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 چکيده
ٞبی ا٘زصی ٚذٛاؿ اپتیىی ثزای وبزٔیْٛ وّزایس رزرایٗ ٔمبِٝ ذقٛفیبت عبذتبر ٘ٛا

(CdCl2 ٜٔٛرز ثزرعی لزارٔی ٌیزز ٔحبعجبت ثب اعتفبزٜ اس رٚػ أٛاج ترت تمٛیت ؽس )

زر چبرچٛة ٘ظزیٝ تبثؼی چٍبِی ٚ  ثب اعتفبزٜ اس ٘زْ FP-LAPW)ذغی ثب پتب٘غیُ وبُٔ )

فٛرت ٌزفتٝ اعت. ٘تبیج ثٝ زعت آٔسٜ ٘ؾبٖ ٔی زٞس وٝ ٘ٛارٞبی ا٘زصی ،  WIEN2Kافشار 

رعب٘بی تزویت اعت ٚیه ٌبف  عغح فزٔی را لغغ ٕ٘ی وٙٙس وٝ زِیّی ثز ذبفیت ٘یٓ

ثب تٛجٝ ثٝ اعت. 95/1زارزٚ ضزیت ؽىغت ثسعت آٔسٜ ثزاثز ثب  زر٘مغeV3/3ٝ٘ٛاری

 ٔحبعجٝ ؽسٜ اعت. 13صی ،ا٘زصی پالعٕٖٛ حسٚزٔٙحٙی تبثغ اتالف ا٘ز

ذٛاؿ  ،CdCl2 ٘ظزیٝ تبثؼی چٍبِی، عبذتبر ٘ٛارٞبی ا٘زصی، :يديکل واژگاى
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هحاسبۀساختار نوارهاي انرژي،توزیع باروخواص اپتيکی بلور 

 نين رساناي کادهيوم کلراید

 2، زهرا قاسوی هجد1صالحیحودا... 

 ایزاٖ، اٞٛاس، ٌزٜٚ فیشیه، زا٘ؾىسٜ ػّْٛ، زا٘ؾٍبٜ ؽٟیس چٕزاٖ اٞٛاس ،ػضٛ ٞیب ت ػّٕی  1

 ایزاٖ، اٞٛاس، ٌزٜٚ فیشیه، زا٘ؾىسٜ ػّْٛ، زا٘ؾٍبٜ ؽٟیس چٕزاٖ اٞٛاس ،سٞزا لبعٕی ٔجس  2

 

 ٘ٛیغٙسٜ ٔغئَٛ:ٕیُ ٘بْ ٚ ٘ؾب٘ی ای

 فبِحی ِٝحٕسا
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 هقدهه
رعب٘بی وبزٔیْٛ وّزایس ٔٛرز  بِٝ ثّٛر ٘یٓمزر ایٗ ٔ،ثبتٛجٝ ثٝ إٞیت ٘یٓ رعب٘بٞب زر فیشیه ٚ وبرثزز ٞبی فزاٚاٖ ایٗ زعتٝ ٔٛاز 

( پٛزری عفیس رً٘ اعت .ایٗ تزویت زر آة ، اِىُ ٚ... حُ ٔی ؽٛز ٚثٝ ػٙٛاٖ ٍٕ٘یز وبرثزز  CdCl2. وبزٔیْٛ وّزایس )ٔی ٌیززثزرعی لزار 

ٚ٘یٓ رعب٘ب  AB2ت ٔی ثبؽس،فزَٔٛ ؽیٕیبیی آٟ٘ب ثٝ فٛر ( …,CdCl2,CdBr2,CdI2 [.ایٗ تزویت اس ذب٘ٛازٜ زی ٞبِیسٞبی وبزٔی1ْٛزارز ]

D3dثٝ فٛرت تًٙ پىیسٜ ؽؼ ٌٛؽی ثب ٌزٜٚ فضبیی  CdCl2[ . عبذتبر 3،2ٔی ثبؽٙس]
[.یبذتٝ لزارزازی ؽبُٔ ته ّٔىَٛ  4-7ٔی ثبؽس]  5

