
  DNAترانزیستور مولکولی یک کنترل طراحی و 
  سمیرا، فتحی زاده ؛ سهراب،  بهنیا

  دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه دانشکده علوم پایه،  گروه فیزیک، 

 چکیده
ار، یک ترانزیستور مولکولی الکترونیک مولکولی عملگرهای الکترونیکی متفاوتی را ارئه می دهد که بدست آوردن آنها در فناوری متداول مشکل است. در این ک

طراحی و کنترل می شود. بدین منظور، یک ابزار الکتریکی سه پایه خلق می شود که دو پایه آن الکترودهای فلزی هستند که به یک  DNAبرمبنای مولکول های 
توزیع ترازهای نزدیک ترین همسایگی که یکی از ابزارهای ولتاژ گیت است. از طریق مطالعه آماری  متصل به DNAاختالف پتانسیل متصل اند و پایه سوم، زنجیره 

های حمام گرمایی که آشوب کوانتومی است، خواص انتقال سیستم بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که کنترل انتقال الکتریکی می تواند از طریق تنظیم پارامتر

، صورت بگیرد. بنابراین، می توان از طریق تنظیم یک پارامتر ناحیه ای که در آن ترانزیستور دهبرای شبیه سازی محیطی که سیستم در آن غوطه ور است، بکار برده ش
 با راندمان مناسب کار می کند را بدست آورد.
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Abstract  
 

Molecular electronics induces electronic functions which are difficult to obtain with conventional technology. In 

this work, a molecular transistor based on DNA molecules is designed and controlled. In this regard, a tripod 

electrical device is created which two bases are the metal leads which connected to a potential difference and 

third base is DNA chain connected to a gate voltage. Via the statistical studying of the nearest neighbor level 

distribution which is one of the quantum chaos tools, the transport properties of the system is investigated.    

The obtained results show that one can control the electronic transport through the setting of thermal bath 

parameters used for simulation of the environment which system is embedded in it. Therefore, we can choose 

the appropriate range for increasing the efficiency of molecular transistor via the setting of only bath 

parameters. 
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  قدمهم
در سال های اخیر، ترانزیستورهای مولکولی بدلیل ویژگی های      

. [1]منحصر بفرد خود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند

موضوع  مهندسی و کنترل آن ،طراحی یک ترانزیستور مولکولی

 . مواد مولکولی نیز[2]مورد عالقه بسیاری از محققان بوده است

پایین و امکان سنتز راحت تر  بعلت انعطاف پذیری، هزینه

. در این میان، [3]کاربردهای فراوانی در نانوالکترونیک یافته اند

سازگار با که  DNAمواد بیولوژیکی مثل مولکول های پروتئین و 

محیطهای فیزیولوژیک مثل بدن انسان هستند، می توانند در طراحی 

استفاده قرار  ابزارهای نانوالکترونیکی مورد استفاده در پزشکی مورد

برنامه پذیر    1با ویژگی خودچیدمانی  DNAگیرند. مولکول های 

می توانند بعنوان یک چارچوب در بودن و انعطاف پذیری 

و  نانوساختارها مورد استفاده قرار گیرند که منجر به خلق مدارها

تراشه های الکترونیکی در ابعاد نانو خواهد شد. هدف از این کار، 

و مهندسی آن  DNAل های نزیستور برمبنای مولکوطراحی یک ترا

را بین  DNAبه این منظور زنجیره ای از مولکول های می باشد. 

دو الکترود فلزی قرار داده و اختالف ولتاژ 
bV  را بین دو انتها

و  bV/2برقرار می کنیم. به این ترتیب که یکی از پایانه ها به ولتاژ 

 برای طراحی متصل می شود. bV/2پایانه دوم به ولتاژ 

کتریکی بعنوان یک ابزار سه پایه، مولکول های ترانزیستور ال

DNA  نیز به یک ولتاژ گیت متصل می شود. برای بررسی اثرات

                                                 
assembled -Self  



در یک حمام گرمایی غوطه ور می  DNAمحیطی، مولکول های 

ار، مهندسی سیستم برای بدست آوردن شود. هدف از این  ک

مناسب می باشد. برای این منظور از ابزار آشوب کوانتومی  راندمان

برای بررسی حالت های سیستم استفاده می شود. یکی از این 

. [4]می باشد P(s) 2ترازهای نزدیک ترین همسایگیابزارها، توزیع 

و حالت تواند حالت های جایگزیده )حالت عایق( این ابزار می

های غیرجایگزیده )رسانا( را از هم تمیز دهد. اگر توزیع احتمال 

تراز های نزدیک ترین همسایه به صورت پواسونی باشد، بروز 

حالت جایگزیده و در صورتی که توزیع احتمال بصورت ویگنری 

بدین  .[5]باشد، بروز حالت غیرجایگزیده محتمل خواهد بود

می تواند بعنوان  DNAکه در آن ترتیب، می توان حالت هایی را 

یک کانال هادی عمل کرده و جریان الکتریکی را برقرار سازد 

 تشخیص داد.

