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مطالعه  DFTاثرميدان الکتريکي
بر جذب برخي ترکيبهاي نيتروآروماتيک در سطح نانولوله روي اکسيد
داود فرمانزاده* ،+ليال طبري
گروه شيمي فيزيک ،دانشکده شيمي ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران

چكيده :در اين پژوهش ،نظريه تابعيت چگالي ) (DFTبراي مطالعه فرايند جذب مولکولهاي 2و4و6
ترينيتروتولوئن2 ،و 4دينيتروتولوئن ،تتريل و نيتروبنزن در سطح نانولوله روي اکسيد ( )8‚0و بررسي اثر ميدان
الکتريکي خارجي بر فرايند جذب آنها مورد استفاده قرار گرفته است .دادههاي به دست آمده از محاسبهها
نشان ميدهد که اين مولکولها به ترتيب با انرژي جذب  -660/7 ،-44 ،-66/7و  -66/7کيلوژول بر مول در سطح
نانولوله جذب شده و سبب کاهش بيش از  0/4الکترونولت در شکاف انرژي نانولوله ميشوند .با توجه به اين نتيجهها
افزايش رسانايي سامانه که در نتيجه کاهش شکاف انرژي نانولوله طي فرايند جذب ايجاد ميشود ،ميتواند به عنوان
عاملي براي شناسايي مولکولهاي نيتروآروماتيک مورد مطالعه استفاده شود .با اعمال ميدان الکتريکي بر ساختارهاي جذبي
مشخص ميشود که با تنظيم شدت ميدان الکتريکي در جهت مناسب ميتوان به مقدارهاي مناسبي از انرژي جذب و
شکاف انرژي در فرايند جذب اين مولکولها در سطح نانولوله روي اکسيد دست يافت.
واژههاي كليدي :نانولوله روي اکسيد؛ اثر ميدان الکتريکي؛ نظريه تابعيت چگالي.
KEYWORDS: ZnO nanotube; Electric field effect; Density Functional Theory (DFT).

مقدمه

روي اکسيد ماده معدني پرمصرف و بسيار مهم در صنايع
گوناگون مانند ساخت سراميک ،رنگ ،مواد دارويي ،کاتاليستها،
الستيک و ابزار الکترونيک است .روي اکسيد و نانوساختارهاي آن
به دليل پايداري الکتروشيميايي باال ،غير سمّي بودن ،مناسب بودن
براي دوپهشدن و قيمت مناسب در سالهاي اخير بسيار مورد توجه
قرار گرفتهاند ] .[1 ،2از ميان اين نانوساختارها ،ساختارهاي لولهاي( )1با
داشتن پتانسيلهاي بالقوه کاربرد در سلولهاي خورشيدي
با راندمان باال و استفاده در حسگرهاي گازي و زيست مولکولي
مورد توجه ويژه هستند ].[3 ،4
*عهده دار مکاتبات