ٔی ثبؽس …ABCABCثٛزٜ وٝ یٖٛ وبزٔیْٛ تٛعظ ؽؼ یٖٛ وّز ثٝ فٛرت ؽؼ ٚجٟی احبعٝ ؽسٜ اعت، عبذتبر الیٝ ای ثّٛر ثٝ فٛرت 

ٔحبعجبت تجزثی ثیبٍ٘ز آٖ  [ .2را ٔؾبٞسٜ ٔی وٙیٓ ],Metal,…  Cl,Metal, Cl, Clثّٛر ثٝ آٖ ثٍٙزیٓ ایٗ تز تیت  cساز ٔحٛر ٚاٌز زر أت

رخ ٔی زٞس ٚ فبس زْٚ آٖ  K  472/. زر زٔبیMPa 1زارای زٚ فبس اعت وٝ فبس پبیسار آٖ ٍٞشاٌٛ٘بَ ٚ ٌذارفبسی زر فؾبرCdCl2اعت وٝ

وبرثزز  CdTeٚCdSای جٟت ثٟجٛز رؽس ثّٛر ٞبی  [. ایٗ تزویت ثٝ ػٙٛاٖ ٔبز8ٜاعت] pm3mٌزٜٚ فضبیی عبذتبر ٔىؼجی پزٚعىیت ثب 

[. ؽىُ 11]رٚز ٔی  ٔی ؽٛزٚٞٓ چٙیٗ زر فتٛوپی،رٍ٘زسی ٚآثىبری ٘یش ثٝ وبر ثزای تٟیٝ وبزٔیْٛ عِٛفیس ثٝ وبر ثززCdCl2ٜ [.9،10زارز]

 [.5را ٘ؾبٖ ٔی زٞس ]  CdCl2( عبذتبر 1)

                                                                            
 اِف:یبذتٝ رٚٔجٛٞسراَ  ة:یبذتٝ ٍٞشاٌٛ٘بَ CdCl2یبذتٝ ثغیظ ثّٛر :  1شکل

 روش هحاسبات

ؽیت تؼٕیٓ  ٞبی ثب تمزیترٚػ پتب٘غیُ وبُٔ ثب اعتفبزٜ اس أٛاج ترت تمٛیت ؽسٜ ذغی زر چبرچٛة ٘ظزیٝ تبثؼی چٍبِی 

.ثبثت ؽجىٝ وٝ ثٝ فٛرت تجزثی ا٘ساسٜ ٌزفتٝ  ] 12[اس اثشار ٞبی ٔٛرز اعتفبزٜ زر ایٗ ٔمبِٝ ٞغتٙس wien2kٚ ٘زْ افشار  ،چٍبِی ٔٛضؼییبفتٝ

ثزاثز ثب  ،ؽسٜ 
0

A854/3a=b=ٚ
0

A457/17c= [ؽؼبع ٞبی ٔبفیٗ تیٗ اعتفبزٜ ؽسٜ زر 4اعت وٝ زر ٔحبعجبت اس آٖ اعتفبزٜ ؽسٜ اعت .]

)bohr35/2ایٗ ٔحبعجبت ثٝ تزتیت   )
MT

R Cl   ٚbohr5/2( )
MT

R Cd  ٗتیٗ ٔحبعجبت  -ا٘تربة ؽسٜ ا٘س.ثزای زاذُ وزات ٔبفی

زیزان ٚثزای ذبرج وزات ثٝ فٛرت ٘یٕٝ ٘غجیتی ا٘جبْ ؽسٜ ا٘س. ا٘زصی تجبزِی ٕٞجغتٍی ثب تمزیت اتٕی ثٝ فٛرت وبٔال ٘غجیتی ٚ ثب رٚػ 

