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  هااتصال هادي نوعبه  الکترونی مولکول فتالوسیانین مس ابستگی رسانشو
 ، حمیدهوحید ؛محمدمردانی،  ؛حسن، ربانی

ؾىذُ ػلَم پاِي فيشيه  گزٍُ  ، ؽْزوزدُ ؽْزوزدداًؾگادًا

 

 چکیده
گاتغت ٍ ِت ووه تمزية ًشديه تا اعتفادُ اس رٍػ تاتغ گزيي تز پاِي همالِدر ايي  ّا تِ  ّادی وزدى تصلهی اثز چگًَگی  ّا ِت هغالؼِ ّوغاِي تزيي ی رّيافت ٌت

ضزية ػثَر   ايي عاهاًِ ّای اتن ّا تِ چگًَگی اتصال ّز يه اس ّادیدٌّذ وِ  ًتايح ًؾاى هی. پزداختِ ؽذُ اعت تز تزاتزد الىتزًٍی هَلىَل فتالَعياًيي هظ
 . ًيش تز تزاتزد الىتزًٍی عاهاًِ تأثيزگذار اعت تِ هَلىَل فتالَعياًيي هظ ّا ّادی ، هىاى اتصالالٍُ تز اييػ. دّذ را تغييز هی الىتزًٍی
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Abstract 
 

In this paper, we study the dependence of electronic transport of copper Phthalocyanine molecule on the type of 

the electrode contacts by using Green function method based on tight binding model within the nearest neighbor 

approximation. The results show that the leads connection conditions modify electronic transport of the system. 

Furthermore, the position of connections strongly effects on the electronic transport of the system. 
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  قدمهم
ٍيضُ در  ِت رعاًا، فتالَعـياًيي هظ، ّای ًين در هياى فتالَعياًيي

تِ  هغالؼات تغياری راًَر، رعاًاّای آلی حغـاط تِ  گزٍُ ًين

در حالت خاهذ هَلىَلی ايي هادُ  .]1[اعت خَد اختصاؿ دادُ 

ی ٍعيغ  رعاًای آلی تا پايذاری تاال دارای گغتزُ تِ ػٌَاى يه ًين

ّای خَرؽيذی،  ، علَلرتزدّا هثل ديَدّای ًَرگغيلوا اس

حغگزّای گاسی، تزاًشيغتَرّای فيلن ًاسن ٍ حتی لغؼات ته 

در الىتزًٍيه، ػولىزد . ]2[گيزد  هَلىَلی هَرد اعتفادُ لزار هی

ی فتالَعياًيٌی دارًذ، اغلة تَعظ خَاؿ ايي هادُ  لغؼاتی وِ پايِ

فلشی وِ  ّای ّا ٍ ّادی الىتزيه رعاًاّا، دی اط تا ديگز ًيندر ارتث

 ی ٌاتزايي هغالؼِت. ؽًَذ گيزًذ، تزرعی هی تا آى در تواط لزار هی

فتالَعياًيي هظ ضزٍری تِ ًظز  رفتار تزاتزدی ًظزی ٍ تدزتی

 .]3[رعذ  هی

ّا رٍی خَاؿ الىتزيىی ٍ اپتيىی ايي  در اغلة تحميك

َعياًيي هظ يا تلَر فتال ]4[ّای ًاسن  تزوية، هغالؼِ رٍی فيلن

ّای اًذوی رٍی ته هَلىَل ٍ يا  صَرت گزفتِ ٍ تزرعی ]5[

اس آًدا وِ در الىتزًٍيه . اليگَهز فتالَعياًيي هظ اًدام ؽذُ اعت

وٌٌذ، تِ ًظز  ّای هٌفزد ًمؼ پزرًگی را تاسی هی هَلىَلی، هَلىَل

تَاًذ وارتزد ٍعيؼی در صٌؼت هذوَر  رعذ ايي هَلىَل هی هی

ّا  همالِ تِ تزرعی اثز اتصال ّز يه اس ّادیيي ادر . داؽتِ تاؽذ

تزای . ؽَد ی هَلىَلی پزداختِ هی تِ يه ٍ دٍ اتن اس ايي عاهاًِ

هحاعثات تا اعتفادُ اس رٍػ تاتغ گزيي در رّيافت  ،ايي هٌظَر

 .ؽَد ّا اًدام هی ّوغايِتزيي  زية ًشديهمتٌگاتغت ٍ تِ ووه ت
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 توصیف مدل
 تٌگاتغتدر رّيافت هٌشٍی  هَلىَلی ی ّاهيلتًَی يه عاهاًِ     

