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(دريافت مقاله 1411/14/11 :؛ دريافت نسخة نهايي)1411/16/11 :

چکیده
آرسنين يکي از اعضای گروه بزرگي از ساختارهای دو بعدی است که در پروژة حاضر ساختار تكاليه و نانونوارهای آن را بر پاي ة نظري ة ت ابعي
چگالي مورد بررسي قرار دادهايم .در اين بررسي پس از محاسبة ساختار نواری تكاليه ،اثر عرض را بر ساختار نواری نانونواره ا از زاوي ة پدي دة
محدود شدگي کوانتمي مورد بحث قرار دادهايم .نتايج اثر متفاوت پديدة محدود شدگي کوانتمي بر نقاط مختلف ه ر ن وار در س اختار ن واری را
نشان ميدهد که عامل گذار گاف غير مستقيم به مستقيم در اثر کاهش عرض نانونوارهای آرمچير است .همچن ين خ وار رس انندگي الکتريک ي
تكالية آرسنين از طريق محاسبة تحرکپذيری حاملهای بار به دست آمده و اثر کرنش تك محوری ساختار بلوری بر آنه ا بررس ي ش ده اس ت.
برای بررسي تحرکپذيری ،از نقصهای ساختار بلوری صرف نظر شده و تنها پراکندگي فونوني بر مبنای رابطة تاکاگي مد نظر قرار گرفت ه اس ت.
در اين روند تمرکز بر دقت کمّي مقادير به دست آمده برای تحرکپذيری حاملهای بار نبوده و ناهمسانگردی موجود ب ين تح رکپ ذيری در دو
راستای آرمچير و زيگراگ محوريت بحث را به خود اختصار داده است .نتايج محاسبات حاکي از ناهمسانگردی قابل توجه تحرکپذيری در دو
راستای آرمچير و زيگزاگ و تاثير بسزای کرنش تك محوری ساختار بلوری بر آن است .همچنين تفاوت چشمگيری بين تحرکپذيری الکترونها
و حفرهها در راستای آرمچير از جمله نتايج کليدی قابل اشاره است.

واژههای كلیدی :تكاليه ،نانونوار ،ساختار نواری ،آرسنين ،تحرکپذيری ،ناهمسانگردی

 .1مقدمه

موضوع باعث آغاز تحقيقات گستردهای برای ي افتن س اختارهای

گرافين ،که ساختار اتمي تك الي ة مس ط و الن ه زنب وری دارد،

تك الية اتمي شد ک ه گ اف ان رژی ذات ي دارن د .در اي ن مس ير

يکي از جذابترين مواد عصر حاضر اس ت ]1و .[2اي ن م اده از

ساختارهای تك الية النه زنبوری خانوادة ک ربن مانن د سيليس ين،

تحرکپذيری حاملهای ب ار زي اد ،ه دايت گرم ايي و همچن ين

ژرمانين و استانين توج ه زي ادی را ب ه خ ود جل ن کردن د ].[۳

مقاومت مکانيکي بااليي برخوردار است اما با اين ح ا ب ه ط ور
ذات ي فاق د گ اف ان رژی اس ت ،ک ه اس تفاده آن در ابزاره ای

ساختار اتمي اين مواد به دليل ترکي ن ش
sp۳

و به صورت

خميده2

دن1

اربيت ا ه ای

sp2

و

است و در نتيجه گ اف ان رژی آنه ا ب ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الکترونيکي را با محدوديتها و دشواریهايي مواجه ميکند .اي ن

1. Hybridization
2. buckled
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اعما ميدان الکتريکي عمودی قابل کنتر است ] 4و  .[۵هرچن د

کردهاند ،انواع مختلفي دارند .يکي از انواع اين ش به پتانس يله ا

که اين ساختارها به کمك زيراليه به ط ور موفقي ت آمي ز س اخته

که در اين پروژه از آن استفاده شده ،شبهپتانسيل  PAWاست.

شده است ] 6و  ،[۷ساخت اين ساختارها به صورت آزاد چن دان

همچنين در اين تحقيق از تابعي  PBEکه بر اساس نوعي از

سهلالوصو نيست .از ديگر ساختارهای مورد توجه ک ه خ وار

تقرين شين تعميم يافته (( )GGAبرای محاسبة برهمکنشه ای

منحصر به فردی دارد فسفرين است که با توجه به خ وار وي ژه

تبادلي-همبستگي) طراحي ش ده اس ت ،اس تفاده ک ردهاي م .در

آن گزينة مناسبي برای استفاده در ترانزيستورهای اثر مي دان اس ت

ابتدای محاسبات ،مقادير پارامترهای انرژی جنبش ي قط ب ب رای

] .[۸آرسنين از لحاظ ساختار اتمي و خوار ش باهت زي ادی ب ه

توابب موج ( ،)ecut wfcانرژی جنبشي قطب برای چگ الي ب ار و

فسفرين داشته و اين يکي از داليل م ورد توج ه ق رار گ رفتن آن

پتانسيل ( )ecut rhoو تراکم نمونه برداری از ناحية او بريلوئن

اس ت .همچن ين تحقيق ات ص ورت گرفت ه ب ر روی س اختار

( )k-grid meshرا بهين ه ک ردهاي م .از آنج ايي ک ه ان رژی

چروکيده 1اين ماده نشان دهندة ناهمسانگردی در خوار رسانش

چسبندگي 4معمو ترين و اولين متغيری است که از لحاظ دقت

گرمايي آن بوده اس ت ] .[۹هم ين موض وع يک ي از انگي زهه ای

همگرايي بررسي شده و (ح داقل در ش روع محاس بات) معي ار

پژوهش حاضر است .در اين بررسي ع ووه ب ر بررس ي س اختار

انتخاب پارامترهای محاسباتي قرار ميگي رد ،م ا ني ز ب ه منظ ور

نواری تك اليه و نانونوارهای آرسنين ،برخي خوار اين ماده در

همگرايي انرژی چسبندگي ب ا دقت ي از مرتب ه  11-۳eVمق ادير

دو جهت اصلي را محاسبه کرده و ناهمسانگردیه ای موج ود را

بهين ه پارامتره ای ذک ر ش ده را ب ه ترتي ن 400Ry ،40Ryو

مورد بررسي قرار دادهايم .در ابتدا خوار مکانيکي مانند ض رين

 10 10 1انتخاب کرديم (معموال مق دار ان رژی جنبش ي قط ب

االستيك دو بعدی و پتانسيل تغيير شکل را در دو راس تا محاس به

برای چگالي بار و پتانسيل را بين  ۸تا  11برابر ان رژی جنبش ي

کرده و در نهايت به کمك مقادير به دست آمده برای ج ر م ثثر

قطب برای توابب موج در نظر ميگيرند) .ب ا اي ن ح ا در رون د

الکترون و حفره ،تحرکپذيری حاملهای بار در دو راستا محاسبه

محاسبات دقت همگراي ي برخ ي متغييره ای م ورد نظ ر را در

شده است .در ادامه اثر کرنش ساختار در دو راستای اص لي را ب ر

موارد لزو به صورت جداگانه بررسي کردهايم.

