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رسانش الکترونی یک مولکول خطی سه اتمی در دمای غیر صفر
اشرف السادات شریعتی ،1،حسن ربانی ،1،2محمد

مردانی1،2

4گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
2مرکز پژوهشی فناوری نانو ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

چکیده
در این مقاله رسانش الکترونی مولکول خطی سه اتمی که بین دو هادی نیمه نامتناهی ساده قرار دارد ،با استفاده از روش استاندارد
تابع گرین در رهیافت تنگبست ،بهدست میآید .با در نظر گرفتن اثر برهمکنش الکترون-فونون و تغییرات دما در رژیم بیدررو،
رسانش الکترونی سامانة مرکزی بررسی میشود .نتایج نشان میدهد که با افزایش قدرت برهمکنش الکترون-فونون میزان پراکندگی
الکترونی در اثر برخورد با اتمهای مرتعش افزایش یافته و ضریب عبور برای همة انرژیها بهجز در لبههای نوار انرژی کاهش
مییابد .همچنین با کاهش دما ارتعاشات اتمی کمتر و پراکندگی الکترونی در اثر برخورد با این اتمها نیز کمتر میشود و بنابراین
رسانش الکترونی افزایش مییابد.
کلیدواژگان :تابع گرین ،تنگبست ،دمای غیر صفر ،مولکول سه اتمی.

مقدمه
امروزه نانو ساختارها و سیمهای مولکولی

امروزی هم بهصورت نظری و هم بهصورت تجربی

جایگزینهای خوبی برای ادوات الکترونیکی قدیمی

مورد مطالعه قرار گرفته است [2و .]9الکترونیک

شدهاند .بررسیهای تجربی در زمینه الکترونیک

مولکولی منجر به تولید نسل جدیدی از قطعات

مولکولی در پایان دهه  4391و شروع دهه 4391

الکترونیکی شده است که با وجود اندازههای بسیار

میالدی آغاز شد .کوهن و همکارانش با ساخت

کوچک ،بسیار قوی و کارآمد هستند [ .]1اهمیت

فیلمهای مولکولی و قرار دادن آنها بین الکترودهای

مطالعات انجام شده روی رسانندگی الکتریکی و

فلزی ترابرد الکترونی آنها را اندازهگیری کردند .در

گرمایی که همواره در حال بررسی است [ ،]5-9در

اوایل دهه  4391ترابرد الکترون از میان مولکولهای

کاربرد وسیع آنها در ساخت قطعات ترموالکتریکی،

آلی بهصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت [ .]4این

نانو الکترونیکی و استفاده از آنها در زمینههای

نتایج تجربی بهعنوان نقطه شروع الکترونیک مولکولی،

کاربردی و تحقیقاتی است [ .]9عواملی همچون

امروزه نیز مورد توجه است و موضوعاتی مانند فیزیک

نیروهای واداشته ،گرادیان دما ،برهمکنش الکترون-

مزوسکوپیک ،الکترونیک مولکولی ،خواص الکتریکی،

الکترون و الکترون-فونون نقش مهمی در مقدار

حرارتی و نوری نانو ساختارها توسط پژوهشگران
نویسندة مسئولa.shariatiii@yahoo.com :
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رسانندگی الکتریکی دارند و اثرات آنها برای برخی نانو
ساختارها مورد بررسی قرار گرفته است [ 8و .]3

شکل .1طرحوارة یک مولکول سه اتمی مرتعش متصل به دو هادی ساده صلب ،فنرها نشان دهندة پیوندهای مرتعش هستند .حروف یونانی معرف پارامترهای
تنگبست سامانه هستند و اعداد نیز شماره اتمها را نشان میدهند.

