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بررسی حالتهای باری و مغناطیسی اتم آهن آالئیده شده در ساختار
روتایل TiO2
عادله مخلص گرامی ،مهدی

واعظزاده

گروه حالت جامد ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران

چکیده
در این مقاله ،خواص ساختاری و مغناطیسی حالتهای یونی  Feآالئیده شده در ساختار روتایل ) TiO2 (rutileبا استفاده از نظریة
تابعی چگالی محاسبه گردیده است .بهمنظور مطالعه حالت باری اتم آهن و نقش آن در خواص مغناطیسی ،پیکربندیهای گوناگونی
از اتم آهن با حضور و عدم حضور تهیجایی اتم اکسیژن در شبکة بلوری  TiO2در نظر گرفته شده ،و تأثیر تهیجایی اتم اکسیژن
بر روی ساختار الکترونی هر پیکربندی مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی نمودار چگالی حالت انرژی مربوط به پیکربندی بین
شبکهای اتم آهن بههمراه تهیجایی اکسیژن نشان میدهد که حالت باری پایدار برای اتم آهن 2+ ،است .در ادامه ،اثر تغییر ساختار
شبکه از طریق تغییر مکان تهیجایی اکسیژن نسبت به آهن جایگزیده در جایگاه  Tiبرای سایر حالتهای یونی  Feدر نمودار
چگالی حالت نیز مورد بحث قرار گرفته است .بهمنظور بررسی دقیقتر حالتهای یونی اتم آهن از طریق موقعیت شبکهای آن،
پارامترهای مربوط به شیفت ایزومری ( )δو شکافتگی چهارقطبی ( )Δمحاسبه شده ،و نتایج آن با نتایج تجربی طیف سنجی موسبائر
مربوط به حالتهای باری  Fe2+و  Fe3+مقایسه شده است.

کلیدواژگان :نیمرسانای مغناطیسی آالئیده شده ،نظریة تابعی چگالی ،حالتهای باری ،شیفت ایزومری ،شکافتگی چهارقطبی.
مقدمه
نیمرسانای مغناطیسی آالئیده شده 4با توجه به دارا

و همچنین ایجاد خـواص مغنـاطیسی در آن میشـود

بودن دو خاصیت مهم نیمرسانایی و مغناطیسی ،و نیز

[ .]6-8با توجه به وابستگی رفتار مغناطیسی این آلیاژ

کاربرد فراوانی که در ساخت وسایل اسپینترونیک و

به حالتهای یونیای که فلز آهن بعد از کاشت در

صنعت دارد ،اخیراً مورد توجه بسیاری از پژوهشگران

شبکة  TiO2بهخود میگیرد ،بررسی این حالتها از

در زمینههای مختلف اپتیکی و مغناطیسی قرار گرفته

اهمیت فراوانی برخوردار است [ .]3این مطالعات از

است [ .]4-2اینگونه مواد از طریق آالئیده شدن

طریق دو روش تجربی و تئوری قابل انجام است .در

نیمرسـاناها ،از جمله  ،MgO ،ZnOو  TiO2با فلزهای

رهیافت تجربی ،یکی از روشهایی که برای مشخص

گذار ایجاد میگردند [ .]9-5مطالعات اخیر نشان

کردن حالت یونی فلزات آالئیده شده در نیمرساناها

میدهد که حضور آهن در آلیاژ  Ti1-xFexOموجب

بهکار میرود ،استفاده از طیفسنج موسبائر 2است [.]40

ارتقاء خواص اپتیکی آن نسبت به نیمرسـانای ،TiO2

مطالعه این موضوع ،یکی از زمینههای تحقیقاتی در

نویسنده مسئولmehdi@kntu.ac.ir :

Diluted magnetic semiconductors (DMS) 1
Mössbauer spectroscopy 2
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مرکز بزرگ هستهای اروپا (ایزولده/سرن )9بهشمار

