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 در جداره داخلی  Siصر بررسی پایداری عن
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  هشْذ ، ُ فشدٍسی هشْذداًشگبداًشکذُ ػلَم ،  گشٍُ فیضیک 2

 

 چكیده
ثِ کوک ثستِ هحبسجبتی  ٍ تبثؼی چگبلی( تَسط هحبسجبت 6ٍ6دس جذاسُ داخلی ًبًَلَلِ فلضی ) کِ ػٌظش ّن گشٍُ کشثي هی ثبشذSi دس ایي همبلِ هطبلؼِ پبیذاسی 

Siesta اتن د کِ. هحبسجبت ًشبى داهَسد ثشسسی لشاس گشفت Si لسوت هشکضی ًبًَلَلِ لشاس ش دس لٍ ثؼذ اص ٍاّ شتِهیل ثِ ٍاکٌش پزیشی ًسجت ثِ اتن ّبی کشثي ًذا

ًبًَلَلِ خبلض ثشای رخیشُ سبصی ّیذسٍطى داخل آى د کِ ّوچٌیي هحبسجبت ًشبى دا .ًسجت ثِ کشثي است ی کن آىکِ ایي ثذلیل اختالف الکتشًٍگبتیَ ،دهی گیش
 Siدس داخل ًبًَلَلِ ّیذسٍطى تشکیل پیًَذ ثب  Si است ٍ ثب آالیش -eV 53/1 کن ذاسهملَلِ اًشطی لیذی هَلکَل ّبی ّیذسٍطى دس داخل ًبًَهطلَة ًوی ثبشذ صیشا 

 کبّش هی یبثذ. -eV 61/5ثِ همذاس هی دّذ ٍ اًشطی لیذی ّیذسٍطى 
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Abstract 
 

In this study, the stability of Si atom in inner surface of the metallic C(6,6) was investigated by the density-

functional theory calculation via Siesta code. The calculation showed that the Si atom is not willing to react 

with carbon atoms and relaxed in the center of the tube after relaxation, because of the low difference of its 

electronegativity with carbon. Also calculation revealed that the pure carbon nanotube (6,6) is not favorable 

enough for hydrogen storage inside of it, due to the binding energy of hydrogen molecules are low (-1.53 eV) , 

and by doping Si atom inside the tube, the hydrogen bonded to Si atom and the binding energy was obtained      

(-5.61 eV).   
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  قدمهم
ثِ خبطش خَد دس همیبع ًبًَ ًسجت ثِ حبلت کپِ ای  َاده    

خَاص ٍیظُ ای سا اص خَد ًشبى هی ًسجت سطح ثِ حجن ثبال 

دٌّذ. اص ایي خَاص هی تَاى ثِ پبیذاسی شیویبیی، هکبًیکی، 

شیکی، هغٌبطیسی ٍ جزة اتوی ٍ تحشاستی ٍ سسبًٌذگی الک

ًبًَلَلِ ّبی کشثٌی ػالٍُ  بدس ثیي ًبًَسبختبسّ .هَلکَلی ًبم ثشد

ثش خَاص هزکَسُ، ثِ دلیل داشتي ًسجت سطح ٍیظُ ثبال ٍ سبختبس 

هطبلؼبت ًشبى  اًحٌبء هبًٌذ ثشای جزة ّیذسٍطى ثسیبس هفیذًذ.
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دادُ اًذ ثضسگتشیي هشکلی کِ دس آًْب ثشای جزة ّیذسٍطى ٍجَد 

