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محاسبة ابتدا به ساکن ویژگی های اپتیکی ترکیب SnBi2Te4
*حمدا ..صالحی ،1ناصر ابراهیمی

2

 -1دانشیار ،گروه فیزیک ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری ،گروه فیزیک ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده
در این تحقیق ویژگی های اپتیکی از جمله تابع دی الکتریک ،ضریب شکست ،ضریب جذب و تابع اتالف عایق توپولوژی  SnBi2Te4در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با روش امواج
تخت بهبود یافتۀ خطی با پتانسیل کامل با بستة نرم افزاری  Wien2kمحاسبه شده است .برای محاسبۀ پتانسیل تبادلی-همبستگی از تقریبهای ()Perdew-Burke-Ernezerhof
 PBEو ) LDA (local density approximationاستفاده شده است .گاف اپتیکی در حدود  0/36الکترون ولت و ضریب شکست استاتیکی برابر با  6/2به دست آمده است .ضریب
جذب دارای دو بیشینة اساسی در  2/46 eVو  7/36 eVاست که بیشینة دوم در محدودة پرتو فرابنفش قرار دارد و نشان میدهد که این ماده میتواند در زمینة ساخت قطعات
مرتبط با پرتو فرابنفش مانند حسگرها و آشکارسازها مورد توجه قرار گیرد .نتایج به دست آمده با دیگر دادههای موجود سازگاری دارد.

واژههاي کلیدی :عایق توپولوژی ،نظریۀ تابعی چگالی ،گاف اپتیکی.
دريافت1399/11/07 :

پذیرش1400/08/08 :

 .1مقدمه
در سالهای پس ازسال  2000میالدی شاخة جدیدی در
فیزیک مادة چگال بر این اساس که برهمکنش اسپین-
مدار میتواند فازهای جدیدی به نام فازهای الکترونی عایق
توپولوژی در ماده پدید آورد وهمچنین بر اساس پیشبینی و
مشاهدة این فازها در مواد واقعی بهوجود آمده است [.]1 ،2
عایق توپولوژی همانند عایق معمولی ،یک گاف انرژی در
ساختار انبوهه دارد که باالترین نوارهای الکترونی اشغال
شده را از پایینترین نوارهای خالی جدا میکند .اما ساختار
سطح (یا در حالت دوبعدی ،لبه) یک عایق توپولوژی الزاماً
حالتهای بدون گافی دارد که با تقارن بازگشت زمانی حفظ
شدهاند .حالتهای سطحی یک عایق توپولوژی ،حالتهای
رسانشی با ویژگیهای متمایز از همة سامانههای الکترونی یک
بعدی یا دو بعدی که تاکنون شناخته شدهاند پدید میآورند.
عالوه براین پیشبینی شده است که ویژگیهای ترابردی
و الکترونی خاصی نیز در عایقهای توپولوژی وجود داشته
باشد و بنابراین امکان دارد که در اسپینترونیک یا محاسبات
کوانتومی از آنها استفاده شود [ .]3پس ازپیشبینی و کشف

ویژگی عایق توپولوژی در برخی بلورها ،آمار مطالعات روی
 Bi2Te3و نیمرساناهای الیهای همخانواده در سالهای اخیر
افزایش چشمگیری داشته است .در همین راستا مطالعات
تجربی و نظری اخیرروی چندین ترکیب الیهای سهتایی
به شکل کلی A=Ge, Sn, Pb ،AB2Te4؛  B=Sb, Biبه دنبال
نشان دادن رفتار عایق توپولوژی دراین مواد از جمله
 SnBi2 Te4 SnBi2 Te4بودهاند [ .]4این بلور در ساختار سه
گوشی با گروه فضایی ) R 3 m (166تشکیل میشود [.]5
یاختة یکة  SnBi2 Te4از سه ورقة اتمی هفت الیی با توالی
 Te1-Bi-Te2-Sn-Te2-Bi-Te1شکل گرفته است .فاز سه
گوشی پایدارترین فاز این ماده در دمای اتاق است [.]6
درسال  2017ساختار نواری  SnBi2 Te4با استفاده از کد
 Viennaمحاسبه و گاف نواری 0/49الکترون ولت برای آن
به دست آمد [ .]7همچنین گاف نواری  SnBi2 Te4با تقریب
 1LMTOبرابر با0/48الکترون ولت وبا تقریب ) GGAبرابر
با 0/45الکترون ولت و با تقریب  2GGAبا در نظر گرفتن جفت
1. Linear Muffin-tin orbitals
2. Generalized Gradient Approximation

