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 کیجهت تفک ،يگرافن گاف انرژ نکهیبر  گرافن ارائه شده است. به خاطر ا یآشکار ساز باند تراهرتز مبتنطراحی مقاله  نیدر ا -دهیچک
به عنوان بهترین ساختار براي انتخاب  ریع آرمچنو یگرافن بونیرو از نانور نیندارد، از اباند مورد نظر را فرکانس و داشتن حق انتخاب 

 رییتغ ریتاثاست. ساز استفاده شده  رآشکا هاي بهبود مشخصه يبرا بونیعرض نانو ر راتیی. از تغشودفرکانس در باند تراهرتز معرفی می
بدست آمده،  يها یط حاکم و منحنشده است. با استفاده از رواب یبررس سازيآشکار مورد باند  يبر رو کربن لبه يشکل و فاصله اتمها

عرض ممکن، قابل آشکار  نیکمتر يبه ازا 3p+2که باند تراهرتز در خانواده میاهمشخص کرد مورد نظر را بدست آورده و بونیعرض نانو ر
کمتر  يالبه اتریمشخص شد که هر چقدر تغ نی. همچنانتخاب و تنظیم کردتوان فرکانس مورد نظر را یم آنعرض  رییبوده و با تغ يساز

انتخاب عرض مناسب،  مرسوم و یدر ساختار آشکار ساز گرافن بونینانو ر نیخواهد بود. با قراردادن ا شتریباند آشکار شده ب يپهنا، باشد
 شود.  ینظر آشکار م دفرکانس مور

 ریآرمچ بونیتراهرتز،گرافن، نانو ر يآشکارساز نور -کلید واژه
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Abstract: In this paper, the design of graphene-based terahertz band detector has been provided. Due to the lack of band gap 
in graphene, there is no chance for frequency separation and the desired band, hence we introduce the graphene Armchair 
nanoribbon the most appropriate structure for frequency selection in the terahertz region. Nanoribbon width variations has 
been used to improve the detector characteristics. Effects of changes of shape and distances between edge carbon atoms on 
the detection band has been investigated. By using of main relations and obtained curves, we determined the desired 
nanoribbon width and we found that, terahertz band's is detectable by lowest nanoribbon width in 3p+2 armchair family and 
by changing the width, we can detected desired frequency. It was also found that lower marginal variations, however, will be 
leaded to more detection bandwidth. Employing this nanoribbon with determined width in the structure of conventional 
graphene detectors the desired frequency band will be detected, appropriately. 
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 فرکانسی باند آشکار ساز يبرا ریآرمچ یگرافن بونینانو ر نهیمشخصات به نییتع
 تراهرتز 

 3يگل محمد دیسع ،2، 1یرسول نیاسی 

 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، تبریز، ایران -1

 ایران گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، -2

 سی فناوري هاي نوین، دانشگاه تبریزددانشکده مهن -3

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی داراي اعتبار است که در سایت 
 

870 
 

http://www.opsi.ir/


 یزدنشگاه ، دا1394 ماه بهمن 8تا  6
 

 مقدمه -1

 یپوشش يمحدودة طول موجها شتریضرورت گسترش ب
کاهش  نیو همچن تیگسترش قابل، توسط آشکار سازها

منجر به توسعۀ  ،يدیتول يندهایفرآ يها نهیهز
مطالعات  راًیشود. اخ یبا ابعاد کوچک م يساختارها

به سرعت در حال رشد است  )GNRs(یگرافن بونهاینانور
با  ییابزارها یآنها در طراح لیآن خواص و پتانس لیکه دل

 تیمز نیاست.مهمتر ينور يباال مانند آشکارسازها ییکارا
آن است  يمربوط به کنترل گاف انرژ GNRsاستفاده از 

 ایو  GNRsعرض  رییشکل لبه ها، تغ رییتواند با تغ یکه م
نانو  يباشد.شکل لبه ها یعرض یکیالکتر دانیم يالقا

 گزاگیو ز ریرت آرمچآنها را بصو يطبقه بند بون،یر
هر دو رفتار  ریبا لبه آرمچ يبونهایآورد. نانو ر یبوجود م

 دهند. یرا نشان م يهاد مهیو ن يفلز

جذب  ییتوانا )A-GNRs(ریآرمچ یگرافن يبونهایر نانو
تا مادون قرمز و تراهرتز را دارد،  یاز امواج مرئ ییفوتونها

خواهد  THz يآشکارساز يبرا یآل دهیا نهیگز نیبنابرا
بست با در نظر گرفتن -در مباحث، ما از مدل تنگ .]1بود[

]. 2[میکن یاستفاده م A-GNRs يشکل لبه ها برا رییتغ
 ،يدر ابعاد نانومتر GNRs يانرژ يگاف ها نییتع يبرا