تزحغة ػولگزّای ّا  تا در ًظز گزفتي تمزية ًشديىتزيي ّوغايِ

 تِ صَرت سيز اعتخلك ٍ فٌا 

,

1 ,

( . .),
n

W i i i i j i j

i i j

H c c c c h c  



    (1)                  

ّا،  صی خايگاّی اتناًز iّای اتوی،  تؼذاد خايگاُ n  وِ در آى

ij  اًزصی پزػ تيي دٍ خايگاُ اتویi  ٍj در عاهاًِ اعت .

ّای ًشديه ػالهت ساٍيِ در خوغ تِ هؼٌای خوغ رٍی ّوغايِ

ٍدی ًْايت ٍر در صَرتی وِ ايي عاهاًِ تِ دٍ ّادی ًين تی. اعت

ٍ خزٍخی هتصل ؽَد ّاهيلتًَی آى اس عزيك هاتزيظ هزتؼی سيز 

 اتل هحاعثِ اعتل
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)وِ در آى  )L RH  تِ  اعت (زٍخیخ)ّاهيلتًَی ّادی ٍرٍدی ٍ

 دؽَ سيز ًَؽتِ هی ی  اتغِووه ر

( ) ( ) 1 . .,L R L R i i

i

H c c h c 

  (3   )                            

) وِ )L R ُّای اتوی درٍى ّادی ٍرٍدی  اًزصی پزػ تيي خايگا

ّا  ّای ّادی تزای عَْلت اًزصی خايگاّی اتن. اعت( خزٍخی)

 ،(2)ی  در راتغِ ػٌاصز غيز لغزی .صفز فزض ؽذُ اعت

 دّذ ٍ ّا را ًؾاى هی ِ ٍ ّادیؽذگی تيي عاهاًخفتّاهيلتًَی 

تِ  ؽَد، خارج هی Jٍارد ٍ اس اتن  Iٌّگاهی وِ الىتزٍى اس اتن 

 ؽًَذ صَرت سيز ًَؽتِ هی

( ) ( ) 0( 1) ( ) . .,WL R WL RH n I J h c   (4)                 

)وِ در آى  )WL R  ٍی اتصال اعت  ًمغِالىتزٍى در اًزصی پزػ 

تِ ووه . ]6[ ّا تغتگی دارد ٍ ّادی عاهاًِ فيشيىی ی تِ فاصلِ

 آيذ دعت هی عاهاًِ چٌيي تِتاتغ گزيي ، (2)ی  راتغِ

1 1 † †

0 .W W WL L WL WR R WRG G H G H H G H    (5              )  

ّای هزتَط  تِ تزتية تاتغ گزيي 0WG ،LG ،RG ،WGوِ درآى 

  ىَل درـی ٍ هَلـادی خزٍخـهٌشٍی، ّادی ٍرٍدی، ّ هَلىَلتِ 

 
َلىَل فتالَعياًيي هظ هتصل تِ ّادی (الف) :1ؽىل  ّای  ّا اس عزيك خايگاُ ه

ٍ  1ّای اتوی  خايگاُاس  وِعاختار هَلىَل فتالَعياًيي هظ ( ب) .28 ٍ 1اتوی 

 .هتصل اعتّادی ِت  28ٍ  27ّای ٍ اس خايگاُ ّادی ٍرٍدیِت   2
 

ضزية ػثَر ( 5)ی  تا اعتفادُ اس راتغِ. ّا ّغتٌذ حضَر ّادی

ی الىتزًٍی تِ صَرت تاتؼی اس اًزصی الىتزٍى ٍرٍدی تَعظ راتغِ

  ؽَدهحاعثِ هیسيز 

2

,( ) 4Im Im ,L R W IJT G    (6)                           