 (eV 04/0)ّیذسٍطى است-اًشطی پیًَذی ثسیبس ضؼیف کشثي داسد

ّیذسٍطى هؼوَال ًبًَلَلِ  -ثشای افضایش اًشطی پیًَذی کشثيلزا 

  .[1] ّبی کشثٌی سا ثب ػٌبطش هختلف آالیش هی دٌّذ

یب  ،ّیذسٍطى ثِ دٍ طشیك دس ًبًَلَلِ ّبی کشثٌی رخیشُ هی شَد    

دس سطح ًبًَلَلِ جزة سطحی هی شَد ٍ یب ثِ طَست هَلکَلی 

 .[2] گیشدهی  لشاسِ کشثٌی ثب ثستي دٍ سش ًبًَلَلِ دس داخل ًبًَلَل

لجل اص هطبلؼِ جزة ّیذسٍطى اثتذا ثبیذ پبیذاسی ػٌظش آالییذُ      

ثب ًبًَلَلِ کشثٌی ثشسسی گشدد. صیشا آالیش ثشخی ػٌبطش ثِ دلیل ثش 

آًْب ثب اتن کشثي شؼبع ًبًَلَلِ سا ثِ شذت ّن کٌش ثسیبس صیبد 

 صٍایبی پیًَذی کشثي تغییش دادُ ٍ صهبًی کِ شؼبع ًبًَلَلِ تغییش کٌذ

اص ٍضؼیت تؼبدلی  بآًْکِ سا تغییش دادُ ٍ ثبػث هی شَد کشثي  -

ًیض هَجت کبّش اًشطی لیذی  اهش شبى فبطلِ ثگیشًذ کِ ایي

هیضاى جزة ػالٍُ ثش ثشسسی ًبًَلَلِ کشثٌی هی شَد. دس ایي همبلِ 

دس  Siهکبى هٌبست ٍ پبیذاس ثشای ػٌظش  ثلکِ ایجبد یکّیذسٍطى 

    طَست هی پزیشد.   ًیضی داخلی ًبًَلَلِ  جذاسُ

 روش محاسباتی 
جذاسُ  ثش سٍی Siالییذُ ثب آ( 6،6)فلضی ثشای ثشسسی ًبًَلَلِ     

استفبدُ شذُ است کِ حل هؼبدالت استبًذاسد  Siestaداخلی اص کذ 

شن سا ثب هحبسجبت تبثؼی چگبلی کبهال  خَدسبصگبس لبدس -کَّي

ثِ ّوشاُ  double-zeta  ِ پبیِ دلت. ثشای هجوَػ[3]هی سبصد 

پتبًسیل شجِ ثب  اًجبم هحبسجبتًتخبة گشدیذُ است. تبثغ لطجش ا

Troullier-Martins یي هحبسجبت ثب . ّوچٌطَست هی گیشد

اًجبم  Pedrew-Zunger( ثب پبساهتش LDA)تمشیت چگبلی هَضؼی

ثذست  Ry 120، اًشطی لطغ سیستن دس هحذٍدُ [4] شذُ است

 Å14/8ثب لطش   )6،6هحبسجبت ثش سٍی ًبًَلَلِ فلضی ) آهذُ است.

 Å 16طَست هی گیشد. جذایی ثیي ًبًَلَلِ ّب ًسجت ثِ هشکض ّن 

هطوئي شَین ّیچ گًَِ ثشّن کٌشی ثب ّن  تباست  شذُاًتخبة 

هش ثٌذی  n، l،mکِ  (n,l,m) پک-هش ثٌذی هًَخَسست. ًذاسًذ

 1,1,9شٌذ کِ ثِ تشتیت هی ثب x،y،zساستبی استفبدُ شذُ دس 

 اًتخبة شذُ است.

   Siآالییده با( 6،6)نانولوله محاسبات 

 شجِ فلض چْبس ظشفیتی است کِ Siػٌظش ّن گشٍُ ثب کشثي است. 
سا لجل ٍ Si الیشآ .1شکل .. هی ثبشذ Geثسیبس ٍاکٌش پزیشتش اص 

 دّذ. ًشبى هی (6،6) ثؼذ اص اًجبم فشایٌذ ٍاّلش دس ًبًَلَلِ فلضی
 

 

 

 
 

ثش سٍی  ٍاّلشاًجبم فشایٌذ ثؼذ اص  سا)الف( لجل ٍ )ة( Si: آالیش اتن 1شکل 

 (6،6ًبًَلَلِ )

