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ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ47 :

بهبود پيشبينی خواص نوری  GaSeدر فاز  با تقریب TB-mBJ
سهمانی ،محمدرضا  1توانا،

علی 1

 1گروه فيزيک ،دانشکده علوم ،دانشگاه محقق اردبيلی

چكيده
محاسبات ساختار الکترونی به روش  FP-LAPWو خواص نوری در تقريب فاز کاتورهای برای ترکيب کپهای و تکاليهی
 GaSeانجام گرفتهاند .مشاهده میکنيم که پتانسيل تبادلی  TB-mBJبه عنوان يک روش نيمموضعی میتواند با بهبود
ساختار نواری ترکيب  GaSeدر تعيين خواص نوری با تقريب فاز کاتورهای بهتر عمل کند ،بهطوریکه نتايج ما در توافق
بسيار خوبی با دادههای تجربی هستند.

محاسبات ساختار الکترونی به روش نظريهی تابعی چگالی با پتانسيل کامل در پايهی امواج تخت الحاقی و خواص
نوری در تقريب فاز کاتورهای برای ترکيب کپهای و تکاليهی  GaSeدر فاز ساختاری  به کمک  Wien2kانجام
گرفتهاند .همگرايی در محاسبهی انرژی کل با استفاده از يک شبکهی نسبتا متراکم  11×11×4بهدست آمد [GaSe .]1

در سيستم اليهای ششوجهی متبلور میشود که دارای گروه فضايی  P63/mmcاست [ GaSe .]2به دليل پيوند
کواالنسی قوی درون اليههايش و پيوند ضعيف بين اليهها از نوع واندروالس و پيوند يونی کوچک ،يک مادهی بسيار
ناهمسانگرد است .بنابراين میتواند به راحتی در امتداد سطح ( )001شکافته و منجر به ايجاد يک سطح آينه-مانند
برای اندازهگيری بازتاب شود .اخيراً بک و جانسون يک پتانسيل تبادلی ارائه دادند که برای بازسازی پتانسيل تبادلی
دقيق در اتمها استفاده میشود و توسط ترن و بالها به صورت زير بهبود يافت[:]3
()1
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کولر ،ترن و بالها در سال  2012به منظور بهبود گاف نواری ،موفق به يافتن پارامترگذاری جديدی برای  cشدند []4
که ما در محاسبات خود از آنها بهره میبريم.
خواص نوری  GaSeرا میتوان با استفاده از تابع دیالکتريک مختلط ) (شرح داد .شکل ،1قسمتهای حقيقی
و موهومی تابع دیالکتريک به دست آمده از تقريبهای  TB-mBJو GGAدرمقايسه با دادههای استخراج شده از
آزمايش بيضیسنجی[ ]5را نشان میدهد .قسمت حقيقی تابع دیالکتريک ) 1(نشاندهندهی پراکندگی فوتون تابشی
به وسيلهی مواد است در حالیکه قسمت موهومی تابع دیالکتريک ) 2 (به انرژی جذب شده توسط مواد مرتبط
است .در شکل 1x x( ) ،1برای حالت کپهای و اليهای به ترتيب در بازهی انرژی  5/1۱-6/۶6 eVو5/51-6/۶6 eV
منفی میشوند که حالت کپهای در توافق بسيار خوبی با دادههای تجربی شکل ) 1(eاست .اين نشان میدهد که در اين
ناحيههای انرژی ،امواج الکترومغناطيسی تابشی از ماده منعکس میشوند ،بنابراين ماده میتواند در اين محدودهی
انرژی به عنوان يک محافظ در مقابل تابش استفاده شود .قسمت حقيقی تابع دیالکتريک استاتيک ) xx (0برای حالت
1

