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مطالعه جذب سطحی گاز  NO2بر نانوقفسهای  B12N12و  B12P12به روش محاسباتی

حسین دشتی خویدکی* ،حدیث کریمی ،موسی سلیمانی
گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی ،بروجرد

چکیده
هدف از این کار تحقیقاتی ،بررسی جذب سطحی گاز  NO2بر نانوقفسهای نافلزی  B12N12و  B12P12به روش محاسباتی است.
برای این منظور ،آرایشهای جذبی متفاوتی برای جذب گاز  NO2بر روی سطح این نانوقفسها در نظر گرفته شد و ساختارهای
مورد نظر با استفاده از روش نظریه تابعیت چگالی ( )DFTبه روش  M062Xو با استفاده از مجموعه پایه  6-31Gبهینهسازی شد.
سپس ،هر یک از پارامترهای ترمودینامیکی و نیز پارامترهای کوانتومی مربوطه محاسبه شد .نتایج پارامترهای ترمودینامیکی از جمله
انرژی جذب نشان داد که از میان شیوههای جذب متفاوت ،جذب دو اتم اکسیژن  NO2بر دو اتم نیتروژن نانوقفس ،B12N12
قویترین حالت جذب را دارد ،درحالیکه جذب یک اتم اکسیژن  NO2بر اتم بور نانوقفس  ،B12P12قویتر از سایر شیوههای جذبی
است .پارامترهای کوانتومی نیز نتایج فوق را تایید کردند .همچنین ،بررسی ماهیت پیوند با استفاده از نرمافزار اتم در مولکول
( )AIMنشان داد که مناسبترین شیوههای جذب بالا به ترتیب از نوع واندروالسی (ضعیف) و یونی -الکتروستاتیک (قوی) هستند.
واژههای کلیدی :نانوقفس فلزی ،جذب و نظریه تابعیت چگالی.
ایمیل نویسنده مسئول:
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فصلنامه علمی-ترویجی  ISCانجمن نانو فناوری

دنیای اننو

63

dashti128@yahoo.com, dashti@abru.ac.ir

-1مقدمه
يکی از جاذبهای مهم که میتوان از آن ،برای
نیتروژندیاکسید گازی است مريی با رنگ قهوهای
موثر،سنتز،کهمحیط
کوانتمی،
کلیدی :نقاط
های آبی جذب گاز  NO2استفاده کرد ،نانوقفسهای نافلزی
طی
عوامل قرمز
مايل به
قهوه ای
واژهبههایزرد يا
مايل
است .نانوقفسها مجموعه مولکولهای توخالی و
فرا يندهای پیچیده اتمسفري به ذرات معلق نیترات
متشکل از ساختارهای چهار و شش عضوی هستند
تبديل میشود NO2 .به صورت طبیعی و يا به
و اندازه آنها در حد چند نانومتر است .آنها به دلیل
صورت انسانی ايجاد میشود .اين گاز ازآاليندههای
مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار باال ،رسانايی
اصلی مهدود است که در شهرها به علت
الکتريکی پايین و پايداری ساختاری برای
فعالیتهای انسانی ازغلظت بااليی برخوردار است.
کاربردهای زيادی از جمله حسگرها ،علومپزشکی
احتراق سوختها در دمای باال نیز سبب تولید اين
و زمینههای مرتبط به آن مورد استفاده قرار
آالينده میشود .همچنین ،چنانچه غلظت  NO2به
میگیرند .با توجه به ويژگی جالب و کاربردی
حدود  0/52 ppmبرسد ،قابلیت ديد را به مقدار
نانوقفسها ،طی سالهای اخیر ،توجه بسیاری از
قابل توجهی کاهش خواهد داد .اگر گیاهان به مدت
محققان را به خود جلب کردهاند و تالش زيادی
 00الی  05روز در معرض هوای محتوی 0/2
برای تولید ،ارزيابی و کاربرد آنها انجام گرفته
تا  2 ppmگاز  NO2قرار بگیرند ،رشد آنها به
است .آنها برای کاربردهای زيادی استفاده شدهاند
شدت کاهش میيابد .همچنین ،در اثر آتشسوزی
که از آن جمله میتوان به ذخیره گاز هیدروژن،
جنگل مقداری  NO2ايجاد میشود .تجزيه باکتريايی
هدايت کاتالیزورهای جذبکننده و تحويل دارو به
مواد آلی نیز سبب آزاد شدن  NO2در اتمسفر
بافتهای مورد نظر در بدن انسان اشاره کرد
میشود [ 0و.]5
[2و .]6نانوقفس  B12N12به عنوان کوچکترين
در تالشی عمده برای توسعه فناوری برای از
نانوقفس دارای حلقه های چهار و شش عضوی،
بینبردن انتشار  )NO2( NOxناشی از احتراق
شامل 05اتم بور و  05اتم نیتروژن به صورت
سوختهای فسیلی ،از روش جذب سطحی استفاده
يک در میان است و میتواند به عنوان نیمرسانای
شده و جاذبهای متداول برای حذف  NOxدر
مقاوم در برابر حرارت باال در دستگاههای
دماهای پايین شامل زئولیت و کربن فعال بودهاند.
الکترونیکی ،روان کننده عايق و ماده ذخیرهساز
نانولولههای کربنی هم میتوانند بهعنوان جاذب
گازها بهکار رود .نانوقفس  B12P12يک ترکیب نیم-
برای حذف  NOxبه کار روند ] 3و .[4
تاریخ دریافت8931/40/40:

تاریخ پذیرش8931/41/84:

تاریخ چاپ8931/43/43:

دنیای نانو ،سال پانزدهم () 9318

 -2روش محاسباتی
تمام محاسبات با استفاده از نرم افزار گوسین 09
انجام شدهاند [ ،]03به خوبی مشخص شده که روش
 DFTمیتواند تعادل خوبی بین هزينه و صحت
نتايج محاسباتی برقرار کند و نتايج صحیحی با
هزي نه کم در اختیار قرار دهد .در نرم افزار
گوسین ،پس از اتمام اجرای دستورات بهینهسازی و
فرکانس با استفاده از روش  ،DFTدر فايل
خروجی ،مقادير پارامترهای ترمودينامیکی نظیر
انرژی داخلی ،آنتالپی و انرژی آزاد گیبس برای هر
ساختار قابل مشاهده است .با استفاده از اين مقادير
و روابط ( )0تا ( )3میتوان کمیتهای
ترمودينامیکی انرژی داخلی ،آنتالپی و انرژی آزاد
گیبس مربوط به فرايند جذب را بهدست آورد.
ایران

()5
()3

(

زيرنويسهای  nanocageو  complexبه ترتیب ،به
نانوقفس و مجموعه مربوط به جذب  NO2بر
نانوقفس اشاره دارند و  Ebsseخطای برهم مجموعه
پايه است .همچنین ،آنتروپی فرايند جذب را میتوان
با رابطه گیبس ( )4محاسبه کرد.
()4
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رساناست که به دلیل ويژگی و توانايیهای خاص
خود ،میتواند در دماهای باال و شرايط سخت در
دستگاههای نوری و میکروالکترونیک استفاده شود
[.]7رفتار جذب سطحی ترکیبات متفاوت بر
نانوقفسهای نافلزی به صورت تئوری مورد توجه
تعدادی از پژوهشگران قرار گرفته است .اديب و
همكارانش در سال  ،88جذب سطحي گاز کربن
مونوکسید را بر نانوقفس بورنیتريد با استفاده
ازنرمافزار گوسین ،نظريه تابعیت چگالی الکترون
و مجموعه پايه  6 -31Gبررسي و مشاهده کردند که
در صورتی که گاز  COاز سمتهاي اکسیژن و
کربن به نانوقفس نیتريدبوران نزديک شود،
پايدارترين حالتهای حاصل ،آنهايی هستند که گاز
بر حلقه ششتايی جذب شده كه بهترتیب به وسیله
پنج حلقه ششتايی و يک حلقه چهارتايی احاطه شده
است [.]8
سلطانی و همکارانش در سال  ،5003جذب
گازهای  NO2و  SO2را بر روی نانوقفس Al12N12
با استفاده از نظريه تابعیت چگالی الکترون ،روش
 B3LYPو مجموعه پايه  6-31Gبررسی کردند.
آنها دريافتند که جذب  NO2و  SO2بر اين نانوقفس
به صورت جذب شیمیايی است و نیز حضور NO2
