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چكیده
در این تحقیق ،پارادوکس کلین را در گرافن ،با استفاده از معادلهی دیراک مطالعه کردهایم .برای این منظورمجموعه ای از تعدادی سد الکترواستاتیکي ،در دوحالت
همگن و ناهمگن مشتمل بر دو شکل از پتانسیل افزایشي خطي و گاوسي که ارتفاع سدها و عرض چاهها ثابت است را در نظر ميگیریم .با استفاده از روش ماتریس
انتقال ،احتمال عبور و رسانندگي تمام حالتها بصورت عددی محاسبه شده اند .در هر دو مورد ،در زاویه فرود مایل ،میزان عبور و رسانندگي با افزایش تعداد سدها
کاهش ميیابد .در حالي که در زاویه فرود عمود ،عبور کامل بدون امواج ناپایدار وجود دارد ،که نتیجهای از عدم وجود پراکندگي رو به عقب بر اساس پایستگي
شبهاسپین است .در نهایت در ميیابیم که احتمال عبور و رسانندگي به نحوهی چیدمان و ارتفاع سدها وابسته است.
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Abstract
In this work we have studied the Klein paradox by using the Dirac equation in Graphene. We consider two types
of one-dimentional electrostatic profiles: A sequence of N homogeneous barriers, and a sequence of
inhomogeneous (Gaussian and Linear increasing) barriers, where both barriers height and well width are
constant. Using the transfer matrix method, the transmission probability of the electrostatic structures, and
associated conductance have been computed numerically. In both cases, at oblique incident angle transmission
and conductance decreases by increasing the number of barriers (N). Meanwhile at normal incident angle,
there is a perfect transmission without evanescent waves. This is a consequence of the absence of backscattering
due to psedu-spin conservation. Finally we find that the transmission probability and conductance are depend
on the configuration and height of barriers.
PACS No.

مقدمه
کربن ساختارهای هندسي مختلفي را به خود ميگیرد ،شکل
دو بعدی آن(گرافن) به تازگي به دست آمده است و به سرعت
توجه زیادی را به خود جلب کرده است] .[1در گرافن الکترونها از
رابطهی پاشندگي خطي تبعیت کرده و شبیه ذرات نسبیتي بدون
جرم رفتار ميکنند ،این امر به مشاهدهی خواص الکتروني بسیار
عجیب در این اولین مادهی دوبعدی منجر ميشود .نوارهای انرژی
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ویژهی گرافن با استفاده از مدل بستگي قوی در تقریب نزدیکترین
همسایه بدست ميآید]3و .[6برای اولین بار در سال ،1121
فیزیکدان سوئدی اسکار کلین ،با اعمال معادلهی دیراک به مسئلهی
پراکندگي الکترون از سد پتانسیل ،نتیجه جالبي به دست آورد.
نتایج کلین نشان داد که اگر یک ذرهی نسبیتي ،بر سد پتانسیلي به
ارتفاع بينهایت برخورد کند بدون میرایي از آن سد عبور ميکند،
که این خالف پیشگویيهای مکانیک غیرنسبیتي است].[7
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ماپارادوکس کلین نسبیتي و امکانپذیری آن در گرافن رابررسي
کردهایم.

تحلیل نتایج احتمال عبور برای حالتهای پتانسیل
همگن ،ناهمگن افزایشی خطی و گاوسی
در این بخش برای انجام محاسبات انرژی حاملهای بار را

روش محاسبات

 E  50meVوارتفاع سدپتانسیل را   V  200meVدر

برای بدست آوردن احتمال انتقال الکترونها از سدهای چندگانههی

نظر گرفتهایم .برای وضعیت همگن که در آن ارتفاع سدها ثابت

گرافني روش ماتریس انتقال استفاده شده است .در حد انرژیههای

نگه داشته شدهاند ،احتمال عبور الکترونها برحسب زاویهی فرود

کم ،حاملهای بار نزدیک نقاط دیراک در مدل تنگبست بوسهیلهی

با تعداد متفاوت ازنواحي شبکه  Nدر شکل  ،1رسم شده است.

