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نشريه علوم دانشگاه خوارزمی

تابستان 1313

بررسی ویژگیهای ساختاری ،الکترونی ،اپتیکی و مکانیکی سولفید
استرانسیوم با استفاده از روش شبه پتانسیل
حمداله صالحی* ،بهاره توکلینژاد؛ دانشگاه شهید چمران ،گروه فیزيک ،اهواز
چكیده
در اين مقاله خواص ساختاری ،الکترونی ،اپتیکی و کشسانی سولفید استرانسیوم در فاز کلريدسديم بررسی شده
است .محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل بارپايسته در چارچوب نظريۀ تابعی چگالی و با استفاده از نرمافزار
ابیبینیت 1صورت گرفته است .تابع دیالکتريک برای تابش تا حدود  04الکترون ولت محاسبه شده است .گاف
نواری بهدست آمده درراستای ( 2/0133 )Γ-Xالكترون ولت است كه با ديگر دادههای موجود سازگاری خوبی دارد.

مقدمه
سولفیداسترانسیوم )  (SrSکه از ترکیبات گروه  II-VIاست ،بهصورت پودر سفید يا خاکستری رنگی است
که تا اندازهای در آب حل و در هوای مرطوب بهمقدار کمی گاز  H2Sآزاد میکند .اين ماده با اسیدها بهشدت
واکنش میدهد و در نتیجه گاز سولفید آزاد میشود [ .]1سولفید استرانسیوم کاربردهای مهمی از نظر
تکنولوژيکی ،از جمله فسفر اشعۀ کاتدی بازده باال و اليۀ الکترولومینسانس  ،LEDدارد وآلیاژ آن میتواند
بهعنوان وسايل فوتوولتايیک استفاده شود [ .]0[ ،]3[ ،]2آزمايشهای پراش اشعۀ  Xنشان میدهد که سولفید
استرانسیوم درشرايط معمولی يک نیم رسانا با گاف نواری پهن است ،دارای پیوندهای يونی است و ساختار
مکعبی ) (NaClبا گروه فضايی ( )FM3mدارد ،که در شکل  1الف نشان داده شده است [.]6[ ،]5
سولفیداسترانسیوم ترکیبی يونی پوسته بسته مهم است که در دمای معمولی در ساختار ( (B1متبلور میشود ،اين
ماده کاربردهای مهمی مانند الکترولومینسنت و وسايل اپتیکی-مغناطیسی دارد .بنا بر اين تحقیقات گستردهای از
نظر تجربی [ ]7و تعدادی هم نظری [ ]13[ ،]12[ ،]11[ ،]14[ ،]1[ ،]8روی اين ماده صورت گرفته است.

پارامترهای ساختاری؛ ساختار نوارهای انرژی و ويژگی های اپتیکی و مکانیکی سولفید استرانسیوم در ساختار
 B1با استفاده از نظريۀ تابعی چگالی )  (DFTو نرمافزار ابیبینیت بررسی میشود.
واژههای كلیدی :چگالی حالتها ،چگالی ابر الکترونی ،شبهپتانسیل ،نظريۀ تابعی چگالی ،سولفید استرانسیوم
دريافت 12/5/6
*نویسنده مسئول

پذيرش 13/4/3

salehi_h@scu.ac.ir
. A Binit
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با افزايش فشار ،اين ترکیبات يک گذار فاز به ساختار کلريدسزيم ( (B2شکل  1ب انجام میدهند .در اين مقاله،
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شکل .7الف) ساختار  NaClسولفید استرانسیوم

حمداله صالحی ،بهاره توکلینژاد

ب) ساختار  CsClسولفید استرانسیوم

روش محاسباتی
محاسبات درچارچوب  ، DFTبا استفاده از روش شبه پتانسیل امواج تخت و با کد محاسباتی ابیبینیت انجام
شده است [ .]6برای محاسبه از پتانسیل تبادلی همبستگی تیترپید 1استفاده شده است [ .]10در اين روش از شبه
پتانسیل بارپايسته استفاده شده است .در اين شبه پتانسیل ،اربیتالهای  0s, 0p, 0d, 5sاسترانسیوم واربیتالهای
 3s, 3pسولفور را بهعنوان اربیتالهای ظرفیت استفاده شده است .برای بهدست آوردن ساختار نواری محاسبات

بهازای 04نقطه خاص برای شبکۀ مونخورست  12×12×12و با انرژی قطع  74ريدبرگ انجام شده است.
نتایج و بحث
الف) پارامترهای ساختاری