و  SO2منجر به تغییرات قابل توجهی در ويژگی
ساختاری و الکتريکی  Al12N12می شود .آنها با
مقايسه نانوقفس  Al12N12که با  Mgو  Gaذره نشاني
شده ،دريافتند که نانوقفس  Al12N12که با  Mgذره
نشاني شده ،ميتواند برای کاربردهايی مانند
حسگرهاي گازي به کار رود [.]9
سلطانی و همکارانش درسال  ،5004جذب SCN-
را بر نانوقفسهای  B12N12و  B16N16با استفاده از
نظريه تابعیت چگالی الکترون ،روش  B3LYPو
مجموعه پايه  6-31Gبررسی کردند .آنها دريافتند
که جذب  SCN-بر اتم بور در نانوقفس B12N12
قويتر از جذب آن در نانوقفس  B16N16است و با
توجه به انرژیهای جذب بهدست آمده ،جذب SCN-
انجام
S
از
راحتر
N
سر
از
میشود و هر چه تعداد  SCN-بیشتر باشد ،انرژی
جذب كمتر میشود .همچنین ،دريافتند که انرژی
جذب موقعی که اتم بور با اتم های  Al ،Mgو Si
جايگزين شده ،بیشتر است و نانوقفس AlB11N12
نسبت به  MgB11N12و  SiB11N12بهعنوان ماده قابل
اعتمادتري برای جذب  SCNاست [.]00
حجت کاشانی و همکارانش در سال  ،5002جذب
سطحی گاز کربن مونوکسید را بر نانوقفس B12P 12

با استفاده از نظريه تابعیت چگالی الکترون،
روشهای  B3LYPو  M062Xو مجموعه پايه
 6-31Gبررسی کردند .آنها دريافتند که مقدار
جذب  COدر نانوقفس  B12P12که با  Alو  Nذره
نشاني شده است ( ،)Al B11P11Nباالتر از نانوقفس
 B12P12است .در نتیجه B12P12 ،نمیتواند يک
حسگر گازي کارآمد برای تشخیص  COباشد[.]05
در اين پژوهش ،جذب گاز  NO2بر نانوقفسهای
 B12N12و  B12P12بر اساس نظريه تابعیت چگالی،
به روش  M062Xو با استفاده از مجموعه پايه 6-
 31Gانجام و نتايج حاصل از پارامترهای
و
کوانتومی
پارامترهای
ترمودينامیکی،
پارامترهای اتم در مولکول ( )AIMآنها تجزيه و
تحلیل و نتیجهگیری شده است.
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افزونبراين ،با استفاده از تئوری کوپمان ز، 0
پارامترهای کوانتومی گاف انرژی ( ،)∆Egapسختی
( ،)ηپتانسیلشیمیايی ( ،)μالکتروندوستی( ) و
گنجايش بار مولکول ( )∆Nmaxبا استفاده از روابط
( )2تا ( )9محاسبه میشوند.

() 5
() 3
() 3
() 3
() 9
 -3بحث و نتیجهگیری
 -1-3تعیین شیوههای جذبی مناسب برای جذب،
بهینهسازی ساختارها و انرژیهای جذب