GGA[14ٚ13 ٗٔحبعجٝ ؽسٜ ا٘س. چٍبِی ٞبی اِىتزٚ٘ی ٚ پتب٘غیُ ٞبی زاذُ وزات ٔبفی ]–  ٜتیٗ ، وزات ثسٖٚ ٞٓ پٛؽی زر اعزاف جبیٍب

ٝ ؽسٜ ٚ زر ٘بحیٝ ثیٗ جبیٍبٞی اس عزی فٛریٝ اعتفبزٜ ؽسٜ اعت . ثزای ٔحبعج ٞبی اتٕی ثز حغت تٛاثغ ٕٞبًٞٙ وزٚی ثب ؽؼبع لغغ

جٟت ٔحبعجبت ٔٛرز  k٘مغٝ 4000ریسثزي زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽسٜ ؽس. تؼساز  -6ا٘زصی ٔزس جسائی  جساعبسی حبالت ٔغشٜ اس حبالت ظزفیت

mesh) (k- 14اعتفبزٜ لزار ٌزفتٝ اعت وٝ ثب اعتفبزٜ اس یه ؽجىٝ  14 14    ٝ٘مغk  .را زر ٔٙغمٝ ثزیّٛئٗ وبٞؼ یبفتٝ ٘ؾبٖ ٔی زٞس

ٔبوشیٕٓ ٔمسار ثززار  kmaxتیٗ ٚ  –ٔیبٍ٘یٗ ؽؼبع وزات ٔبفیٗ   RMTا٘تربة ؽسٜ اعت. وٝ زر آٖ  7ثزاثز ثب   RKmaxٔمسار پبرأتز ٍٕٞزایی

ریسثزي ثٝ ایٗ ٍٕٞزایی  00003/0ٚثب اذتالف ا٘زصی اس ٔزتجٝ  تىزار 11یٓ وٝ ثب زٜ اؽجىٝ ٚارٖٚ اعت. ٍٕٞزایی را ثزٔجٙبی ا٘زصی لزار زا

 اعت. ٔٛج ترت تِٛیس ؽسٜ 1433ٚ 322وٝ ثٝ اسای آٟ٘ب ثٝ تزتیت   =gmin=  ٚ12gmax 7زر ایٗ رٚػ  .رعیسیٓ

 نتایج

 CdCl2الف:ساختار نوارهاي انرژي 

ا٘زصی ثز حغت ثززار ٔٛج اِىتزٚ٘ی ثب فزف ٘ظز ٕ٘ٛزارعبذتبرثب ٔحبعجٝ عبذتبر ٘ٛارا٘زصی ٞز ٔبزٜ ٔی تٛاٖ ثٝ ذٛاؿ آٖ ٔبزٜ پی ثزز.

زر . وٝ تٟٙب زریه تمزیت آٚرزٜ ؽسٜ اعت ( آٚرزٜ ؽسٜ اعت2زر ؽىُ ) CdCl2 اس ثزٞٓ وٙؼ اعپیٗ ٔسار زر راعتبٞبی تمبر٘ی ثزای تزویت

( پیساعت 2ا٘زصی فزٔی زر ٔجسا ٔرتقبت لزار زارزٚ ٔمیبط ا٘زصی ثز حغت اِىتزٖٚ ِٚت ٔی ثبؽس. ٕٞبٖ عٛر وٝ اس ؽىُ) ؽىُایٗ 

زر ٘مغٝ   eV 3/3یه  ٘یٓ رعب٘ب ثب پٟٙبی ٌبف  CdCl2تزاسٞبی ا٘زصی ، عغح فزٔی را لغغ ٘ىززٜ ا٘س. ایٗ ٘ؾبٖ زٞٙسٜ آٖ اعت وٝ تزویت 
 وٝ ثتٛاٖ ثب آٖ ٔمبیغٝ وززٚ ٌبف  اعت. ثٙب ثز اعالػبتی وٝ تب وٖٙٛ ثسعت آٔسٜ ،ٞیچ وبر ٘ظزی ثز رٚی ایٗ تزویت ا٘جبْ ٘ؾسٜ اعت