علمي ـ پژوهشي

با توجه به گستردگي و تنوع کاربرد نانوساختارهاي روي اکسيد
به دليل ويژگيهاي چشمگير آنها براي کاربردهاي الکتريکي و
فوتوالکتريکي ،در اين پژوهشها جذب برخي مولکولهاي
نيتروآروماتيک در سطح نانولوله روي اکسيد و نقش ميدان الکتريکي
بر ويژگ يهاي جذب مورد پژوهش قرار گرفته است.
در سالهاي اخير تالش بسياري براي استفاده از مواد نانومقياس
براي شناسايي ترکيبهاي نيتروآروماتيک انجام شده است.
پژوهشهاي انجام شده در زمينه استفاده از پليمرهاي نانومقياس
نشان ميدهدکه در محيط آبي ترکيبهاي نيتروآروماتيک
+E-mail: d.farmanzad@umz.ac.ir
)6( Tubular structures
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با حد تشخيص  0/2-1/3ppmبا ايجاد نشانههاي فلورسانت توسط
اين پليمرها قابل تشخيص هستند ].[5
)
1
(
بررسي نانوساختارهاي سنتز شده از االژيک اسيد نشان ميدهد
که ويژگ يهاي رسانا يي الکتري کي و فلورسانت آنها
در اثر ترکيبهاي نيتروآروماتيک تغيير ميکند و به اين ترتيب
ميتوانند به عنوان شناساگر انتخابي نيتروآروماتيکها مورد استفاده
واقع شوند ].[6
بررسي جذب مولکول پيکريک اسيد (2و4و 6ترينيتروفنول)
در سطح نانولولههاي روي اکسيد نشان ميدهد که مولکول
پيکريک اسيد با انرژي جذب مناسب و دريافت بار الکتروني
چشمگيري در سطح نانولوله جذب ميشود و با جذب آن شکاف
انرژي نانولوله ،کاهش چشمگيري پيدا ميکند .اين کاهش
چشمگير شکاف انرژي نانولوله در اثر جذب پيکريک اسيد
سبب ميشود اين نانولوله قابليت بهکارگيري به عنوان حسگري مناسب
براي تشخيص مولکول پيکريک اسيد را دارا باشد ].[7
با توجه به کاربرد گسترده ترکيبهاي نيتروآروماتيک
در صنعت و در ساخت مواد منفجره ،در اين پژوهش چهار ترکيب
2و4و 6ترينيتروتولوئن(2 ،)TNT( )2و 4دينيتروتولوئن(،)DNT( )3
تتريل(2( )TET( )4و4و 6تري نيترو فنيل متيل نيترآمين) و
نيتروبنزن( )NB( )5براي بررسي انتخاب شده و جذب آنها
در سطح نانولوله روي اکسيد مورد مطالعه قرار گرفته است.
 TNTکه در بسياري از ترکيبهاي انفجاري بهکار ميرود،
ميتواند از راه پوست جذب شود ،موجب سوزش و آزردگي پوست
شود و ناراحتيهاي شديد ديگري بوجود آورد که قدرت دفاعي
بدن را به شدت پايين ميآورد DNT .نيز درجه سميت بااليي دارد
و حضور آن در محيط باالتر از حد آستانه براي موجود زنده مضر
است و قابليت تبديل هموگلوبين خون به مِتهموگلوبين( )6را دارد
که سبب ايجاد بيماري خواهد شد TET .در دسته مواد نيترآمين
قرار دارد که بهعنوان يک ماده منفجره در صنايع نظامي مورد استفاده
قرار ميگيرد .تتريل از طريق تنفس و تماس با پوست و
چشم بر بدن تأثير ميگذارد و سبب تحريک و التهاب اين بافتها
ميشود NB .نيز که به عنوان مادهاي براي کاهش بوهاي
ناخوشايند در جال دادن کفپوش و کفش ،مصنوعات چرمي ،حالل
رنگها و مواد ديگر استفاده ميشود ،به شدت سمّي است و

مطالعه نظري نانولولههاي روي اکسيد نشان داده است که
نانولوله روي اکسيد زيگزاگ ( )8‚0داراي سطحي با ساختار مناسب
براي جذب مولکولهاي گوناگون است ] .[15از اين رو در اين پژوهش
نيز نانولوله ( )8‚0به عنوان جاذب انتخاب شده و جذب مولکولهاي
نيتروآروماتيک بر سطح آن مورد بررسي قرار گرفته است.
نانولوله روي اکسيد مورد مطالعه ،داراي  56اتم اکسيژن و
 56اتم روي به طول و قطر تقريبي  12/5و  9/5انگستروم ميباشد.

