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Abstract

In this paper, the electronic and structural properties of BNNT, due to vacancy defect of B and N has been
calculated and investigated based on density functional theory. The results show that because of defect, the stability
of system will be increased and the Fermi energy is shifted toward the valance bands and the boron nitride
nanotube will be converted to half-metall and will get Magnetic properties.
PACS 70.
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محاسباتانجامروش
. گوشی استششدر این مقالهمورد مطالعهیاخته بسیط 

بادلی، دسته صنیاختهدر این بورنیتریدنانولولهساختار تمامی 
اتم10شاملقرارداديواحدیاختهیک) از5و5(کایرالبردار
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Bاتم10وN15کهشدهسازيشبیهa=b=وآنگستروم
5149/2c=استآنگسترم.

نرمازاستفادهباالکترونیوساختاريخواصمحاسباتتمام
QuantumمحاسباتیبستهازPWscfافزار ESPRESSOبر
است. برايگرفتهصورتپتانسیلشبهوچگالیتابعینظریهپایه

شدهگرفتهنظردرpw91پتانسیلبورونیتروژناتمیپتانسیل
بورنانولولهخالیجاينقص، محاسباتبررسیدر این است.
در منطقه اول بریلوئنگوشیششابریاخته یکدر) 5و5(نیترید

برايقطعنرژياست. انجام گرفتهااولیهسلول1×1×10با ابعاد
360بارچگالیوریدبرگ90تختموجتوابعبسطکردنکوتاه

باشد. میریدبرگ
برايواهلش،یندآفرانجامباسیستمرساندنتعادلبهازبعد
راو همدوسیبستگیانرژيسیستمنسبی پایداريبررسی
جداسازيبرايالزمانرژيمقداربستگیکنند. انرژيمیمحاسبه

.باشدمیاشسازندهاجزايبهبلورکی
) 2) و (1طبق روابط (بیترتبهیو همدوسیبستگيانرژ

ند:شومیفیتعر

Ebind = Eclean - ( Etot + EM) ( )١

Ecoh = Etot-(mEB- nEN) ( )٢

BNنانولولهنهاییانرژيتیبتربهEcleanوEtotرابطهایندر

نقصایجادازقبلنانولولهنهاییانرژينقص،ایجادازبعد

بوریاونیتروژنیاMکهاستمنزوياتمکلانرژيEM،باشدمی
باشد.هاي نیتروژن میتعداد اتمnهاي بور و عداد اتمتmو است

ایجادازبعدBNهگزاگونالنانولولههمدوسیانرژي مقدار
-B ،ev281/18نقصایجادازبعدو-N،ev908/31نقص

تر باشد هر چه مقدار انرژي همدوسی منفیاست.شدهمحاسبه
مشاهده 1هاي جدول دادهتوجه به با.سیستم پایدارتر است

سیستم انرژي همدوسی افزایش یافتهدرایجاد نقص با کهشودمی
وباشدنسبت به حالت خالص میپایداري سیستم که این به منزله 

.استپایدارتر Bنسبت به نقص Nنقص 

نتایج حاکی ؛ نیز محاسبه گردیدوهش سختی نانولولهدر این پژ
شود و ، سختی نانولوله بیشتر میاین است که با ایجاد نقصاز 

باشد. میNبیشتر از Bجاي خالی مقدار سختی براي نقص
بعد از ایجاد ،kbar2809جاد نقص برابر سختی نانولوله قبل از ای

و با ایجاد نقص جاي kbar4728برابر با Bنفص جاي خالی 
است.kbar4693برابر با Nخالی

.Nو B) با نقص جاي خالی 5و 5مغناطیسی نانولوله بور نیترید(وخواص الکتریکی، ساختاري:1جدول 
طول پیوند

(Å)

سختی
(kbar)

انرژي گاف ) μB(طشمغنا
اسپین پایین

)ev(

انرژي گاف 
اسپین باال

)ev(

انرژي بستگی
)ev (

انرژي
همدوسی

(ev/atom)

