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  )مقاله پژوهشی( 

 گرافن فونونیو طیف  هدایت حرارتیدر  نواقصبررسی 


 ، مریم عزیزی*صالحی هلحمدا
 ه شهید چمران اهوازدانشکدۀ علوم، دانشگا گروه فیزیک،

 11/40/1044، پذیرش: 11/40/1911دریافت: 

 

 چکیده
ساختارهای کربنی است که با توجه به خواص حرارتی باالی آن امروزه در صنایع بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. در  گرافن یکی از نانو

خاایی و   های جاای  زمان اثر نقص های متفاوت در طول سنتز گرافن به بررسی هم بسیار باال و وجود نقص هدایت حرارتی کار با توجه به این

تعاادیی   یکاویی ییار  وساازی دینامیاک م   کار از شاییه  گرافن پرداخته شده است. در این هدایت حرارتیوایز تا تراکم نقص باال روی  -استون

پیونادی را از طریا     های ییر کنش هم این پتانسیل بر ، استفاده شده است.استنسیل تجربی معکوس با استفاده از پتانسیل ایربو که یک پتا

چناین باه    شود. هم کربن گرافن استفاده می -کنش کربن جا برای برهم کند، که در این یکویی توصیف میوم های بین کنش هم تطیی  رفتار بر

روبان  نانو هدایت حرارتیدهد که  روبان گرافن پرداخته شده است. نتایج نشان می نانو هدایت حرارتیپوشانی روی  بررسی طیف فونونی و هم

یاباد،   برای حداکثر تراکم کاهش مای  درصد 10ی تراکم نقص کم و حداقل میزان برا درصد 04به میزان  حاوی هر دو نقص حداکثر گرافن

 تری دارد. روبان بدون نقص کاهش کم نونسیت به نا هدایت حرارتییعنی با افزایش تراکم نقص میزان کاهش 

 

 .هدایت حرارتیوایز،   -خایی، نقص استون یکویی، نقص جایوسازی دینامیک م روبان گرافن، شییه نانو :ها کلیدواژه

 

   . مقدمه1

هاای   دستگاه اندازۀ اوری نانوفن و اوری میکروفنپیشرفت با 

باعا  افازایش    تر شده که ایان  کوچک نانوایکترونی میکرو/

به یاک مساۀی     حرارت مؤثر تیدیل و شود چگایی توانی می

 و های با انادازۀ میکارو   مهم برای تضمین استحکام دستگاه

تر شد. مواد با خاواص حرارتای بااال     عمر طوالنی طول و نانو

 های میکرو/ نقش مهمی برای مدیریت مؤثر حرارتی سامانه

 باا   تاک الیاه   منحصربفرد ای گرافن، مادهکنند.  نانو ایفا می

1هییرید  با پیوند بعدی -هگزاگونال دو  شیک
SP  هاای   اتام

بفارد خاود    منحصار  با توجه به سااختار  گرافنکربن است. 

پااذیری باااالی  ، ماننااد تحاار ایعاااده خااواص فااو دارای 

، نظریا  ناحیا  ساط     [1-1] های بار در دمای اتاا   حامل

، مادول یانا    [0-0] ، شفافیت نوری خوب[9] ویژۀ بزرگ

باشاد. گارافن    ، مای [7] بااال  هدایت حرارتای  ، و[4-0] باال

 وحرارتاای، فیزیکاای، شاایمیایی  دییاال داشااتن خااواص بااه

گذشاته باه خاود جلا        دها  را درمکانیکی توجه زیادی 




 salehi_h@scu.ac.ir نویسنده پاسخگو: 

