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 .1مقدمه

استحکام مواد از قدرت پیوندهای شیمیایی ناشی میشود .نه تنها

یک خاصیت مهم نانو لولههای کربنی ،استحکام کششی آنها است

قدرت پیوندهای شیمیایی نقش مهمی در توانایی مکانیکی مواد

که نزدیک به  111 GPaیعنی بیش از  111برابر استحکام فوالد

بازی میکند ،بلکه نوآرایی آنها هم از اهمیت خاصی برخوردار

است .با این حال این مقیاس غلط انداز است ،چرا که فوالد از

است .به عنوان مثال ،اگرچه قدرت پیوند ساده ( C-Cیا دوگانه)

تجمع بلورها و مواد افزودنی حاصل میشود و لذا مقایسه معنا

تقریباً در مواد مختلف یکسان است ،اما آلوتروپهای مشهور کربن

دارتر ،مقایسه کردن مواد بزرگ ساخته شده از نانو لولهها با فوالد

(الماس ،گرافیت و فلورن) خواص فیزیکی کامالً متفاوتی دارند.

خواهد بود .این مسأله خطر برون یابی خواص در سطح مولکولی

نانو لولههای کربنی اجزای بسیار مهم فلورنها هستند .در یک شبکه

به جامدات تودهای را خاطر نشان میسازد (نانو لوله مثل هم خانواده

استوانهای از نانو لولههای کربنی ،تمام اتمها به طور یکسان به

خود ،ورقه های گرافیت ،به یکدیگر نچسبیده و تنها بر اثر نیروهای

یکدیگر گره خوردهاند و این یکسانی ذاتی همراه با قدرت

ضعیف واندروالس جذب یکدیگر میشوند؛ به همین دلیل است

پیوندهای کربنی منجر به مقاومت بسیار زیاد در برابر کرنشهای

که گرافیت به عنوان یک روان کننده خوب شناخته میشود)[.]1-7

مکانیکی میشود] .[5نانو لولههای کربنی عالوه بر سختی زیاد،

نانو لولهها در خأل تا دمای  7311 Cو در هوا تا دمای 691 C

خاصیت ارتجاعی و توانایی خم شدن و از هم پاشیدگی در حالت

پایدار هستند .پیشبینی میشود که انتقال حرارت در دمای اتاق

معکوس را نیز دارند .ثابت شده است که نانو لولهها خواص

 7111 W/m Kباشد .از این نقطه نظر میتوان آن را با الماس که

مکانیکی استثنایی دارند .انعطاف پذیری بسیار خوب آنها در حین

ضریب انتقال حرارتی باالیی دارد ( )8771W/m Kمقایسه کرد [.]8

خمش توسط تجربه مشاهده و از طریق نظری نیز شبیه سازی شده

نانو لولههای کربنی به عنوان مواد با خواص هدایتی ویژه معرفی

است] .[17-11در این تحقیق ،تغییر بعضی از خواص فیزیکی و

میشوند ،زیرا در این مواد موجهای الکترونی میتوانند یکدیگر را

شیمیایی نانو لولههای کربنی در دو مدل زیگزاگ و آرمچیر در

تقویت و یا خنثی کنند .نیمه رسانا و یا فلز بودن نانو لوله ،به نوع

حین کرنش توسط روشهای محاسباتی از اساس مورد مطالعه قرار

بردار کایرال آن بستگی دارد .اختالف رسانایی الکتریکی نانو

گرفته است .عالوه بر تغییرات ساختاری و انرژی در طول کرنش،

لولهها از ساختار مولکولی آنها ناشی میشود .ساختارهای

تغییرات الکترونی در نواحی مختلف روی حلقه و در داخل حلقه

نواریمتفاوت در نانو لولههای با کایرالیتی مختلف ،شکافهای

مورد بررسی قرار گرفته است .برای تحلیل مکان شناسی چگالی

انرژی متفاوتی را ایجاد میکند و لذا منجر به تنوع در رسانایی

الکترونی ،از روش اتمها در مولکولها ) (AIMاستفاده شده

الکتریکی نانو لولهها میشود[.]4

است] .[18در تحلیل تغییرات الکترونی در نواحی پیوندهای طولی و

در نانولولهها هر سه اتم کربن قابلیت ذخیره یک یون لیتیم را دارند،

محیطی از روشهای اوربیتالهای پیوندی طبیعی) (NBOو

در حالی که در گرافیت هر شش اتم کربن توانایی ذخیره یک یون

اوربیتالهای اتمی طبیعی ) (NAOنیز استفاده شده است.