W,وِ در آى  IJG  ػٌصز عغزI ام ٍ عتَىJ ام اس هاتزيظWG 

)اعت ٍ  )L R ّا را رٍی  عت وِ اثز ّادیاًزصی دعتگاُ ا خَد

 آيذ ی سيز تِ دعت هی وٌذ ٍ اس راتغِ عاهاًِ تَصيف هی

2 1

( ) ( ) ( ) ( )exp( ),L R WL R L R L Rik a    (7 )                         

)ّا ٍ  ی ّادی ثاتت ؽثىِ aوِ در آى  )L Rk  ػذد هَج اعت وِ اس

 ]7ٍ 6[ ؽَدهحاعثِ هیّا چٌيي  ن تز ّادیی پاؽٌذگی حاو راتغِ

1 1 1

( ) ( )cos ( / 2).L R L Rk a    (8)                                 

ی ػذدی در تخؼ تؼذی تا اعتفادُ اس رٍاتظ ايي تخؼ تِ هحاعثِ

 يياًيفتالَعالىتزًٍی هلىَل ( يا هؼادل آى رعاًؼ)ضزية ػثَر 

 . پزداسينّا هیدر چٌذ ًَع اس اتصال ّادی

 

 نتایج و بحث
عاختار هَلىَل فتالَعياًيي هظ را ًؾاى  (الف) 1 ؽىل

 اًذ گذاری ؽذُ ؽوارُ 41تا  1ّای اتوی اس  دّذ وِ در آى خايگاُ هی

 زتية تِ ّادی ٍرٍدی ٍـتِ ت 28ٍ  1ايگاُ ـزيك خـاًِ اس عـاهـٍ ع

 (الف) (ب)
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ٍرٍدی    ّادی (ب) 1وِ در ؽىل  در حالی .خزٍخی هتصل اعت

تِ ايي  (28ٍ  27) 2ٍ 1ّای اتوی  تِ خايگاُ تا اتصال( خزٍخی)

