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چکیده

در این مقاله ساختار الکترونی  ، CdBr2از جمله ثابت هتا بتهکه ،مت ول

حجمی و مشتق آن ،ساختار نوارها انرژ  ،محاسهه ب ه اس  .محاسهات
در چتتارچون نیریتتۀ تتتاب ی چ تتالی براستتام متتوت ت تت و بتتا رو

بههپتانسیل توسط بستۀ نرمافزار کوانتوم اسپرسو انجام ب ه اس  .نتتای
م ول حجمی بیان ر س

بودن ایتن ترکیتب است و بته راحتتی ت ییتر

بکل نمیده .در نمودار ساختار نوارها انرژ  ،ترازهتا انترژ ست

فرمی را ق ع نکردهان وگافی در ح ود  2/8الکترون ولت در نق تۀ  را
نشان می ده  .چ الی ابرالکترونتی نیتز بیتان ر پیونت یتونی بتین ترکیتب

اس  .نتای به دس

آم ه سازگار خوبی با دی ر محاسهات دارد.

واژههای کلیدی ، CdBr2 :نیریۀ تاب ی چ الی اختاللی ،بهه پتانستیل،
ساختار نوار ،کوانتوم اسپرسو
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مقدمه
کادمیوم برمای

CdBr2

از ترکیهات گروه  II-VII2اس

که نیمرسانا میبابت  .]1ایتن بلتور

دارا ساختار الیها  ،از نوع  CdCl2با گروه فضایی  D53dاس

کته از ورقتههتا دوتتایی

تنگپکی ه بشگوبی بامل یتونهتا هتالوژنی بتا کتاتیون فلتز کوچتک در میتان ایتن
پوبش تشکیل ب هاس

 .]2-4یاختۀ قرارداد بامل تک ملکتول بتوده و یتون کتادمیوم

توسط بش یون برم به صورت بش وجهی احاطه ب ه اس
طور قو ناهمسان رد اس

 .]5بلور این بهکه پیچی ه بته

 .]6کادمیوم برومای پودر سفی رنگ مایل به زرد است

در آن ،الکتتل ،اتتتر ،استتتون وآمونیتتاا متتایع قابتتلحتتل است

و در ستتاخ

کته

فتتیلمعکاستتی،

کن هکار و حکاکی بر رو سنگ استفاده میبود .کادمیتتوم برومایت توستط کادمیتتوم
گرم با ب اربرومین آمتاده میبود  .]7کادمیوم برومی از ترکیهتات گتروه  II- VII2جت ول
تناوبی اس

که نیمرسانا میباب  .ساختار بلتور آن در ستال  1962توستط میتچتل کشت

ب  .ساختار بلور برمی کادمیوم تر گونال(رومهوه رال) میباب که پایته آن بتامل دو
اتم اس  .یاخته قرارداد این ترکیتب ه زاگونتال متیبابت  .در بتکل ( )1بتکل بلتور
ترکیب توسط نرمافزار  xcrysdenرسم ب ه اس  .لذا در این کار ویژگتی هتا ستاختار
کادمیوم برمای از جمله ثاب

بهکه ،م ول حجمی ،ساختارنوار  ،چ الی ابر الکترونی و...

با استفاده از نیریۀ تاب ی چ الی با رو

بهه پتانسیل و با تقریب ها محتل

قرار میگیرد.

شکل :1بکل بلور

ترکیب CdBr2

مورد بررسی

مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ،سال ششم ،شمارة  ،2پاییز و زمستان 43 / 1395

توصیف روش

محاسهات براسام نیریۀ تاب ی چ الی و بتا استتفاده از پایته هتا متوت ت ت توستط بستته
نرمافتزار کوانتوم اسپرسو انتجام گترفته اس
از موت ت
توصی

 ،حجم محاسهات باالس

 .]8چون در رو

بنابراین بتهه پتانستیلی کته بتتتوان ختتوار بلتور را

نمای و هم چنین حجم محاسهات را کاهش ده  ،بستیار بتا اهمیت

محاسهات از بههپتانسیلها ساخته ب ه به رو
ظرفیت

تاب ی چت الی با استتفاده
است  .در ایتن

بقاء نرم استتفاده کتردهایتم و اربیتتالهتا

برا اتتمها کادمیوم و برم بهترتیتب ( )4d,5sو(4pو )4sدرنیر گرفته ب هانت .