خوار ذکر شده مورد بررسي قرار دادهايم.

 .1.1ساختار اتمی
آرسنيك که موضوع بررسي اين پژوهش است دو س اختار اتم ي

 .1نتایج
در اين پروژه برای محاسبات ابتدا به ساکن از بس تة محاس باتي
کوانتو اسپرسوا 2استفاده کردهاي م .اي ن بس ته محاس بات را ب ر
اساس نظرية تابعي چگالي انجا داده اما ب ر خ وف بس تهه ای
محاسباتي تما الکتروني ،تنها به محاسبة ترازه ای الي ة ظرفي ت
ميپردازد و پتانسيل نواحي نزديك به هستههای (ناحي ة هس ته)
اتمي را با پتانسيلهايي که از پيش برای هر اتم محاسبه شدهان د
جايگزين ميکند .اين پتانسيلها ،شبه پتانسيل ۳ناميده ميشوند و
بر اساس روشي که برای تقرين پتانسيل ناحي ة هس ته اس تفاده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. puckered

کپهای تشکيل شده از صفحات اتم ي دارد .در دو س اختار اتم ي
اين ماده که ساختار پاکرد و باکل د نامي ده م يش وند ،ب ر خ وف
معروفترين ساختار دو بعدی يعني گرافين ،کامو در يك ص فحه
قرار نگرفتهاند .اين سه نوع ساختار در شکل  1نشان داده شدهاند.
در پروژة حاضر قصد بررسي خوار ساختار پاکرد آرسنين
را داريم که ت اکنون در مقايس ه ب ا س اختار باکل د کمت ر ب ه آن
پرداخته شده است (در ادامه جز در مواردی که خ وف آن ذک ر
شود ،منظور ساختار پاکرد است) .از آنجايي که بستة محاس باتي
کوانتو اسپرسوا محاس بات را ص رفا ب رای س اختارهای تک رار
شونده و تن اوبي انج ا م يده د ،ب رای ش بيه س ازی ش راي

2. Pseudopotential

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳. Quantum espresso

4. Cohesive energy
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شکل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) سه نوع ساختار بلوری باکلد ،مسط و پاکرد.

شکل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) (الف) ابرياختة ساختار تك الية پاکرد آرسنين و (ب) تصاوير بخشي از ساختار تك الية پاکرد آرس نين از
سه نما.

انزوای تكاليه از اليههای مجاور ،ابرياخت های ش امل ناحي های

تصوير مقطب افقي اين ابرياخته (که شامل  4اتم آرسنيك اس ت)

تهي در نظر ميگيريم به گونهای که به عل ت فاص لة ب ه وج ود

در شکل  .2الف نشان داده شدهاست.

آمده بين اليههای تکرار شوندة مجاور ،بتوان از برهمک نش ب ين

همانطور که در شکل مشخص ش ده اس ت مق ادير ط و و

آنها صرفنظر کرد .معم وال در فواص ل ب يش از  11آنگس ترو

ع رض ابرياخت ه پ س از واهل ش س اختار  4/۷۵2و ۳/6۷۸

ميتوان برهمکنشهای بين اتمي را ناچيز و قابل ص رفنظ ر در

آنگسترو ب ه دس ت آم ده اس ت .ب ا تک رار اي ن ابرياخت ه در

نظر گرفت ولي ما در محاس بات از طرف ي ب ه جه ت حص و

جهتهای درون صفحهای (جهته ای  xو  ( yبل ور ت كالي ة

اطمينان از کيفيت انزوای اليهها و از طرف ديگر به دليل اين که

آرسنين ساخته ميشود .تصاوير بخشي از اين ساختار تكاليه از

در روند پروژه به نقطهای در ميانة خأل ،که پتانسيل آن به عن وان

سه نمای  y ،xو  zدر شکل  .2ب قابل مشاهده است.

مرجب ثابت پتانسيل قابل اتکا باشد ،نياز داريم طو ناحي ة خ أل

به همين ترتين در مورد نانونوارهای 1آرس نين ،ابرياخت ه را

را در ح دود  21آنگس ترو در نظ ر گرفت هاي م (ب ا توج ه ب ه

به گونهای در نظر گرفتيم که عووه بر ناحية تهي در راس تای ،z

ضخامت تقريبي  2آنگسترومي تك اليه ،اندازة ارتف اع ابرياخت ه

دو ناحية تهي در دو طرف نانونوار داشته باشد تا با ايجاد فاصلة

را  22/4آنگسترو انتخاب کردهايم) .تصوير سه بعدی به هم راه
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عرضي ک افي ب ين نانونواره ای مج اور ،ش راي ي ك ن انونوار

به ترتين برای نا گذاری نانونوارهای آرمچي ر و زيگ زاگ آرس نين

منزوی به خوبي شبيه سازی شود .نانونوارها را ميت وان بخ ش

استفاده ميکنيم .در اين نامگ ذاری  nتع داد ابرياخت ة ت كالي ه در

بريده شدهای از يك ساختار تك اليه دانست .با توجه به جه ت

عرض نانونوار و  xنوع اتم خنثي کننده است.

برش ساختار تكاليه ،دو نوع نانونوار به وجود م يآي د ک ه ب ر
اساس شکل لبه ،نانونوارهای آرمچير و زيگراگ ناميده ميشوند.

