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(دريافت مقاله 1399/08/20 :؛ دريافت نسخة نهايی)1399/09/01 :

چکیده
در اين پژوهش ،ويژگیهای مکانيکی ،نوری و انتقال الکترونی دو فاز از بوروفسفين گرافينگونه با استفاده از نظرية تابعی چگالی بررسی و مقايسه
میشود .بوروفسفين گرافينگونه ،ساختاری النه زنبوری با نسبتهای مساوی از اتمهای بور و فسفر است که در دو فاز همسانگرد و ناهمسااانگرد
معرفی شده است .به اين منظور ساختار نواری ،چگالی جزيی حاالت الکتروناای ،ماادولهااای يانااس ،نساابتهااای پواسااون ،تاااب دیالکتريااك و
مشخصههای جريان -ولتاژ محاسبه و مقايسه میشوند .نتايج نشان میدهد که فاااز ناهمسااانگرد بوروفساافين گاارافينگونااه ،يااك شاابهفلااز و فاااز
همسانگرد آن ،يك نيمه رسانا با گاف انرژی مستقيم  0/9الکترون ولت است .همچنين مدول يانس برای هر دو فاز در راستای زيگزاگ و آرمچياار
بلور بيشترين و نسبت پواسون در اين دو راستا ،کمترين مقادير را دارند .ويژگیهای نوری اين دو ساااختار شااامف ايا اتااالف اناارژی ،ااري
شکست ،ري خاموشی ،رسانندگی نوری و ري بازتابش برای ميدانهای الکتريکی موازی و عمود باار سا دو نانوالياة مااورد م العااه بااا
تقري فاز تصادفی از قسمتهای حقيقی و موهومی تاب دیالکتريك به دست میآيند .انرژی پالسمونهااا باارای فاااز ناهمسااانگرد  2/24و 8/88
الکترون ولت در راستای آرمچير و  9/01الکترون ولت در راستای زيگزاگ و برای فاز همسانگرد 3/38 ،و  9/12الکترون ولت در هر دو راستا باه
دست آمدهاست .هر دو فاز در مقابف نور مرئی ق بيده در راستای عمود بر بلور ،شفاف بوده و ميزان بازتاب و جذب آنها صفر است .با توجااه بااه
عبور /جذب /بازتابش گزينشی موج الکترومغناايسی در دو بلور مورد م العه ،اين ماده به عنوان گزينهای مناس در ساخت ادوات نانوالکترونيك
نوری پيشنهاد میشود .در ويژگیهای انتقال الکترونی فاز همسانگرد ،رفتار اهمی و همسانگردی در مشخصه جريان -ولتاژ پس از ولتاااژ سااوييدة
آستانه  0/9ولت مشاهده میشود .با توجه به سرعت فرمی باالی حامفهای بار در فاااز ناهمسااانگرد بوروفساافين (  ،) 7 / 05 105 m sاياان ماااده
قابليت استفاده در ادوات نانوالکترونيکی را خواهد داشت.

واژههای كلیدی :بوروفسفين گرافينگونه ،نظرية تابعی چگالی ،مدول يانس ،تاب دیالکتريك ،انتقال الکترونی

 .1مقدمه

شبه فلز با مخروط ديراک در انرژیهای کم به دليف دارا بودن

پس از ساخت موفقيت آميز گرافين ] [1در سال ،2004

فرميونهای ديراک بدون جرم ،رسانندگی الکتريکی بسيار خوبی

دريچهای جديد به دنيای مواد دو بعدی باز شد .گرافين يك

دارد .اين ساختار دو بعدی از لحاظ نوری ،شفاف و از نظر
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مکانيکی بسيار سخت است .با توجه به سرعت فرمی باالی شبه

نوری و انتقال الکترونی اين دو فاز از بوروفسفين گرافينگونه

و با

که يکی ناهمسانگرد ( )g-aiBPو ديگری همسانگرد ()g-iBP

عملکرد باال برای کاربرد در ادوات نانوالکترونيکی محسوب

است بررسی و نتايج مقايسه خواهد شد .نتايج نشان میدهد که

میشود ولی عدم وجود گاف انرژی در ساختار نواری گرافين،

فاز ناهمسانگرد و همسانگرد  g-BPبه ترتي

شبه فلز و نيمه

کاربرد آن را محدود ساخته است.

رسانا هستند و در ويژگیهای فيزيکی آنها ناهمسانگردی و

ذرات در گرافين ،اين ساختار دو بعدی گزينهای مناس

پس از گرافين به تدريج از خانوادة مواد دو بعدی ،تعداد

همسانگردی مشاهده میشود .با توجه به ويژگیهای انتقال

ديگری از ساختارهای عنصری و ترکيبی سنتز و بررسی شدند

الکترونی ،نوری و عبور /جذب /بازتابش انتخابی امواج

که از آن جمله میتوان از فسفرين ] ، [2سيليسين ] ، [3ژرمانين

الکترومغناايسی در دو بلور مورد م العه  ،g-BPاين ماده به

] ، [6] MoS2 ، [5] h-BN ، [4بوروفين ] [7و  ...نام برد .در

عنوان گزينهای مناس

در ساخت ادوات نانوالکترواپتيکی

اين خانواده ( h-BNبا ساختار النه زنبوری از اتمهای بور و

پيشنهاد میشود.

