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 ارتعاشات مولکولی مرتبط با عنصر بور در نانو لولهی کربنی، با توجه به کاربردهای فراوان و مختلف نانولولههای کربنی آالییده به بور:چکیده
 طیف رامان نانولولهی کربنی خالص و آالییده به بور ثبت و، در بررسی تجربی. محاسباتی و شبیهسازی شناسایی شد،آالییده به بور به سه روش تجربی
 (زنجیره کربنی خالص وC-B  وC-C  بسامدهای ارتعاشی، در روش محاسباتی.مدهای حساس به رامان به ارتعاشات خاص ذیربط نسبت داده شد
 در نهایت با روش. شبیهسازی و جابهجایی بسامد ارتعاشی به بسامدهای کوچکتر مشاهده شد،آالییده به بور) با مدل نوسانگر هماهنگ ساده
D  بسامد مد ارتعاشی. بور با استفاده از نرمافزار گاوسی مورد مطالعه قرار گرفت- کربن و کربن- بسامدهای ارتعاشی مولکولهای کربن،شبیهسازی
 آالییدگی نانولولهی کربنی. (1336 cm-1  1328 cm-1)  به بسامدهای کوچکتر جابهجا میشود8 cm-1  درصد باشد به مقدار9 وقتی بور کمتر از
. (1328 cm  1346 cm )  به عددهای موج باالتر جابهجا میکند18 cm-1  بسامد مدهای ارتعاشی را به مقدار، درصد بور71  تا8 با درصدهای بین
-1

-1

 (نسبت ترکیبات کربنی بیشکل و مواد غیرکربنی در ساختار گرافیتی نمونه) با میزان آالییدگی نانولولهی کربنی با بور افزایش مییابدID / IG رابطهی
 محاسباتی و شبیهسازی مورد تأیید، با دقت قابل قبولی با روشهای تجربیG  وD  نتایج تغییرات شدت و بسامدهای مدهای ارتعاشی.)1/157/5(
.قرار گرفت

 آالییدن، بور، نانولولهی کربنی، طیف رامان:کلیدواژهها
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Abstract: In this paper due to the abundant and also different applications of carbon nanotubes doped
with boron, molecular vibrations related to boron element were identified and investigated in B-doped carbon
nanotubes by experimental, computational and simulation methods. In the experimental approach, Raman
spectra of MWCNTs and B- doped MWCNTs were recorded and the Raman active modes assigned to the
relevant specific vibrations. In the computational approach, the vibrational frequencies of C-C and C-B (pure
carbon chains and doped with boron) oscillators were simulated using simple harmonic oscillator model and
shift of vibrational frequencies toward lower wavenumbers was observed. Finally, by software simulation
approach, vibrational frequencies of carbon-carbon and carbon-boron were investigated using the Gaussian
software. The D- band intensity increased as the boron concentration reached to 3% while the center of the
peak downshifted by 8 cm-1 (1336 cm-1  1328 cm-1). Doping of carbon nanotubes with the boron concentration
in the range of 4 to 10% upshifted the D- band central position by 18 cm-1 (1328 cm-1 1346 cm-1). The ID-IG
ratio (the intensity of the disorder D mode divided by the intensity of the graphite G mode) was increased by
B-doping of carbon nanotubes (0.751.5). In conclusion, the results of the present article reveals that the
intensity and frequency variations of D and G modes in the pure and the B doped MWCNT structures were
approved with acceptable accuracy by the experimental, computational and simulation methods.

Keywords: Raman Spectroscopy, Carbon Nanotubes, Boron, Doping
*Email: laleh.matin@yahoo.com

93

31/9/71 : تاریخ پذیرش مقاله36/71/3 :تاریخ دریافت مقاله

مجلهی علوم و فنون هستهای7931 ،48 ،

 .1مقدمه

تغییر خواص الکتریکی و ساختاری گرافیت آالییده به بور

فرایند آالییدن نانولولههای کربنی با بور و نیتروژن به علت تغییر در

نشاندهندهی تأثیر عنصر بور بر اتمهای کربن مجاورش است.

