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Abstract 

In this study, the structural, electrical and optical properties of fullerene C20 with different 

numbers of Be atoms attached on its surface are investigated. The results showed that the stability 

of nano-clusters increased by adding the number of Be atoms. By increasing the number of Be 

atoms around C20, the HOMO-LUMO gap was generally decreased, but the highest decrease was 

observed in Eg in the Be4@C20-trans and Be6@C20 structures which were 0.69 and 0.49, 

respectively. Also, properties such as ionization potential (I), electron affinity (A), chemical 

potential (μ), total hardness (η), total softness (γ), electrophilicity (ω), and electronegativity (χ) 

were calculated as electrical properties. The polarizability (α) and the first hyperpolarizability 

(β0), which are related to linear and nonlinear optical properties (NLO), were calculated. A 

significant increase in the first hyperpolarizability (β0>1000000) was observed by doping 6 atoms 

of Be on the C20 surface. The results of this study may be used to design and construct nano-

materials with adjustable electrical properties. 
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 چکیده
روي سطح  برمتصل ) Be(بریلیوم هاي همراه تعداد متفاوت از اتم 20Cالکتریکی و نوري فولرن  ،خواص ساختاري تحقیق، این در

ش تعداد افزایش یافت و با افزای بریلیومي هااتمکردن تعداد با اضافه هانانوخوشهکه پایداري  نتایج نشان داد. آن بررسی شده است
در دو ساختار  )gE( گاف انرژي کاهش یافت ولی بیشترین کاهش در عموماً LUMO -HOMOگاف، 20C در اطراف بریلیوماتم 

trans-20@C4Be 20و @C6Be  مانند پتانسیل یونیزاسیونهمچنین خواصی . یده شدد 49/0و  69/0با گاف انرژي (I)،  وابستگی
عنوان خواص به  (χ)و الکترونگاتیویته (ω) دوستینالکترو ، (γ)نرمی کل ،(η)سختی کل  ،(μ)پتانسیل شیمیایی ،(A)الکترون

 )NLO (2خواص نوري خطی و غیرخطیترتیب بهکه به )0β (1پذیريفراقطبشو اولین   (α)پذیريقطبش. الکتریکی محاسبه شد

ی قابل توجهافرایش  دیده 20Cروي سطح  بریلیوماتم 6جذب  ۀپذیري در نتیجاولین فراقطبش مقدار. محاسبه شد ،شوندمربوط می
نتایج این مطالعه ممکن است براي طراحی و ساخت نانو مواد با خواص الکتریکی قابل . دهد) را نشان می0β<1000000بزرگتر از (

 مورد استفاده قرار گیرد. ،تنظیم

اولین فراقطبش ، (NLO)خواص نوري غیرخطی ، n=1 20@CnBe)-(6ي هانانوخوشه ،LUMO-HOMO گاف: کلیدواژگان
 )0β(پذیري

 مقدمه
م و وهاي نوین علفناوري نانو، از زمینه و علم   

 .سرعت در حال پیشرفت استمهندسی است که به
نانومواد  یافتۀ بهبودگیري خواص جدید و اندازه

ی، هاي مختلف از علوم فیزیکارتباط نزدیک بین رشتهبه
از ها فولرن. شیمیایی، بیولوژیکی و مهندسی نیاز دارد

باشند. ترین نانوساختارها میکاربردترین و پرگسترده
وي، ، بیضتوخالی کرةشکل کربنی به هاياین ساختار

 20C مولکول. دنباشاز اشکال دیگر میاي و بسیاري لوله
فردترین منحصر به واقعاً کوچکترین و  ،یبا ساختار قفس

                                                        
 :نویسندة مسئول shamlouei.ha@lu.ac.ir  

1First hyperpolarizability 
2Non-Linear Optical property 

شود که تصور می. ]1[ است هافولرنعضو از خانواده 
 ةیک ماد ،بالاخواهی الکترون با 20C کوچکترین فولرن

ساختار آن ساده و بسیار . جدید نانوالکترونیک است
با توجه  ].2[ عضوي است5 حلقۀ12 متقارن و شامل

مواد داراي خواص نوري اي که استفاده گستردهبه
سازي اطلاعات، ارتباطات در ذخیره(NLO)  غیرخطی

ی با کارایموادي طراحی  و نوري کلیدزنیوسایل  ،نوري
هاي ، این بخش یکی از مهمترین زمینهدارندبالا 

که  آنجااز  ].3-18[ تحقیقاتی شیمی فیزیکی است
ي اضافی نقش مهمی در افزایش اولین هاالکترون
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هایی که حاوي دارند لذا گونه β)0( فراقطبش پذیري
توانند خواص نوري ي اضافی هستند، میهاالکترون

در اکثر  .]19-28[ نشان دهند NLO غیرخطی
بهبود  عنوانتحقیقات انجام شده از اتم فلزات قلیایی به

در  ].22-25[ خواص نوري استفاده شده است ةدهند
افزوده  20Cتحقیق قبلی اتم لیتیم روي سطح نانوقفس 

ر روي خواص ساختاري، الکتریکی و آن ب تأثیرشده و 
 تمنتشر شده اس قبلاًنوري آن مطالعه شد که نتایج آن 

مشابهت الکترون در این تحقیق با توجه به .]29[
ات هاي فلزخاکی با اتم هاي فلزات قلیاییدهندگی اتم

این گروه از فلزات بر روي  تأثیرقلیایی، سعی شد 
عنوان بررسی شود که فلز بریلیوم به 20Cخواص 

  نماینده این گروه انتخاب گردید. 