بهمنظور محاسبۀ ويژگی حالت پايه  ، SrSانرژیهای کل برای حجمهای مختلف حول حجم تعادلی V0
وردش داده می شود .انرژیهای کلی محاسبهشده با معادلۀ حالت مورناگان برای مشخص کردن خصوصیات
حالت پايه مانند ثابت شبکۀ تعادلی  ، a0مدول حجمی  Bو مشتق آن ' Bبرازش داده میشوند كه يكی از اين
نمودارها برای اين ترکیب در فاز  ) NaCl ( B1درشکل  2نشان داده شدهاست .پارامترهای تعادلی محاسبه شده
برای ساختار  B1همراه با نتايج ديگران در جدول  1آورده شدهاند از اين جدول مشاهده میشود که نتايج بهدست
آمده از روش شبه پتانسیل سازگاری خوبی با ديگر نتايج دارد.

1. Teter Pade
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شکل  .2نمودارانرژی کل بر حسب حجم یاختۀ قراردادی
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جدول  .7پارامترهای ساختاری محاسبه شده در کار حاضر و مقایسه با نتایج دیگران
کاردیگران
نظری []15 ،1
6/476 ، 5/774

کاردیگران
تجربی []7
6/420

کار حاضر
GGA
6/46

کار حاضر
LDA
5/140

4/86، 0/2

-

4/51

1/17

56/48 ،08/42

50/65

55/672

51/037

2/6 ،12/2

-

1/87

5/81

62 ،07

58

05/2

58/2

BGPa

6/8 ،18

-

60

4/17

درصد خطا نسبت به مقدار
تجربی

5/34

0/07

0/11

-

16/121،21/276

17/201

6/05،23/0

-

22/120

17/182

28/32

4/302

کمیات محاسبه شده

0

درصد خطا نسبت به مقدار
تجربی
3

) V0 ( A

درصد خطا نسبت به مقدار
تجربی

B

تراکم پذيری
()Kv×14-3)GPa(-1
درصد خطا نسبت به مقدار
تجربی

ب)ساختار نواری
از ساختار نواری میتوان اطالعاتی در مورد ماهیت بلور از لحاظ فلز يا غیرفلز بودن ،اندازۀ گاف انرژی
در صورت وجود و نوع آن از لحاظ مستقیم ياغیرمستقیم بودن و خواص ديگر را میتوان بهدست آورد .ساختار
نواری سولفید استرانسیوم در فاز B1در راستای خطوط تقارنی در شکل  3نشان داده شده است .در اين
محاسبات از  12نقطه خاص استفاده شده است .در اين شکل انرژی فرمی بهعنوان مبدأ مختصات و مقیاس
انرژی بر حسب الکترون ولت است .در شکل  3خطوط پر برای نشان دادن نوارهای انرژی بدون در نظر
گرفتن اثر جفتشدگی اسپین -مدار و خطوط نقطهچین برای نشان دادن نوارهای انرژی با در نظر گرفتن اثر
جفتشدگی اسپین-مدار استفاده شدهاند .چنانکه در شکل پیداست نوارهای انرژی تراز فرمی را قطع نکرده و
دارای يک گاف غیرمستقیم بین نقاط ( )Γ-Xبه اندازۀ  2/01الکترون ولت است .نتايج بهدست آمده با ديگر نتايج
برای مقايسه در جدول  2آورده شده است .محاسبات با استفاده از تقريب  LDAو  GGAانجام شده است .اساساً

گافهای انرژی در محاسبات اصول اولیه کمتر از مقدار واقعی تخمین زده میشوند .اين جنبهای ذاتی از DFT
است .به هرحال ساختار نواری الکترونی محاسبه شده با استفاده از تقريب  )LDA( GGAبهطور کیفی در

گاف انرژی بین باالی نوار ظرفیتت ستولفور  Pدر ( )Γ15و تته نتوار رستانش  0dاسترانستیوم در ( )X3قترار
دارد .در جدول  2مهمترين گافها در نقاط تقتارنی منطقتۀ بريلتوکن کتاهش يافتته نشتان داده شتدهانتد .آنچته در ايتن
جدول مشهود است اينکه محاسبات با استفاده از تقريب شیب تعمیم يافته به نتايج تجربی نزديکتر استت .مطابقتت
ايتتن نمتتودار بتتا منحنتتی چگتتالی حالتتتهتتای کلتتی کتته در شتتکل  0نشتتان داده شتتده استتت ،متتیتوانتتد دلیلتتی بتتر درستتتی
محاسبات انجام شده است.
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توافق کامل با نتايج تجربی است ،از جمله موارد منطبق ترتیب سطوح انرژی و شکل نوارها است.
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شکل  .3سمت راست ساختار نواری سولفید استرانسیوم و سمت چپ قسمتی از ساختار نواری در راستای Γ-x
جدول  .2گاف نواری ترکیب  SrSدر این کار و مقایسه با دیگر نتایج موجود
گاف نواری غیر مستقیم(برحسب الکترون ولت)
Γ-W

