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 ش آى با ًاخالظیایآلٍ ( 7,7ی سیلیکَى کاربایذ )ًاًَلَلِ ساختاری ٍ الکترًٍی خَاص بررسی

 با استفادُ از ًظریِ تابعی چگالی آلَهیٌیَم
 2سیذ حسي طابری ؛ 1دکتر یذالِ بیات ؛ 1ٍ2هٌظَر عبذاللْی رّرٍیاى

 

ؾگا1  ُ فٌعتی هالک اؽتز داًؾکذُ ؽیوی دًا
ؾگاُ ٍلیعقز )عج(، رفغٌجاىگزٍُ فیشیک، داًؾکذُ علَ  2  م پایِ، دًا

 

 چکیذُ
َلَلِ  اب خَاؿ عاختاری ٍ الکتزٍى ها با اعتفادُ اس ًظزِی تابعی چگالی بِ بزرعی َلَلSiC (7,7ِافشٍدى ًاخالقی آلَهیٌیَم بز ًاً ای کِ  ( پزداختین. هؾاّذُ ؽذ ًاً

ٍلت بَد با افش 32/2رعاًایی با گاف  در ابتذا ًین  SiC آلیاص کزدى ًاًَلَِل کِ دّذ¬یهطالعات اًجام ؽذُ ًؾاى ه .ٍدى آلَهیٌیَم بِ آى خافیت فلشی پیذا کزد الکتزٍى 
 .ؽذُ اعت َیَلَگاتٍ بْبَد خَاؿ ک یرعاًٌذگ ؼیعبب افشا با آلَهیٌیَم
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Abstract  
 
We have performed first-principles calculations on the structural and electronic properties of impurity Al doped 

armchair (7,7) Silicon Carbide nanotube (SiCNT). The results show that pure SiCNT has a band gap of 2.23 eV 

Al doped change the band character of SiCNT, which the SiCNT-Al is a metal. The researches show that 
Alloying SiCNT with Al has caused an increase in conductivity and improvement of colligative features 

 

Keywords:SiC nanotube ,PWscf, semiconductor. 

 

  قذهِه
هختلف  ّای¬با قطز چٌذ ًاًَهتز ٍ طَل ّایی¬لَلِ ا،ّ¬ًاًَلَلِ

 ،یکیهکاً ،یکیشیفزد فِ خَاؿ هٌحقز ب یّغتٌذ کِ دارا

اس جٌظ  ّایی¬. تاکٌَى ًاًَ لَلِباؽٌذ یه یغیهغٌاط ،یکیالکتزًٍ

 ذ،یتلَر کلیً ذ،یتزیً نیگال ذ،یاکغ نیهَاد هختلف هاًٌذ کزبي، هٌش

 کَىیلیع ذیکارب  ّای¬ًَلَلًِا[. 1] اًذ¬عٌتش ؽذُ کَىیلیع ذیکارب

قزار گزفتِ  یٍ کاهل  هَرد بزرع قیطَر دقِ ( در گذؽتِ ب7.7)

هَاد  ،یدر پشؽک یفزاٍاً یکاربزدّا َمیٌی[. اتن آلَه2ٍ3اعت]

عٌقز  آلیاص هقالِ يی[. در ا4دارد ] یًظاه عیٍ فٌا یاًزص ،ییغذا

 .اعتقزار گزفتِ  یبِ ًاًَلَلِ هذکَر هَرد بزرع َمیٌیآلَه

 

 هحاسبات
اعپزعَ کِ بزاعاط کَاًتَم  یافشار ًاهِ ًزمبزاعاط بز هحاعبات

اجزا ؽذُ  اعت، تابع هَج تخت لیٍ ؽبِ پتاًغ یچگال یتابعًظزیِ 

تَاى بِ )حل خَدعاسگار  یبزًاهِ ه يیا اتیاعت. اس خقَف

ٍارد ؽذُ بز تک تک  یزٍّایدعت آٍردى ًِ ب ٌگز،یهعادلِ ؽزٍد

اًزصی قطع بزای کَتاُ  .کزد اؽارُ...(  ٍ ثزهَ بار هحاعبِ ّا،¬اتن
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علَل ٍاحذ  ریذبزگ در ًظز گزفتِ ؽذ. 00ابع هَج َکزدى بغط ت

اتن  14اتن عیلیغیَم ٍ  14ًاًَلَلِ خالـ هَرد بزرعی دارای 

 کزبي اعت.

