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 چكیده
با استفاده از یک ھامیلتونی بستگی قوی تک باند و روش تابع گرین 

نانو / ی الکترود فرومغناطیساثر میدان الکتریکی را بر روی سامانھ
الکترود فرومغناطی مورد بررسي قرار )/ ZGNR(نوار گرافنی زیگزاگی 

برای جریان  - د کھ در منحنی ولتاژنتایج ما نشان می دھ.  گرفت
آرایش موازی و پادموازی دیفرانسیل منفی بوجود می آید، کھ با 

 .نتایج تجربی و تئوری ھای دیگران مطابقت دارد
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Abstract  

 
By using a single band tight-binding Hamiltonian and the Green’s function approach 
together, we studied the effect of electrical field on a ferromagnetic electrode-Zigzag 
Graphene Nano Ribbon -FM systems. Our results show that in current-voltage curve for the 
parallel and ant parallel alignment, a negative differential is appeared which is in agreement 
with experimental and theoretical results of others. 

 
 قدمھم

ھای کربن بھ ضخامت یك اتم اسـت، کـھ از اتم گرافن یک صفحھ 
وجود گـاف نـواری . اندگوشی بھ ھم متصل شدهی ششدر قالب یک شبکھ

با پھناي قابل کنترل، گـرافن را کاندیـد مناسـبی بـرای تولیـد 
در . ]٢،١[قطعات الکترونیکی و اسـپینترونیکی جدیـد سـاختھ اسـت 

فـرد خـود بسـیار ھای منحصـربھھای اخیر گرافن بھ دلیل ویژگیسال
ی نانونوارگرافنی آن براساس نوع لبھ. ]٣[مورد توجھ واقع شده است

وار و زیگزاگی دسـتھ بنـدی را بھ دو گروه نانونوارگرافنی صندلی
کدام خواص خود را دارا می باشـند کـھ مـا در کھ ھر ، ]۴[می کنند

 . استفاده می کنیم ZGNRاین مقالھ از نوع 

تـوان بـھ عنـوان یـک عالوه بر بار از اسپین الکترون ھم می 
قطعاتی کھ براین اساس کار مـی کننـد، . درجھ آزادی استفاده کرد
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چـون بـرای سـاخت . گیرنـددر گروه قطعات اسپینترونیکی قرار مـی
قطعات مورد نظر بھ یک تئوری دقیق نیاز است، باید تمـام عوامـل 

بھ ھمین علت ما میدان . مختلف تاثیرگذار در ساخت قطعھ لحاظ شود
عنــوان یکــی از ایــن عوامــل بــا اســتفاده از الکتریکــی را بــھ

بوتیکر وارد  -ھامیلتونی بستگی قوی تک باند و فرمولبندی النداور
از دو الکتـرود  ١انھ مطـابق شـکلدر ایـن سـام .محاسبات کـردیم

با طـول  ZGNRفرومغناطیس نوعی با آرایش موازی و پادموازی و یک 
استفاده کردیم کھ بھ دو سر ایـن سـامانھ یـک اتم کربن  ٣٠معین 

در بخش اول این مقالھ ما مدل و فرمولبنـدی .ولتاژ متصل شده است
یج حاصـل دھیم و در بخش بعدی نتارا کھ استفاده کردیم، توضیح می

 .از این مدل را بیان می کنیم

 مدل و فرمولبندی
 ھامیلتونی سیستم کھ از دو الکترود فرومغنـاطیس نـوعی و  

ZGNR تشکیل شده است بھ صورت زیر می باشد: 

)١( TRZG NRL HHHHH ˆˆˆˆˆ +++= 

مربوط بھ ھامیلتونی الکترودھـای  بترتیب کھ اولین و سومین جملھ
بـا اسـتفاده از کھ این ھـامیلتونی  ،فرومغناطیس چپ و راست است

پارامترھای این دو ھامیلتونی با . تبستگی قوی نوشتھ شده اس مدل
دومـین جملـھ ھـامیلتونی . انتخاب شده اسـت ].۵[استفاده از مرجع