مطالعة فونونها بهدلیل نقش مهمی که بر پراکندگی

مواد و روشها

الکترونی داشته و از این طریق بر رسانش الکتریکی و

در شکل ،4طرحوارهای از یک مولکول سه اتمی که

خواص گرمایی مواد تأثیر میگذارند دارای اهمیت

بین دو هادی صلب با طول بینهایت قرار گرفته ،ارائه

زیادی است [ ،]2برای بررسی اثر برهمکنش الکترون-

شده است .جرم هر یک از اتمها در سامانه مرکزی که

فونون در ترابرد الکتریکی از روشهای متفاوت استفاده

بوسیله فنرهایی با ثابت  Cبههم متصل شدهاند ،برابر

میشود گاهی سهم رسانش کشسان وناکشسان جداگانه

با  M 0فرض میشود .ابتدا به حل معادالت حرکت

در نظر گرفته میشود [41و .]44بررسی تأثیر برهمکنش

کالسیکی برای اتمهای مرتعش میپردازیم .با توجه به

الکترون-فونون و تغییرات دما بر رسانش در

اتمهای ابتدایی و انتهایی که به دو هادی صلب متصل

مولکولهایی با اثر تداخل کوانتومی ،بیانگر حساسیت

هستند شرایط مرزی بسته را لحاظ کرده و جابجایی اتم

بیشتر رسانش این مولکولها در مقایسه با مولکولهای

 iام از مکان ترازمندیاش در سه مد فونونی بهصورت

بدون اثر تداخل کوانتومی است [42و.]49

زیر بهدست میآید

در این پژوهش سعی بر این است که با استفاده از روش
استاندارد تابع گرین در رهیافت تنگبست و با در نظر
گرفتن تقریب نزدیکترین همسایه ،رسانش الکترونی
مولکولهای خطی در دمای غیرصفر و در حضور
برهمکنش الکترون-فونون بررسی شود .محاسبات خود
را در دمای مختلف و رژیم بیدررو انجام داده و فرض
میکنیم کـه هادیهای چپ و راست صلب بوده و
دارای طول بینهایت هستند و در واقع اثر دمای
غیرصفر و برهمکنش الکترون-فونون را فقط بر سامانه
مرکزی در نظر میگیریم.

ui ,1  1/ 2 sin( i 4) ,
ui ,2  1/ 2 sin(2 i 4),

4

ui ,3  1/ 2 sin (3 i 4) ,

همچنین بسامدهای ویژه ،برای مدهای فونونی با برابر
صفر قرار دادن دترمینان ماتریس دینامیکی بهصورت
زیر حاصل میشود:
2

1  20 | sin  8 |,
2  20 | sin 2 8 |,
3  20 | sin 3 8 |,

که در آن  0  C M 0بسامد نوعی اتمها در
مولکول و از مرتبه  4142 Hzاست .هامیلتونی الکترونی
کل سامانه بهصورت زیر نوشته میشود:
9

m
m
m
H  H L  H ML
 HM
 H MR
 HR ,
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که در آن )  H L ( Rهامیلتونی هادی سمت چپ (راست)،

که در آن )   L ( Rو )   L ( Rبهترتیب انرژیهای پرش و

m
m
 H MLبهترتیب هامیلتونی مولکول و
 H Mو )( R

جایگاهی الکترون در هادی چپ (راست) هستند.

هامیلتونی اتصال مولکول با هادی سمت چپ (راست)

بنابراین تابع گرین مولکول برای مدهای مختلف توسط

در مدهای مختلف است .سپس تأثیر برهمکنش

رابطه زیر بهدست میآید:

الکترون-فونون با بهکار بردن مدل سو ـ شریفر ـ هیگر،
بهصورت اختاللی در انرژیهای پرش هامیلتونیهای
الکترونی وارد میشود [49و .]49بنابراین هامیلتونی
مولکول و اتصال مولکول با هادیها چنین بهدست
میآید:
1

GMm  ( I  H Mm  mL  mR )1 ,

8

که در آن  انرژی الکترون ورودی و )   mL( Rخود
انرژی مولکول بهدلیل وجود هادیهای چپ (راست)
بوده و توسط روابط زیر داده میشود:
2

2

3

i 1

i 1

) †H Mm    i ci †ci   im,i 1 (ci †ci 1  ci ci 1
m
m
†
†
†
†
H ML
) ( R )   ML ( R ) (c0 c1  c1c0  c3c4  c4 c3

†  ciو  ciبهترتیب عملگرهای خلق و فنای الکترونی،
  iانرژی جایگاهی الکترون در جایگاه  iام و im,i 1

انرژی پرش الکترون بین اتمهای مجاور در مد ارتعاشی

,

3



 i L R 

e

  m ML ( R ) 
) L( R

 mL R  



)  L ( R )  cos 1 (   L R  ) / 2  L ( R

حال ضریب عبور الکترونی در مد  mام برحسب
انرژی و موقعیت اتمی بهصورت زیر بهدست میآید:
41