، باعا   گارافن    . تحر  باالی ایکترون در[1-8] است کرده

هاای   بارای نسال بعادی دساتگاه     توجه به این نانوسااختار 

 گرافنروبان  نانوخواص حرارتی  چنین هم .[1] منطقی شد

ی در عملکارد بااال   تواناد  می و بسیار مهم بوده 1آر( اِن )جی

هام   آر اِن جای  ایفا کند. خواص نقش یکیونایکتر وسایل نانو

، ایان  ه اسات شاد  بررسای تجربای   هام  صورت نظاری و  به

بسیار باال بارای گارافن    هدایت حرارتی ها دارا بودن بررسی

 تجرباای باااصااورت  گیااری بااه اناادازه را اثیااات کردنااد و بااا

 0444 تااا 1044 بااین ساانجی رامااان میاازان آن را طیااف

w/mk در آر اِن جای  های . از کاربرد[14 ،7] دست آوردند به 

حرارتای،   هاای  سااز  مختلاف حرارتای یکساو   هاای   دستگاه

را  کترونیکای یهای میکروا کننده خنک وحرارتی  های میدل

 گرافن نیز مانند سایر مواد در حین سانتز  توان نام برد. می

 هاا تاۀثیر   کاه ایان نقاص    باشاد،  پردازش دارای نقص می و

کربناای دارنااد.  ساااختارهای نانو ساازایی روی خااواص  هباا

چناد   خاایی، دو و   های سااختاری شاامل یاک جاای     نقص

 وایاز  -و اساتون  جایی هها، جاب ای، ناخایصی خایی، نقطه جای


1 GNR; Graphene Nanoribbon 
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از طری  تانش،   توانند میها  این نقص هستند. 1دابلیو( )اِس