( ٌبف ا٘زصی ٔحبعجٝ ؽسٜ  ثب تمزیت ٞبی ٔرتّف 1٘ٛاری ٔحبعجٝ ؽسٜ ثب ٔفبٞیٓ ٚافَٛ اِٚیٝ زازٜ ٞبی ٔٛجٛز عبسٌبری زارز. زر جسَٚ )

 )الف(
 )ب(
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ٓ چٙیٗ ٔحبعجبت ثب زر ٘ظز ٌزفتٗ ثز ٞٓ وٙؼ اعپیٙی ٞٓ ا٘جبْ ؽس وٝ تغییز لبثُ ٔحغٛعی ثب حبِت ثسٖٚ زر ٘ظز آٚرزٜ ؽسٜ اعت.ٞ

 ٌزفتٗ ثزٞٓ وٙؼ اعپیٙی ٘ساؽت ِٚذا فمظ ٔحبعجبت ٔزثٛط ثٝ حبِت ثسٖٚ زر ٘ظز ٌزفتٗ ثزٞٓ وٙؼ اعپیٙی آٚرزٜ ؽسٜ اعت. 

 ٞبی ٔرتّف :ٌبف ٘ٛاری ٔحبعجٝ ؽسٜ زر وبر حبضزثب تمزیت1جسَٚ
LDA FP-LAPW 

GGA91 
FP-LAPW 

GGA96 
 رٚػ

3 2/3 3/3 Eg(eV) 

 ٘ٛع وبف ٔغتمیٓ ٔغتمیٓ ٔغتمیٓ

                                                     
 اِىتزٖٚ ِٚت ٔمیبط ا٘زصی ثز حغت GGA96زر تمزیت  CdCl2٘ٛار ٞبی ا٘زصی تزویت :  2شکل

ریسثزي  -6  ثزای ایٗ وبر ثب تٛجٝ ثٝ ٔزس جسائی ٔی پززاسیٓ. CdCl2 اوٖٙٛ ثٝ ثزرعی ٘مؼ اتٓ ٞبی وبزٔیْٛ ٚ وّز زر تزویت 

   ( چٍٍٛ٘ی تمغیٓ ثٙسی اِىتزٖٚ ٞبی ظزفیت،ٔغشٜ ٚؽجٝ ٔغشٜ را زر ایٗ تزویت ثزای اتٓ ٞبی وّز ٚوبزٔیْٛ ٘ؾبٖ ٔی زٞس.2جسَٚ )

 چٍٍٛ٘ی تمغیٓ اِىتزٖٚ ٞبی ٔغشٜ ،ؽجٝ ٔغشٜ ٚ ظزفیت :2جدول

 ظزفیت ؽجٝ ٔغشٜ ٔغشٜ اتٓ
Cd 2 2 6 2 6 10 2

1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4S S P S P d S 
6

4P 
10 2

4 , 5d S

 
Cl 2 2 6

1 , 2 , 2S S P 
2

3S 
5

3P 
ِذاجٟت ثزرعی  ٔیشاٖ ٔؾبروت ارثیتبَ ٞبی ٔرتّف زر ٘ٛار ٞبی ظزفیت ٚ رعب٘ؼ عبذتبر ٞبی ٘ٛارٞبی ا٘زصی ثزای حبِت ٞبی 

اتٓ وبزٔیْٛ  P( رعٓ ؽسٜ اعت.زر ایٗ ؽىُ ٞب  ٚاضح اعت وٝ ٔؾبروت ارثیتبَ 3ٔرتّف )ٔؾبروت ارثیتبَ ٞبی ٔرتّف ( زر ؽىُ ٞبی )

اتٓ وبزٔیْٛ زر تٝ ٘ٛار ظزفیت ٔی  dاِىتزٖٚ ِٚت ٔی ثبؽسٚ ٞٓ چٙیٗ ٔؾبروت ػٕسٜ ارثیتبَ ٞبی  11تب  6ثبالی ٘ٛار رعب٘ؼ زر ٔحسٚزٜ 

