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 بر پایه نظریه تابعی چگالیCdSiP2مطالعه خواص اپتیکی و الکترونیکی
 آرش عبدالهی و سيما محمودی،سيد مقصود گلزان
 اروميه، دانشگاه اروميه، دانشکده علوم،گروه فيزیک
 در چارچوب نظریه تابعی چگالی و بوسیله تابعی هایCdSiP2  خواص الکترونیکی و اپتیکی ساختار کالکوپیریت،چکیده – در این مطالعه
 خصوصیات الکترونیکی شامل ساختار نواری انرژی و چگالی حالت های الکترونی و همینطور. بررسی شده اند،B3LYP  وGGA-WC
 و ضریب بازتاب محاسبه و نتایج با نتایج تجربی مقایسه، ضریب شکست و خاموشی، ضریب جذب،خصوصیات اپتیکی شامل تابع دی الکتریک
، به نتایج دقیقتری در خصوص ساختار نواری می انجامدB3LYP  نتایج نشان می دهد با وجود اینکه استفاده از تابعی هیبریدی.گردیده اند
. با دقتی باالتر بکار بردCdSiP2  را می توان جهت محاسبه توابع اپتیکیGGA-WC تابعی
CdSiP2 ،تابعی چگالی

 نظریه، خواص اپتيکی، خواص الکترونی-كليد واژه

A Study of the Electronic and Optical Properties of CdSiP2 Based on Density
Functional Theory
Seyyed Maqsood Golzan, Arash Abdollahi , and Sima Mahmoodi
Department of physics, Faculty of Science, Urmia University of Urmia, P.O.Box165, Urmia.
Abstract- In this study, the electronic and optical properties of chalcopyrite CdSiP 2 have been investigated in the
framework of density functional theory (DFT) using GGA-WC and B3LYP functionals. The electronic properties
included band structure and density of states, and optical properties included dielectric function, absorption
coefficient, refractive index and extinction coefficient, and reflectance have been calculated and the results are
compared with experimental data. The results show that despite the fact that the hybrid B3LYP functional provides
more accurate band structure profile, the GGA-WC functional can be successfully used to estimate the optical
properties of CdSiP2.
Keywords: Electronic properties, Optical properties, Density functional theory, CdSiP2.
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 -1مقدمه

و بازه همگرایی برای نيرو  ۴-۱0 eV/bohrمنظور شده است.
همچنين ،برای نمونه برداری منطقه اول بریلوئن از روش
مانخورست پک با  6×6×۴تقسيم بندی استفاده شده است.

 -1-2خواص ساختاری و الکترونیکی
برای مطالعه خواص حالت پایه ،یکی از پارامترهای مهم،
ثابت شبکه است كه برای تأیيد نظری مسئله نيز باید
محاسبه شود .مقدار بدست آمده به كمک تابعی  WCبرای
پارامتر های  aو  cبه ترتيب  5/677و  ۱0/۴9آنگستروم می
باشد كه در توافق بسيار خوبی با نتایج تجربی  5/68و
 ۱0/۴3آنگستروم [ ]۱۴است .ساختار نواری انرژی و چگالی
حالتهای الکترونی  CdSiP2در شکل  ۱نشان داده شده اند.
نتایج بدست آمده استفاده از تابعی  B3LYPنشان میدهد
كه این ماده یک گاف انرژی مستقيم به اندازه ۲/6۲ eV
دارد .این مقدار اندكی بزرگتر از مقدار تجربی آن۲/38 eV ،
[ ]۱۴می باشد .در مقابل ،نتایج محاسبات با استفاده از تابعی
 GGA-WCگاف نواری را حدود  ۱/۲۱ eVو بسيار پایينتر
از مقدار تجربی بدست می دهد.