در طاول فرآیناد رشاد بلاور باا روش       یا تابش ایکترونی باز

ساااختارهای  نااانودر  1دی وی ساای رسااوب بخااار شاایمیایی

ها باعا  تیییار    . وجود این نقص[11] وجود آیند کربنی به

 شود. های شیمیایی گرافن می در واکنش

باشد،  توپویوژیکی میهای  ترین نقص از مهم دابلیو اِس نقص

در دو اتام   1SP ایای یاک پیوناد    درجاه  14که از چرخش 

ضالعی شایک     آن چهاار شاش   در آیاد و  وجود می هکربن ب

ضالعی تیییار    ضلعی و دو هفت هگزاگونال گرافن به دو پنج

ع از دمای بااال  این نقص در طی کاهش سری. [11] یابد می

چناین   د. هام شو گرفتن گرافن ایجاد می یا تحت تابش قرار

توان با استفاده از تابش  های تجربی و نظری می طی  روش

یااونی، تااابش ایکتروناای و میکروسااکوو توناال روبشاای    

هااای  نقااص. [19] را توییااد کاارد ابلیااود اِس هااای نقااص

 ای نوع نقص هستند، که در هار مااده  ترین  خایی ساده جای

هااای شاایکه اساات. نقااص یااک  شاادن اتاام صااورت گاام بااه

باشد که این  شدن یک اتم شیکه می خایی به معنی گم جای

و  0اِم ایاای اِس طااورتجربی توساا  بااه 9وی( )اِس نااوع نقااص

کاه   باا توجاه باه ایان    . [10] مشاهده شده است 0اِم ایی تی

دارای کاربردهای  ایعاده حرارتی و گرافن دارای خواص فو 

چناین، وجاود    های گرمایشی است و هم دستگاه در فراوانی

تواناد روی باازده و خاواص     هاای سااختاری کاه مای     نقص

 دانساتن اینکاه   . بناابراین [10] حرارتی گرافن اثر بگاذارد 

بسایار مهام    گذارد میخواص حرارتی تۀثیر چگونه نقص بر 

 و دابلیاو  اِسدر این مقایه باه بررسای اثار نقاص     . یذا است

هادایت   رویصاورت تصاادفی    با تراکم نقص باال به وی اِس

 نانوروباااان گرافنااای باااا کاااایراییتی زیگااازاگ  حرارتااای

یکاویی  وسازی دینامیک م با استفاده از شییه 4آر( اِن )زِدجی

چنین گرافن قابل  هم شود. تعادیی معکوس پرداخته می ییر

باشاد، یاذا از    کنندۀ حرارتای مای   استفاده در طراحی یکسو

تاوان باه    )فونونی( بر پای  گارافن مای   های حرارتی دستگاه

هاای حرارتای، کنتارل جریاان      میدلحرارتی،   های حافظه

هاا   گرما و برای حمل اطالعاات، کاه باا اساتفاده از فوناون     


1 SW; Stone-Wales 
2 CVD; Chemical Vapor Deposition 
3 SV; Single Vacancy 
4 SEM; Scanning Electron Microscope 
5 TEM; Transmission Electron Microscope 
6 ZGNR; Zigzag Graphene Nanoribbon 

کاار باا اساتفاده از     در ایان  یاذا  اند، اشاره کرد. طراحی شده

حاااوی  آر اِن زِدجاایهاادایت حرارتاای  7دی اِم ایاای آراِن روش

 گرماایی و شای  دماا    خایی، شار وایز و جای -نقص استون

چنین به بررسی تۀثیر یک نقص جای  شود. هم محاسیه می

 -  هاای اساتون   حاوی نقاص  آر اِن زِدجی نمون  هفت خایی و

هاادایت صااورت تصااادفی روی  بااه وی اِسمحااوری و  وایااز

محاسیه  ها پوشانی آن و طیف فونونی و هم پرداخته حرارتی

 .شود می

  

 روش توصیف . 2

تااوان پلاای بااین جهااان   ماای هااای اتماای را سااازی شااییه

ماکروسکوپی یا پلی بین نظریه و آزماایش   میکروسکوپی و

در فیزیاک آمااری    ای ذره دانست. برای حل مشکالت با  

تاوان   فیزیک مای  فیزیک و بیو کوانتومی، شیمیکالسیکی و 

یکویی اساتفاده کارد،   وسازی دینامیک م های شییه  از روش

یاک   ویی ابتادا یکا وم هاای باین   کانش  هم که در آن برای بر

هاای   بینای  و در نهایات باه پایش    گیارد  حدس در نظر می

تاوان   مای  زماان،  رسد. هم دقیقی از خواص انیوه  ماده می

تاابع همیساتگی    اط بین ضری  نفاوذ و جزئیاتی مانند ارتی

 یکاویی وسازی دینامیاک م  سرعت را استخراج کرد. از شییه

، برای بررسای خصوصایات مکاانیکی و بعضای از     8دی( )اِم

شاود. ایان روش    خواص فیزیکی و شیمیایی اساتفاده مای  

ها )توابع  ها و نیروهای وارد بین آن ل یکوومنیازمند توصیف 

که در علم مواد از  یکوییودینامیک مپتانسیل( است. روش 

و در بیوشیمی و بیوفیزیاک گساترش    فیزیک نظری شروع

سط  در مقیاس نانو، مانند  برای بررسی دینامیکی یافت را

تاوان   میییره  و بلور ناز ، خواص گرمایی، رشد رشد الی 

، از معادالت یکوییودینامیک مسازی  . در شییهاستفاده کرد

هاای جدیاد اساتفاده     تویید پیکربندیحرکت نیوتن، برای 

امکاان   یکاویی ودینامیاک م سازی  شود. در نتیجه شییه می

کاه   دییل ایان  دهد، به مطایعه خواص وابسته به زمان را می

کوانتومی ساامان  ماورد مطایعاه را در نظار      نسییتی و آثار

 کالسیکی نامید.   توان آن را نیمه گیرد، می نمی

سازی اتمی اسات   ش شییهیکویی یک رووروش دینامیک م

کناد،   ایی رفتاار مای   هر اتم به عنوان جرم نقطه ،که در آن


7 RNEMD; Reverse Non-Equilibrium Molecular Dynamics 
8 MD; Molecular Dynamics 
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اتمی توس  قوانین ساده نیارو توصایف    های بین کنش برهم