ایران
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ابتدا مولکولهای  NO2و نانوقفسهای  B12N12و
 B12P12به تنهايی و سپس جذب مولکول  NO2بر
اين نانوقفسها با شیوههای جذبی مختلف به وسیله
نرم افزار گوسین  09و به روش  M062Xبا
مجموعه پايه  6-31Gبهینه سازی شدند که نتايج
مربوط به انرژیهای جذب برای آنها به ترتیب در
جدولهای  0و  5ارائه شده است.
همانگونه که در جدول  0آمده ،شیوه جذبی  eکه
بیانگر جذب دو اتم اکسیژن  NO2بر روی دو اتم
نیتروژن نانوقفس B12N12است ،با انرژی جذب
 -9/3069کیلوکالری برمول بیشترين مقدار انرژی
جذب و قويترين جذب را دارد اما شیوه جذبی  aکه
حاکی از جذب اتم نیتروژن  NO2بر اتم بور
نانوقفس  B12N12میباشد ،با انرژی جذب -2/0009
کیلوکالری بر مول کمترين مقدار انرژی جذب و
ضعیفترين جذب را دارا است.
مقادير انرژیهای جذب برای جذب مولکول NO2
بر نانوقفس  B12P12به ازای شیوههای جذبی متفاوت
(جدول  ،)5اختالف کمی با هم دارند اما قويترين و
ضعیفترين جذب به ترتیب مربوط به جذب اتم
اکسیژن  NO2بر اتم بور نانوقفس ( )fو جذب دو
اتم اکسیژن  NO2بر دو اتم فسفر نانوقفس ( )jاست.
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1. Koopmans theorem

 -2-3بررسی پارامترهایترمودینامیکی مربوط به
جذب مولکول  NO2بر شیوههای جذبی متفاوت
نانوقفسهای  B12N12و B12P12
به منظور بررسی ترمودينامیکی فرايند جذب،
خواص ترمودينامیکی مربوط به جذب مولکول
 NO2بر نانوقفسهای B12N12و  B12P12شامل آنتالپی،
انرژیآزاد گیبس و آنتروپی برای تمام شیوههای
جذبی در دمای  598/02Kبا استفاده از روابط ()5
تا ( )4محاسبه شده و نتايج حاصل در جدولهای 3
و  4ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود،
تغییرآنتالپی ( )∆Hبرای جذب مولکول  NO2بر هر
دو نانوقفس  B12N12و  ،B12P12در تمام شیوههای
جذبی ،منفی بوده که نشان میدهد فرايند جذب
گرماده بوده و مساعد است .همچنین ،تمام مقادير
آنتروپیهای مربوطه نیز منفی است که نشان
میدهد بینظمی نانوقفسها و مولکول  NO2در
هنگام جذب ،کاهش میيابد و اين ،به دلیل کاهش
درجات آزادی اين مولکولها در اثر جذب میباشد.
نتايج مربوط به انرژی آزاد گیبس جذب مولکول
 NO2بر نانوقفس  B12N12در جدول  3نشان میدهد
که به خاطر منفیتر بودن مقادير انرژی آزاد گیبس،
جذب از شیوههای جذبی  dو  eمطلوبتر است که
با نتايج مربوط به آنتالپی و انرژی داخلی آن،
سازگاری دارد .افزونبراين ،نتايج مربوط به
انرژی آزاد گیبس جذب مولکول  NO2بر روی
نانوقفس  B12P12در جدول  4نشان میدهد که به
خاطر منفیتر بودن مقادير انرژی آزاد گیبس ،جذب
از شیوه جذبی  fمطلوبتر است که با نتايج مربوط
به آنتالپی و انرژی داخلی آن ،سازگاری دارد.
 -3-3اوربیتالهای مرزی (هومو و لومو) و گاف
انرژی
باالترين اوربیتال مولکولی اشغال شده (هومو )5و
پايین ترين اوربیتال مولکولی اشغال نشده (لومو)3
پارامترهای بسیار مهمی در شیمی کوانتوم هستند و
نقش تعیینکنندهای در پايداری شیمیايی مولکول
دارند [ .]04اوربیتال هومو توانايی دادن الکترون و
اوربیتال لومو توانايی پذيرفتن الکترون را دارد
[ .]02گاف انرژی ،اختالف میان دوسطح انرژی
هومو و لومو است که طبق رابطه ( )2به دست
میآيد .سطوح انرژی هومو ،لومو و گاف انرژی
برای جذب مولکول  NO2بر شیوههای جذبی
2. HOMO
3. LUMO
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مختلف نانوقفس  B12N12و  B12P12به ترتیب در
جدولهای  2و  6نشان داده شده اند .نتايج جدول 2
نشان میدهد که با جذب مولکول  NO2بر نانوقفس
 ،B12N12گاف انرژی نانوقفس کاهش
میيابد و بیشترين کاهش مربوط به شیوه جذبی b
است که بیانگر جذب يک اتم اکسیژن  NO2بر روی
اتم نیتروژن نانوقفس  B12N12است .همچنین ،نتايج
جدول  6حاکی از آن است که جذب مولکول NO2
بر روی نانوقفس  B12P12گاف انرژی نانوقفس را
کاهش میدهد و بیشترين کاهش مربوط به شیوه
جذبی  jاست که نشان دهنده جذب دو اتم اکسیژن
 NO2بر دو اتم فسفر نانوقفس است.
جدول -1انرژیهای جذب مولکول  NO2بر نانوقفس
 B12N12برای شیوههای جذبی متفاوت
شیوه جذبی

