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چکيده
در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت تنگبست و رژیم پاسخ خطی ،به مطالعة رسانش الکتریکی یک نانوسیم
شامل اتمهای سطحی مرتعش که بین دو هادی صلب ساده قرار گرفته است ،پرداختهایم .با بهرهگیری از فضای فوک ،اثر برهمکنش
الکترون-فونون را در ضریب عبور الکترونی مورد بررسی قرار دادهایم .نتایج نشان میدهد که مکان قلههای تشدیدی رسانش با
افزایش قدرت برهمکنش الکترون-فونون بهسمت انرژیهای پایینتر جابهجا شده و قلههای جدیدی نیز در طیف رسانش پدیدار
میشود .همچنین برای یک مقدار ثابت قدرت برهمکنش ،با کاهش مقدار انرژی پرش الکترون در اتصالها ،قلههای تشدیدی تیزتر
و درهها عمیقتر میشوند.
کليدواژگان :تابع گرین ،اتمهای سطحی مرتعش ،فضای فوک ،تنگبست.

مقدمه
بررسی ترابرد الکترونی در ادوات مزوسکوپیک،

آزادی فونونی به هامیلتونی الکترونی اضافه کرده [ ]5و

حوزه علمی بسیار جذاب و پرکاربردی بهخصوص در

مسألة تک کاناله بسذره را به یک مسألة چندکاناله تک-

صنعت میکروالکترونیک است .با مطالعات رتنر و

ذره تبدیل میکند .یکی از مزایای استفاده از فضای

آویرام در سال  4391روی رسانش الکترونی در

فوک ،تفکیک سهمهای مختلف کانالهای کشسان و

گروههای پذیرنده و بخشنده متصل به پل مولکولی

ناکشسان در رسانش است که با جذب یا گسیل فونون

همیوغ [ ]4و ساخت اولین ترانزیستور توسط پارک و

توسط الکترون بهدلیل وجود برهمکنش الکترون-فونون

همکاران در سال  ،]2[ 2222مطالعات نظری بسیاری

رخ میدهند .معموالً اتمهای ابتدایی و انتهایی یک

در زمینة رسانش سامانههای مولکولی صورت پذیرفته

نانوسیم متصل به دو هادی ،نسبت به سایر اتمهای آن

است [ .]9یکی از مهمترین مسائل مربوط به ترابرد بار

آزادانهتر حرکت میکنند و میتوان آنها را مرتعش در

در قطعات الکترونیک مولکولی ،نقش برهمکنش

نظر گرفت .در اثر ارتعاش این اتمها ،فونون تولید شده

الکترون-فونون است که بررسی این موضوع هم بهطور

و باعث ورود برهمکنش الکترون-فونون به مسأله

تجربی [ ]1و هم بهطور نظری [ ]5-6مورد توجه

میشود .در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین در

محققان قرار گرفته است .روشهای نظری متفاوتی

رهیافت تنگبست و با بهکار بردن روش فضای فوک،

برای بررسی مسألة بسذرهای الکترون-فونون در این

به بررسی رسانش الکتریکی یک نانوسیم یک بعدی

سامانهها بهکار رفته است .یکی از این روشها استفاده

شامل اتمهای مرتعش سطحی میپردازیم .برای این

از فضای فوک است که بُعد جدیدی مربوط به درجات

منظور یک زنجیرة اتمی را بین دو هادی صلب قرار
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داده و با در نظر گرفتن مقدارهای مختلف برای قدرت
برهمکنش الکترون-فونون و انرژی پرش الکترون در
اتصالها ،به محاسبه ضریب عبور الکترونی میپردازیم.

مدل نظري و فرمولبندي

شکل .1طرحوارة فضای فوک برای یک نانوسیم (در اینجا  6اتمی) واقع بین دو هادی صلب نیممتناهی ایدهال.

