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 خارج از آندر حضور یک دو قطبي الکتریکي در  اتمي یزنجیره یک رسانش الکتروني

 فاطمه، آقابابایي؛ حسن، رباني ؛محمد، مرداني 

 شهرکرد ،شهرکرد دانشگاه پايه، علوم يدانشکده فيزيک، گروه 1

 

 چکیده
هاي فرد در حضور يک دو قطبی ي اتمی با تعداد اتمک زنجيرهيانش الکتريکی به بررسی رس اين مقاله با استفاده از روش تابع گرين و در رهيافت تنگابستدر 

-و فاصلهمستقل از  قدرت  ،گيري موازي دوقطبیجهت و دررسانش الکتريکی در انرژي فرمی  که دهدپردازيم. نتايج نشان میاز مرکز زنجيره می خارجالکتريکی در 

 شود.ها بيشتر میگيري ضريب عبور در قلهي جهتيهولی با تغيير زاو .است از مرکز زنجيره آني 
 

Electronic Conductance of an Atomic Chain in the presence of an External 

Electrical Dipole 
 

Mardaani, Mohammad; Rabani, Hassan; Aghababaei, Fatemeh 

 

Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran 

 

Abstract  
 

In this paper, we study the electronic transmission coefficient of an atomic chain in the presence of an 

external electric dipole located at the center by using Green’s function method at the tight-binding 

approach. The results show that the electronic conductance at Fermi energy and for a parallel dipole 

is independent of its distance and potential strength. The nonzero orientation angle increases the 

system transmission coefficient. 
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  قدمهم
 ،مزوسکوپيک ابعاد در قطعات ساخت وريآفن پيشرفت با

 موضوع يک تنها نه هاسامانهاين  در الکترونیش رسان بررسی

 ساخت و طراحی بهبود به تواندمی بلکه نيست، نظري صرفاً

هاي در سالهمچنين  .[1] شود منجر پيشرفته الکترونيکی ابزارهاي

ي کوانتومی و مولکولی هابررسی رسانش الکتريکی سيم اخير

-مثال .[2-5] اندموضوع اصلی مطالعه در فيزيک مزوسکوپيک بوده

دهد اضافه کردن حتی يک هاي زيادي وجود دارد که نشان می

روي خواص الکتريکی و  اين ساختارهاناخالصی الکتريکی درون 

[. در اکثر مطالعات نظري انجام 6-7] به سزايی دارد اپتيکی آنها اثر

-راي بررسی ترابرد الکترونی از روش تابع گرين استفاده میشده ب

ي يک زنجيرهرسانش الکتريکی به بررسی [. در اين مقاله 8شود ]

و  در خارج آن پرداخته در حضور يک دو قطبی الکتريکی اتمی

گيري دو قطبی را روي رسانش و جهت، فاصله اثر قدرت پتانسيل

 .دهيممورد بررسی قرار میالکتريکی زنجيره در حضور الکترودها 

و  تنگابست ترهياف در را مسئله بنديفرمول ابتدا منظور اين براي

سپس  و ارائه گرين تابع روش يبر پايه نزديکترين همسايهتقريب 

مورد بحث قرار  راالکترونی  رسانش به مربوط محاسبات نتايج

  دهيم.می

 

۴۷۵ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بندیفرمول مدل و
هاي فرد را تمی متناهی با تعداد اتمي ايک زنجيره 1مطابق با شکل 

هاي اتمی نيمه متناهی گيريم که از دو طرف به زنجيرهدر نظر می

باالتر  dي مشابه متصل است و يک دو قطبی الکتريکی در فاصله

وارون  است. کرده گيريجهت ي تحت زاويه رکز زنجيرهاز م

 هاي چپ و راستدر حضور هاديي اتمی زنجيرهتابع گرين 

،1

C
G

، آيددست میهي زير بطهـاز راب 

1 1

0 ,C C L RG G     (1                  )                     

