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مهندسی گاف انرژی نانوسیم کربنی اشباع شده و مطالعة تأثیرات آالئیدگی
با مولکول آمونیاک به کمک محاسبات آغازین ()Ab initio
فرح مرصوصی و سیدمصطفی منوری
گروه فيزيك ،دانشكدة مهندسي انرژي و فيزيك ،دانشگاه صنعتي اميركبير ،تهران
پست الكترونيكي:

Smmonavari@aut.ac.ir

(دريافت مقاله 1396/23/22 :؛ دريافت نسخة نهايي)1396/29/29 :

چکیده
در اين مقاله تأثيرات اندازه و جهتگيري رشد و همچنين تأثير آالئيدگي با مولكول آمونياک ( ،)NH3بر خواص الكتروني نانوس يم كربن ي ب ا س اختار
الماسي اشباع شده با هيدروژن ( )DNw:Hبررسي شده است .اين بررسي به روش نظرية تابعي چگالي ( )DFTو حل معادلة ك وهن -ش م ب ا رهياف ت
ميدان خودسازگار ( )SCFو با در نظر گرفتن تقريب چگالي موضعي ( )LDAانجام گرفت .ريختشناسي نانوسيمها از نوع اس توانهاي ب ا جه تگي ري
رشد [ ]111و سطح جانبي آنها توسط اتمهاي هيدروژن ،اشباع شده است .نتايج محاسبات نشان ميدهد گاف نواري اين نانوسيمها به علت ب اال ب ودن
نسبت سطح به حجم و به وجود آمدن ترازهاي سطحي ،از گاف الماس انبوهه ،كوچكتر است .نتايج محاسبات ناش ي از آالئي دگي مولك ول آموني اک
با يكي از اتمهاي كربن سطح جانبي نانوسيم الماس اشباع شده با هيدروژن در جهت [ ،]122منجر به كاهش گاف نواري شد به گونهاي كه نانوسيم ب ه
يك نيمرساناي نوع  nتبديل شد.

واژههای کلیدی :آالئيدگي ،آمونياک ،الماس ،انرژي قطع ،جهتگيري رشد ،چرخة خودسازگار ،چگالي حالتهاي الكترون ي ،حص ر كوانت ومي،
گاف نواري ،نانوسيم ،نظرية تابعي چگالي

 .1مقدمه

وجود خواهد داشت ].[1

يكي از مهم ترين علل بروز خواص وي ژه در س اختارهاي ن انو

اعتقاد بر اين است كه نانوساختارهاي كربني نقش مهم ي را

نسبت سطح به حجم بزرگ است .در مقياس نانو اش يا ش روع

در فناوري نانو و نانوتكنولوژي فيزيكي نسبت به انبوهه خواهند

به تغيير رفتار ميكنند و رفتار سطوح بر رفت ار انبوه ة آن غلب ه

داشت .در اين ميان ،نانوساختارهاي كربني يك بعدي (مانند نانو

ميكند .در حقيقت در اين مقياس امك ان كنت رل خ واص یات ي

لولهها و نانوسيمها) م ورد توج ه وي ژهاي ق رار دارن د [ .]2در

ماده از جمله خواص الكتريكي ،دماي یوب ،خواص مغناطيسي

حالي كه نانوسيمها از نظر هندسي تنها در يك امت داد گس ترش

و حتي رنگ مواد و غيره ،بدون تغيير در تركيب ش يميايي م اده

مييابند ،در اينجا مهمت رين و ت أثير گ تارترين عام ل در ب روز
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خواص الكتروني ،اپتيكي ،مغناطيس ي و ش يميايي وي ژه تح ت