ٔی ثبؽس ٚٔؾبروت وٕی ٞٓ زر تٝ ٘ٛار رعب٘ؼ زارز. اس آٖ جب وٝ زر رٚػ  اتٓ وّز زر ثبالی ٘ٛار ظزفیت Pثبؽس ٚ ٔؾبروت ػٕسٜ  ارثیتبَ 

FP-LAPW ٔی رٖٚ وزٜ ٔبفیٗ تیٗ ثز حغت ارثیتبَ ٞبی اتٕی )ٕٞبًٞٙ ٞبی وزٚی ( ثغظ زازٜ تٛاثغ ٔٛج اِىتزٖٚ ٞبی ظزفیت زر ز

ؽٛ٘س ِذا ضزائت ثغظ عٟٓ ایٗ ارثیتبَ ٞب را زر تٛاثغ ٔٛج اِىتزٚ٘ی ٔؾرـ ٔی وٙسثب رعٓ ٘ٛارٞبی ا٘زصی ٕٞزاٜ ثب عٟٓ ارثیتبَ ٞب 

وٝ زر ؽىُ  CdٚClٚ جشئی ثزای ارثیتبَ ٞبی ٔرتّف  ( عٟٓ ٞز وساْ اس ارثیتبَ ٞب ٔؾرـ ٔی ؽٛز.چٍبِی حبِت ٞبی و2ٚ3ُ)ؽىُ

وٝ فحت ٘تبیج فٛق را تبئیس ٔی وٙٙس. ٔؾبٞسٜ ٔیؾٛز وٝ چٍبِی حبِت ٞب زر ٘ٛاحی ثب ا٘زصی پبییٗ یب ارثیتبَ ٞبی  ؽسٜ ا٘س   ( رع5ٓ(ٚ)4)

d  اتٓ وبزٔیْٛ ٚ٘ٛاحی ثب ا٘زصِی ٔیب٘ی ثب ارثیتبَ ٞبیP ٔی )ثبالی ٘ٛار رعب٘ؼ (یب        ارثیتبَ ٞبی اتٓ وّز ٚ ٘بحیٝ ثبالی تزاس فزP  ٓات

وبزٔیْٛ ؽىُ ٌزفتٝ ا٘س.زر ایٗ ؽىُ تزاس فزٔی ثب یه ذظ ػٕٛزی ٔؾرـ ؽسٜ اعت وٝ اس ا٘زصی ففزٔی ٌذرزٚٔمسار ٌبف ثسعت آٔسٜ اس 

 ( را تبئیس ٔی وٙس.2ؽىُ )
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 چٍبِی حبِت ٞبی وُ:4شکل   اتٓ وّز Pاتٓ وبزٔیْٛ )ج(  pاتٓ وبزٔیْٛ )ة( d:٘ٛارٞبی ا٘زصی ارثیتبَ ٞبی )اِف(: 3شکل
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وبزٔیْٛ )خ(:چٍبِی حبِت ٞبی dوبزٔیْٛ ٜ: Sوّز ز: Sوبزٔیْٛ ج:Pوّز ة :  Pچٍبِی حبِت ٞبی جشئی ارثیتبَ ٞبی اِف: :5شکل 

 جشئی زر یه ٕ٘ٛزار

 ب :چگالی ابرالکترونی 
تٛسیغ اثز اِىتزٚ٘ی را ثیبٖ ٔی وٙس ٚ ٞزوجب وٝ تزاوٓ ثیؾتز ثبؽس پیٛ٘س ٞب لٛی تز ٚٞزچٝ تزاوٓ وٕتز ثبؽس  ٕٞبٖچٍبِی اثزاِىتزٚ٘ی 

( زر زٚٚعٝ ثؼس٘ؾبٖ زازٜ 7(ٚ )6(زر ؽىُ ٞبی )111ٚ)(121)ٔؾبروت وٕتز اعت.چٍبِی اثز اِىتزٚ٘ی زر فضبی حمیمی ٚثزای زٚ ففحٝ