لیتیم را دارند [ .]6-9واکنش پذیری نانو لولهها در مقایسه با یک

آروماتیسیته حلقههای شش تایی در نانو لولههای کربنی توسط

ورقه گرافن بیشتر است که این موضوع نتیجه مستقیم انحنای

کمیت جابجایی شیمیایی مستقل از هسته]) [14-19(NICSدر مرکز

صفحات گرافن در سطح نانو لولههای کربنی است .این واکنش

حلقههای مختلف در طول کرنش و لوله کردن برآورد شده است.

پذیری مستقیماً در ارتباط با عدم تطابق اوربیتالهای  πاست که در
اثر انحنای زیاد به وجود میآید .بنابراین باید دیواره جانبی نانو لوله

.2روشهای محاسباتی مربوط به کرنش نانو لولهها

را از لحاظ واکنش پذیری از کالهک انتهایی آن تمیز داد .همچنین

همه ساختارهای نانو لولههای کربنی که ظرفیتهای انتهایی

نشان داده شده است که کاهش قطر نانو لولهها در افزایش واکنش

آنها با هیدروژن اشباع شده است ،قبل از کرنش و با اعمال کرنش

پذیری تأثیر دارد[.] 3

در سطح  B3LYP/6-31Gتوسط نرم افزارهای گاوسی  ]17[ 53و
 ]16[ 18بهینه شده است پس از بهینه سازی ساختاری نانو لوله آزاد،
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با افزایش مرحلهای طول آن (هر مرحله به میزان )Å 1/0و بهینه

8

نمودار  EL-Hبر حسب کرنش در شکل 8نشان داده شده است.

سازی در هر مرحله ،تأثیر کرنش بر پارامترهای ساختاری و انرژی
نانو لوله مورد بررسی قرار گرفته است .این عمل تا مرحله شکست
نانو لوله ادامه یافته است.

C

از جابجایی شیمیایی مستقل از هسته NICSمیتوان به عنوان معیاری

B

A

از آروماتیسیته و آنتی آروماتیسیته حلقههای شش عضوی سازنده
نانو لوله استفاده کرد .برای این منظور محاسبات  NMRدر سطح
نظری B3LYP/6-31Gروی ساختارهای به دست آمده در همین

(الف)

سطح و با استفاده از روش  ]13[GIAOانجام شده است.
خواص مکان شناسی چگالی الکترونی نیز می تواند اطالعات
مفیدی در ارتباط با تغییرات الکترونی نانو لوله با کرنش در اختیار
قرار دهد .این کار با استفاده از روش اتمها در

C

مولکولها)(AIM

B

A

روی توابع موج به دست آمده در سطح فوق به کمک نرم افزار
 ]15[AIM2000انجام شده است.آنالیز اوربیتالهای پیوندی
طبیعی)(NBOروی این توابع موج با استفاده از برنامه

(ب)

NBO

[]71موجود در نرم افزار گاوسی انجام شده است.
C
A

.9بحث و بررسی نتایج

B

 .1-9رفتار نانو لولههای زیگزاگ کربنی در برابر کرنش

نانو لولههای زیگزاگ کربنی ( )6,1( ،)7,1و ( )3,1به ترتیب با
استوکیومتریهای C84H14 ،C72H12و  C96H16در (شکل
 )1نشان داده شده است .اگرچه تعداد پیوندها و زوایای پیوندی زیاد
به نظر میرسد ،ولی بسیاری از آنها به دلیل تقارن یکسان هستند.

(ج)
شکل  -1ساختار نانو لولههای کربنی زیگزاگ الف) (0و ،)6ب) (0و )7و ج) (0و.)8
3.00
)(6,0
)(7,0
)(8,0

در شکل7نمودار تغییرات انرژی بر حسب کرنش برای این سه نانو

2.50

همان طور که در شکل7مشاهده میشود ،در هر سه مورد ،انرژی

1.50

با کرنش افزایش مییابد .با افزایش قطر نانو لوله ،مقاومت آن در

1.00

برابر کرنش افزایش یافته و شیب تغییرات انرژی با کرنش نیز

0.50

افزایش مییابد.

