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  آالییده با اتم نیکل) 0،5( تک جداره نانولوله کربنی مغناطیسی ساختاري و الکترونی،خواص 
 بهرام  خوشنویسان، ؛*مهناز محمدي، 

 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان
 چکیده

 تعمیم یافته شیب تقریب با و یچگال یتابع ساکن نظریه ابتدا به محاسباتاستفاده از با  (SWCNT) زیگزاگ وارهیتک د یبا نانولوله کربن واسطه نیکل اتم فلز  برهم کنش 
(GGA) در دوپ شده براي اتم مختلف جایگاه  سه  .ر گرفتقرا یمورد بررس CNT محاسبه انرژي پیوندي نشان می دهد تمام این سیستم ها پایدار . در نظر گرفته شد

باقی مانده فلز با نیکل آالیش از پس،  )0،5(فلزي نانولوله .هستند غیر مغناطیسی هاساختار اینبیشتربر این  عالوه .کند برقرار می شیمیاییپیوند  CNTهستند و اتم ناخالصی با 
   .است

  
Electronic, Structural and Magnetic Properties of Ni-doped (5, 0) Single-walled Carbon 

Nanotube 
 

 Mohammadi, Mahnaz* ; Khoshnavisan, Bahram  
Faculty of Physics, University of Kashan  

Abstract  
The interaction of Nickel 3d transition metal atom with a single-walled zigzag carbon nanotube (SWCNT) has been 
investigated by first-principles density functional calculations with the generalized gradient approximation (GGA). 
Three different doping configurations were considered. Calculations of bonding energies shows that all of these 
configurations are stable upon relaxation and doped atom chemically bonded with CNT. In addition, most structures 
are nonmagnetic. The metallic (5, 0) nanotube remains to be metallic after doping with Ni. 
PACS No. 81 

مقدمه
نانولوله هاي کربنی براي اولین بار توسط ایجیما با روش تخلیه 

. ]١[ قوس الکتریکی با استفاده از کاتالیست هاي فلزي تولید شدند
اسملی و  پیشرفت عمده در تولید نانولوله هاي کربنی بوسیله

جنبه مشترك این  .]٢[همکارانش با روش سایش لیزري بدست آمد
به طور ویژه عناصر فلزات . کاتالیست فلزي استروش ها نیاز به 

به عنوان کاتالیست استفاده می اغلب ) آهن ، کبالت ، نیکل(واسطه 
این عناصر با نانولوله ترکیب شده و خواص الکتریکی و . شوند 

گریگورین وابستگی . ا تحت تاثیر قرار می دهندمغناطیسی آن ها ر
شدیدي به دما در مقاومت و توان گرمایی مشاهده کرد که با 

مطالعه بر هم کنش اتم هاي  .]٣[کاتالیست فلزي تغییر می کرد
در زمینه  آنهابالقوه  يدرك کاربردهامنجر به فلزي با نانولوله ها 

می ... و کیانوالکترونن هاي دستگاه م،ینانوس از جمله هاي مختلف 

تواند  یبا نانولوله ها می سیمغناط يها تعامل اتمهمچنین . شود
ي شود که در صنعت فلز مهین يها ستمیس ایجاد منجر به

فرصتی را براي چنین مطالعاتی همچنین . اسپینترونیک کاربرد دارد
 .ایجاد می کند بعدي کم هاي سیستم خاصیت مغناطیسیبررسی 

گی چگونو  با نانولوله هابررسی نوع پیونداتم ها   منظور نیا يبرا
. این سیستم ها ضروري به نظر می رسد یسیخواص مغناط تغییر

به صورت تجربی و تئوري  تیبا گراففلزات واسطه اتم برهم کنش 
 ها به دلیل مهم نانولولهدر .  ]۴- ۵[ورد مطالعه قرار گرفته استم

 .استگرافن  ای تیاز گرافمتفاوت  ها آن پیوند انحنا اثرات بودن
تک  ینانولوله کربن يانحنا ریاز پژوهش حاضر مطالعه تأث هدف

 ستمیس نیاساختاري وخواص  رمغناطشییتغ در با شعاع کم وارهید
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 .مختلف است يها گاهیدرجا نیکلبا اتم  شیپس از آال

  :روش و جزئیات محاسبه
 ا، ب(DFT)ي تابعی چگالی  نظریه درچارچوب محاسبات     

شم  –که به حل معادالت کوهن  PWscf محاسباتی کد از استفاده
 .]۶[است شده انجام با روش موج تخت وشبه پتانسیل می پردازد،

شیب تعمیم  تقریب  همبستگی از -تبادلی محاسبه پتانسیل  براي
 همگرایی، شرط محاسبات، درتمام .]7[ستفاده شد GGAیافت