  محاسبات
 بهینهبراي ] Gaussian 09 ]32با نرم افراز تخصصی    

سین یک نرم افزار ؤگشدند. سازي ساختارها استفاده 
پیشگویی انواع قادر بهکه اي است حرفه ةپراستفاد

ها مانند رسم ساختار بهینه ها و واکنشخواص مولکول
 سازوکارهاي پیوندي و واکنش، ها، انرژيمولکول

 IR هاي گذار، طیفواکنش، انرژي ساختارهاي حالت
اور گشتهاي مولکولی، بارهاي اتمی و اربیتال، NMR و

چند قطبی، الکترون خواهی و پتانسیل یونیزاسیون، 
 گالیچهاي الکتروستاتیک و ، پتانسیلقطبشقابلیت 

هاي ارتعاشی و خواص ترموشیمیایی بسامدالکترون، 
ج سین در کنار نتایؤافزار گباشد. با استفاده از نرممی

توان وضعیت مولکول و تنهایی، میتجربی و یا به
افزار این نرم .سازي کردرا شبیه آن سازوکارها و واکنش

–هاي آغازین رایج، از قبیل هارتريامل تمام روشش

                                                        
1 Split-Valance  

و  چگالی، تابعی CI ،MCSCF ،MP ،CC، فوك
تجربی و روش مکانیک همچنین چندین روش نیم

گوسی  یۀپابراي بسط تابع موج از توابع . مولکولی است
 1استفاده نموده که داراي نوع لایه ظرفیت شکافته شده

31+G(d)-6 علت اینکه ساختار واقعی این باشند. بهمی
 ک ساختار حدسیترکیبات در دسترس نیست ابتدا 

هاي شود که با استفاده از روشنرم افزار داده میاولیه به
که در  ] بهینه سازي گردیدLYP3B ]13،03محاسباتی 

هاي مدار-اسپین از نوعابع موج مورد استفاده آن ت
هم در سطح  بسامدمحاسبات باشد. شم می-کوهن

تا  انجام شدبهینه سازي ساختار  با محاسباتی مشابه
 دییتأموهومی  بسامدعدم وجود و  سامانهپایداري 

با برنامه  (DOS) هاحالت چگالیگردد. محاسبات 
gaussSum.3.3.9  قطبش پذیري]33[ انجام شد . 

(α)  0 (فراقطبش پذیرياولین  و(β ترتیب که به
مربوط  (NLO) خواص نوري خطی و غیرخطیبه

  محاسباتی د در سطوحنشومی

CAM-B3LYP/6-31+G(d)، 
 CAM-B3LYP/6-311G(d,p) ،PBEPBE/6-

31+G(d) و  
 PBEPBE/6-311G(d,P)  گیري شد.محاسبه  

سامانه در میدان همگن ضعیف را مقدار انرژي یک 
   صورت زیر تعریف نمود.توان بهمی
  

E = Eo -µαFα- 1/2αα βFαFβ - 1/6βαβγFαFβFγ         1  
 

αF مقدار انرژي مولکول در غیاب میدان، oE که درآن 

 αµ مقادیر باشدمی αمیدان الکتریکی در جهت  ةانداز
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، αβα  و αβγβ پذیري قطبشترتیب گشتاور دوقطبی، به
 دهداول را نشان می و فوق قطبش پذیري مرتبۀ

   ].36[با هم رابطه دارند  صورت زیرکه به ]35،34[
훼 =                2                                   
β = =                                         3 

رفتار خطی گشتاور دوقطبی نسبت  αوضوح که به
م رفتار غیر خطی یا مرتبۀ دو βکند و میدان را بیان میبه

 مقادیر قطبش پذیري دهد.میدان نشان میآن را نسبت به
ز توان با استفاده ارا می متوسط و فوق قطبش پذیري

 محاسبه نمود.  5و  4روابط 

α = 1/3(αxx + αyy + αzz)                                     4 

βo = (βx2 +βy2 +βz2)1/2                                                        5 

  
  که در آن  

βi = 3/5(βiii + βijj + βikk) i, j, k = x, y, z       6 

  .]34،35[ باشدمی
  

  نتایج
هاي آن با خوشهو  20C در ابتدا ساختارهاي فولرن   

د. که سازي شدنبهینه هاي بریلیومتعداد متفاوتی از اتم
نمایش  1بهینه شده در شکل هايخوشه ساختارهاي

  داده شده است.

  

 
  n=1 20@CnBe)-(6 يهانانوخوشهو  20Cساختارهاي بهینه شده  .1شکل

  
 انرژي پیوندي ،بسامدسازي و محاسبات پس از بهینه

)int(E 37[ محاسبه شد 7ساختارها با کمک فرمول[.  
퐸 = 퐸 @ − [퐸 + 푛퐸 ]   7      

ي پیوندي و تغییرات آنتالپی و هاانرژي ،1درجدول
ساختارهاي مورد  همۀانرژي آزاد و آنتروپی براي 

  گزارش شده است. ،مطالعه
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  .n=1 20@CnBe)-(6ي هانانوخوشهتغییرات آنتالپی و انرژي آزاد و آنتروپی تمام  ،انرژي پیوندي .1جدول

 Eint ساختار
(kcal/mol) 