Γ-L

گاف نواری مستقیم(برحسب الکترون ولت)

Γ-X

L-L

X-X

Γ -Γ

0/76053

5/21243

2/1528

6/51

2/64

3/6836

) )LDAنتايج کارحاضر

0/86125

5/32310

2/0133

6/36

2/211

3/55

) (GGAنتايج کارحاضر

-

[5/30]12
[6/12]1
[2/58]7

[2/51]12
[2/56]1
[2/34]7

[6/36]12
[7/31 ]1
[5/44]7

[2/58]12
[2/85]1
[2/78]7

-

-

0/32

-

0/761

[3/58]12
؛ []1
3/58
[3/51]7
5/321

نتايج کار ديگران

[ ]5تجربی

ج) چگالی حالتها
چگالی حالتها بیانگر توزيع الكترونها در طیف انرژی است .در شکل  0چگالی حالتهای کلی ترکیب
نشان داده شده است .گسترۀ انرژی از  -04تا  14الکترون ولت انتخاب شده است .در قسمت گاف هیچ اربیتالی
ديده نمیشود و مقدار آن منطبق با مقدار گاف بهدست آمده از ساختار نواری است .خطوط پر برای نشان دادن
چگالی حالتها بدون در نظر گرفتن اثر جفت شدگی اسپین -مدار و خطوط نقطهچین برای نشان دادن چگالی
حالتها با در نظر گرفتن اثر جفت شدگی اسپین -مدار استفاده شدهاند .انرژی فرمی بهعنوان صفر مبدأ انتخاب

انرژی حدود  33الکترون ولت زير تراز فرمی دارد .اين نوار منطبق با پايینترين انرژی در شکل  3است.
چنانکه ساختار نواری نشان میدهد اين نوار تخت است ،بنا بر اين چگالی حالت مربوط به آن زياد و در حدود
( 136)State/evاست .ساختار بعدی ناشی از حالت  0pاسترانسیوم است و در اطراف  0تا  15/6الکترونولت
قرار گرفته است .اين حالت منطبق با سه نوار در شکل  3است که با هم همپوشانی کردهاند .اثر اسپین-مدار در
اين نوار چشمگیر است .در نقطۀ Γتبهگنی دو نوار از سه نوار از بین میرود و نوار پايینی تبهگنی دوگانه و
نوار بااليی تبهگنی چهارگانه دارد .مقدار شکافتگی در نقطۀ  1/2 ،Γالکترون ولت است .در نقاط ديگر تبهگنی
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شده است .چگالی حالتهای تصوير شده در شکل  0ب نشان داده شده است .حالت  0sاسترانسیوم قلۀ باريک در
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سه نوار  0pاز بین میرود و مقدار شکافتگی ناشی از اين اثر حدود 1/1الکترون ولت است .ساختار بعدی
متعلق بهحالت  3sسولفور است .اين حالت در اطراف  1/1الکترون ولت دارای قله است .اين حالت نوار پايین
بعدی را در شکل  3نشان میدهد .پهنای نوار حدود  1الکترون ولت است که ناشی از روابط پاشندگی در نقاط Γ
و  Lاست .ساختار پهنتر که بین -2/7الکترون ولت و سطح فرمی قرار گرفته است ،مربوط به سه نوار ظرفیت
در شکل  3است .از چگالی حالتهای جزکی مشخص میشود که درست در زير سطح فرمی نوارها بهطور
عمده ناشی از حالت  3pسولفور است .در نبود اثر جفتشدگی اسپین -مدار سه نوار در نقطۀ  Γو دو نوار از
سه نوار در نقطۀ Xتبهگن هستند .اثر اسپین -مدار تبهگنی دو نوار را در نقطۀ  Γو در بقیۀ نقاط تقارنی تبهگنی
سه نوار را از بین میبرد .مقدار شکافتگی در نقطۀ  Γبهاندازۀ  4/43الکترون ولت و در نقطۀ 4/45 Xالکترون
ولت است .در باالی سطح فرمی نوارها تا حدود  12/5الکترون ولت گسترده شدهاند و بهطور عمده شامل
حالتهای  0dاسترانسیوم و  3pو  3dسولفور است .اثر جفتشدگی اسپین  -مدار باعث کاهش گاف به اندازۀ
 2/13الکترون ولت میشود.

