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Informacje organizacyjne / program zajęć

schemat_przedmiotow.pdf – A. Szczepkowicz

• Gdzie jest elektronika molekularna?

Definicja elektroniki molekularnej?

• Brak hasła elektronika molekularna w polskiej wersji Wikipedii…

• Molecular electronics, sometimes called moletronics, involves the 
study and application of molecular building blocks for the fabrication 
of electronic components. This includes both bulk applications of 
conductive polymers as well as single-molecule electronic 
components for nanotechnology.The interdisciplinary field of 
molecular electronics spans physics, chemistry, and materials 
science. The unifying feature is the use of molecular building blocks 
for the fabrication of electronic components.

• Molecular electronics provides a potential means to extend Moore's 
Law beyond the foreseen limits of small-scale conventional silicon 
integrated circuits.



Wyświetlacz LCD

• Liquid Crystal Display (LCD) – jako przykład elektroniki hybrydowej 
– tutaj molekuły organiczne stanowią element optyczny.

• Molekuła organiczna: 4’-pentyl-4-cyanobiphenyl (5CB); wzór 
sumaryczny C18H19N http://en.wikipedia.org/wiki/4-Cyano-4%27-pentylbiphenyl

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lcd-engineerguy.ogv

Wyświetlacz LCD

• LCD = Liquid Crystal Display  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lcd-engineerguy.ogv



Informacje organizacyjne / program zajęć

• Wymagania wstępne: znajomość podstaw fizyki ciała stałego, 
modelowania w fizyce materiałowej oraz elementów teorii 
powierzchni.

• Założenie i cele przedmiotu: Celem tego przedmiotu jest zapoznanie 
studenta z nanotechnologią molekularnych materiałów organicznych 
oraz prezentacja jej zastosowań w tworzeniu elektroniki 
molekularnej. Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu 
student będzie rozumiał pojęcia i wielkości fizyczne służące do 
opisu transportu elektronowego w układach molekularnych, znał
zasady działania podstawowych urządzeń elektroniki molekularnej, 
technologie ich wytwarzania oraz zakres ich zastosowań.

Informacje organizacyjne / program zajęć

• Wykład – 30 godz. (15 × 2 godz.): środa, 13.00–15.00,  sala 282.

• Laboratorium komputerowe – 30 godz. (15 × 2 godz.): środa, 17.00–20.00,  
sala 519.

• Terminy zajęć:

• Konsultacje: pokój 332 po wcześniejszym umówieniu się: tel. 375 93 76
lub kamien@ifd.uni.wroc.pl.
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Informacje organizacyjne / program zajęć

• Program wykładu:

• Krótka historia elektroniki molekularnej.

• Molekuły organiczne a nanotechnologia.

• Budowa molekuł i ich własności. Półprzewodniki organiczne.

• Teoretyczny opis transportu ładunku w układach molekularnych.

• Pojedyncza molekuła jako przewodnik prądu.

• Poziom neutralności molekuł w złączach i modyfikacja struktury 
elektronowej w obszarze złącza.

• Technologie wytwarzania i badania układów molekularnych.

• Teoretyczne metody opisu i modelowania w elektronice molekularnej.

Informacje organizacyjne / program zajęć

• Program wykładu (cd.):

• Teoria funkcjonału gęstości i jej zastosowania.

• Metody dynamiki molekularnej.

• Nanokontakty typu półprzewodnik organiczny/metal(półprzewodnik) i 
transport elektronowy w tych układach.

• Zastosowanie pojedynczych molekuł i układów molekularnych do 
budowy elementów elektronicznych.

• Podstawowe elementy elektroniki molekularnej: przełączniki, dioda 
prostownicza, tranzystor, pamięci molekularne oraz inne elementy 
elektroniczne i optyczne.

• Układy elektroniczne, obwody i ich architektura.

• Zakres zastosowań i perspektywy rozwoju.



Informacje organizacyjne / program zajęć

• Wykaz literatury podstawowej:

• Molecular electronics. An Introduction to Theory and Experiment, J.C. 
Cuevas, E. Scheer, World Scientific (2010).

• Quantum Transport: Atom to Transistor, S. Datta, Cambridge University 
Press (2005).

• Nano and Molecular Electronics Handbook, S. E. Lyshevski (Ed.), CRC 
Press (2007).

• Introducing Molecular Electronics, G. Cuniberti, G. Fagas, K. Richter 
(Eds.), Springer (2005).

• Wybrane artykuły naukowe.

• Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

• Laboratorium komputerowe – zaliczenie; ocena umiejętności 
rozwiązywania metodami numerycznymi wybranych zagadnień
omawianych na wykładzie. 

• Wykład – egzamin ustny.

Molekuły organiczne a nanotechnologia

• Optoelektronika

• Organiczne diody w święcących ekranach - OLED (Organic Light
Emitting Diode)

• Idea elektronicznego papieru…

• Elektronika molekularna (plastikowa, polimerowa)

• Przełącznik molekularny, tranzystor, samoorganizujące się tranzystory 
organiczne…

• Olbrzymie zwijane wyświetlacze czy elastyczne płachty z czujnikami 
(medycyna).

• Elektronika hybrydowa (hybrid electronics).

• Pamięć elektroniczna, ogniwa słoneczne, lasery…

• Zalety organicznych półprzewodników:

• Możliwość dalszej daleko posuniętej miniaturyzacji; zwiększenie 
szybkości i wydajności.

• Można produkować zespoły elektroniczne w temperaturze pokojowej.

• Jako podłoże elastyczne polimery a nie sztywny krzem.



Teoria funkcjonału gęstości – Fireball

• Fireball jest pakietem programowym wykorzystywanym do obliczeń
ab-initio z bardzo dobrą relacją dokładność-szybkość:

• Teoria funkcjonału gęstości (DFT) do obliczeń dynamiki molekularnej w 
przestrzeni rzeczywistej.

• Przybliżenie lokalnej gęstości (Local Density Approximation - LDA).

• Pseudoatomowe orbitale fireball – lekko wzbudzone.

• Funkcjonał Harris-Foulkes (ρin). J. Harris, Phys. Rev. B 31, 1770 (1985)

• Zachowujące normę pseudopotencjały Kleinman’a-Bylander’a.

• Trzycentrowe całki umieszczone w tablicach (szybka interpolacja).

O. F. Sankey i D. J. Niklewski, Phys. Rev. Lett. 64, 1045 (1989)
A. Demkov i wsp., Phys. Rev. B 52, 1618 (1995)
J. P. Lewis i wsp., Phys. Rev. B 64, 195103 (2001)
S. D. Shellman i wsp., J. Comp. Phys. 188, 1 (2003)
P. Jelinek i wsp., Phys. Rev. B 71, 235101 (2005)

http://www.physics.byu.edu/research/lewis/fireball/
http://www.efireball.cz/

Pirol (Py) – Polipirol (PPy)

• Pirol (Py) - heterocykliczny, aromatyczny związek chemiczny o 
wzorze sumarycznym: C4H5N.

• Polipirol (PPy) - organiczny związek chemiczny z grupy polimerów 
zawierający heterocykliczny układ pirolu.



Geometria i struktura elektronowa

„HOMO” „LUMO”

4,95 eV
2,08 eV

PPy eksp. 

1,2÷3,2 eV

[            7,025Å ]

-2,0÷0,0 eV 0,0÷2,0 eV

Nanokontakty

Nanokontakty: półprzewodnik organiczny/metal (półprzewodnik)

PPy-C(111):H

PPy-Pt(111)

• Jednym z głównych zadań nanotechnologii jest budowa 
elektronicznych układów złożonych z pojedynczych molekuł
(elektronika molekularna).

• Poznanie i zrozumienie transportu elektronowego w nanokontaktach
poprzez teoretyczne badania formowania się tego typu kontaktów, 
ich własciwosci strukturalne i elektronowe.



Modelowanie nanokontaktów

PPy-C(111):H – 6 Py 150 atomów

3×3

5 warstw

6 Py 

~16Å

• Zmiana długości o 0,2 Å, kryteria relaksacji: 0,05 eV/Å i 0,0001 eV.

Modelowanie nanokontaktów

PPy-Pt(111) – 234 atomów

PPy-C(111):H – 314 atomów

3×3

5 warstw

4×4

4 warstwy

12 Py 

~42Å

13 Py

~46Å

• Zmiana długości o 0,2 Å, kryteria relaksacji: 0,05 eV/Å i 0,0001 eV.



Geometria nanokontaktów

PPy-Pt(111)

PPy-C(111):H

-1 H

1 wiązanie

6,15eV

0,11e–

-3 H

2 wiązania

10,89eV

0,20e–

1 wiązanie

6,49eV

–0,06e–

-3 H

3 wiązania

10,67eV

–0,05e–

Struktura elektronowa PPy-C(111):H

1 wiązanie

-1,0÷0,0eV

2 wiązania

0,0÷1,0eV 0,0÷1,0eV-1,0÷0,0eV

0,01e/Å3

1,4eV



Struktura elektronowa PPy-Pt(111)

1 wiązanie

-0.2÷0.eV

3 wiązania

0,0÷0,2eV-0,2÷0,0eV 0,0÷0,2eV-0,2÷0,0eV

0,01e/Å3

1,6eV

Metoda funkcji Greena

• Dzielimy układ na dwa podsysytemy 1 i 2, wtedy Hamiltonian całego układu:

• Przewodność różniczkową możemy zapisać w postaci:

• Gdzie         i          są macierzami gęstości stanów podsystemów, odpowiednio 

1 i 2, zaś macierz:

• Gdzie         i          są macierzami równowagowych funkcji Greena (gdzie r

oznacza opóźnione, a – przedwczesne funkcje Greena)



Transport 

PPy-Pt(111)

PPy-C(111):H

Podsumowanie (PPy)

• Nanodruty PPy formują z elektrodami Pt(111) i C(111):H wiązania 
kowalentne (~6,0 eV).

• Stwierdzono silną modyfikację struktury elektronowej PPy
w obszarze kontaktów.

• Tylko jeden z badanych nanokontaktów jest przewodzący
(1 wiązanie PPy-Pt gdzie stany typu HOMO przecinają poziom 
Fermiego) reszta układów ma charakterystyki półprzewodnikowe.

• Jakościowa zgodność wyników z doświadczeniem: transfer ładunku, 
rodzaj wiązania – jak do tej pory brak eksperymentalnych wyników 
przewodności.

• Planowane badania dla nanokontaktów w których nanodruty będą
domieszkowane.



