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Abstract 
 Borophene is a monolayer of boron atoms with many allotropes. The electrical and mechanical 

properties of 훽  borophene are investigated using density functional theory. 훽  borophene has 

an orthorhombic lattice with five boron atoms in a unit cell. We calculated the critical strain and 

ultimate stress of the sheet. The calculated critical strain is 0.18% in the x-direction with the 

ultimate stress of 18.87 N/m while the critical strain is 10% and 12% for uniaxial strain along y 

and the biaxial strain, respectively. Young’s modulus of the sheet is 180 N/m in the x-direction 

and 203 N/m along the y one. Structural defects reduce the mechanical ability of the sheet, and 

this reduction is strongly dependent on the position of the removed atoms and their density.    
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 باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است.
 باشدمی المللیبین 4,0مجوز کریتیو کامنز تخصیص ین مقاله تحت ا

 بورفین یونو الکتر بر خصوصیات مکانیکی نقص ساختاري رتأثی مطالعۀ
훃ퟏퟐ  
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  چکیده
و خواص  β بورفیندر این مقاله ساختار تنوع ساختاري بسیار زیادي دارد. نیز  که خودساختار دو بعدي بورن است  بورفین

 باشد.اتم در سلول واحد می 5یک ساختار مکعب مستطیلی با تعداد  β بورفین گیرد.آن مورد بحث قرار می و الکترونی مکانیکی
چگالی  عیتاب نظریۀداراي دررفتگی با کمک  بورفینورقۀ و  بدون نقص بورفینورقۀ اص مکانیکی و الکترونی وخ در این مقاله

 18% برابر با x راستاي دربحرانی  کرنش. مقدار شودمیمحاسبه ساختار نهایی  و تنش بحرانی کرنش گیرد ومورد مطالعه قرار می
 کرنشتواند تحمل کند و مقدار است که جسم مورد نظر میکه این مقدار حداکثر کششی شد  N/m 87/18 نهایی آن تنشو 

 N/mو  N/m 82/14 نیز نهایی آنها تنشو  12% و 10% ترتیب برابربه y-x و دو محوري yتک محوري  بحرانی براي راستاي
. ندشدمحاسبه  N/m 203 برابر با  yيدر راستاو  N/m 180 اب برابر xدست آمدند. همچنین ضریب یانگ در راستاي به46/17

 شدتاتم حذف شده بهنوع و مکان شود و این کاهش بهتگی باعث کاهش قابلیت مکانیکی میدهد که دررفبررسی ما نشان می
 .استوابسته 

  ضریب یانگ ،نهایی تنش ،بحرانی کرنش؛ β بورفین ،محاسبات اصول اولیه :کلیدواژگان
  

  مقدمه
دو  مادةعنوان یک به 2004کشف گرافن در سال    

چگال آشکار  ةمادجدیدي را در فیزیک  يدنیا ،بعدي
هاي ممتاز خود از سبب ویژگیه]. گرافن ب1نمود [
]، رسانندگی 2الکترونی بالستیک [ رسانشجمله 

توجه بسیار زیادي ]، 4سختی زیاد [ و ]3[ گرمایی بالا
خود جلب کرده است. علاوه براین، وجود ساختار را به

ظهور از فرمی که منجر بهنواري خطی در مجاورت تر

                                                        
مسئول: یسندةنو.ac.irguilan@M_bagheri   

هاي دیراك، در آن فرمیون جرم وهاي بیالکترون
د چگال ایجا مادةگردیده است، انقلابی بزرگ در دنیاي 

 نمود. کشف گرافن راه را براي بررسی نظري و تجربی
ز نمود که این منظور یافتن مواد دو بعدي جدید بابه

، آمیز سلیکون دو بعديموفقیت  اتفاق منجر به سنتز
]، و قلع 6[ ]، ژرمانیوم دو بعدي، ژرمانن5[ سیلیسن

تازگی عضوي جدید گردید. به ،]7[ بعدي، استانندو
فه گردیده خانواده مواد دو بعدي تک عنصره اضابه