 .1 .1ساختار الکترونی

بايد به اين نکته توجه داشت که اتمهايي ک ه در لب ة ن وار ق رار

ساختار ن واری در واق ب ترازه ای ان رژی بل وری ب رای نق اط

دارند برخوف ديگر اتمها ،که به سه اتم آرسنيك متصل هستند،

مختلف منطقة او بريلوئن در فضای وارون است .اما مسيرهای

تنها با دو اتم آرسنيك پيوند دارند و اين مسئله باع ث م يش ود

خاصي در فضای وارون وجود دارد که از نقاط پرتق ارن منطق ة

زان1

او بريلوئن عبور ميکنند و معموال بخ ش مهم ي از اطوع ات

معروف است .وجود پيوندهای آويزان در لبة نانونواره ا باع ث

ساختار نواری را در بر دارند .از اين رو اغلن ساختار ن واری را

ناپايداری و واکنشپذيری باالی لبهها ميشود .برای غلبه بر اين

در طو اين مسيرها محاسبه و رس م م يکنن د .مس ير پرتق ارن

مش کل و اف زايش پاي داری نانونواره ا ،معم وال ب ه وس يلة

ابرياختة پاکرد آرسنين ،همان ط ور ک ه در مق االت ب رای رس م

تکنيكهای آزمايشگاهي متفاوتي ،اتمهايي از ديگر عناصر را ب ه

ساختار نواری اين ماده و مواد مشابه استفاده شده است ،از نقاط

لبة نانونوارها متصل ميکنند .اين عمل را خنثي سازی لب هه ا 2و

  ،X ،S ،Y ، و  Sميگذرد (شکل  .۳الف) .بنابراين ساختار

اتمهای متصل شونده به لبهها را اتمهای خنثي کننده ۳مينامن د.

نواری تك اليه آرسنين را در طو اين مسير محاسبه کرديم ک ه

الز به ذکر است که در حالت کلي اتمهای خنثيکننده ميتوانند

در شکل  .۳ب قابل رويت است.

که اين اتمها يك پيوند آزاد داشته باشند که ب ه پيون د آوي

در مکانهای متفاوتي نسبت به لبة نانونوارهای قرار بگيرن د ک ه

همانطور که در شکل ديده ميشود ساختار نواری آرس نين

منجر به تغييراتي در ميزان پايداری و خ وار ن انونوار حاص له

گاف نواری غيرمستقيم ب ه ان دازة  1/۷۹2 eVدارد .پ ايينت رين

شود .اما با توجه به اين که از طرفي هدف پروژة حاضر تمرک ز

نقطة نوار رسانش در نقط ة  Γفض ای وارون و ب االترين نقط ة

بر جزيياتي از اين دست در خنثي سازی نانونواره ا نيس ت و از

نوار ظرفيت در نقطهای از مسير فضای وارون اتفاق ميافتد ک ه

طرف ديگر تغييرات ناشي از محل قرار گي ری ات مه ای خنث ي

آن را نقطة  Rناميدهايم .با توجه به اين که ساختار نواری تنها در

کننده معموال چندان قابل توجه و اساسي نيست ،معمو ت رين و

راستاهايي از بلور که تکرار شونده هستند قابل رس م اس ت ،در

محتملترين مک ان را ب رای قرارگي ری ات مه ای خنث ي کنن ده

هر نانونوار تنها يك مسير در فضای وارون برای رس م س اختار

انتخاب کردهايم .محتملترين محل قرارگيری ات م خنث ي کنن ده

نواری وجود دارد .بنابراين ساختار نواری را ب رای نانونواره ای

در محل همان اتمي است که در ساختار ت ك الي ه ب ه ات م لب ه

آرمچير و زيگزاگ به ترتين در جهته ای  yو ( xجه ته ای

متصل بوده است و جای آن در لبة نانونوار خالي است.

طو هر نانونوار) محاسبه و رسم کردهايم .ش کل  4و ش کل ،۵

نانونوارها ميتوانند عرضهای متفاوتي داش ته باش ند و آنه ا را

به ترتين ساختار نواری نانونوارهای آرسنين آرمچير و زيگراگِ

بر اساس تعداد ابرياختة تكاليه که در عرض خود دارند نامگ ذاری

خنثي شده با هيدروژن را برای عرضهای مختلف (ب ر حس ن

کردهايم .در ادامه از اس امي  4 n  AsxPANRو

۵ n  AsxPZNR

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dangling bond
2. Edge passivation
۳. Passivating atom
4. Arsenene x Passivated Armchair NanoRibbon
۵. Arsenene x Passivated Zigzag NanoRibbon

تعداد ابرياختة تكاليه در عرض نانونوار) نشان ميدهد .در اين
تصاوير گ اف ن واری س اختارهای ن واری ب ا پيک ان مش خص
شدهاند (رنگ آبي و قرمز پيکانها به ترتين به معني مس تقيم و
غيرمستقيم بودن گاف ن واری اس ت) .ان دازه و ن وع (از لح اظ
مس تقيم ي ا غي ر مس تقيم ب ودن) گ اف ن واری اي ن

جلد  ،11شمارة 7

ساختار الکترونی و خواص رسانش الکتریکی ساختار دو بعدی آرسنین

494

شکل ( .۳رنگي در نسخة الکترونيکي) (الف) مسير انتخاب شده در منطقة او بريلوئن فضای وارون و (ب) ساختار نواری تك الية آرسنين.

ن خنث ي ش ده ب ا هي دروژن (در جه ت ط و
شکل ( .7رنگي در نسخة الکترونيکي) ساختار نواری برای عرض مختلف نانونوار آر مچي ر آرس ني ِ
نانونوار).
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شکل ( .7رنگي در نسخة الکترونيکي) ساختار نواری برای عرض مختلف نانونوار زيگزاگ آرسنينِ خنثي شده با هيدروژن (در جهت طو نانونوار).
جدول  .1اندازه و نوع گاف نواری نانونوارهای آرمچير و زيگزاگ آرسنين خنثي شده با هيدروژن بر حسن عرض.

ساختارهای نواری در جدو  1آورده شده است.
اندازة گاف نواری ه ر دو ن وع ن انونوار ب ا ک اهش ع رض

افزايش ميياب د و اي ن اتف اق ب ا توج ه ب ه اث رات مح دوديت
کوانتمي کامو قابل انتظار است .اما با توجه به شکله ای  4و ۵
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شکل ( .7رنگي در نسخة الکترونيکي) (الف) مقطب افقي ابرياختة نانونوار آرمچير عرض  ۸خنثي شده با هيدروژن ،شامل نامگذاری يکي در مي ان
رديفهای اتمي و (ب) نسبت چگالي حاالت هر رديف اتمي به مجموع چگالي حاالت پنج رديف نامگ ذاری ش ده (در نق اط مختل ف س اختار
نواری نانونوار (الف)).