خواص آنها ،توسط گروههای پژوهشی مختلف مورد توجه قرار

مطالعات طیفسنجی رامان گرافیت آالییده به بور نشان

گرفته است .آالییدن نانولولههای کربنی به علت به وجود آمدن

میدهد که مدهای ارتعاشی که بیشترین تأثیر را از حضور عنصر

خواص منحصر به فرد ،ساختارهای مناسبی را برای استفاده در

بور داشتهاند مربوط به مد ارتعاشی در محدوده بسامدی

فنآوریهای آینده فراهم میکند ] .[7آالییدن مواد کربنی با بور

 7911 cm-7تا  7961 cm-7میشود .در گرافیت آالییده به بور مد

ابتدا از گرافیت آغاز شد و سپس به نانولولههای کربنی تعمیم

ارتعاشی  Dبه طرف عددهای موج کوچکتر (به اندازهی

داده شد ] .[9 ،3روشهای گوناگونی برای آالییدن گرافیت و

 )9 cm-7و مد ارتعاشی  Gکه نشان از نظم شبکه دارد به طرف

نانولولههای کربنی با ترکیبات بور مانند بور اکسید  B3O9در

عددهای موج باالتر (به میزان  )6cm-7جابهجا میشود ] .[4در یک

دماهای باال ( )7419 ˚Cبررسی شده است ] .[8با وجود تحقیقات

الیهی کربن با هیبرید  sp3با جایگزین کردن مقداری از اتمهای

گستردهی نظری و تجربی ،کنترل آالییدگی نانولولههای کربنی با

کربن و بور و نیتروژن امکان تغییر خواص الکترونی ،شیمیایی و

بور و مشخصهیابی نانولولههای آالییده به بور هنوز ناقص است و

مکانیکی وجود دارد .بور و نیتروژن به ترتیب دارای یک الکترون

نیاز به پژوهش و مطالعهی بیشتری دارد.

کمتر و بیشتر در مقایسه با کربن هستند .برای مثال اگر یک اتم

براساس مطالعات انجام شده آالییدن گرافیت با بور بر خواص

کربن با بور جایگزین شود ساختار الکترونی شامل یک حفرهی

ارتعاشی و ساختاری آن مؤثر است و به علت اینکه نانولولههای

الکترونی خواهد بود که این خود دلیل تولید رساناهای نوع  pاست

کربنی همان گرافیت تکورقهای است که به صورت ساختار

در حالیکه با جایگزینی یک اتم کربن با یک اتم نیتروژن یک

استوانهای به قطر  7الی  3نانومتر درآمده است ،بنابراین خواص

مادهی نوع  nبه وجود میآید ].[3

نانولولهی کربنی نیز تغییر خواهد کرد ] .[5بررسیهای انجام شده

مطالعات جدید در مورد خاصیت مکانیکی فیبرهای

با پرتو ایکس بر روی گرافیت آالییده به بور نشان میدهد که ورود

پلیاکرونیترات آالییده به  ،Bافزایشی را در مدول کشسانی

بور در شبکهی ششگوشهای گرافیت ،باعث افزایش فاصله در

آشکار میکند ] .[71عالوه بر این برخی فیبرهای آالییده به B

صفحهی  aو کاهش در سطح داخلی  cمیشود ] .[6شکل 7

( 1/6درصد) مقاومت نمونه را در مقابل اکسایش تا سه برابر افزایش

ساختار طرحوارهای از گرافیت را به نمایش گذاشته است.

میدهد .فیبرهای آالییده به  Bدر تولید آندهای ترکیبی برای
باتریهای یون لیتیم مثبت با ظرفیت باال ( 31درصد بیشتر) مورد
استفاده قرار گرفتهاند ].[77

پیوندهای کوواالن

آالییدن نانولولههای کربنی با بور که باعث تغییر خواص

طرح اساسی

الکتریکی ،شیمیایی و مکانیکی آنها میشود ،کاربردهای فراوانی
در صنعت دارد ،با توجه به اهمیت شناسایی بور در مولکولهای

b=1/9958 nm

گوناگون مانند نانولولههای کربنی ،با سه روش محاسباتی،
شبیهسازی و آزمایشگاهی اقدام به شناسایی و تأثیرات بور بر طیف

c=1/6114 nm

رامان نانولولههای کربنی شده است .اعتبارسنجی نتایج آالییدگی
نانولولهی کربنی با بور به سه روش محاسباتی ،شبیهسازی و
آزمایشگاهی ،میتواند جالب باشد ،زیرا خأل وجودی نتایج

α=1/3856 nm

محاسبات ریاضی و شبیهسازی به همراه نتایج تجربی ،در بسیاری
از مقاالت بینالمللی به چشم میخورد.

