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Resumo

Neste trabalho é apresentada a investigação teórica do transporte eletrônico de uma série
de dispositivos de dois terminais baseados em nanofitas de Phagrafeno dopadas. Os disposi-
tivos foram separados em duas famílias de fitas, cuja localização da dopagem substitucional
determina o grupo, podendo ser em um sitio central na região espalhadora com -BN ou nas
terminações de borda zigzag com -N. Os cálculos foram baseados na metodologia híbrida
DFT-NEGF implementada no pacote TRANSIESTA. Nossos resultados para família 1
mostraram que o dispositivo com bordas zigzag (PHAGBNZZ) sofre a transição metal-
semicondutor operando em duas janelas de tensão com uma assinatura de um transistor
de efeito campo (FET). No dispositivo armchair (PHAGBNARM) ocorre a transição
semicondutor-metal, operando como um chaveador para baixas tensões e como FET para
tensões a partir de 0,2 V. Por outro lado, a espectroscopia eletrônica de tunelamento
inelástico (IETS) revelou que os dispositivos da família 1 sofrem pouca influência dos canais
inelásticos no transporte, sendo o tunelamento majoritariamente elástico. Para a família
2, o dispositivo de menor largura (PHAGNZZ1) mostra um comportamento metálico,
sofrendo a transição metal-semicondutor com o aumento da tensão, operando como um
dispositivo FET. O dispositivo de maior largura (PHAGNZZ2) apresenta o comportamento
de um isolante topológico (TI), operando em duas janelas de tensão, como FET para
baixas tensões, mostrando transição TI-semicondutor, e diodo túnel ressonante (RTD)
para tensões entre 0,2 e 0,45 V, evidenciado pela resistência diferencial negativa (NDR).
Analisando toda a janela de tensão, a curva I-V do dispositivo PHAGNZZ2 exibe uma
assinatura similar a de um dispositivo limitador de corrente que chamamos de Molecular
Positive Electronic Transition (MPET).

Palavras-chave: Transporte eletrônico. Phagrafeno. Transistor de efeito campo. Resis-
tência diferencial negativa. Molecular Positive Electronic Transition.
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Abstract

In this work is presented a theoretical investigation of the electronic transport of a
series of two-terminal devices based on doped Phagraphene nanoribbon is presented. The
devices were separated into two families of ribbon, whose location of the substitutional
doping determines the group, and can be in a central location in the spreading region
with - BN or at the zigzag edge terminations with - N. The calculations were based on
the hybrid DFT-NEGF methodology implemented in the TRANSIESTA package. Our
results for family 1 showed that the device with zigzag edges (PHAGBNZZ) undergoes
the metal-semiconductor transition operating in two voltage windows with a signature
of a Field-Effect Transistor (FET) field-effect transistor (FET). In the armchair device
(PHAGBNARM) the semiconductor-metal transition occurs, operating as switching for
low voltages and as a FET for voltages from 0.2 V. On the other hand, Inelastic Electronic
Tunneling Spectroscopy (IETS) inelastic electronic tunneling spectroscopy (IETS) revealed
that the devices of family 1 suffer little influence of inelastic channels on transport, with
tunneling being mostly elastic. For family 2, the smaller device (PHAGNZZ1) shows a
metallic behavior, undergoing the metal-semiconductor transition with increased voltage,
operating as a FET device. The widest device (PHAGNZZ2) presents the behavior of
a topological insulator (TI), operating in two voltage windows, such as FET for low
voltages, showing TI-semiconductor transition, and resonant tunnel diode (RTD) for
voltages between 0, 2, and 0.45 V, evidenced by the Negative Differential Resistance
(NDR). Analyzing the entire voltage window, the PHAGNZZ2 device’s I-V curve shows a
signature similar to that of a current limiting device that we call the Molecular Positive
Electronic Transition (MPET).

Keywords: Electronic Transport. Phagraphene. Field-effect Transistor. Negative
Differential Resistance. Molecular Positive Electronic Transition.
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Capítulo 1
Introdução

Estado da Arte

1.1 Nanoeletrônica

Com o advento da Mecânica Quântica e a compreensão das incríveis possibilidades da
miniaturização de dispositivos eletrônicos, a física e a engenharia vislumbraram uma nova
era na ciência e no desenvolvimento tecnológico do mundo moderno.

A Eletrônica certamente tem um papel primordial nesse novo paradigma tecnológico e
vem constantemente apresentando uma grande evolução tanto na capacidade comercial de
produção de dispositivos como no grau de miniaturização dos seus componentes [1–5].

A capacidade teórica de diminuir os dispositivos para escalas moleculares e atômicas
foi apontada ainda em meados do século XX por Richard Feynman [6]. Mesmo em meio a
muita desconfiança, esse prognóstico despontou como uma grande vertente de pesquisa
científica e de desenvolvimento de materiais, nos primeiros e visionários empreendimentos
na área de eletrônica de semicondutores.

Em 1948, nos laboratórios da Bell Telephone foi inventado o transistor bipolar de
silício e germânio, que rendeu o prêmio Nobel de Física em 1956 [7, 8]. No final da
década de 1950, uma montagem miniaturizada de transistores, capacitores, resistores e
diodos semicondutores, todos feitos numa só base, originalizaram o primeiro amplificador
operacional integrado, que ficou conhecido como circuito integrado [9]. Nas décadas de 70 e
80 novas tecnologias de fabricação seriada de circuitos integrados em silício foram a gênese
dos microprocessadores de alto desempenho (veja Figura 1.1), evidenciando cada vez mais
a lógica de miniaturização predita por Gordon Moore que previa a duplicação a cada 18
meses da capacidade de processamento dos microprocessadores [10]. Evidentemente, a
manutenção da lei de Moore converge a eletrônica moderna para uma escala nanométrica,
de forma que a tecnologia do silício tende a um esgotamento progressivo na capacidade de
encolhimento da escala do dispositivo [3, 5, 10, 11].
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1.2 Dispositivos de Carbono 2

Figura 1.1: (a) Primeiro transistor inventado nos laboratórios da Bell Labs em 1948 [7];
(b) Primeiro circuito integrado de Jack Kilby (1958) laureado com o prêmio Nobel de
Física de 2000 [9]; (c) Primeiro microprocessador, o Intel 4004 (1971) [11].

Esse processo de miniaturização dos componentes eletrônicos, evidentemente remete
a um grande esforço na pesquisa de novos materiais, mas também demanda decifrar os
efeitos oriundos da escala atômica, característicos da interação de átomos e moléculas, ou
seja, diminuir a escala de tamanho dos transistores para circuitos nesse nível, certamente
esbarra no entendimento dos efeitos quânticos para uma modelagem eficiente átomo a
átomo.

Trabalhos precursores, como o de Aviram e Ratner [1–3, 5], de fato instituíram a eletrô-
nica molecular e nortearam o desenvolvimento de dispositivos em nanoescala. Certamente,
a pesquisa em nanoeletrônica aperfeiçoará a compreensão dos efeitos quânticos, reduzindo
as dificuldades de miniaturização dos componentes, permitindo assim o desenvolvimento de
técnicas mais precisas para sintetizar estruturas cada vez menores, como a microscopia via
microscópio de varredura por tunelamento [Scanning Tunneling Microscope (STM)], com
um custo benefício muito superior, além de não se restringir os componentes apenas aos
materiais semicondutores, envolvendo também materiais poliméricos orgânicos, cerâmicas,
diodo orgânico emissor de luz [Organic Light-Emitting Diode (OLED)], agentes biológicos,
materiais isolantes e materiais metálicos de alta resistência e confiabilidade, entre outros
[12–18].

1.2 Dispositivos de Carbono

A matéria orgânica é certamente uma das chaves para vida como conhecemos [19]. Seus
componentes são notavelmente marcantes no ambiente terrestre e aquático e estão cruci-
almente ligados ao equilíbrio do ecossistema do planeta. A matéria orgânica permeia a
nutrição e a fertilidade do solo, o vigor das plantas, o equilíbrio fotossintético e respiratório
da nossa biodiversidade e também é um vetor preponderante economicamente na indústria,
sobretudo na perspectiva da matriz energética dos meios de locomoção moderno [20, 21].

As moléculas orgânicas são representadas por elementos químicos como o carbono (C),
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hidrogênio (H), oxigênio (O), nitrogênio (N) entre outros elementos menos comuns. O
carbono é o componente mais abundante, e representa cerca de 55% de toda massa de
matéria orgânica do planeta [20, 21] e certamente é um personagem estratégico quando se
analisa as potencialidades do uso de moléculas orgânicas no desenvolvimento tecnológico e
industrial [20].

A notoriedade da indústria de semicondutores de silício é irrefutável, no entanto, como
citado anteriormente, seu aprimoramento e miniaturização, que representa a diminuição
progressiva do consumo energético e de recursos, tende a ficar exaurida no sentimento de
aperfeiçoamento [12, 13].

Nesse contexto, uma nova classe de materiais orgânicos se mostrou extremamente
promissora na tarefa de substituir de forma viável a matriz de silício da eletrônica atual
[22–24]. Destaca-se nesse cenário principalmente alguns alótropos do carbono como o
grafeno, os nanotubos de carbono e o fulereno [25–28], o que evidencia fortemente a
importância do carbono para nanotecnologia, nanoeletrônica e eletrônica molecular.

O carbono é um elemento químico que possui quatro elétrons na camada de valência
e por sua vez configuração eletrônica 1s22s22p2, típico do grupo IV da tabela periódica
[29–32]. Esses elétrons de valência que estão nos orbitais s e p são os responsáveis pelas
ligações químicas que ele faz e, portanto, de toda variedade de alótropos oriundos do
carbono. As diversas combinações de ligações que formam estruturas moleculares ou
cristalinas entre átomos de carbono permitem que os orbitais dos subníveis s e p se
combinem, gerando orbitais híbridos num processo que chamamos de hibridização. Essas
misturas de orbitais (sp, sp2 e sp3) em uma formação homogênea apenas com carbonos,
que produz arranjos estáveis estruturalmente e energeticamente, caracteriza a propriedades
de alotropia do carbono [29, 30].

1.3 Alótropos do Carbono

As três formas de hibridização do carbono (sp, sp2 e sp3) indicam uma grande variedade
de possibilidades de alotropia para estruturas de carbono. De forma natural, duas configu-
rações foram primeiramente distinguidas, o diamante e o grafite [29–32]. Posteriormente,
os fulerenos, Nanotubos de Carbono (NTC) [25–28], nanofios (carbynes) [33] e o grafeno
[24] foram descobertos, e por sua vez são destacados como os alótropos mais proeminentes
eletronicamente (veja Figura 1.2).

O diamante é um cristal proveniente da combinação de condições extremas de pressão
e temperatura, sendo provido de forma sintética ou natural, apresentando um grau de
dureza enorme e comportamento elétrico isolante. A hibridização dos orbitais é do tipo sp3,
com estrutura cristalina cubica de face centrada [29–31]. O grafite é um cristal obtido em
condições naturais de pressão e temperatura. Ele possui uma boa condutividade elétrica e
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1.3 Alótropos do Carbono 4

Figura 1.2: Representação esquemática dos alótropos do carbono: (a) Diamante; (b)
Grafite; (c) Fulereno C60; (d) Nanotubo de Carbono SWNT; (e) Grafeno e (f) Legenda e
propriedades do Carbono (adaptado) [34].

um moderado grau de maleabilidade. A hibridização é do tipo sp2, com estrutura cristalina
hexagonal [29–31].

De meados da década de 1980 ao início da década seguinte dois alótropos notáveis
foram descobertos, o fulereno e o nanotubo de carbono. O fulereno é uma acomodação
esférica de átomos de carbono de estrutura hexagonal e pentagonal similar as camadas do
grafite, classificada por uma coordenada pontual no espaço, e desta forma de dimensão
zero (0D) [29–31].

Os nanotubos de carbono são estruturas na forma de tubos unidimensionais (1D), que
podem ser de parede única [Single-Walled Nanotube (SWNT)] ou múltipla [Multi-Walled
Nanotube (MWNT)], obtidos a partir do enrolamento de camadas 2D de grafite cujo
envolvimento é determinado de acordo os índices de Hamada, e podem ser de extremidades
abertas ou fechadas (as fechadas apresentam metades de fulerenos em semiesferas) [25–28].
Os NTC, assim como o grafite, possuem hibridização sp2 e são classificados pela sua
quiralidade: os aquirais, com alta simetria denominados de armchair e zigzag, e o quiral
distinguido por uma assimetria em espiral. As propriedades eletrônicas e estruturais
dependem diretamente dessa classificação e por sua vez dos índices que o define, como
pode ser visto na Figura 1.3 [25].

A matriz dos três últimos alótropos citados anteriormente é genericamente a mesma:
uma rede cristalina hexagonal bidimensional na forma de favo de mel de hibridização sp2,
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1.4 Grafeno 5

Figura 1.3: Esquema de como a folha de grafeno é envolvida a partir dos índices n e m
para gerar NTC. Se m = 0 zigzag, n = m armchair e n ̸= m ̸= 0 quiral [35]. T é o eixo
do tubo e a⃗1 e a⃗2 vetores unitários do grafeno.

de topologia equivalente a uma folha da espessura de um átomo de carbono, denominada
Grafeno [22–24], que constitui o ingrediente padrão das outras dimensionalidades da
alotropia do carbono (0D - Fulereno, 1D – NTC e 3D – Grafite).

1.4 Grafeno

Em 2004, Andre K. Glein e K. S. Novoselov [24] desenvolveram uma técnica de segregar
folhas de grafite através de esfoliação mecânica do mesmo, isolando pela primeira vez o
grafeno, tal descoberta rendeu a ambos o prêmio Nobel de física de 2010 [36].

O grafeno, portanto, é uma conformação alotrópica 2D do carbono que possui rede
hexagonal, formado da junção de um orbital 2s com dois orbitais 2p, a um ângulo de 120°,
ou seja, de hibridização sp2 densamente compactada, com ligações π caracterizando as
propriedades elétricas, e as fortes ligações σ no plano, corroborando a estabilidade mecânica
e elástica da estrutura da rede [29–31]. As ligações π na estrutura hexagonal originam uma
combinação de orbitais pz, (com cada átomo contribuindo com um elétron) que implicam
a formação de uma nuvem eletrônica, ou seja, bandas de energia π e π∗ fracamente ligadas
com funções de ondas deslocalizadas, que efetivamente são as preponderantes para as
notáveis propriedades de transporte eletrônico do sistema [22–32].
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1.4 Grafeno 6

As perspectivas de aplicações tecnológicas para o grafeno são vastas, e decorrentes de
suas características eletrônicas e estruturais proeminentes. O grafeno é o material mais
resistente conhecido (cerca de 200 vezes mais forte que o aço), é maleável, transparente,
impermeável e possui uma espessura ultrafina. Nesse contexto, a contingência potencial de
utilidades vai de dispositivos eletrônicos e opto-eletrônicos (transistores, diodos, baterias e
etc), sensores químicos, na microscopia eletrônica, nas mais variadas vertentes da ciência
de materiais, até a engenharia genética e farmacológica [22–39].

1.4.1 Estrutura geométrica e eletrônica do grafeno

A rede cristalina do grafeno é hexagonal, com repetição periódica, similar a uma rede de
Bravais triangular dupla. A célula primitiva é definida pelos vetores primitivos a⃗1 e a⃗2,
e origina a rede periodicamente por translações dessa célula, onde n1 e n2 são inteiros
(n1 = 0,±1,±2... e n2 = 0,±1,±2...) como mostra a Figura 1.4.

Figura 1.4: Representação esquemática da rede cristalina do grafeno, com os respectivos
vetores primitivos a⃗1 e a⃗2 da célula primitiva.

A base da rede que constitui a célula primitiva é designada por dois átomos de carbono
A e B, cuja distância entre eles é a0. Os vetores primitivos em coordenadas cartesianas
são dados por:

a⃗1 = a0
√

3x̂ (1.1)

a⃗2 = a0
√

3
(

1
2 x̂+

√
3

2 ŷ

)
(1.2)
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1.4 Grafeno 7

Onde x̂ e ŷ representam os versores na direção dos eixos que definem os planos x
e y. A rede recíproca que tem uma grande importância na caracterização de materiais
cristalinos, pode ser obtida a partir da rede direta no espaço real, e por sua vez determinar
a primeira Zona de Brillouin (ZB) no espaço recíproco, definido por um hexágono, cujos
vértices onde se encontram oa átomos de carbono são os pontos de Dirac K, veja Figura 1.5.
Identificaremos os vetores primitivos da rede recíproca por b⃗1 e b⃗2, e estes podem ser
determinados a partir dos vetores primitivos da rede real.

b⃗1 = 4π
3a

(√
3

2 x̂− 1
2 ŷ
)

(1.3)

b⃗2 = 4π
3a ŷ (1.4)

A rede recíproca pode ser construída com translações baseadas em um ponto de origem
através do vetor K⃗ = m1⃗b1 +m2⃗b2 (onde m1 = 0,±1,±2... e m2 = 0,±1,±2... são inteiros)
como ilustrado na Figura 1.5.

Figura 1.5: Representação esquemática da rede recíproca do grafeno, com os respectivos
vetores primitivos da 1aZB e os pontos de simetria Γ, K,K ′ e M.

Os pontos de simetria Γ, K,K ′(K ′ = −K) e M, que tem grande importância tem as
seguintes coordenadas:

Γ = (0 , 0) (1.5)

K =
(

0 , 4π
3
√

3a

)
(1.6)
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M =
(2π

3a , 0
)

(1.7)

Estes pontos de alta simetria caracterizam no estudo da estrutura eletrônica a localiza-
ção dos pontos de Dirac nas curvas de dispersão do grafeno próximo ao nível de Fermi,
variando o vetor K⃗ em x, y e z. Uma vez que o conhecimento da descrição geométrica
da rede no espaço real e no espaço recíproco é estabelecido, a estrutura eletrônica da
hibridização dos orbitais pz no grafeno, que evidencia as propriedades de transporte de
carga do sistema, pode ser descrita [40]. O hamiltoniano que retrata o movimento dos
elétrons no orbital π para o grafeno é dado por:

Ĥ = −t
∑
⟨ij⟩σ

(â†
iσ b̂jσ + b̂†

jσâiσ) − t′
∑

⟨⟨ij⟩⟩σ
(â†

iσâjσ + b̂†
iσ b̂jσ)+

+U
∑
⟨ij⟩σ

(â†
i↑âi↑â

†
i↓âi↓ + b̂†

i↑b̂i↑b̂
†
i↓b̂i↓)

(1.8)

Onde âiσ, b̂iσ e â†
iσ, b̂†

iσ são os operadores que representam aniquilação e criação de um
elétron, respectivamente, com spin σ up e down, dos dois átomos da célula unitária A e B,
com primeiros vizinhos ⟨ij⟩ e segundos vizinhos ⟨⟨ij⟩⟩. O termo t representa a energia
de salto (hopping) de primeiros vizinhos e t’ o hopping de segundos vizinhos. O termo
U representa a repulsão coulombiana entre os elétrons. Uma aproximação pertinente
para esse hamiltoniano é desconsiderar a interação de segundos vizinhos e a repulsão
coulombiana. Desta forma, o hamiltoniano mais simples tem a seguinte expressão:

Ĥ = −t
∑
⟨ij⟩σ

(â†
iσ b̂jσ + b̂†

jσâiσ) (1.9)

As duas soluções simétricas dos autovalores de energia no nível de Fermi, que caracte-
rizam a estrutura de bandas do sistema são dadas por E(k⃗) = f(k⃗) função do vetor de
onda k⃗:

E±(k⃗) = ±t

√√√√1 + 4 cos
(√

3kxa

2

)
cos

(
3kya

2

)
+ 4cos2

(√
3kxa

2

)
(1.10)

A Figura 1.6 mostra a estrutura de bandas do grafeno próxima ao nível de fermi das
bandas π e π∗ onde k⃗ = (kx, ky) é o vetor de onda, que evidencia os pontos K e K ’ na
1ªZB.

A Equação 1.10 pode ser expandida em série de Taylor em torno do ponto K, sabendo
que E±(K) = 0, para um pequeno deslocamento no vetor de onda k⃗ = K + q⃗, onde
q⃗ = (qx, qy). Portanto:

f(q⃗) = q⃗ · ∇kf(k⃗) = 3at
2 (qx − iqy) (1.11)
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Figura 1.6: Representação das curvas de dispersão para o grafeno na 1ªZB para primeiros
vizinhos pelo método tight-binding, com parâmetro hopping t = 2, 7eV , com interação
apenas de primeiros vizinhos [31]

O operador gradiente ∇k é dado em função das coordenadas do vetor k⃗, a constante
3at/2 tem dimensão da constante de Planck vezes a velocidade (vF = 3at/2ℏ ≈ c/300),
de forma que chamamos essa velocidade vF de velocidade de Fermi, devido ao ponto K
passar pelo nível de Fermi. Para a função f(q⃗) podemos reescrever o hamiltoniano em
torno do ponto K.

Ĥ = ℏvF

∑
q⃗σ

ψ†
q⃗σ

 0 qx − iqy

qx + iqy 0

ψq⃗σ (1.12)

Onde

ψq⃗σ =
aq⃗σ

bq⃗σ

 ,
e os termos aq⃗σ e bq⃗σ representam a amplitude de probabilidade de ocupação por um
elétron do átomo A ou B com vetor de onda q⃗.

A partir do hamiltoniano da Equação 1.12, os autovalores simétricos de energia podem
ser determinados, diagonalizando a matriz.

E±(q⃗) = ±ℏvF |q⃗| = ±ℏvF

√
q2

x + q2
y (1.13)

Considerando a relação linear entre q e E, temos a Densidade de Estados (DOS) nas
proximidades de K, que remete a densidade de portadores de carga em movimento.
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D(E) = gσgK

2π
|E|

ℏ2vF
2 (1.14)

Com gσ e gK as degenerescências, de spin e de não equivalência de dois cones no ponto
K na 1ªZB, respectivamente.

Figura 1.7: (a) Estrutura de Bandas das curvas de dispersão para o grafeno com os
respectivos orbitais s, px e pz. (b) Densidade de estados eletrônica com os respectivos
orbitais. (c) Cones de Dirac no ponto K (Figura 1.6) no nível de fermi na 1ªZB (adaptado)
[31, 41].

Desta maneira, é fácil observar nas Figuras 1.6 e 1.7, que o grafeno possui gap zero nos
pontos de alta simetria e DOS nula no nível de Fermi, o que evidencia o contato da banda
de valência com a banda de condução na energia E = 0, caracterizando o material como
um semicondutor de gap zero ou semimetal [40]. O hamiltoniano da Equação 1.12 pode
ser novamente reescrito através de uma transformação unitária com as matrizes de Pauli.

Ĥ = ℏvF

∑
q⃗σ

ψ†
q⃗σ τ⃗ · q⃗ψq⃗σ (1.15)

Com τ = (τx, τy) e o produto escalar τ⃗ · q⃗ = τxqx + τyqy. Com a transformação unitária
a energia pode ser dada:

E = ℏvF (τxqx − τyqy) (1.16)

ℏvF (τxqx − τyqy) |ψσ⟩ = E |ψσ⟩ (1.17)

Ou para K ’ (K ′ = −K),

ℏvF (τxqx + τyqy) |ψσ⟩ = E |ψσ⟩ (1.18)
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Com

|ψσ⟩ =
aq⃗σ

bq⃗σ

 eiq⃗·r⃗ = ψq⃗σe
iq⃗·r⃗.