Porównanie quasi-statycznych symulacji i DM

T = 0 K T ≈ 300 K



Wykład 2: Historia elektroniki molekularnej

Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej

Elektronika molekularna
kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II

semestr zimowy 2012/2013

Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów 
wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna 

dr Wojciech Kamiński

An Invitation to Enter a New Field of Physics

• 29 grudnia 1959 r. na corocznym zjeździe Amerykańskiego 
Towarzystwa Fizycznego Richard Feynman wygłosił referat 
zatytułowany There's plenty of room at the bottom.

wykład dostępny: www.zyvex.com/nanotech/feynman.htmlEngineering and Science, Volume 23:5,
February 1960, pp 22-36



There's Plenty of Room at the Bottom

• Pokazując, że technologia osiągnęła poziom pozwalający 
kształtować materiał z dokładnością do dziesiątków nanometrów, 
Norio Taniguchi w 1974 r. po raz pierwszy użył terminu nano-
technology, w pracy dotyczącej precyzyjnej obróbki materiału 
metodą rozpylania jonowego (podejście top-down).

'Nanotechnology' mainly consists of the processing of 
separation, consolidation, and deformation of materials 
by one atom or by one molecule.

Taniguchi, Proc. Int. Conf. Prod. Eng. (1974), Part II, Japan Society of Precision Engineering, Tokyo

There's Plenty of Room at the Bottom

• W 1981 r. Gert Binnig i Heinrich Rohrer zbudowali pierwszy 
skaningowy mikroskop tunelowy (STM) – urządzenie pozwalające 
na m.in. manipulowanie pojedynczymi atomami (Nobel w 1986 r.).

Binnig et al., Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 57



There's Plenty of Room at the Bottom

• Natomiast pierwszy mikroskop sił atomowych (AFM) został wynaleziony
w 1986 r. przez G. Binniga, Quate’a i Gerbera: pomiar sił atomowych rzędu 
10-18 N przy rozdzielczości: 30 Å (poziomej) i ~1 Å (pionowej).

Binnig et al., Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 930

There's Plenty of Room at the Bottom

• Możliwości SPM (Scanning Probe Microscopy) – STM, AFM, KPM:

• obrazowanie powierzchni z rozdzielczością atomową:

–topografia,

–struktura elektronowa,

–kompozycja powierzchni (dysypacja 
energii),

–transport elektronowy, 
• badanie procesów dynamicznych na powierzchni: dyfuzja, …

• badanie przejść fazowych,

• synteza molekuł,  
• nanomanipulacja, nanolitografia …



STM – przykład   

• Modyfikacja (przełącznie) molekuły (ftalocyjanina na powierzchni 
cienkiego izolatora) prądem tunelowym.

Liljeroth et al., Science 317 (2007) 317

STM – wytwarzanie nanodrutów

http://www.fais.uj.edu.pl



AFM – przykład  

• Identyfikacja pojedynczych atomów za pomocą AFM

Y. Sugimoto et al., Nature 446 (2007) 64

Jak zidentyfikować konkretny atom na kompozycyjnie 
różnorodnej powierzchni stosując tylko mechaniczną sondę?

Idea identyfikacji atomów

• Siły krótkiego zasięgu pojawiają się przy zbliżaniu się ostrza do 
atomów powierzchni – siły chemiczne. 

• Ostrze „czuje” również siły vdW oraz oddziaływanie elekrostatyczne.

źródło kontrastu o atomowej rozdzielczości

Siły krótkiego zasięgu oraz vdW
wyliczone z analitycznych formuł

Y. Sugimoto et al., Nature 446 (2007) 64



Identyfikacja pojedynczych atomów

• Układ Sn,Pb,Si/Si(111) – przypadek gdzie nierozróżnialne atomy Sn 
i Pb mają co najmniej po jednym najbliższym sąsiedzie w postaci 
atomu Si.

Y. Sugimoto et al., Nature 446 (2007) 64

Identyfikacja pojedynczych atomów

• Układ Sn,Pb,Si/Si(111) – przypadek gdzie nierozróżnialne atomy Sn 
i Pb mają co najmniej po jednym najbliższym sąsiedzie w postaci 
atomu Si.

Y. Sugimoto et al., Nature 446 (2007) 64



Nanotechnologia

• Ogólnie wyróżnia się dwie metody wytwarzania nanoukładów:
• w górę (botom-up) – zgodnie z pomysłem Faynmana rozwiniętym dalej przez 

Drexllera, składanie atom-po-atomie,

• w dół (top-down) – tak jak w mikrotechnologii.

http://download.intel.com/newsroom

http://nanoengineer-1.com

There's Plenty of Room at the Bottom

• W 1992 r. została wydana książka Erica Drexlera pt. Nanosystems: 
molecular machinery, manufacturing, and computation, w której autor 
przedstawił teoretyczne podstawy wytwarzania urządzeń na poziomie 
molekularnym.

książka częściowo dostępna pod adresem:
http://www.e-drexler.com/d/06/00/Nanosystems/toc.html

• Ten sposób fabrykacji określił terminem nanotechnologii molekularnej. 
Według Drexlera synteza chemiczna powinna odzwierciedlać proces 
technologiczny, w którym programowalne systemy mechaniczne nano-
metrowych rozmiarów układałyby reaktywne molekuły z precyzją około
0,1 nm, budując złożone struktury w sposób kontrolowany atom-po-atomie.



Prawo Moore'a

• Gordon Moore (jeden z założycieli firmy Intel) w 1965 r. 
zaobserwował podwajanie się liczby tranzystorów co ok. 12 
miesięcy .

• Liczba ta była następnie korygowana i obecnie przyjmuje się, że 
liczba tranzystorów w mikroprocesorach od wielu lat podwaja się
co 18–24 miesiące.

• We wczesnych latach 90. używano technologii 500 nm, 
współcześnie dominują technologie 65, 45, 32 i ostatnio 22 nm
(kwiecień 2012 r.).

• Rozmiary te nie mogą się jednak zmniejszać w nieskończoność: 
w pewnym momencie takie tranzystory musiałyby być mniejsze
od atomów.

• Od wielu lat powtarzane zapowiedzi, że czas obowiązywania prawa 
Moore'a właśnie dobiega końca, dotychczas nie spełniały się…

• Elektronika molekularna perspektywą kontynuacji tej miniaturyzacji.

Prawo Moore'a

http://en.wikipedia.org/wiki/Moore’s_law



Prawo Moore'a

http://en.wikipedia.org/wiki/Moore’s_law

Pojemność dysków w komputerach (w GB). Wykres jest w skali 
logarytmicznej; dopasowana prosta opisuje wzrost eksponencjalny.

Prawo Moore'a

http://download.intel.com/newsroom

Intel continues our cadence of introducing a new technology 
generation every two years; 14 nm (2013), 10 nm (2015) …



Prawo Moore'a

http://download.intel.com/newsroom

Transistors have now entered the third dimension!

Narodziny elektroniki molekularnej

• Pomysł, że pojedyncza cząsteczka może teoretycznie działać jako 
molekularna dioda (prostownik) – Aviram i Ratner (1974).

• Część elektrodonorowa łączy się poprzez układ wiązań σ z częścią
elektroakceptorową.

• Zdolność prostująca wynika z braku symetrii inwersyjnej:
I(U) = –I(–U).

Aviram A., Ratner M. A., Molecular rectifiers, Chem. Phys. Letters 29, 277–283 (1974)

idealna charakterystyka diody organicznej



Przewodzące molekuły organiczne

• Plastic can indeed, under certain circumstances, be made to behave
very like a metal – odkrycie za które Alan Heeger, Alan MacDiarmid 
and Hideki Shirakawa otrzymali Nagrodę Nobla z Chemii w 2000 r.

http://www.nano.org.uk/news/may2008/latest1402.htm

cząsteczki z układem sprzężonych wiązań wielokrotnych

Elektronika molekularna

• Kiedy na początku lat 80. kiedy F.L. Carter wprowadzał do literatury 
naukowej pojęcie elektronika molekularna, termin ten dotyczył
zagadnień klasycznej elektroniki na poziomie molekularnym

• Obecnie em to zastosowanie materiałów molekularnych (głównie 
organicznych) do wytwarzania/przetwarzania rozmaitego typu 
sygnałów i funkcji.

• Zachowanie w fazach skondensowanych wielu właściwości 
indywidualnych molekuł – pojedyncze cząsteczki jako elementy 
układów transportujących informację czy wykonujących operacje 
logiczne

• Przykłady materiałów w em: pojednycze molekuły organiczne 
(element pamięci, dioda, tranzystor, przełącznik), przewodzące 
polimery, nadprzewodniki organiczne, molekularne materiały 
ferromagnetyczne, materiały foto- i elektrochromowe, piezo-
i piroelektryczne, ciekłe kryształy.



Dwa podejścia

• Dwa różne podejścia do elektroniki molekularnej, tzw. hybrydowe
i monomolekularne.

• Hybrydowe: nowe materiały w tradycyjnej technologii krzemowej 
(np. organiczny tranzystor polowy)

• Monomolekularne: zawrzeć podstawowe funkcje logiczne,
potrzebne do realizacji danej operacji wewnątrz pojedynczej 
molekuły.

Joachim, Gimzewski, Aviram, Nature 408 (2000) 541

Prauzner-Bechcicki et al., Phys. Status Solidi A 4 (2012) 603



Wykład 3: hybrydyzacja orbitali, przewodność, transmisja
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Ekstremalna nanotechnologia

• Tranzystor bazujący na pojedynczym atomie – tutaj atom fosforu 
umieszczony w krysztale krzemu przy pomocy STM

University of New South Wales (Australia) – http://www.unsw.edu.au/



Ekstremalna nanotechnologia

Fuechsle et al., Nature Nanotechnology 7 (2012) 242

Hybrydyzacja orbitali – orbitale molekularne

http://www.ocw.mit.edu



Hybrydyzacja orbitali – orbitale molekularne

http://www.ocw.mit.edu

Hybrydyzacja orbitali – orbitale molekularne

http://www.ocw.mit.edu



Hybrydyzacja orbitali – orbitale molekularne

• Wiązanie sigma σ symetria osiowa względem prostej łączącej jądra 
atomów

http://pl.wikipedia.org/wiki

• Wiązanie pi π orbital leży poza osią łączącą związane atomy

πp-p

σp-p

• Orbitale delta δ (nakładanie orbilali d) oraz phi φ (nakładanie orbilali f)

Hybrydyzacja orbitali – orbitale molekularne

• Orbital antywiażący πp-p*

http://pl.wikipedia.org/wiki

• Orbital wiążący πp-p

πp-p

πp-p*



Hybrydyzacja orbitali – benzen

• Molekuła benzenu C6H6. Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę
urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model 
struktury benzenu.