خواص نانوسيم الماسي آالئيده 4با مولكول آمونياک 5مورد توجه

تأثير رفتار منحصر بفرد اتم ك ربن در س اختار اس ت .همچن ين

واقع ميشود .نتايج پ ژوهش م ا نش ان م يدهن د ك ه خ واص

ساختار الكتروني تحت تأثير اثر حص ركوانت ومي ،جه تگي ري

الكتروني نانوسيم الماسي به شدت تح ت ت أثير آموني اک ق رار

رشد و باال بودن نسبت سطح به حجم است ].[4 ،3

ميگيرد .نتايج ما نشان ميدهد كه نانوس يم الماس ي آالئي ده ب ا

در ابتداي سال  ،1992نانولولههاي كربني ( )CNTsبا پيون د

آمونياک يك نيمرساناي دهن دة ن وع  nاس ت .همچن ين امك ان

 sp2و نانوسيمهاي الماسي )DNWs( 1ب ا پيون د sp3ب ه ترتي ب

سنجي ساخت با محاسبة ساختار فونوني مورد توجه قرار گرفته

توسط ايجيما و شيومي كشف شدند ] ،[6 -5اگر چه  CNTsب ا

و بسامدهاي مثبت به دس ت آم ده ح اكي از پاي داري س اختار

سرعت بيشتري در مطالعات تئوري و تجربي مورد بررسي ق رار

است .بنابراين نتايج اين پژوهش ميتوان د از ك اربرد ب االيي در

گرفتند ولي خواص الكتروني آنها متأثر از كايراليتي 2اس ت ].[7

ادوات الكترونيكي برخوردار باشد.

اين ويژگي ساختاري در فرايند ساخت به س ختي قاب ل كنت رل
است و در نانوسيمهاي الماسي مشاهده نميشود ].[2

 .2روش محاسبات

ب ا وج ود ويژگ يه اي منحص ر بف رد الم اس نظي ر

محاسبات در چارچوب نظرية ت ابعي چگ الي و ب ه روش ش به

الكترونخواهي منفي ،رسانندگي گرمايي و اس تحكام مك انيكي

پتانسيل انجام شده است .به منظور حل معادالت كوهن -شم ،از

باال ،مطالعه و پژوهشهاي ان دكي در خص وص نانوس يمه اي

پايههاي موج تخ ت و تقري ب چگ الي موض عي  LDAدر ك د

الماسي در مقايسه با نانوسيمهاي سيليكوني صورت گرفته است

بسته محاسباتي  ABINITاستفاده شده است.

].[9 -8

همواره به منظور كمينه كردن انرژي يا به عبارت ديگر همان

به تازگي ش ندرووا و همك اران نش ان دادن د ك ه خ واص

محاسبات ساختار حالت پاية سيستم ،پيكربن ديه ايي را ايج اد

مكانيكي نانوسيمها به قطر نانوساختار و جهتگيري رش د آنه ا

ميكنند كه داراي كمترين انرژي و ني روي اعم الي ب ر ي ونه ا

بستگي دارد [ ]12همچنين مشخص شده است كه نانوسيمه اي

هستند .اطالعات به دست آمده از اين روشها خ واص تع ادلي

الماسي در مقايسه با نانولولههاي كربني با قطر مشابه ،از لح ا

نانوس اختار را پيش گويي م يكن د .همچن ين اگ ر بت وان تم ام

انرژي ،پايدارتر و خواص مكانيكي مناسبتري دارند و به همين

پيكربنديهاي با كمت رين ان رژي و مي دان ني رو را ب راي ي ك

دليل سنتز نانوسيمهاي الماسي نسبت ب ه نانولول هه اي كربن ي،

سيستم مشخص كرد ،ميتوان تابع پارش مربوط به آن سيستم را

سادهتر است ].[11

با استفاده از روابطي كه در مكاني ك آم اري موج ود اس ت ب ه

بارنارد و همكاران تأثيرات ريخ تشناس ي و ان دازة س طح
مقطع نانوس يم الماس ي خ الص و اش باع ش ده ب ا هي دروژن

3

دس ت آورد ] .[14 -13اث ر ي ونه اي مغ زي ب ا ش بهپتانس يل
گودكر -تل ر -ه اتر 6در نظ ر گرفت ه ش ده و ب رهمك نش ب ين

( )DNw:Hرا بر روي گاف انرژي بررسي كردند .مشخص ش د

الكترونها در تقريب چگالي محلي  LDAدر نظ ر گرفت ه ش ده

كه با افزايش قطر نانوسيم الماسي در ريختشناسيهاي مختلف

است .منطقة اول بريلوئين در فضاي وارون به روش مونخورس

گاف نواري نسبت به انبوهه كاهش مييابد .در اين مطالعه ن انو

پك 7با بردارهاي  kبه صورت  1×1×4مشبن دي ش ده اس ت.

