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توروب ایجاد میرند ره این تغوووات درجهت تهکود نتایج م نزدیک شدن

آنها ته مقادیوِ تجوتی است .مطالعۀ چاالی اَتوِ الهتومنی این توروب نشان

میدهد ته دلولِ مجود راتوونهای  Cr +3 ،La+ 3مآنوون  ،O -2تون اتمهای

روم مارسوژن پووند قوی روماالنسی م تاون
پووند فلزی م  Cr-O،O-Oم

La-O

اتامهاای  La-Laم Cr-Cr

پووناد روماالنسای توقواراسات .نتاایجِ

محاسکات انجا شده سازگاری خوتی تا نتایجِ نظوی م تجوتی دارند.

واژههای کلیدی :النتاانوو رومموات ،ااتات شاکهه ،مادملِ حجمای،
نظویۀ تاتعی چاالیFP-LAPW ،GGA ،

 .1مقدّمه

النتانوو رومموت توروکی از سه عنصوِ النتانوو  ،روم مارسوژن اسات.این ساواموک دارای

ساختارِ پوممساهوت گوناۀ  ABO3مای تاشاد [ .]1النتاانوو رومموات خاال

ناوعی عاای ِ

انتقالدهندۀ تار تا رساانایی ضاعوف ازناو ِ  pمایتاشاد راه ایان رساانایی تاا افازایشِ دماا م
ناخالصی ،افازایش ماییاتاد [ .]2،3افازمدنِ ناخالصای تاه النتاانوو رومموات ،تاه خصاوص
جایازینی عناصوِ  Aیا  Bتا عناصوِ قلوایی خاری مفلزات ماسطۀ گاومه  ،3dتاعا

افازایشِ

چشماوو رسانایی الهتویهی م گومایی؛ افزایشِ مقاممت در تواتو خوردگی؛ افازایشِ دماای
ذم (درحدمد )2500 C؛ افزایشِ استحها م پایداری شوموایی دراین تورواب در تاازهای
از فشارِ ارسوژن تون  1016 Paتا  105 Paدر دمای  1273Kمیشود [ .]4النتانوو رومموات
مادّهای است ره در دمای اتاق دارای ساختارِ امرتورممکوک است م تا افزایشِ دما شوم تاه
تغوووِ ساختار می رند .دردمای  280Cساختارِ آن تکدیل ته رممکوهدرال م در دماای تااالتو
از 1600Cدارای ساختارِمهعکی میگودد [ .]5توروکات تو پایۀ النتانوو رومموات تاه علِّات
داشتنِ خواصّی چون رسانایی الهتویهای ،رساانایی گوماایی ،اساتحها م مقاممات تااال در
مقاتلِ خوردگی،رارتودهای فوامانی در صنعت از جمله در سلِّولهای سوختی حالت جاماد
م گو رنهای الهتویهی دارد م مورد توجّه تسواری از محقِّقاون مایتاشاد [ .]6،7عاومه تاو
این ،النتانوو رومموت ته عنوان الهتومدهای هوادرمدیناموهی مغنايوسای م فاوالد رساانا در
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صنعت تجزیه استفاده می شود [ .]4،8توای ايِّوعات توشتو در ماورد سااخت ،راارتود م اااوِ
فشار رمی این توروب میتوان ته مواجعِ [ ]12-9 ،4مواجعاه راود .شاهلِ ( )1سالِّولِ ماحاد
ساختارِ  LaCrO3را در فازِ مهعکی نشان میدهد [.]13،12

شکل  :1سلِّولِ ماحد ساختارِ  LaCrO3در فازِ مهعکی

النتااانوو روممواات خااال

 ،مااادّهای پادفوممغنايوساای ازنااو ِ  Gتااا دمااای نواال 290K

م
میتاشد .تاه تواانِ دیااو تاوای النتاانوو رومموات در ایان دماا گااارِ فاازی از حالات نظا ِ
مغنايوسی ته تینظمی مغنايوسی مجود دارد [ .]14النتاانوو رومموات م توروکاات آن دارای
مقاممت گومایی تاالیی توده م ته همون جهت ته خوتی میتوان از این مواد در دماهاای تااال
استفاده رود .دمای ذم ِ النتانوو رومموت خال