44/12809__38/438/4__57/12-Pure
BNNT

44/1469358/0__37/004/1-90/31-N vacancy

44/1472820/255/0__09/1-28/18-B vacancy
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بررسیوتحلیل
دستهنانولولهبرايپارامترهاتمامیابتداپژوهشایندر
،ساختاريخواصسپس؛شدبهینهنیترید) بور5و5(صندلی

خالیجاينقصایجادازبعدنانولولهیسیمغناطوالکتریکی
گردید.بررسیبورونیتروژن

نقصدازایجابعدلولهنانوواحدسلوليدهندهنشان1شکل
باشد.میNوBخالیجاي

ب الف
N vacancy(ب) B vacancy: (الف) 1شکل 

cy

نیتریدبورهگزاگونالنانولولهنواريساختارمحاسبهبراي
ساختار؛ استالزمتقارنپرمسیرهايطولدربنديمشیک

حاسبهمبریلوئناولمنطقهازΓ-Zتقارنپرمسیرروينواري
وسیستمهايحالتچگالیبه ترتیب 3و 2شکلاست. درشده

باالاسپینحالتدوبراينقصایجادازبعدوقبلنواريساختار
است.شدهدادهنشانپاییناسپینو

توانمینواريساختاروهاحالتچگالینمودارازاستفادهبا
یافلزينیمفلزي،خاصیتجملهازهرسیستمیهايویژگی

آورد.بدسترادیگرهايویژگیازبسیاريورسانایینیم
بور) 5و5(نانولولهبرايانجام شده نواريگافمحاسبات

بامستقیمغیرگافبارسانانیمیکBNNTکهدادنشاننیترید
نطريمحاسباتباتوافقدرکهدباشمیev3897/4گافپهناي

نشان داده شده ) 3و 2(طور که در شکلانهم]. 7[استدیگران
در راانرژينوارهاي،فرمیترازنانولولهدر Nنقصایجادبا

فلز نیمحالتایندرنانولولهبنابراینکردهقطعحالت اسپین پایین 
باالاسپینبراينواريگافپهنايNنقصایجادبا.است

ev37722/0نقصایجادبا. شودمیBی نوارهاي انرژي ، تراز فرم
را در حالت اسپین باال قطع کرده است که حاکی از این است که 

براينواريگاف پهنايفلز است. نانولوله در این حالت نیز نیم
شود.میev55359/0پاییناسپین

از است.مغناطیسیغیرخالصحالتدرنیتریدبورنانولوله
NوBنقصایجادباد کهشوها مشاهده مینمودار چگالی حالت

کهباشدنمیهممشابهپاییناسپینوباالاسپینمنحنینانولولهدر
NنقصبهنسبتBنقصامااستآنبودنمغناطیسیگربیان

است.بیشتريمغناطشداراي

(الف)

(ب)

(ج)
B vacancy(ب)pure BNNT: نمودار چگالی حالت (الف)2شکل 

N vacancy(ج)
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(a) (b) (c) (d) (e)

ایین و نمودار اسپین پN vacancy ،(d)بعد ازنمودار اسپین باال(c)نمودار اسپین پایین وdefect ،(b)قبل ازBNNT ،(a): نمودار ساختار نواري الکترونی3شکل 
(e)بعد ازنمودار اسپین باالB vacancy

گیرينتیجه
ساختاريومغناطیسیوالکترونیخواصپژوهشایندر
خالیجاينقص) با5و5(بورنیتریدصندلیدستهنانولوله
شد. نتایجمطالعهچگالیتابعینظریهچارچوبدربورونیتروژن

تراز فرمی BNنانولولهدرنقصایجادباکهاستاینازحاکی
شود وفلز میشود و نانولوله نیمیبه سمت نوار رسانش جابجا م

سیستمپایداريدیده شد کهبا بررسی انرژي بستگی و همدوسی
مشاهدههابا بررسی نمودار چگالی حالتهمچنین.یافتافزایش

پیدامغناطیسیخاصیتنانولوله BوNشد که با ایجاد نقص 
کند.می
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