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 محمد رضا،بنام ،راحله، پیله ور شهری؛زهرا،  آدینه

 17معلم ،  پیام نورمشهد هدانشگا

 

 

 چکیده
به صورت خالص و در حضور ناخالصي آهن  در چارچوب  نظريه تابعي  چگالي با استفاده از  ندر اين پژوهش خواص الكتروني مولكول  تتراس

که فاز مغناطیسيي انير ي    براي دو حالت قطبیده و غیر قطبیده اسپیني انجام شد . محاسباته استمورد بررسي قرار گرفت  SIESTAمحاسباتيکد

افزودن ناخالصي آهن به مولكول منفرد تتراسن منجير بيه   نشان مي دهد که  مغناطیسيفاز غیر . نتايجتري در مقايسه با فاز غیر مغناطیسي دارد پايین

اين مولكول در نشان مي دهد که  اسپیني . محاسبات در فاز قطبیدهتتراسن در حالت خالص مي شود HOMO-LUMOeV6/7صفر شدن گاف 

که در مقايسه با تتراسن خالص گياف  است  eV66/0شده يریگاندازه  HOMO-LUMOاف حضور ناخالصي آهن، فرو مغناطیس مي باشد و گ
گاف اسپین پايین است که بیانگر رسانندگي بیشيتر  براي  اسپین باال حدود نصف  HOMO-LUMOبه شدت کاهش يافته است. همچنین  گاف 

 ذخیره سازهاي مغناطیسي استفاده نمود. و. از اين نتايج مي توان در شیرهاي اسپیني باشد مي  اسپین باال در مقايسه با اسپین پايین
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Abstract 
 

 
Inthis study, theelectronic propertiesof tetracene molecule in the pure formandin the presence 

ofironimpuritywithin the frameworkof density functional theoryusing theSIESTAcode havebeen investigated. 

Calculationshave been done for the spin-polarized and un-polarized states in which the magnetic phase has a 

lower energy than non-magnetic one. Non-magnetic results show thatadding ironimpurityto the 

isolatedmoleculeresults in zeroHOMO-LUMO gapin comparison to the 1.6eV gap in the pure 

tetracene.Calculations in the spin-polarized phase demonstrate that this molecule will be ferro-magnetic in the 

presence of iron impurityand the HOMO-LUMO gap is about 0.66 eV which is greatly reduced with respect to 

the isolated tetracene. Also the HOMO-LUMO gap for the up spin is about half of the one for the down spin. 

These results can be used in the spin-valve and magnetic storage devices. 

 

PACS:31,75,81 

خواص مغناطیسي –خواص الكترونیكي  –نظريه تابعي چگالي  –تتراسن :  واژه های کلیدی
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 : قدمهم
دسته مهمي از ترکیبات C4n+2H2n+4مولكول هاي خانواده اسن ها 

آلي هستند  که در گروه هیدرو کربن هاي معطر چند حلقه اي قرار 

گرفته اند و شامل حلقه هاي بنزن خطي مي باشند اين مولكول هيا  

مي توانند به عنوان نانو نوارهاي کوچک گرافن منتهي به هیدرو ن 

 نیز در نظر گرفته شوند. بررسي خواص الكترونیكي اين مولكول ها

در چنييد سييال اخیيير بسييیار مييورد توفييه قييرار گرفتييه اسييت     

 (n=2)و نفتيالین  (n=1).کوچكترين اسن ها با عنوان بنزن [1,2]

7کامال شناخته شيده هسيتند. تتراسين   
(n=4)   و پنتاسين(n=5)  از

 [3,4]مواد نیمه هادي هستند که در ترانزيستورهاي آلي اثر میيدان  

 [7]هاي  فتو ولتايي آلي  لو سلو [5,6]، ديود هاي  آلي نورگسیل 

به دلیل تحرک باالي حامل هاي بار مورد استفاده قيرار ميي گیرنيد    

 228.29و فيرم ميولي    C18H12.تتراسن داراي فرمول شیمیايي 

gr/mol    مي باشد شكل ظاهري اين ترکیب فاميد نيارنجي و زرد

است. در اين پيژوهش بيرآنیم تيا     C° 357رنگ و دماي ذوب آن 

ي اسيپیني مولكيول  تتراسين خيالص و در حضيور      چگالي حالتها

بير پاييه    SIESTAناخالصي آهن را با استفاده از کيد محاسيباتي   

 نظريه تابعي چگالي بررسي کنیم. 

