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 بر پایه نظریه تابع چگالیبر اساس فشار منفی پایداری اکسید های نقره ساختار و بررسی  ومطالعه 
 1احمد،  ؛ یزدانی 1، فریبا احمدی ؛ 1مهاجران ، عمار ؛ 1سجاد، حمره

 گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 1

 چكیده
عنصر الکترون  کیدهد که با  یم لیتشک داریپا دیاکس یباال در فلزات واسطه در صورت شیکه حاالت اکسادهد  ینشان م یبر اساس شواهد تجرب یمدل الکترون کی

با  داریپا یحالت ها یشود ول یمشناخته  ژنیبا اکس بیدر ترک Ag(II) یتیو دو ظرف Ag(I) یتیظرف کیاگر چه نقره به عنوان نقره  ن،یشوند. بنابرا بیدهنده ترک

که در  یبگونه ا هااتم گاهیجا ییجابه جا بر ییایمیو اعمال فشار ش  ستمیحاکم بر س یمقاله با استفاده از معادله ها نیمشاهده نشده ست.در اباالتر  شیعدد اکسا

ها  ستمیحسب حجم سفشار بر  رییتغ ی. مشاهدات ما بر رواستایداری اکسید های نقره بررسی شده پ اند ساختارشرکت کرده ممینیو م یستالیساختار کر ازف رییتغ

کند  یم هیرا توج (تر یر منفابه سمت فش) Ag3O4 به Ag2O نقره از دیاکس یداریناپا ،افتهیو امواج تخت بهبود  یتابع چگال هیبر نظر یحاصل از محاسبات مبتن
 با افزایش حجم فشار سیستم منفی تر شده و سیستم ناپایدار می گردد. که نستیا انگریکه ب
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Abstract  
 

An electronic model based on the empirical observations indicates that high oxidation states of transition metals 

can be stabilized if they would be compounded by the addition of an electropositive element. Thus, although 

Silver is known as Ag(I) and Ag(II) in compounds with oxygen, no stable state with higher oxidation number is 

presently known. Using equations governing system and also adopting chemical pressure on the movement of 

position atomic in a sense that they took part in the changing phases of minimal and crystal structure, this study 

sets to investigate the stability of Silver oxidation. our observations regarding the pressure changes in the 

system volume according to calculations based on density functional theory and augmented plane wave try to 

justify the instability of Silver oxidation from Ag2O to Ag3O4 (toward a more negative pressure). This indicates 

that when the volume increases, the pressure system becomes more negative and more instable. 

 

PACS No. 64,70   

 

  قدمهم
ه یکی از فلزات واسطه سری دوم می باشد و بدین لحاظ نقر     

باشد. این عنصر در جدول احتماالً دارای چند حالت اکسایش می

باشد. تناوبی عضو زیر گروهی است که شامل مس و طال نیز می

+، 1مانند سایر اعضای گروه، نقره نیز می تواند حاالت اکسایش 

 + را داشته باشد.3+، 2

دارند. کاربرد های تکنولوژیکی زیادی نقره اکسید های      

O2Ag  وAgO [4-1]ولوژی باطری ها کنآوری و تهر دو در فن 

 به کار می روند.  [7-5]ضد باکتری  به عنوانو 

 Auو  Cu ،Ag یفلز یها دیاکس یومتریحوزه ساختار استوک     

فرمول  یدارا دیباشند با یم یخانواده از جدول تناوب کیکه در 

 اگرچهباشند،  کسانی بایتقر یو رفتار الکترون کسانی یومتریاستوک

 یول باشد یم کسانی یتیظرف کی یاه دیاکس یخواسته فوق برا

در فرمول   یتیدو ظرف  تیظرف تالطو اخ یتیسه ظرف یها دیاکس

 می باشند و دراین ساختار ها کامال متفاوت  یومتریاستوک یها

. هر چند که تنوع در مورد  دینما یتنوع رفتار و ساختار بروز م

Cu  وAu حوزهکه در مورد نقره  ولی باشد یم دیمحدود و مق 

در بروز  از تنوع بیشتری را شامل می شود یگسترده تر یقاتیتحق
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و روش ساخت و  یچه در حوزه تجرب یرفتار الکترون و ساختار

 باشد. یبرخوردار م یچه حوزه محاسبات

 دیرسد که اکس ینقره به نظر م یبا توجه به ساختار الکترون     

و از رفتار  [8]داشته داریساختار پا دیبا O2Ag یتیظرف کینقره 

مورد نظر، گاف  خصلت نیکند اما در اول یرویپ یکسانی یالکترون

که مقدار آن در  یگردد بگونه ا یمشاهده م ییتناقض باال ،یانرژ

و  ev [11] 0.4در محاسبات  باالو با اختالف ev [9] 1.3تجربه 

0.08ev [11] یگاف انرژ نی. همچنمیباش یروبرو م تا حد فلز 

نانو ذرات  یانرژ فواحد گاو 2225ev [12]نازک  هیدر ال یکیاپت

است، در هر  دهیگزارش گرد ev [13] 1.46 یآن به صورت تجرب

در مورد  یو چه تجرب یچه محاسبات یادیز قاتیحال اگر چه تحق

 دهینقره در دهه گذشته گزارش گرد یفلز ید هایکسا داریحالت پا

گزارش شده به نظر  جیاما با توجه به تضاد و تناقض در نتا است

 یشدگ دیبریه یحوزه انرژ لیو مفروضات از قب طیرسد شرا یم

 دهیساختار اعمال گرد یرو ab-initiaبه کار رفته در محسابات 

با باند  یانارس مهیاز خصلت ن ژهیبو یکیزیکه تنوع رفتار ف

 هد.د یرا از خود نشان م یناخالص فلز

 