* نویسنده مسئول:
دكتر حمدا ..صالحی
نشانی :اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکدۀ علوم ،گروه فیزیک.
تلفن+98 )9166182239( :
پست الکترونیکیSalehi_h@scu.ac.ir :

11

بهار  . 1400دوره  . 24شماره 1

محاسبة ابتدا به ساکن ویژگی های اپتیکی ترکیب SnBi2Te4

شدگی اسپین-مدار گاف  0/27الکترون ولت به دست آمده
است [ .]8در یک کار تحقیقی دیگر اثر فشار روی ویژگیهای
الکترونی و ساختاری  SnBi2 Te4به صورت تجربی و نظری
بررسی و نتایج آن نشان میدهد که این ماده یک نیمرسانا
با گاف غیر مستقیم در حدود  0/1الکترون ولت است [.]5
همچنین در سال 2012با استفاده ازروش  LMTOبستگی
قوی با تقریب چگالی موضعی برای ترکیب  SnBi2 Te4گاف
نواری  0/48الکترون ولت به دست آمد [ .]9باتوجه به اهمیت
و کاربرد بالقوة آن ،در این کار ویژگیهای اپتیکی از جمله
ضریب شکست؛ ضریب خاموشی ،ضریب جذب و تابع اتالف
ترکیب  SnBi2 Te4در حالت انبوهه بررسی و محاسبه شده
است .عالوه براین در سال 2020نیز ویژگیهای ساختاری این
ترکیب مورد بررسی قرار گرفت [ .]10در شکل( )1ساختار
شبکة  SnBi2 Te4که با استفاده از نرمافزار  VESTAرسم شده،
نشان داده شده است.

شکل  .1ساختار بلوری .SnBi2Te4

 .2مواد و روش تحقیق
در این تحقیق از کد محاسباتی  Wien2kو روش امواج
تخت بهبود یافتة خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) 3در
چارچوب نظریة تابعی چگالی (DFT) 4برای حل معادالت
کوهن-شم استفاده شده است [ .]11-14برای محاسبة
پتانسیل تبادلی-همبستگی ازتقریب شیب تعمیم یافته []15
استفاده شده است .تعداد نقاط فضای  kبرای انتگرالگیری
درمنطقۀ اول بریلوئن برای ترکیب  800 SnBi2 Te4نقطه و
 RKmaxکه میزان ماتریس همگرایی را مشخص میکند نیز7/5
در نظرگرفته شدهاست .شعاع کرة مافین تین را نیز پس از
بررسی ساختار بلور ،برای عناصر  Bi ،Snو  Teبرابر با 2/5بوهر
در نظر گرفتیم .همچنین انرژی جدایی  -6ریدبرگ را برای
جداسازی حالتهای ظرفیت از حالتهای مغزه مبنا قرار
دادیم و با تعیین مبنای همگرایی  0/0001ریدبرگ ،بعد از
3. Full potential linear augmented plane waves
4. Density Functional Theory
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 12چرخه به همگرایی مورد نظر دست یافتیم .هم چنین
مختصات اتمی استفاده شده برای شروع شبیه سازی در فشار
 3/5گیگاپاسکال و در فاز شش گوشی در جدول ( )1آورده
شده است.در حالی که در فشار صفر ترکیب در فاز سه گوشی
بوده و مختصات آن دارای تغییراتی می باشد.
جدول  .1مختصات اتمی اتمهای تشکیل دهندة  SnBi2Te4که در یک
سلول شش گوشی با گروه فضایی  166در متبلور میشوند [.]16