ساختار آن ه زاگونال اس

و ثابت هتا بتهکها کته در ایتن محتتاسهات از آن استتتفاده

ب هان برابر با  a=3/954و c=18/672آنت ستروم  ]2میبابن  .در محاسهات هم تترایی را
بر مهنا انرژ قرار دادیم که با  8چرخته و با دق

 10-5ریت بر

بته هم رایتی رستی یم.

نمونه بردار از من قۀ اول بریلوئن با یک توزیع  12×12×6و ت اد  436نق ه که بته رو

مون ورس -پک تولی ب هان صورت گرفته اس ]. [9
نتایج

الف :پارامترهای ساختاری

پارامتر بهکه ت ادلی ،پارامتر بهکها اس

که کمینه انرژ به ازا آن رو متیدهت  ،لتذا

گام اول برا محاسهۀ خوار ساختار یک ترکیب ،یافتن پارامتر بهکه به نحو اس

که

به ازا آن بلور هیچ گونه فشار انهستاطی و یتا تراکمتی را احستام نکنت  .ایتن پارامترهتا بته
صورت تجربی ان ازهگیر ب ه ان  ،امتا بترا تیییت نتتای محاستهاتی ختود ،دوبتاره ثابت
بهکه را ت یین میکنیم .پارامترها

بهکه بلتور CdBr2

بتا استتفاده از کت  PWscfمحاستهه،

ودر بکل ( )2نمودار انرژ بر حسب پارامتر بهکۀ  aرسم ب هاس که با توجه بته بتکل،
مق ار کمینۀ آن به عنوان پارامتر بهکه انت ان میبتود .در بتکل ( )3نمتودار انترژ کتل
بلور بر حسب ت ییرات حجم یاختۀ قرارداد رسم ب ه اس  .چون آنجا که همیشته حالت
با کمترین انرژ  ،حال

ت ادل اس  ،ه ف از رسم این نمودار یافتن حجم یاختۀ قرارداد

ترکیب به ازا کمترین مق ار انرژ است  .براستام ایتن نمتودار مقت ار بترا کمتترین
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انرژ و حجم متناظر آن ب س

میآیت  .ستپب بتا استتفاده از حجتم بهینته و مقت ار کمینته

پارامتر بهکۀ  aو از راب ۀ میان این دو ،مق ار برا پارامتربهکۀ  cو نسته

𝑎𝑎 𝑐𝑐 ⁄ب ست

آوردیم که مقادیر و درص اختالف آن هتا را بتا نتتای تجربتی در جت ول( )1آورده بت ه
اس  .از طرف دی ر چون مق ار نیر برا این ترکیب یاف

نش ه اس

تجربی مقایسه ب ه اس .

شکل :2نمودار انرژ بر حسب پارامتر بهکه a

شکل :3نمودار انرژ بر حسب حجم یاخته قرارداد

لذا فقط با مقادیر
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جدول :1پارامترها ساختار محاسههب ه در کار حاضر و مقایسه آن با نتای دی ران

بررسی تاثیر فشار بر روی ساختار
برا بررسی اثر ت ییرات فشار رو ساختار ه زاگونال
فشار را از م ادلۀ حال

مورناگون به دس

CdBr2

 ،بایستی وابست ی حجم بته

آورد  .]11در این م ادله انرژ کل بته صتورت

تاب ی از حجم به صورت زیر بیان میبود:
( )1

B V  V V / V0   B  
E (V ) 
E0  0 0  

B   V0
B  1

1 B 

که درآن  V0حجم سلول اولیه E 0 ،انترژ حالت

پایته در دمتا و فشتار صتفر B0 ،مت ول

حجمی و  B مشتق آن اس .
برا این کار ابت ا از م ادله فوق نسه

به حجم مشتق گرفته ،ستپب بتا توجته بته راب ته

ترمودینامیکی  dE   PdVوابست ی حجم به فشار با راب ۀ زیر داده می بود.
( )2

'-1/B

B′
B

]V(P) = V̥[( )P + 1

که در آن  V0حجم بهینه  B ،مت ول حجمی B' ،مشتق آن و  Pفشار اس  .در ایتن راب ته

مقادیر 'V0،Bو Bرا با استفاده از محاستهات در جت ول ( )1جتا گتذار متیکنتیم .نمتودار
وابست ی حجم به فشار در بازۀ صفر تا  75گی اپاستکال بترا ترکیتب

