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 داًـگاُ ساصی کشهاًـاُ  ػلَم، داًـکذُگشٍُ فیضیک، 

 

 چکیذُ
ی تاتؼی چگالی ت تْثَد یافتِ تا پتاًؼیل کاهل ٍ دس چاسچَب ًظشیِدُ اص سٍؽ اهَاج تخاکؼیذتشیلیَم تا اػتفا ًَاسػاختاسی ٍ الکتشًٍی ًاًَّای دس ایي هقالِ ٍیظگی

سػاًایی اػت ٍ گاف اًشطی آى تِ ػلت اثش اکؼیذ تشیلیَم تا لثِ آسهچیش خاكیت ًین ًَاسدّذ کِ ًاًًَـاى هی . ًتایجاػت گشفتِهَسد هطالؼِ قشاس  wien2kتا کذ 

فشٍهغٌاطیؼی خاكیت دس لثِ ّای لثِ صیگضاگ تِ ػلت ٍجَد پیًَذّای آٍیضاى ًَاسًاًَدس حالی کِ یاتذ هیکاّؾ   BeO گشافٌی اًذاصُ کَاًتَهی ًؼثت تِ ٍسقِ
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Abstract  
 

In this article, structural and electronic properties of BeO graphene nanoribbon have been studied by the full 

potential linear augmented plane wave (FPLAPW) method in the framework of the density functional theory 

(DFT) as implemented wien2k code. Results show that the armchair edge BeONR have semiconducting 

properties as their energy gap decreases with respect to BeO graphene sheet, due to the quantum size effects. 

While the dangling bonds causes ferromagnetic properties for the zigzag edge BeONR.  

  

 

 