z
0
0/4281
0/1359
0/2881

y

0
0
0

جایگاه

x
0
0
0
0

3a
6c
6c
6c

اتم
Sn
Bi
Te-1
Te-2

 .3نتایج و بحث
تابع دیالکتریک
طیف اپتیکی منبع وسیعی از اطالعات را برای مطالعۀ
ساختارنواری ،خواص الکترونی ،برانگیختگیها و نوسانات
شبکه در اختیار ما قرار میدهد .برای دستیابی به خواص
اپتیکی یک جامد الزم است رفتار ثابتهای اپتیکی مختلف
برحسب انرژی تابش مورد بررسی قرار گیرد .یکی از مهمترین
ثابتهای اپتیکی تابع دیالکتریک مختلط است .این تابع نقطه
شروع مناسبی برای دستیابی به سایر خواص اپتیکی است.
این کمیت یک تانسور است .تابع دیالکتریک مختلط وابسته
به بسامد ) ε(ω)= ε1(ω)+iε 2(ωپاسخ اپتیکی محیط
به فوتونها با انرژی  E = wرا توصیف میکند [.]17
کمیت های )  ε1 (ωو )  ε 2 (ωبه ترتیب سهمهای حقیقی
و موهومی از )  ε (ωهستند .سهم موهومی تابع دیالکتریک
)  ε 2 (ωمیتواند از عناصر ماتریسی اندازه حرکت [ ]18و
محاسبات ساختار الکترونی (چگالی حالتها) به دست آید.
سهم حقیقی )  ε1 (ωنیز میتواند با استفاده از )  ε 2 (ωو با
تبدیلهای کرامرز-کرونیگ [ ]19حساب شود .سهم موهومی
تابع دیالکتریک )  ε 2 (ωبه صورت زیر توصیف میشود
[:]20
()1
2
ε 2(ω)= e 2h 2å v,c ò | M cv (k) |2 δ[ωcv (k) - ω]d 3 k
BZ

πm ω

انتگرال روی منطقة اول بریلوئن گرفته میشود،
 M cv (k ) = áuck | e × Ñ | uvk ñگشتاورهای دوقطبی
هستند که در آن  eبردار قطبش میدان الکتریکی است ،عناصر
ماتریسی برای گذار مستقیم میان حالتهای ظرفیت ) uvk (r
=( ωcv
و نوار رسانش )  uck (rهستند ،و k ) E ck − E vk
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انرژی برانگیختگی است .سهم حقیقی تابع دیالکتریک نیز
همان گونه که گفته شد با کمک سهم موهومی و روابط
کرامرز-کرونیگ به شکل زیر نوشته میشود:
()2

ω ′ε 2 (ω )d ω ′
) (ω ′2 − ω 2

∞

∫0

P

2

π

ε1 (ω )= 1 +

که در آن  Pمقدار اصلی کوشی انتگرال است [.]21
برای محاسبة ویژگیهای اپتیکی به یک شبکة فشرده از
نقاط  kبا توزیع یکنواخت نیاز داریم .در این تحقیق از
 3000نقطة  kاستفاده کردهایم .سهم حقیقی و موهومی
تابع دیالکتریک به ترتیب در شکلهای( )2و ()3نشان داده
شده است .ریشۀ )  ، ε1 (ωیا به بیان دیگر مقدار انرژی که
به ازای آن کمیت )  ε1 (ωصفر میگردد دارای مفهوم فیزیکی
میباشد و در واقع شرط الزم برای پالسمونهای حجمی در
ماده هستند ولی شرط کافی برای آنها ،وجود اتالف انرژی
است .عالوه بر این سهم حقیقی تابع دی الکتریک در انرژی
صفر ،تابع دی الکتریک استاتیک را تعیین می کند ،ثابت دی
الکتریک استاتیک یکی از مهمترین کمیتها در بررسی طیف
سهم حقیقی تابع دی الکتریک است .همچنین در ناحیهای
که )  ε1 (ωمنفی است ،امواج منتشر نمیشوند و فرایندهای
جذب و اتالف صورت میگیرد .با توجه به شکل( )2با بررسی
)  ε1 (ωکه با استفاده از تقریبهای مختلف محاسبه شده
است ،مشاهده میشود که در انرژی صفر ،سهم حقیقی تابع
دیالکتریک(ثابت دی الکتریک استاتیکی)  38الکترونولت
میشود و میتواند یکی از انرژیهای الزم برای پالسمون
حجمی باشد و به ازای موج الکترومغناطیس با انرژی بیشتر از
 38الکترونولت موج در ترکیب انتشار نمییابد اما با افزایش
انرژی موج فرودی به ازای فوتونهایی با انرژی بزرگتر از40
الکترونولت دوباره موج قادر به انتشار در ترکیب است.
همچنین حد بسامد صفر )  ε1 (ωیک کمیت اساسی است
که پاسخ دیالکتریک به میدان الکتریکی استاتیکی را نشان
میدهد .ثابت دیالکتریک استاتیکی  SnBi2 Te4با توجه به
شکل( )2برابر با  38است .ضریب شکست استاتیکی ماده
برابر با ) ε1 (0است [معادلة ( ])4که نزدیک به 38 ≈ 6.2
خواهد بود.عالوه بر این در شکل( )2و(xx )3و zzبیانگر این
است که تابع دی الکتریک در این حالت یک تانسور است و
چون ساختار مورد بررسی شش گوشی میباشد  ،تانسور دی
= εمیباشد.
الکتریک در این حالت به صورت ε yy ≠ ε zz
xx
در شکل(3الف) سهم موهومی تابع دی الکتریک نشان
داده شده است که سهم موهومی تا قبل از انرژی  0/4الکترون
ولت دارای تغییراتی آرام است که ناشی از جذب فوتونهای
کم انرژی است که منجر به گذارهای دروننواری میشوند
اما بعد از انرژی  0/4الکترونولت سهم موهومی به صورت
ناگهانی افزایش مییابد که این امر بیانگر جذبی است که
به دنبال آن گذارهای میاننواری رخ میدهد .سهم موهومی