حدمد  2790Kم ضاویبِ ساوکک تاوای

این توروب حدمد  520 m V Kمیتاشد [ .]12همچنون در سال  1980لم م میال [ ]15سااختارِ
الهتومنی خانوادۀ  LaMO3  M Ti  Co را تا اندازهگواوی يواف فوتاوالهتویهی ایها
مورد مطالعه قوار دادند.آنها نتایجِ حاصل از مشاهدات خود را تاا مادلِ نظاوی خوشاههاای
ملهولی ،م مدلِ چندگانۀ یونِ آزاد مقایسه رودند .در سالِ  1998هاشوموتو م همهااران اَااوِ
فشار را تو تغووو فازهای مختلف  LaCrO3تورسی رودناد [ .]16در ساال  ،2002اساتوممی م
همهاران سااخت ساواموکهاای مختلاف تاو پایاۀ توروکاات النتاانوو رومموات را مطالعاه
رودند[ .]17زانگ در سالِ  LaCrO3 2004را ته عنوانِ اتِّصالدهندههای داخلی در سلِّولهای
سوختی حالات جاماد تورسای نماود [ ]18م در ساالِ  2007تسااای مهمهااران رمشهاای
ساخت ساختارِ تلوری م خاواصِِّ مغنايوسای توروکاات  LaCr1 y MnyO3  0  y  0.3را ماورد
مطالعه قوار دادند [ .]19لاا در این رار میژگیهاای سااختاری النتاانوو رومموات از جملاه
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ااتت شکهه ،مدملِ حجمی ،مودانِ مغنايوسی فوقِ ریز ،چاالی اتو الهتومنای م ...تاا اساتفاده
از نظویۀ تاتعی چاالی م تا تقویب های محتلف مورد تورسی قوار میگوود.
 -2روش محاسبات

محاسکات تااستفاده از رمشِ  FP-LAPWدر چارچو ِ نظویۀ تاتعی چاالی تاا تقویابهاای

شوبِ تعموم یافتۀ )  (GGAم چاالی موضعی )  (LDAم نو افزارِ  Wien 2kانجا گوفته اسات
[( ]20-23درتقویبِ چاالی موضعی ،انوژی تکادلی-همکستای ته صاورت یهتاایی تعویاف
می شودامّا در )  (GGAشهلِ رلِّی انوژی تکادلی -همکستای ته صورت زیو است:

GGA
 (r )    (r ) Unif
 (r )Fx (s)d 3 r
E Xc
X

ره درآن )   (rچاالی م   XUnifانوژی تکادلی گازِ یهنواخت است ره خاود تااتعِ چااالی
است .عومه تواین نحوۀانتخا تاتعِ  Fxته تقویب های مختلف منجو میشود) .ااتت شاکهه
ره ته صورت تجوتی اندازهگووی شده ،توای ساختارِ مهعکای تواتاو  a= 3/90 Aمایتاشاد
ره در محاسکات از آن اساتفاده شاده اسات [ .]14تاوای جداساازی حالاتهاای ظوفوّات از
مغزی ،انوژی موزِ جدایی تون الهتومنهای ظوفوات م مغازی را تواتاو  -6 Ryدرنظوگاوفتوم.
هماوایی را تومکنای انوژی قاواردادیم راه تاا 14چوخاه م تاا اخاتو

اناوژی 0/0000425

ریدتوگ ته هماوایی رسودیم .توای رسودن ته این هماوایی  535ماو ِ تخات ایجااد شاده
اساات .تعااداد نقاااط در نظااو گوفتااه شااده  4000نقطااه تااود رااه تااه ازای آن یااک شااکهۀ
)16×16×16(k-meshایجاااد شااد.پارامتوِ هماوایاای

RK max

را (رااه درآن  Rرمونااۀ شااعا ِ

مافون-تون م  K maxتوشونۀ تودار شکهۀ مارمن است)  7انتخاا راودیم ،ایان پاارامتو تعاداد
پایهها را در محاسکات رنتول میرند.
 -3نتایج

الف :ساختار الکترونی

توای این منظور انوژی حالت پایۀ توروب  LaCrO3تاوای هاو ماورد محاساکه م ساپ

ایان

انوژی تا تغوووات جزئی درحوالی حجمِ تعادلی مردش داده میشود .در اینجا محاساکات را

مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ،سال ششم ،شمارة  ،1بهار و تابستان 77 / 1395

تااو حس ابِ تقویاابهااای  LDAم  ، GGA 96در دم حالاات تااا درنظوگااوفتنِ قطااکشِ اسااپونی
( ) GGA 96  sp ،LSDAم تدمنِ درنظوگوفتنِ قطکشِ اسپونی انجا دادیم راه نتاایجِ یهای از
این محاسکات در شهلِ( )2رسم شده است.