 قذهِه

  
یت ٍ کاستشد ّوًاًَػاختاسّا تِ ػلت ا فیضیکی ّایٍیظگیتشسػی 

ٍاپتَالکتشًٍیک هَسد تَجِ  ّا دس كٌؼت الکتشًٍیکتؼیاس ٍیظُ آى

د. سفتاس هَاد هختلف اصجولِ داًـوٌذاى ػلَم هختلف قشاس داس

حالت دس هقایؼِ تا  ،ْي دس اتؼاد ًاًَی پطّایی تا گاف اًشػایق

ّا تؼیاس هتفاٍت اػت. تِ ػلت ٍجَد اثشات ػطح ٍ آى ایکپِ

 ٍ جالثی دس  ٍیظُّای کَاًتَهی تفاٍت یّوچٌیي اًذاصُ

 دیذُ سػاًا الکتشًٍی ٍ اپتیکی ًاًَهَاد ًین ّایٍیظگی

ای ُاکؼیذ تشیلیَم تٌْا هاد ،کؼیذّای قلیایی خاکیااص هیاى  .ؿَدهی

اػت د ٍ فاص پایذاس آى ؿَکِ دس ػاختاس ٍستضیت هتثلَس هی اػت

اصجولِ تفشدی فیضیکی هٌحلش ّایٍیظگییذتشیلیَم اکؼ .]1[

ّای ٍ ثاتتتاال سػاًایی تاال،  ًقطِ رٍب ،ختی تاالػ ،اپتیکیجزب 

یک ػایق تا گاف ای کپِاکؼیذتشیلیَم  .]2 [داسد تضسگ االػتیکی

سفتاس غیشفلضی دس ػاختاسّای دیگشی  ایي ،اًشطی پْي اػت

تِ طَس گؼتشدُ دس كفحِ گشافٌی اکؼیذ تشیلیَم  ٍ ّوچَى ًاًَلَلِ

 ،پَؿؾ هحافظ ،اص جولِ هَاد ًؼَص دس هتالَطیاتضاس كٌؼتی 

. ]5[ ؿَدهیگشفتِ  تِ کاستاصتاتٌذُ ًَتشٍى ٍ فیلتشّای ًَتشًٍی 

كَست  تِای کپِتش سٍی اکؼیذ تشیلیَم  تؼیاسی ّایتشسػی

 ّوکاساًؾ  ٍ كَست گشفتِ اػت. ٍالًیاػکا ًظشیتجشتی ٍ 

ًی ٍ جاّای آًیَتا ٍجَد تْیاکؼیذتشیلیَم الکتشًٍی  ّایٍیظگی

جاّا دس ٍجَد تْی سا هَسد تشسػی قشاسدادًذ ٍ دسیافتٌذ کِ کاتیًَی

ػال . ]4[ ؿَدهیتشٍص خاكیت فشٍهغٌاطیؼی  تاػث ایحالت کپِ

آالیؾ اتن تشم ٍ ًیتشٍطى تغییشات  ؿیي ٍّوکاساًؾ تا 2008
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اها .]3[ سا هَسد تشسػی قشاسدادًذالکتشًٍی ًاًَلَلِ اکؼیذ تشیلیَم 

ّای لثِ سفتاس هتفاٍتی هـاّذُ الکتشٍى تِ ػلت اثش آى دس ًاًًََا

تشیلیَم تا ّای اکؼیذ ًَاسخَاّذ ؿذ. دس ایي خلَف ًاًَ 

     تٌذ.تااسصؽ ّؼ خافّا تشای تحقیقات اختالف ؿکل لثِ

 سٍؽ اًجام هحاػثات :

گالی چی تاتؼی کلیِ هحاػثات هَجَد دس ایي کاس تش اػاع ًظشیِ

دس پتاًؼیل ّا ٍ تشای ّوِ الکتشٍى wien2k  [6]تا اػتفادُ اص کذ 

ؿن اص سٍؽ تؼط -ؿَد. تشای حل هؼادالت کَّيکاهل اًجام هی

 تضسگتشیي  Kmaxاػتفادُ ؿذُ اػت.  FP-LAPW ی تَاتغ پایِ

  RMTاػت ٍ  تؼط اهَاج تخت ػٌَاى ؿذُ دس  Kداس هَجتش

تشای سػیذى تِ ّوگشایی اًشطی اتوی اػت.  کشُ  کَچکتشیي ؿؼاع

ٍیظُ هقذاس تاتغ هَج دس هٌطقِ دسٍى جایگاّی تا اهَاج تخت تا 

تشای تاتؼی اًشطی ؿَد. گؼتشدُ هی  RMT*Kmax=7پاساهتش قطغ 

اػتفادُ کشدین.  GGA-PBE [7]شیة قّوثؼتگی اص ت-تثادلی

  ت.اػاًذاصُ گشفتِ ؿذُ 1444ؿؼاع کشُ هَفیي تیي 

 ًتایج:

دس ػااختاس گشافٌای ًـااى     ساچگالی حالت اکؼیذ تشیلیَم   2ؿکل

، تِ خَتی پیذاػت ایي ػااختاس اکؼایذ تاشیلین داسای یاک     دّذهی

، کاِ تیااًگش   تاؿاذ های الکتاشٍى ٍلات    548گاف اًشطی تاِ اًاذاصُ   

ِ    اػتیي تشکیة خاكیت ػایق تَدى ا  ی. تاا هحاذٍد کاشدى كافح

َ  ،دس دٍ جْات هختلاف   ،گشافٌی ؿاکل  تاا دٍ ًوًَاِ لثاِ     ًَاسًااً

ّای تا دٍ لثاِ صیگاضاگ ٍ   ًَاسًاًَ 1ؿکلآیذ. هتفاٍت تِ ٍجَد هی

 (1bٍ ) (1a)ؿاکل   دّاذ. آسهچیش تا پٌْای هتفااٍت سا ًـااى های   

ٍ  یاتوا  ِ حلقا  5ٍ  4تِ تشتیة تا پٌْاای   تا لثِ صیگضاگ ٍ ًَاسًاًَ

 3تا لثِ آسهچیش ٍ تِ تشتیة تاا پٌْاای    ًَاس( ًا1c( ٍ )1dًَؿکل )