A Equação 1.18 é a equação de Dirac em duas dimensões espaciais que descreve partículas
relativísticas sem massa. Portanto, os elétrons e buracos no grafeno podem se comportar
como férmions de Dirac sem massa, movimentando-se com velocidades próximas a da
luz. Zhang et al. [13] observaram experimentalmente o efeito Hall quântico no grafeno
e ratificaram essa extraordinária propriedade de dispersão dos portadores na estrutura
[22, 23].

1.5 Phagrafeno

Com as promissoras propriedades do grafeno, vários outros alótropos do carbono em
monocamada foram propostos, T-graphene, graphane, α- β-graphynes [42–45] e etc,
com grande estabilidade mecânica e térmica, mas também, de forma que a banda de
valência e de condução ainda se toquem evidenciando pontos de Dirac. Nesses estudos foi
ratificado que a simetria hexagonal não é condição primordial para obtenção dos cones
de Dirac, sendo estes também preditos em outras simetrias, como os 6,6,12-, 14,14,14- e
14,14,18-graphynes que possuem redes retangulares [46]. Das conformações 2D indicadas,
efetivamente as com hibridização sp2 foram as mais proeminentes, por serem mais estáveis
e serem energeticamente mais proveitosas devido ao orbital pz [42–46].

Wang et al. [47] divulgaram um novo alótropo bidimensional do carbono chamado
Phagrafeno (PHAG) com hibridização sp2 e rede retangular que conserva cones de Dirac
na 1ªZB, sendo mais vantajoso para esses atributos que os outros alótropos citados,
principalmente pela maior densidade atômica no plano e baixa energia [47, 48]. O sistema
de 5-6-7 anéis de carbono, desponta formidavelmente como uma alternativa ao grafeno,
principalmente por preservar as principais propriedades e aplicabilidades do mesmo já
citadas, porém, com um diferencial na dependência direcional da velocidade dos elétrons
na disposição dos átomos nos anéis, o que gera cones de Dirac ligeiramente inclinados,
como mostra a Figura 1.8(b) [47, 48].

Considerando o ponto de vista do transporte eletrônico, o phagrafeno, assim como
o grafeno, possui limitações eloquentes para aplicabilidade em dispositivos eletrônicos,
sobretudo pelo gap zero na estrutura de bandas [22–39]. Muitos estudos apontam alter-
nativas para contornar esses empecilhos, como o corte da folha para uma configuração
1D na forma de nanofitas, afim de direcionar as propriedades eletrônicas pelas bordas
do sistema nanoribbon, e desta forma, tentar controlar o gap [49, 50]. Outros estudos
sugerem também opções como tensões externas, modificações na geometria por defeitos
e alterações na estrutura química por dopagens [49–51]. Na literatura alguns trabalhos
propõem dopagens na estrutura do grafeno com componentes que compartilham o mesmo
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Figura 1.8: (a) Célula unitária quadrada do Phagrafeno com 20 átomos e os ângulos de
corte θx e θy. Os átomos de A a F representam os carbonos não equivalentes na célula.
(b) Dispersão de energia 3D para o Phagrafeno com cones de Dirac distorcidos no nível de
fermi na 1ªZB [47, 48].

número de elétrons com os átomos vizinhos e que mantenha a equivalência geométrica
[49–51]. Nessa perspectiva, a dopagem com boro (-B) ou nitrogênio (-N ) (ou ambos -BN )
mostra-se atraente devido a introdução de ligações mais fortes e de caráter sp2 e também
pela quebra da simetria dos orbitais pz do grafeno original. Song et al. [52] descreveram
a fabricação experimental com sucesso de fragmentos híbridos de grafeno e Hexagonal
boronitrite (h-BN). Artigos relataram um comportamento retificante no transporte em
heteroestruturas de grafeno nanoribbons com h-BN [53], e mostraram que na curva I-V com
a dopagem de grafeno nanoribbon zigzag com BN uma apreciável conduta de resistência
diferencial negativa NDR [53, 54]. Luo et al [55] estudaram o Phagrafeno dopado com BN,
e concluíram que o dispositivo aumenta o gap para semicondutor com a dopagem e também
com as diferentes configurações de borda (zigzag e armchair). He et al [56] estudaram a
dopagem substitucional com Boro e Nitrogênio separadamente em posições pontuais mais
próximas a borda da fita, observando um forte fenômeno de NDR nas curvas I-V. Silva
Jr et al [57] relataram a comparação do transporte eletrônico em junções moleculares de
grafeno e phagrafeno, onde observaram a transição metal-isolante topológico na nanofita de
phagrafeno zigzag analisando a estrutura de bandas e a DOS do dispositivo. Recentemente,
Nisioka et al. [58] estudaram o transporte eletrônico na Fita de phagrafeno (PGNR)
dopado com -B e -N exibindo a transição metal-semicondutor com uma assinatura de
Diodo Túnel Ressonante (RTD) ratificada pelo surgimento de um intervalo de NDR no
sistema.

1.6 Objetivo e organização da tese

Nesse contexto, esse trabalho visa o estudo teórico do transporte eletrônico de uma
série de nanofitas de phagrafeno dopado, que dividimos em duas famílias de dispositivos,
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basicamente separadas pela localização e natureza da dopagem. A família 1 é caracterizada
por uma dopagem substitucional com boro e nitrogênio (-BN ) localizada em um sítio
central na região espalhadora, onde os dispositivos estudados tem bordas hidrogenadas
em duas conformações diferentes, Phagrafeno dopado com -BN zigzag (PHAGBNZZ) e
Phagrafeno dopado com -BN armchair (PHAGBNARM). Na família 2 temos dopagens
subtitucionais nas terminações de borda zigzag com nitrogênio -N, onde os dispositivos
se diferenciam por possuírem larguras de fitas diferentes [Fita de Phagrafeno-N menor
largura (PHAGNZZ1) e Fita de Phagrafeno-N maior largura (PHAGNZZ2)]. O cálculo é
feito via metodologia híbrida da Teoria do Funcional Densidade com a Função de Green
de não Equilíbrio (DFT-NEGF) evidenciando as curvas I-V, de condutância diferencial,
de transmitância e da Densidade de Estados Projetada (PDOS), além do plot dos canais
de condução no dispositivo. De forma complementar, foi analisada a ingerência dos
modos vibracionais e por sua vez a influência dos canais inelásticos na assinatura de
transporte dos sistemas da família 1, variando a temperatura e a região dinâmica de
vibração. É importante ressaltar que o phagrafeno é considerado um alótropo do grafeno,
oriundo de defeitos na estrutura hexagonal do sistema, e é sabido que defeitos na rede
cristalina e impurezas podem gerar modos vibracionais e regimes de transporte localizados,
ou seja, espalhamento inelástico de elétrons. Portanto, é de suma importância simular
os efeitos com o acoplamento elétron-fônon no transporte nesses sistemas, a fim de se
predizer dispositivos mais racionais, além da possibilidade de explicar efeitos insólitos na
metodologia padrão de estudo de transporte eletrônico [59, 60].

A organização da tese está disposta da seguinte maneira: Capítulo 1 que trata do
estado da arte sobre a nanoeletrônica e a vertente a cerca de materiais orgânicos alótropos
do carbono como matriz na confecção de nanodispositivos. O objetivo e organização da
tese.

O Capítulo 2 aborda a metodologia teórica dos cálculos de estrutura eletrônica usados
no trabalho, enfatizando a Teoria do Funcional Densidade (DFT) e a Função de Green de
não Equilíbrio (NEGF).

No Capítulo 3, são discutidos os resultados obtidos nas simulações do transporte
eletrônico dos sistemas, mostrando as curvas corrente-tensão (I-V), condutância diferencial,
canais de condução, transmitância, densidade de estados projetada e Espectroscopia
de Voltagem de Transição (TVS), assim como, as contribuições inelásticas através das
frequências dos modos vibracionais e da espectroscopia eletrônica de tunelamento inelástico
(IETS).

No Capítulo 4 as considerações finais da tese.
Na parte pós-textual teremos as Referências Bibliográficas e posteriormente os

Apêndices com os trabalhos publicados em anais de eventos e em revistas científicas.
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Capítulo 2
Metodologia

2.1 Aproximação de Born-Oppenheimer

Com o advento dos computadores de alto processamento a descrição teórica da estrutura
eletrônica de sistemas moleculares ganhou extraordinária atenção no mundo científico pela
grande capacidade de descrição e previsão de propriedades físicas de pequenas e grandes
moléculas, sendo uma vertente muito importante para o desenvolvimento de dispositivos
eletrônicos.

O passo inicial é resolver a equação de Schrödinger para “n” partículas independente
do tempo [61–63]. No entanto, para sistemas com vários átomos, a solução analítica
desta equação não é nada trivial, fazendo o operador hamiltoniano da equação de onda
tomar formas complexas e os termos de interação elétron-elétron e elétron-núcleo serem
praticamente impossíveis de resolver. A equação de Schrödinger que descreve “n” elétrons
e “N” núcleos é expressa da seguinte forma:

ĤΨ = EΨ (2.1)

Sendo Ĥ, o operador diferencial que permite obter informações sobre a energia do
sistema (operador Hamiltoniano), que possui a seguinte estrutura completa, em unidades
atômicas:

Ĥ = T̂N + T̂e + V̂Ne + V̂ee + V̂NN (2.2)

Com cada termo descrito pelas seguintes equações:

T̂N =
N∑

A=1

P̂ 2
A

2MA

= − 1
2

N∑
A=1

∇2
A

MA

(2.3)

T̂e =
n∑

i=1

p̂2
i

2 = − 1
2

n∑
i=1

∇2
i (2.4)
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V̂Ne = −
N∑

A=1

n∑
i=1

ZA

RiA

(2.5)

V̂ee =
n∑

i=1

n∑
j<i

1
rij

(2.6)

V̂NN =
N∑

A=1

N∑
B=1

ZAZB

RAB

(2.7)

Sendo MA = massa do núcleo A; PA e pi os operadores diferenciais de momento dos
núcleos e elétrons, respectivamente; ZA a carga do núcleo A; RiA a distância entre o elétron
i e o núcleo A; RAB a distância entre o núcleo A e o núcleo B; rij a distância entre os
elétrons i e j. Cada termo da Equação 2.2 significa:
1º termo = Operador energia cinética dos núcleos.
2º termo = Operador energia cinética dos elétrons.
3º termo = Operador energia potencial de atração núcleo-elétron.
4º termo = Operador energia potencial de repulsão elétron- elétron.
5º termo = Operador energia potencial de repulsão núcleo-núcleo.

Com isso, temos o hamiltoniano da equação de onda completa para um sistema de
muitos corpos:

Ĥ = −1
2

N∑
A=1

∇2
A

MA

− 1
2

n∑
i=1

∇2
i −

N∑
A=1

n∑
i=1

ZA

RiA

+
n∑

i=1

n∑
j<i

1
rij

+
N∑

A=1

N∑
B=1

ZAZB

RAB

(2.8)

Para contornar as dificuldades de solução da equação de Schrödinger no caso do
hamiltoniano multieletrônico torna-se necessário fazer aproximações que amortizem as
complicações matemáticas e gerem soluções analíticas confiáveis para os sistemas estudados
[61–64].

A primeira aproximação sugerida para equação de onda é conhecida como aproximação
de Born-Oppenheimer [61–64], que consiste em primeira simplificação assumir que a
equação de Schrödinger pode ser separada em uma parte eletrônica e outra nuclear, ou seja,
dividindo o hamiltoniano do sistema entre movimento nuclear e eletrônico. É importante
ressaltar que esta aproximação só faz sentido devido a grande diferença de massa entre
núcleos e elétrons, que desta forma, implica em assumir que os núcleos se movem muito
lentamente em relação aos elétrons, e com isso, supor que os elétrons se rearranjam a
posição do núcleo muito rapidamente, o que aparenta, em qualquer instante, que o núcleo
encontra-se em um estado estacionário. Portanto, se o núcleo está fixo no espaço e não se
move, sua energia cinética é zero e a energia potencial devido à repulsão núcleo-núcleo é
somente uma constante. Assim, o hamiltoniano da equação de Schrödinger se reduz e é
chamado de Hamiltoniano eletrônico.
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2.2 Teoria do Funcional Densidade 16

Ĥelet = T̂e + V̂Ne + V̂ee = −1
2

n∑
i=1

∇2
i −

N∑
A=1

n∑
i=1

ZA

RiA

+
n∑

i=1

n∑
j<i

1
rij

(2.9)

A solução da equação de Schrödinger com Ĥele é a função de onda eletrônica ϕele e
a energia eletrônica Eelet. A função ϕele depende somente das coordenadas eletrônicas.
A energia total Etot é a soma da energia eletrônica com o termo de repulsão nuclear da
Equação 2.2.

Etot = Eelet + VNN (2.10)

Assim, a equação de Schrödinger eletrônica será:

Ĥeletϕelet = Eeletϕelet (2.11)

Uma vez realizada a separação dos movimentos nucleares dos eletrônicos, e considerando
apenas a componente eletrônica, algumas abordagens foram adotadas para solucionar
problemas multieletrônicos. Um método extremamente importante foi proposto por
Douglas Hartree (1897 – 1958) e Vladimir Fock (1898 – 1974), conhecido como método
de Hartree-Fock [61–64], que consiste em imaginar a subdivisão do termo de repulsão em
componentes monoeletrônicas, sabendo que a equação de Schrödinger pode ser resolvida
para sistemas monoeletrônicos exatamente. Sendo assim o operador hamiltoniano de muitos
elétrons Helet(1, 2, ..., n) poderia ser escrito como a soma dos operadores de um elétron,
e desta forma, seria possível obter soluções da equação de onda através da separação de
variáveis, e as soluções seriam o produto de funções de onda de um elétron. O método de
Hartree-Fock é um tipo de ponto de bifurcação, que conduz ou a métodos semi-empíricos,
que consideram as integrais zeradas ou estimadas a partir de dados experimentais; ou
a métodos ab initio que tentam solucionar as integrais numericamente, podendo gerar
soluções que podem fazer convergir para uma solução exata da equação de Schrödinger
eletrônica.

Outra abordagem de muito destaque é a Teoria do Funcional Densidade (Density
Functional Theory – DFT, do inglês) que consiste em dizer que a energia eletrônica
do estado fundamental é determinada completamente pela densidade eletrônica ρ(r⃗) ao
invés da função de onda no método de Hartree-Fock. Em outras palavras, existe uma
correspondência uma para uma entre densidade eletrônica e energia. Esse foi o método
base adotado nos cálculos de estrutura eletrônica e transporte eletrônico realizados nesta
tese.

2.2 Teoria do Funcional Densidade

A Teoria do Funcional Densidade foi proposta por Walter Kohn (1923 – 2016) e Pierre
Hohenberg (1934 – 2017) em 1964 [65], onde sugeriram que todas as variáveis e proprieda-
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des do sistema podem ser determinadas univocamente pela densidade de probabilidade
eletrônica do estado fundamental ρ(r⃗). É importante ressaltar que a energia E[ρ] é fun-
cional da densidade eletrônica e ρ(r⃗) é funcional da posição dos elétrons. Comparando
com a função de onda Ψ, ρ(r⃗) depende apenas das três variáveis espaciais, enquanto
Ψ(r⃗1, · · · , r⃗N ) depende de 3N coordenadas espaciais e mais N de spin [61–67], sendo uma
enorme vantagem para a solução dos cálculos computacionalmente.

O passo inicial da DFT é análogo ao da teoria de Hartree-Fock, que é resolver a equação
de Schrödinger independente do tempo para um sistema multieletrônico. Novamente a
aproximação de Born-Oppenheimer que separa os movimentos nucleares e eletrônicos é
adotada, de forma que o hamiltoniano eletrônico é dado pela Equação 2.9. Como o objetivo
é encontrar a densidade eletrônica como variável básica para a obtenção da energia do
sistema, definimos ρ(r⃗) no estado fundamental pela seguinte equação [65–67]:

ρ(r⃗) =
∫
dr⃗1dr⃗2 · · · dr⃗Nϕ

∗(r⃗1, r⃗2, · · · , r⃗N)ϕ(r⃗1, r⃗2, · · · , r⃗N) (2.12)

Desta forma, a energia E :

E =
∫
d3r⃗1d

3r⃗2 · · · d3r⃗Nϕ
∗(r⃗1, r⃗2, · · · , r⃗N)Ĥeleϕ(r⃗1, r⃗2, · · · , r⃗N) (2.13)

Assim, podemos enunciar os teoremas de Hohenberg-Kohn [65, 66] para a solução da
energia.

2.2.1 Teoremas de Hohenberg-Kohn

Teorema 1: (A densidade eletrônica como variável básica): O potencial externo Vext

é univocamente determinado, a menos de uma constante física aditiva irrelevante, pela
densidade eletrônica ρ(r⃗) [65, 66].

Esta afirmação possui consequências de grandes alcances. Desde que a partir de ρ(r⃗) se
determina Vext, e trivialmente n (número de elétrons), consequentemente ρ(r⃗) determina o
hamiltoniano Ĥ; daí implicitamente, todas as propriedades deriváveis do H. Então para n
elétrons num potencial externo, a energia total do sistema considerando esse potencial
pode ser escrita como um funcional da densidade eletrônica ρ(r⃗). Desta forma, podemos
escrever a energia para o estado fundamental E0 da Equação 2.10 em função da densidade
eletrônica do estado fundamental ρ0.

E0(ρ0) = T (ρ0) + Vee(ρ0) + Vext(ρ0) (2.14)

E0(ρ0) = T (ρ0) + Vee(ρ0) +
∫
ρ0(r⃗)V dr⃗ (2.15)
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Os termos referentes à energia cinética T (ρ0) e a interação elétron-elétron Vee são
independentes de n, ZA e RAB, e para todas as funções de onda de densidade eletrônica
aplicadas esses termos fornecem resultados referentes a mais baixa energia do sistema.
Desta maneira, podemos generalizar:

⟨ϕ|T (ρ0) + Vee(ρ0) |ϕ⟩ = T (ρ) + Vee(ρ) (2.16)

Essa soma da Equação 2.16 é chamada de Funcional de Hohenberg-Kohn F (ρ):

F (ρ) = T (ρ) + Vee(ρ) (2.17)

As expressões matemáticas completas dos funcionais T e Vee são desconhecidas, sendo
apenas parcialmente descrita a interação elétron-elétron (Vee) por um fragmento (J ) a ser
definido classicamente por uma interação de coulomb.

Vee = J(ρ) + Ecorr(ρ) (2.18)

Vee = 1
2

∫∫ ρ(r⃗1)ρ(r⃗2)
r12

dr⃗1dr⃗2 + Ecorr(ρ) (2.19)

Onde o termo Ecorr é a parte da interação elétron-elétron que leva em consideração à auto
interação, a correlação coulombiana e a troca.

Teorema 2: (O princípio variacional da densidade): A energia do estado fundamental
E0 é mínima para densidade ρ0(r), ou seja, para uma densidade ρ(r) a energia E[ρ(r)] ⩾ E0,
assim como,

∫
ρ(r)dr = n [65, 66].

2.2.2 Funcional de Kohn-Sham (KS)

Como mostrado na seção anterior, o funcional de energia cinética das equações 2.14 e
2.17 não possui representação matemática definida a partir dos teoremas de Hohenberg-
Kohn. Com isso, Kohn e Sham [66] introduziram uma maneira aproximada de representar
essa energia cinética como em um sistema referencial não interagente, que se aproxima
do sistema interagente por um fator de correção correspondente a energia de Troca e
Correlação Exc [ρ(r⃗)]. Logo o funcional de Hohenberg-Kohn ficou descrito:

F [ρ(r⃗)] = TKS [ρ(r⃗)] + J [ρ(r⃗)] + Exc [ρ(r⃗)] (2.20)

Por conseguinte, a expressão geral do funcional de energia, a partir da Equação 2.15, é
dada por:

E [ρ(r⃗)] = TKS [ρ(r⃗)] + J [ρ(r⃗)] + Exc [ρ(r⃗)] + Vext [ρ(r⃗)] (2.21)
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Considerando que o funcional de energia cinética de KS opera como orbitais não
interagentes, similar ao que acontece com o determinante de Slater na aproximação de
Hartree-Fock

(
TKS = −1

2

n∑
i

⟨ϕi| ∇2 |ϕi⟩
)

, reescrevemos o funcional de energia da Equa-
ção 2.21:

E [ρ] = TKS [ρ] +
∫∫ ρ(r⃗1)ρ(r⃗2)

r12
dr⃗1dr⃗2 + Exc [ρ] +

∫
ρ(r)V dr (2.22)

E [ρ] = −1
2

n∑
i

⟨ϕi| ∇2 |ϕi⟩ +
n∑
i

n∑
j

∫∫ |ϕi(r⃗1)|2|ϕj(r⃗2)|2

r12
dr⃗1dr⃗2+

+Exc [ρ] −
n∑
i

∫ Z∑
A

ZA

riA

|ϕi(r⃗1)|2dr⃗1

(2.23)

É observado, no entanto, que o termo troca-correlação ainda não possui uma expressão
analítica, portanto, o termo da energia de troca é o que infere um maior trabalho para
o desenvolvimento do cálculo DFT, sendo este descrito através de várias aproximações.
As mais conhecidas aproximações são a Aproximação de Densidade Local [do inglês Local
Density Approximation (LDA)], a Aproximação de Densidade de Spin Local [Local-Spin-
Density Approximation (LSDA)], a Aproximação de Gradiente Generalizado [Generalized-
Gradiente Approximation (GGA)] e as aproximações híbridas [68]. No método LDA
assumimos que a energia de troca tem um caráter local como num gás homogêneo de
elétrons:

Exc[ρ(r⃗)] =
∫
εxc[ρ(r⃗)]ρ(r⃗)dr⃗ (2.24)

Sendo que as contribuições são tratadas separadamente:

εxc [ρ(r⃗)] = εx + εc (2.25)

Para sistemas altamente correlacionados, ou seja, um gás de elétrons não uniforme
o método LDA falha, necessitando de correção, pois a energia de troca não dependerá
somente da densidade, mas também do gradiente da mesma, nestes casos é usada a
aproximação GGA.

EGGA
xc [ρ(r⃗)] =

∫
ρ(r⃗)εGGA

xc [ρ(r⃗),∇ρ(r⃗),∇2ρ(r⃗), ...]dr⃗ (2.26)

Os funcionais de correlação corrigidos pelo gradiente de uso mais comum incluem o
de Lee-Yang-Parr (LYP), o funcional de correção de Pardew (P86 e Pc86), o funcional
de correlação de Perdew-Wang 1991 (PW91) e os Funcionais Becke (Bc95/B96) [68]. O
Funcional híbrido Becke (B) e Lee-Yang-Parr (LYP) (B3LYP), que mistura termos da
teoria Hartree Fock e DFT, com os orbitais KS expandidos com o conjunto de funções de
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base 6-31G∗ foi utilizado neste trabalho, sendo esta aproximação uma das mais utilizadas
recentemente.

EB3LY P
XC [ρ(r⃗)] = (1−a0−aX)ELSDA

X +a0E
HF
X +aXE

B88
X +(1−aC)EV W N

C +aCE
LY P
C (2.27)

Onde aX = 0, 72, a0 = 0, 20 e aC = 0, 81; sendo que, assim como na aproximação LDA,
os termos de correlação podem ser tratados separadamente, onde EV W N

C é o funcional de
correlação de Vosko-Wilk-Nusair do LSDA e os termos EX são os funcionais de troca [69].

