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 گرافٌی ًیتریذ بَر یای بر رٍی خَاظ الکترًٍی صفحِپیچص صفحٍِابررسی اثر 
 جلیلیاى، جؼفر ؛پگاُهسکٌِ،  ؛فتحؼلیاى، ػلی ؛، ًجویِزًگٌِ ًصاد

 کرهاًطاُ ، داًطگاُ رازی ،داًطکذُ ػلَم گرٍُ فیسیک، 

 

 چکیذُ

ی خطی ّوراُ با ی گرافٌی ًیتریذ  بَر  با استفادُ از رٍش اهَاج تخت بْبَدیافتِساختاری ٍ الکترًٍی صفحِ خَاظ  ای بر رٍی اثر ٍاپیچص صفحِ در ایي هقالِ

 یابذ.رساًایی  کاّص هیًین ای، گاف اًرشیدّذ کِ با افسایص ٍاپیچص صفحًِتایج ًطاى هیهطالؼِ ضذُ است.   ،ّوراُ با اٍربیتال هَضؼی پتاًسیل کاهل
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Abstract  
 

In this article the effect of planar buckling on structural and electronic properties of Boron Nitride 

graphene sheet have been studied by using the full potential linear augmented plane wave plus local 

orbital method. Results show that by increasing of planar buckling, the semiconducting energy gap 

decreases.  
  

 

  قذهِه
گاف اًرشی پْي ّستٌذ کِ  رساًاّای ًیتریذ بَر هَادی ًینًاًَلَلِ

 ev 4.5رساًایی با هقذار  گاف ًَار ًینبَر  ًیتریذی . صفحِدارًذ

در  [2]تَسط رٍبیَ ٍ ّوکاراًصًخستیي بار . ًیتریذ بَر  [1]دارد

 سِ ساختار ایي هادُ .  [3]اُ سٌتس ضذ در آزهایطگ 1994سال 

ّگساگًَال )ضص  سایت دارد. ًیتریذ بَرهکؼبی ٍ ٍرت  گًَال،ّگسا

بَرٍى ٍ ّای دٍبؼذی با اتنّای الیِ sp2گَضی( از پیًَذ 

قرار  در ترتیب الًِ زًبَریًیترٍشى، کِ بِ صَرت پی در پی 

ی بَرٍى ًیتریذ ضص گَضی تطکیل ضذُ است. صفحِ اًذگرفتِ

 بسیاری است. ًَری ، هغٌاطیسی ٍالکتریکی ّایٍیصگیدارای 

گاف پْي  ٍ لحاظ الکتریکی ایي هادُ ًیورساًاست از برای ًوًَِ

ev 4-5.8 اتن  پیًَذ بیي  تریذ بَرّای ًیدر ًاًَ لَلِ . [4,5]دارد

کٍَاالًسی است ، اها بِ ػلت اختالف بَرٍى ٍ ًیترٍشى ّای 

یک گطتاٍر دٍقطبی   بَرٍى ٍ ًیترٍشىالگترًٍگاتیَی بیي اتن ّای 

 هیاىّویي اهر باػث یًَی ضذى پیًَذ ، ضَدایجاد هی جایگسیذُ

بیطتر در  π، پیًَذ ًیتریذ بَری ِدر صفح هیطَد. بَرٍى ٍ ًیترٍشى

الکترًٍگاتیَی قَیتر ًیترٍشى  ِکِ ب استتَزیغ ضذُ ًیترٍشىاطراف 

کاربرد ایي هَاد در کاهپَزیت ّا،  .گرددبرهی ًسبت بِ بَرٍى

 ... هیباضذ.سٌسَر ّا ٍ

 ّای هحاسباتی :رٍش
 با استفادُ از کذ ًرم افسار  اًرشی کل، ساختار باًذ ٍ چگالی حالت 

Wien2k  ،ِتابغ چگالی است اًجام  کِ هبتٌی بر ًظری

ضیب تؼوین  کار رفتِ تقریبِ ب . تقریب [6,7]هیطَد

 . [8]( استGGAیافتِ)

تا در ًظر گرفتِ  333بریلَى  در ًاحیِ اٍل  Kتؼذاد ًقاط هجاز 

 است، ضؼاع کرُ هَفیي تیي   Rmt. کِ Rmt*Kmax=7 ضذ 

ّای داخلی ٍ ظرفیت الکترٍىکتریي پَستِ اتوی است کِ کِ کَچ

در   Kبسرگتریي بردار هَج ّن   Kmaxکٌذ. را از ّن جذا هی
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 1ّواًطَر کِ در ًوَدار  بسط اهَاج تخت ػٌَاى ضذُ است.

