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 .1مقدّمه

 Ti2InCدر سال  1963توسط جیتشهو و همهباران

ببرای اولبین ببار و ببه وبوردِ پبودر

ساخته شد [ ]3-1در سالِ  2006توسط گاپتا و همهاران

به شهلِ حجم نیز سباخته شبده

است [ ]4ترکیبِ  Ti2InCعضوی از دستۀ بزرگ از مواد به نامِ فازهای ( MAXیا فازهای
 )Hمعروف به نانوالمینتها مب باشبد ایبن ترکیبب (ماننبد هبمخبانوادههبای ) هبم دارای
خواصِِّ فلزی و هم خواصِِّ سرامیه

م باشد [ ]2این ماده رسانای خوب است و مقاومبت

ویژۀ آن در دمای اتاق  0/2 𝛺𝛺𝛺𝛺-cmاست تراکم پذیری پایین و خاویتِ چهِّ خبواری و

مهانیه باالی دارد و در برابرِ شوکهبای حرارتب مقاومبتِ بسبیار بباالی از خبود نشبان

م دهد بسیاری از ترکیکادِ فازهای  MAXاز جمله ترکیبِ  Ti2InCتوانبای اسبتقامت و
حفظِ ساختارِ خود در دماهای باالی ℃  1200را دارند و ببه خبوب در براببرِ فشبار و تیییبرِ

شهل مقاومت م کنند [ ]6 5ایبن ترکیبب در دمبای  3/1 Kخاوبیتِ اَبَررسبانای از خبود
نشببان م ب دهببد [ ]7رسببانندگ گرمببای آن در دمببای اتبباق در حببدود  ]8[ 27 W/mKو

ضریبِ انکساطِ حرارت آن در دمبای  1270Kبراببر  9/5 ×10-6 K-1مب باشبد [ ]2مبدول

حجم اندازهگیریشده برای ایبن ترکیبب براببر  128 GPaمب باشبد [ ]9کبه نشباندهنبدۀ
سخت زیادِ آن در برابر فشارهای خارج است ببا توجبه ببه ایبن کبه تولیبدِ ایبن ترکیکباد
ارزانتر و سادهتر از آلیاژهای دیگر م باشد در سالهای اخیر بسیار موردِ توجه قرار گرفته
ت
است و تالش برای استفادۀ گسترده از ایبن مبواد در وبنعت در دماهبای بباال ماننبد سباخ ِ
موتورهای جت همچنان ادامه دارد [ ]10-11 5ترکیکاد  MAXببه وبورد Mn+1 AX n

با  n = 1,2,3م باشبند کبه در آن  Mفلبزِِّ واسبۀۀ  A dعنصبری از گبروههبای اوبل

جدولِ تناوب (معمبوالا  IIIAو  )IVAو  Xکبربن یبا نیتبروژن اسبت  Ti2InCتنهبا دارای

ساختارِ بلوری هگزاگونال شامل الیههای  TiCاست که با وفحاد  Inاز هم جدا شدهانبد

و با گروه فضای  )P63 /mmc , D46h ( 194عضوی از زیرگروهِ  211از فازهبای MAX

م باشبد سباختارِ آن از نبو ِ  Cr2AlCاسبت[ ]12 7 6جایگباههبای اتمب ترکیکبادِ 211
براساس جایگاههای وایهوف به ترتیب برای اتمهبای  A Mو  Xببه وبورد 2d 4fو 2a
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[ ]13به همراه  zMپبارامتر داخبل م باشند سباختارِ  Ti2InCدارای سباختارِ هگزاگبونال و
هبشت اتم در سلِّولِ واحد است و سلِّبولِ قراردادی آن در شهل ( )1نشان داده شده است

شكل .1شكلِ بلوری ترکیبِ Ti2InC

 .2توصیفِ روش

محاسکاد براساسِ ن ریۀ تابع چگبال و ببا اسبتفاده از پایبههبای مبوجِ تخبت توسبط بسبتۀ

نرمافبزاری  Espressoانبجام گبرفته است [ ]14در روشِ تابع چبگال با استفاده از مبوجِ
تخت حجمِ محاسکاد باالست بنابراین شکه پتانسیل که بتببواند خببواصِِّ بلبور را تووبی
نماید و همچنین حجمِ محاسکاد را کاه

