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- 1مقدمه
کشف گرافین در سال  2669میالدی توسط آندره گتایم و کنستتانتین
نووسلف [( ]1با چهار الکترون ظرفیت و توزیع اوربیتالی بهصتورت sp2
ناشی از هیبریدشدن الکترونهتای  2sبتا دو الکتترون  2pxو ( 2pyیتا
 )2pzکه منجربه سه پیوند کووالنسی  بین اتمهای کربن در صتفحه
(معروف به الکترونهای  ) و یک پیوند اوربیتالی  عمود بتر صتفحه
(معروف به الکترون  ) میشود) به عنوان اولین نمونه بلور واقعی کامالً
دوبعدی از اتمهای کربن ،توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
ختتتتوا منحصتتتتربهفتتتترد گتتتترافین ازجملتتتته رستتتتانندگی
الکتریکی ،رسانندگی گرمایی و چگالی باال و همچنین تحترکپتذیری
زیاد راملهای بار و هدایت نوری فتوق العتاده ،آن را بته متادهای ویتژه
جهت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و استفاده در تکنولوژی نموده
است .در این راستا ،گترافین بتهعنتوان کاندیتد بستیار مناستبی بترای
استفاده در قطعات الکترونیکی ،فوتونیکی و پالسمونیکی درنظر گرفتته
شدهاست [.]2
ازطرفدیگر ،با توجه به افزایش استفاده از دستگاههای الکترونیکی
و نوری پیشرفته ،بررسی انرژی الکتریکی ذخیرهشده و راههای کتاهش
اتالف آن در مواد الکترونیکی و نوری یک مسلله مهتم علمتی و عملتی
است [ .]9اگرچه مطالعه و محاسبه چگالی انرژی و اتالف آن در موادی
که دارای رجم قابلمالرظهای هستند ،بهطور کامل بررسی شدهاستت
[ ،]5 ،9اما توجه بسیار کمی به این موضوع درخصو متواد دوبُعتدی
شدهاست .همچنین بیشتر نتایج برای محاسبه رابطتهای بترای چگتالی
انرژی الکتریکی و اتالف توان براساس قضیه پوئینتینگ و قانون بقتای
انرژی بوده است[ ]0که برای یک محیط خطی نامیرا و بدون پاشندگی
بهصورت زیر نوشته میشود [:]8
()1
  S   t u  E  J
کتتته در رابطتتته بتتتاال  S  E  Hمعتتترف بتتتردار پتتتوئینتینتتتگ و
 u  1 E  D  H  Bبیانگر چگالی انرژی موج الکترومغناطیسی است
2

و  E  Jکاری است که میدان موضعی روی ذرات باردار در وارد رجم
برای محیطهای رجیم و در وارد ستطح بترای محتیطهتای دوبُعتدی
(شامل گرافین [ )]1انجام میدهد.
در مقاله راضر در ابتدا با استفاده از رابطه قانون اهم J  E
که در آن بهترتیب  Eو

 Jنشاندهنده میدان الکتریکی و چگالی

جریان الکترونی برروی سطح الیته گترافین استت و همچنتین معادلته
ررکت راکم بر یک الکترون  از شتاره الکتترونهتای  مربتوط بته
گرافین ،رسانندگی گرافین  را محاسبه نموده و سپس با استتفاده از
روش مدار الکتریکی معادل ،عبارتهای تحلیلتی بترای چگتالی انترژی
الکتریکی و اتالفی در سیستم به دستت آورده متیشتود .در دنبالته ،در
محدوده فرکانسهای باال ،با استفاده از فرمول رسانندگی سیستتم کته
اخیراً در مقاله [ ]4ارائه شدهاست ،مسلله موردنظر با توجه به متدل دو
شارهای بررسی میشود.
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الزم به ذکر است که مقالههتای متعتددی درخصتو استتفاده از
روش مدار الکتریکی معادل در بررستی خصوصتیات الکترومغناطیستی
مواد با پایه گرافین منتشر شدهاست .بهعنوان مثال بررستی و طرارتی
جاذبهای امواج الکترومغناطیسی با استفاده از گترافین و فرامتواد بته
روش مدار الکتریکی معادل در مرجع [ ]16ارائه شده استت .همچنتین
اخیراً رفتار الکترومغناطیسی مواد با پایه گرافین بهروش مدار الکتریکی
معادل مورد بررسی قرار گرفته است [ .]11ازطرفدیگر ،پتانسیل باالی
مواد بر پایه گرافین جهت بهکارگیری آنها در ابرخازنها کامالً تبیتین
شدهاست [ ،]19 ،12اما تا آنجاییکته نویستنده آگتاه استت ،روش و
نتایج ارائهشده در مقاله راضر جدید میباشند.

