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  با طال تزئین شده نانو نوار گرافن زیگزاگجذب سطحی اتان بر روي بررسی اصول اولیه 
 

 
مورد بررسی  با طال تزئین شده زیگزاگ اتان بر روي نانو نوار گرافن جذب سطحی مولکول با استفاده از نظریه تابعی چگالی قالهدر این م – چکیده

کمترین فاصله بین اتم طال و نانو نوار گرافن  کرده سپس تزئین ،است هفلز واسط یککه  اتم طال نو نوار گرافن زیگزاگ را باناابتدا در  قرار می گیرد.
از  انتقال بارتغییر کرده و ، انتقال بار بین اتم طال و نانو نوار گرافن زیگزاگ به دلیل چگالی حامل ها و انرژي جذب آن را بررسی می کنیم. زیگزاگ

انرژي و چگالی  نوارار و با بررسی ساخت اختارسبه مولکول اتان  با وارد کردن در مرحله بعدمشاهده می شود.  اتم طال به نانو نوار گرافن زیگزاگ
ل الکتریکی به دو سر در مرحله بعد با اعمال پتانسیاتان هستیم. انتقال بار از نانو نوار گرافن زیگزاگ تزئین شده با طال به مولکول شاهد  ،حالت ها

 این امر .را مشاهده می کنیمژ، کاهش قابلیت تحرك حامل ها در اثر وجود مولکول اتان ولتا-نانو نوار گرافنی و بررسی منحنی مشخصه جریان
  .استاتان به عنوان حسگر گاز  آنامکان استفاده ازو  رساختا نیاتغییرهدایت الکتریکی نشان دهنده 

   جذب سطحی مولکول اتان، آرایش دهی با طالنظریه تابعی چگالی، نانو نوار گرافن،  - لید واژهک
 

 مقدمه -1

در سال هاي اخیر موادي همچون نانو لوله هاي کربنی و     
ویژه مانند هدایت الکتریکی باال، گرافن، به دلیل داشتن خواص 

ك پذیري باالي حامل ها و ... براي استفاده در کاربردهاي تحر
مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته اند که یکی از این کاربردها 

دلیل ساختار دو بعدي  بهگرافن  .]1[ می باشدهاي گاز حسگر
گاز بسیار مناسب است. ساختار دو  حسگرخود براي ساخت 

ر معرض بعدي گرافن باعث می شود که کل حجم این ماده د
سطح  دلیل جذب بیشتر گاز به محیط قرار گیرد که این امر

     .]2[ دگرافن می شو
به منظور افزایش جذب مولکول هاي گاز به گرافن، ناخالصی     

گرافن بدست آمده  مختلفی را به گرافن اضافه می کنند که هاي
می  مواد ناخالصی به طور مثال می نامند. "گرافن تزئین شده"را 

جذب مولکول هاي  .]3[ باشد تواند مس، نیتروژن، فسفر و نیکل
گاز باعث تغییر خواص الکتریکی گرافن می شود، اگرچه این 

د ولی آنچه گرافن را در این فرایند در دیگر مواد هم اتفاق می افت
ویژه جلوه می دهد هدایت الکتریکی باال و کم بودن نویز  ،زمینه

  .]4[ آن می باشد
 نانو نوار گرافنی زیگزاگ که در مرجعطرح اولیه  در این مقاله    

با تغییر دادن فلز  سپس .ایم را مبنا قرار داده شده ارائه ]5[
ی استفاده شده است، کردن نانو نوار گرافن تزئینکه براي  هواسط

. ول اتان مورد بررسی قرار می دهیمافزاره را براي جذب مولک
نانو نوار گرافنی  رسانایی الکتریکی کهنتایج نشان می دهد 

 از در اثر وجود مولکول اتان کم شده وتزئین شده با طال  زیگزاگ
  .استفاده کردگاز اتان  حسگرساخت براي  می توان این افزاره

است که در گروه   6H2C با فرمول ترکیب شیمیایییک اتان     
و  گاز طبیعیاین گاز در . گیردقرار می هاآلکان هیدروکربنی

آب و  آن بر روي قابل توجهات به دلیل تاثیر و وجود دارد اتمسفر
اتان از طریق  .]7و6[ ، یک گاز گلخانه اي مهم بشمار می رودهوا

