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1
 دامغاندانشگاه دامغان، ،  ه دامغانفیزیک دانشگا دانشکده

2  
  فردوسی، مشهددانشگاه ، ه فردوسیفیزیک دانشگا دانشکده

  

  چکیده

نیترید،  -ضلعی بورنبراي بررسی ساختار الکترونی و خواص اپتیکی دو الیه شش ،سلپیتر -و معادالت بته GW، ولیه بر پایه نظریه تابعی چگالیل امحاسبات اصو

) ولت -الکترون 37/4( ولت -الکترون 45/4اند. در نتیجه کاهش استتار الکترونی مؤثر و کاهش ابعاد، مقدار شکاف نواري مستقیم (غیر مستقیم) از مقدار انجام شده

طیف جذب اپتیکی محاسبه شده، توسط رسد. می GWاي ذره) در نظریه تابع گرین بسولت -الکترون 67/6(ولت  -الکترون 74/6در نظریه تابعی چگالی به مقدار 

، داراي خواص مختلف قابل نیترید -بورن دو الیهضلعی ششرود که ساختار اند. انتظار میبرجسته شدهولت  -الکترون 67/1 هاي اکسیتونی با انرژي بستگیحالت

  نیترید باشد. -اي براي آینده نانو الکترونیک بر پایه بورناي و نیز پتانسیل بالقوهتوجه

  

Study of the electronic and optical properties of multilayer hexagonal boron-nitride

Ashhadi,  Mojtaba1; Ketabi, Seyed Ahmad1; Shahtahmassebi, Nasser2

1 School of Physics, Damghan University, Damghan,
2 Department of Physics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

Abstract

First-principles calculations based on density functional theory (DFT), GW and Bethe−Salpeter equations are 
performed on the bilayer of Hexagonal Boron Nitride (bilayer h-BN) to investigate the electronic structure and 
optical properties. Due to the quantum confinement effect and the less efficient electronic screening, the value 
of direct (indirect) band gap increases from a value of 4.45 eV (4.37 eV) within the density functional theory to 
a value of 6.74 eV (6.67 eV) within the GW many-body Green's function theory. The calculated optical 
absorption spectra are dominated by exciton states with binding energy about of 1.67 eV. The structure of 
bilayer h-BN is expected to have various remarkable properties and it is a potential elementary structure for 
future Boron Nitride -based nanoelectronics.

PACS No. 78, 81  

   قدمهم

تواند خواص بعدي، می -دو ساختار اتمی اعضاي بلورهاي

ها را مشخص کند و ساخت این مواد براي الکترونی و اپتیکی آن

هاي اخیر در هاي کاربردي مطلوب است. پیشرفتانواع برنامه

بعدي  -ي زیادي در مورد مطالعه مواد دوعالقه گرافینتحقیقات 

ایجاد  )، راh-BNنیترید( -ضلعی بورندیگر مانند ساختارهاي شش

است اما  گرافینمشابه به ساختار  h-BNه است. ساختار کرد

ها کامالً از نوع کربنی خود متفاوت است. خواص فیزیکی آن

الکتریک پایین، هدایت ، از قبیل ضریب ديh-BNخواص مناسب 

حرارتی باال، استحکام و پایداري حرارتی مطلوب، مقاوم به 

الیه موجب شده  خوردگی و اکسیداسیون باال و ساختار بلوري الیه

. در در صنعت کاربرد داشته باشد هاي متعددياست که در زمینه

، پیوند داخلی هر الیه از نوع گرافینهمانند  h-BNساختار بلوري 

ه ب h-BNباشد. ها از نوع واندروالس میو پیوند بین الیه گرافین
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اش، که از لحاظ پذیر بودن شکاف انرژي الکترونیعلت تنظیم

ضلعی ي اختالف شکاف نواري بزرگ بین ششنتیجهساختاري 

BN، eV5~ با شکاف نواري صفر است، خواص  گرافین، و

هاي دهد. اخیراً الیهالکترونی و اپتیکی بسیار جذابی را ارائه می

نیترید بوسیله آزمایشات امواج فرا صوت و  -ضلعی بورنشش

-، ساخته شده]BN ]1ي الکترونی انرژي باال از ذرات تابش باریکه

اولیه بسیار کمی درباره خواص پاسخ اپتیکی  -اند. محاسبات اصول

وجود دارد، گرچه تعدادي از آزمایشات مربوطه،  h-BNاز دو الیه 

-استفاده می h-BNهاي اپتیکی براي مطالعه دو الیه که از روش

اولیه  -کنند، توسعه داده شده است. بنابراین، محاسبات اصول

 1شکل ( h-BNلکترونی و پاسخ اپتیکی دو الیه درباره خواص ا

 برخوردار است. گرافین) از عالقه زیادي به جامعه )ج( -(الف)