مجموعه ساختارهای جذبی

ΔEads
)(kcal/mol

 :aجذب یک
اتم نیتروژن
 NO2بر اتم
بور نانوقفس

-5/1001

 :bجذب یک
اتم اکسیژن
 NO2بر اتم
نیتروژن
نانوقفس

-5/1001

 :fجذب یک
اتم اکسیژن
 NO2بر اتم
بور نانوقفس

 :gجذب یک
اتم اکسیژن
 NO2بر اتم
فسفر
نانوقفس

 :hجذب دو
اتم اکسیژن
 NO2بر دو
اتم بور
نانوقفس

 :iجذب دو اتم
اکسیژن
 NO2بر دو
اتم بور و
فسفر
نانوقفس

 :jجذب دو اتم
اکسیژن
 NO2بر دو
اتم فسفر
نانوقفس

-3/4408

-3/4403

-3/4045

ایران

-1/3133

جدول -2انرژیهای جذب مولکول  NO2بر نانوقفس
 B12P12برای شیوههای جذبی متفاوت
ΔEads
شیوه جذبی مجموعه ساختارهای جذبی
)(kcal/mol

-3/4041

-3/4308

دنیای اننو

 :dجذب دو
اتم اکسیژن
 NO2بر دو
اتم بور و
نیتروژن
نانوقفس

-0/0845

-1/3131
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 :cجذب یک
اتم نیتروژن
 NO2بر اتم
نیتروژن
نانوقفس

 :eجذب دو
اتم اکسیژن
 NO2بر دو
اتم نیتروژن
نانوقفس
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ΔGads
)(kcal/mol

ΔEads
ΔHads
ΔSads
)(kcal/mol) (kcal/mol) (kcal/mol.K

5/1414
2/4128
- 0/0551
- 1/1431
- 1/1481

- 5/1001
- 5/1001
- 0/0845
- 1/3133
- 1/3131

- 2/1125
- 5/8524
-12/1442
- 18/080
-18/0854

- 0/0301
-0/02011
-0/08103
- 0/0824
- 0/0824

شیوههای جذبی

جدول  -3مقادیر آنتالپی ،آنتروپی و انرژی آزاد گیبس
مربوط به جذب مولکول  NO2بر روی شیوههای جذبی
مختلف نانوقفس B12N12

a
b
c
d
e

ΔSads
ΔGads
)(kcal/mol.K) (kcal/mol

ΔHads
)(kcal/mol

ΔEads
)(kcal/mol

شیوههای جذبی

جدول  -8مقادیر آنتالپی ،آنتروپی و انرژی آزاد گیبس
مربوط به جذب مولکول  NO2بر روی شیوههای جذبی
متفاوت نانوقفس B12P 12

-0/0383
-0/0305
-0/0303
-0/0848
-0/05158

-33/4083
-38/4308
-1/1081
-23/3113
-38/3833

-3/4408
-3/4403
-3/4045
-3/4041
-3/4308

f
g
h
i
j

-23/5384
-23/0518
-0/003
-11/4014
-14/1035

جدول  -5نتایج گاف انرژی جذب مولکول  NO2بر روی
شیوههای جذبی نانوقفس B12N12
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)∆Eg (ev