بررسی ،محاسبات با استفاده از تقریب شیب تعمیمیافته

میرود ،و نتایج آن در مقاالت مختلف ارائه شده است

با تابعی پردو-بورک ارنزرهوف ) ]48[ (PBEانجام

[.]9-5

پذیرفته است .برای شبیهسازی حالتهای باری مختلف

بهدلیل اینکه دستیابی به اطالعات ساختاری و اسپینی

یون مغناطیسی آهن در شبکة بلوری روتایل  ،TiO2سه

آلیاژ  Ti1-xFexOبا استفاده از نتایج تجربی بهطور دقیق

پیکربندی متفاوت درنظر گرفته شده است .در تمام

امکانپذیر نمیباشد ،بررسی چگونگی تشکیل

پیکربندیها ،از یک ابرسلول ( )2×2×1با تعداد کل 36

ساختارهای مختلف برای حالتهای یونی آهن از طریق

اتم استفاده شده است ،که با دو برابر کردن محورهای

روش تئوری ضروری است .در این مقاله ،موقعیتهای

( )x,yو چهار برابر کردن محور  zسلول واحــد آن بـا

مختلف یون آهن در شبکه بلوری با استفاده از نظریة

ثـابت بهـیـنة شـبکـه ()a,b=1/531 Å ،c=2/353 Å

تابعی چگالی در نرمافزار  WIEN2kشبیهسازی شده،

بهدست میآید .همچنین ،مقادیر شعاع مافین-تین برای

و حالتهای الکترونی و رفتار مغناطیسی آنها از طریق

اتمهای موجود درشبکه  TiO2در شـرایط جایگزینی

تحلیل نمودار چگالی حالت مورد مطالعه قرار گرفته

 Feدر جایگاه  Tiبرابر  2/02 a.u.بـرای 2 a.u. ،Fe

است .همچنین بهمنظور بررسی دقیق حالتهای یونی

برای  ،Tiو  4/58 a.u.برای  Oدر نظر گرفته شدهاند.

آهن در شبکه بلوری  ،TiO2نتایج محاسبه شده شیفت

همچنین این مقادیر در شرایط بین شبکهای اتم  Feبه

ایزومری و شکافتگی چهارقطبی مربوط به هر پیکربندی

 4/65 a.u.برای  4/62 a.u. ،Feبرای  ،Tiو 4/15 a.u.

با نتایج تجربی گزارش شده در مقاالت []5,44-46

برای  Oتبدیل شدهاند .در محاسبات انجام شده ،انرژی

مقایسه شده است.

جدایی که برای جداسازی حالتهای ظرفیت از

روش محاسبات

حالتهای مغزه مبنا قرار داده شده ،برای دو حالت فوق

محاسبات این مقاله از طریق روش امواج تخت بهبود

بهترتیب  -6Ryو  -1Ryاست .مقدار پارامتر همگرایی

یافتة خطی با پتانسیل کامل ) (FP-LAPWدر

 RmtKmaxبرابر  8در نظر گرفته شده است .در این

چارچوب نظریة تابعی چگالی کوهنشم با استفاده از

عبارت Rmt ،شعاع کرۀ مافین-تین ،و  Kmaxبیشترین

کد محاسباتی  WIEN2kانجام شده است [ .]41الزم

مقدار بردار موج برای بسط تابع موج در فضای

به ذکر است که بهدلیل نامشخص بودن پتانسیل تبادلی

بینجایگاهی است .همچنین مقدار بهینه برای قطع بسط

همبستگی ،برای حل معادالت تک ذرهای کوهن شم

پتانسیل و چگالی الکترونی در ناحیة بینجایگـاهی،

عموماً یکی از تقریبهای چگالی موضعی (LDA) 1و

 42 (Ry)1/2محاسـبه شـده است .در منطـقة اول

شیب تعمیمیافته (GGA) 5اعمال میشود .در این

بریلوئن سلول واحد  ،TiO2تعداد نقطههای فضای

CERN/ISOLDE 3
Local density approximation 4

Generalized gradient approximation 5
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وارون ) (kpointبا استفاده از همگرایی انرژی به 500

