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  ن و بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي آن  ابومطالعه ساختار نواري بتا گرافاين نانور
 1ناصر ،طهماسبيشاه ؛ 1محمود، آباديرضايي ركن ؛ 1حامد،  جعفرزاده

  مشهد ، ميدان آزادي ، فردوسي مشهده دانشگا گروه فيزيك 1

  
  چكيده

تحت  ،هاسپس به منظور افزايش گاف انرژي در آن. ها با عرض هاي مختلف  محاسبه شده استگرافاين نانوروبانبتا روش تنگ بست ساختار نواري با استفاده از 
  . استتاثير تغيير عرض و اعمال ميدان الكتريكي خارجي بر ميزان و محل گاف انرژي بررسي شده. تاثير ميدان الكتريكي خارجي قرار داده شدند

  
Band structure Study of β graphyne  nanoribbone and the effect of electric field on it  
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Abstract  

 
Band structure of  β graphyne  nanoribbones with different width were  calculated using tight-binding method.    
Then  in order to increase  the   band gaps, external electric field has been applied to nanoribbones. the effect of   
width of β graphyne  nanoribbones and  the external electric field on the position and magnitude of  band gaps 
has been studied. 
  
PACS No. 73 
 

   قدمهم
كه تاكنون توليد شده باشد ميگرافين تنها ساختار كربني دو بعدي 

حضور نقاط و مخروط ديراك در ساختار نواري آن  .]1[است 
موجب خواص الكترونيكي ويژه در آن شده كه توجه محققان را به 

توان به باال بودن ها ميآن از جمله كه خود جلب كرده است
  .ها اشاره نمودتحرك حامل و رسانندگي

 sp2 كه عالوه بر هيبريدتركيبات كربني ديگري نيز مطرح هستند 
باشند كه مي  sp داراي هيبريدها در آنهاي كربن اتماز  برخي 

- نشده ساختهتاكنون  ولي ]2[هستند...  و  α،β،γخود داراي انواع 

محاسبات اصول اوليه نشان دهنده حضور مخروط و نقاط  .اند
باشد و بنابراين گرافاين را به عنوان مي βو  α نوعدر ديراك 

 .كنددر كاربردهاي الكترونيكي مطرح ميرقيبي براي گرافين 

با  C(sp2)-C(sp2)هاي گرافاين از جايگزيني بعضي پيوند
  اتصاالت

 C(sp)-C(sp)-C(sp2)-C(sp2) آيد كه دو اتم كربن بدست مي
  .اندبا پيوند سه گانه در مركز اتصال افزوده شده

هاي مختلفي براي محاسبه ساختار نواري الكترونيكي روش 
هاي بر پايه روش از جملهي دو بعدي وجود دارد نتركيبات كرب

  .و يا روش تنگ بست  ]3- 5[بعي چگاليانظريه ت
 اما،هاي بر پايه نظريه تابعي چگالي دقت مناسبي دارندروشاگرچه 

ادگي و هايي هستند كه در عين سهمواره محققان به دنبال روش
ما . را داشته باشد ي مشابهسرعت قابليت اعمال بر ساير ساختارها

ايم را پيشنهاد كردهروش تنگ بست در اين مقاله روش استفاده از 
زيرا سرعت آن در مقايسه با محاسبات اصول اوليه به مراتب باالتر 
است و با استفاده از تقريب منطقه تا شده به راحتي قابل اعمال به 
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 بتاگرافاينگرافاين نانو روبان و يا بتاهاي ديگري مانند ساختار
  .نانوتيوب مي باشد

  
انرژي .ساختار شيميايي بتاگرافاين و سلول واحد درنظر گرفته شده:  1شكل
  .اندها در شكل نشان داده شدهانتقال

  مدل تنگ بست
. ساختار شيميايي بتاگرافاين نشان داده شده است 1شكلدر     

-در نظر گرفته شده و انتگرال هگزاگونال صورتسلول واحد به 

- اتم ،با توجه به شكل .اندها نشان داده شدهانتقال بين  جايگاه هاي

باشند كه هاي سلول متعلق به يكي از دو گروه سفيد يا قرمز    مي
-روه ديگر است بنابراين انتظار ميها از گترين همسايه آننزديك

با  .حفره در ساختار نواري ديده شود رود كه تقارن الكترون و
و محاسبات تنگ بست مقايسه با نتايج محاسبات اصول اوليه 

كه  بدست آمده استبراي ساختار بتاگرافاين مقادير انتگرال انتقال 
  .]6[اند مرتب شده 1در جدول

  
  بتا گرافاين انتقالمقادير انتگرال : 1جدول

   
t3  t2  t1 

-4.3  -2.7 -2 
مطابق  بتاگرافاينبا استفاده از مقادير باال ساختار نواري الكتروني 

  .آيدبدست مي 2شكل 
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   نواري بتا گرافاين ساختار:  2شكل

  
شود كه بتاگرافاين نيز مانند گرافين ديده مي 2با توجه به شكل 

داراي مخروط ديراك و نقطه ديراك است با اين تفاوت كه نقطه 
است و شيب آن نيز متفاوت   Mتا Гديراك در فاصله بين نقاط 

