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مطالعه اثر جایگذاری لیتیوم در ویژگی فیزیکی نانولولههای سیلیکنکاربید بر پایه نظریهی تابعی
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چکیده
در اين مقاله ،خواص ساختاری و الکترونی جايگذاری اتم ليتيوم در دسته نانولوله بلوری سيليکن در چارچوب نظريه تابعی چگالی بررسی و محاسبه گرديد ..همه
مکان های ممکن برای جايگذاری يك اتم ليتيوم در دسته نانولوله بلوری درنظر گرفته شد .پس از فرآيند واهلش ساختاری ،با مقايسه انرژی بستگی ساختارهای
واهلش يافته با يکديگر پايدارترين ساختار مشخص شد که .اين ساختار شبيه حالت خالص است  .نتايج نشان می دهد که .به علت انتقال بار از اتم ليتيوم به
نانولولهها ،انرژی فرمی به اندازه  0/131 eVبه سمت نوارهای رسانش جا به جا می شود.

Study of the Li – intercalation Effect on the Physical Properties of SiC Nano Tubes
by Density Functional Theory Calculation
Khodadad, Marziyeh1; Baizaee, Seyyed Mahdy1; Younesi, Mohammad1; Kahnouji Hamideh1
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Abstract
In this study, electronic and structural properties of the intercalation of Li atom in SiCNTs bundle have been
investigated by using the density functional theory. All possible sites for the intercalation of Li atom in nanotube
were accurately considered, relaxed and compared intercalation energy together to find out the most stable
structure. this structure is similar to the pure one . These results show that the Fermi energy is shifted about
0.831 eV toward the conduction bands due to the charge transfer from lithium to nanotubes.
68,

مقدمه

درون شبکهای و در ميان نانولولهها قرار گيرند .بنابراين انتظار

سنتز نانولولههای سيليکن کاربيد توسط سان و همکارانش از طريق

میرود که دستههای نانولولههای تك-ديواره در باتریهای يونی-

واکنش سيليکن با نانولولههای کربنی گزارش شده است[.]1

ليتيومی قابل شارژ ،مواد آندی با چگالی انرژی باال باشند .طبق

با توجه به ايده جايگذاری اتم ليتيوم در گرافيت[ ]2انتظار میرود

مطالعات انجام شده ،جايگذاری اتم ليتيوم درون دسته نانولولههای

که نانولولهها نيز انتخاب مناسبی برای ذخيره ليتيوم و بهکارگيری به

بلوری با شبکه چهارگوشی تا به حال انجام نشده است ،باتوجه به

عنوان آند در باتریهای يونی -ليتيومی باشند[ .]3،4نانولولههای

اينکه ويژگیهای فيزيکی و پايداری نانولولههای سيليکن کاربيد

تك-ديواره بهطور خودبهخود تشکيل دستههايی را میدهند،

( )SiCNTsدر حالت خالص بهتازگی توسط يونسی و همکارش

نيروهای واندروالس باعث چسبيدن اين دستهها به يکديگر

در سال  2012بررسی شده است[ ،]1در اين پژوهش جايگذاری

میشود .نانولولهها بايستی ترکيب اشباع باالتری نسبت به گرافيت

اتم ليتيوم در اين شبکه بلوری مورد بررسی قرار گرفته است.

داشته باشند زيرا نمونههای ميهمان (ليتيوم) میتوانند در مکانهای

روش انجام محاسبات
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شبکه بلوری مورد مطالعه در اين پژوهش ،يك شبکه چهارگوشی

نانولوله میشود و به اتم های روی ديواره نانولولهها نيرو وارد

است که  SiCNTsدر رئوس آن قرار گرفتهاند و کوچکترين

میشود .پس از جايگذاری اتم ليتيوم و محاسبه ثابتهای شبکه

ياختهای که با تکرار آن شبکه بلوری ساخته میشود،

بهينه به منظور پيدا کردن مکان تعادلی جديد اتمها در روی ديواره

SiCNTs

نانولوله با استفاده از پارامترهای جديد شبکه ،سيستم در حالت

میباشد .ساختار تمامی  SiCNTsدر اين شبکه بلوری ،دستهصندلی

واهلش قرار داده شده است .در طی اين فرايند اتمها روی ديواره

با بردار کايرال ( )1، 1انتخاب شده است ،بنابراين ياخته يکه

نانولوله در جهت نيروهای وارد شده بر آنها آنقدر حرکت داده

شامل 11اتم کربن و  11اتم سيليکن میباشد

میشوند تا به کمينه پتانسيل موضعیشان برسند و نيروی وارد بر

تمام محاسبات مربوط به ويژگی ساختاری و الکترونی در اين

آنها تقريبا صفر شود ،فرايند واهلش در مورد نمونههای مورد

پژوهش با استفاده از نرمافزار  PWscfاز بسته محاسباتی

مطالعه با دقت بااليی انجام شده است و اين فرايند تا زمانیکه

 ESPRESSOانجام شده است .در اين پژوهش ،بهمنظور

نيروی وارد بر هر يك از اتمها به کمتر از 0/02eV/Åکاهش پيدا

جايگذاری يك اتم ليتيوم درون ياختهی واحد شبکه بلوری،

کند ،ادامه دارد

مکانهای متفاوت ممکن در نظر گرفته شده است

واهلش سیستم

جایگذاری اتم لیتیوم درون شبکه بلوری

پس از واهلش سيستم برای اينکه مشخص شود کدام يك از اين

مثالهايی برای مکانهای جايگذاری اتم ليتيوم هم در ناحيه درون

سه پيکربندی پايدارترند بايد انرژی بستگی هرسه سيستم را

و هم در ناحيه بين نانولولهها در شکل( )1مشخص شده است.

