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Abstract
In this paper, using the first-principles calculations based on density functional theory (DFT), the structural and
electronic properties of single-layer sheets composed of chalcogenides (S or Se) and transition metals (W or
Nb) have been studied. We find the structural relaxed parameters (lattice constant, bond lengths, thickness of
sheet, etc.), cohesive and formation energies, density of states and band structure diagrams as well as
corresponding charge differences for each of these materials. The results show that the WS2 and WSe2 2D-

sheets are semiconductors with direct and indirect band gaps, respectively, while the NbS2 and NbSe2
2D-sheets are conductors.
PACS No.70, 75, 80, 81.
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شدهاند .
اتمهایکالکوژنوفلزاتواسطهساخته 
کهازترکیبیاز 
یهایساختاریوالکترونهیچههارمهاده
مادراینمقاله،ویژگ 
نگونههیعنهیNbS2 ،WSe2،WS2و NbSe2رابها
دوبعدیگرافی 
استفادهازرو محاسهباتاصهولاولیههمبتنهیبهرنظریههتهابعی
یکنیم .اینمهواددارایسهاختارهای
چگالیکوهن–شمبررسیم 
الکترونههیغنههیبههرایکاربردهههایبههالقوهدرنانوالکترونیههک،
حسگرهایگازیوادواتاپتیکیهستند.


روشها و مدلها
محاسباتاصولاولیهتوسطبستهشبیهسازی وسه ()VASP
[ 11و]11بههمراهیکمجموعهموجتختوشهبهپتانسهیلههای
موجتقویتشدهتصویرگر[12و]11انجامشدهاست.بهرایایهن
یهایتبادلیوهمبسهتگیارائههشهدهتوسهطپهردو-
منظورازتابع 
بههر -ارنزرهههوف(]11[)PBEدرتقریههبگرادیههانتعم هیمیافتههه
()GGAاسههتفادهشههدهاسههت.انههرژیقطههبمههوجتخههتبههه111
الکترونولتتنظیمشدهاست.برایایزولهکردنالیههههاوحهفف
برهمکنشبهینالیههای،فاصهلهبهینآنههابهیشاز21آنگسهتروم
انتخابشدهاست.ثابتهای شبکهومختصاتاتمیتاآنجابهینهه
شدهاندکههنیهرویههراتهمبههکمتهراز1/11الکتهرونولهتبهر
آنگسترومبرسد.براینمونهبهرداریازشهبکهوارونومنطقههاول
بریلوئنازطرحمونخورست–پک[]11باشهبکهههای12×12×1
برایمحاسهباتواهلهشسهاختاریو21×21×1بهرایمحاسهبات
حالتها()DOSاستفادهشدهاست .

چگالی


نتایج و بحث
یهایساختاری :
ویژگ 



شکل ( .1الف) نمای فوقانی و (ب) نمای جانبی از ساختار بلوری ورقه
گرافینگونه .)M=W, Nb; X=S, Se( MX2


رو خودسازگار،ساختارواهلشیافتهورقههایتهکالیههMX2
موردمطالعهرابهدستآوردهایم.ثابتشبکه(،)aطولپیونهدهای
)dM-X(M-XوضخامتورقهتکالیهMX2برایچهارساختاری
یتهوانمشهاهده
کهدرباالذکرشددرجدول1فهرستشدهاند.م 
کردکهمقادیرطولهایپیوندdM-Xوثابتهایشهبکهدرصهفحه،
بهخاطرافزایششعاعاتمیکالکوژنهها،بههازایاتهمههایفلهزی
یکسانبهصورتMS2 < MSe2است .
اختالفکالکوژنهانهفقطبرپارامترهایشهبکه،بلکههبهرانهرژی
همدوسههینیههزتأثیرگههفاراسههت.درمحاسههباتمهها،انههرژیهههای
همدوسیبهصورت 
)

( )1
یشههودکهه
تعریهفمه 

(

و

انههرژیکهلورقههه،MX2

نیزبهترتیبانهرژیاتهمههایفلهزیوکهالکوژنمتنها ر
یترباشد،ورقهMX2مطلوبتر
هستند.هرچهانرژیهمدوسیمنف 
یشههودکههه
خواهههدبههود.ازجههدول1مشههاهدهمهه 
)

)

(

ورقههایMX2رانیزبهصورت 
( .انرژیتشکیل 
( )2

ساختاربلوریورقهتهکالیهه)M=W, Nb; X=S, Se(MX2

محاسههبهکههردهایههم.دراینجهها،

درشکل1نشاندادهشدهاسهت.مشهابهZnO،SiC،BNودیگهر

یهای اتمیدرساختارهایعنصریپایدارشهانهسهتند.بهرای
انرژ 

ورقههایگرافینگونه غیریکنواخت،اتمهایMیکهیاززیرشهبکه

فلزات،ساختارپایداریکسهاختارتهودهمرکهزحجمهی()bccبها

یکننهد.
هایششضلعیواتمهایXنیززیرشبکهدیگررااشغالم 

گروهفضایی

یکهساختارپایههکهالکوژنهها
بوده،درحال 

امابهدلیلنسبت،M:X=1:2الیهمتشهکلازاتهمههایMبهیندو

یکمولکولدوپاراست.همانطورکهدرجدول1نشاندادهشده

یشود.نخستبایک 
اتمهایXساندویچم 
الیههمسایهمتشکلاز 

ورقههایMX2دارایانرژیتشکیلمنفیهستهند،بهه 
است،تمام 
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جدول  .1ویژگیهای ساختاری دستگاههای موردمطالعه
ساختار