- 2تلوری
به عنوان یک مدل ساده از گرافین تکالیه ،یک شاره الکترونی دوبُعدی
نوع  و در رال تعادل ،با چگالی بار در وارتد ستطح  n0در صتفحه
( xyدر دستگاه مختصات دکارتی  ) R  x, y, z درنظر گرفته میشود
[ .]1در فرکتتانسهتتای پتتائین    h / 2 (   0.4 eVو  hمعتترف
ثابت پالنک است) [ ،]4با درنظرگیری نقش تحریکات درون بتنای و
استفاده از مدل درود-لورنتس ،معادله ررکت برای یک الکترون از شاره
الکترونی  که در معرض یک میدان الکتریکتی ختارجی E  E x e x
قرار گرفته است (  e xمعرف بردار یکه در راستای محتور  xمتیباشتد)،
بهصورت زیر نوشته میشود:
e
E x  02 x
m

()2

 tt x     t x  -

که در آن  eو  mبهترتیب معرف بتار و جترم مت ثر الکتترون استت.
همچنین  02 x ،نیروی بازگشتی الکترون  متیباشتد و   ثابتت
میرایی الکترون درنتیجه پراکندگی آن با یتونهتای زمینته استت کته
منتهی به جذب انرژی میشود.
با فرض وابستگی زمانی هارمونیک برای میدان الکتریکی بهصتورت



ˆ ، E t   ReEجابجایی الکترون به صورت 

jt
0xe

x



xt   Re xˆ0 e jt

درنظر گرفتهمیشود .در نتیجه بتا استتفاده از رابطته  J x  en0  t xو
رابطه ( ،)1رسانندگی گرافین بهصورت زیر نوشته میشود:

   j    02

()9

n0 e 2


m

    j

اکنون یک مدار الکتریکی با امپدانس  Z  درنظر گرفتهمیشتود



که تحتتأثیر پتانسیل الکتریکتی وابستته بته زمتان 
جریان الکتریکتی  I t   ReIˆe از آن متیگتذرد .در ایتن شترایط
V t   Re Vˆe jt

jt

قانون اهم به صورت  I  1 Vنوشته میشود .بنابراین ،بتا مقایسته
Z  

رابطه اخیر با رابطه
()9

J x   E x

Ex  V

به تشابه زیر میتوان رسید:
J x  I,

,

1

Z  

  

با استفاده از تشابه رابطه ( )9میتوان نوشت:
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m    j    02



() 5






1


0 2

n
 j   e
 m  2
  0

n0 e 2

 m
 j  0  2
n e
n e
 

m  
0 2

Z    j



که نشاندهنده امپدانس یک مدار تکرلقه  RLCمطابق شتکل  1بتا
عناصر بهصورت زیر است:
( )0

n0 e 2
m0 2 0

m
,
n0 e 2

C

m  
,
n0 e 2

L

چگالی انرژی الکتریکی و اتالف در گرافین . . .

که نشان میدهد با افزایش ثابت میرایی سیستم   مقدار ایتن انترژی
کاهش مییابد .ازطرفدیگر ،بهعلتت وجتود مقاومتت در متدار معتادل،
2
 P  RIrmsتلف میشتود ،کته در آن  I rms  Iˆ / 2و
انرژی با آهنگ
 rmsبهمعنای ریشه میانگین مربعی است .بنابراین ،انرژی تلفشتده در
هر چرخه برابراست با:

2
U  RIrms
T

()12

R

n0 e 2

Vˆ 2
m  2  02 2   2 2



که در آن از رابطه  T  2 / استفاده شدهاست .مجدداً ،با توجته بته
تشابه مدار  RLCمذکور با سیستم راضر ،رابطه اتتالف انترژی در هتر
چرخه در گرافین عبارتاستاز:
2

