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 مقاله پژوهشی

با  بلندروی در فاز های فونونی و ترمودینامیکی تلورایدجیوه بررسی ویژگی

 پتانسیل شبه شیوۀاستفاده از 
 

 *صالحی لهحمدا، زینب ایزدی
 علوم، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدۀ  گروه فیزیک،

 99/70/9077: ، پذیرش92/75/9922دریافت: 

 

 چکیده
گیرد. محاسبات با استفااده   بررسی قرار می موردروی  بلند فاز در (HgTeجیوه )ترکیب تلوراید ترمودینامیکی و این مقاله خواص فونونی در

افزار کوانفوم اسپرسو صورت گرففه است. نفایج ساخفار نواری برای  پفانسیل در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با اسفااده از نرم از روش شبه

آمدن گاف نواری  رسند و این موجب به وجود می به هم  نقطۀ ظرفیت در رسانش و باالی نوار د که انفهای نوارنده این ترکیب نشان می

9دهد که این ترکیتب دارای گتافی بتین     نمودار پاشندگی فونونی نشان می. شود صار می
cm

9تتا   07 -
cm

چنتین بررستی    . هتم استت  990 -

توان ستوم دمتا    مفناسب باروی در دماهای پایین طبق تجربه  دکه ظرفیت گرمایی این ترکیب در فاز بلندنده های گرمایی نشان می ویژگی

 با واقعیات تجربی سازگار است. وابسفه نیست که این امر اشباع رسیده که به دما به یک مقدار دماهای باال در و باشد می

 

 تلورایدجیوه، خواص فونونی، خواص ترمودینامیکی. :ها کلیدواژه

 

1 .قدمهم    

 رسانای مفعلق به گروه نیم ترکیب تلورایدجیوه یکی از مواد

IV I هتتای اخیتتر ایتتن دستتفه از    ستتا  در باشتتد. متتی

رساناها به دلیل داشفن گاف نواری مستفقیم و توانتایی    نیم

انتد.   گسیل نور در دمای اتاق مورد توجه بسیاری واقع شده

قبیل ابزارهای لیزر  از ها، زمینه بسیاری از این ترکیبات در

های خورشتیدی،   یاخفهابزارهای فوتوولفائیک،  جامد،حالت 

هتتتای نتتتاز ،  فتتتیلمهتتتای کنفتتتر  از راه دور،  امانهستتت

های تصویربرداری و غیره  امانهترانزیسفورها، آشکارسازها، س

دارند. این ترکیب در فشار معمولی دارای فاز کاربرد فراوان 

باشتد. در ایتن فتاز ترکیتب دارای      می 9روی بلند یساخفار

رسانایی با گاف نواری صتار( استت   فلزی )نیم خاصیت شبه

پتراش  وستیلۀ  مطالعات تجربی روی تلورایدجیوه به[. 9-9]

 روی بته  او  از ساخفار بلند یک گذار فاز مرتبۀ ایکسپرتو 

 95/9رستانا( را در فشتار    ساخفار هگزاگونا  ستینابار )نتیم  


 :نویسنده پاسخگو salehi_h@scu.ac.ir 

 
1 Zinc Blende 

فشتار  پاسکا  و سپس به ساخفار نمک طعام )فلز( در گیگا

کاردونتا و همکتاران در    [.0] دهند گیگاپاسکا  نشان می 0

 های الکفرونی, ارتعاشی و ترمودینامیکی ویژگی 9772سا  

تلوراید جیوه را با روش تجربتی   و HgSe؛ HgSβ- ترکیبات

ها محاستبات   دادند. آن و دو روش نظری مورد بررسی قرار

و روش  9تتتی آی اِن آی بتتی و اِی 9وَستت  ختتود را بتتا کتتدهای

هتای چگتالی مویتعی و     با تقریتب  پفانسیل بار پایسفه شبه

شده در  [ که با روش انجام5] انجام دادندیاففه  شیب تعمیم

 کتد محاستباتی  پفانستیل و   از نظر انفختاب شتبه   این مقاله

 )کوانفوم اسپرسو( مفااوت است.

