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بررسي ويژگيهاي ساختاري ،الکتروني و اپتيکي BaZrO3

با استفاده از نظريهي تابعي چگالي
حمداهلل صالحي* ،+زهره جاوداني ،صغري بهرامي
گروه فيزيک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران

چكيده :در اين مطالعه ويژگيهاي ساختاري ،الکتروني و اپتيکي سراميک BaZrO3در فاز مکعبي و تأثير فشار
بر ويژگيهاي ياد شده را بررسي شده است .محاسبهها با استفاده از روش امواج تخت بهبوديافتهي خطي با پتانسيل کامل
( )FP-LAPWدر چارچوب نظريهي تابعي چگالي انجامگرفته است و از نرمافزارهاي  WIEN2kو Quantum Espresso
استفاده شده است .در اين روش براي محاسبهي پتانسيل تبادلي ـ همبستگي از تقريبهاي ،PBEsol ،PBE ،LDA
 GGAmBJ ،GGA+U ،GGA-WCو  GGAmBJ+Uاستفادهشده است .با توجه به ساختار نوارهاي انرژي ترکيب
با استفاده از بهترين تقريب ( )GGAmBJ+Uمشخص شد يک گاف انرژي غيرمستقيم در راستاي  -Lبه اندازهي
 5/33eVوجود دارد که اين دليلي بر عايق بودن ترکيب است .با توجه به نتيجههاي به دست آمده از ساختار نواري و
تابع ديالکتريک گذارهاي احتمالي بعدي اين ترکيب در راستاي  Γ ،W-Lو  Kرخ خواهد داد و دريافتيم که
در تشکيل چگالي حالتهاي اين ترکيب اوربيتال  pاتم  Oداراي بيشترين سهم در نوار ظرفيت و همچنين اوربيتال 3d
اتم  Baو  Zrمنشأ ايجاد قلههاي نواحي باالي نوار رسانش ميباشند .اين ترکيب داراي تراکمپذيري کم و سختي
زياد است .بيشترين مقدار جذب و کمترين مقدار بازتاب براي آن به ازاي فوتونهايي با انرژي  03/53الکترونولت
ميدهد.
واژههاي كليدي :ترکيب  ،BaZrO3نظريهي تابعي چگالي ،تقريب هابارد ،تقريب  ،mBJويژگيهاي اپتيکي.
;KEYWORDS: BaZrO3; Density functional theory; Hubbard approximation; mBJ approximation
Optic properties.

مقدمه

 BaZrO3يک ماده با ساختار پرووسکيت گونهي
ميباشد اين بلورها به علت اهميت بنيادي که در فيزيک گذارشان
ميباشد مورد بررسي قرارگرفتهاند .اين بلور به دليل باال بودن
دماي ذوب و فروالکتريک بودن آن کاربردهاي زيادي در صنعت
بهويژه در الکترواپتيک و سلولهاي حافظهي رايانه و غيره
دارد[ .]1بلور  BaZrO3تاکنون در گروههاي فضايي گوناگون مانند
 Imma ،R3cو  I4/mcmبهصورت تجربي ساخته و بررسي
ABO3

فضايي pm3m

شده است[ .]2اما اين ساختار در فاز مکعبي و گروه
داراي پايداري بيشتري ميباشد و تاکنون بررسيهاي گوناگوني
بر روي فاز مکعبي ترکيب  BaZrO3انجامگرفته است [ ]3-8و
ويژگيهاي ترموديناميکي [ ،]9سطح [ ،]11اپتيکي [ ]8 ,11و
ديناميکي [ ]12آن بهصورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است.
اما بيشتر پژوهشهاي نظري بر روي اين ترکيب ،موفق به
برآورد درستي از ويژگيهاي الکتروني از جمله محاسبهي
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گاف نواري نشدهاند [13؛3؛ .]11ترکيب  BaZrO3عايق الکتريسيته
ميباشد و گاف نواري آن بهصورت تجربي مقدار  5/33الکترونولت
محاسبهشده است []11 ،15
بخش نظري
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گوناگون مقدار انرژي به دست آمده از چرخهي محاسبههاي
خودسازگار ( )scfرا به دست آورده شد .مقداري از کميتهاي
ياد شده که به ازاي آن انرژي به تقريب ثابت ميشود ميزان
بهينهي مورد نظر ماست .در اين محاسبهها با بررسي مقدارهاي
انرژي سامانه به ازاي RkmaxهاK-point ،ها و Gmaxهاي گوناگون،
مقدار  1بهعنوان ميزان بهينهي  ،Rkmaxمقدار  12بهعنوان ميزان
بهينهي  Gmaxو مقدار  1111بهعنوان ميزان بهينهي K-point
در منطقهي اول بريلوئن انتخاب شد که به ازاي آن يک شبکهي
 k-meshبهصورت 11×11×11ايجاد شده است.

