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  اثر برهم کنش کولنی موضعی روي خواص الکترونی و جذب نوري نانو لوله آرمیچر

  2مهدیه، اسدپورلک؛2فاطمه، وثوقی؛2زیبا، آقایی منش؛1حامد، رضانیا
 کرمانشاه، رازيه فیزیک دانشگا هگرو1
  ور، تهراننپیام ه فیزیک دانشگا هگرو2

  چکیده

بکار رفته است و در یک تقریب میدان متوسط و حضور یک نظم بلند برد  (12,12)الکترونی و نوري نانو لوله آرمیچردر این مطالعه مدل هابارد براي توصیف خواص 
در این مطالعه مدل تنگ بست را براي انرژي جنبشی الکترونها .پادفرومغناطیس نحوه ي تغییرات چگالی حاالت الکترونی و جذب نوري مورد بررسی قرار گرفته است 

نتایج بیانگر این .  ماده می باشد بدست آمده است–اساس محاسبه نرخ جذب فوتون ،براساس قانون طالیی فرمی که تحت پتانسیل اختالل بر هم کنش نور .نیملحاظ می ک
بنابراین نتایج .می شود   (12,12)گاف انرژي در چگالی حاالت الکترونی و جذب نوري در نانو لوله آرمیچر  افزایشاست که افزایش عوامل بر هم کنش کولنی باعث 

  .گذار فاز عایق مات را نشان می دهد

The effect of local coulombs interaction on the electronic properties and optical absorption 
Armicher  nanotubes  
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Abstract 

In this study, the Hubbard   model has been applied  to describe the behavior of electronic and optic  Armicher  
nanotubes(12,12). Mean field approximation  and  antiferromagnetic  long rang  ordering  has been used to 
investigate  electron density of states and optical absorption .   the dynamics of electrons has been investigated in 
the content of tight Binding model. Fermi golden rule under time dependent interaction potential between light and 
matter has been applied. The  results show the  increase of interaction coulombs increase  cause  the increase of 
energy gap into electronic density and optical absorption of  Armicher(12,12)  and where by Mott phase transition 
has been resulted 

PACS No:81 

  قدمهم

نانو ساختارها مسیر جدیدي در علم و فناوري به وجود آورده 
نانو .زیرا داراي ویژگیهاي جالب و بی نظیري فیزیکی هستند.اند

آنها به دلیل .لوله کربنی یکی از این ساختار ها به حساب می آید
داشتن رسانندگی الکتریکی و گرمایی بسیار خوب و پایداري 

 [1].مکانیکی باال براي آینده نانو الکترونیک بسیار پر کاربرد هستند
اخیرا محاسبات انجام شده روي قدرت بر هم کنش کولنی در 

شکل هاي متفاوت شبکه شانه عسلی نشان داده است که مدل 
عنوان یک مدل منطقی براي توصیف تحول هابارد را می توان به 

طیف نمایی . [2]الکترونهاي الیه ظرفیت این ترکیب لحاظ کرد
اپتیکی در دهه اخیر به عنوان مهمترین وسیله تجربی براي تعیین 

بنابراین می توان به عنوان یک مسئله . ساختار نواري گسترش یافت
فلزي نانو جالب توجه آثار جمله هابارد طیف بر انگیختگی فاز 

لوله هاي کربنی و طهور طبیعت گذار فاز مات را در شبکه گرافین 
لوله شده را بررسی کرد در این مطالعه براساس روش میدان 
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متوسط کالسیکی تاثیر جمله بر هم کنش کولنی را روي طیف 
انرژي الکترونی ونوري نانو لوله هاي آرمیچر مطالعه می کنیم 

جذب نوري این ترکیب بدست می سپس ساختار چگالی حاالت و 
انرژي بر انگیختگی تک  نتیجه مهم این مطالعه افزایش گاف.آید

ذره دستگاه ،ایجاد گاف انرژي در جذب نوري دستگاه و با افزایش 
  .قدرت بر هم کنش هابارد در نانو لوله آرمیچر است

  روش هاي محاسبات

عایق –لز مدل هابارد به عنوان مدل مناسب جهت توجیه گذار فاز ف
جمله  -1: در جامدات براساس دو جمله مهم معرفی می شود

 -2انرژي جنبشی الکترونها و برهم کنش آنها با یونهاي شبکه 
  .الکترون-جمله بر هم کنش کولنی کوتاه برد الکترون

با این توضیحات هامیلتونی مدل هابارد براي شبکه شانه عسلی به  
  :صورت زیر معرفی می شود

Η = − ∑ t, C ασC βσ + U ∑ 퐶 ↑퐶 ↑ 퐶 ↓퐶 ↓ −
휇 ∑ 퐶 퐶  ,                                                  (1) 

푐 푐)( که در اینجا  عملگر خلق وفناي الکترون روي سایت   

iام با اسپین σ    پتانسیل شیمیایی و ,  푈  کنش پتانسیل برهم
می  B یاA  دافع موضعی بین الکترونها با اسپین مخالف بوده و اتم