در حضور میدان الکتریکی نامتقارن که بهوسیله توزیع

نقطه ،که با مش یکنواخت ( )6×6×40و  90نقطة

بار الکتریکی غیریکنواخت ایجاد میگردد ،سطوح

کاهشناپذیر معادل است ،بهینه شده است .در نتیجه،

انرژی هستهای شکافته میشود .مقدار این شکافت از

بهمنظور دستیابی به مقدار دقیق پتانسیل خودسازگار

طریق تانسور گرادیان میدان الکتریکی ،که بر اساس

انرژی کل ابرسلول ( ،)2×2×1مش ( )9×9×2برای

مؤلفههای اصلی  VZZو پارامتر نامتقارن  ηبیان میشود،

ایجاد نقاط تقلیلناپذیر  kبکار گرفته شده است.

و نیز گشتاور چهارقطبی تعیین میگردد .این مقدار برای

محاسبات خودسازگار با قطبش اسپینی بر مبنای

ایزوتوپ  51Feاز طریق رابطه:

همگرایی انرژی  0/0004انجام شده است.

eQVZZ
4
1  2 / 3
2
محاسبه شده است .در این رابطه e ،اندازه بار الکتریکی

پارامترهای مهم مربوط به مشخصه حالتهای یونی اتم
آالئیده آهن در شبکه بلوری  TiO2در دستگاه موسبائر،
شیفت ایزومری 6و شکافتگی چهارقطبی 1است که
میتوان این پارامترها را در چارچوب نظریة تابعی
چگالی محاسبه نمود.
شیفت ایزومری ،که ناشی از ترم برهمکنش
الکتروستاتیکی بین توزیع بار هسته و الکترونهای
اوربیتال s-میباشد ،از طریق رابطة 4محاسبه میگردد

EQ 

الکترون است ،و مقدار ثابت گشتاور چهار قطبی
 ]24[ Q=0.16∙10-28 m2در نظر گرفته شده است.

بحث و نتیجهگیری
در شرایط محیطی و حالت تعادل ترمودینامیکی،
دیاکسید تیتانیوم دارای ساختار روتایل میباشد .این
ساختار به گروه فضایی  p42/mnmتعلق دارد .در این
شبکه ،هر اتم  Tiبه شش اتم اکسیژن ،شامل چهار

[:]43
)    ( S   A

4

همسایة اول و دو همسایة دوم ،مقید شده است.
همانطور که در شکل4الف نمایش داده شده ،گاف

که در آن  ρAو  ρsبهترتیب چگالی الکترونهای

انرژی  TiO2با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته،

اوربیتال s-در منبع و ماده مورد آزمایش میباشند .از

 ≈2 eVمحاسبه گردید .اگرچه این مقدار در توافق

آنجا که نتایج تجربی گزارش شده در این پژوهش

بسـیار خوبی با نتیجة ارائـه شـده در مرجع [eV( ]22

در  TiO2است ،بنابراین

 )Eg≈4/36میباشد ،اما با مقدار تجربی گزارش شدۀ

ساختار مکعبی مرکز پر آهن برای محاسبه  ρAبهکار

آن ( ]29[ )9 eVمتفاوت است .این اختالف ناشی از

رفته ،و مقدار ثابت کالیبراسیون  αبرابر با a.u.3mm/s

وجود محدودیتهایی در تقریب شیب تعمیمیافته

 0-0/23در نظر گرفته شده است [.]20

است .بهمنظور کاهش این اختالف ،با اعمال پتانسیل

مربوط به ایزوتوپ

51Fe

برهمکنش  U= 8eVبه تراز انرژی  dنوار ظرفیت اتم

Isomer shift 6

Quadrupole splitting 7
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 Tiدر تقریب  ،GGA+Uگاف انرژی نواری  TiO2به
مقدار  9/2eVافزایش یافته است (شکل4ب).

الف

شکل .2سه پیکربندی متفاوت  Feدر ساختار بلوری روتایل ،TiO2
ب
شکل .1ساختار باند نواری شبکه بلوری  TiO2محاسبه شده در تقریب
الف)  GGAو ب) .GGA+U

با توجه به اینکه نتایج حاصل از تقریب  GGAبرای
حالتیکه آهن در ساختار شبکه  TiO2آالئیده شده
است ،نسبت به تقریبهای  LDAو  GGA+Uتطابق
بیشتری با نتایج تجربی ارائه شده در این مقاله دارند،
بنابراین تنها نتایج حاصل از تقریب  GGAدر این مقاله
گزارش شده است.