 هاا و  معادالت نیوتن بارای پیشارفت موقعیات    شوند، از می

شود و آمار ترمودیناامیکی از   های اتمی استفاده می سرعت

یکاویی  وروش دینامیاک م گردد.  ها استخراج می حرکت اتم

تاوان تقسایم کارد.     تعادیی مای  ییررا به دو روش تعادیی و 

، 1دی( اِم ایای  )اِن تعاادیی  ییر یکوییوهدف روش دینامیک م

هاای   تحات میادان   تعاادیی،  های ییر بررسی خواص سامانه

 خاواص ماواد   بینی باشد. این روش جهت پیش خارجی می

 تواناد  های دینامیکی مای  سامانه و های ناپایدار برای سامانه

 .روش قابل اطمینانی باشد

 افازار  نارم  نانوروبان گرافن زیگزاگ با اساتفاده از  کار در این

 و عار   xجهات   درنانومتر  11ابعاد  در ،[14] 1دی اِم وی

nm 4 جهت در y با تعاداد   دابلیو اِس  ساخته، و سپ  نقص

با کد دستوری در برناماه   وی اِسچنین نقص  مختلف و هم

 امان که در هر سا  صورت تصادفی ایجاد، با تراکم مختلف به

باشد، ناواحی   برابر می سازی تعداد این دو نقص مورد شییه

 ساازی  بارای انجاام شاییه   و جهت جریان گرما  سرد و گرم

 یاختاه  بر ای شرط مرزی دوره و گردید ( مشخص1 )شکل

 از روش دینامیاااک ملکاااویی  ساااازی اعماااال و  شاااییه

باا اساتفاده از بسات      ،(دی اِم ایای  آراِن)عکوسمییرتعادیی

  کنش هم ، برای برپتانسیل ایربوو از  [17] افزاری یمپ  نرم

نتایج حاصال   .استفاده شد، [18] کربن -های کربن بین اتم

از این پتانسیل برای مطایعا  خاواص حرارتای و مکاانیکی     

های کربنی، نتایجی نزدیک باه نتاایج آزمایشاگاهی     سامانه

 دهد. می
 

 
سازی  نواحی گرم و سرد و جهت جریان گرما در طول شییه 1شکل 

 .یکوییودینامیک م


1 NEMD; Non-Equilibrium Molecular Dynamics 
2 VMD; Visual Molecular Dynamics 

اتام باا بااالترین     تعاادیی  ییار  یکاویی ودینامیک مدر روش 

انرژی جنیشی در الی  سرد به میادی  انرژی خاود، باا اتام    

پاردازد. ایان    ترین انرژی جنیشی در الی  گرم می دارای کم

ای تکرار و در طول زمان باعا    صورت دوره تیادل انرژی به

ایجاد یک شی  دما در سامانه با توجه باه جریاان از الیا     

دسات   صورت زیر به شار بهشود و در نهایت  می گرم به سرد

 .[14] آید می

(1)                              
Sw apN hot cold

m
J

A (V V )
2 2

1

2 2


 
 

 NSwapساط  مقطاع عرضای،     ساازی،   زمان شاییه  که 

سارعت   Vcoldو  Vhotاتمای و   جارم  m تعداد کال میاادالت،  

های گرم و سرد هستند. پ  از رسیدن به حایت پایدار،  اتم

سرعت متوسا     توان با محاسی را می دمای هر الیه 

 :[14] دست آورد های هر الیه مطاب  معادی  زیر به اتم

(1)                          
slabN

slab B slab

i i

i

N K T
N V

23 1

2 2
  

کاه 
t

V  هاا و   سارعت اتامNslab   هاای هار الیاه     تعاداد اتام

ود نباش می
i

Nهای با سارعت  تعداد اتم Vi،  وTslab   دماای

خطای    شی  از میانگین دما .ثابت بویتزمن است الیه و 

نشاان   1 شاکل  زماان تعاادل در   دما در -موقعیتمنحنی 

 داده شده است.