شکل  :2نمودارِ انوژی توحسبِ حجم تا استفاده از تقویبِ

GGA 96  sp

توای ساختارِ مهعکی توروبِ LaCrO3

در تونامۀ محاسکاتی مورد نظو ،تغوووات انوژی تو حسابِ حجام از يویا ِ معادلاۀ حالات
مورناگون داده میشود [ .]24در این محاسکات ،اتتدا ماتساتای اناوژی تاه حجام محاساکه م
سپ

تا تهرار تودن معادلۀ حالت مورناگون ،ااتت شکهه ، a ،مدملِ حجمای B ،م مشات ِ آن

نسکت ته فشار ، B  ،توارمپایوی  ، vحجمِ سلِّولِ امّلوه ، V0 ،م انوژی حالت پایه در دماا م
فشارِ صفو محاسکه شده است .در این محاساکات در موحلاۀ امّل از تاوهمهنشهاای اساپون-
مدارصو

نظو م در موحلۀ دمّ  ،محاسکات تاا درنظوگاوفتن ایان تاوهمهنش هاانجاا شاده

است.این محاسکات تا دم تقویب توای پتانسولِ تکادلی-همکستای انجا م تاا نتاایجِ تجوتای م
نظوی دیاوان مقایساه گودیاد .نتاایجِ حاصال م درصاد اخاتو
جدمل()1آمده است.

آن تاا مقاادیوِ تجوتای در
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جدول  :1پارامتوهای ساختاری محاسکه شده در این رار
م مقایسۀ آن تا نتایجِ دیاوان در توروبِ LaCrO3

همانيورره در این جدمل مشاهده میشود ،نتایجِ محاسکات انجا شده سازگاری نساکتا
خوتی تا نتایجِ تجوتی دارد .همچنون تو يک ِ ايِّوعات فعلی ما هناوز دادههاای تجوتای تاوای
مدمل حجمی م مشت آن گزارش نشده است تا تتوان تا آن مقایسه نماود .تاا توجّاه تاه ایان
جدمل میتونوم ره نتایجِ حاصل از تقویبِ  GGAنسکت ته تقویابِ  LDAتاه مقاادیوِ تجوتای
نزدیهتو است .ته عومه ااوِ قطکشِ اسپونی درتقویبِ  GGAدرجهت تهکودم نزدیکتو شادن
نتایج ته مقادیوِ تجوتی آنها میتاشد .درماقع اعمالِ قطاکشِ اساپونی تاهياورِرلِّی ااتاتهاای
شکهه م حجمهای تعادلی را تا تجوتاه نساکت تاه  GGAساازگارتو مایرناد راه ایان مسا له
درمورد سوستمهایی تا نظمِ مغنايوسی (مانندالنتانوو رومموت) يکوعی م قاتل پوشتونی است.
تا درنظوگوفتنِ قطکشِ اسپونی ،در نواحی درمنِ جایاااهی (تاون راوههاای ماافون -تاون) تاا
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افزایشِ عدد اتمی تصاحوحات نساکوّتی قاتالِ موحظاه مایشاود .تاوای در
تصحوحات نسکوّتی تایداز معادلۀ دیاوا

توشاتوِ مفهاو

اساتفاده شاود .از ایان معادلاه مشاخِّ

اسات راه

تاافزایشِ عدداتمی قطاکشِ اساپونی تاثاووِ توشاتوی خواهاد داشات .در حالات رلِّای افازایشِ
ااتتهای شکهه م در پی آن افزایشِ حجم پ