• W 1865 r. wysunął on hipotezę, że benzen jest cykloheksatrienem 
o sześcioczłonowym pierścieniu, w którym pomiędzy atomami węgla 
na przemian występują wiązania pojedyncze i podwójne.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Benzen

Hybrydyzacja orbitali – benzen

• Na podstawie badań spektroskopowych ustalono, że cząsteczka 
benzenu w istocie stanowi pierścień złożony z sześciu atomów 
węgla połączonych równocennymi wiązaniami o długości pośredniej 
pomiędzy długością wiązania pojedynczego (1,54 Å) i podwójnego 
(1,34 Å) – 1,39 Å. Stan ten można przedstawić z pomocą struktury 
rezonansowej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Benzen



Hybrydyzacja orbitali – benzen C6H6

• Przyjmuje się hybrydyzację sp² (kąty pomiędzy wiązaniami H–C–C i 
C-C-C wynoszą 120°) dla atomów węgla. Zhybrydyzowane orbitale 
tworzą wiązania σ C-C i C-H. Pozostałe orbitale p atomów węgla 
(o osiach prostopadłych do płaszczyzny cząsteczki) tworzą
zdelokalizowane wiązanie π:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Benzen

układ ze sprzężonymi wiązaniami wielokrotnymi (conjugated system)

6C* w CH4 (metan)
4 orbitale sp3

6C

PTCDA

• PTCDA = 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride



PTCDI-C8 vs. PTCDA
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Przewodność (konduktancja)

• Konduktancja (przewodność elektryczna) to podatność elementu
na przepływ prądu elektrycznego; jest odwrotnością rezystancji:

• Przewodność w różnych układach:

• Jednostką konduktancji w układzie SI jest simens (1 S):

układ mezoskopowy

liczba otwartych kanałów

układ makroskopowy

konduktywność (przewodność właściwa)

Przykład: przewodność opornika o oporze 8 omów wynosi G = 1/(8 Ω) ≈ 0,125 S = 125 mS

gdy prawo Ohma nie jest spełnione – to pojęcie to staje się bezużyteczne, na korzyść dI/dV

Przewodność (konduktancja)

• Kwantowa jednostka przewodności:

• Intuicyjna argumentacja bazująca na zasadzie nieoznaczoności 
Heisenberga – prąd w kanale kwantowym może być zapisany jako:

dwa poziomy w kanale (spin ↑↓)



Formuła Landauer’a

• Wyrażenie na przewodność drutu nie zależy wprost od geometrii 
układu, jedynie od ilości otwartych kanałów przewodności.

• Zaproponowana przez Rolfa Landauera w 1957 idea wiąże 
przewodność drutu kwantowego z procesami rozpraszania 
występujących w tym kontakcie. Dla najprostszego przypadku,
kiedy macierz rozprasznia nie zależy od energii mamy:

wartość własna transmisji dla kanału n

• Wtedy przewodność nanokontaktu jest sumą wszystkich możliwych 
przejść elektronu o energii równej potencjałowi chemicznemu.

Landauer et al., IBM Journal of Research and Development 1 (1957) 223

Formuła Landauer’a

• Konduktancja jest transmisją (conductance is transmision):



Formuła Landauer’a

• Transmisję możemy wyrazić poprzez iloczyn liczby kanałów oraz 
średniej transmisji na kanał:

• Dla dużych obiektów otrzymujemy prawo Ohma:

• Dlaczego prawdopodobieństwo transmisji maleje wraz z długością?

Przewodność a struktura pasmowa

• Przewodność półprzewodnika: krzem w temperaturze 0 K.

Jelínek et al., private communication



Przewodność a struktura wewnętrzna

• Przewodność jako funkcja kąta skręcenia dwóch aromatycznych 
pierścieni (biphenyl – molekuła z dwoma pierścieniami)

Venkataraman et al., Nature 442 (2006) 904



Wykład 4: Molekularna dioda

Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej

Elektronika molekularna
kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II

semestr zimowy 2012/2013

Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów 
wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna 

dr Wojciech Kamiński

Idea molekularnej diody (1974)

• Ari Aviriam tłumaczy amerykańskim dziennikarzom podstawy teorii 
Avirama-Ratnera dotyczącej diody molekularnej. 

Zdjęcie opublikowane w Gannet Westchester Newspaper w dniu 4.01.1979;
za Cuniberti et al., Introducing Molecular Electronics, Springer (2005)



Molekularna dioda

• Pomysł, że pojedyncza cząsteczka może teoretycznie działać jako 
molekularna dioda (prostownik) – Aviram i Ratner (1974).

• Część elektrodonorowa (n) łączy się poprzez układ wiązań σ
z częścią elektroakceptorową (p).

• Zdolność prostująca wynika z braku symetrii inwersyjnej:

idealna charakterystyka diody organicznej

Dioda półprzewodnikowa p–n

• W półprzewodniku typu n
(negative) nośnikami 
większościowymi są elektrony 
(ujemne) zaś same atomy 
domieszek (donory) pozostają
unieruchomione w siatce 
krystalicznej.

• W półprzewodniku typu p (positive) 
nośnikami większościowymi są
dziury o ładunku elektrycznym 
dodatnim. Atomy domieszek są tu 
akceptorami.

• Złącze niespolaryzowane: 
powstanie warstwy zaporowej 
(depletion region) i napięcia 
dyfuzyjnego Ud wskutek dyfuzji 
elektronów z obszaru n do p oraz 
dziur z obszaru p do n.

http://en.wikipedia.org/wiki/P-n_junction



Dioda półprzewodnikowa p–n

• Polaryzacja złącza (przyłożone napięcie zewnętrzne U):
• w kierunku przewodzenia, wówczas dodatni biegun napięcia jest dołączony do 

obszaru p; znika wartwa zaporowa gdy U > Ud;
w efekcie w obwodzie płynie prąd dyfuzyjny. Jego wartość opisuje przybliżone 
równanie, zwane równaniem Shockleya: 

• w kierunku zaporowym dodatni biegun napięcia jest dołączany do obszaru n zaś
ujemny do p. Przy polaryzacji zaporowej warstwa zaporowa powiększa się tym 
samym uniemożliwiając przepływ prądu. 

+ –

Energia jonizacji ↔ powinowactwo elektronowe

• Potencjał jonizacyjny lub energia jonizacji (ionization energy or 
ionization potential) atomu lub cząsteczki to najmniejsza energia 
jaką trzeba dostarczyć by oderwać elektron od atomu lub cząsteczki 
znajdującej się w stanie podstawowym.

• Powinowactwo elektronowe (electron affinity) atomu lub cząsteczki 
to energia wydzielona w procesie dodawania elektronu do 
neutralnego atomu lub cząsteczki i utworzenia jonu ujemnego 
(anionu). W ciele stałym powinowactwo elektronowe jest różnicą
pomiędzy poziomem próżni a minimum pasma przewodności.

• Potencjał chemiczny µ w temperaturze bliskiej zeru potencjał
chemiczny fermionów utożsamiamy z energią Fermiego. Jest 
to energia graniczna; stany o energii niższej są zajęte przez 
fermiony (np. elektrony), stany o energii wyższej są wolne.
Rozkład Fermiego-Diraca:



Orbitale π

• Ethylen C2H4

Gholamrezaie, Do molecular rectifiers exist? (2006)

Orbitale π

• Benzen C6H6

• Polyphenylene –C6H4 –C6H4–C6H4–

Ellenbogen et al., Proceeding of the IEEE 88 (2000) 386



Molekularna dioda

• Molekularna dioda składa się z trzech części:

Aviram A., Ratner M. A., Molecular rectifiers, Chem. Phys. Letters 29, 277–283 (1974).

akceptor (p) donor (n)

sepatator

• Przewodzenie prądu elektronowego tylko w jednym kierunku:

katoda → akceptor → donor  → anoda

grupa metylowa
Me = CH3

Molekularna dioda

• Akceptor (bazujący na molekule tetracyanoquinodimethane –
TCNQ) + separator (potrójny mostek –CH2–CH2–) + donor 
(bazujący na molekule tetrathiafulvalene – TTF)

Aviram A., Ratner M. A., Molecular rectifiers, Chem. Phys. Letters 29, 277–283 (1974).

akceptor (p)
donor (n)

sepatator

• Przewodzenie prądu elektronowego tylko w jednym kierunku:

katoda → akceptor → donor  → anoda



Molekularna dioda

Aviram A., Ratner M. A., Molecular rectifiers, Chem. Phys. Letters 29, 277–283 (1974).

• półprzewodnik typu typu p

• niska gęstość elektronowa π

• zwiększone powinowactwo 
elektronowe (EA) →
zwiększony potencjał
jonizacyjny (IE)

• półprzewodnik typu typu n

• duża gęstość elektronowa π

• zmniejszone powinowactwo 
elektronowe (EA) →
zmiejszony potencjał
jonizacyjny (IE)

• warstwa 
„zaporowa”

• wiązania σ

• Donor-izolator-akceptor (Donor-Bridge-Acceptor):

typ p typ n

Molekularna dioda

• Kierunek przewodzący

e–

Aviram A., Ratner M. A., Molecular rectifiers, Chem. Phys. Letters 29, 277–283 (1974).

(+)(–)



Molekularna dioda

• Stany energetyczne w molekularnej diodzie (molekuła pomiędzy 
złotymi elektrodami) – bez przyłożonego zewnętrznego napięcia.

akceptor (p)

donor (n)

Ellenbogen et al., Proceeding of the IEEE 88 (2000) 386

X =  –NH2 –OH  –CH3 –CH2CH3

Y =  –NO2 –CN  –CHO  –COR’

R =  –CH2– –CH2–CH2–

nasycone (alkany)
tylko σ

Molekularna dioda

Ellenbogen et al., Proceeding of the IEEE 88 (2000) 386

katoda (–)anoda (+)

akceptor (p)donor (n)

• Kierunek przewodzący:



Molekularna dioda

Ellenbogen et al., Proceeding of the IEEE 88 (2000) 386

akceptor (p)donor (n)

(+)(–)

• Kierunek zaporowy:

Molekularna dioda – demonstracja dośw.

• Prawie 20 lat później (1993)…

• Warstwy Langmuira-Blodgett (LB)

Martin et al., Physical Review Letters 70 (1993) 218



Molekularna dioda – demonstracja dośw.

Metzger et al., J. Am. Chem. Soc. 119 (1997) 10455

• Molekularny prostownik w warstwie LB:

Molekularna dioda – demonstracja dośw.

Zhou et al., Appl. Phys. Lett. 71 (1997) 611

• Molekularne druty pomiędzy elektrodami z różnych metali (Au/Ti)



Teoria funkcjonału gęstości – Fireball

• Fireball jest pakietem programowym wykorzystywanym do obliczeń
ab-initio z bardzo dobrą relacją dokładność-szybkość:

• Teoria funkcjonału gęstości (DFT) do obliczeń dynamiki molekularnej w 
przestrzeni rzeczywistej.

• Przybliżenie lokalnej gęstości (Local Density Approximation - LDA).

• Pseudoatomowe orbitale fireball – lekko wzbudzone.

• Funkcjonał Harris-Foulkes (ρin). J. Harris, Phys. Rev. B 31, 1770 (1985)

• Zachowujące normę pseudopotencjały Kleinman’a-Bylander’a.

• Trzycentrowe całki umieszczone w tablicach (szybka interpolacja).