 ساامانه، ابتادا از   هدایت حرارتای در این مقایه برای یافتن 

سازی حجم سامانه به مادت   برای بهینه 9تی پی اِن آنسامیل

ps144  حرکاات بااا گااام زمااانی  و باارای حاال معااادالت 

/
fs t  0  -و از ترموستات ناوزه  از ایگوریتم وریت سرعتی5

، برای تنظیم درجه حرارت سامانه استفاده شده [11] هوور

 0ایای  وی اِن است. پ  از به تعادل رسیدن سامانه، آنسامیل

 دی اِم ایای  آراِنساازی   شاییه  و روش نانوثانیاه  1طی مدت 

کار رفت، که پا  از   سامانه به هدایت حرارتیبرای بررسی 

طی این مدت سامانه کامالً به حایت تعادل رسایده اسات.   

هادایت  و  به چندین الیه در جهت طول تقسایم  سامانه را

 آید: دست می از قانون فوریه مطاب  رابط  زیر به حرارتی

(9)                                            J (x)
K

A (dT / dx )
 

dT ،هدایت حرارتی kکه  / dx جهات   امتداد در شی  دما


3 NPT 
4 NVE 
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x،J (x) شارگرمایی و      آر اِن زِدجای ساط  مقطاع عرضای 

 .است

 

 
 .دما -خ  منحنی مکان تیییرات دما در طول تعادل و شی  2شکل 

 

 نتایج. 3

را  وی اِسو  دابلیو اِسنقص  پنجحاوی  آر اِن زِدجی، 9 شکل

 دهد.   نشان می

 

 
 .وی اِس و:دابلی اِسنقص  دهحاوی  آر اِن زِدجی 3شکل 

 

نانوروباان گارافن    هدایت حرارتای نمودار  سازی نتایج شییه

 شکلدر خایی  وایز محوری و جای -زیگزاگ با نقص استون

 نشان داده شده است. 0
 

 
نانوروبان گرافن زیگزاگ با نقص  هدایت حرارتینمودار  0شکل 

 .خایی و جای وایز محوری -استون

هاای شادت   دهنادۀ طار    نشاان ترتی   به 4و  0 های شکل

  دارای نقاص بادون نقاص و    آر اِن زِدجیطیف فونونی برای 

 .  هستند
 

 
بدون نقص  آر اِن زِدجینمودار طیف فونونی برای اتم مرکزی  5شکل 

 وی. اِس با یک نقص


 
بدون نقص  آر اِن زِدجینمودار طیف فونونی برای اتم مرکزی  6شکل 

 .دابلیو اِسنقص  دهبا 

 

