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 چكیده
قطع و دیفرانسیلی منفی ) مرسوم به مقاومت  گیرند. برای این منظور از ویژگی  می توانند در ساخت ترانزیستور ها مورد استفاده قرار گرا فنینانو نوارهای 

گرا فنی زیگزاگ مورد پدیده مقاومت دیفرانسیلی منفی در نانو نوار های  بست، گ. در این کار به کمک هامیلتونی تنمی شودوصل جریان الكتریكی( استفاده 

 گرا فنیآمپر نانو نوار های -لی منفی در مشخصه ولتو نواحی با مقاومت دیفرانسیاهمی ه است.  نتایج بدست آمده بیانگر وجود نواحی شبه مطالعه قرار گرفت

 می باشد. 
 

Negative differential resistance in zigzag graphene nanoribbon  
 

Behnia, Sohrab1; Rahimi, Fatemeh2  

 
1 Department of Physics, Urmia University of Technology, Urmia 

 

Abstract  
 

Graphene nanoribbons can be used to make transistors. To this end, negative differential resistance is 

commonly used. In this work, with the help of Tight-binding Hamiltonian, the negative differential resistance 

phenomenon in zigzag graphene nanoribbons has been studied. The results indicate that there are quasi-ohmic 

regions and areas with negative differential resistance in I-V characteristic of zigzag graphene nanoribbons. 
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  قدمهم
گرافن نخستین ماده کریستالی دوبعدی پایدار است که به علت      

دارا بودن خواص فوق العاده مانند تحرک پذیری باالی حامل های 

دارای پتانسیل باالیی جهت استفاده در  ،بار و رسانایی الکتریکی باال

کاربرد های اسپینترونیک و نانو الکتریک است. در این کریستال دو 

اتم های کربن در یک شبکه النه زنبوری اما فقط به ضخامت بعدی 

یک اتم با استفاده از پیوند کوواالنسی به هم متصل می باشند. 

هیبریداسیون اتم های کربن در داخل صفحه از نوع هیبریداسیون  
2sp از نوع  گرا فنیدر حالیکه پیوند بین الیه های د. می باش

یک شبه فلز  نگرا ف. [3-1]یف واندروالسی می باشدنیروهای ضع

که این  د نداردوآن هیچ گاف انرژی وج یاست که در ساختار نوار

آن را در برخی زمینه ها  مانند ساخت ترانزیستور  دامر کاربر

. ازجمله رویکرد های مناسب  جهت ایجاد ها محدود می کند

ریق کاهش تهیه نوارهای باریک از ط نگاف انرژی در گرا ف

. با توجه به جهت برش [5-3]می باشد نگرا ف پهنای صفحه

زیگزاگ و دسته صندلی قابل  گرا فنیدو نوع نانو نوار  نگرا ف

به دلیل  کر بنینوارهای باریک  ن. ای[6-5]باشدپیش بینی می 

 ،محدود شدن به یک بعد و بروز اثرات محدودیت کوانتومی

یمه هادی را نشان می لز تا نخواص الکتریکی متفاوت از ف

ایجاد  ن تغییر ساختاری وبدوتحقیقات نشان داده است که دهند. 



 

آن برای ساخت ترانزیستور  می توان از، نگرا فدر  گاف باند

این کار از ویژگی موسوم به مقاومت استفاده کنند. برای 

استفاده می  )قطع و وصل جریان الکتریکی( 1دیفرانسیلی منفی

پیش از این در مطالعات  ندر گرا ف رانسیلی منفیمقاومت دیف .کنند

از جمله کاربردهای  .[1-7]پیش بینی شده است یتئورتجربی و 

های الکترونیکی  پر  سوئیچ ترانزیستور استفاده از آن به عنوان

 ،مطالعههدف از این  در مدارهای الکتریکی می باشد. تسرع

 نوار نانوپر آم-مشخصه ولتمقاومت دیفرانسیلی منفی در  بررسی

یعنی با افزایش ولتاژ، جریان عبوری از  . می باشد زیگزاگ گرا فنی

های این پدیده منجر به طراحی سوئیچ . یابدقطعه کاهش می

 شده، با قابلیت قطع و وصل کردن جریان تپر سرعالکترونیکی 

 .است

 

 مدل سازی ریاضی

 یکی خارجیدر حضور میدان الکتر نانو نوار گرا فنی زیگزاگ     

 .(1)شکل  گیریمرا به عنوان سیستم مورد مطالعه در نظر می 

 

 
گرا فنی زیگزاگ در حضور میدان الکتریکی میدان الکتریکی  ر: نا نونوا1شکل

 خارجی
 

 

سیستم با در نظر گرفتن بر هم کنش نزدیک ترین  هامیلتونی 

  همسایه ها با استفاده از تقریب تنگ بست و برای اوربیتال های

 چنین نوشته می شود:
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و  نهامیلتونی گرا ف 0H که
1H میدان  جمله مربوط به حضور

