
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 زمان حوزهكربن به روش تفاضل متناهی در  هاي نانولوله بر مبتنی فوتونی بلورهايبررسی 
 

 
  نسرین جاللی
 استاد دانشگاه

njalali24@yahoo.com  
 

 بابک ایران دوست آذر

 استاد دانشگاه
ba_ir_az@yahoo.com 

 
 
 

 چکیده 

 انون ساختارهاي نوین مبتنی بر نانولوله هاي كربنی پرداخته ایم. بعد از آشنایی با بررسی بهدر این پروژه 

 و مفاهيم برخیلوله هاي كربن، ساختار نانولوله هاي كربنی تک دیواره را مورد مطالعه قرار داده سپس 

 بردارهاي گرافين و. همچنين ساختار معرفی كرده ایم كربنی ي نانولوله توصيف براي نياز مورد بردارهاي

 بطه اي بيان كردیم كه بردار پيچشو طبق را داده آن نشان روي بر كربنی ي نانولوله و گرافين ي شبكه

 بردار متمایز ازكه این  باشد می كربنی ي نانولوله ایجاد براي گرافين پيچش جهت و ميزان ي دهنده نشان

 مربعی فوتونی بلورهاي و  كربنی هاي نانولوله توسط فوتونی بلورهايساخت  سلول واحد گرافين می باشد.

 با را فوتونی بلور نوع این نواري ساختار و هداد قرار مطالعه مورد را كربنی هاي نانولوله از شده ساخته

 و براي قطبش دوبعدي حالت در پاشنده مواد براي بسامد ي حوزه در محدود هاي تفاضل روش از ستفادها

TM بر مبتنی فوتونی بلورهاي ي مطالعه به باال كيفيت ضریب با كاواكی به دستيابی براي .كردیم محاسبه 

 هاي الكترون دليل به فوتونی بلورهاي این ساختارنوارينتایج این بود كه  .ایم پرداخته كربنی هاي نانولوله

 .باشد می تخت باند داراي كربنی ي نانولوله در باال تحرك با آزاد شبه

 

  ، نانومواد دي الكتریکنانولوله ي كربنی، بلور فوتونیواژگان كلیدي: 
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 مقدمه  

مورد بررسی قرار دادند. این ساختار كروي شبيه  60Cیا  2ساختار جدیدي از كربن را به نام فولرین 5گروه اسملی 5891در سال 

 اتم قطعه هر رئوس روي و شده پوشيدهقطعه شش ضلعی  22قطعه پنج ضلعی و  52یک توپ فوتبال است كه سطح آن از 

  .دارد قرار كربن هاي

. ناميد كربنی ي نانولوله را آن ساختارش و شكل به توجه با و كرد مشاهده را كربن از جدیدي ساختار 3ایجيما 5885در سال 

 انواع ساختار نوع این البته. نظر گرفت در شده لوله گرافين یا گرافيت ي صفحه یک صورت به توان می را كربنی ي نانولوله

 و نانومتر چند ي مرتبه از نانولوله قطر .كند می تغيير دیگر نوع به نوعی از آن الكترونيكی و مكانيكی خواص كه دارد مختلفی

 .است متر سانتی یا ميكرومتر ي مرتبه از آن طول

 هايروش  گرفته و صورت باشند، شده صف مرتب طور به كه كربنی هاي نانولوله رشد براي بسياري هاي تالش تاكنون

 و دهد نمی را ها نانولوله ساخت تناوبی امكان ها روش این از برخی .(Teo, 1534)است شده پيشنهاد آن انجام براي مختلفی

 بسيار و شود می كوچكی خيلی مساحت به محدود داد، رشد متناوب صورت به را ها آرایه توان می كه هم دیگر هاي روش در

 قادر كه دهند پيشنهاد را روشی توانستند بوستون، دانشگاه در و همكارانش 4براي اولين بار كمپا 2223است. در سال  هزینه پر

