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 چکیده

های خاص، نظیر پایداری شیمیایی و حرارتی دلیل دارا بودن ویژگیبه  GaNگالیوم نیتراید  هاینانولوله

ای در صنایع گوناگون دارند. در این پژوهش باال و مقاومت در برابر اکسید شدن کاربردهای گسترده

، با Alیافته با اتم خالص و آالیش GaNهای دوجداره خواص ساختاری، الکترونی و پایداری نانولوله

توسط کد  GGAرتقریب شیب تعمیم یافته ( دDFTاستفاده از نظریه تابعی چگالی )

صندلی های دوجداره خالص دستهبررسی شده است. محاسبات روی نانولوله  SIESTAمحاسباتی

(n،n)@(4،4( با )7-15=n( و )n،n)@(5،5( با )8-15=)n ( 0و زیگزاگ،n)@(5،0( با )11-18=)n 

های دوجداره مطالعه پایداری نانولولهنتایج حاصل از ( صورت گرفته است. n=12-18( با )6،0)@(n،0و )

، 7 صندلی با اختالف کایرالیتهخالص دسته GaNهای دوجداره دهد نانولولهخالص نشان می

(7+n،7+n)@(n،nو فاصله درون )جداریÅ 4/6 0، )8های زیگزاگ با اختالف کایرالیته و نانولوله ،

8+n)@(0،nو فاصله درون )جداریÅ 2/4 محاسبات  ترین ساختارها هستند.مناسب از لحاظ پایداری

 افباشند. گرسانا میصندلی و زیگزاگ نیمههای خالص دستهدهد، تمام نانولولهساختار نواری نشان می

ها روندی افزایشی دارد و در قطرهای باالتر، ، با افزایش قطر نانولولهGaNجداره های تکنواری نانولوله

کمتر از گاف نواری تک  GaNهای دوجداره مچنین گاف نواری نانولولهشود. هروند تغییرات کندتر می

(، 4،4)@(9،9های دوجداره )باشد. نانولولهجداره تشکیل دهنده آن میهای تکتک نانولوله

(، 5،0)@(13،0از نوع آرمچیر و )(،4،4)@(12،12)و  (4،4)@(11،11)(، 4،4)@(10،10)

، که پایدارترین نانو لوله بعد آالیش شدند Alیگزاگ با اتم از نوع ز (5،0)@(15،0)و  (5،0)@(14،0)

با انرژی تشکیل در حدود  (4،4)@(11،11)در دسته دسته صندلی ساختار  آلومینیوماز آالیش با اتم 

eV28/5-  تشکیل پایدارترین ساختار می باشد با انرژی  (5،0)@(13،0)و در حالت زیگزاگ  نانو لوله
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Abstract 

 
Gallium nitride GaN nanotubes have a wide range of applications due to their specific 

properties, such as high chemical and thermal stability and oxidation resistance. In this 

study, the structural, electron and stability properties of pure and doped GaN double-

walled nanotubes with Al atom are investigated using the density functional theory (DFT) 

in the generalized gradient approximation (GGA) by SIESTA computational code. The 

calculations have been done on armchair (4,4)@(n,n) and (5,5)@(n,n) with (n=7-15) and 

zigzag (5,0)@(n,0) and (6,0)@(n,0) with (n=11-18) pure double-walled GaN nanotubes. 

The results of the stability study of pure double-walled nanotubes shows that the armchair 

pure double walled GaN nanotubes with difference chirality 7, (n,n)@(n+7,n+7) and 

inter-wall space 6.4 Å and the zigzag nanotubes with difference chirality 8, (n,0)@(n+8,0) 

and inter-wall space 4.2 Å are the most stable structures. Studying the band structure 

shows that all pure armchair and zigzag nanotubes are semiconductor. Band gap of the 

single-walled GaN nanotubes have increasing trend with increasing the diameter of the 

nanotubes and the process of change is slower in the higher diameters. Also the band gap 

of double-wall GaN nanotubes are less than its constituent single-walled nanotubes. 
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