 

 بحث و نتایج

( هٌشٍی را در 7,7ها در ابتذا خَاؿ ًاًَلَلِ عیلیکَى کاربایذ )

ی قزار دادین. عپظ خَاؿ عاختاری ٍ حالت خالـ هَرد بزرع

افشٍدى ًاخالقی آلَهیٌیَم هطالعِ  الکتزًٍی ًاًَلَلِ را بِ اسای

ّای  کزدین. اتن آلَهیٌیَم را بِ فَرت دلخَاُ بِ جای یکی اس اتن

ًاًَلَلِ  1این. در ؽکل  عیلیغیَم در ًاًَلَلِ خالـ قزار دادُ

وایؼ دادُ ؽذُ بعذ اس فزآیٌذ ٍاّلؼ ً zگغتزػ یافتِ در جْت 

ّای  ّای عیلیغیَم، کزبي ٍ آلَهیٌیَم بِ تزتیب با رًگ اعت کِ اتن

ؽاهل خَاؿ  1اًذ ٍ جذٍل  هؾخـ ؽذُآبی، سرد ٍ فَرتی 

 ًاًَلَلِ قبل ٍ بعذ اس آلیاص ؽذى اعت. عاختاری 

 
)شکل سوت  ( خالض7,7: شکل ٌّذسی ًاًَلَلِ سیلیکَى کاربایذ )1شکل

 یّا اتنّای  کِ اتن )شکل سوت راست( یٌیَمٍ آالییذُ با آلَه چپ(

 یزرد ٍ طَرت ،یآب یّا با رًگ بیبِ ترت َمیٌیکربي ٍ آلَه َم،یسیلیس

 .اًذ هشخض شذُ

 

تَاى اس ًوَدار چگالی  تَفیف خَاؿ الکتزًٍی هی.بزای

ًوَدار چگالی  2کزد. در ؽکل  اعتفادDOSُ ی کل ّا حالت

بایذ در حالت خالـ ٍ بزای ًاًَلَلِ عیلیکَى کار ی کلّا حالت

تَاى فْویذ کِ ًاًَلَلِ  آلیاص ؽذُ رعن ؽذُ اعت. اس هؾاّذُ آى هی

رعاًایی دارد اها با افشٍدى ًاخالقی  ت خالـ خافیت ًیندر حال

 ؽَد. کٌذ ٍ رعاًا هی آلَهیٌیَم بِ آى ًاًَلَلِ خافیت فلشی پیذا هی

 
( در 7,7) SiC ّای کل هربَط بِ ًاًَلَلِ : ًوَدار چگالی حالت2شکل 

اًرشی ))شکل پاییٌی(،  Alحالت خالض) شکل باالیی( ٍ ًاًَلَلِ آالییذُ با 

 چیي قرهس هشخض شذُ ٍ بر طفر هٌطبق است(. طَرت خط فرهی بِ

 

تَاى اس ًوَدار عاختار  بزای تَفیف بْتز خَاؿ الکتزًٍی هی

ًوَدار عاختار ًَاری هزبَط بِ  3در ؽکل .ًَاری اعتفادُ کزد 

. رعن ؽذُ اعت ىؽذ اصیآل قبل ٍ بعذ اس ذیکاربا کَىیلیعَلِ ًاًَل

در حالت خالـ ًوَدار طَر کِ در ؽکل هؾخـ اعت  ّواى

تَعط اًزصی فزهی قطع ًؾذُ اعت ٍ دارای گاف اعت در حالی 

کِ در حالتی کِ ًاخالقی افشٍدُ ؽذُ اعت ًوَدار تَعط اًزصی 

ی ایجاد خَاؿ فلشی در عیغتن  دٌّذُ فزهی قطع ؽذُ کِ ًؾاى

 اعت. 1فل اس ؽکل ای ایي ًتایج هاًٌذ ًتایج ح اعت کِ ّوِ

 اس بعذ ٍ قبل ّا اتناس  کیّز  هزبَط بِ چگالی بار 2ل در جذٍ

 یچگال رٍد طَر کِ اًتظار هی ّواىًؾاى دادُ ؽذُ اعت،  یٌذگآالی

 بیؾتز اعت. ّغتٌذ، یباالتز یَیالکتزًٍگات یکِ دارا ّاییبار اتن
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 ًاًَلَلِ قبل ٍ بعذ اس آلیاص ؽذى خَاؿ عاختاری : 1جذٍل
 ُعیلیکَى کاربیذ آالییذ ذیکارب عیلیکَى 