دهد بسیار با اهمیت است در ایبن محاسبکاد از

شکهپتانسیلهای ساخته شده به روشِ فوقِ نرم استفاده کردهایم و اُربیتالهبای ررفیببت ببرای
اتبمهای  In Tiو  Cبه ترتیبب (3dو4d( )4sو5sو )5pو(2sو )2pدرن ر گرفته شبدهانبد

ثابتهای شکههای که در ایبن محبباسکاد ببه کبار رفتبه انبد براببر ببا  a=3/13و c=14/06

آنبگستروم[ ]2و پببارامتر داخلب  ]8[ z=0/077مب باشبند در محاسبکاد همگببرای را ببر
مکنای انرژی قرار دادیم که با  9چرخبه و با دقِّتِ  5×10-5ریبدبر

ببه همگرایب رسبیدیم

نمونه برداری از منۀقۀ اول بریلوئن با یبک توزیب  44×44×9و تعبدادِ  2530نقۀبه کبه ببه
روشِ مونخورست-پک تولید شدهاند وورد گرفته است [ ]15انبرژی قۀب را ببرای حبدِِّ
باالی انرژی تواب ِ موجِ پایه برابر  27ریدبر

تعیین کردیم
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 .3نتایج

 .1-3ساختار الكترونی

یه از پارامترهای مهم در این محاسکاد ثابتهای شکهه هسبتند کبه ببا توجبه ببه مقبادیرِ

تجرب

جهت تأیید دوباره آن ها را محاسکه م کنیم در این محاسکاد انرژی قۀ را براببر

 27ریدبر

انتخاظ نمودیم پارامترهای شکهۀ بلور  Ti2InCرا با اسبتفاده از کُبد PWscf

محاسکه کردیم که مقادیرِ محاسکه شده همراه با نتبایب تجربب و ن بری ببه دسبت آمبده از
دیگر روشها در جدول ( )1آمدهاست در شبهلِ ( )2نمبودارِ انبرژی کبلِِّ بلبور ببر حسببِ
تیییرادِ حجمِ یاختۀ قراردادی رسبم شبدهاسبت حالبت ببا کمتبرین انبرژی حالبتِ تعبادل
م باشد هدف از رسمِ این نمودار به دست آوردنِ حجمِ یاختۀ قبراردادی ترکیبب ببه ازای
کمترین مقدارِ انرژی است مدول حجم معیاری برای سنج ِ سخت بلور م باشد هرچبه
مُدول حجم بیشتر باشد بلور سختتر و تراکمپذیری آن کمتر است و انت ار مب رود کبه
اتمها در فاولۀ دورتری از هم قرار گیرند چون محاسکاد در دمای وفر انجام مب گیبرد و
آنتروپ ثابت است بنابراین داریم [:]16

𝑈𝑈 𝑑𝑑2
)(1
= 𝐵𝐵
𝑑𝑑𝑑𝑑 2
که در آن  Vحجبمِ بلبور و Uانرژی است مدولِ حجم  Ti2InCمقبدارِ نسکتاا بباالی دارد

و نشان م دهبد کبه  Ti2InCببرای اسبتفاده در وبنای سخببت مناسبب اسبت در محاسبکۀ
تیییراد انرژی برحسبِ حجم از معادلۀ حالت مورناگون استفاده کردهایم [:]17
́

́ 𝐵𝐵
−1
𝐵𝐵𝑉𝑉 (𝑝𝑝) = 𝑉𝑉0 [( ) 𝑃𝑃 + 1] ⁄
)(2
𝐵𝐵
́
که در آن  V0حجمِ بهینه  Bمدولِ حجمب ́  Bمشبتقِ مبدولِ حجمب و Pفشبار اسبت ببا
́

استفاده از این رابۀه و با جایگذاری مقادیرِ ببه دسبتآمبده از محاسبکاد ببرای  B V0و ́ B

نمودارِ حجم برحسبِ فشار را در شهل ( )3رسم کردیم با توجه به این شبهل درمب یابیببم
که با اِعمالِ فشار تیییرِ حجمِ بلور شدید نم باشد و مقاومبتِ شبکهۀ  Ti2InCدربراببرِ فشبار
چشمگیر است
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شكل .2نمودارِ انرژی کل برحسبِ حجمِ یاختۀ قراردادی

شكل .3نمودارِ حجم برحسبِ فشار براساسِ رابطۀ مورناگون
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جدول :1پارامترهای ساختاری محاسبه شده در کار حاضر و مقایسه آن با نتایج دیگران
کارِ دیگران
نتایجِ نظری
3/085 [6], 3/13