سيم در امتداد ] [112انتخاب شد ].[12

همگرايي انرژي جنبشي با مق دار  822 eVب ه دس ت آم د .ب ا

در پژوهش حاضر به كمك نظرية تابعي چگالي اثر اندازة مقطع

بهينهسازي اندازه و موقعيت اتمها س اختار را ب ه حال ت كمين ه

نانوسيم برگاف انرژي و چگاليحالتهاي الكترون ي بررس ي و
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Diamond Nanowires
2. Chirality
)3. Hydrogen saturated diamond nanowire (DNw:H

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. Doped
5. Ammonia
6. Goedecker-Teter-Hutter
7. Monkhors-pack
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جدول  .1مشخصات الكتروني و ساختاري ناشي از تغيير اندازه و آالئيدگي با آمونياک.
ساختار

قطر

گاف نواري

جهتگيري

طول پيوند

C-C

طول پيوند  C-Hطول پيوند  C-Nتعداد تعداد نسبت

()nm

()eV

رشد

)(Å

)(Å

)(Å

C

H

H

2/74

3/86

][111

1/52

1/11

-

13

16

2/81

2/88

3/43

][111

1/52

1/12

-

24

22

1/29

1/2

3/28

][111

1/53

1/12

-

42

32

1/42

2/88

2/89

][122

1/52

1/12

-

33

28

1/17

آالئيده با آمونياک

2/88

2/69

][122

1/52

1/12

1/53

33

32

1/12

انبوهة الماس

-

5/49

-

1/52

-

-

12

-

-

DNw:H

DNw:H

C

انرژي پتانسيل رسانده به گونه اي كه نيروي وارد ب ر ه ر ات م

بيش از  2/5 eVكاهش يافته است در حالي كه طبق اثر حص ر

كمتر از  5 105 eV / Åشد .با انتخاب ابعاد ابرسلول با مقدار

كوانتومي ما انتظار داشتيم كه گاف انرژي نانوسيم الماسي بيش

 16/94 ،16/94 ،3/57 Åانرژي كل به همگرايي رسيد .همچنين

از الماس انبوهه باشد ،در واقع در اينج ا ات مه اي هي دروژن،

شرايط مرزي دورهاي PBC 1در امتداد رشد اعمال شد.

ترازهاي سطحي در ميان گاف انرژي به وجود آوردهان د و ب ه

1

اين ترتيب گاف انرژي نانوسيم از الم اس انبوه ه كوچ ك ت ر

 . 3بررسی اثر اندازه بر خواص الکترونی

است .در مقابل با مقايسه گاف انرژي نانوسيمها در سه ان دازة

در اين قسمت با بهره گيري از محاسبات آغازين به مطالعة اث ر

متفاوت مشاهده مي كنيم كه به دليل اثر حصر كوانت ومي گ اف

تغيير اندازه بر خواص الكتروني نانوس يمه اي الم اس اش باع

انرژي با كاهش قطر نانوسيم افزايش ميياب د .از ط رف ديگ ر

شده با هيدروژن كه در جهت ] [111رشد يافت هان د پرداخت ه

مي توان گفت افزايش نسبت  C Hيا افزايش قطر نانوسيمهاي
الم ا س اش باع ش ده ب ا هي دروژن در جه ت ] [111موج ب

ميشود.
نانوسيم ها در سه اندازه با قطر مقط ع 2/88 nm ،2/74 nm

تغييرات گاف نواري از مرتبة دهم الكترون ولت ميشود.