باا نقاص محاوری در     1پای  اِن زدتی پوشانی برای نتایج هم 

 نشان داده شده است.  7 شکل
 

 
های  های مرکزی گرافن خایص با گرافن پوشانی اتم نمودار هم 4 شکل

 .حاوی نقص




1 ZTNP 
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 بحث 0

 هدایت حرارتی دی اِم ایی آراِنکار با استفاده از روش  در این

خاایی، شاار    وایاز و جاای   -حاوی نقص اساتون  آر اِن زِدجی

محاسیه شاد. شای  دماا کاه توسا        گرمایی و شی  دما

شاود، تقرییااً ثابات اسات. هادایت       شی  منحنی داده مای 

و یاک نقاص    w/mk 119 بدون نقاص  آر اِن زِدجیحرارتی 

، در [10] دست آمده در کار قیل به w/mk84وایز -استون

 نمونا   هفات  خایی و جا به بررسی تۀثیر یک نقص جای این

 وی اِسوایزمحاوری و     -های اساتون  حاوی نقص آر اِن زِدجی

چنین  و هم پرداخته حرارتی هدایتصورت تصادفی روی  به

 9 و در شاکل محاسایه   هاا  پوشاانی آن  طیف فونونی و هام 

 . آورده شده است

 د کاه نا ده نشان مای  0 شکل درسازی  شییهناشی از نتایج 

 دابلیاو  اِسنقاص  باا یاک    آر اِن زِدجای برای  هدایت حرارتی

درصاد   90بدون نقص حدود  آر اِن زِدجیمحوری نسیت به 

 درصاد  91حادود   وی اِس برای یک نقصیابد و  کاهش می

، بارای تعاداد نقاص    هدایت حرارتای میزان کاهش یافته و 

، 14:14و  8:8، 7:7، 0:0، 9:9، 1:1، 1:1 وی اِس و:دابلیا  اِس

ترتی  کاهشی  اوییه به آر اِن زِدجی هدایت حرارتینسیت به 

 14 ،درصاد  17، درصد 91، درصد 04، درصد 04به اندازۀ 

چگاایی   اسات. در داشاته   درصاد  10و  درصاد  94، درصد

 نقص،چهار های کم با افزایش یلظت نقص، تا یلظت  نقص

به شدت کاهش یافته که ایان یاک مقادار     هدایت حرارتی

است و ساپ  باا افازایش تعاداد      آر اِن زِدجی بحرانی برای

توجهی نسیت به نقاص   صورت قابل به هدایت حرارتینقص 

یابد، اما باز هم نسایت باه گارافن بادون      تر، افزایش می کم

 94تاا   درصاد  10در حادود،   هدایت حرارتینقص کاهش 

 دابلیاو  اِسهای  د که نقصنده . نتایج نشان میاست درصد

تاوجهی در   پایین، منجر به کاهش قابال  در تراکم وی اِسو 

دسات   د. نتاایج باه  نشو می درصد 04 تا درصد 94 محدودۀ

برای گرافن مطاب  با نتایج قیلای  کار پژوهشی  آمده در این

وایاز را   -. انجای و همکااران نقاص اساتون    [14 ،10] است

نقاص   دهراستا بررسی و نشان دادند که وجود  صورت هم به

 هادایت حرارتای   درصاد  04وایاز، باعا  کااهش     -استون

چاندارا و همکاران باه بررسای تاۀثیر نقاص     . [11] شود می

هاای تاک جاداره     مدول کشسان نانویویه رویوایز  -استون

پرداختند و مشاهده کردند کاه ایان نقاص باعا  کااهش      

و  . میلاک [11] شاود  توجهی در مادول کشساان مای    قابل

هاای   هاای مختلاف )نقاص    همکاران به مقایس  نقش نقص

هاای کربنای    وایز( در نانویویه -ها و استون حفره خایی، جای

خایی، تنش شکست  پرداختند و نشان دادند که نقص جای

، و همکاران . ایجاز[19] دهد کاهش می درصد 14تا  10را 

هاای کلار    دامن  واکنش در شیک  النه زنیاوری بارای اتام   

وایز را با ساختار گرافیتی بادون نقاص    -دارای نقص استون

. چاای و همکاااران، بااا اسااتفاده از  [10] مقایسااه کردنااد

 حرارتای هادایت   یکاویی ودینامیاک م سازی تعاادیی   شییه

ها  خایی و نقص ها به جای های کربنی و وابستگی آن یویه نانو

، باا اساتفاده از   [. ژانا  و همکااران  10] دست آوردند را به

های کربنی  یویه نانو هدایت حرارتیروش همگن ییرتعادیی 

 .  [14] با کایراییتی مختلف را تعیین کردند

هادایت  وایاز روی   -، تاۀثیر نقاص اساتون   ژان  و همکاران