][9 10 19], 3/14[8 20 22
14/17 [6], 13/907[8], 14/06
][10

]14/19 [20],14/24 [22

نتایجِ

نتایجِ تجربی

کارِ

]3/13 [2 18 7

3/12

-

0/3

حاضر

]14/077 [2], 14/06 [18 7

14/2

کارِ حاضر
کمیتهای

محاسبهشده
)a0(A0

درصد اختالف با
مرجع []2
)c0(A0

درصد اختالف با

-

-

0/8

]4/51[8 6

]4/49[2

4/56

-

-

1/5

مرجع []2
𝐜𝐜⁄
𝐚𝐚
درصد اختالف با

]120/74[8], 121/038[9

]120[2

119/7

V0 (A0)3

-

-

0/25

[148]19

129/7

-

12/3

تاکنون محاسکه نشده است

0/0077

-

-

3/75

]2/87[8],2/39 [22

-

2/5

)N(Ef)(state/eV

[5/5 ]19؛[4/5 ]22

-

15

'B

]148 [6],128 [9 8],137 [19
]129 [21],121 [22
0/006 [6],0/008

][21 22 9 8],0/007 [19

مرجع []2

درصد اختالف با
مرجع []2
)B(GPa

درصد اختالف با
مرجع []19
K

درصد اختالف با
مرجع []19
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 .2-3چگالی حالتها

توزیب ِ الهترون در طی ِ انرژی توسط چبگال حالتها تووبی

مب شبود طیب ِ چگبال

حالتهای کل  Ti2InCبر حسبِ انرژی با در ن ر گرفتنِ اسبپین و ببدونِ آن در گسبترۀ -4
الهترون ولت تا  3الهترون ولت در شهلِ ( )4رسم شده است در نمودارِ چگال حالبتهبا
انرژی وفر نشان دهندۀ ترازِ فرم م باشد عدمِ فاوله در ترازِ فرم بیانگرِ خاوبیتِ فلبزِّی
این ترکیب است همان طور که در شهلِ ( )4مالح ه م شود در نمودارِ چگال حالبتهبا
با در ن ر گرفتنِ اسپین تفاودِ چندان ایجاد نم شود و تنها در قلِّههبا مقبدارِ چگبال کمب
تیییر کرده است این پدیده نشان م دهد که ترکیبِ  Ti2InCخواصِِّ میناطیس ندارد

انرژی

شكل .4چگالی حالتهای کلی  Ti2InCبا در نظر گرفتنِ اسپین

جهتِ بررس نحوۀ مشارکتِ اُربیتالهای اتمهای مختل ِ  Ti2InCچگبال حالبتهبای
جزئ را محاسکه و رسم نمودهایم که نمودارهای آن در شهل های ( )5تا ( )7آمدهاست ببا

توجه به شهلِ ( )5مشاهده م کنیم که مشارکتِ عمبدۀ اربیتبالهبای  2sدر نبوارِ ررفیبت و
اُربیتال  2pاتم  Cبه ترتیب در ته نوارِ رسان

و باالی نوارِ ررفیت است چگبال حالبتهبا

برای این اُربیتالها به ترتیب برابر با  3و  6حالت بر الهترون ولت در یاختۀ قبراردادی اسبت

که نشان دهندۀ سهم بیشتر اُربیتال  2pم باشد
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شكل .5نمودارِ چگالی حالتهای جزئی اتم ،C
الف) اُربیتال  2sو ب) اُربیتال .2p

در شهلِ ( )6چگال حالتهای مربوط به اُربیتالهای  p sو  dاتم  Inرسم شدهاسبت

از این شهل پیداست که مشبارکتِ عمدۀ اُربیتال  5sاتم  Inبیشتر در نبوارِ رسبان

و بباالی

نوارِ ررفیت است و قبلِّهای در انرژی  -2الهترون ولبت دارد چگبال حالبتهبا ببرای ایبن
اُربیتال حدودِ  0/4حالت بر الهترون ولت در یاختۀ قراردادی است و گرچبه مشبارکت هبم
در نوارِ رسان

