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ا بهره گیری ب نانولوله کربن-پلی اتیلنیک دزیمتر فعال بر پایه نانوکامپوزیت شبیه سازی 

  COMSOLاز نرم افزار 

 *ضیائی ،فرهود؛ ملکی ،شهریار

 هسته ایسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون 

 چکیده

به ویژگی های الکتریکی منحصر به فرد نانو لوله های کربنی در افزایش چند مرتبه ای رسانندگی  با توجه

به عنوان یک دزیمتر فعال مطرح می  (PE-CNTنانو لوله کربن)-الکتریکی پلیمرها، ایده استفاده از کامپوزیت پلی اتیلن
ر دعوامل مؤثر در پاسخ این نوع دزیمتر، تغییر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت در اثر جذب پرتو است. از جمله . گردد

در درصدهای وزنی مختلف با استفاده از  PE-CNTسازی رسانندگی الکتریکی کامپوزیتاین پژوهش با شبیه
متقارن  معادلهبرآورد و با در دو آرایش تصادفی و آرایه ای  (Percolation Threshold)گذر، آستانهCOMSOLافزارنرم

مؤثر  یکیرسانندگی الکتربه منظور ارزیابی افزار مذکور نرمسازی با استفاده از ابزار شبیه بر ه کهمقایسه شد بروگمَن
 د.رگذابا اهداف دزیمتری صحّه می PE-CNTکامپوزیت

 COMSOL، نرم افزاردزیمتر فعال، گذر آستانه ،PE-CNTالکتریکی، کامپوزیت رسانندگی کلید واژه :

 مقدمه

ای هبسیار مهم در صنعت هست ی از زمینه های پژوهشی و کاربردیآشکارسازی و دزیمتری تابشهای یونساز یک
توان یرا مپلیمری  کامپوزیت های. از جمله مواد بکار رفته در دزیمتری تابشهای یونساز، را تشکیل می دهد

این گونه مواد به خاطر سهولت در فرآوری و هزینه نسبتاً پایین دارای مزایای فراوانی هستند. پس از نام برد. 
 -، امکان ساخت کامپوزیتهای پلیمر2توسط ایجیما 1991در سال  1(CNTsکشف نانولوله های کربن)

CNTوله به طوری که نانو ل ؛منحصر به فرد هستند. نانو لوله های کربنی دارای خواص الکتریکی [1]فراهم شد
پذیری تحرک ،بودهکربنی  الیافدارای بیشترین رسانندگی در میان سایر  3(SWCNT)های کربنی تک جداره 

115بیش از آنها در دمای اتاق  4الکتریکی  
𝑐𝑚2

𝑉∙𝑠
در   CNTsزمانی که مقدار کسر حجمی یا وزنی . [2]است  

بستر پلیمری از یک حد بحرانی تجاوز کند، پلیمر دچار تغییر فاز شده، رسانندگی الکتریکی آن دفعتاً افزایش 
از  های وزنی پاییندرصدتاکنون استفاده از نامند. می (PT) 5کند. این مقدار بحرانی را آستانه نفوذپیدا می

 .[4, 3]تگزارش شده اسبه منظور ایجاد رسانندگی الکتریکی در پلیمرها  پُرکنندههای کربنی به عنوان لولهنانو
                                                           
1  Carbon Nanotubes 
2  Iijima 
3  Single-Wall Carbon Nanotube 
4  Electrical Mobility 
5  Percolation Threshold 
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فرآیند  .[8-5]ثیر تابش بر خواص الکتریکی کامپوزیتها چندین کار پژوهشی صورت گرفته استدر زمینه تأ
رسانش ذاتی نانو لوله ها،  :طریق صورت می گیردسه اصوالً از  PE-CNT    کامپوزیترسانش الکترون در 

 7ترابرد جهشی یا 6کوانتومی ها با یکدیگر، رسانندگی از طریق تونل زنیلولهانتقال از طریق تماس مستقیم نانو
 رسانندگییکی از خواص الکتریکی این مواد  .[9]هایی که به اندازه کافی به هم نزدیکندلولهبین نانو هاالکترون

عدی( )مسأله دو بکسر سطحی ،نحوه آرایش فضایی ،ساختار کامپوزیتبه  این کمیت .آنهاست 8مؤثرالکتریکی 
ک ماده یالکتریکی مؤثر  رسانندگیدر ارتباط با محاسبه  ها بستگی دارد.پُرکننده)مسأله سه بعدی( حجمییا 

معادله متقارن  اشاره نمود. نبروگمَ نظریهتوان به می جمله آن از که کامپوزیتی چندین نظریه وجود دارد
در مورد محیط های  است که 11گذرنظریهو  )EMA(10مؤثر حیطمتقریب  برگرفته از نظریه )BSE(9نبروگمَ

، σeffبا رسانندگی الکتریکی مؤثر  PE-CNTکامپوزیت برای .ناهمگن با خواص الکتریکی متفاوت کاربرد دارد
 :[11]این مدل با رابطه زیر بیان می شود

(1)  (1 − Φ)(σ𝑃𝐸 − σeff)

(σ𝑃𝐸 + σeff)
+

Φ(σCNT − σeff)

(σCNT + σeff)
= 1 

به ترتیب رسانندگی الکتریکی  σCNTو  σ𝑃𝐸یا حجمی نانو لوله های کربن،  کسر سطحی Φکه در این رابطه، 

 پلی اتیلن و نانو لوله کربن هستند.

