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 هاي مولکولیرسانش سامانه بر ايي شاخهها یناخالص ثيرتأ
  یوسف ،عليپور ن؛حس، ربانی ؛محمد ،مردانی

 فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرده گرو

 

 چکيده
دو یا در حضور یک و تصل به دو هادی فلزی م روش ماتریس انتقال، رسانش الکترونی یک سامانه مولکولی ر مدل بستگی قوی و با استفاده از، ددر این مقاله

مکان هر چه  . در واقعاز هم بستگی دارد هاآنو فاصله  ها یناخالصتعداد ش الکترونی سامانه به رسانکه  دهدبررسی شده است.  نتایج نشان می ناخالصی
 زنی سامانه بهره جست.توان برای کنترل رسانش تونلمی وضوعم . از اینشود یمبیشتر زنی ی تونلرسانش در ناحیه ،قرار گیرندبه سمت مرکز سامانه ها یناخالص
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Abstract  
 

In this paper, we study the electronic conductance of a molecular system embedded between two metallic leads 

in the presence of one or two impurities by using transfer matrix method within the tight-binding approach. The 

results show that the conductance of the system depends on the number and position of impurities. Indeed, the 

moving the impurities into the center of the system, increases the electronic conductance in the tunneling 
region. This is useful for controlling the tunneling conductance of the system. 
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  قدمهم

استفاده  های اخیردر سال دلیل اصلی توجه به الکترونیک مولکولی

تولید یک  .]1[الکترونیکی است ت در تولید قطعا ها مولکولاز 

یکی از اهداف  ها مولکولگیری از خواص قطعه الکترونیکی با بهره

آوری نانو است. در طول دهه گذشته پیشرفت قابل نهایی فن

ی ساختن قطعات الکترونیکی از جمله  نهیزمتوجهی در 

ی ها میسنانو. ]۲[ی مولکولی صورت گرفته است ها میسنانو

بنیادی در طراحی قطعات الکترونیک  ساختارهایمولکولی 

مولکولی هستند. یک سیم مولکولی نوعی شامل یک مولکول 

است که از دو طرف به دو هادی فلزی نامتناهی متصل  اریبسپ

. در چند سال گذشته افزایش قابل توجهی در ]3-4[شده باشد 

و خواص  ها یژگیوسازی سیم مولکولی برای دست یافتن به مدل

. بیشتر مطالعات امروزی در زمینه ]5-6[صورت گرفته است  ها آن

ها در میزان سالیتون و ها یناخالصترابرد الکترونی متوجه نقش 

ها در جایو تهی ها نقص. استی مولکولی ها میسخواص رسانایی 

های یک سامانه و رسانش الکتریکی نقش مهمی دارند. فازهاگذار 

ذاتی مانند  یها یژگیبعدی در مقابل تغییرات میدان خارجی یا و

و قدرت دوپارش )اختالف  ]7 [سیم نانومکان ناخالصی در یک 

ساس هستند که حبسیار ]  8[ندهای یگانه و دوگانه ( قدرت پیو

مانند حسگرهای زیستی ی ها در قطعات مولکول موجب استفاده آن

ی ها نقصبه  توان یم ها نقص. از انواع ]9 [و شیمیایی شده است

 هایجای تهی لهیوسای اشاره کرد. در واقع به ای، خطی و الیهنقطه

رسانش یک سامانه را کنترل  توان یمیا مدهای دینامیکی  ها نقصو 

 ی مرکزی سامانهمولکول پلی استیلن به عنوان  مقالهکرد. در این 

بین دو هادی همگن خطی چپ و راست قرار داده شده است و به 

 ریتأث نیهمچنو  ها یناخالصو تعداد  ها یناخالصبررسی نقش 
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رسانش یک سامانه  یاضریب عبور  از هم، بر مقدار هاآنفاصله 

 .  شود یممولکولی پرداخته 
 

 بنديمدل و فرمول
پلی  یک چندپارسامانه مولکولی مورد مطالعه  میکن یمفرض 

 سادههمگن  به دو هادی فلزیاز طرفین که  باشد اتمی Nاستیلن

 سامانهمتصل شده است. هامیلتونی زیر به توصیف این  مشابه

  پردازد یم

,L LW WH H H H   (1 )                                                

کزی ها، مرهادیهامیلتونی به ترتیب  LH،WHکه در آن

 .است هاهادیسیم مرکزی با کنش امیلتونی برهمه LWH،هستند

 مربوط به سامانه مرکزی چنین است هامیلتونیدر تقریب تنگابست 

2 1 2

2 2 1 . .,

W i d
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(۲ )                       

-در ملکول پلی و یگانهانرژی پرش پیوندهای دوگانه  که در آن

استیلن به ترتیب 
d و

s همچنین و i  اتمانرژی جایگاهی  

i ها نیز دارای شکل زیر استهادی هامیلتونیهستند. ام 

1 . .,L L L

i i

H i i i i h c      (3 )                 