  .است
با توجه به اينكه در بسياري از كاربردهاي الكترونيكي نياز به ايجاد 

ا عرض هاي مختلف نانو روبان ها ب گاف در ساختار نواري است،
  .  كنيمها تكرار ميگيريم و محاسبات را براي آنرا در نظر مي

نمايش داده شده  N=1ترين نانو روبان با كوچك 3در شكل 
  .است

  

   
و جهت ميدان الكتريكي )داخل كادر(   N=1ترين نانو روبان با كوچك:  3شكل

  خارجي
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ساختار نواري بدست آمده براي روبان نمايش داده شده در شكل 

آمده  4برابر در شكل  3و  2و همچنين روبان هايي با عر ض  3
  . است
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در عدم حضور  N=1-2-3نانو ريبون با  نواري بتا گرافاين ساختار:  4شكل  

   E=0 ميدان
  

شده است با افزايش عرض نشان داده  4طور كه در شكل همان
همواره در مركز آن يابد اما مكان روبان گاف انرژي كاهش مي

مقادير گاف انرژي بتا  .كندمنطقه بريلوئن است و تغيير     نمي
در  E=0 در عدم حضور ميدان N=1-2-3گرافاين نانو ريبون با 

  .گزارش شده است 2جدول 
  

در عدم حضور  N=1-2-3نانو ريبون با  بتا گرافاين گاف انرژيمقادير : 2جدول
   E=0 ميدان

   
N 3  2  1  

Eg(ev) 0.0534  0.0534  0.27  
  

بدست  مقادير گاف انرژيشود كه مشاهده مي 2با توجه به جدول 
تواند در برخي كاربردهاي الكترونيكي آمده كوچك است و نمي

با ورود ميدان الكتريكي در جهت نشان . مورد استفاده قرار گيرد
يعني در جهت عمود بر طول روبان محاسبات  3 شكلداده شده در 

با اضافه شدن ميدان الكتريكي خارجي انرژي جايگاهي  .تكرار شد
. تغيير خواهد كرد نانو ريبون هاي كربن در ساختار بتا گرافايناتم

ايم كه انتگرال انتقال بين دو همسايه براي سادگي ما فرض كرده
در نتيجه تنها . كندمجاور در حضور ميدان الكتريكي  تغيير نمي

عناصر قطر اصلي هاميلتوني به اندازه پتانسيل الكتريكي مكان اتم 
 همچنين در مدل استفاده شده ميدان الكتريكي.  تغيير خواهند كرد

در طول نمونه به صورت يكنواخت در نظر گرفته شده است، بدان 
هاي مختلف وابسته به مكان معني كه تغيير پتانسيل بر روي جايگاه

اتمي آنها است در نتيجه در حضور ميدان الكتريكي خارجي انرژي 
  . ]7[جايگاهي كل وابسته به مكان اتم خواهد بود
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             در حضور ميدان N=1نانو ريبون با  نواري بتا گرافاين ساختار:  5شكل

 ev/Aº   E=0.1-0.25-0.5  
  

 بر نشان داده شده با اعمال ميدان 5همان طور كه در شكل 
كند گاف آن نيز محل گاف انرژي تغيير مي ترين نانو روبان،كوچك

  . آمده است 3رفتار نوساني دارد كه در جدول 
  

             در حضور ميدان N=1نانو ريبون با  بتا گرافاين گاف انرژيمقادير : 3جدول
 ev/Aº   E=0.1-0.25-0.5  

E(ev/Aº) 0.5  0.25  0.1  
Eg(ev) 0.491  0.070  0.141  

   
در  N=2ساختار نواري بتا گرافاين نانو ريبون با  6در شكل 

آمده است  كه ev/Aº   E=0.1-0.25-0.5 حضور ميدان             
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باز هم نشان دهنده تغيير مكان گاف و ميزان آن است  كه مقادير 
  .آورده شده است 4آن در جدول 
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             در حضور ميدان N=2نانو ريبون با  نواري بتا گرافاين ساختار:  6شكل

 ev/Aº   E=0.1-0.25-0.5  
  

             در حضور ميدان N=2نانو ريبون با  گرافاين بتا گاف انرژيمقادير : 4جدول
 ev/Aº   E=0.1-0.25-0.5  

E(ev/Aº) 0.5  0.25 0.1 
Eg(ev) 0.41  0.057 0.162 

  
  
  
  

        
 

  

   نتيجه گيري
بدست  بتا گرافاينبا بكارگيري روش تنگ بست ساختار نواري    

جدا با .باشدآمد كه نشان دهنده وجود نقاط و مخروط ديراك مي
شود كه ها گاف انرژي در ساختار نواري ايجاد ميكردن روبان

ن با افزايش عرض همواره در مركز منطقه بريلوئن است و مقدار آ
گاف انرژي نسبت  با اعمال ميدان الكتريكي،.يابدروبان كاهش مي

با افزايش .  يابدالكتريكي افزايش  مي به حالت عدم حضور ميدان
 بيشترين مقدار .يكي، گاف انرژي رفتار نوساني داردميدان الكتر
بدست  ev 0.491و برابر  E=0.5 ev/Aºو N=1در  گاف انرژي

  .آمد

  
  
  

  در صورت لزوم  سپاسگزاري
  .كنيم صميمانه تشكر مي سيد محسن مدرسياز همكاري آقاي       
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