 و روش تحلیل سیستم مدل سازی ریاضی
یک ترانزیستور مولکولی که شامل زنجیره های مدل ریاضی      

DNA  بین دو الکترود می باشد و به یک گیت ولتاژ متصل شده و

ام گرمایی قرار دارد می تواند بصورت زیر در تماس با یک حم

 [6]باشد

(1                 )
BathDNABathLeadDNALeadDNA HHHHHH   

که در آن 
DNAHزنجیره های می باشد که با استفاده از  ، هامیلتونی

مدل تنگ بست برای یک سیستم دورشته ای بصورت زیر نوشته 

  :[7]می شود
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(2        )                                                                                    
که در آن 

jiji cc ,, ),(عملگر خلق )فنا( الکترون در سایت )( ji،
ji , 

ام از رشته iانرژی در سایت مربوط به یک الکترون در سایت 

j.ام می باشد 
1, iit  انرژی جهش الکترون بین سایت ها در یک

انرژی جهش الکترون بین رشته ها و  رشته، 
gV می  ولتاژ گیت

  باشد.

                                                 
Nearest neighbor level distribution 

LeadH میلتونی متناظر با الکترودهاست که با رابطه زیر توصیف ها

  :[8]می شود
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بطوریکه 

jiji aa ,,  در سایت الکترونعملگر خلق )فنا(  )(

),( jk،
ji ,

و  RL,ه الکترود انرژی در سایت مربوط ب 
bV 

، برهمکنش بین جمله سوم هامیلتونی می باشد. ولتاژ بایاس

 : [8]را بیان می کند که بصورت زیر است DNAالکترودها و 
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که 
t  انرژی جهش الکترون بینDNA  .و الکترود ها می باشد 

تاثیر محیط خارجی و اندرکنش آن با سیستم به ترتیب با جمالت 

BathH  و
BathDNAH 

  :[9]در هامیلتونی سیستم وارد می شود 
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که  

jiji bb ,, عملگر خلق )فنا( یک فونون، )(
i  و

i  فرکانس

های زنجیره نوسانگرهایی که بعنوان حمام گرمایی مدل سازی شده 

س کلی، فرکان در حالت اند و ثابت های برهمکنش آنها می باشد.

های نوسانی حمام در یک رابطه تابع طیفی بصورت زیر صدق می 

  کنند:
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که 
c  فرکانس قطع و)( در این کار،  می باشد. 3تابع هویساید

  .[10]نظر گرفته شده استدر  1sیک حمام اهمی با 

جفت باز در نظر  Nدو رشته ای با  DNAدر این کار یک زنجیره  

سایت متصل  kگرفته می شود که از دو انتها به الکترودهایی با 

شده و هر رشته حمام به یک رشته نوسانگر بعنوان حمام گرمایی 

متصل می شود. بنابراین، یک ماتریس حمام 

)44()44( kNkN   بعنوان یک ماتریس تصادفی تولید می

توزیع آماری ترازها شود که برای تحلیل آن می توان از روش 

 sکه  (P(s))توزیع فاصله ترازی  ،استفاده کرد. یکی از این ابزارها

                                                 
Heaviside function 



فاصله ترازهای مجاور طبق رابطه
ii EEs  1

در فاز  می باشد. 

ارائه شده  4ای تصادفینزدیک به نظریه ماتریس ه P(s)فلزی، 

می باشد. در رژیم عایق، ترازهای  6و دایسون 5توسط ویگنر

الکترونی حالت های جایگزیده مانند متغیرهای تصادفی نوسان می 

زمانی که نوسانات    توزیع می شوند. 7کنند و مطابق قانون پواسون

اتمی یا پتانسیل ناخالصی افزایش می یابد، سیستم کوانتومی تحت 

ر یک گذار فاز مرتبه دوم قرار می گیرد. در فیزیک حالت تاثی

عایق یا گذار بین حالت های -جامد، این گذار به گذار فلز

در این کار، هدف ما . [11]جایگزیده و غیر جایگزیده شهرت دارد

 و مطالعه توزیع ترازها به P(s)این است که با استفاده از ابزار 

  طراحی یک ترانزیستور مولکولی با راندمان باال بپردازیم.