الف)جایگزینی آهن در جایگاه  ،(FeTi) Tiب)جایگزینی آهـن در
جایگاه  Tiبا تهیجایی یک اتم اکسیژن از اطراف آن ) ،(FeTi+VOو
پ)جایگزینی بین شبکهای اتم آهن با تهیجایی اتم اکسیژن در اطراف
آن ).(FeI+VO

با آالیش اتم آهن در شبکة  ،TiO2حالتهای باری
متفاوتی برای اتم آهن ایجاد خواهد شد .برای بررسی
این حالتها ،سه پیکربندی متفاوت از آهن در ساختار
بلوری ابرسلول  ،TiO2شامل :الف)جایگزینی آهن در
جایگاه  (FeTi) Tiب)جایگزینی آهـن در جایگاه
 Tiبا تهیجایی یک اتم اکسیژن از اطراف آن
) ،(FeTi+VOو پ) جایگزینی بین شبکهای اتم آهن
با تهیجایی اتم اکسیژن در اطراف آن ) ،(FeI+VOدر
نظر گرفته شده است (شکل.)2
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در پیکربندی اول ( ،)FeTiبا توجه به حالت باری 1+

که در شکل دیده میشود ،از آنجا که اثر تهیجایی

اتم  Tiدر شبکه ،اتم آهن نیز بعد از جایگزینی حالت

اکسیژن بر روی حالتهای اشغال شده و غیر اشغالی

باری  Fe4+را بهخود خواهد گرفت .ازآنجا که تقارن

زیر ترازهای انرژی یون آهن بسیار ناچیز است ،حالت

اتم آهن هشتوجهی ( )octahedralاست ،تراز انرژی

الکترونی یون  Feبسیار نزدیک به فرم پیکربندی اول

 dنوار ظرفیـت آن به دو زیر تراز انـرژی با تبهگنی

(↓ d4)t2g3↑,t2g1بهدست آمده است .تنها اثر این

سهگانه  t2gو دوگانه  egشکافته میشود .نمودار چگالی

تهیجایی ،بر روی گاف انرژی مشـاهده میشود که با

حالت الکترونی برای این پیکربندی در شکل (-9الف)

برانگیخته کردن الکترونهای زیر تراز  t2gدر حالت

نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،

اسپین باال موجب کاهش گاف انرژی نواری میشود.

حالتهای سهگانه  t2gبرای اسپین باال کامالً اشغال شده

اکسیژن است ،ادغام شدهاند .درحالیکه برای حالت
اسپین پایین ،تنها یک حالت از سه حالت زیر تراز ،t2g
که در پایین انرژی فرمی واقع شده ،توسط الکترون
اشغال شده است .بنابراین ،اتم آهن دارای حالت
الکترونی (↓ d4)t2g3↑,t2g1خواهد بود .در پیکربندی

)Density of state (arbitrary unit

و با قسمت باالیی باند ظرفیت ،که ناشی از تراز p

25
Tot DoS
20
3d of Fe
t2g
15
10
eg
5
0
-5
eg
-10
t2g t2g
-15
-20
EF
(الف)
-25
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
)Energy (eV

اول ،حالت ناپایدار  FeO2ایجاد میگردد که از لحاظ

[ .]6از اینرو میتوان به دو حالت قابل دسترس بعد از
آالیش آهن در ساختار  ،TiO2یعنی پیکربندیهای
(ب) و (پ) ،اشاره نمود.
چگالی حالت الکترونی مربوط به پیکربندی دوم در
شکل(-9ب) نشان داده شده است .در این پیـکربندی،

)Density of state (arbitrary unit

تجربی امکان تشکیل چنین ساختاری بسیار پایین است

25
Tot DoS
20
3d of Fe
15
t2g
10
eg
5
0
eg
t2g
-5
-10
-15
-20
(ب)
EF t2g
-25
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
)Energy (eV