ازاعمالِ قطکش اسپونی ،ته علِّت پهنتوشادن

چاالی حالتها (یاراهشِ چاالی حالات هاا درساط ِ فومای)درایان حالات مایتاشاد.ایان
راهشِ چاالی تاتوجّه ته مدلِ استونو م پارامتوِ اساتونو( )Iراه تاه صاورت مشات ِ موتکاۀ دمّ ِ
 (I تعویاف مایشاود
انوژی تکادلی-همکستای نسکت ته گشاتامرِ مغنايوسای )  2E xc / M 2
قاتلِ توجوه است [ .]26همانيورره مشاهده مایشاود پهان شادگی پا

از اعماالِ قطاکشِ

اسپونی ته پارامتوِاستونو تستای دارد .ازآنجا ره نتایجِ ته دسات آماده در ایان تحقوا  ،پا
ازاعمالِ قطکشِ اسپونی حاری از افزایشِ حجامِ سالِّولِ ماحاد  LaCrO3مهعکای م در نتوجاه
پهن شدنِ چاالی حالتها (راهشِ چاالی در سط ِ فومی) میتاشد ،پ

نتوجاه مایگواویم

ره احتماال پارامتوِ استونو توای این توروبِ عددی تزرگتو از یک میتاشد .الکتِّه همانياور
ره در جدملِ( )1مشاهده مایرناوم در تقویابِ  ،LDAآااارِ قطاکشِ اساپونی تغوواوی ایجااد
نمیرنند .همچنون تا توجّه ته مقادیوِ ته دست آمده توای ااتت شکهه م حجمِ سلِّولِ ماحاد تاا
استفاده از تقویبهای شوبِ تعموم یافته م چاالی موضعی نتوجه میگواویم ،ایان تقویابهاا،
مقادیوِ رمتوی نسکت ته مقدارِ تجوتی این پارامتوها ته دست میدهند ره ته نظو مایرساد در
این تقویبها یک فشارِ مثکات نساکت تاه دساتااه مارد مایشاود راه مادملِ حجمای را نواز
میتوان تو اساسِ همان فشارهای اعمال شده ته دستااه توان رود .در رل مشااهده مای شاود
ره پارامتوهای ساختاری محاسکه شده تا استفاده از تقویبِ  GGAنسکت ته  LDAدر مقایساه
تا مقادیوِ تجوتی تواف ِ تهتوی دارد .عومه تاواین ،نزدیاکتاوین فاصالۀ تاون اتامهاا در ایان
توروب تواناو این است ره فاصلۀ تون اتمها ته ناو تقویاب اعماالی تاوای پتانساول تکاادلی-
همکستای ماتسته نوست م تنها ته ااتاتهاای شاکهه ماتساتهاناد م ایان فواصال ،تاوای تماامی
حالتهایی ره تا ااتت نظوی محاسکه شدهاند تا یهدیاو یهسان م توای تمامی حالتهای تاا
قطکشِ اسپونی م غوو قطکشِ اسپونی ره تا ااتت تجوتی محاساکه شادهاناد تاا یهادیاو یهساان
میتاشند.
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ب :میدان مغناطیسی فوق ریز

جهت مطالعۀ تهتو خواصِِّ سااختاری توروابِ النتاانوو رومموات ،حالاتهاای مغازی ،شاکه
مغزی م ظوفوت ،توای اتامهاای تشاهولدهنادۀ ایان تورواب در جادملِ()2آمرده شادهاناد.
همانيور ره در این جدمل مشاهده میرنوم اتمهای النتانوو م روم  ،هاو دم در اُرتوتاال d

توازِ ظوفوات خاود الهتاومن دارناد .الیاۀ ظوفوات اتامهاای  Laم  Crرا تاه توتواب نوارهاای
 6s 2 ,5d 1م  4s 1 ,3d 5تشهول میدهند .الهتومنهای مغزی گستوشِ فضایی رمی دارناد م
ته دلوالِ جایازیادگی در پوونادها نقاش چنادانی ندارناد امّاا الهتاومنهاای ظوفوات دارای
گستوشِ فضایی توشتوی هستند م در پووندها نقشِ اساسی ایفا میرنند.
جدول  :2حاالت نظوی مغزی م شکه مغزی م ظوفوت اتمهایLa، Cr،O .