()19
شکل  :1مدار الکتریکی معادل برای گرافین با رسانندگی تعریفشده در رابطه
()9
ˆV
و درنتیجه برای دامنه جریان میتوان نوشت  Iˆ  e jکه در آن
Z

() 8

 2 LC  1
RC

Z  R 2  L  1/ C  ,

tan 

2

متیتتتوان دیتد کتته راصتتل عبتتارت  1/ LCبرابتتر بتتا  02استتت کتته
نشاندهنده ایناستکه در بسامد    0مدار در نظتر گرفتتهشتده
در شرایط تشدید قرار دارد و جریتان و پتانستیل اعمتالشتده بتهطتور
لحظهای همفاز هستند.
انرژی الکتریکی ذخیرهشده در این مدار (شکل  )1عبارتاستاز:
1 1
1
I2  L I2
2  2C
2

() 1
به طوریکه در رابطه باال،

U 

 ، I  1 Vاز رابطه ( )1نتیجه گرفتهمیشود:
Z  

V2

  02
2
 2  02   2 2









1 n e
2 m

U 

()16



 2  02
1 n0 e 2
Eˆ 0 x

4 m  2   2 2   2 2
0




()11

Serial no. 87

m

باید توجه نمود کته در تشتدید ،نستبت بیشتینه انترژی لحظتهای
ذخیره شده به انرژی تلفشده در یک چرخه برابراست با:
1 0 Q


U 2  
2
U

()19

که در آن  Q  0 /  عامل کیفیت در تشدید است .این بدان معنی
است که برای میرایی کوچک   عامل کیفیت در تشدید بزرگ بوده و
درنتیجه مقدار انرژی کمی در یک چرخه تلف میشود.
درخصو اعتبارسنجی مدل مداری ارائهشتده در مقالته راضتر از
نتایج در مقاله [ ]1میتوان استفاده نمود .بدینمنظور کافی است روابط
( )14و ( )21در مقالتته متتذکور در شتترایط منطبتتق بتتر مستتلله راضتتر
بازنویسی شود .از رابطه ( )14در مقاله [ ]1میتوان نوشت:
 2
A



()15



1
U   0 12  13  23

4
 1 2

1  12 n0 e 2
 2  k 2
A2
2

4 k m  2  k 2 2   2 2








2 1/ 2

  1 / c
2


2

، 1  k

  2  k 2   2 2 / c 2 متتیباشتتتند .همچنتتین  1و   2معتتترف
ثابتهای دی الکتریک در پائین و باالی صفحه گرافین متیباشتند و c
نشاندهنده مربع بسامد تشدید وابسته به عدد موج است که در آن 

U 

که برای اولین بار به روش مدار الکتریکی معادل بهدستت آمتده استت.
این انترژی ذخیترهشتده در تشتدید    0بتهصتورت زیتر نوشتته
میشود:
2



معتترف ستترعت نتتور استتت .همچن تین  kبی تانگر عتتدد متتوج و k 2

با توجه به تشابه مدار  RLCمذکور با مسلله موردنظر و همچنتین
استتتفاده از روابتتط ( )9و ( )1چگتتالی انتترژی ذخی ترهشتتده در گتترافین
عبارتاستاز:



 02

2



n0 e 2

U  

1/ 2

0 2

 2  02
1 n0 e 2
Vˆ 2

4 m  2   2 2   2 2
0


2

  2 2



2

جتتاییکتته   0ضتتریب گتتذردهی ختتأ ،

2

() 4

Eˆ x



نمایش دهنده میانگین زمانی و همچنین

از رابطه  qt   Reqˆe jt و  qˆ    Iˆ / jاستفاده شدهاست.
پتتس از قتتراردادن رابطتته ( )0در رابطتته ( )8و استتتفاده از عبتتارت





ˆ 1 n0 e 2 1
E0 x
2 m  2

U 

یک مقدار ثابت است[ .]19سهم انرژی در گرافین برابر با جمله دوم در
رابطه ( )15میباشد ،یعنی:
()10

