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خواص الکترونیکی و مغناطیسی نقاط کوانتومی گرافن مثلثی با لبه اثر اندازه بر روي  بررسی

  زیگزاگ 
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  چکیده

  

محاسـبات  . ساختار متفاوت از نقاط کوانتومی گرافن مثلثی با لبه زیگزاگ بررسی شده اسـت  ارهچ خواص الکترونیکی و مغناطیسیدر این پژوهش 

در  دهـد  نتایج نشـان مـی   پتانسیل انجام گرفته است تقریب شبهو بر مبناي در چارچوب نظریه تابعی چگالی  و SIESTA محاسباتی با استفاده از کد

اسـت و  گاف اسپینی کـل افـزایش و در نتیجـه رسـانندگی کـاهش یافتـه         کربن هاي اتم ایش تعدادبا افز نقاط کوانتومی گرافن مثلثی با لبه زیگزاگ

  .یابد هاي کربن خاصیت مغناطیسی نیز افزایش می همچنین با افزایش تعداد اتم. آید ساختار پایدارتري به دست می

  

Study of the effect of size on the electronic and magnetic properties of triangular 
graphene quantum dots with zigzag edges 
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Abstract 
 

In this study the electronic and magnetic properties of four different structures of triangular graphene quantum dots with 
zigzag edges is studied. . calculations within the framework of density functional theory and based on the approximation 
pseudo potential using the SIESTA code have been investigated. The results show in  triangular graphene quantum dots 
with zigzag edges With increasing number of carbon atoms Total spin gap increased And thus the conductivity is reduced 
and Stable structure is achieved Increasing the number of carbon atoms Magnetism increases. 

 
PACS: 31,75,81 

 خواص مغناطیسی –خواص الکترونیکی  –نظریه تابعی چگالی  – نقاط کوانتومی گرافن: هاي کلیدي واژه
 

  :قدمهم

  

، صـفحاتی از  )هـاي گرافنـی   نـانو دیسـک  (نقاط کوانتومی گرافنـی  

 100گرافن به قطر یک اتم هستند کـه در تمـام ابعـاد کـوچکتر از     

هـاي الکتریکـی، مغناطیسـی، اپتیکـی و      ویژگـی . باشـند  نانومتر مـی 

نکتـه قابـل   . ها تابع ابعاد و بلورشناسی این نقاط اسـت  شیمیایی آن

. وجود پیوندهاي معلق اسـت   گرافنی توجه در مورد نقاط کوانتومی

دارد بـه   sp2هر اتم کربن در ساختار گرافن سه اوربیتال هیبریدي 

سـه اوربیتـال   . انـد  که عمود بر صفحه قرار گرفته pzاضافه اوربیتال 

هیبریدي هر کدام با اوربیتال هیبریدي اتم کربن کنـاري در صـفحه   

x-y  هـا بـا بریـدن     بـراي ایجـاد نانودیسـک   . کننـد  پیوند برقرار مـی

کـه در لبـه    C-Cصفحات گـرافن در حقیقـت یکـی از پیونـدهاي     

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             523
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