دارد اما گستردگ مشارکتِ آن در بباالی نبوارِ رببرفیت مب باشبد شبهلِ

(6ظ) مشارکتِ اُربیتبال  4dاتمِ  Inرا نشبان م دهد از این شهل مشِّخص است که چگبال

حالتها در حدودِ  23حالت بر الهترون ولت در یاختۀ قراردادی اسبت و مشبارکتِ عمبدۀ
آن در میانۀ نوارِ ررفیت م باشد و تأثیری در رسانندگ ندارد از شهلِ (6ج) واضح اسبت

که مشارکتِ عمدۀ اُربیتال  pاتمِ  Inدر باالی نوارِ ررفیت و ته نوارِ رسبان

اسبت و دارای

قلِّهای در حدودِ  1/75حالت بر الهترون ولت در یاختۀ قراردادی م باشد همچنبین اُربیتبال

 5pاتمِ  Inمشارکتِ محسوس در تببه نبوارِ رسبان

و مشبارکتِ عمبدهای در بباالی نبوار

ررفیت در بازۀ  -8تا وفر الهترون ولت دارد (شهلِ())6
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شكل .6نمودارِ چگالی حالتهای جزئی اتم ،In

الف) اُربیتال  5sو ب) اُربیتال  4dو ج) اُربیتال .5p

با توجه به چگال حالتها و توزی ِ گسترۀ اُربیتالها م بینیم کبه مشبارکتِ عمبده از آن

اُربیتال  4dدر نوارِ شکه میزه و سپس اُربیتال  5pو در نهایت اُربیتال  5sآن است همان طبور

که در شهلِ ( )7دیده م شود اُربیتالهای  3sو  3pاتمِ  Tiکبامالا در ناحیبۀ میبزه هسبتند و

چگال حالتهای آن ها به ترتیب برابرِ  13و  19حالت بر الهترون ولت در یاختۀ قراردادی
است این اُربیتالها بیشترین سهم را در ناحیۀ میزه به خود اختصاص دادهاند و مشبارکت در
نوارِ ررفیت و رسان

ندارند اما اُربیتالهبای  4sو  3dایبن اتبم ببه طبورِ مبؤثِّر در رسبان ِ

الهتریهب ایبن ترکیببب مشبارکت دارنببد و مشبارکتِ اُربیتببال  3dو  4sدر نبوارِ رسببان

و

ررفیت مشهودتر است با این حال مشارکتِ اُربیتال  3dبه مراتب بیشبتر از اُربیتبال  4sاسبت

چگال حالتهای این اُربیتالها به ترتیب برابرِ  0/15و  2/4حالت بر الهترونولت در یاختبۀ
قراردادی است
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شكل .7نمودارِ چگالی حالتهای جزئی اتم ،Ti

الف) اُربیتال  ،3sب) اُربیتال  ،3pج) اُربیتال  3dو د) اُربیتال .4s

شكل .8مجموعِ تمامِ چگالی حالتهای جزئی Ti2InC
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در نگاه کلِّ به این نمودارها مشِّبخص مب شبود کبه خاوبیتِ فلبزِّی  Ti2InCناشب از

حضورِ فلزِِّ  Tiو  Inدر این ترکیب است نتایبِ به دسبت آمبده سبازگاری خبوب ببا نتبایبِ
دیگران دارند [ ]45 48 49 59شهلِ ( )8از جم ِ تمامِ چگال حالتهای جزئ شهلهبای
( )5تا ( )8به دست آمده و به بیان دیگر چگال حالتهای کلِّ است مشاهده م شبود کبه
شهلِ ( )8بسیار شکیه به شهلِ چگال حالتهای کلِّ م باشد و درست محاسبکاد را تأئیبد
م کند در جدولِ ( )2مقدارِ محاسکه شدۀ چگال حالتهای کلِّ برای چگال حالتها در
انرژی فرم ) N(Efو مقادیر به دست آمده توسط دیگران آمده است

جدول :2چگالی حالتها بر الكترونولت در یاختۀ قراردادی
در انرژی فرمی و مقایسه با مقادیرِ دیگران.