 نتایج
برای انتقال بار بلندبرد، آنرا به کاندید مناسبی  DNAتوانایی      

برای استفاده در نانوالکترونیک تبدیل کرده است. پارامترهای مورد 

استفاده در مدل مذکور به صورت زیر می باشند: 

eVTGCA 9,3.8,9.8,5.8   نرژی در سایت ا

مربوط به هرکدام از بازها، 

eVtttt GGAACCTT 11.0,22.0,05.0,14.0   انرژی جهش

الکترون بین بازهای یکسان، 
2

yyxx

xy

tt
t


  انرژی جهش الکترون

انرژی جهش الکترون بین دو eV3.0بین بازهای متفاوت و 

. از طرفی، [31-21]رشته می باشد

eVteV
jk

42.0,75.7
,

  ، به ترتیب انرژی در سایت

 DNAالکترودها و انرژی جهش الکترون بین الکترودها و 

 . [14]است

در اینجا، ما سعی می کنیم که حالت های مختلف انتقال بار از 

با تغییر پارامترهای حمام که کانال در آن غوطه ور را  DNAکانال 

 C-Gازهای برای این کار یک توالی با جفت باست، بررسی کنیم. 

پارامتر  و را در نظر می گیریم
cJ /0

تغییر می  40تا  1حمام را از  

                                                 
Random matrix 

Wigner 

Dyson 

Poisson 

را تحت  DNAبه شدت خواص الکتریکی  C-Gمحتوای دهیم. 

بعنوان یک نیمه رسانا با گاف انرژی  DNAتاثیر قرار می دهد. 

  C-Gعریض رفتار می کند که گاف انرژی با افزایش تعداد 

بعلت پایین بودن  C-Gاین نقش جفت باز می یابد. افزایش 

پتانسیل الکتروشیمیایی گوانین نسبت به سایر بازها قابل مشاهده 

 . [15]است

 
3/0، نزدیک ترین همسایگیترازهای توزیع :  1شکل cJ  . 

نشان می دهند که به ازای مقادیر  P(s)مشاهدات برمبنای 

]31[/0 cJ  .1 شکل، سیستم دارای رفتار پواسونی است ،

3/0توزیع ترازهای نزدیک ترین همسایگی را به ازای  cJ  

محدوده عملکردی یک کانال عایق است. از  که در نشان می دهد

4/0مقدار cJ  (2)شکل  سیستم وارد فاز گذار می شود . 

 
4/0زدیک ترین همسایگی، توزیع ترازهای ن:  2شکل cJ . 

این مقدار از پارامتر، می تواند بعنوان نقطه شروع عملکرد 

به تدریج، ترانزیستور دارای کانال عبوری در نظر گرفته شود. 

مقدار پارامتر 
cJ /0

را افزایش می دهیم. در این مقادیر، سیستم به  



 د کرده و وارد حالت کانال رسانا می شودتدریج فاز گذار را ر

 .(4و 3)شکل های 

 
5/0توزیع ترازهای نزدیک ترین همسایگی، :  3شکل  cJ . 

سیستم در حال عبور از فاز گذار می باشد و به حالت ، 3در شکل 

 ویگنری )حالت غیرجایگزیده( نزدیک می شود. 

 
40/0همسایگی، توزیع ترازهای نزدیک ترین :  4شکل cJ . 

روند گذار به سمت حالت ویگنری ادامه پیدا می کند تا به ازای  

40/0 cJ  ، می توان حالت بسیار نزدیک به حالت رسانایی را

که پارامتر حمام بعنوان یک  واضح است(. 4مشاهده کرد )شکل 

رد استفاده قرار گرفته پارامتر برای مهندسی کانال ترانزیستور مو

و می تواند پارامتر مناسبی برای تنظیم و کنترل عملکرد آن  است

 باشد. 

  نتیجه گیری
همزمان با تالش برای کوچک کردن ابزارهای الکترونیکی،      

خلق اجزای مدارهای برای  DNAاستفاده از زنجیره های 

ه است. در الکترونیکی مثل سیم ها، دیود و ترانزیستور پیشنهاد شد

این کار، ما تالش کرده ایم که یک ترانزیستور مولکولی برمبنای 

طراحی و تنظیم کنیم. برای این کار، زنجیره ای از  DNAزنجیره 

را بین دو الکترود فلزی با اختالف ولتاژ  C-Gجفت بازهای 
bV 

کنیم. را به ولتاژ گیت متصل می  (DNAو پایه سوم ) قرار داده

در تماس با حمام گرمایی قرار دارند. با  DNAمولکول های 

استفاده از ابزار مطالعه ترازهای الکترونی، مشاهده می شود که 

   پارامتر حمام کلید مناسبی برای تنظیم عملکرد ترانزیستور می باشد.
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