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بررسی اصول اولیة تأثیر آرایشدهی نانولولهکربنی با اتم نیکل در خواص
حسگری آن در معرض گاز متان
زهرا کرمی هرستانی ،1،رزا صفایی ،2سیدجواد هاشمی

فر3

4گروه مهندسی برق ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
2دانشکده فناوریهای نوین ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
9دانشکده فیزیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده
در مقاله حاضر ،با استفاده از نظریه تابعی چگالی به بررسی اصول اولیه تأثیر آرایشدهی نانولولهکربنی (0و )8توسط اتم نیکل بر
خواص حسگری آن در معرض مولکول متان پرداخته شده است .ابتدا تأثیر جذب متان بر نانولولههای خالص بررسی شده و نشان
داده شده است که در غیاب نیکل ،این نانولولهها حسگر ضعیفی با انرژی جذب بسیار کم برای گاز متان هستند .سپس به بررسی
جذب مولکول متان بر نانولولهکربنی (0و )8آرایش یافته با اتمهای نیکل پرداخته شده و نشان داده شده است که آرایشدهی
نانولولهکربنی (0و )8توسط اتم نیکل موجب افزایش انرژی جذب مولکول متان بر روی آن میشود .همچنین ساختار الکترونی
نانولولهکربنی (0و )8آراسته با اتم نیکل بر خالف نانولولهکربنی خالص در اثر جذب مولکول متان دستخوش تغییرات زیادی
میشود .این تغییرات شامل افزایش گاف انرژی و چگالی حاالت الکترونی در لبه نوار ظرفیت است که نشان دهنده امکان استفاده
از این ساختار بهعنوان حسگر گاز متان است.

کلیدواژگان:

حسگر گاز متان ،نانولولهکربنی ،نیکل ،نظریه تابعی چگالی.

مقدمه

نانولولهکربنی تغییر میکند [ 1و  .]8اگرچه در برخی

استفاده از نانولولههای کربنی بهعنوان حسگر گاز

مطالعات دیگر ،پاسخ الکتریکی نانولولهکربنی به

بهدلیل نسبت باالی سطح به حجم در این سیستمها

مولکولهای گاز نجیب ،به تغییر در قابلیت تحرک

میباشد ] .[6-4در مطالعاتی که توسط کنگ 4و

حاملها در اثر حضور گاز نسبت داده میشود [.]4

همکارانش و کالینس 2و همکارانش بهطور مجزا انجام

مهمترین مزیت حسگرهای گاز برپایه نانولولهکربنی

گرفت ،نشان داده شد که هدایت الکتریکی

امکان آشکارسازی گاز در دمای اتاق است [.]44- 3

نانولولهکربنی در معرض مولکولهای گاز ،مانند ،O2

نتایج آزمایشگاهی نشان داده است که با وجود

 NH3و  ،NO2بهدلیل انتقال بار بین مولکولهای گاز و

آشکارسازی موفق گازهایی چون  NH3 ،O2و  NO2با
حساسیت باال ] 1و [8توسط نانولوله کربنی خالص،
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حساسیت حسگر بر پایه نانولولهکربنی خالص در

ضخامت  20 Åدر دو راستای  xو  yاست .علت

معرض گازهایی چون  CH4بهدلیل جذب بسیار

استفاده از دو یاخته بسیط نانولوله در ابریاخته،

ضعیف این مولکولها در سطح نانولوله بسیار کم است

جلوگیری از برهمکنش بین اتمهای ناخالصی اضافه

]4و .[42یکی از روشهای حل این مشکل آرایش دادن

شده به سیستم است .در کلیه محاسبات ،نانولوله خالص

نانولولهها توسط اتمهای فلزات واسط مانند  Ptو Pd

و آرایش یافته با فلز یا مولکول گاز ،از این ابریاخته

است ]4و .[49بنابراین شناخت برهمکنش بین اتمهای

استفاده شده است .پس از انجام محاسبات الزم برای

فلزی و نانولولهکربنی و پاسخ آن در حضور

بهینهسازی انرژی قطع و تعداد نقاط  kمورد نیاز برای

مولکولهای گاز بهمنظور بررسی اثر آرایش

انتگرالگیریهای منطقه اول بریلوئن ،این پارامترها به

نانولولهکربنی با یک فلز خاص در آشکارسازی گاز

ترتیب  90 Ryو  4×4×8در نظر گرفته شدند.