 روش کار

 عادله الپالس در شرایط مرزی مشخص، به روشنرم افزار کامسول از طریق حل عددی مابتدا با بهره گیری از 

ای مختلف در مکانهو متعاقب آن سایر کمیات الکتریکی به یافتن پتانسیل الکتریکی ، (FEM)12مان محدوداِل

لوله های کربن را می توان به صورت استوانه های بینهایت دراز در حالت نانو( 1مطابق شکل) .می شود پرداخته

 در چیدمان آرایه ای، مطابق شکل ؛و ِمش بندی نمود شبیه سازی و تصادفیآرایه ای با دو نوع توزیع  دو بعدی

در در نقاط از پیش تعیین شده ای  𝑛𝑚 1با شعاع تک جداره  نانو لوله های کربنی های قاعدهالف(، مراکز -2)

𝑛𝑚 11به ابعاد  اتیلن بستر پلی × 11 𝑛𝑚  آرایش تصادفی مطابق  گیرند. در حالی که درقرار می  دمقیّ طوربه

به صورت کاماًل الکتریک ماده دی سطحدر  13مستثنی سطحبا در نظر داشتن رویکرد  ذراتب(، -2شکل)

، عبارتست از سطح احاطه کننده یک ذره، به نحوی که مرکز یک Aexسطح مستثنی. شوندتوزیع میتصادفی 

دو جسم با یکدیگر(. در  )در صورت صرفنظر از همپوشانی نباشد ذره مشابه مجاور آن مجاز به نفوذ در آن

بدین منظور متصور است. 2𝐷 ای به قطر، سطح مستثنی شده به صورت دایره𝐷ای به قطرمورد سطح مقطع دایره

                                                           
1  Quantum Tunneling 
7  Hopping Transport 
8  Effective Electrical Conductivity 
9  Bruggeman Symmetric Equation 
10  Effective Medium Approximation 
11  Percolation Theory 
12  Finite Element Method 
13  Excluded Area Approach 
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 1در جدول. تولید شد MATLAB R2010aافزاراز اعداد تصادفی توسط نرم ایبرای هر توزیع، مجموعه

لوله های محاسبه ثابت دی الکتریک نانو نمایش داده شده است که در PEو  SWCNTالکترواپتیکیخواص 

شبیه سازی  سراسر ایندر  .[11]است استفاده شده 14مدل الکترون آزاد دِروداز ، DCجداره در ناحیه کربنی تک

-PE( نمایی طرح وار از دزیمتر کامپوزیتی 3در شکل) اعمال شد. قرهی نبه الکترودهاژی برابر یک ولت ولتا

CNT  نمایش داده شده است. در میدان پرتوهای یونساز 

 خواص الکترواپتیکی نانو لوله کربن تک جداره و پلی اتیلن -1جدول

 (S/m)رسانندگی الکتریکی (DC)در ناحیه  ثابت دی الکتریک ماده

 114 200 نانولوله کربنی تک جداره
 15−11 2.3 پلی اتیلن

 

  
 )ب(                                                                    )الف(                            

به اِلمانهای بسیار  دی الکتریک سطح)ب( ِمش بندی  در دی الکتریک آرایش نانو لوله های کربنالف(   (1شکل)

 کوچک در ابعاد پیکومتر.

  
 )ب( )الف(

 و ب(  توزیع تصادفی. چیدمان آرایه اینحوه توزیع نانولوله های کربن با استفاده از  الف( ( 2شکل)

 

                                                           
14  Free Electron Drude Model 
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 . PE-CNTنمایی طرح وار از دزیمتر کامپوزیتی( 3شکل)

 نتایج 

 2کسرهای وزنی مختلف نمایش داده شده است. در جدولدر  PE-CNT( چگالی جریان کامپوزیت4در شکل)

و نتایج حاصل از  (BSE)بر اساس معادله متقارن بروگمن PE-CNTمؤثر کامپوزیت رسانندگی الکتریکی

 سطحی مختلف نمایش داده شده است. در کسرهای تصادفیو تحت شرایط آرایه ای سازی شبیه

  
 )ب( )الف(

𝜙الف(  کسرهای سطحیدر  PE-CNTالکتریکی کامپوزیت( چگالی جریان 4شکل) = 𝜙 ب(  و  1.19 =

1.34. 