 ایجاد كربنی هاي نانولوله از ضلعی، شش ساختار با متناوب و منظم هايه آرای وسيعی،نسبتاً  مساحت در كم، ي هزینه با بود

 با و. دانستند آن سطح از نورمرئی ثرمؤ پراش و بازتاب ي نتيجه را آرایه شدن دیده رنگارنگ گروه، ینا .(Kempa, 2003)كند

 به تواند می كه كردند بينی پيش است، شده ساخته ها نانوميله از كه ضلعی شش فوتونی بلور یک با ساختار این ي مقایسه

 .كند عمل فوتونی انرژي گاف با بلوري عنوان

 شبكه كه آنجایی از .(Wang, 2005)بسازد كربنی هاي نانولوله از مثلثی ي شبكه یک توانست، گروه همين 2221 سال در

 ابرلنزها و منفی شكست ضریب جمله از بيشتري كاربرد دارد، ضلعی شش ساختار به نسبت بيشتري تقارن ي درجه مثلثی،

 تر پایين خيلی نواحی یعنی پایين، بسامدهاي در نوري، ناهمسانگردي و منفی شكست جمله از ها پدیده برخی .داشت خواهد

 مانند ساختار ،بنابراین. است ساختار تناوب دوره از بزرگتر خيلی موج طول بسامدها، این در. هستند رویت قابل انرژي گاف از

      كرد. محاسبه ثرؤم شكست ضریب مانند ثريؤم پارامترهاي آن براي توان می كه كند می عمل همگن محيط یک

(Gumen ,2008- Reyes, 2005) 

 یک نواري ساختار زمان ي حوزه در محدود هاي تفاضل روش از استفاده با همكارش و 1(Lidoriks)ليدوریكس 2228 سال در

 داراي ساختار این كه دادند نشان و( Lidoriks, 2009) كردند رسم را كربنی هاي نانولوله از متشكل ضلعی شش بلورفوتونی

 .باشد می انرژي گاف

 

 تک دیواره كربنی هاي نانولوله ساختارو  كربنی هاي آشنایی با نانولوله

 نمی تجاوز nm52 از الیه تک نوع قطر .رددگ تقسيم چندالیه و الیه تک ي عمده بخش دو به توان می را كربنی ي نانولوله

 صورت به توان می را دیواره تک كربنی ي نانولوله یک .رسد می هم نانومتر صد چند به الیه چند نوع قطر كه درحالی كند،

 نشان داده شده  5 شكل در كه همانطور دیواره، چند نوع و. كرد تصور است شده لوله اي استوانه صورت به كه گرافين الیه یک

 

                                                      
1. Smally 

2. Fullerene 

3. Ijima 

4. K. Kempa 

5 .E. Lidoriks  
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 مورد بردارهاي و مفاهيم برخی معرفی به بخش این در .اند گرفته بر در را یكدیگراستوانه هاي تک مركزي هستند كه است 

 .پردازیم می كربنی ي نانولوله توصيف براي نياز

 

 
 دیواره  چند ي نانولوله . 1شکل 

 

وجود دارد. در  3و پيچشی 2، زیگزاگ5صندلی شكل دسته هاي نام به كربنی ي نانولوله نوع سه گرافين، پيچش جهت به توجه با

 ساختار این سه نوع نانولوله را مشاهده می كنيد. 2شكل 

 

 
 دیواره الف( دسته صندلی شکل ب( زیگزاگ ج( پیچشی  تک كربنی هاي نانولوله انواع .2شکل

 

                                                      
1. Armchair 

2. Zigzag 

3. chiral 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 گرافين ساختار 3شكل در .كنيم می تعریف را پيچش بردار كنيم مشخص را كربنی ي نانولوله نوع راحتی به بتوانيم اینكه براي

 بردارهاي دهيم می نشان    با كه باشد می 44/5  گرافين ي شبكه در كربن اتم دو بين ي فاصله .كنيد می مشاهده را