ّاای تاا دٍ لثاِ    ًَاسدس ایٌجا ها ًاًَدّذ.سا ًـاى هی یاتوحلقِ  4ٍ

تا پٌْای هختلف هحاػثِ ٍ تفااٍت خاَاف    سا  صیگضاگ ٍ آسهچیش

ایان. خاَاف   ػاختاسی ٍ الکتشًٍی آًْا سا هَسد تشسػای قاشاس دادُ  

قشاس داسًذ تفاٍت داسد.  ًَاسّایی کِ دس ٍػط تا اتن ًَاسثِ ّای لاتن

-سا تاشؽ های    BeOایي تفاٍت تِ ایي ػلت اػت کِ ٍقتی ٍسقِ 

ِ  ؿاَد ؿکؼاتِ های  ّاای لثاِ   تیي اتان دّین یک پیًَذ  ّاا  ٍ دس لثا

ّاای لثاِ   ًَاذ تاشای اتان   پیًَذّای آٍیضاى داسین. اص دػات دادى پی 

، اص جولِ یخَاف ػاختاس هَجة تغییشات چـوگیشی دسًاًًََاس 

طَل پیًَذ ٍ خاَاف الکتشًٍای اص جولاِ چگاالی حااالت       تغییش

ؿاَد. دس ایاي قؼاوت دٍ    الکتشًٍی جایگضیذُ دس ػطح فشهای های  

قطثؾ اػپیٌی سا تا هحاػثات  4 ٍ 3ّای لثِ آسهچیش تا پایِ ًَاسًاًَ

ًوَداس چگالی حاالت کلی دًٍااًًََاس  لثاِ    3دّین. ؿکلاًجام هی

هـاخق اػات کاِ     دّاذ. سا ًـااى های   4 ٍ 3ّای آسهچیش تا پایِ

ًوااَداس اػااپیي تاااال ٍ پاااییي یکؼاااى اػاات ٍ ػیؼااتن خاكاایت   

 ًاَاس ؿَد تا تغییشات پٌْاای  هغٌاطیؼی ًذاسد. ّوچٌیي هـاّذُ هی

ف اهاا گاا  .آیذ تِ ٍجَد ًویتفاٍت چٌذاًی دس گاف اًشطی ػیؼتن 

ِ   ًاااًًََاس ی گشافٌاای آى کاااّؾ لثااِ آسهچیااش ًؼااثت تااِ كاافح

تاِ     BeOی چـوگیشی داسد. تِ دلیل ایٌکِ ػاختاس دٍتؼذی ٍسقِ

تؼذی ًاًًََاس کاّؾ پیذا کاشدُ ٍ ّوچٌایي تاِ ػلات      ػاختاس یک

تشاصّای اًشطی ؿکافتِ ؿذُ ٍ گاف اًاشطی  ، ػطح اثشات کَاًتَهی 

 ؿَد.کَچکتش هی
ًوَداس  ًَاسّای لثِ ٍ هشکض ػطح ٍ سفتاس اتن تشای هـاّذُ اثشات

پٌْای دٍ تا  ًَاسهشکض ٍ لثِ   Be و Oّای چگالی حاالت اتن

ّای لثِ ًَاسًاًَ تِ تشتیة  5 ٍ 4 ؿکلاین. هختلف سػن کشدُ

ؿَد اػتٌثاط هی. ذٌدّهیًـاى سا حلقِ  4ٍ  3ّای تا پایِ آسهچیش

ّای لثِ ٍ ییي تشای اتنکِ ًوَداس چگالی حاالت اػپیي تاال ٍ پا

ًؼثت ّای لثِ هشکض یکؼاى اػت تا ایي تفاٍت کِ گاف اًشطی اتن

ّای هشکض کَچکتش اػت ٍ ایي تِ ػلت ٍجَد تِ گاف اًشطی اتن

  اػت.  ًَاسّای آصاد لثِ الکتشٍى
 

 
             لثِ آسهچیش ًَاسًًَاdًَ) ) ٍ (c) ،لثِ صیگضاگ  ًَاسًاًَ (b) ٍ (a)-1ؿکل 
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 تشیلیَم     ًوَداس چگالی حاالت ٍسقِ اکؼیذ – 2ؿکل            

 

 

 
   

 حلقِ  3( تا پایِ a)-لثِ آسهچیش ًَاسًاًًَوَداس چگالی حاالت کلی – 3ؿکل 

(b  ِتا پای )یاتوحلقِ  4 

 
لثِ  ًَاسًاًَ لثِ ٍ هشکض   O ٍBeّای ًوَداس چگالی حاالت اتن– 4ؿکل 

 یحلقِ اتو 3آسهچیش تا پایِ 

 