2.3 Função de Green de não-equilíbrio (NEGF)

Este método é utilizado para calcular as propriedades do transporte eletrônico coerente no
sistema em processos não-dissipativos, inspirado na proposição de Landauer [70, 71], calcu-
lando corrente em sistemas fora do equilíbrio. Não descreveremos de maneira aprofundada
este método, devido sua grande complexidade o que acabaria fugindo dos objetivos deste
trabalho, no entanto, mostraremos sua significativa vantagem no cálculo das matrizes
de densidade de forma auto-consistente, como uma combinação linear de funções de
base; e também sua extraordinária relevância para comparação com resultados adquiridos
no equilíbrio com o método de Hartree-Fock[72]. O dispositivo eletrônico idealizado é
esquematicamente composto por dois eletrodos, sendo um deles uma fonte e o outro um
dreno, e uma região espalhadora, de acordo com a Figura 2.1.

Figura 2.1: Representação esquemática do cálculo do transporte para um sistema com
eletrodos e região espalhadora. A função de onda Ψ1 é referente ao eletrodo 1 (fonte), a
função ΨC é referente a região espalhadora (canal) e Ψ2 a função de onda do eletrodo 2
(dreno).

O desequilíbrio é proveniente da aplicação de uma diferença de potencial entre os
eletrodos, é qualificado pelos potenciais químicos µ1 e µ2.

µ1 − µ2 = qV (2.28)
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Decorrendo diretamente dessa diferença de potencial, temos um fluxo de corrente
no circuito evidenciado pela injeção de elétrons da fonte para região espalhadora e pela
retirada de elétrons com o dreno. Desta maneira, podemos determinar o hamiltoniano do
sistema e por sua vez definir a densidade de carga e a corrente no transporte.

Partindo da equação de Schrödinger de um sistema em equilíbrio HΨ = EΨ, é intro-
duzida uma perturbação ν (desequilíbrio) nesta equação. Essa perturbação é representada
como um agente externo (um campo elétrico externo) e pode expressar o estado do sistema
em desequilíbrio da seguinte maneira:

H |Ψ⟩ = E |Ψ⟩ + ν |Ψ⟩ = E |Ψ⟩ + |ν⟩ (2.29)

Isolando a perturbação

(E −H) |Ψ⟩ = − |ν⟩ → |Ψ⟩ = −(E −H)−1 |ν⟩

Definindo a função de Green do sistema perturbado da seguinte forma:

G(E) = (E −H)−1 (2.30)

Portanto, a solução da equação de Schrodinger é efetuada a partir da definição da
função de Green:

|Ψ⟩ = −G(E) |ν⟩ (2.31)

A melhor maneira de solucionar a equação é utilizando a representação matricial,
atendendo os subespaços dos contatos dos eletrodos com o canal,


H1 τ †

1 0
τ1 Hc τ2

0 τ †
2 H2



|ψ1⟩
|ψc⟩
|ψ2⟩

 = E


|ψ1⟩
|ψc⟩
|ψ2⟩

 (2.32)

Sendo H1, H2 e Hc os hamiltonianos dos eletrodos 1 e 2; e da região espalhadora,
respectivamente. τ1 e τ2 representam os hamiltonianos do acoplamento eletrodos-canal. A
partir da representação matricial, podemos determinar |Ψ2⟩

H2 |Ψ2⟩ + τ †
2 |Ψc⟩ = E |Ψ2⟩ (2.33)

|Ψ2⟩ = (E −H2)−1τ †
2 |Ψc⟩

|Ψ2⟩ = g2(E) τ †
2 |Ψc⟩ (2.34)

Onde g2(E) é a função de Green do eletrodo 2 isoladamente. Repetindo o procedimento
para eletrodo 1, temos:
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|Ψ1⟩ = g1(E) τ †
1 |Ψc⟩ (2.35)

Agora com g1(E) representando a função de Green do eletrodo 1 isolado.
Podemos, portanto, reescrever a forma matricial da Equação 2.32 incluindo uma matriz

que representa as funções de Green, e solucionar a função de Green da região espalhadora
(canal), sem precisar solucionar a função de Green do sistema todo.


E −H1 −τ †

1 0
−τ1 E −Hc −τ2

0 −τ †
2 E −H2



G11 G1c G12

Gc1 Gcc Gc2

G21 G2c G22

 =


I 0 0
0 I 0
0 0 I

 (2.36)

Fazendo o produto das matrizes, pretendemos isolar o termo da função de Green do
canal Gcc:

(E −H1)G1c − τ †
1Gcc = 0

−τ †
1G1c + (E −Hc)Gcc − τ2G2c = I

(E −H2)G2c − τ †
2Gcc = 0

Rearranjando os termos, podemos facilmente isolar Gcc,

Gcc = (E −Hc − τ1g1τ
†
1 − τ2g2τ

†
2)−1

Gcc = (E −Hc − Σ1 − Σ2)−1 (2.37)

Sendo Σ1 e Σ2 as auto-energias dos contatos (Σ1 = τ1g1τ
†
1 e Σ2 = τ2g2τ

†
2).

A próxima etapa é a separação da região espalhadora dos contatos e obter a auto-
energia correspondente da atuação dos contatos no canal Σ1,2. Essa auto-energia pode
ser entendida como uma alteração no hamiltoniano do canal. Comumente definimos
essa auto-energia como uma matriz que é a parte anti-hermitiana do hamiltoniano, que
chamaremos de matriz de alargamento Γ(E)

Γ(E) = i
[
Σ(E) − Σ†(E)

]
(2.38)

Fisicamente, essa matriz é responsável pelo alargamento do nível de energia, conjectu-
rando com probabilidade de tunelamento de elétrons na estrutura.

Utilizando a matriz de alargamento, podemos relacionar a densidade de estados D(E)
em cargo da função de Green, no entanto, precisamos definir uma nova matriz A(E),
chamada de função espectral, que por meio de uma transformação matemática sofisticada
não trivial, obtemos uma função de Green remodelada em comparação com a já definida
na Equação 2.30, que chamaremos de função de Green adiantada G(E) e função de Green

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica



2.3 Função de Green de não-equilíbrio (NEGF) 23

retardada G†(E), sendo uma o complexo conjugado da outra, cuja relação com a matriz
de alargamento é dada pelas expressões abaixo.

D(E) = 1
2πT [A(E)] (2.39)

A(E) = i
[
G(E) −G†(E)

]
(2.40)

Γ(E) = i
[
τG(E)τ † − τG†(E)τ †

]
(2.41)

Sendo τ e τ † as matrizes de acoplamento.
Após as definições anteriores para os contatos, vamos definir a função de onda do canal

e generalizar para o sistema todo. Considerando a auto-função para o contato 1 isolado
|ψ1,n⟩ que é refletida na borda, ao se acoplar com o canal e o contato 2 teremos uma função
de onda resposta do sistema |ψR⟩ que se espalha. Logo, a função de onda total do sistema
é dada por |ψ1,n⟩ + |ψR⟩. Com isso, a equação do sistema completo é dada por:

H∗ (|ψ1,n⟩ + |ψR⟩) = E (|ψ1,n⟩ + |ψR⟩) (2.42)

É fácil notar, que apenas os hamiltonianos da primeira coluna da Equação 2.32 atuarão
em |ψ1,n⟩, no entanto, todos os operadores atuarão na função resposta.

H1 |ψ1,n⟩ + τ1 |ψ1,n⟩ +H |ψR⟩ = E |ψ1,n⟩ + E |ψR⟩ (2.43)

Portanto, podemos evidenciar |ψR⟩ da seguinte maneira:

|ψR⟩ = Gτ1 |ψ1,n⟩ (2.44)

Onde G(E) = (E −H∗)−1 e que H1 |ψ1,n⟩ = E |ψ1,n⟩, assim finalmente definimos ψc, ψ1 e
ψ2 considerando as equações 2.34 e 2.35:

|ψc⟩ = Gccτ1 |ψ1,n⟩ (2.45)

|ψ2⟩ = g2τ
†
2Gccτ1 |ψ1,n⟩ (2.46)

|ψ1⟩ = |ψ1,n⟩ + g1τ
†
1 |ψc⟩ = (1 + g1τ

†
1Gccτ1) |ψ1,n⟩ (2.47)

Por razões obvias, em problemas fora do equilíbrio, estamos interessados na densidade
de carga e de corrente. Podemos definir a matriz densidade de carga fazendo a somatória
em todos os estados ocupados do sistema α com o número de ocupações dado pela função
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de distribuição de Fermi-Dirac, atentando que no desequilíbrio temos potenciais químicos
diferentes nos eletrodos, logo:

ρ =
∑

α

f(εα, µ) |ψα⟩ ⟨ψα| (2.48)

fi(εα, µ) = 1
εβ(εα−µi) + 1 , i = 1, 2 (2.49)

Desta maneira, estamos interessados na densidade de carga na região espalhadora, já que
ela sofre a contribuição dos dois eletrodos i. Usando a função de onda da região espalhadora
(Equação 2.45) e a densidade de estados D(E), integrando sobre a probabilidade de
ocupação do estado, tendo E como variável contínua:

ρi
c = γ

+∞∫
−∞

f(E, µi) |ψc⟩ ⟨ψc|D(E)dE (2.50)

Substituindo a função de onda da região espalhadora e a expressão da matriz de
alargamento (Equação 2.41) e considerando a degenerescência de spin (γ = 2), obtemos a
densidade de carga total somando sobre os dois eletrodos:

ρi
c = 2

π

+∞∫
−∞

dE f(E, µi)GccΓiG
†
cc (2.51)

A corrente elétrica que atravessa o sistema estudado pode ser calculada pela equação da
continuidade na região espalhadora, o que nos leva a mensurar a densidade de probabilidade
de encontrar um elétron neste canal. Considerando uma função de onda Ψ proveniente de
uma combinação ψc, ψ1 e ψ2 sobre todo o subespaço k da região espalhadora,

0 =
∑

k

∂ ⟨ψ | k⟩ ⟨k | ψ⟩
∂t

(2.52)

Utilizando a equação de Schrodinger dependente do tempo com operadores hamiltoni-
anos associados ao canal H∗ = Hc + τ1 + τ2, identificando posteriormente os termos de
corrente provenientes de cada eletrodo, chegamos numa expressão para a corrente de uma
determinada energia.

ij = −ie

ℏ
(
⟨ψj| τ †

j |ψc⟩ − ⟨ψc| τj |ψj⟩
)

(2.53)

Podemos generalizar e encontrar a expressão geral da corrente considerando as compo-
nentes de ij em função de |ψ1,n⟩ e em função das matrizes G e Γ.

i2 = ie

ℏ
(
⟨ψ1,n| τ †

1G
†
ccΓ2Gccτ1 |ψ1,n⟩

)
(2.54)

Integrando sobre a energia e somando todos os estados n e observando a degenerescência
de spin, obedecendo a função de distribuição f, podemos encontrar a corrente no eletrodo
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2 (I2) que é similar a corrente no eletrodo 1 (I1) por um sinal. A corrente total no sistema
é alcançada pela soma de I1 e I2:

I = 2e
h

+∞∫
−∞

dE [f(E, µ1) − f(E, µ2)]T (E) (2.55)

Onde T (E) é chamada de transmitância, dada por:

T (E, V ) = Tr
{
ΓL(E, V )G(E)ΓR(E, V )G†(E)

}
(2.56)

A Equação 2.55 é conhecida como equação de Landauer [62, 70–72].
A função transmitância é inversamente proporcional à resistência e diretamente pro-

porcional a condutância do sistema. Fisicamente, entendemos como uma função que
mensura a permeabilidade do canal para a passagem de elétrons com energia E oriundos
dos eletrodos. É importante ressaltar, que o termo Γ caracteriza os efeitos do contato
sobre a corrente, enquanto a função de Green evidencia os efeitos do dispositivo sobre a
corrente.
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Capítulo 3
Resultados e Discussões

Neste capítulo é mostrado o estudo da estabilidade geométrica, estrutura eletrônica e
as propriedades do transporte eletrônico para duas famílias de dispositivos baseados no
Phagrafeno: (1) Dispositivos em nanofitas de bordas hidrogenadas dopados em um sitio
central de Boro e Nitrogênio -BN, nas conformações zigzag (PHAGBNZZ) e armchair
(PHAGBNARM); (2) Dispositivos em nanofitas zigzag com as terminações de bordas
dopadas com Nitrogênio -N (PHAGNZZ1 e PHAGNZZ2) em diferentes larguras das
fitas, uma vez que as terminações das bordas representam um fator determinante para
propriedades físico-químicas de um sistema [73]. Inicialmente, foi observada a literatura
para obtenção da célula unitária do phagrafeno [Figura 3.1(a)] de acordo com os parâmetros
estruturais e eletrônicos descritos para esse novo alótropo com 5-6-7 anéis de carbono
[47, 48, 57]. Posteriormente, obedecendo a periodicidade do sistema, a célula foi replicada
e por sua vez selecionada as fitas para concepção dos dispositivos de dois terminais
[Figura 3.1(b)] com dopagem substitucional de acordo com as figuras 3.1, 3.2 e 3.3.

Figura 3.1: (a) Célula unitária do Phagrafeno de acordo com Wang et al [47]. (b) Folha
2D replicada da célula unitária do Phagrafeno e o dispositivo em fita zigzag de Phagrafeno.

26
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3.1 Descrição Geométrica

A otimização das geometrias até a configuração de equilíbrio, foi executada relaxando a
estrutura em diversos comprimentos na direção z em função das energias até que a força
residual de cada átomo seja inferior a 0,02 eV Å−1 em cada comprimento, a fim de encontrar
o mínimo local no sistema. Os cálculos são baseados na teoria do funcional densidade com
a aproximação do gradiente generalizado (GGA) com o funcional de correlação-exchange
dos elétrons de Perdew, Burke e Ernzerhof (PBE), e usando um conjunto de bases do
tipo Single-Zeta-Polarization (SZP), com um raio de corte no espaço real de 300 Ry [68] e
amostragem dos k-points de 1 × 1 × 100 para integração na primeira zona de Brillouin
nas direções x, y e z [74–76].

Figura 3.2: (a) Configuração molecular do dispositivo Phagrafeno dopado com BN na
disposição zigzag (PHAGBNZZ). Os eletrodos possuem comprimento de 8,09 Å e a região
de espalhamento possui comprimento de 24,23 Å. (b) Configuração molecular do dispositivo
do Phagrafeno dopado com BN na disposição armchair (PHAGBNARM). Os eletrodos
possuem comprimento de 6,70 Å e a região de espalhamento possui comprimento de 20,08
Å.
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Figura 3.3: Configuração molecular dos dispositivos baseados no Phagrafeno zigzag
dopados nas terminações de borda com N, para (a) menor largura (PHAGNZZ1) e (b)
maior largura de fita (PHAGNZZ2). Os eletrodos possuem comprimento de 7,61 Å, com
região de espalhamento de comprimento de 23,03 Å para o dispositivo de menor largura.
Para o dispositivo de maior largura os eletrodos possuem comprimento de 7,83 Å, com
região de espalhamento de 23,48 Å.

As figuras 3.2 e 3.4 mostram o esboço da estrutura geométrica do nanodispositivo
e o gráfico do mínimo local de energia em função dos comprimentos da estrutura em z,
respectivamente para família 1. Na conformação PHAGBNZZ os comprimentos variaram
de 39,31 a 39,81 Å, com o passo de 0,25 Å, convergindo ao equilíbrio em 39,61 Å, com
eletrodos de comprimento 8,09 Å [Eletrodo Esquerdo (EE) e Eletrodo Direito (ED)]. O
índice de Hamada foi (M,N) = (1, 1), e este define o número de cadeias armchair (M = N),
por sua vez deixando a largura da fita em 10,80 Å. Para a conformação PHAGBNARM, o
índice de Hamada foi (M,N) = (2, 0), com largura da fita de 18,06 Å e os comprimentos
que variaram de 32,75 a 34,75 Å, com o mesmo passo de 0,25 Å, atingindo o comprimento de
equilíbrio em 33,45 Å, com eletrodos de comprimento 6,70 Å. O comprimento de equilíbrio
das estruturas representa a configuração otimizada de menor energia do dispositivo. Os
cálculos foram realizados com o código SIESTA 4.0 [77].

As figuras 3.3 e 3.5 mostram o esboço da estrutura geométrica do nanodispositivo
e o gráfico do mínimo local de energia em função dos comprimentos da estrutura em
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z, respectivamente para família 2. Na conformação PHAGNZZ1, os comprimentos para
célula unitária variaram de 7,28 a 8,53 Å, com o passo de 0,25 Å, convergindo ao equilíbrio
em 7,64 Å, com eletrodos de comprimento 7,61 Å e índice de Hamada (M,N) = (1, 1).
Para o dispositivo PHAGNZZ2, os comprimentos para célula unitária variaram de 7,51
a 8,51 Å, com o passo de 0,25 Å, convergindo ao equilíbrio em 7,79 Å, com eletrodos de
comprimento 7,83 Å e índice de Hamada (M,N) = (2, 2).

A configuração de mínima energia corrobora a simetria estrutural do sistema com
ligações intercaladas duplas e simples de hibridização sp2 e sp, que garante a estabilidade
e a disposição 2D do alótropo. Foi observado uma variação pequena nos comprimentos
de ligação (tabela 3.1 e Figura 3.2), que ficaram entre os valores de 1,35 Å a 1,50 Å
para ligações entre carbonos tanto na disposição armchair como na zigzag, com variação
≈0,15 Å. Nas extremidades do dispositivo, as ligações carbono-hidrogênio, tiveram menor
magnitude de comprimento, estando aproximadamente em torno de 1,13 e 1,15 Å, com
variação ≈0,02 Å, nos dois tipos de disposição. Na região central, onde o dispositivo foi
dopado com boro e nitrogênio, obtivemos a mesma média de comprimentos de ligação
carbono-carbono, para a ligação C-B e B-N; e valores um pouco menores para as ligações
C-N (≈1,36 Å – 1,39 Å), o que mostra que estruturalmente a dopagem consegue manter
quase as mesmas condições topológicas de geometria que o phagrafeno intrínseco, tanto
na forma zigzag como armchair [47, 57]. Para conformação dopada com nitrogênio nas
bordas, a variação ficou em torno de ≈0,15 Å nas ligações entre carbonos, considerando
ligações simples e duplas, cuja média está discriminada na tabela abaixo. As ligações C-N
tiveram pequenas variações na ordem de 0,02 Å, com média na Tabela 3.1.

Figura 3.4: (a) Valores das energias otimizadas em função dos comprimentos na direção
do transporte em z para PHAGBNZZ com mínimo valor de 39,61 Å. (b) Valores das
energias otimizadas em função dos comprimentos na direção do transporte em z para
PHAGBNARM com mínimo valor de 33,45 Å.

É importante ressaltar que a distância média de ligação entre os átomos nos três tipos
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Figura 3.5: Valores das energias otimizadas em função dos comprimentos na direção z
para célula unitária do (a) PHAGNZZ1 com valor mínimo de 7,64 Å e (b) do PHAGNZZ2
como valor mínimo de 7,79 Å

Ligação PHAGBNARM PHAGBNZZ PHAGNZZ1 PHAGNZZ2
C=C 1,485 1,426 1,431 1,442
C-C 1,419 1,457 1,413 1,425
B-N 1,438 1,481 - -
C=B 1,496 1,481 - -
C-N 1,391 1,371 1,442 1,448
C-H 1,145 1,146 - -
C=N - - 1,442 1,448

Tabela 3.1: Comprimento médio dos tipos de ligação existentes nos sistemas estudados
(conformações PHAGBNZZ, PHAGBNARM, PHAGNZZ1 e PHAGNZZ2).

de anéis (com 5, 6, 7 átomos) tem pouca diferenciação de valores, estando sempre na
média exposta na Tabela 3.1.

3.2 Transporte Eletrônico

Com o sistema devidamente relaxado na configuração de menor energia, foi executado o
cálculo do transporte eletrônico molecular via metodologia hibrida DFT/NEGF com a
aproximação GGA e funcional PBE. Inicialmente, foi analisado o mecanismo de transporte
eletrônico, desconsiderando qualquer efeito vibracional das contribuições inelásticas no
espalhamento eletrônico (transporte balístico), nas duas famílias de dispositivos (conforma-
ções PHAGBNZZ, PHAGBNARM, PHAGNZZ1 e PHAGNZZ2). Posteriormente, foram
computadas as contribuições inelásticas do acoplamento Elétron-Phonon (e-ph) na corrente
e condutância diferencial e a ingerência dos modos vibracionais através da espectroscopia
de tunelamento inelástico dos elétrons no transporte (IETS), bem como, sua variação com
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a temperatura [78–80], para família 1 de dispositivos. Os cálculos foram realizados através
dos pacotes computacionais TranSIESTA, TBtrans e INELASTICA [80, 81].

3.2.1 Dispositivos da Família 1 (PHAGBNZZ e
PHAGBNARM)

Na eletrônica, a identificação da assinatura I-V (gráfico corrente por tensão) é um passo
muito importante para o entendimento das propriedades de um dispositivo, podendo
distinguir o tipo de componente eletrônico e as características potenciais de aplicabilidade
em circuitos e em tecnologia em geral [1–5]. Na vertente molecular da eletrônica, a curva
I-V está associada aos níveis de energia do sistema que são reflexos das particularidades
químicas dos mesmos, e por sua vez balizam a probabilidade de transmissão de portadores
através da molécula [5]. A transmitância evidencia a probabilidade de contribuição de um
nível de energia para corrente e condutância no transporte ou quanto este nível é deslocado
com a tensão [74, 75]. Uma vez estudada a probabilidade de transmissão, é importante
denotar os níveis de energia ou estados disponíveis para ocupação na condução através
da DOS, ponderando assim a densidade de elétrons acessíveis e a atividade dos níveis de
energia com a variação de potencial e por sua vez no tunelamento pela molécula [74, 75].

3.2.1.1 Curva I-V, Condutância Diferencial e Canais de Condução

O cálculo da corrente e da condutância diferencial foi realizado usando o método hibrido
DFT/NEGF, presumindo a aplicação de uma diferença de potencial entre os eletrodos via
polarização direta no terminal esquerdo, consequentemente a tensão produz uma diferença
de potencial químico entre os reservatórios de portadores e acarreta um fluxo (corrente)
eletrônico através da molécula [70–72].

A Figura 3.6(a-d) mostra a curva I-V e de condutância diferencial dI/dV para os
dispositivos da família 1 comparando com as propriedades das fitas do Phagrafeno puro
zigzag (PHAGZZ) e Phagrafeno puro armchair (PHAGARM), sem dopagem, sob uma
polarização direta, devido a simetria do dispositivo, com espectro de tensão variando entre
0, 0 ≤ V ≤ 0, 5V , de maneira a vigiar a integridade estrutural da molécula que pode ter
deformações topológicas uma vez submetidas a altas voltagens [74, 75]. É importante
ressaltar, que os dispositivos estudados são de dois terminais e trabalham sem um gate,
existindo apenas um canal entre os dois terminais (eletrodos EE e ER) que está sob uma
tensão externa V, causada pela diferença de potenciais químicos µL e µR que originam a
corrente.