BSSE 
(kcal/mol) ΔH 

(kcal/mol) 
ΔG 

(kcal/mol) 
ΔS 

(kcal/mol) 

Be@C20 -61/8669 0/9205 -60/7304 -50/8478 -0/0331 

Be2@C20 -95/2008 1/7116 -94/0404 -75/6571 -0/0616 

Be2@C20-trans -117/0654 1/8782 -115/2873 -96/2482 -0/0638 

Be3@C20 -130/1014 2/8592 -129/0410 -102/3383 -0/0895 

Be3@C20-trans -132/9222 2/6602 -132/4522 -104/8546 -0/0925 

Be4@C20 -171/1601 3/8784 -170/0814 -134/5541 -0/1191 

Be4@C20-trans -126/8459 3/7214 -126/9797 -91/2207 -0/1199 

Be5@C20 -201/2511 4/8710 -200/2050 -156/4536 -0/1467 

Be6@C20 -219/5251 5/4583 -218/0652 -165/8669 -0/1751 

 

شود، اضافه کردن دیده می 1در جدول طور کههمان
. این استبسیار گرمازا  20Cسطح به بریلیومي هااتم

مورد مشابه رفتاري است که در تحقیق گذشته در مورد 
این تحقیق  در ].29[گزارش شده است لیتیم جذب اتم 

حدود  20Cبر روي لیتیم نشان داده شد که جذب یک 
 گرمايکند که از کیلوکالري بر مول گرما آزاد می 2/48

آزاد شده در جذب بریلیوم بر روي نانوقفس بسیار کمتر 
 است.  

دهد که با افزایش تعداد نشان می 1هاي جدولداده
 رژيو ان اتصال، آنتالپی ، مقدار انرژيبریلیومهاي اتم

تغییرات  .یابدافزایش می CnBe@20آزاد تشکیل 
 شکل کسري از به بریلیومازاي هر اتم آنتالپی به

جذب شده در  بریلیومتعداد اتم به nمحاسبه شد که
 ، نمودار 2در شکل. شودمربوط می 20Cسطح 

 هجذب شد بریلیومي هااتمتعداد صورت تابعی از به
)n ( 20بر روي سطحC ترسیم شده است.  

  
  .20Cجذب شده روي سطح بریلیومي هااتمتعداد نسبت به نمودار تغییرات . 2شکل

  
بیشترین نشان داده شده است،  2طور که در شکلهمان

اتم بریلیوم  اولینمقدار انرژي آزاد شده در اثر جذب 
داده است که تنها رخ  20Be@Cدر مورد  20Cبر روي 

امی هنگیک اتم بریلیوم بر روي نانوقفس قرار دارد و 
ش افزایجذب شده بر روي آن  لیومیي برهااتمکه تعداد 

ازاي افزایش هر اتم بریلیوم انرژي آزاد شده بهیابد، می
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نفی مهرچند . یابدکاهش می) آنتالپی واکنشقدر مطلق (
یوم لیششمین اتم برجذب براي  آنتالپی مقداربودن 
  .باشدمیواکنش گرمازا بودن  ةنشان دهندهنوز 

تمام  DOS(1ها (چگالی حالت نمودارهاي 3در شکل
 تراکم آمده است.ي مورد مطالعه هانانوخوشه

 ندگیپراک روابط با مستقیم طوربه ي الکترونیهاحالت
  . دارد ارتباط سامانه خواص

HOMO=s(1.8%)p(98.2%) 

LUMO=s(1.2%)p(98.8) 

HOMO=s(32.3%)p(67.7%) 

LUMO=s(1.8%)p(98.2) 

                                                        
1 Density of States 

HOMO=s(29.6%)p(70.4%) 

LUMO=s(29.2%)p(70.8) 

HOMO=s(35.2%)p(64.8%) 

LUMO=s(1.6%)p(98.4) 

HOMO=s(30.1%)p(69.9%) 

LUMO=s(2.1%)p(97.9) 
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HOMO=s(2.1%)p(97.9%) 

LUMO=s(21.2%)p(78.8) 

HOMO=s(35.4%)p(64.6%) 

LUMO=s(21.4%)p(78.5) 

 
HOMO=s(29.3%)p(70.7%) 
LUMO=s(29.3%)p(70.7) 

HOMO=s(2%)p(98%) 

LUMO=s(22.3%)p(77.7) 

HOMO=s(26.2%)p(73.8%) 

LUMO=s(29.4%)p(70.6) 

   .n=1 20@CnBe)-(6 يهانانوخوشهمربوط به DOSنمودارهاي . 3شکل

  
ها بیشتر باشد، هر چه ارتفاع قله DOSدر نمودارهاي 

انرژي سطوح  ةمحدوداین است که در این  ةدهندنشان
باشند. در این می دسترس در اشغال براي بیشتري

خالی  هايهاي پر با رنگ سبز و اربیتالنمودارها اربیتال

با استفاده از نتایج با رنگ قرمز نشان داده شده است. 
DOS هايانرژي اربیتالHOMO   وLUMO  و

که ارتباط  gE ها یعنی گاف انرژيبین آناختلاف 
مقادیر  .محاسبه شدپذیري آنها دارد، مستقیمی با واکنش



  128                                                      1398، پاییز 3، شمارة9اي، دورةذرههاي بسمجلۀ پژوهش سیستم   

 

الکترون  ) وμ)، پتانسیل شیمیایی (ηسختی شیمیایی (
 10تا  8صورت معادلات توان به) را میωدوستی (

  .]38[ مقدار گاف انرژي مرتبط دانستبه
η= (ELUMO-EHOMO)/2                             8 

μ= (ELUMO+EHOMO)/2                           9 

ω=μ2/η                                                 10 

انرژي بیشتر باشد، واکنش پذیري گاف هر چقدر این  
 ترکول سختلعبارتی موبه شودمیمولکول کمتر 

وم هاي بریلینتایج نشان دادند که افزایش اتم شود.می
شدن گاف شود. کمانرژي می گافموجب کاهش 
تواند ، میLUMOثابت بودن سطوح انرژي باتوجه به

هاي جدید بین اربیتال HOMOعلت ایجاد سطوح به
  هومو و لومو قدیمی باشد.