کارِ دیگران
[3/67 ]23

[2/87 ]8

[2/39 ]22

کارِ حاضر

کمیت

2/5

)N(Ef

 .3-3ساختارِ نوارهای انرژی

از ساختارِ نواری م توان اطِّالعات را در موردِ ماهیتِ بلور از لحاظِ فلز یبا غیبر فلبز ببودن

اندازۀ گافِ انرژی در ووردِ وجود و نو آن از لحباظِ مسبتقیم یبا غیبر مسبتقیم ببودن ببه
دست آورد ساختارِ نواری  Ti2InCدر راسبتای خۀبوطِ تقبارن در شبهلِ ( )9رسبم شبده
است در این محاسبکاد از  2530نقۀبه اسبتفاده شبده کبه ببا روشِ خودسبازگار ببه دسبت
آمدهاند همگرای را بر مکنای انرژی قرار دادهایم کبه ببا  9چرخبه و ببا اخبتالفِ انبرژی در

حدودِ  5× 10 -5ریدبر

به همگرای رسیدیم در این شهل انرژی فرم به عنوانِ مکبد و

مقیاسِ انرژی بر حسبِ الهترون ولت م باشد همان طور که از شهلِ ( )9پیداست نوارهای
انرژی ترازِ فرم را قۀ کردهانبد و ایبن نشبان مب دهبد کبه ترکیببِ  Ti2InCفلبز اسبت
مۀابقتِ این نمودار ببا منحنب چگبال حالبتهبای شبهلِ ( )4مب توانبد دلیلب ببر وبحت
محاسکادِ انجام شده باشد ساختارِ نواری ببه دسبت آمبده ببا روشِ شبکهپتانسبیل سبازگاری
خوب با دیگر نتایب دارد []10

 / 44بررسی پارامترهای ساختاری و ساختا ِر نوارهای انرژی  Ti2InCبا استفاده از ...

شكل .9نمودارِ ساختارِ نواری Ti2InC

 .4-3چگالی اَبرِ الكترونی

نمودارِ چگال اَبرالهترون نحوۀ توزی ِ بار در اطرافِ اتمها را نشان م دهد و میبزانِ توزیب ِ
بار در اطرافِ اتمها نو ِ پیوند بین آن هبا را مشِّبخص مب کنبد ببرای درکِ نبو و شبددِ
پیوند میان اتمها در ترکیبِ  Ti2InCچگال ابرالهترون را برای وفحههای از این ترکیب

که تنِّو اتمها در آن ها باشد یعن در وفحۀ (  ) 1 01در شبهلِ ()10و وبفحۀ (  ) 0 1 1در
شهلِ ()11رسم کردهایم تراکمِ زیادِ الهترون بین دو اتم نشاندهندۀ قوی ببودن پیونبد ببین
آنهاست و تراکمِ کمترِ الهترون بین دو اتم پیوندِ ضعی تری را بین آن هبا نشبان مب دهبد
همان طور که در این شهلها دیده م شود به دلیلِ شددِ الهترونخواه اتمِ  Cنسبکت ببه
اتمِ  Inتراکمِ الهترونها از اطرافِ اتم  Tiببه سبمت اتبم  Cمتمایبل شبدهاسبت و پیونبدی
یکطرفبه و قبوی ببین اتبمهبای  Cو  Tiایجباد شبدهاسبت از طرفب ببه دلیبلِ تبراکمِ کبم
الهترونها پیوندِ نسکتاا ضعیف میان اتمهای  Tiو  Inببه وضبو قاببل تشبخیص اسبت ایبن
مشاهداد با نتایبِ دیگران سازگار است []15 17
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شكل .10چگالی اَبرِ الكترونی در صفحۀ () 1 01

شكل .11چگالی اَبرِ الكترونی در صفحۀ ( ) 0 1 1

 .4نتیجهگیری

در این مقاله خواصِِّ ساختاری ترکیبِ  Ti2InCمورد بررس قبرار گرفبت مبدولِ حجمب
اندازهگیری شده برای این ترکیب برابر  129/7م باشبد کبه نشباندهنبدۀ سبخت زیبادِ ایبن
ترکیب در برابرِ فشارهای خارج اسبت و ببرای اسبتفاده در وبنای ِ سبخت مناسبب اسبت

...  با استفاده ازTi2InC  بررسی پارامترهای ساختاری و ساختا ِر نوارهای انرژی/ 46

 دارای خواصِِّ میناطیس نم باشدTi2InC نمودارِ چگال حالتها نیز بیانگر این است که
اسپین تیییرادِ ناچیزی را در نتبایب ببه وجبود مب آوَرَد نمودارهبای

در ن ر گرفتن قۀک

 و پبیوندِ نسکتباا ضعی تری بیبن اتمهایTi  وC ِچگال اَبرِالهترون یک پیوندِ قوی بین اتم
 را نشان م دهند محاسکادِ انجام شده با این روش سازگاری خوب با دیگر نتبایبIn  وTi
دارد
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