Na Figura 3.6(a), para a curva dos dispositivos PHAGBNZZ e PHAGZZ, podemos
observar um aumento imediato da corrente com o crescimento da tensão, com um salto
mais abrupto para 11,02 µA em 0,05 V, para ambos os sistemas (puro e dopado), exibindo
um comportamento metálico caracterizado por uma curva linear ôhmica na corrente.
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Na sequência da janela de tensão, entre 0,05 V e 0,15 V, é observado um intervalo
quase constante da corrente tendo um crescimento muito discreto, com uma variação
de aproximadamente 3 µA para o sistema dopado. Aumentando mais ainda a tensão
é observado um crescimento linear mais acentuado na corrente até 0,35 V em ambos
dispositivos, com uma variação de ≈11 µA e pico em 28,02 µA, caracterizando um
dispositivo resistor ôhmico. Novamente observamos um intervalo de saturação da corrente
em ambos os dispositivos (entre 0,35 e 0,45 V). Seguindo o perfil de incremento na tensão,
é constatado que a corrente volta a crescer até o pico de 32,07 µA em 0,5 V. Analisando os
intervalos e conectando os pontos de crescimento linear e de saturação, identificamos duas
janelas de operações, com duas regiões de comportamento similar a de um dispositivos
transistor de efeito campo (FET), revelando a transição metal-semicondutor no sistema,
tanto para o dispositivo puro como para o dopado. O comportamento da curva I-V do
sistema dopado, indica uma diminuição da condução na primeira região FET em relação
ao sistema intrínseco (0,0 a 0,15 V), e um aumento na condução em relação ao PHAGZZ
na segunda região FET (0,15 a 0,45 V), o que mostra a mudança no regime de transporte
com a dopagem. A transição metal-semicondutor nos dispositivos PHAGBNZZ e PHAGZZ
é confirmada com o plot dos Autocanais (AC) nas figuras 3.8 e 3.10

Na Figura 3.6(b) é mostrada a condutância diferencial para os dispositivos PHAGBNZZ
e PHAGZZ. É observado, no sistema dopado, que em 0,0 V surge o maior pico de condução
≈220 µS, a partir do aumento da tensão a condução diminui até o ponto de tensão 0,10
V, mostrando o primeiro ponto de ressonância, que é característico de dispositivos FET.
Esses pontos de ressonância ocorrem geralmente quando acontece uma mudança abrupta
no comportamento da curva I-V, passando de uma região ôhmica para uma região de
saturação. Aumentando a tensão a condutância volta a crescer atingindo um pico de 53,18
µS, permanece praticamente constante até 0,30 V, voltando a decair até o segundo ponto
de ressonância em 0,40 V. O perfil não linear da condutância, indica um emparelhamento
de orbitais ocupados com orbitais desocupados, acessando níveis de energia que podem
assinalar tunelamento de elétrons pela molécula [74–76]. Assim como no I-V, a curva da
condutância diferencial indica um aumento na condução do sistema dopado em relação
ao sistema não dopado, com os vales de ressonância menos acentuados em relação ao
dispositivo intrínseco.

Na Figura 3.6(c) é mostrada a curva I-V para os dispositivos PHAGBNARM e PHA-
GARM, onde podemos observar para ambos os sistemas que a corrente permanece nula
e praticamente inalterada com o aumento da tensão entre 0,0 V a 0,20 V, característica
típica de um dispositivo chaveador [veja o inset da Figura 3.6(c)]. Continuando o aumento
da tensão, é observado um crescimento linear da corrente a partir de 0,20 V até um pico
de 3,59 µA em 0,50 V, que é a janela de tensão proposta no trabalho. Esse crescimento e
posterior saturação na corrente, indica um comportamento similar à de um dispositivo
FET, revelando a transição semicondutor-metal tanto para o sistema dopado quanto
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Figura 3.6: (a) e (c) Gráficos das curvas I-V para a família 1 de dispositivos dopados
(PHAGBNZZ e PHAGBNARM) comparados com os dispositivos sem dopagem, para uma
janela de tensão em polarização direta de 0 a 0,5 V; (b) e (d) Gráficos das curvas de
Condutância diferencial (dI/dV ) para a família 1 de dispositivos dopados (PHAGBNZZ e
PHAGBNARM) comparados com os dispositivos sem dopagem na mesma janela de tensão.

para sistema puro, porém com o sistema PHAGBNARM tendo uma melhor resposta de
transmissão. É importante ressaltar, que a transição novamente pode ser corroborada com
o plot dos autocanais.

A observação assinalada na curva I-V é sustentada pela curva da condutância diferencial
[Figura 3.6(d)]. Novamente a condutância é nula para pequenas voltagens e tem um
crescimento acentuado posteriormente a partir de 0,20 V. O comportamento sugerido de
FET na curva I-V também é assinado pela condutância diferencial, sendo ainda mais
evidente devido o aparecimento de um ponto de ressonância no pico de condução (24,4
µS) em 0,30 V. Novamente podemos comparar as características das curvas do I-V e de
condutância do sistema dopado com o sistema intrínseco. É notório que o pico de corrente
é maior no sistema dopado, sendo confirmado pela condutância diferencial. Portanto,
entende-se que a transmissão aumenta com a dopagem, amplificando os atributos de
transporte no dispositivo.

Sabendo que o Grafeno e o Phagrafeno na disposição zigzag são metálicos (como
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mostraram nossos resultados) e considerando o fato que os dispositivos armchair nessa
mesma matriz são semicondutores, é necessário para o dispositivo PHAGBNARM, uma
vez que seus eletrodos são orgânicos e de mesma natureza, analisar a estrutura eletrônica
desse sistema, através da Estrutura de Bandas (BS), para confirmar a viabilidade da
metodologia NEGF pra esse tipo de dispositivo, devido ela só ser empregada em sistemas
com eletrodos metálicos ou de gap pequeno.

Figura 3.7: (a) Estrutura de Bandas para o dispositivo PHAGBNARM em torno do nível
de fermi; (b) Inset da BS do PHAGBNARM mostrando o pequeno gap de 0,17 eV.

O Phagrafeno armchair em nanofitas tem uma estrutura na qual a primeira zona
de Brillouin é rotacionada em 30° em relação a fita zigzag, de forma que podemos
ter três possibilidades de comportamento eletrônico em relação ao índice de Hamada.
O PHAGARM (ou PHAGBNARM) pode ser (i) semimetal (ou metal) a temperatura
ambiente tendo um pequeno gap (ou sem gap) com índice de Hamada M = 3s − 1; (ii)
um semicondutor tendo um intermediário gap com índice de Hamada M = 3s e (iii) um
isolante com grande gap e índice de Hamada M = 3s+ 1, onde s é um inteiro e N = 0
[82, 83]. Portanto, nosso dispositivo de acordo com a estrutura de bandas (Figura 3.7) se
enquadra no caso (i), com um pequeno gap de 0,17 eV, se comportando como um semimetal
ou metal, e desta forma validando nossa metodologia e confirmando a viabilidade desse
dispositivo.

Uma alternativa interessante para identificar as características do tunelamento pela
molécula é o esboço das funções de onda dos canais de condução, que ratificam a distribuição
espacial dos elétrons para corrente [84]. A Figura 3.8 mostra os dois primeiros autocanais
de condução para conformação zigzag (PHAGBNZZ) na tensão de 0,0 V.

Analisando as funções de onda do primeiro autocanal Figura 3.8(a), é evidenciado
um maior espalhamento pelas bordas do sistema em uma concentração bem simétrica. É
evidente também, uma notória barreira para transmissão na região central. A Figura 3.8(b)
mostra o segundo autocanal, ratificando a tendência de transmissão pelas bordas do
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Figura 3.8: (a) 1° autocanal (AC) de condução em 0,0 V para conformação zigzag do
Phagrafeno dopado com BN, com isovalor de 0,008; (b) 2° autocanal (AC) de condução
em 0,0 V para conformação zigzag do Phagrafeno dopado com BN, com isovalor de 0,008.

dispositivo, com uma pequena quebra de simetria na disposição das funções de onda na
borda inferior do dispositivo. Essa distribuição uniforme das funções de onda nos primeiros
autocanais indica que o tunelamento na molécula é intenso, comportamento típico de
sistemas metálicos.

Foi observado que a probabilidade de transmissão do 1° AC é 0,99 e do 2º AC de 0,98.
No entanto, as probabilidades de condução caem bastante no 3º e 4º AC, sendo 0,44 e
0,12 respectivamente, tanto pelo eletrodo esquerdo, como pelo eletrodo direito. Com isso,
ratificasse o comportamento de forte tunelamento na molécula. É importante ressaltar
que os 2 primeiros canais de condução contribuem majoritariamente para o transporte,
com as funções de onda do 3º e 4º canal sendo mais discretas.

A Figura 3.9 mostra os dois primeiros autocanais em 0,0 V para o dispositivo PHAGB-
NARM. Analisando as funções de onda do primeiro autocanal [Figura 3.9(a)], é evidenciado
um espalhamento simétrico oriundo do eletrodo esquerdo, no que tange as bordas superi-
ores e inferiores da região de espalhamento. É evidente também, uma notória barreira
para transmissão na altura da dopagem na região central, tanto no 1° AC como no 2°
AC, que pode respaldar a supressão de corrente de 0,0 a 0,2 V mostrada na curva I-V.
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Figura 3.9: (a) 1° autocanal de condução em 0,0 V para conformação armchair do
Phagrafeno dopado com BN, com isovalor de 0,00002; (b) 2° autocanal de condução em 0,0
V para conformação armchair do Phagrafeno dopado com BN, com isovalor de 0,00002.

Observa-se que a probabilidade de transmissão nos dois primeiros canais de condução
é baixa, o que também confirma o comportamento do I-V em 0,0 V (a probabilidade
do 1° AC é 1, 86 × 10−11 e a probabilidade do 2° AC é de 3, 23 × 10−13). Como era
esperado a probabilidade do 1° canal de condução é bem superior que dos outros canais de
condução preferenciais, o que atesta que a contribuição do 1° AC é majoritária, portanto,
também será dada ênfase apenas a este na conformação PHAGBNARM. Comparando as
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características de condução entre a conformação zigzag e a armchair, é evidente que na
conformação de borda zigzag as propriedades condutoras são muito superiores em relação
a armchair, tanto na probabilidade de transmissão dos autocanais como nas escalas e perfil
da curva I-V do dispositivo.

Podemos ilustrar o comportamento dos canais de condução para outros pontos de
tensão nas regiões que identificamos as assinaturas típicas de alguns dispositivos e os pontos
de ressonância identificados. Na Figura 3.10 ilustramos os AC para pontos notáveis de
tensão no dispositivo PHAGBNZZ. Para tensão de 0,05 V é observada uma probabilidade
de 0,99 para o 1º AC e uma distribuição mais simétrica das funções de onda nas bordas
do dispositivo (Figura 3.10). Para o 1º ponto de ressonância em 0,10 V, observa-se uma
forte diminuição nas funções de onda do 1° AC e clara predominância de transmissão pela
borda superior, com uma forte queda na probabilidade transmissão no 2º AC (0,98 1º
AC e na ordem de 10−4 2º AC). É também destacado no gráfico o 1º AC para o segundo
ponto de ressonância em 0,40 V, onde observa-se maior disposição de transporte pela
borda inferior do dispositivo, com probabilidade de no 1º AC de 0,83 e 10−6 no 2º AC.
Essa distribuição assimétrica dos AC no dispositivo indica que ocorreu uma diminuição
no espalhamento eletrônico e uma mudança no regime de transporte, que entendemos
ser decorrente da transição metal-semicondutor no sistema, corroborando o indicativo da
curva I-V. Analisando de forma geral a disposição dos canais de condução para todas as
tensões, é notório que existe uma tendência de transmissão pelas bordas do dispositivo
PHAGBNZZ com o aumento da tensão, que pode ter sido acentuado pela dopagem na
região central. Embora a disposição assimétrica dos AC mostre uma mudança de regime,
a transmissão pelas bordas em um dispositivo eletrônico molecular ainda evidencia um
tunelamento considerável no dispositivo, tanto que é perceptível o aumento da condução
no gráfico da curva I-V do sistema dopado em relação ao sistema intrínseco.

Na Figura 3.11 podemos ver o comportamento dos AC em outros pontos de tensão
da curva I-V para sistema PHAGBNARM. Para a tensão de 0,20 V, quando a condução
começa aumentar é observado uma probabilidade de transmissão muito pequena, da ordem
de 10−10 no 1° autocanal. Em 0,30 V, que é o ponto de ressonância identificado nas curvas
I-V e dI/dV (Figura 3.6), é observado um aumento na probabilidade de transmissão (0,242
no 1° autocanal) em relação a tensão de equilíbrio, porém, com uma pequena distribuição
das funções de onda dos AC na molécula. Para 0,40 V, quando a curva I-V entra na
região de saturação, a probabilidade de transmissão vai para 0,304 (a maior na janela) e
as funções de onda mostram-se mais simétricas, apesar da visível prioridade de condução
pela borda inferior da molécula e da barreira na altura da dopagem. Esse aumento na
probabilidade de transmissão dos AC evidencia a mudança no regime de transporte do
sistema PHAGBNARM, que sofre a transição semicondutor-metal e mostra a assinatura
de um dispositivo FET, corroborando a análise feita para o gráfico do I-V.
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Figura 3.10: Gráfico da curva I-V e de Condutância diferencial dI/dV para conformação
PHAGBNZZ, com os autocanais para pontos notáveis de tensão (0,05 V, 0,10 V e 0,40 V).

Figura 3.11: Gráfico da curva I-V e de Condutância diferencial dI/dV para conformação
PHAGBNARM, com os autocanais para pontos notáveis de tensão (0,20 V, 0,30 V e 0,40
V).
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3.2.1.2 Transmitância e PDOS

Como já foi mencionado a probabilidade de transmissão evidencia a contribuição de um
nível de energia para corrente ou quanto este nível é deslocado com a tensão, que desta
maneira é um resultado muito importante para o entendimento do transporte em junções
moleculares.

Figura 3.12: (a) Probabilidade de transmissão 3D em função da energia E − EF para
conformação zigzag do Phagrafeno dopado com BN não normalizada; (b) Inset da janela
de condução da Probabilidade de transmissão 2D em função da energia E − EF para
conformação zigzag do Phagrafeno dopado com BN não normalizada; (c) Probabilidade de
transmissão 3D em função da energia E − EF para conformação armchair do Phagrafeno
dopado com BN não normalizada; (d) Inset da janela de condução da Probabilidade de
transmissão 2D em função da energia E − EF para conformação armchair do Phagrafeno
dopado com BN não normalizada.

A Figura 3.12 mostra a transmitância 3D e 2D para as conformações PHAGBNZZ
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e PHAGBNARM, para uma janela dividida a partir do nível de fermi que contempla
apenas os níveis de energia excitados pela tensão aplicada no sistema, especificamente
nesse estudo de -0,25 eV a 0,25 eV, ou seja, a energia é deslocada do nível de fermi em
µL/R(V ) = EF ± eV/2, caracterizando a janela de condução. A convergência da função
T (E) depende da escolha da amostragem dos k-points na integração na 1ª zona de Brillouin
nas direções x, y e z. Nossos cálculos computaram 1001 pontos para a função T (E).

O gráfico da transmitância para o dispositivo PHAGBNZZ na Figura 3.12(a) e (b)
evidencia o pico de condução já destacado na condutância diferencial para tensão de
equilíbrio (Figura 3.10), na altura na energia E −EF = 0, que entendemos ser proveniente
do alinhamento do nível de fermi dos eletrodos com o LUMO da região central. A
transmitância também corrobora a posterior diminuição da condutância a partir de 0,0
V, revelando claramente o maior vale desse gráfico em 0,40 V, com a forte queda de
transmissão mostrada na Figura 3.12(b) [energia ≈0,10 eV (entre 0,35 e 0,40 V)], sendo o
ponto de ressonância assinalado anteriormente nas curvas I-V e dI/dV .

Para o dispositivo PHAGBNARM [Figura 3.12(c) e (d)], observa-se a concentração de
modos de transmissão dentro da janela de tensão em torno do nível de Fermi para tensões
a partir de 0,25 V, coincidentes com o crescimento da corrente mostrada no gráfico da
curva I-V, que revelou a mudança no regime de transporte desse sistema [veja fig. 3.12(d)].
A contribuição desses níveis de energia para as mesmas tensões variaram sobretudo de 0,0
a 0,1 eV.

Outra análise importante é como os autocanais contribuem individualmente na transmi-
tância, como mostra a Figura 3.13, onde a transmissão total foi dividida para os primeiros
4 autocanais na tensão de equilíbrio. Para o dispositivo PHAGBNZZ [fig. 3.13(a)] pode-se
observar no gráfico que a maior contribuição é do 1° AC, muito embora, até o 4° AC
ainda existem picos de transmissão, com probabilidade considerável, como foi mencionado
anteriormente. Observa-se que no 1° AC existe transmissão em toda janela e picos mais
concentrados dos próximos canais em torno da energia E − EF = 0, que entendemos ser
proveniente do alinhamento do nível de fermi dos eletrodos com o orbital molecular não
ocupado mais baixo [do inglês Lowest Unoccupied Molecular Orbital (LUMO)] da região
central, corroborando o comportamento dos gráficos I-V, condutância e transmitância
anteriores.

Para o dispositivo PHAGBNARM [Figura 3.13(b)], a transmissão dentro da janela de
condução mostra que a maior contribuição claramente é do 1º AC. Observa-se que de -0.42
eV a -0,3 eV e de 0,12 eV até o fim da janela de voltagem o 1° AC está completamente
aberto, no entanto, sofrendo uma forte supressão da probabilidade de transmissão no
intervalo de energia de -0,1 eV a 0,1 eV, o que indica um desalinhamento dos orbitais
moleculares de fronteira com o nível de fermi dos eletrodos nesse intervalo. Esse interrom-
pimento na transmissão, em torno do nível de fermi em todos os canais, está associado
ao comportamento semicondutor do sistema na tensão de equilíbrio, que também é in-
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Figura 3.13: Probabilidade de transmissão em função da energia E −EF = 0 na tensão de
equilíbrio 0,0 V para (a) conformação PHAGBNZZ e (b) conformação PHAGBNARM.

tensificado pela barreira de transmissão identificada no 1° AC da Figura 3.9 oriunda da
dopagem na região espalhadora.

Outra crucial análise é a identificação dos estados disponíveis de ocupação para o
transporte através da densidade de estados projetada. A Figura 3.14(a-d) exibe os estados
disponíveis para o transporte dos dispositivos PHAGBNZZ e PHAGBNARM na janela
de condução. Para a conformação PHAGBNZZ o gráfico mostra boa concordância dos
estados disponíveis com os picos de transmissão da Figura 3.12 nas mesmas tensões. Para
a tensão de 0,0 V, aparece os principais estados disponíveis na altura do nível de fermi.
Com o aumento da tensão os picos da PDOS diminuem, mesmo com a indicação de estados
acessíveis para energias em torno do nível de fermi em toda a janela de tensão, como mostra
o gráfico da Figura 3.14(b). De forma geral, a Figura 3.14 mostra que existem estados
disponíveis para o transporte com a aplicação dessa janela de tensão sempre com energias
em torno E − EF = 0, sendo estes bem coincidentes com os picos da transmitância.

A Figura 3.14(c) e (d) apresenta a identificação dos estados disponíveis de ocupação
para o transporte para o PHAGBNARM. O plot 2D (Figura 3.14(d)) da janela de condução
mostra a inexistência de estados em torno do nível de Fermi para tensão de equilíbrio, o que
está em concordância com a supressão de transmissão mostrada no gráfico da Figura 3.13(b),
onde a probabilidade de transmissão dos canais de condução é interrompida de -0,1 eV
a 0,1 eV. De forma geral, a Figura 3.14(d) exibe que a densidade de elétrons acessíveis
é ínfima e que a atividade dos níveis de energia com a variação de potencial tem uma
resposta bem limitada, impactando desfavoravelmente no tunelamento pela molécula.
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Figura 3.14: (a) Densidade de Estados Projetada 3D em função da energia E − EF para
conformação zigzag do Phagrafeno dopado com BN; (b) Inset da janela de condução da
Densidade de Estados Projetada 2D em função da energia E−EF para conformação zigzag
do Phagrafeno dopado com BN; (c) Densidade de Estados Projetada 3D em função da
energia E − EF para conformação armchair do Phagrafeno dopado com BN; (d) Inset da
janela de condução da Densidade de Estados Projetada 2D em função da energia E − EF

para conformação armchair do Phagrafeno dopado com BN.

3.2.1.3 Contribuições Inelásticas para o Transporte

Para investigação dos modos vibracionais, acoplamento e-ph e IETS, foram consideradas
duas Regiões Dinâmicas (RD) no dispositivo, mantendo as condições de contorno periódicas
na direção z, de forma que as vibrações sejam suavizadas e a força efetiva entre os átomos
seja menor com o aumento da região de átomos dinâmicos [79, 80]. Na Figura 3.15
evidenciamos as regiões RD, destacando os átomos envolvidos no cálculo das vibrações e
do transporte inelástico.

A situação física pode ser descrita considerando um hamiltoniano que contemple elétrons
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Figura 3.15: (a) Configuração molecular estendida do dispositivo do PHAGBNZZ utilizada
para o estudo dos modos vibracionais, evidenciando as duas regiões dinâmicas, com
comprimentos 8,09 Å e 24,23 Å, região menor e maior respectivamente. (b) Configuração
molecular do PHAGBNARM utilizada para o estudo dos modos vibracionais, evidenciando
as duas regiões dinâmicas, com comprimentos 6,70 Å e 20,08 Å, região menor e maior
respectivamente.

(similar a aproximação de Born-Oppenheimer), fônons e o acoplamento elétron-fônon,
generalizado da seguinte maneira [80].

Ĥ = Ĥe + Ĥph + Ĥe−ph (3.1)

Sendo:
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Ĥe = ∑
i,j
Hij ĉ

†
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λ + b̂λ)
(3.2)

Onde ĉi e b̂λ são os operadores de criação de elétrons e fônons respectivamente. O termo
Mλ

ij representa os elementos da matriz do acoplamento e-ph, que pode ser obtido da
derivada do hamiltoniano e dos modos vibracionais να com frequência angular ωλ de modo
λ.
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〉
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α (3.3)

O termo mα representa a massa do átomo correspondente a coordenada nuclear Rα.
O IETS e a corrente são calculados usando o método NEGF com a aproximação de

mais baixa ordem [do inglês Lowest Order Expansion (LOE)], que consiste em aplicar a
teoria de perturbação na matriz do acoplamento e-ph na expressão da corrente, o que gera
resultados confiáveis e com baixo custo computacional [78–80].

IETS = d2I/dV 2

dI/dV (3.4)

Na Figura 3.16 é ilustrado o espectro de energias dos fônons para dois diferentes
tamanhos de RD, sendo estas de 8,09 Å na configuração menor e 24,23 Å na maior para
PHAGBNZZ. No PHAGBNARM temos 6,70 Å e 20,08 Å, respectivamente. Os cálculos
mostram que para os N átomos em RD encontramos 3N modos vibracionais na região
[80]. Para PHAGBNZZ na região menor foi encontrado 120 modos vibracionais e na maior
360 modos. Na conformação armchair 138 modos na menor RD e 414 na maior.