 اس ٘ٛع وٛٚاال٘غی ٔی ثبؽس. Cdپیٛ٘س آٖ ثب پیؼ ثیٙی ٔی وٙس وٝ  Clاعت.تٛسیغ ثبرزر اعزاف اتٓ ٜ ؽس

          
 ( اِف : زر زٚ ثؼس ٕٞزاٜ ثب ٔؾبروت  ة: زر عٝ ثؼس111زرففحٝ) CdCl2چٍبِی ثبر اِىتزٚ٘ی :6شکل

                 
 ( اِف : زر زٚ ثؼس ٕٞزاٜ ثب ٔؾبروت  ة: زر عٝ ثؼس121زرففحٝ) CdCl2چٍبِی ثبر اِىتزٚ٘ی :7شکل

 ج: خواص اپتيکی

 تابع دي الکتریک:
تبثغ زی اِىتزیه ثزای تٛفیف پبعد ثّٛر ثٝ ٔیساٖ اِىتزیىی ثىبر ثززٜ ٔی ؽٛز.زر زٞٝ اذیز،عیف ٕ٘بئی اپتیىی ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتزیٗ 

 )ٚ( 8)زر ؽىُ ٞبی  FP-LAPWٚعیّٝ تجزثی ثزای تؼییٗ عبذتبر ٘ٛاری ٌغتزػ یبفتٝ اعت . تٛاثغ اپتیىی ثیٗ ٘ٛاری ثب اعتفبزٜ اس رٚػ 

   [15]( ثسعت ٔی آیس.1. ٔمسار ضزیت ؽىغت اس راثغٝ )٘ؾبٖ زازٜ اعت ( 9

Cd 

Cl 

 خ() )ه(

 )ب(

 )الف( )ب(

 )الف(



 1 -8، ص 1931 پاییز،  11پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی، شماره 

ISSN: 2588-2805 

http://www.ieaj.ir 

 

(1)                                                                                      

( ) Re ( )
( )

2
n

 



   





        

                            
 رعب٘ٙسٌی اپتیىی عٟٓ حمیمی:9شکلعٟٓ حمیمی تبثغ زی اِىتزیه                               :8شکل

سار ثب ٘تبیج تجزثی م( ایٗ 3ٔٔی زٞس. زر جسَٚ ) 8/3٘تبیج ایٗ ٔحبعجٝ ، ٔمسار حمیمی تبثغ زی اِىتزیه زر ا٘زصی ففز را ثزاثز ثب 

 اعت.  CdCl2، ضزیت ؽىغت اعتبتیه ٔمبیغٝ ؽسٜ اعت. جذر ایٗ تبثغ زی اِىتزیه اعتبتیه 

(2)Re (0) 3.8 1.95n   
                                                                                                        

1(تبثغ زی اِىتزیه حمیمی 8زرؽىُ)
  زر راعتبیx ٘ظ پالعٕبیی زر راعتبی ٘ؾبٖ زازٜ ؽسٜ اعت.فزوبx  ثزاثزeV7/6

( )
p

x 
ٚeV 1

( )
p

x 
اعت وٝ تٛافك ذٛثی ثب  eV 8/3ثزاثز ثب eV 0زر ا٘زصی xٔی ثبؽس. ٔمبزیز تبثغ زی اِىتزیه زر راعتبی 

 زارز. 3/3ٔمسار 

 ٚٔمبیغٝ ثب ٘تبیج زیٍزاٖ CdCl2ثبثت زی اِىتزیه اعتبتیه ٚضزیت ؽىغت :3جدول

 رٚػ GGA [16تجزثی]

3/3 8/3 (0) 
81/1 95/1 n 

زر فساذتالف ثب ٔمسار   %7 -

 تجزثی

تؼساز ٌذارٞب اس ٕ٘ٛزارٞبی چٍبِی حبِت ٞبی ٔؾتزن ٚرعب٘ٙسٌی اپتیىی حمیمی ٔحبعجٝ ٔی ؽٛ٘س.ثزای اِىتزٖٚ ٞبی آساز ا٘زصی 