نيتروژن) ساختاری مشابه گرافين دارد و يك نيمه رساناست.
ساختارهای دو بعدی عنصری فسفرين و بوروفين ،که به ترتي
شامف عناصر فسفر و بور هستند در فازهای مختلفی سنتز

 .2مراحل محاسبات
در اين بخش به بررسی ويژگیهای الکترونی ساختار

g-BP

شدهاند .بوروفين در سال  2015توسط دو گروه تحقيقاتی مجزا،

ناهمسانگرد و همسانگرد ( g-aiBPو

در آزمايشگاه به روش  CVDو روی زير الية ( Ag )111ساخته

بررسی ساختار الکترونی بر اساس نظرية تابعی چگالی با اعمال

شد ] 7و  .[8اين ماده در ساختارهايی با حفرههای شش گوشی

تقري

تعميم يافته توسط کد  PWscfاز بستة محاسباتی

و چروکيده مشاهده شده است ] .[13-9بوروفين میتواند

کوانتوم اسپرسو ] [17انجام شده است .سلول واحد،

ساختاری النه زنبوری همانند گرافين تشکيف دهد ولی به تنهايی

ارتورومبيك (راست لوزی ساده) و شامف دو اتم بور و دو اتم

و بدون زير اليه ناپايدار است .ساختار گرافينگونه از بوروفين

فسفر است (شکف  .)1ثابتهای شبکه )g-aiBP( g-iBPپس از

در سال  2018روی زير اليه ) Al (111سنتز شده است ].[14

واهلش کامف سلول و مکان اتمها( a = 5 / 563 Å ،جهت

ناهمسانگردی در ويژگیهای الکترونی ،مکانيکی و نوری از

آرمچير)،

c = 20 Å

خصوصيات بارز بوروفين است .به تازگی يانس زونس و

(  b = 3 / 219 Å ، a = 5 / 568 Åو  ) c = 20 Åبه دست آمدهاند

همکارانش در سال  2019ساختار دو بعدی النه زنبوری ديگری

که با نتايج پژوهش قبلی م ابقت دارد ] .[16خأل مابين

را که شامف نسبتهای مساوی از اتمهای فسفر و بور است با

صفحات بوروفين در جهت محور  zبه منظور حذف برهمکنش

نام بوروفسفين معرفی کردند ] .[15نتايج پژوهش آنها نشان

اليههای موازی بوروفين 20 Å ،در نظر گرفته شدهاست .انرژی

میدهد که اين ماده مخروط ديراک داشته و با توجه به م العات

ق

 50Ryو تقسيم بندی فضای وارونه  20 24 1انتخاب

ديناميك مولکولی ،ساختاری پايدار است .بور و فسفر که در

شده است ] .[18واهلش کامف شبکه و مکان اتمها تا

يك الکترون از

eV
نيروی
Å
پيوندها  PBP =119 / 99 ، BPB =120 / 02و اول پيوند

جدول مندلي

همسايه کربن هستند و به ترتي

کربن کمتر و بيشتر دارند با تشکيف پيوندهای  ، sp2دو ساختار
النه زنبوری همانند گرافين تشکيف میدهند ] [16که در پژوهش
حا ر ،اين ساختار جديد بوروفسفين گرافينگونه ()g-BP
ناميده شده است .در اين پژوهش با استفاده از نظرية تابعی
چگالی و تاب گرين غير تعادلی ويژگیهای الکترونی ،مکانيکی،

شي

 )g-iBPمیپردازيم.

( b = 3 / 212 Åجهت زيگزاگ) و

 10−3انجام شدهاست .در بلور  ،g-iBPزاوية بين

 1 / 854 Å ، B-Pبه دست آمدهاند و در بلور  g-aiBPزاوية بين
پيوندها ، BBP =119 / 27

BPP =119 / 28

به دست

آمدهاند که از زاوية  120در بوروفين گرافينگونه کمی انحراف
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شکل  .1نمای باال از (ال )  g-aiBPو (ب)  g-iBPو سلول واحد آنها.

شکل  .2تصوير شبيهسازی  STMاز (ال )  g-aiBPو (ب) .g-iBP

،1 / 65 Å

ديراک که توسط اوربيتالهای  pzاتمهای بور و فسفر در مسير

نشان میدهد .اول پيوند  B-P ،B-Bو  P-Pبه ترتي

 1 / 854 Åو  2 / 113 Åبه دست آمدهاست .نتايج اين پژوهش

تقارنی   − Yتشکيف شده است ،کج شدگی ذاتی دارد ،به

نشان میدهد که عالوه بر همسانگردی و ناهمسانگردی در

عبارت ديگر محور اين مخروط ديراک نسبت به راستای

شکف ساختار  ،g-BPدر خصوصيات مکانيکی ،نوری و انتقال

انحراف دارد .تحقيقات اخير نشان میدهد در ساختار

الکترونی نيز همسانگردی و ناهمسانگردی وجود دارد .در شکف

بوروفين  8 Pmmnنيز چنين کجشدگی مشاهده شده و توسط

 2تصوير شبيهسازی  STMاز  g-BPنشان داده شده است.