براي هر ترکیب مورد مطالعه درصد مشارکت 
تشکیل دهندة اربیتال  dو  s ،pهاي اتمی اربیتال

هر  DOSهومو و لومو در زیر نمودارهاي  مولکولی
 دهدنشان می وضوحترکیب گزارش شده است که به

هاي هومو جدید با درصد م اربیتالودر حضور اتم بریلی
وجود آمده هاي اتمی بهمشارکت متفاوت از اربیتال

 يپذیرثبات و واکنش ۀخواص دیگري که نشاناست. 
 ،(I) یونیزاسیون پتانسیلاست مثل  هانانوخوشه
 سختی ،(μ) شیمیایی پتانسیل ،(A) الکترون وابستگی

 و (ω) ن دوستیالکترو ، (γ)نرمی کل ،(η)کل 
 گاف انرژيکه ارتباط مستقیم با   (χ)هالکترونگاتیویت

  لیست گردید. 2ند هم محاسبه شد و نتایج در جدولدار

  
  .n=1 20@CnBe)-(6ي هانانوخوشهو  20Cخواص شیمیایی . 2جدول

 
  

 20Cدست آمده براي ، مقادیر به2طبق اطلاعات جدول
دست آمده در تحقیق قبل یکسان با مقادیر به اًدقیق
در مقایسه با مقاله  2باشد. همچنین مقادیر جدولمی

دهد که جذب بریلیوم بر روي نانو ذکر شده نشان می
ر روي کمتري ب تأثیرجذب لیتیوم نسبت به 20Cقفس 

با استفاده از این اطلاعات ]. 29[ گاف انرژي دارد
 رد گاف انرژيبیشترین انحراف  توان نشان داد کهمی

 دیده شد C6Be@20 و trans-20@C4Beدو ساختار 
درصد هستند و همچنین  30/63و  39/37ترتیب که به

ن دو همیبالاترین میزان الکترون دوستی هم مربوط به
  باشد.ساختار می
و   HOMOهايربیتالارتباط انرژي ا 4در شکل
LUMO  جذب شده روي  بریلیوم يهااتمبا تعداد

 صورت نمودار نشان داده شده است.به 20C سطح

 ƐH (eV) ƐL (eV) Eg (eV) %ΔEg I (eV) A (eV) μ (eV) η (eV) γ (eV-1) ω (eV) χ (eV) ساختار

C20 -5/5 -3/62 1/88 --- 5/5 3/62 -4/56 0/94 1/0638 11/0604 4/56 

Be@C20 -5/36 -3/25 2/11 12/23 5/36 3/25 -4/305 1/055 0/9478 8/7834 4/305 

Be2@C20 -4/89 -3/68 1/21 -35/64 4/89 3/68 -4/285 0/605 1/6529 15/1745 4/285 

Be2@C20-trans -5/18 -3/08 2/10 11/70 5/18 3/08 -4/13 1/05 0/9524 8/1223 4/13 

Be3@C20 -4/71 -3/31 1/40 -25/53 4/71 3/31 -4/01 0/70 1/4285 11/4858 4/01 

Be3@C20-trans -4/64 -3/38 1/26 -34/04 4/64 3/38 -4/01 0/63 1/5873 12/7619 4/01 

Be4@C20 -4/53 -3/16 1/37 -27/13 4/53 3/16 -3/845 0/685 1/4598 10/7912 3/845 

Be4@C20-trans -4/17 -3/68 0/49 -73/93 4/17 3/68 -3/925 0/245 4/0816 31/4400 3/925 

Be5@C20 -4/56 -3/92 1/64 -12/76 4/56 3/92 -3/74 0/82 1/2195 8/5290 3/74 

Be6@C20 -3/88 -3/19 0/69 -63/30 3/88 3/19 -3/535 0/345 2/8985 18/1105 3/535 
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 گاف انرژيبینید بیشترین کاهش در طور که میهمان
 C6Be@20 و trans-20@C4Beدر نانوساختارهاينیز 

  شود.دیده می

  
تعداد نسبت به LUMOو   HOMOهايمقادیر انرژي اربیتال .4شکل

 .20Cجذب شده روي سطح  بریلیوم يهااتم

هاي حلیل اوربیتالت با استفاده از محاسبات مطالعه
 محاسباتی در سطح 2NBO پیوندي طبیعی

B3LYP/6-31+G(d) که با استفاده از  محاسبه گردید
 هاي بریلیوم براي هرمقدار بار انتقال یافته از اتم آنها

مقادیر  3. در جدولها محاسبه گردیدکدام از نانوخوشه
م از براي هر کدا بریلیوم يهااتمبارهاي انتقال یافته از 