EHOMO

ELUMO

شیوه جذبی

4/302

- 0/3303

- 0/0211

B12N12

0/2340
5/3830
0/0802

- 0/3331
- 0/3202
-0/33802

- 0/0314
- 0/1114
- 0/0813

a
b
c

3/5303

- 0/3311

- 0/0413

d

3/5310

- 0/3214

- 0/0415

e

جدول  -3نتایج گاف انرژی جذب مولکول  NO2بر روی بر
روی شیوههای جذبی نانوقفس B12P12
)∆Eg (ev

EHOMO

ELUMO

شیوه جذبی

5/5048

-0/21085

- 0/0128

B12P12

5/5011
5/5004
5/0408
5/5058
2/2022

- 0/2134
- 0/2130
- 0/2480
- 0/2151
- 0/2240

- 0/0120
- 0/0120
- 0/0140
- 0/0111
- 0/1800

f
g
h
i
j

 8-3پارامترهای کوانتومی
پس از بهینهسازی ساختارها ،سختی شیمیايی،
پتانسیلشیمیايی ،الکتروندوستی و گنجايش بار
مولکول با استفاده از روابط ( )6تا ( )9محاسبه
گرديد .مفهوم سختی در سال  0983توسط پار و
پیرسو ن 4مطرح و اندازهگیری شد [ .]06گاف
انرژی هومو-لومو میتواند نشان دهدکه مولکول
سخت يا نرم است .مولکولهای دارای گاف انرژی
بزرگ به عنوان مولکولهای سخت و مولکولهای
دارای گاف انرژی کوچک به عنوان مولکولهای
نرم شناخته میشوند .مولکولهای نرم قطبشپذيرتر
ازمولکولهای سخت هستند ،زيرا به انرژی کمتری
برای برانگیخته شدن نیاز دارند .با توجه به نتايج به
دست آمده در جدول  ،7نانوقفس  B12N12کمی
سختتر از مولکول  NO2است .اين عامل ،باعث
کاهش قطبشپذيری آن نسبت به مولکول  NO2شده
و در نتیجه ،نانوقفس  B12N12میتواند به مولکول
 NO2الکترون بدهد .بنابراين ،مولکول NO2نقش
الکترونگیرنده و نانوقفس  B12N12نقش الکترون-
دهنده را دارد اما نانوقفس  B12P12بسیار نرمتر و در
نتیجه ،قطبشپذيرتر از مولکول  NO2است.
بنابراين ،نانوقفس  B12P12میتواند از مولکول NO2
الکترون بگیرد و مولکول  NO2نقش الکتروندهنده
و نانوقفس  B12P12نقش الکترونگیرنده را خواهد
داشت.
شاخص الکتروندوستی ،معیاري از توانايی گونهها
به پذيرش تعدادی الکترون است .هرچه ترکیبی
شاخص الکتروندوستی باالتری داشته باشد،
توانايی الکترونپذيری آن بیشتر است [.]07
گنجايش بار مولکول ( ،)∆Nmaxبیشینهی بار
الکتريکی است که الکتروفیل میتواند بپذيرد و در
نتیجه ،هرچه مقدار اين کمیت بیشتر باشد ،توانايی
پذيرش الکترون بیشتر خواهد بود .نتايج مربوط به
شاخصهای الکتروندوستی و گنجايش بار در
جدول  7نیز همانند سختی شیمیايی تايید میکنند که
نانوقفسهای  B12N12و  B12P12در مقابل  NO2به
ترتیب نقش الکتروندهنده و الکترونگیرنده را
دارند .زيرا ،الکتروندوستی و گنجايش بار نانوقفس
 B12N12کمتر از  NO2و در نانوقفس  B12P12بیشتر
از  NO2است .پتانسیل شیمیايی معیاري از تمايل
الکترونها به رها شدن از سیستم است .اختالف
پتانسیل شیمیايی زياد بین دو سیستم ،به انتقال
الکترون کمک میکند [ .]08در اينجا ،اختالف
4. Parr and Pearson
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پتانسیل شیمیايی بین هر يک از مولکولهای
نانوقفس و  NO2در مقابل ساير پارامترهای
کونتومی بحث شده ،خیلی کمتر بوده و بنابراين،
نتايج مربوط به آنهاست که نتیجهگیری کلی را نشان
میدهد.
جدول -0پارامترهای کوانتومی ( بر حسب  ) evبرای
مولکول  NO2و نانوقفسهای  B12N12و B12P12
گنجایش بار
مولکول
()∆Nmax