1 که در آن

0C
G

 ـالت در حمرکزي  يوارون تابع گرين زنجيره

 منزوي و
( )L R

 ي مرکزي در حضور هادي انرژي سامانه خود

 شودي زير محاسبه میکه با رابطه چپ )راست( است

2

( ) ( ) ( ) 2

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) 1 ,
2 2

CL R L R L R
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 (2)    

که در آن 
( )L R

 و 
( )L R

  در و جايگاهی پرش  هايانرژيبه ترتيب

ها با توجه به نوار انرژي هادي هستند. هادي چپ )راست(

( ) ( )
2 cos( )

L R L R
ka     که در آنk  عدد موج وa  ثابت

ي مرکزي را در حضور توان خود انرژي زنجيرهمی شبکه است

در ي مرکزي سامانه 1شکل  توجه به با ها حساب کرد.هادي

در مکان  Uپتانسيل با قدرتقطبی الکتريکی حضور يک دو 

d a ( قرار دارد که می )تواند تحت زواياي يک ثابت است

. با توجه به اينکه گيري کندحول محور خود جهت مختلف 

هايی واقع در مکان کزي شامل ناخالصیي مرسامانه
I

R  است، هر

اتم در مکان 
i

R [9] کندپتانسل زير را احساس می 

V I
i

I i I

U
,

R R



                                         (3)  

جايگاهی  ژيانربه اين ترتيب  دون بعد است.بردار ب Rکه در آن 

صورت زير توان بهمیدر حضور دو قطبی را  ي مرکزيزنجيره

 نوشت

0 .C C iV   (4    )                                                   

در تقريب  توان ضريب عبور الکترون ورودي رانابراين میب

 [11-11] ه صورت زير بيان کردبنزديکترين همسايه 

 
ي اتمی ساده متصل به دو هادي فلزي در حضور ي يک زنجيرهوارهطرح: 1شکل

به صورت  dباالي زنجيره که در آن   dييک دو قطبی الکتريکی به فاصله

)( از ثابت شبکه است مضربی ) )d a. 

 

2

1( ) 4Im Im ,L R NT G    (5)                        

که در آن 
1N

G ي سطر اول و ستون درايهN ام ماتريس تابع گرين

 الکترونی عبور ضريب عددي يبهمحاس براي الزم ابزار حال است.

براي يک  ،است خطی پاسخ رژيم در رسانش با متناسب که

ي اتمی در حضور يک دو قطبی الکتريکی فراهم شده يرهزنج

 است.

 

 نتایج و بحث
-اتم را در نظر می 7ي اتمی شامل آل زنجيرهابتدا در حالت ايده

ي خارج از زنجيره dي گيريم که دو قطبی الکتريکی در فاصله

 ي، همه1eVاتمی قرار دارد. قدرت پتانسيل دو قطبی را برابر

هاي پرش سامانه برابر يک الکترون ولت و همچنين تمام انرژي

هاي جايگاهی سامانه در غياب دو قطبی را برابر صفر انرژي

 کنيم.انتخاب می

سه  به ازايضريب عبور الکترونی اين مورد  2در شکل  

گيري دو قطبی با ي جهتحالتی که زاويهي مختلف و براي فاصله

)صفر باشد  راستاي محور آن 0)   رسم شده است. با توجه به

ا بيشتر ـشکل هر سه نمودار نسبت به انرژي صفر متقارن هستند. ب

ها بيشتر منحنیهناي ـرکز زنجيره پـطبی از مـي دو قشدن فاصله

رسد يک می اي از انرژي که به ازاي آن رسانش بهشده و بازه

در انرژي فرمی صفر ضريب عبور ين همچنيابد و افزايش می

 بعد يدر مرحله .ي دو قطبی تا مرکز زنجيره استمستقل از فاصله

2d تـي ثابدو قطبی را در فاصله a به طوريکه دو  قـرار داده

 عبور را براي ريبـضال ـرار دارد. حـي قجيرهـقطبی به موازات زن

۴۷۶ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Energy (eV)