(ب)

(الف)

شکل  .4الف) چگالی حالتهای کلی (خط پر) بدون در نظر گرفتن جفت شدگی اسپین -مدار و (خط نقطه چین) با
در نظر گرفتن اثر اسپین  -مدار ،ب) چگالی حالت های تصویر شده سولفید استرانسیوم در ساختار نمک طعام

د) چگالی ابر الکترونی
چگالی ابر الکترونی در واقع نحوۀ توزيع بار در اطراف اتمها را نشان میدهد .احتمال يافتن الکترون در هر
ناحیۀ معین متناسب با چگالی ابر الکترونی در آن ناحیه است .اين احتمال در ناحیهای که ابر الکترونی غلیظتر
باشد ،بیشتر است .با توجه بهمیزان توزيع بار در اطراف اتمها میتوان نوع پیوند بین آنها را تشخیص داد.

میدهد .چگالی ابر الکترونی ترکیب  SrSدر ساختار  NaClدر شکل  5نشان داده شده است .خطوط نشان
دهندۀ چگالی ثابت هستند .تغییر چگالی بین دو ناحیه به مقدار ( 4/41)electron/bohr3است .چگالی ابر
الکترونی در صفحۀ  144در شکل  5الف و در صفحۀ  114در شکل  5ب رسم شده است .چنانکه در شکل
مشخص است تراکم کمی از ابرالکترونی در بین دو يون  Srو  Sوجود دارد که ناشی از هیبريدشدگی
اربیتالهای  0dاسترانسیوم و  3pو  3dسولفور است .بنا بر اين پیوندها عالوه بر خاصیت يونی خاصیت
کوواالنسی نیز دارند .شعاع يونی  S-2کمی بیشتر از شعاع يونی Sr+2است.
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تراکم زياد بین اتمها نشان دهندۀ قوی بودن پیوند و تراکم کمتر الکترون بین دو اتم پیوند ضعیفتری را نشان
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(الف )
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(ب)

شکل  .5چگالی ابر الکترونی سولفید استرانسیوم در صفحۀ (الف) (( ،)711ب) ()771

ر) خصوصیات اپتیکی
از نقطه نظر ماکروسکوپیکی ،برهمکنش ماده با تابش الکترومغناطیس با معادالت ماکسول داده میشود.
خصوصیات اپتیکی ماده بر اساس معادالت ماکسول بهصورت ثابتهای مشخصۀ ماده ،مانند ثابت دیالکتريک،
تراوايی مغناطیسی و رسانندگی الکتريکی بیان میشوند( ،در حقیقت آنها ثابت نیستند زيرا با فرکانس تغییر
میکنند) .از نقطهنظر فیزيکی ،برای توصیف جامد میتوان ثابت دیالکتريک يا تابع دیالکتريک مختلط )ε(ω

را بهکار برد .توابع دیالکتريک و رسانندگی مهمترين توابع پاسخ در فیزيک حالت جامد هستند زيرا با استفاده
از آنها میتوان خصوصیات اپتیکی ماده ،رسانندگی الکتريکی و کاربردهای تکنولوژيکی بسیاری را تعیین
کرد .عالوه بر اين ،طیف اپتیکی شايد گستردهترين وسیله برای بررسی برانگیختگیهای الکترونی باشد .ساير
ويژگیهای اپتیکی از جمله ضريب شکست ،ضريب خاموشی ،ضريب جذب و ...با استفاده از تابع دیالکتريک
بهدست میآيند.
در پژوهشهای تجربی معموالً طیف بازتاب از    E gتا انرژیهای باالتر اندازهگیری میشود و از
روابط کرامرز کرونیگ برای بهدست آوردن ) ε1 (ωو يا )   2 (يا ) n(ωو ) k(ωاز ) R(ωاستفاده میشود.
تابع دیالکتریک
با استفاده از روابط کرامرز کرونیگ ،فرم تابع دیالکتريک بدينصورت بیان میشود [:]15

که در آن  f iعدد اشغال و   0يک ضريب میرايی کوچک است و عناصر ماتريسی مؤلفۀ اندازه حرکت ، p
متناسب با گذار بین حالت اولیه و نهايی هستند .سهم تابع دیالکتريک را میتوان ناشی از يک سهم حقیقی و يک
سهم موهومی نوشت [.]15
()2

ˆ    1    i2  
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بررسی ويژگیهای ساختاری ،الکترونی ،اپتیکی و مکانیکی سولفید استرانسیوم ...