O. F. Sankey, D. J. Niklewski, Phys. Rev. Lett. 64, 1045 (1989)
A. Demkov et al., Phys. Rev. B 52, 1618 (1995)
J. P. Lewis et al., Phys. Rev. B 64, 195103 (2001)
S. D. Shellman et al., J. Comp. Phys. 188, 1 (2003)
P. Jelinek et al., Phys. Rev. B 71, 235101 (2005)

http://www.physics.byu.edu/research/lewis/fireball/
http://www.efireball.cz/



Wykład 5: Teoria Funkcjonału Gęstości

Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej

Elektronika molekularna
kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II

semestr zimowy 2012/2013

Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów 
wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna 

dr Wojciech Kamiński

DFT vs ab initio

• Number of papers each year with DFT or ab initio related keywords 
(1990-2011). Source: ISI Web of Knowledge

http://www.scm.com/Products/images/DFTgrowth.png



Dynamika molekularna (MD)

• Jak znaleźć siły? Elektronowa struktura układu. Wielociałowe 
równanie Schrödingera:

• – zbiór położeń elektronów

• – zbiór położeń jąder

• – pełny hamiltonian całego systemu

Przybliżenie Borna–Oppenheimera

• Przybliżenie adiabatyczne (1927) – rozpatrujemy ruch elektronów
w polu wytworzonym przez nieruchome jony.

• Jony poruszają się zatem wdłuż klasycznych trajektorii, ale siły które 
je determinują są wyznaczane z kwantowej, elektronowej struktury 
układu.

• Całkowita energia jako suma energii kinetycznej jonów oraz energii 
potencjalnej, która jest funkcją położeń atomów:



Przybliżenie Borna–Oppenheimera

• Energia potencjalna        jest energią stanu podstawowego 
układu dla ustalonej konfiguracji jonów         :

• Wartości sił działających na atomy w takim układzie zamrożonych
położeń jonów wyrażone są następująco:

• Znając siły możemy przeprowadzić symulację MD.

Teoria Hohenberga–Kohna

• Teoria funkcjonału gęstości: DFT (Density Functional Theory)

• Zamiast próby znalezienia elektronowych funkcji falowych         
uwaga zostaje skupiona na gestości elektronowej        :

• Hohenberg i Kohn (1965) udowodnili twierdzenie, które mówi, że 
znajomość gęstości elektronowej stanu podstawowego wystarcza 
do wyznaczenia wszystkich obserwowalnych wielkości 
charakteryzujących układ kwantowy w stanie stacjonarnym.



Teoria Hohenberga–Kohna

• Dwa twierdzenia:

Równania Kohna–Shama

• Wyrażenie na energię stanu podstawowego w DFT powinno 
zawierać energię kinetyczną elektronów i energię potencjalną
oddziaływania elektronów z jądrami i ze sobą.

• Ale funkcjonał energii składa się z czterech składników:

• Klasyczne samoodziaływanie chmury elektronowej ze sobą
(odpychanie culombowskie pewnej chmury     z samą sobą):

en. pot. elektron–jon en. pot. elektron–elektron

energia kinetyczna nie oddziałujących elektronów!



Równania Kohna–Shama

• W              brakuje dziury coulombowskiej – każde dwa elektrony 
odpychają się nawzajem, dookoła każdego z nich powinna się więc 
robić pustka wskutek korelacji (correlation) ich ruchów. Zamiast tego 
mamy tylko statyczne oddziaływanie chmury ze sobą.

• Co więcej elektrony o tych samych spinach dodatkowo powinny
się unikać wsutek zakazu Pauliego. Dookoła elektronu powinna
się więc robić pustka elektronów o tym samym spinie – dziura 
wymienna (exchange) – nazywana też dziurą Fermiego.

• Ta brakująca reszta w metodzie DFT to energia wymienno-
korelacyjna              zawierająca też poprawkę na energię
kinetyczną odziałujacych elektronów.

• Ale jej definicja wymaga znajomości energii całkowitej:

Równania Kohna–Shama

• Energia kinetyczna nie oddziałujących elektronów (układ fikcyjny), 
którego gęstość elektronowa wynosi dokładnie     :

• Samouzgodnione warunki nałożone na potencjał:

np. orbitale w bazie fal płaskich

potencjał Hartree

potencjał wymienno-korelacyjny



Energia korelacyjno-wymienna

• Przybliżenie lokalnej gęstości LDA (Local Density Approximation):

energia wymiany i korelacji jednorodnego
gazu elektronowego w otoczeniu

przybliżenie Hartree-Focka

przybliżenie Perdewa i Zungera (1981)

Energia korelacyjno-wymienna

• Przybliżenie LDA nie sprawdza się gdzie zmienność pola gęstości 
łądunku jest duża.

• Uogólnione przybliżenie gradientowe GGA (Genaralized Gradient 
Approximation), w którym pod uwagę bierze się nie tylko lokalną
gęstość ładunku, ale również jej gradient:



Energia korelacyjno-wymienna

CRYSTAL09: http://www.crystal.unito.it/

Baza fal płaskich

• Sieć krystaliczna jest siecią periodyczną. Wykorzystując twierdzenie 
Blocha mamy:

transformata Fouriera

wektor translacji

elementy macierzy hamiltonianu



Metody obliczania energii całkowitej

• Schemat blokowy samouzgodnionej metody obliczania energii 
całkowitej ciała stałego stosującej konwencjonalną diagonalizację
macierzy (tylko relaksacja elektronów, tj. dla ustalonych położeń
atomów):

http://www.ifd.uni.wroc.pl/~kiejna

Metoda punktów specjalnych

• Numeryczne obliczenie całki z dowolnej, określonej w strefie 
Brillouina funkcji f(k), sprowadza się do sumowania po odpowiednio 
gęstym zbiorze punktów k:

• Wartość średnią funkcji wyznacza się w przybliżony sposób dla 
pewnego wybranego zbioru punktów:



Metoda punktów specjalnych

• Przykłady punktów specjalnych dla dwuwymiarowej sieci kwadratowej:

4 × 1/16 + 6 × 1/8 

http://www.ifd.uni.wroc.pl/~kiejna

Metoda superkomórek

• Przykłady superkomórek:

płytka (slab) do symulacji powierzchnisymulacja defektu na powierzchni

http://www.ifd.uni.wroc.pl/~kiejna



Metoda superkomórek

• Przykłady superkomórek:

obliczenia dla izolowanej molekuły czy klastra

Peyne et al., Reviews of Modern Physics 64 (1992) 1045

Metoda pseudopotencjału

• Pseudopotencjał, jest efektywnym potencjałem dla elektronów 
walencyjnych w atomie, molekule czy ciele stałym, którego 
wprowadzenie pozwala na oddzielne traktowanie elektronów 
walencyjnych i elektronów rdzenia → uproszczenie obliczeń.

• Zastępuje wpływ zarówno potencjału kulombowskiego jądra,
jak i elektronów rdzenia atomowego, na elektrony walencyjne.

http://www.ifd.uni.wroc.pl/~kiejna



Metoda pseudopotencjału

• Cechy pseudopotencjałów:
• rzeczywiste i pseudowalencyjne wartości energii dla wybranej atomowej 

konfiguracji odniesienia są sobie równe,

• gęstości ładunku rzeczywistego i pseudoładunku dla każdego stanu 
walencyjnego, wycałkowane w granicach od 0 do rc, są sobie równe (zachowanie 
normy),

• rzeczywiste atomowe funkcje falowe i pseudoatomowe funkcje falowe pokrywają
się poza wybranym promieniem rdzenia rc,

• pochodne logarytmiczne funkcji falowych i funkcji pseudofalowych oraz ich 
pierwsze pochodne względem energii są sobie równe dla r > rc,

• powinny dawać poprawne wyniki niezależnie od tego, w jakim otoczeniu znajduje 
się dany atom (transferowalność lub własność przenoszenia).

Minimum globalne

• Location of global energy minima is a complex problem. No scheme 
can be guaranteed to find the global energy minimum in a single 
calculation. The only way of being reasonably confident that the
global energy minimum has been located is to find the same lowest-
energy configuration in a number of different calculations.

Peyne et al., Reviews of Modern Physics 64 (1992) 1045



Metody określania minimum funkcji

• Symulowane wygrzewanie – pomysł zaczerpnięty ze starożytności
(metoda otrzymywania dobrych stopów – stal dalmaceńska).

• Protokół symulacji: sekwencja podgrzewań i ochłodzeń układu.

• Proces chłodzenia powinien być dostatecznie wolny, aby układ mógł
zwiedzić możliwie duży obszar przestrzeni fazowej → wzrost 
prawdopodobieństwa na znalezienie najgłębszej doliny (minimum 
globalnego).

Metody określania minimum funkcji

• W latach 80. XX w. i na początku XXI w. pojawiło się kilka doniesień o eksperymentach, które 
doprowadziły do otrzymania stali o niemal identycznych właściwościach i strukturze jak stal 
damasceńska. M.in. Verhoeven i współpracownicy opublikowali w 1998 r. opis technologii 
polegającej na 10-20 precyzyjnych cyklach wygrzewania do temperatury ok 100 °C poniżej 
temperatury krytycznej Acm i chłodzenia do temperatury pokojowej zwykłej stali niskowęglowej, 
które doprowadziły do spontanicznego powstania mikrostruktury do złudzenia przypominającej 
stal damasceńską. Zbliżony opis technologii został też opublikowany przez Wadswortha i 
Sherby'ego w 1980 r. i później w 2001 r.

• W czasie badań w 2006 roku znaleziono w niej nanorurki, co może tłumaczyć jej wytrzymałość i 
twardość.

Sword blade (Kirk nardeban) pattern, made of crucible steel, Zand 1750-1794 AD, Iran.



Metody określania minimum funkcji

• Metoda największego spadku:

• Metoda sprzężonych gradientów (conjugate gradient method):

kierunek naj. spadku

nowy kier. kiedy gradient jest ortogonalny do kierunku poszukiwań

Opiera się ona na spostrzeżeniu, że minimalizacja wzdłuż kierunku największego spadku 
wprowadza błąd proporcjonalny do gradientu funkcji w miejscu poprzedniej iteracji.

Peyne et al., Reviews of Modern Physics 64 (1992) 1045

Programy wykonujące obliczenia z 

• Do najpopularniejszych programów wykonujacych obliczenia z 
pierwszych zasad należą:

• VASP http://cmp.univie.ac.at/vasp/
• CASTEP http://www.castep.org/
• SIESTA http://icmab.cat/leem/siesta/
• WIEN2K http://www.wien2k.at/
• ABINIT http://www.abinit.org/
• CRYSTAL09 http://www.crystal.unito.it/
• FIREBALL http://nanosurf.fzu.cz/wiki
• ADF http://www.scm.com/
• CPMD http://cpmd.org/
• DACAPO https://wiki.fysik.dtu.dk/dacapo
• FHI98MD http://th.fhi-berlin.mpg.de/th/fhi98md/

• baza fal płaskich + metoda pseudopotencjałów



Teoria funkcjonału gęstości – Fireball

• Fireball jest pakietem programowym wykorzystywanym do obliczeń
ab-initio z bardzo dobrą relacją dokładność-szybkość:

• Teoria funkcjonału gęstości (DFT) do obliczeń dynamiki molekularnej w 
przestrzeni rzeczywistej.