ZGNR کــھ آن را بــا اســتفاده از ھــامیلتونی بســتگی قــوی  اســت
 ھـامیلتونی آخـرین جملـھ ].۶[دسـت آوردیـم نزدیکترین ھمسایھ بھ

-را مشخص مـينانو نوارگرافنی زیگزاگی  اتصال میان الكترودھا و
 ].٧[دكن

 

در دو آرایش  ZGNR /(FM(نانو نوار گرافنی زیگزاگ / FMی نمایش سامانھ: ١شکل
 .پادموازی)ب(موازی و )الف(

 

 ]: ٨[ین صورت تعریف می شوداگسیل الکترون بهابع گرین، احتمال با استفاده از رهیافت ت

)2(  ][),( +GG= GGTrVT RLae    

تابع گرین نانو نـوارگرافنی زیگزاگـی متصـل  Gکھ در این فرمول 
)(.شده بھ الکترودھا می باشد RL GG  بـھ ) راست (برای الکترود چپ

   ]: ٩[تعریف می شود )٣(ی صورت رابطھ

)٣( )Im(2ˆ
^

,, å-=G sasa
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åكھ
^

,sa ی زیر و با رابطھ ،باشندمي انرژي -ھاي خودماتریسھا

 :شوندداده می

)۴( ZG NRZG NR HgH ,,
ˆ)(ˆˆ)(ˆ

aaaa ee =å 

Ĥاتصال  انتقالتریس ما ZGNRعناصر ماتریس  الكترود است بھ
ھای الکترود با انتقال براساس اینکھ چند تا از اتم

در این . شودزیگزاگی متصل شده باشد، نوشتھ می نانونوارگرافن
) برای طرف چپ و راست(مقالھ برای راحتی در  نقاط اتصال 

بھ اتم وسط الکترود متصل شده است و  ZGNRسامانھ، یک اتم از 
در نظر گرفتیم  ۵×۵ھمچنین تعداد اتمھای سطحی در الکترودھا را 

 ]. ۵[است فرومغناطیس تابع گرین سطح الكترودھايagو

 ]: ٨[دست آوریمهبه صورت زیر ببوتیکر  -ستفاده از فرمول النداورتوانیم جریان را با اآمده میدستبهاز اطالعات 

)5( ememee dffVT
h
eVI RLaa )]()()[,()( )()( ---= ò
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 . هاي باال و پایین به صورت جداگانه محاسبه می شودکه براي جریان هر یک از اسپین

 ZGNRمیدان الکتریکی ناشی از ولتاژ تغذیه را نیز می توان با فرض اینکه به صورت خطی کاهش می یابد در طـول  

 :تاثیر می گذارد ZGNRکه میدان الکتریکی به صورت یک انرژي جایگاهی بر روي هر اتم در هامیلتونی . اضافه کرد

)6( 
1)-(n

1)-(jV-
2
V=E(j) ´ 

 .می باشد ZGNRتعداد کل اتم   nام و jشماره اتم  jولتاژ،  Vکه در اینجا 

 

 
با اعمال ) الف( )اتم کربن 30(حلقه کربنی  7 حسب ولتاژ تغذیه براي نانونواري به طولهاي موازي و پادموازي بر نمودار جریان: 2شکل

 .بدون اعمال میدان الکتریکی) ب(میدان الکتریکی و 

  گیرينتیجھ
 از روي  .وارد کـردیم  یزیگزاگ یگرافنیکی را به صورت خطی در نانونوارهمان طور که بیان کردیم، ما میدان الکتر

البته این به علت حضور میدان . شود ما با مقاومت دیفرانسیلی منفی روبرو شدیمدیده می) الف(قسمت  2شکلنمودار 

ین اثر را پیشگوئی و ا غیره، جمله تئوري تابع چگالی، تئوري بستگی قوي و روشهاي تئوري زیادي از. الکتریکی است
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تصـدیق   ]12[کـه مرجـع    اي دیده شده استهاي تجربی زیادي این چنین پدیدهیشو در آزما] 11،10[توضیح دادند 

