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AlNهاي شبه ذره در ساختار النه زنبوري تک الیه ها اپتیکی و انرژيبرانگیختگی
داود واحدي فخرآباد، ناصر شاه طهماسبی
گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده
بدست ما . شده استتر محاسبهیرمولبندي معادله بته سالپاي و فبراساس اصول اولیه تابع گرین بس ذرهراAlNساختار الکترونی و خواص اپتیکی تک الیه ما 

5.54(eV 5با استفاده از تصحیحات شبه ذره AlNتک الیه ) مستقیم(غیرمستقیم گافآوردیم که  eV (غیرمستقیم گافاست، اما)ن با استفاده از نظریه آ) مستقیم
باشد، که حفره می-د که جذب اپتیکی حساس به اثرات اکسیتونی همانند برهمکنش الکتروننهدمحاسبات نشان می. دارد)eV)3.69 eV 2.97مقدارتابعی چگالی

تواند براي توصیف میAlNاثرات اکسیتونی افزوده شده در تک الیه . استeV 3.8رانرژي بستگی اولین اکسیتون با محاسبات معادله بته سالپیتر و شبه ذره برابر مقدا
.دنو اپتوالکترونیک استفاده شونانخواص اپتیکی در قطعات 

Optical excitations and quasiparticle energies in the AlN monolayer honeycomb

structure

Vahedi Fakhrabad, Davoud; Shahtahmasebi, Nasser

Department of Physics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

Abstract

We calculated the electronic structure and optical properties of the AlN monolayer based on first
principle many body Green’s function and Bethe Salpeter equation formalism. We computed that the
indirect (direct) band gap of the AlN Monolayer honeycomb using quasiparticle correction is 5 eV
(5.54 eV), but it has a value of 2.97 eV (3.69 eV) within the density functional theory. The calculations
reveal that the optical absorption is sensitive to excitonic effects such as electron-hole interaction with
binding energy of the first exciton of over 3.8 eV within the GW + Bethe Salpeter equation calculation.
The enhanced excitonic effects in the AlN Monolayer can be used to describe the optical properties in
nano-optoelectronic devices.

PACS No: 70, 78

قدمهم
روي و تجربی زیادي برنظريدهه اخیر، کارهاي در دو

شبکه بعدي بایک ماده دوگرافین]. 7-1[انجام شده استگرافین
لبی از قبیل، الکتریکی، اثر با خواص جاالنه زنبوي با اتمهاي کربن،

، که ]9 ,8[باشدصفر و تحرك باال میگافمقدار کوانتومی، هال

.کندنانوالکترونیک میجالبی براي کاربردهاينامزدآن را 
دانشمندان یک گزارشی از هیدروژن دارکردن قابل برگشت از 

صفحه ]. 11 ,10[اندی را به صورت تجربی ارائه دادهگرافینصفحه 
نیز پیشگویی شده نظريی هیدروژن دار شده در کار گرافین
و سیکی شی خواص گن، یانلی وا2010در سال ]. 12[است
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هاي تک الیه النه زنبوري هیدروژن حهساختاري و الکترونی صف
با نظریه تابعی چگالی و محاسبات بس را III-Vشده گروه دار
هاي ، و متوجه شدند که همه صفحه]13[اي گزارش دادندذره

اخیرا .پهنی هستندگافمقدار نیمرسانا داراي III-Vگروه 
تک III-Vنگ و همکارنش پایداري دینامیکی خانواده مواد هولو

اي و تابعی چگالی هیبریدي یه را با استفاده از روش بس ذرهال
اي شد تا ما خواص این گروه انگیزهنظريکار ]. 17[تعیین کردند

ش معادله بته را با استفاده از روAlNاپتیکی تک الیه جذب 
متوجه شدیم که تک الیه النه سالپیتر انجام دهیم و با این کار

-میeV 5گافش شبه ذره داراي با استفاده از روAlNزنبوري 

داراي یک AlNنشان داد که تک الیه DFTمحاسبات باشد و
در دهه اخیر، خواص اپتیکی مواد زیادي با . ساختار دو بعدي است

شبه ذره بدست آمده + استفاده از روش معادله بته سالپیتر 
اي است، که ذره-معادله بته سالپیتر یک معادله دو.]20-15[است

- را وارد محاسبات می) اکسیتون(حفره -مکنش بین الکترونبره

در این مقاله روش بته سالپیتر در بخش دوم مشخص شده .کند
ایم و جمعبندي در بخش سوم، نتایج محاسبات را بحث کرده. است