ستوان و همکتاران بته مطالعتۀ      9799چنتین در ستا     هم

بتتا  HgX (X=S, Se, Te)هتتای  امانهستتاخفار نتتواری ستت

کتار   هیبریتدی و بته   0دابلیتو  جتی  کیواِس اسفااده از تقریب

ها دریاففند کته   کنش اسپین مدار پرداخفند. آن بردن برهم

HgTe      دارای یک ساخفار نواری معکتوس بتا گتاف انتر ی

/
E eV 0 0 هتا در توافتق ختوبی بتا      باشد. نفایج آن می 18


2 Vasp 
3 ABINIT 
4 QSGW 
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 فوتوگسیل توست  اروکتی و دیگتران بتود     های گیری اندازه

هتتای اخیتتر، مطالعتتات ستتاخفاری الکفرونتتی   در ستتا  .[6]

، کته بته علتت داشتفن     Hg-VIرستاناهای   نانوبلورهای نتیم 

جدید نسبت به ساخفار در حالتت   نوریخواص الکفرونی و 

کتاتیونی درون نتوار ظرفیتت     dو نیز دارا بودن نوار  انبوهه

شوند، متورد   مفمایز می      اصلی از دیگر اعضای گروه 

انتتد. ایتتن نانوستتاخفارها دارای  شتتدهتوجتته فراوانتتی واقتتع 

ابزارهای اپفوالکفرونی، استپین   ۀکاربردهایی وسیع در زمین

هتای خورشتیدی    یاخفته [، 0ترونیک، ابزارهای کوانفتومی ] 