پالعٕٖٛ را ٔی تٛاٖ ثب زر ٘ظز ٌزفتٗ اِىتزٖٚ ٞبی ظزفیت 
10 2

4 ,5d Sٚ ْٛاتٓ وبزٔی
5

3P[:17اتٓ وّز ٔغبثك راثغٝ سیز ٔحبعجٝ ٕ٘ٛز] 

(3) 

 

Pٔمسار 
 ( َٚآٚرزٜ ؽسٜ اعت.4ثسعت آٔسٜ زر ایٗ وبرٚثزای اِىتزٖٚ ٞبی آساز زر جس) 

Pا٘زصی پالعٕٖٛ :4جدول
  وبزٔیْٛ وّزایس اس تبثغ اتالف ا٘زصی ٔحبعجٝ ؽسٜ ثب ایٗ رٚػ

 ٚاِىتزٖٚ آساز

 رٚػ ٞب ا٘زصی پالعٕٖٛ

 وبر حبضز 5/12

 اِىتزٖٚ آساز 16

 تابع اتالف انرژي  

( آٚرزٜ ؽسٜ اعت،ٕٞب٘غٛروٝ زر ؽىُ زیسٜ ٔی ؽٛز اتالف ا٘زصی اِىتزٖٚ اس 10عیف اتالف ا٘زصی اِىتزٖٚ ٔحبعجٝ ؽسٜ زر ؽىُ )

سار را زارز وٝ زر ٚالغ ٕٞبٖ ا٘زصی ٔزثٛط ثٝ پالعٕٖٛ ٞبی حجٕی اعت مثیؾتزیٗ ٔ  eV 13ؽزٚع ٚزر ا٘زصی   eV2ا٘زصی ٞبی زر حسٚز 

زیسٜ ٔی ؽٛز ٔزثٛط ثٝ اتالف ا٘زصی اس ٌذار ارثیتبَ ٞبی   eV 8 لّٝ وٝ زر ا٘زصی اِٚیٗاتالف ثٝ ففز ٔی رعس.eV 13ٚزر ا٘زصی ٞبی ثبالتز  

d ْٛٔی ثبؽس. زر ا٘زصی ٞبیی وٝ تبثغ اتالف ا٘زصی ثیؾیٙٝ اعت ، ؽست ا٘تمبَ ثیٗ ٘ٛاری وٕیٙٝ اعت ٚ ثزػىظ. یؼٙی زر ا٘زصی  اتٓ وبزٔی

eV 13  َوٝ ثیؾتزیٗ اتالف ا٘زصی ٚجٛز زارز ، ؽست ا٘تمبَ ثیٗ ٘ٛاری ففز اعت. زر ا٘زصی ٞبی پبییٗ وٝ اتالف ا٘زصی وٓ اعت ؽست ا٘تمب

2

0

p

ne

m
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الف ا٘زصی ثیٗ ٘ٛاری ثیؾیٙٝ اعت.راثغٝ سیز ارتجبط ثیٗ تبثغ زی اِىتزیه ٚ تبثغ اتالف ا٘زصی را ثیبٖ ٔی وٙس ٚ ثیبٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تبثغ ات

 [15]لغٕت ٔٛٞٛٔی تبثغ زی اِىتزیه راثغٝ ٔؼىٛط زارز.ا٘زصی ثب 

(4)  

1
( ) Im( )L






 

 

زر ٔحسٚزٜ ای وٝ ثبثت زی اِىتزیه زارای لّٝ اعت ثساٖ ٔؼٙب اعت وٝ ا٘زصی تزاسٞبٔب٘غ ػجٛر أٛاج اِىتزٚٔغٙبعیظ ٚزر ػٛك 

اس ذٛز ٘ؾبٖ ٔی زٞس .یؼٙی اٌز ا٘زصی فٛتٖٛ تبثؾی اس ٌبف ٔبزٜ  جذة آٖ ٔی ؽٛ٘س ٚثٝ فٛتٖٛ تجسیُ ٔی ٌززز ٚ ا٘زصی الیٝ ای ثیؾتزی

 ای وٕتز ثبؽس ٔبزٜ ؽفبف ػُٕ ٔی وٙس ٚ فٛتٖٛ ٞبیی وٝ زارای ا٘زصی ثزاثز ٌبف ٔبزٜ ثبؽٙس جذة ٚٔبزٜ ثٝ فٛرت وسر ػُٕ ٔیىٙس.