ميتوان ديد که ساختارنواری نانونوارها در مقايسه ب ا بخ ش ه م

نوارهای انرژی متعدد غير ت بهگن در س اختار ن واری نانونواره ا

مسير خود در ساختار نواری تكالي ه (مس ير  Γ  Xو ) Γ  Y

است .صحت اين موضوع را ميتوان ب ه ط ور کيف ي ب ا بررس ي

دچار تغييرات ديگری نيز شده است .در مقايسه با ساختار ن واری

چگالي حاالت وابسته به بردار موج 1نانونوارها تحقيق کرد.

تكاليه در ساختار نواری نانونوارها ،تعداد بيشتری نوار انرژی در

با نگ اه ب ه ش کل  .6ب (ک ه ب ه عن وان مث ا ب ه يک ي از

ت ر ش دن نانونواره ا

نانونوارها پرداخته است) مي توان دريافت که با وجودی که ه ر

تعداد آنها افزايش مييابد .علت اين موضوع را ميتوان در وج ود

نوار انرژی به طور کامل به يك رديف اتمي متعل ق نيس ت ،ام ا

شراي متفاوت برای اتمهای قرار گرفته در هر ردي ف از ع رض

در هر نوار انرژی يك رديف اتمي سهم بيش تری را نس بت ب ه

نانونوار (با توجه به فاصلة متفاوتي که از لبه دارند) جستجو ک رد.

ساير رديفها به خود اختصار داده است.

بازة انرژی يکسان وجود دارد که با ع ري

در ساختار تكاليه تما اتمها ش رايطي مش ابه دارن د ک ه باع ث

مي توان ديد ک ه ب االترين ن وار ظرفي ت و پ ايينت رين ن وار

تبهگن شدن نوارهای آنها ميشود .اما در نانونوارها وجود ش راي

رسانش ساختار نواری نانونوارها شباهت زيادی به ب االترين ن وار

متفاوت برای رديفهای مختلف ات مه ا باع ث ب ر ه م خ وردن

ظرفيت و پايينترين نوار رسانش ساختار نواری ت كالي ه دارن د.

تبهگني نوارهای اتمهای مربوطه م يش ود ک ه نتيج ة آن حض ور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. K resolved DOS
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نتايج به دست آمده از بررسيهای چگالي حاالت وابسته به ب ردار

ظرفيت و پايينت رين ن وار رس انش) ،در کن ار اث رات مح دوديت

موج در توجيه اين پديده نيز ميتوانن د ت ا ح دودی مفي د واق ب

کوانتمي ،گاهي توضي خوبي برای تغيير شکل نوارهای ان رژی ني ز

شوند به شکلي که علت اين شباهت را ميت وان ب ه س هم نس بي

ارائه ميدهد .در ادامة اين روش بررسي را در م ورد ب االترين ن وار

باالی رديف های مرکزی نانونوارها در اين نوارهای ان رژی م ورد

ظرفيت نانونوارهای آرمچير به کار گرفتهايم.

بحث نسبت داد .از آنجايي که رديفهای اتمي مرکزی نانونواره ا

همانطور که ميدانيم جر مثثر نسبت داده شده به هر نقطه

(به علت فاصلة بيشتر از لبهها) شرايطي شبيهتر به شراي اتمه ای

از ساختار نواری با مش تق دو آن نقط ه از س اختار ن واری ب ر

قرار گرفته در تكاليه را تجربه ميکنند ميشود انتظار داش ت ک ه

حسن تغييرات بردار موج در جهت م ورد نظ ر رابط ة عک س

نوارهای انرژی وابسته به اين اتمها تا حدودی به نوارهای ان رژی

داشته و از رابطة زير به دست ميآيد:

ساختار نواری تك اليه شبيه باشند .از ط رف ديگ ر ب ا توج ه ب ه

()1

شکلهای  4و  ۵ديده ميشود که اين شباهت ب ا ک اهش ع رض

از رابطة فوق ب رای ب ه دس ت آوردن ج ر م ثثر در جه ت  xب ه

نانوارها کمرنگتر ميشود به گونه ای ک ه تغيي ر ش کل ب االترين
نوار ظرفيت باعث گذار گاف نواری غير مستقيم به مستقيم ب رای
نانونواره ای آرمچي ر و گ ذار مس تقيم ب ه غي ر مس تقيم ب رای
نانونوارهای زيگزاگ در اثر کاهش عرض شده است.

,

صورت

2 E / 2k x

جهت  yبه صورت

2

m*x 

2 E / 2k

2

m* 

و برای به دست آوردن جر م ثثر در

2 E / 2k y

2

m*y 

اس تفاده خواه د ش د .از

طرف ديگر ميدانيم که جر مثثر اثرگذار در ان رژی ترازه ای چ اه

هر چند که اثر گ ذاری عوام ل متع ددی در اي ن تغيي ر ش کل

کوانتمي ،جر مثثر محاسبه شده در جهت مح دود ش دگي اس ت.

محتمل است ،اما برای مثا با دقت در روند تغييرات ب االترين ن وار

در گذار ساختار اليهای به ساختار نواری ،عرض محدود نانونواره ا

ظرفيت نانونوار آرمچي ر م يت وان ح دس زد ک ه اث ر مح دوديت

عامل محصور ش دگي ب وده و بن ابراين جه ت ع رض نانونواره ا

کوانتمي عمده ترين عامل مثثر در اين تغييرات باشد .در اکثر مواق ب

جهت محدود شدگي به حساب ميآيد .اما از آنج ايي ک ه س اختار

از محدود شدگي کوانتمي ب ه عن وان عام ل اف زايش دهن ده گ اف

نواری در جهت عرض نانونوارها (دست کم به شکل مرسو ) قاب ل

نواری در اثر کاهش اندازه ياد ميش ود (هم انط ور ک ه در پ روژة

محاسبه نيست ،برای محاسبة جر مثثر ب ا تقري ن مرس و باي د از

حاضر چنين است) .اما افزايش گاف نواری تنه ا پيام د مح دوديت

ساختار نواری تكاليه در مسير و جهت معاد استفاده کرد.