شکل  .1ساختار طرحوار گرافیت ].[1

99

بررسی تجربی ،محاسباتی و شبیهسازی طیفهای رامان . . .

در این مقاله با رویکرد محاسباتی با استفاده از معادلهی

این دو پدیده در یک رفتار رقابتی با یکدیگر قرار دارند.

نوسانگر هماهنگ ساده ،که در بخش  7به آن پرداخته میشود،

جابهجایی مراکز مدهای رامان به سمت بسامدها و عددهای موجی

بسامد نوسان از رابطهی    k / mو بسامد ارتعاشی پیوندهای

پایینتر ناشی از پدیدهی دوم بر جابهجایی مدهای حساس به رامان

مولکولی  C-Cو  C-Bبه دست آورده شده و این بسامدها با هم

به سمت بسامدها و عددهای موجی باالتر در اثر پدیدهی اول

مقایسه خواهد شد نتایج مطالعات انجام شده در این مقاله مؤید تأثیر

چیرگی دارد.
طول پیوند  C-Cو  C-Bبرابر است با:

آالییدن است به طوریکه مراکز بسامدی مدهای نمونههای
آالییده ،به سمت عددهای کوچکتر جابهجا میشود.
در ادامه در بخش  ،3روش شبیهسازی با استفاده از نرمافزار
گرافیکی گاوس ویو ،مولکول  C-Cو  C-Bترسیم میشود و

lcc  154pm
lcB 159pm

 2.2محاسبهی رابطهی بین  k2و k1

سپس با نرمافزار گاوسی و انتخاب مجموعهی پایه و روش

با در نظر گرفتن پیوندهای شیمیایی کربن -کربن و کربن -بور ،دو

محاسبهی مناسب ،طیف ارتعاشی رامان ترسیم میگردد و

جرم  mcو  mBدر نوسانگر هماهنگ به جرم و فنر نسبت داده

بسامدهای ارتعاشی بهدست میآید.

میشود k7 .و  k3به ترتیب ثابت فنرهای  C-Cو  C-Bهستند.

در نهایت در بخش  ،9روش تجربی ،با استفاده از سامانهی
طیفسنجی پسپراکندگی میکرو -رامان دانشگاه تربیت مدرس،

lc-c=758 pm

طیف رامان نانولولههای کربنی خالص و آالییده به بور گزارش
خواهد شد.

k7

lc-B=753 pm
k3

با مقایسه بسامدهای ارتعاشی حاصل از سه روش فوق مشاهده
میشود که با آالییدن نانولولههای کربنی با اتمهای بور میزان

برای محاسبهی رابطهی بین  k3و  k7از نیروی بین اتمها استفاده

کاهش بسامد ارتعاشی به طرف عددهای موج کوچکتر کمتر

میشود .نیروهای مهم بین اتمها از نوع گرانشی و کولنیاند که با

میشود که با جزییات بیشتر در قسمت بعد توضیح داده خواهد

توجه به اینکه نیروی کولنی بین الکترون تقریباً  7183برابر

شد.

قویتر از نیروی گرانشی است ،از نیروی گرانشی صرفنظر میکنیم.