  ارش شده است.گز هانانوخوشه

هاي در خوشه 20Cهاي بریلیوم به مقادیر بار انتقال یافته از اتم .3جدول
  .مختلف

 CT value ساختار CT value ساختار

Be@C20 1/04272 Be4@C20 4/52643 

Be2@C20 2/09896 Be4@C20-
trans 

4/33042 

Be2@C20-
trans 

2/14351 Be5@C20 6/03733 

Be3@C20 3/35834 Be6@C20 6/30513 

Be3@C20-
trans 

3/18457   

  

                                                        
2 Natural Bonding Orbital 

وم بریلی يهابار انتقال یافته از اتممقادیر  3در جدول
شود که با شود. در این مورد مشاهده میدیده می

ي بریلیوم، مقدار بار انتقالی افزایش هااتمافزایش تعداد 
نمودار مقدار آنتالپی محاسبه شده در  5یابد. در شکلمی

تابعی از مقدار بار انتقال یافته صورت بهمرحله اول 
  شود.مشاهده می

  
 هاهنانوخوشنمودار آنتالپی تشکیل محاسبه شده براي هر کدام از . 5شکل

   .صورت تابعی از بار انتقال یافتهبه

شود که میزان آنتالپی خوبی مشاهده میبه 5در شکل
ي مختلف با میزان بار هانانوخوشهبراي محاسبه شده 
چه یعنی هرصورت خطی متناسب است. منتقل شده به

یزان بیشتر شده است، م خوشهانتقال یافته بهمیزان بار 
اط تعدادي از نقیابد. افزایش می هاآنآنتالپی تشکیل 

ارش شده در نمودار بالاي خط و تعداد کمتري در زگ
توان زیر آن قرار دارند. علت انحراف این نقاط را می

ناشی از خطاي مجموعه پایه مورد استفاده و یا خطاي 
 B3LYPروشمورد استفاده در ناشی از روش تقریبی 

) در %20دانست. بیشترین میزان انحراف (حدود 
 صورتمحاسبه آنتالپی جذب چهار اتم بریلیوم به

  شود. دیده می 20Cمتقارن اطراف 

و اولین  (α) قطبش پذیري ،)μدوقطبی ( گشتاور
 همۀعنوان خواص نوري براي به β)0 (فراقطبش پذیري
مورد مطالعه با استفاده از دو روش نانوساختارهاي 

CAM-B3LYP  وPBE  با استفاده از دو مجموعه پایه
6-31+G(d)  311-6وG(d,p)  محاسبه شد و نتایج در
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اولین لیست شده است. مقدار بالاي  4جدول
یک پیش نیاز براي رفتار خوب مواد  پذیريفراقطبش

NLO است.  
  

  n=1 20@CnBe)-(6ي هانانوخوشه خواص نوري. 4جدول

 μ (a.u) ساختار
 α (a.u) β0 (a.u) 

CAM-B3LYP 
6-31+g(d) 

CAM-B3LYP 
6-311g(d,p) 

PBE  
6-31+g(d) 

PBE 
6-311g(d,p) 

CAM-B3LYP 
6-31+g(d) 

CAM-B3LYP 
6-311g(d,p) 

PBE  
6-31+g(d) 

PBE 
6-311g(d,p) 

C20 0/0000 188/1680 167/1903 184/8183 165/4733 0/3975 0/003 0/1472 0/0021 

Be@C20 1/6066 226/9350 206/8590 232/5763 213/7657 4115/7495 4803/3680 4769/8112 5104/9752 

Be2@C20 2/2705 277/1360 257/2550 296/8586 277/8910 8292/0618 8707/3704 5841/0761 5651/3631 

Be3@C20 2/8825 295/2060 271/0947 320/9263 301/6013 8610/9808 8327/9261 8381/0682 8369/4790 

Be3@C20-trans 0/6941 313/9510 298/3140 345/2223 329/1207 3269/5053 2900/6850 3436/1435 3087/4152 

Be4@C20 1/7352 319/9200 305/1667 357/8260 342/1770 3391/0761 3560/2951 4937/6833 4880/9833 

Be4@C20-trans 0/0000 340/2040 326/5950 379/3890 365/6713 0/9185 7/5 0/07413 2/5721 

Be5@C20 1/2407 341/9690 327/7777 381/3520 366/0893 1997/4910 2130/3001 3369/4308 3351/1618 

Be6@C20 1/2622 652/3827 604/9147 537/5990 512/0130 18341/4145 13106295 14461/084 1785008 

  
 (α) قطبش پذیريطور که مشاهده شد، بالاترین همان

 نانوساختار در β)0 (فراقطبش پذیريو اولین 
20@C6Be اتم 6رسد که تعداد می نظربه. مشاهده شد 

Be 0 عنوان یکی از عوامل مهم در بالابردنبهβ 
 NLO بیشترنانوساختار مورد مطالعه و باعث پاسخ 

ل که نتایج حاص این استقابل توجه  ۀنکت شده است.

در سطوح محاسباتی استفاده شده همخوانی قابل قبولی 
  با همدیگر دارند.