و  1/22 nmطراح ي ش دند .پيون د مي ان ات مه اي ك ربن در

در ادامه نتايج مربوط به محاسبات ساختار نواري و چگالي

ساختار الماسي از نوع  SP3بوده و اتمهايي كه در لبة س اختار

حالت هاي الكتروني گزارش مي شوند .ساختار نواري و س طح

قرار م ي گيرن د داراي پيون دهاي آزاد هس تند ك ه ب ه وس يلة

مقط ع بهين ه ش ده نانوس يمه اي ب ا جه تگي ري ] [111ب ا

اتم هاي هيدروژن اشباع شدهاند.

اندازههاي یكر شده در شكلهاي  1تا  3آمده است .گويهاي

نتايج اثر افزايش اندازه بر گاف نواري براي نانوس يمه اي

زرد و سبز به ترتيب مربوط ب ه ات م ه اي ك ربن و هي دروژن

الماسي اشباع شده با هيدروژن  DNw:Hدر جهتگيري رش د

است .همچنين نوارهاي ظرفيت و رسانش به ترتيب با خطوط

] [111در قالب جدول  1ارائه شده است.

آبي و قرمز مشخص شده اند .الزم به یك ر اس ت ان رژي هم ه

چنانچه مشاهده مي شود گ اف ان رژي مرب وط ب ه الم اس

نوارها نسبت به انرژي فرمي داده شده است.

انبوهه پس از انجام محاسبات داراي مق دار  5/49 eVاس ت و

نتايج محاسبات آغازين نش ان م يده د ب ا اف زايش قط ر

در ج دول  1ب ه منظ ور مقايس ه آورده ش ده اس ت .چنانچ ه

نانوسيم و بنابراين افزايش تعداد الكترونها ،چگاليحالتهاي

مشاهده مي شود اندازه گاف نواري نانوسيم الماسي در ح دود

الكتروني ( )EDOSافزايش پيدا ميكند .اين مطلب در شكلهاي
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1. Periodic Boundary Conditions

 6 4نشان داده شده است .به عالوه مش خص ش د ت رازه اي
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(الف)
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(ب)

شکل ( .1رنگي در نسخة الكترونيكي) (الف) سطح مقطع و (ب) ساختار نواري نانوسيم الماسي با قطر  2/74 nmاشباع شده با اتم هيدروژن رش د

يافته در جهت ].[111

(الف)

(ب)

شکل ( .2رنگي در نسخة الكترونيكي) (الف) سطح مقطع و (ب) ساختار نواري نانوسيم الماسي با قطر  2/88 nmاشباع شده با اتم هيدروژن رش د
يافته در جهت ].[111

(الف)

(ب)

شکل ( .3رنگي در نسخة الكترونيكي) (الف) سطح مقطع و (ب) ساختار نواري نانوسيم الماسي با قطر  1/22 nmاشباع شده با اتم هيدروژن رش د
يافته در جهت ].[111
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(الف)
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(ب)

شکل ( .4رنگي در نسخة الكترونيكي) (الف) سطح جانبي و (ب) چگالي حالتهاي الكتروني نانوسيم الماس اشباع شده ب ا قط ر  2/74 nmرش د
يافته در جهت ].[111

(ب)

(الف)

شکل ( .5رنگي در نسخة الكترونيكي) (الف) سطح جانبي و (ب) چگالي حالتهاي الكتروني نانوسيم الماس اشباع شده ب ا قط ر  2/88 nmرش د
يافته در جهت ].[111

(الف)

(ب)

شکل ( .6رنگي در نسخة الكترونيكي) (الف) سطح جانبي و (ب) چگالي حالتهاي الكتروني نانوسيم الماس اشباع شده ب ا قط ر  1/22 nmرش د
يافته در جهت ].[111
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(الف)
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(ب)

شکل ( .7رنگي در نسخة الكترونيكي) (الف) ريختشناسي سطح مقطع و (ب) ساختار نواري نانوسيم كربني با ساختار الماسي غير آالئيده.