وارد  و غیره سوخت هاي زیستی مصرف سوخت هاي فسیلی،
همراه نین در فرایند استخراج گاز و نفت، همچ .اتمسفر می شود

 ، اتان نیز وجود داردهاي استخراج شدهبا دیگر هیدروکربن
هاي گاز اتان در پاالیشگاه ها و حسگراز این رو وجود  .]9و8[

  .]10[ یدبه شمار می آصنایع مختلف امري ضروري 
 2در بخش ساختار این مقاله به ترتیب زیر تنظیم شده است:     
ساختار  3پرداخته می شود. در بخش توصیف روش محاسباتی  به

بررسی می  انجام شبیه سازيروش  و شده تزئیننانو نوار گرافنی 
ار اثر جذب سطحی مولکول اتان بر روي نانو نو 4. در بخش شود

ساختار  5در بخش  شود.بررسی می  با طال شده تزئینگرافنی 
 6در بخش  انرژي در افزاره مورد مطالعه قرار می گیرد و نوار

    .ارائه می شودجمع بندي 
 

 4رزا صفایی و 3رحیم غیور، 2محمد حسین شیخی، 1علیرضا کاظمی

 com.lmaiG@alireza2769،کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانبخش مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و  1
 msheikhi@shirazu.ac.ir ایران، ،بخش مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز2
  rghayour@shirazu.ac.ir،بخش مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 3

  ac.irusafaiee@shiraz.، دانشکده فناوریهاي نوین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران4
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  توصیف روش محاسباتی -2
-از پایه استفاده با و چگالی تابعی نظریه براساس محاسبات    

 انجام 1اسپرسوي کوانتوم افزار نرم بسته توسط تخت موج هاي
 ذره اي تک معادالت محاسباتی، يبسته این است. در گرفته

 تابع موج بسط و پتانسیل شبه تکنیک از استفاده با شم-نکوه
 گردند. می حل تخت امواج اساس بر ظرفیت هايالکترون

  .]11[به صورت زیر می باشد شم- معادالت تک ذره اي کوهن

)1(       − ℏ 훻⃗ + ∫ ( ⃗ )
| ⃗ ⃗ |

푑푟⃗ + 푉 +

푉 휙 (푟⃗) = 휀 휙 (푟⃗)  

- پتانسیل تبادلی 푉، ها اوربیتال هاي تک ذره اي휙که در آن 
این معادالت در  پتانسیل خارجی می باشد. 푉و  همبستگی

 تقریب اساس بر استفاده مورد هايپتانسیل شبه ايتک ذره
 3تعمیم یافته گرادیانهاي و تقریب  )LDA( 2چگالی موضعی

)GGA( 12و11[ اند ساخته شده[.  
 تخت، حجم موج از استفاده با چگالی تابعی روش در    

 خواص بلور بتواند که پتانسیلی شبه بنابراین باالست محاسبات
دهد،  کاهش را محاسبات حجم همچنین و نماید توصیف را

  .]14و13[ است اهمیت با بسیار

رخ  شیمیایی یا فیزیکی صورت به گرافین روي بر مواد جذب    
 تغییر این شرایط در افزاره الکترونی خواص که آنجا از .دهدمی
 مشترك فصل در که ییهارهمکنشب کامل فهم، کند می
  ].15[ قرار می گیردتوجه  مورد دهد، می روي فلز-نگراف
 تشکیل پیوند باشد، شیمیایی صورت به جذب که حالتی در    

 را جذب شونده مکانیزم جذب يهماد و جاذب يماده میان شده
 تشـکیل پیونـدي هـیچ کـه حـالتی در اما کرد، خواهد توصیف
 پراکنـدگی و نیروهـاي شـده بیشـتر نیز جذب يفاصله نگردد،
 تعیـین در را اصـلی نقـش یواندروالسـ نیـروي جمله از دوربرد
  .]16[ داشت خواهند جذب انرژي و فاصله

 دقیقی توصیف ،موجود همبستگی-تبادلی تابعی هاي تقریب    
وجود، نتایج  این با .دهندمی ارائه یونی و کوواالنسی پیوندهاي از