.در بخش آخر مشخص شده است
روش محاسبات

را با استفاده از AlNابتدا خواص الکترونی حالت پایه 
- تقریب چگالی موضعی انجام داده- حاسبات نظریه تابعی چگالیم

. نشان داده شده استAlNساختار بهینه شده 1در شکل. ایم
افزاري کوانتوم محاسبات نظریه تابعی چگالی با استفاده از بسته نرم

براي ساختار Ry 60که توابع موج تخت] 21[اسپرسو انجام شده
AlNساختار .استفاده شده استAlNاند تا تا زمانی بهینه شده

براي .شودRy/(a.u.) 0.001روي هر اتم کمتر از بر نیروي 
باشد و از اثرات و منزويکامالAlNاینکه صفحه تک الیه 

فاصله خال بین صفحات نظر شودکنش دیگر صفحات صرفبرهم
و در محاسبات باشدآنگسترم می18در محاسبات در حدود 

a=3.11رامتر شبکه پابدست آوردیم که  Å شش براي شبکه
را AlNهوالنگ و همکارانش ثابت شبکه . باشدمیAlNگوشی

3.12 Å18انتگرال منطقه بریلوئن با  ]. 14[اندبدست آورده ×

EQP].22[پک انجام شد-ستردر روش منخوk-نقاط1 × 18

:انجام شده استG0W0انرژي شبه ذرات با استفاد از تقریب 
)1(

ixc
QP

ii
KS

i
QP

i VEEE   )(

Vxc تبادلی و -پتانسیل همبستگیانرژيΣخود(انرژي -خود-
کولمبیضرب تابع گرین تک ذره و پتانسیل از حاصلانرژي 

تابع موج شبه ذره iو . باشندمی) استتارشده تشکیل شده است
انرژي EKSانرژي با استفاده از روش تابع گرین تک ذره است و 

حفره بوسیله - در نهایت، برهمکنش الکترون.شم است-کوهن
,23[شودسالپیتر در نظر گرفته می-حل معادله بته 24.[

)2(
S
vck

S

cvk

xd

S
vck

AkcvKKvck

AEE








2

)( ckck

Eck وEvk انرژهاي شبه ذره براي نوارهاي رسانش و ظرفیت
. ویژه مقادیر و ویژه توابع برانگیختگی ها هستندASوΩS. است
Kdی استتار شده استلمبوبرهم کنش کهمربوط ب .

4000براي بسط تابع گرین و نوار200از براي محاسبات 
با این تعداد بردارهاي وارون استفاده (بردار براي قسمت تبادلی

ابعاد در (بردار350و)شودشده در تبدیل فوریه مشخص می
براي قسمت همبستگی)شودفضاي وارون تابع پاسخ مشخص می

این مقادیر براي این انتخاب شده است تا اینکه (انرژي -خود
طیف .ایماستفاده کرده) طیف اپتیکی و انرژي شبه ذره همگرا شود

براي (نوار رسانش 11نوار ظرفیت و 4جذب اپتیکی با استفاده از 
xدر صورتی که میدان اعمالی در راستاي ) همگرایی طیف اپتیکی

همه محاسبات طیف اپتیکی و شبه ذره . باشد، بدست آمده است
].25[با استفاده از کد یامبو انجام شده است

)الف

)ب
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نماي ) ب(نماي ساختار از باال و )الف. (AlNساختار نهایی تک الیه : 1شکل
.ساختار از نماي کنار

نتایج
ساختار نواري را با استفاده از روش نظریه تابعی 2در شکل

موضعی و تصحیحات شبه DFT-LDAقریب چگالیت-چگالی
2با توجه به شکلAlNبراي ساختار . ایمنشان دادهGWذره

غیر گافساختار غیر مستقیم بدست آمده است، مقدار گاف
DFT-LDA ،2.97 eV(3.69با استفاده از ) مستقیم(مستقیم 

eV) و با استفاده ازGW ،5 eV(5.54 eV)مقدار .است
است، ] 14[در توافق با نتایج در مرجع گافده براي بدست آم

.باشدمیeV 5.03ی که محاسبه کرده اندگافمقدار 

نظریه تابعی چگالی خطهاي مشکی با استفاده از . AlNساختار نواري : 2شکل
.باشدانرژي فرمی در صفر می. شبه ذرهو دایره هاي قرمز با استفاده از روش 

- با استفاده از برهمکنش الکترونAlNطیف اپتیکی براي ساختار :3لشک
در . بر حسب انرژي) منحنی قرمز(حفره -و بدون الکترون) منحنی سیاه(حفره 