 بر وارد کل نیروي تیکهبصور شد انتخاب  Ry 0.0001کل انرژي

براي محاسبات نانو لوله . یافت کاهش Ry/a.u 0.001اتمها تا  
 .در نظر گرفته شد اتم 20و  یک ابرسلول با ساختار هگزاگونال

همچنین براي حذف اثر نانولوله ها بر یکدیگر  فاصله میان آن 
 واهلشانجام محاسبات با نانولوله ثابت شبکه  .انتخاب شدA 18˚ها
اتم  جذب شده در نانو لوله تحت محاسبات واهلش  .دست آمد به 

 Ry/a.u 0.001اتمها تا   بر وارد کل نیروي بصورتیکهقرار گرفت 
از جمله  اتم ها همه مختصات ،يساز نهیدر طول به . یافت کاهش

د، در نشو بهینه داده شد تا اجازه کربن ياتم جذب شده و اتم ها
  .داشته شدنگه  ثابت که ثابت شبکه یحال

  :يریگ جهیبحث و نت
جایگـاه  سـه  در نانولولـه   نیکلبراي به دست آوردن مکان بهینه اتم 

در  .متفاوت براي آن در داخل و سطح نانولولـه درنظـر گرفتـه شـد    
در ) (Aدر مرکز نانولوله قـرار داده شـد      نیکل حالت اول ابتدا اتم

کـربن قـرار    درداخل نانولوله ودر نزدیکـی اتـم   نیکلحالت دوم اتم 
در سطح خارجی نانولولـه   نیکل در مورد آخرهم اتم و(B) داده شد

سیستم در تمام این حالت .(C)ودر مرکز شش وجهی قرار داده شد 
   .تحت محاسبات واهلش قرار گرفت ها 

در مرکز یا نزدیک دیواره قرار  نیکلمشاهده شد در حالتی که اتم 
ر چندانی نمی کند در حالی می گیرد مکان آن پس از بهینه شدن تغیی

که وقتی در روي دیواره قرار می گیرد پس از بهینه شدن به سمت 
  )1شکل(.خارج نانو لوله حرکت می کند 

  
  ساختار نانولوله پس از محاسبات واهلش: 1شکل 

ذکر شده  1جدول ودر انرژي پیوندي طبق رابطه زیر محاسبه شد 
  .است 

E f = E T (CNT + Ni) − E ( CNT ) − E (Ni)  
 شده آالیش هاي نانولوله کل انرژي ،ET (CNT + Ni) آن در که

 E  خالص و هاي نانولوله کل انرژي E (CNT) ، با اتم نیکل

(Ni)همانطور که مشاهده می . منزوي است نیکلاتم  انرژي یک
  .شود کلیه حالت ها پایدار هستند

پس از جذب نیکل در  نشان می دهد که C-Cبررسی طول پیوند 
هر سه سیستم ، طول پیوند اتم هایی که با اتم نیکل پیوند داده اند 
افزایش یافته و در طول پیوند بقیه اتم ها تغییر قابل ذکري مشاهده 

  .نشد
، فاصله میانکین اتم نیکل با ) (eVدر نانولوله انرژي پیوند هر اتم نیکل:  1دولج

   (µB)ومغناطش کل.(Å) نزدیک ترین همسایه ها
C B A configuration 
37/9  89/8  91/8  nM 

69/2  83/1  98/1  E f (eV)  
31/2  17/2  27/2  Ni-C(Å) 

0  0  99/0  Mtot (µB) 

 1در جدولمجاور آن  متوسط طول پیوند اتم نیکل با اتم هاي کربن
هنده تشکیل طول پیوند ها وانرژ ي  پیوند نشان د. ذکر شده است

به منظور بررسی . پیوند شیمیایی بین اتم هاي کربن و نیکل است
تراکم زیاد الکترون .دقیقتر پیوند ها چگالی الکترونی رسم شده است

در میان دو اتم نشان دهنده قوي بودن پیوند میان آن هاست و با 
  .)2شکل(کاهش تراکم پیوند ضعیف تر می شود

۱۱۴۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  به ترتیب از چپ به راست A,B,Cدر سیستم هاي  چگالی الکترونی :2شکل

 یساختار الکترونبررسی 
ربوط به م خواصو یساختار الکترون شتریب لیو تحل هیبه منظور تجز

  .مورد بررسی قرار گرفت ها حالتچگالی  شده  جذبنیکل  
را  )5،0(حالت  نانولوله خالصچگالی  ساختار نواري و 3 شکل

در π*همانطور که مشاهده می شود نوار رسانش .  نشان می دهد
قرار گرفته و موجب فلز شدن  πپایین تر از نوار ظرفیت  Гنقطه 