در  رییبه دقت در نظر گرفته شود.تغ دیبا ياثرات لبه ا
 اترییتواند منجر به تغ یم يلبه ا يباندها هیطول و زاو

 يدر انرژ ژهیبه و یکیقابل مالحضه در ساختار الکترون
آشکار کردن باند تراهرتز در  يبرا .]4کم شود[ يها

به  يگاف انرژ دیتراهرتز با 10تا  0.1 یفرکانس دةمحدو
 جادیا A-GNRsدر    mev 40ات mev 0.4به اندازه  بیترت
عرض باند در حالت لبه اثر  رییگاف توسط تغ نیکه ا میکن
 ].2خواهد شد[ جادیا دروژنیشده توسط اتم ه ریپذنا

 محاسبه روش  -2

توان به سه خانواده  یرا م ریآرمچ یگرافن بونینانو ر
 بصورت: بونیعرض نانو ر کرد. يمتفاوت دسته بند

   (1)                                ccAGNR aNaW
2
3)1( −= 

وط (خطمریتعداد خطوط د Naشود که در آن  یم انبی  
 ) بوده گریمجاورمتصل کننده دو اتم کربن به همد يعمود

ساختار  کربن است. ياتمها نیفاصله ب acc=0.142nmو

 ].3نشان داده شده است[ 1در شکل  ریآرمچ بونینانو ر

  
(سمت چپ و یتوخال يها رهیدا، AGNR-11از  ی: طرح کل1شکل

را  يکربن لبه ا يهستند که اتم ها دروژنیه يراست) اتم ها
نشان دهنده حوزه  يو خاکستر اهیس يکنند.مربع ها یم ریاثرناپذ

مختلف در ساختار گرافن  يشبکه ها ریمتعلق به ز یاتم يها
 Waبا  بونیر رضو ع daبا  يبعد کیهستند.فاصله سلول واحد 

 anبا  مریخط د نیام nکربن در -نشان داده شده اند. فاصله کربن
 مشخص شده است.

Na 3 رتتواند بصو یمp 3یاp+1  3یاp+2  باشد که
p=1,2,…تعداد  ریسا يمرز طشرای چون .بود خواهد
سه خانواده خواهد بود، پس با  نیمشابه ا مریخطوط د
عرض  ریسا يمرز طیسه گروه در واقع شرا نیداشتن ا

 لیدل نیبه هم شود. یپوشش داده م زین بونینانو ر يها
خانواده به سه  ریآرمچ بونیشود که نانو ر یگفته م

 pشود و عرض آن با مقدار  یم يمتفاوت دسته بند
-تنگ بیشود. با استفاده از محاسبات تقر یمشخص م

 بون،ینانو ر يشکل لبه ها ریبست با در نظر گرفتن تغ
 یگرافن بونیسه خانواده مختلف نانو ر يبرا يانرژ گاف
 ].4[دیآ یبدست م ریبه صورت ز ریآرمچ
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 يشود که انرژ یدرنظرگرفته م t=2.7 evروابط  نیا در
کربن در ساختار گرافن بوده -بست کربن-تنگ یهمپوشان

 يکربن در لبه ها يفاصله اتمها ریتغ یدامنه جهش δ و
در  یعنی است. دروژنیشده توسط ه ویپس بونینانو ر
 کربن نسبت ياتمها نیفاصله ب AGNRs يلبه ها يانتها
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 4تا  3 کرده و به اندازه رییتغ بونینانور يها انهیبه م
اتمها، باعث  نیفاصله ب رییتغ نیا شود، یکوتاهتر مدرصد

 tedge= t+δt کهیشود بطور یآنها م نیب يانرژ رییتغ
 δtبخاطر  شود. یدر نظر گرفته م δ=(0.1-0.12)و

خواهد داشت که  یبخش اضاف کی بونینانو ر نیلتونیهام
بهم  کسانیبا تکانۀ  ار یفرم يانرژ نییباال و پا يبخش ها
باعث باز شدن گاف  یکوپل شدگ نیا کند. یکوپل م

بطور  یکوپل شدگ شود. یم یالکترون فیدر ط يانرژ
است و نسبت  w بونیمعکوس متناسب با عرض نانو ر

∆∝1/w 0ادیر . مق]5دهد[ یرا پوشش م
3 p∆  0و

13 +∆ pو 
0

23 +∆ p) باند گاف مربوط به 1درمعادله ،(A-GNRs دهیا 
 يلبه ها و فاصله اتمها رشکلییآل(بدون در نظر گرفتن تغ