محاسبهها با استفاده از روش امواج تخت بهبوديافتهي خطي
با پتانسيل کامل (]11[ )1()FP-LAPWدر چارچوب نظريهي تابعي
چگالي ( ]11[ )2()DFTبا نرمافزارهاي ]18[Wien2kو کوانتوم
اسپرسو(]19[ )3انجامگرفته است .محاسبهها با استفاده از
تقريبهاي گوناگون مانند تقريب چگالي موضعي ))1((LDA
[ ،]11,21,21تقريب شيب تعميم يافته ( )5()GGAبا عنوانهايي
مانند 23[WG ،PBEsol ،PBE؛]22؛ و در دو حالت يکي با حضور
محاسبههاي اسپيني و ديگري بدون لحاظ کردن اثرهاي اسپيني
دنبال شد .براي سامانههايي داراي الکترونهايي با همبستگي قوي
در اوربيتالهاي  dو  ،fتقريبهاي  LDAو  GGAبه تنهايي
پاسخگو نخواهند بود و الزم است تصحيحهايي به اين تقريبها
اعمال شود ،براي بررسي ويژگيهاي ترکيب ،تقريبهاي
مناسبتري مانند روش هابارد( )1و تقريب بک ـ جانسون
اصالح شده()mBJ( )1با عنوانهاي مانند  GGAmBJ،GGA+Uو
 ]21 ،25[ GGAmBJ+Uمورد استفاده قرارگرفت که کميت U
پارامتر هابارد است .شعاع کرات مافينتين بهصورت
 RMT(Zr)=1.9au ،RMT(Ba)=2.2auو  RMT(O)=1.8auبا توجه به
شعاع کرهي اتمي و طول پيوندآنها انتخابشدهاند .ثابت شبکه
که بهصورت تجربي اندازهگيري شده برابر با  1/1951آنگستروم
است[ ]21که در محاسبهها از آن استفاده شده است .براي
جداسازي حالتهاي ظرفيت از مغزه ,انرژي مرز جدايي بين
الکترونهاي ظرفيت و مغزه برابر با  -6Ryدر نظرگرفتهشده است.
همگرايي را بر مبناي انرژي قرار داديم که با  22چرخه و
با اختالف انرژي از مرتبهي  1/111125به همگرايي رسيديم.
در محاسبههاي خودسازگار ( )scfانجام شده با نرمافزار ،WIEN2k
چند پارامتر کليدي( ).… RKmax , kpoint , Gmaxوجود دارد
که تغيير آنها منجر به تغيير انرژي سامانه ميشود و در نتيجه
نياز به بهينهسازي دارند به ازاي  RKmax , kpoint , Gmaxهاي

که در اين معادله V0حجم سلول اوليه E0 ،انرژي حالت پايه
در دماي صفر کلوين و فشار صفرگيگا پاسکالB0 ،مدول حجمي و 'B
مشتق آن است .مدول حجمي معياري از سختي بلور است
و به بيان ديگر انرژي الزم براي ايجاد يک تغيير شکل معين در سامانه
است .مدول حجمي عکس تراکمپذيري است و هر چه مقدار آن
بيشتر باشد ،بلور سختتر و تراکمپذيري آن کمتر است.
شايان ذکر است که محاسبهها هم با در نظر گرفتن آثار اسپيني و هم
با صرف نظر کردن از اين آثار انجام گرفت و اين نتيجه به دست آمد