 -2روش انجام محاسبات
محاسبات به كمک كد محاسباتی  CASTEPمبتنی بر روش
شبه پتانسيل و در چارچوب نظریه تابعی چگالی صورت
گرفته است .محاسبات الکترونيکی و اپتيکی با استفاده تابعی
 GGA-WCاز مجموعه گرادیان تعميم یافته و بر پایه تابعی
 ،PBEكه در آن قسمت تابعی تبادلی تا چهارمين مرتبه
بسط گرادیان انرژی تبادلی در نظر گرفته شده [ ،]۱۲و
همينطور تابعی هيبریدی  ]۱3[ B3LYPانجام شده است.
تابعی  B3LYPبا توجه به ضرایب برازش داده شده برای
تخمين مقدار گاف نواری و انرژی ترازها از دقت باالتری در
مقایسه با تابعیهای تقریبهای  LDAو  GGAبرخوردار
است .تابعی  B3LYPبا كمک رابطه زیر تعریف میشود:

()۱

ExcB 3 LYP     1  a  ExLDA  aExHF
bExB  1  c  EcLSDA  cEcLYP

شبه پتانسيلهای بکار رفته برای همه اتمها در وضعيت پایه
انتخاب شدهاند .بازه همگرایی انرژی در محاسبات 6-۱0 eV

شکل  :۱ساختار نواری انرژی ( )aو چگالی حالتهای الکترونی ( )bكه با
استفاده از تابعی  B3LYPمحاسبه شده اند.

در جدول  ،۱نتایج این تحقيق در خصوص ثابتهای شبکه و
انرژی گاف ،به همراه نتایج محاسبات دیگران ،با نتایج تجربی
مقایسه گردیده است.
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كادميم سيليکون فسفيد یک ماده اپتيکی غير خطی است
كه متعلق به تركيبات كالکوپيریت سه تایی است و ساختار
تتراگونال (گروه فضایی  ) I 4 2dدارد ] .[۲-۱این تركيب
بدليل كاربردهای بالقوهای كه در اپتيک خطی و اپتيک غير
خطی دارد مورد توجه قرار گرفته است] .[3بلور  CdSiP2با
خواص منحصر به فردی مشخص می شود ،مانند شفافيت در
بازه گستردهای ( )9-0.5 µmاز طول موج ،ضرایب اپتيکی
غير خطی بزرگ ( ،)8۴/5 pm/Vو هدایت حرارتی باال
( .[۴])۱3/6 W/mKهمچنين CdSiP2 ،یک بلور دوشکستی
منفی تک محور است و به عنوان یکی از مناسبترین مواد
غير خطی در حوزه مادون قرمز شناخته می شود ] .[5رشد
تک كریستال  CdSiP2توسط چندین محقق برای مدت
طوالنی مورد بررسی قرار گرفته است [ .]8-6خواص فيزیکی
این ماده به طور گسترده با استفاده از روشهای مختلف
نظری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .خواص اپتيکی
و الکتریکی این بلور توسط محققين مختلف تحت بررسی
قرار گرفته است [.]۱۱-9

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395

جدول :۱خواص ساختاری و الکترونيکی  .CdSiP2پارامترها بر حسب

آنگستروم و انرژی برحسب الکترون ولت می باشد.
تجربی ()۱۴

5/68

۱0/۴۴3

۲/38

)9( LDA
B3LYP
(این تحقيق)
WC-GGA
(این تحقيق)