[. از 0های خورشیدی هیبریتدی هستفند ]   یاخفهغیرآلی و 

تتوان   زمینه انجام شده است متی جمله کارهایی که در این 

جیتوه   ساخفار الکفرونی نانوستاخفارهای تلورایتد   به بررسی

[. 0اشتاره نمتود ]   9776توس  رس و همکتاران در ستا    

بنابر اطالعات موجود روی فازهای فشار باالی این ترکیتب  

 باشتد.  کارهای تجربی و نظتری بستیار کمتی موجتود متی     

بتا استفااده از    9790در سا   و همکاران سِکو  چنین هم

 تتی  آی اِن آی بتی  اِی محاستباتی  نظریۀ تابعی چگتالی و کتد  

ونی و گرمایی ترکیتب تلورایتد   الکفر ،های ساخفاری ویژگی

را محاسبه و نشان دادند که این دو ترکیتب   HgSe و جیوه

و  باشتند  ولت متی  الکفرون 22/7رسانا با گاف نواری  یک نیم

هتا بتا دیگتر نفتایج تجربتی       توست  آن آمتده   دست نفایج به

هتای اساستی    چنین ویژگی هم [.2] سازگاری خوبی داشت

حاج حسن و همکاران مورد بررستی  این ترکیب نیز توس  

 و همکتاران در ستا    ااو  ایتن  عتالوه بتر   [.97] قرار گرفت

آمتورف را بتا   هتای الکفرونتی تلورایتد جیتوه      ویژگی 9790

تبادلی مفاتاوت   -همبسفگیاسفااده از اصو  اولیه و توابع 

بررسی و نشان دادند که تلوراید جیوه آمتورف دارای گتاف   

هتای   نیتز ویژگتی   9795 در ستا   [.99] نواری صار استت 

روی و فازهتای   در فتاز بلنتد   جیتوه گرمایی ترکیب تلوراید 

بنابراین در  [.99] تحت فشار مورد بررسی قرار گرففه است

 ترمودینامیکی ترکیب تلورایتد های فونونی و  ویژگی کار این

نظریتۀ تتابعی چگتالی     ی در چتارچوب رو جیوه در فاز بلند

محاستتبه و بتتا دیگتتر  پفانستتیل بتتا استتفااده از روش شتتبهو

شتده در   مطالتب ارائته  گتردد.   های موجود مقایسه متی  داده

 ها در بخش دوم مواد و روش، باشند کار به شرح زیر می این

بختش ستوم    در ایتن مقالته(،  کار رففه  )روش محاسباتی به

دستت آمتده و    بخش چهارم بحث در مورد نفایج بته  ،نفایج

گیتری و   های موجود و در انفها نفیجته  مقایسه با دیگر داده

 .ندا شدهمراجع آورده 

 ساخفار بلوری ترکیب تلورایدجیوه در فاز بلنتد  9 شکلدر 

 ه،شتد رسم  9سریسدِن ایکس افزار روی که با اسفااده از نرم

  .نشان داده شده است
 

 
 .روی ساخفار بلوری ترکیب تلورایدجیوه در فاز بلند 1شکل 



 ها وشر مواد و. 2

و با استفااده از   تابعی چگالی محاسبات در چارچوب نظریۀ

[. در 99] بسفۀ محاسباتی کوانفوم اسپرسو انجام شده است

شتم بتا    -ذرۀ کتوهن  محاستباتی معتادالت تتک    این بسفۀ

پفانستتتیل و بستتت  تتتتابع متتتوج روش شتتتبهاستتتفااده از 

 گتردد.  حسب امواج تخت حل متی  های ظرفیت بر الکفرون

شده بته روش بتار    های ساخفه پفانسیل در محاسبات از شبه

 2اِی( جتی  )جتی  یاففته  پایسفه بر پایۀ تقریب شتیب تعمتیم  

ایتن ترکیتب    های ظرفیتت در  ربیفا وا اسفااده شده است.

 p 5 و s 5 بتترای اتتتم تلتتوریم،، و s 6 و d 5 بتترای اتتتم جیتتوه

هتای مزتزه و ظرفیتت بترای      د. تاکیتک الکفترون  نباشت  می

 در آورده شتده استت.   9جتدو    های جیوه و تلوریم در اتم

   دقتت  بتا  و استت مبنای انتر ی   این محاسبات همگرایی بر
چنتین   . هتم حاصل شتده استت  ریدبرگ همگرایی  9×0-97

 دو ترتیتب در امواج تختت تولیدشتده بته     و ها چرخه تعداد

 9609 و 9097 ، 5 برابتر  3اِی دی اِ  واِی  جتی  جتی  تقریب

واحد این ساخفار یک اتم جیتوه در   یاخفهد. در هر نباش می

( 95/7، 95/7، 95/7( و یتتک اتتتم تلتتوریم در )777مکتتان )

 059/6کار رففه در این محاستبه   ثابت شبکۀ به قرار دارد و

   [.90] باشد آنگسفروم می


1 Xcrysden   
2 GGA 
3 LDA 
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جیوه و  یها های مززه و ظرفیت برای اتم تاکیک الکفرون 1 جدول

 تلوریم.

 های ظرفیت الکفرون های مززه الکفرون اتم

Hg 

  s , s , p , s ,

p s , d , p ,

s , d , p , f

2 2 6 2

6 2 10 6

2 10 6 14

1 2 2 3

3 4 3 4

5 4 5 4

 d , s
10 25 6 

Te 
  s , s , p , s ,

p s , d , p

2 2 6 2

6 2 10 6

1 2 2 3

3 4 3 4
 s , d , p

2 10 45 4 5 



 نتوری و صتوتی   مدهای فونونی در حالت کلی به دو دستفۀ 

بته   صوتیوند که در نقطۀ گاما بسامد مدهای ش تقسیم می

 رسد. با توجه به ساخفار دو اتمی ترکیتب تلورایتد   میصار 

کته   موجود استت روی شش مد ارتعاشی  جیوه در فاز بلند

هسفند. هتر سته متد     نوری سه مد آن صوتی و سه مد آن

شتود و بتا    صتار شتروع متی    بستامد صوتی از نقطۀ گاما بتا  

افزایش بردار موج، ابفدا منحنی پاشندگی افزایش و ستپس  

یابد. محدودۀ بسامد بین بتاالترین متد صتوتی و     کاهش می

باشد که هتی  متد    منطقۀ ممنوعه می نوریترین مد  پایین

با چنین بستامدی در ایتن محتدوده     نوریفونونی صوتی و 

ایتن مقتدار گتاف بته علتت       حضتور  تواند انفشار یابتد،  نمی

طتور کته در    باشد، زیرا همان رم اتمی دو اتم میاخفالف ج

 شتود  مشاهده میای با دو اتم  رابطۀ پاشندگی برای زنجیره

[95:] 