 الکتریکی  می باشد.
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c و مقدار آن برابر است با  انرژی جایگاهی اتم های کربن

eV0  وcct اتم های کربن مجاور می باشد انتگرال پرش بین,   

 . eV 8.2cctو مقدار آن برابر است با 


ii cc  عملگر خلق )(

ام است i )نابود( الکترون در جایگاه ji, اشاره به برهم 

 .[9]کنش نزدیک ترین همسایه ها دارد
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 نوارمیدان الکتریکی در طول نانو  Eبار الکتریکی،   eکه در آن  

 .]11[ام در امتداد طول نوار می باشد  iموقعیت اتم ixو

 

 آمپر-مشخصه ولت
زیگزاگ در حضور میدان الکتریکی  گرا فنییک نانو نوار      

 گرا فنینوار  برای ساختن نانو در نظر گرفته شده است. خارجی

همان گونه که شکل نشان  را در نظر می گیریم. 1زیگزاگ شکل 

متناوب   xزیگزاگ در امتداد محور گرا فنیمی دهد نانو نوار 

تعداد  اعمال شده است. yاست و محدودیت فضایی در جهت

رشته های زیگزاگ در یک نانو نوار زیگزاگ نشان دهنده عرض 

 نوار می باشد yN هم چنین طول نوار با شمردن تعداد اتم های .

کربن که در طول یک رشته زیگزاگ توزیع شده است تعیین می 

گردد xN .گرا فنیداد کل اتم ها در یک نانو نوار ین تعبنابرا 

 زیگزاگ عبارت است از: 

 

  yxt NNN                                             (4) 

 

زیگزاگ از  گرا فنیبرای بدست آوردن جریان عبوری از نانو نوار 

به این صورت که  برای  شود. عملگر چگالی جریان استفاده می



 

می  jهمسایه ها  به نزدیک ترین   iم جریان عبوری از یک ات

 توان نوشت:
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می  ملگر چگالی ذره در تصویر هایزنبرگ ع tni)(که در آن 
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 برای محاسبه جریان کل عبوری از شبکه می توان نوشت:

)()( tItI
i

i                                              (1) 

آمپر برای نانو نوارهای با ابعاد -مشخصه ولت 3و2در شکل 

که نمودار ها نشان می دهند  طوری مختلف رسم شده است. همان 

شیب  آن هابرای همه شبکه ها نواحی ای یافت می شود که برای 

)0(جریان نسبت به ولتاژ منفی می باشد 
dV

dI . در این نواحی

در آغاز افزایش و  رنوا نا نوجریان عبوری از  ،با افزایش ولتاژ

نانو نوار کاهش می  ژ، جریان عبوری ازسپس با افزایش بیشتر ولتا

ابد که این منجر به بروز مقاومت دیفرانسیلی منفی در نانو نوار ی

مقاومت دیفرانسیلی منفی در نوار  1در شکل  می شود. گرا فنی

. مختلف مورد بررسی قرار گرفته استعرض های با  گرا فنیهای 

با  گرا فنینیز به بررسی همین پدیده در نانو نوار های  2ل در شک

برای همه شبکه ها محدوده  . شده است طول های مختلف پرداخته

افزایش ولتاژ با  می باشد.  ولت 20ولت تا  0تغییرات ولتاژ از

برای نانو نوار با عرض  ،ولت 12ولت تا  0اعمالی از 

28 28Wولت برای نانو نوار  14ولت تا  0، و هم چنین از

30با عرض  30W ن نواحی به صورتقدار جریان در ای، م 

افزایش می یابد. در این نواحی رفتار سیستم به صورت  2شبه خطی

                                                 
2 linearly-Quasi 

VIو شیب نمودار  3شبه اهمی  با مقاومت اهمی می  متناظر

عبوری از نانو نوار سپس با افزایش بیشتر ولتاژ جریان  باشد.

 کاهش می یابد یعنی سیستم مقاومت دیفرانسیلی منفی از خود

30برای نانو نوار با عرض نشان می دهد. 30W  قله مقاومت

ولت و برای نانو نوار با عرض  14دیفرانسیلی منفی در

32 32W ولت مشاهده  12قله مقاومت دیفرانسیلی منفی در

 نانو نشان می دهد این قله برای 2 همان گونه که شکلمی شود. 

در  93ولت و برای نانو نوار با طول    14 در  83نوار با طول 

 ولت مشاهده می گردد.   15

 

 
 

زیگزاگ با عرض های  گرا فنیآمپر  برای نانو نوارهای -ولت  خصهمش:  2شکل

 مختلف

 

 
آمپر  برای نانو نوارهای گرافنی زیگزاگ با طول های -ولت  : مشخصه 3 شکل

 مختلف
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 نتیجه گیری 
 گرا فنیآمپر نانو نوارهای -در این مطالعه مشخصه ولت     

ی قرار گرفت. های مختلف مورد بررس ضو عرزیگزاگ با طول 

با  نواحی شبه اهمی و ناحیه هایینتایج بدست آمده بیانگر وجود 

هم چنین نتایج نشان می دهد مقاومت دیفرانسیلی منفی می باشد. 

که مقدار جریان و مکان قله مقاومت دیفرانسیلی منفی برای نانو 

 نوار های مختلف متفاوت است.
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