 هماننـد غیرموضـعی پراکندگی نیروهاي مورد در این تقریب ها
 بـراي میـان، ایـن در .می انجامـد شکست به واندروالس نیروي
 هاانرژي برهمکنش تعیین در یواندروالس نیروي که هایی سامانه
 اندکی را پیوند انرژي  LDAموضعی  چگالی تقریب دارد، اهمیت

                                            
1 Quantum Espresso 
2 Local-Density Approximation 
3 Generalized-Gradient Approximation 

 تعمـیم گرادیـان تقریـب کـه حالی کند، در می محاسبه بیشتر
 مـی بینـی پـیش تـر ضعیف را پیوند انرژيمعموالً  GGAیافته 

بـراي یافته  تعمیم گرادیاننماید ولی دقت بدست آمده از تقریب 
  ].18و17[ بررسی خواص افزاره قابل قبول می باشد

  نانو نوار گرافنی زیگزاگ ساختار  -3
براي تحلیل و شبیه سازي هر ساختار کریستالی ابتدا باید     

سلول پایه آن را مورد بررسی قرار دهیم و بعد از بهینه سازي این 
د نظر را با آن ساخت و سلول پایه، می توان کل ساختار مور

نیاز اي که مورد رد نیاز را انجام داد. سلول پایههاي موسازيشبیه
ما براي شبیه سازي و تحلیل می باشد، سلول پایه نانو نوار گرافن 
است. نانو نوار گرافنی مورد استفاده در این شبیه سازي داراي 

اتم در عرض خود می باشد که پیوند هاي ناپایدار و آزاد در  12
قسمت هاي لبه با اتم هیدروژن خنثی شده است. در نتیجه 

اتم می باشد  14و نوار گرافنی داراي سلول پایه براي ساخت نان
  نمایش داده شده است. 1که در شکل 

  
  .: سلول پایه براي ساخت نانو نوار گرافن زیگزاگ1شکل 

همـه  سلول پایه در ،همان طور که در شکل مشاهده می شود    
مـی  Zمتناوب می باشد که با تکرار این سلول در راستاي  راستاها

براي سلول پایـه اي کـه  گرافنی مورد نیاز رسید.توان به نانو نوار 
 برداري در این شبیه سازي مورد استفاده قرار گرفته است، نمونه

1یـک توزیـع  با بریلوئن اول منطقه از × 1 ×  روش کـه بـا 21
 اسـت. مقـدار گرفتـه صـورت شده انـد، تولید 4پک-مونخورست

 50ظرفیـت  هـاي الکتـرون تخـت مـوج توابع بسط قطع انرژي
امـا قبـل از سـاخت نـانو نـوار  ریدبرگ در نظر گرفته شده است.

                                            
4 Monkhorst-Pack 
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خالی سلول پایه را در جهت هاي سلول پایه باید فضاي گرافنی با 
ف بهینه کـرد تـا برهمکنشـی بـین سـلول هـاي مجـاور در لمخت

براي انجـام ایـن بهینـه سـازي  وجود نداشته باشد. Yو  Xراستاي 
انرژي کل ساختار را بر حسب تغییرات حجم سـلول پایـه در باید 

ایـن محاسـبات  2م کـه در شـکل محاسبه کنیراستاهاي مختلف 
  رسم شده اند. Xبراي راستاي 

 
در راسـتاي  خالء انرژي کل سلول واحد با افزایشقدرمطلق تغییرات : 2شکل 

X 

 بـا کـل مشخص است، تغییرات انـرژي 2 ر شکلدهمان طور که 
خالء  کاهش می یابد و با انتخاب مناسب افزایش حجم سلول پایه

ول پایه اصلی را با سلمی توان برهمکنش میان سلول هاي مجاور 
شـبکه  ثابـتپس از بدست آوردن خالء هـاي بهینـه،  از بین برد.

محاسـبه  Z( Å 32/2 (راسـتاي در راستاي نـانو نـوارگرافنبهینه 
  شده است.