محاسبه کرده و با هم مقايسه شود ،سيستمی که دارای کمترين

مکان  ،Iمکانی است در ناحيه درون نانولوله ،واقع در مرکز و

انرژی بستگی است پايدارتر میباشد .انرژی بستگی از رابطه ()1

مکانهای  IIو  ،IIIمکانهايی هستند در ناحيه بين نانولولهها،

محاسبه شده است[:]1

بهطوریکه مکان  IIمکانی است که يك اتم ليتيوم با فاصله مساوی

()1

از دو نانولوله نزديکترين همسايه خود قرار دارد و مکان  IIIمکانی

در رابطه ( Et bclean ،)1و  ، Et  b d o p e dمقدار انرژی کل دسته

است که يك اتم ليتيوم با فاصله مساوی از چهار نانولوله

نانولوله بلوری سيليکن کاربيد ،بهترتيب مربوط به حالت پيش و

نزديكترين همسايه خود قرار دارد.

پس از جايگذاری ليتيوم ، E Li ،مقدار انرژی اتم ليتيوم در حالت

چهارگوشیای است که ارتفاع آن متناسب با نوع ساختار

Eb  Et bdoped   Et bclean  nELi 

منزوی و  nتعداد اتمهای ليتيومی که درون ياخته يکه جايگذاری
شدهاند ،میباشد .سطح مقطع گسترش يافته نانولههای بلوری

SiC

که يك اتم ليتيوم درون ياخته يکه آنها جايگذاری شده ،پس از
واهلش سيستم با استفاده از نرم افزار  XCrySDenرسم شده و در
شکل :1نمايشی از چند مکان مختلف برای جايگذاری اتم ليتيوم درون دسته

شکل( )2نشان داده شده است .همچنين سطح مقطع گسترش يافته

نانولوله بلوری سيليکن کاربيد،

اين شبکه بلوری در حالت خالص نيز برای مقايسه در اين شکل

با جايگذاری اتم ليتيوم ،ياخته يکه تحت فشار قرار میگيرد به

نشان داده شده است .همانطور که در شکل ( -2ب) و ( -2د)

منظور کاهش و از بين بردن اين فشار ،ابتدا ثابتهای شبکه بهينه

مشاهده میشود پس از واهلش سيستم ،سطح مقطع  SiCNTsدر

شده است و حجم بهينه که همان حجمی است که بهازای آن فشار

شبکه بلوری ،همانطور که انتظار میرود به شکل دايره میباشد و

وارد بر ياخته يکه تقريباً صفر و انرژی سيستم کمينه میشود،

نسبت به پيش از جايگذاری اتم ليتيوم تغييری نکرده است ،زيرا با

محاسبه شده است .جايگذاری اتم ليتيوم در نواحی مختلف شبکه

جايگذاری اتم ليتيوم در مکان  ،Iاتم ليتيوم در فاصله مساوی از اتم

نانولوله بلوری باعث ناهمگنی محيط اطراف اتمهای روی ديواره

های روی ديواره هر نانولوله قرار دارد و به همه اتمهای روی
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ديواره هر نانولوله ،به يك اندازه نيرو وارد میشود .با جايگذاری

جدول .1مقادير انرژی کل و انرژی بستگی مربوط به دسته نانولوله بلوری در

اتم ليتيوم در مکان  ،IIIاتمهای روی ديواره هر چهار نانولوله

حالت خالص و پس از جايگذاری اتم ليتيوم.
خالص

همسايه اتم ليتيوم ،که به يك فاصله از اتم ليتيوم قرار دارند به يك
اندازه تحت تأثير اتم ليتيوم قرار میگيرند ،همچنين تقارن بلور در
راستای  xو  yبرای جايگذاری اتم ليتيوم در مکانهای  Iو

III

يکسان میباشد .اما ،با جايگذاری اتم ليتيوم در مکان  -2( IIج) ،به
علت عدم تقارن بلور در راستای  xو  yبه اتمهای روی ديواره
نانولوله که در فاصله نزديکتری به اتم ليتيوم قرار دارند در راستای
 xنسبت به راستای  yنيروی بيشتری وارد میشود ،بنابراين در طی
فرايند واهلش تمام اتمهای روی ديواره نانولوله به نحوی حرکت
میکنند .که نيروی روی تك تك اتم ها به کمتر از 0/02 eV/Å
برسد .همانطور که انتظار میرود پس از واهلش سيستم به علت
عدم تقارن ،شکل سطح مقطع نانولولهها در شبکه بلوری تغيير
چشمگيری کرده و از دايره به بيضی تغيير شکل پيدا کرده است

انرژی کل

-301/131

اتم لیتیوم در

اتم لیتیوم در

اتم لیتیوم در

مکان I

مکانII

مکانIII

-301/541

-301/503

-301/511

()Ry

انرژی

-2/011

-

-1/111

-2/352

بستگی( ) eV

با جايگذاری اتم ليتيوم در مکان  IIIانرژی بستگی شبکه بلوری
مقدار منفیتری خواهد داشت به همين دليل پايدار میباشد .از اين
رو در اين حالت تقارن شبکهای بهتر حفظ خواهد شد.