)4( Tetryl

)6( Ellagic acid

)4( Nitrobenzene
)6( Methemoglobin

)2( 2,4,6-Trinitrotoluene
)3( 2,4- Dinitrotoluene
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به آساني توسط پوست جذب ميشود .تماس مداوم با آن ميتواند
منجر به صدمه ديدن سيستم عصبي مرکزي ،آسيب کبدي و
کليوي ،کمخوني و التهاب ريه شود ] .[8 ،9با توجه به سميت
باالي اين مواد شناسايي آنها در محيط از اهميت بهسزايي
برخوردار است.
در اين پژوهش پس از مطالعه فرايند جذبِ مولکولهاي
معرفي شده در سطح نانولوله روي اکسيد ،نقش اعمال ميدان
الکتريکي خارجي بر فرايند جذب بررسي شده و نتيجههاي
به دست آمده گزارش شده است .پژوهشهاي بسياري در زمينه
تأثير ميدانهاي الکتريکي خارجي بر نانو ذرهها ،نانولولهها و
واکنشهاي شيميايي انجام شده است ] 12ـ  .[10مطالعه نظري
جذب فلزهاي قليايي در سطح گرافن با اعمال ميدان الکتريکي
خارجي عمود بر صفحه گرافن ،نشان داده است که اين ميدان
الکتريکي خارجي سبب افزايش انتقال بار بين کاتيون فلز قليايي و
سطح گرافن ميشود ] .[13با بررسي تأثير ميدان الکتريکي
خارجي بر جذب مولکول فرمالدهيد در سطح نانولوله روي اکسيد
مشخص شده است که اعمال ميدان الکتريکي خارجي سبب
کاهش شکاف انرژي نانولوله و افزايش انرژي جذب مولکول
فرمالدهيد در سطح نانولوله ميشود .نتيجههاي به دست آمده
نشان ميدهد که ميدان الکتريکي موازي محور طولي نانولوله
در مقايسه با ميدان الکتريکي عمود بر محور طولي ،تأثير بيشتري
بر تغيير شکاف انرژي و انرژي جذب دارد و افزايش ميدان الکتريکي
در جهت عمود بر محور طولي نانولوله سبب ميشود که مولکول
فرمالدهيد از نانولوله فاصله بيشتري بگيرد و انتقال بار بين
فرمالدهيد و نانولوله روي اکسيد کاهش پيدا کند ].[14
روش محاسبه
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براي رسيدن به پايدارترين ساختار ،نانولوله اوليه تحت محاسبههاي
بهينهسازي ساختار قرار گرفته و ساختار بهينه آن با انجام
محاسبههاي فرکانسهاي ارتعاشي مورد تأييد واقع شده است.
ساختار مولکولهاي نيتروآروماتيک نيز به طور جداگانه بهينه شده
و سپس از جهتهاي گوناگون فضايي در سطح نانولوله قرار داده ميشود
تا مناسبترين ساختار براي جذب مولکولها در سطح نانولوله
مشخص شود.
در اين پژوهش براي انجام محاسبهها از نرم افزار DMol3
استفاده شده است DMol3 .از برنامههاي مکانيک کوانتومي است
که امکان مطالعه ساختار الکتروني و انرژي مولکولهاي آلي و
معدني ،بلورهاي مولکولي ،جامدهاي کواالنسي و فلزها را داشته و
با دارا بودن شرايط مرزي تناوبي امکان بررسي سطوح نامحدود را
نيز فراهم ميسازد .اين نرم افزار قابليت انجام محاسبههاي
بهينهسازي ساختار هندسي و حالت گذار ،دنبال کردن مسير واکنش،
محاسبههاي ترموديناميکي و محاسبه در فاز حالل را دارد ].[16
کليه محاسبهها با استفاده از نظريه تابعيت چگالي( (DFT) )1و
به کار بردن مجموعه پايه عددي( )3(DNP )2و تابعيتهاي
تبادلي ـ همبستگي( )5(GGA/PBE )4و در نظر گرفتن شرايط اسپين
نامحدود( )6براي الکترونها و شعاع قطع اثرگذاري(4/4 )7
آنگستروم انجام شده است ].[17 ،18
در بخش بعد اثر ميدان الکتريکي اعمال شده در جهت موازي
محور نانولوله با شدتهاي  0/004a.u.،0/002a.u.و 0/008a.u.
( )1a.u. = 5/1422  1011 V/mبر ويژگيهاي جذب اين
مولکولهاي نيتروآروماتيک در سطح نانولوله روي اکسيد بررسي
شده است.
بررسي جذب مولکولها در سطح نانولوله روي اکسيد