(9)                        

K
M M

( sin (ka / )
K

M M M M

   



 
 
 

 
 
 

2

1 2

2 2

1 2 1 2

1 1

1 1 4 2

 

 تاتارق و جملتۀ   نوریجملۀ جمع مربوط به بسامد مدهای 

باشتد. در نتواحی روی    مدهای صوتی متی  مربوط به بسامد

kمرز ناحیۀ بریلوئن n / a  خواهیم داشت (9M<9M)  : 

(9)                K K
M M M M

    
   
   
   

2

1 2 1 2

1 1 1 1 

(9)                                 
K K

,      
M M

 
  

1 2

2 2


بتین دو   بنابراین در نواحی روی مرز ناحیۀ بریلتوئن فاصتلۀ  

Kبرابر با نوریو  صوتیمد  K

M M



2 1

2 خواهد شد، ایتن بتدان    2

معناست که میزان تااوت دو جرم اتمی در طیف بستامدی  

 کند. در نواحی مرزی ایجاد شکاف می

ها در منحنی پاشتندگی بستفگی بته     چنین تعداد شاخه هم

باشتد تعتداد کتل      اتمی p های پایه دارد. اگر پایه تعداد اتم

ایتن   از تتا صتوتی و   9تعداد تنها است. از این  p 9 ها شاخه

همیشه دو شاخۀ عریی و یک شتاخه طتولی استت.     سه تا

P)نیز نوریهای  تعداد شاخه )3 که از این تعداد هسفند 1

(P ) P)طولی و ۀشاخ 1 )2  د.نباش عریی می 1

بتا تعتداد درجتات آزادی     ها برابتر  تعداد مدهای نوسان اتم

k)باشد. هر مد نوستان بتا  سامانه می )    و نتوع قطتبش آن

هتای   بعتدی شتاخه   -هتای تتک   در شبکه شود. مشخص می

هتای   هسفند. امتا در شتبکه   9صوتی دارای تبهگنی مرتبۀ 

 y و xهتا در امفتدادهای    بعدی چون محی  اطراف اتم -سه

ممکن است مفااوت  z شده در جهتبرای مثالً موج منفشر

های عریتی از   شود و شاخه باشد، این تبهگنی برداشفه می

های صتوتی عریتی    شوند. در یک جامد فونون هم جدا می

امتواج صتوتی برشتی هستفند در      (TA) متوج بلنتد   با طو 

هتای   مربوط به موج( LA) های صوتی طولی که فونون حالی

برش دادن یک بلور  باشند. چون معموالً صوتی تراکمی می

 .کتتردن آن استتت کتتردن یتتا مفتتراکم تتتر از فشتترده راحتتت

تتری نستبت بته     پتایین های صوتی عریی با سرعت  ن فونو

کنند. دو ویژگی ختاص   های صوتی طولی حرکت می فونون

روی عبتارت   رساناهای بلند های صوتی عریی در نیم فونون

هتا نزدیتک مترز     های پراکنتدگی آن  شیب منحنی است از:

تتر از   هتا بستیار کتم    منطقه نسبفاً مسطح استت. انتر ی آن  

است.  طولی در نزدیکی مرز منطقه صوتیهای  انر ی فونون

توان به طبیعت پیوندها در این بلورها نستبت   این امر را می

 داد.