)5( Generalized Gradient Approximations

)1( Full Potential Linearized Augmented Plane Wave

)6( Hubbard

)0( Density Functional Theory

)7( Modified Becke-Johnson

)3( QUANTUM-ESPRESSO

نتيجهها و بحث
پارامترهاي ساختاري

در محاسبهها به روش نظريهي تابعي چگالي با وجود اينکه
اطالعات ورودي ممکن است بر نتيجههاي تجربي يا نظري
استوار باشند ،اما با مقايسهي انرژي مربوط به حجمهاي گوناگون
سلول واحد ،ميتوان پايدارترين حالت (کمترين انرژي) را شناسايي
و به دنبال آن به پارامترهاي ساختاري بهينه دستيافت.
پارامترهاي ساختاري محاسبهشده در اين کار از جمله ثابت شبکهي
بهينه ) ،(aمدول حجمي ) ،(Bمشتق آن )' (Bبا ديگر مقدارهاي
نظري و تجربي موجود در جدول  1آورده و مقايسه شدهاند.
تغييرهاي انرژي برحسب حجم با معادلهي( )1که به رابطهي مورناگون
معروف است [ ]21به دست ميآيد:
()1

1 B
 B 
B V  V V / V 
 


B  V
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E(V)  E 

)4( Local-density Approximation
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جدول 9ـ پارامترهاي ساختاري و گاف نواري ترکيب  BaZrO7با استفاده از تقريبهاي گوناگون.

انرژي بهينه

)(eV

مشتق مدول حجمي

تراکم پذيري
(GPa)-1

مدول حجمي
)(GPa

درصد خطا

ثابت

شبکه a

تقريب مورد استفاده

)(a.u

-1351/5811

1/8531

1/1151

111/5211

1/98

1/1512

)LSDA(pwscf

-1519/1125

1/1912

1/1113

159/1111

1/39

1/1192

)GGA(pwscf

-23911/5131

1/9211

1/1151

111/1111

1/11

1/1189

LSDA

-23911/1111

1/1311

1/1111

113/1111

1/32

1/1821

GGA-PBEsol

-23921/1111

1/1281

1/1111

113/1818

1/31

1/1831

GGA-WC

-23929/5111

1/1111

1/1111

111/9183

1/81

1/2291

GGA-PBE

-23929/1112

5/1111

1/1111

112/1811

1/93

1/2311

GGA+U

-23929/5111

1/1111

1/1111

111/9183

1/81

1/2291

GGAmBJ

-23929/1112

5/1111

1/1111

112/1811

1/93

1/2311

GGAmBJ+U

-

-

-

-

-

1/1951

]Experimental[3

-

-

-

-

1/98

1/1512
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][28

-

1/2111

-

151/1111

1/28

1/2111
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-27121/1781
-27121/1715
-27121/1711
-27121/1155
-27121/1151
-27121/115

انرژي )(eV

که اعمال اثرهاي اسپيني در ويژگيهاي ترکيب تغييري ايجاد
نميکند .با توجه به نتيجههاي به دست آمده از پارامترهاي
ساختاري ديده ميشود که تقريب  PBEبا وجود اينکه ثابت
شبکه را کمي بزرگتر از مقدار تجربي آن محاسبه مينمايد ولي
از ميان تقريبهاي  GGA-WC ،LSDAو  PBEsolاز نظر انرژي
پايدارترين ساختار و بزرگترين مقدار گاف نواري را براي ترکيب
 BaZrO3پيشبيني مينمايد .ولي در هر صورت تقريبهاي
ياد شده قادر به محاسبهي دقيق گاف نواري ترکيب نميباشند
درنتيجه الزم است از تقريبهايي مانند  GGAmBJ ،GGA+Uو
 GGAmBJ+Uاستفاده شود .با توجه به توضيحاتي که در مورد
پايدارترين حالت سامانه با تقريب  PBEياد شد ،در ادامه منظور از
تقريب  GGAهمان  PBEميباشد .در دو تقريب  GGAmBJو
 GGAmBJ+Uبه ترتيب از پارامترهاي بهينه تقريبهاي  PBEو
 GGA(PBE)+Uاستفاده شده و نمودار انرژي برحسب حجم نيز
با دو تقريب ياد شده در شکل  1نشان داده شده است .براي تعيين
مقدار مناسب اين کميت در بازهي  U=1تا  ،U=9تغييرهاي گاف
نواري ترکيب برحسب  Uمورد بررسي قرار گرفت و همانگونه که
در جدول  1ديده ميشود تقريب  GGAmBJ+Uبا مقدار
) U=8(eVمقدار گاف نواري را مطابق با نتيجههاي تجربي