حمداله صالحی ،بهاره توکلینژاد

توابع )  1 (و )   2 (محاسبه شده  SrSدر فاز ( )B1در شکل 6داده شده است .محاسبۀ پارامترهای
اپتیکی در بازۀ انرژی صفر تا  50الکترون ولت انجام شده است .برای مشاهدۀ بهتر قلهها در ساختار ) ،  2 (
بازۀ انرژی را از صفرتا  04الکترون ولت قرار داديم .بهدلیل آنکه ساختار مکعبی ،همسانگرد است ،نتايج برای
هر سه راستا يکسان است .در بررسی تابع دیالکتريک میتوان سه ناحیه را بر حسب انرژی بررسی کرد:
ناحیۀ اول صفرتا ،14ناحیۀ دوم 14-24و ناحیۀ سوم  24-34الکترون ولت .چنانکه در شکل  6ب نشان داده
شده است ،شروع جذب از حدود 2/15الکترون ولت شروع میشود که با گاف بهدست آمده منطبق است و اولین
قلۀ در حدود  6/21الکترون ولت قرار دارد  .در محدودۀ انرژیهای کم ( 17-5الکترون ولت) بین نتايج
محاسبه شده و نتايج تجربی سازگاری خوبی وجود دارد .با افزايش انرژی سازگاری خوبی برای تصوير کلی
طیف وجود دارد اما مکان قلهها بر هم منطبق نیست.

شکل  .6سمت چپ سهم حقیقی تابع دی الکتریک و سمت راست سهم موهومی تابع دی الکتریک ترکیب
 SrSدر ساختار کلرید سدیم

اولین قله بهعلت گذار بین حالتهای  Sr 0dو  S 3pرخ میدهد .اين قله ناشی از گذار در نقطۀ تقارنی L
از نوار  8به  1است .گذار بین حالتهای  Sr 0dو  S 3sباعث بوجود آمدن قلههای کوچکتری در محدودۀ
انرژی 24-14الکترون ولت میشود ،اين قلهها که در  11/51و  /61الکترون ولت 10قرارگرفتهاند ،بهترتیب
مربوط به گذار در مسیر تقارنی  Δاز نوار  8به  15و گذار در مسیر تقارنی  ᴧو از نوار  8به  16است .در
حالیکه قلههای برجستهتری در محدودۀ انرژی  34-24الکترون ولت وجود دارد که بهنظر میرسد نتیجهای از
گذار بین حالتهای  0dو  3pاسترانسیوم است .اولین قله در اين بازۀ انرژی که در  22/38الکترون ولت قرار

نوار 1-3به نوار 14-12است.
نتايج برای سهم حقیقی تابع دیالکتريک )  1 (در شکل  6ب داده شده است .مکان قلههای اصلی به اين
صورت هستند 1 ( ) :قلۀ اصلی در  2/61الکترون ولت دارد ،سپس در فاصلۀ انرژی  0/7و 7/8الکترون
ولت ،با شیب تند کاهش میيابد ،سپس منفی شده و به کمینهای در 1/07الکترون ولت میرسد و سپس با شیبی
آرام به سمت صفر افزايش میيابد .کمینۀ اصلی ديگر در  23/51الکترون ولت قرار گرفته است و با افزايش
انرژی به آرامی به سمت صفر افزايش میيابد .تابع )  1 (در بازۀ انرژی  14-24الکترون ولت ،در سه
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گرفته است ،ناشی از گذار در مسیر تقارنی  ،Δاز نوار 3-1به نوار  12و در مسیر تقارنی  W-X ، L-Wاز
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انرژی  13/55 ،11/2و  15/35الکترون ولت و در بازۀ انرژی  24-34الکترون ولت ،در سه انرژی ،20/7
 25/87و  27/8الکترون ولت از مثبت به منفی تغییر عالمت میدهد .مهمترين مقدار )  1 (حد فرکانس صفر
0

1

است که سهم الکترونی ثابت دیالکتريک استاتیک است و به مقدار زياد به گاف نواری بستگی دارد .جذر

مقدار حقیقی تابع دیالکتريک در فرکانس صفر 0

1

 ،ضريب شکست استاتیک را میدهد [.]16

n 0  Re 1 0
()3
در جدول  3نتايج محاسبۀ ثابت دیالکتريک  1 0و ضريب شکست استاتیک ) n(0با ديگر دادههای موجود
مقايسه شده است.
جدول  .3ثابت دی الکتریک استاتیک محاسبه شده و مقایسۀ آن با نتایج دیگران در فاز NaCl
نظری
[،2/21]18

[2/47]11

[0/3]11[ ، 5/28]18

تجربی[]17

کار حاضر

2/422

2 /3

0/41

5/31

)n(0
)ε(0

ضریب شکست و ضریب جذب
ثابتهای اپتیکی مانند شاخص شکست ) n(ωو ضريب خاموشی ) k(ωبرای انتشار و اتالف موج
الکترومغناطیسی در ماده بهکار میروند و ضريب جذب  با ضريب خاموشی رابطۀ عکس دارد(ω) .