ستون سوم جدول قبلی بهاست که بر خلاف مواد 
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از  عديدو ب ورقۀیک  بورفینمندلیف اختصاص دارد. 
تازگی توسط دو گروه مستقل است که به بورنهاي اتم

ده در این کارها ]. نتایج ارائه ش8و9شده است [سنتز 
کند. در اینجا، واقعیت عجیب و جالب را نمایان مییک 

هاي نمونهسر و کار داریم که بر خلاف اي ما با ماده
. تهمتایی نیسبیقبلی داراي ساختار اتمی یکسان و 

نتایج تجربی گزارش شده حکایت از سنتز حداقل سه 
 فاز که شامل فاز نواري دارد. سه بورفینفاز متفاوت از 

باشد. نکته می β، و فاز χ، فاز Pmmn2م به موسو
ر سنتز این است که بدر گزارشات اولیه از نتایج  جذاب
خر، فاز نواري داراي کمی برآمدگی دو فاز آ خلاف
  د. رهموار ندا که ساختار کاملاًطوريبه است

در دو سال گذشته تحقیقات متنوعی بر روي 
خصوصیات الکتریکی، مکانیکی، و مغناطیسی 

نتایج  ] و10-14ه است [صورت گرفت بورفینهاي ورقه
داراي قابلیت  بورفینهاي ورقهاست که نشان داده 

براین، ما ]. علاوه10باشند [مکانیکی ناهمسانگرد می
نشان دادیم که ناهمسانگردي در رفتار الکتریکی این 

]. علاوه 11[ استخوبی قابل مشاهده هها نیز بورقه
هاي شارژ این مواد براي استفاده در باتري براین، قابلیت

]. 12پذیر لیتیومی مورد کنکاش قرار گرفته است [
 هاي دو بعدي هم موضوعورقهابررسانایی در این 

روي آن  یهایجذاب دیگري است که محققین بررسی
ایم که نانو تازگی نشان داده]. ما به13اند [انجام داده
از نظر مغناطیسی داراي رفتاري بسیار  این مادهنوارهاي 

دهد ]. نتایج ما نشان می14و15عجیب و جذاب هستند [
این نانو نوارها داراي یک ناهمسانگردي که بعضی از 

 باشند که این چنین رفتاريها میاسپینی در آرایش لبه
این  در نانو نوارهاي گرافنی مشاهده نشده بود. قبلاً

د نظر مور بورفیندهد که ناهمسانگردي اسپینی نشان می
تواند در اسپینترونیک داراي کاربردهاي بسیار مهمی می

  باشد.

هاي دو بعدي براي استفاده از آنها ورقهقابلیت مکانیکی 
در صنعت الکترونیک بسیار حائز اهمیت است. در 

صنعت مورد استفاده قرار  در واقع، براي آنکه این مواد
بگیرند باید از استحکام مکانیکی قابل قبولی برخوردار 

هاي که تنش ناشی از تفاوت در ثابت طوريبه ،باشند
ي مهم بر تأثیردو بعدي و زیر لایه  ورقۀشبکه 

نگذارد. سنتز مواد دو  ورقهخصوصیات الکتریکی 
 طورهباشد و ببعدي فرآیندي پیچیده و سخت می

تواند کامل و فاقد هر حاصل از سنتز نمی مادةمعمول، 
هاي نقص تأثیررو، بررسی  این گونه نقصی باشد. از

ها بر رفتار مکانیکی و الکتریکی اي یا دررفتگینقطه
. در استاي یندهاعدي داراي اهمیت فزهاي دو بورقه

تابعی چگالی خصوصیات  نظریۀاین مقاله با کمک 
ر فاز د بورفینهاي دو بعدي ورقهمکانیکی و الکتریکی 

β  با در نظر گرفتن دهیممورد کنکاش قرار میرا .
و چگالی مختلف براي توزیع  مکان مختلف دررفتگی

انگ این ماده مورد بررسی قرار ضریب ی ،دررفتگی
این دررفتگی بر ساختار  تأثیربراین، گیرد. علاوهمی