∆E / hartree

لوله نشان داده شده است.

2.00

0.00
0.2

0.16

0.08

0.12

0.04

0

Strain

شکل  -2تغییرات انرژی نانو لوله های زیگزاگ کربنی بر حسب کرنش.
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شکل اوربیتالهای  HOMOو  LUMOبرای هر سه نانو لوله در

1.400
)(6,0
)(7,0
)(8,0

شکل 4نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میشود ،در نانو

1.050

لولههای ( )7,1و ( )3,1اوربیتالهای  HOMOو  LUMOبیشتر

EL-H / eV

0.700

مربوط به توزیع چگالی الکترونی بر روی پیوندهای  C-Hانتهایی
است که از اهمیت زیادی برخوردار نیست ،در حالی که در نانو

0.350

لوله ( )6,1اوربیتالهای مربوط به توزیع چگالی الکترونی بر روی

0.000
0.16

0.2

0.08

0.12

0.04
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0

اتمهای کربن نزدیک به دو انتهای نانو لوله است.

Strain

پیوندها و زوایای پیوندی که روی لبههای نانو لوله قرار دارند بیشتر
شکل -9نمودار  EL-Hبر حسب کرنش نانو لوله های زیگزاگ کربنی.

از بقیه تحت تأثیر شرایط مرزی قرار میگیرند .بنابراین بهترین

همان طور که در این شکل مشاهده میشود EL-H ،برای نانو

انتخاب برای طولهای پیوندی و زوایای پیوندی مربوط به حلقه

لولههای ( )7,1و ( )3,1با کرنش با شیبی مالیم کاهش مییابد ،در

وسط نانو لوله است .در شکل 9تغییرات طول یک نمونه از

حالی که در نانو لوله ( )6,1افزایش مییابد .تغییرات شکاف برای

پیوندهای طولی و یک نمونه از پیوندهای محیطی برای هر سه نوع

نانو لوله ( )6,1به مراتب شدیدتر از دو نانو لوله دیگر است .به

نانو لوله بر حسب کرنش رسم شده است.

عبارت دیگر ،تغییرات شکاف برای دو نانو لوله ( )7,1و ( )3,1بسیار
کوچک است.

(الف)

(ب)

LUMO

(ج)

HOMO

شکل  -4شکل اوربیتالهای  HOMOو  LUMOبرای نانو لولههای الف) ( ،)6,0ب) ( )7,0و ج) (.)8,0

) ( JQCS
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 .2-9تغییرات آروماتیسیته با کرنش
C28-C40
C44-C30
C44-C60

1.800

هستند .به هر حال ،با توجه به محدود بودن طول نانو لولههای

1.700

انتخاب شده در این محاسبات و متفاوت بودن حلقههای  B ،Aو ،C

r/Å

1.900

در یک نانو لوله واقعی و بلند ،همه حلقهها در نانو لوله یکسان

0.2

0.16

0.12

0.2

0.16

0.12

0.08

0.04

1.600

 NICSدر مرکز هر یک از این حلقهها با روش  GIAOدر سطح

1.500

نظری  B3LYP/6-31Gمحاسبه شده است .مقادیر به دست آمده در

1.400

برابر کرنش در شکل7رسم شده است.

0

همان طور که از شکل  7الف پیداست ،مقدار  NICSبرای نانو لوله

Strain

(الف)

( )7,1در مرکز حلقه  Aقبل از کرنش کوچک و منفی است (ppm
1.480
C27-C28
C49-C44
C39-C44

 .)-1/57بنابراین این حلقه قبل از کرنش غیر آروماتیک است.
مقدار  NICSدر مرکز حلقه  Aبا کرنش منفیتر میشود و در نتیجه

1.460

آروماتیسیته این حلقه افزایش مییابد .با افزایش کرنش و در

r/Å

1.470

0.08

0.04

1.450

نزدیکی نقطه شکست ،تغییرات  NICSکاهش یافته و به مقدار

1.440

تقریبی  -7/9 ppmمیل میکند.