پارامتر بنیادی ماده نیست اما استفاده از آن مرسوم است ،زيرا بهآسانی اندازهگیری میشود و درک آن آسان
است .نمودار ضريب شکست و ضريب خاموشی در شکل  7نشان داده شده است .ضريب شکست استاتیک 2/3
است که با مقدار محاسبه شده در جدول  3همخوانی دارد .تغییرات ضريب شکست ) n(ωخیلی کمتر از ضريب
خاموشی ) k(ωاست.

در بازۀ تقريبی انرژی  16/7تا  21الکترون ولت و در انرژیهای بیشتر از حدود  21/8الکترون ولت،
 k(ω)  n(ω)  1ترکیب شفاف است .منطبق با آن چنانکه در شکل  8مشخص شده است ضريب جذب
)(ω

نیز در اين بازههای انرژی به کمترين مقدار خود میرسد .چنانکه در شکل  7مشخص شده در

فاصلههای انرژی  16-14و  21-23الکترون ولت (ω) ،مقادير کوچکی دارد که به معنای نفوذ مقدار کمی
نور در ماده است اما بهدلیل اينکه  k    n است ،نور در مسافتی کمتر از طول موج در ماده میرا میشود.
طیف مربوط به ضريب خاموشی در انرژیهای کم تر از گاف نواری ،صفر میشود.
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شکل  :1نمودار سمت راست مربوط به ضریب خاموشی ،نمودار سمت چپ مربوط به ضریب شکست ترکیب
 SrSدر ساختار NaCl
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شکل  .1نمودار طیف ضریب جذب ترکیب SrS

ضريب جذب وابسته به فرکانس )(ω

در شکل  8نشان داده شده است .دو ساختار در ضريب جذب ديده

میشود .ارتفاع محاسبه شده در ساختار دوم بزرگتر از ساختار اول است .بیشینه در ساختار اول در اطراف
 1/31الکترون ولت و در ساختار دوم در  23/03الکترون ولت هستند .کمینۀ تابع در  17/22الکترون ولت

قرار گرفته است .ضريب جذب در ناحیۀ شفاف (انرژیهای کمتر از گاف) مقدار ناچیزی دارد.
ضریب بازتاب
طیف بازتاب محاسبه شده همراه با نتیجه تجربی موجود (کانکو و ديگران) ]15[ 1در شکل  1داده شده است.
2

   1
دو حد مجانبی برای بازتاب وجود دارد .حد باالی بازتاب از رابطۀ    و حد پايین بازتاب از رابطۀ
    1
2

  0  1

 بهدست میآيد [ .]16بدين ترتیب چنانکه در شکل  1مشخص شده است ،حد باالی بازتاب به
  0  1

صفر و حد پايین آن به  4/155میل میکند .قلههای تجربی در اطراف  5الکترون ولت در محاسبات ما وجود
ندارند .کانکو و همکاران پیدايش اين قلهها را مربوط به اکسیتونها میدانند .بنا بر اين در طیف بازتاب محاسبه
شده وجود ندارند .در حالت میرايی کم ،بازتاب کمی باالتر از فرکانس طولی  l =28/48الکترون ولت يک

کمینه دارد .يک کاهش سريع در بازتاب نوسانات پالسمای دسته جمعی الکترونهای ظرفیت را نشان میدهد.

مانند طیف جذب دو ساختار در طیف بازتاب وجود دارد .بیشینۀ بازتاب در  1/55الکترون ولت قرارگرفته
است .بازتاب محاسبه شده در حدود 12الکترون ولت به  54%مقدار بیشینه میرسد و در حدود  17/38الکترون
ولت در طیف بـازتاب يک فـرورفتگی وجود دارد ،سپس بازتاب افـزايش يـافته و دارای قله مـیشود که مکان آن
1. Kaneko, Morimoto and Koda
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شکل  :1طیف مربوط به بازتابندگی ترکیب  SrSدر ساختار

NaCl
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اختالف جزکی با مقدار تجربی دارد .اما مقادير محاسبه شده نزديک فرورفتگی و در قله به اندازۀ مقدار تجربی
نیستند .علت آن اثر پهنشدگی است که ناشی از برهمکنش الکترون فونون در دمای اتاق است که در محاسبات ما
وارد نشده است .بهعلت فعالیت شیمیايی زياد سطح ترکیب  SrSبرای جذب سطحی مولکولهای گاز اطراف آن،
نتايج تجربی در اين محدودۀ انرژی نامعتبر است که فرورفتگی وجود دارد ،سپس بازتاب افزايش يافته و دارای

