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چکیده

در این مقاله خواص ساختاری و الکترونی و اپتیکی ترکیب تلوراید جیوه در فاا

هگزاگونال بررسی و با نتایج کارهای دیگر مقایسه میشود .محاسبات با اساتااده

ا روش شبهپتانسیل در چارچوب نظریۀ تابعی چگاالی و باا اساتااده ا نار افازار
کوانتو اسپرسو صورت گرفته است .نتایج ساختار ناواری نااا دهنادۀ خاصایت

نای رساانایی ایان ترکیاب در فاا ساینابار مایباشاد .محاسابۀ سام ققیقای تااب

دیالکتریک ،ضریب شکست را برای فا سینابار  4/489میدهد .نتایج قاصل ا

سم موهومی تاب دیالکتریک ناا دهندۀ مطابقت گاف اپتیکی با گاف ناواری

میباشد.

واژههای کلیددی :تلورایاد جیاوه ،فاا هگزاگوناال ،نظریاۀ تاابعی چگاالی،
خواص اپتیکی.

1

شناسه دیجیتال (10.22051/jap.2018.7804.1020 :)DOI

*

نویسنده مسئولsalehi_h@scu.ac.ir :

 2گروه فیزیک ،داناکدۀ علو  ،داناگاه شمید چمرا اهوا  ،ایرا .

 / 54بررسی ویژگیهای ساختاری و الکترونی و اپتیکی ترکیب تلوراید جیوه در فاز سینابار

 .1مقدمه
ترکیب تلوراید جیوه یکی ا مواد نی رسانای متعلق به گروه  II-IVمیباشد .در سالهای اخیر ایان
دسته ا نی رساناها به دلیل داشتن گاف نواری مستقی و توانایی گسایل ناور در دماای اتاار ماورد

توجه بسیاری واق شدهاند .این ترکیبات در بسیاری ا مینهها ،ا قبیل ابزارهای لیزر قالت جاماد،

ابزارهای فوتوولتائیک ،سلولهای خورشایدی ،سیسات هاای کنتارل ا راه دور ،فایل هاای ناا

،

ترانزیستورها ،آشکارسا ها ،سیست های تصویربرداری و غیره کاربرد فراوا دارند .این ترکیاب در

فاار معمولی دارای فا مکعبی مرکزسطحی و ساختار بلِندروی میباشد .در این فا  ،ترکیب دارای
خاصیت شبهفلزی (نی رسانایی با گاف نواری صار) است [1ا.]3

مطالعات تجربی بر روی تلوراید جیوه باه وسایلۀ پاراش پرتاو  Xیاک گارار فاا مرتباۀ اول ا

ساختار بلِندروی به ساختار هگزاگونال سینابار (نی رسانا) در فاار  1/25گیگا پاساکال و ساپب باه
ساختار نمک طعا (فلز) در فاار  8گیگاپاسکال ناا میدهند [ .]4شاکل  1باهصاورت شاماتیک
ترکیب تلوراید جیوه را در فا ساختاری سینابار ناا میدهد .در سال  ،1979شالمن و مکگیل با
استااده ا روش بستگی قوی به مطالعۀ ابرشبکههاای  HgTeو  CdTeپرداختناد و باا رسا سااختار
نواری برای قالت تودۀ این ترکیب در فاار معمولی مقدار گاف نواری صار را بهدسات آوردناد.

همچنین در سال  ،2011سوا و همکارا به مطالعۀ ساختار ناواری سیسات هاای

HgX (X=S, Se,

) Teبا استااده ا تقریب  QSGWهیبریدی و بهکار برد بره کنش اساپین مادار پرداختناد .آ هاا

دریافتند که  HgTeدارای یک ساختار نواری معکوس با گاف انرژی  E0 = −0.18eVمایباشاد.

نتایج آ ها در توافق خوبی با انادا هگیاریهاای فوتوگسایل توسار اروکای و دیگارا باود .بناابر

اطالعات موجود در فا هاای ایان ترکیاب در فااارهای یااد ،کارهاای بسایار کمای در دساترس

میباشد ،لرا در این جا برخی خواص این ترکیب را در فا سینابار بررسی میکنی .

