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  دوجداره یکربن یهاهنانولول یکیخواص الکترون یبررس
 1ور شهری، راحله پیله1محمدرضا بنام ،1محدثه مهماندوست

 گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه،دانشگاه پیام نور)مرکز مشهد(،،مشهد 1

 

 چکیده
خواص الکترونیکی چهار نانولوله ی کربنی دو جداره زیگزاگ  SIESTA در این پژوهش ، با استفاده از محاسبات اصول اولیه و نظریه تابعی چگالی به کمک کد

هر چهار نوع نانولوله بررسی شده  د کهررسی قرار گرفت. نتایج نشان دانیم رسانا مورد ب-رسانا و نیم رسانا-نیم رسانا، نیم رسانا-رسانا، رسانا-شامل جداره های رسانا

 .توان در کاربردهایی که در آنها خاصیت رسانایی نانو لوله های دو جداره مورد نظر است استفاده کرد باشند. از این نتایج میمشخصه فلزی می دارای
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Abstract 
 

We investigated the electronic properties of  zigzag multi wall carbon nanotube which it’s walls  including 

conductor-conductor, conductor-semiconductor, semiconductor-conductor, semiconductor-semiconductor, by 

using density functional theory. Calculations showed that, this  nanotubes is metallic. These results can be used 

to applications which conductivity properties of multi wall carbon nanotubes are important. 

  

PACS No.         73,81 

 

 قدمهم

نانولوله  نیاز چند  (MWCNT)هروایچندد یهانانولوله     

 دیاند. اگرچه تولشده لیهم محور تشک  (SWCNT)وارهیدتک

 یهادر حجم باال نسبت به نانولوله وارهیچندد یهانانولوله

 شتر،یب یدگیچیپ لیآسانتر است، اما ساختار آنها به دل وارهیدتک

 ریز ( DWCNT)وارهیدود یهاولهکمتر شناخته شده است. نانول

 ریو سا یهستند اما در مورفولوژ هاوارهیاز چندد یمهم یشاخه

دارند و  ریانعطاف پذ ی.حالتباشندیها مجدارهمشابه تک هایژگیو

آنها را  یکیو مکان یکیخواص الکتر تواندیم ینقص ساختار جادیا

 یخارج یارهویفقط د وارهیدود یهادهد.اگرچه در نانولوله رییتغ

قابل  هاوارهیهرکدام از د یذات یهایژگیو یاصالح شده است، ول

و  ییدهد که استقامت گرما ینشان م قاتیحفظ شدن است.تحق

عکس تک  بر.]1[تهاسدوجداره ها بهتر از تک جداره ییایمیش

 چند کربنی هاینانولوله بودن تجاری و بودن دسترس در جداره ها

 داشته زمینه این در بیشتری هایشرفتپی که شده باعث جداره

 شده تولید شدنتجاری آستانه در محصوالتی که حدی تا باشیم

 ،یگاز یتوانند به عنوان حسگرها یدوجداره م یهانانولوله است

و نانو  هاتیوزکامپ ،نانویدانینشر م یشگرهاینما ها،کیالکترید

 حسگرها انتخاب شوند.

دو جداره  ی کربنینانولوله 4 یکیپژوهش خواص الکترون نیدر ا

-رسانا میرسانا، ن مین-رسانا، رسانا-رسانا یها وارهیبا د گزاگیز

 شده است. و مقایسه یرسانا بررس مین-رسانا میرسانا و ن
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 روش محاسبه
ی ی نظریهبرپایه Siesta [2,3]خواص الکترونیکی توسط کد 

برای [4] (LDA)و تقریب چگالی موضعی  (DFT)تابعی چگالی 

ی در نظر گرفته تبادلی انجام گرفته است.پایه-پتانسیل همبستگی

ی کربنی دوجداره را در نانولوله .باشدمی DZPشده از نوع 

ایم و پس آنگستروم در نظر گرفته 03×03×42.4ابرسلولی به ابعاد

 .124کربن -ازبهینه کردن ساختار هندسی، طول پیوند کربن

 .محاسبه شد آنگستروم

 