قله میشود که مکان آن اختالف جزکی با مقدار تجربی دارد .در انرژیهايی که تابع دی الکتريک ) 1 (
مقداری کمتر از صفر دارد ،از جمله در انرژیهای کمتر و نزديک به فرکانس پالسما (  P =28/48الکترون
ولت) (  ) l    Tنور داخل بلور منتشر نمیشود و بازتاب دارای قله است.
تابع اتالف
تابع اتالف يعنی معکوس سهم موهومی تابع دیالکتريک ،در شکل  14نشان داده شده است .بلندترين قلۀ
نشان داده شده مربوط به نوسان پالسما است و فرکانس منطبق با آن ،فرکانس پالسما نامیده میشوند .انرژی
پالسما داده میشود با [:]21[ ،]24
()0

g     f   Eg2
2

2



تتتابع اتتتالف   Im  1در بتتازۀ انتترژی  14-24الکتتترون ولتتت  ،در ستته انتترژی  13/7 ،11/42و 15/51
الکترون ولت و در بازۀ انترژی  24-34الکتترون ولتت  ،در چهتار انترژی  28/48 ،25/87 ،26/28 ،20/7و
 21/06الکترون ولت دارای قله است .بیشتینۀ تتابع در  28/48الکتترون ولتت قترار گرفتته و در شتکل  14نشتان
داده شده است که منطبق با انرژی پالسما است .دادهای برای مقايسه با انرژی پالسمای بهدست آمده يافت نشد.
مقدار محاسبه شدۀ انرژی پالسما با در نظر گرفتن  6الکترون ظرفیت برای سولفور و  14الکترون ظرفیت
برای استرانسیوم 24/8 ،الکترون ولت است .در اين ناحیه رفتار معمول فلزات خاص در ناحیۀ فرابنفش است.
میتوان تصور کرد که الکترونهای ظرفیت غیرمقید شدهاند و قادر به نوسانات دسته جمعی هستند .فرکانس
پالسما منطبق بر فرکانسهايی است که )  1 (در آن منفی است( .در اين انرژیهای بزرگ ) ε2 (ωکوچک
است و بنا بر اين دامنۀ تابع اتالف انرژی بزرگ است) علت کوچک بودن شدت قلهها در فرکانسهای ديگر

تشخیصی نشان نمیدهد .دلیل آن اين است که ) ε2 (ωدراين مقادير انرژی بسیار بزرگ است.

شکل :71تابع اتالف انرژی ترکیب  SrSدر ساختار
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بزرگتر بودن مقدار ) ε2 (ωدر آنها است .تابع اتالف انرژی در انرژیهای زير صفرهای )  1 (بیشینۀ قابل

حمداله صالحی ،بهاره توکلینژاد

بررسی ويژگیهای ساختاری ،الکترونی ،اپتیکی و مکانیکی سولفید استرانسیوم ...

ثابت کشسان
يک جسم جامد که در برابر نیروهای خارجی قرار بگیرد و يا يک جسمی که يک قسمت آن نیرو به
قسمتهای همسايه وارد کند در حالت تنش قرار دارد .اگر چنین نیروهايی متناسب با مساحت سطح قسمت داده
شده باشد ،نیروی واحد سطح ،تنش نامیده میشود .تنش در مواد بلورين کمیتی وابسته به جهت است ،بنا بر اين
در حالت کلی با تانسور   ijتوصیف میشود .تغییر شکل ايجاد شده در جسم جامد با تنش ،با استفاده از تانسور
کرنش توصیف میشود .کلیترين رابطۀ خطی که کرنش و تنش را بههم مربوط میکند ،قانون هوک است که
بدينصورت است [:]22

 mn  Cmnpr pr

()0
که در آن  ،  mnتانسور تنش  pr ،تانسور کرنش و عناصر تانسور مرتبۀ چهارم
میشوند .میتوان کرنش را برحسب تنش طبق اين رابطۀ بیان کرد [:]22
 mn  S mnpr pr
()5

 Cmnprثابتهای سختی نامیده

که درآن  S mnprضراکب نرمی تعريف میشوند .ثابتهای کشسان و ضراکب نرمی پارامترهای اساسی ماده
هستند که اطالعات جزکی در مورد خصوصیات مکانیکی مواد بهدست میدهند .دانستن اين دادهها پیشبینی
رفتار مکانیکی در بسیاری از شرايط را ممکن میسازد .بهطور خاص برای يک شبکۀ مکعبی تنها سه ثابت
سختی مستقل  C12 ، C11و  C44باقی میماند.يک مجموعهی اختیاری از ثابتها بهوسیلۀ زنر ()1108
بدينصورت بیان شده است [:]23
   11  12  2
()6