(الف)

(ب)

شکل ( .8الف) ريختشناسي سطح مقطع و (ب) ساختار نواري نانوسيم كربني با ساختار الماسي آالئيده با يك مولكول .NH 3
نوار رسانش به مراتب چگالي كمتري نسبت به ت رازه اي ن وار

تمامي بسامدهاي ساختار فون وني محاس به ش ده مثب ت اس ت.

ظرفيت دارند.

مثبت بودن بسامدهاي فونوني نشانگر پايداري ساختار و امك ان
س اخت و س نتز آن اس ت .بــا مقايس ه ش كلهــا  8-7تغيي ر

 .4بررسی اثر آالئیدگی آمونیاک بر خواص الکترونی

چشمگيري را در ساختار نواري مشاهده ميكنيم به گونهاي ك ه

در اين بخ ش خ واص الكترون ي نانوس يم الماس ي آالئي ده ب ا

در زير نوار رسانش نوار جديدي مشاهده م يش ود .اي ن ن وار

آمونياک در جهت [ ]122بررس ي م يش ود .مولك ول آموني اک

محصول آالئيدگي با آمونياک است ميتوان چنين توضيح داد كه

ميتواند در مكانهاي مختلفي جاي نشاني شوند .در اين مطالعه

در اثر برهمكنش ميان الكترونهاي غيرپيوندي اتم نيتروژن و اتم

سطح جانبي نانوسيم براي جاي نشاني انتخاب شد .در پژوهش

كربن با كاهش گاف انرژي ،رفتار نيمرساناي ن وع  nب ه وج ود

اوليه نانوسيم الماسي با قطر  2/88 nmآالئيده شد .سسس ساختار

ميآيد .به اين ترتيب محص ول چن ين س اختار الكترون ي ي ك

فونوني اين تركيب محاسبه شد .وجود بسامد منفي نشان از عدم

نيمرساناي دهندة نوع  nاز يك ساختار كربني است كه قبالً نظير

پايداري اين ساختار در اين قطر بود .در گام بعدي م ا ابرس لول

آن را در نيمرساناهاي از جنس سيليكون ديدهايم .تلفيق اين اث ر

خود را به دو برابر افزايش داديم در ح الي ك ه تع داد مولك ول

ب ا خ واص منحص ر بف رد الم اس م يتوان د نوي د ن وعآوري

آمونياک را ثابت نگه داشتيم .اينك با ك اهش چگ الي آموني اک

چشمگيري در ادوات الكترونيكي باشد.
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(الف)
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(ب)

شکل ( .9رنگي در نسخه الكترونيكي) (الف) سطح جانبي و (ب) چگالي حالتهاي الكتروني نانوسيم كربني با ساختار الماسي غيرآالئيده با قط ر
 2/88 nmرشد يافته در جهت ].[122

(الف)

(ب)

شکل ( .11رنگي در نسخة الكترونيكي) (الف) سطح جانبي و (ب) چگالي حالتهاي الكتروني نانوسيم كربني با ساختار الماسي آالئي ده ب ا ي ك
مولكول  NH3با قطر  2/88 nmو جهتگيري رشد ].[122

در پي محاسبات عددي انجام شده و بهينه سازي ساختار،

بهينه شده نانوسيم اشباع شده با هيدروژن و آالئيده با مولكول

متوس ط ط ول پيون ده اي  C-Cتقريب اً  C-H ،1/52 Åتقريب اً

آمونياک به ترتيب در شكلهاي  7و  8نشان داده ش ده اس ت.

 1/11 Åو  C-Nتقريباً  1/54 Åاست .به منظور صحت س نجي

گوي هاي زرد ،سبز و قرمز به ترتيب مربوط به اتمهاي ك ربن،

طول پيوند  C-Cمحاسبه شده تطابق خوبي با يافتههاي بارنارد

هيدروژن و نيتروژن است .همچنين نوارهاي ظرفيت و رسانش

و همكاران دارد ] .[15اين مطلب در ج دول  9گ زارش ش ده

در ساختار نواري نانوسيم به ترتيب ب ا خط وط آب ي و قرم ز

است.

مشخص شدهاند.

