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حسّاسّيتِ نسۀتاً زيادِ مقدارِ عددِ اِشغال را به اين عوام نشان ميدهبد.
محاسببۀ مقببدارِ ميببانگينِ عببددِ اِشببغال مربببوب بببه دو مسببيرِ حرک بتِ
الکترون در مولکولِ بنزن نشان ميدهبد مسبيري کبه تعبدادِ بيشبتري

پيوندِ دوگانه دارد ،سه ِ،بيشتري در تعيينِ مقدارِ رسانش دارد.

واژههاي کليدي :بنزن ،رسانشِ الکتروني ،عبددِ اِشبغال ،ضبريبِ
دو پارش.
 .1مقدمه

در فنآوري نانو ،ترکيۀات کربني دسته مه ،و شاخصي را به خود اختصاص ميدهند که ببه
نانو ساختارهاي کربني مشهورند .اين مواد کربني خصوصيات فيزيکي -شيميايي منحصر ببه
فردي از خود نشان ميدهند و نقش گسترد اي در فنآوريهاي نوين و پيشبرفته دارنبد .در
اين ميان ،خواص الکتروني بنزن و نيز کاربرد آن در صنعت الکترونيک بسبيار مبورد توهبه
است [ .]1بنزن متعلق به خانواد هيدروکربنها است که هر مولکول آن با شش ات ،کبربن و
شش ات ،هيدرو ن يک آرايش حلقبوي را تشبکي مبيدهبد [ .]2از مهمتبرين خصوصبيات
مولکولهاي حلقوي وقوع پديدۀ تداخ کوانتومي در آنهبا اسبت کبه منجبر ببه کنتبرل و
مهندسي هريان در مقياس مولکولي ميشود [ .]3-5مطالعات نظري و تجربي نشان ميدهنبد
که تداخ کوانتومي باعث ميشود مقدار رسانش الکتروني در يک مولکول بنزن ببه محب
اتصال هاديها وابسته باشد [ .]1همچنين رسانش مولکول بنزن به تغييرات ميبدان خبارهي و
قدرت دو پارش (اختالف انر ي پرش الکترون در پيوندهاي يگانه و دوگانه کربن-کبربن)
بسيار حساس است .اين امر موهب استفاد ايبن مولکبول در ادوات الکترونيکبي مولکبولي
شد است .به طور مثال ميتوان از يک مولکول بنزن که به دو هبادي از هبن

طبال متصب

شد است ،يک ترانزيسبتور سباخت کبه ببا نبوع سبيليکوني آن کبه در مبدارهاي رايانبهاي
استفاد ميشود يکسان ،ولي در مقياسي بسيار کوچکتر عم کند [.]6
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در اين مقاله سعي مي شود با محاسۀ رسانش و چگالي حالتهاي محلي الکتروني يبک
مولکببول بنببزن و محاسببۀ عببدد اشببغال الکترونببي روي اتبب،هبباي آن ،سبباز و کببار و نقببش
تداخ هاي توابع موج الکتروني را تۀيين و سه ،مسيرهاي مختلف در بروز ايبن پديبد هبا را
به طور کمي و کيفي توضيح دهي .،بدين منظور از روش تابع گرين در رهيافت تنبگبسبت
در تقريب نزديک ترين همسبايه و همچنبين رهيافبت انبدارر در ر يب ،پاسبخ خطبي بهبر
ميگيري.،
 .2فرمولبندي

هاميلتوني يک مولکول بنبزن منبزوي در رهيافبت تنبگبسبت و تقريبب همسبايگان اول ببا
چش،پوشي از اثر ات،هاي هيدرو ن چنين است [:]7
( )1

6

6

  C i i   (i,i1 i i  1  h.c.),


HM

i 1 i 1

که در آن   Cانر ي هايگاهي الکترون هر اتب ،کبربن و  i ,i 1انبر ي پبرش الکتبرون ببين