5/6۱9

۱0/333

 ۲/۲و ۲/۴5

-

-

۲/6۱6

5/677

۱0/۴93

۱/۲۱
شکل  :۲قسمت حقيقی تابع دی الکتریک تركيب

CdSiP2

 -2-2خواص اپتیکی
تابع دی الکتریک ،یک تابع مختلط است كه به صورت زیر
تعریف می گردد:
( )۲
)  1 ()  i 2 (
)  1 (قسمت حقيقی است و مفهوم فيزیکی دارد .در واقع،
در ناحيهای كه )  1 (منفی است امواج منتشر نمیشود و
فرآیندهای جذب و اتالف صورت میگيرد و سهم قسمت
موهومی تابع دی الکتریک مستقيماَ ناشی از گذارهای بين
نواری است و از فرمول كوبو-گرین وود بدست میآید [.]۱5
روابط كرامز-كرونيگ قسمتهای حقيقی و موهومی تابع دی
الکتریک را به هم مربوط میكند و تمام ثابتهای اپتيکی را
میتوان از این داده ها بدست آورد .در شکل های  ۲و 3
موقعيت پيکها برای قسمتهای حقيقی و موهومی تابع دی
الکتریک نشان داده شده است .در این شکلها نتایج
محاسبات با استفاده از تابعی  B3LYPو تابعی GGA-WC
مقایسه شده اند .همانطور كه در شکل  3دیده می شود،
نتایج بدست آمده گویای برتری محسوس تابعی  WCدر
تعيين رفتار كلی و تغييرات بخش موهومی تابع دی الکتریک
است .در واقع آستانه افزایش نمودار تجربی در فاصله ای
حدود یک الکترون ولت از نتایج محاسبات قرار می گيرد كه
متناظر با اختالف گاف انرژی محاسبه شده و مقدار تجربی
می باشد .بنابراین بنظر می رسد با توجه به انحراف قابل
مالحظه نتایج محاسبات تابعی هيبریدی  B3LYPدر تعيين
رفتار و مقدار این ضریب ،تابعی  GGA-WCدر تعيين خواص
اپتيکی موفقتر است .همچنين در شکلهای  ۴تا  ،7به ترتيب
ضریب شکست ،ضریب خاموشی ،ضریب بازتاب و ضریب
جذب كه به كمک تابعی هيبریدی  B3LYPو تابعی WC
بدست آمده اند مقایسه شده اند.

شکل  :3قسمت موهومی تابع دی الکتریک تركيب  CdSiP2داده های

تجربی مربوط به مرجع [ ]۱6هستند.
همانطور كه در شکل  ۴دیده می شود ضریب شکست
استاتيک محاسبه شده با كمک تابعی  )3/3( WCدر
همخوانی بهتری با نتایج تجربی (حدود  )]6[ 3قرار دارد.
نتایج تابعی  B3LYPبا مقداری حدود  ۲/۱با فاصله نسبتا
زیادی در پایين نتایج تابعی  WCقرار دارند .همانطور كه در
شکل های  5و  6قابل مشاهده است ،اختالف زیادی مابين
نتایج بدست آمده از دو تابعی  GGA-WCو  B3LYPدر
مورد ضریب شکست و ضریب خاموشی مشاهده میشود .به
غير از جابجایی حدود  ۱eVدر بازه فركانس كه ناشی از
تخمين نادرست گاف نواری از طریق تابعی  WCاست،
ضرایب محاسبه شده ،در تمام بازه فركانس ،در حدود %35
اختالف دارند .این اختالف در خصوص ضریب بازتاب (شکل
 )6نيز قابل مشاهده است .عالرغم محدود بودن دادههای
تجربی در خصوص تابع جذب ،همانطور كه در شکل  7دیده
می شود ،می توان نتيحه گرفت كه تابعی  WCدر تخمين
تغييرات جذب  CdSiP2موفقتر است.
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روش

ثابت a

ثابت c

انرژی گاف
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۱395  بهمن۱۴-۱۲
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 كه به كمک تابعی،ضریب شکست و تابع دی الکتریک
 از دقت باالتری در مقایسه با، بدست آمدهاندGGA-WC
 این درحاليست. برخورداراندB3LYP نتایج تابعی هيبریدی
كه مقادیر بدست آمده برای ثابتهای شبکه به كمک تابعی
 نيز در توافق بسيار خوبی با نتایج تجربی قرار،GGA-WC
 مقدار گاف، همانطور كه انتظار می رفت، با این وجود.دارند
 با داشتن خطای نسبی حدودB3LYP نواری حاصل از تابعی
، بنابراین. درصد در توافق بيشتری با نتایج تجربی است9
عالرغم برتری تابعی های مجموعه هيبرید در برآوورد خواص
 كه نسخه اصالحWC  مشاهده می شود كه تابعی،الکترونی
 در تعيين رفتار و، محسوب می شودPBE شدهای از تابعی
. موفقتر استCdSiP2 مقدار ضرایب اپتيکی

CdSiP2

 ضریب شکست تركيب:۴ شکل
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 داده تجربی مربوط به مرجع.CdSiP2  ضریب جذب تركيب:7 شکل

.] است۱۴[

 نتیجه گیری-3
نتایج بدست آمده در این تحقيق در خصوص خواص اپتيکی
 نشان میدهد كه مقادیر محاسبه شده برای،CdSiP2 تركيب
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