تابع دیالکتریک ، ε 2 (ω ) ،بیشینهای در E = 1.64eV
دارد .با توجه به آستانة سهم موهومی تابع ،گاف اپتیکی کمتر
از0 /4الکترون ولت وجود دارد که با مقدار محاسبه شدۀ گاف
نواری ،یعنی0 /36الکترون ولت همخوانی دارد .هم چنین
ساختار نواری  SnBi2 Te4در راستای مسیر تقارنی تعیین شده
توسط نرمافزار  Wien2kهمراه با چگالی حالتهای کلی بر
حسب انرژی در بازة  -2تا  2الکترون ولت در شکل( 3ب)
نشان داده شده است .انرژی فرمی به عنوان مبدأ مقیاس
انرژی انتخاب شده است .تراز فرمی درون گاف نواری و بسیار
نزدیک به قلة نوار ظرفیت قرار گرفته است .با توجه به نمودار
چگالی حالتهای کلی در این شکل ،گاف انرژی 0/36 eV
و  0/22 eVبه ترتیب برای تقریبهای  PBEو  LDAدیده
میشود.
دانستن هردوسهم حقیقی وموهومی تابع دیالکتریک،
محاسبة تابعهای اپتیکی مهمی مانندضریب شکست ) n (ω
،ضریب خاموشی )  ، K (ωضریب جذب )  ، α (ωرسانندگی
نوری )  ، σ (ωتابع اتالف انرژی )  L (ωو بازتابندگی ) R (ω
را امکانپذیر میکند.

شکل  .2نمودار سهم حقیقی تابع دیالکتریک برای بلور  SnBi2Te4بر
حسب انرژی محاسبه شده با دو تقریب  LDAو .PBE

ضریب شکست و ضریب خاموشی
ضریب شکست پارامتر فیزیکی مهمی است که وابسته به
اثر متقابل میکروسکوپی اتمی میباشد .ضریب شکست را
براساس تابع دیالکتریک میتوان به شکل معادلۀ ( )3تعریف
نمود [:]22،23
()3
1/2

)

1  ε 2 (ω ) + ε 2 (ω ) 1/2 + ε (ω )
2
1

2  1

(

=) n (ω

ضریب شکست یک ماده میتواند اطالعاتی دربارة رفتار نور
در آن ماده به ما بدهد .در بخش باالیی شکل()4نمودار ضریب
شکست بر حسب انرژی نشان داده شده است .در انرژیهای
13
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نیاز دارند لذا میزان گذار الکترونها کاهشیافته و سرعت
نوردر ترکیب افزایش مییابد و به دنبال آن ضریب شکست
روند نزولی در پیش میگیرد.
ضریب خاموشی برای یک ماده نیز سنجشی از میزان
جذب پرتو الکترومغناطیسی توسط آن ماده است .رابطۀ
ضریب خاموشی مشابه با ضریب شکست و به شکل معادلۀ
( )5میباشد [:]22،23
()5
1/2

(الف)