ًسجت ثِ اتن  Si شَدهی  فَق هشبّذُ ّوبًگًَِ کِ دس شکل     

داخلی ًبًَلَلِ جذا شذُ  جذاسٍُ اص ًجَدُ ّبی کشثي ٍاکٌش پزیش 

هشکض ًبًَلَلِ ثِ ػلت تمبسى آى جبی گشفتِ است تب ًیشٍی  دسٍ 

 .کویٌِ گشدد Si دافؼِ  کلًَی ٍاسدُ ثش

  : [5] سا هی تَاى اص ساثطِ صیش ثذست آٍسد Siاًشطی جزة     

(1)E Si = E (CNT +Si atom) –E (CNT) –E (Si)                                    

ػجبست ، Siْوشاُ اتن لِ ثکِ ػجبست اٍل سوت ساست اًشطی ًبًَلَ

ٍ ػجبست سَم ٍ چْبسم خَد ثِ تشتیت  اًشطی ًبًَلَلِ خبلض،دٍم 

 اًذ کِ ثبیذ اص اًشطی کل کن گشدد. Si  ٍCخَد اًشطی اتن 

الیِ ثشسٍی یک سا  Siثِ هٌظَس ثشسسی دلیك تش ایي سٍیذاد،     

ٍ ّوبًطَس کِ هشبّذُ هی سا ثجیٌیذ(  .2)شکل  لشاس هی دّینگشافي 

 ذا شذُ ٍ اص دٍثبسُ اص اتن ّبی کشثي ج Siًوبییذ ثؼذ اص ٍاّلش 

 

 

 

 

 
سٍی ثؼذ اص اًجبم فشایٌذ ٍاّلش  سا)الف( لجل ٍ )ة( Si: آالیش اتن 2شکل 

 طفحِ گشافي

ًتیجِ گشفت ایي اثش هستمل اص گشدد کِ هی تَاى آًْب دٍس هی 

ل طبف خسبختبس اًحٌبیی  ًبًَلَلِ است ٍ دس یک سطح هتخل

دس  Siیذاسی اًشطی پب  ّوچَى گشافي ایي پذیذُ ًیض اتفبق هی افتذ.

 Si+ هحبسجِ شذ کِ ًشبى هیذّذ eV 17/2گشافي ثٌب ثِ ساثطِ ثبال 

 جزة گشافي ًگشدیذُ است.
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  ثِ جبی یکی Si ّوچٌیي هحبسجبت ًظشی ًشبى دادُ اًذ کِ اگش    

اص ػٌبطش کشثي دس ًبًَلَلِ جبیگضیي گشدد ػالٍُ ثش تغییش دس 

لَلِ کشثٌی سبختبس الکتشًٍی آى هَجت تغییش دس سبختبس ًبًَ

گشدیذُ است کِ شؼبع ًبًَلَلِ سا افضایش دادُ ٍ ثب ایي افضایش 

ست اًشطی لیذی ٍ ثبػث شذُ ا تغییش ًوَدُ صٍایبی پیًَذی کشثي

 .[7] یبثذًبًَلَلِ کبّش 

ثجبی یکی اص اتن ّبی  Siشکل صیش ًشبى هی دّذ کِ آالیش      

  (تغییش هی دّذ ٍ هَجت ایجبد 6،6کشثي سبختبس الکتشًٍی ًبًَلَلِ )

هی گشدد. ایي گبف چگبلی الکتشًٍی سطح  eV 2/0ثِ هیضاى  یگبف

ٍ ّش چِ چگبلی الکتشًٍی سطح کن تششَد دس  سا کبّش هی دّذ

آًجب ّیذسٍطى کوتشی تشکیل پیًَذ هی دّذ. ثٌبثشایي آالیش 

 ثِ ایي طشیك ثشای جزة سطحی هٌبست ًوی ثبشذ. ًبًَلَلِ

 

 

 

 

 

    

 
)خطَط سیبُ( ٍ ًبًَلَلِ ( 6،6)ثشای ًبًَلَلِ خبلض :  چگبلی حبلت ّب 3شکل 

  )خطَط خط چیي( Si( آالییذُ ثب 6،6)

 ػبهل دیگشی کِ ثشای ایي سٍیذاد هی تَاى دس ًظش گشفت تغییش

 12ثب  Å037/2 شؼبع  ثب( 3،3شؼبع ًبًَلَلِ است ًبًَلَلِ فلضی )