ميدان الکتريکی خارجی قابف تغيير است ] .[19سرعت فرمی

g-iBP

 7 / 05 105 m sو ميزان کجشدگی مخروط ديراک  = 0 / 055

ديمرهای  B-Bو  P-Pدر  g-aiBPو ديمرهای  B-Pدر
مشاهده میشود.

به دست آمده است که توافق خوبی با نتايج پژوهش قبلی
دارد .همان اورکه در شکف  .3ال

 .3ویژگیهای الکترونی بوروفسفین گرافینگونة
ناهمسانگرد و همسانگرد
نمودارهای چگالی حاالت جزيی ( )PDOSو ساختار نواری در
شکفهای  3و  4نشان داده شده است g-aiBP .مانند گرافين
يك شبه فلز با مخروط ديراک است .با توجه به ( PDOSشکف
 .3ال ) و ساختار نوارهای انرژی (شکف  .3ب) ،اين مخروط

z

][15

ديده میشود ،پيوند 

توسط اوربيتالهای  pzاتم های بور و فسفر در ااراف تراز
فرمی و پيوند  توسط اوربيتالهای  px ،sو  pyاتمهای بور و
فسفر که دورتر از تراز فرمی قرار دارند تشکيف شده است.
نمودارهای  PDOSو ساختار نواری  g-iBPدر شکف  .4ال
و  .4ب نشان داده شده است .همان اور که مشاهده میشود
اين فاز از  ،g-BPيك نيمه رسانا با شکاف مستقيم 0/9 eV
است.
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شکل ( .3ال ) چگالی جزيی  g-aiBPو (ب) ساختار نوارهای انرژی  .g-aiBPانرژی فرمی به صفر انتقال داده شده است.

شکل ( .4ال ) چگالی جزيی  g-iBPو (ب) ساختار نوارهای انرژی  .g-iBPانرژی فرمی به صفر انتقال داده شده است.

تبهگنی دوگانه در مسير  SXو  YSدر ساختار نواری

g-iBP

مشاهده میشود .با اين که نوارهای انرژی (در نقاط  Xو  )Yدر
مسير  YΓو  XΓتبهگنی خود را از دست میدهند و هر يك به
دو نوار مجزا تبديف میشوند ولی وارونگی نوارهای انرژی رخ
نمیدهد و نقاط ديراک تشکيف نمیشود .سهم اصلی حالتهای
ااراف تراز فرمی مربوط به اوربيتالهای  pzاتمهای بور و فسفر
است .تراز فرمی دقيقاً در بيشينة نوار ظرفيت قرار گرفتهاست.

 .4ویژگیهای مکانیکی بوروفسفین گرافینگونة
ناهمسانگرد و همسانگرد
در اين بخش ويژگیهای مکانيکی  g-BPبا اعمال کرنشهای
کوچك در ناحيه کشسان بررسی شدهاست .کرنش با توجه به

راب ة

L − L0
L0

تعري

=  ،  Lبه صورت نسبت تغيير اول به اول اوليه

میشود که نماية  Lراستای اعمال کرنش L0 ،اول

اوليه و  Lاول پس از اعمال کرنش است .با اعمال کرنش
اولی تك محوری در راستای ،)b( a
(

b − b0
b0

a − a0
= a
a0

=  ،)  bتنش  )  a (  bدر راستای عر ی ايجاد

میشود که با واهلش سلول در راستای عر ی به صفر رسانده
میشود .برای کرنش دو محوری  )  a =  b (  abو همچنين
کرنش برشی ،با واهلش موقعيت اتمهای سلول پس از اعمال
کرنش ،نيروی وارد بر آنها به صفر میرسد .در پژوهش حا ر
برای محاسبة ثابتهای کشسانی (  ،) Cاز شي

نمودارهای
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تنش-کرنش استفاده شده است (

 =0

 
 

=  [20] ) Cو

چهار ثابت کشسانی مستقف  C12 ، C22 ، C11و  C44برای
 g-aiBPبه ترتي

 24/3 N/m ،152/2 N/m ،137/8 N/mو

 45/7 N/mو برای  g-iBPبه ترتي
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از راستای  bاست .مدول يانس  g-BPدر مقايسه با گرافين و

h-

 BNکمتر و در مقايسه با ژرمانين و سيليسين بيشتر است.
بنابراين میتوان گفت ساختار  g-BPاز گرافين و  h-BNنرمتر
ولی در مقايسه با ژرمانين و سيليسين ،سختتر است ] .[21الزم

،143/4 N/m

به ذکر است با اعمال کرنش تك محوری و دو محوری در نق ة

 28/7 N/m ،144/8 N/mو  50/75 N/mبه دست آمدهاند که به

ديراک  g-aiBPگاف انرژی ايجاد نمیشود و در شکاف انرژی

غير از  ، C12نتايج به دست آمده با پژوهش يانس زنس و

 g-iBPتغييرات کوچکی حاصف میشود (با کرنش تك محوری

همکارانش که ثابتهای کشسانی را از اريق نمودار انرژی-

 10درصد ،مقدار شکاف انرژی به اندازة  0/02 eVافزايش

کرنش به ترتي

 34/8 N/m ،154/7 N/m ،136/6 N/mو

میيابد).