Podemos observar nos gráficos da Figura 3.16, a convergência para valores menores de
energia na região RD de maior comprimento. Entendemos essa predisposição da energia
dos fônons oriunda da suavização das vibrações (da diminuição da força efetiva entre os
átomos) com o aumento da cadeia. Os insets da figura reiteram esse comportamento
da energia e revelam adicionalmente a disposição para valores negativos da energia dos
fônons na configuração zigzag com região dinâmica maior [Figura 3.16(a)], indicando que
esses modos vibracionais com frequências imaginarias, são modos destrutivos não instáveis,
porém isso não quer dizer que a estrutura não seja estável ou esteja mal otimizada e
simplesmente que este modo vibracional em específico é instável.

A Figura 3.17 mostra o comportamento da curva I-V, da condutância e da espectroscopia
de tunelamento inelástico (IETS) para dois diferentes tamanhos de região dinâmica e
diferentes valores de temperatura para configuração PHAGBNZZ do dispositivo. Pode-se
observar a suavização das curvas dI/dV e d2I/dV 2 (IETS) com o aumento da temperatura
no sistema tanto na RD menor, como na maior. Constata-se também, que apesar da
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Figura 3.16: (a) Valores da convergência das energias dos fônons para vibração nas duas
regiões dinâmicas da conformação PHAGBNZZ. (b) Valores da convergência das energias
dos fônons para vibração nas duas regiões dinâmicas da conformação PHAGBNARM.

suavização na condutância, o I-V das contribuições inelásticas é pouco alterado com
a variação da temperatura (inset da fig. 3.17). Outra observação importante no I-
V da contribuição inelástica é seu caráter linear, o que indica que o tunelamento é
majoritariamente elástico. Essa conclusão é também verificada comparando esse resultado
com o I-V do transporte elástico (Figura 3.6), por ter 3 ordens de grandeza a menos na
corrente.

Como já citado anteriormente, uma forma de conceber a influencia dos modos vibraci-
onais no transporte eletrônico, advém da espectroscopia de tunelamento inelástico [85].
Os picos do IETS devem coincidir com a energia do modo vibracional do sistema, ou
seja, quando a tensão é aumentada os picos correspondentes na curva d2I/dV 2 indicam
o efeito do acoplamento elétron-fônon no transporte, que é evidenciado numa alteração
na condutância diferencial naquele ponto de tensão [78–80, 85]. Essa técnica oferece um
indicativo muito relevante das contribuições dos canais inelásticos no transporte e suas
características, e pode ser simulada com a metodologia usada neste trabalho.

O espectro IETS do sistema PHAGBNZZ [Figura 3.17(c) e (f)] corrobora com a
percepção de Stipe et al. [85], uma vez que é notado que as inflexões na condutância
diferencial coincidem exatamente com os picos do IETS, portanto, foi selecionado nos
gráficos cinco modos vibracionais em cada RD, na região de queda da condutância (entre
0,05 e 0,21 V). Para RD menor os modos que geram picos no IETS e por sua vez influenciam
na corrente, e nesse caso, na queda de condutância citada anteriormente são 802, 1197,
1403, 1548, e 1679 cm1. Para RD maior os modos são 795, 930, 1355, 1524, e 1712 cm1. É
relevante salientar também, que os picos do IETS são congruentes nas duas disposições de
RD, muito embora, a queda de condutância seja mais amena na região dinâmica de 24,23
Å, o que era esperado pela suavização das vibrações com o aumento do tamanho da célula.
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Figura 3.17: (a) I-V, (b) Condutância diferencial e (c) IETS das contribuições inelásticas
da conformação PHAGBNZZ com RD de 8,09 Å, para diferentes valores de temperatura
(4,2 K e 273 K). (d) I-V, (e) Condutância diferencial e (f) IETS das contribuições inelásticas
da conformação PHAGBNZZ com RD de 24,23 Å, para diferentes valores de temperatura
(4,2 K e 273 K).

A curva I-V e dI/dV das contribuições inelásticas para o sistema PHAGBNARM
mantém a mesma tendencia de suavização com o aumento da temperatura que o dispositivo
zigzag, porém com um perfil de crescimento da condutância característico do sistema
PHAGBNARM com o aumento da tensão. Outra observação importante no I-V da
contribuição inelástica é seu caráter linear, que indica que o tunelamento é majoritariamente
elástico. Essa conclusão é também verificada comparando esse resultado com o I-V do
transporte elástico (Figura 3.6), por ter 6 ordens de grandeza a menos, o que mostra que
o PHAGBNARM possui muito menos contribuições inelásticas para o transporte do que a
configuração com bordas zigzag.

No gráfico do IETS do sistema PHAGBNARM [Figura 3.18(c) e (f)] novamente as
inflexões na condutância diferencial das contribuições inelásticas coincidem com os picos
do espectro IETS, e corroboram o crescimento da condução a partir de aproximadamente
0,1 V até 0,2 V nas duas RD. Foi selecionado quatro modos vibracionais dessa região de
crescimento da condutância nas duas RD. Para RD menor os modos que influenciam na
corrente e que correspondem aos picos do IETS são 780, 1070, 1553 e 1632 cm1, e para RD
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Figura 3.18: (a) I-V, (b) Condutância diferencial e (c) IETS das contribuições inelásticas
da conformação PHAGBNARM com RD de 6,70 Å, para diferentes valores de temperatura
(4,2 K e 273 K). (d) I-V, (e) Condutância diferencial e (f) IETS das contribuições inelásticas
da conformação PHAGBNARM com RD de 20,08 Å, para diferentes valores de temperatura
(4,2 K e 273 K).

maior são 1180, 1350, 1492 e 1620 cm1. Outra observação importante é que os picos do
espectro IETS concordam bem com a tendência de crescimento da condutância diferencial
no transporte elástico mostrado na Figura 3.6. É relevante salientar mais uma vez, que os
picos do IETS são congruentes nas duas disposições de RD.

3.2.2 Dispositivos da Família 2 (PHAGNZZ1 e PHAGNZZ2)

Para as fitas com terminações de bordas dopadas com nitrogênio (PHAGNZZ1 e PHAGNZZ2),
foi analisado o transporte eletrônico usando a mesma metodologia de cálculo da família 1,
via DFT/GGA.PBE/SZP combinado ao método NEGF, através da estrutura de bandas,
das curvas I-V, de condutância diferencial, espectroscopia de transição de voltagem (TVS)
[86], os canais de condução, transmitância e PDOS, considerando um espectro de tensão
de 0,0 a 0,50 V em polarização direta devido a simetria da estrutura do dispositivo. Para
a família 2 não foi feita a análise das contribuições dos canais inelásticos para o transporte,
uma vez que entendemos que esses dispositivos tem uma relação direta com as propriedades
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de transporte eletrônico da família 1, por se tratar do mesmo material. Portanto, como
foi constatado na seção anterior, que a influência dos canais inelásticos no mecanismo de
transporte para a fita 2D de Phagrafeno (mesmo dopada em um sitio central) é muita
pequena (3 e 6 ordens de grandezas menores em magnitude na corrente, dispositivos zigzag
e armchair respectivamente), entendemos que na família 2 os resultados indicariam a
mesma tendência, devido a dopagem nas terminações de borda (após o relaxamento da
estrutura) não alterarem a natureza bidimensional do dispositivo.

3.2.2.1 Estrutura Eletrônica

Inicialmente foi caracterizado o dispositivo com o estudo da estrutura eletrônica do sistema.
As Figura 3.19(a-f) exibem as propriedades da estrutura de bandas, densidade de estados
e transmitância em tensão zero (V = 0V ) para os dispositivos PHAGNZZ1 e PHAGNZZ2.
A estrutura de bandas em torno do nível de fermi EF , foi calculada considerando os pontos
de alta simetria na 1ª ZB, definidos no esquema de zona reduzida pelo caminho ΓXZYΓZ,
caracterizados pelos k-points. Esse caminho repete o mesmo esquema de pontos de rede já
reportados para o grafeno e phagrafeno nanoribbon [47, 57, 87]. A estrutura de bandas
próxima a EF para PHAGNZZ1 [Figura 3.19(a) e (b)] exibe um comportamento metálico,
sem gap, com a banda de valência passando por EF um número par de vezes (seis), com
cones de dirac, como é evidenciado no inset da Figura 3.19(b), porém os cruzamentos
não interceptam os pontos de alta simetria (estão entre os caminhos XZ, ZY e ΓZ). Esse
comportamento é característico das fitas zigzag, que sem considerar estados de spin, levam
a formação de estados de borda com elétrons-π em bandas planas duplamente degeneradas
próximo ao nível de fermi [57]. Os picos da DOS e transmitância [Figura 3.19(c)] confirmam
a conduta metálica do dispositivo.

Nas figuras Figura 3.19(d) e (e) é apresentada a BS para a fita de maior largura
(PHAGNZZ2), onde observamos um comportamento característico de um Isolante Topoló-
gico (TI), devido as bandas de valência e condução passarem pela energia EF um número
ímpar de vezes (nove), contudo, assim como na fita de menor largura, esses pontos ficam
entre os pontos de alta simetria nos caminhos XZ, ZY e ΓZ (três em cada caminho). Bansil
et al. [88] relataram que se os pontos de Dirac, que conectam as bandas de valência e con-
dução e representam pontos cruciais para a condução de calor e eletricidade em um sistema,
cruzam o nível de Fermi um número ímpar de vezes o material é fortemente um isolante
topológico. Os TI em seu interior se comportam como um isolante, no entanto, podem ter
estados exóticos de alta condução através da superfície do material, ainda que o sistema
não tenha spin degenerado na banda eletrônica. Essa extravagante peculiaridade pode
evidenciar rotas preferenciais no transporte eletrônico para um nanodispositivo baseado
em um material TI, como também pode gerar novas partículas que teriam aplicações na
computação quântica [88–90]. Esse efeito de rotas preferenciais pode ser visto claramente
no nosso estudo do transporte eletrônico para o dispositivo TI PHAGNZZ2 com o plot
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Figura 3.19: (a) e (b) Mostram estrutura de bandas (linha vermelha), (c) DOS e trans-
mitância para PHAGNZZ1 em torno da EF . No inset da Fig. 3.18(b) evidenciamos a
quantidade de pontos de Dirac através dos círculos em azul (6 pontos). (d) e (e) Mostram
estrutura de bandas (linha vermelha), (f) DOS e transmitância para PHAGNZZ2 em torno
da EF . No inset da Fig. 3.18(e) evidenciamos a quantidade de pontos de Dirac através
dos círculos em azul (9 pontos).

dos autocanais da Figura 3.22. A DOS na Figura 3.19(f) mostra a ausência de picos no
nível de Fermi, com estados deslocados para energias negativas de EF . O comportamento
é similar na transmitância e corrobora a conduta metálica do material.

3.2.2.2 Transporte Eletrônico

A Figura 3.20 mostra as curvas I-V e dI/dV , com o plot dos autocanais para pontos
notáveis de tensão para o dispositivo PHAGNZZ1. Na curva I-V é observada uma resposta
imediata da corrente com o aumento da tensão em um comportamento quase linear
análogo ao de um resistor ôhmico entre 0,0 V e 0,20V. Continuando o aumento da tensão
o crescimento da corrente quase estabiliza entre 0,20 e 0,30 V com um pico de 36 µA.
Incrementando mais a tensão, é observado novamente um crescimento linear uniforme até
o fim da janela de condução. Analisando a curva da condutância diferencial, observa-se
um forte ponto de ressonância em 56 µS (0,25 V) na mesma região de estabilidade da
corrente. A queda acentuada na condução nessa região revela uma mudança no regime de
transporte, que entendemos ser uma transição metal-semicondutor no dispositivo, com
uma assinatura similar a um transistor de efeito campo (FET). O ponto de ressonância
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é uma característica da curva I-V de um dispositivo FET, mostrando uma mudança no
comportamento da curva I-V passando de uma região ohmica para uma região de saturação
[87]. Esse transição no regime de transporte é ratificada com o plot dos autocanais, que
mostram as funções de onda dos canais de transmissão, exibindo a distribuição espacial dos
elétrons no transporte [84]. O cálculo dos AC foi feito utilizando o pacote INELASTICA
[80] e é mostrado no plot das figuras 3.20 e 3.21.

Figura 3.20: Gráfico da curva I-V, Condutância diferencial (dI/dV ) e Canais de Condução
para conformação PHAGNZZ1, com uma janela de tensão em polarização direta de 0,0 a
0,5 V.

A Figura 3.21 mostra o plot dos autocanais do sistema PHAGNZZ1 em 0,0 V, que
indica um tunelamento elevado, com probabilidade de transmissão no 1° AC de 0,99 e
no 2° AC de 0,98 (e da ordem de 10−11 para 3º e 4º AC), cuja sobreposição dos mesmos
praticamente completa espacialmente toda região de espalhamento do dispositivo. Essa
conduta de transmissão majoritária nos dois primeiros canais de condução é mantida para
outros valores de tensão. Se compararmos esse resultado com os autocanais da tensão
de 0,25 V (Figura 3.20), que é o ponto de ressonância, observamos que a simetria da
distribuição espacial das funções de onda é quebrada, mesmo com a sobreposição dos dois
primeiros autocanais, devido nesse ponto de tensão a probabilidade de transmissão se
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Figura 3.21: (a) 1° autocanal de condução em 0,0 V para o dispositivo PHAGNZZ1, com
isovalor de 0,008; (b) 2° autocanal de condução em 0,0 V para o dispositivo PHAGNZZ1,
com isovalor de 0,008.

concentrar majoritariamente só no primeiro autocanal (0,98 1º autocanal e na ordem de
10−7 no 2º autocanal), evidenciando uma queda na condução e ratificando a transição
metal-semicondutor no dispositivo.

Na Figura 3.22 é mostrada as curvas I-V, dI/dV e os canais de condução para algumas
tensões importantes na janela de condução do sistema PHAGNZZ2. Na curva I-V é fácil
ver um crescimento abrupto da corrente com o aumento da tensão entre 0,0 V e 0,10
V. Aumentando mais a tensão, observamos que a corrente fica praticamente constante
entre 0,10 e 0,25 V, mostrando um comportamento de FET no intervalo de voltagem de
0,0 a 0,25V, revelando a transição TI-semicondutor no dispositivo. Seguindo o aumento
da tensão, é observado uma queda considerável na corrente, em um comportamento de
resistência diferencial negativa (NDR), característico de um diodo túnel ressonante (RTD),
que pode ser explicado pelo alinhamento do nível de fermi com a energia de LUMO de um
dos eletrodos [57]. O comportamento de NDR é verificado com o gráfico da condutância
diferencial, onde observamos valores negativos na condutância entre as tensões de 0,20 e
0,45V (com maior vale de -6,3 µS em 0,35 V). Aumentando mais a tensão, observamos
novamente um perfil de crescimento da corrente e da condutância diferencial até o fim da
janela de tensão.

Embora o sistema PHAGNZZ2 exiba inicialmente duas janelas eletrônicas de operação
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Figura 3.22: Gráfico da curva I-V, Condutância diferencial (dI/dV ) e Canais de Condução
para conformação PHAGNZZ2, com uma janela de tensão em polarização direta de 0,0 a
0,5 V.

com a variação da tensão (comportamentos FET e RTD), ao se analisar todo o espectro
de voltagem percebemos a assinatura característica de um dispositivo termistor, onde a
corrente aumenta (obedecendo a lei de ohm) em baixas tensões e é limitada posteriormente
por um efeito de resistência [91, 92]. No entanto, apesar da curva I-V ser similar com
a de um termistor, nesse caso o efeito não é provocado pela temperatura, mas pela
mudança no comportamento da estrutura eletrônica, devido a transição TI-semicondutor,
que denominamos de "Molecular Positive Electronic Transition" (MPET). Na literatura é
reportado que existem semicondutores que são sensíveis a temperatura, apresentando um
grande coeficiente de variação da resistência com a mesma, seja por diminuir esse coeficiente
[do inglês Negative Temperature Coefficient (NTC)] ou por aumentar [do inglês Positive
Temperature Coefficient (PTC)]. Eles podem ser usados como limitadores de corrente em
circuitos de proteção, como sensores de baixa temperatura ou até como detectores de
partículas [91, 92]. Para o dispositivo PHAGNZZ2, o efeito de limitação da corrente e
aumento no coeficiente de resistência, que começa em 0,15 V (24µA) e termina em 0,45
V (9µA) no fim da janela de NDR, é similar a curva I-V de um dispositivo PTC, porém
derivado do efeito eletrônico da transição TI-semicondutor característica do dispositivo.
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Figura 3.23: (a) 1° autocanal de condução em 0,0 V para o dispositivo PHAGNZZ2, com
isovalor de 0,008; (b) 2° autocanal de condução em 0,0 V para o dispositivo PHAGNZZ2,
com isovalor de 0,008.

Analisando os canais de condução para o PHAGNZZ2 é fácil ver que a distribuição
espacial das funções de onda são praticamente simétricas por toda a região espalhadora,
considerando a sobreposição dos dois primeiros canais de condução em 0,0 V (veja Fi-
gura 3.23), sendo estes com probabilidade de transmissão de 0,99 e 0,99 respectivamente
(e da ordem de 10−11 para 3º e 4º AC), em um comportamento característico de um metal.
No entanto, quando ocorre a queda na condução mencionada anteriormente a partir de 0,15
V, observamos claramente um tunelamento preferencial pela região central do dispositivo
(Figura 3.22), ou seja, uma aparente barreira no transporte pelas bordas dopadas com
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N do dispositivo. É entendido que esse comportamento está relacionado as propriedades
da estrutura eletrônica do sistema (veja Figura 3.19), isto é, da notável característica TI
mostrada na estrutura de bandas do dispositivo PHAGNZZ2, que ratifica a tendência
de transporte em direções preferenciais em isolantes topológicos, neste caso pela região
central da molécula.

Esse efeito extravagante na propriedade de transporte eletrônico é mais uma caracterís-
tica de um dispositivo MPET, onde a transição TI-semicondutor direciona o tunelamento
através do sistema, porém sem estados de borda devido a dopagem no dispositivo, o que
gera um efeito de limitação da corrente e aumento do coeficiente de resistência notada na
Figura 3.22. É importante ressaltar que esse comportamento não é observado no sistema
de menor largura (PHAGNZZ1) e nem em outros trabalhos com passivação por outros
átomos na literatura. Observamos também que esse comportamento nos autocanais tem
um impacto direto na probabilidade de transmissão dos canais, onde os mesmos têm
sua probabilidade de transmissão fortemente suprimida (para o maior vale em 0,35 V
probabilidade de 0,012 no 1º AC e 0,000026 no 2º AC), ratificando que o sistema passa
por uma transição TI-semicondutor.

A Figura 3.24 mostra a transmitância para os dois dispositivos PHAGNZZ1 [Fi-
gura 3.24(a) e (b)] e PHAGNZZ2 [Figura 3.24(c) e (d)]. O gráfico da probabilidade de
transmissão evidencia a contribuição de um nível de energia para corrente ou quanto este
nível é deslocado com a tensão, nesse caso a janela de energia de -0,25 eV a 0,25 eV [87, 93],
onde a convergência de T (E) depende da escolha da amostragem dos k-points para a
integração na zona de Brillouin nas direções x, y e z.

Nas figuras 3.24(a) e 3.24(b) observamos que a transmissão é grande em quase toda
janela de tensão, exceto para uma faixa transversal de ruptura nas energias negativas
a partir da tensão de 0,05 V, entrando na janela de tensão a partir de 0,25 V como
mostra melhor o gráfico da Fig. 3.24(b). Essa faixa de ruptura de transmissão corrobora a
ressonância mostrada na condutância diferencial na Figura 3.20, assim como, a mudança
no regime de transporte sugerida anteriormente para o dispositivo. Nas figuras 3.24(c) e
3.24(d) do dispositivo PHAGNZZ2, observamos um forte pico de transmissão na altura
da energia 0 eV, que entendemos ser decorrente do alinhamento do nível de Fermi dos
eletrodos com o LUMO da região central. Esse pico reforça a análise anterior da curva
I-V da Figura 3.22, onde frisamos um crescimento abrupto da corrente com o aumento da
tensão. É possível identificar também a região de NDR a partir de 0,20 V, com a forte
queda na probabilidade de transmissão na faixa mostrada no gráfico.

A PDOS para a família 2 de dispositivos é mostrada na Figura 3.25. Na conformação
PHAGNZZ1 (veja figuras 3.25(a) and (b)), o gráfico mostra a inexistência de estados
disponíveis em torno do nível de Fermi, com alguns picos fora da janela de condução.
Para conformação PHAGNZZ2 a PDOS mostrada no gráfico das figuras 3.25(c) e (d),
novamente observamos a ausência de estados disponíveis dentro da janela de condução,
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Figura 3.24: (a) Probabilidade de transmissão 3D em função da energia E − EF para
conformação PHAGNZZ1 não normalizada; (b) Inset da janela de condução da Probabi-
lidade de transmissão 2D em função da energia E − EF para conformação PHAGNZZ1
não normalizada; (c) Probabilidade de transmissão 3D em função da energia E −EF para
conformação PHAGNZZ2 não normalizada; (d) Inset da janela de condução da Probabili-
dade de transmissão 2D em função da energia E − EF para conformação PHAGNZ2 não
normalizada.

exceto para dois picos muito discretos na altura do nível de fermi nas tensões de 0,25
V e 0,40 V. Essa resposta limitada na PDOS para ambas conformações, entendemos ser
decorrente dos estados estarem quase completamente preenchidos no tunelamento pela
molécula devido a grande probabilidade de transmissão nos dois sistemas, como já foi
mostrado nos gráficos anteriores.

Considerando a resposta diferenciada identificada para assinatura de transporte da
família 2, sobretudo no dispositivo PHAGNZZ2, foi feito o estudo da Espectroscopia de
Voltagem de Transição (TVS) [86], que permite encontrar o Vmin em tensões não muito
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Figura 3.25: (a) Densidade de Estados Projetada 3D em função da energia E − EF para
conformação PHAGNZZ1; (b) Inset da janela de condução da Densidade de Estados
Projetada 2D em função da energia E −EF para conformação PHAGNZZ1; (c) Densidade
de Estados Projetada 3D em função da energia E − EF para conformação PHAGNZZ2;
(d) Inset da janela de condução da Densidade de Estados Projetada 2D em função da
energia E − EF para conformação PHAGNZZ2.

grandes, ou seja, obter a diferença da energia do nível de Fermi dos eletrodos com a energia
do orbital molecular ocupado mais alto [do inglês Highest Occupied Molecular Orbital
(HOMO)] da ponte, sem expor o sistema a voltagem capaz de induzir o tunelamento
ressonante no dispositivo, ou seja, sem correr o risco de quebrar a junção molecular.
Essa técnica de espectroscopia em eletrônica molecular vem sendo aplicada com sucesso
considerando que os níveis de energia da ponte são discretos como no modelo de transporte
molecular coerente baseado na fórmula de Landauer [70, 71], onde Vmin ∝ EF − EHOMO,
considerando que |EF − EHOMO| ≫ Γ (Γ é a energia de acoplamento entre os eletrodos
e a região de espalhamento definida no Capítulo 2). A interpretação física para a TVS

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica



3.2 Transporte Eletrônico 57

Figura 3.26: TVS descrita pelo plot FN [ln(I/V 2) versus V −1] (triângulo azul) e ML [ln(I)
versus V −1] (círculo preto) para os dois dispositivos da família 1 (a) PHAGNZZ1 e (b)
PHAGNZZ2. Os plots confirmam a assinatura dos dispositivos, assim como, os pontos de
ressonância e NDR.