 
لثِ  ًَاسلثِ ٍ هشکض ًاًَ   O ٍBeّای ًوَداس چگالی حاالت اتن– 5ؿکل 

 یاتوحلقِ  4آسهچیش تا پایِ 
 

-ت کلی دٍ ًاًًََاس لثِ صیگضاگ تا پایًِوَداس چگالی حاال 6ؿکل 

کِ تا هحاػثات قطثؾ اػپیٌی اًجام ؿذُ حلقِ اتوی  5ٍ 4ّای 

ٍ پاییي آى  دّذ. هـخق اػت کِ ًوَداس اػپیي تاالًـاى هی

ٍ ًوَداس ّش دٍ اػپیي آى خاكیت فلضی سا ًـاى  یکؼاى ًیؼت

اػت. فلضی  دّذ پغ کل ػیؼتن  داسای خاكیت هغٌاطیؼی ٍهی

ّای ػطح ٍ هشکض سفتاس یکؼاًی ّای لثِ آسهچیش اتنًَاسدس ًاًَ

ّای ّای لثِ صیگضاگ اص اتنًَاسداؿتٌذ، اها خاكیت هغٌاطیؼی ًاًَ

ّای هشکض آى داسای خاكیت هغٌاطیؼی ٍ اتنؿَد لثِ ًاؿی هی

  ًَاستِ تشتیة ًوَداس چگالی حاالت ًاًَ 8ٍ 7ّای ؿکل ًیؼتٌذ.

  O  ٍBe ّای تشای اتنحلقِ اتوی  5ٍ 4ّای لثِ صیگضاگ تا پایِ

داس چگالی حاالت َکٌین کِ ًودّذ. هـاّذُ هیتِ ٍ هشکض ًـاى هی

ّای هشکض اػت ٍاتنّای هشکض یکؼاى ٍ پاییي اتناػپیي تاال 

اها ًوَداس چگالی حاالت اػپیي تاال  خاكیت هغٌاطیؼی ًذاسًذ.

ّای اػپیي پاییي فلض ّؼتٌذ کِ تِ سػاًا ٍ الکتشٍىّای لثِ ًیناتن

چگالی حاالت اتن اکؼیظى دس اطشاف فلض گَیٌذ. ایٌگًَِ هَاد ًین

یَی تِ ػلت الکتشًٍگاتایي ػطح فشهی تیـتش اص اتن تشیلیَم اػت، 

 تیـتش اتن اکؼیظى ًؼثت تِ تشیلیَم.
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  حلقِ 4( تا پایِ a) -ًوَداس چگالی حاالت کلی ًاًًََاس لثِ صیگضاگ – 6 لؿک

(b  ِتا پای )یاتو حلق5ِ 

 

 

 
لثِ  ًَاسلثِ ٍ هشکض ًاًَ   O ٍBeّای ًوَداس چگالی حاالت اتن - 7ؿکل 

 حلق4ِصیگضاگ تا پایِ 

 

 

 
 

 
لثِ  ًَاسلثِ ٍ هشکض ًاًَ   O ٍBeّای حاالت اتنًوَداس چگالی  – 8ؿکل

 حلقِ 5صیگضاگ  تا پایِ 

 ی ًتیجِ گیش
هـاّذُ کشدین کِ داسای   BeO ًَاساًجام هحاػثات سٍی ًاًَ تا 

-ًَاسخَاف الکتشًٍی ٍ هغٌاطیؼی هٌحلشتفشدی ّؼتٌذ. توام ًاًَ

سفتاسّای فلضی ٍ فشٍهغٌاطیؼی اص خَد   BeOّای لثِ صیگضاگ 

ّای ٍ اتن تؼتگی داسد ًَاستاس تِ ؿکل لثِ دٌّذ کِ ایي سفهیًـاى 

، توام تِ طَس کاهال هتفاٍت ػاهل ایي سفتاس فلضی ّؼتٌذ. ًَاسلثِ 

آسهچیش ػایق غیشهغٌاطیؼی ّؼتٌذ ٍ  تا لثِ   BeOّای ًَاسًاًَ

 .تاؿذویًّا تاتغ پٌْای آًْا ًَاسگاف ًَاسی ایي ًاًَ
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