 49/6 N/mبرای  g-aiBPبه دست آوردهاند ،م ابقت دارد ].[15
مدولهای يانس در دو راستای  aو  bبا استفاده از روابط
C11C22 − C122
C C − C2
 Ya = 11 22 12و
C22
C11

=  Ybو نسبت پواسون

C12
C
نيز با استفاده از روابط   a = 12و
C11
C22

=   bمحاسبه و

نتايج در جدول  1آورده شده است.
نمودار مدول يانس در راستای دلخواه با استفاده از راب ة
 2 2
C S



نمودار

2
C11C22 − C12
 C C − C2
12 −2 C
C11 S4 + C22 C4 +  11 22
12

C
44


نسبت

پواسون

نيز

با

استفاده

= ) Y( 

و

در اين بخش ،ويژگیهای نوری  g-BPشامف تاب دیالکتريك
مختلط ( )  ،)  = Re(  ) + i Im( اتالف انرژی،
شکست (،)n

خاموشی (،)k

ري

رسانندگی نوری )  ( با تقري

ري

ري

بازتابش ( )Rو

فاز تصادفی م العه شده است.

تاب دیالکتريك مختلط که شامف دو بخش حقيقی و موهومی
است يکی از مهمترين کميتهای نوری بوده و با به کارگيری
آن میتوان ديگر ويژگیهای نوری ماده را بررسی کرد .قسمت

از

راب ة

2 

C C − C12
 C11 + C22 11 22
)  C2 S2 − C12 ( S4 + C4


C
44

 ( ) = 
2


C C − C12
C11 S4 + C22 C4 +  11 22
−2 C12  C2 S2


C44



در شکفهای  .5ال

 .5ویژگیهای نوری g-BP

حقيقی تاب دیالکتريك ( )  ،) Re(جريان حامفهای بار و
ق بش محيط در حضور ميدان الکترومغناايس خارجی و
قسمت موهومی تاب
الکترون -فوتون را توصي

دیالکتريك ( )  ،) Im(برهمکنش
میکنند.

در اين پژوهش ،قسمت حقيقی و قسمت موهومی تاب دی-

و  .5ب نشان داده شده است .در اين

الکتريك مختلط توسط پاسخ تك الية  g-BPبه موج

روابط  C = cos  ، S = sinو  زاوية راستای دلخواه

الکترومغناايسی فرودی در سه حالت با ق بشهای متفاوت ،دو

نسبت به جهت  aبلور است .مدول يانس و نسبت پواسون

(جهت  aو  bبلور) و يك حالت عمود بر

g-aiBP

به ميزان قابف مالحظهای در مقايسه با

g-iBP

ناهمسانگرد است .بيشترين و کمترين مدول يانس ،برای
 g-aiBPبه ترتي

در راستای  bو راستای

حالت موازی س
س

(جهت  cبلور) ،محاسبه شده است و پس از تعيين آنها،

ساير کميتهای نوری بررسی شدهاند .قسمت موهومی تاب

 45بلور است.

دیالکتريك با در نظر گرفتن سهم تمام گذارهای بين نواری

بيشترين نسبت پواسون برای  ، g-aiBPمقدار  0/3و در زاوية

مستقيم از حالتهای پر شده در تراز ظرفيت (  )  kvبه

b

حالتهای خالی در تراز رسانش (  )  kcاز راب ة زير به دست

 45است و کمترين نسبت پواسون  g-BPدر راستای  aو
رخ می دهد .نسبت پواسون  g-aiBPدر راستای  aاندکی کمتر

میآيد ]:[22
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 ،)N/mمدولهای يانس ( بر حس

 )N/mو نسبتهای پواسون در دو راستای  aو  bبرای

 g-BPمحاسبه شده در پژوهش حا ر و پژوهش يانس زنس و همکارانش ].[15
روش
پژوهش حا ر

g-aiBP

پژوهش يانس زنس و همکارانش
پژوهش حا

g-aiBP

ر g-iBP

C11

C22

C12

C44

Ya

Yb

a

b

137/8

152/2

24/3

45/7

133/9

147/9

0/16

0/18

136/6

154/7

34/8

49/6

128/8

145/8

0/22

0/25

143/4

144/8

28/7

50/75

142/4

141

0/198

0/20

شکل  .5مقايسة (ال ) مدول يانس و (ب) نسبت پواسون وابسته به  θبرای  g-iBPو .g-aiBP

)

(

( Ekc − Ekv −  , )1

2

 kc p.r  kv

4  e2

  dk
m2 2

= ) Im( 

c,v

که  E kvو  E kcانرژی الکترونها در حالتهای متناااظر   kvو
  kcهستند .قسمت حقيقی تاب دیالکتريك نيز با اسااتفاده از
راب ة کرامرز-کرونيك به شکف زير محاسبه میشود:
) +   Im( 
2
P
d  ,
 0  2 − 2



()2

Re(  ) =1 +

نوری  g-aiBPنيز ظاهر میشود .در حالی که ويژگیهای نوری
برای  g-iBPدر دو راستای  aو  bيکسان است ولی با جهت

c

متفاوت است.
مقدار قسمت حقيقی تاب دیالکتريك در انرژی صفر ،ثابت
دیالکتريك استاتيك را مشخص میکند که برای  g-aiBPو
 g-iBPبه ترتي