الکترون -
دوستی
(𝛚 )

پتانسیل
شیمیایی
(𝛍 )

سختی
شیمیایی
(𝛈 )

ساختار

1/1431

2/1018

- 5/0101

8/2230

NO2

1/1380

2/0354

- 8/4003

8/3001

B12N12

1/1011

5/0881

- 5/3081

2/0412

B12P12

 2- 3نظريهي اتم در مولکول)(AIM
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مشاهده برخی خواص مربوط به اتمها و گروههای
عاملی که از يک مولکول به ديگري قابل انتقال
هستند ،نقشی کلیدي در توسعه شیمی ايفا میکند.
نظريهیکوانتومی اتم در مولکول ) (QAIMکه
نخستین بار توسط ريچارد باد ر 5و همکارانش
توسعه يافت ،دقیقا به چنین مشاهدات کوانتومی مانند
مفهوم اتم در يک مولکول يا يک کريستال ،تفسیر
پیوندهاي شیمیايی در مولکولها ،چگالی الکترونی
و چگالی انرژي میپردازد .يکی از مفاهیم مهم در
شیمی ،مفهوم پیوند شیمیايی است که به نظر میرسد
در شیمی کوانتومی محاسباتی کمتر مورد توجه بوده
است .نظريهي اتم در مولکول بهعنوان پلی بین
مکانیک کوانتومی محاسباتی مدرن و مفاهیم سادهي
شیمیايی ،میتواند درك عمیقتری از طبیعت پیوند
ارائه دهد .به عبارت ديگر ،اين نظريه مکانیک
کوانتومی را قادر میسازد که پیوند در مولکولها را
بهعنوان يک موضوع قابل محاسبه مورد توجه قرار
دهد و افزون بر اين که شاخصهايی براي بررسی و
طبقهبندي پیوندها ارائه میدهد ،میتواند هر نوع
برهمکنش ضعیف مانند پیوند هیدروژنی،