براي  UVبراي بررسی خواص نوري طیف  ۀدر ادام
طول  5ساختارهاي مورد مطالعه محاسبه شد. در جدول

براي این اولین خط جذبی شدت انتقال موج و 
  ساختارها گزارش شده است. 

  
  n=1 20@CnBe)-(6هاي طول موج و شدت انتقال اولین خط جذبی براي نانوخوشه .5جدول

 ساختار
 اولین خط جذبی قابل ملاحظه

 ساختار
 اولین خط جذبی قابل ملاحظه

λ(nm) Oscillator 
Strength λ(nm) Oscillator 

Strength 
C20 222/98 0/3875 Be4@C20 617/02 0/2417 

Be@C20 443/06 0/2161 Be4@C20-trans 641/25 0/2576 

Be2@C20 513/78 0/1801 Be5@C20 698/64 0/1393 

Be3@C20 576/37 0/0732 Be6@C20 683/73 0/1627 

Be3@C20-trans 587/13 0/3382    

  
دهد که با افزایش بریلیوم بر نشان می 5نتایج جدول

روي نانوقفس طول موج اولین خط جذبی قابل ملاحظه 
کند. این نتیجه نیز هم افزایش قابل توجهی پیدا می

دست آمده در محاسبه قطبش پذیري با نتایج بهجهت 
  باشد.و فراقطبش پذیري می
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  گیرينتیجه
ترمودینامیکی، خواص ، در این مطالعه ساختار   

CnBe  -(n=1@20 ي هانانوخوشهنوري  و الکتریکی

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جذب  (6
زا است که بسیار گرما 20Cروي سطح  بریلیومي هااتم

مشخص  ].29[ تر استگرمازا مدر مقایسه با جذب لیتی
کمی کاهش  Beازاي هر اتم به شد که تغییرات آنتالپی

بر ند. علاوهکافزایش پیدا می بریلیومیابد وقتی تعداد می
ت تفاو بریلیوماتم  6و  4این مشخص شد که در حضور 

کاهش  LUMOو   HOMOهاياربیتالانرژي 
ي هاماتدر ادامه میزان بار انتقال یافته از دارد.  بیشتري

محاسبه شده و نشان داده شد  20Cخوشهفلز بریلیوم به 
که با افزایش مقدار بار منتقل شده، مقدار آنتالپی واکنش 

یابد. این تمایل زیاد افزایش می هاخوشهاین تشکیل 
جذب الکترون، ناشی از تمایل هر حلقه به 20Cخوشه

و ایجاد  4n+2تعداد آرایش براي رسیدن به
 يهاماتدر نهایت اثر جذب باشد. اروماتیک میحلقۀ

روي خواص نوري غیر خطی  20Cروي  بریلیوم
NLO  مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد در این
 0βبالاترین مقدار  C6Be@20  ،هاخوشهنانواز سري 

را از خود نشان  NLOبیشترین خاصیت و را دارا است
 تحقیق قبل از این نظر متفاوتبا  این نتیجه کهمی دهد 

بین ترکیبات مورد  C5Li@20است که نانوخوشه 
  . را داشت 0βبیشترین مقدار تحقیق مطالعه در آن 

  هامرجع
[1] F. Lin, E.S. Sørensen, C. Kallin, A.J. 
Berlinsky, Book chapter: C20 the Smallest 
Fullerene, Handbook of Nanophysics: 
Clusters and Fullerenes (2014) 29.1-29.11. 
 
[2] H. Kawabata, H.Tachikawa, DFT Study 
on the Interaction of the Smallest Fullerene 
C20 with Lithium Ions and Atoms, Journal 
of carbon research C 3 (2017) 15-22.  
DOI:10.3390/c3020015 

 
 

[3] D.F. Eaton, Nonlinear Optical Materials, 
ACS Symposium Series, 455 (1991) 128-
156.  
[4] D.R. Kanis, M.A. Ratner, T.J. Marks, 
Design and construction of molecular 
assemblies with large second-order optical 
nonlinearities. Quantum chemical aspects, 
Chemical Reviews 94 (1994) 195-242.  
DOI:10.1021/cr00025a007 
 
[5] G. de la Torre, P. Va´zquez, F. Agullo-
Lopez, T. Torres, Role of Structural Factors 
in the Nonlinear Optical Properties of 
Phthalocyanines and Related Compounds, 
Chemical Reviews 104 (2004) 3723-3750. 
DOI:10.1021/cr030206t 
 
[6] O. Ostroverkhova, W.E. Moerner, 
Organic Photorefractives:  Mechanisms, 
Materials, and Applications, Chemical 
Reviews 104 (2004) 3267-3314. 
 DOI: 10.1021/cr960055c 
 
[7] K.B. Eisenthal, Second Harmonic 
Spectroscopy of Aqueous Nano- and 
Microparticle Interfaces, Chemical Reviews 
106 (2006) 1462-1477.  
DOI: 10.1021/cr0403685 
 
[8] B.J. Coe, Switchable Nonlinear Optical 
Metallochromophores with Pyridinium 
Electron Acceptor Groups, Accounts of 
Chemical Research 39 (2006) 383-393.  
DOI:10.1021/ar050225k 
 
[9] K. Okuno, Y. Shigeta, R. Kishi, M. 
Nakano, Photochromic Switching of 
Diradical Character: Design of Efficient 
Nonlinear Optical Switches, The Journal of 
Physical Chemistry Letters 4 (2013) 2418-
2422.  
DOI:10.1021/jz401228c 
 
[10] S. Muhammad, H.-L. Xu, R.-L. Zhong, 
Z.-M. Su, A.G. Al-Sehemi, A. Irfan, 
Quantum chemical design of nonlinear 
optical materials by sp2-hybridized carbon 



  132                                                      1398، پاییز 3، شمارة9اي، دورةذرههاي بسمجلۀ پژوهش سیستم   