همانگونه که اشاره شد ،شناسايي برخي ترکيبهاي
نيتروآروماتيک به دليل ايجاد آلودگيهاي محيطي و زيانهايي که
براي سالمتي بشر دارند از اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين پژوهش
ابتدا ساختارهاي اوليه بهينهسازي شده و پايداري ساختار آنها
با بررسي نتيجههاي محاسبههاي فرکانس مورد تأييد قرارگرفته است.
سپس مولکولهاي 2و4و 6ترينيتروتولوئن2 ،و 4دينيتروتولوئن،

دوره  ،63شماره 3693 ،4

تتريل و نيتروبنزن بدون هيچ محدوديتي در سطح نانولوله
روي اکسيد ( )8‚0قرار گرفتهاند تا مناسبترين ساختارهاي جذبي
براي ادامه محاسبهها پيدا شوند.
شکل  1ساختار بهينهشده نانولوله روي اکسيد ( )8‚0را نشان
ميدهد .بررسي نتيجههاي به دست آمده نشان ميدهد که پس از
بهينهسازي ساختار نانولوله روي اکسيد ( ،)8‚0طول پيوندهاي
 Zn–Oحدود  1/9انگستروم و شکاف انرژي( )8نانولوله خالص
 1/66الکترونولت ميباشد که با مطالعههاي نظري پيشين
مطابقت خوبي دارد ].[19 ،20
براي بررسي جذب مولکولهاي  TET ،DNT ،TNTو ،NB
پس از يافتن ساختار جذبي مناسبِ اين ترکيبها در سطح نانولوله،
انرژيهاي جذب و ويژگيهاي الکتروني آنها مورد محاسبه
قرار گرفت .جدول  1انرژي جذب اين مولکولها در سطح نانولوله
روي اکسيد ،شکاف انرژي ساختارهاي جذبي ،ZnONT/TNT
 ZnONT/TET ،ZnONT/DNTو  ZnONT/NBو اختالف شکاف
انرژي ساختارهاي جذبي را با نانولوله خالص نشان ميدهد.
انرژي جذب مولکولها در سطح نانولوله مطابق معادلهي زير
محاسبه شده است:
()1

Ead  Etot  ZnONT  Nitroaromatics  
Etot  ZnONT   Etot  Nitroaromatics 

که ) Etot (ZnONTو ) Etot (Nitroaromaticsبه ترتيب انرژي
الکتروني کل نانولوله و مولکولهاي نيتروآروماتيک موردمطالعه
هستند و ) ،Etot (ZnONT+ Nitroaromaticsانرژي کل مجموعه
مولکول جذب شده در سطح نانولوله است .مثبت و يا منفي بودن
انرژي جذب به ترتيب نشان دهنده گرماگير و يا گرمازا بودن فرايند
جذب است.
انرژي جذب 2و4و 6ترينيتروتولوئن2 ،و 4دينيتروتولوئن،
تتريل و نيتروبنزن در سطح نانولوله روي اکسيد به ترتيب
(،-0/56eV )-54/03kJ/mol( ،-0/64eV )-61/75kJ/mol
( -1/15 eV)-110/74kJ/molو (-0/64eV )-61/75kJ/mol
به دست آمده است .همانگونه که از اين نتيجهها مشاهده ميشود
انرژي جذب مربوط به فرايند جذب مولکول تتريل در سطح نانولوله