 می باشد. =بردارهاي شبكه هستند كه 

 

 
 آن روي بر كربنی ي نانولوله و گرافین ي شبکه بردارهاي نمایش و گرافین ساختار .3شکل 

 

 نشان بردار این. كنيم تعریف شود، می داده نمایش  با كه را، پيچش بردار توانيم می شبكه بردارهاي از استفاده با اكنون

 .باشد می كربنی ي نانولوله ایجاد براي گرافين پيچش جهت و ميزان ي دهنده

                                                                                                                                           (   5رابطه )

 نام این از پيش را كه نانولوله انواع mو  n مقدار روي از. باشد می  و هستند صحيح اعداد  mو n رابطه این در

 حالت این از هيچكدام اگر و زیگزاگ، نوع باشد از m=0 اگر شكل، صندلی دسته نوع ازباشد  n=m اگر. كنيم می تعریف بردیم

 .شود می محاسبه پيچش روي بردار از نيز نانولوله قطر. باشد می پيچشی نوع از نيفتد اتفاق ها

 ,                                                                         (2رابطه )

  

 می باشند. و   كه كنيد توجه 2رابطه ي  ي محاسبه براي

 نانولوله محور جهت در یكه بردار شود، می داده نشان با كه بردار، این. است انتقال بردار داریم، سروكار آن با كه دیگري بردار

 .باشد می كربنی ي

 (                                                                                                                        3رابطه )

 :شوند می تعریف صورت این به كه هستند صحيح اعداد 2tو  1tباال  رابطه ي در

   ,(                                                                                                        4رابطه )

Rd كرد، محاسبه به راحتی توان می را بردار طول بنابراین. باشد می   وبين مشترك مخرج بزرگترین 

 :با است برابر كه

 (                                                                                                                       1رابطه )
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 بنابراین نانولوله واحد سلول

 كربنی، ي شده ایجاد مستطيل

 بنابراین. می شود تعریف  و بردارهاي از استفاده با گرافين واحد حاليكه سلول در باشد، می  و بردار  دو توسط

 :با است برابر كربنی نانولوله ي از واحد سلول یک موجود داخل هاي ضلعی شش تعداد

                                                                                                                                 (6ابطه )ر

 

 .می باشد واحد سلول یک داخل كربن اتم 2Nبنابراین 

 ترتيب،ه ب  و می توان به دست آورد، كه در آن  رابطه ي  به توجه با نيز را معكوس ي شبكه بردارهاي

 .هستند كربنی نانولوله ي معكوس ي شبكه و واقعی شبكه ي بردارهاي

                                            (                               7رابطه )

 بردارهاي شبكه معكوس گرافين هستند، كه برابرند با: و  ، 7در رابطه ي 

                                                  (                                          9رابطه )

 

 فوتونی بلورهاي بر اي مقدمه

، محيطی 4داده در شكل نشان فوتونی بلور .شود می گفته مختلف شكست ضرایب با موادي از منظم اي آرایه به فوتونی بلور

 در همچنين است متشكل از دو ماده یا چند ماده با ثابت گذردهی مختلف كه به صورت متناوب در كنار یكدیگر قرار گرفته اند.

 شدت به ساختارهایی فوتونی بلورهاي. كنيد می مشاهده را بعدي سه و دو بعدي لاومتد فوتونی بلورهاي از تعدادي 1شكل

. باشد می شده تابيده موج بسامد تابع شدت به آنها بازتاب و انتقال ضرایب كه معنی این ، به(5398)خراسانی،هستند پاشنده

 شود می حداقل ماده در نور جذب باشند، متفاوت كافی ي اندازه به بلور ي دهنده تشكيل ي ماده دو الكتریک دي ضرایب اگر

 .شود می انرژي گاف ایجاد سبب مرزها در پراكندگی و شده، مقایسه قابل نور موج طول با محيط تناوبهاي از یكی حداقل و