شکل  1یاختۀ واقد ترکیب تلوراید جیوه در فا سینابار.
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 .2روش محاسبات
محاسبات در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استااده ا بستۀ محاساباتی کوانتاو اسپرساو انجاا

شده است .در این بستۀ محاسباتی ،معادالت تکذرۀ کوهناش با اساتااده ا روش شابهپتانسایل و
بساار تاااب مااور الکتاارو هااای فرفیاات باار قسااب امااوار ت اات قاال ماایشااود .در محاساابات ا

شبهپتانسیلهای ساختهشده به روش بار پایسته بر پایۀ تقریب شیب تعمی یافته ( )GGAاستااده شده

است .در تقریب چگالی موضعی ،انرژی تبادلاهمبستگی بهصورت یکتایی تعریف میشود ،اما در

 GGAشکل کلی انرژی تبادلاهمبستگی چنین است،

 XUnif

)  (r

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

که در آ  r (r ) ،چگالی و  eXUnifانرژی تبادلی گا یکنواخت اسات کاه خاود تاابعی ا چگاالی

است .عالوه بر این ،نحوۀ انت اب تابعی  Fxبه تقریبهای م تلف میانجامد .اربیتالهاای فرفیات
در این ترکیب برای ات  ،Hgعبارت است ا  5dو  6sو برای ات  Teعبارت است ا  5sو  .5pپب

ا انجا تست های همگرایی ال  ،مقدار انرژی قط تاب مور ت ات برابار باا  50Ryانت ااب شاد.

انتگرالگیری بر روی ناقیۀ اول بریلوئن با استااده ا مِش یکنواخت  8×8×6انجا شد.

 .3نتایج و بحث

الف :خواص ساختاری

فا سینابار را که در فاارهای یاد پایدار است میتوا شبکهای هگزاگونال در نظر گرفت .این فا

توسر دو پارامتر شبکۀ  aو  cو دو پارامتر داخلی  uو  vتعریف میشود .در این سااختار اتا هاای

 Hgدر مکا های ( )u ،0،0/333و ات های  Teدر مکا های ( )v ،0،0/833قارار دارناد u .و  vباه

ترتیب برابر با  0/641و  0/562است [ .]6 ،5پارامترهای ساختاری محاسابهشاده در جادول  1آماده

است.

جدول  1پارامترهای ساختاری محاسبهشده برای ساختار سینابار در کار قاضر به همراه نتایج دیگرا .
B

) B (Gpa

c/ a

b/ a

) a (A o

فا سینابار

5/22

52/900

2/235

1/000

4/482

کار قاضر

----

57/7

2/235

1/000

4/482

کار نظری []5

----

----

2/288

1/000

4/483

کار تجربی []7
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ب :مدول قجمی و تراک پریری

مدول قجمی تمایل جس برای یک تغییر شکل معین در سیست و معیاری ا س تی بلور میباشاد.

چنانچه فاار در واقد قج مای به اندا ۀ  dpافزایش یابد قج مورد نظر به اندا ۀ  - dVکاهش

مییابد .ا نسبت این دو ،مدول قجمی قاصل میشود [،]8

dP
dV

()1

B = -V

با توجه به اینکه تمامی محاسبات در دمای صار صورت میگیارد ،آنتروپای بابات اسات و داریا :
 ، dU = - PdVبهطوری که  dUتغییر انرژی ناشی ا تغییر قج میباشد و در نمایت خاواهی

داشت:

d 2U

()2
تراک پریری قجمی که عکب مدول قجمی است بهصورت یر تعریف میشود:

dV 2

1 dV
V 0 dP

()3

B =V

kV = -

بهمنظور محاسبۀ مدول قجمی و ماتق آ  ،پب ا وارد کرد مقادیر بمیناۀ انارژی قطا  ،نقاا ، k
بابتهای شبکه بمینه و پایدارترین موقعیت ات هاا باه ا ای قجا هاای متاااوت در اطاراف قجا

تعادلی ،به ا ای هر قج یک اجرای خودسا گار انجا داده و ا خروجی هر اجرا انرژی متنافر با

آ قج را مییابی  .سپب با برا ش انرژی بر قسب قج با استااده ا معادلاۀ قالات مورنااگو ،

می توا قج تعادلی ،مدول قجمی و ماتق آ را محاسبه نمود .انارژی کال بار قساب قجا باا
استااده ا معادلۀ قالت مورناگو چنین است [:]9
()4

1 B
BVo  V  V 
B 
   

E (V ) 
Eo 
B  Vo  Vo 
B   1



در این رابطه V 0 ،قج تعادلی E 0 ،انرژی قالت پایه در دماا و فااار صاار B ،مادول قجمای و

 B ¢ماتق آ را بیا میکند .به عباارت دیگار ،کمیات  B ¢سا تی مااده در برابار فااار را نااا

میدهد .هر چه مقدار مدول قجمی بیاتر باشد ،بلور س تتر و خاصیت تاراک پاریری آ کمتار
است و در نتیجه انتظار میرود ات ها در فاصلۀ دورتری ا یکدیگر قرار داشته باشند .نتایج قاصال
ا مدول قجمی ،ماتق مدول قجمی و تراک پریری فا هاای متاااوت ترکیاب تلورایاد جیاوه در

