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 ی نانولوله های کربنی با استفاده از طیف سنجی پراکندگی رامانمطالعه
 رسول  ، ملک فر ؛احسان  ، طالبیان

 تْزاى، تزتیت هذرس ُ داًطگا ػلَم پایِ داًطکذُگزٍُ فیشیک اتوی هَلکَلی، تخص فیشیک، 

 

 دهچكی
ایي رٍش هؼیاری تزای  الکتزٍى ٍلت هَرد تزرسی قزار گزفت3 3322اهاى تا اًزصی ًاًَلَلِ ّای سٌتش ضذُ تا تْزُ گیزی اس عیف عیف سٌح پزاکٌذگی ًاکطساى ر

کِ ًطاى دٌّذُ ی حضَر ًاًَلَلِ  BWFتزرسی ضذًذ3 تا تَخِ تِ ػذم حضَر هذ  G ،D ،G' ،BWF ،RBMتاًذّای عیفی  تطخیع ًاًَلَلِ ّای کزتٌی هیثاضذ3

ًاًَهتز( تِ ًظز هیزسذ ًاًَلَلِ ّای کزتٌی ًیوِ ّادی  223، عَل هَج Nd:YLFحزیک کٌٌذُ ی راهاى )ّای کزتٌی هی تاضذ، در عَل هَج ّارهًَیک دٍم لیشر ت
 3ًاًَهتز تذست آهذ 311.، 3.4.، 7354عیف پزاکٌذگی راهاى هقادیز  RBMهطخػِ ساسی ضذُ اًذ3 تا هحاسثِ ی قغز ًاًَلَلِ ّا اس عزیق تاًذ 
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Abstract 
 

The synthesized nanotubes were characterized by using an inelastic Raman scattering spectroscopy (Eex = 3322 

eV) and field-emission scanning electron microscope. This method was a criterion way for specification of 

carbon nanotubes. Raman spectral bands of G, D, G´, BWF and RBM were studied. Due to the absence of BWF 

mode (indicative the presence of metallic carbon nanotubes) in second harmonic wavelength of stimulator 

Raman laser (Nd:YLF, λ= 223 nm), we suggest existence of semiconductor carbon nanotubes. By calculating the 

CNTs diameter by RBM band of Raman scattering spectra were obtained CNTs dimeters about 7354, .3.4 and 

.311 nm. 
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 قدمهم
ًاًَلَلِ ّای سٌتش ضذُ تزای ایٌکِ تتَاًذ در غٌایغ هختلف      

هفیذ تاضٌذ تایستی اس لحاػ خلَظ قاتلیت تاالیی داضتِ تاضٌذ3 

ی عیف سٌدی اتتذا تِ تحلیل ًتایح حاغل اس رٍضْای هطخػِ یات

پزاکٌذگی راهاى ٍ هیکزٍسکَج الکتزًٍی اس ًاًَلَلِ ّای سٌتش 

 3ضذُ تِ رٍش کٌذٍسَس لیشری پزداختِ ضذُ است

تزّوکٌص ًَر تا هادُ در ًاحیِ ی سیزقزهش هیتَاًذ تِ دٍ  

غَرت خذب ٍ پزاکٌذگی اًدام گیزد کِ اس ایي دٍ پزاکٌذگی تزای 

ایي هقالِ اًتخاب ضذُ است  ضٌاسایی ٍ اًذاسُ گیزی تزکیثات تزای

 ٍ ایي پزاکٌذگی ّواى پزاکٌذگی راهاى هی تاضذ3

 

 بررسی نتایج پراکندگی رامان
قغز ًاًَلَلِ ّا ًسثت فزاٍاًی لَلِ ّای هؼیَب تِ ًاًَلَلِ      