صاورت   روباان گارافن آرمریار دو الیاه را باه      ناانو  حرارتی

یکویی ییرتعادیی بررسی و مشاهده وسازی دینامیک م شییه

هادایت  کردند که این نقص باع  کااهش چشامگیری در   

ساین و همکااران،   . [17] در دمای اتا  شده است حرارتی

 هدایت حرارتیهای توپویوژیکی مختلف را روی  تۀثیر نقص

هادایت  بررسی و نشان دادند که نقص باع  کاهش  گرافن

وان  و همکارن، باه بررسای تاۀثیر    . [18] شود می حرارتی

خاایی چنادتایی روی    وایاز و زنجیارۀ جاای    -نقص اساتون 

خواص انتقال ایکترونای پرداختناد و مشااهده کردناد کاه      

نقص باعا  کااهش جریاان در مقایساه باا حایات گارافن        

 .[11] شود خایص می

دهاد کاه    ، نشاان مای  یکوییودینامیک ممطایع  دیگری از 

پوشااش هیاادروژنی تصااادفی روی گاارافن در مقایسااه بااا  

 دهاد.  تر کاهش می را بیش هدایت حرارتیپوشش متمرکز، 

گارافن بارای تاراکم     هدایت حرارتیچنین در کار قیل  هم

 طور تصادفی بررسی شده اسات  وایز به -باالی نقص استون

زماان   گارافن حااوی هام    هدایت حرارتی. اما تاکنون [10]

صاورت   خاایی تاا تاراکم بااال باه      وایز و جاای  -نقص استون

دست آماده   توان نتایج به و نمی تصادفی بررسی نشده است

 هدایت حرارتیاز بررسی چنین  همها مقایسه کرد.  را با آن

توجهی   طور قابل به هدایت حرارتیفونونی مشاهده شد که 

تاوان باا    ه به مسافت آزاد میانگین فونونی اسات. مای  وابست

به  آر اِن زِدجیطیف فونونی یک اتم دیخواه در مرکز  بررسی
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ثیر مساافت آزاد میاانگین فوناونی روی    ۀدر  درستی از ت

پرداخت. طیف فونونی با استفاده از تیادیل   هدایت حرارتی

دسات   فوریه تابع خود همیستگی سارعت مطااب  زیار باه    

 :[94] آید می

(0)                      i t

j j
P ( ) e V (t)V ( )

1
0

2


 


 

 بسامدارتعاشی و  که درآن 
j

V (t) و 
j

V ( میانگین بردار  0(

باشد. در  می و زمان صفر  ترتی  در یحظ  به  jسرعت اتم 

، آر اِن زِدجای سااختار اتمای    صورت بروز تیییرات جزئی در

و توابااع مااوج موضااعی  ایجاااد پراکناادگی فونااونیباعاا  

شادن مساافت آزاد میاانگین    کاه سای  محدود   شاود،  می

 هاادایت حرارتاایفونااونی، و در نتیجااه منجاار بااه کاااهش 

 دابلیاو  اِسهاای   معیوب با چگاایی کام از نقاص    آر اِن زِدجی

)P شود. با توجه به محاسیات می ) توان دریافات کاه    می

 توان توسا  طیاف فوناونی یاا     را می هدایت حرارتیرفتار 

توضای  داد.   1اُاِس( دی )پی های جزیی فونونی چگایی حایت

در  د کاه نا ده مای  نشاان  4 و 0 هاای  شاکل ناشی از  نتایج

حاصال  یلظت کام نقاص، کااهش شادت طیاف فوناونی       

  وجاود نقاص   ، که بیانگر شکستن تقاارن شایکه و  شود می

 باشااد شاادت طیااف فونااونی،  ایاان فروپاشاای ماای باعاا  

دامن  فونونی و ارتیاط مساتقیمی باا مساافت     دهندۀ نشان

تار از مقادار    باشد. برای یلظت نقاص کام   آزاد میانگین می

توان انتظاار   می دییل افزایش پراکندگی فونونی، بحرانی، به

مقدار  تر از نقص کم با آر اِن زِدجی هدایت حرارتیداشت که 

 د.تری داشته باش کاهش بیشبحرانی، 

، هادایت حرارتای  طیاف فوناونی روی    اثر برای اثیات تۀثیر

پوشاانی   محاسیه شاد، کاه هام    (S) پوشانی طیف توانی هم

بدون نقص بارای   آر اِن زِدجیدار نسیت به  نقص  آر اِن زِدجی

 .[94] آید دست می صورت زیر به دو اتم دیخواه به

(0)                             A A

A A

P ( )P ( ) d
S

P ( ) d P ( ) d

  