,훼 تواند 훽 باشد و همچنین=t=2.7 푡الکترون از  دامنه پرش
جمع  ∑ .است 푅 ام همسایه با بردارi ویاختهپایه ي اتمی 

.   دهد می روي همه ي نزدیکترین همسایگان سایت ها را نشان
μ شرط نیمه پري =   .در نظر گرفته شده است[3]   

با استفاده از تقریب میدان متوسط هامیلتونی بر هم کنش الکترون 
   :الکترون  در مدل هابارد به صورت زیرمعرفی می شود –

퐻 = 푈 ∑ 〈n ↑〉n ↓ + U ∑ n ↑〈n ↓〉     ,                 (2)  

〈n , 〉 = ± + j ∈ Α
− j ∈ Β

�                        ,             (3) 

   nوm  به ترتیب غلظت ومغناطش می باشند که در این بررسی
n=1 وm=0.8 قرار داد ه شده است.  

نوشته هامیلتونی به شکل زیر )1(معادلهدر)2(با جاگذاري معادله  
  :می شود

Η =
− ∑ t C ασC βσ + U ∑ −σ

, , , n α↓ + 푈 ∑ +σ 푛 ↑, (4)                     

  :انتخاب شده اند )1(بردارهاي انتقال شبکه مطابق شکل

   Y                                                                             

                                                                                       

                    X                                        

                        

  بردارهاي انتقال شبکه :1شکل                           

  .که مکان کوتاهترین بردارهاي شبکه به شکل زیر است

a⃗ = √ , , 0 , a⃗ = √ , , 0 ,                          

a⃗ = √ , , 0 , a⃗ = √ , , 0                                 (5) 

 ماتریس هامیلتونی با در نظر گرفتن بردارهاي انتقال شبکه به

  :نوشته می شودصورت زیر 

6) (                          퐻 =
푢 − 휇 Ø

Ø∗ 푢 − 휇
                      

  :می شود  به صورت زیر تعریفΦκاین ماتریس در

|Φκ| = ±t 3 + 2 cos 푎푘 + 3 cos √ Κ cos( Κ ) (7) 

푘که , kباشند متعلق به منطقه اول بریلوئن می.  

  معادله مشخصه  وسپس حل)  5(با در نظر گرفتن رابطه هامیلتونی 
det|Η − λI| = ویژه مقادیرمجاز  انرژي به صورت  زیر به    0

   .دست می اید

퐸 푘⃗ = ± (σ ) + |휙 |                            (8)            

 . [4]شود چگالی حاالت یک هامبلتونی به صورت زیر بیان می

푎⃗ 

푎⃗ 

푎⃗ 
푎⃗ 
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퐷(Ε) = − lim →° 퐼푚푇푟
Ε

                              (9) 
               

در منطقه اول بریلوین به  نانو لوله آرمیچرچگالی حاالت الکترونها 
:صورت زیر به دست می اید  

D(Ε) = −
1
π

× 

Im
2E + 2iε + 2μ − un

E + iε + μ − U −σ E + iε + μ − U +σ − |Ø |²κ∈

 

)١٠(  

کمیت دیگري که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد خواص 
خواص از تابع  نوري نانو لوله آرمیچر است که براي بررسی این

وبه ترتیب بررسی جذب   دي الکتریک عرضی استفاده می کنیم،
الکتریک می  نوري به معناي مطالعه ي بخش موهومی ثابت دي

رسا )بدون انتقال فونون(با در نظر گرفتن گذارهاي مستقیم .باشد
  [4].از رابطه زیر به دست می اید نندگی نوري معرفی شده

휎(푞 = 0, ω) =

∑ ∫ ∫ ( )  . | | ��

ℏ

 ,  
( ) ⃗ ⃗

ℏ
          

)١١(  

معرف ساختار نواري الکترونی دستگاه می  퐸 در رابطه باال  که

=f(E)   باشد به عالوه  ( معرف تابع توزیع فرمی  (
به گذارهاي بین نواري ) 11(جهت محاسبه رابطه .دیراك می باشد 

  .گذارهاي بین نواري از رابطه زیر بدست می آیدسهم .نیاز داریم 

< 휓 |푒. 푝|휓 >=

ℏ
퐸 푘⃗ − 퐸 푘⃗ ∑  푢∗ 푘⃗ 푢 (푘)   ,                                             

(12)  

푢 (푘)می ) 6( همان ویژه توابع انرژي ماتریس هامیلتونی معادله
سهم گذارهاي درون نواري بااستفاده از رابطه زیر به دست .باشند

  .می آید

< 휓 푘⃗, 푟⃗ 휓 푘⃗, 푟⃗ >=
ℏ

 
⃗

                      (13) 

و حل ) 11(در رابطه ) 13(و)12(پس از جایگذاري روابط 
حدودي انتگرال گیري روي منطقه اول بریلوئن می توان به جذب 