اثر حذف یکی از اتمهای اکسـیژن کـه در فـاصــلة

شکل .3چگالی حالت الکترونی مربوط به پیکربندی الف) جایگزینی Fe

بسیار نزدیـک از آهـن واقـع شـده (،)dFe-VO=4/35Å

در جایگاه  (FeTi) Tiب) جایگزینی آهن در جایگاه  Tiبا تهیجایی یک

بر ساختار الکترونی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
برای این حالت ،در محل تهیجایی اکسیژن ،که بهوسیلة
دو اتم  Tiو یک اتم  Feدر همسایگی اول آن احاطه
شده است ،حالت  VO2+ایجاد خواهد شد .همانطور

اتم اکسیژن از اطراف آن در فاصله .(FeTi+VO)،dFe-VO=4/35Å

با افزایش فاصلة تهیجایی اکسیژن نسبت به اتم آهن،
چگالی حالت الکترون رفتار متفاوتی را نشان خواهد
داد؛ بهطوریکه برای حـالت با فاصله ،dFe-VO=9/50Å
هر تهیجایی اکسیژن از طریق سه اتم  Tiدر همسایگی

بررسی حالتهای باری و مغناطیسی اتم آهن....
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اول احاطه میشود .در این شرایط ،همانطور که در

مقـایسة شکلهای (-1الف) و (-1ب) نشان میدهد که

شکل(-1الف) نشان داده شده ،حالت باری  VO4+بـرای

برای حالت باری  Fe3+رفتار نیمفلزی مشاهده نشده

تهیجایی اکسیژن بهدست خواهد آمد .اثر تهیجایی

است .خواص مغناطیسی بهدست آمده برای حالت باری

اکسیژن بهصورت یک قله در پایین انرژی فرمی برای

 Fe2+مطابقت بسیار خوبی با نتایج تجربی گزارش شده

حالت اسپینی باال مشاهده میشود که نشاندهندۀ انتقال

در مرجع []1

دارد.

یک الکترون به اتم آهن است .بنابراین حالت الکترونی
Tot DoS
3d of Fe

حالت باری مربوط به آن  Fe3+است .بر اساس

eg
VO

شبیهسازی انجام شده در این مطالعه ،مقدار گشتاور

eg

مغناطیسی اتم آهن  4/00 μBمحاسبه شده است.
بهعنوان حالت پایدار دیگری که بعد از آالیش اتم Fe

t2g

6

(الف)
5

t2g

EF
4

3

2

1

0

)Energy (eV

در ساختار بلوری  TiO2ایجاد میگردد ،میتوان به
Tot DoS
3d of Fe

dxz
dyz

تقارن شبکهای اتم آهن در موقعیت بین شبکهای با
حذف یک اتم اکسیژن از اطراف آن شکسته شده ،و

شکل(-1ب) ،حالتهای الکترونی اشغال شده در

(ب)
6

dz 2
dx2-y 2

dz 2 dxy
dxz
dx2-y 2
dyz

منجر به شکافت تراز  dانرژی  Feبه سـه زیر تراز
5

dxy

EF
4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-6

)Density of state (arbitrary unit

پیکربندی ( )FeI+VOاشاره نمود .در این پیکربندی،

انرژی ( )dZ2,dx2-y2/dxy/dxz,dyzمیگردد .با توجه به

-1

-2

-3

-4

-5

)Density of state (arbitrary unit

یون آهن به فرم (↓ d5)d4↑,d1تبدیل خواهد شد ،که

t2g

25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-6

)Energy (eV

اسپین باال و پایین بهترتیب مربـوط به حالتهـای

شکل .4چگالی حالت الکترونی مربوط به پیکربندی الف) جایگزینی

() )↑↓(dZ2,dx2-y2)/ ↑↓dxy/↑↓(dxz,dyzمیباشد .در

آهن در جایگاه  Tiبا تهیجایی یک اتم اکسیژن از اطراف آن در فاصله

نتیجه حالت الکترونی اشغال شدۀ اتم  d6 ،Feبا گشتاور

 (FeTi+VO) ،dFe-VO=9/50Åب) جایگزینی بین شبکهای آهن با
تهیجایی یک اتم اکسیژن از اطراف آن ).(FeI+VO

مغناطیسی  4/91 μBبهدست آمده است ،که مربوط به
حالت باری  Fe2+میباشد.