 جزئیات محاسبات
همه ی محاسبات در این مقاله، با استفاده از بسته محاسباتی      

Wien2k .اطالعات مربوط به تعداد نقاط  انجام شده است

ناپذیر در منطقه اول بریلوئن، انرژی جدا سازی و شعاع کره کاهش

 عنوان شده است. 1موفین تین در جدول 
 محاسباتجزئیات به کار رفته در :  1جدول

 maxG مش بندی ساختار
انرژی جدا سازی 

 )ریدبرگ(

 شعاع کره مافین تین

 )آنگستروم(

O2Ag 4×4×4 12 7- 
 1291نقره = 

 12.4اکسیژن = 

AgO 8×13×8 12 7- 
 1282نقره = 

 1257اکسیژن = 

3O2Ag 11×11×11 12 7- 
 1294نقره = 

 12.7اکسیژن = 

4O3Ag 12×7×21 12 7- 
 2ره = نق

 1272اکسیژن = 

 

 نتایج محاسبات
 GGA [14]با روش حجم را  ستمیس یافتن انرژی  یابتدا برا   

صورت که با ثابت نگه داشتن نسبت پارامتر  نیبه ا م،یکرد نهیبه

 یانرژ زانیم نیدارتریحجم را بر حسب پا گریشبکه به همد یها

که  یو حالت میداد رییتغ -%11و  -%5، %1، %5، %11 زانیبه م

انتخاب  دیشبکه جد یرا داشت به عنوان ثابت ها یانرژ نیکمتر

-Engelاستفاده از روش  سپس واهلش اتم ها را با م،یردک

Vosko ]15[ 1وارد بر اتم ها را تا  یها رویانجام داده و ن 

mRy/bohr میکرد نهیکم. 

برای محاسبه خواص ساختاری، انرژی کل بلور به ازای تغییرات 

با استفاده از معادله  سو سپحجم یاخته بسیط محاسبه شده 

به صورت تابعی از حجم یاخته  انرژی کل بلور ].1[مورناگان 

این نمودار ها را  5تا  2بسیط برازش داده شده است. شکل های 

 برای اکسید های مختلف نقره نشان می دهد.

لیست شده  2هینه شده در جدول نتایج بدست آمده برای ساختار ب

 است.
 ( Murnaghan)معادله حالت :  2جدول

 v0v-(v/(0 فشار انرژی حجم ساختار

O2Ag 78.21473 42839227.44.- 12122- 1212..88115 

AgO 78721193 4313929172.- 42541- 12144981737 

3O2Ag 91728714 43441258.2.7- 527.4- 12149851414 

4O3Ag 13332979. .511125.7814- 52931- 12154414134 

 

 

   

 گیرینتیجه

حسب  ما در این مقاله سعی کردیم که با بررسی تغییر فشار بر

همانطور حجم سیستم ها پایداری اکسید های نقره را بررسی کنیم. 

 ستمیفشار بر حسب حجم س رییتغپیداست  1که از شکل 

ر ارا به سمت فش 4O3Agبه  O2Agنقره از  دیاکس یداریناپا

این موضوع است که با ازدیاد حجم  انگریکند که ب یم میل تر یمنف

 )طول پیوند افزایش می یابد(  و کاهش فشار پیوند ها ضعیف شده

توانستیم برای اولین  همچنین .سیستم به سمت ناپایداری می رودو 

را روی این ترکیب برای پیش بینی  ]mBJ ]17بار، پتانسیل تبادلی 
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گاف نواری دقیق آن به کار بریم و نتایجی را بدست آوریم که ای 

نتایج، ساختار الکترونی این ترکیب را نسبت به کار های نظری 

همچنین رابطه تر به تجربه پیش بینی کند. انجام شده ، نزدیک

با کم شدن تقریبا خطی بین فشار و گاف نواری مشاهده نمودیم که 

 می یابد. (3لجدو) فشار گاف انرژی کاهشقدر مطلق 

 
 گاف انرژی:  3لجدو

 O2Ag AgO 3O2Ag 4O3Ag ساختار

گاف انرژی 

(ev) 
 فلز 125 1 128

 -52931 -527.4 -42541 -12122 فشار

 

 
 نمودار فشار بر حسب حجم برای اکسید های نقره:  1شکل

 

 
 Ag2Oی رانمودار انرژی بر حسب حجم ب:  2شکل

 
 Ag2O3رای نمودار انرژی بر حسب حجم ب:  3شکل 

 
 Ag3O4نمودار انرژی بر حسب حجم برای :  4شکل

 
 AgOنمودار انرژی بر حسب حجم برای :  5شکل
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