)4( Generalized gradient approximation/ Perdew-Burke-Ernzerhof

)6( Density Functional Theory

)6( Unrestricted spin
)7( Cutoff radius

)2( Numerical basis set
)3( Double numerical basis with polarized orbital

)8( Energy gap

)4( Exchange-correlation functional
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جدول 3ـ انرژی جذب 1و4و 3ترینيتروتولوئن1 ،و 4دینيتروتولوئن ،تتريل و نيتروبنزن در سطح نانولوله روی اکسيد ( ،)Eadشکاف انرژی
)( .انرژیها با واحد الکترونولت گزارش شدهاند).
ساختارهای جذب ( ) و اختالف شکاف انرژی ساختارهای جذبي با نانولوله خالص (
ΔEg

Eg

Ead

0/55

1/11

-0/64

ZnONT/TNT

0/62

1/04

-0/56

ZnONT/DNT

0/72

0/95

-1/15

ZnONT/TET

0/55

1/11

-0/64

ZnONT/NB

شکل 3ـ ساختار بهينهشده نانولوله روی اکسيد (.)8‚0

به تقريب دو برابر انرژي جذب مولکولهاي ديگر به دست آمده است
که نشان ميدهد مولکول تتريل با انرژي بااليي به طور شيميايي
در سطح نانولوله جذب ميشود.
بررسي شکاف انرژي ساختارهاي جذبي نيز نشان ميدهد که
با جذب مولکولهاي نيتروآروماتيک در سطح نانولوله ،شکاف
انرژي از  1/66eVدر نانولوله خالص به حدود  1eVدر ساختارهاي
جذبي کاهش پيدا کرده است .بيشترين کاهش شکاف انرژي
با جذب مولکول تتريل در نانولوله ايجاد ميشود و شکاف انرژي
 0/72eVکاهش مييابد.
مطابق معادلهي زير شکاف انرژي ( )Egرابطه مستقيم
با رسانايي الکتريکي سيستم دارد ]:[21
()2

 E g 
  exp 
 2kT 



که نشانه رسانايي الکتريکي و  kثابت بولتزمن است.
هر چقدر شکاف انرژي در ساختاري کمتر باشد رسانايي آن بيشتر
خواهد بود .با توجه به دادههاي به دست آمده ،جذب اين مولکولها
در سطح نانولوله سبب تغيير قابل تشخيصي در رسانايي نانولوله
ميشود و بيشترين افزايش در رسانايي با جذب مولکول تتريل
در سطح نانولوله ايجاد ميشود .به اين ترتيب افزايش رسانايي
نانولوله با جذب اين مولکولها ميتواند به عنوان عاملي
در شناسايي آنها توسط نانولوله روي اکسيد مورد استفاده قرار گيرد.
*
از آنجايي که مولکولهاي نيتروآروماتيک اوربيتال کم انرژي 
اشغال نشدهاي دارند که از مولکولهاي الکترون دهنده،
الکترون ميپذيرد ،بنابراين سطح انرژي پايينترين اوربيتال
مولکولي اشغال نشده ( )1()LUMOکه اوربيتال پذيرنده الکترون
ميباشد در اين مولکولها ميتواند عامل مهمي در برهمکنش
)6( Lowest unoccupied molecular orbital
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جدول 1ـ انرژی  LUMO ،HOMOو شکاف انرژی ( ) مولکولهای 1و4و 3ترینيتروتولوئن1 ،و 4دینيتروتولوئن ،تتريل و نيتروبنزن.
(همه انرژیها با واحد الکترونولت گزارش شدهاند).
Eg