 ] .4شوند[ یم انیب ریبصورت ز بیکربن) است و به ترت
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همواره  ریآرمچ نبویدهند که نانور یروابط نشان م نیا
هر سه  يدر ادامه برا صفر خواهد داشت. ریغ يگاف انرژ
برحسب عرض آن را  يگاف انرژ یمنحن AGNRsخانواده 

آشکار  يبدست آورده و با توجه به آن، عرض الزم برا
 یمنحن نی) ا2درشکل( .میآور یرا بدست م THz يساز

 بدست آمده است. کجایو یها بصورت تک

  نتایج و بحث -3

) مشخص 2توجه به منحنی هاي بدست آمده در شکل (با 
عرض نانو ریبون الزم  3p+1و 3pمی شود که در حالت 

جهت آشکار کردن بزرگترین فرکانس باند تراهرتز یعنی 
10 THz  360باید تقریباً برابرnm  باشد که این عرض

در محدودة عرض تعریف شده براي نانوریبون قرار ندارد. 
و  سهاي کمتر نیاز به عرض بزرگتر دارندعالوه براین فرکان

وقتی که عرض بزرگتر می شود، به دلیل حبس کوانتومی 
اهمیت لبه ها کمتر می شود و نانوریبون یک بعدي تمایل 
دارد تا مانند گرافن دو بعدي عمل کند.ولی براي حالت 

3p+2  ًتراهرتز را به  10تا  1می توان فرکانسهاي تقریبا
آشکار  100nmتا   10nmریبون  ترتیب با عرض نانو

فرکانس  در این محدوده، A-GNRsبا تغییر عرض  کرد.

تراهرتز قابل تفکیک وآشکار سازي  9.6تا 0.6دلخواه بین 
 است.

 

 
بر حسب عرض نانو ریبون  AGNRsمنحنی هاي باند گاف : 2شکل

 AGNRsدر سه خانواده مختلف 
 

یبون و منحنی باند گاف بر حسب عرض نانو ر 3در شکل 
  باند گاف بر حسب فرکانس قابل آشکارسازي به ازاي 

δ=0.12  بدست آمده است که صحت مطالب فوق را
 تایید می کند.

 
: منحنی گاف انرژي برحسب عرض نانو ریبون و فرکانس 3شکل 

 δ=0.12آشکار سازي به ازاي 
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 فوتونیک ایران و فناوري کنفرانس مهندسی هشتمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  دومینو بیست 
 
 

کمتر شده وبتوانیم  AGNRsاگر تغییرشکل لبه هاي 
(مثالً با انتخاب رادیکال مناسب را کاهش دهیم δمقدار 

متصل شده به لبه هاي کربن جهت اثر ناپذیر کردن لبه 
ها) خواهیم دید که محدودة فرکانس قابل آشکار سازي 

 100تا  4افزایش یافته و به ازاي عرض نانو ریبون تقریباً 
تراهرتز را آشکار  9.6تا  0.3نانومتر،می توان فرکانسهاي 

پس  ،بسیار دشوار بوده δt=0دار بدست آوردن  مق کرد.
در هر حالت تغیر فاصله لبه هاي کربن اثر گذار خواهد 

در این  نشان داده شده است. 4این مطلب در شکل  بود.
 در نظر گرفته شده است. δ=0.08شکل 

 
: منحنی گاف انرژي برحسب عرض نانو ریبون و فرکانس  4شکل 

 δ=0.08آشکار سازي به ازاي 

 نتیجه گیري -4

 نظر از آرمچیر گرافنی ریبون نانو مشخصه مقاله این رد
 فرکانس پهناي روي بر ها لبه شکل تغیر اثر و آن عرض
 ریبو نانو که کردیم مشخص. شد بررسی سازي آشکار

 در تراهرتز باند جذب توانایی 3p+2 خانواده آرمچیر
 3p خانواده در که حالی در دارد راnm 4  عرض حداقل

 که بود خواهد nm 360 برابر زمال عرض حداقل3p+1و
. است شده دور ریبون نانو ابعاد تعریف از حدودي تا

 باعث ها لبه بیشتر شکل تغییر که شد مشخص همچین
-بنابراین می. شود می شده آشکار باند پهناي شدن کمتر

 نانو توسط تراهرتز باند کردن آشکار يبرا کهتوان گفت 
 خانواده آرمچیر یبونر نانو از است بهتر گرافنی، ریبون

3p+2 باتغییر و کرده استفاده حداقل اي لبه تغییرات با 
 قرار با. کنیم آشکار را نظر مورد فرکانس ریبون نانو عرض
 ساز آشکار ساختار در آمده بدست ریبون نانو عرض دادن

 دلخواه تراهرتز فرکانس توان می مرسوم، گرافنی تراهرتز
 .کرد آشکار آمده بدست محدودة در را
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