کوانتمي نبوده و گ اهي بررس ي دقي قت ر آن م يتوان د ب ه درک و

اين تقرين همان تقريبي مرسومي است ک ه اف زايش ان دازة

توضي برخي ديگر از پديدهها کمك کند .با توجه به مب اني پدي دة

گاف نواری را به خوبي توضي ميدهد .با اين ح ا توج ه ب ه

محدوديت کوانتمي ،چه در چاه کوانتمي کامو آرماني (چاه پتانسيل

نتايج بررسي چگالي حاالت وابس ته ب ه ب ردار م وج ک ه نش ان

با عمق بينهايت) و چه در چاه کوانتمي اصوح شده (چاه پتانس يل

دهندة سهم عمدة اتم های رديف های مرکزی نانونواره ا (يعن ي

با عمق محدود) انرژی ترازهای گسسته با عکس جر مثثر (دس ت

همان اتم هايي که ش راي نس بتا مش ابهي ب ا ات مه ای س اختار

کم با عکس تواني از جر م ثثر) متناس ن اس ت .همچن ين هم ين

تك اليه دارند) در نوارهای انرژی مورد بحث اس ت ،منج ر ب ه

شکل از وابستگي انرژی ترازها به ج ر م ثثر (ب ا توج ه ب ه ت اثير

قابل اتکاتر به نظر رسيدن اين تقرين (دست کم در تحليله ای

جهت تقعر هر نقطه از نوار انرژی در عومت جر م ثثر آن نقط ه)

کيفي) ميشود .در مورد نانونوارهای آرمچير مهمترين مشخص ة

به عنوان عامل باال رفتن درة نوار رسانش و پ ايين آم دن قل ه ن وار

تغييرات باالترين ن وار ظرفي ت در م ورد نانونواره ای آرمچي ر

ظرفيت در اثر کاهش اندازة ماده (و در نتيجه افزايش گ اف ن واری)

مهمترين مشخصه ی تغيي رات ب االترين ن وار ظرفي ت ک اهش

مطرح شده است .اما مد نظر قرار دادن مقادير ج ر م ثثر در نق اط
ديگر س اختار ن واری (از جمل ه در نق اط مختل ف ب االترين ن وار

انرژی سريبتر نقطه  Rدر مقايس ه ب ا نقط ه  Γدر اث ر ک اهش
عرض نانونوار است .اين موضوع منجر به مس تقيم ش دن گ اف
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شکل ( .4الف) روية باالترين نوار ظرفيت تك الية آرسنين در مش بندی منظمي از فضای وارون است و (ب) نمودار ب االترين ن وار ظرفي ت در
امتداد دو مسير سبز و زرد رنگ.

نواری در ساختار نواری نانونوارهای با عرض کمتر شده است.

 ۳.1تحرکپذیری حاملهای بار تک الیۀ آرسنین

با توجه به شکل شماره  ۷ميتوان ديد که در راستای مح ور

در اين بخش قصد داريم تحرکپذيری حاملهای ب ار ت كالي ة

( xدر امتداد خطوط رنگي) نقطة  Rتقعر بيشتری در مقايس ه ب ا

آرسنين را در جهتهای آرمچير و زيگزاگ (جهته ای  xو )y

نقطة  Γدارد .ب ا توج ه ب ه رابط ة  ،1تقع ر بيش تر نقط ة  Rدر

مورد بررسي قرار دهيم .يکي از معتبرترين روش ه ای محاس بة

راستای  xبه معني جر مثثر کوچكتر اين نقطه در اي ن راس تا

تح رکپ ذيری حام له ای ب ار (ب دون در نظ ر گ رفتن ت اثير

است .بنابراين هم انط ور ک ه ح دس زده ب وديم اث ر متف اوت

نقصهای بلوری) استفاده از رابطة تاکاگي است ]11و .[11اي ن

محصور شدگي کوانتمي بر نقاط مختلف ساختار ن واری ،عل ت

رابطه به صورت زير است:

گذار گاف نواری غير مستفيم به مستقيم در اثر کاهش عرض در
نانونوارهای آرمچير است .اين روش برای تحليل و پ يش بين ي
کيفي پيامدهای کاهش ع رض ب ر قس مته ای ديگ ر س اختار

e 3C2D

()2
در اين رابطه

,
k BTm*md ( El )2

C2 D

2D 

ض رين کشس اني دو بع دی El ،پتانس يل

*

نواری نانونوارهای آرمچير و زيگزاگ نيز قابل استفاده است ک ه

تغيير شکل و  mو  mdبه ترتين جر مثثر در جهت حرکت

در اين بخش به همين مقدار بسنده ميکنيم.

حامله ای ب ار و ج ر م ثثر مي انگين هس تند .تح رکپ ذيری
حاملها بسته به اين که در چه انرژی ق رار داش ته و چ ه ب ردار
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شکل ( .7رنگي در نسخة الکترونيکي) نمودار تغييرات انرژی نقاط  VBMو  CBMساختار نواری تكالية آرسنين بر حسن کرنش ساختار بلوری

در دو راستای  xو .y.
موجي داشته باشند متفاوت است ،به گونهای که ميتوان به نقاط

جهت عمود بر جهت کشيدگي و فشردگي به کمك اب زار

مختل ف س اختار ن واری تح رکپ ذيری متف اوتي نس بت داد.

و محاسبات وی سي -رلکس ،1واهلش شد .س پس ب ا محاس بة

الکترون ها در هر ن وار ان رژی تماي ل ب ه ق رار گ رفتن در ک م

ساختار نواری برای ابرياختههای واهلش يافته ،تغيي رات ان رژی

انرژیترين حاالت ممکن آن نوار را دارن د .در نتيج ه در نيم ه

نقاط  CBMو  VBMبر حسن کرنش در دو راستا قابل محاسبه

رساناها الکترونهای انتقا يافته به نوار رسانش در پ ايينت رين

است که نتايج در شکل ۸قابل مشاهده است.

pw.x

نقاط اين نوار و حفرههای به وج ود آم ده در ن وار ظرفي ت در

برای هر جهت ،پتانسيلهای تغيير شکل ب ا محاس بة ش ين

ب االترين نق اط اي ن ن وار تجم ب م ييابن د .بن ابراين در ادام ه

بهترين خ گذرنده از نقاط مربوطه در نمودار ف وق ب ه دس ت

پارامترهای اين رابطه را ب ه ص ورت جداگان ه بررس ي ک رده و

ميآيد و مقادير آن برای  CBMو  VBMبه ترتين برابر با ۳/۳2

سپس به کمك آنها تحرکپذيری را برای ب االترين نقط ةه ن وار

و  ۷/6۸الکت رون ول ت اس ت .ديگ ر پارامتره ای م ثثر در

ظرفي ت ( )VBMو پ ايينت رين نقط ة ن وار رس انش ()CBM

تحرک پذيری حام له ای ب ار ،ج ر م ثثر در جه ت حرک ت

محاسبه و بررسي ميکنيم.

حاملها * mو جر مثثر مي انگين  mdهس تند ک ه مق ادير ب ه

پتانس يل تغيي ر ش کل  Elمعي اری از وابس تگي ان رژی نق اط

دست آمده در جدو  2قابل مشاهده است.