44



3



12

2

11



کتته در آن  Bمتتدول حجمتتی آدياباتیتتک C ،متتدول برشتتی در صتتفحۀ ( )144و در جهتتت [ ]414و  C متتدول
برشی در صفحۀ ( )114و در جهت  1 10است C  .نشان دهندۀ مقاومت ماده برای تغییر شکل ساختار مکعبی
به ساختار چارگوشی و  Cمقاومت ماده برای تغییر شکل مکعبی به ساختار سهگوشی را بیان میکند .بتدينترتیتب
C
زنر نسبت  AZ  44 را معیاری برای ناهمسانگردی کشسانی ماده معرفی کرد.
C
مدول برشی بهدست آمده در جهت [ 25/71 ]414گیگاپاسکال است که از مقدار آن در جهت 52/66 1 10
گیگاپاسکال ،کمتر است بنا بر اين سختی ماده در جهت  1 10بیشتر از جهت [ ]414است .مدول برشی اين
[ ]23کوچک است و قابل مقايسه با مدول برشی گالیم آرسنیک  06/5است [ .]23مدول يانگ اين ترکیب در هر
دو جهت در جدول  0داده شده است .مقدار مدول يانگ محاسبه شده در جهت [ ]144قابل مقايسه با مقدار فوالد
با استحکام باال  244گیگاپاسکال است [ .]22که نشاندهندۀ سختی زياد ماده در اين جهت است .مدول يانگ در
جهت [ ]114نیز قابل مقايسه با سختی شیشه  65گیگاپاسکال است و بسیار بیشتر از موادی مانند پالستیکها
( )3/1-4/2گیگاپاسکال است [.]22
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ترکیب در مقايسه با الوار صنوبر  4/5گیگاپاسکال بزرگ [ ]22و در مقايسه با الماس  530/3گیگاپاسکال
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جدول .4برخی ویژگی های مکانیکی محاسبه شده در این کار و مقایسه با نتایج دیگران
نتایج
تجربی
-

نتایج نظری دیگران

نتایج کار حاضر

[113/1]20

123/67

-

[11/0]20؛[17/2]25

18/75

-

[34/3]20؛ [62/5]25

25/71

-

[07/25 ]20

52/66

C GPa 

-

4/601

4/088

AZ

C11  GPa 

C12  GPa 

C44  GPa 

-

-

8 /0

1

S11 10-3  GPa 

-

-

1 /1

1

S12 10-3  GPa 

-

-

38/81

[58]7

[53/1]20

53/7

BGPa 

-

7/74

7 /0

درصد اختالف با مقدار تجربی

-

-

118/7

E 100  GPa 

-

-

61/41

E 110  GPa 

4/132

 100

1

S44 10-3  GPa 

مقدار نسبت پواسون محاسبه شده برای  4/132 ، SrSاست که در مقايسه با مادهای مثل فوالد با استحکام
باال    4/3کوچک است [ .]22برخی از ويژگیهای مکانیکی ترکیب  SrSکه از طريق شبه پتانسیل محاسبه
شده در جدول  0آورده شده است و با نتايج نظری ديگران مقايسه شده است .يافتۀ تجربی در اين زمینه يافت نشد.
آنچه که از اين جدول برمی آيد اين است که مقادير محاسبه شده با کار ديگران سازگاری خوبی دارد و در
مواردی که نتیجۀ تجربی موجود است ،اين سازگاری را بیان میکند .همچنین سرعت موج در راستاهای مختلف
محاسبه و نتايج بیانگر اين است که سرعت انتشار موج صوتی طولی بیشتر از سرعت انتشار موج عرضی

است و دادهای برای مقايسه يافت نشد.
محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل و و در چارچوب نظريۀ تابعی چگالی بانرمافزار ابیبینیت انجام
گرفته است .ساختار نوارهای انرژی سولفید استرانسیوم در فاز  B1با استفاده از روش شبه پتانسیل محاسبه شده
است .مقادير گاف نواری محاسبه شده در راستای خطوط تقارنی (2/0133 )Γ-Xالكترون ولت بهدست آمد كه
كمتر از مقدار تجربی است اما با ديگر روشهای محاسباتی سازگاری خوبی دارد .توافق منطقی بین رفتار سهم
موهومی ثابت دیالکتريک تجربی و آنچه که محاسبه شده است ،وجود دارد .بررسی خواص اپتیکی اين ترکیب
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. نشاندهندۀ سازگار خوبی ثابت دیالکتريک و همچنین ضريب شکست با مقدار تجربی آن داردNaCl در فاز
. نشاندهندۀ سختی اين ماده در بعضی راستاها داردNaCl ثابتهای کشسان اين ماده در فاز
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