دیفرانسیل منفی به این دلیل است که با حضور میدان الکتریکی بارهاي مثبت و منفی از  .باشدوري میکننده کارهاي تئ

شود تا الکترونها نتوانند جریان تـونلی زیـادي   آیند و این امر باعث میشوند و به سمت الکترودها میا مییکدیگر جد

شـود و  انرژي بیشتر بـاز مـی   يیچهولتاژ در بد اما با افزایشیاجریان کاهش می ،داشته باشند و با وجود افزایش ولتاژ

کـه   يسـد یابد و بر جریان تونلی الکترونها افزایش میزنی شرکت می کنند و دوباره  الکترونهاي بیشتري در امر تونل

) ب(قسـمت   2شـکل ولتاژ  -نمودار جریان .یابدمی کند و جریان دوباره افزایش میناشی از حضور میدان است، غلبه 

همان طور که توضیح دادیم به علت اینکـه بارهـاي   و شود ت که در آن مقاومت منفی دیده نمیمیدان اسبدون حضور 

 نـانونوار  تـوان از  ین صورت مـی ابه. شودشوند و همین باعث مقاومت منفی میمنفی با حضور میدان جدا می مثبت و

 .ستفاده کردبراي کاربردهاي مقاومت منفی در قطعات الکترونیکی و اسپینترونیکی ا

 ھا مرجع
1. K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. 

Grigorieva, A. A. Firsov, “Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films;” 
Science, 306, (2004) 666-669.  

2. A.K. Geim, K. S. Novoselov, “The Rise of Graphene,” Nature Materials ,6, no.3 
(2007)183-191.  

3. T.B. Martins,R.H. Miwa,Antônio J.R. da Silva and A. Fazzio; “Electronic and 
Transport Properties of Boron-Doped Graphene Nanoribbons”; Physical Review Letters 
,98 ,(2007) 196803-4. 

4. E. Cuansing and J.S. Wang ;“Quantum transport in honeycomb lattice ribbons with 
armchair and zigzag edges coupled to semi - infinite linear chain leads”; The European 
Physical Journal B, 69, (2009 ) 505–513. 

5. D. Vahedi Fakhrabad, N. Shahtahmassebi, M. Askaria, M. Ashhadia, S. A. Ketabic; 
“Tunnel magnetoresistance of the system of ferromagnetic 
electrode/polyacetylene/ferromagnetic electrode: A Green’s function approach”; 
Physica E, 43, (2010) 620 –624. 

6. Motohiko Ezawa; “Graphene Nanoribbon and Graphene Nanodisk”; Physica E, 40, 
(2008) 1421–1423. 

7. A. Saffarzadeh; “Tunnel Magnetoresistance of  a Single-Molecule Junction”; Journal 
Applied Physics, 104, (2008) 123715-123720. 

8. S. Datta, in: Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press, 
Cambridge, England, 1995. 

9. M. Münzenberg and J. S. Moodera; "Superconductor-ferromagnet tunneling 
measurements indicate sp -spin and d –spin currents"; Physical Review B, 70, (2004) 
060402. 

10. Y. Xue, S. Datta, S. Hong, R. Reifenberger, J. I. Henderson, C. P. Kubiak; “Negative 
differential resistance in the scanning-tunneling spectroscopy of organic 
molecules”;Physical Review B, 59, (1998) 7852-7886. 

11. F. Wei, R. Q. Zhang, A. Reily Rocha, S. Sanvito; “Energy alignment induced negative 
differential resistance: The role of hybrid states in aromatic molecular devices”; The 
Journal of Chemical Physics, 129, (2008) 074710-074715.  



شناسی ایران، دانشگاه گلستان نوزدھمین ھمایش بلورشناسی و کانی
 )گرگان(

 

12. J. Chen, W. Wang, and M. A. Reed, A. M. Rawlett, D. W. Price, and J. M. Tour; 
“Room-temperature negative differential resistance in nanoscale molecular junctions”; 
APPLIED PHYSICS LETTERS ,77,  (2000) 1224-1226. 