الکترون مورد مطالعه قرار  نواري و توزیع چگالی
رفتگی در که دردهد گرفت. نتایج نشان می خواهد

 اتباشد و تغییربسیار مطلوبتر می هامکانبعضی از 
ی و اعمال يجهت نیروشدت بهها بهطول پیوند بین اتم
ک ها بستگی دارد. علاوه براین، با کمتعداد پیوند بین اتم

دات بررسی فیزیکی مشاهترون بهتابع جایگزیدگی الک
ی روش محاسبات ۀارائبه يبخش بعدپردازیم. می

گردد و در انتها می بیان 3اختصاص دارد. نتایج در بخش
  .شودمطرح میگیري عنوان نتیجهبه جملهچندین 

  روش محاسباتی
ار افزتابعی چگالی و نرم نظریۀمحاسبات با کمک    

است. براي توصیف ] انجام پذیرفته16[ سیستامحاسباتی 
از ی همبستگ-هاي تبادلیکنشهاي هسته و برهمالکترون

] استفاده PBE ]17 ةبا شیو تقریب شیب تعمیم یافته
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 هاي محاسباتیهاي ظرفیت با کمک پایهالکترون. شد
DZP بورندر این وضعیت هر اتم . توصیف گردید 

گردد که این اتمی توصیف می اربیتال 13توسط 
ر نیز براب قطع انرژي باشند.می dو  s ،pها از نوع اربیتال

ا بشرط همگرایی نیرو برابر  هارتري قرار داده شد. 80با 
eV/Ȧ 0001/0  عمود بر  خلأانتخاب گردید. مقدار
کنش خاب شد تا از برهمتان Ȧ20 برابر با  بورفین ۀصفح
ریلوئن ب ناحیۀود جلوگیري کنیم. با تصویر خ ورقهیک 

 . برايبندي شدنقطه مش 14131 کامل با کمکورقۀ 
. یمده نموداستفا شبکهابر ةرفتگی از شیوبررسی نقش در

، 22هایی با ابعاد شبکهر واقع با در نظر گرفتن ابرد
33  4و4 دادیم. درفتگی را مورد مطالعه قرار تأثیر

راي ب متفاوت هايچگالیبا ارز شبکه همابعاد مختلف ابر
 صورتهکرنش ب باشد.می سامانهرفتگی در غلظت در

طول سلول واحد در  퐿گردد که تعریف می 
اندازه آن  퐿راستاي اعمال کرنش و قبل از اعمال آن و 

تنش، ما نتایج  ۀت. در محاسبپس از اعمال کرنش اس
راستاي عمود سلول واحد در  ةدست آمده را در اندازهب

 N/mآن  و، واحدر این ازبر ورقه ضرب کردیم و 
  باشد.می

                                          نتایج
و چگالی  ساختار نواري ، 훽 ورقۀساختار  1شکل   

هاي شبکه برابر با دهد. ثابتمی آن را نشان هايحالت
 Ȧ 15/5 푎 Ȧ97/2 푏 و  = مطابق دست آمد که هب =

]. ساختار نواري 8،9،13و14[با نتایج قبلی است 
ز مورد بررسی یک فل بورفینکه  دهدوضوح نشان میبه

در انرژي حدود مخروط دیراك این،  است. علاوه بر
eV2 قرمز نمایش داده شده  ةدایر که با شودمشاهده می

تازگی در آزمایش انجام مخروط دیراك بهوجود  .است
 ]. 18گردیده است [ دییتأ این ساختارشده روي 

   

  

  

      
یک فلز  β بورفیننواري،  بورفینبرخلاف  

در  ي انرژي آنکه نوارهاطوري، بههمسانگرد است
ار و رفت اندی تراز فرمی را قطع کردهمسیرهاي مختلف

 بورفینگردد. در مورد مشاهده می خوبیدر آن به فلزي
م. باشیما شاهد یک ناهمسانگردي الکتریکی مینواري 

در یک مسیر رفتار فلزي مشاهده که فقط طوريبه
مورد بررسی  بورفینسلول واحد ورقۀ  ].8گردد [می

اختار سلول واحد س باشد.می بورناتم 5شامل 
سه به داخل آن را هايتوان اتماي است که میگونهبه

ساس بندي بر اتقسیمین ادسته مختلف تقسیم نمود. 
 ها دارد.وندهایی است که هر اتم با همسایهتعداد پی

دو اتم با چهار پیوند، دو اتم با پنج پیوند و یک  پیوند

مستطیل وسیلۀ . سلول واحد آن به 훽ساختار ورقۀ بورفین . 1شکل
  مشخص شده است.