) (

) (

 2/18 1/12
 2/11 1/21
 2/11  1/28
 2/17  1/11

) (

 1/11
 1/11
 1/11
 1/11

)

(

 -6/91
 -6/11
 -6/11
 -1/96

)

(

 -1/61
 -1/18
 -1/81
 -1/61


اینمعنیکهورقههایMX2فرآیندهایساختهشدنازشهکلههای
آنهاپایدارند .
ورقههای MX2
واکنشهایگرمازابودهو 

عنصری

شکل .3چگالی حالت کل ( )Totalو جزئی برای اوربیتال  pاتمهای کالکوژن
و اوربیتال  dفلزات واسطه .خطچین عمودی انرژی فرمی را نشان میدهد که



به صفر انتقال داده شده است.

ویژگیهایالکترونی :
درادامه،محاسباتچگالیحالتهاوساختارنواریورقههای
تکالیه MX2انجامشدهوویژگیالکترونیاینورقهههابررسهی

درشههکل1نمودارهههایچگههالیحالههتکههلوجزئههیبههرای

شدهاند.درشکل2نمودارهایساختارنواریبهرای،WSe2،WS2

اوربیتالpاتمهایکالکوژنواوربیتالdفلزاتواسهطهنشهانداده

NbS2وNbSe2نشهاندادهشههدهاسههت.درایهننمودارهههامقههدار

شدهاست .

یشهودکهه
انرژیفرمیبهصفرشیفدادهشدهاسهت.مشهاهدهمه 

همانطورکهمشاهدهمیکنیمسهماوربیتالdفلزاتواسطهدر

ورقهSW2نیمهرساناییباگافنواریمستقیم2/11الکترونولتهی

نوارهایرسانشو رفیت(اطرافانرژیفرمی)نسبتبهاوربیتال

استکهدرنقطه Kواقبشدهوورقه WSe2نیزنیمهرسهاناییبها

 pاتمهایکالکوژنبیشتراست.درشکل1نیزچگالیباردوبعدی

گافنواری غیرمستقیم1/69الکترونولتیاسهتکههبیشهینهنهوار

ساختارهایمفکورنشاندادهشدهاست.اینطرحها،نحوهتوزیهب

رفیتدرنقطهKوکمینهنهواررسهانشدرنقطههایبهینKوΓ

باردراطرافهریکازاتمهارابهصورترنگهینکمهانیازرنه 

قراردارد.ازسویدیگر،ورقههایNbS2وNbSe2ههردورسهانا

آبیبرایکمترینمقداربار(صفر)تهارنه قرمهزبهرایبیشهترین

هستندوانرژیفرمییکیازنوارهاراقطبکردهاست.بااینحهال،

مقداربار(یک)ارائهمیدهند .

ورقهها،هردوغیرمستقیمهستند .
گافهایموجوددراین 

درتماماینساختارهاچگالیبهاردراطهرافاتهمههایکهالکوژن

)𝑉𝑒( 𝐹𝐸
𝐸

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  .2ساختار نواری ساختارهای (الف) ( ،WS2ب) ( ،WSe2پ)  NbS2و (ت)  .NbSe2انرژی فرمی به صفر انتقال داده شده است.
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)(ت

)(پ

)(ب

)(الف

) (پایینX  (باال) و کالکوژنM  در صفحه اتمهای فلز واسطهNbSe2 ) و (تNbS2 ) (پ،WSe2 ) (ب،WS2 ) چگالی بار دوبعدی ساختارهای (الف.4 شکل
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 به طور خالصه خواص ساختاری و الکترونی،در این مقاله
 وNbS2 ،WSe2 ،WS2 چهار نانوماده دوبعدی گرافین گونه
 بااستفادهازرو محاسباتاصولاولیهمطالعهوبررسیNbSe2
)وسولفیدتنگستنبهترتیبدارایNbSe2(سلنیدنیوبیوم.شدند
 در.بزرگترین و کوچکترین ثابت شبکه و طول پیوند هستند
) نسبت بهNbS2  وWS2(  ساختارهای دارای سولفور،مجموع
)انرژیهمدوسیوNbSe2 وWSe2(ساختارهایدارایسلنیوم
 نیمهWS2ورقه.انرژیتشکیلمنفیتریداشتهوپایدارترهستند
 نیمهWSe2  الکترونولتیوورقه2/11رساناییبا گافمستقیم
درحالیکه، الکترونولتیهستند1/69رساناییباگافغیرمستقیم
 همچنین در تمام این. رسانا هستندNbSe2  وNbS2 ورقه های
 فلزات واسطه نسبت به اوربیتالd  سهم اوربیتال های،ترکیبات
 عناصرکالکوژندرنوارهایرسانشو رفیتدراطرافpهای
 .انرژیفرمیبیشتراست
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