مطابق شکل ،4یک زنجیرة  Nاتمی متصل به دو
هادی ساده و ایدهال نیممتناهی را در نظر میگیریم.

 j  N  1,..., و برای سیم مرکزی   j  Wبا
 j  1,..., Nاست ،که برای سادگی صفر فرض

میشوند  j , j 1 .انرژی پرش الکترون از جایگاه  jبه

فرض میکنیم تنها اتمهای ابتدایی و انتهایی زنجیره که

جایگاه  j  1است .بنابراین انرژی پرش در سامانة

جایگاه خود ثابت هستند .همچنین با بهرهگیری از مدل

)  ،  j , j 1  L ( Rبین هادی سمت چپ و سیم

به هادیها متصلاند ،ارتعاش میکنند و بقیة اتمها در
هولشتاین ،فرض میشود که برهمکنش الکترون-فونون
تنها انرژیهای جایگاهی اتمهای مرتعش را تغییر
میدهد و اثری بر انرژیهای پرش ندارد [ .]9هامیلتونی
کل از جمع هامیلتونیهای الکترونی ،فونونی و
الکترون-فونون بهدست میآید .هامیلتونی الکترونی را
میتوان با در نظر گرفتن برهمکنش نزدیکترین
همسایهها در تقریب تنگبست بهصورت زیر نوشت
[9و:]8

مرکزی  0,1  WLو در نهایت بین هادی سمت
راست و سیم مرکزی  N ,N 1  WRفرض
میشود .از آنجایی که دو اتم مرتعش در سیم مرکزی
قرار دارند ،سهم فونون و برهمکنش الکترون-فونون
تنها برای سیم مرکزی تعریف میشود .هامیلتونی
فونونی برای سیم مرکزی با اتمهای سطحی مرتعش،
در تقریب هماهنگ بهصورت زیر بیان میشود [:]8
H ph  0  b†j b j ( j ,1   j , N ),

2

4
c†j c j   j , j 1 (c†j c j 1  c †j 1c j ) ,

مرکزی  ،  j , j 1  Wدر هادی سمت چپ (راست)
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He 

†
که در آن  (c j ) c jعملگر خلق (فنای) الکترون در

اتم jام و   jانرژی جایگاهی آن است .در این مقاله

فرض میکنیم که برای هادی سمت چپ   j   Lبا

 ، j  ,...,0برای هادی سمت راست   j   Rبا

†
j

که در آن  (b j ) bعملگر خلق (فنای) فونونی برای

ارتعاشات موضعی با بسامد  0در اتم jام است.
)   j ,1( Nنیز نشان دهندة دلتای کرونکر است .هامیلتونی

برهمکنش الکترون-فونون نیز با استفاده از مدل
هولشتاین با در نظر گرفتن اتمهای سطحی مرتعش
بهصورت زیر است [5و]8
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که در آن  V gضریب قدرت برهمکنش الکترون-

H eff   {(W  m 0   L  j ,1 m ,0
j 1 m  0

  (Rm )  j , N  j , m

فونون است .میتوان اثرات هادیهای سمت چپ و
راست را در خودانرژیها وارد کرده و هامیلتونی مؤثر

j  1, m

را با بهکارگیری عملگرهای الکترونی و فونونی در
فضای فوک:

   j , j 1 j , m

)  Vg j , m  1 j , m [ m ,0 ( j ,1   j , N
}  j , N  m ,1 ]  h.c.

j , m  c †j (b † ) m

که در آن  jشمارة اتم m ،مد فونونی و  0نشان دهندة
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حالت خأل این فضا است ،بهصورت زیر بهدست آورد:
که در آن ) )  (Lm( Rخودانرژی سامانه مرکزی بهخاطر

با استفاده از رابطة 1و تعریف تابع گرین [ ]8خواهیم

وجود هادی چپ (راست) در مد فونونی  mاست و

داشت:

بهصورت زیر بیان میشود [9و:]5
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که در آن  انرژی الکترون ورودی است .در اینجا به
خاطر وجود فونونها ،جملة  m به انرژی
جایگاهی الکترون اضافه میشود .از آنجایی که سامانه
در دمای صفر و بایاس صفر بررسی میشود ،الکترون
میتواند در اثر برهمکنش الکترون-فونون ،یک یا دو
فونون را جذب یا گسیل کند .از اینرو برای الکترون
در هنگام خروج از سامانة مرکزی بهعلت حضور دو
اتم مرتعش در سامانه ،دو کانال خروجی مربوط به
رسانش ناهمدوس اضافه میشود و با احتساب کانال
مربوط به رسانش همدوس ،در کل سه کانال خواهیم
داشت .همچنین با فرض اینکه الکترون بازتاب
نمیشود و به هادی سمت چپ باز نمیگردد ،الکترونی
که از هادی سمت چپ وارد نانوسیم میشود ،با داشتن
عدد فونونی متفاوت از هادی سمت راست خارج
میگردد.

1
,
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G

که در آن  Iماتریس واحد است .در نهایت ضریب
عبور الکترونی در نگرش پاسخ خطی [ ،]8چنین است:

| G1,m2 N 1 | , 9
2

)( m
R

  Im 

)(0
L

T ( )  4Im 

m

که در آن  G1,m 2 N 1عنصر سطر اول و ستون
 m  2 N  1ام تابع گرین است.

نتایج و بحث
در این بخش ضریب عبور الکترونی را برحسب
انرژی برای یک نانوسیم  6اتمی که تنها اتمهای متصل
به هادیها ارتعاش میکنند ،محاسبه کرده و اثر قدرت
برهمکنش الکترون-فونون را بر آن بررسی میکنیم.
معموالً در کارهای مدلسازی ،استفاده از مقادیر نوعی
بهجای مقادیر دقیق تجربی و یا محاسباتی مرسوم است.
نمونههای زیادی از این قبیل را میتوان در مقاالت
یافت (مراجع [9و5و .)]6الزم به ذکر است که این
مقادیر معموالً با مقادیر واقعی همخوانی داشته و در
کلیت فیزیک مسأله و نتیجهگیریهای آن خللی وارد
نمیکند .در اینجا پارامترهای مورد نیاز مسأله را
بهصورت

 1R ) e V، 0  0.6 eV

L,

( W

و
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 W ( L , R )  0انتخاب میکنیم .در ادامه با مقادیر عددی

شده و اندکی ارتفاع این قلهها کاهش مییابد .علت

پارامترهای دیگر نیز به همین شکل رفتار خواهد شد.

این کاهش به دور شدن فیزیک سامانه مرکزی از

در مدل تنگبست ،اثرات برهمکنش الکترون-فونون
را میتوان در انرژیهای جایگاهی و پرش الکترون
وارد کرد که بهترتیب به مدلهای هولشتاین و پایرلز
مشهور هستند .بدیهی است قدرت پارامتری که برای
این منظور در این انرژیها وارد میشود ،نباید آنقدر
بزرگ انتخاب شود که این انرژیها را از مقادیر اولیة
خود بسیار دور کند .بنابراین برای مقادیر نوعی
انرژیهای جایگاهی و پرش که از مرتبة یک الکترون
ولت است ،نباید تغییرات پارامترهای تنگبست در
حضور برهمکنش از چند دهم الکترون ولت تجاوز
کند .البته با توجه به اینکه اثرات این برهمکنش بسیار
ناچیز است ،برای فهم و مشاهدة واضحتر اثرات در

فیزیک هادیهای متصل برمیگردد .از سوی دیگر
قلههایی نیز با ارتفاع کمتر از قلههای تشدیدی در
شکل دیده میشوند .ارتفاع و تعداد این قلهها که به
قلههای پیرو مشهورند ،با افزایش قدرت برهمکنش
الکترون-فونون افزایش مییابد .این قلهها که ناشی از
فرآیند جذب یا گسیل فونون هستند در انرژیهای
   m 0ظاهر میشوند و امکان عبور الکترون از
کانالهای جدید را نشان میدهند .واضح است که با
افزایش قدرت برهمکنش الکترون-فونون ،الکترون با
احتمال بیشتری از کانالهای جدید عبور میکند.
بنابراین ارتفاع قلههای تشدیدی کاهش و ارتفاع
قلههای پیرو افزایش مییابد [5و.]3
0