-27121/1785

-27121/111
-27121/155
-27121/151
165

115

125

155

185

165

-27121/195

حجم ()a.u7

شکل 9ـ نمودار تغييرهاي انرژي بر حسب حجم در تقريب  GGAو
.GGA+U

محاسبه مينمايد درنتيجه نتيجههاي به دست آمده از ويژگيهاي
الکتروني ،اپتيکي و بررسي تأثير فشار بر ويژگيهاي ياد شده تنها
با تقريب  GGAmBJ+Uنمايش داده شده است چون اين تقريب
بيشترين سازگاري را با نتيجههاي تجربي دارا ميباشد.
مقدارهاي بزرگ مدول حجمي که در همهي تقريبها بيش از
 111گيگا پاسکال ميباشند ،بيانگر تراکمپذيري کم و سختي زياد
ترکيب  BaZrO3است .مشتق مدول حجمي نسبت به فشار،
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جدول 2ـ محاسبهي گاف نوارهاي انرژي در اين کار و مقايسه با کار ديگران.

درصد خطا

گاف نواري

تقريب مورد استفاده

)(eV

11/91

3/15

)LSDA(pwscf

39/91

3/21

)GGA(pwscf

39/39

3/23

LSDA

39/11

3/21

GGA-PBEsol

39/91

3/23

GGA-WC

31/89

3/31

GGA-PBE

23/15

1/18

GGA+U

18/38

1/35

GGAmBJ

1/51

5/31

GGAmBJ+U

-

5/33

نتايج مقاالت تجربي

13/11

3

نتايج مقاالت

][15

نظري ][18

95

از اهميت فيزيکي زيادي در فشارهاي باال برخوردار است و
وابستگي مدول حجمي به فشار را بيان ميکند .با استفاده از آن
به همراه مدول حجمي ميتوان حجم بلور را هنگاميکه در معرض
فشار خارجي قرار ميگيرد ،محاسبه نمود.

8

1
2

ساختار نواري

5

در بلورها ترازهاي انرژي بهصورت ساختار نواري شکل
ميگيرند .البته بايد توجه داشت که نواحي ممنوعهاي نيز وجود دارند
که در آنها هيچ نوار انرژي تشکيل نميشود .اين نوار ممنوعه
گاف نواري ناميده ميشود .گاف انرژي تفاوت انرژي ميان نوار
ظرفيت و نوار رسانش است [ .]29اهميت محاسبهي ساختار نواري
در نتيجههاي به دست آمده از آن نهفته است .با کمک
اين ساختار ميتوان به محاسبهي گاف نواري بلورها و پيشبيني
ويژگيهايي نظير رسانا ،نيمرسانا و يا عايق بودن ترکيب پرداخت
و يا حتي به نوع گاف از لحاظ مستقيم يا غيرمستقيم بودن پي برد.
افزون بر آن ميتوان اتمها و اوربيتالهايي را که نقش اساسيتري
در گذارهاي احتمالي سامانه دارند ،شناسايي نمود .گاف نواري
بهدستآمده همراه با ديگر دادههاي موجود در جدول  2آورده شده
است ؛ جدول  2بيانگر اين است که؛ گاف نواري BaZrO3
به ترتيب با استفاده ازتقريبهاي  GGAmBJ ،GGA+U ،GGAو
 GGAmBJ+Uافزايش مييابد و سرانجام با استفاده از تقريب

-2
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W K

X Z







L

W

انرژي )(eV

6

-1

شکل 2ـ ساختار نواری ترکیب  BaZrO3با استفاده از تقریب
.GGAmBJ+U

 GGAmBJ+Uمقدار گاف نواري  5/31الکترونولت به دست ميآيد
که با مقدار آن در تجربه برابري ميکند .در بررسي جهت
گاف نواري همانگونه که در شکل  2ديده ميشود اين ترکيب
داراي گاف نواري غيرمستقيم در راستاي L-Γاست .شايان ذکر است
که نقطهي  Γبه نقطهاي در مرکز منطقه اشاره دارد .با تابش موج
الکترومغناطيس الکترون با جذب فوتونهايي با انرژي مناسب
ميتواند از نوار ظرفيت به نوار رسانش گذار انجام دهد .انرژي
فوتونها براي انجام اولين گذار بايد حداقل برابر با انرژي گاف
نواري ترکيب باشد اما با افزايش انرژي فوتونهاي فرودي گذار
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شکل 7ـ الف) چگالي حالتهاي کلي و (ب) چگالي حالت با تفکيک اوربيتالي اتمهاي گوناگون تشکيلدهندهي ترکيب .BaZrO7