مختلف ساختار نواری به تغيير شکل ساختار بلوری اس ت و ب رای
هر نقطه از ساختار نواری به کمك رابطة زير قابل محاسبه است.

آخرين پارامتری که برای محاسبة تح رکپ ذيری م ورد ني از
است ضرين کشساني دو بعدی (  ) C2 Dتكالية آرس نين در دو

Eli  Vi /  l / l0  ,

راستای  xو  yاست که بر خوف دو پارامتر قبلي ب ه نقط ة م ورد

در اين رابطه  l0و  lبه ترتين طو اوليه و تغيير ط و ياخت ة

بررسي در ساختار نواری وابسته نيست .روش محاسبة ضرين ب ر

واحد در راستای مورد نظر V ،تغيير انرژی نقطة مشخصي از

مبنای بررسي تغييرات انرژی کل ماده در اثر کشيدگي و فش ردگي

ساختار نواری ( نقطة  ) iو  Eliپتانس يل تغيي ر ش کل آن نقط ه

ساختار بلوری اس توار اس ت .ب ا ب رازش دادن معادل ة درج ه دو

است .برای اين منظور ابرياختة تك الية آرسنين را ي ك ب ار در

 E  a2  bبر تغييرات انرژی کل بر حسن ک رنش م يت وان

جهت ( xجهت زيگ زاگ در س اختار بل وری) و ب ار ديگ ر در

ضرين کشساني دو بعدی را از رابطة زير به دست آورد:

() ۳

جهت ( yجهت آرمچير در ساختار بلوری) به اندازة نيم و ي ك
درصد کشيده و فشرده کرده و با آزاد گذاشتن پارامتر ش بکه در

()4

2a
,
S0

C2D 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول  .1مقادير جر مثثر نقاط  VBMو  CBMساختار نواری تكالية آرسنين در دو راستای  xو . y

جدول  .۳مقادير ضرين کشساني به همراه مقادير جر مثثر ،پتانسيل تغيير شکل و تحرکپذيری نقاط  VBMو  CBMساختار ن واری ت ك الي ة
آرسنين در دو راستای  xو .y

در اين رابطه  S0مساحت سط مقطب افقي ابرياختة ت كالي ه در

واکنش بسيار متفاوتي در مقاب ل کش يدگي و فش ردگي س اختار

تy

بلوری در دو راستای مختلف از خود نشان ميده د ک ه باع ث

ضرين کشساني دو بع دی ت كالي ة آرس نين  11/۸۵ N/mو در

تفاوت چند برابری پتانسيل تغيير شکل اين نقطه در دو راس تای

جهت  xبرای کرنش مثبت (کرنش کششي)  ۳۳/۳4 N/mو ب رای

 xو  yشده است .در دو نقطة مورد بررسي ساختار نواری ج ر

کرنش منفي (کرنش فشاری)  ۵۷/۹4 N/mبه دست ميآيد.

مثثر نيز در راستای  xحدودا  4ال ي  ۵براب ر ب زرگت ر از ج ر

حالت بدون کرنش است .ب ا اس تفاده از اي ن روش ،در جه

به کمك پارامترهای محاسبه شده ،تحرکپذيری الکترونها (ک ه

مثثر در راستای  yاست .برايند همه اين پارامترهای ناهمسانگرد

وار VBM

در نهايت منجر به ناهمسانگردی تحرکپذيری ش ده ک ه مق دار

وابسته است) برای تكالية آرس نين در دم ای ات اق قاب ل محاس به

اين ناهمسانگردی برای نوار ظرفيت بس يار قاب ل توج ه اس ت.

است .مقادير به دست آمده برای تحرکپذيری و پارامتره ای م ثثر

واض است که به علت توان دو پتانسيل تغيير ش کل در رابط ة

در آن ،که در باال محاسبه شد ،در جدو  ۳خوصه شده است.

تحرک پذيری ،اين پارامتر نسبت به ديگر پارامترها نق ش تعي ين

به خوار  CBMوابسته است) و حفرهها (ک ه ب ه خ

با نگاهي به اين جدو ناهمسانگردی قابل ت وجهي را ب ين
مقادير برخي پارامترها در دو راستای  xو  yميتوان دي د .يک ي

کنندهتری در تحرکپذيری حاملهای بار (چه از لحاظ ان دازه و
چه از لحاظ ناهمسانگردی) دارد.

از اين ناهمسانگردیها در مورد رفتار کشساني متفاوت تك الية
آرسنين در مقابل کشش و فشار در دو راستای متعامد اس ت ب ه

 .7 .1اثر كرنش بر سااختار الکترونای و تحارکپاذیری

گونهای که نيروی الز ب رای ايج اد تغيي ر ط و مشخص ي در

حاملهای بار تک الیۀ آرسنین

راستای  xحدودا  4/۵برابر نيروی الز برای ايجاد هم ين تغيي ر
طو در راستای  yاست .همچنين نقطة  CBMدر ساختار نواری

اعما کرنش يکي از روشهای شناخته شده برای ايج اد تغيي ر
در خوار ساختارهای دو بعدی محسوب ميشود .با اين ح ا
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(الف)

(ب)

شکل ( .9رنگي در نسخة الکترونيکي) (الف) و (ب) به ترتين پتانسيل تغيير شکل در دو راستای  xو  yبرای نقاط مختلف س اختار ن واری ت ك
الية آرسنين( .مقادير مربوط به هر رنگ در ستون رنگي کنار هر نمودار مشخص شده است) .

چگونگي تاثير کرنش بر خوار همة مواد يکسان نبوده و گاهي

در اث ر کش يدگي س اختار بل وری اف زايش و در اث ر فش ردگي

منجر به تأثيرات بسيار منحصر به فردی در برخي از ساختارهای

ساختار بلوری کاهش ميياب د و اي ن رون د در م ورد نق اط ب ا

بلوری ميشود.