هحاعثات اًزصی خايگاّی اتن  تواهی در. هَلىَل هتصل ؽذُ اعت

هظ تزاتز تا 
Cu

3.76eV   ]8[ اًزصی خايگاّی اتن ًيتزٍصى ،

2.06eVتزاتز تا 
N
   ٍ اًزصی خايگاّی اتن وزتي را تِ ػٌَاى  

ّای پزػ پيًَذّای  اًزصی. ]9[ؽَد  صفز فزض هیاًزصی  هزخغ

ٍ  2.95eV-ی وزتي ـ وزتي تِ تزتية تزاتز  يگاًِ ٍ دٍگاًِ

-3.24 eV ٍ وزتي ـ ًيتزٍصى تِ تزتية تزاتز تا  ّوچٌيي2 ر36  

-3.24 eV ٍ ]9[ ّوچٌيي تزای . گزفتِ ؽذُ اعتًظز  در

پيًَذّای وزتي ٍ ّيذرٍصى همذار 
CH

0.1eV    تزای اًزصی ٍ

ًظز  را در 3eV- ّای ًيتزٍصى ٍ هظ همذار  پزػ تيي اتن

ّای  ّوچٌيي اًزصی پزػ در ًماط اتصال اتن .]11[گيزين  هی

ًظز اس هىاى  َعياًيي هظ صزفّای هَلىَل فتال ّا تا اتن ّادی

اًزصی پزػ در . ؽَد فزض هیeV 3.09- زصی اً اتصال تزاتز تا

ّای پزػ پيًَذ يگاًِ ٍ دٍگاًِ  ّا تِ صَرت هياًگيي اًزصی ّادی

)ّای وزتي تزاتز تا همذار  تيي اتن ) -3.09 eVL R  فزض  

هذوَر  هَردزد الىتزًٍی در دٍ ی رفتار تزاتِ همايغتزای  .ؽَد هی

تز حغة اًزصی تزای دٍ َر الىتزًٍی ضزية ػث لگاريتن ًوَدار

تِ ؽَد  هؾاّذُ هی .آهذُ اعت 2ّا در ؽىل  حالت اس اتصال ّادی

 هَرددر ّز دٍ ًوَدارّا ّای هَخَد در عاهاًِ،  دليل ػذم تمارى

ّا  یدر تزخی اس اًزص. ی اًزصی صفز تمارًی ًذارًذ ًغثت تِ ًمغِ

  ضزية ،اتصال ّز ّادی اس يه خايگاُ اتوی تِ دٍ خايگاُ تغييزتا 

Energy (eV)
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CuPc   1-28

2 connections

 
تک اتصالی  مواردبراي  برحسب انرژي لگاریتم ضریب عبورنمودار  :2شکل 

 .و دو اتصالی

 لثۀ ىظـػثَر افشايؼ يافتِ ٍ در تزخی ًماط ديگز ًتيدِ واهالً تزػ

تِ دٍ خايگاُ اتوی، ضزية ػثَر در   ال ّز ّادیدر اتص. اعت

در . دی هداس اًزصی افشايؼ لاتل تَخْی دار هثثت پٌدزُلغوت 

ّای  ، ًاؽی اس حضَر اتنتيؾتز تؾذيذّای فاًَ ّای هتٌاظز اًزصی

ته  هَرددٍ اتصالی ًغثت تِ  هَرددر  ًيتزٍصى ٍ هظ در عاهاًِ،

تِ دليل  ،ذ تؾذيذّادٍ اتصالی ض آرايؼدر . تز اعت اتصالی لَی

افشايؼ ّای ٍيزاًگز ايداد ؽذُ در هغيز الىتزٍى ٍرٍدی،  تذاخل

ی خذيذ در  ّا ٍخَد دٍ حلمِ رعذ ػلت آى ًظز هی يافتِ وِ تِ

ّای ٍيزاًگز  عاهاًِ ٍ در ًتيدِ اهىاى تيؾتز تزای رخ دادى تذاخل

ّوچٌيي ًَعاًات تيؾتزی در ضزية ػثَر در حالت دٍ  .اعت

ّز دٍ  چِ در اًزصی فزهی صفز در اگز .ؽَد ذُ هیاتصالی هؾاّ

ّز ّادی تِ دٍ خايگاُ ٍلتی ؽَد اها  تؾذيذ فاًَ هؾاّذُ هی هَرد

ّای حَل  ، ضزية ػثَر الىتزًٍی در اًزصیهتصل اعت اتوی

 .، رفتار تْتزی داردیاتصال هَرد تهی صفز ًغثت تِ  ًمغِ

اتزد الىتزًٍی ّا تز تز ی اثز هىاى اتصال ّادی تزای هغالؼِ     

هتصل  18ٍ  17تِ خايگاُ  تار عاهاًِ، ّادی خزٍخی را ايي

لگاريتن ضزية ػثَر الىتزًٍی هَلىَل  3ؽىل . وٌين هی

اتصال ّادی  هَرددر دٍ تز حغة اًزصی  فتالَعياًيي هظ را

، ٍ يه تار تزای 28ٍ  27ّای اتوی  خزٍخی يه تار تِ خايگاُ

ؽَد تؼذادی  اّذُ هیـهؾ. دّذ ًؾاى هی 18ٍ  17ّای اتوی  خايگاُ

 17ّای اتوی  وِ ّادی خزٍخی تِ خايگاُ اس تؾذيذّا در صَرتی

 ت ـا تمَيـّ ضی اس اًزصیـِ ٍ در تؼـهتـصل تاؽذ، اس تيي رفت 18ٍ 
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ًوَدار لگاريتن ضزية ػثَر تزای دٍ حالت اتصال ّادی خزٍخی تِ  :3ؽىل 