مههههيشههههوند

از نمودار پیداست در زاویههای دورتر از فرود عمودی احتمال

هههههامیلتوني غیههههر برهمکنشههههي زیرتوصههههی

) H  vF (σ.k

()1

در نتیجه تابع موج فرمیونهای دیراک در نقاط دیراک (توابهع مهوج
گرافن در نهواحي مختله

عبور کاهش ميیابد .در واقع با افزایش تعداد سدها ،بیشترین میزان
عبور در زاویههای کوچک و نزدیک زاویه صفر مشاهده ميشود.

سهدهای پتانسهیلي ) بدسهت مهيآینهد
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کههه  vF  106 m / sسههرعت فرمههي و )   =( x , yمههاتریس
های پائولي مي باشند].[2
حههال بهها اسههتفاده از رابطهههی

1
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P22

 T ( E ,  ) کههه در آن

 P  M N ,1ميباشد ،مهيتهوان احتمهال عبهور الکتهرون را بهرای
سدهای چندگانه و پتانسیلهای مختل

در گرافن را بدسهت آورد.

همچنین با بکار بردن فرمول الندائو -بوتیکر رسهانندگي را بدسهت

شکل  1احتمال عبور به عنوان تابعي از زاویه فرودی ،در سدهای

خواهیم آورد]4و .[5با توجه به این که ماتریسههای تولیهده شهده

چندگانهی همگن در دستگاه مختصات دکارتي.

برای فصل مشترک نواحي به آساني به روش تحلیلي قابل محاسهبه
نیستند .به همهین دلیهل ،از محاسهبات عهددی بهرای تفسهیر نتهایج
استفاده شده و برای این کار از نرم افزار متلب استفاده کردهایم.

برای حالت پتانسیل افزایشي خطي که تابع آن بصورت
()3
تعری

شده است احتمال عبور الکترونها نسبت به زاویهی فرود

برای تعداد مختلفي از سدها مطابق شکل  ،2بدست آمده است.

دادهها
در این کار برای انجام محاسبات عددی واحد طول را برابر ثابت
شبکهی گرافن a  2.46 1010 m

و یکای انرژی را

vF
برابر  2.7eV
a
موارد ،عرض سدها و چاهها به ترتیب D  34nm

در نظر گرفتهایم .الزم به ذکر است در تمام

و  L  25nmدر نظرگرفته شده است.
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مشاهده ميشود که با زیاد شدن تعداد سدها احتمال عبور و بازهی
زاویهای عبور کاهش ميیابد .علت این است که در این ساختار
گرافني ،وجود تعدادی از سدهای با پتانسیل کمتر از انرژی ذره
فرودی باعث ميشود که تعداد سدهای موثر در فرآیند تونلزني
کاهش بیابد.
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سایرزوایای فرودی بیشترین احتمهال عبهور بهرای حالهت گاوسهي
است.

شکل  2احتمال عبور بر حسب زاویه فرودی در ساختار
ناهمگن افزایشي خطي برای نواحي با نعداد متفاوت.
شکل 4احتمال عبور به عنوان تابعي از زاویه فرودی ،در سدهای چندگانه در

برای حالت پتانسیل ناهمگن گاوسي تعری
()4

 V 

/100

2

شده با تابع

)V (i)  e(i ( N 1)/2

که در آن  iیک عدد صحیح است ،نتایج میزان عبور نسبت به
زاویهی فرود در شکل  ،3رسم شده است .مشاهده ميکنیم که

ساختارهای پتانسیلي همگن و ناهمگن مشتمل بر حالتهای گاوسي و افزایشي
خطي در دستگاه دکارتي با  E  50meVو  ،  V  200meVتعداد مناطق ثابت
و برابر  N  1001در نظر گرفته شده است.