ّای تیس در چگالی حالت چگالی حالت ًطاى دادُ ضذُ، ٍیصگی

(DOS ًاضی از کاّص بؼذ از )3( 3بؼذیD)   ضص گَضی بَرٍى

در ابتذا  باضذ.ی ًیتریذ بَر هیصفحِ   (2Dبؼذی )2ًیتریذ، بِ 

ّایی از ًاًَلَلِ ًیتریذ بَر با زاٍیِ صفر درجِ ًسبت بِ سطح ضکل

 .افق در زیر آٍردُ ضذُ

 
 

 BN sheetچگالی حالت کل  :1ًوَدار

 

 

    

ِ bاز دیذ بااال. )  ًیتریذ بَری صفحِ  :(a: )1ضکل     از  ًیتریاذ باَر  ی (: صافح

ِ dاػَجاج یافتِ. ) ًیتریذ بَری صفحِ :(cدیذ کٌار. ) ی هاَردًظر تحات   (: زاٍیا

 اػَجاج

 

 

(a)                                                             

(b)                                                          

کار  -aهحاسبات حاضر  -bچگالی حاالت جسیی برم ٍ ًیترٍشى  -2ضکل 

 [9]دیگراى 

 

ًطاى دادُ CBٍ)باًذ رساًص(  VB)باًذ ظرفیت( ،(a) 2در ضکل 

الکترٍى است: یکی  2ضاهل VB(VB1)پاییٌتر ضذُ اًذ. اًرشی 

s  ٍp (sp2 )ًیترٍشى ٍ دیگری از ّیبریذ الکترٍى  sالکترٍى 

 باضذ.هربَط بِ اتن بَرٍى هی

الکترٍى  3الکترٍى است کِ  6ضاهل  VB(VB2)اًرشی باالتر 

sp2  یکی ٍPz  ٍ الکترٍى  2اتن ًیترٍشىsp2  هربَط بِ اتن

 بَرٍى است.
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VB2  ّییبریذ ضذى با اٍربیتال  بَرٍىبرایsp2 دّذ، را ًطاى هی

هاًٌذ ٍ  sّای ضاهل اٍربیتال VB1،  ًیترٍشىالیکِ برای در ح

VB2 ضبِ ّایّیبریذ اٍربیتال ضاهل sp2 .است 

 DOS )چگالی حالت(، CBٍ اًذکی پاییي  VB2اًذکی باالی 

 .است Pz ضبِ ّایبیطتر ضاهل اٍربیتال

تطابق خَبی را با آٍردُ ضذُ،  (b)2کِ در ضکل ها ّن هحاسبات 

 دّذ.ًتایج ًطاى هی
 

 
                                                                            ًیتریذ بَر یصفحِ:ساختارباًذبرای2ًوَدار

 سپس تحت زٍایای هختلف ، آى را بررسی کردین.

ذ ، باًي سطح ًاًَلَلِ ٍ سطح افقدریافتین کِ با افسایص زاٍیِ بی

  گاف بتذریج کَچک ضذ.

، ساختار با زیاد ضذى زاٍیِ از حالت ًطاى دادُ ضذُ طبق ضکل

 هسطح درآهذُ ٍ دچار کوی اػَجاج هیطَد. 

ًسبت بِ اتن   ًیترٍشىػلت را بایذ در الگترٍ ًگاتیَتر بَدى اتن 

 جستجَ کرد.   بَرٍى
 

 
 

 sاٍربیتالْای :3ًوَدار

 

 
 Px ّایاٍربیتال: 4ًوَدار

 
 Pyّای اٍربیتال :5ًوَدار
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   Pzاٍربیتالْای:6ًوَدار

 

 
 : چگالی حالت بِ صَرت دیگر7َدارًو

 ًتیجِ گیری:

ی بَرٍى ًیتریذ با افسایص زاٍیِ یا ّواى اثر دیذین کِ در صفحِ

 ev3.894 از هقذارٍاپیچص، گاف اًرشی بتذریج کَچک ضذُ ٍ 

این، بِ هقذار برای اٍلیي حالت کِ ٍاپیچص را درًظر ًگرفتِ

ev3.919  ِدرجِ، افت پیذا  24برای باالتریي ٍاپیچص، یؼٌی زاٍی

ّای اتن ّای الهطاّذُ ضذ کِ ػلت ایي تغییرات در اٍربیتکٌذ.هی

 بَرٍى، اتن  2sّای در هقایسِ اٍربیتال باضذ.هی بَرٍى ٍ ًیترٍشى

 ًسدیک بِ سطح فرهی. دارًذًیترٍشى سْن بیطتری را ًسبت بِ 

سْن بیطتری ًسبت بِ  ًیترٍشىاتن  Pz  ٍPyّایّوچٌیي اٍربیتال

 دارًذ. بَرٍى

،  VB2اًذکی باالی  ًیترٍشىدر  Pzاگرچِ سْن ػوذُ از اٍربیتال 

کٌذ، ، تغییر پیذا هی CBاًذکی پاییي  بَرٍىدر   Pzبِ اٍربیتال 

، ضاهل جابجایی ی ًیتریذ بَرصفحِبراًگیختگی الکترًٍی در یؼٌی 

در  Pzبِ اٍربیتال  ًیترٍشىاطراف  Pzسْن الکترًٍی از اٍربیتال 

 باضذ.هی بَرٍىاطراف 
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