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 Al12N12,Al12P12,B12N12,Be12O12,C12Si12,Mg12O12و  C24را مورد بحث و بررسی قرار دادهایم .تمامی محاسبات مربوط به بهینهسازی مولکول
تابون،نانوقفسها و کمپلکسهای مربوطه ،محاسبهی مقادیر انرژی جذب(،)Eadsبرهمکنش ()Eintو تغییرشکل(،)Edefتحلیل اوربیتال طبیعی
پیوندی(،)NBOبررسی نظریه کوانتومی اتم در مولکول( )QTAIMو همچنین محاسبات مربوط به توصیفگرهای مولکولی کوانتومی،با استفاده از نظریه تابعی
چگالی( )DFTو روش  B3LYP-D3در سطح ) 6-31G(dانجام شدهاند .نرم افزار کوانتومی مورد استفاده برای انجام این محاسبات ،نرمافزار گوسین
(، )Gaussian 09میباشد .با بررسی مقادیر انرژیهای جذب محاسبهشده ( )Eadsمیبینیم که نانوقفس  Mg12O12باالترین مقدار انرژی جذب( )Eadsرا بدون
اینکه هیچ تغییر شیمیایی در ساختار مولکول تابون ایجاد کند ،دارد.این در حالی است که نانوقفس  Al12N12در مقایسه با نانوقفس  ،Mg12O12این مزیت را دارد
که مولکول تابون را روی سطح خود تخریب میکند .در این بررسی ،جهتگیری اتمهای مولکول تابون نسبت به اتمهای نانوقفس و بهعبارتی مهمترین اتمها از
مولکول تابون که نقش اصلی در برهمکنش با نانوقفسها را دارند،بیان شدهاند،بهاین صورت که اتم  Oدر پیوند  P=Oمولکول تابون با اتمهای Si،B،Be،AlوCدر
نانوقفسها برهمکنش دادهاست.با انجام محاسبات  NBOو بهدست آوردن مقادیر انرژیهای  HOMOو  LUMOبه بررسی توصیفگرهای مولکولی کوانتومی
مانند شکاف انرژی(،)Egپتانسیل شیمیایی(،)μسختی()ηو الکتروندوستی( )ωبرای کمپلکسها محاسبه شدهاند .ازنظریهی کوانتومی اتم در مولکول ()QTAIM
برای بررسی ذات و طبیعت برهمکنشهای بین مولکول تابون و نانوقفسها استفاده شده است .بررسیها نشان دادهاند که برهمکنش بین تابون و نانوقفسها
ازواندروالسی تا نزدیک کوااالنسی تغییر کردهاند .پتانسیل نانوقفسها در حسگری مولکول تابون نیز با محاسبهی طیف جذب  UVکمپلکسها و نمودار چگالی
سطح آنها ( )DOSانجام شده است .نانوحسگرها این توانایی و ظرفیت را دارند که همة معیارهای الزم برای یک پلت فرم مؤثر در شناسایی مقادیر ناچیز عوامل
شیمیایی را فراهم کنند.محاسبات نشان میدهند که چهار نانوقفس B12N12 ،Be12O12 ،Al12P12و  C24پتانسیل خوبی برای حسگری تابون دارند.
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