 بحث و نتیجه گیری

اً وابسته به کسر یّ قو، PE-CNTالکتریکی کامپوزیت و رسانندگی ، چگالی جریان2جدولو  (4)مطابق شکل

ϕکمتر از  سطحیکسرهای تصادفی در  وزنی نانو لوله های کربنی بوده، به نحوی که برای آرایش کامالً =

سانندگی در ناحیه گذر به یکباره مقدار ر سپساتیلن نزدیک بوده و ، رسانندگی کامپوزیت به رسانندگی پلی1.11

های کربن در لولهدر مورد آرایش نانومرتبه افزایش می یابد. این در حالی است که  116حدوداً ، کامپوزیت

ϕکمتر از  کسرهای سطحی، در آرایه ای حالت = ، تصادفیو  آرایه ای چیدماندر هر دو  2مطابق جدول  ،1.33

همخوانی  (BSE)با معادله متقارن بروگمن PE-CNTکامپوزیتپدیده گذر، مقادیر رسانندگی تا قبل از رُخ دادن 

پیداست، آستانه گذر به علت تقارن فقط در کسر سطحی BSE مدل همانطور که از  ؛دهندقابل قبولی نشان می
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ϕ = نسبت به  آرایه ایآستانه گذر در حالت  دارمق، 2بر اساس داده های جدولاّما  مشاهده می شود. 1.51

این نتیجه را می توان با در نظر گرفتن قید ِاعمالی به نحوه چیدمان  تر است.نزدیکBSE حالت تصادفی به مدل

فی، این در حالی است که در چیدمان تصاد توجیه نمود. آرایه ایهای کربنی در بستر پلی اتیلن در حالت لولهنانو

ت های کربنی به آستانه گذر دسلولهاین قید برداشته شده، لذا می توان با درصدهای وزنی پایین تری از نانو

در آستانه گذر در حالت  PE-CNTکامپوزیتل اینکه مقدار افزایش رسانندگی الکتریکی نکته قابل تأمّ .یافت

بسیار پایین تر است، علت این پدیده ( مرتبه 1116)آرایه ای نسبت به همین کمیت در حالت (مرتبه 116)تصادفی

می  ای آرایه را می توان بدین صورت توجیه نمود که بیشینه مساحتی که مقطع دایره ای نانو لوله ها در حالت

به علت برداشته شدن ی است که این مقدار در حالت تصادف % 78.54 ،توانند سطح دی الکتریک را اشغال کنند

 کمتر خواهد بود.  ،اعمالی به نحوه چیدمانقید 

اتیلن منجر یپل افزوده شدن به بستر بابه خاطر دارا بودن نسبت سطح به حجم باال،  های کربننانولولهدر واقع 

ه الکتریک افزایش یافتقطبی الکتریکی در حجم دی، مقدار گشتاور دو[12]گاف باند انرژی پلیمر شده کاهشبه 

، احتمال تشکیل PE-CNTکامپوزیتبا پرتودهی  که در نتیجه قطبش الکتریکی محیط نیز افزایش می یابد.

شود؛  تری در مدار الکتریکی ایجاد میه، یعنی سیگنال قویحفره در دی الکتریک مذکور افزایش یافت-الکترون

راسیون دز در یک ناحیه دز مشخص بتوان با کالیب-همبستگی خطی جریان در صورتبنابراین پیش بینی می شود 

های استاندارد، در دزها و آهنگهای دز مختلف به صورت توسط چشمه PE-CNTعبوری از کامپوزیتجریان 

 به میزان دز جذبی پی برد. یآن

و  (Array)آرایه ای چیدماندر  PE-CNTکامپوزیت الکتریکی رسانندگینتایج حاصل از شبیه سازی  -2جدول

  (BSEمتقارن بروگمَن) و مقایسه با مدل (Random)تصادفی

Surface Fraction(𝝓) Number of circles  Electrical Conductivity (S/m) 

𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐀𝐫𝐫𝐚𝐲 𝐁𝐒𝐄 

0.0000 0 1.0000E-15 1.0000E-15 1.0000E-15 

0.0123 1 1.0324E-15 1.0301E-15 1.0252E-15 

0.0491 4 1.0850E-15 1.0102E-15 1.1089E-15 

0.0982 8 1.1103E-15 1.0048E-15 1.2444E-15 

0.1913 11 10.0.1E-.0 1.0008E-15 1.1414E-15 

0.3000 25 1.0149E-09 1.0911E-15 2.5000E-15 

0.3182 30 1.4292E-09 10.0.1E+.1 3.7931E-15 

0.4295 35 1.3759E-09 1.2510E+01 7.0922E-15 

0.5400 44 1.4090E-09 1.1802E+01 00....E+.0 

0.1013 49 2.0134E-09 1.0519E+03 2.0210E+03 
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