ّای قاتل قثَل ًوًَِ ی تَلیذ ضذُ تَسظ عیف سٌح پزاکٌذگی 

ی قزار گزفت3 در راهاى 33333333 هَخَد در آسهایطگاُ هَرد تزرس

عیف پزاکٌذگی راهاى ًاًَلَلِ ّای کزتٌی در  3ٍ  .ضکل ّای 
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cmتا   77.هحذٍدُ ی 
هطاّذُ هیطًَذ3 ّواًغَر کِ  1377.-

cm 253343.هالحظِ هیطَد پیک در 
اٍلیي هزتثِ ی پزاکٌذگی  .-

را ًطاى هیذّذ کِ ًاضی اس ارتؼاش در G-band  [.ٍ3 ]راهاى 

ًطاى دٌّذُ  3G ضذت پیک [3]ضذ هی تا C-Cسغح پیًَذّای 

3 ایي پیک یکی اس [2]هیشاى حضَر کزتي گزافیتی کزیستالی هیثاضذ 

 3ID / IG ًسثت ای اغلی حضَر کزتي آهَرف هی تاضذهطخػِ ّ

3 اس آًدائیکِ ضذت [2ٍ1ٍ.زخ تی ًظوی لَلِ ّا را ًطاى هیذّذ ]ً

G-band  تاالتز اسD-band هی تاضذ لذا هیتَاى ًتیدِ گزفت ک ِ

 ًاًَلَلِ ّا اس کیفیت هٌاسثی تزخَردار هیثاضٌذ3
 

 
 3ًاًَهتز 223عیف اغلی پزاکٌذکی راهاى تا عَل هَج تحزیکی 7  . ضکل

 

 
 تَسظ ًزم افشار اٍریدیي .7 تاس رسن عیف عیف سٌدی ضکل  3ضکل 

 