پتانسيل تغيير شکل منفي برعکس است .از اين رو با نگاهي ب ه

با توجه به نتايج بخ ش قب ل و ناهمس انگردی قاب ل توج ه

شکل  ۹ميتوان پيشبيني کرد که در اثر مي زان ک افي کش يدگي

مشاهده ش ده در م ورد پارامتره ای ت كالي ة آرس نين ،پاس

ساختار بلوری در راستای  xبه علت پتانسيل تغيير ش کل منف ي

ناهمسانگرد و جالن توجه خوار اين ساختار ب ه کش يدگي و

در راستای  xنوار رس انش در ب ردار م وج  Rو پتانس يل تغيي ر

فشردگي در راستاهای مختل ف دور از ذه ن نيس ت .در بخ ش

شکل مثبت در راستای  xدر بردار موج  ، Γب ردار م وج کمين ة

قبل پتانس يل تغيي ر ش کل نق اط  VBMو CBMرا ب ه منظ ور

اين نوار ( )CBMاز  Γبه  Rتغيي ر ياب د .هرچن د ک ه پتانس يل

محاسبة تحرک پذيری حامل های بار ق رار گرفت ه در اي ن نق اط

تغيير شکل جهت  yاين نقاط هم عومت هس تند ام ا ب ه عل ت

مورد بررسي قرار داديم .اما با توجه ب ه تعري ف پتانس يل تغيي ر

بزرگتر بودن مقدار آن در ب ردار م وج  ،Rهم ين اتف اق ب رای

شکل ،اين پارامتر همچنين م يتوان د دي د خ وبي از چگ ونگي

فشردگي ساختار بلوری در راستای  yنيز محتمل است .به همين

واکنش ساختار نواری به کرنش ساختار بلوری به دس ت داده و

ترتين در مورد نوار ظرفيت جابهجايي بردار م وج بيش ينه اي ن

به پيشبيني تغييرات آن کمك کند .بنابراين پتانسيل تغيير ش کل

نوار از  Rبه  Γبرای فش ردگي س اختار بل وری در جه ت  xو

را برای تما نقاط نوارهای بااليي نوار ظرفيت و نوارهای پاييني

کشيدگي ساختار بلوری در جهت ( yهر دو به علت اختوف در

نوار رس انش محاس به ک رديم ک ه نتيج ة آن در ش کل  ۹قاب ل

بزرگي پتانسيل تغيير شکل) قابل پيشبيني است .نتيجة محاس بة

مشاهده است.

ساختار نواری تك الية کرنش يافته آرسنين تحت مقادير  1تا 4

با توجه به رابطة  ،4انرژی نقاط با پتانسيل تغيير شکل مثبت

درصدی کرنش کششي و فشاری تك محوری در دو راس

تای x
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شکل ( .18رنگي در نسخة الکترونيکي) (الف) ساختار نواری تك الية آرسنين برای مقادير منفي کرنش (فشردگي) در راستای  xو (ب) س اختار

نواری تك الية آرسنين برای مقادير مثبت کرنش (کشيدگي) در راستای .x

شکل ( .11رنگي در نسخة الکترونيکي) (الف) ساختار نواری تك الية آرسنين برای مقادير منفي کرنش (فشردگي) در راستای  yو (ب) س اختار

نواری تك الية آرسنين برای مقادير مثبت کرنش (کشيدگي) در راستای .y
و  yبه ترتين در شکلهای  11و  11به نمايش در آمده است.

ظرفيت ميتواند عامل تغييرات چشمگير و ناگه اني ج ر م ثثر

مط ابق ب ا انتظ ار ،نت ايج محاس بة س اختار ن واری ب رای

مورد استفاده در محاسبة تح رکپ ذيری باش د .ب رای مش خص

ساختارهای بلوری ک رنش يافت ه ت ك الي ة آرس نين س ازگاری

شدن چگونگي اين تغييرات مقادير ج ر م ثثر ،پتانس يل تغيي ر

خوبي را با پيشبينيهای متکي بر پتانس يل تغيي ر ش کل نش ان

شکل و تحرک پذيری را در دو راستای  xو  yمورد بررسي قرار

ميدهد .بحث اخير نکتة جالن ت وجهي از نقط ه نظ ر بررس ي

دادهاي م .در ش کله ای  12و  1۳مق ادير محاس به ش دة اي ن

خوار تحرک پذيری در خود دارد .اگر علت تغيير ب ردار م وج

پارامترها برای کرنش  -4تا  4درصدی قابل مش اهده اس ت .در

مربوط به کمينة نوار رسانش (ي ا بيش نه ن وار ظرفي ت) تف اوت

نموارهای مربوط به پتانسيل تغيير ش کل و ج ر م ثثر مق ادير

پتانسيل تغيير شکل کمينة (يا بيشينة) جدي د و س ابق اس ت ،ب ا

مربوط ب ه ب ردار م وج  Rو ( Γدر ک رنشه ای مختل ف) ب ه

توجه به وابستگي تحرکپذيری حاملهای بار به پتانس يل تغيي ر

ص ورت جداگان ه و ب ه ترتي ن ب ا نش انگرهای مرب ب و داي ره

شکل ،همين تفاوت (احتماال) م يتوان د عام ل تغيي رات قاب ل

مشخص شدهاند .برای مقادير مختلف کرنش ،بردار م وج نق اط

توجه تحرک پذيری باشد .البته در بررسي تغييرات تحرکپذيری

بيشينة نوار ظرفيت و کمينة نوار رسانش ( که در تحرک پ ذيری

در اثر کرنش بايد به نقش جر مثثر نيز دقت ش ود .هرچن د در

حاملهای بار حائز اهميت هستند) تغيير کرده و ب ين برداره ای

اثر اعما کرنش به س اختار بل وری معم وال ج ر م ثثر نق اط

موج  Rو  Γجابهجا ميشوند .بردار م وج مرب وط ب ه  VBMو

مختلف ساختار نواری دچار تغييرات مويمي م يش وند ام ا در

 CBMدر هر کرنش با دنبا کردن مسير خ چ ين در نموداره ا

واقب ،تغيير بردار موج نقاط کمينة ن وار رس انش و بيش ينة ن وار

قابل تشخيص است .توجه به تغيير ناگهاني بردار موج مربوط به
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شکل  .11نمودارهای مقادير جر مثثر راستاهای  xو  ،yپتانسيل تغيير شکل راستاهای  xو  yو مقاديرتحرکپذيری حاملهای بار در راستاهای

x

و  yمربوط به پايينترين نقطة نوار رسانش (حفرهها) و باالترين نقطة نوار ظرفيت (الکترونها) بر حسن مقادر مختلف کرنش س اختار بل وری در