é baseada no modelo empírico de Millikan-Lauritsen (ML) [94] e no teórico de Fowler-
Nordheim (FN) [95] com as curvas logarítmicas ln(I) versus V −1 e ln(I/V 2) versus V −1

respectivamente.
A Figura 3.26 mostra os resultados obtidos para a TVS, com as curvas de Fowler-

Nordheim (FN) e Millikan-Lauritsen (ML) [94, 95] para os dispositivos PHAGNZZ1 e
PHAGNZZ2. Esses gráficos nos fornecem informações importantes sobre o mecanismo de
transporte eletrônico nos pontos de inflexão dos gráficos, representado pelo valor de tensão
mínima (Vmin), mostrando onde o regime de transporte muda e identificando pontos de
ressonância e NDR [86].

A Figura 3.26(a) os plots FN e ML para o PHAGNZZ1, onde não é identificado
mudanças significativas ou inflexões no regime de tunelamento, o que indica que o trans-
porte está acontecendo via tunelamento direto ou balístico, devido o plot FN ser quase
linear conforme a tensão é aumentada, nesta figura selecionamos três pontos de tensão
[0, 15V (6, 66V −1), 0, 25V (4V −1) e 0, 35V (2, 86V −1)], correspondentes as marcações identi-
ficadas no gráfico da curva I-V (Figura 3.20), e observamos que eles não mostram maiores
inflexões no TVS.

Na Figura 3.26(b) os plots FN e ML do dispositivo PHAGNZZ2 identificam um
ponto de mínimo em 0,45 V (2,22 V −1), que correspondem ao ponto de ressonância
identificado na curva I-V e de condutância diferencial da Figura 3.22, confirmando o
comportamento característico de um dispositivo RTD e que o modelo de transporte é
ressonante molecular. Novamente foi marcado os pontos notáveis de tensão destacados na
Figura 3.22 [0.15V (6.66V −1), 0.35V (2.86V −1) e 0.45V (2.22V −1)].
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Capítulo 4
Considerações Finais

Neste trabalho foi desenvolvida a investigação teórica do transporte eletrônico de uma série
de fitas dopadas de Phagrafeno que foram divididas em duas famílias de nanodispositivos.
A família 1 é caracterizada por fitas com dopagem substitucional em um sitio central na
região de espalhamento com -BN, e apresenta dispositivos em duas disposições de bordas
(zigzag e armchair). A família 2 é caracterizada por fitas com dopagem substitucional
nas terminações de borda zigzag com -N, em disposições de diferentes larguras de fita.
As estruturas foram otimizadas através da teoria do funcional densidade e o transporte
foi calculado pela metodologia híbrida NEGF-DFT. Para a família 1, complementamos o
estudo do transporte computando as contribuições dos canais inelásticos nas proprieda-
des de transporte eletrônico através da análise da energia dos modos vibracionais e da
espectroscopia de tunelamento inelástico. Para a família 2, suplementamos a análise com
a caracterização da estrutura de bandas e a espectroscopia de voltagem de transição. Os
resultados revelaram que estruturalmente as fitas permanecem planas com a dopagem em
todas as configurações moleculares, e atingem um mínimo local de energia satisfatório indi-
cando a configuração relaxada mais estável. Com a geometria de mínimo alcançada, foram
analisadas para todos os dispositivos as seguintes características eletrônicas: assinatura
I-V, condutância diferencial, canais de condução, transmitância e PDOS.

Para conformação PHAGBNZZ foram observadas duas janelas de operação na curva
I-V e dI/dV , com dois intervalos em que temos um perfil crescente da corrente seguida
de uma região de saturação com um ponto de ressonância, em uma assinatura típica de
um dispositivo FET, caracterizando a transição metal-semicondutor. Na conformação
PHAGBNARM, também temos duas janelas de operação, tipificando a assinatura de
um dispositivo chaveador para baixas tensões e de um dispositivo FET para tensões
acima de 0,2 V, caracterizando a transição semicondutor-metal de gap pequeno. As
mudanças nos regimes de transmissão foram corroboradas pelos plots dos canais de
condução mostrando um esboço da distribuição eletrônica no tunelamento pela estrutura
e a mudança da probabilidade de transmissão com o aumento da tensão, onde para
família 1 foi evidenciada uma barreira de transmissão na altura da dopagem, gerando um
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tunelamento pelas bordas dos dispositivos. Na análise dos canais inelásticos observamos
que a ingerência do acoplamento elétron-fônon nas propriedades de transporte é quase
irrelevante, com a escala da corrente inelástica sendo de 3 a 6 ordens de grandeza inferior
que a da corrente elástica.

Para a família 2, o dispositivo PHAGNZZ1 (menor largura de fita) assinalou na
estrutura de bandas uma conduta metálica, com cones de Dirac, rompendo um número par
de vezes o nível de fermi. A curva I-V mostrou uma assinatura similar a de um dispositivo
FET, expondo a mudança de regime no transporte com a transição metal-semicondutor.
Novamente a transição é ratificada com o plot dos autocanais, onde observamos a quebra
da simetria na distribuição espacial das funções de onda dos canais. Para o dispositivo
PHAGNZZ2 (maior largura de fita), a estrutura de bandas mostrou que o sistema é
fortemente um isolante topológico, com as bandas de condução e de valência passando
um número ímpar de vezes na energia EF . A curva I-V e dI/dV revelou duas janelas
de operação no sistema, com assinaturas FET e RTD/NDR, evidenciando a transição
TI-semicondutor no dispositivo. A mudança de regime e a característica TI do sistema,
novamente é corroborada com o esboço dos autocanais, onde é mostrada a quebra na
simetria das funções de onda, indicando nesse caso um caminho preferencial de tunelamento
pela região central do dispositivo. Analisando todo o intervalo das duas janelas de operação
do I-V, observamos que a curva tem um efeito limitador de corrente similar ao de um
dispositivo termistor, porém com o efeito positivo do coeficiente de resistência associado
a estrutura eletrônica do dispositivo, mais especificamente a transição TI-semicondutor
assinalada no sistema, que chamamos de Molecular Positive Electronic Transition (MPET).
As assinaturas FET, RTD e MPET são corroboradas pelos canais de condução, onde
entendemos que o tunelamento preferencial pela região central do dispositivo está associado
ao efeito limitador de corrente e confirma a transição TI-semicondutor.

4.1 Perspectivas

Com o desenvolvimento deste trabalho, conseguimos sugerir um conjunto de temas de
interesse para investigações futuras nas fitas de phagrafeno, dos quais podemos salientar
três: (1) O estudo das propriedades magnéticas do sistema, simulando o efeito de spin
para o transporte no dispositivo; (2) O estudo das propriedades óticas no sistema, uma
vez que estas estão diretamente ligadas as propriedades eletrônicas, e portanto, devem
ter respostas óticas especiais, sendo muito importantes na investigação para dispositivos
optoeletrônicos; (3) O estudo da funcionalização nas fitas de phagrafeno, considerando
as possibilidades de adsorção de átomos ou moléculas, a fim de alguma forma, alterar as
propriedades eletrônicas do sistema em função da funcionalização.
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ABSTRACT

This work is a systematic investigation of electronic transport and inelastic effects of two-terminal devices without gates composed of zigzag
and armchair phagraphene nanoribbons doped with boron nitride. It is based on a hybrid density functional theory and the nonequilibrium
Green’s function method implemented in the TRANSIESTA code. The doping in the device with a zigzag conformation had a metal–semi-
conductor transition, symmetric eigenchannels (ECs), high transmission probability, and an evident field-effect transistor (FET) signature
with two operating windows. The armchair configuration had a semiconductor–metal transition, asymmetric features in the ECs that
decrease the transmission probability considerably, a switch signature for low bias, and FET behavior for bias V . 0:2V. These results
suggest that the impurities improve the electron transport for both edge conformations. On the other hand, inelastic transport made a
smaller contribution to the current and conductance compared to elastic transport. Inelastic electron-tunneling spectroscopy showed
that electron tunneling in phagraphene devices is mainly driven by elastic effects, indicating that almost all the energy of the system is
conveniently used in the electronic transport and is not lost through network vibrations.

Published under license by AIP Publishing. https://doi.org/10.1063/5.0021492

I. INTRODUCTION

An understanding of electronic transport mechanisms, struc-
tural properties, and the rectification current of molecular systems
is very important in the development of nanoscale devices.1–3

Electronic transport depends on many factors, such as the molecu-
lar and geometric nature of the device and its junctions, as well as
the physical variables of the surrounding environment like temper-
ature and external mechanical factors.2,3

Improvements in nanoscale techniques have enabled research
into molecular electronics. Some striking new signatures have
been observed in electronic transport mechanisms, such as the
inelastic influence of the electron–phonon (e–ph) coupling on the
electric current and conductance in the device, due either to
the opening of new scattering channels or to the suppression of
exclusively elastic transport. Inelastic electron-tunneling spectro-
scopy (IETS)4,5 allows us to measure the inelastic contribution to

electronic transport. The electrons can reach the energy of the
vibrational mode of a molecule, which increases the differential
conductance. This effect coincides with the peak of the IETS
curve. Thus, IETS is used to assess electron transport in the
systems considered in this paper.4–6

This enhancement in research techniques for semiconductor
electronic devices allows us to search for new molecular materials
that exceed the miniaturization limits of silicon technology.7,8

Organic materials are very promising candidates for nanoscale elec-
tronic devices.9 The excellent electronic properties of some 1D and
2D carbon structures certainly have potential for molecular elec-
tronics,10 such as graphene, which is a 2D allotrope of carbon com-
posed of one hexagonal monolayer with sp2 hybridization.
Graphene is very interesting due to its band structure, which has
Dirac cones in the first Brillouin zone (BZ) in which electrons
behave like massless Dirac fermions and move at high speeds
(vF � c=300, where c is the speed of light) at Dirac points. This
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behavior of electrons in 2D graphene is extremely interesting and
has implications for electronic transport properties.11,12

As well as 2D graphene, several other 2D allotropes of mono-
layer carbon have been proposed,11–16 such as T-graphene, graph-
ane, and α- and β-graphynes,17–19 which have unique electronic,
mechanical, and thermal properties. However, hexagonal symmetry
is not a necessary condition for Dirac cones, which have also been
predicted in other symmetries, such as 6,6,12-, 14,14,14-, and
14,14,18-graphynes, which have rectangular 2D networks.20 Of
these 2D conformations, the ones with sp2 hybridization are the
most promising because they are more stable and more
energy-efficient due to their molecular orbitals.17–20 However,
Wang et al.21 proposed a new 2D carbon allotrope called phagra-
phene. It is like 2D graphene with defects and is composed of 5, 6,
and 7 carbon rings with sp2 hybridization. It has a planar network
with a high atomic density in the plane and low energy. There are
distorted Dirac cones in the first BZ due to the directional depen-
dence of the speed of the electrons on the arrangement of the
atoms in the rings. Phagraphene may have better properties than
the other 2D carbon allotropes.16,21,22

There are limitations in the electronic transport of phagra-
phene and graphene when building field-effect transistor
(FET)-type electronic devices with no bandgap (Egap ¼ 0 eV).11–15

Many studies have suggested ways to overcome these obsta-
cles,23,24 such as structures with ribbons, external stress, changes in
the defect geometry, and changing the chemical structure by
doping.25 For example, some works propose doping the graphene
structure with components that have the same number of electrons
as the neighboring atoms and that would maintain the geometric
equivalence.25,26 Doping with boron or nitrogen (or both) is attrac-
tive due to the introduction of stronger π bonds and also the break-
ing of the symmetry of the pz orbital of the 2D graphene. Song
et al.27 described the successful experimental fabrication of hybrid
fragments of graphene and hexagonal boron nitride (BN). Studies
reported rectification of the I–V curve for heterostructured gra-
phene nanoribbons (NRs) with hexagonal BN.28 They had a signifi-
cant negative differential resistance, like a resonant tunnel diode
(RTD).28,29 Luo et al.30 studied phagraphene doped with BN and
concluded that it had the higher bandgap of a semiconductor,
depending on the border configuration (zigzag or armchair). He
et al.31 studied the substitutional doping with B and N separately at
point positions closer to the edge of the ribbon and observed
strong negative differential resistance in the I–V curves. Silva Jr.
et al.32 compared electronic transport in the molecular junctions of
graphene and phagraphene and observed the topological insulator–
metal transition in zigzag phagraphene nanoribbons
(PHAGBNZZs). Nisioka et al.33 studied electronic transport in
phagraphene nanoribbons with B and N doping. The nanoribbons
had RTD behavior due to the emergence of negative differential
resistance and the metal–semiconductor transition.

This work presents the electronic transport in a two-terminal
molecular device composed of BN-doped zigzag or armchair phag-
raphene nanoribbons (PHAGBNZZs and PHAGBNARMs; Fig. 1).
The calculations are based on a hybrid density functional theory
(DFT) and the nonequilibrium Green’s function (NEGF)
method.34–43 The two electrodes are metallic. Our devices were not
designed using BN as the contact between the electrodes and the

molecules (central region), but for BN-substitutional doping in the
hexagon of the central region. BN has strong covalent bonds.
Like graphite, hexagonal BN is the most stable form and has
Egap ¼ 5:2 eV (Egap ¼ 0 eV for graphite and Egap ¼ 5:5 eV for
diamond). A phagraphene zigzag nanoribbon (PHAGZZNR) has a
metallic behavior (or is a topological insulator with a small
bandgap), as is widely reported in the literature.21,32 Phagraphene
armchair nanoribbons (PHAGARMNRs) have a structure in
which the first BZ is rotated by 30� relative to PHAGZZNR.
PHAGARMNR can be (i) semimetallic (or metallic) with a small
bandgap at room temperature or no bandgap and Hamada index
M ¼ 3s� 1, (ii) a semiconductor with a direct intermediate
bandgap and Hamada index M ¼ 3s, or (iii) an insulator with a
high bandgap and Hamada index M ¼ 3sþ 1, where s is an
integer and N ¼ 0.44,45 The PHAGARM–PHAGBNARM–
PHAGARM device studied in this work has a small bandgap of
0.17 eV, as can be seen in the band structure of Fig. 1(c). It behaves
like a semimetal or a metal. The doped devices of Fig. 8 in Ref. 30
are completely semiconductors (or quasimetals with a bandgap of
0.17 eV, which is small compared to the undoped structure with
0.69 eV). Changing the position of the dopants (B, N, and BN) can
modify the bandgap of the phagraphene nanoribbon (device).

The main goal of this work is to analyze the electronic trans-
port characteristics, such as the band structure, I–V curve, dI=dV
vs V curve, transmittance, and the projected density of states
(PDOS) under an applied bias voltage, as well as inelastic effects
due to the interference by the vibrational modes and the influence
of the inelastic channels in the system transport signature, as we
vary the temperature and the dynamic region of vibration. Note
that phagraphene is considered to be an allotrope of graphene with
defects in its hexagonal structure.21,22 Thus, it can have vibrational
modes and localized transport regimes, due to both the defects and
the doping, i.e., due to the inelastic scattering of electrons.
Therefore, this study aims to predict phenomena in PHAGBNZZ
and PHAGBNARM devices using the standard methodology for
electronic transport.46,47

II. METHODOLOGY

The geometry of the unit cell for PHAGBNZZ and
PHAGBNARM was obtained by DFT with the B3LYP functional
and the 6-311G(d,p) basis set35–43 by applying non-periodic
contour conditions in vacuum. The method was implemented in
the Gaussian 09 package.48 The structure was expanded to form a
molecular device with a central region, electrodes, and contacts
(between the central region and the electrodes40). It satisfied the
planar configuration specified by the Hamada index (M,N), which
indicates the nature (armchair or zigzag) and behavior (semicon-
ductor or metal) of the systems investigated. We optimized struc-
tures with various lengths in the z-direction until the residual
strength of each atom was less than 0:02 eVA

� �1
to find the local

minimum for the system in equilibrium.35,40 The calculations were
based on DFT with the generalized gradient approximation for the
exchange and correlation energy of the electrons, as proposed by
Perdew, Burke, and Ernzerhof,49 and a single-zeta-polarized basis
set using a cut-off energy for the real-space grid of 300 Ry. k-point
sampling of 1� 1� 100 was used for the BZ integration in the x-,
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FIG. 1. Phagraphene devices doped with BN in the scattering region. (a) Zigzag configuration (PHAGBNZZ). The two electrodes [left (LE) and right (RE)] and the scatter-
ing region have lengths of 8.09 Å and 24.23 Å and a width (W ) of 10.80 Å. (b) Armchair configuration (PHAGBNARM). The electrodes and the scattering region have
lengths of 6.70 Å and 20.08 Å and a width (W ) of 18.06 Å. (c) Band structure of the PHAGBNARM device around EF showing a bandgap of 0.17 eV.
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y-, and z-directions. Periodic boundary conditions were imposed
by the fast Fourier transform for the Hartree term (or multigrid
solver for the Poisson equation for the grid).

The parameters found were used in the electronic transport
calculations. For the PHAGBNZZ conformation, the length ranged
from 39.31 to 39.81 Å, with a step of 0.25 Å, which converged to an
equilibrium at L ¼ 39:61A

�
. The Hamada index is (M, N) ¼ (1, 1),

which defines the number of armchair chains (M ¼ N), and the
width W ¼ 10:80A

�
. For the PHAGBNARM conformation, the

Hamada index is defined by (M, N) ¼ (2, 0), where M ¼ 3s� 1
for small gap and N ¼ 0. The length ranged from 32.75 to 34.75 Å,
with a step of 0.25 Å, reaching an equilibrium length at
L ¼ 33:45A

�
(W ¼ 18:06A

�
), which represents the lowest energy

configuration for the device. The minimum energy configuration is
shown in Fig. 2. This stage of the calculation was performed with
the SIESTA 4.0 code.50

The calculations for the electronic transport were performed
using the hybrid DFT-NEGF methodology39–43 implemented with
the TRANSIESTA package.51 For devices with two terminals [left
electrode (LE) and right electrode (RE)],32,33 the nonequilibrium
current (I) is described by the Landauer–Buttiker formula,38–42

I(V) ¼ 2
e
h

� � ðμR(V)
μL(V)

f (E, μL)� f (E, μR)½ �T(E, V) dE, (1)

where h is the Planck constant and e is the electron charge. The term
f (E, μL,R) represents the Fermi–Dirac distribution of the left (L) and
right (R) electrodes. μL,R(V) are the chemical potentials in the left
and right electrodes under an applied bias voltage (V), which define
the bias windows [μL=R(V) ¼ EF + eV=2]. The transmission coeffi-
cient as a function of energy (E) under V is defined by

T(E, V) ¼ Tr ΓL(E, V)G(E)ΓR(E, V)G
y(E)

n o
, (2)

where the matrix

ΓL,R(E, V) ¼ i ΣL,R(E, V)� Σ
y
L,R(E, V)

h i
represents the level of broadening of the coupling of each electrode.
ΣL,R(E, V) ¼ τL,RgL,R(E, V)τ*L,R is a function of the eigenenergy of
the electrodes. τL,R is the coupling Hamiltonian of the electrodes (LE
and RE) in the molecule, i.e., it is a parameter that describes the inter-
action between the molecular device and the contacts. gL,R(E, V) is
the retarded Green’s function in the contacts. Here,

G ¼ ES� H � ΣL � ΣR½ ��1, (3)

where G and Gy are the retarded and advanced Green’s functions,
respectively, with Hamiltonian H, overlap matrices S, energy E, and
self-energies ΣL,R. These were obtained via DFT calculations.40–42

The total transmittance T(E, V) can be decomposed to verify
the individual contribution of each eigenchannel (EC) in the prob-
ability of electron transport with energy E in the molecular junc-
tion of the device, according to Refs. 42 and 52

T(E, V) ¼
X
n

Tn: (4)

The PDOS35 can be calculated as

PDOS ¼
X
nk

Re ci
*(Enk) χijΨ(Enk)h i� �

δ(E � Enk), (5)

FIG. 2. Normalized values of the relative energy of the electronic transport as a function of the length in the z-direction. (a) PHAGBNZZ. The minimum energy was at
39.61 Å. (b) PHAGBNARM. The minimum energy was at 33.45 Å.
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where χih j is the orbital function, Ψ(Enk)j i is the wave function for
device scattering state in term of a linear combination of the pseu-
doatomic basis orbitals χij i, where

Ψj i ¼
X
i

ci χij i

and δ(E � Enk) is the Dirac delta function.
42 The inelastic contribu-

tions are initially described by a Hamiltonian,

Ĥ ¼ Ĥe þ Ĥ ph þ Ĥe�ph, (6)

which takes into account electrons (He), phonons (Hph), and the
electron–phonon coupling (He�ph).

53,54 Here,

Ĥe ¼
X
i,j

Hijĉ
y
i ĉj,

Ĥ ph ¼
X
λ

�hωλb̂
y
λ b̂λ,

and

Ĥe�ph ¼
X
λ

X
i,j

Mλ
ij ĉ
y
i ĉj(b̂

y
λ þ b̂λ),

where ĉi and b̂λ are the electron and phonon creation operators,
respectively. The term Mλ

ij represents the elements of the e–ph cou-
pling matrix, which can be obtained from the derivative of the
Hamiltonian and the vibrational modes να with angular frequency
ωλ of the λ-mode,

Mλ
ij ¼

X
α

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
�h

2mαωλ

s
i
@Ĥe

@Rα

����
����j

� 	
νλα , (7)

where mα is the mass of the atom corresponding to the nuclear
coordinate Rα . The vibrational frequencies and the Hamiltonian
were calculated using the finite-difference method.4,52 The IETS
and current were calculated using the NEGF method, with the
lowest-order expansion, which consists of applying perturbation
theory to the e–ph coupling matrix in Eq. (1) for the current,
which generates reliable results for low computational cost.6,53,54

The IETS is given by

IETS ¼ d2I=dV2

dI=dV
: (8)

These inelastic transport calculations were performed using
the Python code implemented in the INELASTICA package
written by Frederiksen et al.53–55

III. RESULTS AND DISCUSSIONS

A. Electronic transport

The systems were allowed to relax to the lowest energy config-
uration (zigzag and armchair) in the DFT calculation. The

electronic transport for PHAGBNZZ and PHAGBNARM was
determined using the hybrid DFT-NEGF methodology35–42 with
the generalized gradient approximation, Perdew–Burke–Ernzerhof
functional, and single-zeta-polarized basis set, which converged in
20 and 24 steps, respectively, for PHAGBNZZ and PHAGBNARM.
The tolerance was 10�5 for both devices. Figure 3 shows the I–V
curves [Figs. 3(a) and 3(c)] and differential conductance [Figs. 3(b)
and 3(d)] for the PHAGBNZZ and PHAGBNARM devices com-
pared to the undoped nanoribbon devices (PHAGZZ and
PHAGARM) for only forward bias (0:0 � V � 0:5V) because the
devices are symmetrical.23,32,35 Our devices work without a gate
terminal. There is only one channel between the two terminals
(LE and RE) under an external bias voltage (V) caused by a varia-
tion in μL and μR, which gives rise to the current in the device.32,33

Figure 3(a) shows that the PHAGBNZZ (black line with white
circles) and PHAGZZ (blue line with white squares) devices exhibit
metallic behavior that is characterized by an Ohmic linear curve for
the current. There is an abrupt jump from 0.0 A at 0.0 V to
11:02 μA at 0.05 V. In the interval 0.05–0.15 V, the current is almost
constant. This is followed by a linear increase of the current until
0.35 V, characterizing an Ohmic resistor device, for both
PHAGBNZZ and PHAGZZ. There is a second interval 0.15–0.40 V,
where the current is constant. Therefore, the FET behavior occurs
in the intervals 0.0–0.15 V and 0.15–0.40 V, so that there is a
metal–semiconductor transition with two bias windows. Note that
PHAGBNZZ (doped) has a higher current in the intervals
0.0–0.15 V and 0.5 V than PHAGZZ (undoped), which indicates that
the conduction regime has changed due to the doping, but with
almost the same electronic transport. For PHAGBNZZ, the current
increases up to 0.5 V. The metal–semiconductor transition in the
zigzag device is confirmed by the EC plots in Figs. 4(a) and 4(c).