هايگا هاي متوالي در بنزن است که ميتواند دو مقدار   sرا ببراي پيونبد يگانبه و   dرا
براي پيوند دوگانبه کبربن-کبربن اختيبار کنبد .هباميلتوني هبر هبادي نيبز کبه مبيتوانبد از
هايگا هاي متفاوت به مولکول وص شود ،بهصورت زير بيان ميشود:
( )2

i i   L ( i i  1  i  1 i ),

L


i


HL

که در آن   Lو   Lبه ترتيب انر يهاي هايگاهي و پبرش الکتبرون در هباديهبا هسبتند.
مقدار  iبراي هادي سمت چپ از  تا صفر و براي هادي سمت راست  7تبا  تغييبر
ميکند .سرانجام هاميلتوني اتصال حلق بنزن با هاديها نيز چنين است:
() 3

H ML
 ML ( 0 1  J 7  h.c.),

که در آن   MLانر ي پرش الکترون بين مولکول بنزن و هر هادي است .در اين هبا فبر
شد است که يکي از هاديها به اتب ،شبمار  1و ديگبري ببه اتب ،شبمار  Jمتصب اسبت
(شببک  .)1حببال عناصببر وارون تببابع گببرين حلقب بنببزن در حرببور هبباديهببا را ايبنگونببه
مينويسي:،
( )4
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که در آن  G0تابع گرين نانوحلقهي منزوي و   Lتابع خود انر ي اين نانو حلقبه ببه دليب
وهود هر هادي است که با رابطه زير داد ميشود:
 2 ML
() 5
L 
exp(ikaL ),
L
که در آن  kعدد موج الکترون و  aLثابت شۀک هاديهبا اسبت .در پايبان ضبريب عۀبور

الکتروني و سه ،چگالي حالتها از ات ، i ،به ترتيب از روابط زير به دست ميآيد [:]8
() 6

2

T
( ) 2 Im  L G1J ,
1

()7
Im Gii ( ),

و عدد اشغال الکتروني براي ات i ،ام نيز با انتگرال زير محاسۀه ميگردد [:]9-10
() 8

LDOSi ( )  

LDOSi ( ) d  ,



ni  2

 L 2 L

که در آن ضريب  2به خاطر تۀهگني اسپيني وارد شبد اسبت .ايبن کميبت ،مقبدار چگبالي

الکتروني را در هايگا  iام انر ي  نشان ميدهد .اين هايگا خود ميتواند با اِعمال يبک
ولتا خارهي کنترل گردد.

 .3نتايج محاسبات عددي

حال به محاسۀ عدد اشغال روي تک تک ات،هاي يک مولکول بنبزن در سبه حالبت ارتبو،
متا و پارا ميپردازي( ،شک  .)1اين کبار مبيتوانبد ببه مبا کمبک کنبد کبه سبه ،دو مسبير
مختلف الکتروني را در ظهور پديد هاي تشديد و ضبد تشبديد در طيبف رسبانش ببه طبور
کمي و کيفي بررسي کني .،بدين منظور ابتدا بايد مح وقوع اين پديد هباي تبداخلي را در
طيف انر ي مشخص کرد .بنابراين با ترسي ،تبابع ضبريب عۀبور الکترونبي برحسبب انبر ي
الکترون ورودي مکان آنها را تعيين ميکني .،در محاسۀات خود ،انر ي هايگاهي الکترون
روي ات،هاي کربن حلقهي بنزن و هاديها را صفر ،انر يهاي پرش الکترون بين پيونبدهاي
يگانه و دوگانه کربن-کبربن را ببه ترتيبب  ./8 eVو  ،1/2 eVانبر ي پبرش الکتبرون ببين
ات،هباي مجباور در هباديهبا را  1eVو در نهايبت انبر ي پبرش الکتبرون در اتصبالهباي
مولکول و هر هادي را  ./9 eVدر نظر ميگيري.،
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(الف)

(ج)

(ب)

شکل  .1اتصال دو هادي ساد به يک حلقه بنزن در حالتهاي (الف) ارتو (ب) متا (ج) پارا.
اعداد ،شمار هايگا هاي اتمي را در مولکول و لۀ هاديها نشان ميدهد.
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شکل  .2ضريب عۀور الکتروني يک حلقه بنزن برحسب انر ي در اتصالهاي ارتو ،پارا و متا.