نظر گرفتن مقادیر بزرگتر در روشهای نظری معموالً
مرسوم است و از کلیت مسأله نمیکاهد .در واقع در

-1

log T

نظر گرفتن مقادیر کمتر و معقولتر ،نمودارها را بههم
نزدیک میکند و منحنی مربوطه در مقادیر بزرگ
همانند مقادیر کوچک رفتار میکند.

Vg = 0
Vg = 0.15 eV
Vg = 0.3 eV

شکل 2لگاریتم ضریب عبور این سامانه را بهصورت
تابعی از انرژی الکترون برای چند مقدار متفاوت

-2

 WL(R) = 0.3 eV
-3

2

1

0

-1

-2

ضریب قدرت برهمکنش الکترون-فونون نشان

)Energy (eV
شکل .1نمودار تغییرات لگاریتم ضریب عبور الکترونی برحسب

میدهد .در اینجا مقدار انرژی پرش الکترون در

انرژی الکترون ورودی برای چند مقدار متفاوت .V g

اتصالها را  WL ( R )  0.3eVدر نظر گرفتهایم.
همانطور که انتظار داریم در غیاب برهمکنش
الکترون-فونون ،نمودار نسبت به انرژی صفر متقارن
است و در آن شش قلة تشدیدی در انرژیهایی که
انرژی الکترون ورودی با ویژه مقادیر انرژی سامانة
مرکزی برابر شده ،دیده میشود .در چنین حالتی تنها
یک کانال رسانش خروجی (همدوس) برای الکترون
وجود دارد .در حضور برهمکنش الکترون-فونون
قلههای تشدیدی به سمت انرژیهای کمتر جابهجا

بهمنظور بررسی اثر قدرت اتصالها ،نمودار ضریب عبور
را بهصورت تابعی از انرژی در  V g  0.15 eVو برای
چند مقدار متفاوت )  ، WL ( Rدر شکل 9رسم کردهایم.
مشاهده میشود که ضریب عبور الکترونی با کاهش
مقدار انرژی پرش الکترون در اتصالها ،کمتر شده و
درهها عمیقتر و قلهها تیزتر میشوند .در واقع در مقادیر
کوچک این انرژی ،تأثیر برهمکنش الکترون-فونون در
رسانش که باعث ظهور قلههای پیرو در نمودار شده،
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راحتتر مشاهده میشود .زیرا طبق رابطة 5پهنشدگی

بهازای مقادیر مختلف قدرت برهمکنش بررسی کرده

ترازهای انرژی سامانة مرکزی کمتر شده و بنابراین

است ،نشان میدهد که در بایاس صفر با افزایش قدرت

قلههای تشدیدی مربوط به ترازهای سامانة مرکزی

برهمکنش الکترون-فونون ،ارتفاع و تعداد قلههای پیرو

واضحتر دیده میشوند .در واقع هر چه اختالف مقدار
انرژی پرش الکترون در اتصالها با مقدار آن بین اتمها
در سامانة مرکزی بیشتر گردد ،نمودار رسانش در
ترازهای انرژی خود قلههای تشدیدی خواهد داشت.

افزایش یافته است .این نکته در نتایج این مقاله نیز مورد
تأیید قرار گرفته است .همچنین ارتفاع قلة اصلی با
افزایش قدرت برهمکنش الکترون-فونون کاهش یافته
ولی مکان این قله بر خالف کار حاضرجابهجا نشده

0

است .بررسی اندکی متفاوت در مرجع [ ]42بر روی
-1

log T

WL(R)= 0.5 eV

مدل در یک بسامد ثابت و با افزایش قدرت برهمکنش

Vg = 0.15 eV

WL(R)= 0.7 eV
-3
2

یک روش نیمه کالسیک صورت گرفته است .در این

-2

WL(R)= 0.3 eV

1

یک زنجیرة قطبیده با اعمال میدان الکتریکی خارجی در

0

-1

-2

)Energy (eV
شکل .3نمودار تغییرات لگاریتم ضریب عبور کل برحسب انرژی الکترون
ورودی برای چند مقدار متفاوت انرژی اتصال هادیها.