1.430

نمودار  NICSمحاسبه شده در مرکز حلقه  Bدر برابر کرنش تقریباً

0

مشابه حلقه  Aاست .همان طور که در شکل  7الف نیز مشاهده

Strain

(ب)

میشود ،مقدار  NICSقبل از کرنش منفی است (.)-4/66 ppm
بنابراین این حلقه قبل از کرنش آروماتیک است .مقدار

شکل  .5تغییرات طول یک نمونه از الف) پیوندهای طولی و ب) پیوندهای محیطی
در نانو لولههای ( ▲ )7,0( ، )6,0و (.■ )8,0

حلقه  Bقبل از کرنش تقریباً 7/9

NICS

برابر حلقه  Aاست .مقدار NICS

در مرکز این حلقه با کرنش کاهش مییابد (منفیتر میشود) ،ولی
بر خالف حلقه  Aبا نزدیک شدن به نقطه شکست ،مقدار  NICSاز

پیوندهای  C28-C40در نانو لوله ( C44-C30 ،)7,1در نانو لوله
( )6,1و  C44-C60در نانو لوله ( )3,1پیوندهای طولی و پیوندهای
 C27-C28در نانو لوله ( C49-C44 ،)7,1در نانو لوله ( )6,1و C39-

 C44در نانو لوله ( )3,1پیوندهای محیطی هستند .همان طور که
مشاهده میشود ،طول پیوندهای طولی با کرنش افزایش مییابد ،در
حالی که در مورد پیوندهای محیطی از یک ماکسیمم عبور میکند.
همچنین تغییرات طول برای پیوندهای طولی به مراتب بیشتر از
پیوندهای محیطی است.

یک مینیمم عبور میکند .اگرچه در یک نانو لوله بزرگ همه
حلقهها تقریباً یکسان هستند ،ولی در نانو لوله انتخابی ،حلقه

B

میتواند تحت تأثیر اثرات کنارهای قرار گیرد .عبور از مینیمم را
می توان به این اثرات نیز نسبت داد .مینیمم مقدار مربوط به

NICS

در مرکز این حلقه تقریباً با حلقه  ) -7/9 ppm( Aبرابر است.
تغییرات مقدار  NICSمحاسبه شده در مرکز حلقه  Cبر حسب
کرنش برای نانو لوله ( )7,1تقریباً مشابه حلقه  Aاست .این حلقه نیز
همانند حلقه Aدیگر ،قبل از کرنش غیر آروماتیک است
(.)-7/41 ppm

) ( JQCS
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A
B
C

-2.00

در هر سه حلقه تقریباً یکسان ( )-7/9 ppmاست.

-3.00

همان طور که در شکل  7ب مشاهده میشود ،مقدار  NICSبرای

-5.00

0.2

0.16

0.08

0.12

NICS / ppm

-1.00

تعمیم است .از طرف دیگر ،مقدارحدی در نزدیکی نقطه شکست

-4.00

0.04

-6.00
-7.00

 NICSدر مرکز حلقه  Aبا کرنش مثبتتر میشود و در نتیجه

0

آروماتیسیته این حلقه کاهش مییابد .مقدار  NICSدر کرنش برابر
با  1/14از یک ماکسیمم عبور میکند .با افزایش کرنش و در

(الف)
A
B
C

4.00

نزدیکی نقطه شکست ،مقدار  NICSکاهش یافته و به مقدار تقریبی

2.00

 -8/7 ppmمیل میکند.

-2.00

0.2

0.16

0.04

NICS / ppm

0.00

0.12

-6.00

 NICSاز یک ماکسیمم عبور میکند .مینیمم مقدار مربوط به

0

 NICSدر مرکز این حلقه تقریباً با حلقه  ) -8/7 ppm( Aبرابر
است.
-1.00

A
B
C

تغییرات مقدار  NICSمحاسبه شده در مرکز حلقه  Cبر حسب

-2.00

کرنش برای نانو لوله ( )6,1تقریباً مشابه حلقه  Aاست .این حلقه نیز

-3.00

-5.00
-6.00

NICS / ppm

-4.00

-7.00
-8.00
-9.00
0.2

0.16

مقدار  NICSدر مرکز این حلقه با کرنش افزایش مییابد (مثبتتر

-4.00

(ب)