• Przybliżenie lokalnej gęstości (Local Density Approximation - LDA).

• Pseudoatomowe orbitale fireball – lekko wzbudzone.

• Funkcjonał Harris-Foulkes (ρin). J. Harris, Phys. Rev. B 31, 1770 (1985)

• Zachowujące normę pseudopotencjały Kleinman’a-Bylander’a.

• Trzycentrowe całki umieszczone w tablicach (szybka interpolacja).

O. F. Sankey, D. J. Niklewski, Phys. Rev. Lett. 64, 1045 (1989)
A. Demkov et al., Phys. Rev. B 52, 1618 (1995)
J. P. Lewis et al., Phys. Rev. B 64, 195103 (2001)
S. D. Shellman et al., J. Comp. Phys. 188, 1 (2003)
P. Jelinek et al., Phys. Rev. B 71, 235101 (2005)

http://www.physics.byu.edu/research/lewis/fireball/
http://www.efireball.cz/

Molekuła ethylenu (C2H4)

• Jedna z najmniejszych (stabilnych) nienasyconych molekuł
organicznych; najprostszy możliwym alken t.j. zawierający jedno 
wiązanie podwójne.

• Podwójne wiązanie pomiędzy atomami węgla: jedno σ i jedno π.

1.10 Å

1.36 Å

121.3°



Molekuła ethylenu (C2H4)

• Struktura elektronowa: lokalne gęstości stanów (LDOS) 

• Orbital molekularny HOMO typu π.
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Molekuła pentanu (C5H12)

• Węglowodory nasycone, zwane inaczej alkanami (w odróżnieniu od 
nienasyconych np. alkenów) w których nie występują ani podwójne 
ani potrójne (tylko pojedyncze) wiązania chemiczne między 
atomami węgla (orbitale tylko typu σ → brak orbitali typu π).

• Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać CnH2n+2. Łańcuchy 
atomów węgla w cząsteczkach alkanów mogą być zarówno proste, 
jak i rozgałęzione, jednak nie mogą tworzyć zamkniętych pętli.

http://pl.wikipedia.org/wiki



Notatki

• Slater-type orbitals (ADF): are functions used as atomic orbitals in 
the linear combination of atomic orbitals molecular orbital method. 
They are named after the physicist John C. Slater, who introduced 
them in 1930. STOs have no radial nodes (neither do Gaussian-type 
orbitals).

• Gaussian orbitals (CRYSTAL09): are functions used as atomic 
orbitals in the LCAO method for the computation of electron orbitals 
in molecules and numerous properties that depend on these.



Wykład 6:  DFT cz. 2

Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej

Elektronika molekularna
kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II

semestr zimowy 2012/2013

Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów 
wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna 

dr Wojciech Kamiński

Gdzie DFT zawodzi?

• Odziaływania van der Waalsa – dynamiczne korelacje flukt. ładunku – nie 
są właściwie uwzględnione w przybliżeniu energii wymienno-korelacyjnej

• Stany wzbudzone – DFT to teoria stanu podstawowego; zaniżona przerwa 
energetyczna (time-dependent DFT, GW)

• Samoodziaływanie – każdy elektron porusza się w polu wytworzonym 
przez wszystkie elektrony, również przez niego samego (SIC, hybrydDFT)

• Silnie skorelowane układy – efekt Kondo, silnie zlokalizowane elektrony 
(duże U), przeście Motta metal-izolator (DMFT+LDA, qMC)

• Kiedy zawodzi przybliżenie Borna-Oppenheimera (przejścia bez emisji 
pomiędzy stanami elektronowymi)



LDA+U

• Podstawowe przybliżenia wymienno-korelacyjne (LDA, GGA) nie 
odtwarzają właściwości układów z silnie skorelowanymi elektronami, 
np. tlenków metali przejściowych.

• „Przykład: CoO ma nieparzystą liczbę elektronów w komórce 
elementarnej – zgodnie z teorią pasmową powinien być
przewodnikiem. Niestety jest izolatorem”

• Wyrażenie na funkcjonał energii LDA+U jest zaadoptowane z 
konstrukcji hamiltonianu w modelu Hubbarda i stanowi metodę
opisu układów o mocnej korelacji elektronów. Energia korelacji 
wymiany poszerzona o oddziaływania Hubbarda przyjmuje postać:

gęstość elektronowa

obsadzenie stanów elektronowych I-tego atomu

Pseudopotencjały

• Ultramiękkie pseudopotencjały USPP (Ultrasoft Pseudopotentials):
• pozwalają na zmniejszenie stasowanej bazy fal płaskich tj. zmniejszenie energii obcięcia Ecut,

• ale poza obszarem rdzenia funkcja falowa elektronu walencyjnego i funkcja pseudofalowa nie są identyczne → kłopoty przy 
generowaniu PP: konieczność dodawania ładunku uzupełniającego.

Peyne et al., Reviews of Modern Physics 64 (1992) 1045



Metoda PAW

• Metoda potencjałów stosująca funkcje falowe uzupełnione 
rzutnikami PAW (Projector Augmented Waves) łączy w sobie 
metodę linearyzowanych uzupełnionych fal płaskich LAPW
(Linearized Augmented Plane Waves) i metodę pseudopotencjału.

• Bazuje na założeniu, że funkcję falową układu        (posiadającą
zera w obszarze rdzenia atomowego) można zapisać za pomocą
gładkiej pseudofunkcji falowej       (łatwej do rozwinięcia na fale 
płaskie) i operatora transformacji      :

• Wtedy równania Kohna-Shama dla funkcji pseudofalowych 
przybierają postać:

Metoda PAW

• Operator transformacji wyrażamy za pomocą rozwiązań równania 
Schrödingera dla izolowanych atomów (fale parcjalne zlokalizowane 
wokół jąder) i ich miękkich pseudofunkcji (pomocnicze fale 
parcjalne) jako:

• gdzie rzutniki dualne          do pomocniczych fal parcjalnych spełniają warunek:

• Pełną funkcję falową można w konsekwencji zapisać jako:

• Zaletą metody PAW jest dokładny opis ładunku w obszarze jądra 
atomowego, co umożliwia na implementacje zaawansowanych 
funkcjonałów wymiany i korelacji.



DFT + MD

• Połączenie DFT z dynamiką molekularną (MD) Borna-Oppenheimera

http://www.ifd.uni.wroc.pl/~kiejna

Dynamika molekularna (MD)

• Dla układu złożonego z cząstek o masach      w położeniach 
równanie ruchu atomów jest zwykłym równaniem Newtona:

• Wykorzystanie twierdzenia Hellmanna-Feynmana umożliwia 
zapisanie równania ruchu jądra:

• Równanie ruchu możemy rozwiązać całkując je numerycznie. 
Najbardziej popularne metody całkowania tego równania to:

• algorytm Verleta,

• metoda przeskokowa (leap-frog),

• algorytm prędkościowy Verleta.

energia pot. oddziaływania



Algorytm Verleta

• Algorytm Verleta charakteryzuje się prostotą i dużą stabilnością
numeryczną.

• Dyskretyzacja: trajektorię cząstki dzielimy na dyskretne odcinki 
przebywane w przedziale czasu      :

http://www.ifd.uni.wroc.pl/~kiejna

Algorytm Verleta

• Rozwijamy położenia cząstki w szereg Taylora dla dwóch czasów:

• Po dodaniu stronami otrzymujemy:

• Zaś odejmując stronami otrzymujemy prędkość cząstki:

przyśpieszenie cząstki



Kolejność orbitali MO w DFT

• Metoda GW bazuje na funkcjach Greena przy obliczaniu energii 
stanów wzbudzonych i funkcji falowych. Rozwiązanie równania 
Dysona: energia własna wyrażona przy pomocy funkcji Greena G
+ coulombowskie oddziaływanie ekranujące W.

• B3LYP Becke 3-parameter Lee-Yang-Parr hybrid functional + 
Gaussian03 with the 6-311G(d,p) basis set (http://www.gaussian.com)

Dori et al., Phys. Rev. B 73 (2006) 195208 

Kolejność orbitali MO w DFT

• Zmiana położenie MO w zależności od użytego przybliżenia XC

• Przerwa pomiedzy HOMO-1 i HOMO źle odtworzona dla LDA i GGA

• GW zbyt kosztowne; SIC (self-interaction correction) → GKLI to 
Krieger-Li-Iafrate KLI przybliżenie do GOEP (generalized optimized 
effective potential)

Korzdorfer et al., Phys. Rev. B 79 (2009) 201205(R) 

PES

LDA order

GKLI

LDA



CuPc – koszmar DFT

• Nie tylko przerwa energetyczna, ale też kolejność MO jest zła.

• Poprawki do poziomów energetycznych:

Vazquez et al., Appl. Phys. A 95 (2009) 257

zdegen. LUMOza blisko VAC

Obrazowanie MO

• Pentacene/NaCl@Cu(100)

• SOMO (singly-occupied molecular orbital)

Repp et al., Science 312 (2006) 1196 

DFT – PAW in VASP STS/STM @ 5 K



Obrazowanie MO

• Chemiczna struktura molekuły pentacenu na NaCl(2 ML)/Cu(111) 
obrazowana przez STM/AFM (qPlus sensor) @ 5 K & UHV; ostrze 
zakończone molekułą CO.

Gross et al., Science 325 (2009) 1110 

STM

AFM

∆f F

repulsive
regime

Obrazowanie MO

• Obrazowanie redystrybucji ładunku w pojedynczej molekule: 
naphthalocyanine (przeł. mol.) na powierzchni NaCl(2ML)/Cu(111)

• Metody badawcze: STM, AFM, DFT

Mohn et al., Nature Nanotechnology 7 (2012) 227

STM AFM DFT DFT

2 Å

3 Å

1 Å

4 Å



Obrazowanie MO

• KPFM (Kelvin probe force microscopy) → LCPD (local contact 
potential difference); switching the tautomerization state of the
molecule.

Mohn et al., Nature Nanotechnology 7 (2012) 227

c – b

DFT
Ez @ 5 Å

PTCDA/Si(111)–7×7

• Molekuły PTCDA zaadsorbowane na powierzchni Si(111)–7×7.

• MO ulegają znacznemu poszerzeniu oraz przesunięciu, a nawet 
rozszczepieniu pod wpływem silnego wiązania z powierzchnią.