 .بود نخواهد پذیر امكان وجه هيچ به موج انتشار بسامدها از اي بازه براي یعنی
 

 
 بلور فوتونی یک بعدي .4شکل
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 شده ساخته بعدي سه و بعدي دو فوتونی بلورهاي از تعدادي .5شکل

 (Lupu, 2004- Chen and Takayama and Seet, 2005) 

 

 

 منظور به توانيم می ساختارها این از مثال براي .است یافته افزایش شدت به اخير ي دهه در فوتونی بلورهاي كاربرد

 و، (Yablonovitch, 1987) خودبخودي تابش از جلوگيري ،(John, 1987) (كاواك و موجبرها طراحی براي)نور متمركزسازي

 .كنيم استفاده (Bensity, 2006- Wang, 2004) ابرلنزها و منفی شكست ضریب ایجاد

 ,Xia) ، و فلزات(Campbell, 2000)، پليمرها (Talneau, 2002- Lidorikis, 2004)ها  هادي نيمه مانند مختلفی مواد از تاكنون

2000- Fan,1996)  استفاده شده است.براي ساخت بلورهاي فوتونی 

 فنی مشكالت دليل به همواره قرمز، مادون به نزدیک یا نورمرئی ي گستره با متناسب تناوب دوره با فوتونی بلورهاي ساخت

 جالبی مكانيكی خواص و بوده باال كيفيت با الكتریک دي نانومواد كربنی، هاي نانولوله كه آنجایی از. است بوده چالش یک

 .باشند می فوتونی بلورهاي ساخت براي محتمل اجزائی دارند،

 

 كربنی هاي نانولوله از استفاده با فوتونی بلور ساخت

و روش هاي  گرفته صورت باشند، شده صف مرتب طور به كه كربنی هاي نانولوله رشد براي بسياري هاي تالش تاكنون

 ها نانولوله امكان ساخت تناوبی. برخی از این روش ها (Teo and Wei, 2001- Tu, 2002)مختلفی براي آن پيشنهاد شده است

 كوچكی خيلی مساحت به داد، محدود رشد متناوب صورت به را ها آرایه توان می كه هم دیگري هاي روش در و دهد نمی را

 را روشی توانستندبراي اولين بار كامپا و همكارانش در دانشگاه بوستون،  2223 سال در .است هزینه پر بسيار و شود می

 از ضلعی، شش ساختار با متناوب و منظم اي آرایه وسيعی، مساحت نسبتاً در كم، ي هزینه با بود قادر كه دهند پيشنهاد

 آن سطح از نورمرئی ثرمؤ پراش و بازتاب ي هنتيج را آرایه شدن دیده رنگارنگ این گروه، .كند ایجاد كربنی هاي نانولوله

 كه كردند بينی پيش است، شده ساخته ها نانوميله از كه ضلعی شش فوتونی بلور یک با ساختار این ي مقایسه با و دانستند

 .كند عمل فوتونی انرژي گاف با بلوري عنوان به تواند می

 ي درجه مثلثی، بسازد. از آنجایی كه شبكه كربنی هاي نانولوله از مثلثی ي شبكه همين گروه توانست، یک 2221در سال 

 .داشت خواهد ابرلنزها و منفی شكست ضریب جمله از بيشتري كاربرد دارد، ضلعی شش ساختار به نسبت بيشتري تقارن

 انرژي گاف از تر خيلی پایين نواحی یعنی پایين، هاي بسامد در نوري، ناهمسانگردي و منفی شكست جمله از دیده هاپبرخی 

 همگن محيط یک مانند ساختار بنابراین، .می باشد شبكه تناوب دوره از بلندتر موج طول بسامدها، این در .هستند رویت قابل

  .كرد محاسبه ثرؤم شكست مانند ضریب ثريمؤ پارامترهاي آن براي می توان كه می كند عمل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