ساختار الکترونی و پاسخ اپتیکی نانو ساختارها، دو خواصی هستند 

 -کنشی بسکه هنوز نیاز به توضیحات مناسب دارد. اثرات برهم

هاي اپتیکی سامانه اي نقش مهمی در مطالعه خواص الکترونی وذره

، BNهاي ، نانو لولهBNضلعی هاي ششالیه -کم مانند تک -ابعاد

، ناشی از کاهش اثرات استتار و افزایش 2Dهاي الیه -و تک

در این پژوهش،  کند.الکترون، بازي می -همبستگی الکترون

نیترید با  -ضلعی بورنخواص الکترونی و اپتیکی دو الیه شش

)، محاسبه شده است. BSEسالپیتر ( -عادله بتهاستفاده از روش م

در نظر  GW) در تقریب QPذرات ( -همچنین اصالحات شبه

  اند.گرفته شده

  

  روش محاسبات

 -در این پژوهش، ابتدا خواص الکترونی حالت پایه دو الیه بورن

) در تقریب چگالی DFTنیترید با استفاده از نظریه تابعی چگالی (

ده است. براي انجام این کار از بسته ) انجام شLDAموضعی (

]. محاسبات موج 2محاسباتی کوانتوم اسپرسو استفاده شده است[

پتانسیل فوق نرم و شبهeV 750تخت با استفاده از انرژي قطع 

هاي انجام گرفته است. همچنین براي اطمینان از همگرایی، انتگرال

، 11616پک،  -بندي مونخورستمنطقه بریلوئن توسط سلول

هاي اتمی را بطور کامل انجام شده است. ثابت شبکه و مکان

و نیروي وارد بر  eV6-10واهلش کرده تا همگرایی انرژي حدود 

نیترید  -دست آید. یاخته اولیه دو الیه بورنب eV/Å 02/0هر اتم 

مورد بررسی در این پژوهش بصورت یاخته اولیه با تقارن 

. فاصله بین اتمی بدست آمده تدر نظر گرفته شده اس هگزاگونال

گیري است که با مقدار تجربی اندازهBN ،Å43/1براي دو الیه 

، h-BNاي ] سازگاري دارد و فاصله بین الیهÅ45/1 ]3شده 

Å31/3  .اي محاسبه شده در اینجا با فاصله بین الیههمچنین است

در . ]3[ تقریباً برابر است ،~Å3/3گیري شده مقدار تجربی اندازه

همچنین  این نتایج با نتایج دیگران مقایسه شده است. 1 جدول

خأل، براي جلوگیري از  =Å 20 bبراي بهینه سازي حجم،

هاي مجاور، استفاده در یاخته h-BNهاي اندرکنش بین دو الیه

  شده است.

  

نیترید در  -اي محاسبه شده بورنفاصله بین اتمی و فاصله بین الیه:  1جدول   

  ش و مقایسه آن با نتایج دیگراناین پژوه

هاي تجربیداده

  

 نتایج دیگران

GGA  

  محاسبات ما

LDA
  

  h-BNدو الیه 

 a(Å)فاصله بین اتمی   43/1  ]4[45/1  ]3[45/1

  d(Å) ايفاصله بین الیه31/3]4[57/3]3[3/3

  

توسط روابط  GW، در تقریب QP ذرات، -هاي شبهسپس، انرژي 

  شوند:زیر محاسبه می
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 -براي تعیین پتانسیل همبستگیعامل بازبهنجارش است.  Ziکه 

 زانگرو  ) که توسط پردیوLDAتبادلی از تقریب چگالی موضعی(

در  انرژي  -. در اینجا، خود]5[پارامتریزه شده، استفاده شده است

  ]:6شود[محاسبه می GW تقریب

)2       (                                                                     WiG  