 .2روش محاسباتی

()7

 1.2مقایسهی انرژی پیوند  C-Cو C-B

در فرایند آالییدن نانولولههای کربنی با بور دو پدیدهی مهم در

()3

برهمکنش با لیزر طیفسنج رامان ،باعث پراکندگیهای رامان

()9

متفاوتی نسبت به حالت خالص خواهد شد و در نتیجه در فوتون

q1q2
r2
Mm
FG  G 2
r

Fe  k

F
9  109  (1/ 6  1019 )2
 e 
 2/0 1042
FG 6 / 67  1011  (9/11 1031 )2

گسیل شده تأثیر خواهد گذاشت .اوالً به دلیل اینکه بور شعاع
با توجه به رابطهی نیروی فنر و ثابت فنر  F = -kxداریم

اتمی بزرگتری نسبت به کربن دارد و با جایگزین شدن کربن با
بور ،در محل جایگزینی یک تنش در کل ساختار منتشر و باعث

()8

افزایش انرژی فوتون گسیل شده میشود .ثانیاً ،به دلیل اینکه طول
پیوند  C-Cاز طول پیوند  C-Bکوتاهتر است ،انرژی پیوند C-B

از انرژی پیوند  C-Cکمتر است و از اینرو باعث میشود که
فوتون گسیل شده در حالت آالییده ،انرژی کمتری را دارا باشد.
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q1q2
 k1rc c
rc2c
qq
 k 21 2  k 2 rc B
rc  B

Fc c  k
Fc B
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q1q2
r2
kr
 c c  1 cc
q1q2 k 2 rc  B
k 2
rc  B
k

()5

Fc c
Fc  B

این مقدار مؤید این حقیقت است که بسامد ارتعاشی زنجیرهی


کربنی به علت ورود بور به آن به اعداد موج کوچکتر جابهجا
میشود .کاهش بسامد ارتعاشی در زنجیرهی ) (C-Bنشانگر

rc2 B k1rc c

rc2c k 2 rc  B

سستتر شدن قدرت پیوند  C-Bنسبت به پیوند  C-Cو کاهش
انرژی نوسانی نوسانگر هماهنگ ، u  1 kx 2 ،در زنجیرهی

k1
r
 ( cB )3
k2
rc c
k1
159
 ( ) 3  1/106
k2
154

()6

) (C-Bمیشود.
 .3شبیهسازی

با استفاده از نرمافزار گرافیکی  Gauss Viewنانولولههای کربنی

 3.2محاسبهی رابطهی بین  ωc-Bو ωc-c

زیگزاگ با  38و  39کربن ،آالییده به یک اتم بور ،و با  37کربن

بسامدهای ارتعاشی زنجیرهی مولکولی عناصر مشابه و غیرمشابه

آالییده به سه اتم بور شبیهسازی و بهینه شد .سپس توسط

(شکلهای  3و  )9به صورت زیر بیان شده است ][73

k1
m

()1

نرمافزار محاسباتی  Gaussianو با بهرهگیری از روش محاسباتی
نظریهی تابع چگالی ( ،(DFT))7روش ( B3LYP)3و مجموعهی

CC  2 

پایهی  6-31Gطیف رامان حاصل شد .طیف رامان نانولولهی

2k 2

mC m B

mC  m B
C B 

()4
()3

کربنی خالص با  38کربن در شکل  8نمایش داده شده است.
همانطورکه مشاهده میشود مد ارتعاشی  ،ωDدر نانولوله
کربنی آالییده به یک اتم بور به سمت مدهای ارتعاشی
پایینتر جابهجا میشود (شکل  )5و سپس در نانولوله کربنی

نسبت بسامدهای ارتعاشی اتمهای مشابه ) (C-Cبه اتمهای

آالییده به سه اتم بور به مدهای ارتعاشی باالتر جابهجا میشود

غیرمشابه ) (C-Bبا توجه به جرم اتمی بور برابر با  71/4واحد جرم

(شکل .)6

اتمی و جرم اتمی کربن برابر با  73واحد جرم اتمی به صورت زیر

 ID/IGنسبت مقدار ترکیبات کربنی بیشکل و مواد غیرکربنی

به دست میآید.
k1
mC

2

2k 2
mC m B
mC  m B

()71



k1
mC
2k 2


به مقدار ساختارهای گرافیتی نمونه را نشان میدهد .بنابراین انتظار
2

میرود با افزایش درصد بور در نمونه این نسبت افزایش یابد.