در راستاهاي ديگر نظير  Γ ،W-Lو Kکه در شکل  2نشان داده
شده است نيز رخ ميدهد که در بررسي ويژگيهاي اپتيکي بيشتر
در مورد آن بحث خواهد شد.
چگالي حالتهاي الکترون دريک نوار برابر است با :تعداد
حالتهاي الکترون در يک بازهي معين انرژي .اين تابع
در فرايندهاي الکتروني بهويژه در پديدههاي ترابردي بسيار مهم
است .با استفاده از چگالي حالتهاي مربوط به الکترونهاي
يک بلور ميتوان با رويکردي متفاوت ،به مقدار گاف نواري دست يافت
و يا مشارکت اتمها و هر يک از اوربيتالهاي آنها را در ايجاد
توزيع الکتروني ياد شده مورد بررسي قرار داد.
چگالي حالتها براي بازهي  -1تا  11الکترونولت رسم
شده است سطح فرمي بر روي انرژي صفر قرار دارد که
با نقطهچين در شکل  3نشان داده شده است .با توجه به شکل3
درمييابيم که اتم اکسيژن داراي بيشترين سهم در نوار ظرفيت
ميباشند و اوربيتال  3dاتم  Baو  Zrمنشأ ايجاد قلههاي ناحيههاي
باالي نوار رسانش است.در اتم اکسيژن اوربيتال  pدر حال پر
شدن است و همانگونه که در شکل  3ميبينيد سهم اوربيتال 2p
اتم اکسيژن از ساير اوربيتالها بيشتر است .در حاليکه براي
دو عنصر  Baو  Zrدر سهم اوربيتال  dبيشتر از ساير اوربيتالها
ميباشد و اولين گذارهاي الکتروني به اوربيتالهاي  dاتمهاي
ياد شده انجام ميشود.
ويژگيهاي اپتيکي

ويژگيهاي اپتيکي مواد زمينهاي مناسب براي مطالعهي
ساختار نواري ،برانگيختگيها و نوسانهاي شبکه در اختيار ما
علمي ـ پژوهشي

قرار ميدهند .براي دستيابي به ويژگيهاي اپتيکي يک جامد الزم است
رفتار ثابتهاي اپتيکي گوناگون برحسب انرژي تابش مورد بررسي
قرار گيرد .يکي از مهمترين ثابتهاي اپتيکي تابع ديالکتريک
مختلط است .اين تابع نقطه شروع مناسبي براي دستيابي
به ساير ويژگيهاي اپتيکي است[.]31
در محاسبههاي نظري براي به دست آوردن ويژگيهاي
اپتيکي همواره الزم است براي دستيابي به ويژگيهاي مناسبتر
از مقدار  kpointبزرگتري استفاده شود که در اين محاسبهها تنها
براي ويژگيهاي اپتيکي در وروديهاي اوليهي آن از kpoint=5111
استفاده شد.
تابع ديالکتريک

با بررسي تابع ديالکتريک پاسخ بلور به ميدانهاي الکترومغناطيسي
تعيين ميشود ،اين تابع از دو سهم حقيقي ) 1 (و موهومي
) 2 (تشکيل شده است () 1 ()  i 2 () .که ويژگي
اپتيکي ترکيب با سهم موهومي تابع ديالکتريک مطابق با
معادلهي ( )2داده ميشود با:
2

(i M j f i (1 f i ) (E f  E i  )d 3 k )2



4 2 e 2
m

2

2

2 () 