در سال  و ليدوریكس 2228

 با همكارش روش از استفاده

 رسم را كربنی هاي نانولوله از متشكل ضلعی شش بلورفوتونی یک نواري ساختار زمان ي حوزه در محدود هاي المان

 و نشان دادند كه این ساختار داراي گاف انرژي می باشد.  (Garcia-Vidal, 1997)كردند

 

 كربنی ي نانولوله بر مبتنی فوتونی بلور نواري ساختار ي محاسبه

 استفاده 5زمان ي حوزه در متناهی هاي تفاضل روش از كربنی ي نانولوله بر مبتنی فوتونی بلور نواري ساختار ي محاسبه براي

 می ناهمسانگرد گرافيت مانند ها آن الكتریک دي ضریب كه است این كربنی هاي نانولوله مهم هاي ویژگی از یكی .كرده ایم

 نوع ، بهو  دي الكتریک،  پاسخ توابع موازي و عمودي هاي لفهمؤ و است ناهمسانگرد شدت به گرافيت. باشد

 گرافيت هاي الیه با چون باشد محور با موازي ميدان اگر، كربنی ي نانولوله یک براي .دارند بستگی الكتریكی ميدان قطبش

 محاسبات در لفهمؤ دو هر نباشد محور با موازي ميدان اگر اما .بگيریم نظر در باید  ي لفهمؤ تنها بود خواهد موازي هم

 براي خوبی تقریب با را گرافيت الكتریک دي تابع توان می كنيم، صرفنظر كربنی ي نانولوله در انحنا اثر از اگر .شوند می وارد

 .برد كار به نيز كربنی ي نانولوله

 

 

 ميدان اگر می شود. تعریف الكترومغناطيس موج براي قطبش نوع دو الكتریكی و مغناطيسی هاي ميدان هاي لفهمؤ به توجه با

 گاف ایجاد براي بهينه قطبشخواهد بود.  TM (TE) نوع از قطبش باشد موج انتشار ي صفحه بر عمود (مغناطيسی) الكتریكی

 ي آرایه دو هر قطبش، نوع این براي است. TMقطبش  شكل، اي استوانه هاي الكتریک دي از هاي هآرای در فوتونی انرژي

  می توان. شود گرفته نظر در باید ي  مولفه تنها TM قطبش برايبنابراین  .هستند مناسب ضلعی شش یا مربعی

 آورده 5جدول در مدل این به مربوط پارامترهاي .كرد سازي شبيه 8ي رابطه طبق لورنتز-مدل درود از استفاده با را 

 .شده اند

                             (                                                       8) رابطه

 

 ev. تمامی عددها برحسب و   مربوط به بخش درود است، كه درآن  M=0لورنتز.  -( پارامترهاي مربوط به مدل درود5جدول 

  هستند.

 

m  

0 2.32 0.00 2.09 

1 1.58 .74 4.32 

2 2.59 2.38 5.19 

3 1.60 4.46 8.25 

4 1.01 14.42 3.61 

5 2.17 14.12 14.63 

6 9.94 16.36 14.97 

7 8.4 21.45 6.05 

                                                      
1- Finite Difference Time Domain (FDTD)  
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 روش در متناهی تفاضل

 پاشنده مواد براي زمان ي حوزه

 روش این .است الكترومغناطيسی هاي پدیده سازي شبيه در پركاربرد هاي روش از یكی زمان ي حوزه در متناهی تفاضل روش

 در مبسوط توضيحات. شود می استفاده باند ساختار ي محاسبه در هم و فوتونی بلورهاي در موج انتشار سازي شبيه در هم

 به تنها بخش این در بنابراین .شود می یافت (Yannopapas, 1999) مختلف مقاالت و ها كتاب در روش این جزئيات مورد

 مبتنی فوتونی بلور تحليل براي آن از تا پردازیم، می TMبراي قطبش  و دوبعدي حالت در پاشنده مواد براي روش این معرفی