است که نشان ها نیز رسم گردیده ساختار نواري و چگالی حالت. 2شکل
عنوان صفر انرژي در نظر گرفته هاز فلز بودن ساختار دارد.تراز فرمی ب

  شده است.
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توان انتظار داشت که در مورد اتم با شش پیوند. می
فتگی هم بیشترین تفاوت بین این سه دسته حائز ردر

  اهمیت است.
 بورفینکامل  ورقۀ) DOS(در نمودار چگالی حالت 

 β، هاي موجود در سلول واحد، کل اتم سهم ناشی از
ها و چگالی حالت کل اتم با خط را هااربیتالتمام  براي

ترتیب با به p اربیتالو  s اربیتالرا فقط ناشی از 
در  ،2. طبق شکلدهیمنشان میچین چین و نقطهخط

نمودار ساختار نواري هر جا که تعداد نوارهاي زیادتري 
آن، تعداد  وجود داشته باشد، در نمودار چگالی حالت

هاي موجود در قلهکنیم. حالت بیشتري مشاهده می
 ها معرف جایگزیدگی الکترون است.چگالی حالت

 الاربیتهاي ناشی از ست تعداد حالتگونه که پیداهمان
p  اربیتالخیلی بیشتر از  sن داراي وراست، چون اتم ب
آن  p اربیتال) و p1s2s2اشد (بالکترون می 5

فلز ها در آن آزادي حرکت دارند. خالی است و الکترون
ها در صفر نشدن چگالی حالتبودن ساختار با توجه به

  گردد.می دییتأفرمی (انرژي صفر)  زترا

) 퐸و انرژي بستگی ( GPa.nm برحسب )푌یانگ ( ضریب .1جدول
 شبکه در بورن اتم در مختلف هايو مکان هاغلظت براي eVحسب بر

   .بورفین
اندازه 
 ساختار

1م شماره حذف ات 3حذف اتم شماره   4حذف اتم شماره    

푌  푌  퐸 푌  푌  퐸 푌  푌  퐸 

 ابرشبکه
22 

127 196 6/45 116 160 6/36 170 132 6/38 

 ابرشبکه
33 

165 192 6/49 142 188 6/47 155 176 6/46 

 ابرشبکه
44 

160 196 6/50 155 198 6/50 150 188 6/49 

  

 

  
 هاي مختلف در راستاهايکرنشازاي در ادامه به 

در هر  تنشمقدار  x-y دو محوري و x  ،y محوريتک
βبورفین کاملورقۀ راستا را براي   آوریممیدست هب  

 3که در شکل کرنشبرحسب  تنشنمودار  با کمکو 
نهایی و  کرنشبحرانی،  تنشمقدار  رسم شده است

) را همچنین ضریب یانگ (میزان سختی یک جسم
مقدار  ،کرنشبا افزایش مقدار  دانیممی .کنیممیمحاسبه 

ستند هاین دو هم ارز کند، زیرا یدا مینیز افزایش پ تنش
کاهش  تنش، مقدار مقدار مشخص کرنشاما از یک 

د نظر، م تنشبحرانی و به کرنشآن نقطه، یابد که بهمی
با کمک قسمت خطی نمودار  .گویندنهایی می تنش
کرنش، ضریب یانگ ساختار در شرایط مختلف -تنش

   گردد.محاسبه می
 و %18 با برابر x راستاي براي بحرانی کرنش قدارم

 که آمد دستبه N/m 87/18 با برابر آن نهایی استرس
 نظر مورد جسم که است کششی حداکثر مقدار این
 براي بحرانی کرنش مقدار همچنین. کند تحمل تواندمی