هدف امری ضروری است .این درحالی است که

انرژی جذب ( )Eadsبهصورت زیر تعریف میشود:

مطالعات نظری اندکی در این زمینه انجام گرفته است.

4

)Eads=Etot(F-CNT) –Etot(CNT) – Etot(F

با توجه به اهمیت آشکارسازی گاز متان ،مطالعه

که در آن ) Etot(F-CNTانرژی کل نانولولهکربنی

حاضر به بررسی جذب مولکول متان بر روی

آرایش یافته با ماده خارجی Etot(CNT) ،انرژی کل

نانولولهکربنی (0و )8پرداخته است و خواص حسگری

نانولولهکربنی خالص و ) Etot(Fانرژی کل ماده خارجی

آن را بررسی میکند .همچنین ،به منظور بررسی پتانسیل

در حالت منزوی است .تمامی محاسبات از جمله

اتمهای نیکل در بهبود آشکارسازی متان توسط

محاسبات انرژی جذب در حالت کامالً واهلیده انجام

نانولولهکربنی ،خواص جذب متان بر روی

گرفته است بدین صورت که همه ساختارها تا نیروی

نانولولهکربنی آرایش یافته با اتمهای نیکل مورد بحث

کمتر از  4 mRy/Bohrتحت واهلش ساختاری قرار

و بررسی قرار گرفته است.

گرفتهاند .در صورتی که انرژی جذب بهدست آمده
دارای عالمت جبری منفی باشد ،فرآیند گرماده (خود

روش محاسبات

به خودی) و در غیر این صورت گرماگیر (غیر خود به

محاسبات ،با استفاده از بسته نرم افزاری Quantum

خودی) است.

 ]41[ Espressoانجام شده است .این بسته محاسباتی
بر اساس نظریه تابعی چگالی و با استفاده از روش شبه

جذب متان بر روی نانولولهکربنی خالص

پتانسیل و توابع پایه امواج تخت ،به حل معادالت تک

ساختار بهینه جذب مولکول متان بر روی

میپردازد .در این مقاله ،از

نانولولهکربنی خالص در شکل 4نشان داده شده است.

شبهپتانسیلهای فوق نرم و تابعی تبادلی-همبستگی

نتیجه محاسبات انجام شده ،جذب فیزیکی این مولکول

گرادیان تعمیم یافته [45] )GGA( 1استفاده شده است.

را با انرژی جذب بسیار کم (حدود چند میلی الکترون

ابریاخته به کار رفته در انجام محاسبات ،مکعب

ولت) و فاصله تعادلی (مرکز متان – سطح نانولوله) Å

مستطیلی شامل دو یاخته بسیط نانولوله کربنی (0و )8به

 9/1نشان میدهد.

ذره کُن-

شَم9

ارتفاع  8/5 Åدر راستای  zو فضای خالی (خالء) به
3Kohn-Sham

Gradient Approximation

4Generalized
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گرفتن نانولولهکربنی و زنجیره مولکول متان مفروض
نیز این هم سطحی محقق میگردد .بر این اساس با
توجه به اینکه سطح فرمی نانولولهکربنی باالتر از سطح
فرمی مولکول متان است (تابع کار زنجیره متان در
شکل .4ساختار بهینه جذب مولکول متان بر روی نانولوله کربنی

حدود  8/22 eVو تابع کار نانولولهکربنی در حدود

خالص.

 1/91eVاست) ،الکترونها تمایل دارند تا از نانولوله به

نمودار ساختار نواری و چگالی حاالت ،قبل و پس
از جذب مولکول متان ،در شکل 2نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،جذب متان موجب
میگردد نانولولهکربنی ،نیمرسانای نوع  pشود.

سمت مولکول متان سرازیر شوند .همین امر موجب
خم شدن ترازها و ایجاد ناحیه تخلیه و در نتیجه ایجاد
حامل حفره میگردد .چگالی بار در محل اتصال
نانولولهکربنی و متان در شکل 9نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود در محل اتصال و
مجاورت نانولولهکربنی کاستی بار و در مجاورت متان
افزونگی بار رخ داده است که مؤید مطالب ذکر شده
است.