0.12

مقدار  NICSحلقه  Aقبل از کرنش تقریباً  8برابر حلقه  Bاست.
میشود) ،و مانند حلقه  Aبا نزدیک شدن به نقطه شکست ،مقدار

Strain

0.08

نانو لوله ( )6,1در مرکز حلقه  Aقبل از کرنش منفی است

(ppm

 .)-9/19بنابراین این حلقه قبل از کرنش آروماتیک است .مقدار

Strain

0.08

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

0.04

0

همانند حلقه  ،Aقبل از کرنش آروماتیک است ( .)-4/87 ppmقدر
مطلق مقدار  NICSدر مرکز این حلقه قبل از کرنش در مقایسه با
حلقه  Aکوچکتر و از حلقه  Bبزرگتر است .مقدار  NICSدر مرکز
این حلقه همانند حلقه  Aبا کرنش مثبتتر میشود و در نتیجه
آروماتیسیته این حلقه کاهش مییابد NICS .در کرنش برابر با

Strain

(ج)

 1/14از یک ماکسیمم عبور میکند .با افزایش کرنش و در

شکل  -6نمودار تغییرات  NICSدر مرکز سه حلقه  B ،Aو  Cدر برابر کرنش برای نانو

نزدیکی نقطه شکست ،تغییرات  NICSکاهش یافته و به مقدار

لولههای الف) ( ،)6,0ب) ( )7,0و ج) (.)8,0

قدر مطلق مقدار  NICSدر مرکز این حلقه قبل از کرنش نسبت به
مقدار مربوط به حلقه  Aبزرگتر و نسبت به مقدار مربوط به حلقه B

کوچکتر است .با فاصله گرفتن از کنارهها ،مقدار  NICSدر نانو
لوله آزاد بزرگتر شده و آروماتیسیته آن کمتر میشود .با توجه به
اینکه حلقه  Aکمتر تحت تأثیر اثرات کنارهای است ،مقدار به
دست آمده برای آن با اطمینان بیشتری به نانو لوله بزرگ قابل

تقریبی  -8/7 ppmمیل میکند.
تغییرات  NICSبرای نانو لوله ( )3,1بر حسب کرنش در شکل 7
جرسم شده است .همان طور که مشاهده میشود ،مقدار  NICSدر
مرکز حلقه Aقبل از کرنش منفی و کوچک است (.)-1/17 ppm
بنابراین این حلقه قبل از کرنش غیر آروماتیک است .مقدار NICS

در مرکز حلقه  Aبا کرنش منفیتر میشود و در نتیجه آروماتیسیته
این حلقه افزایش مییابد .با افزایش کرنش و در نزدیکی نقطه
شکست ،تغییرات  NICSبه مقدار تقریبی  -3/1 ppmمیل میکند
وحلقه کامالً آروماتیک میشود.

) ( JQCS

ابراهیمی و همکاران

سال اول ،شماره  ،8پاییز 1851

6

نمودار  NICSمحاسبه شده در مرکز حلقه  Bدر برابر کرنش تقریباً

بنابراین یک رابطه منطقی بین آروماتیسیته و چگالی الکترونی و

مشابه حلقه  Aاست .همان طور که در شکل 7ج نیز مشاهده میشود،

الپالسی چگالی الکترونی حلقه وجود ندارد.

مقدار  NICSقبل از کرنش منفی و کوچک است(.)-7/78 ppm
بنابراین این حلقه نیز مانند حلقه  Aقبل از کرنش غیر آروماتیک
است .مقدار  NICSحلقه  Bقبل از کرنش تقریباً  7برابر حلقه

A

است .مقدار  NICSدر مرکز این حلقه با کرنش کاهش و در نتیجه
آروماتیسیته آن افزایش مییابد .مینیمم مقدار مربوط به  NICSدر
مرکز این حلقه تقریباً با حلقه  ) -3/1 ppm( Aبرابر است.
تغییرات مقدار  NICSمحاسبه شده در مرکز حلقه  Cبر حسب کرنش
برای نانو لوله ( )3,1تقریباً مشابه حلقه  Aاست .این حلقه قبل از