1

2

نسبت شدت مد ارتعاشی  Dبه  ID/IG ،Gدر نسبتهای مختلف
بور ( )71% ،9% ،°به صورت زیر به دست میآید.

k1
2  10/ 8
2  mB

 1/106 
 1024
/
k2
mC  m B
12  10/ 8

()77
()73

k7

k7

k7

()79

شکل  .2زنجیرهی مولکولی عناصر مشابه.
k3

k3

2

20
 0/ 32
62
35
ID / IG (B, 3 %)   0/ 53
65
20
ID / IG (B, 10%)   0/ 28
70
ID / I G (B, %) 

همانطورکه از روابط  73 ،77و  79مشاهده میشود با افزایش
درصد بور در نانولوله کربنی نسبت  ID/IGافزایش مییابد که

k3

نشانگر افزایش بینظمی در نانولولهکربنی است.

شکل  .3زنجیرهی مولکولی عناصر غیرمشابه.
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شکل  .1طیف رامان نانولولهی کربنی  38کربنی خالص که در آن ( WD = 7986 )cm-7است.
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طیف فعال رامان
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شکل  .6طیف رامان نانولولهی کربنی  37کربنی آالییده به سه اتم بور که در آن ( WD = 7981 (cm-7است.

 .1روش تجربی

نانولولههای کربنی آالییده به بور در محیط مایع (اتانول) با روش

 1.1ساخت نانولولههای کربنی آالییده به بور

کندگی لیزر( )9و طیف رامان نانولولهی کربنی خالص و نانولولهی

به طور کلی میتوان روشهای ساخت نانولولههای کربنی آالییده

کربنی آالییده به  9و  71درصد بور به دست آمد.

به بور را به دو دسته تقسیم کرد .دستهی اول روشهایی هستند که
در آنها اتمهای مادهی آالینده در حین تشکیل نانولوله وارد

 2.1مشخصهیابی نانولولههای کربنی به روش طیفسنجی

ساختار در حال شکلگیری میشوند .از جمله این روشها میتوان

پسپراکندگی ریز -رامان

به روش رسوبگیری شیمیایی و روش تخلیهی قوس الکتریکی

اثر رامان ،یک پدیدهی پراکندگی ناکشسان نور تکفام است که

اشاره کرد .دستهی دوم شامل روشهایی میشود که در آنها

در آن تغییر در بسامد نور رخ میدهد .یک موج نوری متشکل از
میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی است که تنها جزء الکتریکی

نانولولهی کربنی با خلوص باال از قبل موجود است و در حین انجام

آن پراکندگی رامان را سبب میشود .هنگامی که یک موج نوری

آزمایش تعدادی از اتمهای این نانولوله از طریق جانشانی و

به یک مولکول متشکل از الکترون و هسته برخورد میکند ،میدان

استخالف با اتمهای آالینده جایگزین شده و از نانولوله خارج

الکتریکی موج در هر لحظه در سراسر مولکول یکسان است زیرا

میشوند .مهمترین روش این دسته روش جانشانی جزیی است

اندازهی مولکول در حدود چند نانومتر است که در مقایسه با طول

].[79

موج نور که برابر  593نانومتر است ،کوچک است .بنابراین میدان

با استفاده از دستگاه طیفسنج پسپراکندگی ریز -رامان

الکتریکی موج الکترومغناطیسی ،نیروی یکسانی را بر روی تمام

دانشگاه تربیت مدرس ،طیف رامان سه نمونه نانولولهی کربنی

الکترونها در مولکول ،اعمال میکند و تمایل دارد آنها را از

خالص و نانولوله کربنی آالییده به  9و  71درصد بور به دست آمد.

موقعیت میانگین و تعادلی خود که در اطراف هسته با بار مثبت قرار
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دارند ،جابهجا کند .در فرایند رامان ،جابهجاییها باعث ایجاد یک

شده با تفاضل بسامدهای نورفرودی و بسامد ارتعاش مولکولی

گشتاور دو قطبی القایی  Pدر مولکول میشود که با تقریب خوبی

)  (v  v vibاست که به آن پراکندگی رامان استوکس گفته

با میدان الکتریکی متناسب است ،قطبشپذیری ذیربط از رابطهی

میشود ] .[78شکل  1پراکندگی رامان (استوکس و پاداستوکس)

 P   Eبه دست میآید که قطبشپذیری الکتریکی مولکول

و پراکندگی رایلی را نشان میدهد.