شکل .3چگالی بار در محل اتصال متان و نانولولهکربنی .افزایش
چگالی بار با رنگ قرمز و کاهش چگالی بار با رنگ آبی نشان داده
شده است.
شکل .2ساختار نواری و چگالی حاالت مربوط به جذب مولکول
متان بر روی نانولوله کربنی خالص.

جذب اتم نیکل بر روی نانولولهکربنی
ساختار واهلیده نانولولهکربنی آرایش یافته با اتمهای

با توجه به عدم انتقال بار بین نانولولهکربنی و متان،

فلز نیکل در شکل 1نشان داده شده است .فاصله

ایجاد ناحیه تخلیه در محل اتصال زنجیره متان و

واهلیده نیکل -نانولولهکربنی  4/15 Åاست .غلظت

نانولوله موجب نوع  pشدن آن شده است .با توجه به

اتمهای نیکل معادل یک اتم نیکل بهازای دو یاخته

اینکه در شرایط کنار یکدیگر قرار گرفتن دو ماده ،هم
سطحی تراز فرمی رخ میدهد ،در شرایط کنار هم قرار
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نانولوله کربنی است .در این حالت انرژی جذب اتم

شکل .5ساختار نواری و چگالی حاالت مربوط به اسپین باال و

نیکل بر روی نانولولهکربنی  -4/61 eVاست.

پایین برای جذب اتم نیکل بر روی نانولولهکربنی.

تأثیر آرایش نانولولهکربنی توسط اتم نیکل در
جذب متان
همانطور که در بخش قبل اشاره شده است ابریاخته
شکل .4ساختار بهینه جذب اتم نیکل بر روی نانولوله کربنی.

بهکار رفته در انجام محاسبات ،مکعب مستطیلی شامل
دو یاخته بسیط نانولوله کربنی (0و )8به ارتفاع 8/5 Å

ساختار نواری و چگالی حاالت نانولولهکربنی آرایش

در راستای  zو فضای خالی (خالء) به ضخامت 20 Å

یافته توسط اتم نیکل در مقایسه با نانولولهکربنی خالص

در دو راستای  xو  yاست .بنابراین بهازای هر حجم

در شکل 5نشان داده شده است .همانطور که مالحظه

معادل با  9100 Å3یک مولکول متان قرار گرفته است.

میشود جذب اتم نیکل موجب شده است گاف انرژی

انرژی جذب مولکول متان ،معادلة ،4بر روی

به مقدار  0/22 eVکاهش یافته و همچنین نانولوله به

نانولولهکربنی آرایش یافته توسط اتم نیکل به مراتب

نوع  pتبدیل گردد.

بیشتر از نانولولهکربنی خالص و در حدود -0/88 eV

است .چگالی حاالت و ساختار نواری مربوط به
نانولولهکربنی آرایش یافته توسط اتم نیکل قبل و بعد
از جذب مولکول متان در شکل 6نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،جذب متان موجب باز
شدن گاف انرژی شده بهطوری که گاف انرژی از eV

 0/22به  0/1 eVافزایش یافته است .نکته قابل توجه
دیگر افزایش چگالی حاالت در لبه نوار ظرفیت در اثر
حضور متان است.
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شکل .6چگالی حاالت و ساختار نواری مربوط به جذب مولکول متان بر روی نانولوله کربنی آرایش یافته با اتم نیکل.

با توجه به نتایج بهدست آمده ساختار نانولولهکربنی

حالی است که جذب متان بر روی نانولولهکربنی آرایش

آرایش یافته توسط نیکل از چند طریق میتواند بهعنوان

شده با نیکل قوی بوده و موجب تغییر شدید در خواص

آشکارکننده گاز متان (در محیط پایه خالء) مورد

الکتریکی آن میشود .مقایسه نتایج بهدست آمده نشان

استفاده قرار گیرد:

میدهد که نانولولهکربنی آرایش یافته توسط نیکل

 تغییر در چگالی حاالت ساختار ،هدایت الکتریکی
و گاف انرژی پس از جذب مولکول متان.
 تغییر در خواص نوری با توجه به این که جذب
متان موجب تغییر در گاف انرژی میگردد.

میتواند بهعنوان حسگر گاز متان مورد استفاده قرار
میگیرد.
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