  .نوري پی برد

  دستاوردها

به سبب ارتباط تنگاتنگ چگالی حاالت وجذب نوري بررسی 
رفتار چگالی حاالت پیش از بررسی جذب نوري حائز اهمیت 

با   (12,12) نانو لوله آرمیچر نمودار چگالی حاالتها را براي .است
با جمع ) 10(الکترون طبق رابطه –کنش الکترون حضور بر هم 

با ) 2(با توجه به شکل.بررسی می کنیمKزنی روي بردارهاي موج 
 u/t=0.7وu/t=0.5و u/t=0.2لحاظ کردن اثر بر هم کنش کولنی

الکترونی نمودار چگالی حاالت ، درm=0.8ومغناطش زیر شبکه 
 پهناي.ت یک گاف در نمودار مشاهده شده اسنانو لوله آرمیچر  

قدرت بر هم کتش کولنی افزایش می  با افزایش گاف در نمودار
سپس نمودار چگالی حاالت را براي نانو لوله هاي آرمیچر .یابد

با اثر بر هم کنش )3(مطابق شکل  (18,18)و(15,15)و(12,12)
را بررسی می کنیم  m=0.8ومغناطش زیر شبکه ي u/t=0.2کولنی 

مشاهده می شود با اثر بر هم کنش ) 3(همانطور که در نمودار .
  .کولنی در نمودار گاف ایجاد می شود

  

با لحاظ کردن اثر بر  (12,12)چگالی حاالت انرژي نانو لوله آرمیچر  :٢شکل 
و مغناطش زیر u/t=0.7و u/t=0.5و u/t=0.2الکترون -هم کنش الکترون

  m=0.8                         شبکه ي 
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با  (18,18)و (15,15)و (12,12)چگالی حاالت نانو لوله آرمیچر  :٣شکل 
ومغناطش زیر شبکه ي  u/t=0.2الکترون –لحاظ کردن بر هم کنش الکترون 

m=0.8 

  (12,12)نانو لوله آرمیچر  را براي جذب نورينمودار   در ادامه
با محاسبه سهم )11(طبق رابطه  کولنیباحضور بر هم کنش 

به دست می  ي نواري وسهم گذارهاي درون نوارگذارهاي  بین 
با لحاظ کردن اثر بر هم کنش ) 4(با توجه به شکل .آوریم 
، m=0.8ومغناطش زیر شبکه  u/t=0.7وu/t=0.5وu/t=0.2کولنی

یک گاف در نمودار جذب نوري نانو لوله آرمیچر  نمودار در
قدرت بر هم کتش کولنی  گاف با افزایش پهناي.می شودکهمشاهده 

سپس جدب نوري را براي نانو لوله هاي فلزي .افزایش می یابد
نشان داده شده ) 5(که مطابق  شکل   (18,18)و(15,15)و(12,12)

ومغناطش u/t=0.2در تمام موارد  حضور بر هم کنش کولنی .است
یک گاف انرژي در .در نظر گرفته شده است m=0.8زیر شبکه ي 

بنابراین می توان آثار جمله هابارد طیف .ه می شودمشاهد) 5(شکل 
 برانگیختگی فاز فلزي نانو لوله هاي کربنی و ظهور طبیعت گذارفاز

  .مات  را در شبکه گرافین لوله شده مشاهده کرد

با لحاظ کردن بر هم  (12,12)جذب اپتیکی نانو لوله آرمیچر جذب  :٤شکل 
ومغناطش زیر شبکه ي u/t=0.7وu/t=0.5و.u/t=0الکترون –کنش الکترون 

m=0.8  

با لحاظ  (18,18)و(15,15)و(12,12)جذب اپتیکی نانو لوله آرمیچر  :٥شکل 
ومغناطش زیر شبکه ي u/t=0.2الکترون –کر دن بر هم کنش الکترون 

m=0.8  

  نتیجه گیري

نتایج بدست آمده از نمودارهابیان می کند که افزایش بر هم کنش 
کولنی باعث ایجاد گاف انرژي در چگالی حاالت الکترونی و ایجاد 

بنابراین . می شود  (12,12)گاف درجذب نوري نانو لوله آرمیچر 
در نمودارجذب نوري نانو لوله . گذار عایق مات نتیجه می شود 

ی شود که این قله ها بیانگر گذارهاي آرمیچر چندین قله دیده م
اپتیکی مجاز بین نوارهاي اشغال شده ظرفیت و حالتهاي خالی نوار 

این قله ها به ترتیب نمایانگر اولین .رسانش اند
،دومین،سومین،چهارمین و پنجمین گذار اپتیکی در نانو لوله 

نمودارهاي رفتار جذب نوري تا  حدودي .می باشد (12,12)
انرژي را مشابه با رفتار چگالی حاالت نشان می  وضعیت شکاف

 .دهد
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