 1/24و  1/26در راستای  cو برای

g-iBP

در اينجا  Pقسمت اصلی انتگرال است .نمودار قسمت حقيقی و

مقدار  3/7در راستای  aو  bبه دست آمده است .نتايج نشان

انرژی فوتون

میدهد برای هر دو ساختار ،ثابت دیالکتريك نوری (ثابت

تا  .6د نشان

دیالکتريك در انرژیهای باال) برابر است با  . 0/98عالمت

داده شده است .در نمودارهای قسمت حقيقی و قسمت

مثبت (منفی) قسمت حقيقی تاب دیالکتريك يك ماده ،رفتار

دیالکتريك  ، g-aiBPناهمسانگردی مشاهده

دیالکتريکی (فلزی) آن ماده را نشان میدهد .در گسترههای

میشود؛ به عبارت ديگر محورهای نوری آن رفتارهای متفاوتی

انرژی که قسمت حقيقی تاب دیالکتريك منفی است امواج در

از خود نشان میدهند .اين ناهمسانگردی در ديگر ويژگیهای

محياط منتشر نمیشوند و تا حااد زيادی فرايند بازتابش رخ

قسمت موهومی تاب

دیالکتريك بر حس

فرودی برای  g-aiBPو  g-iBPدر شکف  .6ال
موهومی تاب

جلد  ،20شمارة 4

765

مقایسة ویژگیهای مکانیکی ،نوری ...

شکل ( .6ال ) و (ب) قسمت حقيقی( ،ج) و (د) قسمت موهومی تاب دیالکتريك مختلط برای  g-iBPو . g-aiBP
جدول  .2مکان قلههای قسمت موهومی تاب دیالکتريك ،ريشههای قسمت حقيقی تاب دیالکتريك و قلههای اي
حس

اتالف انرژی الکترونها بر

 eVبرای  .g-aiBPاعداد پر رنس نشان دهندة انرژیهای پالسمونی هستند.
g-aiBP
Re(  ) = 0

E||c

E||b

E||a

E||c

E||b

E||a

E||c

) Max Im( 
E||b

E||a

8/27

2/24

0/38

10/01

1/055

6/0

8/03

0/27

0/089

9/52

4/39

0/8

10/35

2/19

8/73

9/42

0/67

0/66

10/45

5/93

1/34

-

6/795

-

9/89

0/86

1/03

-

9/01

3/3

-

8/92

-

-

4/86

2/69

-

9/52

3/46

-

-

-

-

5/64

5/6

-

10/1

8/88

-

-

-

-

6/51

-

-

-

9/23

-

-

-

-

-

-

MaxEEls

میدهد .الزم به ذکر است که قسمت حقيقی و موهومی تاب

دیالکتريك) برای  g-aiBPو  g-iBPگزارش شده است .يکی از

دیالکتريك در هر سه راستا بعد از  10/9 eVهمگرا میشوند.

شرطهای الزم برای ايجاد برانگيختگیهای پالسمونی ،صفر

در جدولهای  2و  3مکان صفرهای قسمت حقيقی تاب

شدن قسمت حقيقی تاب دیالکتريك است که در بحث نمودار

دیالکتريك (مکانهای تغيير عالمت قسمت حقيقی تاب

اتالف انرژی به آن اشاره خواهد شد .نتايج نشان میدهد موج
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جدول  .3مکان قلههای قسمت موهومی تاب دیالکتريك ،ريشههای قسمت حقيقی تاب دیالکتريك و قلههای اي

اتالف انرژی الکترونها بر

حس  eVبرای  .g-iBPاعداد پر رنس نشان دهندة انرژیهای پالسمونی هستند.
g-iBP
Re(  ) = 0

E||c

E||b

E||a

E||c

E||b

E||a

E||c

) Max Im( 
E||b

E||a

8/31

3/38

3/38

9/84

2/64

2/62

8/07

1/11

1/11

10/40

9/12

9/12

10/36

3/04

3/05

9/73

1/48

1/48

-

9/38

9/38

-

6/57

6/57

-

2/42

2/42

-

-

-

-

8/82

8/98

-

6/4

6/4

MaxEEls

شکل  .7مقايسة اي

اتالف انرژی برای (ال )  g-iBPو (ب) .g-aiBP

ق بيده در راستای  aبا انرژی  ،8-6/73 eVدر راستای  bبا

تاب دیالکتريك  g-iBPمشاهده میشود .تکينگی در نمودار

نور

قسمت موهومی تاب دیالکتريك در انرژیهای نزديك صفر،

انرژی ( 1/2-055/19 eVنور سرخ ،نارنجی و زرد از اي

مرئی) و  6/8-795/92 eVو در راستای  cبا انرژی

ويژگی فلزی  g-aiBPرا نشان میدهد.