کپهای و اليهای با تقريب  GGAبه ترتيب برابر  ۱/4و  4/۶و با تقريب  TB-mBJبه ترتيب برابر  6/4و  3/6به دست
آمد .اين تفاوت بر اساس مدل پن [ 0  1  ( p / Eg ) 2 ]6قابل توجيه است ،چون گاف انرژی کوچکتر منجر به يک
مقدار بزرگتر   0میشود.
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شكل :1وابستگی انرژی  GaSeکپهای به (a) :قسمت حقيقی تابع دیالكتریک ) (bقسمت موهومی تابع دیالكتریک
وابستگی انرژی  GaSeتک الیه به (c) :قسمت حقيقی تابع دیالكتریک ) (dقسمت موهومی تابع دیالكتریک
) (eنتایج آزمایش بيضیسنجی برای  GaSeکپهای[]5

انتقال به سمت راست نتايج  TB-mBJنسبت به  GGAبرای ) 2 (در بازهی انرژی  4-۱ eVبه خاطر گاف
انرژی بهبود يافتهی  TB-mBJدر مقابل  GGAاست ،اما اين تفاوت در انرژیهای باالتر ،کوچک میشود .الزم به ذکر
است که در روش ما ،اثرات اکسيتونی در ) 2 (به طور دقيق درنظر گرفته نمیشود .اثرات ميدان موضعی يعنی تغيير
دورهای سلول برحسب پتانسيل نيز ناديده گرفته میشود .همچنين اصالحات خود انرژی الکترونی ،میتواند گاف
نواری را افزايش و ثابت دیالکتريک سيستم را کاهش دهد .بديهی است که برهمکنش الکترون-حفره موقعيت و
ارتفاع قله را تغيير میدهد .اختالف ناچيزی که بين نتايج ما و روش تجربی وجود دارد به دليل محدوديتهای تقريب
فاز کاتورهای در درنظرگرفتن برهمکنش الکترون-حفره است.
تفاوت  0/۶eVلبهی جذب ) 2 (در شکل 1با روش  TB-mBJبين حالت کپهای و اليهای ناشی از اثر محدود
شدگی کوانتومی است .به دليل عدم آميختگی بين اليهای اوربيتالهای  Seدر ساختار تک اليه ،امکان پرش الکترونی
به مقدار قابل توجهی کاهش میيابد که نتيجهی آن افزايش گاف انرژی و لبهی جذب است.
با استفاده از قسمت حقيقی و موهومی تابع دیالکتريک ،محاسبهی طيف ترکيبات نوری مانند بازتاب )، R( 
ضريب شکست ) n(و ضريب خاموشی ) K(امکانپذير است .همان طور که از شکلهای  2و 3مشخص است
نتايج ما در توافق خوبی با روش تجربی است .قلههای طيف توسط گذارهای دوقطبی-الکتريکی مجاز بين نوارهای
ظرفيت و رسانش ايجاد میشوند .دليل اينکه منحنی ضريب شکست ) n(در انرژیهای باالتر محو میشود به خاطر
اين واقعيت است که ماده در خارج از انرژیهای معين ،فوتونهای پرانرژی را جذب میکند و ديگر نمیتواند مانند
مادهی شفاف عمل کند .همچنين از شکل 2مشخص است که در محدودهای از فرکانسها ضريب شکست کمتر از
واحد است .ضريب شکست کمتر از واحد نشان میدهد که سرعت فوتونهای فرودی بيشتر از سرعت نور است ،با
اين حال اين پديده را میتوان با اين حقيقت توضيح داد که يک سيگنال بايد به عنوان يک بستهی موج منتقل شود نه
به عنوان يک موج تکفام.
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شكل :۲وابستگی انرژی  GaSeکپهای به ) (aضریب شكست ) (bضریب خاموشی ) (cبازتاب
وابستگی انرژی  GaSeتک الیه به (d) :ضریب شكست ) (eضریب خاموشی ) (fبازتاب

شكل :3نتایج آزمایش بيضیسنجی ضریب شكست و ضریب خاموشی  GaSeکپهای[]5
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