 

nanomaterials: issues and opportunities, 
Journal of Materials Chemistry C 1 (2013) 
5439-5449.  
DOI:10.1039/C3TC31183J 
 
[11] R.-L. Zhong, H.-L. Xu, S. Muhammad, 
J. Zhang, Z.-M. Su, The stability and 
nonlinear optical properties: Encapsulation 
of an excess electron compound LiCNLi 
within boron nitride nanotubes, Journal of 
Materials Chemistry 22 (2012) 2196-2202. 
 DOI:10.1039/C1JM14358A 
 
[12] C. Tu, G. Yu, G. Yang, X. Zhao, W. 
Chen, S. Li, X. Huang, Constructing 
(super)alkali–boron-heterofullerene dyads: 
an effective approach to achieve large first 
hyperpolarizabilities and high stabilities in 
M3O–BC59 (M = Li, Na and K) and K@n-
BC59 (n = 5 and 6), Physical Chemistry 
Chemical Physics 16 (2014)1597-1606.  
DOI:10.1039/c3cp53639d 
 
[13] Y. Zhou, X. Cheng, D. Du, J. Yang, . 
Zhao, S. Ma, T. Zhong, Y. Lin, Graphene–
silver nanohybrids for ultrasensitive surface 
enhanced Raman spectroscopy: size 
dependence of silver nanoparticles, Journal 
of Materials Chemistry C 2 (2014) 6850-
6858.  
DOI:10.1039/C4TC00658E 
 
[14] K. Hatua, P.K. Nandi, Beryllium-
Cyclobutadiene  Multidecker Inverse 
Sandwiches: Electronic Structure and 
Second-Hyperpolarizability,  The Journal of 
Physical Chemistry A 117 (2013) 12581-
12589.  
DOI:10.1021/jp407563f 
 
[15] S. Muhammad, H. Xu, Z. Su, Capturing 
a Synergistic Effect of a Conical Push and an 
Inward Pull in Fluoro Derivatives of 
Li@B10H14 Basket: Toward a Higher 
Vertical Ionization Potential and Nonlinear 
Optical Response, The Journal of Physical 
Chemistry A 115 (2011) 923-931. 
DOI: 10.1021/jp110401f. 
 
[16] Y-Y. Hu, S-L. Sun, S. Muhammad, H-
L. Xu, Z-M. Su, How the Number and 

Location of Lithium Atoms Affect the First 
Hyperpolarizability of Graphene, The 
Journal of Physical Chemistry C 114 (2010) 
19792-19798. 
DOI: 10.1021/jp105045j 

[17] H-Q. Wu, R.-L. Zhong, S.-L. Sun, H.-
L. Xu, Z.-M. Su, Alkali Metals-Substituted 
Adamantanes Lead to Visible Light 
Absorption: Large First Hyperpolarizability, 
The Journal of Physical Chemistry C 118 
(2014) 6952-6958. 
DOI: 10.1021/jp410560j 
 
[18] P. Karamanis, C. Pouchan, Fullerene–
C60 in Contact with Alkali Metal Clusters: 
Prototype Nano-Objects of Enhanced First 
Hyperpolarizabilities, The Journal of 
Physical Chemistry C 116 (2012) 11808-
11819. 
DOI: 10.1021/jp3026573 
 
[19] R.-L. Zhong, H.-L. Xu, Z.-R. Li, Z.-M. 
Su, Role of Excess Electrons in Nonlinear 
Optical Response, The Journal of Physical 
Chemistry Letters.6 (2015) 612-619. 
DOI: 10.1021/jz502588x 
 
[20] W. Chen, Z.-R. Li, D. Wu, Y. Li, C.-C. 
Sun, F.L. Gu, The Structure and the Large 
Nonlinear Optical Properties of 
Li@Calix[4]pyrrole, Journal of the 
American Chemical Society 127 (2005) 
10977-10981. 
DOI: 10.1021/ja050601w 
 
[21] G. Yu, X. Huang, S. Li, W. Chen, 
Theoretical insights and design of intriguing 
nonlinear optical species involving the 
excess electron, International Journal of 
Quantum Chemistry 115 (2015) 671-679. 
DOI: 10.1002/qua.24878 
 
[22] S. Muhammad, H. Xu, Y. Liao, Y. Kan, 
Z. Su, Quantum Mechanical Design and 
Structure of the Li@B10H14 Basket with a 
Remarkably Enhanced Electro-Optical 
Response, Journal of the American 
Chemical Society 131 (2009) 11833-11840. 
DOI: 10.1021/ja9032023 
 



 خواجه علی و شاملویی                  مطالعۀ نظري خواص ساختاري و الکتریکی ....                         133   

[23] G. Yu, X.R. Huang, W. Chen, C.C. Sun, 
Alkali metal atom-aromatic ring: A novel 
interaction mode realizes large first 
hyperpolarizabilities of M@AR (M = Li, 
Na, and K, AR = pyrrole, indole, thiophene, 
and benzene), Journal of Computational 
Chemistry 32 (2011) 2005-2011. 
DOI: 10.1002/jcc.21789 
[24] L.-J. Wang, S.-L. Sun, R.-L. Zhong, Y. 
Liu, D.-L. Wang, H-Q. Wu, H.-L. Xu, X.-M. 
Pan, Z.-M. Su, The encapsulated lithium 
effect of Li@C60Cl8 remarkably enhances 
the static first hyperpolarizability, RSC 
Advances 3 (2013) 13348-13352. 
DOI: 10.1039/C3RA40909K 
 