اتن دس شجکِ ٍاحذ هَسد هطبلؼِ لشاس گشفت. ّوبًگًَِ کِ دس شکل 

جذا گشدیذُ است، اص جذاسُ داخلی ًبًَلَلِ  Si. هی ثیٌیذ دٍثبسُ  4

ص ثب کشثي هستمل ا Siکِ ایي ثشسسی ًشبى هی دّذ ػذم پیًَذ 

 ًبًَلَلِ است.  ٍالغ دس شؼبع 

 

 

 

 
ٍاّلش ثش اًجبم فشایٌذ ثؼذ اص  لف( لجل ٍ )ة(سا)ا Siآالیش اتن  . 4شکل 

 (3،3جذاسُ داخلی ًبًَلَلِ )

( ثِ 1( ثٌب ثِ ساثطِ )3،3) ّن دس ًبًَلَلِ فلضی Siاًشطی پبیذاسی  

 است. Si+ هحبسجِ شذ کِ ًشبى دٌّذُ ػذم پیًَذ eV 67/4همذاس 

( طَست پزیشفت ٍ 10،0هحبسجبت ثش سٍی ًبًَلَلِ ًیوشسبًب )  

تٌْب ػبهلی کِ دس ص ّن دس هشکض ًبًَلَلِ جبی گشفت. ثب Siاتن 

تشکیل پیًَذ ًمش داسد اختالف الکتشًٍگبتیَی است کِ ثیبى گش 

لذست یک اتن ثشای جزة صٍج الکتشٍى ّبی پیًَذی است. 

ٍ  9/1ثِ تشتیت  Si  ٍCثبتَجِ ثِ ایٌکِ هیضاى الکتشًٍگبتیَی 

ًبچیض ثَدُ ٍ  ْبآًهی ثبشذ هشبّذُ هی شَد کِ اختالف ثیي  55/2

 توبیلی ثشای جزة الکتشٍى ّبی ظشفیت ًوی ثبشذ.

دس لسوت هشکضی  Siثب تَجِ ثِ ایٌکِ هحبسجبت ًشبى هی دٌّذ 

دس یشد هی تَاى ثِ ثشسسی جزة ّیذسٍطى ًبًَلَلِ جبی هی گ

. جزة ّیذسٍطى دس داخل ًبًَلَلِ 6. ٍ 5ًبًَلَلِ پشداخت. شکل 

سا ثِ تشتیت ًشبى هی دّذ.                                   Siُ ثب آالییذ(6،6)ٍ ًبًَلَلِ(6،6)خبلض
 خ

 

 

 

 

 
دس ًبًَلَلِ ثؼذ اص اًجبم فشایٌذ ٍاّلش .جزة ّیذسٍطى )الف(لجل ٍ)ة( 5شکل 

 خبلض  (6،6) فلضی

 

 

 
 

 
دس ثؼذ اص اًجبم فشایٌذ ٍاّلش لجل ٍ)ة(  .جزة ّیذسٍطى )الف(6شکل 

 (6،6دس ًبًَلَلِ فلضی ) Siآالییذُ ثب ًبًَلَلِ فلضی 

 :[6] هحبسجِ ًوَدثبال ساثطِ  اًشطی لیذی ّیذسٍطى سا هی تَاى اص

(2)          E H = E (CNT+doped atom+H2) –E (CNT+doped atom) –E (CNT) 

ًَلَلِ آالییذُ ثِ اًشطی ًبثِ تشتیت ػجبست اٍل سوت ساست،  کِ

 Si  ٍE (CNT)آالییذُ ثب اًشطی ًبًَلَلِ ػجبست دٍم  ، ّوشاُ ّیذسٍطى

کِ ایي همبدیش اًشطی سا هی تَاى  ،لِ خبلض هی ثبشذلَاًشطی ًبًَ

 . یبفت. 1دس جذٍل ( 2ثٌب ثِ ساثطِ )
 . اًشطی جزة ّیذسٍطى ثشای ًبًَلَلِ خبص ٍ آالییذُ شذ1ُجذٍل 
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پیكربندی     انرژی پیوندی هیدروژن                      
(6،6) ًبًَلَلِ خبلض   53/1-                      eV  