   



 

0

0 
جااا کااه در ایاان

A
P ( )0  تااوان طیفاای از اتاامA گاارافن  در

نقص و بی
A

P ( )   معیاوب   آر اِن زِدجای توان طیفی اتام در

پوشاانی تاوان    د که رفتاار هام  نده هستند. نتایج نشان می

 7 شاکل  ازنتایج ناشی  واست  هدایت حرارتیطیفی مانند 

باا افازایش یلظات نقاص از یاک مقادار        دهد که می نشان


1 PDOS 

یابد کاه توضایحات قیلای را     پوشانی افزایش می بحرانی هم

کاهش شدید  که شود، می مشاهده چنین همکند.  تۀیید می

تواناد   مای  وی اِسو  دابلیاو  اِسنقاص   دهبارای   پوشاانی  هم

پوشاانی، در   گیاری اتام ماورد بررسای در هام      دییل قرار به

 نزدیکی نقص باشد.

 

 گیری نتیجه .5

 آر اِن زِدجای توان نتیجه گرفت که باا وجاود نقاص در     می

یاک   آن کاهش یافته، که ناشی از وجاود  هدایت حرارتی

ترتیا  کاهشای در    باه  وی اِسو یک نقص دابلیو اِسنقص 

تاوان بیاان    باشد، و مای  می درصد 91و  درصد 90حدود 

شدن مساافت   دییل محدود تر به کرد که این کاهش بیش

آزاد میانگین فونونی اسات. افازایش تاراکم نقاص باعا       

تیییر در سااختار اتمای گارافن شاده و موجا  کااهش       

پراکندگی فونونی و در نتیجه سی  افزایش مساافت آزاد  

اال میازان  شود، که در تراکم نقاص با   میانگین فونونی می

بادون نقاص    آر اِن زِدجینسیت به  هدایت حرارتیکاهش 

تارین   شاده   باشد. در حال حاضر گرافن شناخته می تر کم

ماده در جامع  پژوهشی علوم نانو است، که در ارتیاط باا  

تاری   مسائل مدیریت حرارتی گارافن دارای توجاه بایش   

دهد  نسیت به سایر مواد است. این کار پژوهشی نشان می

در  هاادایت حرارتاایتااوان باارای تنظاایم میاازان  ه ماایکاا

 .های گرمایشی از گرافن دارای نقص استفاده کرد سامانه
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Abstract 

Graphene is one of the carbon nanostructures that has been considered in many industries today due to 

its high thermal properties. In this work, due to the high thermal conductivity and the presence of 

various defects during the synthesis of graphene, the simultaneous investigation of the effects of the 

vacancy defects and Stone-Wales to high-density defects on the thermal conductivity of graphene has 

been studied. This work has been used to simulate a reverse non-equilibrium molecular dynamics 

simulation with using Airebo potential was used to model the interactions between  all atoms, which is 

an empirical potential. This describes the potential of non-binding interactions by matching the 

behavior of inter-molecular interactions, which is here for carbon-carbon interactions, graphene is 

used. It also studies the phonon spectra and overlaps on the thermal conductivity of graphene 

nanoribbons. The results show that the thermal conductivity of graphene nanoribbons reduces both 

defects by a maximum of 46% for low deficit density and a minimum of 25% for maximum density, 

that is, decreasing the density of the defect in the thermal conductivity reduction relative to the 

defective nano-tubes. 
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