 .27،28ٍ  17،18ّای  خايگاُ

۱۰۳۰ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Energy (eV)
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لگاريتن ضزية ػثَر تز حغة اًزصی ٌّگاهی وِ اتصال ّادی خزٍخی  :4ؽىل 

 .تاؽذ 38ٍ  37ٍ تار ديگز تِ  18ٍ  17ّای  يه تار تِ خايگاُ

 

تؾذيذّای فاًَ ّن رخ دادُ ٍ ًَعاًات ّويي اتفاق تزای . اًذ ؽذُ

زية ػثَر در اتصال ّادی خزٍخی تِ هٌحٌی لگاريتن ض

اتصال ّادی  هَردّوچٌيي در . داردافشايؼ  18ٍ  17ّای  خايگاُ

ضذتؾذيذّای تيؾتزی ديذُ  18ٍ  17ّای اتوی  خزٍخی تِ خايگاُ

اتصال ّادی  هَردی هداس اًزصی، در  پٌدزُّای  در لثِ. ؽَد هی

 .عتضزية ػثَر افشايؼ يافتِ ا 18ٍ  17ّای  خايگاُتِ  خزٍخی

ی هَلىَلی هَرد هغالؼِ هتمارى تِ  اگزچِ در ًگاُ اٍل عاهاًِ     

ايي تمارى  ی رعذ، اها تِ دليل ٍخَد تؼذادی پيًَذ دٍگاًِ ًظز هی

ی اتصال  تَاى در همايغِ اثز ايي ػذم تمارى را هی. خَردتِ ّن هی

ٍ  37ٍ تار ديگز تِ  18ٍ  17ّای  ّادی خزٍخی يه تار تِ خايگاُ

ًوَدار لگاريتن ضزية ػثَر را تزای ايي  4 ؽىل. ُ وزدهؾاّذ 38

ؽَد دٍ ًوَدار  ّواى عَر وِ هؾاّذُ هی. دّذ ًؾاى هی هَرددٍ 

ٍ  ّای ضذ تؾذيذیدرُ ّای تؾذيذی، ّايی در هىاى للِ اختالف

اتصال ّادی خزٍخی تِ  ّوچٌيي. فاًَ دارًذّای درُ-للِ

ؼ ضزية ػثَر در تزخی ًماط عثة افشاي 38ٍ  37ّای  خايگاُ

ؽذُ اعت ٍ در تؼضی ًماط ديگز ضزية ػثَر را واّؼ دادُ 

 هَردی هداس اًزصی ضزية ػثَر در دٍ  ّای پٌدزُ در لثِ. اعت

 .تغاتك خَتی تا ّن دارًذ

 

 

 نتیجه گیري
 یهَلىَلی   عاهاًِی تزاتزد الىتزًٍی  در ايي همالِ تِ هغالؼِ

ّای ٍرٍدی ٍ  اس اتصال ّادی هَردهظ در چٌذ فتالَعياًيي 

در تزخی اس  وِ لؼات تياًگز ايي اعتاهغ. يناِپزداختخزٍخی 

اتصال ّز ّادی اس يه خايگاُ اتوی تِ دٍ  تغييزّا تا  اًزصی

ّای  در اًزصیّوچٌيي . ياتذ هیضزية ػثَر افشايؼ  ،خايگاُ

 هَرددٍ اتصالی ًغثت تِ  هَردهتٌاظز، تيؾتز تؾذيذّای فاًَ در 

دٍ اتصالی ضذ تؾذيذّا  هَرددر . تتز اع ته اتصالی لَی

ی خذيذ  ّا ٍخَد دٍ حلمِ رعذ ػلت آى ًظز هی افشايؼ يافتِ وِ تِ

ّای  در عاهاًِ ٍ در ًتيدِ اهىاى تيؾتز تزای رخ دادى تذاخل

تغتِ تِ هىاى اتصال ّادی خزٍخی تِ  چٌييّو .ٍيزاًگز اعت

تزًٍی هؾاّذُ صَرت دٍ اتصالی، تغييزاتی در ضزية ػثَر الى

 .دؽَ هی
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