جدول  2آمده است .ا مقادیر محاسبهشده در مییابی که با افزایش فاار ا فاا بلِنادروی باه فاا

کلرید سزی مقدار مدول قجمی افزایش مییابد ،که خود ناا دهندۀ افزایش س تی ماده میباشد.
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جدول 2نتایج محاسبات مدول قجمی ،ماتق آ و تراک پریری ترکیب تلوراید جیوه
در فا هگزاگونال و مقایسۀ آ با نتایج دیگرا .

]5[ (Castep) LDA
57/7

کار قاضر ()LDA

کار قاضر ()GGA

کمیات محاسبه شده

50/600

52/900

) B (Gpa

5/100

5/220

----

12/350

0/017

0/019

----

11/764

----

8/318

0/0189

11/764

درصد خطا نسبت به مقدار تجربی
B
- 1

) k (Gpa

درصد خطا نسبت به مقدار تجربی

ر :خواص الکترونی

نوارهای انرژی مربو به الکترو های یک بلور ،در راستای خطو تقارنی در ناقیۀ اول بریلاوئن،

محاسبه میشوند .با افزایش الکترو های درو بلور محاسبۀ ویژهمقادیر انرژی ا طریق قل معادلاۀ

شرودینگر برای هر یک ا الکترو ها ممکن نیست ،بناابراین بمتار اسات باا اساتااده ا عمالهاای

تقارنی ،تعداد نقا

 kمربو به بردارهاای ماور الکترونای را کااهش داد .ا آنجاا کاه بارای هار

ساختار بلوری میتوا یاختۀ بسیر و ناقیۀ بریلوئن تعریف کرد که باا تکارار آ کال بلاور ایجااد
میشود ،در یافتن ویژه مقادیر انرژی برای رس ساختار نواری بلور نیز میتوا ا نقا ویژهای کاه
اصطالقاً نقا پرتقار نامیده میشود ،در ناقیۀ اول بریلوئن استااده کرد .شماری ا مسیرها که در

راستای نقا پرتقار درو بلور قارار گرفتاهاناد ،مسایرهای تقاارنی محادود و ما صای را نااا

میدهند که نه تنما محاسبۀ ویژهمقادیر انرژی در این نقا سادهتر است بلکاه محاسابات باه شادت

کاهش مییابد ،چرا که با تکرار این نقا  ،کل بلور ایجاد میشود .نقا پرتقار در بلاور باه طاور
قراردادی با اندیبهای  ... ،L ،M ،Γنا گراری میشاوند .باه کماک سااختار ناواری مایتاوا باه

محاسبۀ گاف نواری بلورها و پیشبینی خواصی نظیر رسانا ،نی رسانا یا عایق بود ترکیب یاا قتای
به نوع گاف ا لحاظ مستقی یا غیرمستقی بود پی برد .در شکل  ،2نمودار ساختار نواری ترکیب

تلوراید جیوه در فا ساختاری هگزاگونال و در کناار آ  ،منحنای چگاالی قالاتهاای کال را در
تقریب  GGAآوردهای .

پایینترین قسمت نوار فرفیت در اطراف انرژی  -12الکترو ولت ناشی ا قالات  sاتا هاای

تلوریو است .در میانۀ نوار فرفیت و در اطراف انرژی  -8تا  -6الکترو ولت بلندترین قله مرباو

به قالتهای  dات های جیوه میباشد .باالی ناوار فرفیات ا قالاتهاای  pاتا هاای تلوریاو و

قالتهای  pو  dات های جیوه تاکیل شده است ،در قالی کاه پاایین ناوار رساانش ترکیبای ا

قالتهای  sات های جیوه و  pات های تلوریو میباشد .در نقطاۀ  Γگااف ناواری مساتقیمی باه
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بزرگی  0/18الکترو ولت دیده میشود ،که این نتیجه بیانگر خاصیت نی رسانایی ترکیب تلورایاد
جیاوه در ایان فاا مای باشاد .در هار دو تقریاب نوارهاای موجاود در میاناۀ ناوار فرفیات ناشاای ا

اربیتالهای  dات های جیوه میباشند ،این نوارها هما طور که قبالً نیز بیا شد جایگزیده و ت تناد
و چگالی قالت متنافر با آ ها یاد است .در این ساختار اربیتالهایی کاه در ایجااد گااف ناواری

سمی هستند قالتهای  pات های تلوری و  pو  sات های جیوه میباشند.
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