(ب)
م موهومی تابع دی الکتریک برای بلور SnBi2Te4
شکل ( .3الف) نمودار سه 
بر حسب انرژی محاسبه شده با دو تقریب  LDAو .PBEو(ب) ساختار نواری
انبوهه (چپ) و چگالی حالتها (راست) در بلور  SnBi2Te4محاسبه شده با
دو تقریب  PBEو .LDA

کم مقدار ضریب شکست )  n (ωنزدیک به مقدار استاتیکی 6
است و در انرژیهای باالتر کاهش ناگهانی در ضریب شکست
رخ میدهد .با محاسبۀ سهم حقیقی تابع دیالکتریک در
انرژی صفر میتوان به ضریب شکست استاتیکی سامانه دست
یافت که در معادلۀ ( )4بیان شده است [.]22،23
()4

)n = ε1 (0

مقدار ضریب شکست استاتیک طبق شکل ( )4برابر با
مقدار  6میباشد که در بخش حقیقی تابع دیالکتریک نیز
ذکر گردیده است .با افزایش انرژی فوتون فرودی ،ضریب
شکست ابتدا تا انرژی در بازۀ گاف دارای تغییرات بسیار
محدود است اما بعد از محدودۀ گاف با توجه به این که گذار
الکترونها به نوار رسانش آغاز میگردد سرعت نور در ترکیب
کاهش مییابد و به دنبال آن ضریب شکست ترکیب افزایش
مییابد .با انجام گذارهای اولیه که انرژی آنها هم در ساختار
نواری و هم در سهم موهومی تابع دیالکتریک نشان داده
شد الکترونهایی که درلبۀ باالیی نوار ظرفیت قرار دارند گذار
انجام میدهند و الکترونهای بعدی که جایگزیدگی بیشتری
در اتم دارند به انرژیهای باالتری برای گذار احتمالی خود

14

)

1  ε 2 (ω ) + ε 2 (ω ) 1/2 − ε (ω )
2
1

2  1

(

=) K (ω

نمودار ضریب خاموشی بر حسب انرژی در بخش پایینی
شکل ( )4نشان داده شده است .اگر ضریب خاموشی در یک
بلور پایین باشد موج الکترومغناطیس به آسانی از آن عبور
میکند .درنتیجه همان طور که در شکل ( )4نشان داده شده
است تا انرژیهایی در بازۀ گاف نواری که هنوز گذار الکترونها
آغاز نشده است موج الکترومغناطیسی قادر به عبور آسانتر از
درون ترکیب است ،اما با افزایش انرژی فوتونهای فرودی رفته
رفته گذار آغاز میشود و عبور موج ب ه سادگی قبل از آن نخواهد
بود که این امر با افزایش ضریب خاموشی همراه است ،تا این که
در انرژی  6الکترون ولت ضریب خاموشی کاهش می یابد  .الزم
به توضیح است که تغییرات ضریب شکست مانند سهم حقیقی
تابع دی الکتریک و تغییرات ضریب خاموشی همانند سهم
موهومی تابع دی الکتریک است و چون سهم موهومی تابع دی
الکتریک نشان دهندۀ جذب است مشاهده می شود که نمودار
ضریب خاموشی شباهت بسیار زیادی با سهم موهومی تابع دی
الکتریک دارد .بیشینههای موضعی ضریب خاموشی ) K (ω
متناظر با صفرهای سهم حقیقی تابع دیالکتریک است:
جذب
ضریب جذب با رابطۀ زیر داده می شود [.]22،23
()6
1/2

)

(

1/2
 2

− ε1(ω ) 
)  ε1 (ω ) + ε 22 (ω

α (ω ) = 2ω 


2





تابع جذب )  α (ωکه در شکل()5نشان داده شده است،
پارامتر مهمی از نظر کاربردهای اپتوالکترونیکی مواد است.
طیف جذب نشان میدهد که انرژی آستانۀ جذب حدود0/6
الکترون ولت است .با گذر از انرژی آستانه ،قلههایی در جذب
دیده میشود که هر یک متناظر با یک گذار الکترونی هستند.
نخستین قلۀ جذب در 2/46الکترون ولت دیده میشود که
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فرا بنفش مانند آشکارسازها و جذب کنندهها مناسب باشد .در
فرآیند جذب الکترونها با جذب انرژی از نوار ظرفیت به نوار
رسانش گذار انجام میدهند به همین دلیل قلههای نمودار
جذب و سهم موهومی تابع دیالکتریک دارای همخوانی
مناسبی هستند .
رسانندگی اپتیکی
رسانندگی و ثابت دیالکتریک با رابطة زیر با هم ارتباط دارند
[:]23
4π i
) ε (ω ) = 1+ σ (ω
()7