کنش استتار کولمبی است. برهم Wو  ذره -تابع گرین تک G، که

توان از قسمت براي شامل کردن اثرات اکسیتونی میسرانجام، 

هایی در اي، که به سهم خود قطبي تابع گرین دو ذرههذر -حفره

پذیر از تابع هاي برانگیختگی دارد، استفاده کرد. بخش کاهشانرژي

 -منجر به معادله بته اياي مربوط به تابع گرین دو ذرهنقطه -چهار

سالپیتر اثرات برهمکنش  -با حل معادله بته شود.سالپیتر می
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 GWمحاسبات  ].6گیریم[حفره را در محاسبات نظر می -الکترون

پیتر کامالً نسبت به تعداد نوارها، انرژي قطع و تعداد سال -و بته

 BSEو  GWاند. محاسبات در منطقه بریلوئن، همگرا شده kنقاط 

  ] انجام گرفته است.7توسط بسته محاسباتی یامبو [

  

  

. (ج) h-BN. (الف) یاخته اولیه نماي جانبی و (ب) نماي باال دو الیه 1شکل 

. h-BNبراي دو الیه  bو فاصله بین دو الیه dاي بین الیه ابر یاخته و فاصله

  

  نتایج و بحث

) در DOSها (ساختار نواري الکترونی و چگالی حالت 2در شکل 

نشان داده شده  GWو  LDAطول راستاهاي تقارنی در سطح 

(ذرات مستقل) مقدار شکاف نواري مستقیم  LDAاست. در سطح 

 K (eV 45/4)eVو  M(بین نقاط  M(غیر مستقیم) در نقطه 

] بدست آمده eV 9/3]8توان آن را با مقدار ) است، که می37/4

 ]eV 61/4 ]9و همچنین با مقدار  BNضلعی حجمی براي شش

، مقایسه کرد. بعد از در BNي مجزاي بدست آمده براي تک الیه

ذرات)،  -(شبه GWانرژي در سطح  -نظر گرفتن اصالحات خود

 eV74/6)eV(غیر مستقیم) به مقدار ري مستقیممقدار شکاف نوا

، GWتوان همچنین با مقدار کند، که می) افزایش پیدا می67/6

eV 4/5]8ضلعی حجمی ] بدست آمده براي ششBN  و با مقدار

، BNي مجزاي ] براي تک الیهeV 9/7]9 اخیربدست آمده 

مقایسه کرد. کاهش ابعاد و کاهش استتار منجر به افزایش 

ذرات  -شود، بنابراین شکاف شبهالکترون می -لکترونهمبستگی ا

]. این اثر ممکن است کمک به درك بزرگی 8[ کندافزایش پیدا می

، کند. BNضلعی حجمی در مقایسه با شش h-BNشکاف دو الیه 

، در DFT-LDAذرات در شکاف انرژي  -چنین اصالحات شبه

افزایش  تواند باعثنتیجه کاهش استتار الکترونی مؤثر که می

 2باشند. مقادیر نسبی در جدول ، میبرهمکنش کولمبی شود

نشان داده شده است،  2یسه شده است. همانطور که در جدول مقا

هاي نسبت به انرژي GWانرژي در تقریب  -اصالحات خود

شم در تقریب چگالی موضعی نسبتاً قابل توجه هستند، با  -کوهن

  . 76%یا حدود eV 2مقداري حدود 

  

و  DFT(LDA)) در سطح eVمقادیر شکاف نواري (برحسب  : 2ولجد

GW(RPA)  (ستون دوم و سوم)، نشان داده شده است. براي مقایسه، مقادیر

نیز نشان داده  BNي مجزاي و تک الیه BNضلعی حجمی مربوط به شش

در داخل  Kو  Mاند. همچنین مقادیر شکاف نواري غیر مستقیم بین نقاط شده

  ن داده شده است.پرانتز نشا

GW(RPA)  DFT(LDA)ساختار  

 BNضلعی حجمی شش  ]8[9/3  ]8[4/5

  h-BNدو الیه 45/4) 37/4( 74/6) 67/6( 

  h-BNتک الیه   ]9[61/4  ]9[9/7

  