در نانولوله هایی با قطر کوچک با در واقع . این نانولوله می شود
با هم ترکیب شده و  Гدر نقطه  πو π*افزایش انحنا، حالت هاي

فولدینگ نانولوله هاي زیگزاگ با قطر  -برخالف تقریب زون
  .کوچک فلز هستند

ررسی قرار گرفت و نیز مورد بشده آالییده ساختار الکترونی نانولوله 
پس از جذب ناخالصی تغییر  ساختار الکترونی نانولوله شد مشاهده

  .چندانی نکرده و سیستم همچنان داراي خاصیت فلزي است

  
  چگالی حالت ها و ساختار نواري نانولوله خالص : 3شکل

  آالیش نانو لوله با عناصر واسطه جنبه مهمبا توجه به اینکه یک  
در این قسمت به بررسی ممنتوم  آنها است مغناطیسی رفتار

  .می پردازیم نیکلا پس از آالیش با اتم سیستم ه مغناطیسی
در  جذب شدههمانطور که انتظار داشتیم حالت پایه اتم نیکل 

 کلیاتم نولی با توجه به اینکه . مغناطیسی است Aنانولوله در مکان 

 حجمی مغناطیسی است ، مشاهده شدبه طور معمول در حالت 
غناطیسی قرار می گیرد داراي ممنتوم مC وB زمانی که در مکان 

با اعمال قطبیدگی اسپینی در همچنین .  )1جدول(صفر است
س و پادفرومغناط FM سیفرومغناط حالتهر دو محاسبات در 

AFM  یسیمغناط ریغحالت  بهسیستم مشاهده شدNMمی  همگرا
  .شود

و اوربیتال  نیکل  اتم d جزئی اوربیتال  حالت هايچگالی  4شکل 
p  مکان در  یکلاتم ن در حالتی کهاتم کربن راB  در نانولوله قرار

هیبرید همانطور که از شکل پیداست . را نشان می دهدمی گیرد 
 نیکلاتم  dاتم کربن با اوربیتال هاي  pبین اوربیتالهاي  قوي شدگی

الزم به همچنین . ه است باعث کاهش ممنتوم مغناطیسی تا صفر شد
واسطه  نیز  ذکر است که این اثر در گرافن آالییده شده با فلزات

  .]8[ است مشاهده شده

  
اتم کربن در  pاتم نیکل  و اوربیتال  d چگالی حالت هاي جزئی اوربیتال : 4شکل

  .در نانولوله قرار می گیرد Bحالتی که اتم نیکل در مکان 
نشان می  B در مکانرا  نیکلاتم  s اوربیتالهاي  5از طرفی شکل  

در این حالت خالی  sالهاي دهد همانطور که مشاهده می شود اوربیت
 کهاست  3d اوربیتال به  4s الکترونهاي انتقال هستند که حاکی از  

بررسی بیشتر . مغناطیسی سیستم شده است ممنتوم  موجب کاهش
  چگالی الکترونی جزئی نشان می دهدکه انتقال الکترون از اوربیتال

s  به اوربیتالd و ایجاد سیستم هایی با اوربیتال d شده دلیل غنی
  .کاهش ممنتوم مغناطیسی است 
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   B اتم نیکل در مکان s اوربیتالهاي : 5شکل 

اطالعات مربوط به بار اتم  براي استخراج PDOSمحاسبات از 
مورد شبه پتانسیل هاي  تیبا توجه به محدود. نیکل استفاده شد

فلز واسطه اتم  Pاز اوربیتال هاي  یاطالعات چیدر آن ه که استفاده،
از اتم  P تالی، تمام محاسبات سهم صفر اورباسته شدن ائهار

میزان حالت ها  تمامدر حال، نیبا ا. کرده اند گزارش واسطه رافلز
–ی پیوند نیکل کوواالنس عتیطب هدننشان ده هشدمشاهده  بار انتقال

  . کربن است
 :نتیجه گیري

رونی و مغناطیسی  نانولوله در این پژوهش خواص ساختاري ، الکت
استفاده آالییده شده با فلز واسطه نیکل با )0،5(با شعاع کم  زیگزاگ

نتایج محاسبات . از محاسبات ابتدا به ساکن مورد مطالعه قرار گرفت
انرژي هاي پیوند نشان می دهد اتم نیکل به صورت شیمیایی با 

کنش نانولوله و هم  به دلیل بر به عالوه.نانولوله پیوند برقرار می کند
 .اتم نیکل تا صفر کاهش پیدا می کند اتم نیکل ممنتوم مغناطیسی

 نانولوله فلزات واسطه در یمیسسا ختارهاي درك  يبرا جینتا نیا
  .باشد می تواند مفید ها
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