Note the similarities in the metallic features of the zigzag
device and the metal–semiconductor transition at higher bias volt-
ages with the results in Ref. 33. However, the zigzag device has a
FET-like behavior and its signature is different from the signature
of the device presented in Refs. 31 and 33, which has a negative dif-
ferential resistance like an RTD-type device. This is because the
position of the BN doping is different. Therefore, the FET signature
indicates the similarity of the I–V curve for our device with that of
a transistor-type semiconductor device.

The differential conductance (dI=dV vs V curve) shown in
Fig. 3(b) confirms the results for the I–V curve. There are reso-
nance points at 0.10 and 0.40 V, where the metal–semiconductor
transition takes place. The resonance points are characteristics in
the I–V curve of usual FET behavior. At these points, there is an
abrupt change in the behavior of the I–V curve as the device goes
from the Ohmic region to saturation. Note the smoothing role of
the doping on the curve at some intervals. The inflections of the
PHAGBNZZ and PHAGZZ graphs indicate the increase in the size
of the conduction peaks.

Figures 3(c) and 3(d) show the characteristics of electronic
transport for armchair devices (PHAGBNARM and PHAGARM).
It can be observed in the doped and the pure systems that the
current and conductance remain null and practically unchanged
with increasing bias voltage from 0.0 to �0:20V, which is typical
of a switching device. There is a sharp increase in the current from
0.20 V until it reaches a maximum of 3:59 μA (�2:6 μA) at 0.50 V
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for the doped (undoped) system, which is similar to the behavior of
a FET device. The I–V and dI=dV vs V curves [Figs. 3(c) and 3(d)]
indicate that the armchair system exhibits a semiconductor–metal
transition, but the doped device has the best transmission response.
The electronic transport is amplified since its conduction peak is
higher. Again, we emphasize that the metal–semiconductor and
semiconductor–metal transitions are confirmed in Figs. 4(a)–4(d)
by the spatial distribution of the ECs in the devices.

Figures 4(a) and 4(b) show the conductance for the devices
(PHAGBNZZ and PHAGBNARM) for different bias voltages. We
used the INELASTICA package53–55 for the EC calculations and
plotted the channel wave functions. These show the spatial distri-
bution of the electrons during the electronic transport.52,55 For the
zigzag system, which has metallic behavior, the main contributions
are from the first and second ECs with transmission probabilities

of 0.99 and 0.98 at 0.0 V [Fig. 4(c)]. For the armchair configuration,
the transmission probability decreases considerably to of the order
of 10�11 and 10�13 for the first and second ECs at 0.0 V [Fig. 4(d)].
The first EC is dominant.

Figure 4(a) shows that for PHAGBNZZ at 0.05 V (first peak
of the current), there is an almost symmetrical preferential distribu-
tion of the conduction channels along the edges of the ribbon,
which shows that the breakdown of symmetry can amplify conduc-
tion in the system, as well as the doping. This may have contributed
to the spatial distribution of the ECs along the edges of the
molecule. At 0.10 V, there is a deeper valley in the differential
conductance and a strong reduction in the wave functions of the
EC, confirmed by the decrease in the transmission probabilities
(0.98 and 10�4 for the first and second ECs, respectively) at
this point. This result corroborates the identification of the

FIG. 3. (a) I–V curve and (b) differential conductance (dI=dV ) vs V curve for PHAGBNZZ (doped) and PHAGZZ (undoped) for bias voltage 0:0 � V � 0:5 V. (c) I–V
curve and (d) differential conductance (dI=dV) vs V curve for PHAGBNARM (doped) and PHAGARM (undoped) for bias voltage 0:0 � V � 0:5 V.
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metal–semiconductor transition suggested by the I–V curve in
Fig. 3(a). For the other valley at 0.40 V, the wave functions and the
transmission probability decrease (0.83 and 10�6 for the first and
second ECs, respectively), in this case with a spatial distribution
neatly skewed toward the lower edge. The asymmetric distribution
of the ECs in the device generally indicates that there is a reduction
in electronic scattering, i.e., a change in the electronic transport
regime. The almost symmetrical distribution of the ECs along the
edges of the device indicates that there is a preferred transport path
in the system, which may increase the electronic tunneling in the
device.52,55

In the PHAGBNARM conformation at 0.20 V (first point at
which the differential conductance increases), the wave functions of

the conduction channels are preferably distributed at the lower
edge, with transmission probability of the order of 10�10 for the
first EC (an order of magnitude greater than at 0.0 V). At 0.40 V
(higher peak in the current), the tunneling in the conduction chan-
nels is almost symmetrical and the transmission probability has its
highest value in the entire bias window (0.3 for the first EC), cor-
roborating the identification of the semiconductor–metal transition
suggested by the I–V curve in Fig. 3(b).

Figure 5 shows the transmittance, which evidences the contri-
bution of an energy level to the current and how much this level is
shifted by the bias voltage.23,32,35 The convergence of T(E, V)
depends on the choice of k-point sampling for the BZ integration
in the x-, y-, and z-directions. The energy window (�0:25 to

FIG. 4. I–V curves and differential conductance. (a) PHAGBNZZ with ECs at notable voltage points (0.05, 0.10, and 0.40 V). (b) PHAGBNARM with ECs at notable
voltage points (0.00, 0.20, and 0.40 V). First and second conduction channels at 0.0 V for (c) PHAGBNZZ and (d) PHAGBNARM.
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0.25 eV) in TRANSIESTA is shifted so that the Fermi level of the
system [μL=R(V) ¼ EF + eV=2], if no voltage were applied, is zero.
When there is a finite bias, μL(V) of the left electrode is placed at
þeV=2 and μR(V) of the right electrode at �eV=2. In total, 1001
points were used for the T(E, V) computation. Figures 5(a)
and 5(b) for the PHAGBNZZ system exhibit a transmission peak at

E � EF ¼ 0, which we understand to be due to the alignment of
the Fermi level of the electrodes with the Lowest Unoccupied
Molecular Orbital (LUMO) of the central region. This peak
corroborates the behavior of the differential conductance at 0.0 V
[Fig. 3(b)]. Strong drops in the transmission coefficient are
observed at 0.35 and 0.40 V, confirming the behavior of the I–V

FIG. 5. (a) 3D and (b) 2D transmittance as a function of energy (E � EF ) under a bias voltage (V) for PHAGBNZZ. (c) 3D and (d) 2D transmittance as a function of
energy (E � EF ) under a bias voltage (V ) for PHAGBNARM.
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and dI=dV vs V curves. In the PHAGBNARM conformation, the
transmission peaks are concentrated around the Fermi level
(between �0:1 and 0.1 eV) for voltages above 0.20 V. This discrete
peak is coincident with the behavior of the I–V and dI=dV vs V
curves in Figs. 3(c) and 3(d).

Another interesting result is shown in Fig. 6. The figure gives
the total and individual contributions of the ECs for the transmit-
tance at 0.0 V. Figure 6(a) is a graph of the transmission peaks for
PHAGBNZZ. The first EC is dominant, being completely switched
on in the full interval of the bias window. The other ECs have con-
tributions around the Fermi level, especially between �0:08 and
0.05 eV.

Figure 6(b) shows the transmittance for the conformation
PHAGBNARM. From �0:4 to �0:3 eV and from 0.12 eV to the
end of the bias window, the first EC is completely open. However,
the transmission probability is strongly suppressed in the energy
range �0:1 to 0.1 eV, which indicates that there is a misalignment
of the frontier molecular orbitals with the Fermi level (EF) of the
electrodes (LE and RE) in this interval. Figures 6(a) and 6(b) show
very clearly that the first EC makes the largest contribution to these
systems.

The PDOSs for the zigzag and armchair systems are shown in
Figs. 7(a)–7(d). Figures 7(a) and 7(b) are the 3D and 2D PDOSs
for PHAGBNZZ. The main available states are in the vicinity of the
Fermi level, with the most intense peaks at low voltages. With an
increase of the bias voltage, the states oscillate first for higher ener-
gies at 0.25 V. There is an intense peak for lower energies at 0.5 V.
Importantly, the behavior of the PDOS is very similar to that of the
transmittance shown in Figs. 5(a) and 6(a).

For the PHAGBNARM conformation [Figs. 7(c) and 7(d)],
the PDOS has no states around the Fermi level, which is in agree-
ment with the suppression of transmission shown in the graph of

Fig. 6(a). The transmission probability of the conduction channels
is interrupted from �0:1 to 0.1 eV. In general, the PDOS confirms
once again the semiconductor nature of PHAGBNARM, showing
that the density of accessible states between the frontier molecular
orbitals is tiny and the activity of energy levels with the variation of
bias voltage has a very limited response for the electronic transport,
which makes it difficult for electrons to tunnel through the
molecule.

B. Inelastic transport

e–ph coupling and IETS were used to investigate the vibra-
tional modes for two different sizes of the dynamic atomic (DA)
regions in the device, so that the vibrations were smoothed and the
effective force between atoms was lower in the larger DA region
(violet) than in the smaller DA region (green) of the devices.6,53 In
the DA regions, only the atoms relevant in the calculation of vibra-
tions and inelastic transport are highlighted in Figs. 8(a) and 8(b).

Figure 9 illustrates the phonon energy spectra for the two
different sizes of the DA region of PHAGBNZZ (lengths 8.09
and 24.23 Å) and PHAGBNARM (lengths 6.70 and 20.08 Å).
The calculations show that there were 3N vibrational modes for
atoms in the DA regions.53 PHAGBNZZ had 120 vibrational
modes in the smaller region and 360 modes in the larger one.
PHAGBNARM had 138 modes in the smaller region and 414 in
the larger region. Figures 9(a) and 9(b) show the convergence
toward lower energies in the longer DA region. It is understood
that this trend for the phonon energy is due to the smoothing
of vibrations as the region increases, which reduces the effective
force between the atoms. According to Frederiksen et al.,53 the
general trend is that the phonon energy decreases as the mole-
cule is elongated. This can be understood by considering that

FIG. 6. Transmittance (total and for the first, second, third, and fourth ECs) as a function of energy at 0.0 V for (a) PHAGBNZZ and (b) PHAGBNARM.
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the effective “springs” between ions in the wires are softened as
the bonds are stretched, which results in lower energies. The
insets in Figs. 9(a) and 9(b) confirm this behavior of the
energy. The phonon energy is negative for some vibrational
modes in the zigzag configuration for the larger dynamic
region, which indicates that these modes have imaginary fre-
quencies, i.e., they are unstable [inset of Fig. 9(a)].

The I–V curves for the PHAGBNZZ device in Figs. 10(a)
and 10(d) show the inelastic contributions in the electronic trans-
port. The figure is for DA regions of size 8.09 and 24.23 Å and for
two different temperatures (4.2 and 273 K). The smoothing of the
dI=dV vs V and d2I=dV2 vs V (IETS) curves can be observed with
an increase of the temperature in the device for both DA regions.
Despite the smoothing of the conductance, the I–V curves for the

FIG. 7. (a) 3D and (b) 2D PDOS as a function of energy under a bias voltage (V ) for PHAGBNZZ. (c) 3D and (d) 2D PDOS as a function of energy under a bias voltage
(V ) for PHAGBNARM.
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inelastic contributions change only slightly with temperature [inset
of Fig. 10(a)]. The IETS spectra confirm the points made by Stipe
et al.,5 since the inflection in the conductance coincides exactly
with the peaks of the IETS. We identified five vibrational modes
(802, 1197, 1403, 1548, and 1679 cm�1) that generate peaks in the
IETS and that influence the current when the conductance
decreases between 0.1 and 0.21 V in a DA region of size 8.09 Å.
Frederiksen et al.53–55 reported that the IETS spectrum depends
only on the vibrational modes that affect the current.

Importantly, the peaks in the IETS are congruent (they have
the same shape and size) in the two conformations of the DA
regions, although the reduction in the conductance is milder in the
DA region of size 24.23 Å, which was expected due to the smooth-
ing of vibrations with an increase of the cell size. The modes that
influence the current are at 795, 930, 1355, 1524, and 1712 cm�1.
The negative values for the IETS confirm the negative values of the
phonon energy (imaginary frequencies and destructive interfer-
ence). The decrease in conductance again indicates the metal–
semiconductor transition in the zigzag device. Although the results
show the inelastic contributions, when compared with the elastic
transport [Fig. 3(a)], the current is three orders of magnitude
smaller, which indicates that the tunneling is predominantly elastic.

Figures 11(a)–11(f ) show the inelastic contributions to the
electronic transport for the PHAGBNARM conformation. As in
Fig. 10, there is a sharp smoothing of the curves with an increase
of the temperature in the system for both DA regions (6.70 and
20.08 Å). Again, despite the smoothing of the conductance, the I–V
curve [Fig. 11(a)] of the inelastic contributions is practically
unchanged with temperature. The IETS spectrum of the
PHAGBNARM device also shows that the inflection in the conduc-
tance coincides exactly with the peaks of the IETS, in this case,

FIG. 8. Molecular configuration of the devices used to calculate the vibrational
modes and inelastic transport, highlighting the dynamic regions (smaller and
larger) for (a) PHAGBNZZ with lengths of 8.09 and 24.23 Å, respectively, and
(b) PHAGBNARM with lengths of 6.70 and 20.08 Å, respectively.

FIG. 9. Phonon energy for vibrations in the two dynamic regions as a function of the mode index for (a) PHAGBNZZ and (b) PHAGBNARM. The insets show the arrange-
ment of the vectors of the vibration forces. For unstable modes, the vectors are perpendicular to the plane of the structure and have a very small magnitude.
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with the growth of the conduction from 0.1 to 0.2 V. The modes
that influence the current are at 780, 1070, 1553, and 1632 cm�1,
when the conductance becomes constant. Importantly, the peak in
the IETS spectrum agrees with the trend for the conductance due

to elastic transport shown in Fig. 3(d). Note that the peaks in the
IETS spectrum are congruent in the two DA regions. The increase
in conductance again indicates the semiconductor–metal transition
in the armchair device. Another important observation in the I–V

FIG. 10. Inelastic transport for the
PHAGBNZZ device at 4.2 and 273 K:
(a) and (d) I–V curves, (b) and (e)
dI=dV vs V curves, and (c) and (f )
IETS curves for the DA regions 8.09
and 24.23 Å, respectively.

FIG. 11. Inelastic transport for the
PHAGBNARM device at 4.2 and
273 K: (a) and (d) I–V curves, (b) and
(e) dI=dV vs V curves, and (c) and (f )
IETS curves for the DA regions 6.70
and 20.08 Å, respectively.
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curve for the inelastic contribution is its linear character, which
indicates once again that the tunneling is predominantly elastic.
This conclusion is also verified by comparing this result with the
I–V curve for elastic transport [Fig. 3(c)]. It is six orders of magni-
tude smaller, which shows that for PHAGBNARM, the inelastic
contribution to the electronic transport is much smaller than for
the zigzag configuration.

IV. CONCLUSIONS

In this work, we used first-principles calculations via the
hybrid DFT-NEGF methodology to investigate the elastic and
inelastic contributions to electronic transport in BN-doped zigzag
and armchair phagraphene nanoribbon (PHAGBNZZ and
PHAGBNARM) devices. The results reveal that structurally the
zigzag and armchair phagraphene nanoribbons (PHAGZZs and
PHAGARMs) with doping (BN) remain flat and reach a minimum
satisfactory local energy, indicating a stable and relaxed configura-
tion (39.61 Å for PHAGBNZZ and 33.45 Å for PHAGBNARM).
Using the equilibrium geometry, the electronic transport, including
the I–V curve, differential conductance, transmittance, and PDOS,
was calculated to determine the characteristics of each device and
its signature. For the PHAGBNZZ conformation, typically metallic
behavior was observed with increasing current and conductance for
a low bias voltage compared to the undoped device, which has
FET-like behavior with two operating windows for some bias
voltage intervals. At these points, there is a metal–semiconductor
transition. For the PHAGBNARM conformation, semiconducting
behavior was observed with a suppression in the current up to
0.2 V. After that, there was a peculiar development into a FET
device too. At this point, the semiconductor–metal transition
occurs. The conduction channels show the preferred tunneling
paths in the structure, indicating a greater symmetry of the wave
functions in the PHAGBNZZ device compared to the armchair
device. As the voltage increased, a barrier in the vicinity of the
doping causes tunneling to be preferred at the edges in both
systems. The inelastic contributions were computed to verify the
influence of the inelastic channels on the transport properties of
the devices, since the defects in the crystalline network and doping
can generate localized vibrational modes in the transport regions.
Our analysis of the inelastic scattering for the PHAGBNZZ and
PHAGBNARM devices showed that electronic transport is predom-
inantly elastic, even when the temperature increases.
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This work presents an investigation on the electronic transport of two devices based on Zigzag
Phagraphene Nanoribbons of different widths (ZPGNR1 and ZPGNR2) with Nitrogen-doped edge
terminations based on DFT-NEGF methodology using TranSIESTA code. Our results show different
transport regimes: (i) ZPGNR1 device exhibits metallic behavior and metal-semiconductor transition
when the bias voltage is increased, with symmetry on the eigenchannels (ECs) and the field-effect
transistor (FET) signature; and (ii) ZPGNR2 device presents topological insulator (TI) behavior and
two operation windows, the first with FET signature characterized by the TI-semiconductor transition
and the second with resonant tunnel diode (RTD) signature with broken ECs symmetry due to
potential barrier caused by N-doping at the edge and the central region is preferential transport
path for the device, inherent to TI systems, generating a negative differential resistance (NDR).
Another alternative for ZPGNR2 is to consider a current limiter device Molecular Positive Electronic
Transition (MPET)-like.

Keywords: DFT-NEGF, FET, RTD, TI, MPET.

1. INTRODUCTION
The idea of nanostructured devices based on a carbon
matrix began to be more seriously devised in the last two
decades. Graphene is a material that has many advan-
tages because its characteristics bring a myriad of fields in
which it can be applied [1]. Among these characteristics
are the remarkable speed of charge carriers (electrons that
behave like massless Dirac fermions) at the Dirac points
and the mechanical stability that are useful when applied
to nanoantennas, solar panels and battery prototypes [2–7].
These applications illustrate significant examples of how
important graphene can be in physics and engineering.

Graphene nanoribbons (GNRs) have already been
widely investigated, with its electronic structure and trans-
port characteristics well described [8]. It was observed
a metallic behavior on the zigzag graphene nanoribbons
(ZGNRs) and a semimetal to semiconductor behavior on
the armchair graphene nanoribbons (AGNR) [9] which
depends on the width of the ribbon and the bandgap
[10, 11]. The modulation of the bandgap in GNR proved
to be a fundamental challenge for the use of this material

∗Author to whom correspondence should be addressed.

in nanoelectronic devices, due to the peculiar and undesir-
able zero bandgap of a semimetal like graphene. Initially,
the cut in nanoribbons (GNRs) was the main strategy to
overcome this graphene limitation [10–12]. Nakada et al.
[13] did an in-depth study of the edge effects in GNRs
highlighting the large charge density in ZGNRs and their
metallic behavior, in addition to observing the variation of
the conduction properties with the ribbon width in the two
edge configuration (ZGNR and AGNR). Other investiga-
tions also suggest the application of mechanical tensions
and an external electric field [1, 8], defect induced geom-
etry modifications, alterations in the chemical structure,
electronics and transport via doping with boron (B) and
nitrogen (N) in ZGNRs [14].

In this scenario, the GNR with zigzag edge (ZGNR)
proved to be more promising because it presents a
magnetic behavior and is less electronically sensitive to
doping-induced geometric modifications as already men-
tioned [15, 16]. Louie et al. [12] investigated the hydro-
gen passivation in the ZGNRs edges and verified the
bandgap opening, which decreases as the ribbon width (W)
increases. Zhao et al. [17] showed the rectification modu-
lation and a negative differential resistance (NDR) in nitro-
gen doped GNRs. Other works confirmed the possibility of
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the bandgap opening with a hole-electron doping method
(hole-B and electron-N) with boron nitride (BN). Zeng
et al. [18] demonstrated the structural stability of the
nitrogen-doped edge termination ZGNRs and its metal-
lic behavior. Kaghazchi et al. [19] analyzed the electronic
transport and magnetic properties of nitrogen-doped ter-
mination ZGNRs as a function of the ribbon width (W),
confirming the metallic behavior.

In this circumstance, some researchers began to specu-
late about the possibility of new bidimensional structures
like graphene, with sp2 hybridization and energetically
favorable at the pz orbital [20]. Terrones et al. [21] pre-
sented new carbon crystals 5, 6 and 7 members per ring.
Oganov et al. [22] proposed Phagraphene (penta-hexa-
hepta-graphene) with sp2 hybridization that conserves
graphene Dirac cones in the first Brillouin zone, but these
Dirac cones are distorted.

However, Phagraphene nanoribbons (PGNRs) began to
be studied in a similar way to graphene (GNRs). Chen
et al. [23] studied the hydrogen passivation at the PGNRs
edges in the armchair and zigzag configurations showed an
alteration of the bandgap. Alessandre et al. [24] reported
that the BN-doped Phagraphene can open a bandgap like
a semiconductor device. Silva Jr. et al. [25] reported the
comparison of electronic transport properties in molec-
ular devices based on graphene and phagraphene which
observed the topological insulator-metal transition in the
zigzag phagraphene nanoribbon (ZPGNR). Dong et al.
[26] reported the electronic transport in the mixed-edge
PGNR (zigzag and armchair) with border passivation by
several non-metallic atoms (H, P, O, S, F, B and N),
exhibiting an NDR behavior and subtle changes in the

Fig. 1. N-doped edge termination ZPGNR devices. (a) ZPGNR1 (thin-
ner width). The electrodes (LE and RE) have a length of 7.61 Å and the
scattering region has a length of 23.03 Å. (b) ZPGNR2 (wider width).
The electrodes have length of 7.83 Å and the scattering region has a
length of 23.48 Å.

charge carriers mobility according to the atom type. How-
ever, it has still not been established a study about the
N-doped edge terminations ZPGNR width that relates the
electronic transport characteristics and the structural sta-
bility for this electronic nanodevice. Therefore, this work
is investigated the electronic transport properties of two
ZPGNRs with N-doped edge terminations (ZPGNR1 and
ZPGNR2), as can be seen in Figures 1(a) and (b), using
the hybrid formalism of the density functional theory
and the non-equilibrium Green’s function (DFT-NEGF),
highlighting the current (I–V curve), differential conduc-
tance (dI/dV − V curve), conduction channels described
by eigenchannes (ECs), transmittance [T �E�V �], pro-
jected density of states (PDOS) and transition volt-
age spectroscopy (TVS) described by Fowler-Nordheim
[ln�I/V 2� − 1/V ] and Millikan-Lauritsen [ln�I� − 1/V ]
plots [27, 28].