CdBr2

در ستاختار
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کته بتا افتزایش

ه زاگونال در بکل ( )4نشان داده ب ه اس  .از این نمودار مش ص اس

فشار حجم سلول واح کاهش می یابت  .ت ییترات کتم حجتم در بتازه متورد بررستی نشتان
دهن ۀ تراکمپذیر کم این ترکیب و در نتیجه س تی زیاد آن میباب و انتیار میرود کته
مورنتاگون متیتتوان

اتمها درفاصلۀ دورتر از هم قرار گیرن  .با استتفاده از م ادلتۀ حالت

ت ییرات پارامترها بهکه ت ادلی بر حسب فشار را محاسهه نمتود ،ایتن ت ییترات بتر حستب
فشار برا پارامتر  aو  cدر بکل ( )4رسم ب ه اس  .همان طور که متیدانتیم  a0و c0

پارامترها بهکه در فشار ت ادلی میبابن  .با توجه به نمودار بکل ( )4در متییتابیم کته بتا
افزایش فشار حجم سلول واح و پارامتر بتهکه کتاهش متییابت  ،کته ایتن امتر بتا واق یت

سازگار دارد.

شکل :4نمودار حجم بر حسب فشار بر اسام راب ۀ مورناگون

تراکمپذیری بلور

تراکمپذیر حجمی از راب ۀ زیر به دس
() 3

میآی :]12
1 dV
V dP

K  
V

0

برا محاسهه تراکمپذیر ابت ا بتیب منحنتی بتکل( )4را بته دست

آورده و آن را در

راب ۀ ( )3قرار میدهیم و از آن جا تراکم پذیر حجمی را محاسهه میکنیم .در این جتا V0

حجم یاختۀ بسیط در فشار ت ادلی متی بابت و مقت ار آن از جت ول ( )1در راب تۀ ( )3قترار
میگیرد .تراکمپذیر که در واقع عکب م ول حجمی اس  ،با استحکامپذیر بلور راب ۀ
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عکب دارد و هر چه تراکم پذیر بلور کمتر باب  ،استحکام بلور و قابلی

چکش خوار

ترکیب بیشتر اس  .همچنین میتوان تراکم پذیر خ ی را در راستتا محورهتا  aو  cاز
راب ۀ زیر به دس

آورد :]12

) V0 d ln( r
B0 dV

() 4

Kr  

در این راب ه  rنمایتان ر پارامترهتا بتهکه  c،aو  V0حجتم ستلول ت تادلی B0 ،مت ول
حجمی در فشار صفر اس  .برا به دس

آوردن تراکمپذیر خ ی در راستا  aو  cبایت

ابت ا نمودار  ln aو  ln cرا بر حسب حجم ت ادلی رستم نمتود ،کته در بتکل( )5و ( )6نشتان

داده ب ه اس  ،سپب با محاسهۀ بیب این نمودارها و جای ذار مقادیر  V0و  B0در راب ۀ

( ،)4مق ار تراکمپذیر خ ی در راستا محور  aو  cرا محاسهه کنیم.

شکل :5نمودار ت ییرات  ln aبر حسب حجم

شکل :6نمودار ت ییرات  lncبر حسب حجم
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نتای به دس

آم ه در ج ول ( )2آورده ب ه است  .تتاکنون مقتادیر نیتر و تجربتی

برا این ترکیب یاف

نش ه اس  ،لذا فقط مقادیر محاسهه ب ه توسط خود در ایتن جت ول

لحاظ ب ه اس  .با توجه به مق ار تراکم پذیر حجمی و هم چنین زیاد بودن مق ار م ول
حجمی ،می توان نتیجه گرف که بلور  CdBr2یک جسم تقریهتا ست

است

و بته راحتتی

ت ییر بکل نمیده و برا ایجاد ت ییر بتکل در بلتورآن انترژ زیتاد الزم است  .از دو
بکل فوق مش ص اس  ،که عرض از مه أ متفاوت دارن  ،زیرا مقادیر اولیه  a0و  c0بتا هتم
اختالف دارن . .با توجه به نتای به دس

آم ه میبینیم که تراکمپذیر در راستتا محتور

aبیشتر از تراکمپذیر خ ی در راستا مجور  cمی باب  .این نتای نشان میده که بلور

کادمیوم برمای ناهمسان رد اس

و این نابی از تفاوت طول پیون ها در این ترکیتب است .

