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АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НАНОЧАСТКИ AU ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ТРАНЗИСТОРА 
 

У статті  було проведено аналіз параметрів наночастки золота для створення одноелектронного транзистора. Побудовані 

графіки залежності повної енергії системи від параметрів наночастки золота і на їх основі проведений аналіз оптимальних 

параметрів наночастки золота для одноелектронного транзистора. 
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Вступ. На даний час, дуже перспективним 

напрямом дослідження є створення одноелектрон-

ного транзистора [1]. Одною з проблем створення 

одноелектронного транзистора є відбір нанооб’єктів 

з потрібними властивостями на роль «кулонівського 

острову» [2]. На даний момент в якості «кулонів-

ського острову» дуже перспективним матеріалом є 

золото. Вибір золота в якості матеріалу наночастки 

пояснюється тим, що методи отримання наночасток 

золота доведені до серійного виробництва: їх розмір 

може контролюватись з точністю до ±10%, а розміри 

синтезованих наночасток лежать в межах 2-500 нм, 

що дозволяє вибрати найбільш зручні для 

експерименту варіанти [3].   

1. Вплив параметрів наночастки на танс-

порт електронів у одноелектронному транзисторі 
Для визначення такого впливу було використано 

модель тунелювання електронів на основі роботи [4]. 

Дана модель враховує дискретність енергетичного 

спектру наночастки. Встановлено, що повна енергія 

тунелюючого електрона з умови резонансного 

тунелювання залежить від зміни її повної енергії  

∆𝐸повн
𝑛1,𝑛2 при переході зарядового стану від 𝑛1 до  𝑛2, 

та від ємностей тунельних переходів [5]. Зарядовий 

стан (n)  - це величина, яка дорівнює кількості 

додаткових електронів на наночастинці.  Також, в 

свою чергу, було встановлено, що зміна повної 

енергії залежить від 𝐸𝑐 та від  𝜒 ( 𝐸𝑐 - кулонівська 

енергія контакту, 𝜒 – електронегативність) [5].  

В роботі [6] було доведено, що при величинах 

наночастинки менше ніж 1 нм, потрібно враховувати 

дискретність енергетичного спектру наночастинки, 

тобто ∆~𝐸𝑐, де ∆ - характерна відстань між 

електронними рівнями енергетичного спектру, 𝑒 - 

заряд електрону. Методи знаходження ємностей 

тунельних переходів, електронегативності та 

зарядової енергії, описані в роботах [4] . В даній 

роботі було використано наближення, для частинки з 

розмірами більшими за 1 нм ) [4]. 

2. Результати досліджень 

В роботі [4] було обчислено значення 

електронегативності та зарядової енергії для 

наночасток з різною кількістю атомів квантовими 

методами [7].  

 

 

 

Рис.1 Графік залежності величин 

(𝑰𝟏 + 𝑨𝟏) 𝟐⁄ , (𝑰𝟏 − 𝑨𝟏) 𝟐⁄ , від √𝑵
𝟑

 в золотих 

наночастках. Ефективний радіус наночасток 

оцінений по класичній формулі 𝒓еф  =  
С

𝟒𝝅𝝐𝝐𝟎
 [5], 

де 𝑰𝟏 – перший потенціал іонізації, 𝑨𝟏 - енергія 

спорідненості до електрону, N – кількість 

атомів [8]. 

 

 

 

Для нашого дослідження ми використовуємо інтерполяцію залежності цих параметрів [4]. Так як: 

                                                     𝜒 =
(𝐼1+𝐴1)

2
,                                                             (1)                           

                                                    𝐸𝑐 =
(𝐼1−𝐴1)

2
.                                                            (2) 

то 𝐸𝑐 та 𝜒 залежать від √𝑁
3

 таким чином:  𝐸𝑐 =
4,18±0,15

√𝑁
3 ,                                  (3) 

                                                𝜒 = (2,13 ± 0,15) +
2,3±1,6

√𝑁
3 .                                    (4) 