ω

تابع رسانندگی یک تابع مختلط است و از رابطۀ زیر
محاسبه می شود.
شکل  .4نمودارهای ضریب شکست ) n(wو ضریب خاموشی ) k(wبرای
بلور  SnBi2Te4بر حسب انرژی محاسبه شده با دو تقریب  LDAو .PBE

()8

که درآن )  σ 1 (ωسهم حقیقی رسانندگی و )  σ 2 (ωسهم
موهومی رسانندگی اپتیکی است.بنا بر نظریة الکترون-آزاد
درود )  σ (ωبا رابطة زیر داده میشود [:]23
()9

شکل  .5تابع جذب بر حسب انرژی برای بلور  SnBi2Te4محاسبه شده با
دو تقریب  LDAو .PBE

شکل  .6رسانندگی اپتیکی بر حسب انرژی برای بلور  SnBi2Te4محاسبه
شده با دو تقریب  LDAو .PBE

این انرژی در ناحیة مرئی طیف تابش قرار دارد .قلة بعدی
جذب در انرژی 7/63الکترون ولت رخ میدهد .این انرژی
متناظر با پرتوهای فرا بنفش است و میتوان نتیجه گرفت که
این ماده میتواند برای ساخت قطعات مورد استفاده در زمینة

=σ
) (ω ) σ 1 (ω ) + i σ 2 (ω

2

ω′
meff ω 2 + ω ′2

σ (ω ) = N e

که درآن  ω ′بسامد میرایی N  ،چگالی الکترون های
آزاد e ،بار الکترون و  meffجرم مؤثر است .رسانندگی
اپتیکی به صورت تابعی از گذارهای درون-نواری و میان-
نواری توصیف میشود ،یا به بیان دیگر رسانندگی اپتیکی
گذارهای بین نواری را نشان می دهد که دارای یک مقدار
آستانه است و مقدارآن برابر گاف نواری است .شکل( )6سهم
حقیقی رسانندگی اپتیکی )  σ (ωبرای  SnBi2 Te4را نشان
میدهد .بیشینة رسانندگی اپتیکی در انرژی 2/08الکترون
ولت رخ میدهد ،که این قله به سبب گذار الکترون ها از
حالت های اشغال شدۀ زیر تراز فرمی به اولین قلۀ حالت های
اشغال نشده در نوار رسانش است.
طیف اتالف
طیف اتالف انرژی میتواند ناشی از تحرک الکترونهای تک
انرژی در جامد و یا از تحریک دستهجمعی الکترونهای
ظرفیت باشد .تابع اتالف ) L(wنیز از آنجا که اتالف انرژی
یک الکترون پرسرعت گذرندۀ درون ماده را توصیف میکند
دارای اهمیت است و میتواند به شکل زیر از ثابت دیالکتریک
به دست آید [:]24-26
()10


) ε 2 (ω
= ) L (ω
= − Im  1 
)  ε (ω )  ε12 (ω ) + ε 22 (ω
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شکل( )7تابع اتالف )  L (ωبرای  SnBi2 Te4را بر
حسب انرژی نشان میدهد .قلۀ اصلی در نمودار افت ،همان
قلۀپالسمونی است و ترکیب در بسامدهای باالتر از آن بهصورت
شفاف رفتار میکند  .ممکن است چندین قله برای یک ماده
وجود داشته باشد .به بیان ساده تر اتالف بیانگر تعداد الکترون
هایی است که از نوار ظرفیت به نوار رسانش منتقل می شود.
بیشینة تابع اتالف نشان دهندة یک ویژگی متناظر با نوسان
پالسما است  .بسامد این نوسان ،بسامد پالسما نامیده میشود.
بیشینة مشخصی در انرژیهای کمتر از  5الکترون ولت و باالتر
از 26الکترون ولت دیده نمیشود .بیشینة تابع اتالف در انرژی
 16/5الکترون ولت قرار دارد .در این حالت شدت انتقال بین
نواری کمترین مقدار خود را دارد .وجود قلۀ پالسمونی بیانگر
این است که در این نقطه سهمهای حقیقی و موهومی تابع
دی الکتریک ناچیز است و قلۀ اصلی میتواند مطابق با یکی از
ریشههای سهم حقیقی تابع دی الکتریک باشد که در این نقطه
افت شدید بازتابش اتفاق میافتد.