ته يورِ رلِّی الهتومنهاای  dدر تعواونِ خاواصِِّ فلازات ماساطه غالاب هساتند م پُوشادنِ
جزئی نوارِ  dدراین دسته از فلزِّات سکب میشود هنااامیراه تورواب را در حالات قطاکشِ
اسپونی تورسی میرنوم ،سوساتم خاواصِِّ مغنايوسای پوادا رناد م هماون خاصاوّت تاعا

تاه

مجودآمدنِ مودانِ مغنايوسی فوقِ ریز میگودد .جادملِ ( )3موادانِ مغنايوسای فاوقِ ریاز را
توای اتمهای تشهولدهندۀ  ، LaCrO3نشان میدهد.
جدول  :3مودانِ مغنايوسی فوقِ ریز (تو حسبِ رولو گامس) توای اتمهای
تشهولدهندۀ توروبِ  LaCrO3مهعکی
مودانِ مغنايوسی

الهتومنهای

الهتومنهای

الهتومنهای

فوق ریزِ رل
ِ

شکه مغزی

مغزی

ظوفوت

300

-233/8

0

-1/327

-232/473

La

-

-48/928

0

-603/850

554/921

Cr

-

-20/009

0

-2/564

-17/445

O

تجوتی[]5

اتم
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ره مودانِ مغنايوسی فوقِ ریزِ تجوتی توای اتمِ النتانوم میتاشد .مودانِ مغنايوسی فوقِ ریاز از
سه منشث سهمِ اُرتوتالی ،سهمِ دمقطکی اسپونی مسهمِ تماسِ فومای حاصال مایشاود راه ساهمِ
اُرتوتالی م سهمِ دمقطکی اسپونی در تقارنهای مهعکی صفو مایتاشاند ،در نتوجاه ایان موادان،
ناشی از هو دم سهمِ الهتومنهای مغزی م الهتومنهاای ظوفوات خواهاد تاود.عومه تاو ایان
چون اتم های

 Laم Cr

در تلورِ  LaCrO3دارای گشتامرِ مغنايوسی هستند ایان گشاتامرها

در سلِّولِ ماحد تلور ،درمنِ روه های مافون-تون محاسکه می شاوند .گشاتامرِ مغنايوسای رالِِّ
تلور تا مجمو ِ گشتامرِ مغنايوسی اتمهای

 Cr ، Laم O

تواتو نمی تاشاد م ایان مسا له نشاان

دهندۀ آن است ره هناا ِ محاسکۀ گشتامر مغنايوسی توروبِ  ، LaCrO3الهتومنهای ناحواۀ
تااونِ جایااااهی نوااز مارد محاسااکات ماایشااوند .در جاادملِ ( ،)4مقاادار گشااتامرِ مغنايوساای
محاسکه شده در تقویبهای مختلف توای اتامهاای

La

 Cr ،م  ، Oدر النتاانوو رومموات م

همچنون گشتامرِ رلِِّ سلِّولِ ماحد این تلور تا مقادیوِ ته دست آماده توسّاط دیااوان مقایساه
شده است [ .]12همانيور ره از این جدمل مشاهده می شود نتایجِ ته دست آمده سازگاری
خوتی تا دیاو نتایج دارد م این سازگاری در تقویب  GGA 96  spنسکت ته  LSDAتوشاتو
است.
جدول  :4گشتامر های مغنايوسی محاسکه شده در تقویبهای مختلف
توای توروبِ النتانوو رومموت مهعکی
،FP-LAPW

گشتامرِ مغنايوسی
(توحسب مانتون توهو)

تجوتی

FPLSDA،LAPW

GGA 96  sp

-

-./07164

-./08915

2/63

2/49

2/51

-

0/021165

0/02107

B O 

]27[2/9

3/84003

3/20262

 B  LaCrO 

[]12

B  La 
B Cr 

3

پ :بار مؤثر

از جمله پارامتو دیاوی ره در مطالعۀ خواصِِّ ساختاری توروکات مورد توجّه مایتاشاد ،تاارِ
مؤاِّوِ اتم های تشهولدهندۀ این توروکات است .موازانِ ایان تاار م انحاوا