 =69/29A= 703/29A (Åثابت ؽبکِ )

 69/29B= 703/29B= 

 073/3C= 604/2C= 

 774/1 709/1 (Åطَل پیًَذ)

َلَلِ )  Å) 70/11 693/12قطز ًاً

 

 
( در حالت 7,7) SiCبِ ًاًَلَلِ ًوَدار ساختار ًَاری هربَط  :(2شکل)

 (،سوت چپ)شکل  Al( ٍ ًاًَلَلِ آالییذُ با سوت راستخالض) شکل 

 .چیي قرهس هشخض شذُ ٍ بر طفر هٌطبق است( طَرت خط اًرشی فرهی بِ)

 

 َیکَلَگات خَاص

 غتنیٍ اًذاسُ ع ًَذیپ تیبا هاّ نیهغتق یٍابغتگ َیکَلَگات خَاؿ

اس هحاعبات ًؾاى دادُ ؽذُ اعت.  یا زخالفِیدارد. در جذٍل س

 تیدر قطب زییتغ یافشٍدى ًاخالق با اعت کِ يیًکتِ قابل تَجِ ا

 یْایضگیعَاهل عبب بْبَد ٍ يیکِ ا نیبار را دار عیٍ تَس ًَذیپ

 اعت. یکیشیٍ ف یکیهکاً
 

 ی هختلف ًاًَلَلِّا هربَط بِ اتن چگالی بار :2جذٍل

چگالی بار 

کلی 

 خالض

چگالی بار 

 کلی

 ًاخالض

اتن 

 سیلیسیَم

چگالی بار کلی 

 خالض

چگالی بار 

کلی 

 ًاخالض

 اتن کربي

2/8669 2/7469 1 5/5506 5/3306 1 

2/8977 2/6982 2 5/5521 5/3221 2 

2/8877 2/7477 3 5/5898 5/2398 3 

2/8920 2/7820 4 5/4566 5/2766 4 

2/7983 2/6583 5 5/5468 5/3068 5 

2/8767 2/6167 6 5/6915 5/3215 6 

2/8674 2/6774 7 5/3604 5/2704 7 

2/8520 2/6620 8 5/4468 5/1968 8 

2/7982 2/7382 9 5/5915 5/2115 9 

2/8877 2/7167 10 5/5604 5/3404 10 

2/8987 2/6077 11 5/76506 5/2606 11 

2/7917 2/5277 12 5/4321 5/1121 12 

2/8774 2/7074 13 5/7698 5/1098 13 

2/8877 2/7769 14 5/5466 5/3966 14 

 ّای کَلَگاتیَ( ٍیصگی3-1جذٍل)

 
سیلیکون 

 کاربید

سیلیکون 

 ییدهکاربیدآال

 428 282 (GPa) مدول یانگ عرضی

 202 252 (GPa)مدول یانگ محوری 

 26/2 -55/2 انرژی فرمی

 - 62/2 گاف انرژی

ظرفیت 

 گرمایی
6-4 4 
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  ًتیجِ گیری
ها با اعتفادُ اس ًظزیِ تابعی چگالی بِ بزرعی تأثیز افشٍدى 

ذ ( پزداختین. هؾاّذُ ؽ7,7) SiCًاخالقی آلَهیٌیَم بز ًاًَلَلِ 

الکتزٍى ٍلت بَد با  32/2رعاًایی با گاف  ای کِ در ابتذا ًین ًاًَلَلِ

افشٍدى آلَهیٌیَم بِ آى خافیت فلشی پیذا کزد ٍ رعاًا ؽذ. 

)بِ دلیل افشایؼ چگالی بار ٍ  افشٍدى آلَهیٌیَم بِ ًاًَلَلِّوچٌیي 

 ؽَد. ّای کَلَگاتیَ هی بب بْبَد ٍیضگیقطبیت پیًَذّا(ع
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