.4-9آنالیز NBO

آنالیز اوربیتال پیوندی طبیعی بر روی برخی از ساختارهای
انتخابی بهینه شده با استفاده از توابع موج به دست آمده در سطح
 B3LYP/6-31Gانجام شده است .مقادیر درصد کاراکتر  sمربوط
به یک نمونه از اوربیتالهای هیبریدی شرکت کننده در پیوندهای
طولی و محیطی (به عنوان مثال برای اتمهای  C27و  )C28در شکل
 3رسم شده است.
0

کرنش غیر آروماتیک است ( .)-1/18 ppmمقدار  NICSدر مرکز

)(6,0
)(7,0
)(8,0

-0.001

حلقه  Bبیشتر است .مقدار  NICSدر مرکز این حلقه همانند حلقه A

-0.003

با کرنش منفیتر میشود و در نتیجه آروماتیسیته این حلقه افزایش

-0.004

مییابد .با افزایش کرنش و در نزدیکی نقطه شکست ،تغییرات NICS

-0.005

∆ / au

این حلقه قبل از کرنش در مقایسه با حلقه  Aکمتر (مثبتتر) و از

-0.002

-0.006

کاهش یافته و به مقدار تقریبی  -3/1 ppmمیل میکند.

0.2

0.16

0.08

0.12

0.04

0

Strain

شکل  -7تغییرات چگالی الکترونی  مربوط به نقطه بحرانی حلقه  Aبر حسب کرنش.

 .9-9آنالیز AIM

برای برخی از ساختارهای بهینه شده ،آنالیز مکان شناسی

36.00
BD ( 1) C 15 - C 27
BD ( 1) C 26 - C 27
BD ( 1) C 27 - C 28

چگالی الکترونی توسط روش  AIMبر روی توابع موج به دست

35.00
34.00

تغییرات چگالی الکترونی مربوط به نقطه بحرانی حلقه  Aبر حسب

32.00

کرنش برای سه نانو لوله در شکل 6رسم شده است.

31.00

همان طور که در شکل نیز مشاهده میشود ،برای این حلقه مقادیر 

30.00

با کرنش کاهش مییابد .نمودارهای تغییرات  برای حلقه های  Bو

29.00
0.2

0.16

0.08

0.12

0.04

0

Strain

 Cمشابه با حلقه  Aاست .از طرفی تغییرات این مقادیر در نقطه بحرانی

36.00
BD ( 1) C 27 - C 28

هر سه حلقه تقریباً یکسان است .این مقادیر در مقایسه با  NICSبه

BD ( 1) C 28 - C 29

35.00

BD ( 1) C 28 - C 40

34.00
33.00

کاهش ( NICSمنفیتر شدن آن) و افزایش آروماتیسیته با کاهش

32.00

چگالی الکترونی و الپالسی چگالی الکترونی در نقطه بحرانی حلقه

31.00

NICS

30.00

(مثبتتر شدن آن) و کاهش آروماتیسیته با کاهش چگالی الکترونی
و الپالسی چگالی الکترونی در نقطه بحرانی حلقه همراه است.

)%s (C28

اثرات کنارهای کمتر حساس است .برای دو نانو لوله ( )7,1و (،)3,1

همراه است ،در حالی که برای نانو لوله ( )6,1افزایش

)%s (C27

آمده در سطح  B3LYP/6-31Gانجام شده است .نمودارهای

33.00

29.00
0.2

0.16

0.08

0.12

0.04

0

Strain

شکل  -8نمودار تغییرات مقادیر درصد کاراکتر  sاتمهای  C27و  C28برای نانو لوله
( )6,0بر حسب کرنش.

) ( JQCS
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مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

همان طور که در شکل نیز مشاهده میشود ،درصد کاراکتر  sهر

0.030
BD ( 1) C 28 - C 40

دو اتم در اوربیتالهای هیبریدی شرکت کننده در پیوندهای محیطی

BD*( 1) C 28 - C 40

0.020

اوربیتالهای هیبریدی شرکت کننده در پیوندهای طولی کاهش

0.000

مییابد.