Si آالییذُ ثب (6،6) ًبًَلَلِ    61/5-                      eV  

ثؼذ . چگبلی حبلت ّبی جضئی سا ثشای ًبًَلَلِ خبلض 7شکل     

ّبی ًشبى هی دّذ. هالحظِ هی شَد اٍسثیتبل اص فشایٌذ ٍاّلش 

p2ٍs1 اٍسثیتبل کشثي ّن پَشبًی کبهالً جضئی ثبs1 ذ ًى داسّیذسٍط

 ّویي دلیل اًشطی لیذی ًسجت ثِ ًبًَلَلِ آالییذُ کن است.ٍ ثِ 

.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ثؼذ اص فشایٌذ ٍاّلش6،6ثشای ًبًَلَلِ ). چگبلی حبلت ّبی جضئی 7شکل 

 ّیذسٍطى s1کشثي ٍ  s2ّیذسٍطى )ة( اٍسثیتبل  s1کشثي ٍ  p2)الف( اٍسثیتبل 

 

 ، Siًبًَلَلِ آالییذُ ثب دس  اًشطی پیًَذی ثبال ػلت همذاساهب    

ایي  p3هخظَطبً اٍسثیتبل ، Siشذگی ثبالی اٍسثیتبل ّبی ّیجشیذ

ٍضَح ًوبیبى . ثِ 8شکل ّیذسٍطى است کِ دس   s1اتن ثب اٍسثیتبل 

هَلکَل ّبی ّیذسٍطى دس ًبًَلَلِ خبلض چَى ّیچ کذام اص  است.

 طىّیذسٍ اًشطی لیذیّوچٌیي  ٍ جزة اتن ّبی کشثي ًشذُداخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٍاّلیذُ Siآالییذُ ثب  (6،6) . چگبلی حبلت ّبی جضئی ثشای ًبًَلَل8ِشکل 

 s1ٍ  سیلیکَى s3ّیذسٍطى )ة( اٍسثیتبل  s1ٍ  سیلیکَى p3)الف( اٍسثیتبل 

 ّیذسٍطى s1کشثي ٍ  s2ّیذسٍطى )ج( اٍسثیتبل 
ػبهل دیگش پبییي ثَدى  ،eV 74/0ّیذسٍطى کِ ثشاثش است ثب -

 است.دس ًبًَلَلِ خبلض ی اًشط

  نتیجه گیری
ثؼذ  Si  اتن ًشبى داد کِ Si هحبسجبت ًبًَلَلِ آالییذُ فلضی ثب    

هشکضی ًبًَلَلِ کشثٌی گشایش  ٍاّلش ثِ لسوتاًجبم فشایٌذ اص 

د کِ ایي پذیذُ َلَلِ ًوی شَد ٍ همیذ ثِ اتن ّبی کشثي ًبًداس

هی سسبًٌذگی ًبًَلَلِ  ل اص اًحٌبی ًبًَلَلِ، شؼبع ًبًَلَلِ ٍهستم

ثبشذ، دس ًتیجِ فمط ثِ هیضاى اختالف الکتشًٍگبتیَی آى ثب اتن 

ّیذسٍطى ٍ -ثِ دلیل پیًَذ ضؼیف ّیذسٍطىکشثي ٍاثستِ هی ثبشذ. 

ّن پَشبًی کبهالً ًبچیض اتن ّبی کشثي ثب ّیذسٍطى همذاس اًشطی 

 ثذست آهذ.  -eV 35/1 دس داخل ًبًَلَلِ خبلض لیذی ّیذسٍطى

اٍسثیتبل  صیبدثذلیل ّن پَشبًی  Siًبًَلَلِ آالییذُ ثب دس اهب       

آى ثب ّیذسٍطى ثِ اًشطی لیذی  pهخظَطبً اٍسثیتبل  Siّبی 

 دست یبفتین. -eV 61/5 کوتشی دس حذٍد
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