شود که این مسـأله باعـث ایجـاد     گیرد، قطع می نانودیسک قرار می

شـود و ایـن الکتـرون     یک پیوند آزاد هیبریدي با یک الکتـرون مـی  

ایـن  . هـاي اطـرافش دارد   ا اتـم شدیداً تمایل به برقرار کردن پیوند ب

نامند که به علت انرژي بسـیار بـاالیش    پیوند آزاد را پیوند معلق می

. هـاي سـرگردان دارد   تمایل بسیار زیادي به برقراري پیونـد بـا اتـم   

شود نقـاط کوانتـومی گرافنـی انتخـاب      همین خصوصیت باعث می

اده از با اسـتف . مناسبی براي سنسورهاي گازي با حساسیت باال باشد

هـا را   توان بـازده بـاتري   نقاط کوانتومی گرافن به جاي سیلیکون می

ــزایش داد ــراي ســاخت  از نقــاط کوانتــومی مثلثــی مــی . اف ــوان ب ت

. هاي نانومکانیک استفاده کرد ترانزیستور و همچنین ساخت سوییچ

ترونیک با اسـتفاده از ایـن نقـاط     همچنین با توجه به اهمیت اسپین

و شـیر   ]٢[فیلترهـاي اسـپینی   ،]١[ي اسـپینی هـا  تـوان حافظـه   می

  . طراحی کرد ]٣-۵[اسپینی

  :روش محاسبه
 

یکی از نکات مهم در مطالعه ساختار الکترونیکی نقاط کوانتومی، 

توان از  الکترون است که می - کنش الکترون بررسی اثرات برهم

هاي مختلفی براي وارد کردن این اثرات در محاسبات استفاده  نظریه

ها، استفاده از روش نظریه تابعی  ترین روش یکی از مناسب .کرد

است که در این پژوهش از این روش  ]۶و٧[شم –چگالی کوهن 

در اصلی مسئله  .استفاده شده است SIESTAو کد محاسباتی 

یکی . شم است -کوهن  حل معادله یمحاسبات نظریه تابعی چگال

پتانسیل  روش شبهاستفاده از  ،شم – هاي حل معادله کوهن از روش

براي . تقریب استفاده شده است این از SIESTAدر کد است که 

 - ابتدا با در نظر گرفتن طول پیوندهاي کربنانجام این پژوهش 

ساختار متفاوت  چهارها براي  هیدروژن جایگاه اتم - کربن و کربن

سپس  ،محاسبه شد زیگزاگنقاط کوانتومی گرافن مثلثی با لبه 

ساختار به روش استاندارد شیب  چهاراین دقیق ساختار هندسی 

سازي طول پیوند  ه است که پس از بهینهسازي شد بهینه ١مزدوج

و طول  آنگستروم 098/1-101/1 در بازه بین هیدروژن –کربن 

 44/1تا  40/1هاي کربن مختلف بین  کربن براي اتم –پیوند کربن 

 نیزه در نظر گرفته شدول ابعاد ابرسل .به دست آمدآنگستروم 

Å١۵Å×25Å ×25 که نقاط کوانتومی گرافن مثلثی با لبه  باشد می

  . گیرد این سلول قرار می x-y  هدر صفح زیگزاگ

                                                 
1 standard conjugate gradient 

  :نتایج محاسبات

  

براي چهار ساختار  ها جایگاه دقیق اتم و یافتنسازي  پس از بهینه

متفاوت از نقاط کوانتومی گرافن مثلثی با لبه زیگزاگ، با توجه به 

باشند،  می راي خاصیت مغناطیسیاین نکته که این چهار ساختار دا

 2و  1شکل در  ها اسپینی مربوط به آنهاي  چگالی حالت نمودار

 براي HOMO – LUMO انرژي گافانرژي کل،  سپس. رسم شد

 محاسبه پایین و مغناطش براي این ساختارهااسپین  وباال اسپین 

  .گردید

  

  

  
  هاي اسپینی براي چگالی حالت: 1شکل 

  C22H12) ب C18H9) الف
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  هاي اسپینی براي چگالی حالت: 2شکل 

  C46H18) ب C33H15) الف

  

ها براي اسپین باال  و اختالف چگالی حالت 2و  1توجه به شکل با 

خاصیت این چهار ساختار داراي که  یمریگ مینتیجه  اسپین پایینو 

شود که در تمام این  مشاهده می همچنین .باشند میفرومغناطیس 

 و پاییناسپین  براي HOMO – LUMO انرژي گاف ساختارها 

باال متفاوت و اسپین پایین در مقایسه با اسپین باال گاف اسپین 

باالتري انرژي کوچکتر و در نتیجه داراي خاصیت رسانندگی 

 انرژي گاف نیز انرژي کل، مغناطش و  1در جدول  .است

HOMO – LUMO کل اسپینی و گاف اسپین باال و اسپین پایین 

   .براي این ساختارها با یکدیگر مقایسه شده است

ها گاف  شود با افزایش تعداد کربن مشاهده می 1با توجه به جدول 

یابد و ساختار  می اسپینی کل افزایش و در نتیجه رسانندگی کاهش

  هاي کربن همچنین با افزایش تعداد اتم. آید پایدارتري به دست می

 .یابد خاصیت مغناطیسی نیز افزایش می

  

  

  

-HOMO انرژي ، انرژي کل، گاف µBمقایسه مغناطش بر حسب : 1جدول 

LUMO  اسپینup  وdown گاف اسپینی کل و  

 

  

مغناطش 

بر حسب 

µB  

  

  

ETotal (eV)  

  

  

گاف 

  اسپینی کل

(eV)  

گاف 

انرژي 

اسپین 

down 
(eV) 

گاف 

انرژي 

 upاسپین

(eV) 

  

  مقایسه

1  34/2250-  72/0  78/2  86/2  C18H9  

2  17/3757-  79/0  44/2  49/2  C22H12  

3  57/5588-  81/0  34/2  38/2  C33H15  

4  52/7744-  83/0  14/2  28/2  C46H18  

  

  

  :گیري نتیجه

  

 و مغناطیسی براي چهار ساختار کیش خواص الکتریدر این پژوه

با لبه زیگزاگ با فرمول کلی از نقاط کوانتومی گرافن مثلثی 

C13H9، C22H12، C33H15  وC46H18  توسط کد محاسباتی

SIESTA نتایج  .ه استبر پایه نظریه تابعی چگالی بررسی شد

ها گاف اسپینی کل افزایش و  با افزایش تعداد کربن دهد نشان می

پایدارتري به دست  ررسانندگی کاهش یافته و ساختانتیجه  در

همچنین تمام این ساختارها خاصیت فرومغناطیس دارند و . آید می

براي اسپین باال بزرگتر از اسپین  HOMO – LUMOگاف انرژي 

پایین بوده و در نتیجه اسپین پایین در مقایسه با اسپین باال سهم 

افزایش تعداد  ارند و نیزر ساختار دچهااین بیشتري در رسانندگی 

هار ساختار افزایش خاصیت مغناطیسی چباعث   کربنهاي  اتم

  . شود می
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