که در معادلهي ( M ،)2ماتريس دوقطبي i ،و  jبه ترتيب
حالتهاي اوليه و نهايي؛  fiتابع توزيع فرمي براي حالت iام و Ei
انرژي الکترون در حالت iام ميباشد .سهم حقيقي تابع
ديالکتريک با استفاده از سهم موهومي آن و با استفاده از رابطهي
کرامرز کرونيک معادلهي ( )3بهدست ميآيد [.]11
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شکل 1ـ سهم حقيقي و موهومي تابع ديالکتريک ترکيب .BaZrO3

() 3

2   2 ()d 

)  (2  2

1 ()  1

سهم حقيقي و موهومي تابع ديالکتريک در شکل 1
نشان داده شده است
ريشهي )، 1 (يا به بيان ديگر مقدار انرژي که به ازاي آن
کميت ) 1 (صفر ميشود داراي مفهوم فيزيکي ميباشد
و در واقع شرط الزم براي پالسمونهاي حجمي در ماده هستند
ولي شرط کافي براي آنها ،وجود اتالف انرژي است .در بخش مربوط
به اتالف انرژي در اين مورد توضيحهاي بيشتري ارايه خواهيم داد.
همچنين در ناحيهاي که ) 1 (منفي است ،امواج منتشر نميشوند
و فرايندهاي جذب و اتالف صورت ميگيرد .با توجه به شکل 1
با بررسي ) 1 (که با استفاده از تقريب GGAmBJ+U
محاسبه شده است ،ديده ميشود که در انرژي  11/95الکترونولت
سهم حقيقي تابع ديالکتريک صفر ميشود و ميتواند يکي از
انرژيهاي الزم براي پالسمون حجمي باشد و به ازاي
موج الکترومغناطيس با انرژي بيشتر از  11/95الکترونولت موج
در ترکيب انتشار نمييابد اما با افزايش انرژي موج فرودي
به ازاي فوتونهايي با انرژي بزرگتر از  12/11الکترونولت
دوباره موج قادر به انتشار در ترکيب است.
در شکل  1سهم موهومي نشان داده شده است که سهم
موهومي تا پيش از انرژي  5/31eVداراي تغييراتي آرام است که
ناشي از جذب فوتونهاي کم انرژي است که منجر به گذارهاي
دروننواري ميشوند اما بعد از انرژي  5/31الکترونولت سهم
موهومي بهصورت ناگهاني افزايش مييابد که اين امر بيانگر
جذبي است که به دنبال آن گذارهاي مياننواري رخ ميدهد .چهار
998

نقطهي اصلي موجود در نمودار سهم موهومي در شکل  1با
نامهاي  E2 ،E1 ،E0و  E3نشان داده شده است E0 .انرژي الزم
براي عبور از گاف را نشان ميدهد که بيانگر گاف اپتيکي بلور است
و سه نقطهي  E2 ،E1و  E3نيز به ترتيب انرژي مورد نياز براي
گذارهاي احتمالي بعدي را نشان ميدهد و پيشبيني ميشود
که  E1=6.70 ،E1=5.60و  E1=7.66الکترونولت به ترتيب
انرژيهاي الزم براي گذار در راستاهاي  Γ ،W-Lو  Kميباشد
و با نتيجههاي به دست آمده از ساختار نواري مطابقت دارد.
ضريب شکست

ضريب شکست پارامتر فيزيکي مهمي است که وابسته به
اثر متقابل ميکروسکوپي اتمي ميباشد.ضريب شکست را بر اساس
تابع ديالکتريک ميتوان به شکل معادلهي ( )1تعريف نمود:
() 1

    Re   

2

n() 

بامحاسبهي سهم حقيقي تابع ديالکتريک درانرژي صفر
ميتوان به ضريب شکست استاتيک سامانه دست يافت که
در معادلهي ( )5بيان شده است [:]31
() 5



n ()  1 

مقدار ضريب شکست استاتيک بر طبق شکل  5الف برابر با
مقدار  1/81ميباشد که در بخش حقيقي تابع ديالکتريک نيز
آورده شده است .با افزايش انرژي فوتون فرودي ،ضريب شکست
نخست تا انرژي در بازهي گاف داراي تغييرهاي بسيار محدود است
اما پس از بازهي گاف با توجه به اينکه گذار الکترونها
علمي ـ پژوهشي
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شکل  1ـ نمودار الف n() :ب) k() :ترکيب BaZrO3با استفاده از تقريب.GGAmBJ+U