DOccup

با کرنش افزایش مییابد ،در حالی که درصد کاراکتر  sآنها در

0.010

-0.010

با توجه به افزایش شدیدتر طول پیوندهای طولی نسبت به طول
پیوندهای محیطی  ،کاهش درصد کاراکتر ( sکه نسبت به سایر

-0.020
0.2

0.16

0.08

0.12

0.04

0

Strain

توابع کمتر نفوذی است) برای اوربیتالهای هیبریدی شرکت کننده

0.020

در پیوندهای طولی منطقی به نظر میرسد .این کاهش باعث

BD ( 1) C 27 - C 28
BD*( 1) C 27 - C 28

میشود که علی رغم افزایش ناچیز در طول پیوندهای محیطی،

0.010

اوربیتالهای پیوندی آنها افزایش یابد.

DOccup

درصد کاراکتر  sدر اوربیتالهای هیبریدی شرکت کننده در

0.000

-0.010

همچنین نمودار تغییرات عدد اشغال بر حسب کرنش برای
اوربیتالهای پیوندی  C27C28و  C28C40و اوربیتالهای ضد
پیوندی مربوط به آنها در شکل  5رسم شده است .همان گونه که از
شکل پیداست ،جمعیت اوربیتالهای پیوندی مربوط به پیوندهای

-0.020
0.2

0.16

0.08

0.12

0.04

0

Strain

شکل  -9نمودار تغییرات عدد اشغال برای اوربیتالهای پیوندی  C27C28و  C28C40و
اوربیتالهای ضد پیوندی مربوط به آنها بر حسب کرنش.

محیطی با کرنش افزایش و جمعیت اوربیتالهای ضد پیوندی این
پیوندها کاهش مییابد ،در حالی که جمعیت اوربیتالهای پیوندی

در نانو لولههای زیگزاگ کربنی انرژی با کرنش افزایش مییابد و

پیوندهای طولی با کرنش کاهش و جمعیت اوربیتالهای ضد

جهشهای ناگهانی در نمودار انرژی مشاهده نمیشود .برای دو نانو

پیوندی این پیوندها افزایش مییابد .بنابراین با بلندتر شدن نانو لوله

لوله ( )7,1و ( ،)3,1کاهش ( NICSمنفیتر شدن آن) و افزایش

s

آروماتیسیته با کاهش چگالی الکترونی در نقطه بحرانی حلقه همراه

اوربیتالهای هیبریدی ،جمعیت اوربیتالهای پیوندی مربوط به

است ،در حالی که برای نانو لوله ( )6,1افزایش ( NICSمثبتتر

پیوندهای طولی کاهش مییابد .از طرف دیگر ،با افزایش درصد

شدن آن) و کاهش آروماتیسیته با کاهش چگالی الکترونی و

کاراکتر  sاوربیتالهای هیبریدی ،جمعیت اوربیتالهای پیوندی

الپالسی چگالی الکترونی در نقطه بحرانی حلقه همراه است.

مربوط به پیوندهای محیطی افزایش مییابد (اگرچه طول این

بنابراین یک رابطه منطقی بین آروماتیسیته و چگالی الکترونی و

پیوندها هم اندکی افزایش مییابد) .در این دسته از اوربیتالهای

الپالسی چگالی الکترونی حلقه وجود ندارد .مقادیر  بر حسب

پیوندی و ضد پیوندی ،کاهش جمعیت پیوندی با افزایش جمعیت

کرنش برای پیوندهای طولی کاهش مییابد و برای پیوندهای

ضد پیوندی همراه است و بر عکس.

محیطی از یک مینیمم عبور میکند .نتایج آنالیز  NBOشامل درصد

و افزایش طول پیوندهای طولی و کاهش درصد کاراکتر

 .4نتیجهگیری
در این تحقیق ،تغییر بعضی از خواص فیزیکی و شیمیایی نانو
لولههای کربنی زیگزاگ در حین کرنش توسط روشهای
محاسباتی از اساس مورد مطالعه قرار گرفته است.

) ( JQCS

کاراکتر  ،sجمعیت اوربیتالهای پیوندی و ضد پیوندی و انرژی
برهمکنشهای دهنده -گیرنده با پارامترهای ساختاری همخوانی
دارد.
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