 10/10-01/35 eVدر محيط  g-aiBPمنتشر نمیشود .در محيط
 ،g-iBPموج ق بيده در راساتای  aو  bبا انرژی 3-2/05 eV
(نور زرد ،سبز ،آبی و بنفش از اي

نور مرئی) و

 6/8-57/98 eVو در راستای  cبا انرژی 9/10-84/36 eV
منتشر نمیشود .قلههای قسمت موهومی که گذارهای بين
نواری دستگاه را نشان میدهد در مکانهايی قرار دارند که
جذب فوتون بيشينه است و اتالف انرژی موج الکترومغناايس
در ماده رخ میدهد .در جدولهای  2و  3مکان قلههای قسمت
موهومی تاب دیالکتريك برای  g-aiBPو  g-iBPگزارش شده
است .گاف نوری حدود  0/8 eVدر نمودار قسمت موهومی

در شکف  ،7اي

احتمال اتالف انرژی در واحد اول برای

الکترون ( )EELsدر حال عبور از ماده نشان داده شده است
(

) Im( 
Re(  )2 + Im(  )2

1


= ) (.) EELs = Im

قلههای

اي

اتالف انرژی در مکانی تشکيف میشود که )  Re( و ) Im( 

هر دو کوچك باشند .همان اور که قبالً اشاره شد يکی از
شرطهای الزم برای ايجاد برانگيختگیهای پالسمونی ،صفر
شدن قسمت حقيقی تاب دیالکتريك است ولی شرط کافی
نيست .ريشههای )  ، Re( دو دسته هستند :در بعضی صفرها
تغيير عالمت )  Re( از مثبت به منفی است که در نزديك اين
ريشهها )  Im( مقدار بيشينه خود را دارد .در برخی ديگر از
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ريشهها تغيير عالمت )  Re( از منفی به مثبت است و ) Im( 

رنسهای سرخ ،نارنجی و زرد در مقايسه با رنسهای آبی و

نيز مقادير کوچکی دارد .مکان دستة دوم از صفرهای قسمت

بنفش ميرايی کمتری دارند.

حقيقی تاب دیالکتريك با مکان شاخصترين قلههای اي
اتالف انرژی يکسان است و انرژی برانگيختگیهای پالسمونی
(برانگيختگیهای دسته جمعی چگالی بار الکتريکی) دستگاه را
نشان میدهد (در جدولهای  2و  3با اعداد پر رنس نشان داده
شده است) .در انرژیهای بيشتر از انرژی پالسمونی ،اتالف
انرژی به مقدار صفر میرسد .نور با انرژی کمتر از انرژی
پالسمونها ،از س

بازتاب میشود و با انرژی بيشتر از انرژی

پالسمونها ،از ماده عبور میکند .انرژی پالسمونهای حجمی
برای  8/88 ،g-aiBPو  9/01 ،2/24و  10/45الکترون ولت و
برای  9/12 ،3/38 ،g-iBPو  9/12 ،3/38و  10/40الکترون
ولت به ترتي
ري
موهومی

در راستاهای  aو  bو  cبه دست آمده است.
شکست و ري
ري

خاموشی (قسمتهای حقيقی و

شکست مختلط) از ديگر ويژگیهای نوری

هستند که نمودار آنها در شکف  8نشان داده شده است .ري
شکست استاتيك  g-iBPدر راستای  aو  cبه ترتي

 1/9و

 1/12است .همان اور که در هر دو نمودار ري

شکست

(شکفهای  .8ال

شکست در

و  .8ب مشاهده میشود ري

برخی گسترههای انرژی از يك کوچكتر است .در اين نواحی،
اتالف انرژی الکترونها بيشينه است .ري

خاموشی معياری

برای بررسی ميزان جذب موج الکترومغناايسی توسط يك ماده
است .در گسترهای که

ري

خاموشی کوچك است موج

الکترومغناايس به آسانی از بلور عبور میکند ولی در بازههای
انرژی که

ري

خاموشی ،مقادير بزرگتری دارد موج

الکترومغناايس به سختی به داخف بلور نفوذ پيدا میکند و در
نتيجه به سرعت در داخف آن ميرا و خاموش میشود (شکفهای
 .8ج و  .8د) .همان اورکه در نمودارهای
مشاهده میشود در اي

ري

خاموشی

نور مرئی برای راستای  aبلور

 ،g-aiBPرنسهای سرخ ،نارنجی و زرد کمترين ميرايی و
رنسهای آبی و بنفش بيشترين ميرايی را دارند در حالی که در
راستای  bرنس سرخ بيشترين و رنسهای سبز ،آبی و بنفش
کمترين ميرايی را دارا هستند .در راستای  aو  bبلور ،g-iBP


کميت نااوری ديگاار ،رسااانندگی نااوری ( ) Im( 
4

= )

است که به قسمت موهااومی تاااب دیالکتريااك بسااتگی دارد و
گذار الکترونها را با جذب فوتون از حالااتهااای اشااغال شااده
نوار ظرفيت در زير تراز فرمی به اولين حالتهای اشغال نشاادة
نوار رسانش در باالی تراز فرمی بيان میکند .گذار بين نواری از
يك مقدار آستانه آغاز میشود که با گاااف نااواری براباار اساات.
و  .9ب مشاااهده ماایشااود،

همان ور که در شکفهای  .9الا

مقدار آستانه برای  g-aiBPو  g-iBPبه ترتيا

صاافر و 0/8 eV

در راستای  aو  bاست .کاهش و افاازايش رسااانندگی نااوری بااا
افزايش انرژی فوتون فرودی ،نشان دهندة لبههای جذب اساات.
هر دو ساختار در راستای  cتقريباً رفتار نااوری يکسااانی دارنااد.
لبة جذب در اين راستا حدود  7 eVاست همچنااين رساانندگی
نوری برای انرژیهای بيشتر از  ،10/9 eVناچيز بااوده و در هاار
سه راستا همگرا میشود .در گسترههااايی از اناارژی فوتااون کااه
رسااانندگی نااوری و ااري