-2 -1 0 1 2

T
ra

n
sm

is
si

o
n

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 = 1

 = 1.5

= 2

U = 1eV
N = 7

 
اتم بر  7آل با تعداد ي اتمی ايده: نمودار ضريب عبور الکترونی زنجيره2شکل 

ي اتمی براي حسب انرژي در حضور يک دو قطبی الکتريکی موازي زنجيره

 ي اتمی.فواصل مختلف آن از زنجيره
 

-تمام انرژي کردهمحاسبه  چند قدرت پتانسيل دو قطبی الکتريکی

که نمودار آن  و 1اهی سامانه به ترتيب برابر با هاي پرش و جايگ

انرژي  لـانند قبـنشان داده شده است. در اينجا م 3در شکل

هر سه  با توجه به شکل. فرض شده استها صفر جايگاهی اتم

 متقارن دارند. در انرژي فرمی صفر ضريب کامالً حالتی نمودار

 ين انرژياز قدرت دو قطبی الکتريکی است و در ا عبور مستقل

افزايش قدرت دو قطبی  هاي هر سه منحنی بر هم منطبق و باقله

 هايی که براي آنها تعداد انرژي شده وها کمتر الکتريکی پهناي قله
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اتم بر حسب  7آل با تعداد ي اتمی ايدهنمودار ضريب عبور يک زنجيره :3شکل 

2d ي ک دو قطبی در فاصلهدر حضور ي انرژي aباالي  و به موازات زنجيره

 .مقادير متفاوت قدرت پتانسيل دو قطبی به ازاي آن
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آل در حضور يک دو قطبی ي اتمی ايده: نمودار ضريب عبور يک زنجيره4شکل

d يدر فاصله a گيري باالي زنجيره بر حسب انرژي براي چند جهت

 متفاوت دو قطبی.

 

 .شودرسانش مقدار يک را دارد کمتر می

dي دو قطبی الکتريکی را در فاصله اکنون در اين قسمت a 

تواند تحت زواياي میکه  هدي اتمی قرار داباالتر ازمرکز زنجيره

 1eVقرار گيرد. قدرت پتانسيل دو قطبی را برابر مختلف 

براي سه   ضريب عبور اين مورد 4در شکل  .کنيمانتخاب می

در ابـتدا  4بـا توجه بـه شکل  رسم شده است. گيري متفاوتجهت

-ي مـجاز انرژي ضريب عبور به مقدار صفر میو انـتهاي پنجره

تر د ولی اين کاهش ضريب عبور در سمت انرژي منفی سريعرس

اي با پهناي متفاوت هستند که با است. هر سه منحنی داراي قله

ها بيشتر شده و ي دو قطبی ضريب عبور در قلهبزرگتر شدن زاويه

 شوند. جا میها به سمت انرژي منفی جابهقله

 

  نتیجه گیری
هيافت تنگابست به رن در در اين مقاله به کمک روش تابع گري

ي اتمی در حضور يک دو قطبی رسانش الکتريکی زنجيره بررسی

 قرار گرفته است، زنجيره مرکز از  dي فاصلهالکتريکی که در 

گيري ي جهتحالتی که زاويهبراي  دهدپرداختيم. نتايج نشان می

رسانش الکتريکی در  ،دو قطبی با راستاي محور آن صفر باشد

و قدرت  ي دو قطبی از مرکز زنجيرهفاصلهمستقل از  انرژي صفر

هاي پتانسيل دو قطبی الکتريکی است و در اين انرژي مکان قله
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گيري ي جهت. همچنين با تغيير زاويهماندمنحنی رسانش ثابت می

از نتايج . شودمی ها بيشترضريب عبور در قلهآن  و بزرگتر شدن

-ی با استفاده از تغيير جهتمهم اين مقاله کنترل رسانش الکتريک

در يک دو قطبی الکتريکی ي و فاصلهگيري و قدرت پتانسيل 

 يک زنجيره خطی است.مرکز  و در باالي  خارج
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