[25] E. Shakerzadeh, E. Tahmasebi, H.R. 
Shamlouei, The influence of alkali metals 
(Li, Na and K) interaction with Be12O12 and 
Mg12O12nanoclusters on their structural, 
electronic and nonlinear optical properties: 
A theoretical study, Synthetic Metals 204 
(2015) 17-24. 
DOI: 10.1016/j.synthmet.2015.03.008 
 
[26] S. Kamalinahad, M. Solimannejad, E. 
Shakerzadeh, Nonlinear Optical (NLO) 
Response of Pristine and Functionalized 
Dodecadehydrotribenzo[18]annulene, 
Bulletin of the Chemical Society of Japan 
89(2016):692-699 
DOI: 10.1246/bcsj.20160006 
 
[27] F. Ma, Z.J. Zhou, Y.T. Liu, Li2 Trapped 
inside Tubiform [n] Boron Nitride Clusters 
(n=4–8): Structures and First 
Hyperpolarizability, ChemPhysChem 13 
(2012) 1307-1312. 
DOI: 10.1002/cphc.201100907 
 
[28] E. Shakerzadeh, E. Tahmasebi, Z. 
Biglari, A quantum chemical study on the 
remarkable nonlinear optical and electronic 
characteristics of boron nitride nanoclusters 
by complexation via lithium atom, Journal 
of Molecular Liquids 221(2016) 443-451. 
DOI: 10.1016/j.molliq.2016.05.090 
 
[29] Z. Khajehali, H.R. Shamlouei, 
Structural, electrical and optical properties 

of Lin@C20 (n = 1–6) nanoclusters, Comptes 
Rendus Chimie 21 (2018) 541-546. 
DOI: 10.1016/j.crci.2018.02.005 
 
[30] A.D. Becke, Perspective on Density-
functional thermochemistry. III. The role of 
exact exchange, The Journal of Chemical 
Physics 98 (1993) 5648-5652. 
DOI: 10.1007/s002149900065 
 
[31] C. Lee, W. Yang, R.G. Parr, 
Development of the Colle-Salvetti 
correlation-energy formula into a functional 
of the electron density, Physical Review B 37 
(1988) 785-789. 
DOI: 10.1103/PhysRevB.37.785 
 
[32] M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. 
Schlegel, G.E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. 
Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. 
Mennucci, G.A. Petersson, H. Nakatsuji, M. 
Caricato, X. Li, H.P. Hratchian, A.F. 
Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J.L. 
Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, 
R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. 
Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. 
Vreven, J.A. Montgomery, Jr., J.E. Peralta, 
F. Ogliaro, M. Bearpark, J.J. Heyd, E. 
Brothers, K.N. Kudin, V.N. Staroverov, R. 
Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, 
A. Rendell, J.C. Burant, S.S. Iyengar, J. 
Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, 
M. Klene, J.E. Knox, J.B. Cross, V. Bakken, 
C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. 
Stratmann, O. Yazyev, A.J. Austin, R. 
Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, R. L. 
Martin, K. Morokuma, V.G. Zakrzewski, 
G.A. Voth, P. Salvador, J.J. Dannenberg, S. 
Dapprich, A.D. Daniels, Ö. Farkas, J.B. 
Foresman, J.V. Ortiz, J. Cioslowski, D.J. 
Fox, Gaussian 09 (Gaussian, Inc., 
Wallingford CT, 2009). 
[33] N.M. O'boyle, A.L. Tenderholt, K.M. 
Langner, cclib: A library for package-
independent computational chemistry 
algorithms, Journal of Computational 
Chemistry 29 (2008) 839-845. 
DOI: 10.1002/jcc.20823 
 
[34] M.J.G. Peach, T. Helgaker, P. Saiek, 
T.W. Keal, O.B. Lutnas, D.J. Tozer, N.C. 



  134                                                      1398، پاییز 3، شمارة9اي، دورةذرههاي بسمجلۀ پژوهش سیستم   

 

Handy, Assessment of a Coulomb-
attenuated exchange–correlation energy 
functional, Physical Chemistry Chemical 
Physics 8 (2006) 558- 562.  
DOI:10.1039/b511865d 
 
[35] A.D. Buckingham, Permanent and 
induced molecular moments and long-range 
intermolecular forces, Advances in 
Chemical Physics 12 (1967) 107–142.  
[36] J.E. Rice, N.C. Handy, The calculation 
of frequency-dependent polarizabilities as 
pseudo-energy derivatives, The Journal of 
Chemical Physics 94, (1991) 4959-4971  
DOI: 10.1063/1.460558 
 
[37] X.Y. Cuib, J.F.g Jia, B.S. Yang, P. 
Yang, H.S. Wub, Ab initio investigation of 

hydrogenation of endohedral X@(BN)16 
complexes (X = Li+, Na+, K+, Mg2+, Ne, O2−, 
S2−, F−, Cl−), Journal of Molecular Structure 
THEOCHEM, 953 (2010) 1-6.  
DOI:10.1016/j.theochem.2010.03.016 
 
[38] M. Godarzi , R. Ahmadi, R. Ghiasi, Mo. 
Yousefi, Effect of B12N12 junction on the 
energetic and chemical features of PATO: A 
density functional theory investigation, 
International Journal of Nano Dimension 10 
(2019): 62-68 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