) Tm  4 Im  Im  | (G

m
2
M 1,3

| ,

m
R

m
L

m
M 1,3

)  (Gعنصر سطر اول و ستون سوم از

 mاست که برای اربیتالهای  sگونه با تغییرات مکان

که در آن

اتمها چنین است:

ماتریس تابع گرین با مد  mام است .با میانگین گیری

5

i  1, 2

im,i 1  i ,i 1 1   (ui 1,m  ui ,m )  ,

که در آن  i ,i 1انرژی پرش الکترون بین اتمهای
مجاور در غیاب برهمکنش الکترون-فونون است.
m
  MLانرژی پرش الکترون در اتصال چپ
همچنین ) ( R

(راست) است که با رابطة زیر بیان میشود:
9

m
 ML
  ML 1  u1,m  ,
m
 MR
  MR 1  u3,m  ,

که  ثابت جفتشدگی الکترون-فونون و )  ML ( R

حرارتی از رابطة ،41در رژیم بیدررو و آنسامبل
کانونیک ،ضریب عبور در مد  mام و تنها برحسب
انرژی الکترون بهدست میآید
44

,

m
tr(Tm exp(- H ph
))
m
tr(exp(- H ph
))

Tm ( ) 

که در آن  با دما رابطه عکس داشته )  (1 kBTاز این
m
رو ضریب عبور تابعی وابسته به دما میشود،
H ph

هامیلتونی فونونی سامانه در مد  mام است که بهصورت
زیر تعریف میشود:

m
H ph
  am† am  1 2  m

انرژی پرش در غیاب برهمکنش الکترون-فونون است.

42

هامیلتونی هادی سمت چپ (راست) چنین است:

†  amو  amبهترتیب عملگرهای خلق و فنای فونونی

H L( R) 

9

) L ( R ) (ci †ci 1  h.c.

) 1( 



)i  (4

 L ( R ) ci †ci 

) 0( 



)i  (4

در مد  mاست .نهایتاً ضریب عبور الکترونی کل سامانه
با میانگین گیری روی مدهای مختلف چنین بهدست
میآید:
49

1
 T1 ( )  T2 ( )  T3 ( )  .
3

Ttot 
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در این سامانه برهمکنش الکترون-فونون تنها در سامانه

الکترون-فونون توسط الگوریتم باال تعیین میگردد.

مرکزی و اتصالها وجود دارد و محاسبات در دمای

بدین منظور پارامترهای تنگبست مسأله را بهصورت

مختلف و رژیم بیدررو انجام میشود .در بخش بعد با

 ML ( R )  0.8eV ،  L ( R )   M  1eV

و

  L ( R )   M  0انتخاب میکنیم [8و.]49

استفاده از روابط بهدست آمده به بررسی تأثیر دمای غیر
صفر و قدرت برهمکنش الکترون-فونون بر رسانش

1.0

الکترونی این مولکول بهصورت عددی میپردازیم.
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شکل .3تغییرات ضریب عبور برحسب انرژی برای یک زنجیرة 9

)Energy (eV
شکل .2تغییرات ضریب عبور برحسب انرژی برای یک زنجیره

اتمی مرتعش در حضور برهمکنش الکترون-فونون برای چند

سه اتمی مرتعش در حضور برهمکنش الکترون-فونون برای چند

دمای متفاوت.

مقدار متفاوت قدرت برهمکنش الکترون-فونون.

نتایج و بحث

سامانة مرکزی ،مولکول سه اتمی بوده که در حالت
منزوی دارای سه ویژه مقدار انرژی خواهد بود.