 روش محاسبه :

وتقرييب شيیب    [8,9]2ياين پژوهش بر مبناي نظريه تابعي چگيال 

3تعمیم يافته
انجيام   SIESTAبا اسيتفاده از کيد محاسيباتي     [10]

 يشده است. مسئله مهم و اساسي در محاسبات نظريه تابعي چگيال 

شم است که توابع موج الكترون هاي ظرفیت  -حل معادله  کوهن 

شيم  –يكي از روشيهاي حيل معادليه کيوهن     را به دست مي دهد. 

تقريييب  ايييناز SIESTAدر کيد  روش شيبه پتانسييیل اسيت کييه   

شامل الكترونهياي  یستم س میتوان استفاده شده است. در اين تقريب

الكتيرون هياي    سیسيتم  بيا مغزي و هسته و الكترونهاي ظرفیيت را 

 يون شامل الكترون هاي  آن کهکرديون فايگزين يک ظرفیت و

 

 

                                                 
Tetracene 

 DFT 

 GGA 

 

که پتانسیل در محل  واين بدين معناستمغزي و هسته مي باشد

ظرفیت نسبت به حالت قبل کاهش يافته که آن را شبه الكترونهاي 

اسن در حالت تتر. ابتدا ساختار هندسي مولكول يیمپتانسیل مي گو

  با تحمل نیروي  4به روش استاندارد شیب مزدوجخالص 

  eV/Å.0.0 ه استبهینه سازي شد.  

براي اطمینيان از منيزوي بيودن مولكيول ييک ابرسيلول بيه ابعياد         

 A A A 20 15 در نظيير گرفتييه شييد کييه مولكييول در  30

هیدرو ن  -اين سلول قرار مي گیرد. طول پیوند کربن   x-z صفحه

 x-zدر صييفحه  آنگسييتروم بييه دسييت آمييد. 66/0در اييين حالييت 

ناخالصي آهن را درمكانهاي مختلفيي نسيبت   )صفحه مولكول( اتم 

ايم.  به دلیل تقارن موفود در تتراسن داده  به مولكول تتراسن قرار

حلقه اول وحلقيه  الي استقرار ناخالصي آهن بامشاهده مي شود که 

 کيل  انر يهياي  منجر بيه چهارم  وهمچنین حلقه دوم و حلقه سوم 

بنابرا ين از لحيا  فايگياه قرارگیيري اتيم آهين       مي شوديكساني 

نسبت به مولكول تتراسن تفاوتي بین حلقيه اول بيا حلقيه چهيارم     

تي اتم آهن باالي . همچنین وقوحلقه دوم با حلقه سوم وفود ندارد

حلقيه  وقتي آهن بياالي  نسبت به  ن قرار مي گیرد تراسحلقه دوم ت

 سطح انر ي پايین تري دارد واين نشان مي دهدقرار مي گیرد اول 

حلقه دوم ن با ناخالصي آهن مستقر باالي ساختار هندسي تتراسکه 

بنابراين اتم آهن رادرمرکز حلقيه دوم و در  .استي پايدارترساختار 

فابيه فياکرده و پاييدارترين      yفواصل مختلف درراستاي محيور  

 شيده بهینيه  اتم آهين   zو x ،yمختصات  حالت رابه دست آورديم.

 آنگستروم مي باشيد  1127/3و  4742/7، 1367/0به ترتیب برابر با 

در مرکز يكي از حلقه هاي میياني مولكيول و    7مطابق شكل  يعني

 آنگستروم از صفحه مولكول مي باشد. 4742/7به ارتفاع 

               
 : نمايش مولكول تتراسن در حضور ناخالصي آهن پس از بهینه شدن7شكل 
 

 

                                                 
standard conjugate gradient 
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 : نتایج محاسبات
لص و يافتن ا پس از بهینه سازي مولكول تتراسن در حالت خ

محاسبه شد. ها، چگالي حالت ها ي  مولكول  فايگاه دقیق اتم

نمايش داده  2لص در شكل ن در حالت خاهاي تتراس چگالي حالت

 شده است.

در اين حالت اختالف انر ي باالترين تراز مولكولي اشغال شده 

HOMO) و پايین ترين تراز مولكولي اشغال نشده )(LUMO) 

است که در مقايسه با مقدار تجربي گزارش  eV6/7E=Δبا برابر

ن در حالت گازي  کم تخمین براي تتراسev67/1=ΔΔ [11]شده 

بايد توفه شود که محدوديت هاي تابعي تبادل زده شده است. 