HOMO LUMO LUMO+1 LUMO+2

Nicoara et al., Phys. Rev. B 82 (2010) 075402



PTCDA/Si(111)–7×7

• LUMO staje się stanem całkowicie zapełnionym, zaś LUMO+1
cześciowo obsadzonym.

• Rozszczepienie HOMO i LUMO+2 wskutek dużego nakładania 
z orbitalami powierzchni mającymi podobną symetrię.

Nicoara et al., Phys. Rev.  B 82 (2010) 075402

HOMO

LUMO

LUMO+1

LUMO+2

HOMO LUMO LUMO+1 LUMO+2

+0.25

0.0 eV 0.2 eV

Oddziaływanie vdW

• DFT dobrze opisuje wiązania chemiczne, ale w sytuacjach, kiedy 
dominujący wkład pochodzi od oddziaływań van der Waalsa 
konieczne jest wprowadzenie tych oddziaływań do wyrażenie XC.

• Emipiryczna korekcja dyspersyjna – metoda Grimma

Grimme et al., Journal of Computational Chemistry 27 (2006) 1787

współczynnik dyspersji

2, 10, 18, 26, 54
potencjał jonizacyjny

statyczna polaryzowalność dipolowa

suma promieni vdW

funkcja tłumienia



Funkcjonał Harrisa

• Modyfikacja standardowego DFT w postaci równań Kohna-Shama

• Funkcjonał energii Harrisa zawiera jedynie człony zawierające 
początkową gęstość ładunku       : 

stany własne efektywnego 
jednoelektronowego hamiltonianu

potencjał jonowy
(zazwyczaj w formie
pseudopotencjału)

potencjał wymienno-korelacyjnypotencjał Hartree

Funkcjonał Harrisa

energia oddziaływania 
coulombowskiego – samoodziaływanie
chmury elektronowej ze sobą

energia oddziaływania pomiędzy jonami

energia wymienno-korelacyjna

suma gęstości orbitali pseudoatomowych

• jest wejściową gęstością elektronową w odróżnieniu od 
funkcjonału Kohna–Shama gdzie     jest gęstością elektronową
stanu podstawowego.  



Orbitale Fireball

• W pierwszych zastosowaniach funkcjonału Harrisa elektronowa 
gęstość była przybliżana poprzez sumę gęstości elektronowej 
swobodnych atomów.

• W celu otrzymania lepszego przybliżenia, przy jednoczesnym 
utrzymaniu opisu       , w postaci prostej sumy gęstości elektronowej 
zlokalizowanej w pozycjach atomowych, zaproponowano wyrażenie          
dd   w postaci sumy „skurczonych” gęstości atomowych.

• Lekko wzbudzone orbitale atomowe fireball:

Teoria funkcjonału gęstości – Fireball

• Fireball jest pakietem programowym wykorzystywanym do obliczeń
ab-initio z bardzo dobrą relacją dokładność-szybkość:

• Teoria funkcjonału gęstości (DFT) do obliczeń dynamiki molekularnej
w przestrzeni rzeczywistej.

• Przybliżenie lokalnej gęstości (Local Density Approximation - LDA).

• Pseudoatomowe orbitale fireball – lekko wzbudzone.

• Funkcjonał Harris-Foulkes (ρin). J. Harris, Phys. Rev. B 31, 1770 (1985)

• Zachowujące normę pseudopotencjały Kleinman’a-Bylander’a.

• Trzycentrowe całki umieszczone w tablicach (szybka interpolacja).

O. F. Sankey, D. J. Niklewski, Phys. Rev. Lett. 64, 1045 (1989)
A. Demkov et al., Phys. Rev. B 52, 1618 (1995)
J. P. Lewis et al., Phys. Rev. B 64, 195103 (2001)
S. D. Shellman et al., J. Comp. Phys. 188, 1 (2003)
P. Jelinek et al., Phys. Rev. B 71, 235101 (2005)

http://www.physics.byu.edu/research/lewis/fireball/
http://www.efireball.cz/



Molekuła pentanu (C5H12)

• Węglowodory nasycone, zwane inaczej alkanami (w odróżnieniu od 
nienasyconych np. alkenów) w których nie występują ani podwójne 
ani potrójne (tylko pojedyncze) wiązania chemiczne między 
atomami węgla (orbitale tylko typu σ → brak orbitali typu π).

• Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać CnH2n+2. Łańcuchy 
atomów węgla w cząsteczkach alkanów mogą być zarówno proste, 
jak i rozgałęzione, jednak nie mogą tworzyć zamkniętych pętli.

http://pl.wikipedia.org/wiki



Wykład 7:  SMEAGOL

Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej

Elektronika molekularna
kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II

semestr zimowy 2012/2013

Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów 
wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna 

dr Wojciech Kamiński

Tranzystor polowy

• Uproszczony schemat tranzystora polowego (field-effect transistor 
FET): grubość w kierunku y wynosi 1 µm:

• kontakty metaliczne (ciągła gęstość stanów): w źródle i drenie,

• warstwa izolatora powinna być na tyle gruba, aby prąd nie płynął poprzez 
bramkę, ale też odpowiednio cienka, aby poprzez VG można było kontrolować
gęstość stanów w kanale,

drenźródło

bramka

kanał

izolator
VD > 0VS < 0

(+)(–)

Datta, Quantum Transport: Atom to Transistor (2005)



Tranzystor polowy

• Przy małych napięciach bramki VG tranzystor jest w stanie OFF, a 
po przekroczeniu wartości progowej VT prąd rośnie wraz z VG.

• Przy danym napięciu bramki VG > VT prąd rośnie początkowo wraz 
ze wzrostem napięcia drenu VD do poziomu zwanego ON-current.

• Spróbujmy zrozumieć dlaczego prąd rośnie w funkcji napięcia 
bramki VG?

napięcie bramki napięcie drenu

Rozkład Fermiego

• Jeśli źródło i dren są połączone i VD = 0 nastąpi przepływ elektronów 
do momentu w którym ustali się jednakowy potencjał chemiczny µ
(podobnie jak dwa ciała osiągają jednakową temperaturę).

• Liczba elektronów przypadająca na pojedynczy stan energetyczny 
określona jest funkcja Fermiego:

kB = 8.62·10-23 eV/K

T = 290 K



Modyfikacja gęstości stanów w kanale

• Zmiana położenia poziomów energetycznych w kanale (aktywnej 
części) wskutek przyłożonego potencjału do bramki VG:

• dodatni potencjał bramki VG > 0 przesuwa poziomy energetyczne w dół;
µ jest ustalony (poprzez źródło i dren, które są ze sobą w równowadze VD = 0)
i przecina pasmo stanów nieobsadzonych, kanał staje się przewodzący – typu n

• ujemny potencjał bramki VG < 0 przesuwa poziomy energetyczne w górę; 
redukuje liczbę elektronów w kanale; kanał stanie się bardziej przewodzący,
gdy µ będzie przesunięte w zapełnione pasmo – typ p (dziury są tak samo dobre 
jak elektrony). 

typ p
typ n

Modyfikacja obsadzeń w kontaktach dla VD > 0 

• Przewodność zależy od dostępności stanów w okolicy poziomu 
Fermiego; nie jest ważne czy są one zapełnione czy puste.

• Przyłożenie dodatniego napięcia drenu (VD > 0) powoduje obniżenie 
poziomów energetycznych w drenie w odniesieniu do źródła; ustala 
się różnica pomiędzy potencjałami chemicznymi µ1 i µ2:

• Wtedy obsadzenia stanów w źródle i drenie są określone 
odpowiednio:



• Potencjał ujemny (źródło) i dodatni (dren):

• Każdy kontakt dąży do ustalenia równowagi z kanałem. Żródło 
„pompuje” elektrony do kanału w nadziei, że osiągnie równowagę, 
ale w tym samym czasie dren je odprowadza (dążąc również do 
osiągnięcia równowagi z kanałem).

Co powoduje przepływ prądu?

(+)(–)

VD > 0VS < 0

drenźródło kanał

Model z jednym poziomem energetycznym

• Pojedynczy poziom energetyczny ε leży pomiędzy µ1 i µ2

• Średnia liczba elektronów w kanale N będzie pomiędzy f1(E) a f2(E)

• W stanie stacjonarnym mamy:

(+)(–)

VD > 0VS < 0

współczynniki określające prawdopodo-
bieństwo transferu elektronu z poziomu ε

liczba elektronów, którą chcą widzieć kontakty



Model z jednym poziomem energetycznym

• Wyrażenie na prąd w stanie stacjonarnym (na spin):

• Jeśli są dwa stany spinowe z taką samą energią to powyższy wynik 
musimy przemnożyć × 2.

• Brak prądu jeśli f1(ε) = f2(ε); dla stanu ε leżącego dużo poniżej µ1 i µ2 

mamy f1(ε) = f2(ε) = 1; dla dużo powyżej mamy f1(ε) = f2(ε) = 0.

• Prąd płynie tylko wtedy gdy f1(ε) ≠ f2(ε), czyli gdy ε leży w pobliżu µ1 i 
µ2 (kilka kBT).

• Nie ma znaczenia, czy stany były puste (typ n), czy zapełnione (typ p) przed 
przyłożeniem potencjału do drenu VD > 0.

Model z jednym poziomem energetycznym

• Upraszczamy wyrażenie na prąd zakładając:

• Wtedy:                                           jeśli

• Ale otrzymany wynik sugeruje, że możemy zwiększać prąd poprzez 
lepsze łączenie kanału z kontaktami poprzez zwiększenie

• To czego nam brakuje to efektu poszerzenia poziomów 
elektronowych w kanale, który towarzyszy procesowi tworzenia 
kontaktów źródło/dren-kanał.               

wystarczająco niska 
temperatura



Model z jednym poziomem energetycznym

• Efekt poszerzenia poziomów powoduje, że część poziomu wychodzi 
poza zakres µ1 i µ2.

• Wartość pradu otrzymamy wtedy całkując po ciągłej dystrybucji 
stanów:

Model z jednym poziomem energetycznym

• Gęstość stanów, może mieć dowolny kształt, tutaj proponujemy:

• Ale dla małego napięcia VD możemy założyć że DOS jest stałe:

funkcja Lorenza 
scentrowana wokół E = ε



Przewodność a prawo Ohma

• Maksymalny prąd będzie wtedy, gdy nasz poziom energetyczny ε
pokrywa się z µ:

• Prawo Ohma. Prąd jest proporcjonalny do gęstości stanów (a one 
do objetości); czym dłuższy kanał tym słabsze połącznie z 
kontaktami.

kwantowa jednostka przewodności

nie uwzględniamy rozpraszania
(transport balistyczny)

stała dyfuzji

czas relaksacji

predkość elektronu

Przewodność układu z pojedynczym stanem

• Maksymalna przewodność pojedynczego poziomu:

dwa stany (spin ↑↓)

Widawsky et al., Nanotechnology 20 (2009) 434009



Przewodność układu z pojedynczym stanem

• W 2008 po raz pierwszy udało się doświadczalnie uzyskać
przewodność 1 G0 dla złącza zawierającego pojedynczą molekułę
benzenu umieszczoną pomiędzy platynowymi metalowymi 
elektrodami.