شک  2ضريب عۀور الکتروني را برحسب انر ي ببراي مبوارد اتصبال ارتبو ،متبا و پبارا
نشان ميدهد .از آنجا که تابع ضريب عۀور نسۀت به انر ي صفر متقارن است ،نمودارها تنها
در انر يهاي مثۀت رس ،شد اند .ديد ميشود که براي تمامي موارد دو افت و خيز شديد
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موسوم به تشديد فانو [ ،]11در انر يهاي حدود  105 eVدر نمودار ضريب عۀبور وهبود
/

دارد .دلي آن فيزيک متفاوت مسيرهاي الکترون در حلقه است کبه ايبن موضبوع در ادامبه
به کمک عدد اشغال مورد بحث قبرار خواهبد گرفبت .ببا تغييبر محب اتصبال هباديهبا در
مولکول ،مقدار رسانش الکتروني در انر ي صفر تغيير چش،گيري پيدا ميکند که در مبورد
ارتو بيشترين و براي متا کمترين مقدار را اختيار ميکند.
(الف)
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شکل  .3عدد اشغال الکتروني روي ات i ،ام در حلقه بنزن براي موارد اتصال ارتو ،متا و پارا
.   105
   105و (ب) eV
در دو انر ي (الف) eV
/
/
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حال مقدار عدد اشغال الکتروني ات،ها را در بازۀ انر ي منتهي ببه نقباب ضبد تشبديد ببه
دست ميآوري .،در شک هاي ( 3الف) و (ب) مقدار عبدد اشبغال الکترونبي روي اتب i ،ام
 105رسب ،شبد اسبت .مشباهد
براي موارد ارتو ،متا و پارا (شک  )1و در دو انر ي eV
/
 105کمتبرين سببه ،چگبالي الکترونبي در مبوارد مختلبف اتصببال
مبيکنبي ،در انبر ي eV
/
105
هاديها مربوب به ات،هايي است که به هاديها متصب هسبتند ،ولبي در انبر ي eV
/

اينگونه نيست .به عۀارت ديگر در اين انر ي ،چگالي الکتروني ات،هاي اتصبال ،شبديداً ببا
تغيير مکان الکترودها تغيير ميکند .از مقايس منحنيهاي مربوب به ايبن دو انبر ي مالحظبه
ميشود که بسته به مقدار انر ي سه ،مسيرهاي باا و پايين در رسبانش الکترونبي مبيتوانبد
متفاوت باشد .در واقع دو عام تعبداد پيونبدهاي يگانبه و دوگانبه در طبول مسبير و انبر ي
الکترون ورودي تفباوت فيزيبک ببين دو مسبير موهبود در حلقبه ببراي الکتبرون را ايجباد
ميکند .در هدول  ،1ميانگين عدد اشغالِ دو مسير الکترون در حلقه بنزن براي اتصبال هباي
ارتو ،متا و پارا به ازاي دو انر ي

105
eV
/

آورد شد اسبت .ببا مقايسبه ايبن اعبداد ديبد

ميشبود کبه سبه ،مسبيري کبه تعبداد پيونبدهاي دوگانبه در آن بيشبتر اسبت ،در رسبانش
الکتروني بااتر است زيرا قدرت انتقال الکترون در پيوند دوگانه بيشتر از پيوند يگانه اسبت.
در اين قسمت سعي بر اين است که وابستگي ميانگين عدد اشغال الکترونبي ببراي دو مسبير
الکتروني در مولکول بنزن را به قدرت دوپارش (تفاوت انر يهاي پرش پيوندهاي يگانبه و
دوگانه) بررسي کني .،شک  4اين وابستگي را ببراي اتصبالهباي ارتبو ،متبا و پبارا ببه ازاي
انر ي صفر نشان ميدهد .پارامترهاي عددي مورد نياز همانند قۀ در نظر گرفته شد اند .در
شک  4مالحظه ميشود که مقدار ميانگين عدد اشبغال الکبتروني به طبور قابب تبوههي ببه
مقدار قدرت دوپارش واببسته اسبت .ديبد ميشود که براي تمام اتصالها ،الکتبرون بيشبتر
از مسيري عۀور مي کند که داراي پيوند دوگانه بيشتري است .تفاوت دو مسير در مورد ارتو
از همه بيشتر و با افزايش قدرت دوپارش محسوس تر است .همچنبين ببراي مبورد پبارا ايبن
تفاوت از همه کمتر است به طوري که در مقادير پايين قدرت دوپبارش عمبالً تفباوتي ببين
اعداد اشغال مرببوب ببه دو مسبير وهبود نبدارد .مبيتبوان در پايبان ضبريب پاسبخ چگبالي
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الکتروني مربوب به هر مسير بنزن را که به صورت زير تعريف ميشود ،در حرور اخبتالف
پتانسي  Vبه دست آورد:

n n

0
i

() 9
که در آن
LDOSi ( ) d  ,

L

ni0  2

 L 2 L

و

i

i

V

i

LDOSi ( ) d  ,

n

V

 L  eVi




ni  2

 L 2 L

در رابط ( )9منظور از سيگما ،همع روي اعداد اشغال ات،هباي هبر مسبير اسبت .در نوشبتن
اين روابط فر