ها در یک جامتد حتو     که اتم از طرف دیگر با توجه به این

ایتن   ای خود در حتا  ارتعتاش هستفند.    تعاد  شبکه نقطۀ

ارتعاشات در هر درجۀ حرارتی حفی نزدیک صار مطلق نیز 

ای را در ختواص گرمتایی متواد     اففد و نقش عمده اتااق می

های گرمایی جامتدات ظرفیتت    یکی از ویژگی کنند. ایاا می

گرمایی ویژۀ شبکه است. ظرفیت گرمایی در حجتم ثابتت؛  

V
Cفه شده یا حذف شتده از  ایا ، یک سامانه نسبت گرمای

ظرفیتت گرمتایی ویتژه     باشتد  ، به تزییرات دما متی سامانه

گیتری   تواند تحت شرای  فشار ثابت یا حجم ثابت اندازه می

شود. اخفالف میان
V

C و
p

C   برای جامدات و مایعات بستیار

ثابت نستبت بته   باشد. ظرفیت گرمایی در حجم  کوچک می
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ظرفیت گرمایی در فشار ثابت کمیت مایدتری استت زیترا   

دستت آورد. طبتق قتانون     توان انر ی سامانه را به از آن می

 :[96] توان نوشت او  ترمودینامیک می

(0)                               dQ dU dW dU PdV    

چه حجم ثابت باشتد، گرمتای ویتژه در حجتم ثابتت       چنان

 شود: صورت زیر نوشفه می به

(5)                 
V

V V V

Q U S
C T

T T T

       
  
     
       

 

های تجربی در مورد ظرفیتت گرمتایی و    با توجه به واقعیت

در نزدیکتی صتار مطلتق کتاهش     که این
V

C حستب دمتا   بر

Tصورت به
های فونتونی و   از داده با اسفااده [.90] است 3

در  توان ظرفیت گرمایی ویتژه  می 9اِی کیواِچ کد محاسباتی

دست آورد. ظرفیت گرمایی در حجتم   دماهای مفااوت را به

ثابت بتا استفااده از تقریتب دبتای از رابطتۀ زیتر محاستبه        

 شود: می

(6)          

 

B
M

B

/ k T

V B
/ k T

B

e
C k g ( )d

k T
e







  



 
 
 



2

20
1

 

g که ( ) طیف بسامدهای فونونی و
M

 ترین بستامد   بیش

 است. ها مربوط به فونون

رود با افزایش دما آنفروپتی ستامانه    طور که انفظار می همان

در حا  افزایش استت. و ظرفیتت گرمتایی ویتژه نیتز بایتد       

طور قابتل   افزایش یابد. در دماهای پایین ظرفیت گرمایی به

کنتد و ظرفیتت گرمتایی در دماهتای      افتت متی   ای مالحظه

باشد که این امر با  بسیار پایین با توان او  دما مفناسب می

های تجربی در تطابق است. بتا افتزایش دمتا دیتده      واقعیت

شود که مقدار می
V

C رستد کته در    به یک مقدار اشباع می

تمامی جامتدات  باشد و برای  دما می جا دیگر مسفقل از آن

مفناسب با
B

N k3  .است 



 نتایج. 3
 . خواص الکترونی3-1

ساخفار نوار انر ی برحسب بردار موج الکفرونی در  9شکل 

هتای کلتی    تقارنی و منحنی چگالی حالتت راسفای خطوط 

 دهد. روی نمایش می برای ترکیب را در فاز بلند

 


1 QHA 

 
 )الف(

 
 )ب(

ب( چگالی )الف( منحنی ساخفار نواری؛ )نمودار  9 شکل

 روی. های کلی برای فاز بلند حالت
 

 خواص فونونی .3-2

 منحنی پراکندگی فونونی بترای ستاخفار بلنتد    9در شکل 

  روی آورده شده است.
 

 
نمودار پاشندگی فونونی و چگالی مدهای فونونی ترکیب  3 شکل

 .تلورایدجیوه در فاز بلندروی
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نمتودار پراکنتدگی فونتونی بته همتراه نمتودار        0 در شکل

های فونونی در راستفای نقتاط بتا تقتارن بتاال      چگالی حالت

 .اند رسم شده

 

 
 )الف(

 
 )ب(

های  ب( چگالی حالت)الف( پراکندگی فونونی و )نمودار  0شکل 

 فونونی.


 خواص ترمودینامیکی. 3-3

نمتودار آنفروپتی و ظرفیتت گرمتایی در حجتم       5در شکل 

 ثابت در فاز بلندروی رسم شده است. 

نمودار ظرفیتت گرمتایی ویتژه در حجتم ثابتت       6در شکل 

بترای فتاز بلنتدروی     هماهنت   برحسب دما در تقریب شبه

  آورده شده است.

