Archive of SID
۸۵۱

ﻧﺎﻣﻪﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻣﺎدهﭼﮕﺎلاﻧﺠﻤﻦﻓﯿﺰﯾﮏاﯾﺮانﻣﻘﺎﻟﻪ

(

الیههای گرافینگونه
ویژگیهای ساختاری و الکترونی تک 


):

محاسبات اصول اولیه
علیاصغر
کشاورز صفری ،ابراهیم1؛ شکری ،

2

1گروهفیزیک،دانشگاهبوعلیسینا،همدان 
2

گروهفیزیک،دانشگاهپیامنور،تهران

چکیده
در این مقاله ،با استفاده از محاسبات اصول اولیه مبتنی بر نظریه تابعی چگالی به بررسی تغییرات گاف نواری و چگالی حاالت آلیاژهای دوبعدی تکالیه
)،

واهلشیافته،ثابتهای شبکه،

یهای ساختاریازقبیلطولهای پیوند 
پرداختهایم.ویژگ 

( کهدارایساختاریگرافینگونهاست

اتمهایمولیبدنونیوبیمبهدستآوردهایم.
یهایالکترونیازقبیلرسانندگیالکتریکیوساختارنواریاینآلیاژبادرصدهایمتفاوتیاز 
ضخامتالیههاونیزویژگ 
یدهندکهورقه 
نتایجنشانم 
یکهورقه
بهطور 
یشود ،
کاستهم 


نگونهخالص(
گرافی 
نگونهخالص(
گرافی 

)رسانابودهوباافزایشدرصداتمهای 

،ازمیزانرسانندگیالکتریکیاینآلیاژهایدوبعدی

مهرساناست .
)نی 

)Structural and Electronic Properties of Graphene-Like MoxNb1-xS2 (0 ≤ x ≤ 1
Monolayers: First Principles Calculations
Keshavarz Safari, Ebrahim 1 ; Shokri, Ali Asghar 2
Department of Physics, Bu-Ali Sina University, Hamedan
Department of Physics, Payame Noor University, Tehran

1
2

Abstract
In this paper, using the first-principles calculations based on density functional theory (DFT), we have been
studied the changes in band-gap and density of states of monolayer MoxNb1-xS2 (0 ≤ x ≤ 1) 2D-alloys that have
graphene-like structures. We obtained the structural properties such as relaxed bond lengths, lattice constants,
thickness of layers, as well as electronic properties such as electrical conductivity and band structure of these
alloys containing of various percentages of molybdenum and niobium atoms. The results show that graphenelike pure NbS2 sheet (x=0) is conductor and as Mo atoms' percentages rise, the value of electrical conductivity
of these 2D-alloys is reduced, so that graphene-like pure MoS2 sheet (x=1) is semiconductor.
PACS No.70, 75, 80, 81.
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شکل  .2طولهای پیوند برحسب آنگستروم برای آلیاژهای گرافینگونه دوبعدی  MoxNb1-xS2به ازای  x=0.5 ،x=0.25و .x=0.75
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شکل  .3ساختار نواری  MoxNb1-xS2به ازای (الف) ( ،x=0ب) ( ،x=0.25پ)  x=0.5و (ت) ( .x=0.75ت)  .x=1انرژی فرمی به صفر انتقال داده شده است.
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.MoS2  وNbS2  و چگالی حالتهای جزئی برای ساختارهای خالصMoxNb1-xS2  چگالی حالتهای کل برای آلیاژهای دوبعدی گرافینگونه.4 شکل
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