به نوار رسانش آغاز ميشود سرعت نور در ترکيب کاهش مييابد
و به دنبال آن ضريب شکست ترکيب افزايش مييابد .با انجام
گذارهاي اوليه که انرژي آنها هم در ساختار نواري و هم در سهم
موهومي تابع ديالکتريک نشان داده شد الکترونهايي که درلبهي
بااليي نوار ظرفيت قرار دارند گذار انجام ميدهند و الکترونهاي
بعدي که جايگزيدگي بيشتري در اتم دارند به انرژيهاي
باالتري براي گذار احتمالي خود نياز دارند درنتيجه ميزان گذار
الکترونها کاهش يافته و سرعت نور در ترکيب افزايش مييابد و
به دنبال آن ضريب شکست روند نزولي در پيش ميگيرد تا اينکه
در انرژي  11/11الکترونولت سرعت نور در بلور با سرعت آن
در خأل برابري ميکند.
ضريب خاموشي

ضريب خاموشي براي يک ماده نيز سنجشي از ميزان جذب
پرتو الکترومغناطيسي توسط آن ماده است .رابطهي ضريب خاموشي
همانند با ضريب شکست و به شکل معادلهي ( )1ميباشد[:]32
()1

    Re   

2

k() 

اگر ضريب خاموشي در يک بلور پايين باشد موج
الکترومغناطيس بهآساني از آن عبور ميکند در نتيجه همانگونه
که در شکل  5ب نشان داده شده است تا انرژيهايي در بازهي
گاف نواري که هنوز گذار الکترونها آغاز نشده است موج
الکترومغناطيسي قادر به عبور آسانتر از درون ترکيب است اما
به افزايش انرژي فوتونهاي فرودي رفتهرفته گذار آغاز ميشود و
عبور موج بهسادگي قبل از آن نخواهد بود که اين امر با افزايش
علمي ـ پژوهشي

ضريب خاموشي هم راه است .تا سرانجام پس از انجام گذارهاي
اوليه تا انرژي  1/11الکترونولت ،ضريب خاموشي کاهش مييابد
افت انرژي

طيف اتالف انرژي ميتواند ناشي از تحرک الکترونهاي
تک انرژي در جامد و يا از تحريک دستهجمعي الکترونهاي ظرفيت
باشد و با معادلهي ( )1داده ميشود:
() 1

 2  

   22  

12

L() 

قلهي اصلي در نمودار افت ،همان قلهي پالسموني است و
ترکيب در فرکانسهاي باالتر از آن بهصورت شفاف رفتار ميکند.
ممکن است چندين قله براي يک ماده وجود داشته باشد.
در اين ترکيب اولين قلهي تابع اتالف در انرژي  11/95الکترونولت و
دومين قله در انرژي  21/53الکترونولت رخ ميدهد و ترکيب در
برابر تابش موج الکترومغناطيس با انرژي بيشتر از  11/95و کمتر
از  12/11الکترونولت بهصورت شفاف رفتار ميکند .در قلهي
پالسموني يعني در انرژي  11/95و  21/53الکترونولت ،شدت
انتقال بين نواري کمترين مقدار خود را دارد و به ويژه به ازاي
فوتونهايي با انرژي  21/53الکترونولت بيشترين جذب رخ ميدهد
که تطابق اين نتيجه با نتيجههاي بهدستآمده از نمودار جذب و
بازتابندگي در شکل  1بهصورت خطچين نشان داده شده است.
ضريب جذب

جذب وابسته به انتقال الکترون بين حالتها يا اشغالشده و
اشغال نشده ميباشد و رابطهي آن به شکل معادلهي ( )8است [:]33
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شکل  6ـ نمودار الف :تابع اتالف  .Elossب :جذب .Absorp
ج :بازتابندگي .R
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2
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()  2 
2