در این بخش تغییرات ضریب عبور یک مولکول

زمانیکه آن را به هادیها متصل میکنیم ،نمودار

خطی سه اتمی را که بین دو هادی فلزی قرار دارد،

ضریب عبور برحسب انرژی ،حول نقاطی که انرژی

برحسب انرژی الکترون ورودی برای چند مقدار

الکترون ورودی با ویژه مقادیر انرژی سامانه برابر است

متفاوت قدرت برهمکنش الکترون-فونون و دما بررسی

از خود رفتار تشدیدی نشان میدهد .بنابراین در

میکنیم .ابتدا توسط رابطة 41ضریب عبور الکترون را

نمودارهای رسانش سه قله حول انرژیهای 4/95( eV

با وارون کردن ماتریس تابع گرین و استفاده از عنصر

و  1و  )-4/95مشاهده میشود .با توجه به آنکه ضریب

سطر اول و ستون آخرآن ،برحسب انرژی و موقعیت

عبور نسبت به انرژی تابعی زوج بوده و نمودار نسبت

اتمی بهدست میآوریم .سپس میانگین حرارتی آن در

به نقطهای با انرژی صفر متقارن است ،تنها قسمت

آنسامبل کانونیک ،توسط رابطة ،44ضریب عبور برای

انرژیهای مثبت آن را رسم میکنیم .بدیهی است که

هر مد و تنها برحسب انرژی را نتیجه میدهد .نهایتاً با

در بلورهای ایدهآل طبق قضیة بلوخ رسانندگی

استفاده از رابطة ،49ضریب عبور الکترونی کل سامانه

بینهایت است و در مورد زنجیرهها ،کوآنتیده و مضربی
2

با میانگینگیری روی مدهای مختلف محاسبه میشود.

از  2e /hاست .در واقع دور شدن ساختار از حالت

بنابراین مقدار عددی ضریب عبور با جایگذاری مقادیر

ایدهآل و منظم رسانندگی را کاهش میدهد .مثالً وجود

عددی پارامترهای تنگبست ،دما و قدرت برهمکنش

ناخالصیها ،نقصهای شبکهای و دما باعث پراکندگی

Transmission
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الکترون از ناخالصیها ،نقصها و اتمهای مرتعش شده

مرتعش (فونونها) نیز کمتر میشود .در واقع کاهش دما

و همین امر کاهش رسانش را در پی خواهد داشت.

منجر به کاهش ارتعاشات اتمی و یا کم شدن سهم

در شکل 2مشاهده میشود که با افزایش قدرت

حالتهای برانگیختگی اتمهای مرتعش (که تعداد

برهمکنش الکترون-فونون ،میزان پراکندگی الکترونی

فونونها را میدهد) میشود.

در اثر برخورد با اتمهای مرتعش افزایش یافته و ضریب
عبور برای همه انرژیها به جز در لبههای نوار انرژی

نتیجهگیری

کاهش مییابد .در لبههای نوار انرژی با افزایش قدرت

در این مقاله تأثیر دما و قدرت برهمکنش الکترون-

برهمکنش الکترون-فونون ضریب عبور افزایش یافته

فونون بهطور مجزا بر رسانش الکترونی یک مولکول

است .در اینجا به نظر میرسد که فونونها به رسانش

خطی سه اتمی که بین دو هادی ساده قرار دارد ،در

الکترونی کمک میکنند .این پدیده که در اصطالح به

رژیم بیدررو مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور

«رسانش در تعامل با فونون»

( Phonon-assisted

 )conductanceمشهور است ،پدیدهای است که میتواند
در ابررساناها و ساختارهای نانو مقیاس رخ دهد [.]49
در اینجا وقوع چنین پدیدهای را میتوان به ایجاد شبه

از روش تابع گرین در رهیافت تنگبست با در نظر
گرفتن تقریب نزدیکترین همسایه بهره گرفتیم .نتایج
نشان میدهد که با افزایش قدرت برهمکنش الکترون-

ترازهای جدید الکترونی در لبههای نوار انرژی سامانه

فونون و یا افزایش دما پراکندگی الکترون ناشی از

مرکزی توسط برهمکنش الکترون-فونون مربوط

ارتعاشات اتمی افزایش مییابد و ضریب عبور برای

ساخت.

همة انرژیها بهجز در لبههای نوار انرژی کاهش

برای یک مقدار مشخص قدرت برهمکنش الکترون-

مییابد.

فونون ،با توجه به این نکته که سرعت گروه الکترون
تابع نزولی از انرژی است ،بنابراین با افزایش انرژی در
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Abstract
In this paper, we obtain electronic transport of a linear triatomic molecule which is located between two
semi-infinite simple leads by using the standard Green's function at the tight binding approach. Also, we
investigate the effect of electron–phonon interaction and temperature on electronic transport of molecule
in the adiabatic regime. The results show that by increasing the strength of e-ph interaction, the rate of the
electron scattering increases due to the vibration of atoms so the transmission coefficient decreases for all
energies except the edges of the energy band. Also, by decreasing the temperature and reducing in atomic
vibration, electron scattering declines, then while electron conductance increases.

Keywords: Green’s function, tight-binding, nonzero temperature, linear triatomic molecule.
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