نشان داده شده است.  3در شکل  BNطیف جذب اپتیکی دو الیه 

حفره  -ذره با و بدون برهمکنش الکترون -اصالحات شبه

)GW+BSEنحنی قرمز رنگ، ، مGW+RPA،منحنی آبی رنگ ، 

در نظر  است، قطبیده xکه نور در راستاي محور بترتیب) هنگامی

-اند. موقعی که اصالحات خود انرژي را در نظر میگرفته شده

آبی) حرکت  -هاي باال (انتقالگیریم، تمام طیف به سمت انرژي

ا در حفره ر -هاي الکترونکنند اما موقعی که برهمکنشمی

بنابراین اثر  گردد.کنیم، تمام طیف به عقب بر میمحاسبات وارد می

آشکاراي بین شکاف نواري باز شده ناشی از اصالحات  حذف

ذره و جذب اپتیکی ناشی از اثرات اکسیتونی، وجود دارد.  -شبه

شود، که یک مشاهده می eV 07/5اولین قله جذب در انرژي 

توان آن را با روشن) است و می اکسیتون فعال اپتیکی (اکسیتون

 eVانرژي مشاهده شده در BNاولین قله جذب تک الیه مجزاي 

، h-BN انرژي بستگی اکسیتون دو الیه ].10[ ، مقایسه کرد6/5

eV 67/1 توان مرتبط با افزایش است. این انرژي بستگی باال را می

ه برهمکنش کولمبی و کاهش ابعاد ساختار، دانست. مکان اولین قل

نشان داده شده است. انرژي بستگی قوي  3در شکل  I1جذب 

الکتریک نتیجه استتار ضعیف تابع دي h-BNاکسیتون در دو الیه 
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ترین اکسیتون پایین 3در شکل  I1در باالي اولین قله جذب  است.

D1  در انرژيeV 56/5 با انرژي بستگیeV 18/1 .قرار دارد  

   

  

نیترید در طول راستاهاي تقارنی  -دو الیه بورن. ساختار نواري الکترونی 2شکل 

(خط چین) رسم  GW(RPA)(خط پر) و تقریب  DFT(LDA)که در سطح 

) در سمت راست نشان داده شده است. DOSها (شده است. چگالی حالت

و مبدأ انرژي بطور دلخواه بعنوان بیشینه نوار  eVمقیاس انرژي بر حسب 

ظرفیت انتخاب شده است. 

  

) اکسیتون تاریکسیتون یک اکسیتون غیر فعال اپتیکی (این اک

  است.

  

  

براي نور قطبیده موازي با دو الیه که  BN. طیف جذب اپتیکی دو الیه 3شکل 

، منحنی آبی رنگ) GW+RPA، منحنی قرمز رنگ) و بدون ( GW+BSEبا (

ترین حفره، محاسبه شده است. اولین قله جذب و پایین -برهمکنش الکترون

  نشان داده شده است. D1و  I1تون بصورت اکسی

  

  گیرينتیجه

-هاي الکترونی و اپتیکی دو الیه ششدر این پژوهش، خاصیت 

ذره  -، همراه با اصالحات شبهBSEضلعی بورن نیترید از روش 

)QP در تقریب (GW .محاسبات ساختار نواري  مطالعه شده بودند

GW ت آوردن انرژي براي بدس -نشان داد که اصالحات خود

به  ، ضروري هستند.h-BNذره براي دو الیه  -خواص دقیق شبه

ها ناشی از کاهش ها و حفرهعلت افزایش همپوشانی بین الکترون

، طیف جذب h-BNابعاد و اثرات استتار الکترونیکی دو الیه 

 eVاپتیکی بوسیله اولین اکسیتون مقید با انرژي بستگی باالي

  .، برجسته شده بودند67/1

، h-BNانرژي بستگی قوي دو الیه  بینیم کهابراین آشکارا میبن

-ي ضعیف بودن و بویژه غیر جایگزیده بودن استتار دينتیجه

ضلعی دو رود که ساختار ششانتظار می، بنابراینالکتریک، است. 

اي و نیز نیترید، داراي خواص مختلف قابل توجه -الیه بورن

نیترید  -و الکترونیک بر پایه بورناي براي آینده نانپتانسیل بالقوه

آینده براي تجربی آزمایشات کنیم که باشد و همچنین پیشنهاد می

اي و ذره -هاي جذب و بررسی اثرات بسگیري قلهاندازه

  .، انجام شوندh-BNاکسیتونی دو الیه 
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