بررسیهای مشابهی در مراجع [5و ]3بر روی یک تک

الکترون-فونون ،ارتفاع قلههای اصلی کاهش یافته است
که در توافق با پژوهش حاضر است ولی تغییر قدرت
برهمکنش سبب ظهور قلههای جدید پیرو نشده است.

نتيجهگيري

مولکول نقطة کوآنتومی انجام شده است .در مرجع []5

در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین در

به واسطة استفاده از فضای فوک ،سهمهای مجزای

رهیافت تنگبست و با بکارگیری عملگرهای الکترونی

کشسان و ناکشسان نیز رسم شده است .در این مرجع
مشاهده میشود که در حضور برهمکنش الکترون-
فونون ضعیف ،مکان قلة اصلی اندکی به سمت

و فونونی در فضای فوک ،خواص ترابرد الکترونی یک
زنجیرة اتمی متصل به دو هادی ساده با اتصالهای
مرتعش در حضور برهمکنش الکترون-فونون بررسی
شده است .نتایج نشان میدهد که در حضور برهمکنش

انرژیهای کمتر جابهجا شده و ارتفاع آن نیز کاهش

الکترون-فونون ،قلههای تشدیدی رسانش به سمت

یافته است این امر با مقاله حاضر در توافق است.

انرژیهای کمتر جابهجا شده و اندکی ارتفاعشان

همچنین بهسبب گسیل و جذب دوبارة فونون گسیل

کاهش مییابد .با افزایش قدرت برهمکنش ،تعداد و

شده ،تعدادی قلة پیرو با ارتفاع کمتر ظاهر میشود.

ارتفاع قلههای جدیدی که از وجود این برهمکنش

ظهور این قلههای جدید نیز در توافق با پژوهش حاضر
برای مورد چند اتمی است .نتایج مرجع [ ]3که ضریب
عبور الکترونی را با استفاده از روش ماتریس پراکندگی

ناشی میشوند ،بهعلت جذب یا گسیل فونون(ها)
افزایش مییابد .در یک مقدار ثابت قدرت برهمکنش
و با کم شدن مقدار انرژی پرش الکترون در اتصالها،
ضریب عبور سامانه کاهش یافته و قلههای تشدیدی

...رسانش الکترونی یک نانوسیم شامل
[10] M. Mardaani, H. Rabani, E. Esmaili and A.
Shariati, The effect of driven electron-phonon
coupling on the electronic conductance of a
polar nanowire, Journal of Applied Physics
118 (2015) 054306.

6
 در واقع هر چه مقدار.تیزتز و درهها عمیقتر میشوند
انرژی پرش الکترون در اتصالها با انرژی پرش
،الکترون در سایر قسمتهای سامانه متفاوتتر باشد
فونون در رسانش سامانه را-اثر برهمکنش الکترون
.میتوان واضحتر مشاهده کرد
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Abstract
In this paper, we study the electronic conductance of a nanowire, including vibrating surface atoms,
which is embedded between two simple rigid chains by using Green’s function technique at the
tight-binding and linear response approaches. We use the Fock space to consider the effect of
electron-phonon interaction on the electronic transmission coefficient. The results show that by
increasing of the strength of electron-phonon interaction, the positions of resonance peaks of the
conductance curve will be shifted to the lower energies. Some new peaks will be appeared in the
conductance spectrum, too. It can be seen that at a fixed amount of the electron-phonon coupling
strength, by decreasing of the electron hopping energies of contacts, the resonance peaks become
sharper and the valleys become deeper.

Keywords: Green’s function, vibrating surface atoms, Fock space, tight-binding
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