ساختار نواری
در شکل ( )3ساختار نواری مربوط به پايدارترين دسته نانولوله
بلوری سيليکن کاربيد بهازای جايگذاری يك اتم ليتيوم درون ياخته
يکه رسم شده است همچنين ساختار نواری مربوط به حالت پيش
از جايگذاری اتم ليتيوم نيز برای مقايسه آورده شده است .مطابق
شکل ( -3ب) جايگذاری اتم ليتيوم منجر به معرفی حالتهای
جديدی در نوار رسانش میشود .محاسبات ساختارنواری نشان

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

داده شده است که پس از جايگذاری ليتيوم درون نانولوله بلوری
در اثرانتقال بار از ليتيوم به نانولوله و افزايش چگالی الکترونها،
انرژی فرمی به مقدار  0/131eVافزايش يافته و به سمت نوارهای
رسانش جابهجا میشود.

شکل :2سطح مقطع گسترشيافته دسته نانولوله بلوری سيليکن کاربيد پس از واهلش
( ،الف) در حالت خالص ،و پس از جايگذاری يك اتم ليتيوم(،ب) در مکان ،I
(ج) در مکان  IIو (د) در مکان III

پس از واهلش سيستم انرژی کل دسته نانولوله بلوری در حالت
خالص و پس از جايگذاری اتم ليتيوم در جدول ( )1ليست شده
است ،همچنين انرژی بستگی برای هر سه پيکربندی مربوط به
جايگذاری اتم ليتيوم محاسبه شده و نتايج در جدول ( )1آورده
شده است.

(الف)

(ب)

شکل 3ساختار نواری نانولوله بلوری سيليکن کاربيد( .الف) پيش از جايگذاری
اتم ليتيوم( ،ب) پس از جايگذاری يك اتم ليتيوم در مکان .III

با قطع حالتهای جديد بوجود آمده در نوار رسانش توسط خط
تراز فرمی ،نانولوله بلوری جايگذاری شده با اتم ليتيوم ويژگی
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فلزی پيدا میکند که در توافق با محاسبات نظری ديگران
میباشد[.]4،5

چگالی حالتها
نمودار چگالی حالتها برای دسته نانولوله بلوری سيليکن کاربيد
در حالت پيش و پس از جايگذاری اتم ليتيوم در شکل ( )4رسم
شده است .خط تراز انرژی فرمی با خط چين نشان داده شده است.
همانطور که در شکل (-4الف) نشان داده شده است ،پيش از
جايگذاری اتم ليتيوم چگالی حالتهای الکترونی در اطراف انرژی
فرمی صفر میباشد ولی مطابق با شکل ( -4ب) با جايگذاری اتم
ليتيوم بهدليل انتقال بار از ليتيوم به اتمهای روی ديواره نانولوله،
چگالی حالتهای الکترونی در اطراف انرژی فرمی به سمت مقادير
باالتر افزايش میيابد.

1/110

1/110

1/1100

شکل : 1توزيع چگالی بار )) (e/(Å3در ياخته يکه ،مربوط به جايگذاری يك
اتم ليتيوم در مکان .III

نتیجه گیری
عدم تغيير شکل هندسی نانولولهها در شبکه بلوری ،بهازای
جايگذاری اتم ليتيوم درون ياخته يکه منجر به ذخيره و تخليه آسان
اتم ليتيوم در شبکه بلوری میشود .محاسبات ساختار نواری نشان
داد که بهازای جايگذاری يك اتم ليتيوم درون ياخته يکه ،انرژی
فرمی به سمت نوارهای رسانش جابهجا میشود و حالتهای
جديدی در نوار رسانش بهوجود آمد .گرچه شبکه بلوری سيليکن
کاربيد يك نيمرسانا با گاف غير مستقيم میباشد ،پس از
جايگذاری اتم ليتيوم در شبکه بلوری مورد مطالعه ،شبکه بلوری

(الف)

اندکی ويژگی فلزی پيدا میکند و در نتيجه میتوان شبکه بلوری
جايگذاری شده با اتم ليتيوم را در قطعات الکترونيکی که رسانايی
ضعيفی الزم است بهکار برد.

مرجعها
(ب)
شکل :4نمودار چگالی حالتها برای دسته نانولوله بلوری سيليکن کاربيد مربوط
به (الف) پيش و (ب) پس از جايگذاری اتم ليتيوم در ياخته يکه
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