cm 3352ٍخَد پیک دیگزی را در 
ضاّذ ّستین کِ ایي پیک  .-

هیثاضذ ٍ G'-band [3]ٌذگی راهاى دیگزی اس دٍهیي هزتثِ ی پزاک

ایي پیک در ًوًَِ ّای تا خلَظ تاال هطاّذُ هیطَد کِ ضذتص 

 3[3ٍ2]هیثاضذ   G-bandقاتل هقایسِ تا 

ًوایاى است ًثَد پیکی پیزاهَى  3هَرد هْن دیگزی کِ در ضکل 

.227 cm
-BWF (Breit-Wignerاست کِ ّواى تاًذ  .-

Fano )َ3 [3ٍ2]لِ ّای فلشی هیثاضذ ًاهیذُ هیطَد ٍ هختع ًاًَل

پس هیتَاى گفت کِ ًاًَلَلِ ّای سٌتشضذُ تا ایي ضزایظ آسهایص ٍ 

آًالیش، خَاظ ًیوِ رساًایی اس خَد تزٍس دادُ اًذ3 ًکتِ اساسی 

ٍ یا سایز هذّا هاًٌذG-band ،D-band  7ایٌداست کِ 

iTOLA (iTO+LA)  یاM [3]  تِ ضذت ٍ هَقؼیت لیشر

تستگی دارًذ3 ایي ضزط ایداب هیکٌذ کِ هثال  (EL)تحزیکی راهاى 

هذی تا یک عَل هَج تحزیکی ًوایاى ضَد ٍ تا عَل هَج 

3 تٌاتزایي [3]تحزیکی دیگز ًوایاى ًطَد ٍ یا خیلی ضؼیف تاضذ 

در ایي آًالیش هیتَاى گفت کِ تا در ًظز گزفتي گذارّای اپتیکی 

ًَلَلِ ، ًاnm 223تزای عَل هَج تحزیکی لیشر راهاى [.]هداس 

 هطخػِ یاتی ضذًذBWF 3ّای ًیوِ ّادی تا تَخِ تِ ًثَد هذ 

هطاّذُ هیکٌین  3پیک ّای تسیار ضؼیف دیگزی کِ در ضکل 

ًاضی اس آلَدگی ّا/ًاخالػی ّای ٍارد ضذُ در عی فزآیٌذ در 

ًوًَِ هی تاضذ، ًظیز آلَدگی ّایی اس قثیل کاتالیست تاقی هاًذُ ٍ 

تشضذُ کِ اس عزیق فزآیٌذ خالع کزتي آهَرف در ًاًَلَلْای سٌ

 ساسی تِ غَرت کاهل خارج ًطذُ اًذ3

ًطاى دادُ ضذُ است3  2تا تشرگٌوائی تیطتز در ضکل  RBMتاًذ 

تِ ػٌَاى هذ دٍم اس اٍلیي  RBMهذ دیگزی کِ تزرسی هیطَد تاًذ 

cm 177تا  77.هزتثِ پزاکٌذگی راهاى پیزاهَى 
3 [3ٍ4]هی تاضذ  .-

RBM (Radial Breathing Mode )هذ 7 هذ تٌفسی ضؼاػی

فًََى ٍاحذی است کِ فقظ در ًاًَلَلِ ّای کزتٌی ظظاّز هیطَد 

ٍ ًاضی اس ارتؼاش ّوذٍس ضؼاػی اتوْای کزتي ٍ گسیل تک 

فًََى هیثاضذ3 ایي هذ دلیلی هحکن تزای ٍخَد ًاًَلَلِ ّای کزتٌی 

سهاًیکِ ضزایظ رسًٍاًس لیشر ػاهل  RBMدر هادُ هیثاضذ3 پیک 

ک ًاًَلَلِ ّا هٌاسة تاضذ ظاّز هیطَد تزای ًاًَلَلِ ّای تحزی

کزتٌی چٌذ دیَارُ ػوذتا ضؼیف هی تاضذ، سیزا هیاًگیي هدوَع 

رفتار دستِ خوؼی قغز لَلِ ّای درًٍی تاػث پْي ضذگی 

هیطَد ٍ ایي ّوپَضاًی تاػث حذف یا ظَْر  RBMسیگٌالْای 

ُ تا خلَظ تسیار ًسثی ایي تاًذ در ًاًَلَلِ ّای کزتٌی چٌذ دیَار

3 پیک [3] هیطَد [5]هیلی هتز  3تاال ٍ قغز لَلِ ی درًٍی کوتز اس 

تغَر ًسثتا قَی ای تِ قغز ًاًَلَلِ ّا تستگی دارًذRBM  3ّا در 
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قغز ًاًَلَلِ ّا را  RBMتغَر تدزتی هیتَاى اس پیک ّا در تاًذ 

اتن  آى هتٌاسة تَدى قغز تا خزم ّوِ اًذاسُ گیزی کزد کِ دلیل

 3[3]ای کزتي در عَل خْت پیزاهًَی هیثاضذ ّ

اس راتغِ ی سیز استفادُ  RBMتزای اًذاسُ گیزی قغز اس عزیق تاًذ 

 7[6] هیطَد

( ) ( )t RBMd nm C cm 1w -=
   (.) 

cm 315تزاتز  Cدر راتغِ ی تاال هقذار 
-.

 nm  ِتزای یک ًاًَلَل

لِ تز قغز ًاًَلَ SiO3  ٍdtهٌشٍی رٍی یک سیزالیِ تک دیَارُ 

cmتز حسة  RBMفزکاًس پیک  ωRBMحسة ًاًَهتز ٍ 
-. 

 هیثاضذ3

 43376.، 3.3321، 353313پیکْای ضاخع ػثارتٌذ اس7  2ل کاس ض

cmتز 
کِ تا استفادُ اس فزهَل تاال تزای هقادیز قغز ًاًَلَلِ ّا  .-

کِ ایي هقادیز ًیش تز حسة  311.، 3.4.، 7354خَاّین داضت7 

  3ًاًَهتز خَاٌّذ تَد3

  

 
 ًاًَهتز3 223عیف پزاکٌذگی راهاى تا عَل هَج تحزیکی  7RBM تاًذ  2ضکل 

 

 ینتیجه گیر
رسَتات حاغل اس فزآیٌذّای خالع ساسی ًظیز اکسیذاسیَى      

حزارتی یا ضستطَی اسیذی تَسظ عیف سٌح پزاکٌذگی راهاى 

 RBMهَرد تزرسی قزار گزفت3 تا استفادُ اس پیک ّای تاًذ 

 تِ تزتیة تزای هقادیز قغز ًاًَلَلِ ّا .ضوارُ  تَسظ راتغِ ی

 3تِ تزتیة تذست آهذ 311.، 3.4.، 7354
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