در اين قسمت ساختار نواري ،يعني ترازهايي از انرژي كه

به منظور به دس ت آوردن چگ الي حال ته اي الكترون ي،

الكترونها مي توانند حضور داشته باشند (ن وار ظرفي ت) و ي ا

معادلة مستقل از زم ان ش رودينگر ب ا اس تفاده از نظري ة ت ابعي

حضور نداشته باشند (نوار رسانش) بررسي شده است ت ا اث ر

چگالي حل ميشود و پس از تعيين چگالي حالت پاية سيس تم،

ناخالصي آمونياک بر رسانش الكتروني نانوسيم الم اس اش باع

تمامي مشخصات حالت پايه قابل تعيين است.

شده با هيدروژن با قطر  2/88 nmو جهتگيري رش د ][122

مشخص شود .ساختار نواري به همراه س طح مقط ع س اختار

نتايج محاسبات چگالي الكتروني كه در شكله اي  9ت ا 12
آمده است نشان ميدهد آالئيدگي ب ا مولك ول آموني اک باع
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ميشود چگالي حالت هاي الكتروني نسبت به حالت غيرآالئي ده

 .5نتیجهگیری

افزايش يابد .همچنين افزايش آالئيدگي با آمونياک به تع داد دو

نتايج محاسبات حاكي از اين است كه كاهش ابعاد كوانتومي به يك

و سه برابر حالت اوليه ،چگالي حالتهاي الكترون ي را ك اهش

بعد ،اثرات قابل توجهي درگاف نواري نانوساختار ايفا ميكن د ،ب ه

مي دهد .علت اين امر افزايش اثر حصر كوانتومي و اثرات لبهاي

نحوي كه گاف نواري نانوسيم الماس اشباع شده ب ا هي دروژن در

نانوساختار است.

جهت ] [111در مقايسه با الماس انبوهه ) )[15] 5/ 46  5/ 60eVبه

همچنين به علت فرد ب ودن تع داد الكت رونه اي نانوس يم

مقدار تقريباً  2/5 eVكاهش يافته است .ساختار نواري نانوسيمهاي

الماس آالئي ده ب ا آموني اک آخ رين ت راز اش غال ش ده توس ط

الماسي اشباع شده با هي دروژن نس بت ب ه الم اس انبوه ه تغيي ر

الكترونها (تراز فرمي) ،نيمه پر باقي ميماند .در نتيجه به منظور

چشمگيري را نشان ميدهند .اين تغيي ر نتيج ه ترازه اي س طحي

بررس ي چگ الي حال ته اي الكترون ي الزم اس ت س همه اي

ناشي از اتمهاي هيدروژن است به گونهاي كه گاف انرژي نانوسيم

اسسينهاي باال و پايين الكترونها ني ز در چگ الي الكترون ي ب ه

الماسي تحت تأثير اثرات سطحي كوچكتر از گاف انرژي الم اس

صورت مجزا محاسبه شود .اين مطلب در ش كل  12نش ان داده

انبوهه است .با كاهش قطر نانوسيم به علت اث ر حص ر كوانت ومي

شده است.

گاف انرژي كاهش مييابد .آالئيدگي س طح نانوس يم ب ا آموني اک

نتايج نشان ميدهد ت رازه اي ن وار رس انش ب ه مرات ب از

مورد بررسي قرار گرفت .مشخص شد كه مولكول آموني اک ت أثير

گستردگي انرژي و چگالي كمت ري نس بت ب ه ت رازه اي ن وار

چشمگيري در خواص الكترون ي نانوس يم الماس ي دارد .بررس ي

ظرفيت برخوردارند و با افزايش تعداد مولكوله اي آموني اک و

ساختار نواري نانوسيم الماسي آالئيده با آمونياک نشان از به وج ود

اندازة ابر سلول ،اثر حصر كوانتومي افزايش و به تب ع آن گ اف

آمدن يك نيمرساناي دهندة ن وع  nدارد ك ه از نظ ر فن اوري ن انو

نواري كاهش يافته است.

ميتواند نتايج ويژهاي به همراه داشته باشد.
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