 ترتیببه x-y محوري دو و y محوريتک راستاي
 با برابر ترتیب،به آنها، نهایی تنش و %12 و %10برابر

N/m 82/14 و N/m 46/17 قیاس در. آمدند دستبه 
 فازهاي در بورفین ساختار روي قبلی مطالعات با

 تک کرنش براي β بورفین کرنش برحسب تنش نمودار .3شکل
 مشخص شکل در مستطیل با نهایی تنش آن در که محوري، دو و محوري

  .است شده
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 مکانیکیناهمسانگردي  که کرد ادعا توانمی مختلف
 مشاهده نواري فاز با قیاس در ساختار این در کمتري

   ].8[ گرددمی
 در بورفینررسی ضریب یانگ بقسمت بهر این د

پردازیم. براي این حضور دررفتگی تک اتم بورن می
را در نظر گرفته  44و  22 ،33هاي کار ابر شبکه
شان داده شده در ن 4و یا  3، 1هاي شمارهو یکی از اتم

رفتگی کنیم. در واقع، سه غلظت دررا حذف می 1شکل
گرفتیم که  را در نظر 25/1%و  2/2%، %5متفاوت و برابر 

اي است. هاي ذرهچگالی محتملی براي این نوع نقص
تا  -%2در محدوده  کرنش ضریب یانگ، ۀبراي محاسب

مقدار  1اعمال گردید. جدول 005/0با فاصله  +2%
ي مختلف، هاازاي غلظتدست آمده بهضریب یانگ به

 یانگ ضریب دهد.نوع اتم دررفته و جهت را نشان می
 GPa.nmبا  برابر x راستاي براي را بورفین کاملورقۀ 
180 = 푌 راستاي براي و y با برابر GPa.nm 203= 
푌 بلیق هايگزارش با خوبی تطابق که آوردیم دستهب 

 را یانگ ضریب آمده دستهب مقدار 1جدول ].18[ دارد
 نشان دررفتگی مختلف هايمکان و هاغلظت در
 رفیشگ تأثیر نوع اتم و غلظت که است آشکار. دهدمی
  .دارد ساختار مکانیکی قابلیت بر

  

  

  

با هم برابر  yو  xهرگاه ضریب یانگ در دو راستاي  
شود. ناهمسانگردي نباشند، ناهمسانگردي ظاهر می

تر ضریب یانگ بزرگتر بهکنسبت ضریب یانگ کوچ
 دستاست که عددي کوچکتر از یک به yو  xدر جهت 

باشد  ترچه این عدد به یک نزدیکهر آید.می
 ورقۀسختی  2مطابق جدول. تر استناهمسانگردي کم

شد.  89/0برابر  بورفینکامل ابرشبکه سه در سه 
مورد نظر از ساختارهایی دیگر  دهد ساختارکه نشان می

ترتیب به کهنواري  بورفین و Pmmn-8 بورفینمثل 
هستند، ناهمساگردي کمتري دارد و  43/0 و 79/0برابر 

푌 سختی  
(N/m) 

푌  
(N/m) 

فازهاي مختلف 
 بورفین

   훽بورفین  180 67/202 89/0
  Pmmn8بورفین  8/241 20/305 79/0

]19[ 

 ]20[ بورفین نواري 389 166 43/0
 ]휒 ]21بورفین   8/187 8/180 96/0

 ضریب یانگ و سختی فازهاي مختلف بورفین.. 2جدول

  .Yو  Xدر راستاي  حسب کرنشتغییر طول پیوند برنمودار  .4شکل
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دست آمده است، به 96/0که برابر  χ  بورفین از ساختار
  .]3[ ناهمسانگردتر است
در  عنوان تابعی از کرنشهساختار بتغییرات طول پیوند 

هنگام اعمال  مطابق شکل رسم شده است. 4شکل
، ، با افزایش تدریجی مقدار آنxدر راستاي  کرنش
هاي موجود افزایش ین تمام اتمطول پیوند ب اندازة