ELUMO

EHOMO

2/98

-4/46

-7/44

TNT

3/13

-3/96

-7/09

DNT

2/55

-4/82

-7/37

TET

3/26

-3/48

-6/75

NB

 LUMOاين ترکيبها و باالترين اوربيتال مولکولي اشغال شده
( )1()HOMOنانولوله باشد.
هر چقدر سطح انرژي اوربيتال پذيرنده الکترون (LUMO
مولکول نيتروآروماتيک) پايينتر و به سطح انرژي  HOMOنانولوله
( )-5/08eVنزديکتر باشد برهمکنش قويتري بين جاذب و
جذبشونده برقرار خواهد شد و انرژي جذب افزايش خواهد يافت.
براي بررسي بيشتر اين موضوع ،سطح انرژي  HOMOو
 LUMOو شکاف انرژي در مولکولهاي  TNT ،DNT ،TNTو
 NBمورد محاسبه قرار گرفته و نتيجهها در جدول  2درج شده است.
دادههاي به دست آمده از جدول  2نشان ميدهد که سطح
انرژي  LUMOدر مولکول تتريل ،پايينتر از ساير
نيتروآروماتيکهاي مورد مطالعه و نزديکتر به سطح HOMO
نانولوله روي اکسيد ( )8‚0است .بنابراين انتقال الکترون بين
تتريل و نانولوله راحتتر صورت ميپذيرد و اين مولکول با انرژي
جذب بيشتري نسبت به سه مولکول ديگر در سطح نانولوله جذب
ميشود .درحقيقت در ترکيبهاي نيتروآروماتيک ،جانشيني گروه
نيتروي الکترونکشنده ،انرژي اوربيتالهاي خالي * را کاهش ميدهد،
در نتيجه اين ترکيبها الکترون پذيرندههاي خوبي ميباشند.
در اين ميان تتريل به دليل داشتن گروه نيترآمين برروي حلقه
مانند يک اسيد لويس قوي رفتار کرده و برهمکنش قويتري
با گونههاي الکتروندهنده ايجاد ميکند.
تأثير ميدان الکتريکي بر فرايند جذب

پژوهشهاي پيشين نشان ميدهد که اعمال ميدان الکتريکي
خارجي در جهت موازي محور طولي نانولوله روي اکسيد (نسبت
به جهت عمود بر محور نانولوله) تأثير بيشتري در کاهش شکاف
انرژي و افزايش انرژي جذب مولکول در سطح نانولوله دارد []14؛

بنابراين براي بررسي اثر ميدان الکتريکي خارجي بر ويژگيهاي
الکتروني ساختارهاي جذبي ZnONT/DNT ،ZnONT/TNT
 ZnONT/TET،و  ZnONT/NBميدان الکتريکي يکنواخت
با شدتهاي  0/004a.u. ،0/002a.u.و  0/008a.u.در جهت موازي
محور طولي نانولوله (همجهت با محور  xنشان داده شده در شکل )1
بر ساختارهاي جذبي بهينه ،اعمال شده و انرژيهاي جذب و
سطح انرژيهاي  LUMO ،HOMOو شکافهاي انرژي
مورد محاسبه قرار گرفتهاند .نتيجههاي به دست آمده از محاسبهها،
در جدول  3خالصه شده است.
مطابق اطالعات درج شده در جدول ،ديده ميشود که
با اعمال ميدان الکتريکي و افزايش شدت آن ،انرژيهاي جذب
منفيتر ميشوند و انرژيهاي جذب مولکولهاي 2و4و6
ترينيتروتولوئن2 ،و 4دينيتروتولوئن ،تتريل و نيتروبنزن در ميدان
 0/008a.uبه ()-335/8kJ/mol( ،-3/46eV )-333/8kJ/mol
 -4/15eV )-400/1kJ/mol( ،-3/48eVو ()-362/1kJ/mol
 -3/75eVميرسد .به اين ترتيب با اعمال ميدان الکتريکي پايداري
ساختارهاي جذب بيشتر ميشود و انرژي جذب اين مولکولها
در سطح نانولوله افزايش مييابد.
بررسي تغييرهاي شکاف انرژي در اثر اعمال ميدان نشان ميدهد
که با افزايش ميدان ،شکاف انرژي در کمپلکسها افزايش مييابد
و در نتيجه اختالف شکاف انرژي ساختارهاي جذبي با شکاف
انرژي نانولوله خالص (که نشان دهنده ميزان حساسيت نانولوله
به حضور مولکول جذب شونده است) افزايش پيدا ميکند.
نتيجههاي به دست آمده از اعمال ميدان الکتريکي در جهت
موازي محور نانولوله ،نشان ميدهد که تنظيم جهت و شدت
ميدان الکتريکي خارجي ميتواند به عنوان عاملي براي افزايش
حساسيت نانولوله روي اکسيد در تشخيص مولکولهاي نيتروآروماتيک
)6( Highest occupied molecular orbital
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جدول 6ـ انرژی جذب مولکولهای1و4و 3ترینيتروتولوئن1 ،و 4دینيتروتولوئن ،تتريل و نيتروبنزن در سطح نانولوله روی اکسيد (،)Ead
شکاف انرژی ( )Egو اختالف شکاف انرژی با نانولوله خالص در غياب ميدان و تحت تأثير ميدان الکتريکي  0/004a.u. ،0/001a.u.و
 0/008a.u.در جهت موازی محور نانولوله (( .)Egهمه انرژیها با واحد الکترونولت گزارش شدهاند).
ΔEg