خاموشاای ناااچيز هسااتند مااوج

الکترومغناايس از داخف بلور به راحتی منتقااف ماایشااود .مااوج
الکترومغنااااايس در محااايط  g-aiBPدر بازههاااای انااارژی
( 2/3-5/5 eV ،4- 5 eVنور سبز ،آباای و باانفش از ايا
مرئاای) و  7-0 eVبااه ترتي ا

نااور

در راسااتاهای  aو  bو  cمنتقااف

میشااود در حااالی کااه در محاايط  g-iBPدر بااازه هااای اناارژی
 0- 0/8 eVو  5-4 eVدر راسااااااتاهای  aو  bو  7-0 eVدر
راستای  cموج کامالً انتقال میيابد.
ميزان بازتابش امواج الکترومغناايس فرودی بر دو فاز
 ،BPدر شکفهای  .10ال

g-

و  .10ب نشان داده شده است.

برای انرژیهای بيشتر از انرژی پالسمونی ،ميزان بازتابش به
سرعت کاهش میيابد در حالی که نور با انرژی کمتر از انرژی
پالسمونها ،بيشترين بازتاب از س

را دارد .برای ،g-aiBP

بازتابش نور مرئی با ق بش در راستای  ،aکمتر از  20درصد
است در حالی که در راستای  bنور سرخ ،نارنجی تقريباً 50
درصد ،زرد  30درصد و نور سبز کمتر از  20درصد بازتاب
میشوند .بازتابش نور آبی و بنفش در راستای  ،bصفر است .با
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خاموشی برای  g-iBPو .g-aiBP

توجه به نتايج قسمتهای قبف (بخش حقيقی تاب دیالکتريااك

 6محاسبات رسانش كوانتمی و نتایج آن برای

g-BP

و رسانندگی نوری) میتوان گفت در راسااتای  ،bنااور ساارخ و

محاسبات رسانش کوانتمی با بهرهگيری از بستة محاسباتی

نارنجی تقريباً  50درصد جذب ،نااور زرد  70درصااد جااذب و

 WanTانجام شده است ] .[23در اين بستة محاسباتی با به

نور سبز  80درصد عبور میکند .همچنااين نااور آباای و بانفش

کارگيری فرمولبندی النداور ] [24رسانش کف دستگاه توسط

 100درصد انتقال از داخف ماده را دارنااد .تمااام نااور مرئای بااا
ق بش در راستای  cنيز از داخف ماده عبور

میکند .برای g-iBP

 ،نور مرئی با ق بش در راستای  aو  ،bحدود  20درصد بازتاب
میکند و بيشتر  80درصد مابقی ،جذب میشود .فاز  g-iBPنيااز
مانند  g-aiBPدر مقابف نور مرئی ق بيااده در راسااتای  cشاافاف

راب ة

) T( E,V

2 e2
h

= )  G ( E,Vمحاسبه میشود .در اين

راب ه )  T( E,Vتاب
)

عبور است و از فرمول فيشر لی

) = Tr(  L GCr  R GCa

 T( E,Vمحاسبه میشود.

GCa

و

GCr

r ,a
که از معادلة  [   i − H ]GC (  ) = Iدر حالت  → 0 

بوده و ميزان بازتاب و جذب آن صفر است .با در نظاار گاارفتن

به دست میآيند ،تواب گرين پيشرو و پسروی رسانا هستند.

اين که هر دو فاز برای نور ق بيده در راستای عمااود باار سا

}  { L,Rکه به خودانرژیهای پيشرو و پسرو وابسته است

نانواليه شفاف هستند از آنها میتوان در سلولهااای خورشاايدی

)) } ، ( { L,R } = i( {r L,R } − {a L,R

به عنوان الية شفاف ااد بازتاااب اسااتفاده کاارد .بااا توجااه بااه

با الکترودهای چپ و راست را بيان میکند .جريان

ويژگیهای نوری ناهمسانگرد و عبور /جذب /بازتابش انتخااابی

عبوری

بوتيکر

موج الکترومغناايسی در دو بلور مورد م العه  ،g-BPاياان ماااده

 T( E,Vb )  f ( E − L ) − f ( E − R ) dE

به عنااوان گزينااهای مناسا
نوری پيشنهاد میشود.

در ساااخت ادوات نانوالکترونيااك

از

دستگاه

با

جفتشدگی

فرمول

دست میآيد که  Vbولتاژ سوييده،

النداور-
2e
h

= ) I (Vb

رسانا

به
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مقایسة ویژگیهای مکانیکی ،نوری ...