 سلول پایـه چهار ی را با استفاده ازنانو نوار گرافن ابریاخته حال    
کـه  تشکیل می دهیم. علت استفاده از چهار سلول پایه این است

و  زیاد نشـودغلظت اتم ناخالصی طال و مولکول اتان از یک طرف 
اسـتفاده از چهـار  .از طرف دیگر حجم محاسـبات نیـز کـم باشـد

بـه ازاي هـر چهـار  یعنی اینکـهبراي ساخت ابر یاخته سلول پایه 
در نظـر گرفتـه مـی یک اتم طال و یک مولکول اتـان  سلول پایه،

مرحله بعد اتم طال را بر روي گـرافن قـرار مـی دهـیم و در  .شود
 اتم هـا و انـرژي جـذب موقعیت مکانی ،پس از واهلش ساختاري

ساختار  3آوریم. در شکل می بدست بین طال و نانو نوار گرافن را 
  شده با طال نمایش داده شده است. نانو نوار گرافن تزئین واهلیده

و  کل نانو نـوار گـرافنانرژي باید  جذبانرژي براي بدست آوردن 
کـم  شـده بـا طـال تـزئین اتم طال را از انرژي کل نانو نوار گرافن

  ه به صورت زیر تعریف می شود.کنیم ک

)2(            퐸 = 퐸 (푍퐺푁푅_퐴푢) −
퐸 (푍퐺푁푅) − 퐸 (퐴푢)   

퐸 (푍퐺푁푅_퐴푢) ،퐸 (푍퐺푁푅)  و퐸 (퐴푢)  به ترتیب انـرژي
، نانو نوار گـرافن و اتـم شده با طال کل براي نانو نوار گرافن تزئین

انـرژي جـذب بدسـت آمـده داراي  در صورتی که طال می باشند.
 در گرماده (خود بـه خـودي) وفرآیند باشد،  نفیمعالمت جبري 

      غیر این صورت گرماگیر (غیر خود به خودي) است.

 
 شده با اتم طال نانو نوار گرافن تزئین: 3شکل 

 Å47/2 فاصله اتم طال با نزدیک ترین اتم کربن نانو نوار گـرافن، 
تـایج کـه بـا ن می باشد -meV47  روي گرافن آن جذبو انرژي 

  .]20و19[ انجام شده مطابقت دارد موجود در تحقیقات مشابه
ي نانو نـوار گـرافن قبـل و با بررسی چگالی حالت هاهمچنین     

نمـایش داده شـده اسـت،  4که در شـکل بعد از تزئین با اتم طال 
باعـث  اتـم طـال، بـانانو نـوار گـرافن مشخص می شود که تزئین 

تحقیقـات کـه در  می شود نانو نوار گرافنبه  از اتم طال رانتقال با
  ].22و21و19[ همین نتایج بدست آمده است ،انجام شده مشابه
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   چگالی حالت هاي نانو نوار گرافن قبل و بعد از تزئین با اتم طال :4شکل 

  شده بر روي نانو نوار گرافنی تزئین جذب اتان -4
را کردن نانو نوار گرافنی با اتم طال، مولکول اتـان  تزئینبعد از     

 هاي اعمالی به هـمنیرووارد ساختار می کنیم و افزاره را از لحاظ 
گـرافن  بین جذبو انرژي  اتم ها کرده تا موقعیت مکانی واهلیده

 5. در شـکل وریـمآ را بدسـتطال و مولکـول اتـان  تزیین شده با
و مولکول اتـان جـذب با طال شده  تزئینساختار نانو نوار گرافنی 

  شاهده می باشد.شده بر روي آن قابل م

 
  شده و مولکول اتان جذب شده بر روي آنتزئین : نانو نوار گرافنی 5شکل 

 جذبو انرژي  Å21/2کمترین فاصله بین اتم طال و مولکول اتان 
-meV 59 بـا طـال شده تزئینبین مولکول اتان و نانو نوار گرافن 

 توجه شود می بینیم 6اگر به چگالی حالت ها در شکل  می باشد.
در انـرژي فرمـی کـاهش  ، چگالی حالت هـابعد از جذب اتان که

که یعنی این فرمی گالی در انرژيچکه این کاهش  پیدا کرده است
شـده باعـث انتقـال  تـزئین جذب اتان بـر روي نـانو نـوار گـرافن

 درشده به مولکول اتان می شود.  تزئینالکترون از نانو نوار گرافن 
شده و میزان کم نانو نوار گرافن  میزان چگالی بار بر روي حقیقت