آن از تاارِ اسامی
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توروب ،تواناوِ مجود پووند روماالنسی در توروبِ مورد نظو مایتاشاد .در جادملِ ( ،)5تاارِ
مؤاِّوِ محاسکه شده توای اتامهاای تشاهول دهنادۀ ایان تورواب در تقویابهاای  GGA 96م
 LDAآمده م تا تارِ اسمی این اتمها مقایسه شدهاند.
جدول  :5تارِ مؤاِّوِ محاسکه شده توای اتمهای تشهولدهندۀ
توروبِ النتانوو رومموت مهعکی در رارِ حاضو

جدملِ ( )5گویای آن است ره در توروبِ  LaCrO3مهعکی ،ته يورِ متوسّط تاوای هاو
اتمِ النتاانوو  1/74الهتاومن ،هاو اتامِ راوم  2/2الهتاومن م تاوای هاو اتامِ ارساوژن 1/82
الهتومن مجود دارد .تناتواین فومولِ یاونی تاوای ایان تورواب تاه صاورت
نوشته میشود .انحوا

1.74 2.2 1.82
La Cr O 3

از فومولِ اسمی  ، La 3Cr 3O32دلول تو مجاود پووناد روماالنسای تاون

عناصوِ تشهول دهندۀ  LaCrO3در فازِ مهعکی است .از يو

دیاو تا افزایشِ فشار ،حجامِ

سلِّولِ ماحد م پارامتوِ شکهه راهش مییاتند؛ ره این امو تا ماقعوّات موجود سازگاری دارد.
ج :تراکمپذیری

توارمپایوی ته صورت عه ِ مدملِ حجمی تعویف م مادملِ حجمای نمایااناوِ اساتحها ِ
تلور است .هوچه مدملِ حجمی توشتو تاشد ،استحها ِ تلور نوز توشاتو اسات .در ایان تحقوا ،
مقدارِ توارم پایوی ته دست آمده از تقویبِ  ، GGA 96  spتوای توروبِ النتانوو رومموت
مهعکی تواتو

1

) (GPa

 5/32 10-3میتاشد .مقدارِ نسکتا تاالی مادملِ حجمای در النتاانوو

رومموت مهعکی ،نشان میدهد ره این توروب یک جسامِ نساکتا ساخت اسات م تاه راحتای
تغووو شهل نمیدهد م توای ایجاد تغوووشهل در تلورِ آن اناوژی زیاادی الز اسات .ارناون
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توارمپایوی خطِّی در راستای محاورِ  aرا حساا

مایرناوم .تاوارمپاایوی خطِّای ) (k r

راتطۀ زیو ته دست میآید:

V0 d ln r
B0 dV

( )1

از

kr 

در این راتطاه r ،نمایااناو پاارامتوِ شاکهه ( )aمایتاشاد V0 ،حجامِ تعاادلی م  B0مادملِ

حجمی در فشارِ صفو است .توای ته دست آمردنِ توارمپاایوی خطِّای در راساتای  ،aاتتادا

نمودارِ  lnaتوحسبِ حجم رسم گودید ،ره نمودارِ آن در شهلِ( )3نشاان داده شاده اسات.
سپ

تا محاسکۀ شوبِ این نمودار م تا جایاااری مقاادیوِ  V 0م  B 0از جادملِ ( )1در راتطاۀ

( ،)1مقدارِ توارمپایوی خطِّی درراستای محورِ  aمحاسکه شده است.

شکل  :3نمودارِ تغوووات  ،Lnaتو حسبِ حجم توای تلورِ  LaCrO3در فازِ مهعکی

از آنجا ره توروابِ النتاانوو رومموات در فاازِ مهعکای در تماامی جهاتهاای تلاوری
توارمپایویهای یهسانی دارد ،ته نظو میرسد ره ایان تورواب ،یاک توروابِ همسااناود
میتاشد .نتایجِ محاسکات توارمپایوی حجمی م توارمپایوی خطی در تقویبهای مختلف
در جدملِ ( ،)6آمده است.
تا توجّه تاه جادملِ ( ،)6مشاخِّ

مایشاود راه در تقویابِ  GGA 96تاا قطاکشِ اساپونی،

ش اساپونی افازایش ماییاتاد م در
توارم پایوی ته مقدا ِر رمی نساکت تاه حالات تادمن قطاک ِ
تقویبِ  LDAدر هو دم حالت یهسان میتاشد؛ می تاوان نتوجاه گوفات ایان تاوهمهنشهاا
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رمی خواصِِّ ساخ تاری سوستم تثاو ِو چنادانی ندارناد .همچناون تاو يکا ِ ايِّوعاات فعلای ماا
هنوزدادههای تجوتی توای توارمپایوی خطِّی م حجمی النتانوو رومموت مهعکای گازارش
نشده است تا تتوان تا آن مقایسه نمود.
جدول  :6مقادیوِ توارمپایوی تلورِ  LaCrO3در فازِ مهعکی در تقویبهای مختلف.