Kiguchi et al., Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 046801

Formuła Landauer’a

• Wyrażenie na przewodność drutu nie zależy wprost od geometrii 
układu, jedynie od ilości otwartych kanałów przewodności.

• Zaproponowana przez Rolfa Landauera w 1957 idea wiąże 
przewodność drutu kwantowego z procesami rozpraszania 
występujących w tym kontakcie. Dla najprostszego przypadku,
kiedy macierz rozprasznia nie zależy od energii mamy:

wartość własna transmisji dla kanału n

• Wtedy przewodność nanokontaktu jest sumą wszystkich możliwych 
przejść elektronu o energii równej potencjałowi chemicznemu.

Landauer et al., IBM Journal of Research and Development 1 (1957) 223



Formuła Landauer’a

• Konduktancja jest transmisją (conductance is transmision):

SMEAGOL

• Istnieje wiele metod do obliczania transportu w nanoukładach 
bazujących na teorii transportu kwantowego, które można podzielić
na dwie główne kategorie: (1) algorytmy stanu stacjonarnego i (2) 
metody zależne od czasu.

• Spin and molecular electronics in atomiccally generated orbital 
landscapes = SMEAGOL

• Łączy metodę niezrównoważonych funkcji Greena z teorią DFT.

• Koncepcyjnie prosta, szybka obliczeniowo, oraz wszechstonnna
w implementacji.

Rocha et al., Phys. Rev. B 73 (2006) 085414



SMEAGOL

• SMEAGOL pozwala na opis transportu elektronowego w układach
z dwiema przewodzącymi elektrodami, pomiędzy którymi znajduje 
się molekuła, atomowym kontakt czy bariera potencjału.

• W metodzie tej układ jest modelowany przy pomocy dwóch 
nieskończonych elektrod i tzw. części centralnej nazywanej 
”extended molecule” (EM).

• Półnieskończone elektrody są opisane przy pomocy macierzy 
energii własnej, co pozwala uniknąć standardowych problemów,
z jakimi się spotykamy w metodach rekurencyjnych.

• Koncepcja ”principal layer” (PL): to najmniejsza komórka, która 
powtarza się periodycznie wdłuż kierunku transportu, tak 
skonstruowana że oddziałuje tylko z najbliższymi PL’s.

• EM zawiera kilka warstw elektrod, gdyż zwykle elektrody mają
zrekonstruowana powierzchnię.

SMEAGOL

Macierz ”principle layer” (PL) N×N
Macierz oddziaływań pomiędzy PL N×N

Macierz EM M×M

Macierze oddz. EM i PL N×M



SMEAGOL

• EM zawiera zwykle kilka warstw elektrod, aby ułatwić zgodność
potencjałów elektrostatycznych na granicy PL i EM.

• Macierz energii własnej opisująca elektrody i oddziaływanie z EM.

jest zależnym od energii całkowitym współczynnikiem
transmisji w standardowej teorii rozproszeń

Single atom transistor

http://www.omicron.de/en/prof-michelle-simmons



Wykład 8: Technologie wytwarzania i badania układów molekularnych

Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej

Elektronika molekularna
kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II

semestr zimowy 2012/2013

Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów 
wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna 

dr Wojciech Kamiński

Wytwarzanie molekularnych złączy

• Wytwarzanie stablilnej (mono)warstwy ML molekularnej poprzez 
samoorganizację (SAM – self assembled monolayers) lub metodę
warstw Langmuira-Blodgett (LB) na substracie (1 elektroda) + druga 
elektroda uformowana na ML poprzez:

• naparowanie cienkiej metalicznej warstwy w próżni
• przeniesienie poprzez kontakt (stempel) uprzednio wytworzonej cienkiej 

metalicznej warstwy
• inne: resublimacja elektrody, kropla rtęci, the nanopore, crossed nanowire, 

crossed nanobar

• Moreland: 1985 tunelowanie poprzez Nb-Sn break junction →
mechanicznie kontrolowane rozciąganie MCBJ 1992

• STMBJ – scanning tunneling microscopy break junctions –
metalowe ostrze, początkowo w kontakcie z elektroda jest 
podnoszone w roztworze

• Tjan: 2008 called as electrochemically assisted MCBJ (EC-MCBJ) 
or STMBJ method (EC-STMBJ) → możliwa fabrykacja 
niejednorodnych złącz molekularnych (tak jak w MCBJ czy STMBJ)

Lin et al., Physica E 47 (2013) 167



Mechanicznie kontrolowane rozciąganie

• Mechanicznie kontrolowane rozciąganie – MCB (mechanical 
controllable break junction experiment) 1992 – Muller et al.: metoda 
bardzo popularna z uwagi na stabilność, czystość oraz dobrze 
kontrolowana jakość nanoprzerwy.

• Przyklejony nacięty (określa punkt zerwania) złoty drut, trzy punkty 
podparcia, powolne rozciąganie zapewnia piezoelement.

Muller et al., Physica C: Superconductivity 191 (1992) 845
Reed et al., Science 278 (1997) 252

Mechanicznie kontrolowane rozciąganie

• Proces fabrykacji molekularnego złącza: Au-S-C6-S-Au

• Molekuły benzene-1,4-dithiol w roztworze THF (tetrahydrofuran)

Reed et al., Science 278 (1997) 252



Pomiar przewodności

• Au-S-C6-S-Au: I(V) → G(V) (= dI/dV)

Reed et al., Science 278 (1997) 252

0,7 eV

dwie nieodziałujące 
molekuły (równolegle)

powtarzalność

- Coulomb staircase?
- contact EF-LUMO

gap alignment?

Pojedyncza molekuła + metalowe elektrody 

• Przewodność elektryczna molekuły zależy nie tylko od jej struktury, 
ale również od tego w jaki sposób jest ona połączona z elektrodami.

• Możemy sobie zatem wyobrazić możliwość utworzenia różnego 
rodzaju komponentów elektronicznych jedynie przez playing with 
chemistry.

• Większość kontaktów typu metal/molekuła-organiczna nie jest 
„metaliczna” – powstaje bariera potencjału na złączu.

Kiguchi et al., Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 046801
Venkataraman, Physics 1 (2008) 5  



Pojedyncza molekuła + metalowe elektrody 

• W przypadku nanorurek węglowych czy monoatomowych złączy 
dużo łatwiej jest osiągnąć maksymalną przewodność 1 G0 dla 
pojedynczego kanału (tunelowanie balistyczne = bez rozpraszania) 
niż w przypadku (mono)molekularnych kontaktów.

• Link węgiel-metal (C–Pt) kluczem do pokonania tych trudności. 

Kiguchi et al., Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 046801
Venkataraman, Physics 1 (2008) 5  

Pojedyncza molekuła + metalowe elektrody 

• Pojedyncza molekuła benzenu pomiędzy platynowymi elektrodami:
• mechanicznie kontrolowane łamanie (break junction experiment) naciętego drutu 

platynowego (średnica 0,1 mm, czystość 99,99%) w próżni i w temperaturze 4 K

• monoatomowe (atom Pt) złącze jest następnie realizowane przy pomocy ruchu 
piezoelementu poprzez zbliżanie/oddalanie elektrod

• powstanie czystego kontaktu Pt zostało zweryfikowane w 3000 pomiarach 
przewodności: pojedyncze max. dla ~1,5 G0 – typowa sygnatura dla atomu Pt

• podczas kolejnych formowań/zerwań monoatomowego złącza Pt w miejsce 
kontaktu były naparowywane molekuły benzenu ze źródła w postaci 
podgrzewanej kapilary

• uformowanie się złącza z pojedynczej molekuły benzenu ujawnia się w postaci 
maksimum przewodności (też 3000 pomiarów) dla 1,0 G0 (też 0,2 G0)

Kiguchi et al., Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 046801
Venkataraman, Physics 1 (2008) 5  

0.1 V



Pojedyncza molekuła + metalowe elektrody 

• Obliczenia DFT (program TURBOMOLE v5.7):
• określenie możliwych konfiguracji i ich ewolucji podczas rozciągania złącza: 

molekuła benzenu umieszczona pomiędzy dwiema platynowymi elektrodami w 
postaci 8. atomowych klastrów w formie ostrzy o orientacji (111) struktury fcc

• wyznaczenie geometrii stanu podstawowego (ostrza zamrożone), a następnie 
symulacja procesu rozciągania poprzez zwiększanie odległości pomiędzy 
elektrodami (za każdym krokiem relaksacja geometrii molekuły)

• przewodność: metoda funkcji Greena + formuła Landauer’a w zapisana lokalnej 
nieortogonalnej bazie; 3 kanały = liczba atomów C (π) związanych z elektrodami

Kiguchi et al., Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 046801

maksymalna przewodność pojedynczego kanału

sferyczny klaster
Pt – 459 atomów

1,0 G0 odpowiada min. energii

Mody wibracyjne vs przewodność

• Mody wibracyjne molekuły: jeśli elektron wpadający do złącza, 
posiada wystarczającą energię do wzbudzenia fononów, może ją
stacić w nieleastycznym procesie wzbudzenia drgań molekuły

• Procesowi temu może towarzyszyć otwarcie dodatkowych/
(de)koherencja kanałów przewodności co w konsekwencji może 
prowdzić wzrostu przewodności złącza.

Kiguchi et al., Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 046801

translacja

rotacja

rozciąganie

84/78 → 42/40 meV



PPy-Pt(111)

• Przewodność molekuł PPy (polipyrole) w układzie z elektrodami Pt:

–1 H

1 wiązanie

6,49eV

–0,06e–

–2 H

3 wiązania

10,67eV

–0,05e–

Kaminski et al., J. Phys. Condens. Matter 22 (2010) 045003

HOMO przecina EF

Mody wibracyjne vs przewodność

• Złącze Pt–H2–Pt uzyskane metodą kontrolowanego rozciągania

• Zmiana (1,6±0,4) G0 dla Pt–Pt–Pt do ~1,0 G0 dla Pt–H2–Pt (stabilne dla 
napięć mniejszych od 100 mV; powyżej desorpcja H2 ciepło Joula)

• Spektra dI/dV → energie dla nieelastycznego rozpraszania, wzbudzanie 
fononów, rozpraszanie wsteczne → spadek przewodności

Djukic et al., Phys. Rev. B 71 (2005) 161402(R) 

D2

H2

DFT (DACAPO)

H2



Monomolekularny wzmacniacz

• Najprostsze i bardzo klasyczne urządzenie molekularne podobne do 
tranzystora polowego (field-effect transistor FET):

• Monomolekularny elektromechaniczny wzmacniacz: deformacja 
~1 Å zwiększa degenerację poziomów energetycznych w molekule 
C60 co skutkuje zanikiem efektu destrukcyjnej interferencji.