به ترتیب انرژی جایگاهی و انرژی پرش  Lو  L که در آن 

-و باالخره برای اتصال است. هاهای واقع در هادیاتم مربوط به

 ها داریمهای سامانه به هادی

 0 1 1 . .,LW LWH N N h c    (4 )                 

 که در آن 
LW

 اتصال بین مولکول و  انرژی پرش الکترون برای

 استیلنپلییک بسپار  ،بستگی قویدر رهیافت  هادی است.هر 

  استو گاف زیر دارای ترازهای انرژی  نهایتبا طول بی آلیدها

2 2

0( ) 2 cosd s d sk ka                          

2g d sE                                                         

 عددموج الکترون آن است. kی بسپار و ثابت شبکهaکه در آن 

محاسبه ضریب برای روش ماتریس انتقال در ادامه به توصیف 

قوی و تقریب ت بستگی . در رهیافپردازیممی یالکترونعبور 

شرودینگر برای  یو نوشتن معادله ]11 [ترین همسایهنزدیک

 داریمم اiاتم

(7)                        , 1 1 , 1 1 ,i i i i i i i i i            

که در آن 
iو

i اتم   تابع موجانرژی وi،ام   انرژی الکترون

ورودی، 
, 1i i 

1iو اتم ام iنرژی پرش بین اتم ا است.  ام

1iکه تابع موج  iTماتریس انتقال  ی را به توابع موج دو همسایه

  آیددست میبهزیر  به صورتسازد؛ قبلی خود مربوط می

, 1

, 1, 1

1
.

0

i i i

i

i ii i

T
  







  
  

 
(8)                                 

انتقال یها سیماتر حاصل ضرب
iT یسامانهای که برای سامانه 

 چنین است ،است اتم Nشاملمرکزی آن 

1 1 1 0... .N N NP T T T TT  (9)                                           

های ماتریس و درایهکترونی سامانهال بین ضریب عبورهمچنین 

Pبرقرار است ی زیررابطه 

2 2

2
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(11)               

در آن  که
L

2ی با رابطه co s
L L L

      به انرژی وابسته

ضریب  ]11 [النداؤر خطی یا همان رهیافتپاسخ  در رژیماست. 

رو در ادامه این دو . از ایناستعبور الکترونی با رسانش متناسب 

موج  تواند یمناخالصی وجود  گیریم.می در نظر را معادل کمیت

 آنو در رسانش  عبوری از سامانه را پراکنده ساخته الکترونی

کوانتومی  یک سد معادلتوان را میناخالصی یک  .باشد رگذاریتأث

به ارتفاع و انرژی پرش  الکترون که انرژی جایگاهی ردفرض ک

 ،1ل در شک .شودمیط وربمضخامت سد  به ناخالصیالکترون از 

حضور  یک چندپار پلی استیلن متصل به دو هادی فلزی ساده در

 نشان داده شده است. یک تک ناخالصی 

 
یک ناخالصی  متصل به دو هادی فلزی شاملاستیلن پلییک چندپار  :1شکل 

  ها.اتم یکی از روی
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های کربن سیم مرکزی را برابر انرژی جایگاهی تمام اتم
0  .است

 را با کربن و ناخالصیاتم بین  الکترون رشـرژی پـانهمـچنین 

imp ا با ناخالصی ر انرژی جایگاهی و
imp می دهیم.نشان می-

ناخالصی به همراه پیوندهای اطراف توان با روش بازبهنجارش 

*یک ناخالصی مؤثر با انرژی جایگاهی  ابرا محل اتصالش 

0
 

  ]1۲ [ استکه برحسب پارامترهای مذکور چنین  کرد جایگزین
2

*

0 0 .
imp

imp


 

 
 


(11)                                            

استیلن ، چند پیکربندی انتخابی که مولکول پلی۲همچنین در شکل 

هدف از این انتخاب شامل دو ناخالصی باشد، ترسیم شده است. 

ی بررسی رسانش سامانه در حضور این دو ناخالصی و مطالعه

ی مرکزی در سامانه ی این دو ناخالصیوابستگی آن به فاصله

توان در مورد هر بدیهی است که در این شکل نیز می است.

 ناخالصی روش باز بهنجارش را همانند باال بکار گرفت. 
 