بهمنظور بررسی دقیق حالتهای باری مشاهده شده در

همانگونه که در شکل (-1ب) مشاهده میشود ،در

نمودار تابعی چگالی ،نتایج محاسبه پارامترهای شیفت

وضعیت اسپین باال بخشی از انرژی تراز  dمربوط به

ایزومری و شکافتگی چهار قطبی برای دو حالت قطبیده

 ،Feاز تراز انرژی فرمی عبور کرده است .بنابراین در

و غیر قطبیده اسپینی هر پیکربندی بیان شده در جدول

این حالت ،بخشی از تراز پر میباشد و در نتیجه انتظار

 4با نتایج تجربی مربوط به حالتهای باری  Fe2+و

میرود که ماده رفتار فرومغناطیس از خود نشان دهد.

 ،Fe3+در شکل  5مقایسه شده است .با توجه به مقاالت

مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای،
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تجربی ارائه شده در این زمینه توسط گروههای

حالت باری  Fe+3دارد .این نتایج ،با نتایج مربوط به

تحقیقاتی گوناگون [ ]5,44-46برای حالت باری ،Fe3+

حالت باری آهن مشاهده شده در نمودار چگالی حالت

محدودۀ مقادیر پارامترهای شیفت ایزومری و شکافتگی

(شکل -1الف) در توافق است.

چهار قطبی بهترتیب در بازۀ  δ= 0/46-0/52 mm/sو

جدول .1مقادیر محاسباتی شیفت ایزومری  δو شکافتگی چهارقطبی Δ

 ΔEQ= 0/16-0/81 mm/sگزارش شده است .و

برای حالتهای غیرقطبیده و قطبیده اسپینی در پیکربندیهای متفاوت.

Δ

)(mm/s

δ

)(mm/s

Δ

در شرایطیکه آهن در جایگاه  Tiجایگزیده باشد،

)(mm/s

با توجه به نتایج محاسباتی گزارش شده در جدول،4

δ

مستطیلی در نمودار شکل 5آورده شده است.

)(mm/s

= ΔEQارائه شده است .این بازهها بهصورت ناحیه

در شبکه

در بازه  δ= 0/16-4/45 mm/sو 4/81-2/13 mm/s

اسپینی

قطبیده اسپینی

موقعیت اتم آهن

همچنین محدوده این مقادیر برای حالت باری ،Fe2+

حالت قطبیده

حالت غیر

dVO
)(Å

2/89

0/92

4/41

0/95

---

FeTi

0/12

0/55

0/11

0/61

4/35

FeTi+VO

4/24

0/13

0/55

0/54

9/50

FeTi+VO

2/96

0/68

2/04

0/16

4/66

FeI+VO

مقادیر پارامترهای فوق ریز موسبائر برای حالتهای
غیرقطبیده و قطبیده اسپینی در بازه نتایج تجربی مربوط

همچنین برای پیکربندی سوم  ،FeI+VOنتایج

به حالتهای باری  2+و  9+قرار نگرفته است .زیرا در

محاسباتی مربوط به شیفت ایزومری برای حالت

این پیکربندی ،حالت باری آهن با استفاده از نمودار

غیرقطبیده اسپینی ،و شکافتگی چهارقطبی برای دو

چگالی حالت آن  1+تخمین زده شده است.

حالت قطبیده و غیرقطبیده اسپینی ،در محدوده مقادیر
2+

تجربی حالت باری  Feبدست آمده است.