 
 
در ابرسلول در نظر  ی زیگزاگجدارهی کربنی دوای از نانولولهطرحواره:1کلش

 گرفته شده.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جینتا
ی کربنی ها و ساختار نواری چهار نانولولهنمودار چگالی حالت

 ،(11,0)@(3,0)،  (9,0)@(3,0)دوجداره زیگزاگ 

رسم شده  0و  .در شکل  (13,0)@(7,0)و  (12,0)@(7,0)

ی ی تک جدارهاز دو نانولوله (9,0)@(3,0)ی ولولهاست. نان

که دارای  (9,0)ی که دارای خاصیت فلزی و نانولوله (3,0)

 a-0و  a-.باشد تشکیل شده است. شکل فلزی میخاصیت شبه

گونه گاف انرژی ندارد و دارای دهد که این نانولوله هیچنشان می

 باشد.خاصیت فلزی می

که از دو جداره فلزی تشکیل  (9,0)@(3,0)پس از بررسی نانولوله

نیم رسانا -شده است، دو نانولوله با جداره های رسانا

را بررسی  (12,0)@(7,0)رسانا -و نیم رسانا (11,0)@(3,0)

رسانا با گاف انرژی نیم (11,0)جدارهی تکنمودیم. نانولوله

0.772eV (7,0)جدارهی تکاست و نانولولهی گاما در نقطه 

باشد و می ی گامادر نقطه 0.318eVسانا با گاف انرژی رنیم

نمودار  .به فلز با خاصیت رسانندگی استیک ش (12,0)ی نانولوله

چگالی حالت و ساختار نواری برای این دو نانولوله به ترتیب در 

نمایش داده شده است. از بررسی  cوb-0و  cو b–.شکل 

ی لکترونیکی جدارهنمودارها به این نتیجه می رسیم که خواص ا

ی نیمه رسانا غلبه کرده و این رسانا بر خواص الکترونیکی جداره

 .[5]باشنددارای خاصیت فلزی می دو نانولوله

ی ایم. جدارهرسانا فرض کردهی نانولوله را نیمو در پایان دو جداره

 با گاف انرژی (13,0)ی بیرونی و جداره (7,0)داخلی 

0.718eVباشد.شکل میا ی گامدر نقطه.-d دهد که نشان می

تفاوت انرژی پایین نقطه نوار رسانش و باالترین نقطه نوار ظرفیت 

برابر صفرمی باشد.   (13,0)@(7,0)نانولوله یعنی گاف انرژی برای

با وجود اینکه هر دو جداره نیم رسانا انتخاب شده اند این نانولوله 

ری نیز این پدیده یگخاصیت فلزی پیدا می کند که در پژوهش د

 .[6]گزارش شده است

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1133
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
های نانولوله دوجداره :  چگالی حالت.شکل

a)b;(3,0)@(9,0))c;(3,0)@(11,0))d;(7,0)@(12,0))

(7,0)@(13,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نانولوله دوجداره  ساختار نواری : 0کلش

a)b;(3,0)@(9,0))c;(3,0)@(11,0))d;(7,0)@(12,0))

(7,0)@(13,0) 
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        یجه گیرینت
ی کربنی برای چهار نانولوله در این تحقیق خواص الکترونیکی     

ی برپایه نظریه SIESTAی زیگزاگ با استفاده از کد دوجداره

-چهار نانو لوله با جداره های رسانا  تابعی چگالی محاسبه شد.

را  رسانانیمه-رسانارسانا و نیمه-رسانارسانا، نیمهنیمه-رسانا، رسانا

ها و ساختار نواری نشان می در نظر گرفتیم.بررسی چگالی حالت

ی مورد بررسی دارای خاصیت فلزی دهد که  هر چهار نوع نانولوله

 رسانا باشند.ی داخلی و خارجی نیمهباشند حتی اگر هردو الیهمی
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