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چکیده
در اين تحقيق با استفاده از نظرية تابعی چگالی ،پارامترهای الکتريک ی ،س ااتاری ،کوانت ومی و تش ديد مغن ا يس هس تهای ( )NMRمرب وب ب ه
برهمکنش گ از  N2Oب ر روی موقعي ت اتمه ای  Bو  Pحالته ای ا الو و آالي ش يافت ه ب ا  Ga ،Siو  SiGaنانولول ة آرمچي ر( 4و  )4ب ور
فسفيد ) (BPNTsمورد بررسی قرار گرفته است .برای اين منظور هفت مدل جذبی را بر روی سطح اارجی نانولولة بور فس فيد در نظ ر گرفت ه و
سپس تمام سااتارهای مورد مطالعه را با استفاده از روش  B3LYPو توابع بنيادی ) 6-31G(dبهينه کردهايم  .سااتارهای بهينه شده برای محاس ة
پارامترهای الکتريکی ،سااتاری ،کوانتومی و  NMRمورد استفاده قرار گرفتهاند .نتايج حاصل نشان میده د ک ه مق ادير انرژیه ای ج ذت تم ام
مدلهای مورد مطالعه منفی بوده ،گرماده و از نظر ترموديناميکی مساعد هستند .هنگامی که گاز  N2Oاز سر اکسيژن اود جذت ات م ب ور نانولول ه
شود ،اين گاز به اکسيژن اتمی و نيتروژن مولکولی تفکيك میشود .در اين حالت انرژی جذت بيشتر از ساير مدلها بوده لذا از س اير م دلها ني ز
پايدارتر است .در مدلهای جذبی  B ، Aو  Cپارامتر سختی کروی نانولوله کاهش قابل توجهی را نس ت به حالت اوليه نشان میده د ک ه بي انگر
افزايش واکنشپذيری و فعاليت نانولوله است .همچنين در اين مدلها مقدار الکتروناواهی ،پتانس يل ش يميايی ،الکترونگاتيويت ه و پ ارامتر نرم ی
افزايش قابل مالحظهای را نس ت به حالت اوليه نشان میدهند .نتايج حاصل از محاس ات  NMRنش ان میده د مق ادير  CSIدر م دل  Cاز س اير
مدلها بيشتر است .نتايج اين تحقيق نشان میدهد نانولولههای بور فسفيد آاليش يافته با  Ga، Siو SiGaانتخات مناس ی برای جذت و تهيه حسگر
گاز N2Oهستند.
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