محاسبه شده  HOMO-LUMOگاف انر ي  GGAهمبستگي  

 .را کمتراز مقدار تجربي آن نشان مي دهد

 

 
 

 تتراسن خالص( DOSها) : نمودار چگالي حالت2شكل 
 

سپس همان طور که در بخش قبل توضیح داديم،  اتم ناخا لصي 

به مولكول تتراسن اضافه کرده  yآهن رادر راستاي محور 

محاسبات در اين يم. ومختصات بهینه اتم آهن را بدست آورد

حالت براي دو فاز قطبیده اسپیني و غیر قطبیده انجام شد که انر ي 

باالتر از انر ي کل  eV31/2کل حالت غیرمغناطیسي به اندازه  

نتايج حاصل از ها  چگالي حالتباشد.  حالت مغناطیسي مي

است. نشان داده شده  3در شكل بات در فاز غیر مغناطیسي محاس

شود که در اين حالت گاف  باتوفه به نمودار مشاهده مي

HOMO-LUMO  کامال بسته شده است و چگالي حالت ها

 .ه با حالت خالص افزايش يافته استدرانر ي فرمي در مقايس

خاصیت رسانايي مولكول در حضور در اين محاسبات لذا  

ناخالصي آهن در مقايسه با مولكول خالص تتراسن افزايش يافته 

 است .

 

 
در فاز ن حضور ناخالصي آه در تراسنهاي ت : چگالي حالت3شكل 

 غیرمغناطیسي

 

کيربن،    هياي  بررسي  چگالي حالت هاي فزئي مربوط به سهم اتم

نشييان مييي دهييد سييهم اتييم آهيين در چگييالي هیييدرو ن و آهيين  

هاي حول انر ي فرمي در مقايسه با اتيم کيربن و هیيدرو ن     حالت

 بیشتر است واتم هیدرو ن سهم اندکي در اين خواص دارد. 

مرحله بعد  محاسبات در حالت قطبیده اسپیني انجام شد که   در

مقايسه انر ي کل اين فاز و فاز غیرمغناطیسي نشان مي دهد اين 

فاز داراي انر ي کل کمتري است و در نتیجه حالت پايه سیستم 

 مي باشد. 

رسم  پايین و باالها براي اسپین  نمودار چگالي حالت 4درشكل 

ها براي اسپین باال و  توفه به اختالف چگالي حالتبا  .شده است

پايین، مي توان نتیجه گرفت که مولكول در حضور ناخالصي آهن 

گاف اين مولكول در حضور ناخالصي  دارد.خاصیت فرومغناطیس 

همچنین  ص تقريبا نصف شده است.لدر مقايسه با حالت خا

باال اسپین  برايHOMO-LUMOگاف شود که  مشاهده مي

 eV  23/7و eV66/0پايین  متفاوت  و به ترتیب برابر باواسپین 

بیشتري  رسانندگيباال مي توان نتیجه گرفت که اسپین لذا است ، 

 در اين مولكول دارد.يسه با اسپین پايین در مقا

 

۹۲۴ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
هاي تتراسن در حضور ناخالصي آهن در فاز فرو  : چگالي حالت4شكل 

مغناطیس. نمودار بااليي مربوط به اسپین باال و پايیني مربوط به اسپین پايین 

 است. 

 

 

 نتیجه گیری :
هاي مولكول  ش خواص الكتروني شامل چگالي حالتدر اين پژوه

تتراسن به صورت خالص و در حضور ناخالصي آهن توسط کد 

اين بر پايه نظريه تابعي چگالي بررسي شد.  SIESTAمحاسباتي 

محاسبات در دو حالت قطبیده و غیر قطبیده اسپیني انجام شد که 

تري در مقايسه با حالت غیرقطبیده دارد.  پايین حالت قطبیده انر ي

در در حضور اتم ناخالصي آهن اي تتراسن مقايسه چگالي حالت ه

نشان مي دهد افزودن اتم آهن باعث صفر شدن فاز غیر مغناطیسي 

و در نتیجه افزايش رسانندگي مولكول  HOMO-LUMOگاف 

دهد  ها در فاز مغناطیسي نشان مي بررسي چگالي حالتمي شود. 

ل و که افزودن ناخالصي آهن باعث فرومغناطیس شدن مولكو

-HOMOشود.همچنین گاف نصف شدن گاف انر ي ميهمچنین 

LUMO که نشان دهنده  براي اسپین باال و پايین متفاوت است

از اين نتايج مي توان اختالف رسانندگي اسپین باال و پايین است.

و ذخیره سازهاي شیرهاي اسپیني ،در الكترونیک مولكولي

 .نموداستفاده مغناطیسي 
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