راستای .x
 VBMو ( CBMانتقا از  Rبه  Γو برعکس) برای درک دلي ل

اثر اعما کرنش به س اختار بل وری ،تح رک پ ذيری تغيي رات

تغييرات ناگهاني مقادير جر م ثثر ،پتانس يل تغيي ر ش کل و در

زيادی را تجربه ميکند .در مواردی مانن د تغيي رات   xCBMدر

نهايت تحرکپذيری سودمند است .نتايج نشان م يده د ک ه در

(  1)  x  %0  %1و (  )  x  % 3  % 4که شاهد تغيير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1تغيير کرنش راستای  xاز صفر به يك درصد
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شکل  .1۳نمودارهای مقادير جر مثثر راستاهای  xو  ،yپتانسيل تغيير شکل راستاهای  xو  yو مقاديرتحرکپذيری حاملهای بار در راس تاهای

x

و  yمربوط به پايينترين نقطة نوار رسانش (حفرهها) و باالترين نقطة نوار ظرفيت (الکترونها) بر حسن مقادر مختلف کرنش س اختار بل وری در

راستای .y
ناگهاني و قابل توجه تحرکپ ذيری هس تيم ،تغيي ر ب ردار م وج

مربوط به  VBMو  CBMرخ نداده ،تغيي رات موي م ام ا ت أثير

مربوط به  VBMو  CBMمسئوليت اصلي را ب ه عه ده دارد .در

گذار پتانسيل تغيير شکل و جر مثثر منجر به افزايش چشمگير

،  vBM
،  xCBM ،  CBM
برخي از موارد نيز مانن د تغيي رات
y
y

تحرک پذيری شده است .کاهش قابل توجه  m*yبرای ب االترين

  xvBMدر ( ،)  x  %0با وجودی ک ه تغيي ری در ب ردار م وج

نوار ظرفيت و پايينترين نوار رسانش در بردار م وج  Rب ر اث ر
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کشش ساختار بلوری در راستای  ،xدر ش کل  11ال ف مش هود

آرسنيك لبه سهم ناچيزی دارند .اين موضوع باعث ميش ود ک ه

است (به تيز شدگي تدريجي نوارهای ذکر شده در ب ردار م وج

در ساختار نواری ،نوارهای نزديك به سط فرمي در نانونواره ا

 Rبا افزايش کشش ساختار بلوری در راستای  xدقت کنيد).

و تك اليه ش باهت قاب ل مش اهدهای داش ته باش ند .ب ه عن وان

در واقب محاسبة دقيق رسانايي الکتريکي امری بسيار پيچيده

پديدهای شناخته شده ،اث رات مح دود ش دگي ک وانتمي باع ث

است .اين در حالي است که محاسبات فوق که بر اساس رابط ة

افزايش گاف نواری نانونوارها با کاهش عرض آنها ميشود .ام ا

تاکاگي انجا شده ش کل س ادهای از جف ت ش دگي الکت رون-

بررسي دقيق تر نش ان داد ک ه کيفي ت متف اوت اث رات مح دود

فونون را در نظر گرفته اس ت و بن ابراين تنه ا تخمين ي از ح د

شدگي کوانتمي بر بخشهای مختلف ساختار ن واری منج ر ب ه

باالی تحرک پذيری به دست ميدهد .در شراي واقع ي عوام ل

گذار گاف غير مستقيم ب ه مس تقيم در نانونواره ای آرمچي ر ب ا

خارجي بسياری وجود دارد که باعث کاهش اين مقادير بيش از

کاهش عرض نيز ميشود .همچن ين محاس بات تح رکپ ذيری،

حد براورد شده ميشود .با اين وجود نت ايج ب ه دس ت آم ده از

تحرکپذيری بسيار باالی الکترونها در پايين ت رين نقط ة ن وار

رابطة تاکاگي از نقطه نظر مقايسة تحرکپذيری نسبي راس تاهای

رسانش در راستای  yرا نشان ميدهد که مهمت رين عام ل آن را

مختلف به منظور بررسي ناهمساگردیه ای موج ود ب ه ان دازة

مي ت وان مق دار بس يار کوچ ك پتانس يل تغيي ر ش کل مربوط ه

ک افي قاب ل اعتم اد اس ت] .[12ب ه جه ت درک بهت ر از

دانست .با وجودی که تحرکپذيری حفرهها در دو راس تای  xو

ناهمسانگردی تحرکپذيری تك الية آرسنين در دو راستای  xو

 yتقريب ا براب ر اس ت ،ناهمس انگردی قاب ل ت وجهي در

 yو اثرات کرنش ساختار بلوری بر آن ،نسبت تحرکپ ذيری در

تحرکپذيری الکترونها در اين دو راستا وج ود دارد .از ط رف

دو راستا را برای مقادير مختلف کرنش محاسبه کرديم که نت ايج

ديگر تفاوت بس يار زي ادی ب ين تح رکپ ذيری الکت رونه ا و

در شکل  14قابل مشاهده است .نتايج ،وابستگي ناهمس انگردی

حفرهها در راس تای  yوج ود دارد ک ه ش راي خ وبي را ب رای

تحرکپذيری حاملهای ب ار ب ه ک رنش ت ك مح وری س اختار

جداسازی مثثر الکترون و حفره در موارد لزو فراهم م يآورد.

بلوری را نشان م يده د ک ه اي ن وابس تگي ب رای الکت رونه ا

نتايج به دست آمده از ساختارهای کرنش يافته نشان ميدهد که

( )CBMبسيار شديد و قابل توجه است.

کرنش ساختار بلوری با ايجاد تغيير در انحنای نواره ای ان رژی
موجن تغييرات جر مثثر و در نتيجه تحرکپذيری ميش ود .از

 .۳نتیجه گیری

طرف ديگر جابهجاييهای بردار موج مربوط ب ه بيش ينه ان رژی

محاسبات نشان مي دهد که اگرچ ه س اختار ت ك الي ة آرس نين

نوار ظرفيت و کمينه انرژی نوار رسانش در اثر کرنش ،تغيي رات

گاف غير مستقيم دارد ،در اثر فشردگي ب يش از  2درص دی در

قابل توجه و ناگهاني را در تحرک پذيری حاملهای بار موج ن

راستای  xو کشيدگي بيش از  ۳درص دی در راس تای  yش اهد

ميشوند .از مهمترين نتايج اعم ا ک رنش ب ر س اختار بل وری

گذار گاف غير مستقيم به مستقيم خواهيم بود .اتص ا ات مه ای

ميتوان به کاهش شديد ناهمسانگردی تحرکپذيری الکترونه ا

هيدورژن به لبة نانونوارها به خوبي اثر لبه را خنثي م يکنن د ب ه

در ک رنش  -4درص دی در راس تای  xو اف زايش ش ديد اي ن

شکلي که در نزديکي سط فرمي اتمهای هيدروژن و ات مه ای

ناهمسانگردی در کرنش  -4درصدی در راستای  yاشاره کرد.
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