1 12 n0 e 2
 2  k 2
A2
4 k 2 m  2  k 2 2   2 2






در ادامه با درنظرگیری رد شبه استاتیک یعنی

c 

U 

و معادلسازی

 k 2با  02طبق مرجع [ ]19به رابطه ( )16در مقاله راضر میتوان
رسید (در رابطه ( A ،)10یک مقدار ثابت و برابر با  Eˆ 0 xمتیباشتد).
بهصورت مشابه با استفاده از رابطته ( )21در مقالته [ ]1و درنظرگیتری
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رد شبه استاتیک ،یعنی  c  و معادلسازی عبارت  k 2بتا ، 02
رابطه ( )19در مقاله راضر نتیجه گرفتهمیشود.
در دنباله برای بسط روش ارائتهشتده ،در محتدوده فرکتانسهتای بتاال
 ، ]4[   2 eVاز فرمول رسانندگی مربوط به تحریکات بتینبانتدی
الکتتترونهتتای نتتوع  و  در گتترافین (رابطتته ( )99در مرجتتع [)]4
بهصورت
()18









n0
n0

m
m
   je2 

    j    2
   j    02

0



میتوان استفاده نمود ،بهطوریکه  n0و  mبهترتیب بیانگر چگالی بار
در وارد سطح و جرم م ثر الکترونهای نوع ( بهطوریکه )    , 
میباشند .همچنین  0و   نشاندهنده فرکانس بازگشتی و میرایی
الکترونهای نوع  هستند.
با استفاده از تشابه رابطه ( )9میتوان نوشت:
1
1
1


Z   Z   Z  

()11
بهطوریکه
()14







1

0 2


 j  n e

 m 02


 m
 j  0 2
 n e
n e


m  
0 2

Z    

بنابراین  Z  در رابطه ( )11معرف امپدانس م ثر مدار شکل  2با
عناصر زیر است:
()26

n0 e 2
m02

C 

,
2

m
n0 e

L 

,

m 
n0 e 2

با استفاده از روش مشابه (توصیفشده در رالت قبل) نتیجه گرفته
میشود که انرژی الکتریکی ذخیرهشده در مدار شکل  2عبارتاستاز:

()21




Vˆ 2
  2 2 

 2  02



2





n0

m  2   02

U 



کتته در بستتامدهای  0و  0متتدار درنظرگرفتتتهشتتده در شتترایط
تشدید قرار دارد .بنابراین برای سیستم الکترونی گرافین با درنظرگرفتن
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نقتتش الکتتترونهتتای نتتوع  و  چگتتالی انتترژی الکتریکتتی سیستتتم
عبارتاستاز:
 2   02
1 2  n0
e  
4  m  2   2 2   2  2
0
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همچنین پس از انجام محاسبات ،رابطه اتالف انرژی در هر چرخته
در گرافین در رضور الکترونهای نوع  و  عبارتاستاز:
 n0

U  e 2  
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درنهایت با استفاده از رابطته ( ،)22در شتکل  9منحنتی تغییترات
چگالی انرژی الکتریکی نسبت بته فرکتانس رستم شتدهاستت .در ایتن
نمتتتتتتتتتتتتتتودار ، 0  4.08eV ، n0  115nm2 ، n0  38nm2
و
   2.176eV ،    1.958eV ، 0  13.06eV
 m  m  mدر نظر گرفته شده اند [ .]15میتوان دیتد کته در دو
فرکانس  0  4.08eVو  0  13.06eVچگالی انرژی الکتریکتی
به بیشینه مقدار خود در سیستم میرسد که از نظتر فیزیکتی بته ایتن
دلیل است که در فرکانسهای تشدید مربوط به الکترونهای  و ، 
جذب انرژی به بیشینه خود میرسد.

R 

شکل  :2مدار الکتریکی معادل برای گرافین با رسانندگی تعریفشده در رابطه
()18

 2   02
1 2  n0
e  
4  m  2   2 2   2  2
0



چگالی انرژی الکتریکی و اتالف در گرافین . . .

شکل  :9نمودار چگالی انرژی الکتریکی در گرافین با رسانندگی تعریفشده در
رابطه ( ،)18جاییکه

2

   k F /  0 Eˆ 0 xاست که در آن . k F  n0
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