-10
-12
-14

شکل  2منحنی ساختار نواری (چپ) به همراه نمودار چگالی قالتهای کل (راست)
برای فا سینابار در تقریب .GGA

قال ،نوبت به بررسی بزرگی و جمت گاف انرژی در هر دو تقریب میرسد .هما طور که قبالً

گاتی گاف انرژی اختالف انرژی بیاینۀ نوار فرفیت و کمینۀ نوار رسانش میباشد .الکترو هاا باا

دریافت انرژی کافی میتوانند بر گاف نواری غلبه کرده و خاود را ا قالات پایاه باه یاک قالات

برانگ ی ته در نوار رسانش برسانند .در این ساختار یک گاف نواری غیرمستقی ا نقطۀ  Aباه M

وجود دارد .یعنی ،الکترو ها عالوه بر اینکه باید ا گاف عبور کنند ،برای رسید به نقطۀ  Mال

است در مسیری افقی با انرژی بابت اما به ا ای مقادیر م تلف  kقرکت نمایند و این امر با جرب

یا گسیل یک فونو همراه خواهد بود.

برای بمتر دیده شد بزرگی و جمت گاف انرژی و تااوت میا دو تقریاب  GGAو  LDAدر

بزرگی گاف در شکل  3نمودار ساختار نواری را در هر دو تقریب  GGAو  LDAدر باا ۀ انارژی

 -1/5تا  1/5الکترو ولت آوردهای .
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شکل  3منحنی ساختار نواری فا هگزاگونال با تقریب (الف)  GGAو (ب) .LDA

بزرگااای گااااف ناااواری فاااا هگزاگوناااال در تقریاااب  0/16 ،GGAو در تقریاااب 0/30 ،LDA

الکترو ولت میباشد .بنابراین ،ترکیب تلوراید جیوه در فا هگزاگونال نی رسانایی با گاف انارژی

کوچک و غیرمستقی می باشد .مقادیر گاف نواری به دست آمده با بزرگی گاف به دست آمده ا

چگالی قالتها در این فا هم وانی دارد .در جدول  3نتایج گاف محاسبه شده در این کاار را در
هر دو تقریب به همراه کارهای دیگرا برای فا هگزاگونال آوردهای  .همچنین این ترکیب در فا

هگزاگونال نی رسانایی با گاف غیرمستق کوچک میباشد.

جدول  3نتایج محاسبه شده برای گاف نواری فا هگزاگونال ترکیب تلوراید جیوه.
کار تجربی

کار نظری()Castep

کار قاضر ()LDA

کار قاضر ()GGA

کمیت

----

[0/20]5

0/30

0/16

E

----

غیرمستقی ؛ A  

غیرمستقی ؛ A  M

غیرمستقی ؛ A  M

g

نوع گاف

بنابر اطالعات موجود تاکنو هیچ کار تجربی در مینۀ ساختار الکترونی بار روی فاا هگزاگوناال
این ترکیب انجا ناده است که بتوانی نتایج قاصل را با آ مقایسه کنی .

د :چگالی ابر الکترونی

چگالی ابر الکترونی نحوۀ تو ی بار را در اطراف ات ها ناا میدهد .اقتمال یافتن الکترو در هر
ناقیۀ معین متناسب با چگالی ابر الکترونای در آ ناقیاه اسات .ایان اقتماال در ناقیاهای کاه ابار

الکترونی تراک بیاتری داشته باشد بیاتر خواهد بود .با توجه به میزا تو ی بار در اطراف اتا هاا
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میتوا نوع پیوند بین آ ها را تا یص داد .تراک

یاد بین ات ها ناا دهندۀ قاوی باود پیوناد و

تراک کمتر الکترو بین دواتا پیوناد ضاعیاتری را نااا مایدهاد .طباق مقیااس الکترونگااتیوی

پائولینگ هرچه اختالف الکترونگاتیوی بین دو عنصر یاد ( 1/7تا  )3/3باشد ،پیوند بین دو عنصار

ا نوع یونی و هرچه اختالف الکترونگاتیوی بین دو عنصر ک ( 0تا  )1/7باشد پیوند بیاتر ا ناوع

کوواالنسی است [ .]10ا آنجا که اختالف الکترونگاتیوی عنصر جیاوه و تلاوری بسایار کوچاک

میباشد در این ترکیب پیوند موجود در میا ات ها به میزا

یاادی ا ناوع کوواالنسای مایباشاد.

شکل  4چگالی ابر الکترونی ترکیب تلوراید جیوه را در فا سینابار در صاحۀ ( )044ناا میدهد.