شد که الگوي اعمال پتانسي بر روي ات،ها بهصورت خطبي باشبد .ببدين

معنا که ات ،شمار  1ولتا صفر و ات ،متص به هبادي ديگبر ولتبا  Vرا احسباس کبرد و
پتانسي اعمالي بر ات،هاي بين آنها به صورت خطي بين اين دو مقدار تعيين شود کبه ببراي
ات i ،مقدار  Viفر

 ، V نتباي محاسبۀه ضبريب پاسبخ
شبد اسبت .ببراي ولتبا 1V

الکتروني براي مسيرهاي مختلف در موارد اتصال ارتو ،متا و پارا در هبدول  2آمبد اسبت.
بيشترين و کمترين مقدار ضريب پاسخ براي مسيرهاي الکتروني در مولکول بنزن به ترتيبب
مربوب به مسير طوانيتر در اتصال متا و کمترين آن مربوب به مسير کوتا تر در اتصال ارتو
است .به طور کلي ميتوان گفت که اين ضريب ببراي مسبيرهاي کوتبا تبر مقبدار کمتبري
ميشود.
جدول  .1ميانگين عدد اشغالِ دو مسير الکترون در حلقه بنزن براي موارد اتصال ارتو،
. 105
متا و پارا به ازاي دو انر ي eV
/

105
در eV
/

105
در eV
/
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شکل  .4ميانگين عدد اشغال اتمي به ازاي انر ي صفر بر حسب قدرت دوپارش ،براي مسيرهاي مختلف
الکتروني در حلقه بنزن براي موارد اتصال ارتو ،متا و پارا.
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جدول  .2ضريب پاسخ دو مسير الکتروني در بنزن براي موارد اتصال ارتو ،متا و پارا.

)  (V1

مسير

نوع اتصال

1/3

165432

ارتو

1/4

16543

متا

1234

پارا

0/7

12

0/96

123

1/08

1654

1/18

ارتو
متا

پارا

 -4نتيجهگيري

در اين مقاله به کمک روش تابع گرين در رهيافت تنگابست ،عدد اشغال الکتروني ات،هباي
مولکول بنزني را که بهصورت اتصالهاي ارتو ،متا و پبارا ببه دو هبادي فلبزي سباد متصب
شد است ،مورد بررسي قرار دادي .،اين کميت براي فه ،ساز و کار تداخ هباي سبازند و
ويرانگر -که از تفاوت فيزيک دو مسير ممکن الکتروني مولکول ناشي ميشبود -در ظهبور
پديد هاي تشديد و ضد تشديدي در طيف رسانش مورد استفاد قرار گرفبت .نتباي نشبان
ميدهد که با نزديک شدن هاديهاي ورودي و خروهي به هب ،،در نزديکبي انبر ي صبفر
رسانش بيشتري داري .،همچنين وهود مسيرهاي متفاوت براي حرکت الکترونهبا در حلقبه
بنزن باعث ايجاد پديدۀ ضد تشديد در نمودار رسانش ميشود .مقدار عدد اشبغال الکتبرون
به مقدار انر ي الکترون ،نوع اتصال هاديها و مقدار قدرت دوپارش بسبيار حسباس اسبت.
ميانگين اين عدد براي مسيرهايي که شام تعداد بيشتري پيوند دوگانه باشد ،مقدار بيشبتري
دارد و نشان ميدهد مسير مربوطه نقش بيشتري در رسبانش ايفبا مبيکنبد .اعمبال ولتبا ببه
مولکول بنزن باعث افزايش عدد اشغال الکترونها در مسبيرهاي متفباوت حرکبت الکتبرون
ميشود و مقدار آن به مح اتصال هاديها وابسته است.
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