خواهد داشت .این مقدار انرژی بر طبق نتایج حاصل از سهم
حقیقی تابع دیالکتریک ،برابر با میزان انرژی فوتونهای
فرودی است که به ازای آن دوباره موج الکترومغناطیسی
در ترکیب انتشار مییابد و با بیشترین میزان جذب روبهرو
میگردد .چون در انرژی هایی که تابع دی الکتریک مقداری
کمتر از صفر دارد ،نور در داخل بلور منتشر نمی شود و بازتاب
دارای بیشترین دامنه است .بیشینههای مهم در تابع بازتاب بر
اثر گذارهای درون-نواری پدید میآیند .در انرژیهای بسیار
کم ،ضریب بازتاب در حدود %51است .این ضریب در انرژی3
الکترون ولت به بیشینهای در حدود %80میرسد .همچنین
دیده میشود که در باالتر از انرژی 20الکترون ولت ضریب
بازتاب کاهش اساسی یافته و به صفر میل میکند.
عالوه براین الزم به توضیح است که سهم حقیقی تابع دی
الکتریک با ضریب بازتاب ارتباط معکوس با هم دارند  ،یعنی
جایی که سهم حقیقی تابع دی الکتریک منفی می شود ( در
شکل( )2در بازۀ  2تا  4الکترون ولت) ضریب بازتاب بیشترین
مقدار خود را خواهد داشت (شکل )8و در نتیجه افت های
شدید و ناگهانی در سهم حقیقی تابع دی الکتریک قله های
تیزی را در ضریب جذب به وجود می آورد .لذا مقادیر منفی
نمودار سهم حقیقی تابع دی الکتریک نشان دهندۀ بیشترین
بازتاب در آن ناحیه خواهد بود.

.
شکل  .7تابع اتالف بر حسب انرژی برای بلور  SnBi2Te4محاسبه شده با
دو تقریب  LDAو .PBE

بازتابندگی
یکی دیگر از پارامترهای مهم اپتیکی ضریب انعکاس  Rاست
که انرژی انعکاس یافته از سهم فصل مشترک جامد را توصیف
میکند وبه ازای فرود عمود(زاویۀ تابش صفر) از رابطة زیر به
دست میآید [:]24-26
1/ 2

()11

ε (ω ) + i ε 2 (ω ) −1
R (ω ) = 1
ε1 (ω ) + i ε 2 (ω ) + 1

ضریب بازتاب مشخص کنندۀ دامنه یا شدت موج بازتابیده
نسبت به موج فرودی است .ضریب بازتاب وابسته به انرژی
فوتون فرودی است .کمینۀ نمودار بازتاب بیانگر بیشترین
مقدار جذب است .هم چنین مجذور ضریب بازتاب )  R (ωبلور
 SnBi2 Te4در شکل ( )8نشان داده شده است .در این شکل،
یکی از کمینههای نمودار بازتاب در انرژی  7الکترونولت رخ
میدهد بنابراین در این انرژی خاص جذب مقدار بیشینهای
16

شکل  .8تابع بازتابندگی بر حسب انرژی برای بلور  SnBi2Te4محاسبه شده
با دو تقریب  LDAو .PBE

 .4نتیجهگیری
محاسبهها با استفاده از روش  FP-LAPWدر چارچوب نظریة
تابعی چگالی انجام شده است .محاسبات ساختار الکترونی وجود
یک گاف مستقیم به اندازة  0/36الکترون ولت را نشان میدهد
و سهم موهومی تابع دی الکتریک ماده نیز این مقدار گاف را
تأیید میکند .تابع جذب قلهای در ناحیة فرابنفش دارد و نشان
میدهد که این ماده جذب کنندة پرتو فرابنفش است .همچنین
ویژگیهای اپتیکی این ترکیب نیز بررسی شده و نتایج نشاندهندة
وجود گاف اپتیکی به اندازة 0/36الکترون ولت و ضریب شکست
برابر با  6/2هستند .همخوانی نسبی مؤلفههای تانسوری  xxو zz
این توابع بیانگرهمسانگردی نوری بلور می باشد.

1  شماره. 24  دوره. 1400 بهار
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