واندروالسی و مانند آنها را مورد تجزيه و تحلیل
قرار دهد [.]09
برای بررسی تعیین ماهیت پیوند و برهمکنش بین
هر يک از نانوقفسهای  B12N12و  B12P12و
مولکول  ،NO2مقادير مولفههای توپولوژی در نقاط
بحرانی پیوند ( )BCPاز جمله چگالی
) ،الپالسین چگالی الکترونی
الکترونی (
) ،چگالی
) ،چگالی انرژی کل (
(
) و چگالی انرژی پتانسیل
انرژی جنبشی کل(
کل( ) با استفاده از نرم افزار  AIMبه دست
آمدهاند.
چگالیالکترونیاست که مقدار قدرت پیوند
الپالسینچگالی-
میان اتمها را بیان میکند.
همان چگالی انرژی
الکترونیاست .مقدار
جنبشی الکترونی در نقطه بحرانی پیوند است که
چگالی انرژی
بیشتر مواقع مثبت است.
پتانسیل در نقطه پیوند است که بیشتر مواقع منفی
چگالی انرژیکل در نقطه بحرانی
است و
است .در برهمکنشهايی که الپالسین و هامیلتونی
در نقطهي بحرانی پیوند عالمت مثبت دارد ،ماهیت
پیوند به چگالی الکترونی در نقطهي بحرانی بستگی
دارد .اگر چگالی بار کم باشد ،اين برهمکنشها
خصلت واندروالسی دارند و برهمکنشهاي ضعیف
بهشمار میروند .در صورتی که چگالی بار زياد
باشد ،برهمکنشها قوی و ازنوع يونی-
الکترواستاتیک است .پیوندهاي شیمیايی که
هامیلتونی و الپالسین آنها در نقطه بحرانی پیوند،
عددهايی با عالمت مثبت و منفی است (عالمتهاي
مخالف) ،ماهیت جزيی کوواالنسی – جزيی يونی
دارند و مقدار کوواالنسی و يونی بودن پیوند به
مقدار هامیلتونی آنها بستگی دارد .نتايج مولفههای
توپولوژی که در جدول  8داده شده ،نشان میدهد
که برای مناسبترين شیوههای جذب مولکول NO2
بر روی هر دو نانوقفس ،الپالسین و هامیلتونی در
نقطهي بحرانی پیوند عالمت مثبت دارد .بنابراين،
با توجه به مقادير چگالی بار ،جذب دو اتم اکسیژن
 NO2بر دو اتم نیتروژن نانوقفس  ،B12N12از نوع
واندروالسی و ضعیف است .درحالیکه جذب يک
اتم اکسیژن  NO2بر روی اتم بور نانوقفس ،B12P12
از نوع يونی -الکتروستاتیک و قوی است.
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جدول  -4پارامترهای  AIMمربوط به قویترین جذب مولکول
 NO2بر نانوقفسهای  B12N12و B12P12
شیوه جذب
مولکول
 NO2بر
نانوقفس
جذب دو اتم
اکسیژن
 NO2بر دو
0/012
0/0343 0/0012 -0/0044 5×10-4
اتم نیتروژن
نانوقفس
B12N12
جذب یک اتم
اکسیژن
 NO2 0/102 0/0324 0/0001 -0/0004 5×10-4بر اتم
بور نانوقفس
B12P12
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 -4نتیجهگیری
در اين مقاله ،جذب سطحی گاز  NO2بر
نانوقفسهای نافلزی  B12N12و  B12P12به روش
محاسباتی مورد بررسی قرار گرفته است .به همین
منظور ،شیوههای جذبی متفاوتی برای جذب گاز
 NO2بر سطح نانوقفسهای  B12N12و  B12P12در
نظر گرفته شد و ساختارهای مورد نظر با استفاده
از نظريه تابعیت چگالی ( )DFTبه روشM062X
و با استفاده از مجموعهپايه  6-31Gبهینهسازی شده
و پارامترهای ترمودينامیکی و نیز پارامترهای
کوانتومی مربوطه محاسبه شدند .نتايج انرژی جذب
نشان داد که از میان شیوههای جذب متفاوت ،جذب
دو اتم اکسیژن  NO2بر دو اتم نیتروژن نانوقفس
 ،B12N12قويترين جذب را دارد درحالیکه جذب
يک اتم اکسیژن  NO2بر اتم بور نانوقفس ،B12P12
قويتر از ساير شیوههای جذبی است .پارامترهای
ترمودينامیکی از جمله انرژی گیبس جذب اين نکته
را تايید کردند که از میان شیوههای جذبی مختلف،
شیوههای جذبی فوق ،خودبخودیتر و بنابراين،
مطلوبتر هستند .همچنین ،پارامترهای کوانتومی
از جمله سختی شیمیايی ،الکتروندوستی و گنجايش
بار مولکول نشان دادند که نانوقفس B12N12
میتواند به مولکول  NO2الکترون بدهد .بنابراين،
مولکول  NO2نقش الکترونگیرنده و نانوقفس
 B12N12نقش الکتروندهنده را دارد اما نانوقفس
 B12P12میتواند از مولکول  NO2الکترون بگیرد و
نقش الکترونگیرنده را خواهد داشت .افزونبراين،
بررسی ماهیت پیوند با استفاده از نرمافزار اتم در
مولکول ( )AIMنشان داد که با توجه به مثبت بودن

عالمتهای الپالسین و هامیلتونی در نقطهي بحرانی
پیوند و نیز با در نظر گرفتن مقادير چگالی بار،
جذب دو اتم اکسیژن  NO2بر دو اتم نیتروژن
نانوقفس  ،B12N12از نوع واندروالسی و ضعیف
است درحالیکه جذب يک اتم اکسیژن  NO2بر
روی اتم بور نانوقفس  ،B12P12از نوع يونی-
الکتروستاتیک و قوی است .نتايج کلی محاسبات،
نشان داد که از نانوقفس  B12P12ميتوان به عنوان
حسگر و جاذب مناسب برای جذب گاز NO2
استفاده کرد.
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