  .كنيم استفاده كربنی ي نانولوله بر

 :شوند می نوشته زیر صورت به ماكسول معادالت  (TM)عرضی  مغناطيسی ميدان براي

                  (                          52رابطه )

 حل با سپس و كرده گسسته مكان ي درحوزه را ها آن باید زمان ي حوزه در متناهی تفاضل روش به معادالت این حل براي

 اي شبكه از مكان در سازي گسسته براي. كنيم بررسی را ها ميدان زمانی تحول ي نحوه متوالی، زمانی هاي گام در معادالت

 نسبت ميدان یک شبكه ي نقطه هر به حالت این در. شود می استفاده شده، داده نشان 6شكل در آن ي نمونه سلول یک كه

 .شود می داده

 

 

 

 

 
 TMقطبش  براي فضا سازي گسسته براي نمونه سلول .6شکل

 

 :است زیر صورت به باال معادالت ي گسسته فرم

 (                                   55رابطه )
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 معادالت در دهنده نشان nباال 

 گام ي زیرنویس و زمانی

 .هستند مكان و زمان در ها مگا طول ترتيب به  و  همچنين .فضا هستند مختلف نقاط ي دهنده نشان و  هاي 

 هدكر استفاده مقاله این در اضافی دیفرانسيل معادالت روش از ما دارد؛ وجود مختلفی هاي روش پاشنده مواد سازي شبيه براي

 .(Taflove, 2005) ایم

 ي حوزه در محدود هاي تفاضل روش معمولی الگوریتم در مغناطيسی ميدان و الكتریكی ميدان بردار دو از غير به روش این در

 :نویسيم می زیر صورت به را ماكسول معادالت نتيجه در .شود می اضافه معادالت به نيز قطبش بردار زمان،

 (                                                                                                       52رابطه )

 (                                                                                     53رابطه )

 هر به مربوط فازوري ي رابطه لورنتز ي ماده براي .است درود یا لورنتزام p قطب به مربوط قطبش جریان باال ي رابطه در 

  :بود خواهد زیر صورت به الكتریكی ميدان شدت و قطب

                                                                                                         (54رابطه )

 :داریم زمان ي هحوز به معادله این انتقال و فوریه تبدیل خواص از استفاده با نتيجه در

 (                                                                                                  51رابطه )

 

 

 
 

 كه nm22ثابت شبكه ي  با فوتونی بلور یک به مربوط نواري ساختار، MATLAB افزار نرم از استفاده با و باال روابط به توجه با

 همانكه در هوا قرار گرفته اند، ساخته شده است را رسم كردیم.  nm5331 قطر با كربنی هاي نانولوله از اي آرایه از استفاده با

 ساخته فوتونی بلورهاي نواري ساختار همچون فوتونی، بلورهاي نوع اینمشاهده می شود ساختار نواري  7كه در شكلیطور

 .است كربنی ي نانولوله آزاد شبه نهاي الكترو زیاد تحرك آن دليل كه باشد، می تخت باند داراي فلزي، هاي ميله از شده

 

 
 nm5/13به قطر  دیواره چند كربنی نانولوله هاي از متشکل nm22شبکه ي  ثابت با بلورفوتونی یک به مربوط نواري ساختار .7شکل
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 گیري نتیجه

 هاي نانولوله ساختار بر مختصر مروري ابتدا .پرداختيم كربنی ي نانولوله بر مبتنی فوتونی بلورهاي بررسی به این پروژه در

 روش با را دیواره چند كربنی هاي نانولوله از متشكل فوتونی بلورهاي نواري ساختار همچنين. داشتيمنواري  ساختار و كربنی

 شبه الكترونهاي دليل به فوتونی بلورهاي این ساختارنواري كه دادیم نشان و كردیم محاسبه زمان ي حوزه در محدود نهاي الما

 .باشد می تخت باند داراي كربنی ي نانولوله در باال تحرك با آزاد
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