انتقال حامل ها در ساختار کم می شود که از این اثر می توان در 
  ها استفاده کرد. حسگرنانو 

 
شده بدون مولکول اتان و  تزئینچگالی حالت ها براي نانو نوار گرافن : 6شکل 

   .با مولکول اتان

 ولتاژ-انرژي و منحنی جریان نوارساختار  -5

و  هسـتندخـواص فلـزي داراي نانو نوارهاي گرافنی زیگـزاگ     
انرژي آن ها می  ولی با بررسی ساختار نوارهايانرژي ندارند  گاف

 نوارساختار  7توان میزان رسانایی آن ها را بررسی کرد. در شکل 
در که نزدیک به انرژي فرمی هسـتند شده  تزئین نانو نوار گرافنی

شرایط جذب مولکول اتـان مشـاهده شرایط عادي و همچنین در 
  می شود.

 
شده بدون مولکول اتان  تزئینبراي نانو نوار گرافن  نوار انرژيساختار  :7شکل 

  .و با مولکول اتان

مشخص است در شرایطی که مولکـول  7همان گونه که در شکل 
انـرژي مـی شـود،  شده جذب تزئیناتان بر روي نانو نوار گرافنی 

 کـم شـدن و ایـن یعنـی را قطع می کنـد فرمی نوارهاي کمتري
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میزان حامل ها در افـزاره کـه منجـر بـه کـم شـدن رسـانایی در 
 تزئین شـده نانو نوار گرافنیبه عبارتی دیگر در  ساختار می شود.

انرژي فرمی با دو نوار انرژي تالقی مـی کنـد ولـی بعـد از با طال، 
رژي فرمـی انـ باتعداد نوارهاي انرژي که وارد شدن مولکول اتان، 

  به یک نوار انرژي کاهش پیدا می کند. تالقی می کنند
اعمـال انـرژي مـی تـوان بـا  همچنین این تغییـر رسـانایی را    

پتانسیل الکتریکی به دو طرف نانو نـوار گرافنـی و بدسـت آوردن 
  مشاهده کرد. 8در شکل  ،ولتاژ-منحنی مشخصه جریان

  

 
شـده بـا جـذب  نوار گرافن تـزئینولتاژ نانو -ن: منحنی مشخصه جریا8شکل 

  .مولکول اتان و بدون مولکول اتان

بعد  را می توان کم شدن هدایت الکتریکی 8با بررسی شکل     
مشاهده کرد که دلیل آن هم کم شدن  اتان مولکول از جذب

اتان و  چگالی حالت ها در انرژي فرمی بعد از جذب مولکول
می  تزئین شده به مولکول اتان نانو نوارهاي گرافنیانتقال بار از 

نزدیکی انرژي باشد که باعث کم شدن تعداد سطوح انرژي در 
در شرایطی که مولکول اتان بر روي  به بیان دیگر فرمی می شود.

انرژي فرمی نوارهاي شده جذب می شود،  تزئیننانو نوار گرافنی 
و این یعنی کم شدن میزان حامل ها در کمتري را قطع می کند 

    اره که منجر به کم شدن رسانایی در ساختار می شود.افز

 گیرينتیجه - 6

ظریه تابعی چگالی به بررسـی نـانو در این مقاله با استفاده از ن    
تـزئین شـده بـا اتـم طـال و جـذب سـطحی  زیگزاگ نوار گرافنی

پرداختیم و نشان دادیـم کـه بعـد از تـزئین  آن مولکول اتان روي
با اتم طال، انتقال بار از اتم طال به نانو نـوار گـرافن  نانو نوار گرافن

کـردیم و  در ادامه مولکول اتـان را وارد سـاختارصورت می گیرد. 
دیدیم که با جذب مولکول اتان بر روي نانو نوار گرافنـی زیگـزاگ 

، میزان هدایت الکتریکی نـانو نـوار گرافنـی تزئین شده با اتم طال
این امر انتقال بار از نانو نوار گرافنی کاهش پیدا می کند که دلیل 

از ایـن اثـر مـی  به مولکول اتان می باشـد. تزئین شده با اتم طال
  توان در حسگرهاي گاز اتان استفاده کرد.
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