نامیده میشود .معموالً  αیک ماتریس  99است که نشاندهندهی

برای طیفسنجی رامان از سامانه طیفسنجی پس پراکندگی
رامان دانشگاه تربیت مدرس ،مدل Alemga Dispersive Raman

قطبشپذیری الکتریکی است.

ساخت شرکت  ،Thermo Nicoletکه دارای پرتو خروجی
()78

x xz   E x 
 
x yz   E y 
x zz   E z 

x xy
x yy
x zx

 x xx

 x yx
x
 zx

 px 
 
 py   
p 
 z

قطبی شدهی  593نانومتر ناشی از هماهنگ دوم لیزر (نئودیمیم-
یاگ) است استفاده شد.
شکل  4طیف رامان نانولولهیکربنی خالص را نشان میدهد.
در نانو لولهیکربنی خالص به علت نبود آالینده ،نسبت ID/IG

میدان الکتریکی تابعی از زمان است ،اگر فرض کنیم میدان

کمتر از یک است.

الکتریکی به صورت زیر باشد

()74

Ez (t)  Emax cos(2v t), E x (t)  , E y (t) 

شکل  ،3طیف رامان نانولولهی کربنی آالییده به  9درصد بور

مؤلفهی  Pzبه صورت زیر بهدست میآید
()75

1800
 0/ 75
2400

I D / IG 

را نشان میدهد .با افزایش درصد بور شدت مد ارتعاشی  Dکه

)Pz (t)  zz Emax cos(2v t

مربوط به آالییدگیهای نمونه میشود افزایش یافته و شدت مد
با استفاده از بسط تیلور میتوان قطبشپذیری  αzzرا به صورت زیر

ارتعاشی  Gکه نشانگر نظم در نمونه است کاهش مییابد .از

نوشت

اینرو ،نسبت  ID/IGافزایش مییابد.

()76


 rmax cos(2vvib t)  ...


 d
zz (t)   zz   zz
 dr

()73

همانگونه که مشاهده میشود مد ارتعاشی  Dکه نشاندهندهی

در نتیجه مؤلفهی  Pzبهصورت زیر بهدست میآید

بینظمی و آالییدگی نانولولهی کربنی است ،در نانولولهی کربنی
آالییده به  9درصد بور نسبت به نانولولهی کربنی خالص به سمت

Pz (t)  zz Emax cos 2v t 
0/ 5(dzz dr)rmax Emax cos 2(v  Vvib )t

()71

4700
 2/1
2200

ID / IG 

بسامدهای کوچکتر جابهجا میشود.

0/ 5(dzz dr)rmax Emax cos 2(v  Vvib )t

) WD : 1346(cm1 )  1328(cm1

این معادله نشان میدهد که  Pzدارای  9جزء وابسته به زمان است.

شکل  ،71طیف رامان نانولولهی کربنی آالییده به  71درصد

اولین جملهی سمت راست معادلهی  ،71نشان میدهد که نور

بور را نشان میدهد .با افزایش درصد بور از  9به  71درصد نسبت

پراکنده شده ،دارای همان بسامد فرودی  vاست و تغییری در

 ID/IGنسبت به آالییدگی با  9درصد بور کاهش یافته است.

بسامد در اثر پراکندگی رخ نداده است ،به این نوع پراکندگی،

()31

پراکندگی رایلی میگویند .جملهی دوم سمت راست معادلهی
 ،71بیانگر نور پراکنده شده با مجموع بسامدهای نورفرودی و

700
 1/ 75
400

I D / IG 

همانسان که مشاهده میشود مد ارتعاشی  Dکه نشاندهندهی

بسامد ارتعاش مولکولی )  (v  v vibاست که به آن پراکندگی

بینظمی و آالییدگی نانولولهی کربنی است ،در نانولولهی کربنی

رامان پاداستوکس گفته میشود .سومین جمله ،بیانگر نور پراکنده

آالییده به  71درصد بور به بسامدهای باالتر جابهجا شده است.
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Virtual state
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پراکندگی کشسان (رامان)