 

 . بحث0

هتای فونتونی و ترمودینتامیکی ترکیتب      دراین مقاله ویژگی

( در فاز  بلندروی با اسفااده از نظریۀ HgTeیوه )تلوراید ج

افزار کوانفتوم اسپرستو صتورت    تابعی چگالی اخفاللی و نرم

 رفیتتوار ظتهای درونی ن تتحال 9ل تت. در شکتگرففه اس

 
 )الف(

 
 )ب(

ب( ظرفیت گرمایی ترکیب )آنفروپی و الف( )نمودار  5 شکل

 .روی تلورایدجیوه در فاز بلند



 
ترکیب  روی بلندحسب دما برای فاز نمودار گرمای ویژه بر 6 شکل

 .تلورایدجیوه

 

ترین  اتم تلوریوم و منطبق بر پایین  sعمدتاً ناشی از حالت

میانتۀ   باشد. بخش دوم در نوار در نمودار ساخفار نواری می

ولت مربتوط بته    الکفرون -6 تا -0نوار ظرفیت حو  انر ی 

بختش مفنتاظر بتا پتنج نتوار      این  باشد. جیوه می d5 حالت

انتد.   هتم همپوشتانی کترده    ظرفیت در شکل بتوده کته بتا   

دهتد، ایتن    گونه که نمودار ساخفار نواری نشتان متی   همان

هتای مربتوط بته     حالتت  نوارها صاف بوده و بنابراین چگالی

باالی نوار ظرفیت  تر است. بیش نسبت به بقیۀ ترازها ها آن
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 راه ستهمی ناشتی از  اتتم تلوریتوم بته همت     p هتای  حالت از

تترین   اتم جیوه تشکیل شده است. پتایین  dو   pهای حالت

 P جیتوه و  sهای  ترکیبی از حالت  رسانش در نقطۀ نوار

بیشتینۀ   این نقطه کمینه نتوار رستانش و   در تلوریوم است.

منجر به  که این امر کنند نوار ظرفیت همدیگر را لمس می

ایتن نفیجته بیتانگر     شتود.  نواری می اندازۀ گافصار شدن 

بتا   ایتن فتاز استت و    فلزی تلوراید جیوه در خصوصیت شبه

 [.  90آمده توس  دیگران سازگار است ] دست نفایج به

منحنتی پراکنتدگی    کته   9شکل  به از طرف دیگر با توجه

 کته  و ایتن  دهتد  را نشان می روی فونونی برای ساخفار بلند

ها برابتر بتا تعتداد درجتات آزادی      اتم تعداد مدهای نوسان

 یاخفته  داشتفن دو اتتم در   این ترکیتب بتا   باشد. سامانه می

متد   سه تتا  این تعداد از واحد، شش مد نوسان وجود دارد.

هسفند. از سه متد صتوتی    نوریها مد  صوتی و سه تای آن

و  دو شتتاخۀ آن عریتتی و یتتک شتتاخۀ آن طتتولی هستتفند

یتک شتاخۀ طتولی     عریی و به دو شاخۀ نیز نوریمدهای 

در چنتین الزم بته تویتیح استت کته       همشوند.  تقسیم می

هتای صتوتی دارای تبهگنتی     بعدی شتاخه  - های تک شبکه

بعتدی چتون محتی      -های سه اما در شبکه ،بوده دو ۀمرتب

ممکن است در راسفاهای مخفلف منفشر و بتا   ها اطراف اتم

هتای   و شتاخه  وجتود نتدارد  د، تبهگنتی  نباشت هم مفاتاوت  

دو بتا توجته بته    ایتن   عالوه بر ند.شو عریی از هم جدا می

 رسانای بلنتد  های صوتی عریی در نیم ویژگی خاص فونون

نزدیتک مترز   هتا   های پراکنتدگی آن  شیب منحنیکه روی 

تتر از   هتا بستیار کتم    انتر ی آن منطقه نسبفاً مسطح است؛ 

های صوتی طولی در نزدیکی مرز منطقه است.  انر ی فونون

توان به طبیعت پیوندها در این بلورها نستبت   مر را میاین ا

داد.