 عددي نتایج
های ذکر به تجزیه تحلیل نتایج عددی برای سامانهدر این بخش 

پردازیم. قبل از هرچیز باید مقدار عددی پارامترهای مسئله شده می

اتم  19طول بسپار را برای حالت تک ناخالصی برابر خاب گردد. انت

کنیم، اتم اختیار می 18ی شامل دو ناخالصی برابر و برای سامانه

 ها وصل گردد.ی مرکزی با پیوند یگانه به هادیای که سامانهبگونه

( را ها یهادسامانه )چه مرکزی و چه  یها اتم تمام جایگاهیانرژی 

 گانه به ترتیبدوو  گانهیپرش پیوندهای  رژیانبرابر صفر، 

3.29eVs    4.33وeVd   های پرشو همچنین انرژی  

 
: چند پیکربندی انتخابی از قرارگیری دو ناخالصی بر یک چندپار پلی ۲شکل 

ی دو ناخالصی کم شده ، فاصلهdتا  aموارد استیلن متصل به دو هادی فلزی. در 

 شوند.استیلن نزدیک میو به مرکز پلی

Energy (eV)

0 2 4 6 8

lo
g

 T

-3

-2

-1

0

Ideal

i = 4

 
-برای یک چندپار پلی بر حسب انرژیلگاریتم ضریب عبور الکترونی  :3شکل 

اتم کربن متصل به دو هادی فلزی در حضور یا غیاب یک  19استیلن به طول 

4iتک ناخالصی روی اتم ی. فرض شده است که ناخالصتک   مطابق شکل

 قرار گرفته است. 1
به ترتیب  با پلی استیلن هااتصال هادیها و ها در هادیبین اتم

)برابر ) / 2L s d     و/ 2LW L  میریگ یم در نظر. 

 برای را به صورت تابعی از انرژی ضریب عبورلگاریتم  3شکل 

کربن در حضور و غیاب یک  اتم 19شامل  پلی استیلنیک چندپار 

این ناخالصی بر  فرض شده است دهد.تک ناخالصی نشان می

با توجه به تقارن نوار انرژی  روی اتم چهارم قرار گرفته است.

 مقدار رسم شده است. ی مثبتهاانرژیبرای سامانه نمودارها تنها 

ناحیة ناخالصی در شامل یک تک عبور برای پلی استیلن ضریب 

توان را میاست و دلیل آن  بیشتربدون ناخالصی  مورداز  گاف آن

شدن شبه حالت انرژی از طرف ناخالصی در این ناحیه به اضافه

ضریب عبور ترتیب به( ب)4 و ()الف4 هایدر شکلنسبت داد. 

 18پلی استیلن یک  برای نرژیبر حسب ا را و لگاریتم آن الکترونی

 متناظر با با فواصل متفاوت مشابهشامل دو ناخالصی اتمی 

ی گاف نمودار در ناحیه .ایمترسیم کرده ۲ی شکل ها یکربندیپ

تر های مربوط به تونلزنی مناسبهای پدیدهلگاریتمی برای بررسی

 ه دو ناخالصی از مرکز چند پار پلی استیلنک aی کربندیدر پ است.

کمتر  ها یکربندیپی گاف از بقیه هستند، ضریب عبور در ناحیه دور

(، dها به مرکز نزدیکتر شوند )مورد است و هرچه ناخالصی

عبور لگاریتم ضریب  5در شکل  شود.رسانش الکترونی بهتر می

 ای چهار مقدار متفاوت انرژی پرشه ازی بر حسب انرژی بالکترون
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برای  بر حسب انرژیو )ب( لگاریتم آن  ضریب عبور الکترونی )الف(: 4شکل 

اتم کربن متصل به دو هادی فلزی در حضور  18استیلن به طول یک چندپار پلی

 .هستند ۲شکل  هاینمودارها متناظر با پیکربندیاخالصی. ندو 

 

زایش این با افکه  شود یمرسم شده است. مشاهده  ناخالصیپیوند 

کند که دلیل زنی، کاهش پیدا میی تونلپارامتر، رسانش در ناحیه

و پراکندگی بیشتر آن در ناخالصی با پتانسیل الکترونی درگیری آن 

 است. این ناحیه 

 

  گيرينتيجه

 ،مقاله در رهیافت بستگی قوی و به روش ماتریس انتقال نیدر ا

فلزی  ل به دو هادیمتصسامانه مولکولی یک رسانندگی الکترونی 

 .بررسی شده است شاخه ای یدو ناخالص وهمگن در حضور یک 

 در ها یناخالصکه رسانش الکترونی به مکان  دهد یمنتایج نشان 

به  ها یناخالص ای یناخالصکه هر چه طوریبستگی دارد. به چندپار

 انش الکترونیـشوند، رس تر کینزدمرکز سیم مولکولی پلی استیلن 

Energy (eV)
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: لگاریتم ضریب عبور الکترونی برحسب انرژی به ازای چند مقدار  5کل ش

متفاوت
imp

 در توان یماز این موضوع . رود یم بهتر ی گافدر ناحیه سامانه

استفاده کرد.  ها یناخالصتوسط جابجایی مکان  رسانش کنترل

ی گاف، رسانش به مقدار انرژی پرش پیوند همچنین در ناحیه

مقدار این پارامتر که هر چه  ایگونهبه  حساس است.ناخالصی 

 .رسانش سامانه کمتر خواهد بود بیشتر باشد،
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