اين تحقیق میتواند در طراحی
ادوات نانوالکترونیک کاربردهای زيادی داشته باشد.
بهعنوان نمونه ،مدل معرفی شده در اين مقاله در
سامانههای چنداليه مانند ابر شبکهها و ترانزيستورهای
اثرمیدانی تونلزنی میتواند کاربرد داشته باشد.
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