شکل  .9مقايسة رسانندگی نوری برای (ال )  g-iBPو (ب) .g-aiBP

شکل  .10مقايسة راي

شکل ( .11ال ) و (ب) نمودارهای رسانش کوانتمی در راستای  xو راستای  yبر حس
 xو راستای  yبر حس

ولتاژ سوييده برای  g-iBPو .g-aiBP

769

بازتابش برای (ال )  g-iBPو (ب) .g-aiBP

انرژی و (ج) و (د) نمودارهای چگالی جريان در راستای

770

منصوره پشنگپور

1

( E − L,R ) K BT

1+e

= ) f ( E − L,R

تاب

توزي

فرمی

ديراک و  )  R (  Lپتانسيف الکتروشيميايی الکترود چپ
(راست) هستند .شکف  ،11نتايج محاسبات رسانش کوانتمی

g-

 BPبرای انتقال الکترون در راستای ( xآرمچير) و ( yزيگزاگ)
را نشان میدهد .با توجه به نمودار رسانش کوانتمی ،g-aiBP
کمترين مقدار رسانش برای هر دو راستای  xو  ،yنزديك تراز
فرمی در نق ة ديراک است .همچنين رسانش در ااراف تراز
فرمی برای راستای  xکمتر از راستای  yاست .نکتة حايز اهميت
آن که رفتار رسانش  g- aiBPدر دو راستای  xو  yمتفاوت
است که ناهمسانگردی انتقال الکترونی اين ماده را نشان می-
دهد .در نمودار جريان -ولتاژ نيز رفتار اهمی و ناهمسانگردی
در چگالی جريان عبوری از  g-aiBPمشاهده میشود .چگالی
Ix
جريان عبوری از  g-aiBPدر راستای ( x
b
I
راستای  ) J y = y ( yبه دست آمده است.
a
نمودار رسانش کوانتمی  g-iBPنشانگر همسانگردی انتقال

=  ) J xکمتر از

الکترونی اين ماده است؛ به عبارت ديگر رسانش در ااراف تراز
فرمی برای راستای  xو  yيکسان است .کمترين مقدار رسانش
برای هر دو راستای  xو  ، yصفر و تا محدودة  0/9 eVباالتر
از تراز فرمی ادامه دارد .همان اور که در مشخصة جريان ولتاژ
مشاهده میشود تا ولتاژ سوييدة  ،0/9 Vمقدار جريان بسيار
ناچيز و نزديك صفر است که به دليف وجود شکاف انرژی
 0/9 eVدر ساختار نواری آن است .پس از ولتاژ سووييدة
 0/9 Vرفتار اهمی و همسانگردی در مشخصه جريان-ولتاژ
 g-iBPمشاهده میشود .چگالی جريان عبوری از  g-iBPدر هر
دو راستا از چگالی جريان  g- aiBPکمتر است.

 .7نتیجهگیری

جلد  ،20شمارة 4

فازهای همسانگرد و ناهمسانگرد از بوروفسفين گرافينگونااه بااا
استفاده از نظريااة تااابعی چگااالی و محاساابات ابتاادا بااه ساااکن
بررساای شااده اساات .نتااايج نشااان ماایدهااد فاااز ناهمسااانگرد
بوروفسفين گرافينگونه ،شبهفلز و و فاز همسانگرد ،نيمه رسااانا
با گاف انرژی  0/9الکترون ولت است .بيشترين مدول يانس فاز
ناهمسااانگرد در راسااتای زيگاازاگ مقاادار  147/9و باارای فاااز
همسانگرد در راستای آرمچير مقدار  142/4به دست آمده است.
نسبت پواسون در فاز همسانگرد بيشتر از نسبت پواسون در فاااز
ناهمسانگرد برای هر دو راستا است .با اسااتفاده از تقريا
تصادفی ،ويژگیهای نوری اين دو ساختار ماننااد ايا
انرژی ،ري
ري

شکست ،ري

فاااز
اتااالف

خاموشی ،رسااانندگی نااوری و

بازتابش بررسی شدهاند .انرژی پالساامونهااای حجمای

برای فاز ناهمسانگرد  8/88و  2/24الکترون ولاات در راسااتای
آرمچير و  9/01الکترون ولت در راستای زيگاازاگ و باارای فاااز
همسانگرد 3/38 ،و  9/12الکتاارون ولاات در هاار دو راسااتا باه
دست آمده است .هر دو فاز  g-BPدر مقابف نور مرئاای ق بيااده
در راستای عمود بر نانواليه شفاف هستند .بااا توجااه باه عبااور/
جذب /بازتابش گزينشی موج الکترومغناايسی در دو بلور مورد
م العه ،اين ماده به عنوان گزينااهای مناسا

در ساااخت ادوات

نانوالکترونيك نوری پيشاانهاد مایشااود .در ويژگیهااای انتقااال
الکترونی فاز همسانگرد ،رفتار اهمی و همسانگردی در مشخصة
جريان -ولتاژ پس از ولتاژ سااوييده آسااتانه  0/9ولاات مشاااهده
میشود .چگالی جريان عبوری از فاز همسانگرد در هر دو راستا
از چگالی جريان فاز ناهمسانگرد کمتر است .همچنااين ساارعت
فرم ای باااالی حاماافهااای بااار فاااز ناهمسااانگرد بوروفساافين
(  ،)7 / 05 105 m sناهمساااانگردی در ويژگیهاااای انتقاااال
الکترونی آن و رفتار اهمی هر دو فاااز ،قابليات اسااتفاده از ايان
ماده را در ادوات نانوالکترونيکی فراهم میسازد.

در اين پژوهش ويژگیهای مکانيکی ،نوری و انتقااال الکتروناای
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