شکل  .7پراکندگی رامان و رایلی.
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شکل  .11طیف رامان نانولولهی کربنی آالییده شده با  71درصد بور ](.[WD = 7994 (cm-7
جدول  .1مقایسهی نتایج تجربی و نظری مدهای ارتعاشی  Dو  Gنمونهی

 .3نتیجهگیری
در جدول  7نتایج تجربی و نظری مدهای ارتعاشی  Dو  Gو نسبت

نانولولهی کربنی و نسبت ID/IG
مشخصات نمونه

 ID/IGمقایسه شدهاند.
نشان داده شد که با ورود عنصر بور به مقدار  9%به زنجیرهی
کربنی خالص ،بسامد مد ارتعاشی  ،Dبه سمت بسامدهای
کوچکتر جابهجا میشود .در بسامد ارتعاشی  Gجابهجایی
مشاهده نمیشود .همچنین نسبت  ID/IGشبیهسازی شده و تجربی
افزایش مییابد .این در حالی است که ورود عنصر بور به مقدار

کربن خالص

آالییده به  9%بور

آالییده به  71%بور

مد ارتعاشی  Dتجربی

(7986 (cm-7

(7934 (cm-7

(7994 (cm-7

مد ارتعاشی  Gتجربی

(7564 (cm-7

(7564 (cm-7

(7564 (cm-7

 ID/IGتجربی

1/15

3/7

7/15

-7

-7

-7

مد ارتعاشی  Dشبیهسازی شده

( 7986 (cm

( 7934 (cm

( 7981 (cm

مد ارتعاشی  Gشبیهسازی شده

(7584 (cm-7

(7584 (cm-7

(7584 (cm-7

 ID/IGشبیهسازی شده

1/93

1/59

1/34

هنگامیکه مقدار آالیندهی بور در ورای  71درصد افزایش

 71%به زنجیره کربنی خالص ،بسامد مد ارتعاشی  Dرا به سمت

مییابد ،بسامد مد ارتعاشی  Dبه بسامدهای باالتر جابهجا میشود

بسامدهای باالتر جابهجا میکند .در بسامد ارتعاشی  Gجابهجایی

که با شواهد شبیهسازی انجام شده در این مقاله همخوانی دارد .با

مشاهده نمیشود .همچنین نسبت  ID/IGشبیهسازی شده و تجربی

ورود  71درصد بور به شبکهی کربنی شاهد به وجود آمدن ساختار

کاهشمییابد.
همسویی قابلقبول نتایج تجربی و نظری را میتوان اینگونه

جدیدی در شبکهی کربن -بور هستیم .افزایش مقدار بور باعث به

تحلیل نمود که آالییدگی نانولولهی کربنی با مقادیر کمتر بور

وجود آمدن اغتشاشات بیشتری در طیف رامان میشود .نمایان

(کمتر از  )9%بسامد مد ارتعاشی  Dرا به بسامدهای پایینتر جابهجا

شدن قلههای فراوان و با شدت کم ،ناهمگنی را در کل ساختار

میکند .دلیل این امر میتواند به این صورت بیان گردد که بورِ

اثبات میکند .افزایش این ناهمگنی در ساختار کربنی که

شبکهی کربنی ،در مقادیر کمتر از  9%به صورت یک اختالل

ناشی از افزایش چگالی بور است میتواند شبکهی کربنی را

جزیی عمل کرده و باعث ایجاد پیوندهای جدید میشود .این

تحتالشعاع قرار داده و نانولولهی کربنی را درهم فرو ریزد.

پیوندهای جدید به عنوان یک میراکننده ،در شبکهی کربنی

بنابراین ،آالییدگی نانولوله کربنی با مقادیر بیش از  9%بور

نانولولهی کربنی ظاهر شده و موجب کاهش شدت ارتعاشات

برای استفاده در اهداف مختلف فنآوری (الکتریکی ،شیمیایی،

فوتونی شبکهی کربنی میشود.

مکانیکی ،حرارتی) مناسب نبوده و باید به دقت و تحت کنترل
انجام پذیرد.
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پینوشتها
1. Density Function Theory
2. Becke-Style Three-Parameter
3. Laser Ablation
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