Eg

Ead

0/56

1/11

-0/64

0

0/59

1/07

-0/87

0/002

0/62

1/04

-1/39

0/004

0/75

0/91

-3/46

0/008

0/63

1/04

-0/56

0

0/51

1/15

-0/80

0/002

0/56

1/10

-1/24

0/004

0/89

0/78

-3/48

0/008

0/72

0/95

-1/15.

0

0/59

1/07

-0/87

0/002

0/65

1/00

-1/42

0/004

0/95

0/71

-4/15

0/008

0/55

1/11

-0/64

0

0/50

1/16

-0/80

0/002

0/49

1/17

-1/26

0/004

0/84

0/81

-3/75

0/008

مورد مطالعه به کار گرفته شود .اين پژوهش گزارشي نظري
از اعمال ميدان الکتريکي خارجي بر نانولوله روياکسيد ميباشد
و براي درک اين پديده در عمل ميتوان از ميکروسکوپ تونل زني
روبشي( )STM( )1و ابرخازنهاي گوناگون از جمله ابرخازنهاي
پايه گرافني براي اعمال ميدان الکتريکي بهره برد ] 24ـ .[22
نتيجهگيري

به طور خالصه ،در اين پژوهش فرايند جذب مولکولهاي
نيتروآروماتيک 2و4و 6ترينيتروتولوئن2 ،و 4دينيتروتولوئن،
تتريل و نيتروبنزن در سطح نانولوله روي اکسيد با استفاده از
نظريه تابعيت چگالي مورد مطالعه قرار گرفته است .نتيجههاي
بررسي نشان ميدهد که جذب اين مولکولها سبب تغيير چشمگيري
در سطح رسانايي نانولوله ميشود و مولکول تتريل با انرژي جذب

شدت ميدان

الکتريکي )(a.u.

ZnONT/TNT

ZnONT/DNT

ZnONT/TET

ZnONT/NB

بيشتري نسبت به گونههاي ديگر در سطح نانولوله روي اکسيد
( )8‚0جذب شده و سبب کاهش بيشتري در شکاف انرژي نانولوله
ميشود .اعمال ميدان الکتريکي خارجي در جهت موازي محور طولي
نانولوله سبب افزايش چشمگيري در انرژي جذب مولکولهاي
مورد مطالعه در سطح نانولوله گشته و شکاف انرژي نانولوله را
کاهش ميدهد .نتيجههاي اين پژوهشها نشان ميدهد که
با تنظيم جهت و شدت ميدان الکتريکي ميتوان به ميزان مناسبي
از جذب اين مولکولها در سطح نانولوله روي اکسيد دست يافت و
اطالعات مفيدي براي ساخت نانوحسگرهاي جديد براي ترکيبهاي
نيتروآروماتيک در اختيار پژوهشگران قرار ميدهد.

تاريخ دريافت  6314/7/7 :؛ تاريخ پذيرش 6314/62/66 :
)6( Scanning tunneling microscope
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