ا شکل چگالی ابر الکترونی چنین بر میآید که میا دو اتا جیاوه و تلاوری تاراک باار بسایاری
وجود دارد .این تراک

یاد ناانهای ا قضور پیوندهای کوواالنسی میا دو ات میباشاد .ا آنجاا

که مقدار اختالف الکترونگاتیوی میاا دو اتا بسایار نااچیز اسات ،طباق مقیااس الکترونگااتیوی
پائولینگ می توا برای این ترکیب قضور پیونادهای کوواالنسای قاوی را انتظاار داشات .در ایان
ترکیب ،جیوه با دو الکترو  sو تلوری با دو الکترو  sو چمار الکترو  pبرای تااکیل پیوناد
شرکت میکنند .هما طور که در شکل دیده مایشاود بیااترین تاراک باار در اطاراف اتا هاای

تلوری به چا میخورد که ناا دهندۀ الکترو دوستی شدید این ات در ترکیب میباشد .به دلیل
تراک

یاد الکترو ها بین اتا جیاوه و تلاوری مایتاوا دریافات کاه در ایان ترکیاب پیونادهای

کوواالنسی قوی وجود دارند .ا طرفی به دلیل ناچیز بود مقدار الکترونگاتیوی بین دو اتا پیوناد
یونی ضعیف شکل میگیرد .بررسی نمودار چگالی قالتهای جزئی ناا میدهاد کاه اربیتاال d

ات جیوه سم بسزایی در این نمودار دارد .قضور نوار  dکااتیونی درو ناوار فرفیات اصالی در

ترکیب تلوراید جیوه باعث برو ویژگیهای متااوتی با دیگر اعضای گروه  II-IVشده است.

شکل  4چگالی ابر الکترونی فا سینابار در صاحۀ (.)044
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ه :خواص اپتیکی

گرارهای اقتمالی ا قسمت باالیی نوار فرفیت به قسمت انتمایی ناوار رساانش سام عماده را در

طیااف اپتیکاای ماااده دارد .مؤلاااههااای اصاالی تاااب دیالکتریااک در فااا سااینابار بااهصااورت

 εxx = εyy ≠ εzzاست .سم ققیقی و موهومی تاب دیالکتریاک ترکیاب تلورایاد جیاوه در

فا سینابار در شکل  5ناا داده شده است.
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شکل 5قسمتهای ققیقی و موهومی تاب دیالکتریک ترکیب تلوراید جیوه در فا سینابار.

بررسی قسمت ققیقی تاب دیالکتریک ،ضریب شکسات ایساتایی را در راساتاهای  xو  zرا باه

ترتیب  4/489و  4/745نتیجه میدهد .عالوه بر ایان ،قسامت موهاومی تااب دیالکتریاک آساتانۀ

جرب میا نواری ، E 0 ،را  0/18الکترو ولت ت مین می ند که با نتیجۀ بهدست آمده ا سااختار
الکتروناای هم ااوانی بساایار خااوبی دارد .بیاااترین میاازا جاارب در ایاان فااا در اناارژی 1/95

الکترو ولت رخ میدهد .نتایج قاصل ا قسمت موهومی تاب دیالکتریک ناا دهندۀ مطابقت گااف

اپتیکی با گاف نواری میباشد .نتایج بهدست آمده با نتایج دیگرا هم وانی دارد [.]5
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 نتیجهگیری.4
 در،در این مقاله پارامترهای ساختاری بلور ترکیب تلوراید جیاوه باا اساتااده ا روش شابهپتانسایل
 نتاایج.چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با اعمال تقریبهای م تلف مطالعاه و بررسای شاده اسات

ساختار نواری و چگالی قالتهای کل بیانگر خاصیت خاصیت نی رسانایی ترکیب در فا ساینابار

 نتایج قاصل ا ماارکت اربیتالهای م تلف در سااختار ناواری بیاانگر مااارکت، همچنین.است
 نتایج قاصل ا سم موهومی. ات های جیوه میباشدs  وp  ات های تلوری وp اصلی قالتهای

 شاکل چگاالی ابار.تاب دیالکتریک ناا دهندۀ مطابقت گاف اپتیکی باا گااف ناواری مایباشاد

 همچناین.الکترونی ناا دهندۀ قضور پیوند کوواالنسی قوی در بین ات های این ترکیب میباشاد

 به دلیل اینکه وابستگی چگالی الکترونی در یک نقطاه عاالوه بار،GGA در این محاسبات تقریب
 تغییرات چگالی را در اطراف آ نقطه نیز در بر میگیرد و نزدیکای ایان مادل باا،چگالی موضعی
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