2. METHODOLOGY
The initial geometry description of the unit cell for
ZPGNR1 and ZPGNR was performed using the DFT with
the generalized gradient approximation (GGA) for the
exchange and correlation energy of the electrons proposed
by Perdew, Burke, and Ernzerhof (PBE) and single-zeta-
polarized (SZP) basis set whose cut-off radius for the real-
space grid is 300 Ry, k-point sampling is 1 × 1 × 100 for
the integration in the 1st Brillouin zone in the x, y and z
directions. Periodic boundary conditions (PBC) for a 3D
supercell were imposed by the fast Fourier transform algo-
rithm (FFT). These parameters were also used to calcu-
late the electronic transport [29–31]. The calculations were
made for two different widths (ZPGNR1 and ZPGNR2)
and the equilibrium lengths were defined along the z direc-
tion as a function of energy until the residual force in
each atom is less than 0.02 eV Å−1. The calculations were
made using the SIESTA 4.0 code [32]. The minimum ener-
gies calculated, in the ZPGNR1 configuration, were found
between the lengths 7.28 Å to 8.53 Å, with a step of
0.25 Å, reaching the equilibrium length at 7.61 Å (small-
est energy configuration of the unit cell). For the ZPGNR2
configuration, the lengths varied between 7.51 to 8.51 Å,
with the same step of 0.25 Å, converging to equilibrium
length at 7.79 Å. Next, the two structures were replicated
in order to define the configuration of a device with a cen-
tral region, two contact regions and two electrodes (left
and right) [24], obeying the plane structure specifications
according to the Hamada index �M�N� that determines
the nature (zigzag or armchair) and behavior (metal or
semiconductor) of 2D materials with Dirac cones. In the
ZPGNR1 configuration the final equilibrium length is L =
38.25 Å, the Hamada index is �M�N� = �1� 1� and the
width (W ) is 8.56 Å. For the ZPGNR2 configuration, the
Hamada index is �M�N� = �2� 2�, the equilibrium length
(L) is 39.13 Å and the width (W ) is 15.31 Å. These val-
ues represent the device’s lowest energy configuration. The
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graph of the minimum energies for the equilibrium lengths
of the unit cells (ZPGNR1 and ZPGNR2) can be seen in
Figure 2.

For the investigation of the electronic transport, we
used the hybrid DFT-NEGF methodology implemented via
the TRANSIESTA package [29–33]. The current (I) is
described by the Landauer-Buttiker formula, see Eq. (1).

I�V � = 2
( e

h

)∫ �R

�L

�f �E��L�− f �E��R��T �E�V �dE (1)

where h is the Planck constant, e is the electron charge,
f �E��L�R� represents the Fermi-Dirac distribution of the
left (L) and right (R) electrodes. �L�R�V � are the chem-
ical potentials in the left and right electrodes under an
applied bias voltage (V ), which define the bias windows
[�L/R�V � = EF ±eV /2]. T �E�V � represents the transmis-
sion coefficient as a function of energy (E) under voltage
(V ), defined by Eq. (2).

T �E�V � = Tr�	L�E�V �G�E�	R�E�V �G†�E�
 (2)

G = �ES −H −�L −�R�−1 (3)

where the matrix

	L�R�E�V � = i��L�R�E�V �−�†
L�R�E�V ��

represents the level of broadening of the coupling of each
electrode. �L�R�E�V � = �L�RgL�R�E�V ��∗

L�R is a function
of the eigenenergy of the electrodes. �L�R is the cou-
pling Hamiltonian of the electrodes (L and R) in the
molecule, i.e., it is a parameter that describes the interac-
tion of the molecular device with the contacts. gL�R�E�V �
is the retarded Green’s function in the contacts. G and G†

are the retarded and advanced Green’s functions, respec-
tively, with Hamiltonian H, overlap matrices S, energy
E, and self-energies �L�R. These were obtained via DFT
calculations.

The total transmittance T �E�V � is obtained
from the individual contribution of each eigenchannel
(Tn), i.e., the transported probability of an electron with
energy E in the molecular device is given according to
Eq. (4).

T �E�V � = ∑
n

Tn (4)

The projected density of states [24] is described by Eq. (5).

PDOS = ∑
nk

Re�c∗
i �Enk��i���Enk�����E −Enk� (5)

where �i� represent orbital function and ���Enk�� rep-
resents the wave function for the scattering state of
the device and is shown as a linear combination of
pseudoatomic orbital bases �i� by �� � = ∑

i ci�i� and
��E −Enk� is the Dirac delta function [29–31].

3. RESULTS AND DISCUSSION
Initially, we relaxed ZPGNR1 and ZPGNR2 in the lower
energy configuration, see Figures 2(a) and (b), and find
the electronic structure properties, see Figures 3(a)–(f),
via DFT/GGA.PBE/SZP. Next, we find the molec-
ular electronic transport properties, see Figures 4–7,
that were performed using the hybrid DFT-NEGF
methodology [29–31].

3.1. Electronic Structure
Figures 3(a)–(f) show the electronic structure properties
through the band structure (BS), the density of states
(DOS) and the transmittance under zero voltage (V = 0 V )
for the ZPGNR1 and ZPGNR2 unit cell. The band struc-
ture around the Fermi level (EF ) was calculated consider-
ing the high-symmetry points in the first Brillouin zone,
defined in the reduced-zone scheme by the 	XZY 	Z path,
characterized by the k-points. This path repeats the same
point grid scheme that has already been reported for the
GNR and PGNR [22, 24, 25]. Figure 3(a) exhibits the band
structure close to the EF for the ZPGNR1 shows a metallic
behavior, without bandgap, with the valence bands pass-
ing through the EF an even number of times (six), as is
evidenced in the inset of the Figure 3(b). However, the
crossings do not intercept the high-symmetry points (Dirac
points-	�X�Z�Y �	 and Z), but only between the paths
(XZ, ZY and 	Z). This behavior is characteristic of zigzag
ribbons, without taking into account the spin states, leads
to the formation of edge states with �-electrons in double
degenerated flat bands near the EF [25, 31]. Figure 3(c)
shows the DOS and transmittance peaks that confirm the
metallic behavior for the unit cell of the ZPGNR1 device.
Figure 3(d) shows the BS for the wider ribbon (ZPGNR2),
where we observe a similar characteristic to a topological
insulator (TI) behavior, due to the valence and conduction
bands passing through the EF on an odd number of times
(nine), as can be seen in the inset of the Figure 3(e). Nev-
ertheless, as in the narrower width (ZPGNR1), the Dirac
points stay between the high-symmetry points in the paths
XZ, ZY and 	Z (three Dirac points in each path) pass-
ing by EF . Bansil et al. [34] reported that if the Dirac
points, that connect that valence and conduction bands and
represent crucial points for the heat and electricity con-
duction in a system, cross over the Fermi level an odd
number of times the material is a TI. The TI in its inte-
rior behaves like an insulator, however, it may have exotic
states of high conduction along the material surface, even
though the system does not have a degenerate spin in the
electronic band. This characteristic may point to prefer-
ential paths in the electronic transport for a nanodevice
based on a TI material, as well as may generate new parti-
cles that could be applied in quantum computing [34–36].
This effect of preferential paths for the TI behavior can be
clearly seen in our investigation of electronic transport for
the ZPGNR2 device with the eigenchannels (ECs) plot in

J. Comput. Theor. Nanosci. 18, 1–10, 2021 3
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Fig. 2. The minimum energy optimized via DFT/GGA.PBE/SZP as a function of the length along the z-direction of electronic transport for the unit
cell: (a) ZPGNR1, with a minimum at 7.61 Å. (b) ZPGNR2, with a minimum at 7.79 Å.

Figure 4(b). Figure 3(f) exhibits the absence of DOS peaks
in EF , with states shifted toward negative energies. The
behavior is similar during transmittance and corroborates
the TI behavior of this material.

3.2. Electronic Transport
Figures 4(a)–(d) exhibits the electronic transport proper-
ties for the ZPGNR1 and ZPGNR2 devices through cur-
rent (I–V curve), differential conductance (dI/dV − V
curve), eigenchannels (ECs) for different applied bias volt-
age, transmittance [T �E�V �], projected density of states
(PDOS) and transition voltage spectroscopy (TVS). The
applied bias voltage is between 0.0 V and 0.5 V (forward

Fig. 3. (a–f) show the band structure (red line), DOS (black line) and transmittance (blue line) for the (a–c) ZPGNR1 and (d–f) ZPGNR2 around EF .
The inset of Figures 3(b) and (d) exhibit the amount of Dirac points (blue circles), i.e., 6 and 9 Dirac points (blue circles) between the paths (XZ, ZY

and 	Z), respectively. The DOS and transmittance corroborate with the results of the BS.

bias), because the device is symmetrical. Figures 4(a)
and (b) exhibits the current (I–V ) and conductance
(dI/dV − V ) curves for the ZPGNR1 and ZPGNR2
devices, where the tolerance was of 10−5 for both and the
calculations converged in 20 and 24 steps, respectively.
Figures 4(c) and (d) exhibits the conduction ECs for the
two devices, plotting the wave functions of the channels,
which exhibit the spatial distribution of the electrons in
transport [37]. The configuration of our devices work with-
out a gate with one channel between two terminals (left
and right electrodes) that are under an external bias volt-
age (V ) caused by a variation between electrodes chemical
potentials (�L and �R) arising current in the device.

4 J. Comput. Theor. Nanosci. 18, 1–10, 2021
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Fig. 4. Current and conductance for the (a) ZPGNR1, with ECs at 0.15 V, 0.25 V, and 0.35 V. (b) ZPGNR2, with ECs at 0.15 V, 0.35 V, and 0.45 V.
(c) 1st and 2nd ECs for the ZPGNR1 at 0.00 V. (d) 1st and 2nd ECs for the ZPGNR2 at 0.00 V.

Figure 4(a) exhibits for the ZPGNR1 device (black line
with white square) in the I–V curve an immediate cur-
rent response with the increase of the bias voltage in a
quasi-linear behavior similar to an ohmic resistor between
0.0 V and 0.20 V. As the bias voltage increases, the cur-
rent growth almost stabilizes between 0.20 V and 0.30 V
with a resonance point at 36 �A and 0.25 V. Increasing
the bias voltage even more, it is once again observed a
uniform linear increase until the end of the bias window
at 0.5 V. Analyzing the conductance curve (red line with
blank circles) it is observed a strong resonance point at
56 �S and 0.25 V in the same current stability region.
The sharp conductance drop in this region shows an abrupt
change in the transport regime, what we understand to be
a metal-semiconductor transition on the ZPGR1 device,
with a signature similar to a field-effect transistor (FET).
The resonance point is characteristic of the I–V curve of
a FET device, displaying a change in the behavior of the
I–V curve going from an ohmic region to a saturation
region. This transition in the transport regime is ratified
with the ECs plot, which shows the wave functions of the
transmission channels, revealing the spatial distribution of
electrons in transport [37], the ECs were obtained with the
INELASTICA package [24, 37].

The ECs plot for the ZPGNR1 device reveals a high
tunneling at 0.0 V, as can be seen in Figure 4(c), with
transmission probability in the 1st EC of 0.99 and in the
2nd EC of 0.98 (and a magnitude of 10−11 for the 3rd e

4th ECs), whose overlap practically fills the whole scatter-
ing region of the device. If we compare this result to the
ECs at 0.25 V, see inset of the Figure 4(a), we note that
the spatial distribution symmetry of the wave functions is
broken, even though with the overlap of the two first ECs,
due to the transmission probability be mostly concentrated
only in the 1st EC equal to 0.98 and a magnitude of 10−7

for the 2nd EC, what makes clear the conductance drop.
Figure 4(b) displays the I–V curve for the ZPGNR2

device (black line with blank squares), where we can
easily see a sharp current increase as the bias voltage
also increases between 0.0 V and 0.10 V. Increasing
the voltage even more, we note the current is practi-
cally uniform between 0.10 V and 0.25 V, revealing a
FET behavior between 0.0 V and 0.25 V, showing a
TI-semiconductor transition in the device. Following the
bias voltage increase, it is observed a sharp current drop
(NDR), presenting a resonant tunnel diode (RTD) behav-
ior, that can be explained by the Fermi level alignment
with the LUMO energy of one of the electrodes [38]. The
NDR is verified by the conductance plot (red line with
white circle), where we observe negative values in the con-
ductance between 0.20 V and 0.45 V (with a wide valley
of −6.3 �S at 0.35 V). Increasing the bias voltage once
again, we note a growth profile of the current and the con-
ductance until the bias voltage window ends at 0.5 V.

For the ZPGNR2 device initially shows two elec-
tronic operation windows with the bias voltage variation

J. Comput. Theor. Nanosci. 18, 1–10, 2021 5
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presenting FET and RTD behavior. When we analyze the
full bias voltage spectrum, the ZPGNR2 device exhibits
a signature that is characteristic of a thermistor device,
where the current increases (obeying Ohm’s law) under
low voltages and is limited afterwards by a resistance
effect. The I–V curve is a thermistor-like characteristic but
in this case is not provoked by the temperature effect but
by changing of electronic structure behavior from TI to
semiconductor feature known as Molecular Positive Elec-
tronic Transition (MPET). In the literature, temperature
sensitive semiconductors have been investigated, present-
ing a large resistance coefficient variation when the tem-
perature is changed, either by decreasing this coefficient
(Negative Temperature Coefficient—NTC), or by increas-
ing it (Positive Temperature Coefficient—PTC). They can
be used as current limiters in protective circuits, like low
temperature sensors or even particle detectors [39, 40]. For
the ZPGNR2 device, the current limiting effect and the
increase in the resistance coefficient that starts at 0.15 V
(24 �A) and ends at 0.45 V (9 �A) at the end of the
NDR window, as can be seen in Figure 4(b), is similar
to I–V curve of a PTC device, however derived from the

Fig. 5. (a and c) 3D and (b and d) 2D transmittance as a function of the energy (eV) and bias voltage (V) for the ZPGNR1 and ZPGNR2 devices,
respectively. The bias window is defined by dashed black lines. This result corroborates with the current and conductance curves (see Fig. 4) that
exhibit resonance and NDR.

electronic effect of the TI-semiconductor transition, char-
acteristic of this device.

Analyzing the conduction channels for the ZPGNR2
is easy to see that the spatial distribution of the wave
functions are practically symmetrical along the scatter-
ing region, taking into account the overlap of the first
two conduction channels (1st and 2nd EC) at 0.0 V, see
Figure 4(d), they have a transmission probability of 0.99
and 0.99, respectively. Where the magnitude for the 3rd
and 4th EC is 10−11. This behavior is inherent to a metal
type known by TI that has a preferred conduction path
(in this case, more through the edge). However, when the
conductance drop happens to start at 0.15 V, we clearly
note a preferential tunneling through the central region of
the device, see inset of the Figure 4(b), i.e., an appar-
ent potential barrier for the transport due to the N-doped
edges of the device. We understand that this behavior is
related to the properties of the electronic structure of the
system, presented in Figures 3(d)–(f), i.e., the remark-
able TI characteristic shown in the band structure of the
unit cell of the ZPGNR2 device, that ratifies the trans-
port trend toward preferential directions in TI through the

6 J. Comput. Theor. Nanosci. 18, 1–10, 2021
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central region. This different effect in the electronic trans-
port properties is more characteristic of an MPET device
where the TI-semiconductor transition leads to tunneling
by the device without edge states due to N-doping on
the edge of the device which generate a current limiting
effect and an increased resistance coefficient exhibited in
the Figure 3(b).

It is important to remark that this behavior is not
observed in the device with the narrower width (ZPGNR1)
nor in other works with passivation made using other
atoms. We also observed that this behavior in the ECs has
a direct impact on the transmission channels for having
their transmission probability strongly suppressed (for the
higher valley at 0.35 V the probability is 0.012 in the 1st
EC and 0.000026 in the 2nd EC), ratifying that the system
is experiencing a TI-semiconductor transition.

Figures 5(a)–(d) shows the transmittance for the two
devices (ZPGNR1 and ZPGNR2). The transmission prob-
ability plot shows the contribution of one energy level for
the current and how much this level is shifted with the bias
voltage, i.e., the energy window ranges from −0.25 eV
to 0.25 eV [24, 29]. The T �E�V � convergence depends
on the choice of k-point sampling for the Brillouin zone

Fig. 6. (a and c) 3D and (b and d) 2D PDOS as a function of the energy (eV) and bias voltage (V) for the ZPGNR1 and ZPGNR2 devices, respectively.
The PDOS for the central region of the devices show how the states available for occupation have a determined specific level of energy under V. This
occurs for the region where the bias window is defined (white dotted lines).

integration in the x, y and z direction. The number of points
for the T �E�V � computation was 1001 points.

Figures 5(a) and (b) shows that the transmission is high
in almost the whole bias window but for a rupture transver-
sal band in the negative energies starting at 0.05 V, getting
into a bias window that starts at 0.25 V as is better seen
in Figure 5(b). This transmission rupture band corrobo-
rates with the resonance shown on the conductance curve
in Figure 4(a), as well as the transport regime change pre-
viously suggested for the device. Figures 5(c) and (d) of
the ZPGNR2 device exhibits a sharp transmission peak
at 0 eV, that we understand to be a consequence of the
Fermi level alignment of the electrodes with the central
LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) region. This
peak reinforces the previous I–V curve analysis of the
Figure 4(b), where we noted a sharp current increase with
the voltage increase. It is also possible to identify the NDR
region starting at 0.20 V, with a strong transmission prob-
ability drop in the band displayed in the chart.

The PDOS (3D and 2D) for the two devices are
shown in Figures 6(a)–(d). For the ZPGNR1 device, the
Figures 6(a) and (b) exhibits the inexistence of avail-
able states around the EF , with some peaks outside
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Fig. 7. TVS described by FN [ln�I/V 2� vs. V −1] (blue triangle) and ML [ln�I� vs. V −1] (black circles) plots for the two devices: (a) ZPGNR1 and
(b) ZPGNR2. The plots confirm the signature of the devices as well as the resonances and NDRs. However, only the ML plot in Figure 7(b) identifies
the NDR as an inflection point (minimum point) indicating where it occurs an abrupt change in the I–V curve.

the conduction window. For the ZPGNR2 device, the
Figures 6(c) and (d) once again exhibits the absence of
available states inside the conduction window, except for
two very small peaks at 0 eV for 0.25 V and 0.40 V. This
limited response in the PDOS for both devices, we under-
stand it to be a consequence of the states being almost
completely full in the central region due to a high trans-
mission probability in the two devices, as already shown
in previous charts.

Figures 7(a) and (b) presents the results obtained for
the TVS through the logarithmic curves [ln�I/V 2� vs. V −1

and ln�I� vs. V −1] that represent the Fowler-Nordheim
(FN) (blue line and triangle) and Millikan-Lauritsen (ML)
(black line and circles) plots for ZPGNR1 and ZPGNR2
devices, respectively. These plots give us important infor-
mation about how the electronic transport process takes
place through the inflection point on the graph represented
by minimum voltage (Vmin) value that shows where the
transport regime changes, i.e., the TVS identifies points
where resonance or NDR occurs [27, 28]. Figure 7(a)
exhibits the FN and ML plots for the ZPGNR1 device does
not identify significant changes or inflections in the tunnel-
ing regime, therefore the transport must be happening via
direct or ballistic tunneling because the FN plot is nearly
one straight as bias voltage is increased. In this figure, we
select the three voltage points [0.15 V (6.66 V −1), 0.25 V
(4 V −1) and 0.35 V (2.86 V −1)] (red circles) identified in
the I–V curve of the Figure 4(a) and observe that they do
not show major inflections in the TVS. Figure 7(b) shows
the FN and LM plots for ZPGNR2 device that identify a
minimum point at 0.45 V (2.22 V −1) that corresponds to
the NDR point identified in current (I–V ) and conductance
(dI/dV −V ) curves, confirming the characteristic behavior
of an RTD-type device and that the transport model is res-
onant molecular, i.e., take into account the discrete energy
levels of the central region of the ZPGNR2 device. Again
we mark the voltage points highlighted on these curves of

the Figure 4(b) [0.15 V (6.66 V −1), 0.35 V (2.86 V −1) and
0.45 V (2.22 V −1)].

4. CONCLUSIONS
In summary, it was used first principles calculations
based on hybrid NEGF-DFT methodology to obtain the
electronic transport properties of two molecular devices
composed of zigzag phagraphene nanoribbon with N-
doped edge terminations of different widths (ZPGNR1 and
ZPGNR2). The results of molecular optimization showed
that the structures remain flat in two ribbon widths and
converge to an energy minimum of the relaxed structure
(unit cell of 7.61 Å for ZPGNR1 and 7.79 Å for ZPGNR2).
With an energy minimum reached the structures were
replicated to form a device with a central region, contacts,
and electrodes with lengths of 38.25 Å and 39.13 Å and
widths of 8.56 Å and 15.32 Å, respectively. After, the opti-
mization of the devices, it was calculated the electronic
structure and electronic transport properties through the
band structure, current, conductance, ECs, transmittance,
PDOS and TVS. For the ZPGNR1 device, the band struc-
ture, DOS and transmittance at 0.0 V exhibits a metallic
behavior inherent to zigzag ribbons, without gap in the
electronic band. It was observed in the current (I–V ) and
conductance (dI/dV −V ) curves that when the bias volt-
age increases a change in the transport regime takes place
and a metal-semiconductor transition occurs presenting a
similar signature of a FET device. This conclusion is rat-
ified by the ECs transmission probability plot shown in
Figures 4(a) and (d). The PDOS and transmittance con-
firm the previous results and the TVS indicated that the
transport is ballistic. For the ZPGNR2 device, the band
structure showed that the system has characteristics of a
TI cutting the EF an odd number of times (9) and when
the bias voltage increase is noted a semiconductor behav-
ior with a regime change revealing a TI-semiconductor
transition in the device. However, this device presents two
operating windows, one with FET signature (resonance)
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and the other with RTD signature (NDR), which created a
disruption in the ECs symmetry and an apparent potential
barrier on the transmission through the N-doped edge ter-
minations, creating a preferential transport regime through
the central region of the device. It is also noted that the
I–V curve of the ZPGNR2 device has a current limiter
signature like the MPET device. The PDOS and transmit-
tance confirm the previous results and the TVS indicated
that the transport is resonant molecular.
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Apêndice B
Trabalhos Publicados em Anais de

Eventos

1. Anais do evento: The Workshop on Renewable Energy Sources and Nanotechnology
(WREN 2016).
- Título do Trabalho: Electronic Transport in heterojunctions of Graphene and
Hexagonal Boron Nitride.
- Local: Belém-PA, Brasil, 2016.

2. Anais do evento: The Workshop on Renewable Energy Sources and Nanotechnology
(WREN 2017).
- Título do Trabalho: Electronic Transport in Phagraphene doped with Boron Nitride.
- Local: Belém-PA, Brasil, 2017.

3. Anais do evento: The Workshop on Renewable Energy Sources and Nanotechnology
(WREN 2018).
- Título do Trabalho: New 2D Graphene Allotrope with Dirac Cones.
- Local: Belém-PA, Brasil, 2018.

4. Anais do evento: The Workshop on Renewable Energy Sources and Nanotechnology
(WREN 2019).
- Título do Trabalho: Electronic Transport on N-terminated edge zigzag Phagraphene
nanoribbons of widths dependence.
- Local: Belém-PA, Brasil, 2019.
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