Id(z) wynika z intermolekularnego 
odpychania poziomów energetycznych 

wskutek sprężystej deformacji C60

Joachim et al., Chem. Phys. Lett. 265 (1997) 353

Monomolekularny wzmacniacz

• Małe wyspy molekuł C60 zaadsorbowane na Cu(111).

• Ostrze STM dokładnie nad pojedynczą molekułą w reżimie liniowej 
charakterystyki I–V; modulacja odległości poprzez sinusoidalne 
napięcie Vin (20 mV) przykładane do elementu piezoelektrycznego 
(przesunięcie ~2 Å); ponowne sprawdzenie geometrii układu

• Zmiana daje Vin skutkuje zmianą płynacego prądu przez molekułę
C60 o dwa rzędy wielkości (bardzo czuły czujnik ciśnienia: ~2 rzędy 
w przewodności na nN)

Joachim et al., Chem. Phys. Lett. 265 (1997) 353

wzmocnienie ×5



Blokada Coulombowska

• Blokada Culombowska (Coulomb blockade or single-electron 
charging regime) – elektron w złączu nie wpuści następnego 
(odpychanie elektrostatyczne).

• Dwa zdegenerowane poziomy powinny mieć taką samą energię
w sytuacji kiedy znajdują się w jednakowym samouzgodnionym 
potencjale U.

• Żaden elektron nie czuje potencjału związanego z nim samym.

U0

Datta, Quantum Transport: Atom to Transistor (2005)

↓ przesunął się do góry wskutek zmiany U 
spowodowanej obsadzeniem stanu ↑

obsadzony stan ↑ nie czuje zmiany U

Podsumowanie

• Kluczowa rola geometrii (chemii) kontaktu np. omawiany Pt–C

• Monoatomowy (Au) nanokontakt single gold atom contact
(maksymalna przewodność 1,0 G0 ); platyna: 1,5-1,6 G0

• Dlaczego nie może być G < G0 dla metali?

• Blokada Culombowska (Coulomb blockade or single-electron 
charging regime) – elektron w złączu nie wpuści następnego 
(odpychanie elektrostatyczne)

• W monomolekularnym złączu z pojedynczą niewielką molekułą (np. 
benzenem) możliwy jest transport elektronów poprzez tunelowanie

• Efekty interferencyjne dla elektronów tunelujących różnymi kanałami

• Odziaływanie elektron–fonon (rozpaszanie nieelastyczne →
wzbudzenia drgań) mogą prowadzić do większej/mniejszej 
przewodności



Single atom transistor

http://www.youtube.com/watch?v=cugu4iW4W54

• Wystąpienie z cyklu TEDx Sydney2012 „Ideas Worth Spreading”: 
prof. Michelle Simmons (Centre for Quantum Computer Technology) 
opowiada o monoatomowym tranzystorze (x = independently 
organized TED event) 



Wykład 9: Zastosowania elektroniki molekularnej

Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej

Elektronika molekularna
kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II

semestr zimowy 2012/2013

Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów 
wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna 

dr Wojciech Kamiński

Przewodność nanodrutu (1D) Au

Yanson et al., Nature 395 (1998) 783

Onishi  et al., Nature 395 (1998) 780

• Schodkowy charakter przewodności związany z geometrią.

• Monoatomowy nanodrut z charakterystyczną przewodnością ~1 G0

mikroskop 
elektronowy

4 Au



Kontakty molekularne

• Seeing is believing: jednoczesny pomiar optyczny (poniżej 
dyfrakcyjnego limitu) i przewodności molekuły pomiędzy 
metalowymi elektrodami (Au); electron beem litography

Venkataraman et al., Nature Nanotechnology 3 (2008) 187

SERS – spektroskopia Ramanowska wzmacniana (×1010) powierzchniowo; wzbudzenia 
powierzchniowych plazmonów w obszarze pomiędzy elektrodami (tzw. hot spots)

pMa
p-mercaptoanuiline

C–C stretching

C–H bending

RS: wzbudzenia 
niskoenergetycze; 
inf. o wiązaniach
w próbce

Przewodność a struktura wewnętrzna

• Przewodność jako funkcja kąta skręcenia dwóch aromatycznych 
pierścieni (biphenyl – molekuła z dwoma pierścieniami)

Venkataraman et al., Nature 442 (2006) 904



Organiczna dioda elektroluminescencyjna

• Organiczna dioda elektroluminescencyjna, OLED (ang. Organic 
Light-Emitting Diode) to dioda elektroluminescencyjna (LED) 
wytwarzana ze związków organicznych.

• Pierwszym związkiem organicznym, w którym odkryto zjawisko 
elektroluminescencji tj. emisji światła pod wpływem przyłożenia 
napięcia elektrycznego, był polifenylenowinylen; odkrycia tego 
dokonano w roku 1990 w laboratorium Uniwersytetu Cambridge.

• Małe molekuły organiczne (SM-OLED), polimery (PLED), 

OLED Sony XEL-1, 3 mm (2008)

wikipedia.org/wiki/OLED

Organiczna dioda elektroluminescencyjna

• Burroughes et al. opublikował artykuł w Nature – 83902012.12.17

cytowań; PPV poly(p-phenyle vinylene) – polifenylenowinyl
– emisja światła w zielono-żółtej części widma.

Burroughes et al., Nature 347 (1990) 539



Organiczna dioda elektroluminescencyjna

• Elektroda dolna (InO) – PPV– elektroda górna (Al); początek 
procesu rekombinacji przy ~14 V (≈ 2×106 V·cm-1) → natężenie 
emitowanego światło ma liniową zalężność z prądem.

• Otrzymana sprawność kwantowa (ilość emitowanych fotonów/liczba 
wstrzykniętych elektronów) diody wyniosła 0,05 %

Burroughes et al., Nature 347 (1990) 539

Organiczna dioda elektroluminescencyjna

• Conjugated polymers – cząsteczki z układem sprzężonych wiązań
wielokrotnych – półprzewodniki; przerwa energetyczna zależy 
zarówno od ich topologii jak i grupy funkcyjnej (podstawników).

• Elektrony → LUMO (zwykle mają większą barierę); dziury wpadają
do HOMO; pojedyncze lub potrójne wzbudzenia, rekombinacja.

• Elektroluminescencja potrzebuje dwóch typów ładunków →
wydajność zależy silnie od bariery dla elektronów ∆Ee.

Pron et al., Prog. Polym. Sci. 27 (2002) 135



Organiczna dioda elektroluminescencyjna

katoda (–)

wartswa emisyjna

emisja promieniowania

wartswa przewodząca

anoda (+)

• Dziury w półprzewodnikach organicznych są bardziej mobilne
niż elektrony – odwrotnie jest w przypadku półprzewodników
nieorganicznych → rekombinacja zachodzi bliżej katody.

• W momencie rekombinacji elektronu z dziurą elektron przechodzi
na niższy poziom energetyczny, czemu towarzyszy emisja 
promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widma 
widzialnego.

wikipedia.org/wiki/OLED | OLED schematic.svg

Organiczna dioda elektroluminescencyjna

katoda (–)

wartswa emisyjna:
półprzewodnik organiczny

transparentna anoda (+)
np. ITO (indium-tin-oxide)

• Najprostsza wersja PLED (Polymer LED): dwie elektrony (jedna 
transparentna – tutaj anoda) + cienka warstwa organicznego 
półprzewodnika.

• Takie urządzenie nazywane jest diodą bo posiada nieliniową
charakterystykę I-V charakterystyczną dla diody.

Pron et al., Prog. Polym. Sci. 27 (2002) 135

emisja promieniowania



Organiczna dioda elektroluminescencyjna

• Rekombinacja zachodzi bliżej katody → duże prowdopodobieństwo 
rekombinacji bez emisji → dodatkowa warstwa przewodząca.

http://electronics.howstuffworks.com

zewnętrzne układy ster. warstwa TFT

pasywna aktywna

Izomeria geometryczna

• Forma trans (E) ma miejsce, gdy dwa identyczne podstawniki 
znajdują się po przeciwnych (entgegen – naprzeciw) stronach 
względem płaszczyzny przechodzącej wzdłuż wiązania 
wielokrotnego lub pierścienia.

• Forma cis (Z) ma miejsce, gdy wcześniej wspomniane podstawniki 
znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny (zusammen - razem) 
wiązania podwójnego lub pierścienia. 

wikipedia.org/wiki/Izomeria_geometryczna

cis (Z)trans (E)



Izomeria geometryczna: azobenzen

• Izomery E-Z to jeden z rodzajów izomerii konfiguracyjnej (entgegen
- naprzeciw; zusammen - razem) – zwane też izomerami cis-trans

• Dwie konformacje: przejście trans → cis pod wpływem światła; 
przejście powrotne cis → trans relaksacja/inna długość fali

• Różna struktura → odmienne własności fizyczne i chemiczne.

• Proces fotoizomeryzacji azobenzenu pod wpływem światła 
laserowego:

wikipedia.org/wiki/Azobenzen | Izomeria_geometryczna

konformacja bardziej stabilna

cis (Z)trans (E)

Azobenzen (NEB)

cis (Z) trans (E)

P. Jelinek (AS CR, Praga) – komunikacja prywatna



Azobenzen (NEB)

P. Jelinek (AS CR, Praga) – komunikacja prywatna

Pochodne oligomerów tiofenu 

• Pochodne oligomeów tiofenu z centralna grupa tiadiazolową (dwa N 
i S) z dwoma różnymi miejscami łancuchów alkilowych:

• Pochodna oligomerów tiofenu z centralną gr. terazynową (cztery N):

R. Nowakowski (IChF PAN Warszawa) – komunikacja prywatna



Pochodne oligomerów tiofenu 

R. Nowakowski (IChF PAN Warszawa) – komunikacja prywatna

Pochodne oligomerów tiofenu 

R. Nowakowski (IChF PAN Warszawa) – komunikacja prywatna



Pochodne oligomerów tiofenu 

R. Nowakowski (IChF PAN Warszawa) – komunikacja prywatna

Duża separacja a rdzeni czasteczek w przypadku tiadiazolu (ok. 14 Å), 
ta odległość potwierdza się niezależnie od pozycji łancuchów alkilowych.

Pochodne oligomerów tiofenu 

R. Nowakowski (IChF PAN Warszawa) – komunikacja prywatna

Zamiana grupy na tetrazynę zmniejsza tą odleglość do ok. 8-9 Å. 
Obserwujemy tez dla tej pochodnej przesunięcie w rzędzie cząsteczek,
tzn. pierścień tetrazyny oddziałuje z tiofenem sąsiedniej cząsteczki.



Pochodne oligomerów tiofenu 

R. Nowakowski (IChF PAN Warszawa) – komunikacja prywatna

Highly Ordered Pyrolytic Graphite