.هر دو منحنی اثرات شبه ذره لحاظ شده است
نسبت به روش نظریه تابعی GWدر روش شبه ذره گافمقدار 

- ت که این افزایش بدلیل اثرات خودچگالی افزایش پیدا کرده اس
وارد G0W0باشد، که توسط تقریبالکترون می-انرژي الکترون

شبه ذره به علت این است گافتصحیحات .محاسبات شده است

کترونی در این ساختار ضعیف است، که این استتار لاستتار اکه 
طیف جذب .شودضعیف باعث افزایش برهمکنش کولمبی می

باشد هیچ تفاوتی با هم yیا xی میدان اعمالی در جهت اپتیکی وقت
.ندارند

دایره (مکان حفره . AlNتوزیع الکترونی اولین اکسیتون روشن ساختار : 4لشک
. قرار داردAlبر روي اتم ) سیاه

طیف جذب اپتیکی را با تصحیحات شبه ذره و برهم 3شکل
صحیحات شبه ذره و و با ت) GW+BSE(حفره –کنش الکترون

حفره و تقریب فاز تصادفی –بدون برهمکنش الکترون
)GW+RPA ( در جهتxدر روش .دهدنشان میGW+BSE

حفره در نظر گرفته شده -اثرات شبه ذره و برهمکنش الکترون
فقط اثر شبه ذره در نظر گرفته GW+RPAاست، ولی در روش 

ثرات اکسیتونی شود افهمیده می3همچنانکه از شکل.شده است
را نسبت به طیف حفره تمام طیف-مانند برهمکنش الکترون
-بنابراین موقعی که تصحیحات خود. دهداپتیکی تک ذره تغییر می

شود، تمام طیف به سمت انرژي باال انرژي در محاسبات وارد می
-شود، اما زمانی که برهمکنش الکترونمنتقل می) انتقال به آبی(

-اثرات الکترون.گردددوباره برمیود، تمام طیف شحفره وارد می
تاثیر زیادي دارد، به طوریکه طیف اپتیکی را AlNحفره بر روي 

اکسیتونها را نشان می دهد 3قله ها در شکل .دهدتغییر زیادي می
با . که از گذار بین نوارهاي ظرفیت و رسانش تشکیل شده است

باشد، که این اکسیتون میeV 1.73در قله اولین 3توجه به شکل
eV 3.8انرژي بستگی این اکسیتون . است) روشن(فعال اپتیکی 
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دو دلیل وجود دارد که انرژي بستگی این اکسیتون در . است
و دیگري کولمبیباال است، یکی افزایش برهمکنش AlNساختار 

انرژي بستگی اکسیتون این.استدستگاهبه علت کاهش بعد 
eV 2.1و ] 26[گرافیندر eV 1.6ي بزرگتر از اکسیتونها

براي تحقیق بیشتر همبستگی میان . باشدمی] BN]27صفحه 
4ها، توزیع الکترونی اکسیتون روشن در شکلالکترونها و حفره

، توزیع بار فضاي حقیقی4در شکل. نمایش داده شده است
مکان حفره ثابت نشان داده شده است کهاکسیتون به صورتی

که در این .در نظر گرفته شده است)سیاهدایره(Alروي اتم بر
در فضاي براي یک اکسیتون روشندهد که چگونهشکل نشان می

.دگی دارنبا هم همبستهاي برانگیختهو حفرههاالکترون،حقیقی
استفاده از حفره با-براي رسم این توزیع بار توابع موج الکترون

بدست )2معادله (سالپیتر -بتهايدو ذرهقطري سازي هامیلتونی
.آمده است

نتیجه گیري
حفره را براي مطالعه -ما یک روش شبه ذره و اثرات الکترون

ار بکAlNساختار نواري و طیف اپتیکی ساختار دوبعدي تک الیه 
محاسبات ساختار نواري که در این پژوهش انجام شده . گرفتیم
روي خیلی برانرژي - دهد که تصحیحات خودنشان میاست،

نواري تاثیر گذار است و این تصحیحات گافساختار نواري و 
همچنین با استفاده از این . خیلی با کارهاي تجربی تطبیق دارد

دست بeV 5غیر مستقیم گافAlNروش در ساختار تک الیه 
سالپیتر و اثرات -اي معادله بتهزمانی که برهمکنش دو ذرهوآمد،

اي قابل مالحظهتغییر طیف اپتیکیکردیمانرژي را وارد–خود 
با استفاده از این محاسبات، اولین اکسیتون روشن براي .کرد

. محاسبه شدeV 3.8با انرژي بستگی AlNساختار تک الیه 
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