  یابد. می
 دو درصدي کامل شاهد افزایش ورقۀدر مورد یک 

یک  شافزای و شروعنسبت به تنش يدر انتها 푑پیوند 
 و براي 푑 ،%15باشیم. ولی براي می푑  برايدرصدي 

 푑 ،%11  افزایش کنیم که مشاهده می. داریمافزایش
از  رشتبسیار بی تنشجهت  در راستاي عمود بر طول

هنگام طور مشابه به .ستا آنافزایش طول در جهت 
 تدریجی مقدار ، با افزایشyدر راستاي  تنشاعمال 
 و کاهش푑  و 푑طول پیوند افزایش 7% شاهد ،کرنش

ي سه درصد و کاهش 푑در طول پیوند دو درصدي 
푑 .عمود پیوندهاي که واقع، واضح است در هستیم 

 تنش جهت در پیوندهاي و افزایش تنش جهت بر
  .اندیافته کاهش

در  1ةشمار ساختار با دررفتگی اتمتابع جایگزیدگی 
اگر  بررسی شده است. 5شکل هاي مختلف درغلظت

 و توزیع الکترون بین دو اتم باشد، ناجایگزیده است
 مشاهدهباشد. ها باشد جایگزیده میاگر روي اتم

 ۀهم در 1شمارة اتم حذف حالت در که کنیممی
 مکان در و دارد وجود هااتم بین الکترون ها،ابرشبکه

 ندارد وجود الکترون است، شده حذف که 1شمارة اتم
 22 ابرشبکه در .کنندمی حرکت مجاوربه هاالکترون و
 1شمارة اتم حذف از بعد که کنیممی مشاهده 44 و

 خود ۀاولی حالتبه نسبت سازيبهینه پس از ساختار
 حرکت شده حذف اتم اطراف هاياتم و کندمی تغییر

   .ندکنمی قطع خود کنار اتم با را پیوندشان و کنندمی
 کندمی تغییر کمی ساختار فقط 33 و 11 ورقۀ در اما

اري ساختار نو .شودنمی شکسته هااتم بین پیوند ولی
و  33یک در دو ابرشبکه  ةحذف اتم شمارمربوط به

ج)  یک ب) ابرشبکه دو در دویک در براي الف) ورقۀ 1در حالت حذف اتم شمارهها در حالت نقص تک اتم بورفین تابع جایگزیدگی ابرشبکه .5شکل 
  ابرشبکه سه در سه د) ابرشبکه چهار در چهار.
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44 رسم شده است. علت انتخاب این  6در شکل
نواري  باشد. ساختارها میآرایش انرژي بستگی بیشتر آن

تاري تأثیري روي ماهیت دهد که نقص ساخمینشان 
وان ترا می بورفینرو، این ندارد. از بورفین فلزي ورقۀ

عنوان یک مادة دوبعدي با قابلیت فلزي قوي دانست هب
  کند.یز میکه آن را در دنیاي مواد دوبعدي متما

 چهار در چهار و (سمت چپ) ساختار نواري ابرشبکه سه در سه. 6شکل
چین صورت خطیک تراز فرمی به ةبا حذف اتم شمار (سمت راست)

 خوبی مشخص است.نشان داده شده است. ماهیت فلزي ساختار به

  گیريتیجهن
و سپس بورفینبررسی ساختار به در این تحقیق   

دن دست آوربا به پرداختیم در آن بورن دررفتگی اتم
 حداکثر میزان کششینهایی بهکرنش بحرانی و تنش 

بردیم. با توجه پی  بورفین قابل تحمل براي
دست آمده نتیجه به DOSساختار نواري و نمودار به

حالات  ۀدر همباشد و فلز می β بورفین کهگرفتیم 
کنند و حذف تک اتم خاصیت فلزي خود را حفظ می

دست آمده با استفاده از انرژي بستگی و ضریب یانگ به
و  1ةهاي شماراتمی که این نتیجه رسیدیم که در حالتبه
شوند، ساختار پایدارتر در سلول واحد حذف می 2

  است. 
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