 هآید که در مرکز منطقت  چنین از این شکل چنین برمی هم

دارد. دقیقاً  TO تری نسبت به فونون انر ی بیش LO فونون

تتبهگن   نتوری هتای   در مرکز منطقه، هر سه شاخۀ فونتون 

ستاخفار بلنتدروی    توان به تقتارن  اند که این امر را می شده

نسبت داد. در بردارهای موج نزدیک ولی نه دقیقاً در مرکز 

طولی در ایتن ستاخفار و تمتام     نوریمنطقه، بسامد فونون 

هتای  بستامد فونتون   از تر روی بیش نوع بلند ساخفارهای از

تتوان در   دلیتل ایتن متوارد را متی    باشتد.  عریی متی  نوری

روی دانستت.   طبیعت جزئی یونی پیوند در بلورهتای بلنتد  

هتتتای تلتتتوریم در پیونتتتد  اتتتتم HgTe متتتثالً در ترکیتتتب

های جیوه بته اشتفرا     تری نسبت به اتم های بیش الکفرون

طور  ها در پیوند کوواالنسی به نفیجه الکفرون در گذارند. می

هتتای تلتتوریم  تتتری را نزدیتتک اتتتم میتتانگین زمتتان بتتیش

های تلوریم  های جیوه. بنابراین اتم گذرانند تا نزدیک اتم می

هتای   کته اتتم   درحتالی هستفند  منای  باردارای طور کلی  به

 نتوری این در یتک متد    عالوه بر گیرند. جیوه بار مثبت می

منای یرورتاً روی هم  های مثبت و های یون عریی صاحه

در این حالت ویعیت شبیه لززش دو صاحۀ یک  لززند. می

 کته  باشتد، در حتالی   خازن صاحه موازی نسبت به هم متی 

کنند. انر ی خازن با چنین حرکفی  حاظ می را فاصلۀ خود

طتولی   نتوری کند. امتا زمتانی کته یتک فونتون       تزییر نمی

کنتد و یتک    شود، فاصتلۀ صتاحات تزییتر متی     تحریک می

 نیروی بازگرداننده به دلیل جاذبۀ کولنی در مدهای فونونی

LO     آیتد کته در متدهای     با طو  موج بلنتد بته وجتود متی

ایتن نیتروی بازگرداننتدۀ ایتافی      ده استت. نبو TO فونونی

را نسبت به  LOهای  ها، بسامد فونون ناشی از جابجایی یون

چنین بتا توجته    هم دهد. افزایش می TO های بسامد فونون

های صوتی عریتی بتا طتو      در یک جامد فونونکه  به این

کته   امواج صوتی برشتی هستفند در حتالی    (TA) موج بلند

هتای صتوتی    مربوط به متوج  (LA) طولی صوتیهای  فونون

بترش دادن یتک بلتور     کته  به دلیل ایتن  باشند. تراکمی می

لتذا   ،کتردن آن استت   کتردن یتا مفتراکم    تر از فشرده راحت

تتری نستبت بته     های صوتی عریی با سرعت پتایین  نفونو

 کنند. های صوتی طولی حرکت می فونون

k آید که در حد میچنین بر 0 از شکل  یعنتی در حتد    0

شوند و بتا   های بلند هر سه شاخۀ صوتی صار می طو  موج

افزایش بردار موج، ابفدا منحنی پاشندگی افزایش و ستپس  

طور که از نمودار پاشتندگی مشتاهده    یابد. همان کاهش می

      شتتود در ایتتن ستتاخفار منطقتتۀ ممنوعتته بتتین بستتامد متتی
9

cm
9cm و 09  -

های  چنین چگالی حالت باشد. هم می 996 -

 دهد. خوبی نشان می ممنوعه را به فونونی نیز حضور منطقۀ

رود  طور که انفظتار متی   همان 5شکل چنین با توجه به  هم

با افزایش دما آنفروپی سامانه در حتا  افتزایش و ظرفیتت    

بنابراین در دماهتای بتاال   گرمایی ویژه نیز باید افزایش یابد. 