در حالت پیکربندی دوم همانطورکه در شکل 5
مشاهده میشود ،با ایجاد تهیجایی اکسیژن از اطراف

4

)FeTi (N.S

3.5

)FeTi (S

اتم  Feدر شبکه و با تغییر فاصله آن نسبت به اتم ،Fe

)FeTi+VO,dVO=1.95 (N.S

3

)FeTi+VO,dVO=1.95 (S

+2

)FeTi+VO,dVO=3.50 (S

چهارقطبی به مقادیر تجربی مربوط به حالت باری 9+

Fe

2

)FeI+VO (N.S
)FeI+VO (S

1.5

نزدیک میگردد و میتوان نتیجه گرفت که حالت باری

1

آهن از حالت ناپایدار  Fe4+به حالت پایدار Fe3+

تبدیل میشود .بهطوریکه برای حالت با فاصله

Fe+3
2

1.5

1

) (mm/s

0.5

0.5
0
0

تهیجایی  ،dFe-VO=9/50Åنتایج محاسبه شده شیفت

شکل .5مقایسه میان نتایج محاسبه شده پارامترهای شیفت ایزومری و

ایزومری برای دو حالت قطبیده و غیر قطبیده اسپینی،

شکافتگی چهار قطبی برای دو حالت قطبیده ( )Sو غیر قطبیده اسپینی

و شکافتگی چهارقطبی برای حالت غیرقطبیده اسپینی،

( )N.Sدر پیکربندیهای مختلف با نتایج تجربی که بازه مقادیر آن

توافق بسیار خوبی با نتایج بهدست آمده تجربی برای

بهصورت ناحیه مستطیلی در شکل نشان داده شده ،مربوط به حالتهای
باری  Fe2+و  Fe3+در بلور  TiO2است.

) (mm/s

مقادیر محاسباتی شیفت ایزومری و شکافتگی

)FeTi+VO,dVO=3.50 (N.S

2.5

....بررسی حالتهای باری و مغناطیسی اتم آهن
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 از این.طریق نظریة تابعی چگالی محاسبه شده است
 درFe  برای بررسی حالتهای باری ممکن یون،نتایج
 که هدف اصلی، با ساختار روتایلTiO2 شبکه بلوری
، بر طبق نتایج. استفاده شده است،این پژوهش بوده
 با افزایش فاصلةFeTi+VO برای پیکربندیهای
Fe  حالت باری،تهیجایی اکسیژن نسبت به اتم آهن

 تبدیل شده است؛ بهطوریکه در فاصلة9+  به1+ از
 از طریق توافق بسیار،dFe-VO=9/50Å تهیجایی
نزدیک نتایج محاسبات شیفت ایزومری و شکافتگی
چهارقطبی با نتایج گزارش شده تجربی مربوط به
 و همچنین با توجه به چگونگی،Fe3+ حالت باری
 آهن در نمودارd اشغال اوربیتالهای تراز انرژی
چگالی حالت مربوطه میتوان به حالت باری پایدار
 با انجام محاسبات مشابه. برای اتم آهن دست یافت9+
 بهدستFe2+  حالت باری،FeI+VO برای پیکربندی
 و شواهدی از بروز رفتار فرومغناطیسی مشاهده،آمده
.شده است
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Investigation charge and magnetic states of Fe atom doped
rutile TiO2
Adeleh Mokhles Gerami, Mehdi Vaez-Zadeh
Department of Physics, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
Abstract
The structural and magnetic properties of Fe doped rutile TiO2 are calculated using density
function theory. In order to study the different charge states of Fe, and their role in the magnetic
properties as well, the various configurations of Fe are considered. Moreover, the effect of oxygen
vacancy on electronic structure of each configuration is investigated. The results corresponding
to the density of state energy in the configuration of interstitial Fe with oxygen vacancy show that
the charge state of Fe is 2+. Furthermore, by changing the distance between vacancy oxygen and
substantial Fe at Ti site, the effect of crystalline structures on other possible charge states of Fe is
discussed. In order to shed light on charge states of Fe by its location on lattice, the hyperfine
parameters of isomer shift and quadrupole splitting are calculated, and the results are compared
with available experimental Mössbauer results for Fe2+ and Fe3+ charge states.
Keywords: Diluted magnetic semiconductors, Density function theory, Charge states, Isomer
shift, Quadrupole splitting



Corresponding Author: mehdi@kntu.ac.ir