تراکم پذیر درون الیۀ برم در راستا محور  cکمتر از تراکم پذیر در راستا محتور a

بین الیهها کادمیوم و برم اس  .ایتن بت ان م ناست

کته اتتمهتا کتادمیوم بتا هتم پیونت

کوواالنسی برقرار میکنن در حالی کته اتتمهتا کتادمیوم و بترم توستط پیونت ها یتونی
ارتهاط برقرار میکنن  .این میتوان ستهب ت ییتر بتکل بتیشتتر در هن تام اعمتال فشتار در
راستا محور  aبود .با توجه به اینکه تتراکم پتذیر نمتاد از استتحکام بلتور در راستتا
محور  cنسه

به محور  aانرژ کمتر نیاز اس .
جدول  :2مقادیر تراکمپذیر  CdBr2در تقریبها م تل

ساختار نوارهای انرژی

از ساختار نوار میتوان اطالعاتی را در مورد ماهی

بلور از لحاظ فلتز یتا ریتر فلتز بتودن،

ان ازه گافانرژ در صورت وجود و نوع آن از لحاظ مستقیم یا ریرمستتقیم بتودن ب ست
آورد .ساختار نوار  CdBr2در راستا خ وط تقارنی در بکل ( )7رسم ب ه اس  .در این
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محاسهات از  400نق ه استفاده ب ه که با رو

خود سازگار به دس

آم هان  .هم رایی را

بر مهنا انرژ قرار دادهایم که با  8چرخه و با اختالف انرژ از مرتهتۀ  10-5ریت بتر

بته

هم رایی رسی یم .در این بکل انترژ فرمتی بته عنتوان مهت أ و مقیتام انترژ بتر حستب
الکترون ول

می باب  .همانطور که از بکل ( )7پی است

نوارهتا انترژ تتراز فرمتی را

ق ع نکردهان  .از طرف دی ربا درنیر گرفتن بر همکنش استپینی ،گتاف نتوار ت ییتر بتا
ب ون اسپین ن ارد و میتوان نابی از این موضوع باب که اربیتتال  dدر اتتم  Cdپتر

حال

اس  ،بنابراین این ترکیب فاق خاصتی

م ناطیستی است  .لتذا بتر هتمکتنش استپینی تتیثیر

چن انی بر رو آن ن ارد .در ج ول ( )1گاف نوار محاسهه ب ه در تقریب ها م تل
با مق ار تجربی مقایسه و درص خ ا آن آورده ب ه اس .

شکل :7نمودار ساختار نوار

CdBr2

فرمی را ق ع نمتیکننت ،

همانطور که در بکل ( )7دی ه میبود نوارها انرژ س
و دارا یک گاف ریرمستقیم در نق ۀ  به ان ازۀ  2/8الکترون ول
با درنیر گرفتن بر همکنش اسپینی ،گاف نوار ت ییر با حال

اس  .از طرف دی تر

ب ون اسپین نت ارد و متی-

توان نابی از این موضوع باب که اربیتال  dدر اتم  Cdپر اس  .بنابراین ایتن ترکیتب فاقت
خاصی

م ناطیسی اس  .لذا بر همکنش اسپینی تتیثیر چنت انی بتر رو آن نت ارد و پهنتا
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نوار ظرفی

از صفر الکترون ول تا  -3الکترون ول

اختالفی ح ود  1/2الکترون ول

است  .گتاف نتوار محاستهه بت ه

با مق ار تجربی آن دارد ،که ایتن اختتالف را بایستتی در

خود نیریۀ تاب ی چ الی جستجو کرد.
جدول:3گاف نوار محاسهه ب ه در کار حاضربا تقریبها م تل

نتیجهگیری

در این مقاله محاستهات بتا استتفاده از رو

.CdBr2

 PWscfو در چتارچون نیریتۀ تتاب ی چ تالی

اختاللی انجام ب ه اس  .پارامترها محاستههبت ه ستازگار ختوبی بتا محاستهات تجربتی
دارد ،و در دی ر موارد تاکنون کار انجام نش ه اس
اولیه سازگار دارد .همچنین نتای بیان ر س

تا با آن مقایسه بتود ،امتا بتا مفتاهیم

بودن این ترکیهات اس

و به راحتی ت ییر

بکل نمی دهن .
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