    
 بِی حبِت ٞبی ٔؾتزنچٍ :11شکلٕ٘ٛزار اتالف ا٘زصی اِىتزٖٚ                                 :11شکل

زرتبثغ اتالف ػالٜٚ ثز لّٝ ٞبئی وٝ فزوب٘ظ پالعٕبیی را ٘ؾبٖ ٔی زٞٙس لّٝ ٞبی زیٍز ثیبٍ٘ز ٌذار ثیٗ ٘ٛاری ٔی ثبؽٙسٚٔتٙبظز ثب 

ِذا زر  اتٓ وبزٔیْٛ زر تٝ ٘ٛار ظزفیت ٞغتٙس dتغییز ػالٔت ا٘حٙبی ٕ٘ٛزار تبثغ زی اِىتزیه ٔی ثبؽٙسٚثب تٛجٝ ثٝ ایٗ وٝ ارثیتبَ ٞبی 

اس ٘ٛار  Eا٘زصی ٞبی پبییٗ ٔؾبروت آٖ ٞب زر پالعٕٖٛ ٞبی حجٕی ٘بچیش اعت.ؽست ا٘تمبَ ثیٗ ٘ٛاری احتٕبَ ا٘تمبَ یه اِىتزٖٚ ثب ا٘زصی 

( ٔؾبٞسٜ ٔی ؽٛز وٝ زر ا٘زصی ٞبی 10ظزفیت پز ثٝ ٘ٛار ظزفیت ٞسایت ذبِی اعت ٚ ثبتبثغ زی اِىتزیه راثغٝ ٔغتمیٓ زارز.زرؽىُ )

 eV6ثیؾتزیٗ ا٘تمبَ ٚجٛز زارز.زر ا٘زصی  eV 8، احتٕبَ ا٘تمبَ ففز اعت ٚثزای اِىتزٖٚ ٞبی ثب ا٘زصی حسٚزeV 3/3ٌبف ٘ٛاری ،  وٕتز اس

ایٗ احتٕبَ ثٝ ففز ٔی رعس چٖٛ زر ا٘زصی   eV 14ثیؾیٙٝ احتٕبَ زیٍزی ٔؾبٞسٜ ٔی وٙیٓ وٝ وٕتز اس لجّی اعت.زر ا٘زصی ٞبی ثبالتز اس

 چٍبِی حبِت ٞب ثٝ عٕت ففز ٔیُ ٔی وٙس. eV 14ٞبی ثبالتز اس

 نتيجه گيري
ثیؾتزیٗ ؽست ا٘تمبَ ثیٗ ٘ٛاری eV 13ا٘جبْ ؽسٜ اعت.٘تبیج ٘ؾبٖ ٔی زٞس وٝ زر ا٘زصیFP-LAPWٔحبعجبت ثب اعتفبزٜ س رٚػ 

زر  3/3ٔحبعجٝ ؽس وٝ تٛافك ذٛثی ثب ٘تبیج تجزثی زیٍزاٖ زارز. ٞٓ چٙیٗ یه ٌبف ٘ٛاری  95/1ٚجٛز زارز.ضزیت ؽىغت اعتبتیه 

 ٔٙغمٝ ثزیّٛئٗ ٘ؾبٖ ٔی زٞس وٝ ٘تبیج ثسعت آٔسٜ عبسٌبری ذٛثی ثب زیٍز ٘تبیج زارز.
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