چ :چگالی اَبر الکترونی

چاالی اَتوِالهتومنی ره همان چاالی تار است ،در ماقع نحوۀ توزیعِ تار در ايوا
نشان میدهد .تا توجّه ته موزانِ توزیعِ تار در ايوا
تشخو

اتامهاا را

اتمها ،میتوان ناو ِ پووناد تاون آنهاا را

داد .توارمِ زیاد الهتومن تون دم اتم نشاندهندۀ قوی تودن پووند تون آنها م توارمِ

رمتوِ الهتومن تونِ دم اتم ،پووند ضعوفتوی را تون آنها نشان میدهد .نماودارِ چااالی تاار
نشاندهندۀ توارمِ الهتومنها در مهانهای مختلف میتاشد م از رمی آن میتاوان دریافات
در چه نقايی توارمِ الهتومن توشتو م در چاه نقاايی تاوارمِ الهتاومن رمتاو اسات .چااالی
اَتوِالهتومنی توروبِ  LaCrO 3مهعکی در صفحۀ ( )110در دم م سه تُعاد در شاهلِ( )4نشاان
داده شده است .همانيو ره در این شهلها میتونوم توشتوین توارمِ تار در ايوا

اتمهای

ارسوژن ته چشم میخورد ره داللت تو الهتومن دمستی تاالی این اتم در توروب دارد .تعد
از ارسوژن توشتوین توارم در ايوا

اتمِ روم دیده میشود م درايوا

اتمهای النتاانوو

چاالی تارِ اندری مجود دارد ره نشان میدهد اتمهاای النتاانوو الهتاومنهاای خاود را از
دست دادهاند .در چنون ساختاری ته دلولِ مجود راتوونهای  Cr + 3 ،La+3مآنوون  ،O -2تون
اتمهای ارسوژن م همچنون تونِ اتمهاای راوم م ارساوژن پووناد قاوی روماالنسای توقاوار
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است ره در صفحۀ ( )110نشان داده شده است .الز ته ذرو است ره مجود آنوونِ ارسوژن
تاع

پووند تونِ روم م النتانوو است .توزیعِ همانِ تارِ دیاو اتمهای النتاانوو م همچناون

اتمهای روم نشاندهندۀ این است ره تاون اتامهاای  La-Laم  Cr-Crپووناد فلازی مجاود
دارد.

شکل  :4نمودارِ چاالی اَتوِ الهتومنی توروبِ  LaCrO 3مهعکی
در صفحۀ (( )110الف) در سه تُعد ( ) در دم تُعد همواه تا مشاررت

 -4نتیجهگیری

در این مقاله میژگیهای ساختاری النتانوو رومموت در فاازِ مهعکای تاا رمشِ FP-LAPW

مورد تورسی قوار گوفت .نتاایج نشاان مایدهاد راه در نظوگاوفتنِ اااوات قطاکشِ اساپونی،
تغوووات جزئی در پارامتوِ شکهۀ تعادلی این توروب ایجاد میرند ره این تغوووات در جهات
تهکود نتایج م نزدیک شدن آنها ته مقادیوِ تجوتی میتاشد .همچناون مقادارِ مادملِ حجمای
محاسکه شده داللت تواستحها ِ تاالی النتانوو رومموت دارد .عومه تواین از مطالعۀ چااالی
اَتوِ الهتومنی درمییاتوم ره تاونِ اتامهاای راوم مارساوژن پووناد قاوی روماالنسای م تاون
اتمهای  La-Laم Cr-Crپووند فلزی توقوار اسات .نتاایجِ محاساکات توااناوِ ساازگاری تهتاوِ
تقویبِ  GGAتا نتایجِ تجوتی نسکت ته  LDAاست.

... خواص ساختاری النتانیوم کرومیت در فا ِز مکعبی
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