رمتایی مستفقل از دمتا بتوده و کتاماًل بتا تجربته        ظرفیت گ

باشتد. در دمتتای اتتاق در هتتر دو فتاز میتتزان     ستازگار متتی 
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و میتزان   و  بتر متو  در کلتوین     00/00ظرفیت گرمایی 

باشد که بتا دیگتر    می و  بر کلوین  00/99آنفروپی سامانه 

نیتتز  6 شتتکل در [96.]ختتوانی دارد هتتای موجتتود هتتم داده

در دماهای پایین،که  شود مشاهده می
V

C یابتد   کاهش می

/ و این کاهش مفناسب با

V
C e

  
 .اما تجربه سهم  است

گونۀ ها را به فونون
V

C T
 الگتوی دهد، کته بتا    نشان می 3

شتود   جا مشتاهده متی   شود. بنابراین در این دبای توجیه می

طتتور قابتتل  دماهتتای پتتایین، ظرفیتتت گرمتتایی بتته کتته در 

Tصورت این افت به و کند ای افت می مالحظه
3

 باشتد.  متی  

دماهای بتاال نیتز ظرفیتت گرمتایی بته مقتدار مجتانبی         در

که این مقدار درست همان مقتدار قتانون    رسد می 065/02

/پفی -دولون
NR 3 49 عتالوه بتر    [.90] باشتد  می 866

با نفتایج موجتود    پژوهش حایردست آمده در  نفایج بهاین 

 [ سازگاری دارد.5] در مرجع


 گیری نتیجه .5

کار محاسبات در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با   در این

نفتایج   پفانستیل انجتام شتده استت.     اسفااده از روش شتبه 

نتوار  تترین   د کته پتایین  نده نمودار ساخفار نواری نشان می

 Pجیتتوه و  sهتتای  ترکیبتتی از حالتتت رستتانش در نقطتتۀ

تلوریوم است. در این نقطه کمینه نتوار رستانش و بیشتینه    

کنند که این امر منجر به  نوار ظرفیت همدیگر را لمس می

شتود. ایتن نفیجته بیتانگر      نواری می شدن اندازۀ گاف صار

در ایتن فتاز استت.     فلتزی تلورایتد جیتوه    خصوصیت شبه

چنتین در نمتودار پاشتندگی فونتونی بته علتت وجتود         هم

های جیوه و تلتوریم گتافی    های اتمی اتم اخفالف زیاد جرم

9cm ۀبه انداز
کنتد کته    باشد که این امتر بیتان متی    می 00 -

در ایتن   بستامدی با چنتین   نوریو  صوتیهی  مد فونونی 

بستامد را بترای   تواند انفشار یابد و یتک گتاف    محدوده نمی

های گرمایی  چنین بررسی ویژگی دهد. هم این فاز نشان می

 دهد که ظرفیت گرمایی این ترکیب در فتاز بلنتد   نشان می

روی در دماهای پایین طبق تجربه مفناسب بتا تتوان ستوم    

باشد و در دماهای باال به یک مقدار اشتباع رستیده    دما می

قعیتات تجربتی   که به دما وابسفه نیست که ایتن امتر بتا وا   

 سازگار است.
 

 تقدیر و تشکر .6

 ایتران  ،این تحقیق توست  دانشتگاه شتهید چمتران اهتواز     
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Abstract 

In this paper, the phononic and thermodynamic properties of mercury telluride (HgTe) in Zinc Blende 

phase have been studied. The calculations have been performed with the pseudopotantial method by 

using Quntume Espresso package that is based on density functional theory. The result of the band 

structure indicates that the bottom of the conduction band touches the top of the valence band at   

point, this giving rise to zero bandgaps. The phonon spectrum shows that this compound has a 

frequancy gap between 80 cm
-1 

and 127 cm
-1

. Also, the study of thermal properties shows that the heat 

capacity of this compound in the Zinc Blende phase in low temperatures according to experience is 

proportional to the third power of temperature and high temperatures reach a value of saturation that is 

not temperature-dependent, which is consistent with experimental facts. 
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