Маємо рівняння для зміни повної енергії нанооб’єкта при переході наночастки з стану 𝑛1 в стан 𝑛2: 
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                      ∆𝐸повн
𝑛1,𝑛2(𝑛2, 𝑛1) = 𝐸𝑐(𝑛2

2 − 𝑛1
1) + 𝜒(𝑛2 − 𝑛1) + ∆𝐸повн

𝑛1,𝑛2(0),       (5) 

Де ∆𝐸повн
𝑛1,𝑛2(0) – різниця вільних членів функцій 

повної енергії для станів із степенями збудження 𝑛1 і  

𝑛2 або різниця енергій додаткових рівнів для 

збуджених станів. Із збільшенням N ∆𝐸повн
𝑛1,𝑛2(0) – 

майже не змінюється [4] і можна взяти середнє 

значення результатів [4] різниці енергій додаткових 

рівнів для збуджених станів ∆𝐸повн
𝑛1,𝑛2(0) = 4,5 еВ.   

Отже маємо:   ∆𝐸повн
𝑛1,𝑛2(𝑛2, 𝑛1, 𝑁) =

4,18

√𝑁
3 (𝑛2

2 − 𝑛1
1) + (2,13 +

2,3

√𝑁
3 )(𝑛2 − 𝑛1) + 4,5,              (6) 

Побудуємо графіки для таких переходів: 0 в -1 або +1, -1 в -2 або +1 в +2. 

 
 

Рис. 2 Графік залежності зміни енергії 

наночастки із зміною кількості атомів при 

переході із незбудженого стану  в збуджений 

стан  (𝒏𝟏 = 𝟎, 𝒏𝟐 = −𝟏). 

Рис.3 Графік залежності зміни енергії 

наночастки із зміною кількості атомів при 

переході із незбудженого стану в збуджений 

стан (𝒏𝟏 = 𝟎, 𝒏𝟐 = −𝟐). 

 

Як видно з графіку при наближенні  кількості 

атомів до 0, зміна енергії зростає до безкінечності. 

При порівнянні рис. 1 і рис. 2 видно, що на другому 

графіку залежність стає прийнятно лінійно від 20 

атомів, де на першому стає прийнятно лінійною від 

10 атомів. 

3. Висновки 

Як видно із графіків, зміна енергії при кількості 

атомів менше 10 атомів, для (𝑛1 = 0, 𝑛2 = +1), стає 

сильно нелінійною і стрімко зростає до 

безкінечності, що говорить про те, що повна енергії 

вже стає дуже залежною від зарядності наночастки. 

Отже, швидше за все при кількості атомів менше 

визначеного числа, потрібні квантові методи 

розрахунку енергетичних параметрів наночастки, 

тому що енергетичний спектр стає дискретним. 

Також, очевидно, що на першому графіку ця 

залежність не така стрімка, як на другому графіку, по 

причині більшої зміни зарядності (кількості 

електронів поміщених на наночастку). Тому 

оптимальні властивості наночастки (кількість атомів, 

зарядність) для створення одноелектронного 

транзистора лежать в межах від 10-20 атомів, до тої 

кількості атомів (розмір наночастки), коли тунельні 

ефекти не спостерігаються. 
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Зозюк М.О. 

АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАНОЧАСТИЦЫ AU ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОДНОЭЛЕКТРОННОГО 

ТРАНЗИСТОРА  
В статье был проведен анализ параметров наночастицы золота для создания одноэлектронного транзистора. Построены 

графики зависимости полной энергии системы от параметров наночастицы золота и на их основе проведен анализ оптимальных 

параметров наночастицы золота для одноэлектронного транзистора. 

Ключевые слова: наночастицы золота, одноэлектронный транзистор, полная энергия. 
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ANALYSIS OPTIMAL PARAMETERS NANOPARTICLES OF GOLD FOR CREATING SINGLE-ELECTRON 

TRANSISTORS 

The article is an analysis of options gold nanoparticles for creating single-electron transistor. Built plots of the total energy of the system 

parameters gold nanoparticles  and, based on the analysis of optimal parameters gold nanoparticles for creating single-electron transistor.   

Keywords: gold nanoparticles, single-electron transistor, the total energy of nanoparticle.  

 