در فرايند جذب الکترونها با جذب انرژي از نوار ظرفيت
به نوار رسانش گذار انجام ميدهند به همين دليل قلههاي نمودار
جذب و سهم موهومي تابع ديالکتريک داراي همخواني مناسبي
هستند بهعنوان مثال يکي از انرژيهايي که بيشترين جذب براي
ترکيب در آن رخ ميدهد انرژي  1/11الکترونولت است که
همانگونه که در نتيجههاي ساختار نواري نيز ذکر شد انرژي الزم
براي گذار در راستاي  Kميباشد .اما بيشترين مقدار جذب
در انرژي  21/53الکترونولت رخ ميدهد.
يکي ديگر از پارامترهاي مهم اپتيکي ضريب انعکاس  Rاست
که انرژي انعکاس يافته از قسمت فصل مشترک جامد را توصيف ميکند
و با معادلهي ( )9که بخشي از آن بيانگر ضريب شکست است
محاسبه ميشود:
2

() 9

5/1

5

دوره  ،73شماره 9713 ،2

1

 1 ()  i 2 ()  2  1
R() 
1

1
2

 1 ()  i 2 () 

ضريب انعکاس وابسته به انرژي فوتون فرودي است .کمينهي
نمودار بازتابندگي بيانگر بيشترين مقدار جذب است .بر همين
اساس با توجه به شکل  ،1يکي از تأثيرگذارترين کمينههاي نمودار
بازتابندگي در انرژي 12/11الکترونولت رخ ميدهد بنابراين
در اين انرژي خاص جذب مقدار بيشينهاي خواهد داشت .اين مقدار
انرژي بر طبق نتيجههاي به دست آمده از سهم حقيقي تابع
ديالکتريک ،برابر با ميزان انرژي فوتونهاي فرودي است که
به ازاي آن دوباره موج الکترومغناطيسي در ترکيب انتشار مييابد
و با بيشترين ميزان جذب روبهرو ميشود .اما به ازاي فوتونهايي
با انرژي  21/53الکترونولت ،ترکيب به کمترين ميزان بازتابندگي
و درنتيجه بيشترين مقدار جذب خود دست مييابد که تطابق اين
نتيجهها در شکل  1بهصورت خطچين نشان داده شده است.
در سالهاي اخير نيز پژوهشهايي در زمينه بررسي ويژگيهاي
اپتيکي ترکيب  BaZrO3انجام گرفت است که ميتوان به مقاله
پريدا و همکاران [ ]31اشاره نمود اما در نتيجه پژوهشهاي
اين گروه نيز گاف اپتيکي مقدار  3/55الکترونولت به دست آمد که
با نتيجههاي تجربي همخواني مناسبي ندارد و بهترين نتيجه براي
گاف اپتيکي متعلق به تالش خناتا و همکاران [ ]35است که مقدار
علمي ـ پژوهشي

9713 ،2  شماره،73 دوره

... BaZrO7  الکتروني و اپتيکي،بررسي ويژگيهاي ساختاري

 در گروه ترکيبهاي عايق دستهبندي ميشود و5/31eV نواري
 داراي بيشترين سهم در نوار ظرفيت ميباشند وO  اتمp اوربيتال
 منشأ ايجاد قلههاي نواحي باالي نوارZr  وBa  اتم3d اوربيتال
 گاف نواري و گاف اپتيکي محاسبه شده براي.رسانش است
اين ترکيب در تطابق با هم قرار دارند و بيشترين مقدار جذب و کمترين
 الکترونولت21/53 مقدار بازتاب براي آن به ازاي فوتونهايي با انرژي
رخ ميدهد که اين انرژي يکي ازقلههاي پالسموني ترکيب
. ميباشدBaZrO3

1316/7/3 :  ؛ تاريخ پذيرش1315/ 13/10 : تاريخ دريافت
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 درنتيجه. الکترونولت به دست آوردند1/55 گاف اپتيکي را
ميتوان نتيجه گرفت که در ميان پژوهش هايي که تا کنون انجام شده
ما به بهترين نتيجه براي ويژگيهاي الکتروني و اپتيکي
.دست يافتيم
نتيجهگيري

 با استفاده ازBaZrO3 در اين مقاله ساختار نوارهاي انرژي
،PBE  محاسبهها با تقريبهاي. انجام گرفتFP-LAPW روش
GGAmBJ+U  وGGAmBJ ،GGA+U ،GGA-WC ،PBEsol
GGAmBJ+U انجام گرفت نتيجههاي بهدست آمده با تقريب
 اين ترکيب با گاف.سازگاري بهتري با نتيجههاي تجربي دارد
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