مقایسهی رسانندگی برای سدهای چندگانه در پتانسیل

مانند حالتهای همگن و افزایشي خطي نه تنها برای فرود عمودی

های مختلف

عبور مستقل از ارتفاع و تعداد سدها است بلکه در زوایای فرودی

در این بخش میزان رسانندگي را برای حالتهای مختل

غیر عمود نیز میزان عبور مستقل از تعداد سدها است.

سه گانهی همگن و ناهمگن محاسبه کردهایم .مطابق نمودار بدست

پتانسیلي

آمده در شکل  ،5میزان رسانندگي به غیر از ساختار ناهمگن
گاوسي با افزایش تعداد سدهای الکترواستاتیکي کاهش ميیابد.

شکل  3مقایسهی وابستگي احتمال عبور به تعداد سدها در پتانسیل گاوسي
چندگانه بر حسب زاویهی فرود

مقایسهی احتمال عبور در حالتهای مختلف پتانسیل

شکل  5رسانندگي بر حسب تعداد نواحي

برحسب زاویهی فرودی

ميتوان نتیجه گرفت از آنجائیکه این تابع وابستگي به تعداد

در شکل  ،4میزان عبور بر حسب زاویه فرود برای تعدادی ثابت از

سدهای اختیار شده در حالت گاوسي ندارد ،رسانندگي به دست

سدهای پتانسیل را بدست آوردهایم .در ساختار گاوسهي تقریبها در

آمده از آن نیز تابعي از تعداد این سدها نخواهد بود .همچنین با

تمام زاویهها عبور حاصل ميشود .و بهه اسهتانای فهرود نرمهال ،در

توجه به این که در ساختار گاوسي تمامي زوایای فرودی سهم
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رسانندگي غیر صفر دارند ،رسانندگي حالت گاوسي که جمع تمام

توصی کنندهی گرافن حول نقاط دیراک در شبکهی وارون به

سهم زاویهها ميباشد نسبت به حالتهای همگن و افزایشي خطي

شکل مؤثر همان هامیلتوني دیراک است ،این امکان برای

بیشتر خواهد بود.

بازتاب صفر در این ماده فراهم خواهد شد.
زماني که الکترونها با زاویهی صفر به سدهای گرافني

تحلیل نتایج احتمال عبور برای حالت پتانسیل همگن
در انرژیهای متفاوت برای ذرات فرودی
در شکل  ،6نتایج محاسبات انجام یافته نشان ميدهند به غیر
از فرود نرمال با افزایش انرژی ذرات فرودی بر سد پتانسیل ،میزان
عبور و بازهی زاویهای عبور افزایش ميیابد .اگر انرژی ذرهی
فرودی به اندازه کافي بزرگ باشد ضریب عبور صفر در تمام
زاویهها از بین ميرود و شبکهی گرافني کامال شفاف ميشود.
شفافیت کامل شبکهی گرافن ،مشکل اساسي کاربرد گرافن در
صنعت نانو الکترونیک است و برای رفع آن گاف انرژی در طی
گرافن القا ميگردد.

برخورد ميکنند علیرغم تغییر تعداد نواحي ،بیشترین عبور
حاصل ميشود و این مسئله هماهنگ با پارادوکس کلین
است .که نتیجهای از نبود پراکندگي رو به عقب بر حسب
پایستگي شبهاسپین در راستای محور فرود است.با توجه به
اینکه در حالت گاوسي تمامي زوایای فرودی سهم رسانندگي
غیر صفر دارند ميتوان گفت در بازهی بیشتری از زوایای
فرودی احتمال عبور قابل توجهي بدست ميدهند .اما عبور
مؤثر درحالتهای افزایشي خطي و همگن فقط در محدودهی
کوچکي از زوایای فرودی است .کمترین بازهی زاویهای برای
عبور ،مربوط به ساختار همگن است که علت آن به ثابت
بودن ارتفاع سدها برميگردد .چون در حالت افزایشي خطي،
برخي از سدها که ارتفاع آنها کمتر از انرژی ذرهی فرودی
است در میزان عبور دخالتي ندارند.
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